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 ).م2017 نومفرب 27(هـ 1439 ربیع أ�ول 8إالثنني : التارخي
  .ا�لس لرئ�سمحید �وسكوس، اخللیفة الثالث املس�شار الس�ید : الرئاسة
ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة الثانیة  عرشة دق�قة، مخس: التوق�ت

  .عرشة زو�
  .التصویت �ىل ملمتس مساء� احلكومة�لسة : �دول أ�عامل

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

 :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الوز�ر،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  .اجللسة ٔ��لن عن اف�تاح
من ا�س�تور، ومق�ضیات  106حاكم الفقرة أ�وىل من الفصل طبقا �ٔ 

الباب الثاين من اجلزء الرابع من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، 
  م�ه؛ 233و 231والس�� املادتني 

نونرب، خيصص  22وبناءا �ىل مداوالت مك�ب ا�لس املنعقد بتارخي 
كومة حول الفاجعة ملمتس مساء� احلا�لس هذه اجللسة �لتصویت �ىل 

ٕامرٔ�ة  15اليت عرفهتا جام�ة س�یدي بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة واملمتث� يف وفاة 
  .و�سجیل العدید من إالصا�ت

لٕالشارة فقد مت ٕایداع ملمتس هذه املساء� من طرف مخس �دد 
بعد �سلمي املس��د اخلاص به  ،عضوا 24ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن وهو 

صا� واملعارصة ٕاىل الس�ید رئ�س جملس من الس�ید رئ�س فریق ا�ٔ 
  .2017نونرب  21املس�شار�ن �الل اجللسة العامة املنعقدة یوم الثال�ء 

كام مث �رش امللمتس املذ�ور ؤ�سامء املوقعني �لیه يف حمرض اجللسة، 
من النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر، �ٕالضافة ٕاىل  231طبقا ملق�ضیات املادة 

  .فرق وا�مو�ات الربملانیة �لم�لستوزیعه �ىل اكفة ال
ب�ٔنه طبقا ٔ�حاكم  ،ؤ�ذ�ر الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

من  233من ا�س�تور، ومق�ضیات املادة  106الفقرة أ�وىل من الفصل 
من ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، ال تصح املوافقة �ىل ملمتس مساء�  النظام

  .طلقة ٔ�عضاء ا�لس �لیهاحلكومة ٕاال بتصویت أ��لبیة امل
عضو،  120فأ��لبیة املطلقة دا�ل جملس�نا املوقر ا�ي یتكون من 

 .عضو ٔ�ي النصف زائد وا�د 61هو 
ا�ٓن منروا ٕاىل معلیة التصویت �ىل ملمتس مساء� احلكومة، ق�ل ما 

  .منروا لعملیة التصویت هناك نقطة نظام، تفضل الس�ید رئ�س الفریق

  

  :بد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس�ید ع 
  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�� كنطلب بت�ٔج�ل اجللسة ٕاىل یوم �د، �الش؟ ٔ�نه وا�د أ�مر مل 
اس�سغه ج�دا، حفسب ما �اء يف تقدميك الس�ید الرئ�س احملرتم، �ىل ٔ�ن 

مداوالت يف املوضوع وقررمت دعوة ا�لس ٕاىل �نعقاد يف املك�ب �ذیتوا 
  .يف هذه اجللسة الیوم �ىل السا�ة الثانیة

ويف املك�ب ف�ه ا�متثیلیة د�ل مجیع مكو�ت ا�لس، مجیع الفرق ٔ��لبیة 
ومعارضة، و�لتايل لك وا�د یعكس موقف الس�یايس لفریقه، وٕاىل 

�لك مكو�ت د�ل ا�لس  اس�توعبت أ�مر ج�دا، معناه �ىل ٔ�نه املك�ب
  .قد قرر ؤ�قر بصوابیة طرح امللمتس �لتصویت و�ذیتوا قرار

فالغیا�ت الیوم د�ل وا�د العدد د�ل املس�شار�ن احملرتمني، ا�يل 
معرف�اش واش هو موقف س�یايس؟ وال مل ی�ٔ�ذوا �لام هبذه اجللسة ٔ�و 

انوين، رمغ لس�ب �ٓخر؟ ف�جعل من هذه اجللسة ال تتوفر �ىل النصاب الق
ٔ�نه ل�س هناك احلدیث عن النصاب القانوين يف النظام ا�ا�يل، فقط ما 

تنص �ىل ٔ�نه البد من احلصول �ىل أ��لبیة املطلقة من  233هنا� مادة 
كام تفضلمت �لتذكري به، حىت حيصل امللمتس  61ٔ�عضاء ا�لس، ا�يل هو 

احملرتم، �لجواب �ىل  �ىل املوافقة و�لتايل اس�تقدام الس�ید رئ�س احلكومة
  .أ�س�ئ� د�ل الربملان

و�لتايل ف�حن نطلب الت�ٔج�ل، رمبا السادة املس�شار�ن احملرتمني ا�يل 
  .تغیبوا كام قلت مل ی�ٔ�ذوا �مل ٔ�و عندمه س�ب �ٓخر ��

لتذكري، هاذ الس�ید الرئ�س، من اأ�مر الثاين، الس�ید الرئ�س، البد 
 احلیاة الربملانیة لب��، فٔ�ول مرة حلظة دس�توریة وس�یاس�یة هامة �دا يف

یفعل مق�ىض من مق�ضیات ا�س�تور �ٓلیة رقابیة �ىل احلكومة، هاذ 
  .من ا�س�تور 106املق�ىض ا�يل هو م�صوص �لیه يف املادة 

و�لتايل الس�ید الرئ�س، البد من ٕارشاك لك املغاربة يف هذه ا�لحظة 
  .، و�لتايل نطلبوا �لت�ٔج�لالس�یاس�یة الهامة �دا، وهذه ا�لحظة ا�س�توریة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ٕاىل ٔ�مسحيت الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س احملرتم

  .ٔ��د نفيس مضطرا ٕاىل قطع املیكرفون الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ٔ�قول �ل�س�بة املالحظات سوف ٔ�ج�ب �ىل مجیع املالحظات اليت 
  .س�اءت يف نقطة نظام د�ل الس�ید الرئ�

ٔ�وال، ل�س هناك نص قانوين ال �ىل املس�توى النظام ا�ا�يل وال �ىل 
مس�توى ا�س�تور ا�ي یتلكم �ىل النصاب القانوين، حىت يف انت�اب 
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رئ�س جملس املس�شار�ن وحىت يف ٔ�خطر �لسة د�ل املس�شار�ن وهو 
انت�اب ٔ�عضاء احملمكة ا�س�توریة، ل�س هناك نصاب قانوين، هذه النقطة 

  .أ�وىل
النقطة الثانیة، فإالدارة واملك�ب قاموا جبمیع الضام�ت من ٔ��ل حضور 
السادة املس�شار�ن والتصویت و�الل هاذ اجللسة د�ل التصویت، ح�ث 

   .مت توزیع ٔ�ؤكدها، ٔ�كدهتا يف البدایة و�ادي �زید د� نقولها
مت توزیع امللمتس والحئة املوقعني يف اج�ع املك�ب، مت بعث نص 

س �رسا� مجلیع الفرق وا�مو�ات، مت ٕاخ�ار مجیع ٔ�عضاء املس�شار�ن امللمت
�رسائل قصرية و�رش إال�الن عن اجللسة جبمیع الوسائل املتا�ة، �ري �ش 
نعطیك الضام�ت ا�يل ت��لكموا �لهيا يف املك�ب، �ٕالضافة �ىل ٔ�ننا ال ميكن 

من  82لفصل من النظام ا�ا�يل وا 32ٔ�ن نؤ�ل هذه اجللسة ٔ�ن املادة 
یضع مك�ب جملس املس�شار�ن �دول "ا�س�تور یت�دث ویقول �ىل ٔ�ن 

و�لتايل فقد مت وضع �دول ٔ�عامل اجللسة �الل أ�س�بوع " ٔ�عامل اجللسة
املايض من ٔ��ل ختصیص هذه اجللسة �لتصویت �ىل امللمتس د�ل 

 .املساء�
م د�ل منر ٕاىل معلیة التصویت، نقطة نظام، ولكن ٔ�� ٔ�قول نقطة نظا

الس�ید الرئ�س احملرتم �لیت لو ا�ال �ش یت�دث رمغ �ىل ٔ�هنا اكنت 
�ارج تنظمي اجللسة، ولكن عطیت لو الفرصة �ش یتلكم، ٕاىل اكن ممكن 

  .اليس العريب يف تنظمي اجللسة هللا خيلیك، شكرا تفضل

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
مسحت يل الس�ید الرئ�س، هو املوضوع ا�يل �اء به فریق اال �ري ٕاىل 

أ�صا� واملعارصة هو موضوع �م، وكام قلنا متر�ن س�یايس �م يف ظل 
ا�س�تور اجلدید، ٔ�ح�ا د� الس�ید الرئ�س ما طلبناش يش جمهود �بري 

  .�رئ�س وهو الت�ٔج�لوا�هود ا�يل تنطلبوا م�مك 
ش تعطیوا لهاذ الفریق احملرتم ٔ�و لهاذ الفرق الت�ٔج�ل هو تنظن ممكن �

احملرتمة یعين ا�يل بغا �سامه یعين يف التزنیل السلمي د�ل مجمو�ة املواد 
، ولكن الیوم ج�نا من ٔ��ل 2011ا�س�توریة ا�يل صادق �لهيا دس�تور 

التفعیل د�ل بعض املواد ا�س�توریة، وتنطلبوا الت�اوب ما يش من ٔ��ل 
وا من �د یصوت ٕاىل تبني لو ب�ٔن هاذ �قرتاح ٔ�و ال التصویت ما تنطلب

  .هاذ املقرتح ما تی�دمش املصل�ة العامة، الش�ٔن د�لو �هيمو
ولكن ٔ�ح�ا طلبنا م�مك الس�ید الرئ�س ت�ٔج�ل هذا املوضوع ٕاىل یوم �د، 
ٔ�ن الیوم اك�ن جلنة املالیة واك�ن ٕا�راهات واس�بق لنا تطرق�ا لها يف املك�ب، 

لو س�یاد�مك الس�ید الرئ�س ق�لتو ت�ٔج�ل هاذ املو�د لیوم �د  تنقولوا ح�ذا
  .ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید العريب الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نمت تعلمون واللك یعمل ٔ�ن ل�س 
من اخ�صايص ت�ٔج�ل �ج�ع، ؤ�نمت عضو يف املك�ب وكنمت �ارض�ن ٔ�ثناء 

هاذ اجللسة، و�لتايل ٔ�� تنعتقد حتدید هاذ الیوم من ٔ��ل التصویت �ىل 
  .�ىل ٔ�نه ال جمال �ل�دال يف املس�ٔ� د�ل الت�ٔج�ل

  .منر ٕاىل معلیة التصویت
  ..املوافقون

  .نعطي اللكمة �لس�ید الرئ�س ؤ�نت من بعد أ�س�تاذة �ر�
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ظات احلامسة يف احلیاة من املفروض الس�ید الرئ�س م�ل هذه ا�لح

الربملانیة د�ل بالد� ٔ�ول مرة يف �رخي الربملان، جملس املس�شار�ن یفعل 
مق�ىض دس�توري هام �دا یتعلق �لرقابة �ىل العمل احلكويم، الیوم ا�يل 
فهمت من �مك �ىل ٔ�نه الغیاب د�ل فرق أ��لبیة هو موقف س�یايس، 

  ..ا ما یناقشوش قضا� هتم بالد�هذا ش�ٔهنم، ش�ٔهنم ٕاذا هام یعين بغاو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف التنظمي

  :بنعزوز عبد العز�ز املس�شار الس�ید
  .يف التنظمي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال الس�ید الرئ�س، ل�س يف التنظمي سوف ٔ�قاطعمك الس�ید الرئ�س، ؤ�� 
�ادي نقفل املیكرو ونطلب من إالخوان ما غی�س�لش هاذ اليش يف هاد 

  .لساتاجل 
قلت ٔ�ن �ل�س�بة �لس�ید الرئ�س مل ٔ�قل ٔ�ن هناك موقف س�یايس بتا�، 
و�لتايل ٔ�� ٔ�ضطر ٔ�ن ٔ�وقفمك عن ال�م الس�ید الرئ�س، ؤ�عطي اللكمة 
�لس�یدة رئ�سة ا�مو�ة يف ٕاطار نقطة نظام، ال یمت �سجیل �مك الس�ید 

ة الرئ�س، ال یمت �سجیل �مك الس�ید الرئ�س، ل�س من اخ�صاص ندو 
الرؤساء، ال الس�ید الرئ�س، ندوة الرؤساء ؤ�نمت ؤ�تذ�ر ٔ�نه �الل املدا�� 
د�� أ�س�بوع املايض، كنت حلیت �ىل وا�د املس�ٔ� كتقول �ىل ٔ�نه 
تطبیق النظام ا�ا�يل حبذافره، ول�س من اخ�صاص ندوة الرؤساء هاذ 

 .املس�ٔ� هذه
  .ٔ�عطي اللكمة لٔ�خت تفضيل أ�خت �ر�

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
أ�خت تفضيل، ٕاىل ما سكت �ادي ندوز �لتصویت الس�ید الرئ�س، 

  .ٔ�� مضطر ٔ�نين ٔ�مر ٕاىل معلیة التصویت
  .تفضيل أ�س�تاذة �ر� رئ�سة ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
يل ٔ��  �لشغل هو يف احلق�قة �ل�س�بةا�ميوقراطیة و�ة الكونفدرالیة مجم

ند�رها يه انه اعتد� �ىل ٔ�نه عند ٔ�ي تصویت، حىت  ا�يل بغىاملالحظة 
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�ل�س�بة �لتصویت �ىل أ�عضاء ا��ن س�ميثلوننا يف احملمكة ا�س�توریة وال 

ٔ�ي تصویت اكن نو�ه، تنا�ذوا بعني �عتبار احلضور وتند�روه یوم 

داول هذا يف جلنة الثال�ء، ٕاىل مسحت يل ٔ�نه كام قال اليس بنعزوز كنا نت

الرؤساء وحنرص مجیعا �ىل ٕاجناح لك احملطات اليت نع�شها يف جملس 

  .املس�شار�ن، وهذا محمود عند إالخوان

امرٔ�ة ماتت  15ا�ٓن حنن نع�ش، �اش املغرب وا�د احملطة ق�ی�ة 

ودافعوا واك�ن أ�س�باب ا�يل جعلت هذا، والعامل لكه حترك ؤ�صبح احلذاء 

لفقر، ؤ�صبح احلذاء أ�محر �لس�یدة اليت توف�ت يف أ�محر هو عنوان �

التدافع من ٔ��ل الط�ني والزیت من بني أ�ش�یاء اليت ت��عها الرٔ�ي العام 

  .ا�ويل والوطين

ولهذا س�یدي الرئ�س، �ري �شویة واح�ا خوت وغنوصلوا حللول، ٔ�� 

؟ �منيش يف اجتاه اقرتاح د�ل اليس بنعزوز، ٔ�نه ما اجلدوى ٔ�ننا نصوتوا

ٔ�ش�نو �ادي نصوتوا ا�ٓن؟ راه ��ن، ٔ�نت قر�هتا وقر�هنا وقراها لك يش، 

  .حىت احلضور والص�افة قارهيا

ٕاذن ٔ�ح�ا تنطلبوا الت�ٔج�ل د�ل اجللسة، وما نبغ�ش ٔ�� حتسب 

إالخوان ا�يل عندمه والناس راه ا�ٓن يف ا�ل�ان والزتامات، ما حتس�ش 

وا�د املشلك �بري ا�يل حرك  �لهيم ٔ�هنم ما بغیی�ش ٕاج�وا حيرضوا، ويف

  ..العامل لكه ا�يل اكنت ف�ه مجمو�ة د�ل القرارات، واح�ا �رید

الس�ید الرئ�س، ف�حن ما �ریده، �رید فعال تفعیل  ،ٕاىل مسحت يل
ا�س�تور املغريب وبطریقة ٔ�خویة ولكيش �السني ما يش عیب ٔ�ن وا�د 

الناس مع �كون ضد، وما يش عیب ٔ�ن الناس جتي وتصوت ضد، و�كونوا 
والناس ضد والناس تتفكر، ولكن ٔ�ح�ا ا�يل �غیني ٔ�هنا ختلق الرشوط 

  .د�ل هاذ التصویت
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
  .الرسا� وصلت

  .املوافقون �ىل امللمتس
ٕاىل ما اك�ش املوافقون �ىل امللمتس، ٔ�� مرت �لعملیة د�ل التصویت، 

املوافقون �ىل امللمتس  هل هناك موافق �ىل التصویت، ٕاىل ما اكی�ش
  ..سوف

  املعارضون، ل�س هناك ٔ��د �ل�س�بة �لموافقون �ىل امللمتس؛
  املعارضون �لملمتس ل�س هناك معارض �لملمتس؛

  .د�ل امللمتسون �ىل امللمتس 2املمتنعون عن امللمتس، 
مل حيصل ملمتس مساء� احلكومة املقدم من مخس ٔ�عضاء  و�لتايل،

اليت عرفهتا جام�ة س�یدي بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة  الفاجعة"ا�لس حول 
وبذ� مل حيظ هذا امللمتس �ىل موافقة أ��لبیة املطلقة ٔ�عضاء ا�لس، "

 .�ملوافقة

  .ورفعت اجللسة


