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        الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

�كتو�ر  13( 1436ذو احل#ة  29الثال5ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2015.(  

املس�شار السFيد محمد عبو، رئBس املك@ب املؤقت، مث املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .، رئBس جملس املس�شار�ن املنتخبالسFيد عبد احلامك �ن شامش

ابتداء من الساPة الثالثة  ،دقMقة ةمخس ساPات ومخس عرش  :التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت
  .بعد الزوالعرشة  ةاTقMقة اخلامسو 

  .انت]اب رئBس جملس املس�شار�ن ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

        ::::املس�شار السFيد محمد عبو، رئBس املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد محمد عبو، رئBس املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد محمد عبو، رئBس املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد محمد عبو، رئBس املك@ب املؤقت
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Pىل سFيد` محمد وPىل �ٓ[ وسمل

  إالخوان،
والقانون اTاuيل دsل .. من اTسFتور والنظام 63تطبيقا nلفصل 

  .اwلس، نف@تح اجللسة Pىل �ركة هللا
وق{ل ٔ�ن نف@تحو اجللسة، ٔ�وال، كنتقدم }لشكر دsيل، جزيل الشكر 
لٔ�خوات املس�شارات وإالخوان املس�شار�ن Pىل الثقة اnيل حظاوها من 

  . طرف املواطنني
م�مك املساPدة دsلمك، �ساPدوا  ودا}، هللا جياز�مك خبري، اnيل كنطلب

�عضاء هاذ املك@ب املؤقت، واXٔمور uاصنا تدوز هادئة، ما uاصنايش ٔ
  .�كون ال�شواش ٔ�بدا

ق{ل ٔ�ن حنل الباب �ادي نعطي اللكمة لٔ�خت Pا�شة من بعد، ولكن 
�ادي نطلب من إالخوان دsلنا الص�افة ي�سحبوا، ري� }ش إالخوان 

  .. وتوا Pىل uاطرمه، الص�افةيرتحشوا Pىل uاطرمه ويص
�ادي نعطي لٔ�خت Pا�شة  -كام قلت  -ٕاىل مسحتوا يل، إالخوان 

�و �رجعوا اnلور فقط ما اك�ن مشلك، كام قال اXٔخ، العضو ... �ادي تيلٔ
  .اXٔصغر سFنا، �رجعوا اnلور

 2اXٔسامء اnيل جنحوا يف انت]ا}ت  وقلت اXٔخت Pا�شة �ادي تيل
  .مية دsهلم مشكورة، تفضيلٔ�كتو�ر، �ادي تيل الس 

        ::::املس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال عضوة املك@ب املؤقت
  .شكرا السFيد الرئBس

يف البداية، ٔ�حMط اwلس املوقر Pلام ٔ�ن توصلنا �رسا¦ اعتذار من 
  :السFيد Pابد شكMل، هذا نصها

    .اعتذار: املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع
  سالم ªم بوجود موال` إالمام،

P نه بناء�من النظام اTاuيل  7ىل مق@ضيات املادة وبعد، رشفين ٔ
wلس املس�شار�ن، ا±ي ينص Pىل ٔ�ن يتقدم ٔ�كرب ٔ�عضاء اwلس سFنا 

لرئاسة املك@ب املؤقت، ا±ي رشف Pىل معلية انت]اب الرئBس، تطبيقا 
  .من النظام اTاuيل n63لفصل 

وحMث ٔ�ين العضو اXٔكرب سFنا، ٔ�uربمك ٔ�نه يتعذر Pيل رئاسة اجللسة 
اصة }نت]اب رئBس اwلس، نظرا لظرويف الصحية، اليت ال �سمح يل اخل

  .مبوا·بة ٔ�شغال هذه اجللسة اTسFتورية
  .وتق{لوا مين فائق التقد�ر و¹ºرتام

  .مع مرفقة gشهادة طبية تث½ت ذ¼

و}ل�سFبة لقامئة ٔ�سامء املرتحشني واملرتحشات املعلن عن انت]اهبم من 
�كتو�ر  2إالقرتاع ال�رشيعي ليوم امجلعة  طرف جلنة إالحصاء اÁتصة يفٔ

اخلاصة }نت]اب ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، س�@لوها Pليمك حسب  2015
�كتو�ر  5الالحئة الرمسية املتوصل هبا من السFيد رئBس احلكومة بتارخي ٔ

، واليت سBمت ٕاثباهتا يف حمرض اجللسة وÄرشها يف اجلريدة الرمسية، 2015
  :الناخ{ة واTواÊر ºنت]ابية اكلتايلويه م{وبة حسب الهيئات 

    ::::عن هيئة ممثيل اwالس اجلهويةعن هيئة ممثيل اwالس اجلهويةعن هيئة ممثيل اwالس اجلهويةعن هيئة ممثيل اwالس اجلهوية
        : : : : احلسFميةاحلسFميةاحلسFميةاحلسFمية----تطوانتطوانتطوانتطوان- - - - عن Ìة طن#ةعن Ìة طن#ةعن Ìة طن#ةعن Ìة طن#ة

 السFيد ٔ�محد إالدريس عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 1
  .محمذ ال½شري العبدالوي، حزب العدا¦ والتمنية. 2

    ::::عن Ìة الرشقعن Ìة الرشقعن Ìة الرشقعن Ìة الرشق
 عز�ز مك�يف، حزب ºسFتقالل؛. 3
 .، حزب اXٔصا¦ واملعارصةاملصطفى اخللفMوي. 4

   ::::مك�اسمك�اسمك�اسمك�اس    - - - - عن Ìة فاس عن Ìة فاس عن Ìة فاس عن Ìة فاس 
  Pيل العرسي، حزب العدا¦ والتمنية؛. 5
  .عبد الكرمي اهلمس، حزب اXٔصا¦ واملعارصة. 6

  : الق�يطرةالق�يطرةالق�يطرةالق�يطرة    - - - - سال سال سال سال     ----عن Ìة Ìة الر}ط عن Ìة Ìة الر}ط عن Ìة Ìة الر}ط عن Ìة Ìة الر}ط 
  عبد العيل ¹ايم ا�Tن، عن حزب العدا¦ والتمنية؛ . 7
  .ةعبد احلامك �ن شامش، عن اXٔصا¦ واملعارص . 8

        : : : : خ�يفرةخ�يفرةخ�يفرةخ�يفرة    - - - - عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل 
�محد شد، عن حزب احلركة الشعبية؛. 9ٔ  

  .محمد Pدال، عن إالحتاد اTسFتوري. 10
  : سطاتسطاتسطاتسطات    - - - - عن Ìة اTار البيضاء عن Ìة اTار البيضاء عن Ìة اTار البيضاء عن Ìة اTار البيضاء 

  عبد الكرمي لهوارشي عن حزب العدا¦ والتمنية؛. 11
  .فؤاد قد�ري عن حزب ºسFتقالل. 12

�ٓسفي�ٓسفي�ٓسفي�ٓسفي    - - - - عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش  : : : :        
  حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛ٔ�محد التو�زي عن . 13
  .م{ارك السFباعي عن حزب احلركة الشعبية. 14

        ::::ªفMاللتªفMاللتªفMاللتªفMاللت    - - - - عن Ìة درPة عن Ìة درPة عن Ìة درPة عن Ìة درPة 
  Pدي جشري، حزب التقدم وإالشرتا·ية؛. 15
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  .عبد الرمحن إالدريس، حزب احلركة الشعبية. 16
    : : : : ماسةماسةماسةماسة    - - - - عن Ìة سوس عن Ìة سوس عن Ìة سوس عن Ìة سوس 

  محمد سعيد ·رام، حزب ºسFتقالل؛. 17
  .تقدم وºشرتا·يةعبد اnلطيف ٔ�معو، عن حزب ال . 18

    ::::واد نونواد نونواد نونواد نون    ----عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي 
  عبد الوهاب بلفقMه، عن إالحتاد ºشرتايك nلقوات الشعبية؛. 19
  .محمد ا}ح�يين، عن حزب إالصالح والتمنية. 20

    ::::الساقMة امحلراءالساقMة امحلراءالساقMة امحلراءالساقMة امحلراء    ----عن Ìة العيون عن Ìة العيون عن Ìة العيون عن Ìة العيون 
  محمد الرزمة، عن حزب التجمع الوطين لٔ�حرار؛. 21
  .ب ºسFتقاللسFيدي محمد وT الرشFيد عن حز . 22

 åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ وادي ا±هبوادي ا±هبوادي ا±هبوادي ا±هب    - - - - عن : : : :    
 حيفظه �منبارك، حزب احلركة الشعبية؛. 23
  .محة ٔ�هل }}، حزب ºسFتقالل. 24

        ::::عن هيئة ممثيل اwالس امجلاعية وجمالس العامالت واXٔقالميعن هيئة ممثيل اwالس امجلاعية وجمالس العامالت واXٔقالميعن هيئة ممثيل اwالس امجلاعية وجمالس العامالت واXٔقالميعن هيئة ممثيل اwالس امجلاعية وجمالس العامالت واXٔقالمي
 : احلسFميةاحلسFميةاحلسFميةاحلسFمية    - - - - تطوان تطوان تطوان تطوان     - - - - عن Ìة طن#ة عن Ìة طن#ة عن Ìة طن#ة عن Ìة طن#ة 

  ية؛محمد Pلمي عن حزب إالحتاد ºشرتايك nلقوات الشعب . 25
 حزب التجمع الوطين لٔ�حرار؛ محمد البكوري،. 26
 العريب احملريش، عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 27
 عصام امخللBيش، عن حزب ºسFتقالل؛. 28
  .ن½Mل اXٔندليس، حزب العدا¦ والتمنية. 29

        ::::عن Ìة الرشقعن Ìة الرشقعن Ìة الرشقعن Ìة الرشق
 عبد القادر سالمة، حزب التجمع الوطين لٔ�حرار؛. 30
 اXٔصا¦ واملعارصة؛محمد مك�يف، حزب . 31
 الطيب البقايل، حزب العهد اTميقراطي؛. 32
  .الصبحي اجلاليل عن حزب ºسFتقالل. 33

  :مك�اسمك�اسمك�اسمك�اس    - - - - عن Ìة فاس عن Ìة فاس عن Ìة فاس عن Ìة فاس 
  محمد عبو، حزب التجمع الوطين لٔ�حرار؛. 34
  احلسن بلمقدم، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 35
  احلسن سليغوة، حزب ºسFتقالل؛. 36
  زب العدا¦ والتمنية؛احلسني العبادي، عن ح. 37
  .محيد ·وسكوس، عن حزب احلركة الشعبية. 38

        ::::الق�يطرةالق�يطرةالق�يطرةالق�يطرة    - - - - سال سال سال سال     - - - - الر}ط الر}ط الر}ط الر}ط     - - - - مث عن Ìة مث عن Ìة مث عن Ìة مث عن Ìة 
  Pابد شكMل، عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 39
  ن½Mل شFيخي، عن حزب العدا¦ والتمنية؛. 40
 محمود عرشان، عن احلركة اTميقراطية ºجìعية؛. 41
  اد اTسFتوري؛ادرس الرايض، عن ºحت. 42
  .محمد العزري، عن حزب ºسFتقالل .43

        ::::خ�يفرةخ�يفرةخ�يفرةخ�يفرة    - - - - عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل عن Ìة بين مالل 

  اÁتار صواب، حزب ºحتاد ºشرتايك nلقوات الشعبية؛. 44
  Pادل �راكت، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 45
  ر¹ال املاكوي عن حزب ºسFتقالل؛. 46
  .املهدي عمثون، عن احلركة الشعبية. 47

        ::::سطاتسطاتسطاتسطات    - - - - بيضاء بيضاء بيضاء بيضاء عن Ìة اTار ال عن Ìة اTار ال عن Ìة اTار ال عن Ìة اTار ال 
  محيد زاتين، عن حزب العدا¦ والتمنية؛. 48
  جامل �ن ربيعة، حزب ºسFتقالل؛. 49
  عبد السالم بلقشور، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 50
  :مMنة عفان، حزب ºسFتقالل. 51
  محمد ðدب، حزب احلركة الشعبية؛. 52
  مليكة فالñ، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 53

ٓ     - - - - عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش عن Ìة مراÝش  � ٓ � ٓ � ٓ � ::::سفيسفيسفيسفي
  عبد اnلطيف ٔ�بدوح، حزب ºسFتقالل؛. 54
  موالي عبد الرحمي الاكمل، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 55
  جامل ا�Tن العكرود، التجمع الوطين لٔ�حرار؛. 56
�بو �كر اعبيد، عن ºحتاد ºشرتايك nلقوات الشعبية؛. 57ٔ  
  . عبد السالم يس ·وري، حزب العدا¦ والتمنية. 58

        ::::ªفMاللتªفMاللتªفMاللتªفMاللت    - - - - Pة Pة Pة Pة مث عن Ìة در مث عن Ìة در مث عن Ìة در مث عن Ìة در 
  احلو املربوح، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 59
  محمد اXٔنصاري، حزب ºسFتقالل؛. 60
  حلسن ادعي، حزب التجمع الوطين لٔ�حرار؛. 61
  .م{ارك مجييل، حزب العدا¦ والتمنية. 62

        ::::ماسةماسةماسةماسة    - - - - سوس سوس سوس سوس     ÌةÌةÌةÌة    عنعنعنعن
  سعيد السعدوين، حزب العدا¦ والتمنية؛. 63
  ب التجمع الوطين لٔ�حرار؛هبد العز�ز بوهدود، حز . 64
  عبد الصمد قMوح، عن حزب ºسFتقالل؛. 65
  .احلسني اÁلص، حزب اXٔصا¦ واملعارصة. 66

        ::::واد نونواد نونواد نونواد نون    ----عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي عن Ìة لكممي 
  ع�ن عيå، حزب ºسFتقالل؛. 67
�محد بولون، عن حزب ºحتاد ºشرتايك nلقوات الشعبية. 68ٔ.  

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
sإالخوان، هللا . ل الهدوءهللا خيليمك، شوية د �شوية دsل الهدوء، ٔ

  .تفضيل. جياز�مك خبري

        ::::املس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال، عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال، عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال، عضوة املك@ب املؤقتاملس�شارة السFيدة Pا�شة ايتعال، عضوة املك@ب املؤقت
        ::::الساقMة امحلراءالساقMة امحلراءالساقMة امحلراءالساقMة امحلراء    ----عن Ìة العيون عن Ìة العيون عن Ìة العيون عن Ìة العيون 

  السFيد محمد الشFيخ بيد هللا، حزب اXٔصا¦ واملعارصة؛. 69
�محد خلريف، عن حزب ºسFتقالل. 70ٔ.  



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

3 

�كتو�ر  13( 1436ذو احل#ة  29ٔ2015( 

 åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ عن åuاTة اÌ ادي ا±هبادي ا±هبادي ا±هبادي ا±هبو و و و     - - - - عن::::        
  .السFيد افضييل ٔ�هل ٔ�محد ٕا�راهمي، عن حزب ºسFتقالل. 71
  .سFيدي صلوح امجلاين، حزب احلركة الشعبية. 72

    ::::}ل�سFبة nلهيئات املمثn åلغرف املهنية}ل�سFبة nلهيئات املمثn åلغرف املهنية}ل�سFبة nلهيئات املمثn åلغرف املهنية}ل�سFبة nلهيئات املمثn åلغرف املهنية

        ::::عن الغرف الفالحMةعن الغرف الفالحMةعن الغرف الفالحMةعن الغرف الفالحMة    ....اااا
    : : : : مك�اسمك�اسمك�اسمك�اس    - - - - فاس فاس فاس فاس / / / / الرشق الرشق الرشق الرشق / / / / احلسFمية احلسFمية احلسFمية احلسFمية     - - - - تطوان تطوان تطوان تطوان     - - - - Ìة طن#ة Ìة طن#ة Ìة طن#ة Ìة طن#ة  •

  محمد اXٔشهب عن حزب ºسFتقالل؛. 73
  . فاطمة احلبويس عن حزب ºسFتقالل .74
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 ؛عبد إال[ حفظي، بدون انìء سFيايس. 97
  .يوسف موحيي، بدون انìء سFيايس. 98
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 ºحتاد الوطين nلشغل }ملغرب؛عبد الصمد مرميي،   .109
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 ºحتاد العام nلشغالني }ملغرب؛uدجية الزويم، . 116
 ب؛ºحتاد العام nلشغالني }ملغر ار، عبد السالم اnلب. 117
 الفMدرالية اTميقراطية nلشغل؛عبد امحليد فاحتي، . 118
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و}ل�سFبة ملواد النظام اTاuيل املنظمة لعملية انت]اب رئBس جملس 
  :املس�شار�ن، فه�ي اكلتايل

رئBس املك@ب املؤقت ٔ�عضاء اwلس النت]اب رئBس  يدعو" ::::14141414املادة املادة املادة املادة 
  .جملس املس�شار�ن }ٕالPالن عن ف@ح }ب الرتشFيح

يتلقى الرئBس املؤقت الرتشFي�ات يف نفس اجللسة، ويعلن عهنا ٔ�و 
يطلب من ٔ�¹د ٔ�عضاء املك@ب املؤقت القMام هبذا إالPالن، وينادي Pىل 

  ".ع يف التصويتالسFيدات والسادة املس�شار�ن لك }مسه، مث رش 
ي�@خب الرئBس عن طريق ºقرتاع الرسي }�Xٔلبية " ::::15151515املادة املادة املادة املادة 

املطلقة لٔ�عضاء ا±�ن يتكون مهنم اwلس يف اTورة اXٔوىل، و}�Xٔلبية 
الثانية اليت جترى بني املرحشني اXٔول والثاين، اn�ان  ال�س½Mة يف اTورة

 ٔXورة اTصوات يف اXٔدد من اP كرب�  . وىلحصال Pىل ٔ
وعند تعادل اXٔصوات، يعترب املرحش اXٔكرب سFنا فاÊزا، فٕان انتفى فارق 

وٕاذا اكن املرحش وحMدا، يمت . السن، ُحيتمك ٕاىل القرPة لتعيني الفاÊز
ºنت]اب }�Xٔلبية املطلقة يف اTورة اXٔوىل وا�Xٔلبية ال�س½Mة يف اTورة 

  ". الثانية
  ".ل معزلجيرى التصويت كتابة وداu" ::::16161616املادة املادة املادة املادة 
يعلن الرئBس املؤقت عن امس املرحش الفاÊز �رئاسة جملس " ::::17171717املادة املادة املادة املادة 

  ".املس�شار�ن ويدعوه لشغل مقعد الرئاسة
  .شكرا لمك السFيد الرئBس

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .شكرا السFيدة ال¦ Pا�شة

�ري، هللا جياز�مك خبري، تنحيطمك Pلام الهواتف، تطبيقا اnيل عند` يف 
الهواتف uاصمك �سك@وا الهواتف، .. uيل ما خصهومشايالقانون اTا

الهواتف يطفاوا، }ش السادة املرحشني واملصوتني . طفMوها كام طفMنا اح�ا
  . يصوتوا Pىل uاطرمه

  . هللا خيليمك، ÄسFتغناو يف هذا الساPة }±ات Pىل الهاتف
�` كنلمتس م�مك }ش �سمعوا هاذ اللكمة هكذا هباذ الشلك، وٕاىل ٔ

  . وا يل، ظهر يل ما بقى لنا ٕاال حنلو }ب الرتشFيحمسحت
  .قMوح اليس عبد الصمد

        ::::املس�شار السFيد عبد الصمد قMوحاملس�شار السFيد عبد الصمد قMوحاملس�شار السFيد عبد الصمد قMوحاملس�شار السFيد عبد الصمد قMوح
  السFيد الرئBس، 

��رحش لرئاسة جملس املس�شار�ن }مس حزب ºسFتقالل، قMوح عبد ٔ
  .الصمد

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
، تقدم اليس قMوح }لرتشFيح }مس حزب ºسFتقالل، تفضل اnيل بغا

  .اليس ب�شامش

        ::::املس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامش
  .شكرا السFيد الرئBس

حكمي ب�شامش، ٔ�تقدم Xٔرحش نفيس عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة �رئاسة 
جملس املس�شار�ن، وTي ملمتس، السFيد الرئBس احملرتم، حرضات 

  .اXٔخوات وإالخوة، السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
لسFيد الرئBس احملرتم، تفسحوا اwال nلمرتحشني }ش كنطلب م�مك، ا

يقدموا يف هاذ ºم@�ان اTميقراطي املمتزي، nلسFيدات والسادة املس�شار�ن 
  .اخلطوط العريضة لرب`جمهم ٔ�و لتصورمه

  .شكرا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
شكرا nليس ب�شامش Pىل املالحظة دsلو وPىل ºقرتا¹ات دsلو، 

  .وشكرا nليس قMوح
ٕاىل امسحتوا، ٕاىل اك�ن يش مرحش 5لث، ٕاىل اكن يش مرحش 5لث اح�ا 

  .ك�سمعو لمك، ما اك�ن حىت مشلك
: ٕاذن، Pىل حسب Pىل حسب ما شفت إالشارة من القاPة، قال ¼

  .هللا جيعل الربكة
gسم هللا، Pىل �ركة هللا، وكنطلب من السFيدة Pا�شة }ش تعيط Pىل 

ش هيودوا يصوتوا، وشكرا nلمساPدة املس�شار�ن، لك وا¹د gسميتو، }
ساPدتوا املك@ب املؤقت وساPدتوا الرئاسة ما . دsلمك، إالخوان املس�شار�ن

  . عندي ما نقول
  .sاله ٔ�سFيدي gسم هللا، عيط. ال امسح يل.. ال، ٔ�نت، اXٔخ

مسحوا يل، uاص لك مرحش يعني وا¹د دsلو، وuاص فهاذ القاعو 
  .�م دsلمك حصيحال. دsل املالحظني 3جييو` 

uذ اللكمة، uذ اللكمة، ٔ� .. املرحشني لك وا¹د يعزل اnيل غينوب Pليه
  .سFيدي، uذ اللكمة سFيدي
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�كتو�ر  13( 1436ذو احل#ة  29ٔ2015( 

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السFيد الرئBس
ٕاذن بعد ما مت إالPالن عن �رشFي�ني لرئاسة اwلس، نطلب من 

  .ادة املرتحشني، لك مرحش ٔ�ن ي�@دب وا¹دا ملراق{ة معلية التصويتالس
  ºمس الكرمي؟ 

        ::::املس�شار السFيد النعم مMارةاملس�شار السFيد النعم مMارةاملس�شار السFيد النعم مMارةاملس�شار السFيد النعم مMارة
  النعم مMارة، عن حزب ºسFتقالل

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
  .مMارة عن حزب ºسFتقالل

  ºمس الكرمي؟

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم بلقشوراملس�شار السFيد عبد السالم بلقشوراملس�شار السFيد عبد السالم بلقشوراملس�شار السFيد عبد السالم بلقشور
  .عبد السالم بلقشور عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
  .عبد السالم

�ما اXٓن نطلب من السادة املس�شار�ن تعيني ثالثة ٔ�عضاء ملراق{ة معلية ٔ
  .السFيد ٔ�مني اwلس. التصويت وٕاحصاء اXٔصوات

  .حزب العدا¦ والتمنيةºمس الكرمي؟ اليس عبد الكرمي الهورشي، 
  .ºمس الكرمي؟ عبد اnلطيف ٔ�بدوح

  الثالث؟ اXٔخ ºمس؟ 
  :املس�شار السFيد امحمد امحيدي

  .امحمد امحيدي عن حزب اXٔصا¦ واملعارصة

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
  ..امحيدي

  ..واش نبداو Pىل قراءة. السFيد الرئBس لمك اللكمة

        ::::ئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةالسFيد ر السFيد ر السFيد ر السFيد ر 
ال، ٕاىل Yا Pىل uاطرك، }ش تعيط Pىل إالخوان يصوتوا، بداو معلية 

  .التصويت
  ..دsل املتطوPني اكينني واملرحشني 3

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس
ٕاذن Pىل �ركة هللا س�{دٔ� معلية التصويت Pىل رئBس جملس 

 ٔXب اBسامء حسب الرتتXٔىل اP جبدياملس�شار�ن، وس�مت املناداة.  
ٕاذن، اليس ٔ�بو�كر اعبيد، ٔ�ول املصوتني، السFيد ٔ�محد امحمييد، السFيد 

�محد بولون، ٔ�محد تو�زي، ٔ�محد  ٔ�محد إالدريس، ٔ�محد }} امعر ¹داد،ٔ
فضييل ٔ�هل ٔ�محد ا شد، اليس امحد شد، ٔ�محد خلريف، ٕادرس الرايض،

 احلسني احلسن سليغوة، احلسن بلمقدم، احلبBب �ن الطالب، ٕا�راهمي،
العبادي، احلسني اÁلص، احلو املربوح، الصبحي اجلاليل، الطيب البقايل، 

، )ام@نع عن التصويت(العريب العرا�يش، العريب احملريش، املبارك الصادي 
املهدي عمثون، النعم مMارة، ٔ�مال اÁتار صواب، املصطفى اخللفMوي، 

  .العمري، ٔ�مال مMرصة، امحمد امحيدي، �رs حلرش

Bيد رئFالسBيد رئFالسBيد رئFالسBيد رئFس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس::::        
هللا . شوية الهدوء، هللا خيليمك، دا} اح�ا بدينا يف معلية التصويت

راه اح�ا بدينا معلية . خيليمك، اح�ا بدينا هاذو الرYال املس�شار�ن
  .التصويت، صايف، هللا جيعل الربكة

�رs حلرشرs حلرشرs حلرشرs حلرش���        ::::املس�شارة املس�شارة املس�شارة املس�شارة 
ل، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن اwموPة دsل الكونفدرالية اTميقراطية nلشغ

  .بعد اس�شارة الكونفدراليني والكونفدراليات متتنع عن التصويت

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .عيط ٔ� سFيدي عيط.. اXٔسFتاذة. اح�ا بدينا يف العملية

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس
ٕاذن اXٔسFتاذة �رs حلرش متتنع عن التصويت، املس�شار املوايل جامل 

ة ٔ�هل }}، محيد القمزية، محيد زاتين، ا�Tن العكرود، جامل �ن ربيعة، مح
محيد ·وسكوس، uدجية الزويم، ر¹ال املاكوي، رشFيد املنياري، سعيد 

  .السعدوين، رYاء الكساب

        ::::املس�شار السFيدة رYاء الكساباملس�شار السFيدة رYاء الكساباملس�شار السFيدة رYاء الكساباملس�شار السFيدة رYاء الكساب
�م@نع عن التصويتٔ.  

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس
  .ام@نعت عن التصويت

صلوح امجلاين،  سعيد زهري، سFيدي الطيب املوساوي، سFيدي
Pادل الربااكت، Pا�شة �ٓيتعال، عبد سFيدي خمتار امجلاين، Pابد شكMل، 

إالاله احللوطي، عبد إالاله املهاجري، عبد إال[ حفظي، عبد احلق 
  ..B¹سان

        ::::املس�شار السFيد عبد احلق B¹ساناملس�شار السFيد عبد احلق B¹ساناملس�شار السFيد عبد احلق B¹ساناملس�شار السFيد عبد احلق B¹سان
  .}مس نقابة الكونفدرالية اTميقراطية nلشغل، ٔ�م@نع عن التصويت

        ::::ن½Mل اXٔندلويسن½Mل اXٔندلويسن½Mل اXٔندلويسن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد 
  .شكرا

عبد احلامك �ن شامش، عبد امحليد الصو�ري، عبد امحليد فاحتي، عبد 
عبد السالم اnلبار، عبد السالم الرحامن اTريس، عبد الرحمي اطمعي، 

بلقشور، عبد السالم يس ·وري، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد املريين، 
  .عبد العز�ز بنعزوز، عبد العز�ز بوهدود
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�كتو�ر  13( 1436ذو احل#ة  29ٔ2015( 

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  .هللا خيليمك شوية دsل النظام، ما تقلقويش الناس اnيل ·يصوتوا

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس
عبد العيل ¹ايم ا�Tن، عبد الكرمي اهلمس، عبد القادر سالمة، عبد 

عبد الكرمي ðدي، عبد اnلطيف ٔ�بدوح، عبد الوهاب  الكرمي لهوارشي،
، عبد اnلطيف امعو، Pدي جشري، عز ا�Tن بلفقMه، عبد الرحمي المكييل

فاطمة  معر مورو، ز·ري، عز�ز مك�يف، عصام امخللBيش، Pيل العرسي،
 فؤاد قد�ري، فاطمة �ٓيت موىس، فاطمة الزهراء اليحياوي، احلبويس،

محمد ا}  م{ارك مجييل، م{ارك السFباعي، ·رمية ٔ�فMالل، حلسن ادعي،
العبدالوي، محمد البكوري، محمد محمد اXٔنصاري، محمد ال½شري  ح�يين،

الشFيخ بيد هللا، محمد العزري، محمد الق�دويس، محمد دعيدPة، محمد 
محمد  محمد Pدال، محمد عبو،زروال، محمد سامل �منسعود، محمد سعيد ·رام، 

محمود عرشان، مصطفى  محمد ðدب، محمد مك�يف، محمد لشهب، Pلمي،
 ،ñينحراكت، مليكة فالFلوي، موالي عبد موالي ادرس احلسP 

الرحمي الاكمل، مMنة عفان، `ئå مMة التازي، ن½Mل شFيخي، وفاء القايض، 
sسني غمنوين، حيفظه �ن م{ارك، يوسف بن#لون، يوسف حميي، محمد 

  .الرزمة، سFيدي محمد وT الرشFيد، ن½Mل اXٔندلويس

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويساملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس
املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات مل ٕاذن بعد معلية التصويت، هل بقي ٔ�¹د 

  ينادى Pليه nلتصويت؟
  نعم؟. ٕاذن امجليع صوت يف هذه العملية

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .4واملمتنعني  120إالخوان، بطبيعة احلال، املصوتني 

  .، هذا هو احلساب الصحيح4املصوتني واملمتنعني  116
  .ٕاىل مسحتوا، معلية الفرز

  .إالخوان، الفرز، gسم هللا
  . عوا ٔ� إالخوان، تطوعواتطو 

راه معلية ... إالخوان معلية الفرز هللا جيز�مك خبري، راه اح�ا قلناها 
  ..الفرز، ابداو

        ::::املس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقت
  .4، واملمتنعون P116دد املصوتني 

  :gسم هللا Pىل �ركة هللا نبدٔ� معلية الفرز
ن شامش، عبد الصمد، حكمي، عبد الصمد حكمي �ن شامش، حكمي �

حكمي �ن قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، 
شامس، عبد الصمد قMوح، ال يشء فار�ة، فار�ة، هاذي مق{و¦؟ اXٔسFتاذ 

 .حكمي �ن شامس

ال �ري باليت، هللا �رحبمك، �ري }ش نتفامهو، �ري باليت إالخوان هللا 
  .ينة اnلجنة هنا، ويه اnيل �ادي تقرتح واش مق{و¦�رحبمك، راه اك

باليت، هللا �ريض Pليك، اح�ا راه ٔ�كد` يف املك@ب لك اXٔلقاب 
. �2009ري باليت، دا} uلينا من . ملغية، اXٔلقاب لكها ما �ادش ندوزوها

هاذي �ادي Äشوفوها ها يه اكينة، �ادي Äشوفوها . �ري باليت هللا �رحبك
ا!هنار اXٔول ٔ�كد` Pىل . اك�ن الرئBس واكينني اXٔعضاء. uXٔريمع املك@ب يف ا

  .اXٔسايم Pىل ٔ�ساس عند` ºمس كام هو بدون زsدة ٔ�و نقصان
  .�ري باليت هللا �رحبمك، خنليو فMه الف@وى

uليو` حنتفظوا هبا حىت .. 6املادة . باليت هللا �رحبك، �ري باليت
  .�شراه ما ميك . #رجعو، }ش Äسهلو العملية

الرئBس، باليت، السادة املس�شار�ن، هذا مك@وبة فهيا اXٔسFتاذ حكمي 
القانون اTاuيل، باليت �ري إالخوان �ري، هللا �رحبمك، الطريقة . �ن شامس

دsل التصويت واحضة، كتابة إالمس اكمال، s ٕاما الك�ية s ٕاما السمية، 
  .. و�ري باليت، هللا �رحبمك، إالخوان.. ولكن اXٔلقاب

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
هاذ ºمس هذا راه مق{ول، راه مق{ول هاذ  ºمس، اس�رشت مع 

  . إالخوان دsلنا ٔ�عضاء املك@ب، إالمس راه مق{ول والسالم، شكرا
  .سا�رو العملية دsلمك

        ::::املس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيداملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيداملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيداملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد
  ..هذا راه وىل امس ثاليث مايش امس.. الفرز ما مك@وgش فMهراه 
  ..ليوه حىت ل�ٓخر وÄشوفو ٕاىل اكنت يش ¹االتخن 

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .هللا خيليمك ٔ� إالخوان، قضية الفرز دمياريوا فهيا شوية، سري دمياري

� إالخوان، هللا جياز�مك خبري اسFمتروا يف الفرز، واnيل وقع ليمك فهيا ٔ
  . مشلك رجعوها nلرئBس واملك@ب املؤقت، هام يقرروا فهيا

يف الفرز هللا جياز�مك خبري، ما ختليوش العملية موقفة، اسFمتروا اسFمتروا 
sيل عندمك فهيا �شكاكت طلعوها لهناnوا.  

  . تفضل ٔ�سFيدي، ال واش اللكمة يف ٕاطار الفرز؟ تفضل
ال، هللا يطول معرك، شوف واش اللكمة كتاuذها يف ٕاطار الفرز؟ 

  .تفضل

        ::::املس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tن
سة دسFتورية ·يتابعها الرٔ�ي العام الوطين واTويل كذ¼، هاذي Yل 

وبغينا نعطيوا صورة اجيابية، فك�قرتحو Pىل إالخوان يف جلنة الفرز ٔ�ن 
ٕاىل ¹ني اXٔوراق املتنازع حولها خيليوها حىت nلهناية، و�سFمتر معلية الفرز 

ٕاحصاء اكمل اXٔصوات، مث الرجوع لهذيك اXٔوراق اnيل يه م@نازع حولها 
  . ن ٔ�Yل ºسFمتراريةم
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  .شكرا السFيد الرئBس

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .تفضل ٔ� سFيدي تفضل، واش اللكمة يف ٕاطار الفرز؟ تفضل

        ::::املس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريش
  السFيد الرئBس،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف . السFيد الرئBس، هللا خيليك راه جرات العادة مايش Xٔول مرة

اب دsل املك@ب السابق ميل اكن اTكتور بيد هللا مرحش، راه اكنو إالنت]
مجموPة من اXٔسامء Yات فهيا اTكتور محمد الشFيخ بيد هللا، رجعوا 
nل�سجيل، مايش اXٓن Pاد �ادي جنيو ويقول لينا اXٔسFتاذ ال، �ٓش بغيتوا 
 ند�رو ٕاىل ما غندروش اXٔسFتاذ؟ هللا خيليمك، هاذيش راه مايش معقول ٕاىل

  .ما دوزتوهاش، هنائيا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .. تفضل ٔ� اليس Pدال، تفضل sاله يف ٕاطار

        ::::املس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدال
  .شكرا السFيد الرئBس

  إالخوة ٔ�عضاء جلنة الفرز احملرتمني، 
  . إالخوة ميكن �سمعوا لنا وا¹د شوية هللا يعطيمك اخلري
ذ والسFيد واحلاج جرت العادة اح�ا Ýشعب مغريب كناديو }XٔسFتا

فاملغزى من هذا النطق هذا هو معرفة من هو الشخص، فٕاىل  ومبوالي،
مشB@وا لهاذ ºجتاه �ادي نقدرو منشFيوو حىت لٕالمالء، اnيل �لط يف 

  ºمس ·يفاش �ادي ند�رو ليه العملية دsلو؟ 
�` كنظن، اXٔخ السFيد الوز�ر احملرتم ٔ�` خشصيا ما نقدرش Äسميه ٔ

غنقول ليه السFيد فالن الفالين والوز�ر الفالن الفالين،  ،)direct(}المس 
  .ميكن نت#اوزو هاذ املس�ٔ¦، وميكن تلقاوا مس�ٔ¦ وا¹د ٔ�خرى من هاذي

  .وشكرا لمك السFيد الرئBس

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
خيليوا .. نقط النظام ٔ�` يف نظري والنظر دsل امجلع العام ودsل هذا

 .ونفرزو، مييش الفرز وخنليو القضية nلنقاشاnيل Pلهيا نقاش، ن�ٔخروها 
�ٓه؟ كتصاوبومه؟ . ٔ� إالخوان، هللا جياز�مك خبري، را·وم تعطلتوا �زاف  

        ::::املس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا السFيد الرئBس

. يف الواقع، كام قال ق{لية اليس ¹ايم ا�Tن، هذه Yلسة دسFتورية
ابعة ال من الرٔ�ي العام جيب ٔ�ن حنرتم الرٔ�ي العام، Xٔن هذه اجللسة م@

الوطين وال اTويل، و}لتايل اnيل ·يحمكنا اح�ا داuل هذه اجللسة، ما 
ب�Bاتنا هنا هو النظام اTاuيل . ·يحمكو`ش الت�ٔويالت املغرضة nلقانون

nلم#لس �ٓش تيقول؟ راه مايش لك وا¹د يقول اnيل بغا يد�ر اnيل بغا 
، مل )نقطة" (تابة وداuل معزلجيري التصويت ك : "16يد�ر، كتقول املادة 

هذا هو النظام اTاuيل، . يتلكم عن ºمس الثاليث وال الر}عي وال الك�ية
ما اكي�ش يش ¹اYة ٔ�خرى من �ري هاذ اليش، وال ميكن ٔ�ن نفرس Pىل 

  .. هوا` القانون، و}لتايل راه يد�ر اTكتور �ن شامس وال
ذ التفاصيل، السFيد ٕاىل دuلنا يف هاذ التفاصيل، ٕاىل دuلنا يف ها

الرئBس، هاذي راه اح�ا ٔ�عامل العقالء تصان عن العبث، Xٔن �ادي خترج 
. تفاصيل خطرية Yدا، راه �ادي نلقاوو حكمي �ن شامُس، �ادي حنيدوها

ٕاىل لقMنا حكمي �ن شامٍس �ادي حنيدوها، و�ادي نوليو يف وا¹د العبث 
   .ووا¹د العملية عبM3ة ما عندها ال رYلني ال يد�ن

اح�ا �هنرضو، و}لتايل، هللا �ريض Pليك، السFيد الرئBس، �كون احلامك 
ب�Bاتنا هو الفامه يفهم، اح�ا �ري كنفهموه، نُعزي ملن يقول، فامهني �ٓش 
كنقولو، و}لتايل هللا �ريض Pليك، السFيد الرئBس، عند` نظام داuيل هو 

ة اXٓن يف الواقع ما الفMصل ب�Bاتنا فü خيص هذه العملية، واnلجنة اnيل اكين
uاصمكشاي �كون عندمك ت�ٔويالت اnيل يف الواقع ال ت��اسب مع الثقة اnيل 
دا�ر فMمك اwلس، ما ميك�شاي �كون ت�ٔويالت ُمغرضة nلقانون uارYة عن 
القانون، و}لتايل، السFيد الرئBس، كنطلب م�ك ٔ�ن املك@ب املؤقت يقوم 

ÄسFمترو يف العملية دsل فرز  }لعمل دsلو ويعطي التعلüت دsلو }ش

  .اXٔصوات
  .شكرا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  . شكرا اليس تو�زي

� إالخوان، هللا جياز�مك خبري، ¹لوا هاذ .. شكرا عن اللكمة اnيل قلتٔ
ما ميك�ش  ! املشلك، ¹لوا هاذ املشلك وٕاما نعاودو ºنت]اب ما ميك�ش

} جلنة الفرز وانتوما هام ¹لوا هاذ املشلك، هللا جياز�مك خبري، دا. نعاودو
¹لوا هاذ املشلك هللا جياز�مك . اnيل عكسFتوا لنا اXٔمور، كنا ماشFيني مزsن

  .خبري
  .. تفضل ٔ� سFيدي تفضل. نعم ٔ�سFيدي

  .اTكتور تفضل، تفضل ٔ� دكتور

        ::::املس�شار السFيد محمد الشFيخ بيد هللاملس�شار السFيد محمد الشFيخ بيد هللاملس�شار السFيد محمد الشFيخ بيد هللاملس�شار السFيد محمد الشFيخ بيد هللا
بغا  �مكلوا الفرز وس#لوا هاذ احلا¦ حتسب وس#ل يف احملرض، وٕاىل

  . يش ¹د من بعد مييش nلمحمكة اTسFتورية فاحملمكة اTسFتورية
  .شكرا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
�` مع هاذ اليش نعم ٔ�سFيدي، وٕاىل ما اكي�شاي، هللا خيليمك، �ادي ٔ
نضطرو }ش نعاودو ºنت]ا}ت ٕاىل ق{ل اwلس، ٕاىل ق{ل اwلس، وا 

  . �ادي نضطرو }ش نعاودو
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  .. هللا خيليمك
تبارك هللا ٕاىل اكن سلطة يف املك@ب .. ان، هللا جياز�مك خبري، ٕاىلإالخو 

والرئBس واملك@ب املساPد هذيك الورقة uاصها تدوز وÄشوفو احلساب 
دsلنا، uاص هذيك الورقة تدوز دsل اXٔسFتاذ، ها اح�ا غمنشFيو 

  . لٔ�سFتاذ، وتدوز وسريو nلحساب دsلمك
uاصها تدوز، هذيك ٕاىل سلطة الرئBس يه هاذي، فهميت؟ هذيك 

الورقة اnيل فهيا اXٔسFتاذ uاصها تدوز، حنسFبوها، ٔ�ي معلوم حنسFبوها، 
  .·يفام اكن

� إالخوان، هللا جياز�مك خبري، هذيك الورقة uاصها تدوز، وٕاىل عندمك ٔ
يش مشلك ها اwلس اTسFتوري موجود، اح�ا عطلنا هاذ اXٔمة 

مة Pلينا، راه عطلنا والص�افة ولك يش عطلناه هنا، حشومة Pلينا، حشو 
ٕاىل ما اكÄش اwلس اTسFتوري Pىل . اكملني Pىل والو، Pىل ورقة.. هاذ

  . ا±مة
إالخوان، عيطوا }مس هللا وسريوا متشاو، دوزوا الورقة وٕاىل اك�ن يش 
¹اYة راه اwلس اTسFتوري راه اك�ن، انتوما ما مسعتوا ال الرئاسة وال حىت 

  .¹اYة ما ك�سمعوا لها
وٕاىل اكن يش وا¹د ٔ�و يش طرف، اwلس اTسFتوري  حسFبوها

  .موجود، صايف اwلس اTسFتوري موجود

        ::::املس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقت
اXٔسFتاذ حكمي �ن شامس، قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد 
قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، قMوح عبد 

، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، الصمد
حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس، �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد 
الصمد قMوح، فار�ة، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد 
قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، اليشء، حكمي �ن شامس، �ن 

، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، شامس، حكمي، حكمي �ن شامس
عبد الصمد قMوح، فار�ة، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، �ن 
شامس، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد 
الصمد قMوح، �ن شامس، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، �ن شامس، 

حكمي �ن  ،حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس، ملغاةعبد الصمد قMوح، 
�ن شامس، عبد الصمد  حكمي �ن شامس،، عبد الصمد قMوحشامس، 

قMوح، �ن شامس، ملغاة، عبد احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي 
�ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، 
عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، وا¹د ملغاة، �ن 

بد احلكمي �ن شامس، قMوح، �ن شامس، حكمي �ن شامس، �ن شامس، ع 
شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد 
الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، 

قMوح عبد الصمد، عبد الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، عبد احلكمي 
كمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، �ن �ن شامس، حكمي �ن شامس، ح

شامس، حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن 
شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، 
حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، 

عبد ، سحكمي �ن شام، عبد الصمد قMوح، �ن شامس، حكمي �ن شامس
  .قMوح، حكمي �ن شامس، الصمد قMوح

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
� إالخوان ٕاىل امسحتوا يل، نعلنو Pىل النتاجئٔ.  

  ؛120= املصوتني
  .4= املمتنعني

  .�ري معرب Pلهيا 9و 56واليس �ن شامس Yاب  51اليس قMوح Yاب  
وPىل هاذ اXٔساس uاصنا البد ندوزو 7nور الثاين، ندوزو 7nور الثاين 

  .Xٔن ا�Xٔلبية املطلقة ما ·يناش
� إالخوان، ٕاىل Yا Pىل uاطرمك الهدوء، ولك وا¹د �رجع لٔ�ما·ن ٔ

دقايق دsل  10ٕاىل بغيتو نعطيو وا¹د . دsلو، Xٔن �ادي نعاودو ºنت]اب
ºسرتا¹ة، تبارك هللا، بغينا ÄسFمترو، ÄسFمترو؟ نعم؟ بغينا ÄسFمترو تبارك 

  .    هللا
  .د دقايق وÄسFمترو، ٕاىل Yا Pىل uاطرمك 5ٕاىل Yا Pىل uاطرمك، 

  .شوف هللا �ريض Pليك، ٔ�8 اليس، صونيوا لنا يدuلوا املس�شار�ن
  .شوف، صوين nلمس�شار�ن يدuلو هللا �ريض Pليك

السادة احملرتمني، واش نبداو وال نعاينو وا¹د جوج دقايق، نعم، واش 
  . نبداو ال نعاينوا وا¹د جوج دقايق

حتوا، ظهر يل نبداو اTور الثاين ري� إالخوان ٔ� إالخوان، ٕاىل مس 
دsل  3يق{طوا الباليص دsهلم، والنواب دsل املرحشني �كونوا مسFتعد�ن، و

}ش نتفاداو املشلك اXٔول، uاص لك وا¹د .. إالخوان دsل الفرز �كونوا
  .يد�ر السمية دsلو مطلوقة، }ش نتفاداو املالحظة اXٔوىل

�ما يف النوبة اXٔوىل، راه ماكني . هللا خيليمك ،�كون السمية مطلوقةٔ
  .حىت ٕاشاكل، ولكن }ش نتفاداوها

  .ٕاىل مسحتوا يل، �ادي نعيطو، }مس هللا، نبداو
  .}مس هللا، ٔ�سFيدي،عيط }مس هللا

  نعم؟

        ::::السFيد املس�شار ٔ�محد تو�زيالسFيد املس�شار ٔ�محد تو�زيالسFيد املس�شار ٔ�محد تو�زيالسFيد املس�شار ٔ�محد تو�زي
  . شكرا السFيد الرئBس

بغيت نطلب م�مك، السFيد . انيةٔ�س�سمح Pىل ٔ�uذ اللكمة nلمرة الث
الرئBس ونطلب من اnلجنة دsل الفرز Pىل ٔ�نه راه ما فهيا عيب، راه املغرب 
هو هذا، اكينني بعض املس�شار�ن ما·يحسFنوش الك@ابة، ما ·يك@بوش، 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

9 

�كتو�ر  13( 1436ذو احل#ة  29ٔ2015( 

وكام يف Pمل امجليع، واح�ا ماuاصش �كون عند` عيب، ما�كوÄش عند` 
رة، ميثل الفال¹ة، وميثل ٔ�ي يشء، ·ميثل عقدة، Xٔن هذا الربملان ميثل اTاك�

  .اwمتع املغريب
وا¹د العدد دsل  -Pىل ما ٔ�ظن  -ٕاذن، عند` داuل املس�شار�ن 

الناس ال حيسFنون الك@ابة، امسح ليا، والتصويت حق دسFتوري nلوا¹د، ال 
  . ميكن }ش مننعوه من التصويت، Xٔن ما ·يعرفش �ك@ب، ما غيصو�ش

ن السFيد الرئBس، Pىل ٔ�نه هاذوك الناس اnيل و}لتايل، كنمتىن م
كBشوفوا ٔ�هنم ما يقدوشاي �ك@بوا، ٔ�ن اnلجنة، وانتوما، السFيد الرئBس، 
تعطيوه يش وا¹د اnيل معه يدuل معه، و�ك@ب ليه، ويصوت Pىل من ما 

من املوظفني، }ش ما حنرموهش من حقو اTسFتوري يف معلية .. بغا }ش
 }ش حنرمو يش ¹د من التصويت، ونعرفو التصويت، حرام ومايش قانوين

  . تعطيوا التعلüت دsلمك
  .شكرا السFيد الرئBس

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
ال، �ري هاذ القضية هاذي شعرو` هبا بعض إالخوان، وحس�Bا هباذ 
القضية هاذي، ولكن دا} ºس�شارة، ٔ�وال، امسح يل ÄسFتارش مع الطامق 

مع اwلس، نعم؟ ال ال، اك�ن اك�ن، ال  اnيل كBسهر، وكذ¼ Äس�رش.. دsل
  . اك�ن، ال اك�ن

  نعم ٔ� سFيدي؟

        ::::املس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tناملس�شار السFيد عبد العيل ¹ايم ا�Tن
  .السFيد الرئBس

  السادة املس�شار�ن،
اح�ا اXٓن يف اTور الثاين دsل التصويت يف Yلسة دسFتورية دsل 

اش يف اجللسة اXٔوىل، وقع وا¹د النق. انت]اب رئBس جملس املس�شار�ن
ٕاىل ما �ري ) ٔ�سFتاذ: (حول بعض اXٔوراق اnيل وردت فهيم بعض الصفات

ذ¼، فاnيل كنؤكدو، السFيد الرئBس، Pليه انطالقا من اللكمة اnيل قلتوا 
اXٓن، وهو ٔ�ن مجيع املس�شار�ن يصوتوا Pىل ºمس ·يفام ورد يف الالحئة 

  .الرمسية
احلامك �ن عند` اXٓن جوج دsل اXٔسامء عبد الصمد قMوح، عبد 

شامش، فك�ظن ال داعي ٕالضافة ٔ�سFتاذ }ش ما يوقع ٔ�ي نقاش حول 
  .اXٔوراق، والبعض يعتربها ملغاة والبعض يعتربها �ري ملغاة

النقطة الثانية، السFيد الرئBس، حرصا Pىل سالمة معلية التصويت، 
فك�عتربو ب�ٔنه مجيع املس�شار�ن �رهنوا مبا فMه الكفاية ب�ٔهنم يتق�ون معلية 

لك@ابة، ف�¼ هو التصويت رسي وفردي ٔ�يضا ي�{غي ٔ�ن �كون داuل ا
  .املعزل حرصا Pىل سالمة العملية

  .وشكرا
  

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  . شكرا السFيد املس�شار احملرتم

  نعم ٔ�سFيدي؟. يف اعتقادي اXٔمور واحضة

        ::::املس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامش
  .شكرا ٔ� السFيد الرئBس

  ملس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة ا
  شكرا Pىل ر¹ابة صدرمك،

�ري }ش حنرصو، السFيد الرئBس احملرتم، }ش #كونو حرصني Pىل ٔ�ننا 
ما س#لش Pلينا التارخي ب�ٔننا ما كنحرصوش gشلك جامعي Pىل توفري 
�قىص درYات الشفافMة يف هاذ العملية اTميقراطية اnيل كنوقعوها اليوم ٔ

  .مجيعا
امء، لسوء حظنا ٔ�نه ما اكي�ش يف النظام اTاuيل القضية دsل اXٔس

السابق قواPد فهيا ما �كفي من الوضوح واTقة اnيل كتضبط خمتلف 
الشلكيات دsل معلية التصويت، ف�¼ دعو` يعين اXٔعامل دsل العقالء 
تزنه عن العبث، دعو` نتفق، واwلس سFيد نفسه، ٔ�نه هاذ السFيد 

م@ال " عبد الصمد"شارة اnيل غيصوت و�ك@ب املس�شار ٔ�و السFيدة املس� 
بو¹دو، وال �ك@ب عبد " قMوح"وال �ك@ب  -ؤ�س�سمح صديقي العز�ز  -
، وال "اXٔسFتاذ"، وال �ك@ب "السFيد"معا، وال �ك@ب " الصمد قMوح"

، هللا خيليمك، راه املداد }ش �ك@ب اخلطاب دsل Yال¦ "الوز�ر"�ك@ب 
  .املB ق{ل ثالث ٔ�sم مل جيف بعد

  السFيد الرئBس،
�` ج{ت احملرض، احملارض من ذا·رة اwلس من اXٔرشFيف دsل اwلس ٔ
دsلنا، ·يوحض ·يفاش متت معلية التصويت Pىل الرؤساء دsلنا ا±�ن 

، ولكن ق{ل ذ¼ قد 2009سFبقو`، وامسحوا يل نقرا Pليمك احملرض دsل 
، 1996ر دسFتور ب�ٔنه هذيك تدارت يف ٕاطا -وقد مسعنا ذ¼  -يقول قائل 

. 2011وحنن اXٓن نبارش معلية انت]اب السFيد الرئBس يف ٕاطار دسFتور 
هذا حق �راد به }طل، Xٔن املق@ضيات القانونية اnيل اكينة يف النظام 
اTاuيل، Pىل Pالته، ما كتوحضش هاذ املس�ٔ¦ }Tقة املطلوبة و}لشلكيات 

  .اnيل مطلوبة
P هPوز�ىل ٔ�خوايت وٕاخواين، يف ا!هنار اnيل ٔ�قرٔ� Pليمك هذا حمرض رمسي ٔ

اXٔسFتاذ : در` اجللسة دsل التصويت Pىل مرتحشني Pىل ٔ�سFتاذ�ن فاضلني
املعطي بوعبيد اXٔسFتاذ املعطي بنقدور، عفوا، واXٔسFتاذ اTكتور محمد 

مرة ·يك@بوا اTكتور بيد هللا،  )sélectionnée(الشFيخ بيد هللا، ها يه 
، مرة اليس بيد هللا، مرة احلاج املعطي بنقدور، مرة السFيد احملرتم بيد هللا

  .مرة احلاج املعطي، مرة احلاج بنقدور، مرة بنقدور
واuليو`، هللا خيليمك، }ش ما #ك�وش اكملني نتفق من حMث ندري ٔ�و 
ال ندري gيش ¹اYة اnيل �Bس#ل Pلينا التارخي ب�ٔن هذا اwلس قد �رس½ت 
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wل رصيد }ش صاوبنا اsىل مدى عقود من ٕاليه روح دP نت]ابيةº الس
الزمن، هاذي ٔ�عباد هللا هاذي مؤسسة دسFتورية، هذا جملس 

  . املس�شار�ن، نتفقو
�` ال يرضين يف يشء يش وا¹د من إالخوان ،واXٔخوات جيي �ك@ب ٔ

، زعام مباذا يرضين؟ وال �ك@ب "السFيد الوز�ر احملرتم قMوح"يف الورقة 
، هللا "�ن شامُش "وال �ك@ب " قMوحْ "وال  "قMوحِ "وال " قMوحُ "اXٔسFتاذ 

  . ، وال احلاج �ن شامس"اXٔسFتاذ �ن شامش"خيليمك وال 
هللا خيليمك، هللا خيليمك، ٔ�رجومك وٕاال uليو` نقولو ب�ٔنه لقد جعز` عن 
اس�Mعاب ومتثل روح اTسFتور وروح هاذ اnلحظة اTميقراطية، ند�رو شوية 

  . املرونة
  السFيد الرئBس، 

بناك، ٔ�` مزاوك فMك سامح لنا، ٔ�تعبناك ؤ�تعبنا اXٔخت احملرتمة لقد ٔ�تع 
وإالخوة احملرتمني، اح�ا �ادي ند�رو اTور الثاين، �ٓ سFيدي اnيل بغا �ك@ب 

�` السمية دsيل ". �ن شامش"، اnيل بغا �ك@ب "حكمي"�ك@ب " حكمي"ٔ
ٓ عباد هللا ٔ�` راه مسييت  9هاذي  � �ن"سFنني ؤ�` كنصححها، كنقوهلم 
، ويرصون Pىل انزتاع ثالثة نقط، ما ·يناش حىت يف احلا¦ املدنية "شامش

دsيل، ولكن ما هو املشلك يف ذ¼؟ ما هو املشلك يف ذ¼؟ ؤ�سمل لمك 
ها هو احملرض، .. مايش اكن يف يش –ها هو  –هذا احملرض دsل اwلس 

شار رمسي من ذا·رة هذا اwلس، واش ٔ�` غن�uٓذ اwلس ٔ�ن وا¹د املس� 
، ٕايوا معروفة احلاج املعطي هو ٔ�خو` املعطي "احلاج املعطي"كتب 

بنقدور، وال �ك@ب اTكتور اليس بيد هللا، حناسFبو Pالش دريت يس؟ 
  ! وحشومة، حشومة

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
وٕاىل Yا Pىل uاطرمك مجيعا هاذ املالحظات عندها اTال¦ دsلها، وٕاىل 

رå¹ ومنشFيو لٕالنت]ا}ت دsلنا وصايف، Yا Pىل uاطرمك نت#اوزو هاذ امل
  . نعاودو تفضل ٔ� سFيدي، تفضل

  ..Äسمعو.. ٔ� تصنتوا ٔ� إالخوان Pىل

        ::::املس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطي
  السFيد الرئBس، 

حقMقة حناول مجيعا ٔ�ن #كون يف مسFتوى اnلحظة التارخيية اليت نعBشها 
u�ملا ٔ�ثريت القضية، السFيد . رياواليت #ريد ٔ�ن ت�@رص فهيا اTميقراطية ٔ�وال ؤ

الرئBس، دsل ºمس واش �كون معه اnلقب وال ما �كوÄش معه اnلقب، 
Xٔنه دا لنا وا¹د الفرتة مطو¦ من الزمن دsل الفرز وإالخوان Yالسني يف 

  .الفرز، واش غيحسFبوا وال ما حيسFبوش، ٔ�وال
ا �متش ا±·ر يف املك@ب مت االتفاق عندمك يف املك@ب املؤقت ٔ�نه م: 5نيا

  ..دsل اXٔلقاب، ؤ�ما ما Yاء به اXٔسFتاذ اليس حكمي �ن شامس
  

        ::::املس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامش
  .�ن شامش

        ::::املس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السFيد عبد إالاله احللوطي
فاحملرض ا±ي Yاء به ال يعترب }ل�سFبة ٕالينا جحة  -ما يش مشلك  -.. من..

ورا وال نظام، وٕامنا يه مرå¹ مرت، وال قانو` وال قانو` تنظمييا وال دسFت
احلاج بيد "و" الشFيخ بيد هللا"ومرت ما اتفق�اش فهيا Pىل يشء، فق{لنا 

  .، ق{لناها ومل ترث ٔ�ي ٕاشاكل"احملرتم بيد هللا"و" هللا
اليوم عند` ٕاشاكل مطروح، إالشاكل املطروح اnيل uال` ملدة ساPة 

ها وال ما حنسFبوهاش، واح�ا Yالسني ك�س��او الفرز واش �ادي حنسFبو 
ومادام قد . خصوصا ؤ�ن املك@ب تطرق ٕاىل هذه القضية، املك@ب املؤقت

ٕاذن ما ا±ي يضري` ٔ�ننا �ادي . تطرق ٕا!هيا، اكن من املفروض ٔ�ن نلزتم
ند�رو اXٔسامء بدون ٔ�لقاب ونتفقو Pلهيا مجيعا، و�ٓنذاك اnيل جنح �ادي 

دي �كون �ٓنذاك هننؤوه من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، Xٔن �ا
  .اTميقراطية جنحت

  .وشكرا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
هللا خيليمك إالخوان، دا} إالشاكل ما بقاش مطروح، دا} اح�ا �اديني 

 .7nور الثاين وصلنا لو

        ::::املس�شار السFيد محمد اXٔنصارياملس�شار السFيد محمد اXٔنصارياملس�شار السFيد محمد اXٔنصارياملس�شار السFيد محمد اXٔنصاري
�وال، ٔ�` من بني من طرحوا هذا إالشاكل ق{ل وقوPه، وكنت ٔ�متىن يف ٔ

يتلو Pلينا السFيد الرئBس احملرض ا±ي اتفق Pليه املك@ب بداية اجللسة ٔ�ن 
املؤقت وطريقة �سFيري Yلسة انت]اب الرئBس، ولكن مع اXٔسف دuلنا يف 
شعر` من طرف ٔ�¹د  Q�العملية دون ٔ�ن نلتفت ملا مت االتفاق Pليه، وقد 
�عضاء املك@ب املؤقت اليس محمد محدي ا±ي ٔ�كد لنا اليوم ٔ�نه مت االتفاق ٔ

التصويت }Xٔسامء الاكمn åلمرحشني ٔ�و جمزٔ�ة، اXٔسFتاذ حكمي �ن  ٔ�ن يمت
، وسمح "حكمي �ن شامس"ٔ�و " �ن شامس"ٔ�و " حكمي"شامش ٔ�ن �ك@ب 

لو¹ده، وما " عبد الصمد"ٔ�و " عبد الصمد قMوح"ٔ�و " قMوح"ٔ�ن �ك@ب 
Pدا ذ¼ ف@عترب Pالمة ت�هتك رسية التصويت هذا ما ٔ�شعر` به ؤ�شعر` به 

  . اء الفريق ق{ل اTخول ٕاىل هذه القاPةمجيع ٔ�عض
�وراق ملغاة  9اXٓن ما وقع، ويف غياب التذكري هبذه املق@ضيات، هناك ٔ

فرمبا لو ذ·ر بذ¼ لاكن ٔ�¹د املرحشني `حجا اليوم بدون ٔ�ن نلتفت ±¼، 
Xٔن ذ¼ ºرتباك وPدم الضبط ٔ�وقف�ا ملدة ساPة من ٔ�Yل املداو¦ يف هذه 

  . ىن عن ذ¼النقطة، وكنا يف غ
اXٓن ما قا[ اXٔسFتاذ حكمي �ن شامس، ºسFتدالل مبحرض، اكن فعال 
واقعا يف وقت ما، وما قا[ اXٔسFتاذ ¹ايم ا�Tن كذ¼ واقع، ولكن Pلينا 
ق{ل ٔ�ن ندuل يف العملية اXٓن ٔ�ن نتفق واwلس سFيد نفسه، Pلينا ٔ�ن نقر 

�ما ٔ�ن . Pىل �ركة هللأ�ن لك زsدة مسموح هبا ٔ�و نقر ٔ�نه ال زsدة وننطلق ٔ
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ننطلق دون ٔ�ن حندد، فس�@وقف ساPة ٔ�و ساعتني عند ورقة حمددة وهذا 
  .فMه ٕاهدار nلوقت وفMه كذ¼ Pدم �اكفؤ الفرص وفMه القMل والقال

اح�ا #ريد ٔ�ن ينجح ٔ�¹د املرحشني ٕان شاء، ولكنا مرªحون nلشفافMة 
ٕاذن Pلينا ق{ل ٔ�ن  .واTميقراطية والزناهة ونصفق [، وهو رئBسFنا مجيعا

�ن حندد الطريقة اليت سFتكون بدون م�اقشة وال  -يف نظري  -ننطلق ٔ
نُضيع الوقت nلمك@ب املؤقت nلتداول gش�ٔهنا ولك وا¹د يدلو بدلوه حسب 

  .رٔ�يه وق�اعته
�دعومك، السFيد الرئBس، ٔ�دعو ٔ�خوايت ٕاخواين ٔ�ن نتفق، فلك ما قMل ٔ `�ٔ

ولكن هناك صواب ٔ�كرث هو ما من هنا ٔ�و من هناك هو Pني الصواب، 
اتفق�ا Pليه مجيعا وتقاطعنا حو[، Pلينا، هللا جياز�مك خبري، }ش نعرفو واش 
�ادي `uدو هباذ اXٔسFتاذ والوز�ر واحملرتم وكذا ٔ�وال ن�uٔذ Pىل املرحشني 

  معا؟
  .شكرا

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
ىل نعم؟ نبداو بال نقاش؟ P.. شكرا ٕاىل Yا Pىل uاطرمك، اXٔخ �ادي

  .�ركة هللا، إالخوان، sاله
  ..نعم السFيد. النواب دsل املرحشني �رجعوا لٔ�ما·ن دsهلم

        ::::املس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدالاملس�شار السFيد محمد Pدال
هللا خيليك، السFيد الرئBس، �ادي تعلن Pىل الطريقة ·يفاش �ادي يمت 

" اXٔسFتاذ"و" السFيد"التصويت، واش غمنشFيوو كام جرت العادة سابقا 
  قط ننحرصو يف ºمس؟Pادية و#زيدو ٔ�و ال ف

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
ٕاذن إالخوان املس�شار�ن واXٔخوات املس�شارات، طبعا بعد ٕاذن 
السFيد الرئBس، ف@ذكريا مبا اتفق�ا Pليه يف املك@ب املؤقت، هو تفادs لهاذ 

. ء الاكمåإالشاكل رمبا اnيل وقع، اكن هناك توYه ٔ�ن التصويت يمت }Xٔسام
وجتاوزا ٔ�نه ٕاىل اكن م@ال اليس عبد الصمد قMوح الشق اXٔول من ºمس ٔ�و 
الثاين ال ب�ٔس واليس حكمي كذ¼، ال ºمس العائيل ٔ�و الشخيص، هذا هو 
االتفاق ليك ال نثري هذا النقاش، اكن هناك، ولكن مع اXٔسف مل يمت التذكري 

ة املس�شار�ن واملس�شارات يف بداية اجللسة، ف{التايل التوجMه لٕالخو 
احملرتمات واحملرتمني ٔ�نه حناولو التصويت �كون فقط ٕاما ما دام عند` امسني 
ي��افسان Pىل رئاسة هذا اwلس احملرتم حنرتم تفادXٔ sي نقاش ٔ�و ما من 
ش�ٔنه ٔ�و يثري نقاش، ف{التايل هذا امللمتس، ؤ�عتقد ٕاىل امسح يل السFيد 

  .دsلناالرئBس نبداو يف العملية 

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
نبداو العملية دsلنا دا} �ري تنعطلو الوقت، تفضل ٔ� سFيدي عيط، 

  . `دي `دي، `دي

  . ٕاذن القاPة، امحلد V، معرت ٕاذن نناديو العمل دsلنا والسالم
  .تفضل ٔ� سFيدي

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس عضو املك@ب املؤقت
  ..معلية التصويت، الحئة ٕاذن �ادي نبداو ٕان شاء هللا

        ::::املس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زياملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي
قدم�ا وا¹د امللمتس، امللمتس اnيل فMه اك�ن اnيل ما تيك@½ش، اك�ن اnيل 
ما تBشوفش، هاذ الناس هاذو ·يفاش �ادي ند�روا معهم يصوتوا؟ تنقولو 
Pىل ٔ�نه التصويت حق دسFتوري، ال ميكن ٔ�ن ندفع ٔ�ي خشص }ش يفرط 

اnيل هو التصويت، وكنقول لمك، السFيد الرئBس، اعطينا يف احلق دsلو 
يش ف@وى Pىل ٔ�نه يش موظف مييش مع هذاك اnيل ما تBشوف وال ما 
تيك@ب يقول ليه ٔ�ش تد�ر، }ش ميارس حقو يف هذه العملية اnيل يه 

�ساسFيةٔ.  

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
دازت  هللا خيليمك إالخوان، هللا جياز�مك خبري، العملية دsل التصويت

يف ٔ�مان هللا وحفظه، ودا} ما �ادش #رجعوا nلور الوراء، �ادي #رجعو 
  . nلك@ابة هاذي ما �ادش �ك@ب، هللا خيليمك، خنليو هاذ اXٔمر هللا خيليمك

  .صايف هللا خيليمك، التصويت، gسم هللا

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
  .�ادي نبداو ٕان شاء هللا

  .ن �ادي ننطلقو يف معلية التصويتٕاذ
  .اليس ٔ�بو�كر اعبيد

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
تفضل ٔ� اليس ابو�كر اعبيد، تفضل وقل gسم هللا }ش الشFياطني 

  .ميشFيوا حباهلم لربا، ما يبقاوش لنا هنا، راه ¹ارض�ن معا` الشFياطني

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
مييد، ٔ�محد إالدريس، ٔ�محد }} امعر ¹داد، ٔ�محد اليس ٔ�محد امح 

بولون، ٔ�محد تو�زي، ٔ�محد شد، ٔ�محد خلريف، ادرس الرايض، افضييل 
�هل ٔ�محد ٕا�راهمي، حلبBب �ن الطالب، احلسن بلمقدم، احلسن سليغوة، ٔ
احلسني العبادي، احلسني اÁلص، احلو املربوح، الصبحي اجلاليل، الطيب 

ام@نع عن (عرا�يش، العريب احملريش، املبارك الصادي البقايل، العريب ال
، خمتار صواب، املصطفى اخللفMوي، املهدي عمثون، النعم مMارة، )التصويت

ام@نعت عن (ٔ�مال العمري، ٔ�مال مMرصة، امحمد امحيدي، �رs حلرش 
، جامل ا�Tن العكرود، جامل �ن ربيعة، محة ٔ�هل }}، محيد )التصويت

تين، محيد ·وسكوس، uدجية الزويم، رYاء الكساب القمزية، محيد زا
، ر¹ال املاكوي، رشFيد املنياري، سعيد )ام@نعت عن التصويت(

السعدوين، سعيد زهري، سFيدي الطيب املوساوي، سFيدي صلوح 
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امجلاين، سFيدي خمتار امجلاين، Pابد شكMل، Pادل الربااكت، Pا�شة �ٓيتعال، 
عبد إال[ حفظي، عبد احلق ، جريعبد إالاله احللوطي، عبد إالاله املها

، عبد احلامك �ن شامش، عبد امحليد )ام@نع عن التصويت(B¹سان 
الصو�ري، عبد امحليد فاحتي، عبد الرحامن اTريس، عبد الرحمي ٔ�طمعي، 
عبد السالم اnلبار، عبد السالم بلقشور، عبد السالم يس ·وري، عبد 

نعزوز، عبد العز�ز بوهدود، الصمد قMوح، عبد الصمد مرميي، عبد العز�ز ب 
عبد العيل ¹ايم ا�Tن، عبد القادر سالمة، عبد الكرمي اهلمس، عبد 
الكرمي الهورشي، عبد الكرمي ðدي، عبد اnلطيف ٔ�بدوح، عبد الوهاب 
بلفقMه، عبد الرحمي المكييل، عبد اnلطيف امعو، ع�ن عيP ،åدي جشري، 

، Pيل العرسي، معر مورو، عزا�Tن ز·ري، عز�ز مك�يف، عصام امخللBيش
فاطمة احلبويس، فاطمة الزهراء اليحياوي، فاطمة �ٓيت موىس، فؤاد 
قد�ري، ·رمية ٔ�فMالل، حلسن ادعي، م{ارك السFباعي، م{ارك امجلييل، محمد 
ا} ح�يين، محمد اXٔنصاري، ال½شري العبدالوي، محمد البكوري، محمد الشFيخ 

، محمد دعيدPة، محمد زروال، محمد بيد هللا، محمد العزري، محمد الق�دويس
سامل �منسعود، محمد سعيد ·رام، محمد عبو، محمد Pدال، اليس محمد Pلمي، 

مصطفى حراكت، ، محمود عرشان، محمد ðدب، محمد مك�يف، هبمحمد لش 
ñمليكة فال..  

إالخوان، إالخوان، ºقرتاع رسي وفردي، قل لها ما ميك�ش، ما 
  .ميك�ش

  .اXٔسFتاذ، هللا جيازيك خبري اXٔسFتاذ، اXٔسFتاذ،
  .إالخوان، اXٔخ املس�شار، ºقرتاع رسي، s ٕاخوان

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .خMلو` نناديومك، هللا �ريض Pليمك

        ::::املس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد ن½Mل اXٔندلويس، عضو املك@ب املؤقت
موالي ٕادرس احلسFين Pلوي، موالي عبد الرحمي الاكمل، مMنة عفان، 

، ن½Mل شFيخي، وفاء القايض، sسني غمنوين، حيفظه `ئå مMة التازي
 Tيدي محمد وFمنبارك، يوسف بن#لون، يوسف حميي، محمد الرزمة، س�

  .الرشFيد، ن½Mل اXٔندلويس

        ::::املس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقتاملس�شار السFيد سFيدي محمد وT الرشFيد، عضو املك@ب املؤقت
  ،116= املصوتون املعرب عهنم

  .4= املمتنعون
  .الفرز Pىل �ركة هللا، سوف نبدٔ� معلية

حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد ، عبد الصمد قMوح
قMوح، حكمي �ن شامش، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، �ن شامش، 
عبد الصمد قMوح، حكمي، حكمي �ن شامش، عبد الصمد قMوح، عبد 
الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامش، عبد الصمد قMوح، عبد 

الصمد قMوح، حكمي �ن شامش، حكمي �ن شامش، �ن  الصمد قMوح، عبد

شامش حكمي، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامش، 
ب�شامش، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، عبد 
الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، 

الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن  عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد
حكمي �ن شامش، عبد الصمد قMوح، قMوح عبد الصمد، عبد شامس، 

�ن شامس حكمي، عبد احلكمي �ن شامس، ، الصمد قMوح، حكمي �ن شامس
مك �ن شامس، عبد الصمد قMوح، �ن شامس يعبد الصمد قMوح، عبد احل 

Mوح، عبد حكمي، عبد احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد ق 
الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، �ن شامس، حكمي �ن شامس، قMوح عبد 
الصمد، حكمي �ن شامس، قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، عبد 
احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي، 
عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامش، عبد الصمد قMوح، 

س، حكمي �ن شامس، �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد �ن شام
قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد احلكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد 
احلكمي �ن شامش، حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامش، حكمي �ن شامش، 
حكمي �ن شامش، حكمي، حكمي �ن شامش، حكمي �ن شامش، حكمي �ن 

ن شامس، عبد الصمد قMوح، �ن شامس، عبد الصمد قMوح، حكمي �
شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، حكمي �ن شامس، حكمي �ن 

  .شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح
بغيتوا تق{لوها حبال هاذيك ق{لوها، هللا هيد�مك، انتوما دوز`ها لمك مرة، 

اة يف لكيش، ٕاىل مش�Bا ٕاىل لغيناها �ادي منشFيو }مللغ. راه مايش مشلك
ملغاة، .. حىت لغينا هاذي، �ادي نبداو نلغيو يف ذاك اليش اnيل ما فهيش

حكمي �ن شامش، عبد احلكمي �ن شامس، عبد احلكمي �ن شامش، عبد 
، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح �ن شامش، حكمي �ن شامش، مياحلك

، الصمد قMوح عبد، حكمي �ن شامس، عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح
، قMوح، قMوح، حكمي �ن شامس قMوح،، حكمي �ن شامس، حكمي �ن شامس

  .عبد الصمد قMوح، عبد الصمد قMوح

        ::::السFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسةالسFيد رئBس اجللسة
  .إالخوان، الهدوء، هللا جياز�مك خبري، uليوا العملية تدوز يف ٔ�مان هللا

  gسم هللا الرمحن الرحمي 
  نعلن الن�M#ة؟ إالخوان واXٔخوات،

  ؛120= املصوتني
  ؛116= اXٔصوات اnيل معرب Pلهيا

  .وا¹دة ملغاة، مطعون فهيا من طرف قMوح
  .يس �ن شامش 58يس قMوح، و 57و

إالخوان، إالخوان، إالخوان، uليو الرئBس يطلع nلماكن دsلو، 
إالخوان اح�ا تنعتربو اليس حكمي �ن شامش هو الفاÊز، وتنطلب م�و }ش 
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  . ، اليس �ن شامش يطلع nلماكن دsلوجيي nلماكن دsلو، يطلع nلماكن
اليس �ن شامش تفضل nلماكن دs¼ والسFيد الرئBس، السFيد الرئBس، 

  .التحق nلماكن دs¼، هنWBا ¼ السFيد الرئBس، #متناو ¼ اخلري

    ::::املنتخباملنتخباملنتخباملنتخب    جملس املس�شار�نجملس املس�شار�نجملس املس�شار�نجملس املس�شار�ن    رئBسرئBسرئBسرئBس    ،،،،املس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامشاملس�شار السFيد عبد احلامك �ن شامش
  .م Pىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسال
  حرضات السFيدات والسادة احملرتمون،

  حرضات السFيدات والسادة احلارضون معنا مجيعا،
يطيب يل يف هذه اnلحظة اTميقراطية }م@ياز اليت اكن فهيا الك@ري من 

  .ولكن ٔ�يضا الك@ري من البيداغوجMة اTميقراطية ،ال�شويق
نان الك{ري مجليع عضوات يطيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم }لشكر اجلزيل، وºم@ 

السFياسFية واحمللية والنقابية  روافدمهؤ�عضاء جملسFنا املوقر مبختلف 
واملهنية، ٕازاء الثقة الغالية اليت وضعمتوها يف خشيص املتواضع، حبيث 

بثقلها الوطين وجبسامة  ،جعلمتوين ٔ�تق7 مسؤولية رئاسة جملس املس�شار�ن
üFية واملؤسساتية، السFياسFتورية محو!هتا السFوفلسفة دس åMيف ظل �شك 

م@قدمة جتعل من اwلس، جملس املس�شار�ن، رافعة حقMقMة nلجهوية 
  .املوسعة، ب�ٔسسها اwالية وم@طلباهتا ؤ�هدافها ºق@صادية وºجìعية

ؤ�ود يف مسFهتل لكميت هاته، ٔ�ن ٔ�نوه }Xٔخ السFيد املس�شار احملرتم 
فة والروح اTميقراطية اليت ٔ�}ن عهنا عبد الصمد قMوح Pىل املنافسة الرشي

ؤ�ب�مت عهنا مجيعمك، ق{ل ؤ�ثناء وبعد العملية ºنت]ابية اخلاصة }خ@يار 
  .رئBس Yديد wلسFنا املوقر

  حرضات السFيدات والسادة احملرتمني، 
�قف ٔ�ماممك الف@تاح ٔ `��صارحمك القول ٔ�نين ٔ�شعر جبسامة املسؤولية ؤٔ

املس�شار�ن، ف{عد هذا ºنت]اب �كون صف�ة Yديدة من حMاة جملس 
، قد اكمتل ٕايذا` 2011املشهد ºنت]ايب الوطين املمتزي ملا بعد دسFتور 

}النتقال من داÊرة التنافس والتباري الرشيف ٕاىل التعاون والتوافق البناء 
 å¹7خول مب#لس املس�شار�ن يف مرn ¼دمة الصاحل العام، وذu يف

å نتوY من uاللها حنن اwمتعون ها هنا دسFتورية Yديدة، ويه مر¹
العمل جبدية ومسؤولية Pىل املسFتوى ال�رشيعي، كام الرقايب واTبلومايس، 
من ٔ�Yل إالسهام الفعال يف احملافظة Pىل صالبة ا!منوذج املغريب وحتقMق 

حتت القMادة الرشFيد  ،املزيد من إالشعاع nلتجربة املغربية ٕاقلمييا وقارs ودوليا
  .ب اجلال¦ املB محمد السادس نرصه هللا ؤ�يدهلصاح

  حرضات السFيدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕانين ٕاذ ٔ�شكرمك Pىل هذه الثقة الغالية ٔ�صارحمك مرة 5نية ٔ�ن الشعور 
اجلارف بثقل املسؤولية اليت ق7متوين ٕاsها مييل Pيل واجب اجلهر ٕ}Pالن 

 التعاون والرشاكة مع امجليع، كام متيل الزتايم اuXٔاليق، ٕالذاكء و�رسFيخ قمي
Pيل متجيد روح العمل امجلاعي والبحث اTامئ، Pىل ٔ�فضل السFبل ٕالدماج 
لك التعبريات والكفاءات والطاقات واملبادرات، جلعل جملس املس�شار�ن 

مؤسسة دسFتورية لصيقة }لواقع املغريب، وشديدة احلساسFية حلرارة حMاته 
  .اليومMة

 املB محمد السادس نرصه هللا يوم امجلعة املايض، ق{ل لقد ٔ�كد Yال¦
ٕان ٕان ٕان ٕان متمتمتمتثيل ثيل ثيل ثيل " ٔ�sم معدودة مبناسFبة اف@تاح هذه اTورة ال�رشيعية، ٔ�كد 

املواطنني ٔ�مانة عظمى Pىل املنتخبني واXٔحزاب، سواء }لوفاء بوعودمه املواطنني ٔ�مانة عظمى Pىل املنتخبني واXٔحزاب، سواء }لوفاء بوعودمه املواطنني ٔ�مانة عظمى Pىل املنتخبني واXٔحزاب، سواء }لوفاء بوعودمه املواطنني ٔ�مانة عظمى Pىل املنتخبني واXٔحزاب، سواء }لوفاء بوعودمه 
ااااجتجتجتجتاه الناخ{ني ٔ�و من uالل العمل Pىل ºسFت#ابة الÄشغاالهتم املل�ة، ويه اه الناخ{ني ٔ�و من uالل العمل Pىل ºسFت#ابة الÄشغاالهتم املل�ة، ويه اه الناخ{ني ٔ�و من uالل العمل Pىل ºسFت#ابة الÄشغاالهتم املل�ة، ويه اه الناخ{ني ٔ�و من uالل العمل Pىل ºسFت#ابة الÄشغاالهتم املل�ة، ويه 

ولية وطنية تق@ولية وطنية تق@ولية وطنية تق@ولية وطنية تق@يضيضيضيض من امجليع ºرتفاع ٕاىل مسFتو من امجليع ºرتفاع ٕاىل مسFتو من امجليع ºرتفاع ٕاىل مسFتو من امجليع ºرتفاع ٕاىل مسFتوىىىى اnلحظة اليت  اnلحظة اليت  اnلحظة اليت  اnلحظة اليت مسؤ مسؤ مسؤ مسؤ 
  .)ٕا#هت�ى م�طوق خطاب Yال¦ املB( "تعBشها بالد`تعBشها بالد`تعBشها بالد`تعBشها بالد`

±¼ فٕان إالuالص لهذه اXٔمانة العظمى وºرتقاء nلحظة التارخيية اليت 
تعBشها بالد`، يلزم جملسFنا ٔ�ن يظل ¹اضنا Áتلف التعبريات السFياسFية 

  .هتادات، وقادرا Pىل صهر لك املبادراتومسFتوعبا للك ºج
ولتحقMق هذا املبتغى، ٔ�Pدمك زمMاليت، زماليئ املس�شار�ن، ٔ�نين  ،±¼

بقدر ما س�ٔمعل Yاهدا Pىل �رسFيخ قواPد التعاون والتاكمل البنائني مع 
احلكومة، Pىل قاPدة م{دٔ� فصل السلط، ومع جملس النواب و}يق الهيئات 

نين س�ٔجعل من هذه اXٔمانة اليت ق7متوين، واملؤسسات اTسFتورية، فإ 
مسؤولية Pىل Pاتقي خلدمة و�كرس ثقافة الرشاكة والتوافق إالجيايب، 

  .ليظل الوطن فوق امجليع، كام حث Pىل ذ¼ Yال¦ املB نرصه هللا
�تعهد ٔ�ماممك Pىل ٔ�نين س�ٔختذ من املقاربة ال�شار·ية مهناYا مسFمترا ٔ

wلتواصل مع مجيع مكو`ت اn ،ات �رملانيةPلس، من مك@ب، وفرق، ومجمو
وجلان دامئة، يف ٔ�فق التدبري إالسرتاتيجي اXٔم@ل واXٔجنع nلملفات ال�رشيعية 
والرقابية واTبلوماسFية، من م�طلق تصور ٕاسرتاتيجي، هيدف ٕاىل الرفع من 

حبق، رص¹ا شاهدا Pىل  ئذاملاكنة املؤسساتية nلم#لس، ليصبح عند
ية وم�ربا حقMقMا 7nفاع عن املصاحل الوطنية الكربى مجليع اTميقراطية ا!متثيل 
  .الفWات الشعبية

 او}عتبار ٔ�ن ب7` قد سطر ٔ�هدافا �منوية طمو¹ة، وف@ح ٔ�وراش
ودينامMات اق@صادية واجìعية وحقوقMة Pديدة، فٕانه ي�@ظر من اwلس يف 

 ،ٕاطار التاكمل مع جملس النواب، ٔ�ن �كون يف صلب هذه الرها`ت
مسFتحرضا Xٔبعادها وداعام لها }قرتا¹ات وعطاءات ٔ�عضائه، ؤ�ن �رفع من 
سقف ºنتظارات الوطنية من مدuل ºعìد Pىل uربة وكفاءة وحرفMة 

  .�شكMلته امل�سمة }لتعدد والتنوع اwايل واملهين وºجìعي وºق@صادي
ء، لبناء ويه �شكåM يتعني Pلينا مجيعا اس��رها دون متيزي ٔ�و ٕاقصا

و¹دة توافقMة داجمة ال تعرتف Pىل صعيد معل اwلس ٕاال بعمå وحMدة، 
ويه املصل�ة الوطنية يف ٕاطار املغرب املو¹د nلجهات، وذ¼ متاشFيا مع ما 
�كد Pليه صاحب اجلال¦ يف اخلطاب ا±ي ٔ�لقاه مبناسFبة اف@تاح اTورة ٔ

يعية التاسعة مبقر اXٔوىل من السFنة ال�رشيعية اخلامسة من الوالية ال�رش 
ٕان السFنة ال�رشيعية اليت نف@تحها اليوم ٕان السFنة ال�رشيعية اليت نف@تحها اليوم ٕان السFنة ال�رشيعية اليت نف@تحها اليوم ٕان السFنة ال�رشيعية اليت نف@تحها اليوم """": الربملان، ¹ني قال حفظه هللا

¹افå }لت�دsت، وتتطلب العمل اجلاد، والت�يل �روح الوطنية الصادقة ¹افå }لت�دsت، وتتطلب العمل اجلاد، والت�يل �روح الوطنية الصادقة ¹افå }لت�دsت، وتتطلب العمل اجلاد، والت�يل �روح الوطنية الصادقة ¹افå }لت�دsت، وتتطلب العمل اجلاد، والت�يل �روح الوطنية الصادقة 
السFتكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، Xٔن املؤسسات ال هتم ا�Xٔلبية و¹دها السFتكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، Xٔن املؤسسات ال هتم ا�Xٔلبية و¹دها السFتكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، Xٔن املؤسسات ال هتم ا�Xٔلبية و¹دها السFتكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، Xٔن املؤسسات ال هتم ا�Xٔلبية و¹دها 
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����كون يف uدمة املواطنني دون كون يف uدمة املواطنني دون كون يف uدمة املواطنني دون كون يف uدمة املواطنني دون     ٔ�و املعارضة، وٕأ�و املعارضة، وٕأ�و املعارضة، وٕأ�و املعارضة، وٕامنمنمنمنا يه مؤسسات جيب ٔ�نا يه مؤسسات جيب ٔ�نا يه مؤسسات جيب ٔ�نا يه مؤسسات جيب ٔ�ن
�ي اعتبارات ٔ�خرٔ�ي اعتبارات ٔ�خرٔ�ي اعتبارات ٔ�خرٔ�ي اعتبارات ٔ�خرىىىىٔ....  

±ا، ندعو العìد التوافق ºجيايب يف ±ا، ندعو العìد التوافق ºجيايب يف ±ا، ندعو العìد التوافق ºجيايب يف ±ا، ندعو العìد التوافق ºجيايب يف لكلكلكلك القضاs الكرب القضاs الكرب القضاs الكرب القضاs الكربىىىى لٔ�مة، �ري  لٔ�مة، �ري  لٔ�مة، �ري  لٔ�مة، �ري 
�ننا ٔ�ننا ٔ�ننا ٔ�ننا ####رفرفرفرفضضضض التوافقات السلبية اليت حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصية،  التوافقات السلبية اليت حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصية،  التوافقات السلبية اليت حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصية،  التوافقات السلبية اليت حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصية، ٔ
واXٔغراواXٔغراواXٔغراواXٔغراضضضض الف الف الف الفWWWWوية Pىل حساب مصاوية Pىل حساب مصاوية Pىل حساب مصاوية Pىل حساب مصاحلحلحلحل الوطن واملواطنني، فالوطن جيب ٔ�ن  الوطن واملواطنني، فالوطن جيب ٔ�ن  الوطن واملواطنني، فالوطن جيب ٔ�ن  الوطن واملواطنني، فالوطن جيب ٔ�ن 

  .ا#هت�ى ^م صاحب اجلال¦ نرصه هللا"""". . . . يظل فوق امجليعيظل فوق امجليعيظل فوق امجليعيظل فوق امجليع
  حرضات السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�uلف يف هذه املسؤولية ٔ�¹د الشخصيات ٔ `�يغمرين شعور }الPزتاز ؤ
  .الك{رية يف الوطنية احلقMقMة والصادقة، ونرصة اTميقراطية وقمي احلداثة

 ٔ�ن ٔ�Yلس Pىل هذا املنرب ٕانه شعور }الPزتاز املمزوج }حلرج والتقد�ر، 
�سFتمل ٔ�مانة مشعل هذه املؤسسة ٔ `�املوقر، ؤ�مام هذا اwلس احملرتم، ؤ
اTسFتورية من اXٔخ الك{ري والصديق العز�ز والوطين اÁلص، اTكتور محمد 
الشFيخ بيد هللا، وهو ¹افز ·بري Pىل العمل واجلد وºجهتاد، لنكون يف 

مك�سFبات واجنازات ؤ�دوار، اكنت مسFتوى ما رامكته هذه املؤسسة من 
لكها هتدف ٕاىل تعميق ماكنة جملس املس�شار�ن يف املشهد اTميقراطي 

  .املغريب
ٕانين، حرضات السFيدات والسادة احملرتمني، من هذا املنرب، ٔ�وYه حتية 
تقد�ر واPزتاز لرئBسFنا اTكتور محمد الشFيخ بيد هللا، ولاكفة السادة الرؤساء 

 Fجيايب ا±ي يطوق�ا احملرتمون ا±�ن سº بقو`، وسامهوا يف ٕاحراز هذا الرتامك
  .مجيعا مبسؤولية حتصينه وتطو�ره

  .ونتوقف هبذه املناسFبة nلرتمح Pىل من �ادر` مهنم ٕاىل دار البقاء
ٕان ا!متتع gرشف حتمل مسؤولية رئاسة جملس املس�شار�ن بعد اTكتور 

لوقت، ذ¼ ٔ�ن ما متزيت به محمد الشFيخ بيد هللا، هو ٔ�مانة وحتد يف نفس ا
الوالية اuXٔرية من حMوية يف املبادرات وÄشاط يف ال�رشيع، وجرٔ�ة ودقة يف 
املراق{ة، وٕابداع يف البحث، وت�ٔصيل nلوظائف اجلديدة wلس املس�شار�ن، 
لك ذ¼ جيعلنا ٔ�مام مسؤولية حتصني وتث½Mت املك�سFبات من Ìة، 

  .وتقو�هتا، وحتسBهنا من Ìة ٔ�خرى
، فٕاننا Pازمون بعون هللا Pىل مواصå الطريق وامليض يف ±¼

اسFمترارية نوعية تعزز ماكنة جملس املس�شار�ن بصفة uاصة، والربملان 
املغريب بصفة Pامة، كام توuاها املرشع اTسFتوري، وكام يتطلع ٕا!هيا صاحب 

  .اجلال¦ املB محمد السادس نرصه هللا، والشعب املغريب قاطبة
  دات والسادة احملرتمني،حرضات السFي

ٕان ما رامكه جملس املس�شار�ن يف الت#ارب السابقة، نعتربه ¹افزا 
ومؤطرا لنا، لنواصل معا بناء مسFتق{ل �كون فMه املؤسسات كام قال 
Yاللته، يه الضامنة احلقMقMة حلقوق املواطنني، وnل]دمات اليت حيتاجوهنا 

  .ورغباهتمواليت ال تق{ل ٔ�ن �كون رهينة ٔ�هواء اXٔش]اص 
لهذا، فان مسؤولي��ا اليوم، يه ضامن اسFمترارية نوعية Pىل ٔ�رضية 

، وما مين�ه من صالحMات ووظائف م@قدمة، ويف 2011ٔ�حاكم دسFتور 

�فق متكني احلياة السFياسFية من دينامMة مؤسساتية، ينخرط فهيا امجليع ٔ
  .والتوافق البناء�روح التاكمل والتعاون والتفاPل 

sتنا �رتبط بواصå العمل لتث½Mت فعالية جملس هكذا، فٕان ٔ�ولو
املس�شار�ن، وتعز�ز حMويته وشفافMته اليت جتعa �متتع �لك مواصفات 
املؤسسة اTميقراطية ٔ�و املتوفرة Pىل احلد املعقول من املؤسسات 
اTميقراطية، وºلزتام �لك اXٔحاكم اTسFتورية اليت تضمن التطبيق الفعيل 

ملعارضة، وحامية حرية الرٔ�ي والرٔ�ي اÁالف، و�مثني حلقوق اXٔقليات وا
املبادرات وºجهتادات املواطنة والهادفة ٕاىل تقوية حق املواطنات 

  .واملواطنني املغاربة يف ال�رشيع واملراق{ة
ولك هذا لن يت�ٔىت ٕاال جبعل جملس املس�شار�ن فضاء nلنقاش 

ار سFياسوي، وجعل اTميقراطي العقالين، املسؤول املرتفع عن لك اعتب
اÄشغاالته يف صلب اÄشغاالت ومهوم معوم املواطنني واملواطنات Pىل 

  .اخ@الف مواقعهم و¹اجMاهتم ؤ��ن ما اكنوا يف اTاuل ٔ�و اخلارج
وتعز�زا جلسور التواصل اTامئ بني جملس املس�شار�ن ومعوم املواطنني، 

 املواطنني وتقوية لشفافMة اwلس وت�شFيط ثقافة املواطنة ومتكني لك
واملواطنات من موا·بة خمتلف م�اñ احلياة الربملانية، وجعلهم Pىل ب�Bة من 
تفاصيل اشFتغال ممثلهيم }لربملان، سFنعمل ٕ}ذن هللا، Yاهد�ن Pىل تقوية 
اجلانب التواصيل ملؤسساتنا وتعز�ز انف@اcا من uالل توفري م�اخ سلمي يف 

حلق يف احلصول Pىل املعلومات Pالق@نا مبمثيل وسائل إالPالم، وضامن ا
املتعلقة }حلياة الربملانية، والعمل جبدية ٕ}خراج مرشوع التلفزة الربملانية ٕاىل 

  .¹زي الوجود
ويف جمال اTبلوماسFية الربملانية والعالقات مع املنتدsت الربملانية 
إالقلميية والقارية واTولية، فٕان }لت�ٔ·يد سFتحىض ب�ٔولوية كربى، فعدا¦ 

��ا الوطنية وقوة اندماج�ا ومتاسك�ا الوطين، ومرشوعية ومصداقMة قضي 
مؤسساتنا السFياسFية الزالت حتتاج م�ا ٕاضافة جمهود ٔ�كرب، لBس فقط 
nلتعريف }لتحوالت اليت تعBشها اململكة املغربية وما حتقق Pىل درب 
اTمقرطة والت�ديث، بل لقطع الطريق Pىل مغالطات اخلصوم واPXٔداء، 

  .الرٔ�ي العام اTويل مبك�سFباتنا واجنازاتنا بن#ا¹اتنا وٕاخفاقاتناوتنو�ر 
لهذا، وانطالقا من املك�سFبات اليت حققها جملسFنا املوقر يف هذا 
الصدد، سFنعمل سوP sىل تطو�ر ٔ�داء ؤ�سلوب دبلوماسFي��ا الربملانية 
والرتكزي gشلك ·بري Pىل هذه الواÌة حىت جنعل من لك احملافل واملنتدsت 

لربملانية إالقلميية والقارية واTولية واÌة نضالية 7nفاع عن و¹دتنا الرتابية، ا
  .وصواب هنجنا اTميقراطي وقوة بنائنا الوطين

  حرضات السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان رهان تعز�ز فعالية وحMوية جملس املس�شار�ن، �سFتوجب م�ا ٔ�يضا 

ي اخنرطت فMه رئاسة اwلس املنهتية وال�هتا يف �مثني و�متمي اwهود الك{ري ا±
جمال تطو�ر وحتديث إالدارة الربملانية، و�منية مواردها ال½رشية، وحتسني 

  .ظروف اشFتغالها والرفع من مردود�هتا
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±¼، وانطالقا من ٕامياننا العميق }Xٔدوار الك{رية اليت تطلع هبا إالدارة 
لعالية اليت �زخر هبا هذا اwلس، واPرتافا م�ا الربملانية وتقد�را م�ا nلكفاءات ا

بعطاءات ٔ�طر وموظف اwلس ا±�ن حنيهيم }ملناسFبة حتية تقد�ر واPزتاز، 
فٕان Ìد` س�Bصب Pىل مواصå اXٔوراش اليت انطلقت وقطعت ٔ�شواطا 
يف اجتاه عرصنة وحتديث ٕادارة جملس املس�شار�ن، والعمل Pىل حتصني 

وٕاغناهئا اÄس#اما مع الشعارات اليت ماف@ئت تنادي املك�سFبات وحتسBهنا، 
واليت سFتظل يف فلسف@نا التدبريية رش�اك ، هبا الفعاليات النقابية }wلس

حمورs مصاح{ا وموا·با للك اXٔوراش واملبادرات اليت سFيعرفها جملسFنا 
  .املوقر

  حرضات السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ادم من اsXٔم، يف اsXٔم القليå القادمة، وحMث ٔ�ننا سFنكون يف الق
Yلسة مشرتكة بني  انعقادمرتبطني مبواعيد دسFتورية هامة، ومهنا موPد 

، فٕانين ٔ�Pلن 2016جمليس الربملان لتقدمي مرشوع قانون املالية �رمس سFنة 
بعد اس�Wذا#مك ٔ�نين س�ٔرشع م�ذ اXٓن يف م{ارشة االتصاالت واملشاورات 

مكو`ت جملسFنا، السFتكامل انت]اب هيئات جملسFنا املك@فة مع خمتلف 
  .املوقر وحتديد ٔ�ولوsت العمل يف املرå¹ القادمة

        ....وفق�ا هللا وٕاsمك ملا فMه uري املواطنني والوطنوفق�ا هللا وٕاsمك ملا فMه uري املواطنني والوطنوفق�ا هللا وٕاsمك ملا فMه uري املواطنني والوطنوفق�ا هللا وٕاsمك ملا فMه uري املواطنني والوطن
        ....شكرا Pىل إالصغاء، ورفعت اجللسةشكرا Pىل إالصغاء، ورفعت اجللسةشكرا Pىل إالصغاء، ورفعت اجللسةشكرا Pىل إالصغاء، ورفعت اجللسة

ختربين ٕادارة اwلس ٔ�#مك مدعو�ن مجيعا ٕاىل حفå شاي  ،من فضلمك
 .طابق اXٔول، وشكراتقميها ٕادارة اwلس }ل


