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حمض6 الجلسة األولى

الكاريخ: الجمعة 25 ذو الحجة 1436 )9 أكتوبر 2015(

ال6ئاسة: صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

الكأقيت: ست عشرة دقيقة وخمس وأربعون ثانية، ابتداء من الساعة 
الخامسة والدقيقة الثامنة بعد الزوال.

جدول األعمال: افتتاح جاللة امللك محمد السادس نصره هللا للدورة 
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة 

.2016-2011

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، محفوفا بولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد، افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
يوم  وذلك  التاسعة،  التشريعية  الوالية  من   2016-2015 الخامسة 

الجمعة 25 ذو الحجة 1436 ه املوافق ل 09 أكتوبر 2015م.

مجل�سي  بين  املشتركة  االفتتاحية  الجلسة  هذه  أشغال  حضر 
رئيس  السيد  يتقدمهم  الجاللة  صاحب  حكومة  أعضاء  البرملان، 
الحكومة عبد اإلله ابن كيران ومستشارو صاحب الجاللة وعدد من 

سامي الشخصيات املدنية والعسكرية.

الشيخ املق6ئ:

وعأذ باهلل حن الشيطان ال6جيم.

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل )34( َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم 
َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتقِيِم َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًل )35( َوَل َتْقُف َما َلْيَس 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًل )36(  َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
َوَل َتْمِش ِفي اْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلْن َتْخِرَق اْلَْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًل 
)38(﴾. آمنت باهلل،  َمْكُروًها  َربَِّك  ِعْنَد  َسيَِّئًة  َكاَن  َذِلَك  ُكلُّ   )37(

صدق هللا موالنا العظيم.

في ما يلي نص الخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة األولى من السنة 

التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة بمقر البرملان:

صاحب الجاللة امللك حممد السادس نص6ه هللا:

الحمد هلل والصالة والسال2 على حأالنا رسأل هللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرملانيين املحترحين،

يسعدنا أن نفتتح السنة الخامسة من هذه الوالية التشريعية، وهي 

مناسبة سنوية ملخاطبة ممثلي األمة حول مختلف القضايا الوطنية.

وتكت�سي هذه السنة التشريعية أهمية خاصة، ألنها السنة األخيرة 
في الوالية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة املؤسسات 
الدستورية. كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية في ظل الدستور 

الجديد وبعد إقامة مجلس املستشارين في صيغته الجديدة.

ونود هنا، أن نقدم التهاني ألعضاء مجلس املستشارين، لرؤساء 
املجالس الجهوية واملحلية، وكافة املنتخبين على الثقة التي حظوا بها، 

داعين هللا تعالى لكم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامكم.

ولكن، ال يجب أن نعتبر أن األمر قد انتهى، إن االنتخابات ليست 
غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية ملسار طويل ينطلق من إقامة 

املؤسسات وإضفاء الشرعية عليها.

بل أكثر من ذلك، فإن تمثيل املواطنين أمانة عظمى، على املنتخبين 
واألحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خالل 
وطنية،  مسؤولية  وهي  امللحة.  النشغاالتهم  االستجابة  على  العمل 
تقت�سي من الجميع االرتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها 
بالدنا، فليس أمامنا إال خيار واحد، هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة 

حتى ال ُيخلف املغرب هذا املوعد الهام مع التاريخ.

غير أن ما ينبغي االنتباه إليه، أن الحياة السياسية ال ينبغي أن ترتكز 
فاألشخاص  املؤسسات.  على  تقوم  أن  يجب  وإنما  األشخاص،  على 
كيفما كانوا فهم راحلون، أما املؤسسات فهي دائمة، وهي الضمانة 
الحقيقية لحقوق املواطنين وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي ال 

نقبل أن تكون رهينة أهواء أشخاص ورغباتهم.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

لقد قال املواطنون كلمتهم، ولكني أريد من هذا املنبر أن نوجه رسالة 
للذين لم يتفوقوا في هذه االنتخابات، فعليهم أال يفقدوا األمل، وأن 
يرفعوا رؤوسهم ملا قدموه من خدمات للوطن واملواطنين، وعليهم أن 
ينتبهوا إلى أن املغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع االنتخابات 

وأكثر صرامة في محاسبة املنتخبين على حصيلة عملهم.

كما يجب عليهم القيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح األخطاء، 
وتقويم االختالالت، ومواصلة العمل الجاد من اآلن، ودون كلل أو ملل، 

من أجل كسب ثقة الناخبين في االستحقاقات القادمة.

وهذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة 
السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح 

غدا.

غير أننا نرفض البكاء على األطالل، كما نرفض االتهامات الباطلة 
التي  فالضمانات  االنتخابات.  بتنظيم  املختصة  للسلطات  املوجهة 
تم توفيرها تضاهي مثيالتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها 
ال توجد إال في قليل من الدول. وبطبيعة الحال فإن من يعتبر نفسه 
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مظلوما بسبب بعض التجاوزات املعزولة، التي تعرفها عادة املمارسة 
الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

أقاليمنا  لسكان  املكثفة  املشاركة  االعتزاز،  ببالغ  سجلنا  لقد 
الجنوبية في االنتخابات األخيرة، وهو دليل ديمقراطي آخر على تشبث 
أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السيا�سي لبالدهم، وحرصهم 

على االنخراط الفعال في املؤسسات الوطنية.

اكتسبها  التي  والديمقراطية  الشعبية  الشرعية  أن  نؤكد،  وهنا 
املمثلين  منهم  تجعل  حرية،  بكل  اختيارهم  تم  الذين  املنتخبون 
الحقيقيين لسكان الصحراء املغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن 

وتحاول واهمة تنصيب نفسها دون أي سند كممثل لهم.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

البناء  في  مكانة خاصة  املستشارين  الدستور ملجلس  أعطى  لقد 
املؤس�سي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب. فهو 
يتميز بتركيبة متنوعة، ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة 
من الخبرات والكفاءات املحلية واملهنية واالقتصادية واالجتماعية. لذا 
يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء وللخبرة والرزانة واملوضوعية، 

بعيدا عن اعتبارات سياسية.

كما ينبغي استثمار التكامل بين مجل�سي البرملان، للرفع من مستوى 
أدائه ومن جودة التشريعات التي ُيصادق عليها.

ورغم كل الجهود املبذولة، فإن الصورة التي تبقى في ذهن عدد من 
املواطنين، هي الصراعات واملزايدات بين األغلبية واملعارضة، داخل 

البرملان أحيانا، وفي بعض التجمعات الحزبية وحتى في وسائل اإلعالم.

وقد سبق لي أن قلت لكم من هذا املنبر، بأن الخطاب السيا�سي ال 
يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه املواطن. وهنا أنبه إلى أن التوجه 
امللحة  القضايا  حساب  على  دائما  يكون  الهامشية  الصراعات  نحو 
الر�سى  عدم  إلى  يؤدي  ما  وهو  للمواطنين،  الحقيقية  واالنشغاالت 
يهتم  املواطن ال  السيا�سي بصفة عامة، ويجعل  العمل  الشعبي على 

بالدور الحقيقي للبرملان.

فالبرملان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغاالت املواطنين، وفضاء 
للحوار الجاد واملسؤول حول كل القضايا الوطنية الكبرى.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

إقامة  الستكمال  السنة  هذه  خالل  عمل  من  ينتظركم  ما  إن 
املؤسسات، ال يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية.

شديدة  عليكم  ستعرض  التي  القانونية  النصوص  فمشاريع 
األهمية والحساسية، لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرملان بضرورة 
االلتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الوالية 

التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرملان.

ونذكر هنا على سبيل املثال، مشاريع القوانين التنظيمية املتعلقة 
للغات  الوطني  واملجلس  األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
فهذه  الوصاية.  ومجلس  اإلضراب  حق  وممارسة  املغربية،  والثقافة 
ومعارضة،  أغلبية  جميعا  منكم  تتطلب  الكبرى،  الوطنية  القضايا 
حكومة وبرملانا، تغليب روح التوافق اإليجابي واالبتعاد عن املزايدات 

السياسية.

لتقوم  الرسمي لألمازيغية،  الطابع  تفعيل  ففي ما يخص مراحل 
مستقبال بوظيفتها، يجب استحضار أن العربية واألمازيغية كانتا دائما 

عنصر وحدة، ولن تكون أبدا سببا للصراع أو االنقسام.

أما املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، فإن األمر يتعلق بإقامة 
مجلس يضم كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت، وليس وضع هيكل 

عام ملؤسسات مستقلة.

كما أن بلورة مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، يقت�سي إجراء 
يضمن حقوق  بما  البناء،  التوافق  بروح  والتحلي  واسعة،  استشارة 

الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

ندعو  فإننا  البرملان،  على  املعروضة  النصوص  يخص  فيما  أما 
لإلسراع باملصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة 
كل  ومكافحة  املناصفة  هيأة  قانون  مشروع  إلى  إضافة  القضائية، 

أشكال التمييز.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

إن ما يهمنا ليس فقط املصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة 
الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب املؤسسات.

فمكانة املؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها ملصالح 
املواطنين.

وفي هذا اإلطار، نجدد الدعوة لإلسراع بانتخاب أعضاء املحكمة 
الدستورية الذين يخول الدستور صالحية تعيينهم ملجل�سي البرملان، 
حتى يتسنى تنصيبها في أقرب اآلجال، وهو ما سبق أن دعونا إليه في 

خطاب السنة املاضية.

كما يتعين تفعيل النصوص القانونية املتعلقة بمجلس املنافسة 
والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

من  عدد  قوانين  تحيين  يتم  لم  ملاذا  املطروح:  السؤال  ويبقى 
املؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر 
بالذكر  ونخص  الدستور؟  أحدثها  التي  الجديدة  املؤسسات  إلقامة 
والرقابية، واملجلس االستشاري لألسرة  الحقوقية  املؤسسات  بعض 

والطفولة، واملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
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السيدات والسادة البرملانيين املحترحين،

بالتحديات،  حافلة  اليوم،  نفتتحها  التي  التشريعية  السنة  إن 

وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة الستكمال إقامة 

املؤسسات الوطنية، ألن املؤسسات ال تهم األغلبية وحدها أو املعارضة، 

وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة املواطنين دون أي اعتبارات 

أخرى.

الكبرى  القضايا  كل  في  اإليجابي،  التوافق  العتماد  ندعو  لذا، 

لألمة. غير أننا نرفض التوافقات السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات 

الشخصية واألغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن واملواطنين، 

فالوطن يجب أن يظل فوق الجميع.

فكونوا، رعاكم هللا، في مستوى األمانة امللقاة على عاتقكم، ملا فيه 

خير وطننا العزيز.

﴿ إِْن َيْعَلِم اللَُّ ِفي ُقُلوِبُكْم َخْيرًا ُيْؤِتُكْم َخْيرًا ﴾. صدق هللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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حمض6 الجلسة الثانية

الكاريخ: الثالثاء 29 ذو الحجة 1436 )13 أكتوبر 2015(.

ثم  املؤقت،  املكتب  رئيس  عبو،  محمد  السيد  املستشار  ال6ئاسة: 
املستشار السيد عبد الحاكم بن شماش، رئيس مجلس املستشارين 

املنتخب.

الكأقيت: خمس ساعات وخمس عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة بعد الزوال.

جدول األعمال: انتخاب رئيس مجلس املستشارين.

املستشار السيد حممد عبأ، رئيس املككب املؤقت:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم، وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله 
وسلم.

اإلخأان،

تطبيقا للفصل 63 من الدستور والنظام.. والقانون الداخلي ديال 
املجلس، نفتتح الجلسة على بركة هللا.

وقبل أن نفتتحو الجلسة، أوال، كنتقدم بالشكر ديالي، جزيل الشكر 
لألخوات املستشارات واإلخوان املستشارين على الثقة اللي حظاوها من 

طرف املواطنين.

ودابا، هللا يجازيكم بخير، اللي كنطلب منكم املساعدة ديالكم، 
تساعدوا أعضاء هاذ املكتب املؤقت، واألمور خاصنا تدوز هادئة، ما 

خاصنا�سي يكون التشواش أبدا.

قبل أن نحل الباب غادي نعطي الكلمة لألخت عائشة من بعد، 
ولكن غادي نطلب من اإلخوان ديالنا الصحافة ينسحبوا، ريثما باش 

اإلخوان يترشحوا على خاطرهم ويصوتوا على خاطرهم، الصحافة..

إلى سمحتوا لي، اإلخوان–كما قلت–غادي نعطي لألخت عائشة 
غادي تلي... أو يرجعوا اللور فقط ما كاين مشكل، كما قال األخ، العضو 

األصغر سنا، يرجعوا اللور.

وقلت األخت عائشة غادي تلي األسماء اللي نجحوا في انتخابات 2 
أكتوبر، غادي تلي السمية ديالهم مشكورة، تفضلي.

املستشارة السيدة عائشة ايكعال عضأة املككب املؤقت:

شك6ا السيد ال6ئيس.

في البداية، أحيط املجلس املوقر علما أن توصلنا برسالة اعتذار من 
السيد عابد شكيل، هذا نصها:

املوضوع: اعتذار.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام،

وبعد، يشرفني أنه بناء على مقتضيات املادة 7 من النظام الداخلي 
ملجلس املستشارين، الذي ينص على أن يتقدم أكبر أعضاء املجلس 
سنا لرئاسة املكتب املؤقت، الذي يشرف على عملية انتخاب الرئيس، 

تطبيقا للفصل 63 من النظام الداخلي.

وحيث أني العضو األكبر سنا، أخبركم أنه يتعذر علي رئاسة الجلسة 
الخاصة بانتخاب رئيس املجلس، نظرا لظروفي الصحية، التي ال تسمح 

لي بمواكبة أشغال هذه الجلسة الدستورية.

وتقبلوا مني فائق التقدير واالحترام.

مع مرفقة بشهادة طبية تثبت ذلك.

وبالنسبة لقائمة أسماء املترشحين واملترشحات املعلن عن انتخابهم 
من طرف لجنة اإلحصاء املختصة في اإلقتراع التشريعي ليوم الجمعة 
2 أكتوبر 2015 الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين، سنتلوها 
عليكم حسب الالئحة الرسمية املتوصل بها من السيد رئيس الحكومة 
بتاريخ 5 أكتوبر 2015، والتي سيتم إثباتها في محضر الجلسة ونشرها 
والدوائر  الناخبة  الهيئات  حسب  مبوبة  وهي  الرسمية،  الجريدة  في 

االنتخابية كالتالي:

عن هيئة حمثلي املجالس الجهأية:

عن جهة طنجة-تطأان-الحسيمة:

1. السيد أحمد اإلدري�سي عن حزب األصالة واملعاصرة؛

2. محمذ البشير العبدالوي، حزب العدالة والتنمية.

عن جهة الش6ق:

3. عزيز مكنيف، حزب االستقالل؛

4. املصطفى الخلفيوي، حزب األصالة واملعاصرة.

عن جهة فاس–حكناس:

5. علي العسري، حزب العدالة والتنمية؛

6. عبد الكريم الهمس، حزب األصالة واملعاصرة.

عن جهة جهة ال6 اط–سال–القنيط6ة:

7. عبد العلي حامي الدين، عن حزب العدالة والتنمية؛

8. عبد الحاكم بن شماش، عن األصالة واملعاصرة.

عن جهة بني حالل–خنيف6ة:

9. أحمد شد، عن حزب الحركة الشعبية؛

10. محمد عدال، عن اإلتحاد الدستوري.
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عن جهة الدار البيضاء–سطات:

11. عبد الكريم لهوايشري عن حزب العدالة والتنمية؛

12. فؤاد قديري عن حزب االستقالل.

عن جهة ح6اتش–آسفي:

13. أحمد التويزي عن حزب األصالة واملعاصرة؛

14. مبارك السباعي عن حزب الحركة الشعبية.

عن جهة درعة–تافياللت:

15. عدي شجري، حزب التقدم واإلشتراكية؛

16. عبد الرحمن اإلدري�سي، حزب الحركة الشعبية.

عن جهة سأس–حاسة:

17. محمد سعيد كرام، حزب االستقالل؛

18. عبد اللطيف أعمو، عن حزب التقدم واالشتراكية.

عن جهة كلميم–واد نأن:

19. عبد الوهاب بلفقيه، عن اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛

20. محمد اباحنيني، عن حزب اإلصالح والتنمية.

عن جهة العيأن–الساقية الحم6اء:

21. محمد الرزمة، عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

22. سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب االستقالل.

عن جهة الداخلة–وادي الذهب:

23. يحفظه بنمبارك، حزب الحركة الشعبية؛

24. حمة أهل بابا، حزب االستقالل.

العماالت  وحجالس  الجماعية  املجالس  حمثلي  هيئة  عن 
واألقاليم:

عن جهة طنجة–تطأان–الحسيمة:

25. محمد علمي عن حزب اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛

26. محمد البكوري، حزب التجمع الوطني لألحرار؛

27. العربي املحر�سي، عن حزب األصالة واملعاصرة؛

28. عصام الخملي�سي، عن حزب االستقالل؛

29. نبيل األندل�سي، حزب العدالة والتنمية.

عن جهة الش6ق:

30. عبد القادر سالمة، حزب التجمع الوطني لألحرار؛

31. محمد مكنيف، حزب األصالة واملعاصرة؛

32. الطيب البقالي، حزب العهد الديمقراطي؛

33. الصبحي الجاللي عن حزب االستقالل.

عن جهة فاس–حكناس:

34. محمد عبو، حزب التجمع الوطني لألحرار؛

35. الحسن بلمقدم، حزب األصالة واملعاصرة؛

36. الحسن سليغوة، حزب االستقالل؛

37. الحسين العبادي، عن حزب العدالة والتنمية؛

38. حميد كوسكوس، عن حزب الحركة الشعبية.

ثم عن جهة–ال6 اط–سال–القنيط6ة:

39. عابد شكيل، عن حزب األصالة واملعاصرة؛

40. نبيل شيخي، عن حزب العدالة والتنمية؛

41. محمود عرشان، عن الحركة الديمقراطية االجتماعية؛

42. ادريس الرا�سي، عن االتحاد الدستوري؛

43. محمد العزري، عن حزب االستقالل.

عن جهة بني حالل–خنيف6ة:

44. املختار صواب، حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛

45. عادل بركات، حزب األصالة واملعاصرة؛

46. رحال املكاوي عن حزب االستقالل؛

47. املهدي عثمون، عن الحركة الشعبية.

عن جهة الدار البيضاء–سطات:

48. حميد زاتني، عن حزب العدالة والتنمية؛

49. جمال بن ربيعة، حزب االستقالل؛

50. عبد السالم بلقشور، حزب األصالة واملعاصرة؛

51. مينة عفان، حزب االستقالل:

52. محمد مهدب، حزب الحركة الشعبية؛

53. مليكة فالحي، حزب األصالة واملعاصرة.

عن جهة ح6اتش–آسفي:

54. عبد اللطيف أبدوح، حزب االستقالل؛

55. موالي عبد الرحيم الكامل، حزب األصالة واملعاصرة؛

56. جمال الدين العكرود، التجمع الوطني لألحرار؛
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57. أبو بكر اعبيد، عن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛

58. عبد السالم �سي كوري، حزب العدالة والتنمية.

ثم عن جهة درعة–تافياللت:

59. الحو املربوح، حزب األصالة واملعاصرة؛

60. محمد األنصاري، حزب االستقالل؛

61. لحسن ادعي، حزب التجمع الوطني لألحرار؛

62. مبارك جميلي، حزب العدالة والتنمية.

عن جهة سأس–حاسة:

63. سعيد السعدوني، حزب العدالة والتنمية؛

64. هبد العزيز بوهدود، حزب التجمع الوطني لألحرار؛

65. عبد الصمد قيوح، عن حزب االستقالل؛

66. الحسين املخلص، حزب األصالة واملعاصرة.

عن جهة كلميم–واد نأن:

67. عثمان عيلة، حزب االستقالل؛

68. أحمد بولون، عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليكم، اشوية ديال الهدوء. اشوية ديال الهدوء، أ اإلخوان، 
هللا يجازيكم بخير. تفضلي.

املستشارة السيدة عائشة ايكعال، عضأة املككب املؤقت:

عن جهة العيأن–الساقية الحم6اء:

69. السيد محمد الشيخ بيد هللا، حزب األصالة واملعاصرة؛

70. أحمد لخريف، عن حزب االستقالل.

عن جهة الداخلة–وادي الذهب:

71. السيد افضيلي أهل أحمد إبراهيم، عن حزب االستقالل.

72. سيدي صلوح الجماني، حزب الحركة الشعبية.

بالنسبة للهيئات املمثلة للغ6ف املهنية:

ا. عن الغ6ف الفالحية:

• جهة طنجة–تطأان–الحسيمة / الش6ق / فاس–حكناس:

73. محمد األشهب عن حزب االستقالل؛

74. فاطمة الحبو�سي عن حزب االستقالل.

الدار   / حالل–خنيف6ة  بني   / ال6 اط–سال–القنيط6ة  جهة   •
البيضاء–سطات:

75. عائشة ايتعال عن الحركة الديمقراطية االجتماعية؛

76. السيد عبد الرحيم اطمعي، حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية.

• عن جهة ح6اتش–آسفي / درعة–تافياللت / سأس–حاسة:

77. السيد الحبيب بن الطالب، حزب األصالة واملعاصرة؛

78. السيدة فاطمة ايت مو�سى، حزب األصالة واملعاصرة.

• عن جهة كلميم–واد نأن / العيأن–الساقية الحم6اء / الداخلة–
وادي الذهب:

79. السيد أحمد احميميد، حزب االستقالل.

ب2. عن غ6ف الكجارة والصناعة والخدحات:

• جهة تطأان – الحسيمة / الش6ق / فاس–حكناس:

80. السيد محمد القندو�سي عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

81. السيد عمر مورو، وهو بدون انتماء سيا�سي.

• عن جهة ال6 اط–سال – القنيط6ة / بني حالل – الخنيف6ة / الدار 
البيضاء–سطات:

82. سعيد زهير عن االتحاد الدستوري؛

83. عبد الرحيم الكميلي عن حزب األصالة واملعاصرة.

• عن جهة ح6اتش آسفي / درعة–تافياللت:

84. السيد حميد القميزة، حزب األصالة واملعاصرة.

• عن جهة سأس حاسة / كلميم، واد نأن / العيأن، الساقية الحم6اء 
/ الداخلة، وادي الذهب:

85. السيد سيدي الطيب املوساوي عن حزب االستقالل.

ج2. فيما يخص غ6ف الصناعة الكقليدية:

• جهة الش6ق / فاس–حكناس:

86. السيد موالي ادريس الحسني علوي، عن حزب الحركة الشعبية.

• طنجة – تطأان – الحسيمة / ال6 اط – سال–القنيط6ة:

87. السيد امحمد احميدي، عن حزب األصالة واملعاصرة.

• جهة بني حالل، خنيف6ة / الدار البيضاء، سطات:

88. مصطفى حركات، عن حزب األصالة واملعاصرة.

• ح6اتش، آسفي / درعة – تافياللت / سأس–حاسة:

89. السيد عبد اإلاله املهاجري، عن حزب األصالة واملعاصرة.
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• جهة كلميم–واد نأن / العيأن–الساقية الحم6اء / الداخلة–وادي 
الذهب:

90. السيد أحمد بابا اعمر حداد، عن حزب االستقالل.

د2. غ6ف الصيد البم6ي:

• جهة طنجة – تطأان – الحسيمة / الش6ق / ال6 اط – سال – 
القنيط6ة / الدار البيضاء–سطات:

91. السيد يوسف بنجلون، عن حزب العدالة والتنمية.

• جهة ح6اتش – آسفي / سأس – حاسة / كلميم–واد نأن / العيأن–
الساقية الحم6اء / الداخلة–وادي الذهب:

92. السيد سيدي مختار الجماني، عن حزب الحركة الشعبية.

هـ. عن هيئة حمثلي املنظمات املهنية للمشغلين األتثر تمثيلية:

• عن جهة طنجة–تطأان–الحسيمة / الش6ق / فاس–حكناس / 
ال6 اط–سال–القنيط6ة:

93. السيد عبد الكريم مهدي، بدون انتماء سيا�سي؛

94. العربي العرائ�سي، كذلك دون انتماء سيا�سي.

• عن جهة بني حالل–خنيف6ة / الدار البيضاء–سطات / ح6اتش–
آسفي / درعة–تافياللت:

95. السيد عبد الحميد الصويري، بدون انتماء سيا�سي؛

96. نائلة مية التازي، بدون انتماء سيا�سي؛

97. عبد اإلله حفظي، بدون انتماء سيا�سي؛

98. يوسف موحيي، بدون انتماء سيا�سي.

• عن سأس–حاسة / كلميم–واد نأن / العيأن–الساقية الحم6اء / 
الداخلة–وادي الذهب:

99. السيد ياسين غنموني، بدون انتماء سيا�سي؛

100. محمد سالم بنمسعود، عن حزب االستقالل.

و2. هيئة حمثلي املأجأرين:

101. السيد محمد زروال، االنتماء النقابي: االتحاد املغربي للشغل؛

102. امال العمري، االتحاد املغربي للشغل؛

103. عز الدين زكري، االتحاد املغربي للشغل؛

104. فاطمة الزهراء اليحياوي، االتحاد املغربي للشغل،

105. رشيد املنياري، االتحاد املغربي للشغل؛

106. وفاء القا�سي، االتحاد املغربي للشغل؛

107. عبد اإلاله الحلوطي، االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

108. أمال ميصرة، االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

109. عبد الصمد مريمي، االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

110. كريمة أفيالل، االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

111. ثوريا لحرش، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

112. عبد الحق حيسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

113. رجاء الكساب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

114. املبارك الصادي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

115. النعم ميارة، االتحاد العام للشغالين باملغرب؛

116. خديجة الزومي، االتحاد العام للشغالين باملغرب؛

117. عبد السالم اللبار، االتحاد العام للشغالين باملغرب؛

118. عبد الحميد فاتحي، الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛

119 عبد العزيز بنعزوز، املنظمة الديمقراطية للشغل؛

120. محمد دعيدعة، النقابة الوطنية الديمقراطية.

رئيس  انتخاب  لعملية  املنظمة  الداخلي  النظام  ملواد  وبالنسبة 

مجلس املستشارين، فهي كالتالي:

املادة 2 : »يدعو رئيس املكتب املؤقت أعضاء املجلس النتخاب رئيس 

مجلس املستشارين باإلعالن عن فتح باب الترشيح.

يتلقى الرئيس املؤقت الترشيحات في نفس الجلسة، ويعلن عنها أو 

يطلب من أحد أعضاء املكتب املؤقت القيام بهذا اإلعالن، وينادي على 

السيدات والسادة املستشارين كل باسمه، ثم يشرع في التصويت«.

املادة أ : »ينتخب الرئيس عن طريق االقتراع السري باألغلبية املطلقة 

لألعضاء الذين يتكون منهم املجلس في الدورة األولى، وباألغلبية النسبية 

في الدورة الثانية التي تجرى بين املرشحين األول والثاني، اللذان حصال 

على أكبر عدد من األصوات في الدورة األولى.

وعند تعادل األصوات، يعتبر املرشح األكبر سنا فائزا، فإن انتفى 

فارق السن، ُيحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز. وإذا كان املرشح وحيدا، 

يتم االنتخاب باألغلبية املطلقة في الدورة األولى واألغلبية النسبية في 

الدورة الثانية«.

املادة 6 : »يجرى التصويت كتابة وداخل معزل«.

املادة م : »يعلن الرئيس املؤقت عن اسم املرشح الفائز برئاسة مجلس 

املستشارين ويدعوه لشغل مقعد الرئاسة«.

شكرا لكم السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:

شك6ا السيدة اللة عائشة.

اللي  تطبيقا  الهواتف،  علما  تنحيطكم  بخير،  يجازيكم  غير، هللا 
عندنا في القانون الداخلي ما خصهومشاي.. الهواتف خاصكم تسكتوا 
السادة  باش  يطفاوا،  الهواتف  احنا.  طفينا  كما  طفيوها  الهواتف، 

املرشحين واملصوتين يصوتوا على خاطرهم.

هللا يخليكم، نستغناو في هذا الساعة بالذات على الهاتف.

أنا كنلتمس منكم باش تسمعوا هاذ الكلمة هكذا بهاذ الشكل، وإلى 
سمحتوا لي، ظهر لي ما ابقى لنا إال نحلو باب الترشيح.

قيوح ال�سي عبد الصمد.

املستشار السيد عبد الصمد قيأح:

السيد ال6ئيس،

أترشح لرئاسة مجلس املستشارين باسم حزب االستقالل، قيوح 
عبد الصمد.

السيد رئيس الجلسة:

تقدم ال�سي قيوح بالترشيح باسم حزب االستقالل، تفضل اللي بغا، 
ال�سي بنشماش.

املستشار السيد عبد الحاتم بن شماش:

شك6ا السيد ال6ئيس.

حكيم بنشماش، أتقدم ألرشح نف�سي عن حزب األصالة واملعاصرة 
برئاسة مجلس املستشارين، ولدي ملتمس، السيد الرئيس املحترم، 

حضرات األخوات واإلخوة، السيدات والسادة املستشارين املحترمين.

كنطلب منكم، السيد الرئيس املحترم، تفسحوا املجال للمترشحين 
باش يقدموا في هاذ االمتحان الديمقراطي املتميز، للسيدات والسادة 

املستشارين، الخطوط العريضة لبرنامجهم أو لتصورهم.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لل�سي بنشماش على املالحظة ديالو وعلى االقتراحات ديالو، 
وشكرا لل�سي قيوح.

إلى اسمحتو، إلى كاين �سي مرشح ثالث، إلى كان �سي مرشح ثالث 
احنا كنسمعو لكم، ما كاين حتى مشكل.

إذن، على حسب على حسب ما شفت اإلشارة من القاعة، قال لك: 
هللا يجعل البركة.

بسم هللا، على بركة هللا، وكنطلب من السيدة عائشة باش تعيط 
يصوتوا، وشكرا  يهودوا  باش  باسميتو،  واحد  كل  املستشارين،  على 
املؤقت  املكتب  ساعدتو  املستشارين.  اإلخوان  ديالكم،  للمساعدة 

وساعدتو الرئاسة ما عندي ما نقول.

ال، أنت، األخ.. ال اسمح لي. يااله أسيدي بسم هللا، عيط.

سمحوا لي، خاص كل مرشح يعين واحد ديالو، وخاص فهاذ القاعو 
يجيونا 3 ديال املالحظين. الكالم ديالكم صحيح.

خذ  الكلمة،  خذ  عليه..  غينوب  اللي  يعزل  واحد  كل  املرشحين 
الكلمة، أ سيدي، خذ الكلمة سيدي.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

شك6ا السيد ال6ئيس.

إذن، بعد ما تم اإلعالن عن ترشيحين لرئاسة املجلس، نطلب من 
السادة املترشحين، كل مرشح أن ينتدب واحدا ملراقبة عملية التصويت.

اإلسم الكريم؟

املستشار السيد النعم حيارة:

النعم ميارة، عن حزب االستقالل.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

ميارة عن حزب االستقالل.

اإلسم الكريم؟

املستشار السيد عبد السال2 بلقشأر:

عبد السالم بلقشور عن حزب األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

عبد السالم.

أما اآلن نطلب من السادة املستشارين تعيين ثالثة أعضاء ملراقبة 
عملية التصويت وإحصاء األصوات. السيد أمين املجلس.

العدالة  حزب  الهويشري،  الكريم  عبد  ال�سي  الكريم؟  اإلسم 
والتنمية.

اإلسم الكريم؟ عبد اللطيف أبدوح.

الثالث؟ األخ اإلسم؟

املستشار السيد احممد احميدي:

امحمد احميدي عن حزب األصالة واملعاصرة.
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املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

احميدي..

السيد الرئيس، لكم الكلمة. واش نبداو على قراءة..

السيد رئيس الجلسة:

ال، إلى جا على خاطرك، باش تعيط على اإلخوان يصوتوا، ابداو 
عملية التصويت.

3 ديال املتطوعين كاينين واملرشحين..

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

مجلس  رئيس  على  التصويت  عملية  بركة هللا سنبدأ  على  إذن، 
املستشارين، وستتم املناداة على األسماء حسب الترتيب األبجدي.

إذن، ال�سي أبوبكر اعبيد، أول املصوتين، السيد أحمد احميميد، 
السيد أحمد اإلدري�سي، أحمد بابا اعمر حداد، أحمد بولون، أحمد 
تويزي، أحمد شد، ال�سي احمد شد، أحمد لخريف، إدريس الرا�سي، 
افضيلي أهل أحمد إبراهيم، الحبيب بن الطالب، الحسن بلمقدم، 
الحسن سليغوة، الحسين العبادي، الحسين املخلص، الحو املربوح، 
الصبحي الجاللي، الطيب البقالي، العربي العرائ�سي، العربي املحر�سي، 
املصطفى  صواب،  املختار  التصويت(،  عن  )امتنع  الصادي  املبارك 
الخلفيوي، املهدي عثمون، النعم ميارة، أمال العمري، أمال ميصرة، 

امحمد احميدي، ثريا لحرش.

السيد رئيس الجلسة:

اشوية الهدوء، هللا يخليكم، دابا احنا بدينا في عملية التصويت. 
هللا يخليكم، احنا بدينا هاذو الرجال املستشارين. راه احنا بدينا عملية 

التصويت، صافي، هللا يجعل البركة.

املستشارة السيدة ث6يا لح6ش:

أريد فقط أن أقول أن املجموعة ديال الكونفدرالية الديمقراطية 
عن  تمتنع  والكونفدراليات  الكونفدراليين  استشارة  بعد  للشغل، 

التصويت.

السيد رئيس الجلسة:

احنا ابدينا في العملية. األستاذة.. عيط أ سيدي عيط.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

إذن، األستاذة ثريا لحرش تمتنع عن التصويت، املستشار املوالي 
جمال الدين العكرود، جمال بن ربيعة، حمة أهل بابا، حميد القميزة، 
حميد زاتني، حميد كوسكوس، خديجة الزومي، رحال املكاوي، رشيد 

املنياري، سعيد السعدوني، رجاء الكساب.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:

أمتنع عن التصويت.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

امتنعت عن التصويت.

الجماني،  صلوح  سيدي  املوساوي،  الطيب  سيدي  زهير،  سعيد 
سيدي مختار الجماني، عابد شكيل، عادل البراكات، عائشة آيتعال، 
اإلله حفظي، عبد  املهاجري، عبد  الحلوطي، عبد اإلاله  عبد اإلاله 

الحق حيسان..

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

عن  أمتنع  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  نقابة  باسم 
التصويت.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

شك6ا.

الحميد  عبد  الصويري،  الحميد  عبد  شماش،  بن  الحاكم  عبد 
فاتحي، عبد الرحمان الدري�سي، عبد الرحيم اطمعي، عبد السالم اللبار، 
عبد السالم بلقشور، عبد السالم �سي كوري، عبد الصمد قيوح، عبد 

الصمد املريني، عبد العزيز بنعزوز، عبد العزيز بوهدود.

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليكم اشوية ديال النظام، ما تقلقو�سي الناس اللي كيصوتوا.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

عبد العلي حامي الدين، عبد الكريم الهمس، عبد القادر سالمة، 
أبدوح،  اللطيف  عبد  مهدي،  الكريم  عبد  لهوايشري،  الكريم  عبد 
اعمو،  اللطيف  عبد  الكميلي،  الرحيم  عبد  بلفقيه،  الوهاب  عبد 
عدي شجري، عز الدين زكري، عزيز مكنيف، عصام الخملي�سي، علي 
اليحياوي،  الزهراء  فاطمة  الحبو�سي،  فاطمة  مورو،  عمر  العسري، 
فاطمة آيت مو�سى، فؤاد قديري، كريمة أفيالل، لحسن ادعي، مبارك 
السباعي، مبارك جميلي، محمد ابا حنيني، محمد األنصاري، محمد 
محمد  هللا،  بيد  الشيخ  محمد  البكوري،  محمد  العبدالوي،  البشير 
محمد  زروال،  محمد  دعيدعة،  محمد  القندو�سي،  محمد  العزري، 
سالم بنمسعود، محمد سعيد كرام، محمد عبو، محمد عدال، محمد 
علمي، محمد لشهب، محمد مكنيف، محمد مهدب، محمود عرشان، 
مصطفى حركات، مليكة فالحي، موالي ادريس الحسني علوي، موالي 
عبد الرحيم الكامل، مينة عفان، نائلة مية التازي، نبيل شيخي، وفاء 
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القا�سي، ياسين غنموني، يحفظه بن مبارك، يوسف بنجلون، يوسف 
محيي، محمد الرزمة، سيدي محمد ولد الرشيد، نبيل األندلو�سي.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي:

إذن، بعد عملية التصويت، هل بقي أحد املستشارين أو املستشارات 
لم ينادى عليه للتصويت؟

إذن، الجميع صوت في هذه العملية. نعم؟

السيد رئيس الجلسة:

اإلخوان، بطبيعة الحال، املصوتين 120 واملمتنعين 4.

116 املصوتين واملمتنعين 4، هذا هو الحساب الصحيح.

إلى اسمحتو، عملية الفرز.

اإلخوان، الفرز، بسم هللا.

تطوعوا أ اإلخوان، تطوعوا.

راه   ... قلناها  احنا  راه  بخير،  يجازيكم  الفرز هللا  اإلخوان عملية 
عملية الفرز، ابداو..

املككب  عضأ  ال6شيد،  ولد  حممد  سيدي  السيد  املستشار 
املؤقت:

عدد املصوتين 116، واملمتنعون 4.

بسم هللا، على بركة هللا، نبدأ عملية الفرز:

حكيم بن شماش، حكيم بن شماش، عبد الصمد، حكيم، عبد 
الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد 
قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، ال �سيء فارغة، فارغة، 

هاذي مقبولة؟ األستاذ حكيم بن شماس.

ال غير بالتي، هللا يربحكم، غير باش نتفاهمو، غير بالتي اإلخوان هللا 
يربحكم، راه كاينة اللجنة هنا، وهي اللي غادي تقترح واش مقبولة.

بالتي، هللا ير�سي عليك، احنا راه أكدنا في املكتب كل األلقاب ملغية، 
األلقاب كلها ما غاديش ندوزوها. غير بالتي، دابا خلينا من 2009. غير 
بالتي هللا يربحك. هاذي غادي نشوفوها ها هي كاينة، غادي نشوفوها 
مع املكتب في األخير. كاين الرئيس وكاينين األعضاء. النهار األول أكدنا 

على األسامي على أساس عندنا االسم كما هو بدون زيادة أو نقصان.

غير بالتي هللا يربحكم، نخليو فيه الفتوى.

بالتي هللا يربحك، غير بالتي. املادة 6.. خليونا نحتفظوا بها حتى 
نرجعو، باش نسهلو العملية. راه ما يمكنش.

الرئيس، بالتي، السادة املستشارين، هذا مكتوبة فيها األستاذ حكيم 
بن شماس. القانون الداخلي، بالتي غير اإلخوان غير، هللا يربحكم، 

الطريقة ديال التصويت واضحة، كتابة اإلسم كامال، يا إما الكنية يا 
إما السمية، ولكن األلقاب.. وغير بالتي، هللا يربحكم، اإلخوان..

السيد رئيس الجلسة:

هاذ اإلسم هذا راه مقبول، راه مقبول هاذ اإلسم، استشرت مع 
اإلخوان ديالنا أعضاء املكتب، اإلسم راه مقبول والسالم، شكرا.

سايروا العملية ديالكم.

املستشار السيد سيدي حممد ولد ال6شيد:

راه الفرز ما مكتوبش فيه.. هذا راه ولى اسم ثالثي ما�سي اسم..

نخليوه حتى لآلخر ونشوفو إلى كانت �سي حاالت..

السيد رئيس الجلسة:

سير  شوية،  فيها  ديماريوا  الفرز  قضية  اإلخوان،  أ  يخليكم  هللا 
ديماري.

أ اإلخوان، هللا يجازيكم بخير استمروا في الفرز، واللي وقع ليكم فيها 
مشكل رجعوها للرئيس واملكتب املؤقت، هما يقرروا فيها.

استمروا في الفرز هللا يجازيكم بخير، ما تخليوش العملية موقفة، 
استمروا واللي عندكم فيها تشككات طلعوها لهنايا.

تفضل أسيدي، ال واش الكلمة في إطار الفرز؟ تفضل.

ال، هللا يطول عمرك، شوف واش الكلمة كتاخذها في إطار الفرز؟ 
تفضل.

املستشار السيد عبد العلي حاحي الدين:

والدولي  الوطني  العام  الرأي  كيتابعها  دستورية،  جلسة  هاذي 
كذلك، وابغينا نعطيو صورة ايجابية، فكنقترحو على اإلخوان في لجنة 
الفرز أن األوراق املتنازع حولها يخليوها حتى للنهاية، وتستمر عملية 
الفرز إلى حين إحصاء كامل األصوات، ثم الرجوع لهذيك األوراق اللي 

هي متنازع حولها من أجل االستمرارية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل أ سيدي تفضل، واش الكلمة في إطار الفرز؟ تفضل.

املستشار السيد الع6بي املح6�سي:

السيد ال6ئيس،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

العادة ما�سي ألول مرة. في  السيد الرئيس، هللا يخليك راه جرت 
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اإلنتخاب ديال املكتب السابق ملي كان الدكتور بيد هللا مرشح، راه 
كانوا مجموعة من األسماء جات فيها الدكتور محمد الشيخ بيد هللا، 
رجعوا للتسجيل، ما�سي اآلن عاد غادي نجيو ويقول لنا األستاذ ال، 
آش ابغيتو نديرو إلى ما غنديروش األستاذ؟ هللا يخليكم، هاذ ال�سي راه 

ما�سي معقول إلى ما دوزتوهاش، نهائيا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل أ ال�سي عدال، تفضل يااله في إطار..

املستشار السيد حممد عدال:

شك6ا السيد ال6ئيس.

اإلخأة وعضاء لجنة الف6ز املحترحين،

اإلخوة، يمكن تسمعوا لنا واحد اشوية هللا يعطيكم الخير.

جرت العادة احنا كشعب مغربي كناديو باألستاذ والسيد والحاج 
وبموالي، فاملغزى من هذا النطق هذا هو معرفة من هو الشخص، فإلى 
امشيتو لهاذ االتجاه غادي نقدرو نمشيو حتى لإلمالء، اللي غلط في 

االسم كيفاش غادي نديرو ليه العملية ديالو؟

أنا كنظن، األخ السيد الوزير املحترم أنا شخصيا ما نقدرش نسميه 
الفالن  والوزير  الفالني  فالن  السيد  ليه  غنقول   ،)direct( باالسم 
الفالني، يمكن نتجاوزو هاذ املسألة، ويمكن تلقاو مسألة واحد أخرى 

من هاذي.

وشكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

نقط النظام، أنا في نظري والنظر ديال الجمع العام وديال هذا.. 
يخليوا اللي عليها نقاش، نأخروها ونفرزو، يم�سي الفرز ونخليو القضية 

للنقاش.

آه؟  بزاف.  تعطلتوا  راكوم  بخير،  يجازيكم  هللا  اإلخوان،  أ 
كتصاوبوهم؟

املستشار السيد وحمد تأيزي:

شك6ا السيد ال6ئيس.

في الواقع، كما قال قبايلة ال�سي حامي الدين، هذه جلسة دستورية. 
يجب أن نحترم الرأي العام، ألن هذه الجلسة متابعة ال من الرأي العام 
الوطني وال الدولي، وبالتالي اللي كيحكمنا احنا داخل هذه الجلسة، ما 
كيحكموناش التأويالت املغرضة للقانون. بيناتنا هنا هو النظام الداخلي 
للمجلس آش تيقول؟ راه ما�سي كل واحد يقول اللي بغا يدير اللي بغا 
يدير، كتقول املادة 16: »يجري التصويت كتابة وداخل معزل« )نقطة(، 
النظام  هو  هذا  الكنية.  وال  الرباعي  وال  الثالثي  االسم  يتكلم عن  لم 

الداخلي، ما كاينش �سي حاجة أخرى من غير هاذ ال�سي، وال يمكن أن 
نفسر على هوانا القانون، وبالتالي راه يدير الدكتور بن شماس وال..

إلى دخلنا في هاذ التفاصيل، إلى دخلنا في هاذ التفاصيل، السيد 
الرئيس، هاذي راه احنا أعمال العقالء تصان عن العبث، ألن غادي 
تخرج تفاصيل خطيرة جدا، راه غادي نلقاو حكيم بن شماُس، غادي 
نحيدوها. إلى لقينا حكيم بن شماٍس غادي نحيدوها، وغادي نوليو في 

واحد العبث وواحد العملية عبثية ما عندها ال رجلين ال يدين.

الرئيس، يكون  تنهضرو، وبالتالي، هللا ير�سي عليك، السيد  احنا 
عزي ملن يقول، 

ُ
الحاكم بيناتنا هو الفاهم يفهم، احنا غير كنفهموه، ن

فاهمين آش كنقولو، وبالتالي هللا ير�سي عليك، السيد الرئيس، عندنا 
نظام داخلي هو الفيصل بيناتنا فيما يخص هذه العملية، واللجنة اللي 
كاينة اآلن في الواقع ما خاصكمشاي يكون عندكم تأويالت اللي في الواقع 
ال تتناسب مع الثقة اللي داير فيكم املجلس، ما يمكنشاي يكون تأويالت 
ُمغرضة للقانون خارجة عن القانون. وبالتالي، السيد الرئيس، كنطلب 
منك أن املكتب املؤقت يقوم بالعمل ديالو، ويعطي التعليمات ديالو 

باش نستمرو في العملية ديال فرز األصوات.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شك6ا ال�سي تأيزي.

شكرا عن الكلمة اللي قلت.. أ اإلخوان، هللا يجازيكم بخير، حلوا هاذ 
املشكل، حلوا هاذ املشكل وإما نعاودو االنتخاب ما يمكنش ! ما يمكنش 
نعاودو. حلوا هاذ املشكل، هللا يجازيكم بخير، دابا لجنة الفرز وانتوما 
هما اللي عكستوا لنا األمور، كنا ماشيين مزيان. حلوا هاذ املشكل هللا 

يجازيكم بخير.

نعم أسيدي. تفضل أ سيدي تفضل..

الدكتور تفضل، تفضل أ دكتور.

املستشار السيد حممد الشيخ بيد هللا:

يكملوا الفرز، ويسجلوا هاذ الحالة تحسب، ويسجل في املحضر، 
فاملحكمة  الدستورية،  للمحكمة  يم�سي  بعد  من  حد  �سي  ابغا  وإلى 

الدستورية.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

أنا مع هاذ ال�سي نعم أسيدي، وإلى ما كاينشاي، هللا يخليكم، غادي 
نضطرو باش نعاودو االنتخابات إلى قبل املجلس، إلى قبل املجلس، وا 

غادي نضطرو باش نعاودو.
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هللا يخليكم..

اإلخوان، هللا يجازيكم بخير، إلى.. تبارك هللا إلى كان سلطة في املكتب 
والرئيس واملكتب املساعد هذيك الورقة خاصها تدوز ونشوفو الحساب 
غنمشيو  احنا  ها  األستاذ،  ديال  تدوز  الورقة  هذيك  ديالنا، خاص 

لألستاذ، وتدوز وسيرو للحساب ديالكم.

إلى سلطة الرئيس هي هاذي، افهمتي؟ هذيك خاصها تدوز، هذيك 
الورقة اللي فيها األستاذ خاصها تدوز، نحسبوها، أي معلوم نحسبوها، 

كيفما كان.

أ اإلخوان، هللا يجازيكم بخير، هذيك الورقة خاصها تدوز، وإلى 
عندكم �سي مشكل ها املجلس الدستوري موجود، احنا عطلنا هاذ 
األمة والصحافة وكل �سي عطلناه هنا، حشومة علينا، حشومة علينا، 
املجلس  كانش  ما  إلى  ورقة.  على  والو،  على  كاملين  هاذ..  عطلنا  راه 

الدستوري على الذمة.

اإلخوان، عيطوا باسم هللا وسيروا تمشاو، دوزوا الورقة وإلى كاين 
�سي حاجة راه املجلس الدستوري راه كاين، انتما ما اسمعتو ال الرئاسة 

وال حتى حاجة ما كتسمعوا لها.

الدستوري  املجلس  �سي طرف،  أو  واحد  �سي  كان  وإلى  حسبوها 
موجود، صافي املجلس الدستوري موجود.

املستشار السيد سيدي محمد ولد الرشيد، عضو املكتب املؤقت:

األستاذ حكيم بن شماس، قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد 
قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، قيوح 
عبد الصمد، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن 
شماس، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، بن شماس، عبد الصمد 
الصمد  عبد  بن شماس،  فارغة، حكيم  قيوح،  الصمد  عبد  قيوح، 
قيوح،  الصمد  عبد  قيوح،  الصمد  عبد  قيوح،  الصمد  عبد  قيوح، 
ال�سيء، حكيم بن شماس، بن شماس، حكيم، حكيم بن شماس، 
حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، فارغة، عبد 
الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، بن شماس، حكيم بن شماس، عبد 
بن شماس،  الصمد قيوح،  الصمد قيوح، عبد  الصمد قيوح، عبد 
حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، بن شماس، عبد الصمد قيوح، 
ملغاة، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، عبد 
الصمد قيوح، حكيم بن شماس، بن شماس، عبد الصمد قيوح، بن 
شماس، ملغاة، عبد الحكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن شماس، عبد الصمد 
قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، واحد 
ملغاة، بن شماس، عبد الحكيم بن شماس، قيوح، بن شماس، حكيم 
بن شماس، بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد 
الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن شماس، عبد الصمد 
قيوح، حكيم بن شماس، قيوح عبد الصمد، عبد الصمد قيوح، عبد 

الحكيم بن شماس، عبد الحكيم بن شماس، حكيم بن شماس، حكيم 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، بن شماس، حكيم بن شماس، حكيم 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، 
حكيم، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، حكيم 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، 

حكيم بن شماس، قيوح.

السيد رئيس الجلسة:

أ اإلخوان إلى اسمحتو  لي، نعلنو على النتائج.

املصوتين= 120؛

املمتنعين= 4.

ال�سي قيوح جاب 51 وال�سي بن شماس جاب 56 و9 غير معبر عليها.

وعلى هاذ األساس خاصنا البد ندوزو للدور الثاني، ندوزو للدور 
الثاني ألن األغلبية املطلقة ما كيناش.

أ اإلخوان، إلى جا على خاطركم الهدوء، وكل واحد يرجع لألماكن 
ديالو، ألن غادي نعاودو االنتخاب. إلى بغيتو نعطيو واحد 10 دقايق 
بغينا  نعم؟  نستمرو؟  نستمرو،  بغينا  هللا،  تبارك  االستراحة،  ديال 

نستمرو تبارك هللا.

إلى جا على خاطركم، 5 الدقايق ونستمرو، إلى جا على خاطركم.

شوف هللا ير�سي عليك، أجي ال�سي، صونيوا لنا يدخلوا املستشارين.

شوف، صوني للمستشارين يدخلو هللا ير�سي عليك.

السادة املحترمين، واش نبداو وال نعاينو واحد جوج دقايق، نعم، 
واش نبداو ال نعاينوا واحد جوج دقايق.

أ اإلخوان، إلى سمحتوا، ظهر لي نبداو الدور الثاني ريثما اإلخوان 
يقبطوا الباليص ديالهم، والنواب ديال املرشحين يكونوا مستعدين، و3 
ديال اإلخوان ديال الفرز يكونوا.. باش نتفاداو املشكل األول، خاص كل 

واحد يدير السمية ديالو مطلوقة، باش نتفاداو املالحظة األولى.

هللا يخليكم ،تكون السمية مطلوقة. أما في النوبة األولى، راه ماكين 
حتى إشكال، ولكن باش نتفاداوها.

إلى سمحتوا لي، غادي نعيطو، باسم هللا، نبداو.

باسم هللا، أسيدي،عيط باسم هللا.

نعم؟

املستشار السيد وحمد تأيزي:

شك6ا السيد ال6ئيس.
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أستسمح على أخذ الكلمة للمرة الثانية. ابغيت نطلب منكم، السيد 
الرئيس، ونطلب من اللجنة ديال الفرز على أنه راه ما فيها عيب، راه 
املغرب هو هذا، كاينين بعض املستشارين ماكيحسنوش الكتابة، ما 
كيكتبوش، وكما في علم الجميع، واحنا ماخاصش يكون عندنا عيب، 
ماتكونش عندنا عقدة، ألن هذا البرملان يمثل الدكاترة، يمثل الفالحة، 

ويمثل أي �سيء، كيمثل املجتمع املغربي.

العدد ديال  إذن، عندنا داخل املستشارين–على ما أظن–واحد 
دستوري  حق  والتصويت  لي،  اسمح  الكتابة،  يحسنون  ال  الناس 
للواحد، ال يمكن باش نمنعوه من التصويت، ألن ما كيعرفش يكتب، 

ما غيصوتش.

وبالتالي، كنتمنى من السيد الرئيس، على أنه هاذوك الناس اللي 
كيشوفوا أنهم ما يقدوشاي يكتبوا، أن اللجنة، وانتوما، السيد الرئيس، 
تعطيوه �سي واحد اللي معه يدخل معه، ويكتب ليه، ويصوت على من 
ما بغا باش.. من املوظفين، باش ما نحرموهش من حقو الدستوري 
نحرمو �سي حد من  باش  قانوني  التصويت، حرام وما�سي  في عملية 

التصويت، ونعرفو تعطيوا التعليمات ديالكم.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بها بعض اإلخوان، وحسينا  القضية هاذي شعرونا  ال، غير هاذ 
بهاذ القضية هاذي، ولكن دابا االستشارة، أوال، اسمح لي نستاشر مع 
الطاقم ديال.. اللي كيسهر، وكذلك نستشر مع املجلس، نعم؟ ال ال، 

كاين كاين، ال كاين، ال كاين.

نعم أ سيدي؟

املستشار السيد عبد العلي حاحي الدين:

السيد ال6ئيس.

السادة املستشارين،

احنا اآلن في الدور الثاني ديال التصويت في جلسة دستورية ديال 
انتخاب رئيس مجلس املستشارين. في الجلسة األولى، وقع واحد النقاش 
حول بعض األوراق اللي وردت فيهم بعض الصفات: )أستاذ( إلى ما 
غير ذلك. فاللي كنأكدو، السيد الرئيس، عليه انطالقا من الكلمة اللي 
قلتو اآلن، وهو أن جميع املستشارين يصوتوا على االسم كيفما ورد في 

الالئحة الرسمية.

عندنا اآلن جوج ديال األسماء عبد الصمد قيوح، عبد الحاكم بن 
شماش، فكنظن ال داعي إلضافة أستاذ باش ما يوقع أي نقاش حول 

األوراق، والبعض يعتبرها ملغاة والبعض يعتبرها غير ملغاة.

عملية  سالمة  على  حرصا  الرئيس،  السيد  الثانية،  النقطة 

التصويت، فكنعتبرو بأنه جميع املستشارين برهنوا بما فيه الكفاية 
بأنهم يتقنون عملية الكتابة، فلذلك هو التصويت سري وفردي أيضا 

ينبغي أن يكون داخل املعزل حرصا على سالمة العملية.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شك6ا السيد املستشار املحتر2.

في اعتقادي األمور واضحة. نعم أسيدي؟

املستشار السيد عبد الحاتم بن شماش:

شك6ا السيد ال6ئيس.

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

شكرا على رحابة صدركم.

حرصين  نكونو  باش  املحترم،  الرئيس  السيد  نحرصو،  باش  غير 
على أننا ما يسجلش علينا التاريخ بأننا ما كنحرصوش بشكل جماعي 
على توفير أق�سى درجات الشفافية في هاذ العملية الديمقراطية اللي 

كنوقعوها اليوم جميعا.

القضية ديال األسماء، لسوء حظنا أنه ما كاينش في النظام الداخلي 
السابق قواعد فيها ما يكفي من الوضوح والدقة اللي كتضبط مختلف 
الشكليات ديال عملية التصويت، فلذلك دعونا يعني األعمال ديال 
العقالء تنزه عن العبث، دعونا نتفق، واملجلس سيد نفسه، أنه هاذ 
»عبد  ويكتب  غيصوت  اللي  املستشارة  السيدة  أو  املستشار  السيد 
الصمد« مثال–وأستسمح صديقي العزيز–وال يكتب »قيوح« بوحدو، 
يكتب  »السيد«، وال  يكتب  معا، وال  قيوح«  »الصمد  يكتب عبد  وال 
تكتب  باش  املداد  راه  يخليكم،  »الوزير«، هللا  يكتب  »األستاذ«، وال 

الخطاب ديال جاللة امللك قبل ثالث أيام لم يجف بعد.

السيد ال6ئيس،

أنا جبت املحضر، املحاضر من ذاكرة املجلس من األرشيف ديال 
املجلس ديالنا، كيوضح كيفاش تمت عملية التصويت على الرؤساء 
ديالنا الذين سبقونا، واسمحوا لي نقرا عليكم املحضر ديال 2009، 
ولكن قبل ذلك قد يقول قائل–وقد سمعنا ذلك–بأنه هذيك تدارت 
في إطار دستور 1996، ونحن اآلن نباشر عملية انتخاب السيد الرئيس 
في إطار دستور 2011. هذا حق يراد به باطل، ألن املقتضيات القانونية 
اللي كاينة في النظام الداخلي، على عالته، ما كتوضحش هاذ املسألة 

بالدقة املطلوبة وبالشكليات اللي مطلوبة.

أقرأ عليكم هذا محضر رسمي أوزعه على أخواتي وإخواني، في النهار 
اللي درنا الجلسة ديال التصويت على مترشحين على أستاذين فاضلين: 
األستاذ املعطي بوعبيد األستاذ املعطي بنقدور، عفوا، واألستاذ الدكتور 
محمد الشيخ بيد هللا، ها هي )sélectionnée(، مرة كيكتبوا الدكتور 
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بيد هللا، مرة السيد املحترم بيد هللا، مرة ال�سي بيد هللا، مرة الحاج 
املعطي بنقدور، مرة الحاج املعطي، مرة الحاج بنقدور، مرة بنقدور.

واخليونا، هللا يخليكم، باش ما نكنوش كاملين نتفق من حيث ندري 
أو ال ندري ب�سي حاجة اللي غيسجل علينا التاريخ بأن هذا املجلس قد 
إليه روح ديال رصيد باش صاوبنا املجالس االنتخابية على  ترسبت 
مدى عقود من الزمن، هاذي أعباد هللا هاذي مؤسسة دستورية، هذا 

مجلس املستشارين، نتفقو.

أنا ال يضرني في �سيء �سي واحد من اإلخوان ،واألخوات يجي يكتب 
في الورقة »السيد الوزير املحترم قيوح«، زعما بماذا يضرني؟ وال يكتب 
األستاذ »قيوُح« وال »قيوِح« وال »قيوْح« وال يكتب »بن شماُش«، هللا 

يخليكم وال »األستاذ بن شماش«، وال الحاج بن شماس.

هللا يخليكم، هللا يخليكم، أرجوكم وإال خليونا نقولو بأنه لقد عجزنا 
عن استيعاب وتمثل روح الدستور وروح هاذ اللحظة الديمقراطية، 

نديرو شوية املرونة.

السيد ال6ئيس،

لقد أتعبناك، أنا مزاوك فيك سامح لنا، أتعبناك وأتعبنا األخت 
املحترمة واإلخوة املحترمين، احنا غادي نديرو الدور الثاني، آ سيدي 
اللي بغا يكتب »حكيم« يكتب »حكيم«، اللي بغا يكتب »بن شماش«. 
أنا السمية ديالي هاذي 9 سنين وأنا كنصححها، كنقولهم آ عباد هللا أنا 
راه سميتي »بن شماش«، ويصرون على انتزاع ثالثة نقط، ما كيناش 
حتى في الحالة املدنية ديالي، ولكن ما هو املشكل في ذلك؟ ما هو املشكل 
في ذلك؟ وأسلم لكم هذا املحضر ديال املجلس – ها هو – ما�سي كان 
في �سي.. ها هو املحضر، رسمي من ذاكرة هذا املجلس، واش أنا غنآخذ 
املجلس أن واحد املستشار كتب »الحاج املعطي«، إيوا معروفة الحاج 
املعطي هو أخونا املعطي بنقدور، وال يكتب الدكتور ال�سي بيد هللا، 

نحاسبو عالش درتي �سي؟ وحشومة، حشومة !

السيد رئيس الجلسة:

وإلى جا على خاطركم جميعا، هاذ املالحظات عندها الداللة ديالها، 
وإلى جا على خاطركم نتجاوزو هاذ املرحلة ونمشيو لإلنتخابات ديالنا 

وصافي، نعاودو، تفضل أ سيدي، تفضل.

أ تصنتوا أ اإلخوان على.. نسمعو..

املستشار السيد عبد اإلاله الحلأطي:

السيد ال6ئيس،

حقيقة نحاول جميعا أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية التي 
نعيشها والتي نريد أن تنتصر فيها الديمقراطية أوال وأخيرا. ملا أثيرت 
القضية، السيد الرئيس، ديال االسم واش يكون معه اللقب وال ما 
يكونش معه اللقب، ألنه دا لنا واحد الفترة مطولة من الزمن ديال الفرز 

واإلخوان جالسين في الفرز، واش غيحسبوا وال ما يحسبوش، أوال.

ثانيا: في املكتب تم االتفاق عندكم في املكتب املؤقت أنه ما يتمش 
الذكر ديال األلقاب، وأما ما جاء به األستاذ ال�سي حكيم بن شماس..

املستشار السيد عبد الحاتم بن شماش:

بن شماش.

املستشار السيد عبد اإلاله الحلأطي:

بالنسبة  يعتبر  ال  به  جاء  الذي  مشكل–فاملحضر  �سي  ..من..–ما 
إلينا حجة وال قانونا وال قانونا تنظيميا وال دستورا وال نظام، وإنما هي 
مرحلة مرت، ومرت ما اتفقناش فيها على �سيء، فقبلنا »الشيخ بيد هللا« 

و»الحاج بيد هللا« و»املحترم بيد هللا«، قبلناها ولم تثر أي إشكال.

اليوم عندنا إشكال مطروح، اإلشكال املطروح اللي خالنا ملدة ساعة 
واحنا جالسين كنستناو الفرز واش غادي نحسبوها وال ما نحسبوهاش، 
خصوصا وأن املكتب تطرق إلى هذه القضية، املكتب املؤقت. ومادام 
قد تطرق إليها، كان من املفروض أن نلتزم. إذن ما الذي يضيرنا أننا 
غادي نديرو األسماء بدون ألقاب ونتفقو عليها جميعا، وآنذاك اللي 
نجح غادي نهنؤوه من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، ألن غادي تكون 

آنذاك الديمقراطية نجحت.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليكم اإلخوان، دابا اإلشكال ما بقاش مطروح، دابا احنا 
غاديين للدور الثاني وصلنا لو.

املستشار السيد حممد األنصاري:

أوال، أنا من بين من طرحوا هذا اإلشكال قبل وقوعه، وكنت أتمنى 
في بداية الجلسة أن يتلو علينا السيد الرئيس املحضر الذي اتفق عليه 
املكتب املؤقت وطريقة تسيير جلسة انتخاب الرئيس، ولكن مع األسف 
شعرنا من 

ُ
دخلنا في العملية دون أن نلتفت ملا تم االتفاق عليه، وقد أ

طرف أحد أعضاء املكتب املؤقت ال�سي محمد حمدي الذي أكد لنا 
اليوم أنه تم االتفاق أن يتم التصويت باألسماء الكاملة للمرشحين أو 
مجزأة، األستاذ حكيم بن شماش أن تكتب »حكيم« أو »بن شماس« أو 
»حكيم بن شماس«، ويسمح أن يكتب »قيوح« أو »عبد الصمد قيوح« 
تنتهك سرية  فتعتبر عالمة  ذلك  وما عدا  لوحده،  الصمد«  »عبد  أو 
الفريق قبل  التصويت هذا ما أشعرنا به وأشعرنا به جميع أعضاء 

الدخول إلى هذه القاعة.

اآلن ما وقع، وفي غياب التذكير بهذه املقتضيات، هناك 9 أوراق 
ملغاة، فربما لو ذكر بذلك لكان أحد املرشحين ناجحا اليوم بدون أن 
نلتفت لذلك، ألن ذلك االرتباك وعدم الضبط أوقفنا ملدة ساعة من 
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أجل املداولة في هذه النقطة، وكنا في غنى عن ذلك.

اآلن ما قاله األستاذ حكيم بن شماس، االستدالل بمحضر، كان 
فعال واقعا في وقت ما، وما قاله األستاذ حامي الدين كذلك واقع، ولكن 
علينا قبل أن ندخل في العملية اآلن أن نتفق واملجلس سيد نفسه، 
علينا أن نقر أن كل زيادة مسموح بها أو نقر أنه ال زيادة وننطلق على بركة 
هللا. أما أن ننطلق دون أن نحدد، فسنتوقف ساعة أو ساعتين عند 
ورقة محددة وهذا فيه إهدار للوقت وفيه كذلك عدم تكافؤ الفرص 

وفيه القيل والقال.

احنا نريد أن ينجح أحد املرشحين إن شاء، وكلنا مرتاحون للشفافية 
والديمقراطية والنزاهة ونصفق له، وهو رئيسنا جميعا. إذن علينا قبل 
أن ننطلق–في نظري–أن نحدد الطريقة التي ستكون بدون مناقشة 
ضيع الوقت للمكتب املؤقت للتداول بشأنها وكل واحد يدلو بدلوه 

ُ
وال ن

حسب رأيه وقناعته.

أنا أدعوكم، السيد الرئيس، أدعو أخواتي إخواني أن نتفق، فكل ما 
قيل من هنا أو من هناك هو عين الصواب، ولكن هناك صواب أكثر هو 
ما اتفقنا عليه جميعا وتقاطعنا حوله، علينا، هللا يجازيكم بخير، باش 
نعرفو واش غادي ناخدو بهاذ األستاذ والوزير واملحترم وكذا أوال نأخذ 

على املرشحين معا؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا إلى جا على خاطركم، األخ غادي.. نعم؟ نبداو بال نقاش؟ على 
بركة هللا، اإلخوان، يااله.

النواب ديال املرشحين يرجعوا لألماكن ديالهم. نعم السيد..

املستشار السيد حممد عدال:

كيفاش  الطريقة  على  تعلن  غادي  الرئيس،  السيد  يخليك،  هللا 
غادي يتم التصويت، واش غنمشيوو كما جرت العادة سابقا »السيد« 

و»األستاذ« عادية ونزيدو أو ال فقط ننحصرو في االسم؟

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

إذن اإلخوان املستشارين واألخوات املستشارات، طبعا بعد إذن 
السيد الرئيس، فتذكيرا بما اتفقنا عليه في املكتب املؤقت، هو تفاديا 
لهاذ اإلشكال ربما اللي وقع، كان هناك توجه أن التصويت يتم باألسماء 
الكاملة. وتجاوزا أنه إلى كان مثال ال�سي عبد الصمد قيوح الشق األول 
من االسم أو الثاني ال بأس وال�سي حكيم كذلك، ال االسم العائلي أو 
الشخ�سي، هذا هو االتفاق لكي ال نثير هذا النقاش، كان هناك، ولكن 
مع األسف لم يتم التذكير في بداية الجلسة، فبالتالي التوجيه لإلخوة 
املستشارين واملستشارات املحترمات واملحترمين أنه نحاولو التصويت 

يكون فقط إما ما دام عندنا اسمين يتنافسان على رئاسة هذا املجلس 
املحترم نحترم تفاديا ألي نقاش أو ما من شأنه أو يثير نقاش، فبالتالي هذا 

امللتمس، وأعتقد إلى اسمح لي السيد الرئيس نبداو في العملية ديالنا.

السيد رئيس الجلسة:

نبداو العملية ديالنا دابا غير تنعطلو الوقت، تفضل أ سيدي عيط، 
نادي نادي، نادي.

إذن القاعة، الحمد هلل، عمرت إذن نناديو العمل ديالنا والسالم.

تفضل أ سيدي.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

إذن غادي نبداو إن شاء هللا عملية التصويت، الئحة..

املستشار السيد وحمد تأيزي:

قدمنا واحد امللتمس، امللتمس اللي فيه كاين اللي ما تيكتبش، كاين 
اللي ما تيشوفش، هاذ الناس هاذو كيفاش غادي نديروا معهم يصوتوا؟ 
تنقولو على أنه التصويت حق دستوري، ال يمكن أن ندفع أي شخص 
باش يفرط في الحق ديالو اللي هو التصويت، وكنقول لكم، السيد 
الرئيس، اعطينا �سي فتوى على أنه �سي موظف يم�سي مع هذاك اللي 
ما تيشوف وال ما تيكتب يقول ليه أش تدير، باش يمارس حقو في هذه 

العملية اللي هي أساسية.

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليكم اإلخوان، هللا يجازيكم بخير، العملية ديال التصويت 
دازت في أمان هللا وحفظه، ودابا ما غاديش نرجعوا للور الوراء، غادي 
نرجعو للكتابة هاذي ما غاديش يكتب، هللا يخليكم، نخليو هاذ األمر 

هللا يخليكم.

صافي هللا يخليكم، التصويت، بسم هللا.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

غادي نبداو إن شاء هللا.

إذن، غادي ننطلقو في عملية التصويت.

ال�سي أبوبكر اعبيد.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل أ ال�سي أبوبكر اعبيد، تفضل وقل بسم هللا باش الشياطين 
يمشيو بحالهم لبرا، ما يبقاوش لنا هنا، راه حاضرين معنا الشياطين.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

بابا اعمر حداد،  ال�سي أحمد احميميد، أحمد اإلدري�سي، أحمد 
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أحمد بولون، أحمد تويزي، أحمد شد، أحمد لخريف، ادريس الرا�سي، 
بلمقدم،  الحسن  الطالب،  بن  لحبيب  إبراهيم،  أحمد  أهل  افضيلي 
الحسن سليغوة، الحسين العبادي، الحسين املخلص، الحو املربوح، 
الصبحي الجاللي، الطيب البقالي، العربي العرائ�سي، العربي املحر�سي، 
املصطفى  صواب،  مختار  التصويت(،  عن  )امتنع  الصادي  املبارك 
الخلفيوي، املهدي عثمون، النعم ميارة، أمال العمري، أمال ميصرة، 
امحمد احميدي، ثريا لحرش )امتنعت عن التصويت(، جمال الدين 
حميد  القميزة،  حميد  بابا،  أهل  حمة  ربيعة،  بن  جمال  العكرود، 
زاتني، حميد كوسكوس، خديجة الزومي، رجاء الكساب )امتنعت عن 
التصويت(، رحال املكاوي، رشيد املنياري، سعيد السعدوني، سعيد 
زهير، سيدي الطيب املوساوي، سيدي صلوح الجماني، سيدي مختار 
اإلاله  عبد  آيتعال،  عائشة  البراكات،  عادل  شكيل،  عابد  الجماني، 
الحلوطي، عبد اإلاله املهاجري، عبد اإلله حفظي، عبد الحق حيسان 
)امتنع عن التصويت(، عبد الحاكم بن شماش، عبد الحميد الصويري، 
عبد الحميد فاتحي، عبد الرحمان الدري�سي، عبد الرحيم أطمعي، عبد 
السالم اللبار، عبد السالم بلقشور، عبد السالم �سي كوري، عبد الصمد 
قيوح، عبد الصمد مريمي، عبد العزيز بنعزوز، عبد العزيز بوهدود، 
الهمس،  الكريم  عبد  سالمة،  القادر  عبد  الدين،  حامي  العلي  عبد 
عبد الكريم الهويشري، عبد الكريم مهدي، عبد اللطيف أبدوح، عبد 
اللطيف اعمو، عثمان  الكميلي، عبد  الرحيم  بلفقيه، عبد  الوهاب 
عيلة، عدي شجري، عزالدين زكري، عزيز مكنيف، عصام الخملي�سي، 
علي العسري، عمر مورو، فاطمة الحبو�سي، فاطمة الزهراء اليحياوي، 
فاطمة آيت مو�سى، فؤاد قديري، كريمة أفيالل، لحسن ادعي، مبارك 
السباعي، مبارك الجميلي، محمد ابا حنيني، محمد األنصاري، البشير 
العبدالوي، محمد البكوري، محمد الشيخ بيد هللا، محمد العزري، 
سالم  محمد  زروال،  محمد  دعيدعة،  محمد  القندو�سي،  محمد 
بنمسعود، محمد سعيد كرام، محمد عبو، محمد عدال، ال�سي محمد 
علمي، محمد لشهب، محمد مكنيف، محمد مهدب، محمود عرشان، 

مصطفى حركات، مليكة فالحي..

اإلخوان، اإلخوان، االقتراع سري وفردي، قل لها ما يمكنش، ما 
يمكنش.

األستاذ، األستاذ، األستاذ، هللا يجازيك بخير.

اإلخوان، األخ املستشار، االقتراع سري، يا إخوان.

السيد رئيس الجلسة:

خليونا نناديوكم، هللا ير�سي عليكم.

املستشار السيد نبيل األندلأ�سي، عضأ املككب املؤقت:

الكامل، مينة  الرحيم  موالي إدريس الحسني علوي، موالي عبد 
عفان، نائلة مية التازي، نبيل شيخي، وفاء القا�سي، ياسين غنموني، 

الرزمة،  محمد  محيي،  يوسف  بنجلون،  يوسف  بنمبارك،  يحفظه 
سيدي محمد ولد الرشيد، نبيل األندلو�سي.

املككب  عضأ  ال6شيد،  ولد  حممد  سيدي  السيد  املستشار 
املؤقت:

املصوتون املعبر عنهم= 116،

املمتنعون= 4.

على بركة هللا، سوف نبدأ عملية الفرز.

عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد 
الصمد قيوح، حكيم بن شماش، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، 
بن شماش، عبد الصمد قيوح، حكيم، حكيم بن شماش، عبد الصمد 
شماش،  بن  حكيم  قيوح،  الصمد  عبد  قيوح،  الصمد  عبد  قيوح، 
عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم بن 
شماش، حكيم بن شماش، بن شماش حكيم، عبد الصمد قيوح، عبد 
الصمد قيوح، حكيم بن شماش، بنشماش، عبد الصمد قيوح، عبد 
الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن 
شماس، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد 
الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن شماس، حكيم بن 
شماش، عبد الصمد قيوح، قيوح عبد الصمد، عبد الصمد قيوح، 
حكيم بن شماس، بن شماس حكيم، عبد الحكيم بن شماس، عبد 
الصمد قيوح، عبد الحيكم بن شماس، عبد الصمد قيوح، بن شماس 
حكيم، عبد الحكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، 
عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، بن شماس، حكيم بن شماس، 
قيوح عبد الصمد، حكيم بن شماس، قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم 
بن شماس، عبد الحكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، قيوح، عبد 
الصمد قيوح، حكيم، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم بن 
شماش، عبد الصمد قيوح، بن شماس، حكيم بن شماس، بن شماس، 
عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم 
بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الحكيم بن شماش، حكيم بن 
بن شماش،  بن شماش، حكيم  بن شماش، حكيم  شماس، حكيم 
حكيم، حكيم بن شماش، حكيم بن شماش، حكيم بن شماس، عبد 
الصمد قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، بن شماس، عبد 
الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، 

عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح.

ابغيتو تقبلوها بحال هاذيك قبلوها، هللا يهديكم، انتما دوزناها لكم 
مرة، راه ما�سي مشكل. إلى لغيناها غادي نمشيو بامللغاة في كل�سي، إلى 
مشينا حتى لغينا هاذي، غادي نبداو نلغيو في ذاك ال�سي اللي ما فيهش.. 
ملغاة، حكيم بن شماش، عبد الحكيم بن شماس، عبد الحكيم بن 
الصمد  بن شماش، عبد  بن شماش، حكيم  الحكيم  شماش، عبد 
قيوح، حكيم بن شماس، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد قيوح، حكيم 
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بن شماس، عبد الصمد قيوح، حكيم بن شماس، حكيم بن شماس، 
قيوح، حكيم بن شماس، قيوح، قيوح، عبد الصمد قيوح، عبد الصمد 

قيوح.

السيد رئيس الجلسة:

اإلخوان، الهدوء، هللا يجازيكم بخير، خليو العملية تدوز في أمان 
هللا.

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

نعلن النتيجة؟ اإلخوان واألخوات،

املصوتين= 120؛

األصوات اللي معبر عليها= 116؛

واحدة ملغاة، مطعون فيها من طرف قيوح.

و57 ال�سي قيوح، و58 ال�سي بن شماش.

ديالو،  للمكان  يطلع  الرئيس  خليو  اإلخوان،  اإلخوان،  اإلخوان، 
اإلخوان احنا تنعتبرو ال�سي حكيم بن شماش هو الفائز، وتنطلب منو 
باش يجي للمكان ديالو، يطلع للمكان، ال�سي بن شماش يطلع للمكان 

ديالو.

السيد  الرئيس،  والسيد  ديالك  للمكان  ال�سي بن شماش تفضل 
الرئيس، التحق للمكان ديالك، هنيئا لك السيد الرئيس، نتمناو لك 

الخير.

حجلس  رئيس  شماش،  بن  الحاتم  عبد  السيد  املستشار 
املستشارين املنكخب:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم والصالة والسال2 على وش6ف امل6سلين.

حض6ات السيدات والسادة املحترحأن،

حض6ات السيدات والسادة الحاض6ون حعنا جميعا،

يطيب لي في هذه اللحظة الديمقراطية بامتياز التي كان فيها الكثير 
من التشويق، ولكن أيضا الكثير من البيداغوجية الديمقراطية.

يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل، واالمتنان الكبير لجميع عضوات 
وأعضاء مجلسنا املوقر بمختلف روافدهم السياسية واملحلية والنقابية 
واملهنية، إزاء الثقة الغالية التي وضعتموها في شخ�سي املتواضع، بحيث 
جعلتموني أتقلد مسؤولية رئاسة مجلس املستشارين، بثقلها الوطني 
تشكيلة  ظل  في  السيما  واملؤسساتية،  السياسية  حمولتها  وبجسامة 
وفلسفة دستورية متقدمة تجعل من املجلس، مجلس املستشارين، 
رافعة حقيقية للجهوية املوسعة، بأسسها املجالية ومتطلباتها وأهدافها 

االقتصادية واالجتماعية.

وأود في مستهل كلمتي هاته، أن أنوه باألخ السيد املستشار املحترم 

عبد الصمد قيوح على املنافسة الشريفة والروح الديمقراطية التي أبان 
عنها وأبنتم عنها جميعكم، قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية الخاصة 

باختيار رئيس جديد ملجلسنا املوقر.

حض6ات السيدات والسادة املحترحين،

أصارحكم القول أنني أشعر بجسامة املسؤولية وأنا أقف أمامكم 
هذا  فبعد  املستشارين،  مجلس  حياة  من  جديدة  صفحة  الفتتاح 
االنتخاب يكون املشهد االنتخابي الوطني املتميز ملا بعد دستور 2011، 
قد اكتمل إيذانا باالنتقال من دائرة التنافس والتباري الشريف إلى 
للدخول  وذلك  العام،  الصالح  خدمة  في  البناء  والتوافق  التعاون 
بمجلس املستشارين في مرحلة دستورية جديدة، وهي مرحلة نتوخى من 
خاللها نحن املجتمعون ها هنا العمل بجدية ومسؤولية على املستوى 
في  الفعال  اإلسهام  أجل  من  والدبلوما�سي،  الرقابي  كما  التشريعي، 
اإلشعاع  من  املزيد  وتحقيق  املغربي  النموذج  صالبة  على  املحافظة 
للتجربة املغربية إقليميا وقاريا ودوليا، تحت القيادة الرشيد لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

حض6ات السيدات السادة املستشارين املحترحين،

إنني، إذ أشكركم على هذه الثقة الغالية، أصارحكم مرة ثانية أن 
الشعور الجارف بثقل املسؤولية التي قلدتموني إياها يملي علي واجب 
الجهر بإعالن التزامي األخالقي، إلذكاء وترسيخ قيم التعاون والشراكة مع 
الجميع، كما تملي علي تمجيد روح العمل الجماعي والبحث الدائم، على 
أفضل السبل إلدماج كل التعبيرات والكفاءات والطاقات واملبادرات، 
لجعل مجلس املستشارين مؤسسة دستورية لصيقة بالواقع املغربي، 

وشديدة الحساسية لحرارة حياته اليومية.

الجمعة  يوم  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  أكد  لقد 
املا�سي، قبل أيام معدودة بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، أكد 
» إن تمثيل املأاطنين وحانة عظمى على املنكخبين واألحزاب، سأاء 
بالأفاء بأعأدهم اتجاه الناخبين وو حن خالل العمل على االسكجابة 
الجميع  حن  تقك�سي  وطنية  حسؤولية  وهي  امللحة،  النشغاالتهم 
منطوق  )إنتهى  بالدنا«  تعيشها  التي  اللحظة  حسكأى  إلى  االرتفاع 

خطاب جاللة امللك(.

لذلك، فإن اإلخالص لهذه األمانة العظمى واالرتقاء للحظة التاريخية 
التي تعيشها بالدنا، يلزم مجلسنا أن يظل حاضنا ملختلف التعبيرات 

السياسية ومستوعبا لكل االجتهادات، وقادرا على صهر كل املبادرات.

لذلك، ولتحقيق هذا املبتغى، أعدكم زميالتي، زمالئي املستشارين، 
والتكامل  التعاون  قواعد  ترسيخ  على  جاهدا  سأعمل  ما  بقدر  أنني 
البنائين مع الحكومة، على قاعدة مبدأ فصل السلط، ومع مجلس 
النواب وباقي الهيئات واملؤسسات الدستورية، فإنني سأجعل من هذه 
األمانة التي قلدتموني، مسؤولية على عاتقي لخدمة وتكريس ثقافة 
الشراكة والتوافق اإليجابي، ليظل الوطن فوق الجميع، كما حث على 
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ذلك جاللة امللك نصره هللا.

منهاجا  التشاركية  املقاربة  من  سأتخذ  أنني  على  أمامكم  أتعهد 
وفرق،  مكتب،  من  املجلس،  مكونات  جميع  مع  للتواصل  مستمرا 
ومجموعات برملانية، ولجان دائمة، في أفق التدبير اإلستراتيجي األمثل 
واألنجع للملفات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، من منطلق تصور 
إستراتيجي، يهدف إلى الرفع من املكانة املؤسساتية للمجلس، ليصبح 
عندئذ بحق، صرحا شاهدا على الديمقراطية التمثيلية ومنبرا حقيقيا 

للدفاع عن املصالح الوطنية الكبرى لجميع الفئات الشعبية.

وباعتبار أن بلدنا قد سطر أهدافا تنموية طموحة، وفتح أوراشا 
ينتظر من  فإنه  واجتماعية وحقوقية عديدة،  اقتصادية  وديناميات 
املجلس في إطار التكامل مع مجلس النواب، أن يكون في صلب هذه 
وعطاءات  باقتراحات  لها  وداعما  ألبعادها  مستحضرا  الرهانات، 
أعضائه، وأن يرفع من سقف االنتظارات الوطنية من مدخل االعتماد 
على خبرة وكفاءة وحرفية تشكيلته املتسمة بالتعدد والتنوع املجالي 

واملنهي واالجتماعي واالقتصادي.

وهي تشكيلة يتعين علينا جميعا استثمارها دون تمييز أو إقصاء، 
لبناء وحدة توافقية دامجة ال تعترف على صعيد عمل املجلس إال بعملة 
وحيدة، وهي املصلحة الوطنية في إطار املغرب املوحد للجهات، وذلك 
تماشيا مع ما أكد عليه صاحب الجاللة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة 
الوالية  من  الخامسة  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح 
التشريعية التاسعة بمقر البرملان، حين قال حفظه هللا: »إن السنة 
التش6يعية التي نفككمها اليأ2 حافلة بالكمديات، وتكطلب العمل 
الجاد، والكملي ب6وح الأطنية الصادقة السككمال إقاحة املؤسسات 
الأطنية، ألن املؤسسات ال تهم األغلبية وحدها وو املعارضة، وإنما 
هي حؤسسات يجب ون تكأن في خدحة املأاطنين دون وي اعكبارات 

وخ6ى.

الكبرى  القضايا  كل  في  االيجابي  الكأافق  العكماد  ندعأ  لذا، 
إرضاء  تماول  التي  السلبية  الكأافقات  ن6فض  وننا  غير  لألحة، 
ال6غبات الشخصية، واألغ6اض الفئأية على حساب حصالح الأطن 
واملأاطنين، فالأطن يجب ون يظل فأق الجميع«. انتهى كالم صاحب 

الجاللة نصره هللا.

حض6ات السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

أحد  املسؤولية  هذه  في  أخلف  وأنا  باالعتزاز  شعور  يغمرني 
ونصرة  والصادقة،  الحقيقية  الوطنية  في  الكبيرة  الشخصيات 

الديمقراطية وقيم الحداثة.

إنه شعور باالعتزاز املمزوج بالحرج والتقدير، أن أجلس على هذا 
املنبر املوقر، وأمام هذا املجلس املحترم، وأنا أستلم أمانة مشعل هذه 
املؤسسة الدستورية من األخ الكبير والصديق العزيز والوطني املخلص، 
والجد  العمل  على  كبير  حافز  وهو  هللا،  بيد  الشيخ  محمد  الدكتور 

واالجتهاد، لنكون في مستوى ما راكمته هذه املؤسسة من مكتسبات 
وانجازات وأدوار، كانت كلها تهدف إلى تعميق مكانة مجلس املستشارين 

في املشهد الديمقراطي املغربي.

إنني، حضرات السيدات والسادة املحترمين، من هذا املنبر، أوجه 
تحية تقدير واعتزاز لرئيسنا الدكتور محمد الشيخ بيد هللا، ولكافة 
هذا  إحراز  في  وساهموا  سبقونا،  الذين  املحترمون  الرؤساء  السادة 

التراكم االيجابي الذي يطوقنا جميعا بمسؤولية تحصينه وتطويره.

ونتوقف بهذه املناسبة للترحم على من غادرنا منهم إلى دار البقاء.

إن التمتع بشرف تحمل مسؤولية رئاسة مجلس املستشارين بعد 
الدكتور محمد الشيخ بيد هللا، هو أمانة وتحد في نفس الوقت، ذلك أن 
ما تميزت به الوالية األخيرة من حيوية في املبادرات ونشاط في التشريع، 
وجرأة ودقة في املراقبة، وإبداع في البحث، وتأصيل للوظائف الجديدة 
ملجلس املستشارين، كل ذلك يجعلنا أمام مسؤولية تحصين وتثبيت 

املكتسبات من جهة، وتقويتها، وتحسينها من جهة أخرى.

في  لذلك، فإننا عازمون بعون هللا على مواصلة الطريق وامل�سي 
خاصة،  بصفة  املستشارين  مجلس  مكانة  تعزز  نوعية  استمرارية 
والبرملان املغربي بصفة عامة، كما توخاها املشرع الدستوري، وكما 
يتطلع إليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، والشعب 

املغربي قاطبة.

حض6ات السيدات والسادة املحترحين،

إن ما راكمه مجلس املستشارين في التجارب السابقة، نعتبره حافزا 
ومؤطرا لنا، لنواصل معا بناء مستقبل تكون فيه املؤسسات كما قال 
جاللته: »هي الضمانة الحقيقية لحقأق املأاطنين، وللخدحات التي 
يمكاجأنها والتي ال تقبل ون تكأن رهينة وهأاء األشخاص ورغباتهم«.

لهذا، فان مسؤوليتنا اليوم، هي ضمان استمرارية نوعية على أرضية 
أحكام دستور 2011، وما يمنحه من صالحيات ووظائف متقدمة، وفي 
فيها  ينخرط  دينامية مؤسساتية،  من  السياسية  الحياة  تمكين  أفق 

الجميع بروح التكامل والتعاون والتفاعل والتوافق البناء.

هكذا، فإن أولوياتنا ترتبط بواصلة العمل لتثبيت فعالية مجلس 
املستشارين، وتعزيز حيويته وشفافيته التي تجعله يتمتع بكل مواصفات 
املؤسسة الديمقراطية أو املتوفرة على الحد املعقول من املؤسسات 
الديمقراطية، وااللتزام بكل األحكام الدستورية التي تضمن التطبيق 
والرأي  الرأي  حرية  وحماية  واملعارضة،  األقليات  لحقوق  الفعلي 
إلى تقوية  املواطنة والهادفة  املبادرات واالجتهادات  املخالف، وتثمين 

حق املواطنات واملواطنين املغاربة في التشريع واملراقبة.

للنقاش  يتأتى إال بجعل مجلس املستشارين فضاء  وكل هذا لن 
الديمقراطي العقالني، املسؤول املترفع عن كل اعتبار سياسوي، وجعل 
انشغاالته في صلب انشغاالت وهموم عموم املواطنين واملواطنات على 
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اختالف مواقعهم وحاجياتهم وأين ما كانوا في الداخل أو الخارج.

وتعزيزا لجسور التواصل الدائم بين مجلس املستشارين وعموم 

املواطنين، وتقوية لشفافية املجلس وتنشيط ثقافة املواطنة وتمكين 

كل املواطنين واملواطنات من مواكبة مختلف مناحي الحياة البرملانية، 

وجعلهم على بينة من تفاصيل اشتغال ممثليهم بالبرملان، سنعمل بإذن 

هللا، جاهدين على تقوية الجانب التواصلي ملؤسساتنا وتعزيز انفتاحها 

من خالل توفير مناخ سليم في عالقتنا بممثلي وسائل اإلعالم، وضمان 

الحق في الحصول على املعلومات املتعلقة بالحياة البرملانية، والعمل 

بجدية بإخراج مشروع التلفزة البرملانية إلى حيز الوجود.

وفي مجال الدبلوماسية البرملانية والعالقات مع املنتديات البرملانية 

كبرى،  بأولوية  ستحظى  بالتأكيد  فإن  والدولية،  والقارية  اإلقليمية 

فعدالة قضيتنا الوطنية وقوة اندماجنا وتماسكنا الوطني، ومشروعية 

مجهود  إضافة  منا  تحتاج  الزالت  السياسية  مؤسساتنا  ومصداقية 

أكبر، ليس فقط للتعريف بالتحوالت التي تعيشها اململكة املغربية وما 

تحقق على درب الدمقرطة والتحديث، بل لقطع الطريق على مغالطات 

الدولي بمكتسباتنا وانجازاتنا  العام  الرأي  الخصوم واألعداء، وتنوير 

بنجاحاتنا وإخفاقاتنا.

لهذا، وانطالقا من املكتسبات التي حققها مجلسنا املوقر في هذا 

الصدد، سنعمل سويا على تطوير أداء وأسلوب دبلوماسيتنا البرملانية 

املحافل  كل  من  نجعل  حتى  الواجهة  هذه  على  كبير  بشكل  والتركيز 

واملنتديات البرملانية اإلقليمية والقارية والدولية واجهة نضالية للدفاع 

عن وحدتنا الترابية، وصواب نهجنا الديمقراطي وقوة بنائنا الوطني.

حض6ات السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

إن رهان تعزيز فعالية وحيوية مجلس املستشارين، تستوجب منا 

أيضا تثمين وتتميم املجهود الكبير الذي انخرطت فيه رئاسة املجلس 

املنتهية واليتها في مجال تطوير وتحديث اإلدارة البرملانية، وتنمية مواردها 

البشرية، وتحسين ظروف اشتغالها والرفع من مردوديتها.

تطلع  التي  الكبيرة  باألدوار  العميق  إيماننا  من  وانطالقا  لذلك، 

بها اإلدارة البرملانية وتقديرا منا للكفاءات العالية التي يزخر بها هذا 

املجلس، واعترافا منا بعطاءات أطر وموظف املجلس الذين نحييهم 

مواصلة  على  سينصب  جهدنا  فإن  واعتزاز،  تقدير  تحية  باملناسبة 

وتحديث  عصرنة  اتجاه  في  أشواطا  وقطعت  انطلقت  التي  األوراش 

إدارة مجلس املستشارين، والعمل على تحصين املكتسبات وتحسينها، 

الفعاليات  بها  تنادي  مافتئت  التي  الشعارات  مع  انسجاما  وإغنائها 

النقابية باملجلس، والتي ستظل في فلسفتنا التدبيرية شريكا محوريا 

مصاحبا ومواكبا لكل األوراش واملبادرات التي سيعرفها مجلسنا املوقر.

حض6ات السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

وحيث أننا سنكون في القادم من األيام، في األيام القليلة القادمة، 

مرتبطين بمواعيد دستورية هامة، ومنها موعد انعقاد جلسة مشتركة 

بين مجل�سي البرملان لتقديم مشروع قانون املالية برسم سنة 2016، 

فإنني أعلن بعد استئذانكم أنني سأشرع منذ اآلن في مباشرة االتصاالت 

واملشاورات املكثفة مع مختلف مكونات مجلسنا، الستكمال انتخاب 

هيئات مجلسنا املوقر وتحديد أولويات العمل في املرحلة القادمة.

وفقنا هللا وإياكم ملا فيه خير املواطنين والوطن.

شكرا على اإلصغاء، ورفعت الجلسة.

من فضلكم، تخبرني إدارة املجلس أنكم مدعوين جميعا إلى حفلة 

شاي تقيمها إدارة املجلس بالطابق األول، وشكرا.
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حمض6 الجلسة الثالثة

الكاريخ: الثالثاء 6 محرم 1437 )20 أكتوبر 2015(.

ال6ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد 
عبد الحاكم بن شماش، رئيس مجلس املستشارين.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  خمس  الكأقيت: 
والدقيقة الخامسة والثالثين مساء.

جدول األعمال: جلسة عمومية مشتركة ملجل�سي البرملان، مخصصة 
لتقديم مشروع قانون املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

رئيس  النأاب،  حجلس  رئيس  العلمي،  الطالبي  راشيد  السيد 
الجلسة.

بسم هللا ال6حمن ال6حيم والصالة والسال2 على وش6ف امل6سلين.

السيد رئيس حجلس املستشارين املحتر2،

السيد رئيس الحكأحة املحتر2،

السادة الأزراء املحترحأن،

السيدات والسادة االبرملانيأن املحترحأن،

طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد البرملان جلسة مشتركة 
تخصص لعرض السيد وزير االقتصاد واملالية ملشروع قانون املالية 

رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

وأغتنم مناسبة انعقاد هذه الجلسة املشتركة مع مجلس املستشارين 
الجديد لنؤكد حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون املشترك في 
إطار من التكامل والتوازن كما جاء في خطاب جاللة امللك، حفظه هللا، 

في افتتاح الدورة الحالية.

الكلمة للسيد وزير االقتصاد واملالية، فليتفضل مشكورا.

تفصل السيد الوزير.

السيد حممد بأسعيد، وزي6 االقكصاد واملالية:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم والصالة والسال2 على خير امل6سلين.

السيد رئيس حجلس النأاب املحتر2،

السيد رئيس حجلس املستشارين املحتر2،

السيد رئيس الحكأحة املحتر2،

زحالئي السيدات والسادة الأزراء،

السيدات والسادة البرملانيأن املحترحأن،

يشرفني أن أتقدم أمام مجلسيكم املوقرين لتقديم مشروع قانون 
املالية لسنة 2016.

وبداية، البد أن ننهئ أنفسنا جميعا، بالجو الذي مر فيه املسلسل 
2 أكتوبر بانتخاب مجلس  االنتخابي الذي نظمته بالدنا، و توج يوم 

املستشارين في صيغته الجديدة.

املستشارين  مجلس  التهاني ألعضاء  ألقدم  الفرصة  هذه  وأغتنم 
ولرؤساء املجالس الجهوية واملحلية، وكافة املنتخبين على الثقة التي 

حظوا بها، مع متمنياتي لهم بالتوفيق في مهامهم.

وكما أكد على ذلك جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه السامي 
جاللته:  قال  حيث  الحالية،  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة 
»فاالنكخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية 

ملسار طأيل، ينطلق حن إقاحة املؤسسات وإضفاء الش6عية عليها.

بل وتثر حن ذلك، فكمثيل املأاطنين وحانة عظمى، وهي حسؤولية 
وطنية تقك�سي حن الجميع االرتقاء إلى حسكأى اللحظة الكاريخية 

التي تعيشها بالدنا.

تما دعا جاللكه إلى اعكماد الكأافق اإليجابي، في كل القضايا 
الكبرى لألحة، ألن الأطن يجب ون يظل فأق الجميع«.

ولعل أهم الرهانات التي تنتظرنا، هي تفعيل الجهوية، باعتبارها 
مرتكزا للوحدة الوطنية والترابية، وتحقيق التضامن والتوازن والتكامل 
بين كل جهات اململكة، وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية العزيزة، خاصة 
وبلدنا قاطبة تستعد لتخليد الذكرى األربعين )40( للمسيرة الخضراء 

املظفرة، التي مكنتنا من توطيد وحدتنا الوطنية واسترجاع أراضينا.

وإذا كانت املشاركة املكثفة ألبناء هذه األقاليم في االنتخابات األخيرة 
تؤكد بامللموس تشبثهم بالوحدة الترابية لبلدهم، فهذا يضعنا جميعا، 
حكومة وبرملانا ونقابات ومنتخبين جهويين وإقليمين ومحليين ومجتمع 
مدني، أمام رهان مواصلة اليقظة والتعبئة من أجل استباق مناورات 
تطور  استثمار  على  والعمل  الترابية  وحدتنا  تستهدف  التي  الخصوم 
نموذجنا الديمقراطي والتنموي، من أجل تعزيز صورة بلدنا ومكانته 
على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة، 
وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية الذي أكد مجلس 

األمن وكبرى الدول على جديته ومصداقيته.

لقد قدمت بالدنا و تقدم نموذجا فريدا في املنطقة، من خالل اعتماد 
نهج اإلصالحات، تحت قيادة ملكية رشيدة، في كل امليادين السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والدينية.

وقد أبانت كل هذه اإلصالحات، التي تعتمد التشخيص املوضوعي 
مواجهة  في  نجاعتها  عن  األولى،  بالدرجة  املواطن  وخدمة  للواقع 
الفقر  في صورة معضالت اجتماعية مثل  املخاطر، سواء كانت  كل 
والهشاشة واألمية، أو كانت في شكل تحديات اقتصادية، من خالل 
تقوية مناعة االقتصاد الوطني في مواجهة األزمات املالية واالقتصادية 
العاملية، أو من خالل تحصين الوطن واملواطنين ضد كل املؤامرات التي 



عدد72 - 212محرم14372 )226أكتوبر20152( الجريدة الرسمية للبرملان696  

تستهدف املس بأمنهم وعقيدتهم وهويتهم.

والبد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى األمنية وتدخالتها 
االستباقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب وتفانيها في توفير األمن 
للوطن واملواطنين، إال أنه، وبالرغم مما حققته بالدنا من إنجازات، 
وأخص  والتحديات،  العوائق  من  مجموعة  تقدمها  تعترض  فالزالت 

بالذكر أهم قضية بعد الوحدة الترابية، أي قضية التعليم والتكوين.

فإصالح التعليم، كما أكد على ذلك جاللة امللك، حفظه هللا، في 
خطاب العرش، يعد عماد تحقيق التنمية ومفتاح االنفتاح واالرتقاء 
االجتماعي وضمانة لتحصين الفرد واملجتمع من آفة الجهل والفقر ومن 

نزوعات التطرف واالنغالق.

أهمية،  تقل  ال  قضايا  هناك  الكبرى،  امللفات  لهذه  باإلضافة 
الفقر  ومحاربة  واالجتماعية  املجالية  الفوارق  تقليص  مقدمتها  وفي 
والهشاشة وإنعاش التشغيل بالنسبة للشباب واالستجابة لتطلعات 

املقاولين وتنزيل القوانين التنظيمية وإقامة املؤسسات الدستورية.

ويها السيدات والسادة،

لقد جرت العادة في مثل هذه املناسبة السنوية أن نقف عند ما 
بكل موضوعية ومسؤولية،  املنتهية  السنة  في  يتحقق  لم  وما  تحقق 
كمنطلق لتعليل ما نخطط له ونرسمه للسنة املوالية. غير أن الطابع 
أخالقيا  ُيلزمنا  الوالية،  ختم  سنة  باعتبارها  السنة،  لهذه  الخاص 

بالتذكير ولو بشكل مقتضب بالتزاماتنا وبما أنجز منه حتى اآلن.

خاص  سيا�سي  سياق  ظل  في  املسؤولية  تسلمنا  فقد  وللتذكير، 
وظرفية اقتصادية عاملية وإقليمية مضطربة، وواجهتنا مجموعة من 
التحديات، وفي مقدمتها استعادة التوازنات املاكرو- اقتصادية ووقف 

النزيف، وبالخصوص استعادة الثقة في اقتصادنا الوطني.

فبدون ثقة، وفي ظل التفاقم املستمر للعجز وتعميق االستدانة، كان 
سيؤدي حتما إلى فقدان القرار السيادي املالي، وسيؤثر سلبا على تمويل 

االقتصاد الوطني، وبالتالي الحد من االستثمار وخلق فرص الشغل.

مليزان  الجاري  والحساب  امليزانية  من  كل  بلغ مستوى عجز  فقد 
 %7,2 التوالي:  2012، بنسب بلغت على  األداءات ذروته خالل سنة 

و9,5% من الناتج الداخلي الخام.

واملسؤولة  الهامة  اإلصالحات  بفضل  هلل،  والحمد  تمكنا،  وقد 
النزيف  وقف  من  الصائبة،  املالية  اإلجراءات  وبفضل  والجريئة، 
واستعادة التوازنات املالية، أي أننا أوفينا بما التزمنا بـه أمام مجلسيكم 

املوقرين.

بها الحكومة،  التي قامت  بامللموس املجهودات  وحتى نوضح لكم 
وبلغة األرقام، فقد تم تقليص عجز امليزانية من 7,2 سنة 2012 إلى 4,9، 
سنة 2014، ومن املنتظر أن يتواصل هذا املنحى نهاية سنة 2015 ليبلغ 

4,3 %، وذلك في أفق تقليصه إلى3,5% سنة 2016.

كما تم تقليص عجز ميزان األداءات من 9,5 % سنة 2012 إلى أقل 
من 2,8% هذه السنة، يعني تقلص عجز ميزان األداءات بالنسبة إلى 

ثلثه.

وكنتيجة لهذه املجهودات، تقلصت الوتيرة السنوية الرتفاع معدل 
املديونية للخزينة إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 

2014 مقابل ارتفاع سنوي بلغ 3,8 نقطة ما بين 2009 و2013.

ومن املنتظر أن يستقر معدل املديونية خالل سنة 2015 ما دون 
64% من الناتج الداخلي الخام، على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 

السنة املقبلة، إن شاء هللا.

السيدات والسادة املحترحأن،

كان التحدي الثاني الذي يواجه الحكومة هو وضع أسس نموذج 
مستوى  على  املتاحة  الهوامش  استغالل  بين  يزاوج  متجدد،  تنموي 

الطلب ودعم العرض املوجه للتصدير واملحدث لفرص الشغل.

وفي هذا اإلطار، قامت الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، بإطالق 
مخطط طموح لتسريع التنمية الصناعية سيمكننا في أفق 2020 من 
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 14% إلى  

23% ومن إحداث أكثر من نصف مليون منصب شغل.

وقد تمكنا بفضل هذا املخطط الطموح، وتحت القيادة الرشيدة 
لجاللة امللك، حفظه هللا، من استقطاب استثمارات كبرى، كمشروع 
»peugeot Citroën«، والذي سيكون بمثابة قاطرة للمقاوالت الصغرى 
وتطوير  واالندماج  التكامل  مبنية على  إطار شراكات  في  واملتوسطة، 
اإلدماج  نسبة  من  يرفع  أن  املنتظر  من  بحيث  الصناعية،  املناولة 
الصناعي للسيارات ببالدنا من 40 إلى 80% وأن يشغل 1500 مهندس 

وتقني من الدرجة العليا.

االستراتيجيات  باقي  وتسريع  تفعيل  على  الحكومة  عملت  كما 
أحدث  الذي  األخضر«،  املغرب  »مخطط  رأسها  وعلى  القطاعية 
الفالحي، ومكن من  للقطاع  القيمة املضافة  في تركيبة  تحوال نوعيا 
تحسين مستوى األمن الغذائي للمغاربة، بتغطية 70% من حاجياتهم 
إلى  باإلضافة  والخضر،  والفواكه  اللحوم  من  و%100  الحبوب  من 
استقطاب ما مجموعه 42,3 مليار درهم من االستثمارات الخاصة، 
والتي كان الفضل فيها إلعانات الدولة التي بلغت 15,4 مليار درهم في 

إطار صندوق التنمية الفالحية.

هذا موازاة مع اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم االستثمار واملقاولة، 
ومن أهمها:

مع  املبرمة  لالتفاقيات  بالنسبة  االستثمار  تقليص سقف  أوال،   -
الدولة، من 200 إلى 100 مليون درهم مع اإلعفاء من الرسوم عند 

االستيراد؛

- ثانيا، تمديد مدة اإلعفاء بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة 
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املطبق على االستثمارات من 24 شهر إلى 36 شهرا بالنسبة للمقاوالت 
حديثة النشأة؛

- ثالثا، معالجة تراكم الدين الضريبي؛

- رابعا، تسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة املضافة؛

- خامسا، تسريع أداء املتأخرات على اإلدارات العمومية؛

- سادسا وأخيرا، تمكين املقوالت الصغرى واملتوسطة من حصة 20 % 
من الصفقات العمومية.

النتائج  لغة  لندع  التدابير،  كل  سرد  في  عليكم  طيل 
ُ
أ ال  وحتى 

واألرقام تتكلم مرة أخرى، فجل املؤشرات–والحمد هلل- تؤكد أننا في 
الطريق الصحيح، وخاصة التطور الكبير لصادرات قطاع السيارات 
التي ارتفعت مساهمتها في مجموع الصادرات بعشر نقاط خالل السبع 
سنوات األخيرة، مسجلة رقم معامالت عند التصدير يفوق 40 مليار 
درهم سنة 2014 وزيادة بأكثر من 13 % حتى متم شهر غشت املا�سي، 
تطور  ملواكبة   % 8 من  بأكثر  التجهيز  سلع  واردات  ارتفاع  مع  موازاة 
االستثمارات وتحسن جاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية املباشرة التي 

ارتفعت بما يناهز 23 %.

ُيضاف إلى هذه املؤشرات اإليجابية النتائج املحققة على املستوى 
املاكرو- اقتصادي، حيث من املنتظر أن يصل النمو االقتصادي نهاية 
متميز،  فالحي  موسم  من  باألساس  مستفيدا   ،% 5 إلى  السنة  هذه 
بمحصول قيا�سي للحبوب، تجاوز 115 مليون قنطار. هذا موازاة مع 
تراجع أسعار النفط وبروز بوادر لتحسن األنشطة غير الفالحية، بفضل 
االنتعاش التدريجي القتصاديات منطقة األورو، مما ساهم في تحسن 
توقعات الطلب املوجه إلى بالدنا من 3,3 % سنة 2014 إلى 4,4 % هذه 

السنة.

وكانت لهذه النتائج بالغ األثر في انخفاض معدل البطالة من %9,3 
إلى 8,7%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2012، فضال عن 
تقليص العجز التجاري بـــــ 20 %، وارتفاع صافي احتياطات الصرف إلى 
مستوى قيا�سي يناهز 214 مليار درهم، أي ما يناهز 6 أشهر و13 يوما من 

الواردات بعد أن كانت ال تتعدى أربعة أشهر في متم سنة 2013.

وعلى املستوى االجتماعي، عملت الحكومة على تخصيص نصف 
امليزانية العامة للقطاعات االجتماعية، وتم توفير إمكانيات مالية هامة 
4 ماليير درهم سنة  التماسك االجتماعي«، فاقت  في إطار« صندوق 
2014، مكنت من تمويل برنامج »RAMED1« لتعميم التغطية الصحية 
للمعوزين، الذي بلغ عدد املستفيدين منه حوالي 8,78 مليون معوز، 
واستفاد من مخصصات مالية فاقت 3 ماليير درهم بين سنتي 2014 
و2015، لشراء األدوية وتأهيل املستشفيات، موازاة مع تخصيص 500 
مليون درهم لبرنامج »تيسير« الذي بلغ عدد املستفيدين منه ما يفوق 

1 Régime2d‘Assistance2Médicale

493 ألف أسرة و800 ألف تلميذة وتلميذ، هذا فضال عن تخصيص 
300 مليون درهم للمبادرة امللكية »مليون محفظة«، والتي بلغ عدد 
املستفيدين منها ما يزيد عن 3,9مليون تلميذة وتلميذا. كما تم تفعيل 
صندوق التعويض عن فقدان الشغل وتخصيص املوارد املالية الالزمة 

له.

ُيضاف إلى كل هذه اإلنجازات، دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية 
-2005 الفترة  29 مليار درهم خالل  التي فاقت استثماراتها  البشرية 

2014، وبلغ عدد املستفيدين منها 9,75 مليون شخص، 50% منهم 
ينحدرون من العالم القروي.

كما تم، في إطار نفس املبادرة، إنجاز برنامج التأهيل الترابي املوجه 
فاقت  القروي،  بالعالم  األساسية  بالتجهيزات  للنهوض  باألساس 
ضاف إلى ذلك االستثمارات املرصدة لبرامج 

ُ
استثماراته 4,3 مليار درهم. ت

الكهربة القروية والتزويد باملاء الصالح للشرب والطرق القروية، التي 
بلغت نسبة الربط بها على التوالي 99 % و94,5% و78%، فضال عن رفع 
القروية واملناطق الجبلية  التنمية  االستثمارات املخصصة لصندوق 

من 500 مليون درهم إلى 1,3 مليار درهم.

القوانين  تم إخراج  الدستورية، فقد  املقتضيات  تنزيل  إطار  وفي 
التنظيمية للجهات وباقي الجماعات الترابية والقانون التنظيمي للمالية. 
كما حرصت الحكومة على الدفع قدما باإلصالحات، في إطار التشاور 
والحوار مع كافة الفاعلين، خاصة إصالح املقاصة واإلصالح الجبائي 

وإصالح التقاعد الذي أصبح أمرا مستعجال وضرورة ملحة.

تلكم كانت املؤشرات الدالة على صواب اختياراتنا وعلى نجاحنا 
في املرور من مرحلة كنا فيها على وشك فقدان قرارنا السيادي املالي 
واالقتصادي إلى مرحلة أعدنا فيها التوازنات املاكرو- اقتصادية وأطلقنا 
دينامية جديدة، عززت ثقة شركائنا الوطنيين واألجانب في مؤهالتنا، 
ال�سيء الذي ترجم حصول بالدنا على درجة االستثمار من لدن وكاالت 
ُميسرة  بشروط  املالية  األسواق  ولوج  من  ومكنها  الدولية  التنقيط 
وتفضيلية وتجديد خط الوقاية والسيولة، فضال عن إشادة املؤسسات 
املالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، بنجاعة استراتيجتنا 

التنموية واستقرارنا املالي.

السيدين رئي�سي املجلسين املحترحين،

السيد رئيس الحكأحة،

زحالئي،

السيدات والسادة البرملانيأن املحترحأن،

بقدر حرص الحكومة على تقديم ما أنجزته حتى اآلن، فإنها حريصة 
على تثبيت اختياراتها وتوطيدها لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف، وعلى 
رأسها تحقيق ظروف العيش الكريم للمواطن املغربي. وقد حرصت 
الحكومة على أن يستجيب مشروع قانون املالية لسنة 2016من خالل 

بلورة تصوره وصياغة مضامينه ألولويات حددناها فيما يلي:
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- أوال، تحقيق التحول على مستوى نموذجنا التنموي، بما يضمن 
التأهيل التدريجي لبالدنا لدخول نادي الدول الصاعدة؛

- ثانيا، تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وتسخير كل الوسائل 
حتى يستفيد كل املغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل املناطق من خيرات 

وطنهم؛

- ثالثا، تفعيل اإلصالحات الهيكلية.

هذه هي العناوين الكبرى األساسية لهذا املشروع.

وهكذا، فإن تحقيق ما نأمله جميعا من تحول على مستوى النموذج 
املتوازنة  التنمية  أمام رهان  الوقت  في نفس  لبالدنا يضعنا  التنموي 
كل  يستفيد  حتى  السبل،  أفضل  عن  البحث  وضرورة  واملتضامنة 

املغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل املناطق من خيرات وطنهم.

فقد أكد جاللة امللك في خطاب العرش بأن: »كل حا تم إنجازه، على 
وهميكه، يبقى غير كاف لبالدنا، حا داحت هناك فئة تعاني حن ظ6وف 

الحياة القاسية، وتشع6 بأنها حهمشة، رغم كل الجهأد املبذولة.«

ومن هذ املنطلق، فبقدر حرص الحكومة على تثبيت التحول النوعي 
تنمية  أسس  وضع  على  عازمة  فهي  التنموي،  لنموذجنا  والتدريجي 
واملجالية،  االجتماعية  الفوارق  تقلص  ومدمجة  مندمجة  اقتصادية 

وتجعل من صيانة كرامة املواطن املغربي هدفا أساسيا.

امللكية  التوجيهات  تفعيل  الحكومة  أولويات  مقدمة  في  ويأتي 
السامية بتحسين أوضاع سكان املناطق البعيدة واملعزولة والتخفيف 
من معاناتهم. وقد صيغت، وفق هذا املنظور، توجهات مشروع قانون 

املالية لسنة 2016، باالستناد إلى املرتكزات األربع األساسية التالية:

- املرتكز األول: توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم 
الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص 

ودعم املقاولة؛

- املرتكز الثاني: توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج، يقلص الفوارق 
االجتماعية واملجالية ويوفر فرص الشغل الكريم؛

-  املرتكز الثالث: تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية 
الكبرى؛

املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  إصالح  تفعيل  الرابع:  -املرتكز 
ومواصلة مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو- اقتصادية.

وانسجاما مع هذه التوجهات، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 
وازن بين مواصلة دعم االستثمار العمومي 

ُ
2016 مجموعة من التدابير، ت

االجتماعية،  للقطاعات  خاص  اهتمام  وتوجيه  واملقاولة  والخاص 
موازاة مع تفعيل الجهوية وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

ويها السيدات والسادة املحترحأن،

إذا كان تنويع النسيج اإلنتاجي الوطني ودعم الصادرات يشكالن 
أحد الركائز األساسية للتوجه الجديد نحو دعم العرض، فإن الحكومة 
حريصة على مواصلة دعم الطلب، من خالل تخصيص 189 مليار درهم 
لالستثمار العمومي، منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية 
العامة بارتفاع يناهز 15.5 % مقارنة مع سنة 2015، ومواصلة دعم 
القدرة الشرائية للمواطنين، من خالل رصد 15,5 مليار درهم لدعم 
غاز البوتان واملواد الغذائية األساسية، موازاة مع التحكم في التضخم 
في مستوى1,7 %، وستعطي الحكومة األولوية لدعم العرض اإلنتاجي 
للقطاعات ذات القيمة املضافة العالية، املوجهة للتصدير واملنتجة 

للثروة ولفرص الشغل.

ويأتي في مقدمة األولويات، مواصلة تفعيل »املخطط الوطني لتسريع 
القيمة  التنمية الصناعية« ودعم تموقع بالدنا على خارطة سالسل 
العاملية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التصديرية 

القتصادنا وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة.

ووفق هذا املنظور، ستتم مواصلة تطوير وتسريع باقي املخططات 
القطاعية، بهدف تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني وتقليص 
للنسيج  البنيوي  التحول  وتكريس  والطاقية،  الغذائية  التبعية 
االقتصادي الوطني ملسايرة التحوالت القطاعية العاملية. ويتعلق األمر 
باألساس بمخطط »املغرب األخضر«، حيث ستخصص له اعتمادات 
تفوق 11 مليار درهم، أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2015، 
 85 497 مشروعا وإعطاء انطالقة  إنجاز  باألساس ملواصلة  ستوجه 
مع  موازاة  التضامنية،  الفالحة  مشاريع  إطار  في  جديدا،  مشروعا 
مواصلة تفعيل البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة 

مع القطاع الخاص في مجال الري.

كما سيتم العمل على مواصلة برنامج »الطاقات املتجددة«، عبر 
إعطاء انطالقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشم�سي بورزازات 
بطاقة 350 ميغاواط، وتشغيل املحطة الريحية لتازة )150 ميغاواط(، 
واختيار الشركات املكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية 

ديال 850 ميغاواط.

البرنامج  وخاصة«  البيئة،  على  املحافظة  برامج  مواصلة  وستتم 
الوطني  و«البرنامج  العادمة«  املياه  ومعالجة  السائل  للتطهير  الوطني 
للنفايات املنزلية«. كما سيتم العمل على تسخير كل الوسائل لضمان 
تنظيم جيد للمؤتمر العالمي حول تغيير املناخ )COP22( الذي تتشرف 

بالدنا باحتضانه أواخر سنة 2016.

وقد كان لقاء جاللة امللك، حفظه هللا، بفخامة رئيس الجمهورية 
الفرنسية، يوم 20 سبتمبر املا�سي بمدينة طنجة، مناسبة إلطالق مبادرة 
»نداء طنجة« من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة املناخ والدعوة إلى 
اغتنام فرصة انعقاد مؤتمري )COP21( و )COP22( بباريس ومراكش 
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لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنسجم معه 
التطلعات املشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة املوارد والتقليص من 

املخاطر البيئية.

لتدعيم  األولوية  االستراتيجيات، ستعطى  هذه  مواكبة  إطار  وفي 
فرص وشروط االستثمار، من خالل مواصلة دعم االستثمار العمومي 
املنتج، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة املشاريع الكبرى 
للبنية التحتية واملشاريع السياحية الكبرى، ومشاريع التنمية الحضرية 

املندمجة.

تعزيز  عبر  السيارة  الطرق  برنامج  سيتواصل  اإلطار،  هذا  وفي 
اإلنجازات التي بلغت 1588 كلم، مفتوحة أمام حركة السير، وذلك 
 143 الرابط بين الجديدة وآسفي على مسافة  بإنهاء الطريق السيار 
كلم، وكذلك املدار الخارجي ملدينة الرباط على مسافة 41 كلم. هذا، 
إضافة إلى إعطاء انطالق أشغال بناء املجمع املينائي الجديد »القنيطرة 
األطل�سي« بغالف مالي يقدر بــ 8 ديال مليار درهم، وكذا املجمع املينائي 

»الناظور غرب املتوسط« باستثمار يناهز 10 مليار درهم.

يضاف إلى هذه املشاريع، مواصلة أشغال بناء سدود دار خروفة 
بالعرائش ومرتيل بتطوان ومدز بصفرو وولجة السلطان بالخميسات 
وخروب بطنجة وقدوسة بالراشيدية وتركا أومادي بجرسيف وتيداس 
على وادي أبي رقراق. موازاة مع إعطاء االنطالقة لسد اكدز بإقليم 
زاكورة، بتكلفة تبلغ حوالي 500مليون درهم، وسد تودغا بإقليم تنغير، 
بغالف مالي يقدر ب 400 مليون درهم، إضافة إلى سد غيس بإقليم 

الحسيمة، بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون درهم.

وتجدر اإلشارة إلى املجهود االستثنائي املبذول من طرف الحكومة 
خالل  من  القضائية،  األحكام  وتنفيذ  امللكية  نزع  عمليات  لتسوية 

تخصيص ما يفوق 800 مليون درهم برسم السنة املالية املقبلة.

وموازاة مع تعزيز االستثمار في البنيات التحتية، سيتم العمل على 
مراجعة  من خالل  األعمال،  مناخ  لتحسين  املتخذة  التدابير  توطيد 
ميثاق االستثمار وتحسين منظومة لجان البت في النزاعات الضريبية، 

اللجان اإلقليمية واللجنة الوطنية.

هذا، فضال عن مواصلة تحديث القطاع املالي عبر تفعيل القانون 
املتاحة  املالية  واألسواق  األدوات  وتنويع  التشاركية  واألبناك  البنكي 
لبورصة  التشريعي  اإلطار  تحديث  مواصلة  مع  موازاة  للمستثمرين، 

القيم وللقطب املالي للدار البيضاء.

وستتم، في نفس اإلطار، مواصلة دعم املقاوالت، والسيما املقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة، من خالل مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم 

خزينتها وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها.

هذا، فضال عن مواصلة دعم برامج »امتياز« و»مساندة« املوجهة 
من  والصغيرة،  املتوسطة  املقاوالت  وتحديث  تطوير  مشاريع  لدعم 

خالل تقديم الدعم املالي لحوالي 600 مشروع تحديث و115 برنامج 
استثماري.

وسيتم التركيز، في نفس اإلطار، على تقوية آليات املواكبة املالية 
للمقاوالت الصغيرة جدا، من خالل تطوير السلفات الصغرى وعروض 
الضمان. هذا، باإلضافة إلى االنطالقة الفعلية للمقتضيات املتعلقة 

باملقاولة الذاتية.

كما يقترح مشروع قانون املالية لسنة 2016مجموعة من التدابير 
الجبائية التي تهدف باألساس لدعم االستثمار واملقاولة، ويتعلق األمر 

أساسا بما يلي:

على  للضريبة  بالنسبة  النسبية  لألسعار  تعريفة  إرساء  أوال،   -
الشركات، تأخذ بعين االعتبار مستوى أرباحها. وبذلك ستتم مراجعة 

تعريفة الضريبة على الشركات كما يلي:

. 10% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي أو يقل 
عن 300.000 درهم وهذا ما هو جاري بـه العمل؛

. 20 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا ما بين 300.000 
درهم ومليون درهم؛

. 30 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون 
درهم ويقل عن 5 ماليين درهم؛

.31 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ماليين 
درهم.

هذا، مع اإلبقاء على التعريفة املتعلقة بالقطاع البنكي.

بالنسبة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  إرجاع  تعميم  -ثانيا، 
لالستثمارات، بهدف حذف حاالت الدين الضريبي غير القابل لإلرجاع، 
علما أن اإلعفاء ملدة 36 شهرا املمنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى 

ساري املفعول؛

-ثالثا، تقوية تنافسية قطاع الصناعة الغذائية، عبر تمكينه من 
استرداد الضريبة على القيمة املضافة على العناصر الداخلة في اإلنتاج 

ذات األصل الفالحي.

ووفق هذا املنظور، ستعمل الحكومة على تنويع املنافذ واألسواق من 
خالل مواصلة دعم املقاوالت املصدرة، موازاة مع تقوية الدبلوماسية 
االقتصادية وتنويع وتقوية العالقات مع الشركاء االقتصاديين لبالدنا، 
ويأتي على رأسها االستثمار األمثل للسياسة الرشيدة واملثمرة لجاللة 
امللك، حفظه هللا، بتعزيز التعاون املنتج جنوب-جنوب، خاصة مع دول 

إفريقيا جنوب الصحراء، ودول مجلس التعاون الخليجي.

هذا، فضال عن إقامة شراكة متوازنة ومنصفة مع أوربا وتطوير 
آليات  وتطوير  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  االستراتيجية  الشراكة 

التعاون مع روسيا والصين والدول اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية.
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ويتها السيدات املحترحات،

ويها السادة املحترحأن،

ومن هذا املنطلق، سُتعطي الحكومة األولوية لتفعيل التوجيهات 
وسد  والهشاشة  الفقر  ملحاربة  الجهود  بتكثيف  السامية  امللكية 
نتكلم  اآلن  واملعزولة، ونحن  البعيدة  املناطق  في  املسجل  الخصاص 
عن املرتكز الثاني لهذا املشروع، واملتعلق بتوطيد أسس نمو اقتصادي 
الشغل  فرص  ويوفر  واملجالية  االجتماعية  الفوارق  ُيقلص  مدمج، 

الكريم.

في إطار هذا املرتكز ومن هذا املنطلق، ستعطى األولوية لتفعيل 
التوجيهات امللكية السامية بتكثيف الجهود ملحاربة الفقر والهشاشة 
وسد الخصاص املسجل في املناطق البعيدة واملعزولة، وخاصة بقمم 
وببعض  والواحات  والجافة  الصحراوية  واملناطق  والريف،  األطلس 
أو  التحتية  البنيات  على مستوى  إن  والسواحل،  السهول  في  القرى 

الخدمات االجتماعية األساسية.

لتفعيل  منطلقا   2016 لسنة  املالية  قانون  مشروع  وسيشكل 
املناطق  هذه  سكان  أوضاع  تحسين  أجل  من  املندمج  املخطط 
والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خالل 
الفترة 2016-2022، ستوجه لتمويل حوالي 20800 مشروع، تستهدف 

أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.

مع  وبتنسيق  الوزارية،  قطاعاتها  بكافة  الحكومة،  أعدت  وقد 
مختلف الشركاء والفاعلين على املستوى املحلي، استراتيجية متكاملة، 
ترتكز على التقائية البرامج املوجهة للعالم القروي واملناطق الجبلية 
واملناطق البعيدة والنائية، باالستناد إلى التراكمات واإلنجازات املحققة 
في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج واالستراتيجيات 

القطاعية.

ووفق نفس املنظور، ستواصل الحكومة استهداف الفئات املعوزة 
صندوق  موارد«  استدامة  ضمان  على  العمل  خالل  من  واملهمشة، 
لتمويل نظام  الضروري  التمويل  توفير  بهدف  التماسك االجتماعي«، 
املساعدة الطبية »RAMED« وبرنامج »تيسير« واملبادرة امللكية »مليون 

محفظة«.

إلى  الدراسية  املنح  من  املستفيدين  الطلبة  رفع عدد  كما سيتم 
330.000 طالبة وطالب، أي بزيادة حوالي 45ألف مستفيد، بغالف مالي 
يناهز 1,6 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 

250.000 طالبة وطالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم.

وإن كان تحسين أوضاع سكان العالم القروي واملناطق الصعبة 
واستهداف  املدن  والعشوائية بضواحي  الهامشية  واألحياء  والبعيدة، 
الفئات الفقيرة واملهمشة يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، فإن 
التشغيل، باعتباره من أهم مرتكزات النمو املدمج، يوجد كذلك على 

رأس األولويات.

ومن هنا، البد من التأكيد على أهمية النمو االقتصادي في توفير 
مناصب الشغل، إذ أن التوجه نحو تسريع املجهود التصنيعي وباقي 
االستثمارات  الستقطاب  الظروف  وتوفير  القطاعية،  االستراتيجيات 
الكبرى ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة وإدماج القطاع غير املهيكل 
من شأنه تحسين نسبة النمو، وبالتالي فتح آفاق جديدة في مجال خلق 

فرص الشغل.

الوطنية  االستراتيجية  صلب  في  كلها  الخيارات  هذه  وتندرج 
للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية، تأخذ بعين االعتبار األبعاد 
االقتصادية واملؤسساتية للتشغيل وكذلك مختلف أنواع الخصاص في 

مجال الشغل والفئات املستهدفة، وخاصة املرأة والشباب.

ووفق نفس املنظور، ستتم مواصلة تفعيل االستراتيجية الوطنية 
لإلدماج  املهمة  اآلليات  أحد  باعتباره  التضامني،  االقتصاد  لتنمية 
التعاونيات  دعم  من خالل  خاصة  الشغل،  فرص  وخلق  االجتماعي 

واألنشطة املدرة للدخل.

وفي نفس اإلطار، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 2016 إحداث 
بالوظيفة  مالي  منصب  العمومية،  بالوظيفة  شغل  منصب   26.000

العمومية، أي بزيادة تقدر ب 15,5% مقارنة مع سنة 2015.

كافة  مع  بالتعاون  الجاد،  االنخراط  على  الحكومة  ستعمل  كما 
املتدخلين، في تفعيل اإلصالح الجوهري واملصيري للتعليم، بما يعيد 
والتنموي  التربوي  بدورها  تقوم  ويجعلها  املغربية،  للمدرسة  االعتبار 
املطلوب، وسُتخصص لهذا القطاع اعتمادات تقدر ب 45,7مليار درهم.

وستتم مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، حيث 
سجلت االعتمادات املخصصة لهذا القطاع )أي قطاع الصحة( ارتفاعا 
هاما، إذ انتقلت امليزانية لهذا القطاع من 8ماليير درهم سنة 2008 إلى 
ما يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016، وسيتركز االهتمام على مواصلة 
املراكز  بناء  وخاصة  الصحية،  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل 
الجديد  االستشفائي  واملركز  وأكادير  لطنجة  الجامعية  االستشفائية 
ملراكش  الجامعية  االستشفائية  املراكز  تجهيز  للرباط، وكذا مواصلة 

ووجدة.

هذا، مع إيالء أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني املوجه 
تنفيذ  وتسريع  واملحدود،  املتوسط  الدخل  ذات  االجتماعية  للفئات 
باالنهيار.  املهدد  السكن  ومعالجة  الصفيح  القضاء على مدن  برامج 
مليار درهم   2,8 تقدر ب  مالية  اعتمادات  القطاع  لهذا  وستخصص 

باحتساب موارد صندوق التضامن للسكنى.

ووفق نفس املنظور، سيتم العمل على مواصلة وتكثيف البرامج 
وذوي  واألطفال  والشباب  املرأة  بأوضاع  للنهوض  الهادفة  واملشاريع 
االحتياجات الخاصة وإدماجهم في املسيرة التنموية لبالدنا، فضال عن 
مواصلة العمل لتثمين التراث الثقافي ودعم األنشطة الثقافية، والفنية 

واإلبداعية بكل أصنافها.
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كما ستعطى األولوية لتفعيل التوجيهات امللكية السامية، بتحديث 
بلدان  في  العالم  ملغاربة  املوجهة  اإلدارية  الخدمات  وتيسير  وتحسين 
اإلقامة وداخل أرض الوطن وتحسين التواصل والتعامل معهم واحترام 

كرامتهم وصيانة حقوقهم.

ويها السيدات والسادة،

لتحقيق  أساسيا  مرتكزا  يشكل  الجهوية  تفعيل  أن  من شك  ما 
التوازن املأمول بين دينامية النمو، ودينامية اإلدماج االجتماعي والحد 

من الفوارق املجالية.

القوانين  لتفعيل  األولوية  الحكومة  ستعطي  املنطلق،  هذا  ومن 
التنظيمية للجهات وباقي الجماعات الترابية، ومن أهم التدابير املقترحة 
في إطار مشروع قانون املالية لسنة 2016، إحداث صندوقي التأهيل 
باملوزاة  الدستور،  والذي حدده  الجهات،  بين  والتضامن  االجتماعي 
مع رصد املوارد الجبائية املنصوص عليها في القانون التنظيمي املتعلق 
بالجهات، أي 2%من حصيلة الضريبة على الشركات و2% من حصيلة 
الضريبة على الدخل و20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، 
تضاف إلى كل هذه املوارد مخصصات مالية من امليزانية العامة، تقدر 
بـــــــ 2 ماليير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ماليير درهم للجهات، لضمان 

انطالقها وممارستها الختصاصاتها على الوجه املطلوب.

كما ستركز الحكومة جهودها على التفعيل السريع لالتمركز اإلداري 
وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن 

تعزيز املقاربة املجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.

وباملوازاة مع تفعيل هذا الورش التنموي االستراتيجي والهام، ستتم 
مواصلة تنزيل الدستور، واإلسراع بوضع واعتماد القوانين التنظيمية 
ذات  الهيكلية  باإلصالحات  قدما  والدفع  الدستورية،  واملؤسسات 
والنظام  املقاصة  وصندوق  القضاء  بإصالح  األمر  ويتعلق  األولوية، 

الجبائي.

ويها السيدات والسادة،

التنظيمي  القانون  في تفعيل  2016 منطلقا للشروع  شكل سنة 
ُ
ت

قانون  مشروع  ألولويات  بالنسبة  الرابع  املرتكز  هو  وهذا  للمالية، 
املالية لسنة 2016، هذا املشروع الذي يعد ثمرة لتضافر جهود كل 
من املؤسستين التشريعية والتنفيذية، لوضع اإلطار التشريعي املالي 
القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي والدينامية التنموية التي 

انخرطت فيها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، حفظه هللا.

وما من شك أن تفعيل هذا اإلصالح الهام )إصالح القانون التنظيمي 
للمالية( سيؤسس ملرحلة جديدة في برمجة وتدبير السياسات العمومية 
مقروئية  تحسين  من خالل  املالية،  قوانين  ومراقبة  وتنفيذ  وإعداد 

امليزانية وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن األداء والتقييم واملحاسبة.

كما سيمكن من اعتماد آليات حديثة في تدبير امليزانية ترقى ألحدث 

وتقارير  السنوات  املتعددة  البرمجة  عامليا، وخاصة  املعتمدة  املعايير 
االستحقاق  أساس  على  املحاسبة  نظامي  وإحداث  األداء  حسن 

واملحاسبة التحليلية واعتماد آليات التعاقد.

ومن هذا املنطلق، حرصت الحكومة على إعداد هذا املشروع وفقا 
املالية )مشروع قانون  التنظيمي الجديد لقانون  القانون  ملقتضيات 
عد وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون 

ُ
املالية لـــ 2016( أ

املالية، وخاصة ما تعلق منها بإحداث فصل جديد، يسمى« النفقات 
املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية« ومراجعة 
هيكلة جدول توازن موارد وتكاليف الدولة، باإلضافة إلى إغناء هذا 

املشروع بكل التقارير املقدمة ملجلسيكم املوقرين.

ستعمل  القانون،  هذا  مقتضيات  تنزيل  في  الشروع  مع  وموازاة 
خالل  اتخاذها  تم  التي  والتدابير  املجهودات  تثبيت  على  الحكومة، 
للتوازنات  التدريجية  االستعادة  إطار  في  املاضية،  السنوات 

املاكرو–اقتصادية.

السيدان رئي�سي املجلسين،

السيد رئيس الحكأحة،

السيدات والسادة الأزراء،

السيدات والسادة البرملانيأن املحترحأن،

تلكم هي املرتكزات التي انبنى على أساسها مشروع قانون املالية 
لسنة 2016، والتي من خالل تقديمها لكم، تتوقع الحكومة تحقيق 
نمو اقتصادي في حدود 3% وتقليص عجز امليزانية إلى 3,5% من الناتج 
الداخلي الخام، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دوالرا كمتوسط لسعر 
مقابل  الدوالر  صرف  لسعر  كمتوسط  دراهم  و9.5  البترول  برميل 

الدرهم.

والحكومة عازمة على تحقيق ما حددته من أهداف في إطار املشروع 
املعروض على أنظاركم، من خالل تسخير كل الوسائل واإلمكانيات، 
وفي إطار التعاون والتفاعل مع كل الفاعلين، برملانا ونقابات ومقاوالت 

ومجالس جهوية ومحلية ومجتمع مدني.

وفي هذا اإلطار، نعبر لكم عن استعدادنا للتفاعل والتجاوب مع 
مقترحاتكم وتساؤالتكم وتعديالتكم، في إطار ما أسسنا له خالل دراسة 
ومناقشة قوانين املالية السابقة من عالقة مبنية على التعاون والحوار 

والتوافق اإليجابي.

ليس فقط  نموذج كفيل،  املغرب من  تمكين  فهدفنا جميعا هو 
الكريم، ولكن كذلك  التقدم والعيش  في  املغاربة  بتحقيق طموحات 
بتحقيق اإلشعاع على املستوى اإلقليمي، في وضع أصبح فيه االستقرار 
أمرا غير ُمتيسر للجميع، بفعل التحوالت الجيو–استراتيجية الكبرى 
وشكلت  التحديد،  وجه  على  منطقتنا  وتعيشها  عاملنا،  يعيشها  التي 
لجاللة  الرشيدة  السياسة  بفضل  فريدين  ونموذجا  استثناء  بالدنا 
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امللك، حفظه هللا، التي زاوجت بين تعزيز األمن الروحي للمغاربة وتوطيد 

النموذج املغربي في تدبير الشأن الديني القائم على الوسطية واالعتدال 
القوى  ويقظة  االستباقية  والتدخالت  البشرية  بالتنمية  والنهوض 

الوسائل  وتوفير  واإلرهاب  التطرف  مظاهر  لكل  التصدي  في  األمنية 

املادية والبشرية الالزمة لها للقيام بعملها على أحسن وجه.

ولن يتأتى ذلك إال باالنخراط الجدي في العمل الجماعي، من أجل 

مغرب الوحدة والتنمية، مغرب املساواة في الحقوق والواجبات وفي 

االستفادة من خيرات الوطن.

شكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم، وسأبقى مع زميلي الوزير 

املنتدب رهن إشارتكم طوال مسار مناقشات ومداوالت هذا املشروع.

وهللا املوفق، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد الأزي6.

رفعت الجلسة.
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حمض6 الجلسة ال6ابعة

الكاريخ: الثالثاء 6 محرم 1437 )20 أكتوبر 2015(.

مجلس  رئيس  شماش،  بن  الحاكم  عبد  السيد  املستشار  ال6ئاسة: 
املستشارين.

الكأقيت: ساعة ودقيقة واحدة، ابتداء من الساعة السابعة والدقيقة 
الخامسة والخمسين مساء.

جدول األعمال: الدراسة والتصويت على مقترح يق�سي بتغيير املادتين 
46 و53 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

املستشار السيد عبد الحاتم بن شماش، رئيس املجلس:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

على ب6تة هللا، وعلن عن افككاح الجلسة.

حض6ات السيدات والسادة املستشارون املحترحأن،

السيد الأزي6 املحتر2،

مقترح  على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  املجلس  يخصص 
يق�سي بتغيير بعض مواد النظام الداخلي ملجلس املستشارين، ويأتي 
عقد هذه الجلسة العامة تبعا لالتفاق الذي تبلور، بعد عمل شاق، 
بين مختلف مكونات املجلس السياسية والنقابية واملهنية، من فرق 

ومجموعات.

وأود بهذه املناسبة، أن أتقدم بالشكر الجزيل وأن أعبر عن التقدير 
للمجلس  املؤلفة  الهيئات  ممثلي  والسادة  السيدات  لكافة  الكبير 
أنجع الصيغ  للبحث عن  الرئاسة،  تعاونهم اإليجابي والبناء مع  على 
التوافقية التي تترجم مبدأ التعددية واملشاركة وإدماج كافة املكونات 

في تسيير املؤسسة.

والبد من اإلشارة إلى أن الجميع جعل من الخطاب امللكي السامي 
املؤرخ في 9 أكتوبر 2015، منطلقا مرجعيا أساسيا في العمل، بما تضمنه 
التنويه  وكذا  والبناء،  اإليجابي  التوافق  حول  واضحة  إشارات  من 

باملكانة التي يحتلها مجلسنا املوقر في الهندسة الدستورية الجديدة.

وأود أن أذكر في هذا الصدد، بمقتطف من الخطاب امللكي السامي: 
البناء  في  »فقد وعطى الدسكأر ملجلس املستشارين حكانة خاصة 
املؤس�سي الأطني، في إطار حن الككاحل والكأازن حع حجلس النأاب، 
يضم  حيث  الكخصصات،  وحكعددة  حكنأعة  بترتيبة  يكميز  فهأ 
واالقكصادية  واملهنية  املحلية  والكفاءات  الخبرات  حن  حجمأعة 

واالجكماعية.

وال6زانة  وللخبرة  البناء  للنقاش  فضاء  يشكل  ون  يجب  لذا، 
واملأضأعية، بعيدا عن وي اعكبارات سياسية«، انتهى النطق امللكي 

السامي.

جماعي  مجهود  ثمرة  اليوم  أمامكم  نقدم  األساس،  هذا  وعلى 
تشاوري، شاركت فيه معظم مكونات املؤسسة، مما ساهم في بلورة 
تصور واضح لهياكل املجلس في ضوء املتغيرات العددية التي طرأت على 
عدد أعضاءه، والتي انتقلت من 270 إلى 120 عضوا، وباعتبار دخول 
مكونات جديدة للمؤسسة ألول مرة، فضال عن النتائج التي أفرزها 

اقتراع الثاني من أكتوبر 2015.

وتبعا لذلك، وبناء على سلسلة من املشاورات الفردية والجماعية 
واملكثفة التي باشرتها الرئاسة، منذ يوم األربعاء 14 أكتوبر 2015، والتي 
تطلبت 5 أيام من العمل املتواصل، توصل، السيدات والسادة ممثلي 
الهيئات السياسية والنقابية واملهنية باملجلس، من فرق ومجموعات، 
للمؤسسة،  والتضامني  التشاركي  التدبير  تحقق  توافقية  صيغة  إلى 
بما يجمع بين مبدأ تمثيل جميع الفرق باملكتب، وكذا مبدأ التمثيلية 
النسبية املنصوص عليها في الدستور ودون التفريط في حقوق املعارضة 

التي يؤطرها الدستور أيضا.

أريد بهذه املناسبة، ومن هذا املنبر أن أجدد، مرة أخرى، التأكيد 
على كل ما تضمنته الكلمة التي ألقيتها أمامكم لحظة انتخابي رئيسا 
لهذا املجلس، وأريد أيضا مرة أخرى أن أجدد التعبير عن شكري الجزيل 
الذين اشتغلت معهم طيلة  والسادة  السيدات  امتناني لجميع  وعن 
األيام املاضية لبلورة هذا التوافق، وأتمنى صادقا أن تستمر وأن تسري 
ملصلحة  وخدمة  واملواطنين،  املواطنات  ملصالح  خدمة  الروح،  هذه 

بلدنا.

أريد أن أستأذنكم اآلن ألعطي الكلمة ألحد أصحاب املقترح لتقديمه 
وإعطاء نظرة عن أشغال اللجنة التحضيرية التي أعدته.

ولكم الكلمة السيد املستشار املحترم، األستاذ األنصاري.

املستشار السيد حممد األنصاري:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم، والصالة والسال2 على وش6ف امل6سلين 
وآله وصحبه وجمعين.

السيد ال6ئيس املحتر2،

السيدات والسادة املستشارون املحترحأن،

يشرفني، وبعد كلمة السيد الرئيس، أن أعرض على أنظار مجلسنا 
املوقر مقترح تعديل النظام الداخلي ملجلس املستشارين، املقدم من 
مختلف  يمثلون  الذين  املجلس  أعضاء  السادة  من  مجموعة  طرف 

املكونات السياسية والنقابية واملهنية باملجلس، من فرق ومجموعات.

فيها  مرت  التي  اإليجابية  باألجواء  التنويه  من  البد  البداية،  في 
املشاورات املوسعة، والتي باشرها السيد رئيس املجلس مباشرة بعد 
انتخابه، حيث سادت روح التعاون والتوافق البناء بين الجميع بهدف 
إيجاد الصيغ املثلى إلدماج كل املكونات واملبادرات في التسيير والتدبير، 
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مما يجعل من مجلس املستشارين مؤسسة دستورية فعالة، حيوية، 
األحكام  بكل  وملتزمة  الديمقراطية،  املؤسسة  مواصفات  بكل  تتمتع 
واألقلية  األغلبية  لحقوق  الفعلي  التطبيق  تضمن  التي  الدستورية، 

واملعارضة.

وتحمي كذلك حرية الرأي والرأي املخالف، وبما يجعل من هذه 
املؤسسة املوقرة فضاء للنقاش الديمقراطي العقالني املترفع عن كل 
الواردة  السامية  امللكية  للتوجيهات  تطبيقا  وذلك  سياسوي،  اعتبار 
في خطاب افتتاح الدورة األولى، من السنة التشريعية الخامسة، من 
الوالية التشريعية التاسعة بمقر البرملان، والتي أكد من خاللها جاللته 
على أن »السنة التش6يعية التي نفككمها اليأ2 حافلة بالكمديات، 
وتكطلب العمل الجاد والكملي ب6وح الأطنية الصادقة، السككمال 
إقاحة املؤسسات الأطنية، لذا ندعأ العكماد الكأافق اإليجابي في كل 

القضايا الكبرى لألحة«، انتهى النطق امللكي السامي.

كما ال تفوتني الفرصة دون اإلشادة والتنويه بمساهمة كافة الفرقاء 
في املشاورات التي أثمرت التعديالت التالية على النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين:

بدل  أعضاء   6 في  فريق  كل  لتشكيل  املطلوب  العدد  تحديد  أوال، 
12عضوا؛

ثانيا، جعل عدد أعضاء كل لجنة ال يقل عن 15 عضوا، وال يزيد عن 
25 عضوا.

وأذكر املجلس املوقر باملناسبة، أن االتفاق املبدئي الذي أجمع عليه 
الداخلي، كما هو مقترح  للنظام  بتعديل جزئي  الجميع، هو اإلسراع 
عليكم اليوم، نظرا لالرتباط املباشر للمادتين املراد تعديلهما باستكمال 
هياكل املجلس من فرق ومكتب، على أن تشكل في أقرب اآلجال لجنة 
يعهد إليها بإعداد مسودة للمراجعة الشاملة للنظام الداخلي للمجلس، 

مواكبة ملا طرأ من مستجدات ومتغيرات على كافة املستويات.

أحد  أن  املحترمين  املستشارين  للسادة  كذلك  أعلن  األخير،  وفي 
تتم  الذي على أساسه  التي وقعت باألمس املحضر  مكونات املجلس 
رئاسة  أعضائه من  التعديل، قد سحب الئحة  مقترح هذا  مناقشة 

املجلس.

وعليه، سيقتصر املقترح املعروض على أنظاركم على املادتين 46 
و53، بينما سُيحتفظ باملادة 13، كما هي منصوص عليها في النظام 

الداخلي الحالي للمجلس.

وبالتالي، ألتمس منكم، السيد الرئيس، ومن الحاضرين سحبها من 
املقترح املحال عليكم وعدم عرضها للتصويت.

وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا السيد املستشار املحتر2.

والسادة  السيدات  التفاق  وفقا  أنه  املناقشة،  باب  أفتح  اآلن، 
أعضاء اللجنة املوسعة التي اشتغلت على املوضوع، سأعطي الكلمة 
تباعا للسيدات والسادة ممثلي مكونات املجلس، ملن يرغب في ذلك 

طبعا، ملن يرغب في ذلك طبعا.

إلحدى  والكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  بالفريق  وأبدأ 
السيدات أو أحد السادة املستشارين املنتمون للفريق، في حدود خمسة 

دقائق، في حدود خمسة دقايق.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة خديجة الزوحي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد رئيس حجلس املستشارين املحتر2،

السيد الأزي6 املحتر2،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

للمناقشة  املخصصة  الجلسة  في  أتدخل  أن  اعتزاز  بكل  يشرفني 
والتصويت على مقترح القانون القا�سي بتعديل املادتين 46 و53 من 

النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

واألكيد، السيد الرئيس، أن هذه الجلسة تشكل لحظة ديمقراطية 
مهمة في تجربتنا البرملانية وفي مسيرة البناء الوطني الديمقراطي، ألنها 
تأتي مباشرة بعد انتخاب مجلس املستشارين في هندسته الدستورية 
الجديدة، وهي مناسبة ألعرب باسم أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، عن أحر التهاني للسيد رئيس املجلس وللسيدات والسادة 
املستشارين املحترمين، على الثقة التي حظوا بها من قبل ناخبي كل 
الفئات املمثلة أو املمثلة داخل مجلسنا املوقر، وهي ثقة تدعونا لنعمل 
جميعا ولنواصل بكل أمانة تطوير تجربة الثنائية البرملانية، بتعهد وروح 
املؤسسة بما يليق وطموحات املغاربة، في ظل دستور متقدم، وتحت 
الرعاية والتوجيهات السامية واملتبصرة لعاهل البالد، صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده.

السيد ال6ئيس،

من الواجب علينا، ونحن في هذه الجلسة الدستورية املخصصة 
 13 املواد  بتعديل  القا�سي  قانون  مقترح  على  والتصويت  للمناقشة 
و46 و53 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، أن نشيد باملقاربة 
جميع  ممثلي  إشراك  في  املجلس  رئاسة  اعتمدتها  التي  التشاركية 
عاليا  نثمن  وأن  واملهنية،  والنقابية  والحزبية  السياسية  الفعاليات 
املجهودات التي بذلتها تحت إشراف السيد رئيس املجلس بروح التوافق 

والتعاون التي عبر عنها الجميع.
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الفريق االستقاللي نثمن عاليا مقتضيات مقترح  في  وعليه، فإننا 
باإليجاب،  املوقر، وسنصوت  مجلسنا  أنظار  على  املعروض  القانون 

خدمة ملصلحة املؤسسة وللوطن.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيدة املستشارة املحترحة.

الكلمة اآلن ألحد السادة مستشاري فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد عبد العزيز بنعزوز:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس املحتر2،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

يشرفني أن أتكلم باسم زمالئي وزميالتي في فريق األصالة واملعاصرة، 
ألعبر عن تنويه الفريق وتثمينه وإشادته بروح التوافق اإليجابي اللي 
ساد وسط اللجنة التي اشتغلت بمعية السيد الرئيس املحترم، حول 
وحتى  املوقر،  ملجلسنا  الجديدة  التركيبة  استوجبتها  التي  التعديالت 
العدد، ولكن  التركيبة من حيث  التعديالت، ليس فقط  تساير هذه 

كذلك من حيث النوع ديال الفئات الحاضرة واملكونة ملجلسنا املوقر.

ونأمل في فريق األصالة واملعاصرة، بل نحن عازمون على توطيد هاذ 
التوافق أو هاذ النهج التوافقي اإليجابي بين مختلف مكونات مجلسنا 
املوقر، وسنعمل على تثبيت هاذ النهج خدمة لكل ما يرفع من نجاعة 
وفعالية تدبير أشغال املجلس، وبما يخدم كذلك مصالحنا العليا أو 

مصالحنا الوطنية العليا.

تصويتنا  واملعاصرة،  لألصالة  كفريق  نعلن  املنطلق،  هذا  فمن 
اإليجابي على التعديلين املقدمين ملجلسنا من طرف اللجنة الفرعية 

التي اشتغلت على املوضوع.

وشكرا جزيال على حسن استماعكم.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

الكلمة اآلن إلحدى السيدات املستشارات أو السادة املستشارين 
عن فريق العدالة والتنمية.

املستشار السيد عبد العلي حاحي الدين:

شك6ا للسيد ال6ئيس.

بسم هللا ال6حمن ال6حيم و ه وسكعين.

حض6ات السيدات والسادة،

إخأاني املستشارين،

وخأاتي املستشارات،

السيد الأزي6 املحتر2،

أريد في البداية، أن أعبر باسم فريق العدالة والتنمية، عن سعادتنا 
بهذا الجو اإليجابي الذي انطلقت فيه أول جلسة ملجلس املستشارين في 
حلته الجديدة وفي تجربته الجديدة، انطالقا من مقتضيات الدستور 

الجديد.

نحن في فريق العدالة والتنمية، ومنذ البداية، حينما اتصل بنا 
السيد الرئيس من أجل إجراء مشاورات أولية على انفراد، ثم بعد ذلك 
في ظل االجتماع الذي عقد بمشاركة كافة مكونات هذا املجلس من فرق 
ومجموعات، كانت تحدونا رغبة كبيرة للنهوض بهذه املؤسسة وتطوير 
عملها، حتى ترتقي إلى االنتظارات الكبيرة التي يعلقها عليها فئات واسعة 
من الشعب املغربي، التي صوتت بكثافة يوم 4 شتنبر، وصوتت أيضا 

يوم 2 أكتوبر.

نجتمع اليوم لنناقش تعديالت أولية مطبوعة بطابع االستعجال، 
لتمكين املجلس من تشكيل مكوناته وهياكله، ولكي يشتغل في ظروف 
جيدة، علما أن النظام الداخلي يحتاج–في نظرنا–إلى تعديالت أخرى، 
البد أن تعرض على اللجنة املختصة في هذا املجال من أجل ضخ جرعات 
من الحكامة، وضخ جرعات من التدبير الجيد من أجل االستثمار األمثل 
ملكونات هاذ املجلس، سواء على مستوى األعضاء أو على مستوى املوارد 

البشرية.

لقد عبرنا طيلة فقرات هذا املسار التشاوري عن تفاعل إيجابي مع 
املقترحات القاضية بتمكين جميع مكونات املجلس األساسية، وخاصة 
الفرق الصغرى من أحزاب سياسية ونقابات ومكونات مهنية وممثلي 
املشغلين، على ضرورة أن يتمكن الجميع من االشتغال في إطار فريق بما 

يتيحه من إمكانيات لالشتغال في ظروف أفضل.

وانطالقا من كل ذلك، اعتبرنا بأن تمثيل جميع الفرق هو مكتسب 
من أجل التدبير الجماعي ومن أجل التأسيس لهذه التجربة حتى تستوي 

على مسار جيد.

انطالقا من كل هذا، نعلن بأننا سنصوت باإليجاب على التعديلين 
اللذين سيعرضان علينا بعد قليل، وهما التعديل املتمثل في تخفيض 
تخفيض  في  أيضا  املتمثل  والتعديل   ،6 إلى   12 من  الفريق  نصاب 
النصاب املطلوب فيما يتعلق باللجان، علما أن باقي املقترحات سوف 

تعرض–كما قلت–في أمام اللجنة املختصة.

وأخواتي  إخواني،  لكم،  وشكرا  الرئيس،  السيد  لكم،  شكرا 
املستشارين واملستشارات.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

السباعي عن  السيد مبارك  املحترم  املستشار  للسيد  اآلن  الكلمة 
الحركة الشعبية.

املستشار السيد حبارك السباعي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس املحتر2،

السيد الأزي6،

السادة املستشارين املحترحين،

السيدات املستشارات املحترحات،

كما جاء في كالم اإلخوة اللي سبقوني، حتى احنا موافقين على املبدأ 
ديال.. املقترح اللي جا في النظام الداخلي، وسأسلم كلمتي للسيد الرئيس 

كي ال أضيع وقت اإلخوة املستشارين.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

وأعطي الكلمة اآلن للسيد املستشار املحترم ال�سي عبد القادر سالمة 
عن التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد عبد القادر سالحة:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم

السيد ال6ئيس املحتر2،

السيد الأزي6 املحتر2،

وخأاتي إخأاني املحترحين،

أتدخل اليوم، باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، في أول جلسة 
عمومية ينظمها مجلس املستشارين في حلته الجديدة ملناقشة مقترح 
التعديالت التي ناقشتها كافة مكونات املجلس، والتي نادى بها السيد 
جميع  ضم  اجتماعات،  من  سلسلة  في  املستشارين  مجلس  رئيس 

مكونات املجلس من أحزاب ونقابات.

أريد في البداية، أن أتقدم باسمي، ونيابة عن كافة أعضاء فريق 
التجمع الوطني لألحرار، بأحر التهاني للسيدات والسادة املستشارين 

نتخبوا في هذا املجلس املوقر ونالوا ثقة الناخبين.
ُ
املحترمين الذين أ

والبد، أن أؤكد قبل الدخول في مناقشة موضوع هذه الجلسة، عن 
اعتزاز فريقي بالتجربة الديمقراطية التي تسير فيها بالدنا بكل ثقة وثبات، 
وكذلك على التنافس الشريف، الذي طبع مسار االستحقاقات املهنية 
والجماعية والجهوية التي مررنا منها جميعا، والتي أفضت إلى تشكيل 
هذا املجلس املوقر، حيث سعت بالدنا من خالل ذلك، إلى استكمال 

بناء املؤسسات الدستورية التي كنا جميعا أحزابا ونقابات ومجتمع 
مدني نتطلع إليه.

طبعا، وفق التوجيهات امللكية التي عبر عليها في الخطاب السامي 
التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  أثناء  البرملان  إلى  املوجه 

الخامسة، من الوالية التشريعية التاسعة.

السيد ال6ئيس،

البد كذلك أن ننهئ أنفسنا على العرس الديمقراطي الكبير الذي 
الرئيس، رئيس مجلس  السيد  انتخاب  عبرنا عليها جميعا من خالل 
املستشارين، الذي نجدد له اليوم من هذا املنبر تهانينا الحارة، كما ننهئ 
منافسه الزميل عبد الصمد قيوح، ألن نجاح أي أحد منهما هو نجاح 
في  متميزا  مثاال  الحمد،  وهلل  أصبحت  والتي  بالدنا،  في  للديمقراطية 

مجتمعنا اإلقليمي، العربي واإلسالمي على الخصوص.

السيد ال6ئيس،

تنزيل  تنتظرنا جميعا الستكمال  التي  املستقبلية  التحديات  أمام 
الدستور، وبعد اطالعنا على ما أفرزته صناديق االقتراع في اقتراع 2 
أكتوبر 2015، ارتأت كافة مكونات املجلس، أغلبية ومعارضة وممثلي 
املأجورين والباطرونا، أن نجتهد جميعا في إعداد مقترح تعديل بعض 
فصول من النظام الداخلي، وذلك للسعي نحو إشراك كافة مكونات 
املجلس وفعالياته املتميزة في بناء املرحلة املقبلة، والتي يجب أن يطبعها 
جو من الثقة وتضافر الجهود لالرتقاء بمستوى عمل هذه املؤسسة 
الدستورية وتجسيد التميز النوعي الذي تتوفر عليه من خالل تنوع 

مكوناتها وفعالياتها.

السيد ال6ئيس،

بخصوص التعديالت املقترحة، البد أن نثمن كل مواقف الهيئات 
السياسية والنقابية واملهنية على مواقفها الثابتة، والتي اتجهت جميعها 
نحو بناء جو التوافق، منوهين بالتفاعل اإليجابي لألحزاب التي حصلت 
املراتب  على  التي حصلت  والنقابات  األحزاب  مع  األولى  املراتب  على 
املتوسطة، وذلك من أجل إشراك الكفاءات التي تتوفر عليها في تدبير 
وتسيير العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة واالرتقاء بعملنا الدستوري 
فيها  والذي ضمن  الدستور  عليها  نص  التي  التشاركية  املقاربة  وفق 

حقوق األقليات.

السيد ال6ئيس املحتر2،

إن تعديل النظام الداخلي ورش ينبغي االنكباب عليه مستقبال، 
بحيث ال ينبغي أن ينحصر عملنا اليوم في تعديل مادتين فقط، جهودنا 
ومجهودنا يجب أن ينصب نحو فتح هذا الورش من جديد والوقوف 

على كل النواقص التي ال تزال تشوبه.

في األخير، ال يسعنا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار، إال أن ننهئ 
أنفسنا جميعا على روح التوافق التي أبديناها جميعا في أول امتحان 
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لنا، مؤكدين أننا كفريق سنصوت باإليجاب على هذا املقترح، آملين أن 
يسود نفس هذا الجو عند كافة مكونات هذا املجلس.

وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

جاءتني اآلن برقية تفيد أن من املحتمل أن بعض السادة والسيدات 
على  املعروض  التعديل  بمقترح  يتوصلوا  لم  املحترمين،  املستشارين 
أنظاركم، لذلك أعطي اإلذن لتوزيع نسخ من املقترح املذكور على من 

لم يتوصل.

السادة  أو  املستشارات  السيدات  إلحدى  الكلمة  اآلن  وأعطي 
املستشارين املحترمين عن فريق االتحاد االشتراكي.

املستشار السيد حممد علمي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحتر2.

بسم هللا ال6حمن ال6حيم

السيد ال6ئيس،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

السيد الأزي6،

ونعمكم حساء.

بدوري  اللحظة،  هاته  في  أملك  ال  الحقيقة،  في  الرئيس،  السيد 
وباسم حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، إال أن أهنئ اللجنة 
التي اشتغلت جادة مع رئاسة مجلسنا املوقر، وأهنئها ثانيا على العمل 
املثمر الذي خلصت إليه بروح توافقية عالية، مستحضرة في عملها 
مضامين الخطاب امللكي، وكذا مقتضيات دستور البالد الذي ينص 

على املقاربة التشاركية.

السيد الرئيس املحترم،

السيدة والسادة املستشارين املحترمين،

مجلس  أن  على  املنبر،  هذا  من  نؤكد  االشتراكي  الفريق  في  نحن 
الثنائية  إطار  في  املغربي  البرملان  داخل  مجلس  بصفته  املستشارين 
البرملانية، نقول بكل صراحة أن هذا مجلس أو فضاء للحوار، ومجلس 
املستشارين في حلته الجديدة، في إطار هيكلته الجديدة التي أتى بها 
دستور فاتح يوليوز 2011، تقلص عدد أعضائه، وضم مكونا جديدا، 
باإلضافة إلى األحزاب السياسية، النقابات، املكون الجديد هو املنظمات 

املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية.

مجلس  تركيبة  أن  على  العبارة،  بصريح  نقول  نحن  بالتالي، 
العلة  ولهاته  النواب،  تركيبة مجلس  تماما عن  تختلف  املستشارين 
مجتمعة، واستحضارا منا للمقاربة التشاركية وملشاركة الجميع وضمان 

تمثيلية أوسع، وبالخصوص للمكون الجديد الذي أصبح يضمه مجلس 
املستشارين بعد دستور فاتح يوليوز 2011، نقول بصريح العبارة على 
أن ما خلصت إليه هذه اللجنة التي اشتغلت إلى جانب السيد الرئيس 
املحترم، ما خلصت إليه مطابق لروح ومضامين الخطاب امللكي ومطابق 

للمقاربة التشاركية.

ولهاته األسباب مجتمعة، سنصوت إن شاء هللا، لصالح التعديلين 
اللذين طاال مقتضيات املادة 46 وكذلك املادة 53 من النظام الداخلي، 
وأملنا في املستقبل أن تبقى هاته الروح التوافقية هي املهيمنة على 
جانب  إلى  اشتراكي،  كفريق  وسنجتهد،  املستشارين،  مجلس  أشغال 
الرئاسة وإلى جانب باقي مكونات املجلس املوقر من أجل تعديل النظام 
الداخلي، بعدما أبانت التجربة خالل سنة من دخوله إلى حيز التطبيق 

على بعض األعطاب.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد ال6ئيس:

شك6ا السيد ال6ئيس املحتر2.

السيد املستشار املحترم ال�سي إدريس الرا�سي عن فريق االتحاد 
املداخلة  سيسلم  االجتماعية،  الديمقراطية  والحركة  الدستوري 

مكتوبة.

شكرا.

وننتقل اآلن إلى الهيئات النقابية.

املستشار السيد ادريس ال6ا�سي:

شك6ا السيد ال6ئيس.

بخصوص املداخالت، احنا غاديين في نفس النهج، هاذ ال�سي كلو 
كذلك  التصويت،  مع  احنا  راه  إذن  التكرار،  نعاودوش  ما  باش  غير 

كنثمن ما جاء في الكلمة ديال اإلخوان كاملين.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد ال6ئيس:

شك6ا السيد املستشار املحتر2.

ننتقل اآلن للهيئات النقابية، وأعطي الكلمة إلحدى السيدات أو 
أحد السادة املستشارين املحترمين عن االتحاد املغربي للشغل.

املستشار السيد ادريس ال6ا�سي:

الدستوري  الفريق  الفريق،  باسم  الرئيس،  السيد  اسمحتي،  إلى 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  اإلجتماعي،  الديمقراطي 

اإلجتماعي.
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شكرا السيد الرئيس.

املستشار السيد رشيد املنياري:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم، والصالة والسال2 على سيدنا حممد النبي 
األحين وعلى آل بيكه الطيبين الطاه6ين.

أما بعد؛

السيد ال6ئيس املحتر2،

السيد الأزي6 املحتر2،

السادة والسيدات املستشارون املحترحأن،

أتشرف اليوم بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل 
ملجلس  الداخلي  النظام  حول  املقترحة  التعديالت  مناقشة  إطار  في 
املستشارين، وبالخصوص املادة 46 منه، التي بموجبها سيتم تقليص 
عدد  عرفه  الذي  التعديل  مع  تماشيا  النيابية،  الفرق  أعضاء  عدد 
أعضاء مجلس املستشارين، والذي انتقل من 270 إلى 120 عضوا، كما 

جاء في الفصل 63 من دستور 2011.

وقبل أن أدخل في حيثيات مناقشة التعديل، البد من أن أتقدم 
بالشكر الجزيل للطبقة العاملة املغربية بكل فئاتها، التي وضعت ثقتها 
لها  املشهود  املستقلة  النقابية  املنظمة  للشغل،  املغربي  االتحاد  في 
بالتضحية املستمرة والدائمة مع الشغيلة في كل املحافل واملحطات 

النضالية.

كما ال تفوتني الفرصة بأن أشكر اللجنة التي سهرت على دراسة 
مجلس  رئيس  السيد  الخصوص  وجه  وعلى  التعديالت،  مقترحات 
املستشارين، هذه اللقاءات املراطونية، التي عرفت نقاشا عميقا وفي 
أعلى املستويات ونضجا كبيرا من طرف مختلف مكونات اللجنة، يهدف 
باألساس إلى الوصول إلى نتائج تحقق الغاية من املقاربة التشاركية، 

وتصب في خدمة مؤسستنا التشريعية والعمل البرملاني عموما.

السيد ال6ئيس،

السيد الأزي6،

السيدات والسادة املستشارون املحترحأن،

إن هذه املحطة التاريخية تفرض علينا جميعا أن نكون في مستوى 
لحظتها وفي مستوى ثقة ناخبين بكل فئاتهم، ملتزمين بالوفاء بما قطعناه 
على أنفسنا من وعد أن نجعل من مجلس املستشارين منبرا لرفع صوت 
الطبقة العاملة املغربية والجماهير الشعبية، وحتىُ نسهم من موقعنا 
التشريعي،  العمل  وفي  الدستورية  املؤسسة  في هذه  بجدية وفعالية 

خدمة ملصلحة وطننا ولعموم الشعب املغربي.

السيد ال6ئيس،

السيدات والسادة املستشارون املحترحأن،

بالعودة إلى صلب موضوع الجلسة، وبناء على ما جاء في الفصل 

69 من الدستور، والذي أشار إلى أن لكل من مجل�سي البرملان أن يضع 
نظاميهما الداخلين ويقراهما بالتصويت، فإن النقاش الذي تم حول 
التعديالت املقترحة، وكما سبق أن أشرنا إليه، كان نقاشا موضوعيا 
وجادا، خيطه الناظم املصلحة العليا للوطن، أف�سى إلى هذه التعديالت 

املعروضة على الجلسة العامة.

عليها  ونصوت  ندعمها  للشغل،  املغربي  اإلتحاد  فريق  في  ونحن، 
باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

السادة  ألحد  الكلمة  أعطي  النقابية،  الهيئات  إطار  في  دائما 
ال�سي  تفضل  للشغل،  الوطني  اإلتحاد  عن  املحترمين  املستشارين 

الحلوطي.

املستشار السيد عبد االاله الحلأطي:

شك6ا.

السيد ال6ئيس،

السيد الأزي6 املحتر2،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

بدوري البد أن أؤكد على أن هذه املؤسسة الدستورية، والتي تلتقي 
اليوم مع الدستور املغربي الجديد، انتظرت هذه املؤسسة 3 سنوات 
بعد الدستور، ها هي اليوم تصل إلى مرحلة النضج لكي تكون مؤسسة 

في إطار الدستور الجديد.

القضية الثانية، استلهاما لخطاب صاحب الجاللة االفتتاحي لهذه 
الدورة البرملانية، والذي أكد بما ال يدع مجاال للشك على ضرورة العمل 

التوافقي املسؤول والجاد واإليجابي.

النقابية  الهيئات  وممثالت  ممثلي  أهنئ  أن  البد  اإلطار،  هذا  في 
األسبوع  طيلة  طويلة  لساعات  اشتغلت  والتي  واملهنية،  والسياسية 

املا�سي.

أقول شعرت وأنا أشتغل مع هؤالء اإلخوة ومع الرئاسة الجديدة 
إلى  الوصول  هدف  ويطبعه  الجدية  وتطبعه  املسؤولية  تطبعه  بجو 
التوافق، ولكن أن يكون توافقا إيجابيا، شعرت في هذه اللحظات التي 
اشتغلت فيها مع اإلخوة واألخوات، أننا لم تكن أبدا مطروحة قضية 
أغلبية وال معارضة، وإنما كان الهدف األسا�سي هو أن ننتج تعديال في 
النظام الداخلي، يسهم في بلورة عمل مشترك في املستقبل بالنسبة لهذا 

املجلس.

أن  اعتبرنا  املحترمين،  املستشارين  والسادة  السيدات  ولذلك، 
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التعديالت املقدمة اليوم هي أساسية، أوال، ألن املجلس السابق في إطار 
النظام الداخلي السابق الذي كان يتكون فيه املجلس من 270 عضو 
كان البد عندما وصل اليوم إلى 120، كان البد من مراجعة عدد ونصاب 

تكوين الفريق.

ولذلك، أيدنا أن يكون التعديل في إطار هذه املادة أن ينص على 
التخفيض إلى 6 أعضاء عوض 12، ولو بقينا في إطار النظام الداخلي 
الحالي قبل التعديل سوف يكون عندنا فقط 3 فرق، وهذا بالطبع 
سيؤثر على توسيع املشاركة وعلى توسيع النقاش بما ُيسهم في بلورة 

العمل الذي ينتظرنا جميعا.

كذلك، عندما راجعنا في النظام الداخلي عدد األعضاء الذين تتكون 
منهم اللجان، ذلك كذلك تماشيا مع العدد اآلن ملجلس املستشارين، 
والهدف عندنا جميعا هو أن نكون في مستوى اللحظة، هو أن نكون في 
مستوى التطلعات، هو أن نكون في مستوى العمل الجاد الذي البد أن 

تكون ملسة هذا املجلس واضحة وبينة على هذا األساس.

أيتها السيدات املحترمات، نحن في اإلتحاد  ولذلك، أيها السادة، 
الوطني للشغل باملغرب، نصوت باإليجاب على هذه املقترحات، ونؤكد 
التوافق  من  النوع  إطار هذا  في  للعمل  أننا مستعدون وجادون  على 

والتعاون ألجل املصلحة العليا للبلد.

والسالم عليكم، وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

أعطي الكلمة اآلن إلحدى السيدات أو السادة املستشارين املحترمين 
عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارة السيدة ث6يا لح6ش:

السال2 عليكم.

السيد ال6ئيس،

السيدات املستشارات،

السادة املستشارون،

أوال، أريد أقول على أننا نحن، كمجموعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل، قد ساهمنا في نقاشات دامت لساعات طوال في إطار التعديل 

للنقطتين في القانون الداخلي.

بالنسبة لنا في هذه الجلسات، عبرنا عن هواجسنا ككونفدرالية 
ديمقراطية للشغل، عبرنا عن هاجسنا من أجل تطوير هذه املؤسسة، 
عبرنا عن هاجس الحكامة الجيدة، املسؤولية والشفافية واإلشراك 
واملحاسبة واملراقبة، عبرنا كذلك عن هاجسنا في إسماع صوت كل 
التعبيرات املتمثلة في هذه املجلس، نقابية، سياسية، وكذلك الباطرونا، 

يعني ممثلي أرباب العمل وكذلك النقابات، وهذا �سيء نفتخر به ليكون 
هنا صوت معبر عن هموم النقابات وتعبيرات للطبقة العاملة.

نحن ككونفدراليين وككونفدراليات، كذلك كان هاجسنا، هو أننا 
كيف نكون نحن، كمستشارين ومستشارات، نعبر عن هموم الشعب 
املغربي، وكنقابيين ونقابيات، كيف يمكننا أن نعبر عن هموم الطبقة 
العاملة واملوظفين وعموم الشعب املغربي؟ وكيف نعبر عن انتظاراته؟ 

هاته كانت هواجسنا.

كما وضعنا في نصب أعيننا أن مصلحة هذا الوطن فوق مصلحة 
الجميع، كأحزاب ونقابات، وكذلك كممثلين للمهنيين.

نحن كذلك، نريد أن نقول على أننا ننهئ إخواننا بتمثيلياتهم املرتقبة 
في مكتب هاته املؤسسة، ونقول على أننا ال نرى مانعا في تعديل هاتين 

النقطتين في القانون الداخلي.

وهللا يوفقنا جميعا لخدمة مصالح الشعب املغربي.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيدة املستشارة املحترحة.

أعطي الكلمة اآلن ألحد اإلخوة عن اإلتحاد العام للشغالين.

املستشار السيد النعم حيارة:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

شك6ا السيد ال6ئيس.

السيد الأزي6 املحتر2،

السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

نحن كذلك داخل اإلتحاد العام للشغالين باملغرب، نود بداية أن 
ننهئ السيدات والسادة املستشارين على الثقة التي وضعها فيهم ناخبهم.

كذلك، نود بهذه املناسبة، أن نعبر عن مدى اعتزازنا وافتخارنا بالجو 
الذي ساد أعمال اللجنة املكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، 

ونصوت إيجابا على هذه التعديالت.

وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

ونختتم املداخالت بالهيئات املهنية، وأعطي الكلمة للسيد املستشار 
املحترم عبد اإلله حفظي عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد عبد اإلله حفظي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم والصالة والسال2 على وش6ف امل6سلين.

السيد ال6ئيس املحتر2،
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السيدات املستشارات املحترحات،

السادة املستشارون املحترحأن،

في البداية، أود أن أهنئ الجميع، أهنئ املستشارين على الثقة التي 
حظيتم بها من طرف الهيئات الناخبة.

وبنفس املناسبة، أود أن أهنئ السيد الرئيس على انتخابه كرئيسا 
ملجلس املستشارين في.. وتتذكرون جميعا، تتذكرون ذلك في لحظة 

ديمقراطية بامتياز، يحق للمجلس أن يفتخر بها ويعتز بها.

وذلك أنا اليوم أتشرف بالوقوف أمامكم من هذه املنصة ألتناول 
املهنية  املنظمات  اللي هو  الجديد،  للوافد  بالنسبة  الكلمة ألول مرة 
للمشغلين األكثر تمثيلية، ممثلة في االتحاد العام ملقاوالت املغرب التي 
تمت دسترتها، ونحن نعتز بهذه الدسترة، ونعتز بهذه التركيبة ونحييها 

داخل االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

وأقول لجميع اإلخوان بأن كلنا، فريقنا كله عزم وإصرار على رفع 
هذا الرهان وعلى إسهامه، إن شاء هللا، في مداوالت املجلس وفي أنشطته 
وكل مجاالته، بما يخدم الصالح العام، وكنتمنى أنه يكون الجميع عند 
حسن ظن املشرع بهم، وأكيد أنه لنا من الخبرات ومن التجارب وما 
راكمه اإلخوان من تجارب أن ما لهم من تجارب أنهم يسهمون إيجابا 
في تجويد عطاء املجلس ليقوم بمهمته في املجال التشريعي وفي املجال 

الرقابي.

املسألة  هي  فيها،  ندخل  بغيت  واللي  الثانية،  النقطة  إلى  أعود 
تعلمون جميعكم أن تركيبة املجلس الجديدة اقتضت مالءمة النظام 
الداخلي للمجلس لهذه التركيبة، وخصوصا املواد 46 واملواد 53، يعني 
املواد فيما يخص التركيبة الدنيا لتكوين فريق بمجلس املستشارين 
وكذلك املادة 53 فيما يخص اللجان، وهو ما كان موضوع تكلموا فيه 
اإلخوان بإسهاب موضوع نقاش ملدة 3 أيام أو 4 أيام، وعلى مدى كذلك 
ساعات طوال، واللي حقيقة كان هناك تميز بنقاش جاد ومسؤول، وتم 
استحضار مضامين الخطاب امللكي السامي في افتتاح السنة التشريعية 

الخامسة للوالية التشريعية الحالية.

فهاذ الخطاب حقيقة املضامين ديالو كانت نبراسا اهتدى بهديه 
الذين أحييهم على روحهم الوطنية  اللجنة  جميع املشاركين في هذه 
العالية وعلى ترك الخالفات واملزايدات السياسية إلى آخره جانبا كما 
تعلمون، ومشاو كذلك في االتفاق في التوافق اإليجابي الذي كان محل 

الخطاب امللكي السامي.

اإلخوان  جميع  تجنب  أساسية  مسألة  وهذه  تجنب  والجميع 
والفئات  الفرق  جميع  ديال  املمثلين  املشاورات،  هذه  في  املشاركين 
تجنبوا املقاربات اإلقصائية واملقاربات اإلرضائية، يعني ما تمش إرضاء 
أي فئة، ابتعدنا على هذه املسائل وتوخينا أن نعطي صورة المعة ديال 

املجلس الجديد، في ظل دستور جديد.

في  والزمالء  ممثلين  كانوا  اللي  اإلخوان  جميع  أشكر  أنا  وحقيقة 
اللجنة، ألنهم أبانوا عن روح وطنية صادقة وعن تنازالت، كلهم تنازلوا، 
اإلخوان في األحزاب الكبرى تنازلوا من أجل إنزال السقف إلى 6، وهذا 
�سيء يحسب لهم، فشكرا لهم جميعا.وتأسيسا على ذلك، أتوجه بالشكر 
إلى السيد الرئيس للرئاسة، وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل من ساهم 
في إنشاء وإنتاج هذا التوافق، كذلك األمانة العامة للمجلس وجميع 
اإلخوان اللي عملوا معنا في هذه األيام املاضية، وأقول أن، الحمد هلل، 
املجلس له من النبوغ ما أهله، الحمد هلل، إلفراز صيغ توافقية وهذا 

نعتز به.

وأقول في النهاية ما قاله اإلمام الغزالي »لم يكن في اإلمكان أبدع مما 
كان«، وسوف نصوت باإليجاب.

وشكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيد املستشار املحتر2.

وننتقل اآلن للتصويت على املادة الفريدة التي يتكون منها املقترح 
الذي بين أيديكم، والتي ترمي، بعد سحب املادة 13 إلى تعديل املادتين 

46 و53 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

بخصوص املادة 46 واللي تتعلق بتعديل النصاب القانوني لتكوين 
الفريق، من باب األمانة، أود أن أخبر السيدات والسادة املستشارين 
على  أكتوبر   20 يومه  اليوم،  توصلت  املجلس  رئاسة  أن  املحترمين، 
الساعة السادسة وخمسين دقيقة بعد الزوال، بمراسلة موقعة من 
أعمو  اللطيف  عبد  األستاذ  املحترمين  املستشارين  السيدين  طرف 
وال�سي عدي شجري عن حزب التقدم واالشتراكية، وهي املراسلة التي 
يطلبان فيها تعديل الفقرة الثالثة من املادة 46 من النظام الداخلي، 
ومضمون تعديل املقترح هو النصاب القانوني املتعلق بتكوين املجموعة 

بالتخفيض من 3 إلى 2.

وأعطي الكلمة ألحد السيدين املستشارين املحترمين لتقديم هذا 
التعديل.

املستشارة السيدة احال العم6ي:

السيد ال6ئيس،

لدي  وبالتالي  القاعة،  في  متواجدان  غير  املحترمان  املستشاران 
تكليف من طرفهما بعرض هذا التعديل الذي يهم طبعا الفقرة 3 من 
املادة 46 من النظام الداخلي املتعلقة بالحد األدنى لتكوين املجموعات، 

فبإمكاني أعرضه لو سمحتم لي بذلك.

إذن، »املوضوع هو طلب تعديل الفقرة الثالثة من املادة 46 من 
النظام الداخلي.
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سالم تام بوجود موالنا اإلمام، وبعد؛

فنلتمس منكم، السيد الرئيس، العمل على تعديل الفقرة الثالثة 
من املادة 46 من النظام الداخلي مجلس املستشارين، وذلك بعرض 
مقترح التعديل على الجلسة العامة للمجلس املخصصة لتعديل بعض 
بنود النظام الداخلي: »..ال يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق إلى 
آخره...«، والفقرة هي كالتالي يعني التعديل كالتالي: »..كما ال يمكن أن 

يقل عدد أعضاء كل مجموعة برملانية عن عضوين«، بدل 3 أعضاء.

عدد  مع  الداخلي  النظام  بمالءمة  يتعلق  األمر  التعديل:  تعليل 
أعضاء املجلس بعد تقليص عددهم إلى 120 عضوا، وذلك تفعيال لروح 
الدستور الذي مزج بين الحق في تشكيل الفرق واملجموعات البرملانية 

وتمكين البرملانيين من أجهزة ووسائل العمل البرملاني.

ومادام أن هنالك ضرورة لتقليص عدد الحد األدنى بالنسبة للفرق 
األسباب  نفس  فإن  البرملاني،  الفريق  لتشكيل  أعضاء   6 إلى   12 من 
واملبررات تدعو إلى تقليص الحد األدنى لتشكيل املجموعات البرملانية 
تمكيننا–هما  إلى عضوين، ومن جهة أخرى من أجل  3 أعضاء  من 
املستشارين–كممثلين لحزب سيا�سي من وسائل العمل داخل املجلس، 

ومن التعبير عن مواقفنا ومن املساهمة اإليجابية في حياة املجلس.

وفي انتظار تفضلكم بالتجاوب مع هذا الطلب، تقبلوا، السيد 
الرئيس، فائق التقدير واالحترام.

شكرا.

السيد ال6ئيس:

شك6ا للسيدة املستشارة املحترحة.

إذن، أعرض اآلن التعديل الذي قدمته السيدة املستشارة املحترمة 
للتصويت:

املوافقون= 4؛

املعارضون ..تحملوني اشوية، ألن ما كاينش اللي غيعاوني.

املعارضون= 46؛

املمتنعون= 30، إذن:

املوافقون= 4؛

املعارضون= 46؛

املمتنعون= 30.

أعرض املادة 46 للتصويت كما عدلت أو كما وردت في نص املقترح 
الذي عرضه األستاذ األنصاري.

اإلجماع.

.. نعم، شكرا، رفض التعديل.

إذن، املوافقون على التعديل كما قدمه األستاذ األنصاري واللي بين 
أيديكم:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون، حيث تنشوف اللي ماهزش يديه.

املمتنعون: ال أحد.

إذن، إجماع.

بل التعديل باإلجماع.
ُ
ق

أستأذنكم اآلن ألعرض املادة 53 كما وردت في املقترح الذي شرحه 
األستاذ األنصاري للتصويت.

املوافقون: إذن إجماع.

أعرض املقترح برمته، تفضل األستاذ األنصاري.

املستشار السيد حممد األنصاري:

لقد سبق في كلمتي، السيد الرئيس، أن التمست من السيد الرئيس 
ومن املجلس املوقر التجاوب مع سحب التعديل الخاص باملادة 13، 

وبالتالي ألتمس اإلشهاد بذلك بأنه سحب من املقترح.

السيد ال6ئيس:

هذا ما قلته قبل قليل، ملا قلت ننتقل للتصويت على املادة الفريدة 
بعد سحب املادة 13.

التعديل  سحب  »تم  بأنه  املحضر  في  نسجل  إذن  متفقين،  إذن 
املتعلق باملادة 13«.

أعرض اآلن املقترح برمته للتصويت:

املوافقون بعد السحب، أعرض املقترح برمته للتصويت بعد سحب 
التعديل املتعلق باملادة 13: اإلجماع.

إذن، وافق مجلس املستشارين على مقترح يق�سي بتغيير املادتين 46 
و53 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

شكرا جزيال لكم .

ورفعت الجلسة.

امللحق: املداخالت املككأ ة املسلمة لل6ئاسة

حداخلة باسم الح6تة الشعبية:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس املحتر2،
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السيدات والسادة املستشارين املحترحين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم السادة مستشاري حزب الحركة 
الشعبية في مجلسنا املوقر في ثاني جلسة من عمر املجلس، بعد تنصيبه 
املخصصة  الدستورية  الجلسة  بعد  تنعقد  جلسة  وهي  الجديد، 
النتخاب رئيس هذه املؤسسة الدستورية التي جسدت شكال ومضمونا 

انتصارا آخرا للديمقراطية املغربية املتأصلة.

هذه الجلسة أيضا تنعقد في سياق الجلسة االفتتاحية للبرملان، 
املتميزة بالخطاب السامي لجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، 
والذي رسم معالم خارطة الطريق للمرحلة املقبلة، سياسيا وتشريعيا 
الحسابات  عن  والترفع  الجاد  بالعمل  جميعا  كبرملانيين  يطوقنا  مما 
الضيقة إليالء املؤسسة التشريعية مكانتها الدستورية، كسلطة للرقابة 

والتشريع وممارسة الدبلوماسية املوازية.

وفي هذا اإلطار، إيمانا منا كامتداد للحركة الشعبية فكرا وتنظيما، 
ومن موقع السبق للفكر الحركي منذ فجر االستقالل املؤمن بمغرب 
املؤسسات، فإننا ال يمكن إال أن ندعم كل مبادرة نوعية من شأنها 
ترسيخ التعددية السياسية النوعية داخل املؤسسات، على اعتبار أن 
الحركة الشعبية منذ ميالدها آمنت وتؤمن بمغرب التنوع والوحدة، 
سقف  تحت  يتم  أن  ينبغي  السيا�سي  الصراع  كون  أيضا  واعتبارا 

املؤسسات وليس حول شرعية املؤسسات.

كما أن الحركة الشعبية أيضا منخرطة في تفعيل أحكام مقتضيات 
وفلسفته  مضامينه  أجل  من  عقود  منذ  ناضلت  الذي  الدستور، 
بين  اإليجابي  والتفاعل  والتعددية  والتنوع  الحريات  ملغرب  املجسدة 

املؤسسات.

على هذا األساس، فإن الحركة الشعبية ال يمكننا إال أن تتفاعل 
إيجابا مع مبادرة السيد رئيس املجلس املوقر وخالصة مشاوراته مع 

مكونات املجلس الحزبية واملهنية والنقابية بخصوص النظام الداخلي 

للمجلس، بما يضمن تمثيلية هذه املكونات في هياكل املجلس.

ويأتي هذا املوقف الحركي انسجاما مع قناعتنا بأهمية ضمان تنوع 

التمثيلية املشتركة في مجلسنا املوقر بمختلف املكونات، بهدف النهوض 

وكبوصلة  والديمقراطي  البناء  للحوار  كفضاء  الدستورية  بأدوارها 

الدستوري  البعد  التي من شأنها إعطاء  الترابية والجهوية،  للحكامة 

الحركة  فإن  السياق  هذا  في  املنشودة،  البرملانية  للثنائية  الحقيقي 

الشعبية املؤمنة دوما وأبدا باملقاربة التشاركية، ال يمكن إال أن تساير 
رغبة باقي الفرقاء في املؤسسات في ترجمة البعد االستراتيجي الهادف 

الرقابي  بتنوع مكوناته ورصيده  ينتقل  إلى جعل مجلس املستشارين 

بالفعل ذراعا مؤسساتيا  إلى مؤسسة تكون  والتشريعي والدبلوما�سي 

على  مبنية  مؤسسة  والتراب،  الوطن  وحدة  إطار  في  الجهات  ملغرب 

التكامل والتمايز مع مجلس النواب بنظام داخلي يضمن هذه األهداف 

السامية التي ما فتئ جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، يؤكد 

عليها.

إن الحركة الشعبية، وهي تبدي موافقتها على النظام الداخلي في 

صورته الجديدة املعروضة على أنظار مجلسنا املوقر، إذ تؤكد على 

انخراطها الدائم واملعهود في النضال والعمل من أجل االرتقاء باألداء 

املؤسساتي للبرملان وباقي املؤسسات من أجل مغرب يكرم جميع أبنائه، 

نعتز باالنتماء إليه وبمقدساته وثوابته داعين جميع الفرقاء إلى منظومة 

العمل املشترك وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

القيادة  تحت  واملواطنين،  الوطن  خير  فيه  ملا  جميعا  هللا  وفقنا 

السامية لجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا.

وشكرا على حسن انتباهكم، والسالم.
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