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 ).م2021 مارس 12(هـ 1442 رجب 28 عةامجل: التارخي
ن شامش: الرئاسة س جملس، عبد احلكمي  شارن رئ   .املس
ت ة سبع وعرشون ساعتان و  :التوق قة ابتداء من السا  عرشة ةاحلاديدق

قة  ق اوا  .احلادية عرشة صبا
ٔعام ىل :لدول ا راسة والتصويت    :ا

متمي القانون التنظميي  04.21ون تنظميي رمق مرشوع قان - يقيض بتغيري و
لس النواب 27.11رمق    ؛)حمال من جملس النواب( املتعلق مب

متمي القانون التنظميي  05.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و
شارن 28.11رمق  لس املس   ؛)حمال من جملس النواب( املتعلق مب

متمي القانون التنظميي  06.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و
الس الرتابية 59.11رمق  ٔعضاء ا اب  نت حمال من جملس ( املتعلق 

  ؛)النواب
متمي القانون التنظميي  07.21مرشوع قانون تنظمي رمق  - يقيض بتغيري و

ٔحزاب السياسية 29.11رمق    .)حمال من جملس النواب( املتعلق 

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

شار  ن شامشعبد السيد املس س ، احلكمي  لسرئ   :ا
﷽  

تاح اجللسة لن عن اف ٔ. 
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال ىل مشاريع خيصص ا

ائية،  ست ورة  ٔعامل هذه ا دول  ة مضن  القوانني التنظميية املدر
ملشاريع التالية ٔمر    :ويتعلق ا

متمي القانون التنظميي  04.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و
لس النواب؛ 27.11رمق    املتعلق مب

متمي الق 05.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - انون التنظميي يقيض بتغيري و
شارن؛ 28.11رمق  لس املس   املتعلق مب

متمي القانون التنظميي  06.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و
الس الرتابية؛ 59.11رمق  ٔعضاء ا اب  نت   املتعلق 

ريا، مرشوع قانون تنظمي رمق  - ٔ متمي القانون  07.21و يقيض بتغيري و
  .ٔحزاب السياسيةاملتعلق  29.11التنظميي رمق 

ولٕالشارة، فقد وردت مجيع مشاريع هذه القوانني التنظميية من جملس 
  .النواب، كام تعرفون

هيا،  اقشة مشاريع هذه القوانني التنظميية املشار ٕا ل الرشوع يف م وق
ٔعضاء جلنة  س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود 

ات الرتابية لية وامجلا ا ٔساسية ا ات ا لية  ،والب ا ر ا ولسيد وز
هودات  ىل ا لس  ة  مو ولاكفة السادة والسيدات رؤساء الفرق وا
رشيعية  راسة املعمقة ملشاريع النصوص ال ل ا اليت بذلوها مجيعا يف س

ٔعامل جملسنا اليوم دول    .املس يف 
عها املنعقد  ، 2021مارس  5بتارخي وطبقا لقرار ندوة الرؤساء يف اج

رشيعية  ، فٕان تنظمي املناقشة لهذه اجللسة العامة ال ارمك بذ وكام مت ٕاخ
ب التايل   :سيكون وفق الرتت

هيا دفعة  - ٔوال، تقدمي احلكومة ملشاريع القوانني التنظميية املشار ٕا
دة؛   وا

ٔساسية - ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا  نيا، تقدمي مقرر جلنة ا
دة؛ لجنة حول مشاريع القوانني التنظميية دفعة وا   لتقارر ا

ورة؛ - لمشاريع املذ   لثا، املناقشة العامة 
دة - ىل  ىل لك مرشوع قانون تنظميي    .رابعا، التصويت 

ر احملرتم لتقدمي مشاريع  لسيد الوز ارشة  ٔعطي اللكمة م ليه،  وبناء 
ٔربعة   .القوانني التنظميية ا

ر احملرتمتفضل السيد ا   .لوز

لية ا ر ا يت، وز   :السيد عبد الوايف لف
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن  ، سبق يل  ابية العامة املق نت يف ٕاطار التحضري لالستحقاقات 
لتدابري القانونية  ٔمام جملسمك املوقر مرشوعي القانونني اخلاصني  قدمت 

متهيدي متمي القانون ا ىل التوايل بتغيري و ورة، ويتعلقان  ة لالستحقاقات املذ
اء واستعامل  57.11رمق  ستف ابية العامة ومعلية  نت لواحئ  املتعلق 

ابية  نت الل امحلالت  ة  وسائل االتصال السمعي البرصي العموم
ائية، وبتغيري القانون رمق  ستف ت وتنظمي املتعلق مبدونة  9.97و ا نت

لغرف املهنية ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية    .مراجعة است
ٔربعة مشاريع  ٔنظارمك  ىل  ٔعرض  ٔن  رشف اليوم ب ٔ يف نفس السياق، 
دد لتطور املؤسسات املنتخبة  قوانني تنظميية تندرج يف ٕاطار تصور م

ملشاريع ا ٔمر  ، ويتعلق ا متثيلية ببالد   :لتاليةوتدعمي احلياة ا
متمي القانون التنظميي  04.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و

لس النواب؛ 27.11رمق    املتعلق مب
متمي القانون التنظميي  05.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - يقيض بتغيري و

شارن؛  28.11رمق  لس املس   املتعلق مب
متمي ا 06.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - لقانون التنظميي يقيض بتغيري و
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ات الرتابية؛ 59.11رمق  ٔعضاء جمالس امجلا اب  نت   املتعلق 
ريا، مرشوع قانون تنظميي رمق  - ٔ يقيض بتغيري القانون  07.21و

ٔحزاب السياسية 29.11التنظميي رمق    .املتعلق 

لسيدات  رب  ٔ ٔن  ٔود  ورة،  ٔمه مضامني املشاريع املذ ل استعراض  ق
شارن ف  والسادة املس ىل حضورمه املك احملرتمني عن الشكر اجلزيل 

ات  ات الرتابية والب لية وامجلا ا الل اجللسة اليت خصصهتا جلنة ا
راسة هذه املشاريع وعن مشاركهتم الفعا وإالجيابية يف ٕاغناء  ٔساسية  ا

اد ومسؤول حول التعديالت الواردة فهيا شلك    .النقاش واحلوار 
ٔن ه  ري  ومما الشك ف م الك رمجة صادقة لاله هذا النقاش الهام يعترب 

ملنظومة  لمشاريع املتص  شارون  ي يوليه السيدات والسادة املس ا
ابية الوطنية نت ابية اليت تؤطر احلياة    .نت

س  رية اليت بذلها السيد رئ هودات الك ٔشيد  ٔغتمن هذه الفرصة  كام 
ا ل توفري م ٔ لجنة من  ىل صربه ا ورة و راسة املشاريع املذ خ مالمئ 

لجنة ٔشغال ا   .وسعة صدره وحسن تدبريه 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دادها يف ضوء  ٔنظارمك مت ٕا ىل  ٕان مشاريع القوانني التنظميية املعروضة 
ٔسفرت عهنا املشاورات مع ا لني السياسيني من النتاجئ إالجيابية اليت  لفا

ا التوافق البناء واملسؤول شارية، قوا   .خمتلف مشارهبم، وفق مقاربة 
ب  ح  ىل ف ٔن احلكومة اكنت حريصة  هبذه املناسبة يتعني التذكري 
ث مت  كرة، ح ة م ف ك ت املق  ا لتحضري لالنت املشاورات املتص 

ٔولية مبقر رئاسة احلكو  ات ا ج مة بداية من شهر مارس من عقد 
ة  لص ورو وما شلكته من هتديد  احئة  ٔن ظهور  ري  السنة املاضية، 
شارها،  ىل سبل التصدي الن ٔدت ٕاىل الرتكزي  صاد الوطين،  ق العامة و
ديد ٕاال بداية شهر يوليوز  ب املشاورات السياسية من  ح  ٔىت ف ومل يت

لقاء ث مت عقد سلس من ا لني السياسيني، املايض، ح ات مع الفا
لني املعنيني داد هذه املنظومة بتوافق اكفة الفا   .ٔسفرت عن ٕا

امة  روم بصفة  ٔربعة،  كام تالحظون، فٕان مشاريع القوانني التنظميية ا
ة اليت يعرفها  ينام بة التطورات وا ايب ببالد ملوا نت تطور النظام 

متع املغريب، وكذا ٕاغناء النصو  ابية، ا نت ت  ملزيد من الضام ص احلالية 
ابية وختليقها نت ة العملية    .فضال عن دمع صدق

من هذا املنطلق، فٕاهنا تطرح، ف خيص جملس النواب، تصورا بديال 
رشيعية  لية ال ابية الوطنية اليت مت ٕاقرارها لتوفري ا نت رة  ا سبة ٕاىل ا ل

لشباب الكف بضامن ولوج املرٔة  ة الفرصة  رشيعية وٕا ٕاىل املؤسسة ال
ذية النيابية ملهام التنف طالع  ل  ٔ   .من 

د  ر اجلهوية، مع توزيع املقا وا ، يقرتح تعويض الوطنية 
سعون  ٔساسيني، ) 90(ال ر اجلهوية وفق معيارن  وا ىل ا صصة لها  ا

دد الساكن القانون  عتبار  ٔول بعني  ذ ا ٔ ىل ي لجهة، وركز الثاين  يني 

لمملكة ستورية يف التنظمي الرتايب  هتا ا لنظر ملاك لجهة    .متثيلية 
دد  ر اجلهوية حسب  وا د بني ا يف هذا إالطار، يقرتح توزيع املقا

ة، مع ختصيص  ٔدىن و 3الساكن القانونيني للك  د  د  مقعدا  12مقا
ة ٔقىص للك    .عدد 
ٔطري هذ اة وهبدف ت ق الغاية الن املتو ٔفق حتق ر اجلهوية يف  وا ه ا

  :مهنا، مت ٕاقرار الضوابط التالية
ىل صعيد اجلهة بدون تقسميها ٕاىل  - دة  رشيح مو د الحئة  اع

ن؛  جزٔ
وية يف ثليث  - رشيح  لمرتحشات يف لك الحئة  ٔدىن  حتديد العدد ا

ٔس د الواجب ملؤها، وهذا سميكن من ٕادراج  ور املقا امء مرتحشني ذ
لواحئ؛   مضن نفس ا

رشيح حرص  - ٔوىل والثانية يف لك الحئة  ني ا ختصيص املرتب
د احملددة  رمس املقا ساء، وال حيول ذ دون حقهن يف الرتحش  ل

ابية احمللية؛ نت ر   وا
ات  - دى امجلا ٕ ابية  نت لواحئ  سجيل يف ا ريا، اشرتاط ال ٔ و

لرتشيح، لضامن متثيليات الواقعة يف النفو  لجهة املعنية  ذ الرتايب 
ة وفعلية ق  .وية حق

لمنتخبني، تنص  لزتام السيايس  ٔخرى، وسعيا ٕاىل ضامن  ة  من 
ة النيابية اليت  مو ٔو ا رملاين ختىل عن الفريق  ىل جتريد لك  املنظومة 

الل مدة رملاين ختىل  ىل جتريد لك  هيا، كام تنص  متي ٕا انتدابه عن  ي
رحش  ٔو املنظمة املهنية اليت  ٔو املنظمة النقابية  لهيئة السياسية  ء  ن
مسها، مع متكني الهيئة اليت قامت بزتيته من حتريك مسطرة التجريد، عن 
شارن  س جملس املس ٔو رئ س جملس النواب  طريق تقدمي ملمتس ٕاىل رئ

ىل احمل ا طلب التجريد  ستورية، كام تنص املؤهل قانو ٕال مكة ا
ول ملدة سنة  ذر مق رملاين تغيب بغري  ىل جتريد لك  ضيات اجلديدة  املق

  .رشيعية اكم
ذة يف جمال امحلالت  ليق املت ىل تعزز ٕاجراءات الت وحرصا 
ة  رشيعية واحمللية، وٕاضفاء الشفاف ت ال ا لمرتحشني لالنت ابية  نت

ل  قا  لهيا، حتق ىل ويل لك الالزمة  منافسة املنصفة والرشيفة، فٕانه بتعني 
ابية وفق منوذج حيدد  نت داد حساب محلته  ٔو لك مرتحش ٕا الحئة 

ه  ل احملدد لهذه الغاية، مع الرفع من مبوجب نص تنظميي، وٕايدا ٔ ل ا دا
ر ل السالفة ا ٔ   .مدة ا

ورة، جيرد املنتخب ا ٕالجراءات املذ د  دم التق ا  ملعين من يف 
دم  ىل  الوة  رابية،  ة  تخبا يف جام ٔو م رملانيا  عضويته، سواء اكن 
الس امجلاعية والرتابية  ت ا ا رشيعية وانت ت ال ا نت لرتحش يف  ٔهليته 
الل  تاليتني، وذ دون إال ني م والغرف املهنية طي مدتني انتدابي

ملبالغ  و عن ملتابعات القضائية ف يتعلق  اليت تلقاها من مسامهة ا
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مسها رحش  ٔو املنظمة النقابية اليت    .طريق الهيئة السياسية 
ل لواحئ مرتحشهيا، و  شك ٔحزاب السياسية ف يتعلق ب سريا ملهمة ا ت

ة الحئة الرتشيح اليت تبني بعد انرصام  ة تقر بص فٕان التعديالت املقرت
ٔن  ات  ل احملدد ٕاليداع الرتشي ٔ اب، ا ري مؤهل لالنت د مرتحشهيا  ٔ

سبة  ل نيا  ن يف املراتب ا د ب املرتحشني املتوا رت ويعاد حبمك القانون 
ب اجلديد عند توزيع  ىل، ويعمتد هذا الرتت ٔ لمرتحش املؤهل ٕاىل املراتب ا

ٔسامء املنتخبني الن  د وٕا   .املقا
ذية  ٔدىن من الرشعية التنف د  ٔخرى، ولضامن  ة  ىل من  لمنتخبني 

ات الرتابية، يقرتح تعممي رشط حصول  صعيد جمليس الربملان وجمالس امجلا
ني  ٔصوات الناخ ىل مخس  ٔقل  ىل ا ٔو املرتحش الفريد  الالحئة الفريدة 

ابه الن عن انت ابية لٕال نت رة  ا ن يف ا د   .املق
اصة ابية،  نت لصة من املامرسة  ادا ٕاىل العرب املست ف  واس

راهات املرتبطة مبسؤولية  نتداب النيايب وإال ق بني  يتعلق بصعوبة التوف
س التفرغ الاكمل لتدبري  يض من الرئ ات الكربى اليت تق رئاسة جمالس امجلا
ىل ٕادراج رئاسة  ٔحسن الظروف، فٕان املنظومة تنص  ة يف  شؤون امجلا

دد ساكهنا  اوز  ة يت سمة مض 300جملس لك جام االت التنايف ٔلف  ن 
ات بنص  مت حتديد قامئة هذه امجلا د جمليس الربملان، وس ٔ مع العضوية يف 
شمل  االت التنايف مع العضوية يف جمليس الربملان ل تنظميي، كام مت توسيع 

ٔقالمي   .ٔيضا رئاسة جمالس العامالت وا
ىل  لبية  ٔ ايب، وافق جملس النواب  نت ىل مستوى النظام  و

سبة تعدي ل قرتاع املعمتد  ٔسلوب  ة  د التطبيق ل يتعلق مبراجعة القوا
ستخرج  ديد  ايب  د قامس انت ور، وهيدف التعديل ٕاىل اع لس املذ لم
دد  ابية عوض  نت رة  ا ن يف ا د ني املق دد الناخ ٔساس  ىل 

د،  لمشاركة يف توزيع املقا لواحئ املؤه  هتا ا ٔصوات اليت  رتب ا وقد 
سبة  ىل  ٔصوات املعرب عهنا  %3عن ذ ٕالغاء رشط احلصول  من ا

د   .لمشاركة يف معلية توزيع املقا
عتبار برضورة حفاظ  ذا بعني  ٔ شارن، و لس املس سبة  ل ٔما 
اص هبا، طبقا  رملاين  ىل فريق  ٔكرث متثيلية  لمشغلني ا املنظامت املهنية 

ضي ستور واملق ور، لروح ا لس املذ لم ايب  نت لنظام  ات املتعلقة 
ىل  صصة ملمثيل هذه املنظامت  د ا رمس املقا صار يف الرتحش  ق مت  س
لني  شغاالت الفا هنا من التعبري عن ا سبني لها، وذ هبدف متك املن

صاديني وتطلعات املقاوالت الوطنية   .ق
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس
ايب  نت ىل النظام  الها  ٔساسية اليت مت ٕاد من بني التعديالت ا
لبية  ٔ قرتاح من  ليه جملس النواب،  ي وافق  احمليل، هناك التعديل ا
ٔسلوب  ة  د التطبيق ة النيابية، الرايم ٕاىل مراجعة القوا مو الفرق وا

ٔعضاء جمالس اب  نت ات اخلاضعة  قرتاع اخلاص  اجلهات وجمالس امجلا

ايب  د قامس انت ىل اع ور ينص  ٔن التعديل املذ لنظام الالحئة، ذ 
ابية اجلهوية  نت رة  ا دد املصوتني يف ا ٔو ستخرج عن طريق قسمة 

د والواجب  دد املقا ىل   ، ٔو املقاطعة امجلاعية، حسب احلا ة  يف امجلا
ٔص سبة ا ذف  د ملؤها، مع  لمشاركة يف معلية توزيع املقا وات املطلوبة 

اليا يف  ٔصوات املعرب عهنا %6احملددة    .من ا
ه بالد من خطوات رائدة يف جمال  بة ملا حقق ٔخرى، وموا ة  من 
ة تتضمن  سوية يف املؤسسات املنتخبة، فٕان املنظومة املقرت متثيلية ال دمع ا

ضيات رصحية، مت مبوجهبا ختصيص ثل ساء  ثمق ل ٔقل  ىل ا د  املقا
ساء  ل صصة  د ا دد املقا ٔقالمي، كام تقرتح الرفع من  الس العامالت وا مب
د  دد املقا ة ملموسة، عن طريق حتديد  ف ك الس امجلاعية  ىل صعيد ا

قرتاع الفردي يف  ات اخلاضعة لنظام   5املكفو لهن يف جمالس امجلا
اليا، وختص  4عوض  د  ات مقا د لفائدهتن يف جمالس امجلا يص ثلث املقا

ات املقسمة  لالحئة، مبا يف ذ جمالس امجلا قرتاع  ٔسلوب  اخلاضعة 
الس  ساء يف ا متثيلية ال سبة العامة  ٕاىل مقاطعات، وبذ سرتتفع ال

ٔكرث من  %21امجلاعية من    .%26اليا ٕاىل 
ٔخرى، واعتبارا لطبيعة العالقة امل  ة  ني من  بارشة بني الناخ

قرتاع  ٔسلوب  ات املعنية، فقد مت توسيع جمال تطبيق  واملرتحشني يف امجلا
ات اليت يرتاوح ساكهنا ما بني  ٔيضا امجلا شمل   35.000الفردي ل

ىل  50.000و قرتاع الالحئي  رص تطبيق منط  سمة، وبذ سيق
ىل  دد ساكهنا  زيد  ات اليت  اليا سمة، و  50.000امجلا ددها   81يبلغ 

ة   .جام
د املنظمة  ٔخرى لضبط القوا ال تعديالت  يف نفس السياق، يقرتح ٕاد
شار جامعي تقدم  ع لك مس ايب امجلاعي، مبا يف ذ م نت لالنتداب 
ة من مدة  الل الفرتة املتبق ت اجلزئية  ا ستقالته من الرتحش لالنت ا  طو

ري سل  اورة  مية، كام يقرتح تنظمي اقرتاع جزيئ مللء نتداب، درءا للك م
ة فورية دون انتظار  ف ك ات الصغرى  اصل يف جمالس امجلا لك شغور 

دها   .شغور ثلث مقا
ملنظومة املعروضة  لتعديالت الواردة  اكمل  ظور م ويف ٕاطار م
ٔحزاب  ىل إالطار القانوين املنظم ل ال تعديل هام  ليمك، يقرتح ٕاد

متثل رشيعي الالزم لتفعيل التوجهيات  السياسية،  ٔساس ال يف وضع ا
اعية ٕاىل الرفع من  ٔيده، ا ة جلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و السام
ىل جتديد  بهتا وحتفزيها  ٔحزاب، بقصد موا مع العمويم املمنوح ل لغ ا م
مع العمويم لفائدة الكفاءات اليت  ٔساليب معلها، مع ختصيص جزء من ا

بتاكرتو  ليل و   .ظفها يف جماالت التفكري والت
ٔحزاب السياسية،  متويل العمويم لفائدة ا ملوازاة مع الرفع من ا
ىل مستوى الرتاب  ٔحزاب  د الفعيل ل ٔدىن من التوا د  ولضامن 
د استفادة  ريم ٕاىل عقلنة وضبط قوا ديدة  د ضوابط  الوطين، مت اع

و مع املايل  ٔحزاب من ا ىل ربط ا ٔساسا  ، وتنص هذه الضوابط 
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ر  وا دد ا ة، لثلث  ستفادة برضورة تغطية احلزب من  هذه 
ٔقل، رشيطة  ىل ا ٔعضاء جملس النواب  اب  نت ابية احمللية اخلاصة  نت
ات اململكة  ع  ٔر ىل ثالثة  ٔقل  ىل ا ة  ر موز وا كون هذه ا ٔن 

ٔخرى تغطية نص ة  ة، ومن  ىل من  ابية اجلهوية  نت ر  وا ف ا
ور لس املذ ٔعضاء ا اب  نت ٔقل اخلاصة    .ا

ليات  روم وضع ا يف هذا إالطار، مت ٕادراج تدابري هامة ونوعية 
خلارج وكذا  ٔفراد اجلالية  ىل ٕادماج  ٔحزاب السياسية  الكف بتحفزي ا

ابية اخلاصة  نت ، يف العملية  ورا وٕا لس النواب، وذ الشباب، ذ مب
د احلزب  متويل العمويم برضورة تق ستفادة من ا عن طريق ربط 
ىل رٔس لواحئ الرتشيح اليت ستقدم  ات  ٔدىن من هذه الف برتشيح العدد ا

ر احمللية وا ر اجلهوية وا وا ىل صعيد لك من ا ه    .بزتية م
ٔفراد اجل ىل ٕارشاك  ٔحزاب  الية ويف نفس السياق، وهبدف حث ا

ال  ابية احمللية، مت ٕاد نت ر  وا رمس ا ساء يف لواحئ الرتشيح  وكذا ال
ٔو مرتحشة مينح  خلارج  ٔن لك مقعد يفوز به مواطن مقمي  ىل  تعديل ينص 

متويل يضاعف  لغا من ا ٔو املرتحشة م سب ٕاليه املرتحش  ي ين  5احلزب ا
مع ال  رمس حصة ا دمرات املبلغ الراجع للك مقعد  لمقا صصة    .سنوي ا

سبة  الل خفض ال مع العمويم من  د رصف ا كام متت مراجعة قوا
ابية احمللية  نت ر  وا ىل صعيد ا لهيا  ٔصوات احملصل  املطلوبة يف ا

مع السنوي من  ة املضاعفة من ا ، %1ٕاىل  3لالستفادة من احلصة اجلزاف
سبة املطلوبة لالستفادة من احلص ٔساس ومت خفض ال ىل  ة اليت توزع 

ٔصوات من  دد ا د و   .%3ٕاىل  5دد املقا
ٔحزاب من  ة املعمتدة سمتكن ا ٔخرى، فٕان التعديالت إالضاف ة  من 
ة من التدابري  شلك ملموس، عن طريق مجمو اتية  حتسني مواردها املالية ا

ٔحزاب من جتا ضيات احلالية بقصد متكني ا وز الهامة، كام متت مراجعة املق
ىل  ٔ لس ا ٔمام ا هتا  إالشاكليات اليت تعرتضها عند تقدمي حسا
هتا السنوية وٕاثبات رصف نفقاهتا  ة مسك حسا يف سيط  ت وت لحسا
ال  ٓ دات اجلاري هبا العمل، مع الرفع من بعض ا ئق واملس لك الو

  .املرتبطة هبا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

متزي بوجود حتديني  ام  ٔيت يف سياق  ت املق ي ا داد لالنت ٕان إال
احئة فريوس  ة  ر دول املعمور ملوا سا ٔوهلام بتجند بالد  برين، يتعلق 
ٔو احلد من  ف  ورو وما يتطلبه ذ من مواص اجلهود لتطويقها والتخف

لتطورا تعلق  دي الثاين ف ٔما الت رها،  ت الهامة اليت تعرفها قضية ٓ
دتنا الرتابية   .و

هتا  ة والفعا اليت تب اق س ، فٕان املقاربة  ورو سبة جلاحئة  ال ف
لتوجهيات النرية لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  ذا  ، تنف بالد
ىل توفري  ول اليت معلت  قدمة بني ا ٔت املغرب ماكنة م ٔيده، بو هللا و

لقاح مل حا لتلق مج وطين واسع  ر ذ  كرا يف تنف   .واطنهيا والرشوع م
 ، ال امل ٔىب  ني  وقد جتىل احلرص املليك السايم هبذا اخلصوص 
ح،  لتلق ٔن يعلن خشصيا عن انطالق امحل الوطنية  حفظه هللا، ٕاال 
ة ليكون التطعمي جما لفائدة  ٔيده هللا، توجهياته السام اللته،  ٔعطى  و

انب املقميني ببالداملو  ٔ   .اطنات واملواطنني وا
ادة احلكمية  ت املغرب حتت الق ٔث ا الوطنية، فقد  ٔما ف يتعلق بقضي
ىل استقرار  حلمكة والرزانة، حفاظا  ، نرصه هللا، حتليه  جلال امل
ا التور  ة ٕاىل ٕاهناء  بلوماسية املتا لوسائل ا ث سعى  املنطقة، ح

ع نفصاليني ملا معدت ٕاىل عرق حرية تنقل اليت اف ة من  لهتا مجمو
ويل  لقانون ا هتاك صارخ  رب معرب الكررات، يف ا اص والبضائع  ٔش ا

دة ٔمم املت ظمة ا اية م ر ٔسست لوقف ٕاطالق النار  ات اليت    . واالتفاق
امال حمفزا  حلمكة وضبط النفس اكن  ٕان املوقف املغريب املشهود  

ة، اليت لع ٔمرك دة ا ت املت ىل رٔسها الوال ول الصديقة، و دد من ا
 ، ا قلميي العيون وا ٕ صلية لها  ح ق ىل ف رتفت مبغربية الصحراء،  ا

عل   .معلنة بذ عن دمعها ملوقف بالد العادل ٕازاء هذا الزناع املف
ت الكربى  لرمغ من الصعو ت،  د ٔن هذه الت اليت وغين عن البيان 

ٔمره، ٕاال  ٔعز هللا   ، ال امل زد بالد بفضل حمكة وتبرص  ا، مل  تطر
ىل مواص مسريهتا السلمية والتمنوية الشام وتوطيد الرصح  ٕارصارا 
ابية  نت ستحقاقات  داد لتنظمي  ٕال ا اليوم  الل الزتا ميقراطي من  ا

ستورية والقانونية، يف ري مستقر ظل املق يف مواعيدها ا اخ دويل    .م
يف هذا إالطار، البد من استحضار روح املسؤولية العالية اليت طبعت 
الت القمية  مواقف الهيئات السياسية طي املشاورات السياسية والتد
ىل من  ث تت لجنة، ح ات ا الل اج شارن  لسيدات والسادة املس

يايس وبث امحلاس والتعبئة يف اللها الرغبة امجلاعية يف ٕانعاش العمل الس 
ابية  نت افة يف احملطات  ك خنراط  ل  ٔ متع، من  ت ا خمتلف مكو
ٔطراف املعنية، يف  املق ورسيخ ثقافة التنافس الرشيف واملنصف بني ا
سكة، تعكس التطورات والتحوالت  ٔفق ٕافراز مؤسسات متثيلية قوية وم

متع يف خمتلف  شهدها ا االتاليت    .ا
ٔهداف الن يبقى رهينا مبدى  ق هذه ا ٔن حتق يد  ٔ ٔود الت وهنا 
ة  ىل املصل لني السياسيني لتغليب الصاحل العام  استعداد اكفة الفا
رملان وحكومة  ٔطراف، من  ىل اكفة ا غي  وية الضيقة، كام ي ٔو الف اتية  ا

ل ٕاجناح  وهيئات سياسية وجممتع مدين، بذل لك اجلهود الالزمة ٔ من 
ديد  ميقراطية، تؤكد من  ابية املق وجعلها حمطات قوية  نت املواعيد 

اء املغريب، ٕاقلمييا وقار ودوليا ست   .متزي 
ادة احلكمية  ري بالد واستقرارها، يف ظل الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده، ضامن و  لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و دوام ا
ميقراطي يار ا خ ىل صيانة    .واسمترارها والساهر 

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
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س   :السيد الرئ
ر احملرتم   . شكرا السيد الوز

ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا ٓن ملقرر جلنة ا اللكمة ا
لجنة حول مشاريع القوانني التنظميية   .لتقدمي تقارر ا

االتق   .رر وزع ٕالكرتونيا وورق
ٔربعة كذ  ب املناقشة العامة ملشاريع القوانني التنظميية ا ح  ٔف ٓن،  ا

دود  ٔصا واملعارصة يف  ب لفريق ا ٔول لكمة يف الرتت دة، و  16دفعة وا
قة   .دق

يف شار السيد دمحم مك   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر   احملرتم، السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

مس فريق  ديد  ٔتقدم من  ٔن  زتاز والرسور  ٕانه ملن دواعي 
ت العامة، كام  ا ٔصا واملعارصة ملناقشة القوانني التنظميية املؤطرة لالنت ا

ي مزي حلوار ا ن  دة، مشيد لهيا جملس النواب، دفعة وا النقاش  وافق 
لتعديالت  لسني و تصة  لجنة ا ل ا ات طوال دا ي دام لسا ا
طلق املعارضة الوطنية  هنا يف جملس النواب، ومن م ىل مضام املد 
ري  راه  لوطن وتعطي البدائل للك ما  مثن لك ما هو ٕاجيايب  البناءة اليت 

ائية ا ست قة  ق اصة يف هذه املر ا  ، اسب  ليت منر مهنا مبعية م
لت العامل يف نفق صعب، نقاوم مجيعا من  ٔد احئة  ة  دول العامل يف موا

ه ل اخلروج م ٔ.  
ٔمان وضامن  ة يه صامم  ٔن املؤسسة امللك ٔؤكد  ٔن  بداية، البد 
وهني يف هذا  ، م ستقرار استقرار لك املغاربة، رافضني لك مقايضة 

ميقراطي املمتزي عية إالطار مبسار ا ة دميقراطية اج ي تؤطره ملك ، ا
احئة  د"مواطنة، ظهر دورها جبالء مع  ، ح رٔى العامل "19- وف

شغاالت ومهوم  سان، امل املواطن، م القرب من ا ٕاجنازات امل إال
اه، . املواطنات واملواطنني ال امل دمحم السادس، حفظه هللا ور ٕانه 

ته وبعد  اق فعل اس نا ''لفني''نظره، بعد ما كنا ف ٔن يو ، استطاع 
ح  رب ف ري املسبوقة،  ٔزمة العاملية و ، لتدبري هذه ا مجيعا، حكومة ورملا
 ، ٔولوية املر املق ال امل  ي جع  عية ا ج ورش امحلاية 

اوز  اال فاص يف ٕاجنازه، ال يت ٓ لحكومة  دد  ، واحلكومة 2025و
لهيامشكورة  ا  لينا هذه القوانني واليت صادق الت  ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
النتصارات املتتالية  ٔيضا  سم  اقشة هذه القوانني يف سياق ي ٔيت م ت
رتاف  ال ، تعززت  ال امل بلوماسية املغربية املبادرة اليت يقودها 

ة مبغربية الصحراء و  ٔمرك دة ا ت املت لوال ة التارخيي  ٔمرك صلية  ح ق ف

رست  ىل الصحراء،  ة اململكة املغربية  ٔحق ٔمريك  ، كتعبري رمسي  ا
ٔمن رشعية  دة وجملس ا ٔمم املت ٔثريها يف ا ال كدو عظمى لها ت من 
رس مؤامرات اخلصوم،  ٔقالمي الصحراء ٕاىل اململكة املغربية، وهو ما  ء  ان

ري و  ريد اليت يقودها العدو اجلزا ي  نظامه العسكري املتغطرس، ا
زاع الصحراء املغربية عال  ف لمغرب  لية  ا ه ا ٔزم ر    .تصد

ر احملرتم،   السيد الوز
ح، واليت  لتلق ٕالسرتاتيجية الوطنية  ن  كون خفور ٔن  نا ٕاال  ال ميك
ه  ي حقق اح الباهر، ا ن هبذا الن ة وممتازة، وخفور ٓم جتري يف ظروف 

، مم قدمة، وذ بفعل إالرشاف بالد ا جعلنا و امحلد حنتل مراتب م
ث متر العملية  ٔعطى انطالقهتا، ح ي  الشخيص واملبارش جلال امل ا
ر ملن يقود العملية هبذه  اسبة جندد فهيا الشكر والتقد دار، ويه م لك اق

ة العالية، مما عزز دور اململكة يف حميطها إالقلميي وا   . ويلرتاف
رفض  ٔصا واملعارصة  ٔن فريق ا ميقراطي، نؤكد  الرجوع ٕاىل اخليار ا ف
ظور جمرد ابزتاز ظريف  ابية، واليت تبقى يف م التبايك عند لك حمطة انت
ه وزارة  ي تعاجل ف حلياد إالجيايب ا وهني يف هذا إالطار  يتكرر، م

ىل رٔ  ة، و لية لك امللفات السياسية واحلقوق ا ت، ا ا نت سها ورش 
ٔن املغرب،  ة لنؤكد هلم  ملقاربة احلقوق ني ٕاىل العمالء واملتاجرن  و م
ياري يف ورش حامية حقوق  شلك ٕارادي واخ ، اخنرط  ال امل ادة  بق
لمقايضة بقضا الوطن  لية  كون  ٔن  سان، وال ميكن لهذا امللف  إال

ىل رٔس  ية لك وفرصة لرضب مؤسساتنا الوطنية، و ٔم ها املؤسسة ا
ة الظاهرة  ايق يف موا س ٔداهئا  وهني ب زهتا املدنية والعسكرية، م ٔ
سانية يف التعاطي مع لك امللفات،  دت، ومبقارهتا إال ٔي و إالرهابية 

ٔمر   .رافضني لك ابزتاز يف هذا ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ن بب ومبؤس  كون خفور ٔن  نا ٕاال  ا مجيعا ال ميك ساته، عندما الزتم

لرمغ من هذه الظروف  ستورية،  الها ا ٓ ت يف  ا نت ظمي  ب
احئة  ائية اليت فرضهتا  د"ست لت العامل ٕاىل غرفة "19-وف ٔد  ،

دار  ق ٔدارت  لية وطامقها اليت  ا ري مسبوق لوزارة ا نتظار، ٕاجناز 
هتا لهاته القوانني، واليت املشاورات مع اكفة الفرقاء السياسيني،  ا ٕ توجت 

اقشهتا   .حنن بصدد م
لبية  ٔ ٔحزاب السياسية الوطنية،  ٔيضا ٕاىل ا الشكر موصول 
ميقراطي،  ٔساسية لتطور مسار ا ز ا د الراك ٔ ومعارضة، واليت تبقى 
سهتدف مؤسساتنا  س اليت  رفض فهيا لك معليات التب اسبة  ويه م

ٔنه  ن  ٔحزاب سياسية احلزبية، مؤكد ميقراطية دون وجود  ال ميكن بناء ا
لرتاكامت إالجيابية  خر  ٔن نف لنخب،  حيق لنا  ة  ت فا وقوية، م
ات  ليات املشاركة السياسية والوثوق مبخر رب تعزز   ، اليت حققهتا بالد

قرتاع   . صناديق 
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ر احملرتم،   السيد الوز
اءت لرتصيد ٕان مشاريع القوانني التنظميية ا ت  ا النت ملرتبطة 

ىل اخلصوص، مما جيعلنا  سبات وتعزز احلاكمة، احلاكمة السياسية  املك
ىل احلوار اجلاد واملسؤول، معزتن  ميقراطي املبين  ىل مسار ا مطمئنني 

ا ت دميقراطي   .لتوافقات احملققة، واليت حص
الل مضامني هذ ه القوانني اليت هذه احلاكمة السياسة جتسدت من 

وية، واشرتاط  رشيعية  ر  داث دوا االت التنايف، وٕا اءت لتوسيع 
ٔحزاب حبق تقدمي طلبات  ٔقالمي، ومتتيع ا الس ا لرتحش  زية احلزب 
ٔن  الل توسيع املناصفة، حبيث جند  ٔيضا من  التجريد، حاكمة جتسدت 

لسعي حنو امل  ارش  شلك واحض وم ت  ناصفة لك ثقة، هذه املشاريع تو
ضيات الفصل  دود 2011من دستور  19طبقا ملق ث سنصل ٕاىل  ، ح

ٔكرث بعدما كنا يف  26% ٔخرى ذات %21ف ضيات ا ريها من املق ، و
ٔمهية القصوى   . ا

ر احملرتم،  السيد الوز
ل  ٔن حتسم دا ٔريد لها  ي  ايب ا نت لرجوع ٕاىل معركة القامس 

ستورية مبنطق ل فريق  املؤسسات ا دميقراطي سلمي وراق، نؤكد دا
لني، الغرض  دد املس د  ع ا لصاحل تغيريه  ٔن تصوي ٔصا واملعارصة ب ا
ىل حساب  ٔحزاب  ه بعض ا د م ستف ي اكنت  ياز ا م ه هو ٕالغاء  م
لتايل اكنت لنا  ٔصا واملعارصة، و ٔخرى، ومن مضهنا حزب ا ٔحزاب 

ىل ة يف التصويت  ا شتغل  الش ٔننا  ىل حساب حزبنا،  تغيريه، ولو 
ٔو  كوص  ٔي  س هناك  ٔحزاب، ول ة ا س مصل ة الوطن ول مبنطق مصل
ىل الكرايس الوثرية مبنطق  ٔلف اجللوس  ي يبقى يف خمي من  راجع ا

ٓخر   .ٕاقصاء ا
ىل مسو خطابنا  يض احلرص الشديد  ا السياسية املتفردة تق ٕان جترب

ٔص  ي  رتقاء به، حمذرن من السيايس ا نا كنخب سياسية  بح من واج
ٔنه  ٔن ذ من ش ٔو حماوالت الشيطنة والتبايك،  راشق  ٔو  زالق  ٔي ا
ة  ا لتايل فٕان املسؤولية والش ميقراطية وسئ لها، و ا ا ٔن يضعف جترب
يض حتمل املسؤولية حبلوها ومرها وجعل الوطن فوق  السياسية تق

ٔحزاب والنقا   .تا
ىل  لية احملرتم،  ا ر ا ري، جندد لمك الشكر، السيد وز ٔ ويف ا
ريا وسي ٕالنتاج مؤسسات  ٔ ٔوال و ت  ا نت مك املقدرة، وتبقى  جمهودا
ت املشهد  ني مجيع مكو د ذاهتا، دا اية يف  ست  دستورية قوية ول

بة التمنية الشام ال يت يقودها السيايس الوطين ٕاىل حتمل مسؤوليهتا يف موا
كون هذه احملطة  ٔن  ت و ىل اكفة املستو ، حفظه هللا،  ال امل
لخطوط امحلراء  ٔو جتاوز  ل، دومنا جترحي  لتدافع السيايس الن اسبة  م

ا السياسية املمتزية ن جترب لثوابت، معزز   .املرتبطة 
ه هذه القوانني، ومن  اءت ف ي  اكن هذا هو السياق العام ا

شار اليس العريب  الطبيعي يل املس رك لزم ٔ ٕالجياب، و لهيا  سنصوت 

ا   .التطرق لبايق عنارص مدا فريق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار    :العريب احملريش السيداملس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ادي نبدا  ني ٔ  يلم ل د ايبما ساىل الزم نت ىل القامس   .  

  إالخوان،
ا  ا به اح يل تقدم ايب ا نت ري نطرح السؤال، هل القامس  ٔ بغيت 

ٔنه  لنا ب ط"كفرق املعارضة واهتمنا، ووصف التعديل د ، وهذا عيب "لق
لبية واملعارضة  ٔ ٔحزاب احملرتمة يف ا ل ا ش يتوصف التعديل د ار  و

ط   ؟لق
ا كربملانيني مي توصف رو تق ، وبغينا ند ٔننا اجهتد الش؟  لكساىل،   

رو  20لـ ٔمل وند ل الت د الوقفة د رو وا سنة من النظام الالحئي وند
لكساىل لنا  ٔسف مت الوصف د   .التعديالت، ولكن ل

لهيا يف بداية  لكمو  يل  منو ا سبة ا ىل  ن  هتد سولو ا ا بغينا  اح
ادي حيق منو و %5، %7قو احلكومة، وقالو  سبة ا يف حماربة  %2يف 

ٔشنو حققو؟  ٓن    الفساد، ا
ٓن حققت  ين ا ن الع ل اليس سعد ا سبة  %1.7احلكومة د من 

يل  يل اكينة يف البالد وا ٔزمات ا قة املرة وا ش يعرفو املغاربة احلق منو،  ا
ب الرتاجعات ا س ل املناطق  ة د شوها املغاربة يف مجمو ملتدنية لهذه تيع

ل التخطيط ة د ل املندوبية السام ليل هو د يم ،احلكومة، وا   . مايش 
ن يف هذه احلكومة  هتد ن  مليلا ل احلكومة اكن ا سلمو املفاتيح د

رمه سنة  430يف  ل ا ن وصل لـ 2012مليار د ٓن ا مليار  794، ا
لفائدة ما بني  قرتاض  رمه،  ل ا ن %4.5و %4د ل ا ، الفائدة د

يل دارو 42ٔكرث من  ٔشنو ا ن  هتد ن، ها ا ل ا   .مليار سنو الفائدة د
ٔهنم  لكساىل،  رملانيني حمرتمني  يل وصفو  قة ا ن يف احلق هتد هاذ ا
لكساىل،  هلم ووصفومه  لو د هلم ويدليو  ىل الرٔي د او يعربو 

ساىل، ال ث  سبة هاذ . مايش ح ش ال ٔمام املغاربة  يل الزتمو  ن ا هتد ا
ل البطا خيفضوها لـ  ٔبواب  %8.5د ىل  ٓن قربنا  ن %13ا هتد ، ها ا

يل دارو   .ٔشنو ا
بية ودارو ترصحيات خمالفة  ٔج وات  يل مشاو لق ن هوما ا هتد ا

و ل ا ا . لقرارات الكربى واملصريية د عنا مج  2016خرس يف  مليلاح
من، ولكن الوطن  ا  لنا واح ٔن احلزب د لور،  حواجينا ورجعنا حباالتنا 

ٔصا  ، من)PAM1(ٔوىل من  ل ا ٔصا واملعارصة ومن الربملانيني د ا
ه، ما قلناش مازال ما  واملعارصة اكملني، ما قلناش الربيع العريب مل ي

                                                 
1 Parti Authenticité et Modernité 
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ٓن  ٔبدا، ولكن ا لينا،  اء التعديل يف  مليلقطعناش الواد وشفو ر
ا  ايب، تقدم نت ل القامس  لتعديل مكعارضة د ا  جملس النواب وتقدم
لنا،  لية رفض التعديل د ا ر ا لتعديل يف جملس النواب، السيد وز

ٓن  لية، وا ا ر ا س احلكومة مشا مع السيد وز لبية  مليلورئ ٔ ابت ا
ليب  ٔ ر اب التعديل يف جملس  مليلٔو احلزب ا شارن السيد وز املس

رشيعية،  ا، وهذه مؤسسة  ا كربملانيني من حق ل التعديل، واح لية ق ا ا
ٔحزاب  لنا  و احلكومة، قلنا اللكمة د يل ترناق ا ا رشعو واح يل ت ا ا واح
ر  لو السيد وز يل ق لبية واملعارضة، رفضنا التعديل ا ٔ سياسية يف ا

ا كرب  لية، رفضناه ومن حق ا ٓن ا ملان، رفضنا التعديل يف الربملان، وا
ميقراطية ل ا ل د حب والق ٔن السلخ وا سمعو ب   . ت

س احلكومة مىش مع التعديل،  ل التعديل، رئ لية ق ا ر ا السيد وز
حب  سمعو ا لنا، وت ىل الرٔي د رب  ا كربملانيني قلنا لكمة احلق،  اح

ان هللا ٔكرب، وسب ل، هللا   .والسلخ والق
ستافدو من  10هاذي  واون، ت ستافدو يف ا سنني وهاذ الناس ت

هنم ميينا وشامال،  ستافدو من إالماكنيات، تيوزعو ف ب يازات، ت م
ش  1260 لو يف هاذ الواليتني، ما اكن صب سايم مت التعيني د م

سلخ وتذحب؟  ميقراطية ت ل حماربة  مليلا ل الواك د ر د ة تعني املد ٔم ا
س احلكومة السابق، ما اكش سلخ  رتام املساطر من طرف رئ بدون ا

ميقراطية؟   ا
ٓن  راجعو  مليلا ش  ٔحزاب اتفقو  ن وهاذ ا او هاذ الربملانيني مسا

ٔنية لـ  رو قراءة م ٔصا  20ويد ا،  ا حس سنة من التدبري، واح
ٔهيا  ل  ري م ٔن نعطيمك  ٔننا مظلومني،  شارون احملرتمون، ومعارصة، ب املس

اب  يل تيقود احلكومة د  ٓسفي احلزب ا  2016صوت يف  29.000يف 
نا  ا ج ٔول ادا 28.500واح لنا 2، احلزب ا ا احلزب د  28.500، واح

رو 1ادينا  اش ند طق؟ واش ما من حق دل؟ واش هذا م ، واش هذا 
اش نعدلو هاذ القامس؟ يعين هاذ ا ادة النظر؟ ما حمق ل ٕا حب والسلخ والق

ميقراطية وصلت حىت لهاذ القامس ل هاذ ا   .د
قي  حب والسلخ احلق ن ال ذحب وال سلخ، ا وثقو بيا، إالخوان، راه ما اك
ن يه يف املناصب ما غتبقاش وذاك الكرايس ما غيبقاوش، وذاك  يل اك ا

ٔنو  ن زعام  حب والسلخ واك ن ا يازات ما غتبقاش، هذه فعال اك اع م
ل م من سلطان.. د زل هبذا ال ٔ ميقراطية ما  نا ا   .ولك

  إالخوان احملرتمون،
زادت  يل  ٔساسية ا ا ٕاىل بغينا بالد خصنا منشيو نناقشو املواد ا اح
، ٕاىل بغينا بالد بصح وبغينا نناقشو القوانني من مجيع اجلوانب، نناقشو  د

ل  ن يف القطاع الصحي د يل اك ر اخلصاص ا ل السيد وز رتاف د
ل  ة د ٔقالمي  97.000الص خصاص، وشوفو املناطق وا ٔطر  ل ا د

ل  مي د رو التق ٓش دارت احلكومة، وشوفو هذاك  10وند سنني 
نه يف  31.000 ة  البالد، حمتاج يل هو خصاص حمتا ب ا طب

راوش، هذاك  نه يعاجل املرىض ويعاجل ا طرات، حمتاج ل  67.000الس د
ه وشوفو  يل خصنا نفكر ف يل هو خصاص ا املمرضات واملمرضني ا

قي مي احلق لو، هذا هو التق   .املعاجلة د
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔصا واملعارصة شارن عن فريق ا ن املس لسيد   .شكرا 

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار  ريفؤ  السيداملس   :اد قد
﷽  

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، (

  ).يفقهوا قولي
س احملرتم،   السيد الرئ

لية احملرتم، ا ر ا   السيد وز
لس ٔعضاء ا ٔخوات وإالخوة    .معرش ا

ستقاليل مبكونه احلزيب والنقايب،  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ال لك ٕارثه التارخيي والوطين مبناسبة ومن  ستقالل، طبعا   حزب 

ة  ىل در ت، ويه قوانني  ا ٔربعة قوانني تنظميية مؤطرة لالنت تدارس 
دادا  ٔصبحت ام ستورية  لهيا احملمكة ا ٔمهية، مىت صادقت  برية من ا
ٔرضية سياسية رصفة، تقدمت هبا  ا، بطبيعة احلال،  طلق ستور، م

ٔحزاب س احلكومة احملرتم ا   .السياسية مبباركة من السيد رئ
ل  رب عنه دا ىل ما قلناه وما  يد  ٔ اسبة ليك جندد الت ٕاذن يه م
الل  ٔنه  ش رافعنا  ىل ما  د  لنوا جملس النواب، وليك نعض كذ 
ٔسبوع اجلاري، هاذ  شارن مطلع ا لس املس لية مب ا ٔعضاء ا ع  اج

زام ي  ع ا رى ج ستوري املغريب  ن وختليد الفكر السيايس وا
  .مارس 9العارشة خلطاب 

ل اليت  اء واقعيا مدراك لسياقات املر واملرا ي  هذا اخلطاب ا
لمملكة، واكن  ستورية  تلهتا، فرمس لك وضوح ولك دقة احملددات ا

ة لت ق دة لالستقرار، واكن الضامنة احلق ة الوح ق قوية املسار الضامنة احلق
ل  يل انطلق ببالد ق ميقراطي ا لتمنية بعد 2011ا ة  ق ، واكن الضامنة احلق

  .ذ
د  ابت وا ري، هذا اخلطاب رش صادقا بوثيقة دستورية  يف تقد
لغاية،  قدمة  قدمة وم اءت مبضامني م النفس ٕاصال معيق، و

شلك وعهيا الوطين عرف ٔن  ٔتصور ب ٔسف بعقليات  نوع من  اصطدمت ل
ري ٔ   .الت

ستقالل  ٔن حزب  ر ب ٔن نذ ٔس  ومبناسبة احلديث عن الفرتة ال ب
اما مع الرؤية  س ٓنذاك، وا ة  لبية احلكوم ٔ ل قاطرة ا ٔو م ي اكن  ا
الل ٕاجناز  ٔيده، من  السديدة جلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و

رتهن مست  يل رهنت و ة من الربامج واملشاريع، ا ل املغرب لعقود مجمو ق
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ة  ة، اتفاق ٔمهها هو االتفاق ال، و يل تربمت مع  26مستق ريل ا ت ٔ املركز
الف مايل قدر بـ  يل صاحهبا ورافقها  مليار درمه وهو رمق  13النقابية وا

ٔن سنة  لمنا  لقليل، ٕاذا ما  لسهل وال  لهني وال  س  اكنت  2011ل
انقة،  صادية  ٔزمة مالية واق يل توفرت سنة  شغيل ا هيك عن جمال ال

ه  ٔرس املغربية  10ف سبة ل ل يل اكنت  اصب الشغل وا الف من م ا
رامهتا ا وق  قي مضن لها قوت يو   .طوق جناة حق

س احملرتم،   السيد الرئ
ت لو اكن لها لسان  رة قوية، ولكن متن ة ذا ٔن لهذه الق ٔعرف ب  ٔ

ر مبا قلناه ان طالقا من هذا املنرب، ما قا الفريق ينطق، ليك تذ
قدم، 2011ستقاليل خبصوص دستور  ٔنه دستور ثوري م ، قلنا ب

ىل تزني تزنيال  متنت  ٔ ل احلكومات اليت  ٔسف اعتقل من ق ولكن ل
ام مشاعر احلرسة جتاه هذا الواقع ال  ، هذا هو الواقع، ازد دميقراطيا سل

ر الفضل ٔن نذ ا  س ٔن ت غي  ، نرصه  ي ٔي جلال امل لصاحب الفضل، 
ٔن يقود  ل  ق من هللا عز و عادته وبتوف ي استطاع  ٔيده، وا هللا و
ه، ففي خضم هذه  ال مو ٔن ميسك بدفهتا وسط حبر  نة اململكة و سف
ٔلزمت ساكن  ولية و لقت احلدود ا ٔ ٔوقفت احلدود و اجلاحئة العنيدة اليت 

ٔنفهم مل تت ف  لنا ويف البالد العامل بيوهتم ح و د وقف حركة البضائع يف ا
ري  ٔساسية و ملواد ا ٔسواق  زويد نقاط البيع وا لنا، مل يتوقف  د
ات  شف زت املس ٔدوية،  ٔساسية، اسمترت الصيدليات يف توفري ا ا
ىل  ال املصابني، جتند املدنيون والعسكريون  القارة وامليدانية مبا يلزم الستق

رية د سواء، لك ان، هذه العملية الك لقاح  يش هاذ اليش، وتوفر ا
لهم  ر، ا ٔو جتاوزات تذ ٔخطاء  ٔدىن تعرث ودون  الضخمة اليت انطلقت دون 
شلك  دا، واليت متت معاجلهتا  اوزات املعزو واملتفرقة والقلي  بعض الت

لرصامة املطلوبة ين فوري وطوقت    .ح
بلوماسية احلا دث نتصارات ا يل قادها سيد هللا ينرصو،  مسة ا

يل  ة، اليشء ا ارة الرشق ل سبة  ل ٔمام هزامئ ماحقة خم  وال حرج، 
ل يف حصيفة حسن جوارها س   .غي

يل  ٔت املغرب املاكنة والوضع ا ٔبواهبا وبو حت  منوية ف ٓفاق  روز 
لينا اليوم املزيد من النضج السيايس واملزيد من الوعي ال  سيايس يفرض 

ٔصعب من ختطي  ٔن ا لية ومتاسكها،  ا واملزيد من تقوية عرى اجلهبة ا
ىل نفس املرتبة   .اجز ما وبلوغ مرتبة ما هو احلفاظ 

ح  عوة لف ستقالل ٕاىل ا در حزب  ة،  ا ىل هذه الق سا  ٔس ٕاذن ت
هنا املنظمة، راجمها ويف نصوصها ويف قوان ادة النظر يف  ت وٕا ا نت  ملف 

ٔحزاب السياسية معا  ذ احلكومة وا ٔ ٔن ت ساطة هو  الهدف اكن لك 
هبا،  ىل اكفة جوا ة لتقليب هذه القوانني  ية اكف ة زم ٔو فس ية  فرصة زم
ٔكرث  ٔكرث جودة و ٓراء ٕاىل نصوص  ذ والرد وتبادل ا ٔ ٔن نصل  بغينا 

  . توازن
كون هذه ال  ٔن  فذ النقاش مطلبه و س ٔن  نصوص ٕاذن اكن الهدف 

، وما وقفش  يل لبالد ميقراطي املستق ٔرضية صلبة حتمتل البناء ا مبثابة 
شاور،  ارشة بعد ٕاطالق مسلسل ال ستقالل عند هذا احلد، م حزب 
سريا لعمل  سريا لعمل احلكومة وت دي وقلنا برضورة التوافق ت ٔ مدد ا

لحكومة لبية املوالية  ٔ   .ا
ا واعيني ب رخيي بطبيعة احلال اح ٔمام مطلب  قة و ٔننا يف مر دق

يل  ر، وا لهيا السيد الوز لكم  يل  ت ا د ة الت ملح، هو مطلب موا
ري هاذ  ٔصعهبا،  ٔكرثها وما  و غر ورشقا، وما  حميطة بنا شامال وج
ٔبدا  اد ما اعطيناهش  دي و يل  ستقالل ا ل حزب  خنراط د

ه بثالث  د ىل بياض، ق ادئ شيك  ٔو بثالثة م ت  ل الضام د
يل يه إالنصاف متثيلية وا يل يه ا   .ٔساسية، يه التعددية وا

ه  يل اعترب ميقراطي ا لخيار ا سبة  ل ي جحر الزاوية  ٔما التعددية فه و
ميقراطية  ٔن ا ٔمام امجليع ب كون واحض  لمملكة، وخص  بت من الثوابت 

سلطا حتت غطاء  ست  ست حتكام ول لبية ل ٔ ىل ا ٔو بناء  الرشعية 
قليات،  ٔ ة ل العددية، يه يف جوهرها حامية احلقوق الرشعية واملرشو
سعفها احلظ يف ختطي املتارس  ٔحزاب اليت مل  ٔحزاب املغمورة، ا ا
كون لها  ٔن  ابية، البد  نت لطريقة  لطريقة السياسية و لهيا  املفروضة 

ٓم يل م ٔقل الناس ا ىل ا لهيا صوت  يعطفو  ٔو  سبني لها  ني هبا وم
ل منيق ٕاىل املؤسسة .. سمعوها دا م دون تغليف ودون  حتمل مهو

لتعددية رشيعية، هذا حقهم وٕاال فال معىن    .ال
ٔننا  ل املؤمن هبا، يقر اليوم ب متثيلية، الاكفر هبذه النصوص ق موضوع ا

ت د برية، وهاذ رفع هذه الت ت  ت وحتد ٔن  ٔمام رها غي  مة ي يه 
ىل  ٔو قادرة  ام  سجمة، حكومة  وطة حبكومة قوية، حكومة م كون م

ل املغرب لـ  رهن مستق سنة  100و 70و 60و 50محل مشاريع ميكن 
سند  متتع  كون واحضة، حكومة  لها  لبية د ٔ ٔمام، احلكومة خص ا ل

ش يل كنع شوش هاذ اليش ا ش ما نع ٔقل  ىل ا وه اليوم مع شعيب قوي، 
ش  ، وما غمنش شك ل  يل مرتبكة وانفرط عقدها ق احلكومة احلالية ا
ر  ا ىل سطح النقاش ا يل طفت اليوم  ة ا بعيد، من النقاط اخلالف
لبية، مايش بني  ٔ ت ا ابية يه جسلت بني مكو نت خبصوص النصوص 

لبية واملعارضة ومايش بني املعارضة واحلكومة ٔ   .ا
 ٔ صار ولك واملبد ٔ إالنصاف، ال يعقل لك اخ د ري هو م ٔ الثالث وا

ٔن حيصل من مل يتعد  ىل  %10ٕاجياز، ال يعقل  لني  ٔصوات املس من 
ده اكيف  32% ىل هذا الرمق فو ٔزيد  ل الربملان، لن  يل دا د ا من املقا

ىل جحم اخللل سليط الضوء    .ل

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ملواقف اجلامدة، راه السياسة كام  ل  لفراغ وال تق ل  الطبيعة ال تق
اء  اء الوقت اليوم يك خنرج من ضيق السياسة ٕاىل سعة السياسة،  و
ٔلوان  ء وعن املواقع وعن ا ن ش نتفقو اليوم، بغض النظر عن  اليوم 
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ٔو تتقارب،  د  ا ٔن ت ىل املرجعيات احلزبية اليت ميكن  السياسية وحىت 
، وخص هاد النقاش خصنا الي لمر رمز  د  ىل عنوان مو وم نتفقو 

ىل قضا املصريية،  كون رصني وهادئ  يل مفروض  الرصني ا
سؤال  ٔن ينطلق  غي  ، هذا النقاش ي ت جزء من هذه القضا ا نت و

ٔصبنا : ٔنفسنا ٔننا  ٔو  لبالد والعباد،  ة العامة  ا فعال مع املصل واش اح
د  يل؟ هبوس املقا   كام قال زم

 ، ٔو ت ىل جحزها يف هذه املؤسسة  د اليت حنرص  فقط هبوس املقا
رتار ٕادماج لفظي امسه  سمترار يف ا ة العامة"مع  دون متثل " املصل

ٔن خنىش  ٔبعادها، ودون  قي ملضموهنا ومحلوهتا و ملعناها ودون مت حق
انه وتعاىل ٔمام هللا سب دا  يل . وزرها وجررهتا اليوم و ٔشياء ا هذه يه ا

  .خصنا نفكرو فهيا
ٔنفسنا كذ سؤال  ا كام : هذا النقاش كذ خصو مير  واش اح

ٔمة، واش  ٔمسى تعبري عن ٕارادة ا ىل ذ دستور اململكة، وهو  ينص 
ابيا  دثت سياسيا وانت ٔ لقت و ٔداة بيد ٕارادة شعبية  كونو جمرد  بغينا 

رس ل وليك تصدع  دمة ليك تؤدي دور ن ا  ، راشدها وقوا ا ن
ٔو ٕاىل صانعي هذه  ٔنفسنا ٕاىل ٕارادة شعبية  ٔننا حولنا  ٔم  الصاحل العام؟ 

ىل هذه إالرادة؟  ٔوصياء  ٔقل ٕاىل  ىل ا ٔو    إالرادة 
متيزيية بني الغث والسمني ٔن املغاربة بقدرهتم ا ٔظن ب ٔن  ٔ ال  ميكن 

 ٔ ٔن منتطي ظهورمه فقط  ٓربنا وقضاء سمحوا لنا اليوم ب ريد قضاء م ننا 
راها  لطريقة اليت  ا  ا، وليك نغذي طموح ٔهداف حواجئنا وفقط ليك حنقق 
رايس من  يل يف الواقع يه  د والكرايس ا ٔننا نقدس املقا اسبة، وفقط  م

ٔي اكن سه  ي ال يل يف ال واملسؤولية رداء ٕاله ٔمعن النظر،    .مجر ملن 
ٔحزاب سياسية، السيد ال ا  ط اح ٔ ر، اليوم،  س، السيد الوز رئ

بعا  ٔو م كون مصدرا  ٔن  ٔطري، ال ميكن  مة التنور والت ستور  بنا ا
 ٔ ٔن ) une source d’erreur(لخط ٔهنا  روجي مغالطات من ش سهم يف 

ٔن  اط، و كرس املزيد من إالح ٔن  ٔجواء و سمم ا ٔن  ٔفاكر و سمم ا
لك ٕاجيابي ن جسلوا  ٔولئك ا فا يف حتارص  ة بطبيعة احلال متلمال طف

ش   .مواقفهم جتاه السياسة والسياسيني، ما ميك
ٔن  غي  ايب ال ي نت ليه، القامس  يل كنتلكمو  ايب ا نت القامس 

دد  ،يفهم ٔنه من سي ال ب ش يفهمو املغاربة من  ٔو هذا موضوع ما ميك
ٔساس امل  ىل  ايب  نت ٔن هاذ القامس  ٔحزاب و ب ا ي رت لني هو ا س

ٔن يفهموا  غي  ايب، املغاربة ي نت لتباري  هنائية  ة ا دد الن ا  - سي واح
ريو  ش يش دور من  ٔننا نفرسو هلم  -دور هو هذا، ما عند دور هو 

ابية هو  نت ٔو اخلافضة يف العملية  ٔن الرافعة  ٔصوات، ب ٔن من حيدد ا ب
ٔن هاذ صناد ٔو الناخب نفسه هو صوته، و اسبة  قرتاع يه م يق 

هتاء  قرتاع واليت تفرز عند ا ٔصوات اليت ختزتهنا الصناديق طي يوم  ا
مترن،  د ا ل وا ة د ٔو الن مترن،  د ا ادي حتدد وا يل  العملية يه ا
نئذ  ميي ملن انتخبوا يف حمطة سابقة وحتملوا املسؤولية، وح مترن تق

قلبون"سيعلمون  قلب س ٔما "ٔي م ، هذا هو دور الناخب وشغلو، 
زرع بذور  ٔن  ٔشنو هو؟ هو  قي يف العملية  ل ودور احلق شغلنا الشا
ٔهنم  ٔوال، وشجعومه وحنثومه  الثقة يف السلوك السيايس لهاذ املواطنني 

لو ، ليك يعربوا عن .. يق دا قرتاع زرافات وو ىل صناديق  لو  ٔن يق
شوف يل ك لطريقة ا يل ٔنفسهم  لطريقة ا اعهتم  يرصفو ق يل  اسبة وا وها م

ٔحزاب، وهنا فني خصها  لتقاء بني ا اسبة، وهذه يه نقطة  شوفوها م ك
افس املتنافسون"جتهتد    ".ويف ذ فلي

ر احملرتم،   السيد الوز
ل،  ٔلف م ساء، هذا مشوار ا ل سبة  ىل القامس  مليلل لكمنا 

ىل املر  ايب نتلكمو  ٔو هذه خطوة نت لواحئ اجلهوية، هذه نقطة،  ىل ا ٔة و
شدها  ق املناصفة اليت ي ٔهنا كف بتحق ٔظن  ل، ال  ٔلف م يف مشوار ا
ادي نعتربوها مر  شدها من ورائه، ولكن  صاحب اجلال واليت ن
ٔساسية  ت ا ، ٕان شاء هللا، تتحقق فهيا التواز مؤسسة، مؤص ملر

لي  متع، و ل ا ٔحزاب دا ا ا ٔب وهذا احلكومة واح ٔن نعمل جبد ود نا 
اته صاصاته وتو ىل حسب اخ   .السياسية لك من موقعه ولك 

ريه،  ٔيمت  سبة ملوضوع الشباب ومغاربة العامل، رٔينا فهيا رٔ ور ل
راهات وصعوبة ٕاجياد املياكنزيمات، وكذب  ىل إال لكمتو لنا  و لنا،  قدم

ر ا سغنا ليك، السيد الوز نعنا واس ٔننا اق حملرتم، ٕاذا قلت  ب
اح والسياسة حتب السيايس  واستوعبنا هاذ اليش، هللا حيب العبد املل
اكنزيمات متكن هاذ الناس  ٔبيد التفكري حىت جند م مك ت اح ومطلوب م املل
ٔساسية،  ت  رشيعية، هاذ الناس مكو ل املؤسسة ال من موطئ قدم دا

ٔساسية، لمملكة  روافد جممتعية  سبة  ل ٔساسية  سدي اخلدمات ا
املغربية، وميكن هذه اخلدمات تتطور ٕاذا لقاو ٕاماكنية الولوج ٕاىل املؤسسة 

رشيعية   .ال
ال  اركة سوف تفسح ا موضوع التنايف بني املناصب هذه خطوة م
ٔهنم ينخرطو  ٔفاكر واحلاملني لطاقات  ٔحزاب واحلاملني  ل ا ن دا لمغمور

و يف الوظيف ابية ويتحملو املسؤولية ويث نت ٔيدهيم"ة  ة  ما دام  "ح
ٔخرى(ٔحصاب التعدد  ة  ا ، مادام )التعدد يف املناصب مايش يش 

يار قرسي  ، ٕاما (un choix forcé)ٔحصاب التعدد سيضطرون ٕاىل اخ
ٔو ت ٔو ذاك، ٕاما هذه املؤسسة    .هذا املنصب 

ل  د احلر العام، السيد الوز إالحتاداملوضوع د ا وو دت ر احملرتم، وا
لزتيات، وخصوصا  اكر  ليه، ال اح ن  القة مع تغطية  ،العام إالحتادد

ٔن حترص  دتنا كذ ب شارن، ووا ل جملس املس لهيا دا د املتبارى  املقا
شوهبا شائبة،  ابية حىت ال  نت ٔجواء  ة ا ىل تنق كون احلرص  ٔشد ما 

لور، ا رجعوش  ش ما  ل اململكة و ٔننا دا ر احملرتم، تتعرفو ب لسيد الوز
د احلجرة ما تبقاش يف  ٔنفسنا جحرا جحرا، مفجرد وا ين  ا ون املغربية بن
ىل هذا البناء  ىل هذا الرصح و لها سيحمك  لها ويف املاكن د املوضع د

  .لهدم الفوري
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ٔن ر، ب ممك، السيد الوز لك  التقطنا ٕاشارات هامة وٕاجيابية يف 
كرا  ٔن نبادر م ٔن جتد طريقها ٕاىل احلل، فقط جيب  املشالك العالقة ميكن 
لغاية، ولكن سيجعل هللا بعد عرس  ٔمر صعيب، صعيب  لنقاش، ا

  .رسا
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

سالسيد    :الرئ
قة ا  يف احلق   .شكرا، شكرا اليس فؤاد، اشتق

  .تمنيةاللكمة لفريق العدا وال 

ل شيخي شار السيد ن   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ذ  اهش م يل رمبا ما شف ري، ا هتا هبذا احلضور الك ٔبدي ا  20ٔوال، 
ٔل هللا  ٔس ، اليت  ٔن انطلقت اجلاحئة ببالد ذ  مارس من السنة املاضية، م

رفعها عناع ل  ٔن يع ل    .ز و
كون هاذ احلزي  صص لهذه املناقشة  ٔنه يف احلزي الزمين ا ٔمتىن  كنت 
سجم كذ مع طبيعة املوضوع  سجم مع طبيعة هذا احلضور وم م

لينا اليوم   .املطروح 
دث عن نصوص  ٔهيا إالخوان، نت ادية  دث عن نصوص قانونية  ال نت

ٔن تؤطر ال  ٔن تؤطر تنظميية من املفروض  ابية، من املفروض  نت عملية 
رخي املغرب، خصوصا بعد دستور  مة يف  ا يف حزب 2011حمطة  ، واح

ي من  ليل ا ينا الت كون  ٔن  حزب  ا كفريق و العدا والتمنية من حق
يل ما  ستغرب  هو ضيق صدر البعض ا ي  ٔشياء، ا ال ننظر ٕاىل ا

ليل ا سمع هاذ الت ٔسف تيقدرش  قة، ووصل مع ا ه قول احلق يل ف
لية  ا ر ا ٔن يطلب من السيد وز لبعض  ة  الشديد، وصلت الوقا
يل الربملاين عنده احلصانة،  ة الربملان، ا لية ملتمئة يف ق ا احملرتم وجلنة ا
ق  ح حتق لية وطالب بف ا ر ا ه ٕاىل السيد وز ضاق صدر البعض وتو

س فريق حمرتم   .يف حق رئ
ٔسف الشديد ش رخيية، ميكن . تعرفو فني وصلنا، مع ا هذه حلظة 

 ٔ ان  ٔح يل يف بعض ا يل بغى، وا م ا د يطلع هنا ويقول ال يش وا
ي يقو م يصدقه ا شك واش بعض ال د . ك ٔنه وا ال ب سمع م مليل ت
ىل  ة معينة  د امجلا صوت، واحلزب الثاين  10.000احلزب حصل يف وا

ىل ٓخر ما ادا والو،  9.000 حصل  ٔول ادا مقعد وا صوت واحلزب ا
يفاش تتوزع يقدر  د  يل ما يعرفش حىت حيسب املقا ليمك واش ا  

اي ليه؟  ٔ يل  ايب املهز ا نت ىل هاذ القامس     ! يدافع 
ٔن هاذ احلكومة ما دارت  سمع كذ ب ٔسف الشديد، مليل ت مع ا

ور د ٔ مايش ا ىل احلكومةوالو،  ٔن حزب العدا . يل ندافع  حصيح 

ميثل هنا احلكومة،  يل  لية هو ا ا ر ا والتمنية يقود احلكومة، السيد وز
ٔنه هاذ  سمع ب ر، ولكن مليل ت ٔو ال يش تقد ٕاىل اكن عندو يش رد 
رن هاذ القامس  ني لنا راسنا دا الش مصد احلكومة ما دارت والو، ٕايوا 

لك ايب وت ي يقود نت ليو هاذ احلكومة وهاذ احلزب ا ىل الهمينة،  مو 
اطرو عن طريق الشعب وعن طريق املواطنني،  ىل  احلكومة يطيح 
عو، راه الرٔي العام  ل الواقع، راه املواطنني تي كون عند شوية د خص 
لث استحقاقات  يل يه  رخيية ا ع، راه حنن يف حمطة  ويل تي الوطين وا

ا ة 2011بية بعد دستور انت ق كون حمطة حق ٔن  ، واليت من املفروض 
ميقراطية ببالد   .لهنوض 

رو  رو الربكول وند ٔما ند ليه،  يل خصنا جناوبو  راه هذا هو السؤال ا
ادي ندوزو هاذ احملطة، صدقوين  ٔننا  ل كذا ونعتقدو ب  -يش شوية د

ا وهذا رٔي حزب العدا وال  ىل  - تمنية وهذا رٔي فريق هذا سيكون 
ي مازال  منوذج املغريب ا ىل حساب ا حساب صورة املغرب، سيكون 

ٔسف الشديد ستدراك، مع ا ٓن ممتزيا ٕاذا مل يقع    .حلد ا
يل  ، املدا د ادي متيش  -هذه جمرد توطئة  -و يل  املدا د

ه لرٔي العام، تو ه  لمواطنني، تتو ه  لمية تتو لسادة  بطريقة 
ا  اما م لية، ق ا ر ا لسيد وز ه  ارضن معنا، وتتو يل مه  شارن ا املس
ل ما وصل  ٔنه ال يضيق صدر البعض به ويصل ٕاىل م متىن  يل ت نا، ا بواج

ٔسف الشديد لية، مع ا ا ع جلنة ا   .ٕاليه يف اج
ٔمهية توفري الرشوط  ىل  ابية  نت رة حزبنا  ٔكد مضن مذ  ، و

سياسية وهتيئة املناخ السيايس املناسب لتعزز الثقة امجلاعية يف مسار ال 
ٔجواء السياسية  ة ا يض رضورة تنق ، وهو ما يق ميقراطي ببالد التحول ا

شوش واستلهام روح إالنصاف واملصاحلة ة من بعض مظاهر ال   .واحلقوق
ل املاليوم اكن خصنا نناقشو هاذ اليش،  د العدد د لفات عند وا

د النوع من إالشاكليات  ، عند وا ىل بالد ة  ة املطرو احلقوق
ل ٕاجناح هاذ احملطة  اللها الرشوط د يل خصنا نوفرو من  السياسية ا

ابية املق   .نت
ذ  زال يف فريق العدا والتمنية ٕاذا توفرت، كام قلت م ٔملنا وما  اكن 

شلك مر ٔن  ستدراك  داد لالستحقاقات قليل، ٕارادة ورشوط   إال
ديد ملواص  ل بث نفس سيايس  ٔ ابية املق فرصة هامة من  نت
عية الكربى واملهيلكة، واليت  ج صادية و ق ات السياسية و إالصال

رية ٔ   .انطلقت ببالد يف السنوات ا
سوب الثقة يف املؤسسات  ٔمهية هذه احملطة يف رفع م ا ب وٕاميا م

الخنراط يف العمل السيايس، مبا من وجتنب تد لسياسة و م  ه ين 
ميقراطي  متثيل ا سبة املشاركة اليت تضمن رشعية ا ىل  ٔن ينعكس  ٔنه  ش
هتا، اخنرطنا  نيا املطلوبة ملصداق لمؤسسات املنتخبة، وتعكس الرشوط ا

ٔح لية مع ا ا لية وٕاجيابية يف املشاورات اليت نظمهتا وزارة ا زاب بفا
س  شارية، حتت إالرشاف السيايس لرئ السياسية وفق مهنجية 
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الل خمتلف  ىل تعزز روح التوافق  ا  ان احلكومة، وقد حرصنا من 
ضيات اليت تتعارض مع بعض ما  لنا ببعض املق ٔطوار هذه املشاورات، وق
قرتاع  ل تطلعنا ٕاىل توسيع منط  ابية من م نت رتنا  اه يف مذ قدم

ٔسف الال ٔن يتحول كام وقع، مع ا ول ب ٔن هذا التوافق ال ميكن الق حئي، ٕاال 
ىل التعبري  ميقراطي، القامئ  يار ا خ الشديد، ٕاىل تواطؤ ميس جبوهر 

ت حرة وزهية ا رب انت   .عن إالرادة الشعبية 
ش نقول لمك املربرات اليت جعلتنا نقف هذا  وهنا غنجي، إالخوان، 

ي يصف ا ميس املوقف ا يل كنعتربوه اح ه البعض ببعض من املبالغة، وا
يل قلتو يف جلنة  م ا ميقراطي، وغنعاود بعض ال يار ا خ جبوهر 

ارضن معنا ٔن بعض إالخوان ما اكنوش  لية،  ا   .ا
ٔ راه مازال  ه شاذ،  ايب هبذه الطريقة هو تو نت ٔوال، هاذ القامس 

د ما  ظر اجلواب حىت وا ول كن ٔي دو يف العامل ال من ا اوبين، 
ٔن هاذ  ت شلكية،  ا ر انت يل كتد دة ا ول حىت املس ميقراطية وال ا ا
ة، اعطيو  ف ايب هباذ الطريقة وهبذه الك نت ٔو هاذ القامس  قرتاع  منط 
يق  يل دازت و الت ا لمدا ظر، مسعت  ٔ مازال كن دة،  دو وا

ظر   .كن
ٔسس تعبري نيا،  ستورية املرتبطة ب ونه يرضب يف العمق املبادئ ا

ٔمة عن ٕارادهتا يف  .ا يار احلر والزنيه،  خ  ٔ د ىل م ستور ينص  ا
لمشاركة يف  ٔصال  ت من مل يذهب  ا نت ل  ساب النتاجئ د نقحم يف ا

ابية؟ هل هذا معقول؟ نت ستحقاقات    هذه 
ٔساس قر ل ونه يف ليه  لثا،  ي وفق ما استقرت  القانوين والفقه

ٔساتذة  ذا بعدد من  امليا، وهو ما  لهيا  ابية املتعارف  نت ٔنظمة  ا
لتعريف  ي يصطدم  لتعبري عن استغراهبم من هذا املسعى ا القانون 

ايب نت ٔن يدرسوه لطلبهتم خبصوص القامس  ي اعتادوا    .ا
لية ا د السؤال يف جلنة ا ل طرحت وا د د ٔستاذ وا ، اعطيوين 

ايب  نت ٔصل لهاذ القامس  يل قدر ي ستوري ا ل القانون ا القانون وال د
يق كنوصفو ب ط،  لق ط"ـاملهز ا لق ٔ ما "ا د حمرتم  ٔستاذ وا ، اعطيوين 

ٔنتظر   .زلت 
شجع  ٔن س ايب هبذه الطريقة هل تتصورون ب نت رابعا، القامس 

هاب  ىل ا د املواطن املواطن  قرتاع؟ وا مييش الش إاىل صناديق 
لو يف ا سب الصوت د يف ما مىش هو يصوت غت ٔن  مييش؟ 

يل مقاطع العتبارات هتمه حىت هو غيتحسب  النتاجئ، هذاك املواطن ا
ضية، هذاك غيتحسب من  د املعاد ر لو يف النتاجئ، حبال وا الصوت د

ل املصوتني، ح ٓخر غيتحسب يف الل املعامل د ث مشا صوت، وا
يفاش هاذ  ليمك  د،   ساب املقا ايب مضن معاد ا نت القامس 

ابية؟ نت شارك يف العملية  شجعوه مييش    !املواطن بغيتو 
ساوش، االٕ  ادة امسا، ما ن خوان، هذه جتربة حنتناها مجيعا حتت ق

د الصورة د ن وا ، حفظه هللا، واك يل بدات ال امل ل املغرب ا

د  و عند وا س د العدد ترتخس، واش  ولية مع وا ل االتفاقات ا د
ولية واجلهوية والقارية ف يتعلق  ولية واملؤسسات ا ل املنظامت ا العدد د

؟ ميقراطية يف بالد ل ا ة  ! هنوض وتطور املؤرشات د هنا االتفاق من ب
يل عند كربملان مغريب يل لك  ا ٔور وا يتدار  3مع جملس  سنوات 

ىل هذا  ادي ندافعو  يفاش  ميقراطية وفق مؤرشات،  ل ا مي د التق
ادي ندافعو؟  يفاش  ة؟ رشحوا يل  ف ايب هبذه الك نت   القامس 

ل  س ٔقول هذه حمطة  ٔخمت  ٔسف ضيق الوقت،  ٔخمت، مع ا و 
ٔنه ٕاذا  لتارخي، نعترب ب مل حتصل احلمكة، وٕاذا مل يتحقق فهيا املواقف 

، وف  ل بالد لصورة د قوس اخلطر ف يتعلق  ستدراك، ندق 
ٔن  بري يف  ٔمل  ، ورمغ ذ لنا  ل بالد ميقراطية د ل ا يتعلق التجربة د

ٔمور ٕاىل نصاهبا، ٕان شاء هللا ستورية ا   . رجع احملمكة ا
  .شكرا لمك

سالسيد    :الرئ
س احملرتمشكرا السي   .د الرئ

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا

شار  ارك محية السيداملس   :ام
﷽  

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
 ٔهيا احلضور الكرمي،

ظو  رب عن م ٔ ٔتناول اللكمة يف هذه اجللسة العامة  ٔن  ر رشفين 
داد ملرجعية ومواقف حزب احلركة الشعبية،  ،الفريق احلريك ي هو ام ا

ابية امجلاعية  نت ستحقاقات  خبصوص املنظومة القانونية اليت ستؤطر 
ة هذه السنة رشيعية املرتق  .واجلهوية واملهنية وال

ميقراطي ببالد  استحقاقات تندرج يف مسلسل حتصني املسار ا
ذ عقود ابية شام املمتد م ين حمطة انت لغة لكوهنا  ٔمهية  يس  ك ، واليت 

ستور اجلديد   .تلف املؤسسات يف ظل ا
ٔنظار جملسنا  ىل  ل اخلوض يف مضامني مشاريع القوانني املعروضة  وق
رب  ٔ ٔن  س،  ظم، امسحوا يل، السيد الرئ ط  هنا خ املوقر، واليت جيمع ب

زتاز  بري ا ا عن  ه وحتققه بالد من ٕاجنازات نوعية يف مس فريق مبا حقق
ال امل دمحم السادس نرصه  ئية، بفضل حمكة وتبرص  ٔزمة الو ة ا موا
لقاح  امليا يف توفري ا و وقار و دة  ت بالد مركز الر س ٔ هللا، واليت 

 .امجلاعي وشلك جماين لعموم املواطنني
نان والعرفان جلاللته، م نتصارات  بري  حفظه هللا، حول 

دتنا الرتابية  عل حول و بلوماسية املتواص يف جمال حسم الزناع املف ا
رشعية التارخي  ويل احلاشد ملغربية الصحراء الثابتة  مع ا ة  واملتو
لهيا لك  ي هو خصرة صلبة تنكرس  ٕالجامع الوطين الراخس ا والقانون، و
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دت  س خصوم و   .نا الرتابيةمؤامرات ودسا
ر ومن  ٕاجامع وطين حول مقدسات وثوابت البالد حرش حاكم اجلزا
ٔساليهبم الساعية الفاش ٕاىل عرق  يدور يف فلكهم يف زاوية ضيقة، وعرى 
ىل  مسار ب عظمي من طينة املغرب، الفخور مبلكه اهلامم واملطمنئ 

سكة، مغرب لية امل ا د والقوي، جبهبته ا ن  مستق الوا ٔ يعرف من 
سري ن  ٔ  .ٔىت وٕاىل 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

ت، نود يف الفريق  ا النت خبصوص مشاريع القوانني ذات الص 
ة حول مجمل  روح توافق دادها  شارية املعمتدة ٕال ملقاربة ال ٔن ننوه  احلريك 

س احلكومة احمل ليه السيد رئ ٔرشف  ا، توافق  ه السياسية ٔحاك رتم بصف
لية احملرتم، بتزني  ا ر ا ستورية، وقامت وزارمك املوقرة، السيد وز وا
لمهنجية  رتام  اد وا شاوري بني الهيئات السياسية ولك جترد وح مبنطق 

ة ور الربملان يف حسم النقط اخلالف ميقراطية و  .ا
اتنا يف احلركة ا اما مع ق س ادا  ويف هذا إالطار، وا الشعبية، واس

ىل مستوى القراءات  رتنا احلزبية ومواقف حزبنا اليت مت ترصيفها  ملذ
لنا  ىل تفا يد  ٔ ٔوىل لهذه املشاريع يف جملس النواب، فٕاننا جندد الت ا

ا يف هذه النصوص القانونية  .إالجيايب مع التعديالت اليت مت ٕادرا
ون هذه  س،  ل ٕاجيايب سنده، السيد الرئ التعديالت حتقق تفا

ذ جفر  ٔسس حزبنا م لها ت ٔ ٔساسية اليت من  ت ا دى الغا ٕا
اهضة  لتعددية احلزبية والسياسية وم نتصارات  ٔال ويه  ستقالل، 

ٔشاكلها  .الهمينة احلزبية مبختلف 
ال لتعزز ماكنة  ح ا ٔهنا تف لنا إالجيايب مع مضامني هذه املشاريع،  تفا

ٔهنا املرٔة يف خمتلف ا رشيعية، و ملؤسسات املهنية وامجلاعية واجلهوية وال
االت التنايف ووضع  رب توسيع  ابية،  نت ليق املسؤولية  تؤسس لت

ابية نت متويل امحلالت   .ضوابط 

س احملرتم،  السيد الرئ
ي مع  هن ديد  ايب  ٔهنا تؤسس لقامس انت دمعنا وندمع هذه املشاريع 

ري دميقرا لتيارات منط اقرتاع  ة  ق متثيلية احلق ري معرب عن ا طي و
ٓخر  متع، منط صنعته حكومة التناوب التوافقي يف  السياسية اليت خترتق ا

لبعد بني الناخب 2002ٔنفاسها سنة  كرس  ٔنه  ، ورفضناه وقهتا 
ل املؤسسات  ٔحزاب دا متثيلية ا ة  ق ري حق ٔجحاما  واملنتخب، ويضع 

دهتا رة حلجم قا ة عتبات  مغا ٔكرب البوايق، وبد ة  ة، حتت مسمى بد الناخ
لبية ٔ ٔقلية ٕاىل   .حتول ا

ة بعد عرشن سنة  ٔصوات الصحي ايب  نت طالبنا بتغيري القامس 
شارية  ميقراطية ال ي رشع  ستور ا ٔنه خيالف روح ا ىل تطبيقه، 

لعر  ٔن القانون املنظم  متثيلية، و ميقراطية ا ائض وامللمتسات كقرن 
س التعبري عن الصوت  ابية ول نت لواحئ  سجيل يف ا شرتط ال

ايب  .نت
سمح  ٔن العتبة ال  ساند وساند مضامني هذا التغيري اجلوهري 
ىل  ٔحزاب احلاص  ٔن متنع ا ٔن املفارقة العجيبة يه  كرب، و ٔن  لصغري 

مع ٔصوات دون العتبة من الولوج ٕاىل املؤسسات، وم د من ا ستف ع ذ 
لهيا ٔصوات احملص  دد ا ىل   .العمويم 

ابية  نت ر  وا د  دد املقا ل ختصيص  ني نق زداد املفارقة جعبا  و
ٔصوات  ابية وال ا نت لواحئ  لني فقط يف ا س املس دد الساكن ول ىل 

ال ىل حساب ا ة، وذ   .الصحي
ني يمت اع  ٔكرث  ٔن زداد املفارقة  ابية قدرا مزنال، و نت د  تبار القوا

منط اقرتاع ٔصبحت رهينة  متع   .تطلعات ا

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

ميقراطي  لتناوب ا ٔهنا تؤسس  ساند وساند هذه املشاريع القانونية 
ايب نت ة القرار  ٔحزاب ماكنة كربى يف صنا ٔهنا متنح ا شود، و  امل

ىل مشهد  ين  ديد م اكفؤ الفرص حنو مغرب   ٔ د ٔهنا توفر م والتمنوي، و
لمتثيلية يف مغرب املؤسسات ديدة    .سيايس وخريطة 

ايب اجلديد يف  نت ٔفق  ري اليوم بدل حرص ا دي الك ويبقى الت
ال اجلديدة من الشباب ومغاربة  ٔج ىل استقطاب ا ده، هو التنافس  قوا

رى والتارخي، وانتصارا العامل، وجعل مص ة الوطن فوق لك حساب، و ل
ت  2006خليار يف حزب احلركة الشعبية، مفحطة  ة الندماج مكو املؤر

ٔن القطبية  ىل  ابية، رسا  نت ىل مصلحهتا  العائ احلرية ضدا 
ل الوطن بلغة  ار اسرتاتيجي ال ميكن بناؤه ٕاذا مت رهن مستق السياسية خ

 .ملصاحل احلزبية الضيقةاملواقع و
ادة احلكمية  ة الوطن واملواطنني، حتت الق ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

 .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا
 .وشكرا

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔحرار ٓن لفريق التجمع الوطين ل   .اللكمة ا

شار السيد دمحم البكوري  :املس
﷽  

س،  السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لخطاب  رى العارشة  ٔن يزتامن هذا النقاش مع ا شاءت الصدف 

، نرصه هللا، يوم  لن من 2011مارس  9التارخيي جلال امل ٔ ي  ، وا
ٔسس رسيخ  ديد، قوامه  ىل رمس مالمح مغرب  دو دميقراطية  ال 
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  .سودها احلق والقانون
ات  ٔحزاب السياسية واحلكومة بتقدمي مقرت انطلقت املشاورات بني ا
د هو حتصني  ت، هاجسها الوح ا ىل القوانني املؤطرة لالنت تعديالت 

لياته ميقراطي وجتويد  ىل . النظام ا لصت هذه املشاورات ٕاىل التوافق  و
ات، و  قرتا ة من  ة تقدمي مجمو ٔخرى، واكنت الن لفت حول قضا  اخ

ة  لت النقط اخلالف ٔح مشاريع قوانني تنظميية مضت لك نقاط التوافق، و
  .ىل الربملان قصد احلسم فهيا

الل هذه  لية  ا شيد معوما حبياد وزارة ا ٔن  وهبذه املناسبة، البد 
لي ا ر ا ٔسف ملوقف وز نا يف نفس الوقت نت ي مل املشاورات، لك ة ا

ة حمددة الف ات النظر خبصوص نقطة  ذ نفس املسافة بني خمتلف و ٔ   .ي
زتاز به، لصاحل  ومع ذ اكن احلسم يف مترن دميقراطي حيق لنا 

لس النواب،  04.21من مرشوع القانون  84مقرتح تعديل املادة  يتعلق مب
ت  ات خمتلف املكو ا كرس لق السياسية ونعترب التصويت لصاحله هو 

ه خمالف د  رٔي وتو اء طرف سيايس وا ست   .الربملانية، 
ي اصطف مع لك القوى السياسية  ٔحرار ا ٕان التجمع الوطين ل
ا  ة، اكن دامئا وف ق املسكونة هباجس تعزز التعددية السياسية احلق

مج احلكويم احلايل ىل رٔسها الرب لبية، و ٔ   . اللزتاماته جتاه ا
ال رب ٕان إال ني ح  ذ سن ي انطلق م اللزتامات هو ا قي  ل احلق

ة  لبية احلكوم ٔ ارج سياق قرارات ا لبية عن مواقف  ٔ ت ا د مكو ٔ
ى املواطن املغريب  ٔمهية قصوى  لرتبية (يف قوانني ذات  القانون إالطار 

لهوية الوطنية هنا التج)والتكون، والقوانني املرتبطة  مع ، ومل خيرج ح
ددا  يا، م با تصف الوالية، م ٔحرار ٕاىل الرٔي العام، وحنن يف م الوطين ل
ت  ا نت بعدم دستورية املوقف املناهض لهذه القوانني، عكس قوانني 
ٔي  لتايل مفن حق  الف احلكويم احلايل، و اليت تؤطر لفرتة ما بعد الت

ٔو ختون اعته بدون وصاية  ٔن يعرب عن ق   .حزب 
لربيع ٕان التلوحي ستقواء  متثيلية الشعبية وإالرادة الشعبية و مس ا  

ٔو ضبط  ابية،  نت سف العملية  ٔو  ت،  ا نت هتديد مبقاطعة  العريب وا
طق دميقراطي سلمي نصياع ٕالرادة م دم  رهيبا وحتريضا و   . ٕايقاعها، نعتربه 

مي ستور وعن اخليار ا ميقراطية وعن ا فاع عن ا س ٕان ا قراطي ل
ت املؤسسة  لب مكو ٔ ربت عهنا  ة  ا د، بل يه ق ٔ ىل  حكرا 
و  ىل حامية مؤسسات ا رشيعية، فوامه من ينصب نفسه وصيا  ال
ي يبقى  عي، ا ج ستقرار  ميقراطي و والنظام السيايس واخليار ا

ده الفضل يف ضامنه   .جلال امل و
ىل " بية والتفويض الشعيبإالرادة الشع "ٕاذا اكنت شعارات  طفت 

ابية مبا خيدم  نت ة النقاش العمويم كتفسري ضيق لرشعية العملية  وا
قدة  ات ت العملية ظلت مف مصاحل هيئة سياسية بعيهنا، فٕان خمر

ني ات واسعة من الناخ ٔهنا تقيص ف   .ملنطق الرشعية الشعبية مادامت 
ني قال ب د الزمالء  ٔ  ٔ ٔخط ملناسبة  ٔول يف سنة و ٔن احلزب ا

ٔصوات امللغاة ميكن  2016 ٔن هاته ا ني  ٔصوات امللغاة، يف  هو ا
لون العازفون عن  ٔول فهو املس ٔما احلزب ا اعتبارها احلزب الثاين، 
ىل  ٔحزاب السياسية  ايب احلايل ال حيفز ا نت ٔن النظام  التصويت، 

ني لناخ   . التعبئة الاكم 
ىل ٔ  ٔعرق ، نؤكد  ه  سجم مع ما تب ايب املقرتح ي نت ن القامس 

د  دد املقا ٔصوات احملص مع  دد ا ل تناسب  ميقراطيات يف س ا
  .املستحقة

ليمك ا  د يف ظل تدين  ،ف ٔصوات واملقا ة بني ا ن يه التناس ٔ
ٔن حز قد  ف يعقل  ايب احلايل؟ فك نت سب املشاركة ووفق القامس 

ىل الل استحقاقات  10 حصل  ٓخر  ليه حزب  مرات ما حصل 
ساوي 2016 د  دد مقا ىل  ٔول  ه، ا ني حصل ف مرة ما  62، يف 

د  دد مقا ىل  ٔحزاب من حقها ٕاذن احلصول  ليه الثاين؟ فا حصل 
س صدقة  ار التعددية ول ٔصوات، وهذا حق يفرضه خ دد ا اسب مع  ي

  . كام سوق  البعض
ال موالي هل من املنطقي ٔ  ٔول يف مقاطعة م ن حيصل احلزب ا

ة وحيرم من متثيلية احلزب املوايل بفارق  ٔكرب بق ن ب ىل مقعد   32رشيد، 
  فقط؟  )صو 32: املقصود( مقعدا

ىل  ٔول  ٔن حيصل احلزب ا ال، هل يعقل  ة، م د من  3يف طن مقا
سبة  %60ٔي  5ٔصل  د، ب لني؟ %16من املقا ٔصوات املس   فقط من 

ن ٔصل  لفداء درب السلطان، مقعد لني  %12بـ  3من  من املس
  .فقط

ن صاحل  ه  د بـ % 25الفق لني فقط% 4من املقا  .من املس
د بـ  ك، ثلث املقا ديدة يف % 4فك ٔم  لني، وا فقط من املس

  .ٔحناء الرتاب الوطين
ددا  مثن ٕالغاء العتبة اليت اكنت تقيص  ام ويف نفس السياق، فٕاننا 

ٔصوات بلغ  مقعدا يف  20، وهو ما يعادل 2016ٔلف صوت يف  345من ا
  واش هاذ اليش معقول؟ . جملس النواب

لمنتخبني،  ٔسف غياب الرشعية  اخلالصة، هذه الوضعية تظهر ل
اص، وتعمق الفجوة ما  ٔش ة نفس ا كرس الالمساواة وتصب يف مصل و

  .بني املصوتني واملنتخبني
ميق ت العددية وال ٕان اخليار ا حلسا لتصنيفات وال  راطي ال يقاس 

النتصار ملنطق  ، وٕامنا  و بزتاز ا ليب وال  ٔ داد ا الس لتواطؤات وال 
ل املشاركة يف العملية السياسية  ٔ اخنراط اكفة املواطنات واملواطنني من 

سوب ثقهتم يف املؤسسات الوطنية   .ورفع م
ة  ق نتاكسة احلق ىل ٕان  داد وإالرصار  س بزتاز و مكن يف 

لسلطة وفرض النظام الشمويل نفراد  و و ىل مفاصل ا الء  . س
يفام اكن القامس   ، ت املق ا نت اجئ  ٔن يتكهن ب د ميكن  ٔ ، ال  ومع ذ

ت ا نت ده من حيدد نتاجئ  ٔن صوت املواطنة واملواطن و ايب،    .نت
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ٔساس ساند د ىل  ايب  نت ٔحرار القامس  ل التجمع الوطين ل ا
سب املشاركة  ٔهنا الرفع من  ٔنه ميثل قفزة نوعية من ش ٔننا نعي  لني  املس
ٔمام اكفة  لمنافسة الرشيفة  ال  ٔ التعددية وفسح ا د ابية ورسيخ م نت

اد ري  متثيلية    . الهيئات السياسية، دون استفراد البعض 

س،السيد    الرئ
ساء  فاع عن متثيلية ال دة ا ٔحرار عق لقد اعتنق التجمع الوطين ل
ابية، ومثن اليوم لك إالجراءات اليت تعزز  نت والشباب يف الوظائف 
ا  ي تقدم ٔن التعديل ا ات الرتابية، و حضور املرٔة يف الربملان ويف امجلا

ات  د امجلا ساء من ثلث مقا ا عن متكني ال الرتابية وختصيص به، دفا
وية،  ر  رة الوطنية ٕاىل دوا ا ادة توزيع ا لشباب وٕا ر حملية  دوا
ساء  سبات والرفع من متثيلية ال ٕاجراءات تصب يف اجتاه حتصني املك

  . والشباب
قى فوق لك اعتبار،  ٔن الوطن س ىل  ٔن نؤكد  ري ٕاال  ٔ سعنا يف ا ال 

ه  ٔبنائه وبناته ومجيع طاق سع مجليع    .احليةوي
ا هبا يف حامية  ٓم ات اليت  ا لك هاته الق طلق ٕامياننا الراخس  ومن م
ٔمهية هذه  ا ب ي يؤمن به املغاربة، ووعيا م سبات واملشرتك ا املك
شارن،  ىل جملس املس لت  ٔح ساندها يف صيغهتا اليت  املشاريع، فٕاننا 

ٕالجياب لهيا    .وسنصوت 
  .وشكرا

سالسيد    :الرئ
س احملرتم شكرا السيد   .الرئ

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
اقشة مشاريع القوانني التنظميية املؤطرة  ا كفريق اشرتايك يف م ٕان ٕاسهام

ابية يندرج يف سياق حرص حزبنا التارخيي نت كون  لعملية  ٔن  ىل 
ة  متثيلية ذات املصداق ميقراطي ويفرز ا امال يعزز الرتامك ا ابية  نت ٔداة  ا
ويطور املؤسسات السياسية ويعقلن العمل السيايس، هذا احلرص 

ذ استحقاقات سنة  ستحقاقات اليت 1963صاحب حزبنا م رب  ، و
ال  ٔدبيات حزبنا يف هذا ا ٓن، و ىل روح عرفهتا بالد ٕاىل ا شاهدة 

ال ات وتصورات حزبنا يف هذا ا   .بتاكر اليت طبعت مقرت
ابية دورا  نت ه املنظومة  وحنن اليوم يف زمن مفصيل ستلعب ف
ميقراطي، استلهاما لروح  يار ا خ كرس  جوهر لتعزز التعددية و

اصة وحنن نناقش هذه  2011دستور  ميقراطي واحلقويق،  مبضمونه ا
د، املغرب امل  لمغرب الصا نظومة يف ظل سياقات وطنية مؤسسة 

ٔطر تدبري  ي  لعمل الوطين ا سامح، ٕاذ نعزت  ح وامل املتعدد، املغرب املنف
مينا  ٔقا ندماج  ٔسباب التمنية و كرس  دة الوطنية و معركة تعزز الو

رابه ا ىل اكمل  ىل سيادة املغرب  ملوازاة مع احلرص  لوطين، اجلنوبية، 
ة  ة امللك ٔن معلية حترر معرب الكررات من طرف القوات املسل وال شك 
، رسا قوية ٕاىل لك اجلهات املشككة يف قدرة بالد  ادة صاحب اجلال بق

ام اكن مصدره ٔي استفزاز،  ىل    .ىل الرد 
ة  ة والفعالية املمتثل يف موا اق س ه بالد عن  نت ف ٔ ٓخر  سياق 

لتقليل اجلاحئ رتازية الكف  ططات  ت بالد من وضع ا ة، ٕاذ متك
داث صندوق  ت من صاحب اجلال مت ٕا ء، وبتعل من خطورة الو

د"التضامن  ء "19-وف متع من تلقي هذا الو صاد وا ق ي مكن  ، وا
ٔكرث ف    .بتخف

ورو مبنطقها  ء  ح ضد و لتلق ايق سرتاتيجية الوطنية  س
ٔت بالد ماكنة حمرتمة بني شعوب العامل، وال ميكن ٕاال  اين بو وإالرادي وا

  .ٔن نعزت هبذا املسار الناحج
ري  ابية ٕاىل الورش الك نت شري وحنن نناقش املنظومة  ٔال  ال ميكن 
ت من صاحب اجلال واملمتثل يف القانون إالطار  حته بالد بتعل ي ف ا

محل ٔربعةاملتعلق  ٔبعاده ا عية يف  ج د : اية  التغطية الصحية والتقا
  . والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل

د  ابية واليت تعد يف  نت اقشة القوانني  ت يه بعض سياقات م
ٔداة  ، و لعملية السياسية ببالد ي  نيا و ٔساسيا،  ذاهتا ورشا 

  .ميقراطئساسية ملواص الرتامك ا
لب املك ٔ اه اليوم من طرف  ن ت السياسية الوطنية ٕاىل وجيري  و

ستورية  ابية، متاشيا مع تطور املنظومة ا نت رضورة مراجعة املنظومة 
دة نقائص  نت عن  ٔ ٔو امجلاعية واليت  وٕافرازات املامرسة، سواء الربملانية 
اكد متر حوايل  يض املراجعة وإالضافة والتعديل، ٕاذ  الالت تق ٔو اخ

ين النظام  ىل ت ٔكرب عرشون سنة  ٔي الالحئي مع  ايب احلايل،  نت
اهد عبد الرحامن  ل ا ادة الرا ، يف عهد حكومة التناوب التوافقي بق البقا
ٓنذاك ضد  ه حزبنا  اءت يف سياق توافق وطين، اخنرط ف يوسفي، واليت 
 ، لتوافق وصو  كرسا  ٔفضل،  ايب ا نت اته اخلاصة حول النظام  ا ق

ٓنذاك التقليل من معليات إالفساد اليت اكنت تطال  وٕاذا اكن الهدف
راز الربامج السياسية بدل الربامج الشخصية، فٕان  ابية وٕا نت العمليات 
ٔننا كد  اصة  ضيات،  ىل رضورة مراجعة بعض املق نت اليوم  ٔ التجربة 
ٔ التعددية  د ىش ٕاطالقا مع م سقط يف ثنائية حزبية مصطنعة ال ت ٔن 

ميقراطي لبالدالسياسي يار ا خ جزء من  ٔ دستوري و   .ة مكبد
ىل كثري من  ة جتيب  ٕان مشاريع القوانني التنظميية املطرو
عزز  ، ف لتعددية ببالد ديد  ٔفق  إالشاكالت، ويف نفس الوقت تؤسس 
ر اجلهوية وتعزز  وا داث ا صصة لها وٕا د ا لرفع من املقا ماكنة املرٔة 

ٔن خيلق موقعها يف  ٔنه  ٔقالمي من ش ات الرتابية ويف جمالس العامالت وا امجلا
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ٓن يعزز ماكنة بالد يف  ه حنو املناصفة، ويف نفس ا ديدا يف التو راكام 
ولية   .املؤسسات ا

ات  االت التنايف بني العضوية يف جملس النواب وامجلا ٕان توسيع 
ددها  سمة، ومع ر  300الرتابية اليت يفوق  ئاسة جمالس العامالت ٔلف 

ا، فٕاهنا خطوة حنو مزيد من ختليق احلياة السياسية شا ٔقالمي، رمغ ا   .وا
ٔداهئا، وهو ما  ٔسايس لتحسني  ٔداء احلزيب رشط  ر ا كام نعترب تطو

كرسه ٔحزاب السياسية ٕاىل    .سعى القانون التنظميي املتعلق 

س،   السيد الرئ
ك س ٕان حتصني العملية السياسية و ميقراطية ل سبات ا رس املك

لسلوك السيايس  ٔيضا  ابية، وٕامنا هو رهني  نت ملنظومة  رهينا فقط 
ٔدبياته ومرجعياته،  ة اخلطاب السيايس يف  لني السياسيني وصدق لفا
ٔن  ميقراطي، كام ميكن  لرتامك ا ٔداة  كون  ٔن  ايب ميكن  نت  فالنظام 

ٔداة لتكرس سلويا لتايل حنن من يضع كون  داد، و س ت الفساد و
ٔو ذاك املثال املعرقل  ميقراطية،  هذا النظام، ذ املثال املؤدي ٕاىل ا
ه مؤيدوه  ايب سيجعل م نت ي رافق القامس  ميقراطية،  فاجلدل ا

خسه معارضوه   .مجيال، وس
ٔو ذاك،  ٔن الثنائية املصطنعة هبذا الشلك  نا نؤمن ب رب هذا املسار لك

ٔن  ، و ميقراطي يف بالد لبناء ا سجم مع الرتامك التارخيي  ٔو ذاك، ال ت
ي تتو عنه املشاريع الوطنية  التعددية السياسية اكنت دامئا يه احملك ا

متع املغريب ي يعرفه ا   .الكربى، ويه اليت تربز التعدد والتنوع ا
سهيا مشاريع القوان ك ٔمهية اليت  ني التنظميية اليت نناقشها اليوم ال ٕان ا

ميقراطية،  ٔساسية يف العملية ا ٔداة  ٔن الغرف املهنية  ا  س ٔن ت جيب 
ني  ار واحلرف ا يف العملية السياسية لنخب وطنية من الت وٕادما
ابية لهذه  نت لواحئ  ىل قانون ا واملهنيني،  وجب مبناسبة املصادقة 

ىل توس  اب  ك هتا من الشوائب اليت الغرف،  سجيل املعنيني وتنق يع 
متع، وإالقرار بدورها يف  ة من ا تعرتهيا، والرفع من القمية املعنوية لهذه الف

ت الوطنية يف املؤسسات السياسية   .تعزز التعددية وٕادماج اكفة املكو

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ميقراطية   درالية ا لف عيت مكمثل  ٓن بق ٔقول ٕان الغائب ا لشغل، 
ٔجراء،  ابية ل نت م احلكويم يه املنظومة  ه ٓن عن  ٔكرب حلد ا ا
ارن مكؤسسة  ٔجراء تؤدي ٕاىل جملس املس ت ا ا ٔن انت ونعرف 
يق  ٔمهية اليت حتظى هبا  ٔن حتظى بنفس ا رشيعية،  من الرضوري 

ابية نت   .القوانني 
ة قامئة اليوم مل رشيعية والتنظميية املؤطرة ٕان احلا راجعة النصوص ال

داث التوازن  ني العام واخلاص، وٕا ن يف القطا ٔجور ت امل ا النت
ر هتا من الفساد والغش والزتو هنا وحام   .الرضوري ب

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

وبة،  العام ملقاوالت املغرب قرر يقدم إالحتادفريق  لو مك املسامهة د
ٔسيدي؟ ك    لتضميهنا يف حمرض اجللسة، 

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
لطبع من هنا  ا راه  وبة واح س، املدا غتكون مك نعم السيد الرئ

وبة ىل مشاريع القوانني التنظميية، ونوضعوها مك ٕالجياب    .ادي نصوتو 
  .شكرا

سالسيد ال   :رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٓن لفريق  لشغل إالحتاداللكمة ا   .املغريب 

شارة السيد   :ٔمال العمري ةاملس
وبة..  لنا مك   .املدا د

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
سة احملرتمة   .شكرا السيدة الرئ

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ٓن    .اللكمة ا

شارة  ٓيتعال سيدةال املس شة    :ا
﷽  

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ة .. ٔعتذر ٔمام جملسنا املوقر يف هذه اجللسة العموم ل  لتد رشف  ٔ

شارن، يف  لس املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا
اقش ستحقاقات الة مشاريع م ستعدادات  قوانني التنظميية املتعلقة 

ٔربعة اليت هتدف ٕاىل تطور  ، وهذه القوانني التنظميية ا ابية املق نت
د  ابية، وضبط قوا نت ت  ايب، وتقوية الضام نت قوانني النظام 

مع املايل، وختليق العمليات  ٔحزاب السياسية من ا ابية، استفادة ا نت
لمرتحشني ابية  نت لحمالت  ة املالية    .وتعزز الشفاف

متثيلية  رشيعية املتعلقة  ليات ال ىل تطور ا كام نصت هذه القوانني 
ة،  االت التنايف ٕالضفاء املزيد من الشفاف ساء يف جملس النواب وحتديد  ال

ٔن العام احمل دة املشاركة السياسية يف تدبري الش يل وكذ وتوسيع قا
ٔشيد هبذه املناسبة  مبا تضمنته القوانني  - كفا سياسية  -الوطين، و

ت  ا ساء يف انت ٔ مشاركة ال د رست م ت واليت  ا نت املتعلقة مبدونة 
ميقراطية املغربية ومكسب  الغرف املهنية، وهو ما نعتربه خطوة جريئة يف ا

ساء الصانعات والتاجرات وكذ املق ل لعامل بري  ات  اوالت والفال
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ات،  ىل رٔس الالحئة لثالث  ٔول امرٔة  ون  ٔ ٔن  القروي، ويل الرشف 
نان لصاحب اجلال امل دمحم  م لشكر و ه  وهبذه املناسبة نتو
ر  ٔذ ٔن  ٔود  االت، وهنا  لمرٔة يف لك ا ىل مساندته  السادس نرصه هللا 

اء يف اخلطاب املليك السايم جلال ورة مبا  تاح ا لته نرصه هللا يف اف
لربملان سنة  ة  اللته2003اخلريف ه  ي قال ف متثيل الضعيف : "، وا فٕان ا

ساءل ات احمللية جيعلنا ن ساء يف امجلا لجوء ٕاىل : ل سمتر يف ا ٕاىل مىت س
لمرٔة يف املؤسسات؟ ال  متيزي إالجيايب والقانوين لضامن مشاركة واسعة  ا

ٔمر يت ٔن ا طلب هنضة شام وحتوال معيقا يف العقليات البالية والوعي ريب 
ٔمام املرٔة مبا يناسب اخنراطها يف لك جماالت احلياة  ال  ح ا امجلاعي، وف

دمة الصاحل العام دارة واستقامة وتفان يف  نت عنه من  ٔ  ."الوطنية ملا 
ال امل نرصه هللا م  ى  هت   .ا
ق العديد خر بتحق نتصارات لقضية املرٔة  واليوم نف من إالجنازات و

سائية، كام ننوه مما  ٔوال، ومطالب احلراكت ال ة  املغربية بفضل إالرادة امللك
ت جمالس  ا ات النت تضمنت هذه املشاريع من ضبط مسطرة الرتشي
سائية،  ليات ضامن املشاركة ال ٔقالمي وٕاقرار  ات الرتابية والعامالت وا امجلا

عي، مبكونيه السياسيني، وحنن يف ال ج ميقراطي  ستوري ا فريق ا
ي بذلته احلكومة ري ا هود الك لتنويه  ٔن هذه املناسبة ساحنة   ،نعترب 

لية ا ىل اخلصوص وزارة ا داد هذه املشاريع وفق  ،و ىل ٕا ت  ك اليت ا
ٔحزاب والهيئات السياسية ببالد شارية وشاورية مع مجيع ا ، مقاربة 

اقشة هذه  اطت مبسطرة م ٔ لنقاشات اليت  ملستوى العايل  ٔننا ننوه  كام 
ل جلنة  ل جملس النواب وكذ دا ٔو دا دادها  ني ٕا املشاريع، سواء 

ٓراء وتنوع و ن ا شارن، فعىل الرمغ من تبا لس املس لية مب ا  اتا
د القانونية املنظمة لالنت ة ضبط وضع القوا يف ت، فٕان النظر حول  ا

ه ورائه  و دة ويه بناء مغرب دميقراطي قوي ب املنطلقات تبقى وا
ه الوطين حول  ه وٕاجام ٔيضا بتضام عي، قوي  ج التارخيي والسيايس و
ستورية،  ة ا ٔمة املغربية، امللك دة ل يارات إالسرتاتيجية واملو خ

تضامن وإالجامع والتعددية السياسية، وبناء دو احلق والقانون، وال 
ستقرار، مفهام  ٔمن و دة الرتابية وا الوطين حول القضا املصريية، الو

الفات وعقلنهتا خ ىل تدبري  الفاتنا فٕان مؤسساتنا قوية وقادرة    .اكنت 

  حرضات السيدات والسادة،
ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ت السياسية  مس لك املكو ٔريد  ال 

لس ا عي مب ة ج ٔمه القضا اخلالف ٔمعق النقاش حول  ٔن  شارن،  ملس
ذ انطالق  رشيعية م دات القانونية وال اقشة هذه املست ٔثريت عند م اليت 
ٔول لقاء  ٔن عقدت  ذ  ذ شهور وم ٔحزاب السياسية م ٔهنا مع ا ش احلوار 

ٔحزاب السياسية مبشاورات حول  2020يف يونيو  لية وا ا بني وزارة ا
ريده هو هذه املش د، ولكن ما  ٔ روس  ٔيضا ٕاعطاء ا ٔريد  اريع، وال 

هنا ال  يفام اكنت مضام رشيعية  ميقراطية وال ىل هذه التجربة ا يد  ٔ ت
ٔيضا  ٔن ب وامحلد  قوي مبؤسساته، قوي  ىل  ونتاجئها، فٕاهنا دليل 

ىل حتدي الظر  ل وقادرن  ملستق فائلني  وف بتعدديته، وهذا ما جيعلنا م
االت الطوارئ  ورو وفرض  ء  شار و ائية الن ست ئية و الو

ٔحزا ٔمام هذه احملطة التارخيية، حكومة ورملا و يف هذه .. الصحية، وحنن 
ٔمام جتربة  ميقراطي، حنن  ا ا ىل طرح ٔساسية بناء  احملطات الكربى وا

ل بتفاؤل لميض حنو املستق كون مستوى .. متكن  ٔن  لحظة لينا  هذه ا
عي ج ميقراطي  ستوري ا حن يف الفريق ا ، ف ٔ دي    ..وهذا الت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سة ى ..شكرا السيدة الرئ هت   .ا

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
لنا ٕاجيا مع هذه املشاريع..   .تفا

س   .وشكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .احملرتمة شكرا السيدة املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .اللكمة ا

شار    :املبارك الصادي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة القوانني  سائل مبناسبة م اسبة ل ابية، ويه م نت لعملية  التنظميية 

ايب وسائل النخبة السياسية وكذا  نت ا  ميقراطي ومنوذج ا ا منوذج
ٔسباب  سائل ا ل والعمل احلزيب اجلاد واملسؤول،  العمل السيايس الن
ة وراء عزوف املغاربة عن املشاركة يف العملية السياسية  ق وافع احلق وا

ابيةواملشارك نت   .ة يف العملية 
ٔيت احلكومة اليوم هبذه املشاريع  ٔن ت ظر معنا املغاربة  ظر واكن ي كنا ن
ة حول  ق ٔسئ احلق قوانني لتجيب عن انتظارات املغاربة يف اجلواب عن ا
ىل  ر شؤون املغاربة  سري وتد ٔهيل النخب اليت  العزوف السيايس وت

  .وي والوطيناملستوى احمليل وإالقلميي واجله
مات احلكومة، ونلقى  كون يف مصمي اه ٔن  متىن  ٔسئ كنا  هاته لكها 
ٔن  ٔرصت احلكومة ٕاال  عادهتا  لينا، لكن  لها جوا يف املشاريع املعروضة 

ا مسك"تفعل املثال املغريب الشهري  ا ري "ٔو " وخ اديني ال  اديني 
روه   ".ند

لشغل ميقراطية  انب  ٕان الكونفدرالية ا سامهت مكركزية نقابية ٕاىل 
ل  ٔحزاب الوطنية، وقدمت تضحيات يف س ة وا ميقراطية التقدم القوى ا
ي ما زال يتطلب من امجليع املسامهة يف  ميقراطي، وا ا ا بناء منوذج
قى  تطوره ودمعه، وكنا دامئي احلضور يف القضا الوطنية الكربى، وس
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لمسا ن  جند ن وم مهة ولعمل اجلاد واملسؤول بنكران كذ مستعد
ا ا عن مواطن ة وطننا ودفا ات ملصل   .ا

ابية، مل  نت ر اليوم حول مشاريع القوانني  ا ومبناسبة النقاش ا
ٔحزاب  لقاءات واملشاورات بني ا ستطع احلكومة احلسم فهيا رمغ ا
ٔو  ٔي نقاش  ٔن تتلكف احلكومة ب لحكومة دون  السياسية املكونة 

ٔهنم م  ن و ٔجور ت امل ا ٔن انت ت النقابية يف ش شاورات مع املركز
ٔقرب  عي يف  ج ة الثانية، ممتنني تفعيل احلوار  ر استحقاقات من ا
ٔجراء اليت تفامقت من جراء إالجراءات  ال ملناقشة قضا ومشالك ا ٓ ا
ت ا عي والتحضري النت ج ة، جتميد احلوار   والتدابري احلكوم

ن ٔجور   .امل
ٔجواء  ة ا ٔجواء املناسبة وتنق ٔمل ومازلنا نطمح ٕاىل توفري ا كنا ن
طالق رساح ما تبقى من معتقيل احلراكت الشعبية واملعتقلني  ٕ السياسية 
ابية  نت ستحقاقات  رش، ولنجعل من  ة ٕابداء الرٔي وال لف ىل 

ني لتكون السلطة ال اسبة لتقوية سلطة الناخ ىل املق م دة القادرة  وح
د  ٔ وئ  دها من س ٔحزاب الصغرى، ويه لو ٔحزاب الكربى وا حتديد ا
سيغ  س ٔن  ، فال ميكن  ت املق ا نت ٔحزاب السياسية الصدارة يف  ا
شكك  ٔسف من  ت، وهناك مع ا ا نت دد مسبقا نتاجئ  ي  م ا ال

ابية، وسائل اليو  نت ٔنفسنااليوم يف سالمة العملية    : م 
د  - ميقراطية اليوم حرضت حبضور النقاش حول توزيع املقا هل ا

ات الرتابية؟  شارن وامجلا لس النواب وجملس املس   مب
ل  - ني اكن القمع والتعنيف يطال  ميقراطية  ن اكنت هاته ا ٔ

ة؟  حلقوق العاد واملرشو ات السلمية املطالبة  ا   ح
مي - ن اكنت هاته ا ٔطر  مليلقراطية ٔ ٔساتذة وا ل ا اكنت املسرية د

اقة؟ اص ذوي إال ٔش ٔطباء وا ٔاكدمييات وا ل ا   د

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
شارن اليس عبد  ن املس د السيد ٔ لني  ٓخر لكمة يف الحئة املتد

دي جشري ٔو اليس  ٔمعو  لطيف    . ا

شار    :دي جشري دالسياملس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔهنا  لهيا من الواحض  ابية اليت حنن بصدد التصويت  نت املنظومة 

 ٔ ىل الت ايب جبانب ن راهن  نت ٔداء  ٔ الفعالية يف ا د ليق وٕاقرار م ث والت
ٔحزاب السياسية ىل التدبري،  تقوية موارد ا ب والكفاءة والقدرة  شب وال

ذ التوافق عنوا   . تت

ىل سؤال حموري يتعلق مبدى قدرهتا  لكن، هل هذه املنظومة جتيب 
ى املواطن، يف الفعل والعمل السيايس  ىل املسامهة يف بناء الثقة 

ستورية؟  هتا ا اع املؤسسات ملاك   واسرت
ريم ٕاىل عقلنة املشهد ىل ٕاظهار نبل  ٕان التوافق  السيايس والتحفزي 

ابية هو رهان  نت ىل جتويد النظم  العمل السيايس، فالرهان 
ه من التوافقات إالرضائية والهجينة ٕاىل مستوى اسرتاتيجي،  لينا ٕاخرا

ٔسايس  ل ا ٔن املد بناء توافقات ٕاسرتاتيجية صلبة وقوية، وحنن نعترب 
ال ابية، ومن  نت رمهتا وجبميع ٕالصالح املنظومة  متثيلية  لها املنظومة ا

نفراج السيايس وطي امللفات املعلقة اجلارية واليت هتدد  هتا، هو  مستو
اج،  ح افة والتعبري والتجمهر و ت الفردية، من حرية الص احلر
ي تقوم به  ور ا ، بفضل ا ٔن املغرب حتسن وامحلد  خصوصا و

سبات قوية ة مبك هتا  املؤسسة امللك دة ومتاسك مكو ومسعة ج
ميقراطي السلمي،  نتقال ا ٔن يقفز قفزة نوعية ٕالجناح  عية، تؤه ب ج
لتفات ٕاىل ما يرتتب عن املتابعة يف قضا هتم  مما يتطلب يف نظر 

ىل مسرية البالد شوش  ت الفردية، وما يرتتب عن ذ من    .احلر
اليا التعديالت مثن  ٔربعة،  وحنن ٕاذ  ٔتت هبا املشاريع ا ٔساسية اليت  ا

ٔصبح  ٔن العام الرتايب  ٔن تدبري الش شري ٕاىل  اليت حنن بصدد دراسهتا، 
ل املنتخبني، وهو ما  الية وستدعي التفرغ من ق ية  يض كفاءة تق يق
ي يؤهل املنتخبني احملليني  اء القانوين ا ىل توفري الو سيحفز مجيعا 

ٔدوارمه  اع من ملامرسة  ورو يعمتد إالق ىل ما بعد  شلك فعال، والرهان 
الم  ٔحزاب سياسية وٕاك لينا مجيعا  سبة املشاركة، و الل الرفع من 
س العمل السيايس، مع  لني جممتعيني القطع مع خطاب العدم وتب وكفا
ورو  احئة  عتبار  واعتبار بناء مغرب ما بعد  ىل رد  احلرص 

  .ستوى تطلعات الشعب وانتظاراتهمبؤسسات يف م 
ابية شهدت تقدما ٕاجيابيا،  نت ٔن املنظومة  رتياح ب ل  س وٕاذ 
ية  شرتا شارن حبزب التقدم و ددا من إالجيابيات، فٕاننا مكس وتضمنت 

ٕالجياب لصاحل هذه املشاريع   .سنصوت 
  .شكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

ٓن بعد لس، منر  طيب، ا ت ا الت اكفة مكو ع ملدا س
دة ىل  ىل لك مرشوع قانون تنظميي    .لتصويت 

ىل مواد مرشوع قانون تنظميي رمق  لتصويت   ٔ   ..04.21ونبد
س؟ ) نقطة نظام( سيري السيد الرئ   يف ال

  .تفضل

ل شيخي شار السيد ن   )يف ٕاطار نقطة نظام( :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل ري د  سالينا املناقشة السياسية العامة، غنبداو العملية د
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ا ستغرق وق ٔن  ٓن كنظن امجلعة نتوقفو نصليو . التصويت، من املفروض  ا
ٔثناء وقت الصالة ش ما نوقفوش معلية التصويت    .ونتغذاو ورجعو 

س   :السيد الرئ
يق صالة امجلعة   .سمترو، 

ل شيخي شار السيد ن   :املس
س، غيقد الوقتواش غيق   ..د الوقت؟ ٕاىل اكن، السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ذن هللا ٕ   .غيقد الوقت، ٕان شاء هللا، 

ل شيخي شار السيد ن   :املس
ش نوقفو وسمترو من بعد   .ٕاىل ما قد

س   :السيد الرئ
ذن هللا ٕ   .ٕان شاء هللا 

ىل مواد مرشوع القانون التنظميي رمق  لتصويت   04.21ٕاذن نبداو 
متمي القانون التنظميي رمق  لس النواب 27.11يقيض بتغيري و   .املتعلق مب

ٔوىل   :املادة ا
متمي القانون  ا املواد املعنية بتغيري و لتصويت تبا وسنعرض طبعا 

  .مبوجب هذه املادة 27.11التنظميي رمق 

ٔوىل   :املادة ا
ميقراطية ة الكونفدرالية ا ه مجمو   .لشغل عند فهيا تعديل قدم

ٔسيدي قدم التعديل د   .تفضل 

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

كون جملس النواب ممثال بـ  ٔن  روم ٕاىل  عضوا  395هاذ التعديل 
لالحئة،  قرتاع  القرتاع العام املبارش عن طريق  خبون  وعضوة ي

  :ويتوزعون كام ييل
ىل صعيد  305 - خبون  ابية اجلهوية العامة، عضوا ي نت ر  وا ا

ل املادة  ٔحاكم د  ؛ 2طبقا ل
نب  90 - صصة عضوة ي ابية اجلهوية ا نت ر  وا ىل صعيد ا

ه ٔد ساء، وفق التوزيع املبني يف اجلدول   .ل

ىل الربامج اليت  ني من التصويت  متكني الناخ ملاذا هاذ التعديل؟ 
ٔحزاب السياسية بري من استعامل املال تتقدم هبا ا شلك  ، وسوف يقلل 

لحساسيات  ٔكرب  دد  احلرام واستغالل النفوذ، وسميكن من متثيلية 
سامه معليا يف بناء رصح اجلهوية املتقدمة   .السياسية، وس

س  .شكرا السيد الرئ
  

سالسيد    :الرئ
  .شكرا

ر، تفضل لحكومة، السيد الوز ٓن    .اللكمة ا

لية ا ر ا   :السيد وز
ادي  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ات به مجمو يل  هاذ التعديل ا
ادي نقطعو  ٔن  لها، هذا جيعل ب ىل املنتخبني د ٔقالمي من احلصول  حيرم ا

لو ابية احمللية د نت رة  ا   .ص الوصل بني املنتخب وبني ا
ول ري مق   .لهذا هاذ التعديل 

سالسيد    :الرئ
  .شكرا
لتصويت لتعديلٔعرض إاذن  ة  مو ه ا يل قدم   :ا

  ؛04= املوافقون
لتعديل   ؛74= املعارضون 

  .15= املمتنعون

اءت يف النصٕاذن  ٔوىل كام    :لتصويت ٔعرض املادة ا
  ؛87= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 
  .طيب، شكرا، واحض

  :5املادة 
  ؛87= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

  :6املادة 
ل  6هذه املادة  ٔح ري واردة يف مرشوع القانون التنظميي كام  لتوضيح 

ة  شارن، ولكن عند فهيا تعديل تقدمت به مجمو ىل جملس املس
لشغل ميقراطية    .الكونفدرالية ا

شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار    :املبارك الصادي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ن " :6ملادة ا اص ا ٔش لعضوية يف جملس النواب ا لرتحش  ال يؤهل 
ٔو تنظمي  بية  ٔج دمة عسكرية لفائدة دو  ٔو  خضعوا لتداريب عسكرية 

  ". ٕارهايب
ميكن يش حزب   ، ش حنميو بالد الش در هذا التعديل؟ 
ٔو  بية  ٔج د مىش دار يش جتنيد عسكري يف يش دو  ٔ سيايس، يش 

ش يف  ال تنظمي ٔنه ما اكي ل حلزب سيايس ويرتحش،  ٕارهايب، ومن بعد يد



شارن  ائيةورة ا –مداوالت جملس املس   ست

19 

 )2021 مارس 12( 1442 رجب 28

زة  ٔ لنا وا و د ش ا ىض  نا هذا املق ا ج القانون ما مينع، لهذا اح
لس النواب ىض قانوين مينع من الرتحش  لنا تلقى مق   .د

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
  .شكرا

لحكومة، تفضل السيد ال ٓن  راللكمة ا   .وز

ر  ليةالسيد وز ا   :ا
ري  ري واردة يف مرشوع القانون التنظميي، لهذا التعديل  هذه املادة 

ول   .مق

سالسيد    :الرئ
  . شكرا
ة الكونفدرالية ٔعرض  نٕاذ ل مجمو لشغل(التعديل د ميقراطية  ) ا

  :لتصويت
  ؛18= املوافقون

  ؛80= املعارضون
  .02= املمتنعون

ٔوىل والفقرة الثانيةعند فهي( 12املادة    :)ا الفقرة ا
  . ٕالجامع: املوافقون

الش نقول املعارضون واملمتنعون ش  ن ٕاجامع، ما اكي ٔنه اك   .مبا 

  ):الفقرة الثانية( 13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل( 22املادة    ):الفقرة ا
  ؛96= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

  :23املادة 
  ؛96= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

  ):الفقرة السابعة املضافة( 24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل والثانية( 50املادة  ن ا   ):الفقر
  .ٕالجامع: املوافقون

  ): الفقرة الثانية( 71املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل ( 77ادة امل   ):البند اخلامس - الفقرة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  ):الفقرات الرابعة واخلامسة والسادسة( 78املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :79املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :80املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  ):الفقرة الثالثة( 83املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :84املادة 
ٔول تقدم به فريق العدا التمنية، والثاين : تعديالت 2 فهيا عند ا

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   .تقدمت به مجمو
ة الكونفدرالية مو ة  ٔسبق لشغل( ادي نعطي ا ميقراطية  تقدم  )ا

يل تتعرفو ب ا لس لها    . التعديل د
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد املبارك ا   :لصادياملس
س   .شكرا السيد الرئ

لنا يف املادة  لتعديل د سبة  لواحئ بواسطة " 84ل ىل ا د  توزع املقا
ىل  ٔصوات املعرب عهنا  دد ا ستخرج عن طريق قسمة  ايب،  قامس انت
دة املعدل  ة حسب قا د الباق صصة لها، وتوزع املقا د ا دد املقا

ٔقوى   ".ا
س   .شكرا السيد الرئ

ساالسيد    :لرئ
  .شكرا

لحكومة ٓن  ٔعطي اللكمة ا   .ٕاذن 

لية ا ر ا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ات به احلكومة، لهذا التعديل مرفوض يل    .هاذ املقرتح ما يش هو ا

سالسيد    :الرئ
  .شكرا

ة الكونفدرالية ٕاذن  ل مجمو لشغل(ٔعرض التعديل د ميقراطية  ) ا
  :لتصويت
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  ؛04= املوافقون
  ؛83= رضوناملعا

  .13= املمتنعون
  .شكرا

شارن  د السادة املس ٔ ٔعطي اللكمة  لتعديل الثاين، و ٓن  ٕاذن منر ا
  .من فريق العدا والتمنية

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س،   السيد الرئ

لت ا ٔح ٔو كام  اءت  ىل املادة كام  روم ٕاىل إالبقاء  لنا  ا التعديل د ح
ٔننا من جملس النواب سيط، هو  ٔمر  اءت هبا احلكومة، عفوا،  ٔو كام   ،

اءت يف  نا هبا، يه  يل ج ا ا نتلكم اليوم عن العتبة، العتبة مايش اح
القة  لتايل هذه العتبة اكنت عندها  حكومة عبد الرحامن يوسفي، و
مج  ر لالحئة، ال معىن لالحئة بدون عتبة، وال معىن لالحئة بدون  وطيدة 

ايب   .انت
ايب، تيكون  نت مج  كون العتبة، تيكون الرب ٕاذن ملا قلنا خص 
س ذي  قة ل ٔحزاب، ولك احلديث عن ٕالغاء العتبة يف احلق التنافس بني ا

  .موضوع
ايب  نت ايب، القامس  نت ىل القامس  لكمنا  ٔن  ٔمر الثاين هو  ا

اء  يل  يل اكن تدار، وا د إالجراء ا قة وا ش هاذي يف احلق اليوم ما اك
ايب  نت ا، اكن معلوم القامس  ب السامء فوق ٔنه اكن من  عندو تعريف، 
ٔن  لتايل ال ميكن  ٔبنائنا يف اجلامعات جتارب دولية، و ٔشنو هو، ندرس 

ايب نت ري هذا القامس  دث عن    .نت
ه  لكن الغريب والعجيب ايب اليوم  معاين ف ء بقامس انت ٔنه  هو 

combinaison)(،  دد دد املصوتني،  ايب،  نت ه املزج بني القامس  ف
ة ٔصوات الصحي دد ا ٔصوات املعرب عهنا،  دد ا لني،  قة . املس يف احلق

ٔي تعريف، ال هو  ٔي قامس،  لنا  اطب د لمواطن ا ناش اعطينا  ما بق
لمي، ال هو تعريف سيايس، ما عندو حىت تعريف وىل عند . تعريف 

روهقامس ا يفاش تند ايب هاليم، لك مرة    . نت
يل طاملا اشتغلنا  ايب ا نت ىل القامس  لكمو خصنا حنافظو  اليوم ت
ا به واعطى  دم ه هو والالحئة ا ٔن مت اقرتا ذ  به، وجرت به، العادة م

  . نتاجئ
ل العدا والتمنية  ٔوىل والثانية د ل احلكومة ا لنا ود مي د اليوم التق

رو ل تيقميو  ليه هنا وتند ايلو  ليات، يه املواطنني، ما تنجيوش ت ه 
اض جتربة مل تقمي بعد ليات ٕال   .ا

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
  .شكرا

لحكومة   .ٕاذن اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

لية ا ر ا   :السيد وز
ٔصل ا روم الرجوع ل ا به فريق العدا والتمنية  يل  يل التعديل ا

ول   .ات به احلكومة، لهذا التعديل مق

س   :السيد الرئ
ول ن احلكومة( التعديل مق لتصويت). من  ٔعرض التعديل    :ٕاذن 

ىل التعديل   ؛13= املوافقون 
لتعديل   ؛83= املعارضون 

  .04= املمتنعون

اءت يف املرشوع( لتصويت 84ٔعرض املادة    :)كام 
  ؛83= املوافقون

  ؛17= املعارضون
د( 00= تنعوناملم  ٔ   ).ال 

نا يف هاذ املنطق   .طيب، شكرا.. ٕاىل بق

  :85املادة 
  .عند فهيا كذ تعديل، تقدم به فريق العدا والتمنية

شارن لتقدمي التعديل د السادة املس ٔ   .يتفضل 

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
ٔيضا س  ر والسيد الرئ   .شكرا السيد الوز

ا يف نفس قدمو  مليلذي ها.. اح ىل الالحئة اجلهوية، ت كنتلكمو 
ىل املستوى اجلهوي لعتبة  علق  يل هو م   . بنفس التعديل ا

اءت بعتب ٔحزاب  نا من  ةٔ لو اكنت هذه ا لكمنا وارتق ون  وطنية، 
كونو  2002 ادي  ة كنا  ىل عتبة وطنية، هاذيك السا ليوم، غنتلكمو 

  . جيايبكنتقدمو وكمنشيو يف اجتاه ا
كون فهيا العتبة  ٔن خصها  ىل الالحئة اجلهوية تنقول ب لكمو  اليوم ملا ت

رت ن. ملا ذ د حبسب ما ورد يف املادة  ..ٔيضا اك ٔصلية 84وتوزع املقا   . ا
ساء ا مع ال ٔننا فعال مش ٔ به اليوم هو  ٔفا ي  الالحئة  ،الغريب ا

كونو مم  ساء خصهم  ٔن ال ٔساس  ىل  سائية،    . ثالتال
ا يف  ا ملا اقرتح ا اح ٔقيص، و ٓن  ا مع الشباب، الشباب ا مش

كون جزئني ٔن  ر،  لنا، السيد الوز علق بالحئة : التعديل د ٔول م اجلزء ا
يل طلعو يف  ٔن الشباب ا علق بالحئة الشباب،  ساء، اجلزء الثاين م ال

ىل نضج وجتربة وكفاءة  نوا  ٔ ابية فعال  نت لواحئ  ىل قضا ا فاع 
عية، وخصوصا  ج صادية و ق ٔخرى املالية و الوطنية وقضا ا
ا،  لعناية م اية، وحتتاج  لر ٔهنم فعال فسائل حتتاج  ىل  نوا  ٔ الشبابية، و

ٔننا بغينا فعال ندجمو الشباب ونعطيو  ركة  هش نقولو ب رسا ٕاجيابية، و
ذوع ال  لينا من  ركة  ل اخلاوية، اليت طاملا معرت هذه لينا، و ن
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  .املؤسسة
يف اين، هو  يل  ر، الغريب اليوم ا  يف.. يف.. ٔقول، السيد الوز

  .. اليوم
يل مكل التعديل د ش  س،  م، السيد الرئ   . امضن يل حقي يف ال

س   :السيد الرئ
ٔرجومك لس حىت نعطيك اللكمة السيد .. وا شوف، هللا خيليمك،  وا

س،   . حىت نعطيك اللكمة الرئ
ٔرجومك ..ٔرجومك، هللا خيليمك   . ٔرجومك ،غنعطيك اللكمة، 

يل  ٔطوار هذه اجللسةاليو يف اجلو ا يل اسمتر طي  ه وا   .بدينا ف
ٔنت  ٔنت تعرب عن رٔيك، راه  شار احملرتم،  ، السيد املس من فض

ىل الرٔي د لك حرية لك دميقراطية، لكن جتن ب كنت تتعرب 
يل ال داعي    .اهياستعامل اللكامت ا

  .تفضل

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
سمتعو، راه  رتمو بعضياتنا وت ا هنا تن س احملرتم، اح قلت، السيد الرئ

لجنة وهنا م يف ا ٔساء ٕالينا مجيعا، ومع ذ اسمتعنا ٕاليه . اسمتعنا ل م 
  .لك حرية
  .شكرا

س   :السيد الرئ
  . شكرا

س ى الوقت السيد الرئ هت   . ا
ر احملرتم ر، تفضل السيد الوز لسيد الوز ٓن للكمة  سمتعو ا   .ٕاذن 

لية ا ر ا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔيضا تيجي يف ٕاطار  ا به فريق العدا والتمنية  يل  هاذ التعديل ا
ول ات به احلكومة، لهذا فهو مق يل    .مرشوع القانون ا

  :سالسيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

لتصويت ٔعرض التعديل    :ٕاذن 
يل تقدم به فريق العدا والتمنية؟ ىل التعديل ا يل موافق    شكون ا

  ؛13= املوافقون
  ؛83= املعارضون
 .04= املمتنعون

  :85املادة 
ٓن  لهيالتصويت، كام  85ٔعرض املادة طيب، ٕاذن ا لجنة وافقت    :ا
  ؛83= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .04= املمتنعون

ن، الثانية والثالثة( 86املادة    :)عند فهيا فقر
  .ٕالجامع: املوافقون

  :87املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل والفقرة الثانية( 88املادة    ):الفقرة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :91املادة 
ٔعط ٔخرى  ي عند فهيا تعديل تقدم به فريق العدا والتمنية، مرة 

شارن د املس ٔ   .اللكمة 
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ش توزع  ٔي الحئة ما ميك ىل  ٔن إالبقاء  ا  ين ثب قة هنا  هو يف احلق
ش  ناها  يل كنا ج هيا سلفا، وا ىل العتبة املشار ٕا د ما مل حتصل  لها املقا

لنانبق سجمني مع التعديل د   .او م
سجمني كفريق العدا  ا فعال كنا م ٔنه اح ٔين اليوم هو  ي فا ا
ٔحزاب السياسية،  ي حصل بني ا سجمني مع التوافق ا والتمنية، م
ٔيضا  لس احلكومة،  ي مت تقدميه  ٔنفسنا، مع القانون ا سجمني مع  م

نا مع  سجمني، وبق لس الوزاري، وكنا م ل ا ريوسنا يف نفس املوقع د
لبية ٔ ل ا ٔحزاب د   .التوافق مع ا

ىل قامس  ..واليوم ملا تنجيو لكمو  ي حصل هو الغريب ملا ت ا
لكم ل قليل  س ق ايب، راه اكن السيد الرئ د.. انت ، هذا وا ٔصل    . ال 

يل، هو  شهد لها م ٔمر الغريب وشديد الغرابة، واليت يه سابقة مل  ا
 ٔ ٔن ٔن ي ل احلكومة هنا وحنن نعمل ب لية املمثل د ا ر ا يت السيد وز

لية، لكن  ا لية يه وزارة ا ا لية، وزارة ا ا لية يه وزارة ا ا وزارة ا
الفا ملا  ٔصبحت تصوت  ت  ٔن بعض املكو ٔننا الحظنا ب الغريب هو 

اءت به احلكومة و  ي  ىل املقرتح ا ه يف سنوات سابقة ضدا  اء اهد
لية ا ر ا ىل اخلصوص وز   .به 

لها اليوم لك س ل، وهذا .. هاذي غرابة واستغراب،  س ٔهنا ت متىن 
ٔن  متىن  ٔنتظر التفسري، ولكن ت ٔ ال  ٔن جند  تفسريا،  متىن  استغراب ت
لية ممثل  ا ر ا اء به السيد وز ٔحزا ضد ما  ٔن تصوت  جند  تفسريا، 

ٔسف ال  ىل هذا احلكومة ومعه، ل ا تصوت ضدا  لبي ٔ شديد، حىت 
الته احلكومة ٔ ي    .النص ا

س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز
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س   :السيد الرئ
  . شكرا

ى الوقت، شكرا هت   .ا
ر ر احملرتم، تفضل السيد الوز ٓن للكمة السيد الوز   .سمتع ا

لية ا ر ا   :السيد وز
ىل    .لكمته النريةشكرا ملمثل فريق العدا والتمنية 

ول ة يف نفس إالطار، لهذا التعديل مق ق   .هاذ النقطة 

س   :السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

لتصويت ٕاذن يل تقدم به فريق العدا والتمنية    :ٔعرض التعديل ا
  ؛13= لتعديلىل ااملوافقون 

لتعديل   ؛83= املعارضون 
  .03= املمتنعون

ليس يف ليس  راك تتصويت يف الكولوار،  سة،  بالصتك السيدة الرئ
ش حنسب الصوت د ا شكرا ..ماكنك    .وا

  :لتصويت 91ٔعرض املادة 
  ؛83= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .04= املمتنعون

  :93املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :94املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :95املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :96املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن تنعاود  هتا، املادة طيب، ٕاذن ا ٔوىل نعرض هاذ املادة لك مكو رمهتا ا
  :لتصويت

  ؛83= املوافقون
  ؛17= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   .)ال 

ة ٕاىل  لامدة الثانية من املرشوع، الرام ٓن، ٕاىل امسحتو  طيب، ندوزو ا
ٔن هذه  12ملادة  27.11متمي القانون التنظميي رمق  ش املكررة، وقد ورد 

ة الك رية تعديل من مجمو ٔ لشغلو ا ميقراطية    .نفدرالية ا

شارن د السادة املس ٔ   .تفضل 

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

د  ل روم ٕاىل ختليق احلياة السياسية وختليق العمل الربملاين  التعديل 
ٔن جي رشيعية من ظاهرة الغياب، ونقرتح  رملاين تغيب دورة  ئب  رد لك 

ول ذر مق ل جملس النواب دون  شغال د ٔ   .اكم عن احلضور ل
ا  ، ٕاىل  ٔنه يف سنة اكم ل السادة النواب هو  ا يف املقرتح د يل  ا

تاح عندو احلق يغيب طي السنة ف   .السيد الربملاين وحرض 
ش نعززو من ختليق احل  ىض  نا هباذ املق ياة السياسية وختليق ج

ل املؤسسات   .العمل الربملاين دا
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

ر احملرتم   .سمتع لرٔي السيد الوز

لية ا ر ا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

، وهذا  رشيعية اكم ل سنة  ية د ل ٕاعطاء مدة زم ٔ اكن توافق من 
ولل اكن  ري مق   .توافق، لهذا التعديل 

س السيد   :الرئ
  .شكرا

لتصويت ٔعرض التعديل    :ٕاذن 
ىل التعديل   ؛04= املوافقون 

لتعديل   ؛92= املعارضون 
  .04= املمتنعون

ٔعرض املادة  لتصويت 12ٕاذن  ات يف النص، طبعا ،املكررة     .كام 
لتصويت 12ٔعرض املادة    :املكررة 

  ؛96= املوافقون
د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

ىل املادة الثالثة من املرشوعون لتصويت  ٓن    :قل ا
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون التنظميي    :ٔعرض ا
  ؛83= املوافقون

  ؛17= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ىل مرشوع  شارن  ة، فقد وافق جملس املس ٕاذن، حسب هذه الن
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متمي القانون التنظميي رمق يقيض ب  04.21قانون تنظميي رمق   27.11تغيري و
لس النواب   .املتعلق مب

ىل مواد مرشوع  ه سنصوت  شارن، وف لس املس ٓن ندوزو  ا
شارن رمق لس املس   ..القانون التنظميي املتعلق مب

ٔسيدي؟    نعم 
سيري؟ تفضل   .نقطة نظام؟ يف ال

ل شيخي شار السيد ن   :)طة نظامقيف ٕاطار ن( املس
س، السي   د الرئ

ل صالة  لوقت د ٔنه غنزترو  ل  ذ قليل طرحت القضية د ٔ م
ٔنه توقف اجللسة  ٔ كنلمتس  لتايل  يق لها دا عرش دقائق، و امجلعة، 
ىل  مكلو  رنفعوها، غتوقف اجللسة، منشيو نصليو امجلعة ورجعو  مايش 

ري.. غرار مكل،  ري   ٔ يل بغييت،  مكل، قل ا ري  مكلٔ   .  

سالسيد    :الرئ
لو ىل الرٔي د مكل، يعرب    .ليه 

ل شيخي شار السيد ن   :املس
مكل، ..  ليين  مكل، شوف دا  ٔشنو مسيتو،   ٔ مكل،  ري 

ل هاذ و رجعو، ن ىل غرار ما قام به زمالئنا يف جملس النواب، م قفو 
يجمعنا لمغاربة راه  ادي نقول  زيد  ادي   ٔ ، و عند الثوابت  ..الناز

ن إالساليم، وعند املذهب املاليك، املذهب املاليك  يل يه ا لنا ا د
ط والغية ٔثناء صالة امجلعة    .جيعل من مجيع العقود اليت تمت 

سالسيد    :الرئ
س، واحض، واحض   .واحض، السيد الرئ

ل شيخي شار السيد ن   :املس
ٔمور ٕاىل اكنت وا لتايل، ٕايوا دا ا ه و س، كنت تن حضة السيد الرئ

ٔول   .لهاد اليش من ا

سالسيد    :الرئ
ٔ . واحض، واحض، ال لسة،  س  رئ ٔ ٕاىل سولتين  يل كنعرف،  ٔ ا

سمترو يف  يل كنعرف العمل عبادة،  ٔ ا يل كنعرف حىت العمل عبادة،  ا
يل بغا مييش يصيل مييش يصيل لنا، ٕايوا صايف، ا   .العمل د

قلو ٓن ملرشوع القانون التنظميي رمق  ٕاذن ن يقيض بتغيري  05.21ا
متمي القانون التنظميي رمق  شارن 28.11و لس املس   .املتعلق مب

ٔوىل   :املادة ا
لتصويت متمي القانون  - كام در  -  وسنعرض  ا املواد املعنية بتغيري و تبا

  .مبوجب هذه املادة 28.11التنظميي رمق 

ن ا( 13املادة    :)ٔوىل والثانيةالفقر

  .ٕالجامع: املوافقون

  :)الفقرة الثانية( 14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 25املادة 
  ؛84= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

  : 26املادة 
  :لتصويت 26ٔعرض املادة 

ذ اللكمة   .تفضل 

ا شار السيد ر   :)طة نظامقيف ٕاطار ن( ل املاكوياملس
ٔنه مجيع السيدات  م  دا، و مة  ىل قوانني تنظميية  ا كنصوتو  اح

شارو يف هاذ العملية، راه معلية دميقراطية شارن  د . والسادة املس ٔ
ة  ق ش توقف اجللسة، اكنت  لصالة 10الفرق طلب  ٔنه . دقائق  كنظن ب

ا راه  يل اح ش د هاد القانون ا سعنا  ادي  ه ميكن الوقت  ماشيني ف
لصالة  ىل هاد املرشوع، نوقفو  ارشة بعد ما نصوتو  ساليوه، كنقرتح م

ة ٔربع سا د  رو وا ٔخرى، وند   ..ومكلو القوانني ا

سالسيد    :الرئ
ساليو هاذ املرشوع ساليو هاذ املرشوع،    .حىت 

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
سساليو هاذ املرشوع   .، السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ساليو هاذ املرشوع فقني،    .ساليو هاذ املرشوع، وصايف م

شار ال املاكوي املس   :السيد ر
يصوت يصوت ويش ما  ش يش    .ش ما ميك

سالسيد    :الرئ
فقني فقني، م  .م

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ا اكع مسلمني   .اح

سالسيد    :الرئ
سالي فقني، ٕاذن  ة نوقفو اجللسةم   .و هاذ املرشوع، ذيك السا
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  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل( 30املادة    :)الفقرة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :87املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل( 91املادة    ):الفقرة ا
  ؛84= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :92املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :94املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :95املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :96املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :97املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت رمهتا من مرشوع القانون التنظميي  ٔوىل  ٔعرض املادة ا   :ٕاذن 
  ؛87= املوافقون

  ؛04= ضوناملعار 
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ري جوج مواد يق    .ٕاذن 

لامدة الثانية ٔول ( ٕاذن منر  من املرشوع املتعلقة بتغيري عنوان الفرع ا
 :)28.11من الباب السابع من القانون التنظميي رمق 

  :الثانيةاملادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

متمي :الثالثةاملادة  ، عند 28.11رمق  القانون التنظميي املادة الثالثة املتعلقة ب
  :70كررة وامل 13فهيا املادتني 

  :كررةامل 13املادة 

  ؛87= املوافقون
  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :70املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

يحسب، هللا خيليك يل  ٔمني هو ا   .راه ا

لتصويت من املرشوع ال رمهتا    :قانون التنظميئعرض املادة الثالثة 
  ؛87= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لتصويت ه  رم ٔعرض مرشوع القانون التنظميي    :ٕاذن 
  ؛87= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  شارن  يقيض  05.21ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون شارن 28.11التنظميي رمق  بتغيري و لس املس   .املتعلق مب

ارشة بعد  رفعو اجللسة، م   .... رنجعو) صالة امجلعة(صالة الادي 
ٔسيدي اجلوج ونصف   .اله 

  ).مت رفع اجللسة(

قة ( ة ومخس عرشة دق ة بعد حوايل سا ٔشغال اجللسة العموم اف  است
  )من رفعها

سالسيد    :الرئ
اء من السيدات وا د الر ملقا اق  لت شارن احملرتمني  لسادة املس

هلم   .د

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل  ٔهنينا التصويت  ٔن  رشيعية بعد  ا ال لس ٔنف  ست ركة هللا  ىل 
ارشة  شارن، وندوزو م لس املس مرشوع القانون التنظميي املتعلق مب

ىل مواد متمي  06.21مرشوع قانون تنظميي رمق  لتصويت  يقيض بتغيري و
ات  59.11القانون التنظميي رمق  ٔعضاء جمالس امجلا اب  نت املتعلق 

  .الرتابية

ٔوىلاملادة    :ا
متمي القانون التنظميي رمق و  ا املواد املعنية بتغيري و لتصويت تبا سنعرض 

  :املادة ذهمبوجب ه 59.11

يل تضافت لهاالفقرة السادس( 8املادة    :)ة ا
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :)الفقرة الثالثة( 24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :92املادة 
  . عند فهيا تعديل تقدم به فريق العدا والتمنية

دى السيدات والي  د تفضل ٕا شارن لتقدمي التعديل ٔ   .السادة املس

شار وريد عبد السي املس   :السالم يس 
س   .شكرا السيد الرئ

ىل املادة رمق  ل فريق العدا والتمنية  لتعديل د سبة  ، نقرتح 92ل
لهيا يف املادة  ضيات املنصوص  ملق فاظ  من القانون التنظميي رمق  92ح

ٔساس  59.11 ات الرتابية، واملرتبطة  ٔعضاء جمالس امجلا اب  نت املتعلق 
ىل عتبة بتوزيع ا لواحئ اليت حصلت  ىل ا د  ٔصوات، % 6ملقا من ا

ة  ٔصوات الصحي دد ا ليه بقسمة  عارف  ايب كام هو م د قامس انت واع
د  دد املقا صصة لىل  من القانون  24كام ورد يف املادة  جملس،لك ا

  .التنظميي
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد ال   :رئ
  .شكرا

لسيد الوز ديد موقف احلكومةنعطي اللكمة    .ر لت

لية السيد ا ر ا   :وز
ابتو احلكومة، هو هاذ  ا به مرشوع القانون،  ش  هذا هو النص 

ول شار احملرتم، لهذا التعديل مق يل شار لو السيد املس   .ا

س   :السيد الرئ
ول ن احلكومة( التعديل مق لتصويت)من    :، ونعرضه 

ىل التعديل   ؛13= املوافقون 
  ؛72= وناملعارض

  .03= املمتنعون

ٔعرض املادة  لتصويت 92ٕاذن  ات يف النص    :كام 
  ؛73= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .03= املمتنعون

  ):الفقرة الثانية املضافة( 103املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل( 110املادة    :)الفقرة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :111املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :119دة املا
ٕالجامع   .املوافقون 

  :127املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :130املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :134املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :139املادة 
  ؛86= املوافقون

  ؛03= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :153املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :155املادة 
  .عٕالجام: املوافقون

  :156املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :157املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :158املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :159املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون

  :160املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔخرى ليك  رجع مرة  رمهتإاذن نعاود  ٔوىل  لتصويت املادة ا   :ٔعرض 
  ؛74= املوافقون

  ؛13 =املعارضون
  .03= املمتنعون
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ٓن ٔحاكم املادة  منر ا سخ  ىل املادة الثانية من املرشوع املتعلقة ب لتصويت 
ديدة 59.11املكررة من القانون التنظميي رمق  128 ٔحاكم    .وتعويضها ب

  .ٕالجامع: املوافقون

متمي القانون  ة ٕاىل  ىل املادة الثالثة من املرشوع الرام لتصويت  قل  ن
  :14ملادة  59.11ي رمق التنظمي

  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ٓن كنعرض مرشوع القانون التنظميي    :ا
  ؛74= املوافقون

  ؛ 16= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ىل مرشوع قانون  شارن قد وافق ٕاذن  كون جملس املس ة  هباذ الن
متمي القانون  06.21تنظميي رمق  املتعلق  59.11التنظميي رمق يقيض بتغيري و

ات الرتابية ٔعضاء جمالس امجلا اب    .نت

ٓخر مرشوع، وهو  مج  مرشوع قانون تنظميي رمق يق لنا يف الرب
ٔحزاب  29.11يقيض بتغيري القانون التنظميي رمق  07.21 املتعلق 

  .السياسية

  :املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع القانون التنظميي
ا مواد القانون التنظميي رمق وغنع لتصويت تبا يل يه  29.11رضو  ا

ليمك يل معروض  لتغيري والتمتمي مبوجب املرشوع ا   :معنية 

ٔ و    :31ملادة ٔبد
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :)الفقرة الثانية( 66املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت رمهتا  ٓن املادة الفريدة    :ٔعرض ا

  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ٔعرض مرشوع القانون التنظميي  ٓن    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

كون  ىل مرشوع قانون واحلا هاته،  شارن قد وافق  جملس املس
املتعلق  29.11يقيض بتغيري القانون التنظميي رمق  07.21تنظميي رمق 

  .ٔحزاب السياسية

لمك ىل املسامهة د   .ٔشكرمك مجيعا 

  .اجللسة ورفعت

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

الت ا :امللحق وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا   ملك

I -  العام ملقاوالت املغرب إالحتادفريق:  
مس فريق  ل  ٔتد ٔن  العام ملقاوالت املغرب يف هذه  إالحتاديطيب يل 

ة من مشاريع القوانني  مو ىل هذه ا راسة والتصويت  صصة  اجللسة ا
ت،  ا النت لنقاش البناءو التنظميية املتعلقة  ٔنوه  لمك االٕ  ٔن  جيايب مع وتفا

لجنة ٔشغال ا الل  شارن  الت السادة املس  .مدا

ر احملرتم،   السيد الوز
ري من  إالحتاديف  يف البداية، فٕاننا ك ستحرض  العام ملقاوالت املغرب، 

صص ملناقشة هذه الرتسانة  ع ا ج زامن هذا  زتاز  الفخر و
ا النت لخطاب املليك القانونية الوازنة املتعلقة  رى العارشة  ت مع ا

، عن  2011مارس  9 ـالتارخيي ل ال امل ال  لن من  ٔ ي  ٕاجراء "ا
ة "تعديل دستوري شامل هنا ردود فعل ٕاجيابية ومرح لف ح ، وهو ما 

ٔطياف السياسية والنقابية واملهنية الوطنية اليت  متع وا من خمتلف رشاحئ ا
الل  اء"ته ما جعل من املغرب نوهت حبمكة وتبرص  يف حميطه " است

بريا الزالت تداعياته  عيا وسياسيا  قا اج شهد اح ي اكن  إالقلميي ا
ا هذا ول ليوم ىل ت ا   .ختمي 

ٔننا يف  لتطورات إالجيابية اليت  إالحتادكام  شيد  العام ملقاوالت املغرب 
بلومايس ن ا ىل الصعيد  والتمنوي وذ بفضل تعرفها القضية الوطنية 

ٔمن  الرؤية الرشيدة ىل ا لحفاظ  رشفة لصاحب اجلال  واملس
يا، ما مكن  ٔم صاد و ستقرار وتعزز موقع اململكة املغربية سياسيا واق و

دته يف القارة  ةاملغرب من استعادة ر ، بعد عودته ٕاىل حضنه إالفريق
ت  ،قيإالفري إالحتاداملؤسيس واشتغا مضن هيالك  رتاف الوال كام نعزت 

ميه اجلنوبية ٔقا ىل اكمل  سيادة املغرب  ة  ٔمرك دة ا سمترار  املت و
ح  رزها ف ٔ لصحراء  قة وصديقة  ول شق امة  صليات  ح ق مسلسل ف
صلية  ح ق ٓخرها ف ، و ا ة مبدينة ا ٔمرك دة ا ت املت صلية الوال ق

قة مبدينة ا ٔردن الشق شلك واحض ورصحي مملكة ا لعيون، وهو ما يعكس 
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ة املوقف املغريب  اهة ومصداق موقفا دوليا داعام ملغربية الصحراء ويؤكد و
عل   .ٕازاء هذا الزناع إالقلميي املف

يق دول  ىل غرار  شهدها بالد  ٔزمة الصحية اليت الزالت  القة  و
بري  ي اكن  صاد العامل، فعىل الرمغ من وقع هذه اجلاحئة ا ق ىل  ا 

ٔزمة العرض وإالنتاج، والطلب  ري مسبوق  زامن  ٔدى ٕاىل  الوطين، 
و  ٔظهرت قوة ا ٓن، فٕان هذه اجلاحئة  سهتالك يف نفس ا و
سوب ثقة املواطنني يف مؤسساهتم،  ، وهو ما زاد من م واملؤسسات ببالد

ٔبنا ل عن  ة، مل تت ام ٌ راعية،  ٔهنا دو ت  ٔثب و  هئا وهو ما من ٔن ا
لمشاركة املدنية  ديدة  ىل هبة  اصة الشباب مهنم  ٔن حيفزمه، و ٔنه  ش

ابية ،والسياسية نت ستحقاقات  ىل مرىم جحر من  مما  ،اصة وحنن 
سامه مبا ال ديدة لبالد س ه، يف رمس مالمح خريطة سياسية    .ريب ف

ت العام ملقاوالت امل إالحتادوهبذه املناسبة فقد اكن  غرب من املكو
صادية اليت اختذت  ق سية يف جلنة اليقظة  ت  ٕاجراءاتالرئ هامة مك

اصب الشغل ىل م كام سامهت يف متكني املقاو  ،من حفاظ املقاوالت 
اف  الل هذه الفرتة الصعبة، مث است د احلياة  ىل ق من الصمود والبقاء 

ىل القدرة الرشائية وت دة العرض شاطها مع ضامن احلفاظ  وازي قا
  .والطلب

احئة  إالحتادكام اخنرط  ل ٔوىل  ل ا الل املرا العام ملقاوالت املغرب 
الل حث املقاوالت  ء من  مضن اجلهود الصحية املبذو حملارصة هذا الو
د من  ل ٔجراهئا  ىل مجيع  ىل الفريوس  بارات الكشف  ىل ٕاجراء اخ

شاره   .ان
شيد وننوه ال املمحل ال كام  ٔعطى  ح واليت  لتلق حفظه  ،وطنية 

ىل وقوف  ،هللا لقاح ويه دال  ٔوىل من ا ة ا لجر ه  انطالقهتا بتلق
لقاح جما لشعبه  ىل ٕاجناح هذه العملية وتوفري ا اللته خشصيا وحرصه 
د  ل رابيا  لية مركز و ا ي تقوم به وزارة ا مثن العمل اجلبار ا الويف،كام 

شار اجلاحئة،من ا ٔحسن  ن ح يف  لتلق وضامن مرور امحل الوطنية 
  .بفضل التنظمي إالداري الرتايب الظروف وذ

ر احملرتم   ،السيد الوز
 العام ملقاوالت املغرب هو املنظمة املهنية إالحتاداعتبارا لكون 

سه  ٔس رخي ت ي يعود  ملغرب، وا ٔكرث متثيلية  سنة  ٕاىللمشغلني ا
ٔكرث من ، وي1947 اوز  100ضم  رمق معامالت يت خرط   750ٔلف م

ٔن  وسطة %90مليار درمه، كام   ،من مقاوالته يه مقاوالت صغرية وم
روج  البعض، ٔن  لمشغلني املغاربة  الفا ملا حياول  ٔمه جتمع  فهو يعترب 

عية،  ج صادية و ق ة  ىل السا شطته وموقعه  ٔ ث جحم  من ح
عية وحضوره املمتزي  ج صادية و ق رؤية مشولية ف خيص القضا 

صادي  ق لس  ستورية ببالد اك ٔمه املؤسسات ا ة، ب والبي
لرتبية  ىل  ٔ لس ا يئ، وجملس املنافسة، وا عي والب ج و

  .ٕاخل...والتكون

ٔطري املقاولني إالحتادكام يلعب   العام ملقاوالت املغرب دورا حمور يف ت
فاع عن  انب، ومتثيل املقاوالت وا ٔ ٔو ا مثرن، سواء املغاربة  واملس
ة وخمتلف الهيئات وطنيا ودوليا، وحيرص  ى السلطات العموم مصاحلها 

ٔنظمته  إالحتاد رتام  الل ا ٔشغا من  ميقراطية يف  ادئ ا ىل ٕاعامل م
ٔوقا ىل عقد امجلوع العامة يف  لية واحلرص  ا ٔساسية وا رتام ا هتا يف ا

وية وازنة تغطي  ىل متثيليات  لمساطر القانونية والتنظميية، كام يتوفر  م 
صادية  ق شطة  ٔ ات اململكة وفدراليات قطاعية هتم مجيع ا مجيع 

  .الوطنية
ىل مجيع  إالحتادوقد وقع  د التخطيط القطاعي ببالد  ذ اع العام م

  .نيابة عن القطاع اخلاص سرتاتيجيات القطاعية الوطنية
ويل ىل املستوى ا ب  ،و العام ملقاوالت املغرب  إالحتادفقد وا

راته  ة وز لعديد من دول القارة إالفريق ة التارخيية  رات امللك الز
ٔن  لصني وروسيا والهند، إالسرتاتيجية ارض بقوة يف  إالحتادكام  العام 

ٔعامل مع العديد من د 100ٔكرث من  ول العامل، وقد عهد ٕاليه بتوزيع جملس 
ملغرب لمقاوالت  عية  ج المة املسؤولية    .وتزنيل 

لمشغلني  2011وقد نص دستور سنة  ىل متثيلية املنظامت املهنية 
لهيئات  ستور  ط الفصل الثامن من ا ٔ ث  لربملان، ح ٔكرث متثيلية  ا

فاع عن احلقوق واملصا مة ا لمشغلني  صادية املهنية  ق عية و ج حل 
هنوض هبا ات اليت متثلها وا   .لف

ٔب فريق  رشيعية د ذ بداية هذه الوالية ال العام ملقاوالت  إالحتادوم
روح  صاصاته الربملانية  امه واخ ىل ممارسة  شارن  لس املس املغرب مب
صاديني، ومل يتوان عن تقدمي ق لني  ا عن مصاحل الفا  املسؤولية دفا

لنقاش  ٔفاكر املبتكرة يف شىت املواضيع املعروضة  ات الهادفة وا قرتا
اد مطلقني دون ءواملسا ستقاللية وح ، وجتويد النصوص القانونية، 

ٔثناء  ٔن ما حيمكنا  ث  ٔي طرف اكن، ح ٔو ختندق سيايس مع  اصطفاف 
ث يعترب صاد الوطين واملقاوالت الوطنية، ح ق ة   التصويت هو مصل

شارن،  إالحتادفريق  العام ملقاوالت املغرب ٕاضافة نوعية لرتيبة جملس املس
صادي الرصف ٕاذ ميثل القطاع اخلاص واملقاو اليت  ق ه  بفضل تو

اصب الشغل   .ختلق الرثوة وم
ىل الفريق الربملاين لضامن  ،ا ىل احلفاظ  ٔن نعمل  اكن من الطبيعي 

لفصل  ا مبنح املنظامت من ا 8التزنيل السلمي  الل مطالب ستور من 
ة،  ة لهذه الف رمس الهيئة الناخ لرتحش  ح الزتية  دها احلق يف م املهنية لو
ده يف مؤسسة سياسية ميارس  ي رمغ توا وذ نظرا خلصوصية الفريق ا
لفعل السيايس ويف  س  امه بعيدا عن التدافعات السياسية دون تب

رتام اكمل مجليع ال ٔحزاب السياسيةا   .فرق وا

ر احملرتم  ،السيد الوز
داد هذه الرتسانة من مشاريع القوانني التنظميية وفق مقاربة  لقد مت ٕا
ىل احلوار املمثر والنقاش البناء، كام  ة  شاورية مع الهيئات السياسية املب
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اللها تصوره  إالحتادتقدم  سط من  رة  العام ملقاوالت املغرب مبذ
اته وهو ما مكن من حصول التوافق بني اكفة  يف هذا املوضوع، ومقرت

داد  ىل التدابري القانونية الالزمة لٕال عيني  ج لني السياسيني و الفا
ٔعضاء  ت  ا رشيعية وانت ت ال ا نت لالستحقاقات املق اليت سهتم 

ٔعضاء الغرف املهنية ت  ا الس الرتابية، وانت   .ا

ر احمل   ،رتمالسيد الوز
ضيات  ٔيدينا مق ة بني  رشيعية املوضو لقد تضمنت هذه النصوص ال
الستحقاقات  هامة هتدف يف مجملها ٕاىل جتويد الرتسانة القانونية املتعلقة 

ابية ق  ،نت ت الكف بتحق لضام د القانونية املتعلقة  د القوا وكذا توح
  .املنافسة الرشيفة

الس املنتخبةتعزز متثيلية املرٔة : ٔوال   يف ا
مثن وشيد بوضع ٔن  سعنا ٕاال  رشيعية هامة هتدف ٕاىل  ال  ليات 

الس املنتخبة ساء يف خمتلف ا الل ٕاعطاهئن ماكنة  ،تعزز متثيلية ال من 
صادية  ق عية و ج ممتزية تعكس جحم مسامههتن يف احلياة السياسية و

متيزي إالجيايب لصاحل امل الل الالحئة اجلهوية اليت الوطنية، هذا ا رٔة من 
ٕاىل متثيل النخب  عوضت الالحئة الوطنية نعتربه ٕاجراء ممتزيا هيدف

ملغرب سائية يف مجيع اجلهات  الل توطني املرٔة يف احمليط  ،ال من 
لجهوية املتقدمة الية وتعززا  ق العدا ا ا سيعزز مم اجلهوي يف اجتاه حتق

ة وجتد ادئ الشفاف سائيةمن م   .يد النخب ال
ة: نيا ليق والشفاف   الت

ضيات املتعلقة  العام ننوه إالحتادٕاننا يف فريق  ىل املق لتنصيص 
ٔو  ٔو النقايب  ء السيايس  ن يل عن  ا الت لتجريد من العضوية يف 

ني  ،املهين رتام ٕارادة الناخ ٔنه ختليق املامرسة الربملانية وا وهو ما من ش
ايته النوٕاضفاء  متثيل الربملاين و ىل ا ة    .املزيد من املصداق

ذة يف جمال امحلالت  ليق املت ىل تعزز ٕاجراءات الت وحرصا 
قا  لهيا، حتق ة الالزمة  ابية اليت يقوم هبا املرتحشون، وٕاضفاء الشفاف نت

ٔو لك مرت لزام ويل لك الحئة  ٕ شيد  حش لمنافسة املنصفة والرشيفة، فٕاننا 
ابية وفق مساطر حمددة لضبط استعامل املال  نت داد حساب محلته  ٕ

ابية، حتت طائ التجريد من العضوية نت   .يف امحلالت 
ت: لثا نتدا   االت امجلع بني 

ي هيدف ٕاىل احلد من ظاهرة امجلع بني  ىض ا البد من التنويه هبذا املق
الل تنايف صف نتدابية من  ة يفوق املناصب  رملاين ورئاسة جملس جام ة 

ٔو ٕاقلمي،  300دد ساكهنا  س جملس عام  سمة وكذا مع صفة رئ ٔلف 
ت الربملانية نتدا م الالزم  وهو ما سوف ميكن من عقلنة  ه وٕايالء 

الس احمللية  الل التفرغ الاكمل لتدبري شؤون ا مبصاحل املواطنني من 
ٔحسن الظروف وممارسة العمل الربملاين نتدايب احمليل  ،يف  وجتويد العمل 

اصب املسؤولية  ديدة لتويل م ٔمام كفاءات ووجوه  ال  ح ا والوطين، وف
ىل املستوى  نتدابية الربملانية، كام ستقلص من ظاهرة الغياب سواء 

ٔو الربملاين   .الرتايب 
ٔحزاب السياسية: رابعا ٔهيل ا   ت

ضيات ا ملق شيد  ٔن  لواردة مضن مرشوع القانون التنظميي رمق البد 
الل تزنيل  07.21 ٔحزاب السياسية من  ب ا والهادفة ٕاىل موا

مع العمويم املمنوح  لرفع من ا ة املتعلقة  ة السام التوجهيات امللك
ٔساليب معلها، مبا  ىل جتديد  بهتا، وحتفزيها  ٔحزاب السياسية بقصد موا ل

 ٔ رشيعات سامه يف الرفع من مستوى ا داء احلزيب ومن جودة ال
مع العمويم لفائدة الكفاءات  ة، مع ختصيص جزء من ا والسياسات العموم
لغ  بتاكر، وكذا الرفع من م ليل و اليت توظفها يف جماالت التفكري والت
ايس  ة اليت ميكن للك حزب س ات النقدية والعي الهبات والوصا والترب

ل متك  ٔ ٔطري ٔن يتلقاها من  ستورية املرتبطة بت ٔدواره ا ام ب نه من الق
  .املواطنني

رملاين ىل فريق  ٔكرث متثيلية  لمشغلني ا لمنظامت املهنية   احلفاظ 
سعين ىل ما قلناه يف البداية فال  ر احملرتم ،عطفا  يف  ،السيد الوز

مس  ٔمثن  ٔن  ىض الهام العام ملقاوالت املغرب هبذا املق إالحتادهذا املقام ٕاال 
ىل فريق  ٔكرث متثيلية  لمشغلني ا لمنظامت املهنية  حلفاظ  ي يقيض  ا
شغاالت  هنا من التعبري عن ا متك رملاين مع ضامن استقالليته، وذ 
صاديني واملقاوالت الوطنية وكذا تقدمي مسامههتا خبصوص  ق لني  الفا

ة السياسات العامة وتوجهيها   .مراق

ر احمل   ،رتمالسيد الوز
ت  إالحتادٕاننا يف فريق  د العام ملقاوالت املغرب واعون حبجم الت

ظرمك يف هذه السنة املق ٔهنا سوف ستكون  ،والصعاب اليت ت اصة و
ياز م ابية    .سنة انت

ري ٔ العام ملقاوالت املغرب نصوت  إالحتادفٕاننا يف فريق  ،ويف ا
ىل هذه املشاريع الهامة املعروالٕ  مثن وشيد جياب  ٔننا  لتصويت، كام  ضة 

ابية يف وقهتا نت ستحقاقات  ال  ،ختاذ قرار ٕاجراء  ٓ رتاما ل ا
ميقراطي يف  ابية، مبا يعزز املسلسل ا نت ستورية لاكفة الهيئات  ا

ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا   .بالد حتت الق
 .والسالم

II -  لشغل إالحتادفريق   :املغريب 

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ت يف مواعيدها  إالحتادٕاننا نعترب يف  ا نت ٔن ٕاجراء  لشغل  املغريب 

بريا، وٕان ٕاجناح هذه احملطة سيكون  د ذاته يعترب حتد  ستورية يف  ا
ست  لظروف  لنظر  اصة  ام  شها بالد والعامل ٕاجنازا  ائية اليت تع

ورو  احئة  ة  ٔرسه يف موا د"ب ح اجلارية " 19- وف لتلق وامحل الوطنية 
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ة امجلاعية ق املنا سمتر لشهور حىت حتق ٔن    .ببالد واليت من املرحج 
لمناقشة  وف يتعلق مبشاريع القوانني املعروضة يف هذه اجللسة 

ل العديد من إالجيابيات  ادإالحتفٕان فريق  ،والتصويت س لشغل  املغريب 
ايب ببالد  نت امة تطور النظام  روم بصفة  وإالضافات النوعية اليت 

متع املغريب، واليت مهت ما ييل ة اليت يعرفها ا ينام بة التطورات و ا   :ملوا
  ؛ختليق احلياة السياسية والنيابية - 1
ٔحزاب السياسية و  - 2 د استفادة حاكمة دمع ا عقلنة وضبط قوا

و ه ا ي متن مع املايل ا ٔحزاب من ا   ؛ا
االت التنايف - 3   ؛توسيع 
ال بني الفرق النيابية - 4 ع الرت   ؛م
ٔكرث مشولية مع الالحئة اجلهوية  - 5 ظور  سائية وفق م متثيلية ال توسيع ا

متثيلية يف الغرف املهنية سا ،وتوسيع ا يئ مما سيعزز من احلضور ال
ا يف فريق  رشيعية وٕان اكن طموح املغريب  إالحتاديف املؤسسة ال

ٔ املنصوص  رتقاء هبا حنو املناصفة بتفعيل هذا املبد لشغل هو 
ستور 19ليه يف الفصل  ٔن هذا املكسب يبقى خطوة . من ا ٕاال 

ستحقاقات املق مبا يضمن  ٔ يف  د مة ومؤسسة لتفعيل هذا م
ل لمرٔة حضورا سي ٔدوار دا تت تضطلع به من  ىش وما  اسيا ي

متع املغريب   .ا

ر احملرتم   ،السيد الوز
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ٔثري بصدده  ي  لس النواب وا لقانون التنظميي املتعلق مب سبة  ل
ايب نت لقامس  اصة ما يتعلق  لني السياسيني و دال بني الفا  ،نقاش و

حن ل  ف ٔمة دا ي هيم ممثيل ا القرتاع املبارش ا ٔمر يتعلق  ٔن ا نعترب 
ل هذه املؤسسة املعنية  ٔمر حسم دمقراطيا دا ٔن ا جملس النواب و

لشغل التعاطي ٕاجيابيا مع ما تقرر  إالحتادملوضوع، فقد قرر فريق  املغريب 
لتايل التصويت النافع مع مرشوع القان ٔوىل و ل الغرفة ا وردا   .ون املذ

ه املشهد السيايس  ي يوا ٔكرب ا دي ا ٔن الت ل  س ملقابل  نا  لك
ايب ببالد يبقى هو الرفع من مستوى املشاركة السياسية وضامن واالٕ  نت

ميقراطية لحظة ا ويه مسؤولية مشرتكة بني  ،اخنراط املواطن يف هذه ا
لني السياسيني ٔحزا وجممتعا مدنيا :لك الفا اع املواطنني  ،حكومة و يف ٕاق

رامج سياسية واقعية  ىل  ياراهتم السياسية بناء  لتعبري عن اخ
ىل  ومستجيبة لتطلعات لك املواطنات واملواطنني ولواحئ دميقراطية قادرة 

ادة روح الثقة يف املامرسة السياسية   .ٕا
هنم من التعبري  متك ٔن يمت رفع احليف عن مغاربة العامل،  ٔملنا كذ  و

هم مبراكز القرار م رشيعية وضامن ٕارشا ل املؤسسة ال ن ٕاسامع صوهتم دا
  .ببالد

ىل ذ ىل  ،الوة  ة  ت املطرو د البد من استحضار لك الت
ستدعي ت ،بالد ، وهو ما  ٔو اخلار يل  ا ىل املستوى ا افر ضسواء 

ت ويف مقدمهتا د ل رفع هذه الت ٔ ف: ود لك القوى احلية من  اع عن ا
رتقاء مبستوى التمنية  دتنا الرتابية، و ٔوىل يف حتصني و قضية بالد ا

ة عية والثقاف ج صادية و ٔوراش الكربى اليت  ،ق ستكامل ٕاجناح ا
  .اخنرطت فهيا بالد

III - دي جشري ٔمعو والسيد  لطيف  شاران السيد عبد ا حزب ( املس
ية شرتا   :)التقدم و

  س،السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
ل جتويد املنظومة  ٔ ية يرتافع من  شرتا ماف حزب التقدم و
ٔجواء السياسية العامة املالمئة  ابية، ويدعو ٕاىل رضورة توفري ا نت
نفراج  ق رشوط  ىل حتق حلرص  ، وذ  ستحقاقات املق ٕالجناح 

ٔجواء، السيايس واحلقويق، وتلط  تيح يف ا اخ سيايس يُ ة ٕاىل م مع احلا
  .استعادة الثقة

شارن، وهو يعقد راسة  وجملس املس ة خيصصها  لسة معوم
ظومة قانونية ىل م مشاريع قوانني تنظميية هتم جملس تضم  والتصويت 

هتا الثالثة ات الرتابية مبستو شارن وامجلا جمالس : (النواب وجملس املس
ات احملليةاجلهات، جم ٔقالمي والعامالت، جمالس امجلا ٕاضافة ٕاىل  ،)الس ا

ٔحزاب السياسية، فهو يعي متام الوعي ب ٔن مرشوع القانون التنظميي ل
ىل تنظمي معلية  رص  وهنا ال تق مكن يف  ابية  نت اقشة املنظومة  ٔمهية م

قرتاع، بل متتد معليا مخلس سنوات يف الزمن، يف  ويه التصويت يوم 
ىل  اة املواطن العامة واخلاصة،  ا ح لتحمك يف خمتلف م ل  قة مد احلق

  .مدى سنني طوي
لبىن التحتية،  ات الرتابية يه اليت هتمت  ٔن امجلا لتذكري ب وال داعي هنا 

ريه ة والتعلمي والسكن والشغل و عية اكلص ج ملرافق  ٔن  ...و و
هيا، هتمت رشيعية بغرف ة املؤسسة ال رشيع ومبراق ل ٔداء احلكويم  ٔساسا  ا

ام شلك  ة  مي السياسات العموم ٔمهية القصوى  .وبتق ومن هنا تظهر ا
اة املواطنني ىل ح ابية  نت لعمليات    .والتداعيات الكربى 

ضمنه مشاريع القوانني هاته،  الل ما س ، من  لكن، سيكون مبقدور
ىل سؤال حم ٔن جنيب  ٔمهيهتا،  وري يتعلق بضامن تقوية املؤسسات رمغ 

ميقراطي، وٕاعطاء الفعل  ا ا وسب ثقة املواطنني يف مؤسسات نظام
ة يف  ٌم الشمل واملصار بتاكر ول اع و ىل إالق السيايس محولته القادرة 
دد من القضا املفصلية واملستعصية، هبدف ضامن ٕاجناح مسرية املغرب 

ميقراطية   .حنو ا
ٔكد هنا ة مشاريع قوانني تنظميية، ب ويت ٔمر ال يتعلق فقط مبجمو ٔن ا

ٔربع نقط  ولكن يتعلق مبنظومة قانونية، داهتا يف  ميكن حرص مست
هنا البارزةو  .ٔساسية، خترتق لك هذه القوانني   :من عناو
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سائية :ٔوال متثيلية ال يف املؤسسات والهيئات  دمع ورسيخ وتقوية ا
  ؛املنتخبة

دد  :نيا روم ختليق احلياة السياسية وحماربة اختاذ  من التدابري 
ال السيايس   ؛ظاهرة الرت

ٔحزاب السياسية، ف يتعلق  :لثا ل وموارد ا توسيع مصادر ا
ٔحزاب السياسية صص ل مع السنوي ا   ؛ٔساسا 

ت  :رابعا ا نت ات اليت تمت فهيا  ادة النظر يف التوزيع بني امجلا ٕا
لتصويت الفرديالقرتاع ال قرتاع  ٔخرى اليت يمت فهيا    .الحئي، وا

لية مع هذه  ا ل إالجيايب لوزارة ا ٔن حنيي التفا سعنا هنا ٕاال  وال 
ٔساس  ىل  سية، اليت قدمهتا الوزارة،  ٔربعة الرئ ةالعناون ا دة توافق ، قا

ٔحزاب السياسية، واليوم، ىل لقاءات حتضريية مع ا شهد  بناء  حنن 
ايب   نت ىل انتظام املسار  رسيعا لوترية النقاش والتداول، هبدف احلرص 

ٔكتور  ل شهر  ت القادمة ق ا نت جناح تنظمي  ٕ يف مساره املعهود، 
ستورية لمواعيد ا رتاما  ل، ا   .املق

ىل  ريم ٕاىل عقلنة املشهد السيايس والتحفزي  ٔن  والتوافق، جيب 
طلقٕاظهار نبل العمل السيايس، م  ٔن خمتلف التعديالت وإالضافات ن م

ابية  نت ٔكرث ٕاىل حتسني العملية  ريم  يف مشاريع القوانني التنظميية 
هبا  .وجتويد بعض جوا

ىل ابية، هو رهان اسرتاتيجي فالرهان  نت لينا .جتويد النظم  و
ٕاىل مستوى بناء توافقات اسرتاتيجية صلبة  اخلروج من التوافقات إالرضائية

ىل القطبية السياسية، اليت و  نية  ات م ين ٕاصال الل ت قوية، من 
ات العملية  ىل حساب خمر الفات الهجينة  طق الت ا من م ستخرج

ابية   .نت
ٔساسية اليت تضمهنا مرشوع  لتعديالت ا والبد كذ من التنويه هنا 

اب  06.21 القانون التنظميي رمق نت ات واملتعلقة  ٔعضاء جمالس امجلا
ٔساسيةالرتابية،    :واليت متزيت بثالث عناون 

متيزي إالجيايب لفائدة املرٔة - 1 لية ا  ؛تعزز 
 ؛ختليق العمل السيايس واحلزيب - 2
دٔ ٕاقرار  - 3 ايبال م نت ٔداء   .فعالية يف ا

 ، ت جمالس العامالت وذ ا الل ضبط مسطرة الرتحش النت من 
ٔقالمي مع د الس امجلاعية، وا الس وكذا يف ا سوية يف هذه ا متثيلية ال مع ا

الس امجلاعية ٔعضاء ا اب  ٔخرى هتم انت ات  ال حتس ىل ٕاد   . الوة 
ية، كام  يض كفاءات تق ٔصبح يق ٔن الرتايب  ٔن تدبري الش فلكنا نعمل 

ٔن احمل ل املنتخبني احملليني امللكفني بتدبري الش   .يلستدعي التفرغ من ق
ٔتت هبا املنظومة القانونية، دات اليت  لتايل، فاملست اليت حنن يف  و

روم احلد من امجلع بني املهام  ل الربملان،  لهيا دا اقشهتا واملصادقة  طور م
متكني املنتخبني من التفرغ ٕالدارة متثيلية،  ٔن و  .الشؤون الرتابية ا متىن  حنن 
ك ات حنو استحقاقات  ات املتعلمة سري تدرجييا وب لف ٔفضلية فهيا  ون ا

  .ولمثقفني
ٔدوات القانونية الكف  ي يتو توفري ا ٔ الفعالية، ا د وهنا يندرج م

راز ىل  ٕ صاصات التمنوية،  ٔجرٔةالنخب احمللية، القادرة  خ
ات الرتابية صاصات ذات الطابع التقين املوو ٕاىل امجلا خ   .و

ٔن التمنية طلق  رايب، فهذا  ومن م وي و ٔحضت ذات بعد  املستدامة 
ي يؤهل  اء القانوين، ا ىل توفري الو يدفعنا بقوة وثبات وحيفز مجيعا 

الل تعزز  املنتخبني احملليني ملامرسة شلك فعال، من  ٔدوارمه التمنوية 
دٔ  ضيات  م لمق ذا  جيايب لفائدة املرٔة، والسعي حنو املناصفة، تنف متيزي  ا

ي ينص2011من دستور  19ستورية الواردة يف الفصل ا ٔن  ، ا ىل 
ت املدنية  حلقوق واحلر ىل قدم املساواة  متتعان  ل واملرٔة  الر

ة  ة والبي عية والثقاف ج صادية و ق وانطالقا من (...) والسياسية و
ق  و ٕاىل حتق دٔ سعي ا ساء، البد ه  م ال وال ٔن املناصفة بني الر نا 

كون الهدف مهنا  ة  ٔداة مؤق كون  ٔن  جيايب جيب  متيزي  ٔن ا شري ٕاىل 
ارضة كون  ٔن  ٔن املرٔة جيب  متع السيايس بفكرة   بقوة يف صلب شبع ا

ٔحزاب. ٕانتاج القرار العمويم ٔن ا س فقط  السياسية تبادر ٕاىل اقرتاح  ول
ٔهنا جمربة حبمك القانو متثيلية،  لمناصب ا النتقال ساء  سمح  ن، مما س

جيايب متيزي  ة من ا ا قانونية ووضع مسطري ملزم، ٕاىل ثقافة  ،رس
ة لثقافة  .جممتعية وسياسية راخسة وممتك رتقاء  ٔن املطلوب هنا هو  و

متع ومنائه قا لرفعة ا   .السياسية السائدة حتق
ار يتو مزيدا ار اليوم بقدر ما هو خ ٔن خ الفعالية والعدا  من كام 

ه حنو القطع اجل ار م ٔساسا خ ابية، فهو  ري احلر ذنت ري مع الطابع 
ال ت مستق ا ري الشفاف لالنت اليا لك التعديالت  .و مثن  وحنن 

يات املعمتدة ايب العادل واملتاك والتق نت   .واليت تذهب يف اجتاه التنافس 
متزي مبستوى ابية  نت ه وزارة  فالعمليات  تقين ومبستوى قانوين تؤم

ربا الل  لية من  ا ايبهئا نت ٔن  البعد  ،لكن. ا وخمتصهيا يف الش
ٔن العملية   ، ٔحزاب والهيئات السياسية هام كذ السيايس املوول ٕاىل ا

ج  حتتاج ٕاىل السياسية ت ت ا ة وفعلية لتنظمي انت ق ٕارادة سياسية حق
ابة مؤسسات متثيلية، لها رشع  ست ىل  ية شعبية، ولها كفاءات قادرة 

ت السياسية،  .لتطلعات املواطنني نتدا ٔمهية عقلنة  ع  ومن هنا ت
االت التنايف   .ومعاجلة 

ابية شهدت تقدٌما ٕاجيابيا،  نت ٔن املنظومة  رتياح ب ل  س وٕاذ 
ضيات التعديلية احلال  ددًا من إالجيابيات اليت حتملها املق ية، ال وتضمنت 

ذف  الل  ىل مستوى السعي حنو املناصفة، وضامن التعددية من  س 
ح الباب ٔ التنايف، وف د شم  –العتبة، وكذا توسيع م شلك ضيق وحم  - ولو 

  . ٔمام متثيلية مغاربة العامل
ات  دٍد من مقرت رة  ا لعدم ُمسا ٔسف كام نُعرب يف ذات الوقت عن 

ية، واليت  شرتا ساء، حزب التقدم و اكنت هتدف ٕاىل تعزز حضور ال
لشباب وملغاربة العالَم  ٔقوى  شارن، وٕاىل ضامن متثيلية  لس املس اصة مب
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رابياً    .والكفاءات احلزبية يف خمتلف املؤسسات املُنتخبة، وطنيًا و
ري رسيخ  فٕاذا اكن العنوان الك ملشاريع القوانني التنظميية هاته هو دمع و

متثيلية ال  ة املتعلمة سائية، وتقوية ا لف ا  ا ل سيكون فوق ذ م فاملستق
رشيعي، ولعمل امليداين التمنوي اليت متنح قمية مضافة ي ... لٕالنتاج ال وا

ة  ينام يس يف هذه ا لشباب موقع رئ كون  ٔن  ٔن يمت تدعميه و متىن 
  .اخلالقة

س،  السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ش اليوم ظروفا است  وروٕان بالد تع احئة  ويف . ائية، فرضهتا 
ت املق ا نت ىل  ٔجواء، سيكون  ىل ثالث  ظل هذه ا اجلواب 

ت كربى   :حتد
تخبة  - 1 ٔية مؤسسات م ؟ وب ورو ما هو املنطلق لبناء مغرب ما بعد 

وية ووطنية؟ ومتثيلية؟ ٔي خنب    وب
ذ - 2 مت تنف ة س ك رشية ومالية ولوجس ٔية موارد  من ب  وذج التمنويا

  اجلديد؟
ٔحزاب السياسية لرحب رهان  - 3 ىل ا ة  ت املطرو د ما يه الت

  اجلهوية املتقدمة؟

ىل  ب والكفاءة والقدرة  شب ث وال ٔن ىل عنرص الت ٕان املراهنة 
ورو احئة    .التدبري، يه عنارص جناح الوصفة ملا بعد 

اوز ا داهتا ما يه ٕاال مقدمة لت ٔعطاب اليت وهذه القوانني ومست
اء املسطري،  .املامرسة الربملانية واملامرسة احمللية تعرفها والقانون يضع الو

ٔو املامرسة احلزبية يه املسؤو عن التطبيقات  لكن املامرسة السياسية
لنص القانوين مدلو العميل ٔويالت امليدانية اليت ستعطي  . الفعلية والت

رشيعية قدو  كن قد استفد  املقاربة القانونية وال دها، ٕاذا مل  كفي لو ال 
اهتا وٕاخفاقاهتا ا ارب السابقة، بن   .من الت

ٔحزاب السياسية يف ٕافراز خنب مؤه  جح ا د س ٔي  مع  - فٕاىل 
لها وما بعدها، حىت  ، اليت سيكون لها ما ق ورو احئة  ٔننا يف ظل  العمل 

ايب  نت وية، وما  يةويف حتويل الالحئة الوطن  -ىل املستوى  ٕاىل لواحئ 
ىل اجلهوية ٔن املغرب راهن  ر اجيايب، حبمك  ٔ ذ  .لتمنية رافعة  من  وم

منوي يعمتد اجلهوية منوذج    .مدة، وهو ميهد 
ٔ ىل اجلهوية مس ٔن املراهنة  ر السليب  وحنن نعترب،  ٔ ٕاجيابية، لكن ا

ٔسف يف ضعف ماكنة ووضعية الشباب، وكذ مغار  بة العامل يف راه ل
  .هذه املعاد اجلهوية

ور يدوٕان ظرف ما بعد  ٔ لت ٔساسا .  سيكون صعبا  لينا الرتكزي  و
قرتاع ادة التصاحل بني املواطن وصناديق  ٔمناط ٕا ات و يف فالرهان . ىل 

صاحل يف س ٔسايس القامئ اليوم هو  هيئات ومكنظومة سياسية، مع  ،ا
ت والشبا اب، وسيحق هلم ماليني من الشا نت ب سيصلون ٕاىل سن 

ابية، نت ٔعامرمه بني  مع العمل املشاركة يف العملية  ة  ٔن الشبان املرتاو

لني %4سنة ال ميثلون سوى  24و 18 ني املس  مفاذا .من مجموع الناخ
ة دد لكسب ثقة هذه الف ارج التغطية؟ ٔ اليا  د    اليت تو

اع، الل ا والرهان هو إالق سبة املشاركةمن  لينا مجيعا، .لرفع من   و
لني جممتعيني، الم وكفا ة  ٔحزاب سياسية وٕاك القطع مع خطاب العدم

ادة بناء  ، وٕا عتبار  ىل رد  س العمل السيايس، مع احلرص  وتب
، مبؤسسات يف مستوى تطلعات الشعب  ورو احئة  مغرب ما بعد 

  .وانتظاراته

س،   السيد الرئ
  ر،السيد الوز

ة، وبني  و من  ٔحزاب السياسية وا طلق الثقة بني ا ٕان م
ٔخرى،  ة  ٔحزاب السياسية من  ٔوال ب املواطن وا تجويد حمتوى كون 

  .هذه القوانني، والرفع من سقف تطلعاهتا
ٔن هذه املنظومة  ى املواطن شعور وٕاحساس ب كون  ٔن  وجيب 

ىل ا القانونية املعدة، ىل احلضور ستكون سلمية وحمفزة  ملشاركة و
لتوظيف السيايس يف لك حمطة السيايس، اضعة  كون  ٔن ال    .و

د كذ يف صلب الثقة، فرمغ اجيابية هذه القوانني يف  والعقلنة تو
ي ال تذهب لكها يف املسار املطلوب ٔمل حين  .مجملها، فه د واجلزر،  ني امل ف

س  الوقت ليك حتظى ابية مبزيد من  نت   تقرار والثبات؟القوانني 
ابية، ٔن  ففي لك حلظة انت ٔوراق جمددا، مع العمل  لط ا ادة  ٕ نقوم 

ابية  نت ة، خصوصا يف موضوع القوانني  ست فكرة س فكرة التوافق ل
ىل  ٔو موضوع استعالء طرف  كون موضوع تنافس  ٔن  اليت ال ميكن 

  .ٓخر
ورو ٕاننا مدعوون يف حلظة ليات  ما بعد  س  ٔس ابيةلت ٔكرث  انت

لثقة يف املؤسسات، ويتعني من هذا  ٔن يف ذ تعزز   ، استقرارا وثبا
ٔصال، ال  ٔنه  ت،  ري من الثبات ومن الضام ىل توفري الك املنطلق احلرص 

ايل ايب م د نظام انت   .يو
لية  عتبارها  ٔحزاب السياسية،  ة ل نتقادات املو ٔزمة الثقة و ٕان 

ليات الوسا احئة من  ٔزمة احلالية املمتث يف  عية، يه سابقة ل ج ة  ط
ام شلك  متثييل  ٔزمة النظام ا ، ويه  ده ال  .ورو والنص القانوين و

لني السياسيني ٕاىل ٔن حيول الفا يل  ميكن  شلك  الت تطبق القانون 
اكنييك م كذ. وم م، والتدرج    .والتوافق 
ٔنه ٕاذا است ،لكن يد هو  ٔ ٔحزاب السياسيةا رامج  طاعت ا ٔن تقدم 

لمواطن املغريب  كون مبقدورها خماطبة املعتاد اليويم  ٔن  لتطبيق، و قاب 
ة وبدقة ومبوضوعية، بعيدا عن لغة اخلشب السائدة وعندما  .برصا

ة  روفايالهتا املقرت لقت جتديدا يف  ٔحزاب  ٔن ا سيالمس املواطن ب
ٔهنا ب ٔداهئا لمسؤولية السياسية، و ديد خنهبا ولتطور  دا لت ذلت 

ه، ه، واخنراط سامه يف تعزز ثق لية، فهذا س ا  وحتسني دميقراطيهتا ا
ه ا سامه يف ٕاق جتاه الصحيح وس سري يف  ٔننا  ٓخر . ب يض يف  وهو ما يق
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ل املثال ال احلرص  -املطاف  ىل س ٔحزاب  -و ثاق رشف بني ا وضع م
زية  دم  ري السياسية، و ب النخب، ٕاىل  ن، وشب ن واملفسد الفاسد

  ...من مظاهر تعزز الثقة... ذ

ٔمهيهتا، ٕاال  اهة وجودة القوانني و كن و ام  ٔنه  ىل  وحنن هنا ٕاذ نؤكد 
ميقراطـي يف ديد،  ٔن البناء املؤسسايت وا بالد حيتاج ٕاىل خض نََفٍس 

ة وضامن املشاركة  ل استعادة الثقة واملصداق   . الواسعةٔ
اسب يقوم،  نَاخٍ سيايس م ىل توفري َم وهو ما يتطلُب العمل 

الل ط نفراج، من  ىل  كة، وتوسيع ـــحتديدًا،    ـي بعض امللفات الشا

ت الفردية وامجلاعية، وتوفري الرشوط الكف بضامن فعٍل  فضاء احلر
ىل التنافس احلر والزنيه واملتاك حول الربام ين  ٔفاكر يف سيايس م ج وا

ستحقاقات املُق   .ٔفق 
ابية املؤطرة  نت ا تصور ملشاريع القوانني  وهبذه املقاربة، بن

عتبارات، واستحضارا لٕالجيابيات اليت . لالستحقاقات املق وللك هذه 
شارن  لس املس ية مب شرتا شارن حلزب التقدم و ٔتت هبا، فٕاننا مكس

ٕالجياب لص  .احلهاسنصوت 
  .وشكرا


