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  )2011 أكتوبر 12  (1432 ذي القعدة 14الثال=ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئيس  ،يخ بيد هللا�كتور محمد الشـ املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .مساء امخلسنيوا�قيقة  الثالثةالساعة  ، ابتداء منساعة ونصف: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  :راسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التالينيا� ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  ؛يتعلق eألحزاب السـياسـية 29.11مرشوع قانون تنظميي رمق  -
املتعلق  22.01يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  35.11مرشوع قانون رمق  -

   .eملسطرة اجلنائية

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

        ::::املستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اFلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اFلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اFلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اFلس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قبل أن نبدأ هذه اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني ليتلو علينا ما 
  .من مراسالت، اللكمة للسـيد حا�ورد عىل اFلس 

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اFلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اFلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اFلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اFلس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  .وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
ن مبجموعة من �سـتقاالت من توصلت رئاسة جملس املستشاري

  :عضوية جملس املستشارين، تقدم هبا السادة املستشارون اآلتية أسامؤمه
  املستشار السـيد محمد عدال، املنتخب عن �ة مكناس �فياللت؛ - 1
املستشار السـيد بنعيىس بزنروال، املنتخب عن �ة الغرب الرشاردة  - 2

 بين حسن؛
  عن �ة داك� عبدة؛ املستشار السـيد جامل برنبيعة، املنتخب - 3
 املستشار السـيد إدريس مرون، املنتخب عن هيئة املأجورين؛ - 4
  السـيد عبد القادر قوضاض، املنتخب عن اجلهة الرشقية؛  - 5
املستشار السـيد عبد العزيز جناح، املنتخب عن �ة مراكش  - 6

  .�نسـيفت احلوز
  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::اFلساFلساFلساFلس    رئيسرئيسرئيسرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .منيشكرا السـيد األ

خنصص هذه اجللسة ل¯راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية 
  :التالية
يتعلق eألحزاب السـياسـية،  29.11مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1

 احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛
 22.01يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  35.11مرشوع قانون رمق  - 2

 .لسـنا من جملس النواباملتعلق eملسطرة اجلنائية، واحملال عىل جم 
ونسـهتل هذه اجللسة �eراسة والتصويت عىل مرشوع القانون 

اللكمة للحكومة للسـيد . املتعلق eألحزاب السـياسـية 29.11التنظميي رمق 
  .الوزير احملرتم

        ::::السـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخلية
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  ئيس احملرتم،السـيد الر 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أترشف اليوم من جديد eلوقوف أمام جملسمك املوقر لتقدمي احملاور 

مؤسسا  ،األساسـية ملرشوع قانون تنظميي نعتربه eألمهية مبا اكن ونتوخاه
ملرح¼ جديدة يف مسار مشهد� احلزيب أال وهو مرشوع القانون التنظميي 

  .املتعلق eألحزاب السـياسـية 29.11رمق 
وقبل اخلوض يف صلب املوضوع، أود اسـتغالل هذه املناسـبة لتقدمي 
عبارات الشكر و�متنان ألعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان 
مبجلسمك املوقر وÃتلف الفرق واFموعات الربملانية Feلس عىل اهÁÂم 

ولية العالية اليت أeنوا عهنا من خالل الكبري مبرشوع النص وعىل روح املسؤ 
إغناء املناقشات eآلراء النرية واملسامهة املمثرة، كام أشـيد بدمعهم وتمثيهنم 

  .للمقتضيات اليت جاء هبا املرشوع
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
جم وتفعيل إن مرشوع النص املعروض عىل أنظارمك اليوم جاء مبا ينس

، غري أنه ميكن اعتباره أيضا 2011مضامني ا�سـتور املغريب لفاحت يوليوز 
مثرة لتجربة مغربية يف هذا اFال، واليت متتد ألكرث من نصف قرن مبا 
 شهدته من توطيد �عامئ نظام التعددية احلزبية وحرية العمل السـيايس

�  .لكبنة من لبنات الرصح ا�ميقراطي ببالد
كإطار قانوين لتكريس  36.04قانون األحزاب السـياسـية رمق  لقد جاء

هذه املكتسـبات مع ما واكب هذا النص من نقاشات سـياسـية وقانونية 
. سـنوات مخسحول عدد من مقتضياته طي¼ فرتة تطبيقه اليت جتاوزت 

ويف هذا السـياق، ميكن القول أن هناك جوانب إجيابية يف النص احلايل، 
امرسة احلزبية وفق قواعد قانونية واحضة ترسي عىل مكنت من تأطري امل

امجليع، غري أنه يف املقابل تبني أن هناك قضاâ حباجة إىل إعادة النظر يف 
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مقتضياهتا، واليت حظيت بنقاش واسع بني خمتلف مكو�ت املشهد 
السـيايس الوطين، وعىل هذا األساس مت الرشوع يف ورش تعديل قانون 

ايل منذ بداية هذه السـنة وفق مقاربة تشاركية، جتمع األحزاب السـياسـية احل
لك من األحزاب السـياسـية ووزارة ا�اخلية، وقد تواصل مسلسل 
التشاور بعد تصويت الشعب املغريب عىل ا�سـتور اجلديد، واêي أعطى 
زخام قوâ لتوجه اإلصالح السـيايس ببالد� من خالل ترسـيخ ودمع أمهية 

ء ا�ميقراطية املغربية عرب �عرتاف لها بوظيفة األحزاب السـياسـية يف بنا
تأطري املواطنني واملواطنات وتكويهنم السـيايس وتعزيز اخنراطهم يف احلياة 
الوطنية ويف تدبري الشأن العام والتعبري عن إرادة الناخبني واملشاركة يف 

 .ممارسة السلطة
د وبنفس الروح اإلصالحية، جاء خطاب صاحب اجلال� املï محم

يوليوز  30السادس نرصه هللا وأيده مبناسـبة عيد العرش اFيد بتارخي 
ليشلك لبنة أخرى يف توطيد املشهد احلزيب ببالد�، حيث دعا  2011

جاللته امجليع من أجل العمل بروح التوافق اإلجيايب عىل تفعيل املؤسسات 
ت ا�سـتورية eالعÂد اجليد للنصوص القانونية الالزمة واإلصالحا

السـياسـية الهادفة النبثاق مشهد سـيايس ومؤسيس جديد وسلمي، جدير 
بدسـتور� املتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب املشهد احلايل من سلبيات 

  .واختالالت
ويف سـياق ذ÷ لكه، وهبدف التالؤم مع مقتضيات ا�سـتور، وتبعا 

املتعلق للتوجهيات امللكية السامية، مت إعداد مرشوع القانون التنظميي 
eألحزاب السـياسـية املعروض اليوم عىل أنظار جملسمك املوقر، واêي 

  .نعتربه حبق مثرة لنقاش وحوار بني الفاعلني مبختلف مشارهبم
وال يفوتين هنا أن أتوجه مرة أخرى eلشكر إىل خمتلف الفاعلني، من 

ة، فرق ومجموعات برملانية وأحزاب سـياسـية ومنظامت نقابية ونسائية وشـبابي
عىل مسامههتم الفعا� من خالل إثراهئم النقاش القانوين بنقاش سـيايس 

�  .مواكب للتطورات اليت تعرفها بالد
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إن مرشوع القانون التنظميي املتعلق eألحزاب السـياسـية يتوü متكني 

متطور، من شأنه أن يسامه يف تفعيل آليات  احلياة احلزبية من إطار قانوين
�شـتغال احلزيب، وذ÷ يف ظل ما تقتضيه دو� احلق والقانون من 

  .ضام�ت للحرâت الفردية وامجلاعية وما يسـتلزمه من واجبات والزتامات
وهكذا، يؤكد مرشوع النص عىل مبدأ حرية تأسيس األحزاب 

دة، خاصة ما يتعلق مهنا جبعل السـياسـية، مع إحاطة هذا املبدأ بضام�ت ع
السلطة القضائية الفيصل الوحيد للحسم يف لك الزناعات اليت قد تنشأ 
مبناسـبة تطبيق مقتضياته، ونفس املقاربة مت اعÂدها ف� خيص حرية 
�خنراط يف األحزاب السـياسـية، مع توضيح احلاالت �سـتثنائية املرتبطة 

الكفي¼ مبحاربة ظاهرة الرتحال بذ÷، خاصة من حيث إرساء اآلليات 

السـيايس عرب األخذ بعني �عتبار ما جاء به ا�سـتور اجلديد يف فص� 
61.  

ومن �ة أخرى، وسعيا إىل إضفاء الشفافية وا�ميقراطية عىل تنظمي 
مرشوع النص عىل التنصيص عىل  وتسـيري األحزاب السـياسـية، معل

لية يف تسـيري أ�زة احلزب، مبادئ تسمح مجليع األعضاء eملشاركة الفع 
السـ� عىل مسـتوى ضامن متثيلية وازنة eلنساء والشـباب يف هذه األ�زة، 
وكذا حتديد قواعد اختيار مرحشي احلزب لالسـتحقاقات �نتخابية، إضافة 

  .إىل التنصيص عىل دورات ومدة �نتداب eملسؤوليات احلزبية
ا أساسـيا لمتكني األحزاب من وإميا� بأن متويل العمل احلزيب يعد عنرص 

القيام بأدوارها ا�سـتورية، مت اقرتاح مجموعة من اآلليات، اليت من شأهنا 
دمع املوارد املالية والبرشية للحزب، كام مت العمل عىل توفري ا�مع العمويم 
مجليع األحزاب السـياسـية املشاركة يف �نتخاeت الترشيعية العامة وفق 

الوزن �نتخايب للك حزب، مع احلرص عىل إرساء  قواعد متدرجة، تراعي
نظام رقايب فعال، يعود �ختصاص فيه للمجلس األعىل للحساeت يف 

  .من ا�سـتور 147انسجام مع الفصل 
إضافة إىل ذ÷، يتضمن مرشوع القانون التنظميي أحاكما خاصة 

أن  eحتادات واندماجات األحزاب السـياسـية مكقتضيات الزلنا نتوü فهيا
  .تشلك آليات ملواكبة وتسـيري وتيسري معلية جتميع احلقل احلزيب وعقلنته

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إننا نعترب أن مقتضيات املرشوع املعروض عىل أنظارمك تشلك طفرة 
دت نوعية ومتقدمة أغنهتا أجواء النقاش البناء والثقة املتباد� اليت سا

خمتلف مراحل إعداده، واليت مكنت من �رتقاء هبذا املرشوع إىل صيغة 
من تعزيز ترسانة النصوص القانونية املرتبطة  -ال حمال-ممتزية، سـمتكن 

بورش اإلصالحات السـياسـية اليت أقرها ا�سـتور اجلديد، وجعلها آلية 
تنافس لتوطيد املامرسة ا�ميقراطية وترسـيخ مناخ احلرية والزناهة وال 

  .الرشيف بني الفرقاء السـياسـيني
إن ما نصبو إليه اليوم من خالل دعوة أعضاء جملسمك املوقر للتصويت 

املتعلق eألحزاب  e29.11إلجياب عىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
السـياسـية، هو املسامهة يف هتيئة مناخ سـيايس سلمي، يتالءم مع الوضع 

ية، واêي جيعل مهنا رشياك يف ممارسة ا�سـتوري اجلديد لألحزاب السـياسـ 
السلطة، وآلية للتكوين السـيايس ومشـتال إلفراز النخب املتشـبعة بإشاعة 
الرتبية السـياسـية الصاحلة وأداة إلشعاع قمي املواطنة وص¼ وصل قوية بني 

  .ا�و� واملواطن
ويف هذا الصدد، فإن األحزاب السـياسـية مدعوة ملضاعفة �ودها من 

خ حياة سـياسـية تنافسـية وبناء تعددية حزبية حقيقة، حترتم أجل ترسـي
احلق يف �ختالف وفق الفلسفة واملبادئ اليت أقرها ا�سـتور اجلديد، 
وذ÷ لقطع الطريق عىل احملاوالت اليائسة الرامية إىل تبخيس العمل 
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  .السـيايس
يف  وأود التأكيد يف هذا املقام أن ا�و� لها من اإلرادة السـياسـية لتظل

حوار دامئ وتواصل مسـمتر مع الفرقاء السـياسـيني، ليس فقط ملناقشة 
القوانني ذات الص¼ Feال السـيايس و�نتخايب، وإمنا يف لك ما يتعلق 

  .eلقضاâ السـياسـية األساسـية اليت هتم مصلحة الوطن واملواطنني
دة ومن هذا املنطلق، فإن دور ا�و�، اكن وال يزال، هو ا�مع واملساع

لألحزاب السـياسـية يف إطار املساواة وعدم المتيزي حىت تضطلع األحزاب 
  .بدورها ا�سـتوري عىل وجه أمكل

ويبقى أملنا مجيعا املسامهة يف توفري املتطلبات السـياسـية والقانونية 
، يتطلب منا استهناض 2011للمرح¼، مفغرب ما بعد دسـتور فاحت يوليوز 

سلسل التأسيس والبناء لتحقيق ا�ميقراطية اهلمم وحشد العزامئ ملواص¼ م 
املنشودة حىت نكون عند حسن ظن سـيد� املنصور �e، صاحب اجلال� 

  .املï محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم

أرى .. د الرئيس إذا اكن هناك ملخصاللكمة اآلن ملقرر اللجنة أو السـي
  .شكرا. يد السـيد الرئيس ترتفع وختبو، إذن وزع

أفتح اآلن eب املناقشة، واللكمة للسـيد املستشار احملرتم األسـتاذ محمد 
  .األنصاري عن فرق األغلبية

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  الزميالت والزمالء املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل eمس الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية والفريق 
�شرتايك وفريق التحالف �شرتايك ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق eألحزاب السـياسـية، واêي يروم eألساس حول ترسـيخ  29.11
زاب السـياسـية ببالد�، وذ÷ بتأطري املواطنني ودمع دور وÁام األح

واملواطنات ويف تدبري الشأن العام واملسامهة يف التعبري احلر والصادق عن 
  .إرادة الناخبني

  السـيد الرئيس،
بداية، البد أن نشـيد eلعمل اجلاد واملضين اêي تقوم به احلكومة، 

ع مجيع الفعاليات ممث¼ يف وزارة ا�اخلية، يف إطار التشاور املكثف م
السـياسـية والنقابية واFمتع املدين، وذ÷ لتزنيل مقتضيات ا�سـتور اجلديد 
وا�فع بعج¼ اإلصالح مبا يتالءم وطبيعة املرح¼ السـياسـية اليت متر مهنا 

  .بالد� حتت القيادة الرشـيدة جلال� املï محمد السادس نرصه هللا وأيده

هذه الفرصة ألنوه عاليا مبسـتوى غتمن أويف هذا السـياق، أود أن 
النقاش اجلاد واملسؤول اêي ومس �جÂعات واللقاءات التشاورية بني 

  .مجيع الفرقاء واليت مت فهيا تغليب املصلحة العليا للوطن عىل ما دون سواها
  السـيد الرئيس،

كام تعلمون حيظى املرشوع املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر اليوم 
لكونه يأيت يف سـياق هام ودقيق، متسم بتضافر اجلهود من  بأمهية eلغة

أجل اسـتكامل األرضية الرضورية لتدعمي املؤسسات ا�سـتورية وتقوية دور 
الفاعلني األساسـيني يف العملية ا�ميقراطية، واحلرص عىل مواص¼ العمل 
اجلاد واملسؤول، ولكونه كذ÷ يقر بقواعد قانونية مؤطرة للمؤسسة احلزبية 

e ،�عتبارها فاعال أساسـيا يف البناء ا�ميقراطي والتمنوي اêي تتوخاه بالد
خاصة وأن �رتقاء eملامرسة ا�ميقراطية وجتويد آلياهتا يتوقف eألساس 
عىل قدرتنا عىل تطوير املنظومة احلزبية والرفع من مسـتوى األداء السـيايس 

  .يدإىل ما هو مأمول من مقتضيات مضامني ا�سـتور اجلد
  السـيد الرئيس،

األحزاب السـياسـية اليوم قطب ر$  -كام يعمل امجليع  - لقد أحضت 
 �وفاعال أساسـيا وحمورâ يف تثبيت املامرسة ا�ميقراطية وتدعميها ببالد
ورشياك رئيسـيا ال حميد عنه لبناء املرشوع التمنوي وتدعمي مسار ا�ميقراطية 

ة والشفافية، ê÷ اكن من الواجب أن احلقيقية املبنية عىل التعددية والزناه
حتظى األحزاب السـياسـية مباكنهتا الطبيعية والالئقة يف النسق السـيايس 
املغريب eعتبارها خزا� للقدرات والكفاءات، وبوصفها إطارا حامال ملشاريع 

  .جممتعية Áمة ومتاكم¼
ê÷، مفن شأن إقرار هذا املرشوع أن يسامه يف نظر� يف تطوير 

ياة احلزبية والترشيعية ببالد� وأن يقطع إىل األبد مع بعض القضاâ احل 
واإلشاكليات اليت أعاقت املامرسة احلزبية واألداء السـيايس ببالد�، واليت 
يتحمل فهيا امجليع املسؤولية نظري إشاكلية ا�ميقراطية ا�اخلية eألحزاب 

زوف وضعف جحم التأطري السـيايس وضعف نسـبة املشاركة والع
السـيايس، إضافة إىل ظاهرة الرتحال السـيايس، اليت اكنت من أكرب ما 
ابتيل به مشهد� السـيايس يف املغرب، ويه لكها عوامل أثرت سلبا عىل 
األداء املؤسسايت وسامهت يف إضعاف ثقة املواطن يف العمل السـيايس 

�  .ببالد
خيية ê÷، نأمل اليوم قبل الغد أن يكون هذا املرشوع حلظة �ر 

ومفصلية للقطع مع هذه املظاهر املشينة، غري أن ذ÷ لن يقوم � مقام إال 
eإلصالحات السـياسـية املرافقة واملواكبة، اليت من شأهنا خلق الفضاء 
واملناخ املالمئ لعمل األحزاب وتصفيته من لك الشوائب الرباغامتية اليت 

ناخ دميقراطي اعتادت تشويه وتبخيس العمل السـيايس واحلزيب وبزوغ م 
حصي، جديد، خالق، لطرد لك تï املظاهر الرديئة والفاسدة وتبين 

  .مبادئ الكفاءة والزناهة واحلياد
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  السـيد الرئيس،
-إن بالد� مقب¼ عىل مرح¼ Áمة يف �رخينا السـيايس، مرح¼ تتطلب 

ومرامكة �ود اكفة الفاعلني لتحصني  اتتعبئة الطاق - كام يعمل امجليع
ات احملققة وتطوير مسـتوى أدائنا السـيايس من خالل تعبئة املكتسـب

ا�ميقراطيني الصادقني والوطنيني الغيورين إلجناح املرشوع ا�ميقراطي 
من كسب رها�ت ا�ميقراطية احلقيقية  - ال حما� -التمنوي، واêي سـميكننا 

وترسـيخ روح الوطنية العميقة للحفاظ عىل مقومات �سـتقرار يف هذا 
  .طن العزيز علينا مجيعاالو 

وامسحوا يل يف هذا اإلطار ألؤكد لمك eمس الفرق الثالثة املذكورة أعاله 
عىل مسأ� يه يف غاية من األمهية، ويه أن عىل امجليع أن يعمل لك من 
موقعه عىل هتييء األجواء السـياسـية السلمية لالسـتحقاقات املقب¼، واليت 

ودميقراطية وحمصنة من مجيع  نمتىن أن تكون حرة وشفافة ونزهية
�ختالالت والترصفات املشينة املاسة بقمي ا�ميقراطية، اليت ومست 
مسلسل �نتخاeت يف مراحل سـياسـية خلت، اكالسـتعامل غري املقنن 
للامل، سواء احلالل منه أو احلرام، وتدخالت بعض اجلهات اليت ألفت 

�، وذ÷ تدع� ملا رامكته حتريف اإلصالح عن املسار اêي ترتضيه بالد
  .من ماكسب دميقراطية Áمة

êا، السـيد الرئيس، السـيد الوزير، زمياليت زماليئ، واكلعادة يف 
أحزابنا، فإننا سـنصوت اجيابيا عىل هذا املرشوع، وذ÷ تأكيدا الخنراطنا 
يف اFهودات املبذو� من طرف الربملان واحلكومة عىل حد سواء، حتت 

دة لصاحب اجلال� املï محمد السادس نرصه هللا، من أجل القيادة الرشـي
اسـتكامل ورش تزنيل مقتضيات ا�سـتور اجلديد ومواص¼ اإلصالحات 

  .املنشودة
صدق هللا " وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنون" 
  . العظمي

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
ستشار احملرتم السـيد احلو اللكمة اآلن للم . شكرا للسـيد الرئيس احملرتم

املربوح عن فريق التجمع ا�سـتوري املوحد وفريق احلركة الشعبية وفريق 
  .األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

حد وفريق األصا� يرشفين أن أتدخل eمس فريق التجمع ا�سـتوري املو 
واملعارصة والفريق احلريك يف إطار مناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

ففي البداية أود أن أذكر بأن هذا . يتعلق eألحزاب السـياسـية 29.11

املرشوع جاء نتاجا ملشاورات واسعة بني وزارة ا�اخلية واكفة األحزاب 
امهنا وشاركنا بلك جد السـياسـية الوطنية، مفن موقعنا كأحزاب وطنية س

ومسؤولية يف إغناء هذا املرشوع وفقا للمهنجية املتبعة اليت أطرت وتؤطر 
التحول النوعي اêي عرفته بالد� خالل العرشية األوىل وبداية العرشية 
الثانية من عهد جال� املï محمد السادس حفظه هللا، احلاف¼ eألوراش 

اب عىل دخول بالد� جيال الكربى، توجت بدسـتور جديد، فتح الب
بناء  - إن شاء هللا-جديدا من اإلصالحات السـياسـية اليت سـتعزز 

  .مرشوعنا ا�ميقراطي احلدايث
يف ظل هذا املناخ العام، بقيت األحزاب السـياسـية الوطنية عاجزة 
عن مواكبة ا�ينامية اليت تعرفها بالد�، وهو ما جيعلنا نطرح العديد من 

ليات الاكمنة وراء هذا العجز والسـياقات اليت جاء التساؤالت حول اآل
  .فهيا

إن املتتبع للمشهد السـيايس املغريب، يالحظ منذ الوه¼ األوىل أن 
املكون احلزيب بصفته ركنا حمورâ، ال ميكن جتاه� أو جتاوزه، اليشء اêي 
عربت عنه إرادة ا�و� من خالل عرض السـيد وزير ا�اخلية احملرتم، 

بإمعان لك مكو�ت جملسـنا املوقر، لكن لألسف الشديد فهذا و�قشـته 
  : املشهد السـيايس الزال يعاين العديد من األعطاب مهنا عىل وجه اخلصوص

 ظاهرة خشصنة األحزاب السـياسـية؛  -
�نشقاقات احلزبية اليت مل تسمل من عدواها أغلب األحزاب  -

 مات؛ الزعالوطنية، واليت خضعت مع األسف ملنطق الرصاعات حول ا
  .ارتباط العمل احلزيب أساسا eالسـتحقاقات �نتخابية -

  السـيد الرئيس،
يف سـياق ما سـبق ذكره، نسجل داخل فرقنا، وكجواب عىل حتدâت 
املرح¼ بأن مجيع األحزاب الوطنية مطالبة بإصالح بيهتا ا�اخيل من أجل 

 �املتقدم البلوغ إىل تأطري املواطنني وفق ما ينص عليه رصاحة دسـتور
وخوض �سـتحقاقات القادمة بلك مسؤولية، بعيدا عن خطاب تبخيس 

املكتسـبات اليت  - مع األسف -العمل السـيايس وزرع اليأس اêي هيدد 
  .حققهتا بالد� يف جمال التمنية

املتعلق eألحزاب  29.11لقد تضمن مرشوع القانون التنظميي رمق 
� املتقدم، واليت دققت السـياسـية نصوصا Áمة، تعد إنز� �سـتور

  : :ـاملقتضيات املرتبطة بـ
تعريف احلزب وأدواره، ودققت أيضا تكريس حرية تأسيس األحزاب  -

السـياسـية وممارسة أنشطهتا وتوضيح املسطرة املتبعة يف ذ÷ وجعل القضاء 
 هو اجلهة الوحيدة اÃول لها احلمك بعدم قانونية هذه املساطر؛ 

 لسـيايس؛ حماربة ظاهرة الرتحال ا -
إرساء مبادئ ا�ميقراطية والشفافية واملساواة داخل هيالك األحزاب  -

 السـياسـية؛ 
التنصيص عىل مقتضيات تدفع حنو السعي إىل حتقيق مبدأ املناصفة  -



 2011201120112011    شـتنربشـتنربشـتنربشـتنرب/ / / / اإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةورة ورة ورة ورة ا�ا�ا�ا�    ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

5 

 )2011أكتوبر  12( 1432القعدة  يذ 14

 وتيسري ولوج الشـباب إىل هيالك األحزاب السـياسـية؛ 
 تنويع مصادر متويل األحزاب ومتكيهنا من إعفاءات رضيبية عىل ممتلاكهتا -

 ودمع مواردها البرشية؛ 
 إرساء وسائل جديدة للمتويل العمويم؛  -
إقرار احلاكمة اجليدة يف التدبري املايل لألحزاب من خالل إرساء آليات  -

قانونية، تشلك نظاما متاكمال للمراقبة املالية، يعود �ختصاص فيه 
 للمجلس األعىل للحساeت؛ 

  .إلغاء إماكنية احلل اإلداري لألحزاب -
ألخري، السـيد الرئيس، أملنا أن يفيض هذا القانون التنظميي ولك يف ا

مسلسل اإلصالحات السـياسـية الكربى اليت عرفهتا بالد�، وعىل رأسها 
ا�سـتور اجلديد، إىل إبراز أقطاب سـياسـية منسجمة ومسؤو�، قادرة عىل 
إعادة �عتبار للمشهد السـيايس املغريب وبعث روح الثقة من جديد يف 

سسات السـياسـية يف بالد� هبدف الوصول إىل اإلصالح الشامل اêي املؤ 
محمد السادس نرصه هللا، املï نتوخاه مجيعا حتت قيادة صاحب اجلال� 

  . وسـنصوت eإلجياب عىل هذا املرشوع
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق . شكرا للمستشار احملرتم

  .يدرايل، األسـتاذ أفرâطالف 

        ::::املستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون،

إن خري دليل : امسحوا يل يف البداية أن أقدم ملداخليت هباته العبارات
اليوم عىل أن مشهد� السـيايس خبري وعىل أن أحزابنا السـياسـية خبري هو 

حلضور املمتزي، وهذا احلضور املكثف، اêي ال ميكننا إال أن نندد به هذا ا
مرة أخرى وكأن األمر يتعلق بسـيالن من �سـتقاالت، اسـتقاالت من 
�لزتام بقضاâ ومهوم املواطنني أم يه اسـتقاالت من أجل الظفر مبقعد يف 

  الضفة األخرى؟
نعزت مباضينا  امسحوا يل أيضا أن أذكر بأننا، مكناضلني ومكغاربة،

بإجيابياته وسلبياته، وكام قلت إeن نقاشـنا يف اللجنة فإن هناك التارخي 
املكتوب اêي ميكن أن نشكك يف بعض األحيان يف بعض معطياته، 
وهناك التارخي احلقيقي اêي يدفن مع صانعيه، لن أحتاج إىل تذكريمك بأن 

قلبية، وجاءت املغفور � احلسن الثاين اكن قد حتدث عن السكتة ال 
حكومة التناوب بطلب من املغفور �، وأ� أؤكد مرة أخرى أنين كنت قد 
اختلفت مع إخويت يف هذه املرح¼، ليس ألنين كنت ضد التناوب 
التوافقي، بل ألنين كنت أشد حرصا ومطالبا بأن يكون التفاوض تفاوضا 

. وتمنويةحقيقيا حول إصالحات جذرية معيقة، إصالحات إدارية واقتصادية 
ولن أحتدث عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة وما آلت إليه من توصيات، ألنه 

  .ستتاح فرصة لإلخوة يف إطار مناقشة مرشوع قانون آخر
  السـيد الرئيس،

ها حنن اليوم مبناسـبة مناقشة هذا املرشوع، واêي يأيت يف سـياق 
ملشاريع  النقاش السـيايس الوطين العام من �ة، ومن �ة =نية اسـتكامال

القوانني التنظميية املؤطرة لالسـتحقاقات املقب¼، نسجل، وكام عرب� عن 
ذ÷ يف عدة مناسـبات، أسفنا الشديد للرسعة والترسع و�رتباك امللحوظ 
عىل مسـتوى احلكومة وعىل مسـتوى األحزاب السـياسـية املمث¼ يف 

  . الربملان، أغلبية اكنت أو معارضة
ديد من األسـئ¼ والتساؤالت حول مشهد� وكام طرحنا أول أمس الع

� eلغ الوقع عىل مشهد� السـيايس،  -ال حما�-احلزيب ببالد�، واêي 
سـنحاول يف قراءة متأنية ملشهد� السـيايس إعادة صياغة هاته األسـئ¼، 

  :حيث ندر�ا عىل النحو التايل، ولمك واسع النظر يف األجوبة علهيا
تلعبه األحزاب السـياسـية اليوم ف� يتعلق  ما هو ا�ور احلقيقي اêي -

مبهمة التأطري، ويف إعداد الربامج الكفي¼ بإخراج البالد من أزمات 
 املعضالت الكربى، �قتصادية و�جÂعية والتمنوية بشلك عام؟ 

أمل تصبح األحزاب السـياسـية جمرد داككني تفتح أبواهبا مبناسـبة  -
 ؟�نتخاeت وتغلقها مبارشة بعدها

هل األحزاب اليت اليوم تشـنف مسامعنا هذه األâم �eميقراطية  -
  والشفافية، حترتم فعال مبدأ ا�ميقراطية يف اختيار أ�زهتا احمللية والوطنية؟

وهل أيضا، ويه تتحدث عن الشفافية، فهل يه شفافة يف تدبري 
  ماليهتا أâ اكن مصدرها؟

ة من خالل خلق أمل تسامه ا�و� يف إضعاف األحزاب السـياسـي -
  كيا�ت حزبية، مهنا من ال وجود � إال يف حمفظة بعض مسؤولهيا؟

أمل تسامه األحزاب السـياسـية، وهذا يف إطار النقد اêايت، خاصة  -
الوطنية وا�ميقراطية والتقدمية يف إضعاف نفسها بقبول أنصاف  مهنا

الريع احللول، بل وقبول بعض مسؤولهيا اقتسام الكعكة من خالل اقتصاد 
و�متيازات، وهنا نشري إىل رخص النقل واحلصول عىل املئات واآلالف 

  من الهكتارات الفالحية؟
من سامه يف تفتيت األحزاب وانشقاقاهتا والتدخل يف شؤوهنا  -

  واختيار أ�زهتا؟
  هل ميكن للمغاربة اليوم أن يفرزوا األغلبية من املعارضة؟ -
جتمع بني حزب ليربايل وحزب ما يه القوامس املشرتكة اليت ميكن أن  -

  يساري ذي توجه اشرتايك؟
  هل من املعقول أن جنمع عىل أن لك األحزاب يف س¼ واحدة؟ -
هل ا�و� واألحزاب أهال نفسـهيام لرحب رهان �نتقال ا�ميقراطي  -

  املنشود؟ 
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ما هو املوقف الواحض لألحزاب من الرتحال السـيايس اêي أساء  -
êالسـيايس، وا �ي رمغ انتقاده من طرف امجليع، فامجليع يقبل إىل مشهد

  ؟ "حالل علينا وحرام عليمك"الرتحال إعامال ملنطق 
 أال تشلك بعض األحزاب عرق¼ للك إصالح eسـتقطاهبا للفاسدين -

واملفسدين والناهبني للامل العمويم ومسـتعميل املال احلالل منه واحلرام، بل 
� حرام ف� يتعلق برشاء اêمم، أن من يسـتعمل املال فإننا نعترب لك ما 

  ؟ "جيوب املقاومة"اêي ال ميكن لهؤالء أن يصطلح علهيم إال ب 
أمل تقبل األحزاب يف حلظة أو يف زمن معني أن يزور لصاحلها وأن  -

  يزور ضدها؟
  السـيد الرئيس،

إننا آمنا حىت النخاع بإسرتاتيجية النضال ا�ميقراطي، أي التغيري من 
  ...لكن التغيري املنشود، وإن اكن سيبقى معلقا داخل املؤسسات،

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .دقائق األسـتاذ، ولكن إىل ميكن تلخص برسعة 3زدت ب 

        ::::املستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâاملستشار السـيد عبد املا÷ أفرâطططط
لكن التغيري املنشود، وإن اكن سيبقى معلقا، فإننا مكناضلني أوفياء 

غريمه من خرية أبناء هذا املهدي بنربكة ومعر بنجلون و : لشهدائنا األبرار
الوطن، وأوفياء أيضا لقضاâ امجلاهري الشعبية، قطعنا عىل أنفسـنا أن نسـمتر 
يف النضال ويف إسامع صوت امجلاهري وصوت املظلومني واملقهورين، وحنن 
 ïلسـنا ال بعدميني وال بشعبويني كام قد يفهم البعض، وال ندعي أننا منت

ذو� يف أن تتجنب بالد� لك ما من شأنه احلقيقة لوحد�، وإن األمل حي
بالد� إىل ما سـنؤدي مثنه مجيعا، ê÷ فإننا نطالب  -ال قدر هللا-أن جير 

  . امجليع بتحمل اكمل مسؤلياته
   واسـتحضارا وتفهام منا للظرفية �سـتثنائية اليت تعيشها بالد�، فإننا 

  .هذا املرشوعتعاملنا بشلك إجيايب مع  - كام تعلمون السـيد الوزير-
  .شكرا عىل حسن إصغائمك

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
لست أدري هل �حتاد الوطين يريد أن . شكرا للمستشار احملرتم

  .دقائق 5يتدخل أو حىت تكون التعديالت؟ تدخل؟ إذن يف إطار 

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ملستشارون،إخواين ا
  أخوايت املستشارات،

يسعد�، حنن مجموعة �حتاد الوطين للشغل eملغرب، أن نناقش اليوم 

املتعلق  29.11من خالل جملسـنا املوقر مرشوع القانون التنظميي رمق 
eألحزاب السـياسـية، ورمغ أننا مكركزية نقابية ننتظر قانون النقاeت 

يتطلبه من إصالحات تعزز ا�ور  لنتحدث عن تنظمي املشهد النقايب وما
النقايب وتقويه من خالل آليات وإماكنيات خمتلفة، فإنه هيمنا كذ÷ وبشلك 
أسايس بناء املشهد احلزيب ببالد�، خاصة وأن هناك تقاطعات بني ا�ور 
احلزيب والنقايب يف املسأ� �جÂعية و�قتصادية والبناء ا�ميقراطي كلك 

  .الفاعل واإلجيايبو�خنراط السـيايس 
ومن هذا املنطلق، فإننا نمثن إجامال مرشوع هذا القانون ونعتربه إحدى 
اللبنات يف بناء رصح العمل السـيايس ومدخال رئيسـيا يف بلورة مرشوع 

لتسامه أحزابنا يف بناء مغرب املسـتقبل، متاشـيا مع "جممتعي عنوانه الكبري 
ا�ميقراطي املطلوب شI  روح وشلك ا�سـتور اجلديد، وتعزيزا للمهنج

  ".وروحا واحرتاما لثوابت األمة
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
  أخوايت املستشارات،

لقد اكنت مناسـبة نقاش هذا القانون فرصة لقراءة نقدية كذ÷ �ور 
األحزاب وما تعانيه من أعطاب ذاتية وموضوعية، ذاتية مرتبطة eلتنظمي 

وا�ميقراطية ا�اخلية، وما تفرضه من تداول يقوي رصJا وجيعل ا�اخيل 
مهنا أحزاe قادرة عىل أن تÂىش مع وترية �نتظارات اليت يتطلع إلهيا 
املواطن، قادرة عىل تأطري املواطن وتكوينه ورفع درجة الوعي �يه، ويه 

حتاد بذ÷ تعزز قاعدة احلقوق والواجبات، وهو شعار منظمتنا النقابية �
، وليست "الواجبات eألمانة واحلقوق eلعدا�"الوطين للشغل eملغرب، 

  .أحزاe تشـتغل لرتاقب بعضها كهدف اسرتاتيجي لرتيد حتطمي مشاريع بعضها
إن العمل احلزيب من املفروض أن حيفز املواطن املغريب عىل �خنراط 

ميقراطية والتداول يف احلياة السـياسـية، ومن املفروض أن يعزز املهنجية ا�
املطلوب يف التسـيري والتدبري �واليب احلزب، ومن مت تسـيري وتدبري 

  . شؤون احلكومة والسلطة
بتنا نسمع ونرى مواقف وخرجات متس بنبل العمل  -بلك أسف- لكن 

احلزيب، يف ظل تكتالت ال يكون هاجسها eلرضورة إال تقويض مواقف 
رفها ويتحسس تداعياهتا وآ=رها أحزاب أخرى، يف لعبة أصبح امجليع يع

السلبية املدمرة للفعل السـيايس كلك، خاصة وأهنا هتز ثقة املواطن بإدارته 
  .وأحزابه ويه تتابع خرجات ال يستسـيغها املنطق السـيايس السلمي

أما اجلانب املوضوعي، فريتبط eلوضعية اليت تتشلك فهيا األحزاب 
وا�مع املطلوب والتدخالت اليت  واملناخ السـيايس العام اêي مينحه لها

تكون بني الفينة واألخرى لإلدارة من خالل مسؤولهيا واألجواء اليت تهتيأ 
فهيا �نتخاeت والعالقة اإلدارية والقانونية بني اإلدارة واألحزاب، وغريها 
من األمور اليت جعلت من اإلدارة حمورا أساسـيا يف بلورة املشهد احلزيب 
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طلب من خالل هذا القانون وقبل لك يشء، إرادة سـياسـية ببالد�، مما يت
حقيقية، تقطع مع ممارسة املايض اليت اكن لها ا�ور البارز يف إضعاف 
وتقهقر العمل احلزيب، وeلتايل تراجع العمل السـيايس، �رجة أن املواطن 
اكد أن يفقد الثقة وهو جيسدها من خالل تصويته يف �نتخاeت السابقة 

  . يفة ودا� eسـتثناء التصويت األخري عىل ا�سـتوربنسب ضع 
وميكن القول اليوم أن بعض املامرسات �ى البعض قد ال تساعد عىل 

  .إعادة الثقة هذه يف ظل فساد، اللك يعرف معقه ومداه
 7إن املرشوع املاثل أمام حسمنا اليوم بتصويتنا عليه، جاء يتضمن 

ا هادئا وزمنا مناسـبا، تمت فيه لك مادة، مما يفرض نقاشا معيق 72أبواب و
اإلجراءات املطلوبة من تعديالت وغريها، لكن الطابع �سـتعجايل اêي 
حتمل عليه لك القوانني اليت متر اآلن مبجلسـنا املوقر، فرضت علينا تقدمي 
تعديالت مصميية، وقد قدمناها وفق النظام ا�اخيل للمجلس، لكن جناب 

وهنا نسجل رفض اFلس مناقشة . ساغةبتأويالت وتفسريات غري مست 
مساء� : تعديل، مست جوانب أساسـية 16تعديالتنا، واليت بلغت 

بطالن التأسيس والعضوية يف احلزب واآلجال القانونية للجواب عىل طلب 
âالتأسيس، وتوقيف أنشطة احلزب، إىل غري ذ÷ من القضا.  
كربى وأساسـية إن القانون املنظم اêي بني أيدينا جاء يف حماور 

  ...وأهداف مسطرة، مهنا حماربة الرتحال
  .السـيد الرئيس، يف آخر لكمة

وê÷، بناء عىل املعطيات اليت قدمناها فإننا نصوت eلرفض لهذا 
  .املرشوع

  .شكرا السـيد الرئيس

            : : : : السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
السـيد املستشار احملرتم، قف حىت نتلكم معك، توقف السـيد 

  .املستشار احرتم املؤسسة هللا خيليكاملستشار، السـيد 
 10أ� تعاملت بأرحيية ومبرونة مع الوقت ألن ندوة الرؤساء قررت 

للفريق الفيدرايل، وeلتايل نصف الوقت  5للمعارضة، و 10دقائق لألغلبية، 
. للمجموعة، وeلتايل أرجومك أن حترتموا أنفسمك قبل أن حترتموا الرئاسة

  .شكرا
  .ت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع مادة مادةننتقل اآلن للتصوي

يقف، كنت فقط أريد أن أنهبه عىل أن الوقت انهتـى،  أ� ما قلتش �
قف، مل أقل � أن يقف، طلبت منه فقط أن ينصت إيل  ما قلتش �

يقف وال يزيد، ليس هناك اسـتثناء  ألنهبه بأن الوقت انهتـى، ما قلتش �
الرئاسة، احرتموا املؤسسة، احرتموا املؤسسة، سـيدي، â سـيدي احرتموا 

  . النقابيني كيكونوا مؤدبني وكيحرتموا الوقت، احرتموا املؤسسة
أ� مل أطلب منمك التوقف، â سـيدي، â سـيدي، مل أطلب من 

  . مل أقلها �، أ� لست ويل... املستشار احملرتم أن يتوقف، اسـتوقفته ليك

  : عىل املوادأمر اآلن إىل النقاش والتصويت 
  اإلجامع؛ : =املوافقون: املادة األوىل
  اإلجامع؛= : املادة الثانية
  اإلجامع؛= : املادة الثالثة

املادة الرابعة ورد بشأهنا تعديل من مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل 
  .السـيد الوزير احملرتم، تفضل. eملغرب

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف eلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
 6احلكومة اليت دأبت داخل جلنة العدل لساعات طوال، تعدت 

ساعات، اكن فهيا نقاش قوي، ومت اإلنصات إىل مجموعة من �قرتاحات 
  . وبعد ذ÷ مت التصويت عىل املرشوع واملناقشات العميقة،

وعليه، وحيث أن أي تعديل مل يقدم أمام اللجنة، فإن احلكومة طبقا 
اليت تعاملنا هبا eلنسـبة �سـتور  57، ويه املادة 83ملقتضيات املادة 

تعارض يف حبث لك  83، أقول أن احلكومة طبقا ملقتضيات املادة 1996
  . تعديل مل يعرض يف اللجنة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املستشارون احملرتمون،
أوال التعديالت قدمناها يف اللجنة، ها هو التوقيع دâل أحد اإلخوة 

يف التقرير، وقدم وحتدث عىل أن هناك تعديالت  دâلنا، محمد الرماش،
  . تعديل 16مقدمة من طرف اإلحتاد الوطين للشغل eملغرب، بلغت 

 �ولكن مما يؤسف �، أن مبجرد خروجنا وإطالعنا عىل املواقع وجد
ودر� ...  بأن اللجنة صوتت eإلجامع، وملا اطلعنا عىل التقرير ما وجد�ش

ننا أرسلنا التعديالت دâلنا إىل الرئاسة مبارشة واحد العملية أخرى هو أ
  . حىت نمتكن من مناقشـهتا ومن عرضها عىل اFلس

وeلتايل حنن قدمنا وحرض� اللجنة وقدمنا تعديالت شفوية ألن القانون 
ساعة، ولكن ملا وصل  24تيعطينا  205تيعطينا يف املادة دâلو املادة 

مجعت عىل القانون، وeلتايل حنن الوقت دâل كذا وجد� بأن اللجنة أ
  .نتشبث بتعديالتنا نظرا ألنه اكنت هناك خروقات داخل اللجنة

  .والسالم
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        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
اللكمة للمستشار احملرتم األنصاري يف إطار نقطة نظام، تفضل . شكرا

  .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ميالت والزمالء،الز 
حرض� يف جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، و�قشـنا لعدة 
ساعات كام جاء عىل لسان السـيد امللكف eلعالقات مع الربملان، والنظام 
ا�اخيل اêي حيمكنا مجيعا كفرقاء سـياسـيني داخل اللجنة، هو أنه بعد 

يل أو تأجيل انهتاء املناقشة مل يتقدم أي أحد بطلب يريم إىل التعد
  . �جÂع من أجل تقدمي التعديالت

وطبقا للنظام ا�اخيل، البد أن توزع التعديالت عىل الفرق من أجل 
اإلطالع علهيا وإبداء الرأي بشأهنا، وكنا وتوافقنا مجيعا داخل اللجنة عىل 
أنه ليس هناك، وقد طلب من طرف الرئاسة هل هناك من يرغب يف 

حد أنه طلب التأجيل من أجل تقدمي التعديل، مل يقل أوتقدمي تعديل 
واتفقنا مجيعا عىل أن نصوت، وصوتنا يف نفس اجللسة نظرا لعدم وجود 

  . تعديالت وصوتنا eإلجامع
وبطبيعة احلال، اآلن ال ميكن بأي حال من األحوال أن نسـمتع ألي 

 ضت عليه احلكومة، وبطبيعة احلال، ألمتس منمكرت عاتعديل مل يوزع علينا و 
  .تطبيق مضامني ا�سـتور اجلديد والنظام ا�اخيل، ولمك واسع النظر

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .شكرا، اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
يف نفس اإلطار، يف الواقع مسعنا يف هذه الغرفة، يف هذا املاكن احملرتم، 

.. رتم قال عىل أنهمسأ� اليل يه جد خطرية، عىل أن السـيد الوزير احمل
احنا كنا يف اللجنة، كنا داخل اللجنة ومل يقدم أي تعديل كام قال األسـتاذ 
األنصاري، حىت يش تعديل حىت لألخري، ورئيس اللجنة ذكر مرارا وتكرارا 
واش اكين يش تعديل؟ حىت يش واحد ما أعطى يش تعديل، وeلتايل ما 

مو ال اللجنة وال الربملان ميكنش جنيو حىت �اخل هذه الغرفة ونبداو نهت
  . eملسائل اليل يه بعيدة لك البعد عن احلقيقة

إذن إذا غابوا اإلخوان، أ� eالحرتام دâيل اليل أكنه لإلخوان اليل يف 
النقابة، إذا اكنوا غائبني، ال ميكن الغياب دâلمك منسحوه احنا يف اللجنة وال 

  . املنطق يف األعامل دâلنا منسحوه يف الربملان، يكون عند� شوية دâل
وeلتايل القانون واحض عىل أن اللجنة مل تتوصل بأي تعديل ل¯راسة 
داخل اللجنة، وeلتايل دفع احلكومة عىل أن ما ميكنش تقبل بعض املسائل 

اليل ما تذكروش جييو للجلسة العامة ألن هذا هو املنطق، ما غاديش نبداو 
األخ راه خرج، eلعربية . الواقع هو هذا نقولو يش حواجي اليل ما كينينش،

  .�عرابت السـيد اليل اكن معنا راه خرج، إيوا خرج ما غاديش نتسـناوه

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .شكرا، السـيدة الرئيسة احملرتمة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
فريقنا أثناء انهتاء املناقشة،  أؤكد، eمس الفريق �شرتايك، وبطلب من

وبعد أجوبة السـيد الوزير، تدخلت وقلنا بأنه حنن يف فريقنا �قشـنا هاته 
املشاريع يف حزبنا ويف فريقنا مبجلس النواب، وليس لنا أدىن تعديل، 

  .واإلخوة والفرق املتواجدين اليل عندو يش تعديل يطرحه
دقائق ليك يتداولوا،  5دة انسحب إخواننا eلفريق الفيدرايل مكعارضة مل

هل سـيضعون تعديالت أم ال؟ ورجعوا وقالوا غادي نديرو مناقشة مادة 
  .مادة، وهذا ما وقع، ومل يطلب قط أي فريق بوضع التعديالت

هذه بلك أمانة، السـيد الرئيس، ما وقع داخل جلنة العدل والترشيع 
  .بصدد مناقشة هذا املرشوع

  .شكرا

        ::::اFلساFلساFلساFلس    رئيسرئيسرئيسرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
ىل السـيد رئيس اللجنة بعد تدخل السـيد املستشار احملرتم، سأعود إ

  .اللكمة لمك

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
eلفعل ما تفضل به اإلخوة املستشارون، حرض� إىل جلنة العدل 

دينا، وهنا حنن القانون املاثل بني أي - eلطبع  - والترشيع عىل أساس مناقشة 
قضية قانونية، تسـتدعي احلكومة للتدخل ومعاجلهتا  -يف تقديري  - أمام 

  .وتفسريها التفسري الصائب
eلفعل حرض� و�قشـنا النقاش العام، وأبدينا املالحظات العامة، وكنا 

 203املادة : وحنن نناقش نسـتحرض بنود النظام ا�اخيل من خالل مواده
أن القانون مينح للك مستشار وللك فريق أو  ، عىل أساس205واملادة 

  . مجموعة احلق يف تقدمي التعديالت يف آجال
بعد انهتاء : "203اآلجال، كام أذكر، السـيد الرئيس، جاء يف املادة 

ساعة للمستشارين لتقدمي  24املناقشة مادة مادة، يعطى أجل ال يقل عن 
، معىن هذا أن "األجلالتعديالت كتابة يف اجÂع اللجنة اêي ييل ذ÷ 
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واش احنا كنتعاملو كعرف، كنخرجو كنتافقو أو كقانون : هذا الطرح فيه
أ� القانون كيكفل يل هاذ احلق ولو مل . اليل هو النظام ا�اخيل اليل كينظمنا

  . أحرض، مبوجب القانون ومنطوق القانون
ال  جتمتع اللجنة بعد �رخي تقدمي التعديالت بأجل: "205كذ÷ املادة 

  ".ساعة للبت يف خمتلف التعديالت املقدمة 24يقل عن 
وê÷، السـيد الرئيس، حنن مل نتجن عىل أي أحد، حنن احرتمنا 
القانون، وقدمناه يف اآلجال القانونية بناءا عىل النظام ا�اخيل من مواده 
املذكورة، وê÷ حىت، وهذا السؤال يفتح حىت إذا مل حيرض هناك فريق 

سـباب، هل يضيع حقه؟ حقه مكفول مبوجب القانون وليس لسبب من األ
  .مبوجب �تفاقات اليت تقع داخل القاعة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
خيل، السـيد الرئيس، غري . شكرا، أعود إىل السـيد رئيس اللجنة

  .يمكلوا اإلخوان ونرجع ÷، شكرا
  .تفضل اليس األنصاري

        ::::نصارينصارينصارينصارياملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األ
  .إذا مسحمت يل، مزâن يفتح هاذ النقاش القانوين

أوال، يف نظري، بعدما قدم السـيد الوزير امللكف eلعالقات مع الربملان 
وتال علينا النص دâل ا�سـتور يف الفصل اêي تاله اآلن، أصبح يف 
نظر�، يف الفريق �سـتقاليل، وأعتقد أن ذ÷ يشاطرين هذا الرأي عدد 

أنه ليس هناك أي جمال للنقاش، ولكن حنن يف  -مل أقل امجليع  إن - كبري 
فضاء للحوار، عندما تقدم الزميل اآلن، اêي أحرتمه وأحرتم رأيه، البد أن 

  . نذهب إىل كنه األشـياء، وإعطاء للك لكمة مدلولها القانوين
طلبه، وليس  نما معىن األجل من الناحية القانونية؟ األجل هو مل

بعد �نهتاء يؤجل من أجل : "نون، لو قال النظام ا�اخيلمبقتىض القا
: ، هذا نقول من النظام العام والبد أن يطبق، ولكن عندما نتلكم"تقدمي
وبطبيعة . ، ومن مل يطلب أجال فقد سقط حقه"يعطى أجال ملن يطلبه"

احلال ال ميكن بأي حال من األحوال، أوال، أن نقول قد قدمت من طرف 
  .الت قبل انهتاء املناقشة، هذا ال يقب� املنطق وال العقلاإلخوان تعدي

ومن املفروض كذ÷ أن من يتقدم eلتعديل أن يكون حارضا ليلمتس 
من الرئاسة إعطاءه Á¼ وأجل ليدخل يف تطبيق الفصل اêي اسـتدل به 

وبطبيعة احلال، أعتقد أنه من غاب فقد تنازل عن حقه يف طلب . األخ
فرق املتواجدة لكها وبعد مشاورة بطلب من اإلخوان يف أجل للتعديل، وال

دقائق من أجل التشاور، ورجعوا  10الفريق الفيدرايل، رفعت اجللسة ملدة 
وطلبوا من السـيد الرئيس والسـيد الوزير طرح بعض �سـتفسارات 
اإلضافية اليت اكن فهيا مغوض، وقد تفضلوا بطرJا واسـمتعنا إلهيا مجيعا 

وتفضل السـيد الوزير eجلواب علهيا، والسـيد الرئيس  وأغنوا النقاش،

هل هناك من تدخل إضايف؟ : حتمل مسؤوليته وطرح السؤال من جديد
ماذا ميكن أن . فأمجع امجليع عىل أنه ال تدخل إضايف، وممر� إىل التصويت

  يقال بعد ذ÷؟ 
اآلن كذ÷ رجعنا إىل املرح¼ املوالية، وهو اجللسة العامة، فإما أن 
نتصور أن هذه التعديالت قدمت اآلن يف اجللسة العامة، وهذا ا�سـتور 
حسم فيه بإعطاء اللكمة للحكومة، واكن من املفروض كذ÷ أن توزع 
تï التعديالت عىل مجيع الفرق قبل إعطاء اللكمة ولو للحكومة إلبداء 

خص يعرفوا الزمالء بأن هذه الفرتة ضاعت، ولكن بدرس  هرأهيا، هذا لك
  . املسـتقبل اêي أراد عليه أن يطلب أجاليف 

  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  . شكرا السـيد الرئيس، اللكمة لمك

        : : : : نساننساننساننسان، رئيس حلنة العدل والترشيع وحقوق اإل، رئيس حلنة العدل والترشيع وحقوق اإل، رئيس حلنة العدل والترشيع وحقوق اإل، رئيس حلنة العدل والترشيع وحقوق اإلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  . شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء احملرتمون،

 203الفصل . قا� السـيد رئيس الفريق رمبا - ريبا تق -أظن بأن اجلواب 
من  e83لنسـبة للنظام ا�اخيل واحض، اكين كذ÷ الفصل  227و 205و

  .ا�سـتور واحض
eلنسـبة لإلخوان، فعال حرضوا يف اللجنة، حرضوا يف النقاش، 
eلنسـبة لليس الرماش حرض eلفعل، اكن من احلارضين وحرض كذ÷ يف 

أما ف� خيص تقدمي التعديالت داخل اللجنة فمل . نقاشالنقاش وتدخل يف ال 
 ¼Á يقدم أي تعديل ومل يطلب أي فريق أو أي مجموعة تعديل أو

  . للتعديالت
ف� خيص التعديالت، eلفعل إذا اكن هناك �ة ولو مستشار واحد ال 
ينمتي ألي فريق وال ألي مجموعة وطلب بأن �يه تعديل eلنسـبة للقانون 

ح أمام اللجنة، من حقه أن تعطى � Á¼ من أجل تقدمي التعديل، املطرو
ولكن مل يطلب أي مستشار وال مجموعة وال فريق أجل للتعديالت، 

  . وeلتايل متت املصادقة عىل املرشوع eإلجامع، وطوي امللف وطلع التقرير
وeلتايل من حقهم أن يطلبوا التعديالت داخل اجللسة العامة، هذا هو 

يكفل هلم احلق، ف� خيص اللجنة، اللجنة انهتـى ا�ور دâلها، مبجرد  اêي
أن تمت املصادقة عىل التقرير انهتـى ا�ور دâلها، من حقهم يطلبوا التقرير، 

دâل ا�سـتور واحضة،  83التعديالت يف إطار اجللسة العامة ولكن املادة 
  . دâل النظام ا�اخيل 227واملادة 

  . شكرا

        : : : : اFلساFلساFلساFلس    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  . شكرا، السـيد الوزير احملرتم
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        : : : : السـيد الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف eلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف eلعالقات مع الربملان
أ� فقط، وأ� أتفهم يعين الرغبة دâل السادة املستشارين احملرتمني يف 
عرض تعديالهتم، لكن البد أن نذكر بأن جلنة العدل والترشيع اكن فهيا وقهتا 

نت من لك الفرق واFموعات، مستشار اك 30مستشار، وهاذ  30تقريبا 
مل يتغيب أي فريق أو أية مجموعة، وأن اFموعة احملرتمة اكنت حارضة 
بواسطة املستشار احملرتم اليس رماش، وتدخل، احنا بلك مسؤولية، 
واكنت إفادته وتدخ� مسامهة فعا� يف النقاش، ومبارشة بعد تدخ� خرج 

  . السـيد املستشار احملرتم
 30مستشار تقريبا، انهتت،  30باكفة فرقها ومجموعاهتا، ب إرادة اللجنة

، خلصت إىل أنه ال حاجة للتأخري، وهاذ ال حاجة مايش  32مستشار أو 
رغبة يف التحلل من �لزتامات، غري انسجاما مع اختيار الشعب املغريب 
الوقت اليل صوت عىل ا�سـتور يف فاحت يوليوز، اإلجراءات �نتقالية 

، واليت جتعل من Áامنا مجيعا حكومة وبرملان 176لهيا يف املادة املنصوص ع
هو إعداد هذه القوانني من أجل أن تكون اسـتحقاقات يف اآلجال اليت 

نومفرب، مايش آجال دâل احلكومة، آجال دâل  25توافقنا، اآلجال دâل 
 احلكومة ودâل الربملان ودâل األحزاب، أغلبية ومعارضة، وeلتايل أصبح

  . من مسؤوليتنا مجيعا
لهذه األسـباب فقط، كنا حتت ضغط الزمن، وتفهم ذ÷ لك السادة 
املستشارين احملرتمني والفرق احملرتمة، معارضة وأغلبية، واليل اكن احلضور 

  . حضور جيد، وتفهم امجليع، وقبل امجليع أننا ندوزو للجلسة العامة
لسـيد الرئيس احملرتم، ال اليوم، وحنن منر للجلسة العامة، أ� أعتقد، ا

مسو اليوم يف القواعد ا�سـتورية والقانونية إال ل¯سـتور، احنا عاد صادق 
الشعب املغريب، النظام ا�اخيل راه يف مجموعة من قواعده يتعارض مع 
ا�سـتور اجلديد، هل سـنلجأ إىل هذه القواعد اليت تتعارض مع ا�سـتور 

  اجلديد وحنتمك إلهيا؟ 
ننا تندبرو مرح¼ انتقالية مجيعا، وأتوجه للسادة اليوم أعتقد أ

املستشارين احملرتمني أن  التزنيل دâل ا�سـتور والتفعيل دâل ا�سـتور 
يبتدئ من هذه املناقشات، وê÷ احلكومة تتشبث مبا ورد يف املقتىض 

  . وتعارض يف مناقشة هذه التعديالت 83دâل 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .سـتاذشكرا، تفضل أ

        ::::املستشار السـيد عبد اإل� احللوطياملستشار السـيد عبد اإل� احللوطياملستشار السـيد عبد اإل� احللوطياملستشار السـيد عبد اإل� احللوطي
السـيد الرئيس، فقط ليك نسجل أنه منطوق النص، حنرتم مجيع اآلراء 
اليت اسـمتعنا لها وحنرتم مجيع التدخالت، وتدخل األخ األنصاري، وأعتربه 
أسـتاذا، تدخال نعتربه أنه بعيد عن منطوق املادة، ألن املادة، السـيد 

ا دâل النظام ا�اخيل يه واحضة، أن هذا احلق الرئيس، اليل بني أيدين

هذا مكفول مبنطوق النص وليس بإضافة لكمة كام أضافها السـيد األنصاري 
حفسب منطوق النص يبقى احلق للك طرف يف أن . إىل منطوق النص

  . ساعة 24يقدم التعديالت داخل 
لس إذا اكن هذا النظام ا�اخيل مل يعد نظاما قادرا عىل تنظمي معل جم

املستشارين يف ظل ا�سـتور اجلديد، مفعىن ذ÷ أننا سوف لن نتحامك إىل 
أي قانون وإىل أي معلية تنظميية لعملنا داخل جملس املستشارين، وينبغي 
أن تكون هناك مقتضيات خاصة تتعلق eلنظام اêي ينبغي أن يضبط 

ووجد� أهنا معلنا، ألن لكام احتمكنا إىل مادة من مواد النظام ا�اخيل إال 
أحيا� يف إطار �سـتثناء ويف إطار ا�سـتور اجلديد، والنظام ا�اخيل 

  . حيتمك يف كثري من مواده إىل ا�سـتور القدمي
نعتقد، السـيد الرئيس، هذا النقاش اêي خلقناه اليوم واêي أثري 

حنن فقط نسجل، . اليوم، نعتربه بأنه إضافة للنقاش يف هذه الغرفة املوقرة
د الرئيس، بأننا قدمنا تعديالتنا يف اآلجال القانونية eعتبار عىل أن السـي

العمل يف اللجنة اكن معل للمناقشة األوىل واملناقشة العامة، عىل أساس أن 
نقدم التعديالت، ملا تبني لنا أن اللجنة انفضت بعد احلسم بدون 

للحكومة تعديالت، مقنا بتقدمي التعديالت للرئاسة، ولمك السـيد الرئيس و 
  . املوقرة واسع النظر، ويكفينا أن نسجل هذا املوقف

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
هل معىن ذ÷ أنمك ال تتشبثون eلتعديالت، شكرا جزيال، شكرا عىل 

  .  إذن حسبت التعديالت.. مساعدتمك للرئاسة، إذن لن أطبق
 :إلجامعكام وافقت علهيا اللجنة e 4أمر اآلن إىل التصويت عىل املادة 

  ؛37=  :املوافقون
  ؛3=  :املعارضون
  .ال أحد= : املمتنعون

  .، نفس اليشء ورد فهيا تعديل، سأمر للتعديل5املادة 
  ؛ 37=  :املوافقون

    . 3=  :املعارضون
فهيا تعديل، أ� كنت أظن أنمك بأرحييتمك املعهودة حسبمت التعديالت 

  .السـتة عرش تسهيال لعملنا مجيعا
دي، مل يفهمين رماش، أ� اسـتوقفته فقط ألذكره eلوقت، وهللا، â سـي

، 5دقيقتان ونصف، تلكم  همل أقل � بتا� أن الوقت قد انهتـى، ثق يب، عند
  .كنت فقط أريد أن أسـتوقفه وهذا للتارخي، ومل أوقفه

  .إذن أسـمتر أم تسحبون؟ شكرا جزيال
  .لكما تسحبوش، إذن ما اكين مش... كام 5إذن أمر إىل املادة 

  : أعرض اآلن املادة كام وافقت علهيا اللجنة
  ؛37=  :املوافقون
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  ؛ 3=  :املعارضون
  .ال أحد= : املمتنعون

  .نفس العدد : =ورد بشأهنا تعديل من نفس اFموعة 6املادة 
  نفس العدد؛= : كام وردت 6أعرض املادة 

  ؛37=  :املوافقون
  ؛3=  :املعارضون
  .ال أحد= : املمتنعون

إذا احلكومة رفضت، خصين : 83املادة . مل يرد فهيا أي تعديل 7املادة 
نعرض التعديالت السـتة عرش عىل اFلس، وأ� متفق معمك، دفعة واحدة، 

  .83إذن سأعود إىل روح ونص الفصل 
  .اليس بنشامش... أعرض اآلن املواد

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس احملرتم،

 83ير، بعد إرصار احلكومة عىل إعامل مقتضيات الفصل مع اكمل التقد
من ا�سـتور اêي تاله السـيد الوزير، معناه أهنا ترفض مناقشة 
التعديالت، وبناء عليه ال جيوز اإلشارة إىل التعديالت اليت قدمت أو ال 
جيوز أن يسأل مقدموها عام إذا اكنوا يتشبثون أو ال يتشبثون، ألن 

  .احلكومة ترفض

        ::::رئيس اFلسرئيس اFلسرئيس اFلسرئيس اFلس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .تفضل اليس. إذن سأعرض املواد للتصويت كام وردت من اللجنة

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  السـيد الرئيس،

حنن اآلن نصوت عىل املواد، فنحن eلنسـبة إلينا ال نناقش اآلن 
هناك مواد اليت اعترب� أننا قدمنا فهيا . التعديالت، نصوت فقط عىل املواد

  .، نصوت مبعارضهتا، وeيق املواد حنن ال نصوتتعديالت

        ::::اFلساFلساFلساFلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  :كام وردت من اللجنة 6إذن أمر إىل املادة 

  ؛37=  :املوافقون
  ؛3=  :املعارضون
  .ال أحد= : املمتنعون

  .مل يرد فهيا أي تعديل، متفقني، إذن اإلجامع 12و 11و 10و 9و 8املادة 
  .اإلجامع= : 13املادة 

  .د املستشارتفضل السـي

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
تعديل، احلكومة بينت املوقف دâلها دسـتورâ،  16اإلخوان عندمه 

ذيك التعديالت ليس هناك من أي موجب دسـتوري أو قانوين أن تقدم، 

مادة اليل قدموا فهيا  16ولكن مه بينوا عىل واحد املوقف، حنيهيم، هاذيك 
  .واليش الخر لكيش عىل غري إجامع التعديالت، رامه تيعارضوا،

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
حىت املادة األخرية، يه  8إذن سأمر عىل املواد واحدة واحدة، من  

اليل فهيم معارضة ثالث  16، وافق علهيا اFلس eإلجامع إال املواد 72
  .مستشارين حمرتمني

  :أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت
  ؛37= : املوافقون
  .3= : ناملعارضو

 29.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .يتعلق eألحزاب السـياسـية eألغلبية

  .شكرا
يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  35.11منر اآلن إىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق eملسطرة اجلنائية، وأشكر السـيد وزير ا�اخلية عىل  22.01
  .يف هذا النقاش مسامهته اجليدة

  .أعطي اآلن اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        : : : : السـيد محمد الطيب الناالسـيد محمد الطيب الناالسـيد محمد الطيب الناالسـيد محمد الطيب النارصرصرصرصي، وزير العدلي، وزير العدلي، وزير العدلي، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد � والصالة والسالم عىل رسول هللا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

بشأن تغيري وتمتمي  35.11يرشفين أن أقدم أماممك مرشوع قانون رمق 
املتعلق eملسطرة اجلنائية كام وافق عليه جملس النواب،  22.01القانون رمق 

واêي يندرج يف إطار تفعيل مضامني دسـتور اململكة اجلديد ف� يتعلق 
eحلقوق األساسـية لألشخاص اخلاضعني لإلجراءات اجلنائية الهادفة إىل 

عمول به مبقتىض املواثيق ا�ولية حلقوق تعزيز احرتام كرامهتم، ووفقا للم
  .اإلنسان اليت صادقت علهيا اململكة املغربية

واعتبارا لكون قانون املسطرة اجلنائية من بني أمه القوانني املرتبطة 
حبقوق اإلنسان، وما ينبغي أن يوفره من آليات سلمية للعدا� اجلنائية فإن 

ى من أجل مسايرة الوضع مراجعة هذا القانون أحضت تكتيس أولوية كرب 
احلقويق املتطور اêي أنشأه ا�سـتور اجلديد، والسـ� ف� يتعلق ببعض 
احلقوق والضام�ت ذات املرجعية ا�ولية حلقوق اإلنسان اليت ال يتضمهنا 
قانون املسطرة اجلنائية احلايل أو ال يكرسها eلشلك الاكيف أو بعض أ�زة 

لرشطة القضائية اليت يعترب معلها أساسـيا ومؤسسات العدا� اجلنائية، اك
لبلورة رشوط احملامكة العاد�، والسـ� ف� هيم تعزيز حقوق ا�فاع 
ولألشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية ف� خيص �تصال eحملامني 

  .أو بأحد األقارب
 âونظرا ألن تضمني القانون املغريب ملثل هذه املقتضيات يعترب رضور
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ءمة مع ا�سـتور اجلديد ويكتيس طابعا اسـتعجاليا لعالقته eحلقوق للمال
واحلرâت األساسـية، فقد تضمن مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك 

  :عدة مسـتجدات، خنص هبا êeكر

  إشعار الشخص املعتقل بأسـباب اعتقا� وحبقوقه؛ -

 إشعار الشخص املعتقل حبقه يف الزتام الصمت؛ -

املوضوع حتت احلراسة النظرية يف إجراء  إ�حة الفرصة للشخص -
 اتصال مع أحد أقاربه؛

حق الشخص اêي ألقي عليه القبض أو وضع حتت احلراسة النظرية  -
يف �سـتفادة من مساعدة قانونية ومن إماكنية �تصال مبحام يعينه أو يف 

 إطار املساعدة القضائية؛

ة لتحديد فصي¼ اسـتعانة النيابة العامة، لرضورة البحث، بأهل اخلرب  -
البحث يف البصامت اجلينية لألشخاص املشتبه فهيم اêين توجد قرائن عىل 

  .تورطهم يف ارتاكب إحدى اجلرامئ
  : ومن مسـتجدات هذا املرشوع كذ÷

إعادة تنظمي الرشطة القضائية وتعزيز مكو�هتا، ويتجىل ذ÷ بصفة  -
املديرية خاصة يف ختويل صفة ضابط الرشطة القضائية لبعض موظفي 

العامة ملراقبة الرتاب الوطين، ف� خيص اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 
  من قانون املسطرة اجلنائية وإخضاعهم ملراقبة السلطات القضائية؛  108

وإماكنية إنشاء فرق وطنية و�وية للرشطة القضائية، ختضع لتسـيري  -
  النيابة العامة اليت ترشف عىل البحث؛

فرق حبث مشرتكة، تتألف من ضباط الرشطة  إماكنية إنشاء -
  القضائية تنمتي أل�زة خمتلفة؛

منح صالحية تنقيط الفرقة الوطنية والفرق اجلهوية للرشطة القضائية  -
  .إىل الوكيل العام للمï �ى حممكة �سـتئناف اليت تقع بدائرة مقرها

تلمك، السـيد الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارين 
مني، اخلطوط العريضة لهذا املرشوع اêي جيسد �سـتجابة Fموعة احملرت 

من التطلعات اليت تعد ترمجة فعلية Fموعة من القمي واملبادئ اليت جاء هبا 
ا�سـتور اجلديد، واليت من شأهنا ضامن احرتام الكرامة اإلنسانية وتعزيز 

  .منظومة حقوق اإلنسان
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .اللكمة ملقرر اللجنة وللرئيس، وزع. يد الوزير احملرتمشكرا للسـ 

ليس �ي أي طلب تدخل، هل هناك من تدخل؟ تفضل األسـتاذ 
  .الكرمي، الفريق الفيدرايل

        

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارون،

فيدرايل للوحدة وا�ميقراطية، يرشفين أن أتناول اللكمة، eمس الفريق ال 
 22.01املتعلق بتغيري وتمتمي القانون رمق  35.11خبصوص مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق eملسطرة اجلنائية
  السـيد الرئيس،

ال شك أن املغاربة اليوم يعيشون حلظة �رخيية ممتزية وحامسة يف آن 
النتقال  واحد، وتتجىل أساسا يف إقرار دسـتور جديد، اعترب�ه مدخال

دميقراطي منشود، دسـتور جاء ليكرس القضاء كسلطة مسـتق¼ دون أن 
  ".العدل أساس املï"نغفل املقو� الشهرية 

  السـيد الرئيس،
امسحوا يل يف البداية، وحنن بصدد مناقشة هذا املرشوع، أن نتساءل 
عن أسـباب نزو�، إذ نعتقد جازمني أنه جاء ليطمنئ املواطن املغريب عىل 

لهدف من هذا القانون هو سـيادة القانون درءا للك ما من شأنه أن أن ا
حيط من كرامته، أمال يف أن يشلك قطيعة مع ممارسات املايض، ممارسات 
�نهتااكت اجلسـمية حلقوق اإلنسان، خاصة ما يرتبط مهنا جبهاز مراقبة 

، �از ارتبط بذهن املواطن (DST)الرتاب الوطين املغريب املعروف ب 
غريب eالختطافات و�عتقاالت والتعذيب بسجون اكنت جتهل أماكهنا امل

يف السابق، ومل تكشف إال بعد أن قررت ا�و� طي هذا امللف بدءا 
بإطالق رساح معتقيل �زمامارت وقلعة مكونة وغريهام من السجون 
الرسية، وانهتاء eلقرار الشجاع لصاحب اجلال� حفظه هللا بإحداث هيئة 

واملصاحلة وما نتج عهنا من توصيات، اكن لها األثر البليغ ف�  اإلنصاف
نعيشه اليوم من أوراش لإلصالح وعىل مجيع املسـتوâت، هتدف إىل 
التكريس الفعيل �و� القانون و�لزتام eحرتام احلرâت وحقوق اإلنسان 
وفق املواثيق ا�ولية، عىل اعتبار أن هذه األخرية تسمو فوق لك 

  .ات الوطنية، وهو ما أكده ا�سـتور اجلديد يف ديباجتهالترشيع
  السـيد الرئيس،

إننا يف الفريق الفيدرايل، نأمل أن حيد هذا املرشوع من شطط �از 
اكنت صالحياته غري معروفة، مما اكن يؤدي إىل اعتقاالت يف إطار احلراسة 
النظرية اليت اكنت تسـتغرق شهورا وسـنوات، وما إعطاء صفة الضابطة 
القضائية لهذا اجلهاز وحتديد سقف �عتقال النظري إال تأكيد عىل الرغبة 
يف جتاوز مايض هذا اجلهاز، مع التلميح عىل أنه ويف لك احلاالت يبقى ذا 
أمهية قصوى ملا ميكن أن يلعبه من دور استبايق يف لك ما من شأنه أن 

يك بعض ينال من اسـتقرار وأمن البالد، وهو ما جسلناه مؤخرا من تفك 
  .اخلالâ اإلرهابية
  السـيد الرئيس،
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إميا� منا برضورة حامية املواطن من أي شطط ميسه يف كرامته ودعام 
من سلطة واسـتقالل ونزاهة القضاء اêي ال نشك فيه، ومبا أن هذا 

�  . املرشوع يدخل يف إطار ورش إصالح املنظومة القضائية ببالد
هبا املرشوع عدم تقادم ا�عوى ومن بني املقتضيات املهمة اليت جاء 

العمومية الناشـئة عن اجلرامئ اليت ينص علهيا القانون أو �تفاقات ا�ولية 
اليت صادقت علهيا اململكة املغربية eعتبار هذا اإلجراء حيقق مالءمة مع 
ترسانتنا القانونية ومع مجموعة من �تفاقات ا�ولية، خاصة عندما يتعلق 

  .اإلنسانية األمر eجلرامئ ضد
أكتوبر األلمية،  29ويف هذا اإلطار، وحنن عىل مشارف إحياء ذكرى 

نذكر بقضية اختطاف واغتيال الزعمي األممي املهدي بنربكة، ونطالب 
eلكشف عن املتورطني يف هذه اجلرمية النكراء، ومن يه اجلهة اليت 

  ...اكنت

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .خيليك أسـتاذ انهتـى الوقت اÃصص لمك، خلص هللا

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
قلت نذكر بقضية اختطاف واغتيال الزعمي األممي املهدي بنربكة، 
ونطالب eلكشف عن املتورطني يف هذه اجلرمية النكراء، ونتساءل عن 

  .اجلهات اليت اكنت لها مصلحة يف تصفية املهدي بنربكة عريس الشهداء
القضاء من لك الوسائل القانونية ê÷، فإننا نطالب برضورة متكني 

واملادية والبرشية و�عتبارية اليت تساعده عىل أداء وظيفته احلقيقية والنبي¼ 
الهادفة إىل إنصاف املظلومني وترسـيخ دو� احلق والقانون، ê÷ فإننا يف 
الفريق الفيدرايل سنتعامل بشلك إجيايب مع هذا القانون، آملني أن يمت 

  .اآلجال تفعي� يف أقرب
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  .شكرا جزيال، السـيد املستشار احملرتم اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ربملانية املنمتية ألحزاب احلركة يرشفين أن أتدخل eمس الفرق ال

 ،الشعبية، التجمع الوطين لألحرار، اإلحتاد ا�سـتوري واألصا� واملعارصة
القايض  35.11ألعرب عن موقفنا خبصوص دراسة مرشوع قانون رمق 

املتعلق eملسطرة اجلنائية كام متت إحالته من  22.01بتغيري وتمتمي القانون 
  .طرف جملس النواب

  يس،سـيدي الرئ 
بداية البد من اإلشارة إىل احمليط العام اêي أفرز هذا املرشوع قانون، 
واêي يسـمتد روحه من مقتضيات ا�سـتور اجلديد اêي صادق عليه 
الشعب املغريب وكذا العديد من املواثيق ا�ولية املرتبطة حبقوق اإلنسان 

  . سـنوات وأكرث 10اêي اخنرط فيه املغرب منذ 
ث� قوانني املسطرة اجلنائية كآليات إجرائية وتدبريية، واعتبارا ملا مت 

ترتبط يف صلهبا وكينونهتا حبقوق اإلنسان وحريته وكرامته، اكن البد من 
إعادة النظر يف جزء مهنا حىت تسـتجيب جلو �نفتاح واحلرية اêي ينعم 
فيه الشعب املغريب، وeلتايل تدعمي الثقة يف مسلسل اإلصالحات اليت أمر 

ا جال� املï ومتت مبارشهتا من طرف وزارة العدل بلك جدية وحزم هب
  .وهدوء

  السـيد الرئيس،
إن رشوط احملامكة العاد� تسـتوجب توفري مقدمات ومياكنزيمات قادرة 
عىل بلورة وتزنيل املسار احلقويق املتطور اêي تنشده بالد�، ومن هنا 

املسـتجدات اليت نص  جاءت أمهية هذا املرشوع قانون بفضل مجموعة من
  :علهيا، واليت ميكن رسد أمهيهتا عىل النحو التايل

  إشعار الشخص املعتقل بأسـباب اعتقا� وحبقوقه؛  - 1
حق الشخص اêي ألقي عليه القبض ووضع حتت احلراسة   - 2

النظرية يف �سـتفادة من مساعدة قانونية وعىل إماكنية �تصال مبحاميه 
 ظرية كام هو معمول به اآلن؛بدل انتظار متديد احلراسة الن

ختويل صفة ضابط الرشطة القضائية لبعض موظفي املديرية العامة   - 3
من  108ملراقبة الرتاب الوطين ف� خيص اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 

 قانون املسطرة اجلنائية وإخضاعهم ملراقبة السلطات القضائية؛ 
 خيص إجراءات اسـتعانة الرشطة القضائية بأحصاب اخلربة ف�  - 4

 البحث اêي يكتيس صبغة فنية؛ 
التنصيص عىل رضورة اسـهتالل األحاكم eلصيغة اجلديدة اليت   - 5

أقرها ا�سـتور اجلديد، وذ÷ جبعلها تصدر eمس جال� املï وطبقا 
 .للقانون

 السـيد الرئيس،
أمام وجاهة املسـتجدات اليت جاء هبا مرشوع القانون هذا، وانطالقا 

مكعارضة بناءة ومتفاع¼ مع حميطها، وانطالقا من إمياننا ومتثلنا  من موقعنا
لثقافة حقوق اإلنسان، واقعا وممارسة، فقد ترخست �ينا القناعة جبدوى 
التصويت اإلجيايب لصاحل هذا املرشوع قانون، آملني أن يكون بداية إلعادة 

ا الزمن واليت النظر يف العديد من املقتضيات اجلنائية الزجرية اليت عفا عهن
�  . مل تعد متثل أي قمية مضافة للسـياسة اجلنائية يف بالد

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
تفضل أسـتاذ، دقيقتني . شكرا، ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد
  .ونصف، eش نتفقو، مع األرحيية ما اكين مشلك

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .قدير للسـيد الرئيسمع الشكر والت

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  األخت، اإلخوة املستشارون احملرتمون،
إننا يف مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل eملغرب نعترب أن مرشوع القانون 
اêي بني أيدينا خطوة جديدة عىل رضب اإلصالحات لتكريس مبادئ 

ومن هذه  . تور اململكة اجلديدا�ميقراطية وحقوق اإلنسان كام جاء هبا دسـ 
  : اإلصالحات اليت ال يسعنا إال تمثيهنا

 حق املعتقل يف إشعاره بأسـباب اعتقا� وحبقوقه؛  -

 حق املعتقل يف إشعاره حبقه يف الزتام الصمت؛  -

حق الشخص املوضوع حتت احلراسة النظرية يف إجراء اتصال هاتفي  -
 مع أحد أقرeئه؛ 

املوضوع حتت احلراسة النظرية يف  حق الشخص املقبوض عليه أو -
�سـتفادة من مساعدة قانونية وطلب تعيني حمام � يف إطار املساعدة 

 . القضائية
  . وغريها من اإلصالحات اليت ال يسعنا الوقت êكرها

  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
وع القانون اêي بني أيدينا إننا نعترب أن من أمه مسـتجدات مرش 

ختويل صفة ضابط رشطة قضائية لبعض موظفي املديرية العامة ملراقبة 
الرتاب الوطين، وإننا إذ نعترب أن هذا املقتىض يعترب تقدما مقارنة مع الوضع 

 ىـاج إلـالسابق، فإننا نثري �نتباه إىل مج¼ من اإلشاكالت اليت حتت
  :التدقيق، ومهنا

من  108ال �شـتغال هبذه الصفة اجلديدة يف املادة إن حرص جم - 1
قانون املسطرة اجلنائية يعترب حتديدا وتصنيفا مسـبقا للواقعة أو اجلرمية 

 املعنية؛
 2إن اختصاص املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين يف ظهري   - 2
هو السهر عىل صيانة وحامية أمن ا�و� ومؤسساهتا، أي  1974يناير 

 تفادي وقوع اجلرامئ، وأما البحث يف اجلرامئ بعد وقوعها فهو من العمل عىل
 اختصاص الرشطة القضائية العادية؛ 

إن منح صفة ضابط رشطة ملديرية مراقبة الرتاب الوطين حتتاج   - 3
إىل ضام�ت وآليات الرقابة الربملانية ضام� لتكريس احلقوق واحلرâت واحلد 

  . من الشطط يف اسـتعامل السلطة
  يد الرئيس، السـ 

إننا إذ نمثن ما جاء يف مرشوع القانون اêي بني أيدينا من مقتضيات 
إجيابية هتدف إىل ضامن أكرب قدر من احلقوق املكفو� دوليا لألفراد 
وامجلاعات، إال أننا نطالب بتدقيق أكرث يف �ختصاصات اليت أولكت 

ورضورة إخضاعها  للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين بصفهتا اجلديدة،
حدا من �نزالقات اليت قد تكرس الظمل، اêي ال نشك أن النية  ،للرقابة

الاكمنة وراء تقدمي هذا املرشوع يه رفعه يف إطار تكريس أكرب �و� احلق 
  . والقانون

  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلسالسـيد رئيس اFلس
  : أمر اآلن للتصويت عىل املواد. شكرا

  اإلجامع؛  =: املادة األوىل
  اإلجامع؛ = : املادة الثانية

  . اإلجامع= : برمته للتصويت املرشوع أعرض اآلن

يقيض بتغيري  35.11إذن صوت جملسـنا املوقر عىل مرشوع قانون رمق 
  . املتعلق eملسطرة اجلنائية 22.01وتمتمي القانون رمق 

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا لمك عىل مشاركتمك، 


