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        الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ةةةةحمرض اجللسحمرض اجللسحمرض اجللسحمرض اجللس

�كتو�ر  20( 1437حمرم  6الثال2ء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2015.(   
  .شامش، رئ<س جملس املس�شار�ن املس�شار الس=يد عبد احلامك �ن :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

واIدة، ابتداء من الساFة السابعة واHقDقة ودقDقة ساFة : التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
  .اخلامسة وامخلسني مساء

 46املادتني  بتغيري يقيضمقرتح  صويت FىلوالتاHراسة  ::::Oدول اNٔعاملOدول اNٔعاملOدول اNٔعاملOدول اNٔعامل
  .من النظام اHا]يل Yلس املس�شار�ن 53و

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

    ::::لسلسلسلسشامش رئ<س اYشامش رئ<س اYشامش رئ<س اYشامش رئ<س اY    املس�شار الس=يد عبد احلامك �ناملس�شار الس=يد عبد احلامك �ناملس�شار الس=يد عبد احلامك �ناملس�شار الس=يد عبد احلامك �ن
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

        ....Fىل �ركة هللا، ٔ�Fلن عن افdتاح اجللسةFىل �ركة هللا، ٔ�Fلن عن افdتاح اجللسةFىل �ركة هللا، ٔ�Fلن عن افdتاح اجللسةFىل �ركة هللا، ٔ�Fلن عن افdتاح اجللسة
        حرضات الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،حرضات الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،حرضات الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،حرضات الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،
Yىل مقرتح يقيض خيصص اF راسة والتصويتkl لس هذه اجللسة

ويrٔيت عقد هذه  ،النظام اHا]يل Yلس املس�شار�نبتغيري بعض مواد 
اجللسة العامة تبعا لالتفاق اyي تبلور، بعد معل شاق، بني خمتلف 

  .مكو{ت اYلس الس=ياس=ية والنقابية واملهنية، من فرق ومجموFات
قدم �لشكر اجلزيل ؤ�ن ٔ�Fرب عن التقد�ر ٔ�ن ٔ�ت ،ؤ�ود هبذه املناس=بة

الك�ري لاكفة الس=يدات والسادة ممثيل الهيئات املؤلفة lلم�لس Fىل تعاوهنم 
 �إالجيايب والبناء مع الرئاسة، lلبحث عن ٔ�جنع الصيغ التوافقDة اليت ترتمج م�دٔ

   .التعددية واملشاركة وٕادماج اكفة املكو{ت يف �س=يري املؤسسة
رة ٕاىل ٔ�ن امجليع جعل من اخلطاب املليك السايم والبد من إالشا

�ساس=يا يف العمل، مبا تضمنه  م¢طلقا مرجعيا ،2015ٔ�كتو�ر  9املؤرخ يف ٔ
وكذا التنويه �ملاكنة اليت  ،من ٕاشارات واحضة حول التوافق إالجيايب والبناء

  .حيتلها جملس=نا املوقر يف الهندسة اHس=تورية اجلديدة
: مبقdطف من اخلطاب املليك السايم ،لصددؤ�ود ٔ�ن ٔ�ذªر يف هذا ا

فقد ٔ�عطى اHس=تور Yلس املس�شار�ن ماكنة ]اصة يف البناء املؤسيس فقد ٔ�عطى اHس=تور Yلس املس�شار�ن ماكنة ]اصة يف البناء املؤسيس فقد ٔ�عطى اHس=تور Yلس املس�شار�ن ماكنة ]اصة يف البناء املؤسيس فقد ٔ�عطى اHس=تور Yلس املس�شار�ن ماكنة ]اصة يف البناء املؤسيس "
الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب، فهو �متزي برتªيبة الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب، فهو �متزي برتªيبة الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب، فهو �متزي برتªيبة الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب، فهو �متزي برتªيبة 
مdنوFة ومdعددة التخصصات، حDث يضم مجموFة من اخلربات والكفاءات مdنوFة ومdعددة التخصصات، حDث يضم مجموFة من اخلربات والكفاءات مdنوFة ومdعددة التخصصات، حDث يضم مجموFة من اخلربات والكفاءات مdنوFة ومdعددة التخصصات، حDث يضم مجموFة من اخلربات والكفاءات 

dقµاحمللية واملهنية وdقµاحمللية واملهنية وdقµاحمللية واملهنية وdقµج¶عيةاحمللية واملهنية وµج¶عيةصادية وµج¶عيةصادية وµج¶عيةصادية وµصادية و....        
جيب ٔ�ن ºشلك فضاء lلنقاش البناء وlل¸ربة والرزانة واملوضوعية، جيب ٔ�ن ºشلك فضاء lلنقاش البناء وlل¸ربة والرزانة واملوضوعية، جيب ٔ�ن ºشلك فضاء lلنقاش البناء وlل¸ربة والرزانة واملوضوعية، جيب ٔ�ن ºشلك فضاء lلنقاش البناء وlل¸ربة والرزانة واملوضوعية،     ،،،،yاyاyاyا

  .، ا¾هت¼ى النطق املليك السايم""""بعيدا عن ٔ�ي اعتبارات س=ياس=يةبعيدا عن ٔ�ي اعتبارات س=ياس=يةبعيدا عن ٔ�ي اعتبارات س=ياس=يةبعيدا عن ٔ�ي اعتبارات س=ياس=ية
وFىل هذا اNٔساس، نقدم ٔ�ماممك اليوم مثرة جمهود جامعي �شاوري، 

حض شارªت فDه معظم مكو{ت املؤسسة، مما سامه يف بلورة تصور وا
ت Fىل Fدد ٔ�عضاءه، �ٔ  ضوء املتغريات العددية اليت طر لهيالك اYلس يف

عضوا، و�عتبار دخول مكو{ت Oديدة  120ٕاىل  270واليت انتقلت من 
lلمؤسسة Nٔول مرة، فضال عن النتاجئ اليت ٔ�فرزها اقرتاع الثاين من ٔ�كتو�ر 

2015.  
مجلاعية Fىل سلسË من املشاورات الفردية وا وتبعا Êy، وبناء

، واليت 2015ٔ�كتو�ر  14م¢ذ يوم اNٔربعاء  ،واملكÎفة اليت �رشهتا الرئاسة
الس=يدات والسادة ممثيل  ،ٔ�Ïم من العمل املتواصل، توصل 5تطلبت 

الهيئات الس=ياس=ية والنقابية واملهنية �Yلس، من فرق ومجموFات، ٕاىل 
مبا جيمع بني  صيغة توافقDة حتقق التدبري ال�شاريك والتضامين lلمؤسسة،

وكذا م�دٔ� اØمتثيلية ال×سDÖة املنصوص Fلهيا  ،م�دٔ� متثيل مجيع الفرق �ملكdب
  .يف اHس=تور ودون التفريط يف حقوق املعارضة اليت يؤطرها اHس=تور ٔ�يضا

ومن هذا املنرب ٔ�ن ٔ�Oدد، مرة ٔ�خرى، التªٔrيد Fىل  ،ٔ�ريد هبذه املناس=بة
ممك حلظة انت¸ايب رئ<سا لهذا اYلس، لك ما تضمنته اللكمة اليت ٔ�لقDهتا ٔ�ما

ؤ�ريد ٔ�يضا مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�Oدد التعبري عن شكري اجلزيل وعن امdناين 
مجليع الس=يدات والسادة ا�yن اش=تغلت معهم طيË اÏNٔم املاضية لبلورة 
هذا التوافق، ؤ�متىن صادقا ٔ�ن �س=متر ؤ�ن �رسي هذه الروح، ]دمة 

  . ]دمة ملصلßة بk{و  ،ملصاحل املواطنات واملواطنني
�ريد ٔ�ن ٔ�س=تrٔذ¾مك اNٓن Nٔعطي اللكمة INٔد ٔ�حصاب املقرتح لتقدميه ٔ

  . وٕاعطاء نظرة عن ٔ�شغال اlلجنة التحضريية اليت ٔ�Fدته
  .ولمك اللكمة الس=يد املس�شار احملرتم، اNٔس=تاذ اNٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصاري
Fىل ٔ�رشف املرسلني و�åٓ وحصبه Fىل ٔ�رشف املرسلني و�åٓ وحصبه Fىل ٔ�رشف املرسلني و�åٓ وحصبه Fىل ٔ�رشف املرسلني و�åٓ وحصبه cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم 

�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ....        
        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ºرشفين، وبعد لكمة الس=يد الرئ<س، ٔ�ن ٔ�عرض Fىل ٔ�نظار جملس=نا 

ف املوقر مقرتح تعديل النظام اHا]يل Yلس املس�شار�ن، املقدم من طر 
ميثلون خمتلف املكو{ت الس=ياس=ية ا�yن  مجموFة من السادة ٔ�عضاء اYلس

  .من فرق ومجموFات ،والنقابية واملهنية �Yلس
يف البداية، البد من التنويه �Nٔجواء إالجيابية اليت مرت فهيا 
املشاورات املوسعة، واليت �رشها الس=يد رئ<س اYلس م�ارشة بعد 

دف ٕاجياد انت¸ابه، حDث سادت روح التعاون والتوافق البناء بني امجليع هب
الصيغ املثىل ٕالدماج لك املكو{ت واملبادرات يف ال�س=يري والتدبري، مما 

êمتتع �لك  ،جيعل من جملس املس�شار�ن مؤسسة دس=تورية فعاë ،ويةDح
وملزتمة �لك اNٔحاكم اHس=تورية، اليت  ،مواصفات املؤسسة اHميقراطية

  .تطبيق الفعيل حلقوق اíNٔلبية واNٔقلية واملعارضةال تضمن 
وحتمي كذÊ حرية الرٔ�ي والرٔ�ي اîالف، ومبا جيعل من هذه املؤسسة 
املوقرة فضاء lلنقاش اHميقراطي العقالين املرتفع عن لك اعتبار س=ياسوي، 
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وذÊ تطبيقا lلتوجهيات امللكDة السامDة الواردة يف خطاب افdتاح اHورة 
ية التاسعة مبقر من الوالية ال�رشيع  ،من الس=نة ال�رشيعية اخلامسة ،اNٔوىل

الس=نة ال�رشيعية اليت الس=نة ال�رشيعية اليت الس=نة ال�رشيعية اليت الس=نة ال�رشيعية اليت "واليت ٔ�كد من ]اللها Oاللته Fىل ٔ�ن  الربملان،
وتتطلب العمل اجلاد والتßيل �روح وتتطلب العمل اجلاد والتßيل �روح وتتطلب العمل اجلاد والتßيل �روح وتتطلب العمل اجلاد والتßيل �روح نفdتحها اليوم IافË �لتßدÏت، نفdتحها اليوم IافË �لتßدÏت، نفdتحها اليوم IافË �لتßدÏت، نفdتحها اليوم IافË �لتßدÏت، 

¶د ¶د ¶د ¶د ععععالوطنية الصادقة، الس=تكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، yا ندعو الالوطنية الصادقة، الس=تكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، yا ندعو الالوطنية الصادقة، الس=تكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، yا ندعو الالوطنية الصادقة، الس=تكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، yا ندعو ال
  .، ا¾هت¼ى النطق املليك السايم"التوافق إالجيايب يف لك القضاÏ الكربى لïٔمةالتوافق إالجيايب يف لك القضاÏ الكربى لïٔمةالتوافق إالجيايب يف لك القضاÏ الكربى لïٔمةالتوافق إالجيايب يف لك القضاÏ الكربى لïٔمة

كام ال تفوتين الفرصة دون إالشادة والتنويه مبسامهة اكفة الفرقاء يف 
اليت ٔ�مثرت التعديالت التالية Fىل النظام اHا]يل Yلس  املشاورات
  :املس�شار�ن

�عضاء بدل  6حتديد العدد املطلوب ل�شكDل لك فريق يف  ،ٔ�والٔ
 عضوا؛12

عضوا، وال �زيد عن  15لك جلنة ال يقل عن  جعل Fدد ٔ�عضاء ،2نيا
  .عضوا 25

�ملناس=بة، ٔ�ن االتفاق املبديئ اyي ٔ�مجع Fليه  ؤ�ذªر اYلس املوقر
امجليع، هو إالرساع بتعديل جزيئ lلنظام اHا]يل، كام هو مقرتح Fليمك 
اليوم، نظرا لالرتباط املبارش lلامدتني املراد تعديلهام �س=تكامل هيالك اYلس 
من فرق ومكdب، Fىل ٔ�ن �شلك يف ٔ�قرب اOٓNال جلنة يعهد ٕاØهيا F�ٕداد 
مسودة lلمراجعة الشامl Ëلنظام اHا]يل lلم�لس، مواªبة ملا طرٔ� من 

  .مس=ت�دات ومdغريات Fىل اكفة املس=توÏت
 ويف اNٔ]ري، ٔ�Fلن كذl Êلسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن ٔ�Iد مكو{ت

اyي Fىل ٔ�ساسه تمت م¢اقشة مقرتح  رضاحمل اYلس اليت وقعت �Nٔمس
  .هذا التعديل، قد حسب الحئة ٔ�عضائه من رئاسة اYلس

، 53و 46وFليه، س=يقdرص املقرتح املعروض Fىل ٔ�نظارمك Fىل املادتني 
، كام يه م¢صوص Fلهيا يف النظام اHا]يل احلايل 13حتفظ �ملادة ب<ú س=يُ 
  .lلم�لس

رئ<س، ومن احلارض�ن حسهبا من املقرتح الس=يد ال و�لتايل، ٔ�Øمتس م¢مك
  .احملال Fليمك وFدم عرضها lلتصويت

  .وشكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتم

اNٓن، ٔ�فdح �ب املناقشة، ٔ�نه وفقا التفاق الس=يدات والسادة ٔ�عضاء 
اlلجنة املوسعة اليت اش=تغلت Fىل املوضوع، سrٔعطي اللكمة تباFا lلس=يدات 

ممثيل مكو{ت اYلس، ملن �رغب يف ذÊ طبعا، ملن �رغب يف  والسادة
  .ذÊ طبعا

ؤ�بدٔ� �لفريق µس=تقاليل lلوIدة والتعادلية، واللكمة ٕالIدى 
الس=يدات ٔ�و ٔ�Iد السادة املس�شار�ن املنمتون lلفريق، يف Iدود مخسة 

  .دقائق، يف Iدود مخسة دقايق

  .تفضيل الس=يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::]دجية الزويم]دجية الزويم]دجية الزويم]دجية الزويم    ةةةةالس=يدالس=يدالس=يدالس=يد    املس�شارةاملس�شارةاملس�شارةاملس�شارة
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

        الس=يد رئ<س جملس املس�شار�ن احملرتم،الس=يد رئ<س جملس املس�شار�ن احملرتم،الس=يد رئ<س جملس املس�شار�ن احملرتم،الس=يد رئ<س جملس املس�شار�ن احملرتم،
        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ºرشفين �لك اFزتاز ٔ�ن ٔ�تد]ل يف اجللسة اîصصة lلمناقشة 

النظام من  53و 46قانون القايض بتعديل املادتني Fىل مقرتح ال والتصويت
  .اHا]يل Yلس املس�شار�ن

واªٔNيد، الس=يد الرئ<س، ٔ�ن هذه اجللسة �شلك حلظة دميقراطية �مة 
يف جترب�¢ا الربملانية ويف مسرية البناء الوطين اHميقراطي، Nٔهنا تrٔيت م�ارشة 
بعد انت¸اب جملس املس�شار�ن يف هندس=ته اHس=تورية اجلديدة، ويه 

عن  ،لفريق µس=تقاليل lلوIدة والتعادليةم¢اس=بة Nٔعرب �مس ٔ�عضاء ا
�حر اØهتاين lلس=يد رئ<س اYلس وlلس=يدات والسادة املس�شار�ن ٔ

�و  ،احملرتمنئ Ëات املمث	ىل الثقة اليت حظوا هبا من ق�ل {خيب لك الفF
املمثË دا]ل جملس=نا املوقر، ويه ثقة تدعو{ لنعمل مجيعا ولنواصل �لك 

وروح املؤسسة مبا يليق  ئية الربملانية، بتعهدٔ�مانة تطو�ر جتربة الثنا
وطموIات املغاربة، يف ظل دس=تور مdقدم، وحتت الرFاية والتوجهيات 

امل محمد السادس،  برصة لعاهل البالد، صاحب اجلالêالسامDة واملت 
  .نرصه هللا ؤ�يده

        الس=يد الرئ<س، الس=يد الرئ<س، الس=يد الرئ<س، الس=يد الرئ<س، 
لمناقشة ة l من الواجب Fلينا، وحنن يف هذه اجللسة اHس=تورية اîصص

من  53و 46و 13قانون القايض بتعديل املواد والتصويت Fىل مقرتح 
ªية اليت ٔ�ن �ش=يد �ملقاربة ال�شار  ،النظام اHا]يل Yلس املس�شار�ن

ٕارشاك ممثيل مجيع الفعاليات الس=ياس=ية واحلزبية اعمتدهتا رئاسة اYلس يف 
Øهتا حتت ٕارشاف الس=يد والنقابية واملهنية، ؤ�ن ¾مثن Fاليا اYهودات اليت بذ

  .رئ<س اYلس �روح التوافق والتعاون اليت Fرب عهنا امجليع
وFليه، فٕاننا يف الفريق µس=تقاليل ¾مثن Fاليا مقdضيات مقرتح القانون 

�ٕالجياب، ]دمة ملصلßة املعروض Fىل ٔ�نظار جملس=نا املوقر، وس=نصوت 
lلوطناملؤسسة و.  

  .اكتهوالسالم Fليمك ورمحة هللا تعاىل و�ر 

        ::::الرئ<سالرئ<سالرئ<سالرئ<سالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  ....شكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمة

   .فريق اNٔصاê واملعارصة مس�شارياللكمة اNٓن INٔد السادة 

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي
        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،
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  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ،زمDاليت يف فريق اNٔصاê واملعارصةºرشفين ٔ�ن ٔ�ëلكم �مس زماليئ و 

FNٔرب عن تنويه الفريق وëمثينه وٕاشادته �روح التوافق إالجيايب اlيل ساد 
حول التعديالت  ،وسط اlلجنة اليت اش=تغلت مبعية الس=يد الرئ<س احملرتم

وحىت �سا�ر هذه  ا الرتªيبة اجلديدة Yلس=نا املوقر،اليت اس=توج�هت
يبة من حDث العدد، ولكن كذÊ من حDث ل<س فقط الرتª  التعديالت،

  .النوع دÏل الف	ات احلارضة واملكونة Yلس=نا املوقر
 بل حنن Fازمون Fىل توطيد هاذ ونrٔمل يف فريق اNٔصاê واملعارصة،

 مكو{ت جملس=نا املوقر،إالجيايب بني خمتلف  التوافق ٔ�و هاذ اØهنج التوافقي
�رفع من جناFة وفعالية تدبري  للك ما وس=نعمل Fىل تثDÖت هاذ اØهنج ]دمة

  .لعليا ٔ�و مصاحلنا الوطنية العلياومبا خيدم كذÊ مصاحلنا ا ،ٔ�شغال اYلس
تصوي�¢ا إالجيايب  ،ïٔصاê واملعارصةلنعلن كفريق  مفن هذا املنطلق،

Fىل  ىلF لجنة الفرعية اليت اش=تغلتlلس=نا من طرف اY التعديلني املقدمني
  .املوضوع

  . حسن اس=¶عمكوشكرا جزيال Fىل

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتم

اللكمة اNٓن ٕالIدى الس=يدات املس�شارات ٔ�و السادة املس�شار�ن عن 
  .فريق العداê والتمنية

        ::::Iايم ا�HنIايم ا�HنIايم ا�HنIايم ا�Hن    يليليليلالعالعالعالعاملس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد 
        ....شكرا lلس=يد الرئ<سشكرا lلس=يد الرئ<سشكرا lلس=يد الرئ<سشكرا lلس=يد الرئ<س

  ....به ٔ�س=تعنيبه ٔ�س=تعنيبه ٔ�س=تعنيبه ٔ�س=تعنيcسم هللا الرمحن الرحمي و cسم هللا الرمحن الرحمي و cسم هللا الرمحن الرحمي و cسم هللا الرمحن الرحمي و 
        حرضات الس=يدات والسادة،حرضات الس=يدات والسادة،حرضات الس=يدات والسادة،حرضات الس=يدات والسادة،

        ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،
�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ        
        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،

ذا هبعن سعادتنا  ،مس فريق العداê والتمنيةٔ�ريد يف البداية، ٔ�ن ٔ�Fرب �
اجلو إالجيايب اyي انطلقت فDه ٔ�ول Oلسة Yلس املس�شار�ن يف Iلته 

  .مقdضيات اHس=تور اجلديدانطالقا من  ،اجلديدة ويف جتربته اجلديدة
حúD اتصل بنا الس=يد  ،يف فريق العداê والتمنية، وم¢ذ البدايةحنن 

مث بعد ذÊ يف ظل  من ٔ�Oل ٕاجراء مشاورات ٔ�ولية Fىل انفراد، الرئ<س
µ ي عقد مبyلس ج¶ع اYات،فرق و من شاركة اكفة مكو{ت هذا اFمجمو 
ëرتقي حىت  ،و{ رغبة ªبرية lلهنوض هبذه املؤسسة وتطو�ر معلهادحت تاكن

µ ات واسعة من الشعب املغريبٕاىل	لهيا فF نتظارات الك�رية اليت يعلقها، 
�كتو�ر 2يوم  وصوتت ٔ�يضا ش=ت×رب، 4اليت صوتت �كÎافة يوم ٔ.  

Øمتكني  جنمتع اليوم لنناقش تعديالت ٔ�ولية مطبوFة بطابع µس=تع�ال،

 Fلام وليك ºش=تغل يف ظروف جDدة، اYلس من �شكDل مكو{ته وهيالكه،

البد ٔ�ن  ٕاىل تعديالت ٔ�خرى، - يف نظر{ - ٔ�ن النظام اHا]يل حيتاج 
F التعرضYتصة يف هذا اîلجنة اlات من  ىل اFل خض جرO�من ٔ

وخض جرFات من التدبري اجليد من ٔ�Oل µس��ر اNٔمÎل  ،احلاكمة
سواء Fىل مس=توى اNٔعضاء ٔ�و Fىل مس=توى املوارد  ،ملكو{ت هاذ اYلس

  .الÖرشية
ٕاجيايب مع عن تفاFل  ل�شاوريااملسار  ذاقد Fرب{ طيË فقرات هل

و]اصة الفرق  ،املقرتIات القاضية �متكني مجيع مكو{ت اYلس اNٔساس=ية
 ،س=ياس=ية ونقا�ت ومكو{ت �نية وممثيل املشغلنئ�حزاب  من الصغرى

�ن �متكن امجليع من  Fىل رضورةٔµßDمن  هش=تغال يف ٕاطار فريق مبا ي�
  .يف ظروف ٔ�فضل يات لالش=تغالٕاماكن 

Êٔن متثيل مجيع الفرق هو مك�سب من  ،وانطالقا من لك ذrاعترب{ ب
�Oل التدبري امجلاعي ومن ٔ�Oل التrٔس<س لهذه التجربة حىت �س=توي Fىل ٔ

  .مسار جDد
انطالقا من لك هذا، نعلن بrٔننا س=نصوت �ٕالجياب Fىل التعديلني 

��ن س=يعرضان Fلينا بعد قليل، وهام lضالتعديل املمتثل اDنصاب  يف ختف
والتعديل املمتثل ٔ�يضا يف ختفDض النصاب املطلوب  ،6ٕاىل  12الفريق من 

يف  -  كام قلت - ف  يتعلق �lل�ان، Fلام ٔ�ن �يق املقرتIات سوف تعرض 
�مام اlلجنة اîتصةٔ.  

�خوايت املس�شار�ن و  ،ٕاخواين ،وشكرا لمك ،الس=يد الرئ<س شكرا لمكٔ
  .واملس�شارات

  .والسالم Fليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئ<سالرئ<سالرئ<سالرئ<سالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
            ....شكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتم

عن احلركة م�ارك الس=باعي اللكمة اNٓن lلس=يد املس�شار احملرتم الس=يد 
  .الشعبية

        ::::م�ارم�ارم�ارم�اركككك الس=باعي الس=باعي الس=باعي الس=باعيالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمح

        ،،،،الس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتم
        ،،،،الس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�ر

  املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،السادة السادة السادة السادة 
        الس=يدات املس�شارات احملرتمات،الس=يدات املس�شارات احملرتمات،الس=يدات املس�شارات احملرتمات،الس=يدات املس�شارات احملرتمات،

 ح¢ا موافقني Fىل املبد�ٔ ا يف !م إالخوة اlيل س=بقوين، حىت كام Oاء
املقرتح اlيل Oا يف النظام اHا]يل، وسrٔسمل لكميت lلس=يد الرئ<س  ..دÏل

  .يك ال ٔ�ضيع وقت إالخوة املس�شار�ن

        ::::الرئ<سالرئ<سالرئ<سالرئ<سالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....رتمرتمرتمرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملشكرا lلس=يد املس�شار احملشكرا lلس=يد املس�شار احملشكرا lلس=يد املس�شار احمل

عبد القادر سالمة  Nٓن lلس=يد املس�شار احملرتم اليسؤ�عطي اللكمة ا
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  .عن التجمع الوطين لïٔحرار

        ::::املس�شار الس=يد عبد القادر سالمةاملس�شار الس=يد عبد القادر سالمةاملس�شار الس=يد عبد القادر سالمةاملس�شار الس=يد عبد القادر سالمة
        ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميالرمحالرمحالرمحالرمح    cسم هللاcسم هللاcسم هللاcسم هللا
        رئ<س احملرتم،رئ<س احملرتم،رئ<س احملرتم،رئ<س احملرتم،الالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 

        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،
�خوايت ٕاخواين احملرتمني،ٔ�خوايت ٕاخواين احملرتمني،ٔ�خوايت ٕاخواين احملرتمني،ٔ�خوايت ٕاخواين احملرتمني،ٔ  

يف ٔ�ول Oلسة  ،ïٔحرار�مس فريق التجمع الوطين ل ،ٔ�تد]ل اليوم
معومDة ينظمها جملس املس�شار�ن يف Iلته اجلديدة ملناقشة مقرتح 

س=يد ال هبا  ىواليت {د، اليت {قش=هتا اكفة مكو{ت اYلسالتعديالت 
مض مجيع مكو{ت  ،رئ<س جملس املس�شار�ن يف سلسË من اج¶Fات

  .اYلس من ٔ�حزاب ونقا�ت
ونيابة عن اكفة ٔ�عضاء فريق التجمع  ،ئ�ريد يف البداية، ٔ�ن ٔ�تقدم �مس

بrٔحر اØهتاين lلس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني  ،الوطين لïٔحرار
  .ثقة الناخ�ني انتخبوا يف هذا اYلس املوقر و{لو �% ا�yن 

�ن ٔ�ؤكد ق�ل اHخول يف م¢اقشة موضوع هذه اجللسة، عن  ،والبدٔ
 ،باتث سري فهيا بالد{ �لك ثقة و اليت � اFزتاز فريقي �لتجربة اHميقراطية 

اyي طبع مسار µس=تحقاقات املهنية  ،وكذF Êىل التنافس الرشيف
واليت ٔ�فضت ٕاىل �شكDل هذا  ،وامجلاعية واجلهوية اليت مرر{ مهنا مجيعا

اYلس املوقر، حDث سعت بالد{ من ]الل ذÊ، ٕاىل اس=تكامل بناء 
ونقا�ت وجممتع مدين نتطلع  �املؤسسات اHس=تورية اليت كنا مجيعا ٔ�حزا

  .ٕاليه
اليت Fرب Fلهيا يف اخلطاب السايم املوOه  وفق التوجهيات امللكDة ،طبعا

من  ،ةٕاىل الربملان ٔ�ثناء افdتاح اHورة اNٔوىل من الس=نة ال�رشيعية اخلامس
  .الوالية ال�رشيعية التاسعة

        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،
�ن هن' ٔ�نفس=نا Fىل العرس اHميقر ٔ Êرب{ البد كذF يyاطي الك�ري ا

 ،Fلهيا مجيعا من ]الل انت¸اب الس=يد الرئ<س، رئ<س جملس املس�شار�ن
اyي جندد å اليوم من هذا املنرب هتان<¢ا احلارة، كام هن' م¢افسه الزمDل 

�ي ٔ�Iد مهنام هو جناح klميقراطية يف بالد{،  حاNٔن جن ،عبد الصمد قDوحٔ
وإالساليم  العريب ،يممتزيا يف جممتعنا إالقلميمÎاال  ،واليت ٔ�صبحت و( امحلد

  .Fىل اخلصوص
        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،

�مام التßدÏت املس=تق�لية اليت ت×dظر{ مجيعا الس=تكامل تزنيل ٔ
 2يف اقرتاع  وبعد اطالعنا Fىل ما ٔ�فرزته صناديق µقرتاع ،اHس=تور
ومعارضة وممثيل  ٔ�íلبية، تrٔت اكفة مكو{ت اYلسار ، 2015ٔ�كتو�ر 

فصول يعا يف ٕاFداد مقرتح تعديل بعض ٔ�ن جنهتد مج ، رو{طاملrٔجور�ن والبا
وذl Êلسعي حنو ٕارشاك اكفة مكو{ت اYلس  ،من النظام اHا]يل

وفعالياته املمتزية يف بناء املرËI املق�Ë، واليت جيب ٔ�ن يطبعها جو من الثقة 
وجتس=يد  ةس=توى معل هذه املؤسسة اHس=توريوتضافر اجلهود لالرتقاء مب 

  .]الل تنوع مكو{هتا وفعالياهتا اØمتزي النوعي اyي تتوفر Fليه من
        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،

ت ئاالبد ٔ�ن ¾مثن لك مواقف الهي  ،خبصوص التعديالت املقرتIة
واليت اجتهت مجيعها حنو  ،الس=ياس=ية والنقابية واملهنية Fىل مواقفها الثابتة

لïٔحزاب اليت حصلت Fىل  تفاFل إالجيايبل بناء جو التوافق، م¢وهني �
املراتب اNٔوىل مع اNٔحزاب والنقا�ت اليت حصلت Fىل املراتب املتوسطة، 
وذÊ من ٔ�Oل ٕارشاك الكفاءات اليت تتوفر Fلهيا يف تدبري و�س=يري العمل 
ال�رشيعي والرقايب lلمؤسسة وµرتقاء بعملنا اHس=توري وفق املقاربة 

  .yي مضن فهيا حقوق اNٔقلياتر واال�شارªية اليت نص Fلهيا اHس=تو 
        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،

ٕان تعديل النظام اHا]يل ورش ي×�غي µ¾ك�اب Fليه مس=تق�ال، حبيث 
/ود{ وجمهود{  ،ال ي×�غي ٔ�ن ينحرص معلنا اليوم يف تعديل مادتني فقط

 لك جيب ٔ�ن ينصب حنو فdح هذا الورش من Oديد والوقوف Fىل
  .بهالنواقص اليت ال ëزال �شو 

ٕاال ٔ�ن هن'  ،ال ºسعنا دا]ل فريق التجمع الوطين لïٔحرار ،يف اNٔ]ري
�نفس=نا مجيعا Fىل روح التوافق اليت ٔ�بديناها مجيعا يف ٔ�ول امßdان لنأ، 

س=نصوت �ٕالجياب Fىل هذا املقرتح، �ٓملني ٔ�ن ºسود مؤكد�ن ٔ�ننا كفريق 
  .نفس هذا اجلو عند اكفة مكو{ت هذا اYلس

  .وشكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سللللااااالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتم

�ن من احملمتل ٔ�ن بعض السادة والس=يدات  اNٓن �رقDة تفDد ينتOاءٔ
، املس�شار�ن احملرتمني، مل يتوصلوا مبقرتح التعديل املعروض Fىل ٔ�نظارمك

�عطي إالذن ٔ Êy ىل من مل يتوصللF ورªتوزيع �سخ من املقرتح املذ.  
�و السادة  دات املس�شاراتاللكمة ٕالIدى الس=ئ�عطي اNٓن و ٔ

  .املس�شار�ن احملرتمني عن فريق µحتاد µشرتايك

        ::::محمد Fلميمحمد Fلميمحمد Fلميمحمد Fلمي    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
        ....شكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

        cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي
        ،،،،الس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<س

        ،،،،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
        ،،،،الس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�ر
�نعممت مساءٔ.  

بدوري و�مس  ، ٔ�م يف هاته اlلحظةال ، يف احلقDقة،الس=يد الرئ<س
اlلجنة اليت  ايك lلقوات الشعبية، ٕاال ٔ�ن ٔ�ه'حزب µحتاد µشرت 
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Fىل العمل املمثر اyي  ااسة جملس=نا املوقر، ؤ�هنهئا 2نياش=تغلت Oادة مع رئ
]لصت ٕاليه �روح توافقDة Fالية، مس=تحرضة يف معلها مضامني اخلطاب 

  .، وكذا مقdضيات دس=تور البالد اyي ينص Fىل املقاربة ال�شارªيةاملليك
        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،

        الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حنن يف الفريق µشرتايك نؤكد من هذا املنرب، Fىل ٔ�ن جملس 
املس�شار�ن بصفdه جملس دا]ل الربملان املغريب يف ٕاطار الثنائية الربملانية، 

فضاء lلحوار، وجملس املس�شار�ن يف جملس ٔ�و لك رصاIة ٔ�ن هذا نقول �
�ىت هبا دس=تور فاحت يوليوز  يف ٕاطار هيلكته اجلديدة اليت ،Iلته اجلديدةٔ

ٕاىل اNٔحزاب  ومض مكو{ Oديدا، �ٕالضافة ،، تقلص Fدد ٔ�عضائه2011
رث كاNٔ  غلنياملكون اجلديد هو املنظامت املهنية lلمش ،الس=ياس=ية، النقا�ت

  .متثيلية
حنن نقول برصحي العبارة، Fىل ٔ�ن ëرªيبة جملس املس�شار�ن  ،�لتايل

واس=تحضارا م¢ا  ،، ولهاته العË جممتعةنوابمتاما عن ëرªيبة جملس ال ختتلف 
لمكون lع وضامن متثيلية ٔ�وسع، و�خلصوص lلمقاربة ال�شارªية وملشاركة امجلي

 يوليوز اجلديد اyي ٔ�صبح يضمه جملس املس�شار�ن بعد دس=تور فاحت
، نقول برصحي العبارة Fىل ٔ�ن ما ]لصت ٕاليه هذه اlلجنة اليت 2011

ابق لروح اش=تغلت ٕاىل Oانب الس=يد الرئ<س احملرتم، ما ]لصت ٕاليه مط
  .طابق lلمقاربة ال�شارªيةومضامني اخلطاب املليك وم

��ن  ،ٕان شاء هللا لهاته اNٔس=باب جممتعة، س=نصوتو lلصاحل التعديلني ا
من النظام اHا]يل، ؤ�ملنا يف  53وكذÊ املادة  46ات املادة طاال مقdضي

املس=تق�ل ٔ�ن تبقى هاته الروح التوافقDة يه املهمينة Fىل ٔ�شغال جملس 
ٕاىل Oانب ٕاىل Oانب الرئاسة و  ،كفريق اشرتايك ،املس�شار�ن، وس=نجهتد

ما ٔ��نت ن ٔ�Oل تعديل النظام اHا]يل، بعد�يق مكو{ت اYلس املوقر م
  .جربة ]الل س=نة من دخوå ٕاىل Iزي التطبيق Fىل بعض اNٔعطابالت

  .شكرا الس=يد الرئ<سو 

        ::::سسسسرئ<رئ<رئ<رئ<الالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتمشكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

ٕادرºس الرايض عن فريق µحتاد  الس=يد املس�شار احملرتم اليس
   .µج¶عية، س<سمل املدا]Ë مكdوبة اHميقراطية اHس=توري واحلركة

  . شكرا
  .ت النقابيةئإاىل الهي  ون×dقل اNٓن

        ::::ادرºس الراادرºس الراادرºس الراادرºس الرايضيضيضيض    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
        ....شكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<س

íري  هاليش لك ذها ،ح¢ا íاديني يف نفس اØهنجاخبصوص املدا]الت 
ء ن ما OاكنمثكذÊ  ،ح¢ا مع التصويتاراه  نٕاذ ،�ش ما نعاودوش التكرار

  .يف اللكمة دÏل إالخوان اكملني

  .وشكرا الس=يد الرئ<س

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....احملرتماحملرتماحملرتماحملرتم    شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

د ؤ�عطي اللكمة ٕالIدى الس=يدات ٔ�و ٔ�I ،ت النقابيةئان×dقل اNٓن lلهي 
  .µحتاد املغريب lلشغل عنالسادة املس�شار�ن احملرتمني 

        ::::ادرºس الراادرºس الراادرºس الراادرºس الرايضيضيضيض    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
�مس الفريق، الفريق اHس=توري ٔ�مسحيت الس=يد الرئ<س،  ٕاىل

، شكرا ج¶عيقراطي االٕ ، �مس الفريق اHس=توري اHميقراطي إالج¶عياHمي
  .الس=يد الرئ<س

        ::::رش=يد املنياريرش=يد املنياريرش=يد املنياريرش=يد املنياري    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
 c c c c ىل س=يد{ محمد سم هللا الرمحن الرحمي و سم هللا الرمحن الرحمي و سم هللا الرمحن الرحمي و سم هللا الرمحن الرحمي وF ىل س=يد{ محمد الصالة والسالمF ىل س=يد{ محمد الصالة والسالمF ىل س=يد{ محمد الصالة والسالمF منيالصالة والسالمNٔمني اNٔمني اNٔمني اNٔالنالنالنالنيبيبيبيب ا    

        ....وFىل �ٓل ب<dه الطيبني الطاهر�نوFىل �ٓل ب<dه الطيبني الطاهر�نوFىل �ٓل ب<dه الطيبني الطاهر�نوFىل �ٓل ب<dه الطيبني الطاهر�ن
        ؛؛؛؛ٔ�ما بعدٔ�ما بعدٔ�ما بعدٔ�ما بعد

        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،
        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،

        س=يدات املس�شارون احملرتمون،س=يدات املس�شارون احملرتمون،س=يدات املس�شارون احملرتمون،س=يدات املس�شارون احملرتمون،السادة وال السادة وال السادة وال السادة وال 
��رشف اليوم بrٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق µحتاد املغريب lلشغل يف ٔ
ٕاطار م¢اقشة التعديالت املقرتIة حول النظام اHا]يل Yلس املس�شار�ن، 

م¢ه، اليت مبوجهبا س<مت تقليص Fدد ٔ�عضاء الفرق  46و�خلصوص املادة 
 ،ي عرفه Fدد ٔ�عضاء جملس املس�شار�نمتاش=يا مع التعديل اy ،النيابية

من دس=تور  63كام Oاء يف الفصل  ،عضوا 120ٕاىل  270واyي انتقل من 
2011.  

البد من ٔ�ن ٔ�تقدم  ،وق�ل ٔ�ن ٔ�د]ل يف حDثيات م¢اقشة التعديل
اليت وضعت ثقهتا يف  ،�لشكر اجلزيل lلطبقة العامË املغربية �لك ف	اهتا

ة النقابية املس=تقË املشهود لها �لتضحية املنظم ،µحتاد املغريب lلشغل
  .املس=مترة واHامئة مع الشغيË يف لك احملافل واحملطات النضالية

rٔن ٔ�شكر اlلجنة اليت سهرت Fىل دراسة بكام ال تفوتين الفرصة 
وFىل وOه اخلصوص الس=يد رئ<س جملس  ،مقرتIات التعديالت

ت نقاشا معيقا ويف ٔ�Fىل اليت عرف ،ونيةطهذه اlلقاءات املرا ،املس�شار�ن
 ª ت ونض�اÏلجنةاملس=توlهيدف ، بريا من طرف خمتلف مكو{ت ا

وتصب  ،�Nٔساس ٕاىل الوصول ٕاىل نتاجئ حتقق الغاية من املقاربة ال�شارªية
  .ل�رشيعية والعمل الربملاين معومايف ]دمة مؤسس�¢ا ا

        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،
        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،

        رتمون،رتمون،رتمون،رتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملالس=يدات والسادة املس�شارون احملالس=يدات والسادة املس�شارون احملالس=يدات والسادة املس�شارون احمل
ٕان هذه احملطة التارخيية تفرض Fلينا مجيعا ٔ�ن ¾كون يف مس=توى حلظهتا 

ملزتمني �لوفاء مبا قطعناه Fىل ٔ�نفس=نا ، {خ�ني �لك ف	اهتم مس=توى ثقة ويف
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 Ëن جنعل من جملس املس�شار�ن م¢ربا لرفع صوت الطبقة العام�من وFد ٔ
دية وفعالية يف هذه سهم من موقعنا جب� املغربية وامجلاهري الشعبية، وحىت ُ 

صلßة وطننا ولعموم ]دمة مل ،املؤسسة اHس=تورية ويف العمل ال�رشيعي
  .الشعب املغريب
        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،

  السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،و و و و الس=يدات الس=يدات الس=يدات الس=يدات 
 69وبناء Fىل ما Oاء يف الفصل  ،�لعودة ٕاىل صلب موضوع اجللسة

ملان ٔ�ن يضع نظامهيام واyي ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن للك من جمليس الرب  ،من اHس=تور
ي مت حول التعديالت فٕان النقاش اy ، ويقراهام �لتصويتنياHا]ل

، خDطه ااملقرتIة، وكام س=بق ٔ�ن ٔ�رش{ ٕاليه، اكن نقاشا موضوعيا وOاد
�فىض ٕاىل هذه التعديالت املعروضة Fىل  ،صلßة العليا lلوطناملالناظم ٔ

  .اجللسة العامة
  .غل، ندمعها ونصوت Fلهيا �ٕالجيابlلشيف فريق إالحتاد املغريب  ،وحنن

  .والسالم Fليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  ::::الرئ<سالرئ<سالرئ<سالرئ<سالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....lلس=يد املس�شار احملرتمlلس=يد املس�شار احملرتمlلس=يد املس�شار احملرتمlلس=يد املس�شار احملرتمشكرا شكرا شكرا شكرا 

دامئا يف ٕاطار الهيئات النقابية، ٔ�عطي اللكمة INٔد السادة املس�شار�ن 
  .لوطيتفضل اليس احل ،حتاد الوطين lلشغلاحملرتمني عن االٕ 

        ::::اله احللوطياله احللوطياله احللوطياله احللوطيبد µبد µبد µبد µع ع ع ع     املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
        ....شكراشكراشكراشكرا

        الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،الس=يد الرئ<س،
        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،

        الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
واليت تلتقي  ،بدوري البد ٔ�ن ٔ�ؤكد Fىل ٔ�ن هذه املؤسسة اHس=تورية
س=نوات بعد  3اليوم مع اHس=تور املغريب اجلديد، انتظرت هذه املؤسسة 

Ë النضج ليك ëكون مؤسسة يف يه اليوم تصل ٕاىل مرIها  ،اHس=تور
  .ٕاطار اHس=تور اجلديد

لهذه اHورة  µفdتا= اس=تلهاما خلطاب صاحب اجلالê ،القضية الثانية
توافقي واyي ٔ�كد مبا ال يدع جماال lلشك Fىل رضورة العمل ال  ،الربملانية

  .املسؤول واجلاد وإالجيايب
ئات النقابية البد ٔ�ن ٔ�ه' ممثيل وممثالت الهي  ،يف هذا إالطار
  .ساFات طويË طيË اNٔس=بوع املايضل ش=تغلت اواليت  ،والس=ياس=ية واملهنية

 }�مع هؤالء إالخوة ومع الرئاسة اجلديدة جبو ٔ�ش=تغل ٔ�قول شعرت ؤ
ولكن  ،تطبعه املسؤولية وتطبعه اجلدية ويطبعه هدف الوصول ٕاىل التوافق

ش=تغلت فهيا مع اهذه اlلحظات اليت يف شعرت  ،ٕاجيابيأ�ن �كون توافقا 
إالخوة واNٔخوات، ٔ�ننا مل ëكن ٔ�بدا مطروIة قضية ٔ�íلبية وال معارضة، وٕامنا 

ºسهم يف  ،اHا]يل نظاماكن الهدف اNٔسايس هو ٔ�ن ن×dج تعديال يف ال 

  . املس=تق�ل �ل×س=بة لهذا اYلسبلورة معل مشرتك يف
Êyن  ،و�الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، اعترب{ ٔ

Nٔن اYلس السابق يف ٕاطار  ،تعديالت املقدمة اليوم يه ٔ�ساس=ية، ٔ�والال 
عضو اكن  270النظام اHا]يل السابق اyي اكن يتكون فDه اYلس من 

اكن البد من مراجعة Fدد ونصاب  ،120 البد عندما وصل اليوم ٕاىل
  .ëكو�ن الفريق

Êyيد{ ،و��ن ينص �كون التعديل يف ٕاطار هذه املادةٔ�ن  ٔٔ F ىل
اHا]يل ولو بقDنا يف ٕاطار النظام  ،12ٔ�عضاء عوض  6التخفDض ٕاىل 

وهذا �لطبع س=يؤAر  ،فرق 3كون عند{ فقط �احلايل ق�ل التعديل سوف 
 ُº ىل توس=يع النقاش مباFىل توس=يع املشاركة وFي  سهم يفyبلورة العمل ا

   .ي×dظر{ مجيعا
Êعضاء ،كذNٔدد اF ا]يلHن تتكون  عندما راجعنا يف النظام ا�yا

مهنم اlل�ان، ذÊ كذÊ متاش=يا مع العدد اNٓن Yلس املس�شار�ن، والهدف 
هو ٔ�ن ¾كون يف مس=توى  ،يعا هو ٔ�ن ¾كون يف مس=توى اlلحظةعند{ مج 

هو ٔ�ن ¾كون يف مس=توى العمل اجلاد اyي البد ٔ�ن ëكون ملسة  التطلعات،
  .هذا اYلس واحضة وب<¢ة Fىل هذا اNٔساس

Êyهيا ،و�ٔ ��حنن يف إالحتاد الوطين  ا الس=يدات احملرتمات،هتالسادة، ٔ
ونؤكد Fىل ٔ�ننا  ،نصوت �ٕالجياب Fىل هذه املقرتIات lلشغل �ملغرب،

مس=تعدون وOادون lلعمل يف ٕاطار هذا النوع من التوافق والتعاون ONٔل 
kلبl ة العلياßاملصل.  
  .وشكرا والسالم Fليمك

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....مممم�شار احملرت �شار احملرت �شار احملرت �شار احملرت شكرا lلس=يد املس شكرا lلس=يد املس شكرا lلس=يد املس شكرا lلس=يد املس 
ٕالIدى الس=يدات ٔ�و السادة املس�شار�ن احملرتمني  اNٓن ٔ�عطي اللكمة

  .نفدرالية اHميقراطية lلشغلو عن الك

        ::::AAAAرÏ حلرشرÏ حلرشرÏ حلرشرÏ حلرش    املس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدة
        ....السالم Fليمكالسالم Fليمكالسالم Fليمكالسالم Fليمك

        ،،،،الس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<س
        املس�شارات،املس�شارات،املس�شارات،املس�شارات،    لس=يداتلس=يداتلس=يداتلس=يداتاااا

  السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،
اHميقراطية  نفدراليةو مكجموFة lلك ،ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�قول Fىل ٔ�ننا حنن

قد سامهنا يف نقاشات دامت لساFات طوال يف ٕاطار التعديل  lلشغل،
  .lلنقطتني يف القانون اHا]يل

نفدرالية و Fرب{ عن هواجس=نا Cك �ل×س=بة لنا يف هذه اجللسات،
Fرب{  Fرب{ عن هاجس=نا من ٔ�Oل تطو�ر هذه املؤسسة، دميقراطية lلشغل،

ة والشفافDة وإالرشاك واحملاس=بة املسؤولي عن هاجس احلاكمة اجليدة،
Fرب{ كذÊ عن هاجس=نا يف ٕاسامع صوت لك التعبريات املمتثË  واملراق�ة،
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�ر�ب  يعين ممثيل ،وكذÊ الباطرو{ ،س=ياس=ية نقابية، ،يف هذه اYلسٔ
وهذا يشء نفdخر به ليكون هنا صوت معرب عن  العمل وكذÊ النقا�ت،

  .لعامËمهوم النقا�ت وتعبريات lلطبقة ا
نفدراليات، كذÊ اكن هاجس=نا، هو ٔ�ننا ªيف و نفدراليني وCكو حنن Cك
 نعرب عن مهوم الشعب املغريب، ،مكس�شار�ن ومس�شارات ،¾كون حنن

 واملوظفني ªيف ميك¢نا ٔ�ن نعرب عن مهوم الطبقة العامË وكنقابيني ونقابيات،
  .واجس=ناهاته اكنت ه؟ وªيف نعرب عن انتظاراته ؟ومعوم الشعب املغريب

 ،فوق مصلßة امجليعكام وضعنا يف نصب ٔ�عي×¢ا ٔ�ن مصلßة هذا الوطن 
  .وكذÊ مكمثلني lلمهنيني ،Fٔحزاب ونقا�ت
Êننا هن' ٕاخ ،حنن كذ�واننا �متثيلياهتم املرتق�ة يف ¾ريد ٔ�ن نقول Fىل ٔ

 نياتونقول Fىل ٔ�ننا ال ¾رى مانعا يف تعديل ه مكdب هاته املؤسسة،
  .نون اHا]يلالنقطتني يف القا

  .وهللا يوفق¢ا مجيعا خلدمة مصاحل الشعب املغريب

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس=يدة املس�شارة احملرتمة

  .لشغالنيl إالحتاد العام عن INٔد إالخوة ٔ�عطي اللكمة اNٓن 

        ::::النعم مDارةالنعم مDارةالنعم مDارةالنعم مDارة    �شار الس=يد�شار الس=يد�شار الس=يد�شار الس=يداملس املس املس املس 
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<سشكرا الس=يد الرئ<س
        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،

        س=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،س=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،س=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،س=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال ال ال ال 
نود بداية ٔ�ن هن'  حنن كذÊ دا]ل إالحتاد العام lلشغالني �ملغرب،

  . مقة اليت وضعها فهيم {خهب الثالس=يدات والسادة املس�شار�ن Fىل
مدى اFزتاز{ وافd¸ار{ �جلو  ٔ�ن نعرب عن ،ود هبذه املناس=بةن ،ذÊك

ونصوت  ،بتعديل النظام اHا]يل lلم�لساyي ساد ٔ�عامل اlلجنة امللكفة 
  .ٕاجيا� Fىل هذه التعديالت

  .وشكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتم

ؤ�عطي اللكمة lلس=يد املس�شار  ،وخنتمت املدا]الت �لهيئات املهنية
  .ملقاوالت املغربحفظي عن µحتاد العام  إالåاحملرتم عبد 

åاملس�شار الس=يد عبد إالåاملس�شار الس=يد عبد إالåاملس�شار الس=يد عبد إالåحفظي حفظي حفظي حفظياملس�شار الس=يد عبد إال ::::        
        ....لصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلنيلصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلنيلصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلنيلصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي واcسم هللا الرمحن الرحمي واcسم هللا الرمحن الرحمي واcسم هللا الرمحن الرحمي وا

        الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،الس=يد الرئ<س احملرتم،
        املس�شارات احملرتمات،املس�شارات احملرتمات،املس�شارات احملرتمات،املس�شارات احملرتمات،    يداتيداتيداتيداتالس= الس= الس= الس= 

        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،

ثقة اليت ٔ�ه' املس�شار�ن Fىل ال  ،ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ه' امجليع ،يف البداية
  .الناخ�ة اتحظيمت هبا من طرف الهيئ

رئ<سا ªانت¸ابه  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ه' الس=يد الرئ<س Fىل ،بةوبنفس املناس= 
يف حلظة دميقراطية  تتذªرون ذÊ ،تذªرون مجيعات و  ..يف Yلس املس�شار�ن

  .حيق lلم�لس ٔ�ن يفdخر هبا ويعزت هبا ،�مdياز
�{ اليوم ٔ��رشف �لوقوف ٔ�ماممك من هذه املنصة Nٔتناول اللكمةٔ Êوذ 

كرث اNٔ يل هو املنظامت املهنية lلمشغلني l، اNٔول مرة �ل×س=بة lلوافد اجلديد
وحنن  ،µحتاد العام ملقاوالت املغرب اليت متت دسرتهتايف ممثË  ،متثيلية

µحتاد العام ملقاوالت  بة وحنيهيا دا]لي ونعزت هبذه الرتª ، نعزت هبذه اHسرتة
  .املغرب

ا ار Fىل رفع هذرص فريق¢ا لكه عزم وإ  ،خوان بrٔن لكناؤ�قول مجليع االٕ 
اYلس ويف ٔ��شطته ولك ت يف مداوال ،شاء هللا ٕان ،الرهان وFىل ٕاسهامه

نمتىن ٔ�نه �كون امجليع عند حسن ظن ك و  ،مبا خيدم الصاحل العام ،جماالته

مكه إالخوان من ااملرشع هبم، ؤ�ªيد ٔ�نه لنا من اخلربات ومن الت�ارب وما ر 
د عطاء اYلس جتارب ٔ�ن ما هلم من جتارب ٔ�هنم ºسهمون ٕاجيا� يف جتوي

  .ل ال�رشيعي ويف اYال الرقايبيف اYا تهليقوم مبهم 
يه املسêٔr تعلمون  ،يل بغيت ند]ل فهيااlو  ،ٔ�عود ٕاىل النقطة الثانية

مة النظام اHا]يل lلم�لس ءëرªيبة اYلس اجلديدة اقdضت مالمجيعمك ٔ�ن 
رتªيبة ال خيص يعين املواد ف  ،53واملواد  46وخصوصا املواد  ،لهذه الرتªيبة

 خيص اlل�ان، ف  53ادة امل�لس املس�شار�ن وكذÊ مباHنيا لتكو�ن فريق 
�Ïم  3ب موضوع نقاش ملدة سهاوهو ما اكن موضوع ëلكموا فDه إالخوان �ٕ ٔ

�Ïم، وFىل مدى 4ٔ�و ٔ Êات طوال كذFو  ،ساlقة اكن هناك متزي اDيل حق
املليك السايم يف   اس=تحضار مضامني اخلطابمتو ،بنقاش Oاد ومسؤول

  .افdتاح الس=نة ال�رشيعية اخلامسة lلوالية ال�رشيعية احلالية
فهاذ اخلطاب حقDقة املضامني دÏلو اكنت نرباسا اهتدى هبديه مجيع 

�yلجنة اlهي ناملشاركني يف هذه اDح�روIم الوطنية العالية وFىل  Fىل مٔ
او شوم  ، تعلمونOانبا كامٕاىل �ٓخره اخلالفات واملزايدات الس=ياس=ية  ëرك

yيف االتفاق يف التوافق إالجيايب ا Êي اكن حمل اخلطاب املليك كذ
  .السايم

�ساس=ية وامجليع جتنبٔ êٔrخوان املشاركني يف مجيع االٕ جتنب  وهذه مس
املقار�ت  ات جتنبو 	اف املمثلني دÏل مجيع الفرق وال  ،املشاورات هذه

ابتعد{ Fىل  ،ش ٕارضاء ٔ�ي ف	ةيعين ما مت ،إالقصائية واملقار�ت إالرضائية
يف ظل  ،هذه املسائل وتوخDنا ٔ�ن نعطي صورة المعة دÏل اYلس اجلديد

  .دس=تور Oديد
}� ،اlلجنة يف ممثلني والزمالءاlيل اكنوا ٔ�شكر مجيع إالخوان  وحقDقة ٔ

 يف إالخوان ،لكهم تنازلوا ،Nٔهنم ٔ��نوا عن روح وطنية صادقة وعن تنازالت
وهذا يشء حيسب ، 6ٕاىل  السقف تنازلوا من ٔ�Oل ٕا¾زال كربىاNٔحزاب ال

لس=يد ٕاىل أ�توOه �لشكر  ،وتrٔس<سا Fىل ذÊ.شكرا هلم مجيعاف ، هلم
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ؤ�توOه كذÊ �لشكر ٕاىل لك من سامه يف ٕا�شاء وٕانتاج  ،lلرئاسة الرئ<س
ومجيع إالخوان اlيل معلوا معنا  lلم�لس كذÊ اNٔمانة العامة ،هذا التوافق
 ٔNم املاضيةيف هذه اÏ، ن� ،اYلس å من النبوغ ما ٔ�هJ ،امحلد ( ،ؤ�قول ٔ
  .عزت بهنٕالفراز صيغ توافقDة وهذا  ،امحلد (

åهناية ما قاØقول يف ا��بدع مما إالماكن  �كن يفمل " إالمام الغزايل ؤٔ
  .وسوف نصوت �ٕالجياب، "اكن

  .وشكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....شكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتمشكرا lلس=يد املس�شار احملرتم

d×ي ونyىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املقرتح اF لتصويتl ٓنNقل ا
 53و 46 تنيىل تعديل املادإ  13ادة بعد حسب امل ،بني ٔ�يد�مك، واليت ëريم

  .لنظام اHا]يل Yلس املس�شار�نمن ا
واlيل تتعلق بتعديل النصاب القانوين لتكو�ن  46خبصوص املادة 

ات والسادة املس�شار�ن ٔ�]رب الس=يد ٔ�ود ٔ�ن ،من �ب اNٔمانة ،الفريق
�كتو�ر Fىل الساFة  20يومه  ،ٔ�ن رئاسة اYلس توصلت اليوم ،احملرتمنئ

مبراسË موقعة من طرف الس=يد�ن  ،بعد الزوالالسادسة ومخسني دقDقة 
ري عن جشFدي معو واليس احملرتمني اNٔس=تاذ عبد اlلطيف �ٔ  املس�شار�ن

سË اليت يطلبان فهيا تعديل الفقرة ويه املرا ،حزب التقدم وµشرتاªية
ومضمون تعديل املقرتح هو  ،من النظام اHا]يل 46 الثالثة من املادة

  .2ٕاىل  3تخفDض من ل النصاب القانوين املتعلق بتكو�ن اYموFة �
ن احملرتمني لتقدمي هذا ؤ�عطي اللكمة INٔد الس=يد�ن املس�شار�

  .التعديل

        ::::مال العمريمال العمريمال العمريمال العمرية اة اة اة الس=يدلس=يدلس=يدلس=يداااا    ةةةةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
            ،،،،الس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<سالس=يد الرئ<س

و�لتايل Hي ëلكيف ، íري مdواOدان يف القاFة املس�شاران احملرتمان
من  46من املادة  3الفقرة طبعا من طرفهام بعرض هذا التعديل اyي هيم 

�ٕاماكين ٔ�عرضه لو ف  ،�حلد اNٔدىن لتكو�ن اYموFات النظام اHا]يل املتعلقة
Êمسحمت يل بذ.  

من النظام  46ديل الفقرة الثالثة من املادة املوضوع هو طلب تع"ن، ٕاذ
   .اHا]يل

  ، وبعد؛م Oم بوجود موال{ إالمامسال
العمل Fىل تعديل الفقرة الثالثة من املادة  ،الس=يد الرئ<س، ¢لمتس م¢مكف 

وذÊ بعرض مقرتح التعديل  ،من النظام اHا]يل جملس املس�شار�ن 46
: ل بعض بنود النظام اHا]يلFىل اجللسة العامة lلم�لس اîصصة لتعدي

 ، والفقرة يه اكلتايل"......ٕاىل �ٓخرهٕاىل �ٓخرهٕاىل �ٓخرهٕاىل �ٓخره    ال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك فريقال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك فريقال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك فريقال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك فريق.."
كام ال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك مجموFة �رملانية كام ال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك مجموFة �رملانية كام ال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك مجموFة �رملانية كام ال ميكن ٔ�ن يقل Fدد ٔ�عضاء لك مجموFة �رملانية .." :التعديل اكلتايل يعين

�عضاء 3بدل  ،"عن عضو�نعن عضو�نعن عضو�نعن عضو�نٔ.  

اNٔمر يتعلق مبالءمة النظام اHا]يل مع Fدد ٔ�عضاء : تعليل التعديل
Yددمه ٕاىل اF س=تور  ،عضوا 120لس بعد تقليصHتفعيال لروح ا Êوذ

ومتكني الربملانيني  الربملانيةاyي مزج بني احلق يف �شكDل الفرق واYموFات 
  .من ٔ�/زة ووسائل العمل الربملاين

دام ٔ�ن هناÊ رضورة لتقليص Fدد احلد اNٔدىن �ل×س=بة lلفرق من وما
الربملاين، فٕان نفس اNٔس=باب واملربرات  ٔ�عضاء ل�شكDل الفريق 6ٕاىل  12

�عضاء ٕاىل  3الربملانية من  تدعو ٕاىل تقليص احلد اNٔدىن ل�شكDل اYموFاتٔ
مكمثلني  -  هام املس�شار�ن - من /ة ٔ�خرى من ٔ�Oل متكDنناو  ،عضو�ن

حلزب س=يايس من وسائل العمل دا]ل اYلس، ومن التعبري عن مواقف¢ا 
Dلسومن املسامهة إالجيابية يف حYاة ا.  

 ،الس=يد الرئ<س ،يف انتظار تفضلمك �لت�اوب مع هذا الطلب، تق�لواو
  .فائق التقد�ر وIµرتام

  .شكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ....يدة املس�شارة احملرتمةيدة املس�شارة احملرتمةيدة املس�شارة احملرتمةيدة املس�شارة احملرتمةشكرا lلس= شكرا lلس= شكرا lلس= شكرا lلس= 

�عرض اNٓن التعديل اyي قدمdه الس=يدة املس�شارة احملرتمة  ٕاذنٔ
  :lلتصويت
  ؛4= املوافقون

  .Nٔن ما اكي×ش اlيل غيعاوين وية،حتملوين ش..ن املعارضو
  ؛46= املعارضون
  :ٕاذن ،30= املمتنعون
  ؛4 =املوافقون

   ؛46 =املعارضون
  .30 =املمتنعون

وردت يف نص املقرتح  Fدلت ٔ�و كام lلتصويت كام 46ٔ�عرض املادة 
  .اyي عرضه اNٔس=تاذ اNٔنصاري

  .جامعاالٕ 
  .رفض التعديلشكرا، نعم،  ..

س=تاذ اNٔنصاري واlيل بني مه اNٔ املوافقون Fىل التعديل كام قد ٕاذن
�يد�مكٔ:   

  .جامعاالٕ  :املوافقون
  .يههزش يدااملعارضون، حDث ت×شوف اlيل م

  .ال ٔ�Iد :املمتنعون
  .ٕاجامع ،ٕاذن

  .�ل التعديل �ٕالجامع�ل التعديل �ٕالجامع�ل التعديل �ٕالجامع�ل التعديل �ٕالجامعقُ قُ قُ قُ 
 ٔ�Iه رش كام وردت يف املقرتح اyي  53دة ذ¾مك اNٓن Nٔعرض املاrٔ س=ت

  .اNٔس=تاذ اNٔنصاري lلتصويت
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  .ٕاجامعٕاذن  :املوافقون
  .تفضل اNٔس=تاذ اNٔنصاريرتح �رمdه، ٔ�عرض املق

        ::::املس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اNٔنصاري
الس=يد الرئ<س  ٔ�ن اØمتست من ،لقد س=بق يف لكميت الس=يد الرئ<س

، و�لتايل 13الت�اوب مع حسب التعديل اخلاص �ملادة  ومن اYلس املوقر
�Øمتس إالشهاد بذÊ بrٔنه حسب من املقرتحٔ.  

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
�ل قليل، ملا قلت ن×dقل lلتصويت Fىل املادة الفريدة بعد هذا ما قلته ق 

  .13حسب املادة 
متمتمتمت حسب التعديل املتعلق  حسب التعديل املتعلق  حسب التعديل املتعلق  حسب التعديل املتعلق "ٕاذن، �س�ل يف احملرض بrٔنه  ،ٕاذن مdفقني

  ."11113333    �ملادة�ملادة�ملادة�ملادة
�عرض اNٓن املقرتح �رمdه lلتصويتٔ:  

�عرض املقرتح �رمdه lلتصويت بعد حسب ، املوافقون بعد السحبٔ
  .ٕالجامعا: 13التعديل املتعلق �ملادة 

    46464646وافق جملس املس�شار�ن Fىل مقرتح يقيض بتغيري املادتني وافق جملس املس�شار�ن Fىل مقرتح يقيض بتغيري املادتني وافق جملس املس�شار�ن Fىل مقرتح يقيض بتغيري املادتني وافق جملس املس�شار�ن Fىل مقرتح يقيض بتغيري املادتني     ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن
  .من النظام اHا]يل Yلس املس�شار�نمن النظام اHا]يل Yلس املس�شار�نمن النظام اHا]يل Yلس املس�شار�نمن النظام اHا]يل Yلس املس�شار�ن    53535353وووو

  .شكرا جزيال لمك 
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

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

        لمة lلرئاسةلمة lلرئاسةلمة lلرئاسةلمة lلرئاسةاملساملساملساملساملكdوبة املكdوبة املكdوبة املكdوبة املدا]الت املدا]الت املدا]الت املدا]الت : : : : امللحقامللحقامللحقامللحق
 Ë[مدا Ë[مدا Ë[مدا Ë[مسمسمسمس احلركة الشعبية احلركة الشعبية احلركة الشعبية احلركة الشعبية����مدا::::        

        ....ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمح
        ،،،،الس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتمالس=يد الرئ<س احملرتم

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ºرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس السادة مس�شاري حزب احلركة 
الشعبية يف جملس=نا املوقر يف 2ين Oلسة من معر اYلس، بعد تنصيبه 

ويه Oلسة تنعقد بعد اجللسة اHس=تورية اîصصة النت¸اب رئ<س  ،اجلديد
هذه املؤسسة اHس=تورية اليت جسدت شQ ومضمو{ انتصارا �ٓخرا 

Ëٔصrميقراطية املغربية املتkl.  
هذه اجللسة ٔ�يضا تنعقد يف س=ياق اجللسة µفdتاحDة lلربملان، املمتزية 

واyي رمس معامل  ،نرصه هللا ،�خلطاب السايم جلالê امل محمد السادس
طة الطريق lلمرËI املق�Ë، س=ياس=يا و�رشيعيا مما يطوق¢ا كربملانيني مجيعا ار ]

  املؤسسة ال�رشيعية ماك¾هتا  الءيالٕ �لعمل اجلاد والرتفع عن احلسا�ت الضيقة 

  .اHس=تورية، ªسلطة lلرقابة وال�رشيع وممارسة اHبلوماس=ية املوازية
ومن  ،ميا{ م¢ا اكمdداد lلحركة الشعبية فكرا وتنظ ويف هذا إالطار، إ 

موقع الس=بق lلفكر احلريك م¢ذ جفر µس=تقالل املؤمن مبغرب املؤسسات، 
فٕاننا ال ميكن ٕاال ٔ�ن ندمع لك م�ادرة نوعية من شrٔهنا ëرس=يخ التعددية 
الس=ياس=ية النوعية دا]ل املؤسسات، Fىل اعتبار ٔ�ن احلركة الشعبية م¢ذ 

 ٓ �م¢ت وتؤمن مبغرب التنوع والوIدة، واعتبارا ٔ�يضا ªون الرصاع مDالدها 
الس=يايس ي×�غي ٔ�ن يمت حتت سقف املؤسسات ول<س حول رشعية 

  .املؤسسات
الشعبية ٔ�يضا م¢خرطة يف تفعيل ٔ�حاكم مقdضيات  احلركة ٔ�نكام 
اyي {ضلت م¢ذ عقود من ٔ�Oل مضامDنه وفلسفdه اYسدة  ،اHس=تور

  .وع والتعددية والتفاFل إالجيايب بني املؤسساتملغرب احلرÏت والتن
فٕان احلركة الشعبية ال ميك¢نا ٕاال ٔ�ن تتفاFل ٕاجيا� مع  ،Fىل هذا اNٔساس

م�ادرة الس=يد رئ<س اYلس املوقر و]الصة مشاوراته مع مكو{ت اYلس 
مبا يضمن متثيلية  ،احلزبية واملهنية والنقابية خبصوص النظام اHا]يل lلم�لس

  .  املكو{ت يف هيالك اYلسهذه 
ويrٔيت هذا املوقف احلريك ا�س�اما مع ق¢اعتنا بrٔمهية ضامن تنوع اØمتثيلية 

ف اØهنوض بrٔدوارها لس=نا املوقر مبختلف املكو{ت، هبداملشرتكة يف جم 
اHس=تورية كفضاء lلحوار البناء واHميقراطي وªبوصl Ëلحاكمة الرتابية 

اء البعد اHس=توري احلقDقي lلثنائية الربملانية واجلهوية، اليت من شrٔهنا ٕاعط
امل×شودة، يف هذا الس=ياق فٕان احلركة الشعبية املؤم¢ة دوما ؤ�بدا �ملقاربة 
ال�شارªية، ال ميكن ٕاال ٔ�ن �سا�ر رغبة �يق الفرقاء يف املؤسسات يف ëرمجة 
البعد µسرتاتيجي الهادف ٕاىل جعل جملس املس�شار�ن ي×dقل ب�¢وع 

ه ورصيده الرقايب وال�رشيعي واHبلومايس ٕاىل مؤسسة ëكون �لفعل مكو{ت
ذراFا مؤسساتيا ملغرب اجلهات يف ٕاطار وIدة الوطن والرتاب، مؤسسة 
م�نية Fىل التاكمل وال¶�ز مع جملس النواب بنظام دا]يل يضمن هذه 

 ،اNٔهداف السامDة اليت ما فO Tالê امل محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده
  .كد Fلهيايؤ

ٕان احلركة الشعبية ويه تبدي موافقهتا Fىل النظام اHا]يل يف صورته 
اجلديدة املعروضة Fىل ٔ�نظار جملس=نا املوقر، ٕاذ تؤكد Fىل اخنراطها اHامئ 

والعمل من ٔ�Oل µرتقاء �Nٔداء املؤسسايت lلربملان  النضالواملعهود يف 
ٕاليه  �الن¶ءنعزت  ،و�يق املؤسسات من ٔ�Oل مغرب �كرم مجيع ٔ�بنائه

وجعل  ومبقدساته وثوابته داFني مجيع الفرقاء ٕاىل م¢ظومة العمل املشرتك
  .مصلßة الوطن فوق لك اعتبار

حتت القDادة السامDة  ،وفق¢ا هللا مجيعا ملا فDه ]ري الوطن واملواطنني
  .نرصه هللا ،جلالê امل محمد السادس

        ....وشكرا Fىل حسن ان��اهمك والسالموشكرا Fىل حسن ان��اهمك والسالموشكرا Fىل حسن ان��اهمك والسالموشكرا Fىل حسن ان��اهمك والسالم


