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        666611118888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 يونيو 5  (1433 رجب 14 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس  ،ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساHة ، ابتداء منةدقFق ٔ�ربعونو  Lسعو  ثالث ساHات: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
 ، مع توقف دام ساHة ؤ�ربعا ومخسنيبعد الزوال الثامRة وامخلسنيوا@قFقة 

  . دقFقة، ابتداء من الساHة الرابعة وا@قFقة الثامRة بعد الزوال
  .املتعلقة _لس=ياسة العامةمRاقشة أ]س=ئ[     ::::\دول أ]عامل\دول أ]عامل\دول أ]عامل\دول أ]عامل

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

        : : : : اCلساCلساCلساCلس    رئBسرئBسرئBسرئBسا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس=يد وز�ر ا@وj احملرتم،

  الس=يدmن املس�شارmن احملرتمlان،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

نبدٔ� اليوم \لسة rاصة، لBست اكجللسات املاضية، ويتعلق أ]مر 
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول . من ا@س=تور يف فقرته الثالثة 100زنيل مقlضيات الفصل بت

\لسات، ولندوة الرؤساء  5ٔ�نه خماض صعب، فقد اكنت {لمكlب ٔ�كرث من 
\لسات، واكنت حماوالت Hدة {لتوصل ٕاىل مهنجية مlفق Hلهيا  4ٔ�كرث من 

اس=ت�Rاسا _لقانون ا@اrيل واس=ت�Rاسا طبعا _جللسة اخلاصة مب�لس 
نواب، واس�رشافا ]ٓفاق املس=تق�ل وحرصا Hىل التوافق املس=متر بني من ال 

�ة مكو�ت اCلس، ٔ��لبية ومعارضة، ومن �ة ٔ�خرى بني اCلس 
  .واحلكومة املوقرة

وصعب طبعا الوصول ٕاىل �ل �ريض امجليع، واكنت {لس=يد رئBس 
ٕاىل  احلكومة احملرتم �ٓذان صاغية _س=مترار يف النقاش معنا حول التوصل

�ل �ريض أ]طراف املعنية، معارضة ؤ��لبية وحكومة، وي rٔذ بعني 
¤عتبار التجربة املاضية انطالقا من القانون ا@اrيل السابق وكذ¢ تزنيل 

ا§ي يعطي ا]ٓن  10، وكذ¢ الفصل 100ا@س=تور اجلديد مبا فFه الفصل 
  . احلكومةمlنفسا ªبريا {لمعارضة بصفة rاصة يف مزاوj ¨ا¨ا ومراق�ة 

واكن النقاش مطوال حول املسا�ة الزمRية اصصة لهذا النقاش، فمت 
ساHات وربع، واتفقت Hلهيا كذ¢ ندوة  4االتفاق يف املكlب Hىل 

الرؤساء، وقالت احلكومة ٔ�هنا فرتة طوي[ ومم[، و_ٔ]خص مع حماور ثالثة، 
 الزمRية فاكن من أ]\دى ٔ�ن خنتار موضوHا وا�دا ؤ�ن نقلص من امله[

  .حىت ي�س=ىن {لمتلقي ٔ�ن يتابعنا دون عياء
ومع ذ¢، فق�ل الس=يد رئBس احلكومة احملرتم هذه املسا�ة الزمRية 

بعد ذ¢ بقي هناك سؤال وهو . الطوي[ اليت مت توزيعها بني الفرق الربملانية
  . توزيع الوقت بني الس=يد رئBس احلكومة ومكو�ت جملس املس�شار�ن

النصف {لحكومة : ذهبنا يف مهنجية معروفة يه املناصفةالطرح أ]ول، 
والنصف لٕالخوان وأ]خوات ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ولكن بعض 
الرؤساء طالبوا _البتاكر يف هذه املادة ؤ�ال يمت نقل ما مت يف جملس النواب 
ؤ�ن جند �ال توافقFا �كون فFه الثلث {لس=يد رئBس احلكومة والثلث 

يوزHان  -املعارضة وأ]�لبية  - ل�Âٔلبية، وداrل الفريقني {لمعارضة والثلث 
  .الوقت حسب ما �رونه صاحلا وتعاضدا مع الفرق الصغرية بصفة Hامة

هذا الطرح مل توافق Hليه احلكومة، ف�ش=بÅت _ملناصفة فÄ يتعلق 
ٔ�ربع (_ملسا�ة الزمRية اصصة لها ومسحت {لمسا�ة ٔ�ن Çكون ممططة 

  . تÉث كذ¢ Hرب التلفزةؤ�ن ) ساHات وربع
ٕاىل هنا وصلنا، وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة {لس=يد أ]مني ليتلو Hليمك 

)Le dessert (ل معلنا، وبعد ذ¢ س=نعود ٕاىل املوضوعÕد.  
  .تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محيد ªوسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد ªوسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد ªوسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد ªوسكوس، �ٔمني اCلس
  .شكرا الس=يد الرئBس

بتارخي  854مل رمق توصلت رئاسة اCلس بقرار {لم�لس ا@س=توري حي
املتعلق _لتعيني  02.12حول مرشوع القانون التنظميي رمق  2012يونيو  3

من ا@س=تور ا§ي  92و 49يف املناصب العليا تطبيقا ٔ]حاكم الفصلني 
ماي  29س=بق Cلس املس�شار�ن املوافقة Hليه يف اجللسة املنعقدة بتارخي 

 :ح اCلس ا@س=توريورص. ، كام ٔ�حFل Hليه من جملس النواب2012
ب ٔن ما ورد يف القانون التنظميي املشار ٕاليه H�ٔاله يف البند الثاين من  - �ٔ 

املادة الثانية مRه، ٔ�نه يصادق Hىل تعيني املسؤولني عن املقاوالت العمومFة 
إالسرتاتيجية، ويف املقطع أ]rري من املادة الثالثة مRه ٔ�نه يصادق Hىل تعيني 

  العمومFة �ري مطابق {ßس=تور؛املسؤولني عن املقاوالت 
 .ب ٔن _يق ٔ�حاكم القانون التنظميي مطابقة {ßس=تور  - ب

ومن �ة ٔ�خرى، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن من  ،هذا من �ة
الس=يد مåسق مجموHة ¤حتاد املغريب {لشغل مبراس[ خيرب من rاللها اCلس 

د املغريب ٔ�ن املس�شارة rدجية �امري مل تعد تن�سب CموHة ¤حتا
{لشغل، و_لتايل مل تعد لها الصفة {لتدrل ٔ�و احلديث _مس املنظمة النقابية 
يف ٔ�شغال جلان جملس املس�شار�ن ٔ�و يف \لساته العامة ٔ�و متثيل ¤حتاد 

 .املغريب {لشغل يف ٔ�شغال ا{ل�ان ا@امئة ٔ�و املؤقlة ٔ�و احلديث _مسه
Cر السادة رؤساء الفرق واªري، ٔ�ذr[ٔت إالجاميل ويف اFات _لتوقHمو

اصص هلم يف هذه اجللسة لطرح السؤال والتعقFب _لåس=بة مجليع احملاور 
  :املس�لني هبا، وهو اكلتايل

  دقFقة؛ 25: فريق أ]صاj واملعارصة -

 دقFقة؛ 20: فريق التجمع الوطين لÂٔحرار -
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 دقFقة؛ 17: الفريق ا@س=توري -

 دقFقة؛ 17: الفريق ¤شرتايك -

 دقFقة؛ F :17درايلالفريق الف  -

 دقFقة؛ 25: الفريق ¤س=تقاليل -

 دقFقة؛ 23: الفريق احلريك -

 دقFقة؛ 19: فريق التïالف ¤شرتايك -

 5نية؛ 30دقائق و 7: مجموHة ¤حتاد املغريب {لشغل -

 5نية؛30دقائق و 7: مجموHة ¤حتاد الوطين {لشغل -

 .ر الثالثةدقFقة {لجواب والتعقFب يف احملاو  60: الس=يد رئBس احلكومة -
 .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
ٔ�� قلت لمك طبعا مل حيظ مبوافقة احلكومة املوقرة،  ،هذا التوزيع

_ٔ]خص يف شطره املتعلق _لتوزيع _ملناصفة بني احلكومة وأ]�لبية، واكن 
زبدة لقاءات Hدة ونقاشات Hدة وخرضمة الطرح ا§ي تقدم به املكlب، 

 4والطرح ا§ي مر يف نقاش مس=تفFض وطويل فFه وا§ي قدمlه �ٓنفا، 
ساHات البار�ة يف ندوة الرؤساء، وا§ي شارك فFه طبعا الوز�ر امللكف 
_لعالقات مع الربملان مشكورا، ومل يوافق طبعا Hىل Hدم املناصفة بني 

  .احلكومة واCلس فÄ يتعلق ب ٔجوبة الس=يد رئBس احلكومة
  .شكرا

  .أ]نصاري؟ تفضلهناك نقطة نظام أ]س=تاذ 

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصاري
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
،jالس=يد وز�ر ا@و  

  الس=يد الوز�ر،
  الزمFالت والزمالء،

امسحوا يل، الس=يد الرئBس، ويف نطاق نقطة نظام، وحنن ا]ٓن حندد 
ٔ�ن ٔ�ؤكد  طريقة اش=تغالنا يف ما تبقى من الوقت يف هذه اجللسة التارخيية،

يف هذا اCلس ومن rالô {لرٔ�ي العام ٔ�ننا يف ندوة الرؤساء، اليت اكنت 
مRعقدة هذا الصباح، اتفقRا فعال ªرؤساء الفرق Hىل اجلدول ا§ي تيل 
Hلينا، Hىل ٔ�ساس ٔ�ن يق�ل رئBس احلكومة هبا، وكنا متسكRا يف فرق 

لفرص بني أ]�لبية _ملناصفة، وقلنا احلوار يقlيض ٔ�ن �كون Çاكفؤ ا
  . الفريقني، حكومة ومؤسسة Lرشيعية، وا]ٓن نفا\ ٔ ليقال ٔ�ننا اتفقRا

احRا رئBس فريق حمرتم، ٔ�كد لمك، الس=يد الرئBس، يف اجللسة ما هو 
)Le plan B ( ��ٔليه، وH اRس احلمكة مبا اتفقBدم ق�ول الس=يد رئH عند

طرحت بدوري ٕاشاكلية عند Hدم ق�ول رئBس احلكومة، ªيف سlåرصف 
مع هذه اجللسة، ومل ٔ�تلق جوا_، ولهذا Hلينا ق�ل ٔ�ن ندrل يف مسار هذه 

  .اجللسة ٔ�ن نعرف الطريقة اليت سlåعامل هبا
  .وشكرا

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
لBست هناك ٔ�ي مفا\ ٔة، فهذا اجلدول مل خيرج بعملية قFرصية، بل هو 

ساHة من النقاش، ؤ�� قلت ٔ�ن احلكومة  12ن��Fة خماض طويل، ٔ�كرث من 
 تق�ل _لثلث وال هبذا الطرح ا§ي طرحlه، والس=يد الوز�ر امللكف مل

_لعالقات مع الربملان فرس ذ¢، ويف اتصال هاتفي مطول مع الس=يد رئBس 
احلكومة مشكورا متسك كذ¢ _ملناصفة مع اCلس، ولÂٔمانة ٔ�� ٔ�طرح 
هذا طبعا {لعمل دون زÕدة وال نقصان، ومل ولن Çكون فFه ٔ�ية مفاج�ة 

 .{لسادة الرؤساء احلارض�ن معي ومه �شهدون Hىل ذ¢
  .الس=يد الوز�ر احملرتم. شكرا

        ::::الس=يد احلبBب الشو_ين، الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد احلبBب الشو_ين، الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد احلبBب الشو_ين، الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد احلبBب الشو_ين، الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئBس
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،

  السادة الوزراء،
دÕل Hدم ٕاعامل التدبري ال�شاريك ا§ي حنن اليوم نعBش حلظة 

�س=تحرض الطبيعة ¤نتقالية لهذه ا{لحظة ولهذه املؤسسة _§ات، ذ¢ ٔ�ننا 
تقريبا Hىل مدى ٔ�س=بوHني من النقاش واملفاوضات كنا 	ريم ٕاىل ٔ�ن Çكون 
هذه اجللسة Hادية Hىل غرار م�يلهتا مب�لس النواب، ٕاال ٔ�نه ولÂٔسف 

ن الصعب ٔ�ن يربر دس=تورÕ، من الصعب ٔ�ن الشديد اصطدمRا مبنطق م
يربر قانونيا ٔ�و ٔ�ن يربر _ٔ]عراف و_لتقاليد اليت جرى هبا العمل يف هذا 

  . الربملان العريق
و§¢، بعد مفاوضات ونقاش، إالشاكل احنرص يف ٔ�مر�ن، وكنت 
حريصا ٔ�شد احلرص Hىل ٔ�ن ال ٔ�حول ندوة الرؤساء اليت يه برضورة معلها 

ها ندوة تقRية تنظم العمل بني احلكومة والربملان، وكنت ٔ�تفادى وبطبيعة معل 
النقاشات ذات الطبيعة الس=ياس=ية اليت Çرفع من قمية طرف دون طرف ٔ�و 
 jش �اBريد ٔ�ن حترش احلكومة يف زاوية ضيقة، ٕاميا� مين ب ٔننا اليوم نعÇ
انتقال تقlيض ٕاعامل لBس مRطق املغالبة، ولكن مRطق احلوار اجلاد 

  :سؤول، rلصنا ٕاىل ٔ�مر�ن ٔ�ساس=ينيوامل 

التناقض أ]ول هو ٔ�نه السادة املس�شارون يف ندوة الرؤساء، يف  -
املعارضة حتديدا ٔ�رصوا Hىل ٔ�ن Çكون حصة هذه اجللسة ٔ�كرب من حصة 
جملس النواب، ٔ�قول ٔ�كرب ٔ]ن هذه املقارنة ٔ�ساس=ية مبنطق ا@س=تور ا§ي 

دما Hىل اكفة املس=توÕت، اليوم يعطي Cلس النواب دامئا وضعا مlق
  .._س=تRÅاء ما خصه به جملس املس�شار�ن



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2012يونيو  5( 1433رجب  14

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .الهدوء، ٔ�عامل العقالء تصان عن العبث، تفضل، Õ س=يدي الهدوء

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملانالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان
احlمكنا مبنطق املقارنة ٕاىل معل جملس النواب، ٔ]ن الربملان املغريب 

غرفlني ولBس �رملانني، واحلكومة ملزمة ٔ�ن تتعامل بقدم املساواة اليوم �رملان ب
ذªر� _جللسة الربملانية يف جملس النواب، . وÇاك الفرص بني الغرفlني

وذªر� ب ٔن إالخوة هناك Hىل مس=توى الغالف الزمين ٔ�هنم ٔ�وقعوا اجللسة يف 
ساHات ونصف، ولكن  3احلصة الطبيعية أ]س=بوعية العادية، ويه 

صطدمRا �رفض هذا املطلب وظل إالخوان املس�شارون م�شÉ�ون ا
  دقFقة لهذه اجللسة؛ 15ساHات و 4برضورة r�ٔذ 

أ]مر الثاين، اخلالف اكن حول تقس=مي هذه احلصة بني موقف  -
احلكومة ا§ي �س�Rد ٕاىل ما جرى به العمل يف العمل الرقايب العادي، 

حصة ما يرتك ٔ�و ما يعطى  حFث يعمل امجليع ٔ�ن احلكومة جتيب دامئا بنفس
{لسادة النواب والسادة الربملانيني، واحlمكنا ٕاىل جتربة إالخوان يف جملس 

للك  %50 - 50%النواب ا§�ن اقlطعوا احلصة الزمRية بBهنم واحلكومة 
مهنام، وذªر� مبوقف ٔ�يضا ٔ�ن املعارضة وأ]�لبية اتفقا Hىل اق�سام احلصة 

 .بBهنام _ل�ساوي
، مرة ٔ�خرى، ظل املطلب املتعلق بتقس=مي املدة لÂٔسف الشديد

الزمRية بني احلكومة والسادة املس�شار�ن احملرتمني حبصة الثلث {لحكومة 
  . والثلثني {لمس�شار�ن

بطبيعة احلال موقفRا اكن واحضا، وكنا حريصني Hىل ال�شاور واقرتحت 
ساHات  Hليمك، الس=يد الرئBس، يف هذه اجللسة املاراطونية، ا{يل يه ٔ�ربع

وزÕدة ٔ�ن تقع اس�شارة مع رئBس احلكومة، وفعال وقع ال�شاور والس=يد 
الرئBس ب ٔرحييته ق�ل ٔ�ن يمت التعامل مع املطلب أ]ول مبرونة، لكRه رفض 
رفضا قاطعا املطلب الثاين، وقلنا اليوم عندما يقع اخلالف بني مؤسس=تني 

، هذا rالف وقع دس=توريتني البد ٔ�ن �كون هناك ¤حlاكم ٕاىل �ة 5لثة
  .بني مؤسس=تني دس=توريتني

لÂٔسف الشديد، صبيïة اليوم مرة ٔ�خرى فوج�نا بنفس ال�شÉث، رمغ 
ٔ�ن العداد بدٔ� يف العد التنازيل @خولنا ٕاىل هذه اجللسة، واكن املفروض ٔ�ن 
يتغلب مRطق التوازن يف املرونة، ٕاذ ق�ل الس=يد الرئBس مشكورا املطلب 

الثاين _عتباره س=يؤسس لعالقة متيزيية بني أ]ول وحتفظ Hىل املطلب 
غرفlني، احلكومة مضطرة وجمربة دس=تورÕ ٔ�ن تتعامل معهام Hىل قدم 
املساواة يف احلد أ]دىن املعقول، ٕاىل ٔ�ن فوج�نا بطبيعة احلال مبراسلتمك، 
الس=يد الرئBس، اليت تقرون فهيا _ع�د تقس=مي م�ين Hىل اجهتاد، هو ٔ�نه 

  .. و ٔ�ن ال ٔ�قاطع، حنن اليوم يف \لسة حوار معويمٔ�رج.. ٔ��لمت Hىل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدHةاملس�شار الس=يد محمد دعيدHةاملس�شار الس=يد محمد دعيدHةاملس�شار الس=يد محمد دعيدHة
  ؟واش اك�ن البث ٔ�و ال، الس=يد الوز�ر

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  ..هللا خيليمك

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
مرح�ا الس=يد املس�شار، �ري اطمنئ �اي . ما اكيåش، اليس دعيدHة

  . �كون البث �لك ت ªٔيد

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
الس=يد الرئBس، هللا . rليو الس=يد الوز�ر �مكل.. هللا خيليمك، ا�رتموا

        . خيليمك

  :الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
  .الس=يد وز�ر االتصال خرج من القاHة لهذا الغرض ولهذا أ]مر

  :رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .البث هناك البت وهناك

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
  ..حنن حريصون، ما تقاطعنBش

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
هللا خيليك، الهدوء، الغو�اء ال جتدي . هللا خيليمك، ª�ٔرمو� _لصمت

Õ س=يدي rذ ماكنك، rليه �مكل وrذ اللكمة وقل ذاك . نفعا Õ س=يدي
 ال ٔ�حتمك يف قRوات التلفزة، من املفروض طبعا ٔ��.. ٔ�� لBست @ي.. اليش

�مكل وrذاللكمة وقل ا{يل ابغييت، حىت .. rلينا �سمع.. ٔ�ن �كون بث
  .تفضل أ]س=تاذ. �مكل وrذ اللكمة، نعطيك اللكمة من بعد

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
هذا اCلس املوقر، حنن  شوف، الس=يد الرئBس، ٔ�� _مس احلكومة يف

  ...حريصون

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
أ]س=تاذ، هللا خيليك، هللا خيليك، نعطيك اللكمة من . قلها من بعد

  .ٔ�مكل الس=يد الوز�ر احملرتم، مكل مكل، نعطيك اللكمة من بعد. بعد
الهدوء، هللا يبارك فFمك، الهدوء، rذ اللكمة من بعد وقل ذاك اليش 

Õ س=يدي، كفى من الغو�اء، مكل، مكل، �مكل ا{يل غتقول، Õ س=يدي، 
  . وrذ اللكمة وقل هاذ اليش من الفوق، �مكل وrذ اللكمة من بعد

  .تفضل س=يدي، تفضل مكل، mبع

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
فÄ يتعلق مبوضوع البث، ؤ�ذªر السادة ... فÄ يتعلق مبوضوع البث

�ن احملرتمني بواقعة �ديثة ملا كنا يف النقاش اجللسة السابقة يف املس�شار 
املوضوع ال�رشيع، وقع ارتباك يف انطالق هذاك البث، اليوم ¤رتباك ا§ي 
مشل هذه اجللسة ٕاىل �دود الساHة الثانية والنصف، احلكومة ما عندهاش 
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�ادي توافق مع اCلس املوقر يف طريقة تدبري هذه اجللسة، مفا ميكåش 
  .جنيو نÉ�و {لناس املغاربة

ٔ�� �ادي جنلس، ميل غتوفر يل الوقت �ادي نتلكم، ميل غتوفر يل، 
  .الس=يد الرئBس، الوقت نتلكم �ادي نتلكم

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
هللا خيليمك، .. هللا خيليمك، ال ميكن ٔ�ن �ش=تغل يف جو Lسوده الغو�اء

وا اللكمة، لمك ٔ�ن ال، ال، ٔ�\لس، r  �ٔ Õذ اللكمة، الس=يد أ]س=تاذ rذ
  ....ت rٔذوا اللكمة وتقولون ما تقولوه بRBمك يف

. بåشامش ؤ�عود ٕاليك مث ٕاىل أ]خت بوعياد. تفضل اليس بåشامش
  .تفضل الس=يد الرئBس

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامش
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  .را الس=يد الرئBسشك
  الس=يد الرئBس، هل تعطيين اللكمة ٔ�و ال؟

  ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
دقFقة، هللا خيليمك، هللا خيليمك، دعوا يل م�سع ليك ٔ�د�ر مRاقشاÇمك يف 
جو Lسوده روح املسؤولية، واملنعطف احلاد ا§ي مير مRه ا]ٓن جملس=نا 

  .�اليا
نا م�ارش ولو ٔ�ن ٔ�وال طبعا ٔ�� كنت ٔ�نتظر ٔ�ن �كون هناك بث ملناقشات 
طبعا ٔ�� بعثت .. هناك طبعا نقاش مذهيب وفقه$ي، وعندما ميكن ٔ�ن نتفق

مبراس[ {لس=يد رئBس احلكومة ت ٔسBسا Hىل اتفاق ندوة الرؤساء ا§ي ال 
ميكن "يفرض القانون ا§ي �ش=تغل به ا]ٓن ٔ�ن Çكون احلكومة �ارضة فهيا، 

حنن �ش=تغل يف ٕاطار هذا هو ا{يل يقول القانون ا@اrيل،  .."{لحكومة
  .من ا@س=تور احلايل 196الفصل 

مع ذ¢، دعوا الس=يد الوز�ر احملرتم �متم، مث نعود ٕاىل نقط نظام، 
عندي الحئة فهيا اليس احلبBب لعلج، فهيا بوعياد، فهيا اليس بåشامش، فهيا 

  . فهيا فضييل طبعا. الرايض، ولكن دعوا الس=يد الوز�ر �متم مث rذوا اللكمة
، هللا خيليمك، نعود ٔ�رجومك، ٔ�هيب �مك اليس ٔ�دبدا هللا خيليمك، و_لتايل

ٔ�هيب �مك راه يف ٔ�وقات ارتفاع احلرارة البد من التعقل والروية والرزانة، 
اليس ا{لبار حىت Çكون عندك يف فاس وقل ذاك الغوات .. دعو� نعود

  . دÕ¢، اهناÕ �ا\ة ٔ�خرى
الوز�ر �مكل راه قريب �مكل مث هللا خيليمك، اتفقوا معنا، rليو الس=يد 

  .نعود ٕاىل نقط النظام ونلقاو �ل البد نلقاو �ل لهاذ املشلكة ٕان شاء هللا
  .تفضل الس=يد الوز�ر، امسح يل اليس بåشامش هللا خيليك

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
Råس، ب ٔن اخلالف ا§ي اكن بيBا اكن واحضا يف ٕاذن قلت، الس=يد الرئ

ٔ�مر�ن ٔ�ساس=يني، وامسحوا يل الس=يد الرئBس بنوع من العتاب أ]خوي 
ا§ي كام تعلمون بيRåا من الصداقة و¤�رتام ما جيعلين ٔ�مسح هبذا 

 -اليوم–اخلطاب، موضوع ندوة الرؤساء يف م�ل هذه الظروف {لتفعيل 
لمي ب ٔن اجلديد {ßس=تور يف ٔ�ول \لسة من نوعها، لBس من املعقول ال�س

تدبري الزمن �كون من طرف وا�د، ا	هتينا ٕاىل ٕاشاكل يف تدبري هذه 
العالقة واختذمت القرار ٕ_مضاء ما وقع Hليه اجهتاد بعض إالخوان يف ندوة 
الرؤساء، مع Lسجييل اليوم، عكس اج�ع البارح، ٔ�ن أ]�لبية اكن لها 

اع�د م�دٔ� اليوم صوت واحض يف حتديد موقف يعين مlفق مع احلكومة يف 
املناصفة، ٕاىل ٔ�ن فوج�نا �رساj ٔ�مضيمت فهيا Hىل تقس=مي زمين يناسب 

دقFقة، مقابل  178الطرح ا§ي اعمتدمتوه وهو ٔ�نه {لمس�شار�ن احملرتمني 
  .دقFقة {لس=يد رئBس احلكومة 60

طبعا هذا وضع ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى Hىل ٔ�نه _لåس=بة {لحكومة ال ميكن 
ôليه وال ميكن ق�وH ليه، ٔ]ننا اليوم يف حلظة البناءH سBوال ميكن الت ٔس 

ت ٔسBس=ية لعالقة مسؤوL jشارªية يف ارتباط بتطبيق ا@س=تور يف معلية 
  .املساءj {لس=يد رئBس احلكومة

فلهذا، جندد الت ªٔيد Hىل ٔ�ننا مRفlحون دامئا {لرشاكة إالجيابية، ولكن ال 
_ٕالrالل بتطبيق نق�ل ٔ�ن تقع اخlالالت ؤ�ن 	كون رشاكء فهيا مرتبطة 

ا@س=تور ٔ�و مرتبطة ٕ_رساء قواHد �ري مRصفة و�ري Hادj بني غرفlني، 
  . احلكومة مسؤوj ٔ�ن Çكون ٔ�ما¨ام Hىل قدم املساواة

  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
دقائق، اك�ن  2س ٔعود ٕاىل نقط نظام وٕاذا مسحمت �ادي نطبقو القانون 

  .تفضل... اليس
ج، الس=يدة بوعياد، بåشامش، الرايض مث فضييل، عندي أ]س=تاذ لعل

  .دعيدHة
  .اليس لعلج

        ::::املس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلجججج
حنن لكنا يف ٕاطار بناء املغرب، املواطنون لكهم تBشفوا اليوم Hرب الربملان 

حنن يف ٕاطار تزنيل ا@س=تور ا§ي يعطي {لمعارضة ماكنة ممتزية، . احلكومة
Ç ت زمين ٔ�كرث من احلكومة، وهنا _ش قلنا ٔ�نه املعارضةFكون عندها توق

تلكم، _ش ت ٔ]نه املعارضة املاكنة دÕل ا0متيزي كتعطى لها يف هذه الق�ة _ش 
  .هترض

5نيا، حنن نعرف ٔ�ن الس=يد الوز�ر ô صدر رحب، ٔ]نه �ريد ٔ�ن 
ينصت ٕاىل املواطنني املغاربة، �ريد ٔ�ن ينصت ٕا0هيم ٔ�كرث ميل _غي هيرض 

�ري �ادي �س ٔلوه اليوم، ما �اد�ش حنامكوه، ما �اد�ش  معهم، ٔ]نه احRا
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ند�رو حممكة اهناÕ، احRا اليوم �ادي حناولو نتوسطو {لس=يد رئBس احلكومة 
ô ا�شني يف مسائل، _ش نبلغوH ا�شني يف ٔ�زمة، ا{يلH مع املواطنني ا{يل ،

  واش هو ما ابغاش ي��لغ؟ 
، ما اك�ن حىت مشلك، ما نقصو من املدة الزمRية وخنليوه �ري هو يتلكم

عند�ش ٕاشاكل، احRا مكعارضة و4حزب التجمع الوطين لÂٔحرار ما 
عند�ش حىت يش ٕاشاكل ما نتلكموش ويتلكم معنا الس=يد رئBس احلكومة، 
وما نبلغو لوش اكع هواجس املواطنني واملشالك دÕهلم، احRا اليوم جFنا 

حRا Hارفني ٔ�نه املعارضة ما ا... �ري نبلغوك، �ري نقولو ¢ ها �ٓش املواطنني
ٔ�شهر أ]وىل، ولكن ابغينا نبلغوه، وا{يل _غي يبلغ _غي ا{يل  5كتكو�ش 

  .إالمام العادل هو ا§ي ينصت ق�ل ما يقيض يف أ]مر ،ينصت
5نيا، مFقولBش هكذا و\د� �ٓ_ء�، ما يش حFث جملس النواب 

ا@س=تور يف الفصل ٔ�خطئوا يف قراءة ا@س=تور حىت احRا خنطئ، ٔ]نه قراءة 
تقدم أ]جوبة Hىل أ]س=ئ[ الشفهية املتعلقة : "الفقرة الثالثة مRه 100

_لس=ياسة العامة من ق�ل رئBس احلكومة وختصص لهذه أ]س=ئ[ \لسة 
وا�دة لك شهر، وتقدم أ]جوبة Hلهيا ٔ�مام اCلس ا§ي يعنيه أ]مر rالل 

  . هذه يه القراءة السلمية" يوم املوالية 30
ن يف ٕاطار توافق لقراءة ا@س=تور، ٔ�ما ٕاىل ابغينا نقراوها حرفFا راه حن

�لطوا جملس النواب ا{يل داروا هاذيك اجللسة بذاك الشلك، ها يه 
القراءة الصحيïة، ويقراها مع الس=يد رئBس احلكومة ويقراوها مع السادة 

  .املس�شار�ن الربملانيني
ة العامة من ق�ل رئBس تقدم أ]جوبة Hىل أ]س=ئ[ املتعلقة _لس=ياس

احلكومة، وختصص لهذه أ]س=ئ[ \لسة وا�دة لك شهر وتقدم أ]جوبة، 
ٔ�ي جملس=نا  - يعين انت �ادي جتاوب، عهنا ٔ�مام اCلس ا§ي يعنيه أ]مر

يوما املوالية، ما يش اليوم جياوبنا، هذا هو ا@س=تور  r30الل  - اليوم
وحنن يف �اj ٕاىل ابغينا نقولو وهاذي يه القراءة دÕلو، حنن يف �اj توافق 

	زلو ا@س=تور نعطيو ا0متيزي {لمعارضة، هذا هو احلق، ٔ�ما ٕاذا كنا يف التوافق 
  .منش=يو يف التوافق

  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::رئBسرئBسرئBسرئBسالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .أ]س=تاذة بوعياد

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  الوزراء،الس=يدة والسادة 
  زمFاليت، زماليئ،

 �ßياز يف ممارسة ا@ميقراطية يف بlرخيية _مm ش حلظةBحنن ا]ٓن نع
  .ويف تفعيل دس=تور توافق Hليه تقريبا لك املغاربة

  الس=يد الرئBس،
من ا@س=تور، زمالؤ� يف جملس النواب  100ٔ�مام Hدم تدقFق املادة 

يبة، الس=يد رئBس، لهذا الرتª . ٔ�عطوا الت ٔويل وامشاو يف وا�د التو\ه
اCلس املوقر ختتلف متاما عن Çرªيبة جملس النواب، و_لتايل فرق 
املعارضة، وا{يل ٔ�عطى ا@س=تور القمية {لمعارضة، ؤ�نمت مارس=مت املعارضة بقوة 
وعرفlيو ما يه ثقافة املعارضة، و_لتايل ٔ�مام غياب هذا النص املدقق يف 

  .100املادة 
يل النظام ا@اrيل Cلس املس�شار�ن، لقد احlمكنا 5نيا ٔ�مام غياب تعد

، 298حىت {لامدة  293يف النظام ا@اrيل Cلس املس�شار�ن، من املادة 
و_لتايل قلنا يف ندوة الرؤساء هذه ٔ�ول جتربة، الس=يد رئBس احلكومة، 
املغاربة يlåظرون وحنن 	ريد ٔ�ن نفعل هاته املؤسسات، ولكن يف نفس 

حتاد ¤شرتايك مع فصل السلط، هاذ السلطة ال�رشيعية الوقت حنن يف ¤
ا{يل ا]ٓن حنن بصدد هذا ¤ج�ع راه خصها تعطاها حقها، وrليو� 
نتواصلو كذ¢ مع املواطنني، وÇكون وا�د النوع من ا{ليونة، وا�د النوع 
من التوافق يف ٕاطار تدبري ٔ�ول \لسة mرخيية، دميقراطية يف ب�ß يف هذا 

  .املوقراCلس 
  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .أ]س=تاذ بåشامش. شكرا أ]س=تاذة بوعياد

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامش
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

  الس=يد رئBس احلكومة،
  الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين احملرتمني،
اء من دقFقة _لضبط، ابتد 29الس=يد الرئBس، عش=نا Hىل مدى 

الساHة الثانية والنصف، �اj من ¤نتظار والرتقب، حنن السادة 
املس�شار�ن ا§�ن التحقRا مبقاHد� وحنن نlåظر جميء احلكومة يف الوقت 

وكنت ٔ�نتظر مRمك، الس=يد الرئBس، وحتديدا من الس=يد الوز�ر . احملدد
هياش دقFقة ما  29امللكف _لعالقات مع الربملان، Hىل أ]قل اعتذار، 

قلي[، وهذا يف واقع أ]مر يعكس مظهر من مظاهر اس=تخفاف واس=هتتار 
احلكومة هبذا اCلس، وجيعلنا ن�ساءل، م�لام Lساءلنا يف مRاس=بات Hديدة، 
عن ٔ�ي مفهوم {لزمن حتم> احلكومة ويه اليت ال تقدر يف ما قدمlه من 

نفسه  دقFقة دون ٔ�ن �لكف الس=يد الوز�ر 29دليل قاطع، عندما ت ٔخرت 
حىت جمرد تقدمي اعتذار، ٔ�ي مفهوم {لزمن هذا ا§ي ؤ�ي نوع من Hالقات 
التعاون املمثر هذا ا§ي الزتمت احلكومة يف الرب�مج دÕلها ٔ�ن تقميه مع 
جملس املس�شار�ن ومع الربملان معوما يف هذا العهد ا@س=توري اجلديد ا§ي 

  نعBشه؟
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طول _ش منيش لصلب نقول Hليه، بال ما نٔ�ن وهذا ٔ�قل ما ميكن 
  .املوضوع، هذا عيب

5نيا، ال نفهم ªيف ٔ�ن وقائع هذه اجللسة ال يمت تغطيهتا _لبث التلفزيوين 
املبارش، ٔ�لBس التلفزيون ملاك {لشعب املغريب؟ ٔ�لBس من حق الرٔ�ي العام 
 Äصل واحلمك فFالوطين ٔ�ن يتابع وهو ا§ي يفرتض ٔ�ن يضطلع بوظيفة الف

ٔ�لBس من حق الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن يطلع Hىل وقائع  حنن خمتلفون فFه؟
هذه اجللسة؟ Hىل أ]قل ٕاىل كنا احRا ٔ�حصاب دعوة _ط[، Hىل أ]قل 
�سفهنا الرٔ�ي العام الوطين، يقول لنا هاذو معرقلني، هاذو من الش=ياطني، 
هاذو ªيف ما وصفهم الس=يد رئBس احلكومة، هاذو من ال�س=يح ا§�ن 

قلت لكمة ٔ�خرى العفاريت، . إالصالح، ال س=يدي، ال �سعون ٕاىل عرق[
ٔ�ش=نو هو العفريت؟ مايش الش=يطان، العفريت هو الش=يطان، Hىل أ]قل 

  ...يعرف الرٔ�ي العام الوطين ب ٔننا عفاريت

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .هللا خيليمك، هللا خيليمك

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامش
وٕال�اض ٕارادة إالصالح، Hىل أ]قل وب ٔننا خرجRا جف ٔة من مققم ملقاومة 

من حق الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن . يعرفها الرٔ�ي العام، وهذا مايش معقول
يعرف ماذا جيري، من حق الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن يقف Hىل حقFقة هذا 
احلوار وهذا التعاون املمثر ا§ي �سعى الس=يد رئBس احلكومة وفريقه ٕاىل 

  .ٕاقامlه مع هذا اCلس
يد الرئBس، عندما يقوم البعض مRا لالح�lاج و{لمطالبة حبقRا مث، الس= 

يف إالHالم العمويم فاحRا مايش غو�اء، الغو�اء لكمة قدحFة اس=تعملها 
ٔ�فالطون ملا اكن يوا\ه ا@هامء دÕل ٔ�ثRBا والسفسطائيني، احRا مايش 

  .سفسطائيني
وHىل  البار�ة، الس=يد الرئBس احملرتم،. وعودة ا]ٓن ٕاىل صلب املوضوع

مدى، ها هام إالخوان ا{يل �ارض�ن �كذبوين ويقولوا يل هللا ينعC ٕاىل 
دقائق وحنن ن�Rاقش فÄ ن�Rاقش فFه ا]ٓن، وحبثنا  7ساHات و 4كذبت، 

لك السRBاريوهات، ؤ�� ابغيت نصحح {لس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع 
وحنن نlåظر،  دقFقة 47الربملان، ا{يل �اب Hىل \لسة اليوم، ت ٔخر Hلهيا 

املسائل، ٔ�وال يف  2بغيت ندقق معه يف وا�د املس jٔ، احRا اخlلفRا يف 
الغالف الزمين اصص لهذه اجللسة، وقد ج�مت، الس=يد الرئBس، _مس 
مكlب اCلس، ا{يل مجيع الفرق ممث[ فFه، ج�مت _قرتاح مlاكمل وeسRBاريو 

ه اجللسة اليت اكن يفرتض مlاكمل ي�Rاول لك التفاصيل املرتبطة بتدبري هذ
ا]ٓن يف هذه ا{لحظة ٔ�ن 	كون فهيا يف حوار مع الس=يد رئBس احلكومة، 

  .عوض هاته املعارك وهذا النقاش يف املساطر
ج�مت _قرتاح مlاكمل، بعد نقاش مس=تفFض تبني ب ٔنه اكن rالف Hىل 

 النقط، النقطة أ]وىل يه الغالف الزمين، ٔ�نمت ج�مت _قرتاح دÕل مكlب 2

اCلس، دÕل لك املكو�ت، ٔ�ن اجللسة مبا ٔ�هنا يه اجللسة أ]وىل من نوعها 
يف ٕاطار ا@س=تور اجلديد، ومبا ٔ�ن هذه اجللسة يفرتض ٔ�ن �كون جزء ªبري 
من الرٔ�ي العام الوطين وكذ¢ ا@ويل يتابعها، قلنا وما دمRا نعBش فرتة 

Lس=هتدف ٕاEراء وٕاغناء انتقالية نؤسس فهيا تقاليد وHادات دميقراطية \ديدة، 
احلوار ا§ي طاملا افlقد�ه يف هذا البß بني اجلهاز التنفFذي وبني اجلهاز 

  .ساHات 4ال�رشيعي، قلمت ب ٔنه ال ب ٔس ٔ�ن مندد هذه اجللسة و�كون فهيا 
لكRنا، الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان احملرتم، مل ن�شÉث، 

مل ن�شÉث به LشÉ�ا مطلقا، وحنن �س=تغرب دافعنا Hىل هذا السRBاريو ولكن 
اليوم وقد ٔ�رشمت ٕاىل ذ¢ يف افlتاحمك لهذه اجللسة، عندما قلمت ب ٔن الس=يد 
رئBس احلكومة احملرتم ٔ�بدى يف البداية نوHا من التحفظ ٔ�و ¤Hرتاض Hىل 

دقFقة ٔ]نه رمبا قد تصبح \لسة رت�Bة  20ساHات و 4ٔ�ن متتد هذه اجللسة 
  . ومم[، رمبا

حنن �س=تغرب ٔ�شد ما �كون ¤س=تغراب ªيف ٔ�ن الس=يد رئBس و 
احلكومة نفسه ي�شÉث مببدٔ� املناصفة، ما معىن م�دٔ� املناصفة؟ _ش نعرفو 

دقFقة  40ساHات و  4اHالش كنتلكمو، ٕاذا افرتضنا ب ٔن هذه اجللسة فهيا 
دقFقة، ؤ�� ٔ�س ٔل  20ساHات و 2يعين الس=يد رئBس احلكومة �ادي يتلكم 

  دقFقة مم[؟ 20ئBس احلكومة احملرتم ٔ�لن Çكون هذه الساعتني والس=يد ر 
من �ة 5نية، الس=يد الرئBس احملرتم، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، 
يشء مؤسف حقFقة ٔ�ن 	كون يف هذه اجللسة _§ات ويف هذا التوقFت 
_§ات والبß مطرو�ة يف \دول ٔ�عاملها قضاH Õىل در\ة ªبرية من أ]مهية، 

ملؤسف حقا ٔ�ن �س=هتC لك هذا الوقت يف نقاش مسطري، ٔ]نه من ا
من ا@س=تور اجلديد ال يقنن وال يضبط لك  100الثابت ٔ�نه الفصل 

اجلوانب املرتبطة بتدبري هذه اجللسة، ٔ]هنا \لسة يه أ]وىل من نوعها، 
  .وعند� فراغ يف النظام ا@اrيل دÕل جملس املس�شار�ن

املغزى من اع�د ا@س=تور جللسة من ما هو  :دعو� �س ٔلمك ،طيب
هذا النوع؟ ٔ��ن اجتهت حمكة املرشع ملا قرر ٔ�نه مرة يف لك شهر ªينظم 
الربملان مب�لس=يه \لسة ملساءj الس=يد الرئBس احلكومة يف الس=ياسات 

  العامة، ما هو املغزى؟ 
املغزى واحض \دا، ما هو؟ تقوية وتعز�ز ا@ور الرقايب {لربملان Hىل 

دÕل احلكومة وHىل الس=ياسات العمومFة، املغزى هو ٔ�ن تتاح {لربملان أ]داء 
و{لمعارضة حتديدا الفرص ٔ�وفر، مل Çكن مlا�ة لها _ٔ]مس القريب، من 

  . ٔ�\ل ¤ضطالع بوظائفها فÄ يتعلق مبراق�ة ومساءj العمل احلكويم
ٔ�يعقل ٔ�ن ي�Rاول الس=يد رئBس احلكومة يف هذه اجللسة وفق {لمنطق 

ي دافع عنه الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان، ٔ�يعقل ٔ�ن ا§
يتïدث ساعتني وعرش�ن دقFقة، وحنن رؤساء الفرق ٔ�وفر� حظا �ادي 

دقFقة، فريق �ش=يط وبصم اCلس ب ٔدائه وحبضوره، ؤ�� ما  20يتلكم 
عند�ش مرªب نقص نقولو، حبال الفريق الفFدرايل وال حبال فريق إالحتاد 

ايك وال حبال فريق إالحتاد ا@س=توري وال حبال الفريق دÕل التïالف ¤شرت 
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  . احRا حبالمك، احRا ٔ�وفر حظا ٔ]ننا ٔ�كرب... ¤شرتايك وفريق التجمع وأ]حرار
ٔ�يعقل فرق ا{يل سامهت بقوة، يف وقت اكن فFه الرٔ�ي العام الوطين 

عنات لهذا يف الوقت ا{يل اكن فFه الرٔ�ي العام الوطين يو\ه ل ... يو\ه
اCلس، اكنت هذه الفرق جتهتد ليل هنار من ٔ�\ل الرفع من قميهتا ومن ٔ�\ل 
ٔ�ن تلعب دورها يف هاذ الرصح املؤسسايت {ßس=تور اجلديد، ٔ�يعقل ٔ�ن 

ا؟   نق̈ز
Õ س=يدي رئBس احلكومة احملرتم، واش هاذي \لسة دÕل  ،طيب

رئBس احلكومة مساءj الربملان {لحكومة وال \لسة �ادي جيي فهيا الس=يد 
  _ش خيطب Hىل الربملان؟

ٔ�� خشصيا، . هذا مRطق مقلوب، هذا مRطق معكوس، مايش معقول
وهللا العظمي مل ٔ�صدق حJF قال يل الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع 
الربملان يف ٕاطار ندوة الرؤساء ملا قال يل ب ٔن الس=يد رئBس احلكومة رافض، 

ن �رفض، وحنن ا§�ن نعرف عنك سعة قلت ال ما ميكåش الس=يد بنكريا
  .صدرك وقدرتك Hىل إالنصات واحلوار، هاذ اليش مايش معقول

و§¢، ال نفهم هذا التعنت من \انب احلكومة وهذا إالرصار العجيب 
 2ٔ�س=يدي ا{لهم هذا مRكر . دقFقة 20والغريب، Hىل ٔ�هنا rmذ ساعتان و

  . سوايع ؤ�نت كتلكم الس=يد رئBس احلكومة
الرئBس، حنن نعرتف مجيعنا، الرئاسة واحلكومة والفرق الربملانية الس=يد 

واCموHات، مجيعنا نعرتف ب ٔنه عند� فراغ قانوين فÄ يتعلق بتدبري تنظمي 
 ô سBة به ل�Éل املناصفة ا{يل احلكومة م�شÕهذه اجللسة، لكن املبدٔ� د

النواب،  س=ند ال يف ا@س=تور وال يف القانون، نعم اك�ن سابقة يف جملس
ولكن Õ ساديت، ٕاىل اكن من حقRا ٔ�ن �س=ت ٔ�س بتجربة جملس النواب، 
 ô س من واج�نا ٔ�ن نعيد ٕانتاج جتربة جملس النواب، هذا جملس حيقBفل
ٔ�ن جيهتد ٔ]ن الرتªيبة دÕلو، ªيف ٔ�شارت الس=يدة رئBسة الفريق ¤شرتايك، 

  . ختتلف
دÕلمك لهيه، هنا اك�ن فٕاذا كنمت، الس=يد رئBس احلكومة، عندمك ٔ��لبية 

  .ٔ��لبية من نوع �ٓخر، نعم ٔ�س=يدي ا� ما افهم�ش ٔ�� Hالش
ٕاننا نعترب ٔ�ن هذا إالرصار من \انب احلكومة Hىل اق�سام هذا الوقت 
الضيق _ملناصفة لBس Hدال ولBس ô ٔ�ساس قانوين وال دس=توري وهو 

ة، هذا يرتمج ٕارادة ¤س=تحواذ وٕارادة التدrل يف شؤون ال تعين احلكوم
  .ن يعين سلطة مس=تق[ يه سلطة جملس املس�شار�ن والربملان ٔ ش

قضية r�ٔرية، ومبا ٔ�نه عند� فراغ قانوين، _H Lليمك ٔ�جFبوين الس=يد 
رئBس احلكومة احملرتم فÄ بعد والس=يد رئBس جملس املس�شار�ن، ٔ�جFبوين 

،\لسة  جوا_ رصحيا عن سؤال م�ارش، هذه اجللسة اليت نتلكم Hلهيا اليوم
مساءj الس=يد رئBس احلكومة، واش يه \لسة ٔ�قرب ٕاىل اجللسات 
التقليدية دÕل أ]س=ئ[ الشفوية ا{يل مولفني كند�رو فهيا اق�سام الوقت Hىل 
ٔ�ساس املناصفة ٔ�م يه \لسة ٔ�قرب ٕاىل اجللسات اليت يناقش فهيا الربملان 

  ٔ�س=ئ[ حمورية؟ 

كر هاذ اليش، اجلواب �لك وضوح ٕاىل اكن يش \ا�د �ادي ين
اجلواب هو ٔ�ن هاذ اجللسة ماهياش \لسة ٔ�س=ئ[ شفوية تقليدية، ولكهنا 
\لسة تقرتب مبسافة ٔ�كرب حنو اجللسات أ]س=ئ[ احملورية مهنا ٕاىل أ]س=ئ[ 

واس=يدي اقراو النظام ا@اrيل، النظام ا@اrيل ماªيقولش . الشفوية
  . املناصفة

يايس، كنتلكمو Hىل ¤عتبار rليو� دا_ من ¤عتبار أ]rاليق والس= 
نعم نقر ب ٔن هناك فراغ قانوين ولكن ٕاذا اكن لنا ٔ�ن �س=تلهم جتربة . القانوين

جملس النواب، وٕاذا اكن لنا ٔ�ن �س=تلهم مقlضيات النظام ا@اrيل Hىل 
 ô سBجب ٔ�ن نقر ب ٔن م�دٔ� املناصفة لFالته القريبة من هذه اجللسة، فH

د رئBس احلكومة يتلكم جوج اسوايع حمل من إالعراب، ال يعقل الس=ي
دقائق، ٔ]ن هذه \لسة ملا قررها املرشع  5ؤ�ربعني دقFقة واحRا نتلكمو 

اقlضت حمكته ٔ�ن تندرج يف ٕاطار تعز�ز ا@ور الرقايب {لربملان، يه \لسة 
ملساءj احلكومة ولBست \لسة ا{يل �ادي يوقف فهيا الس=يد رئBس 

  .احلكومة ويتربع فهيا _لNم
تايل، ٔ�� ٔ�دعومك ؤ�� ٔ�ثق يف ٔ�رحيية الس=يد رئBس احلكومة، ؤ�عرف و_ل 

ب ٔنه يف قرارة نفسه ªيقول خFلو �سمع هاذ الناس �ٓش �ادي يقولوا، �ري 
قلو لمك جزء نامسعوا لنا ªيف قال ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني، �ادي ن 

خوان ا{يل من اهلم والشكوى ٔ]ن أ]ذان دÕلمك، الس=يد رئBس احلكومة، االٕ 
معمك يف احلزب دÕلمك وال يف أ]�لبية ما�اد�ش �سمعومك ªيف �ادي �سمعو 

  .ما تقاطعنBش هللا �رمح وا@يك.. احRاÕ، ٔ�نصتوا لنا
و_لتايل، الس=يد الرئBس احملرتم، ٕاىل اكنت احلكومة ترص Hىل ٔ�ن 
تصادر حقRا يف الNم، وٕاذا اكنت احلكومة ترص، ويه rاطئة، عن م�دٔ� 

ناصفة، هذا معناه ٕارادة واحضة تضاف ٕاىل ¤س=تخفاف _Cلس ملا امل 
دقFقة بدون اعتذار، هذه ٕارادة واحضة لالس=تحواذ Hىل اجللسة  29تعطلوا 

و{لمساس مببدٔ� فصل السلط وهذه ٕارادة واحضة لتمكمي أ]فواه، وٕاىل ابغيتو 
عدون Çمكموا أ]فواه احRا مس=تعد�ن 	مكمو أ]فواه، ما اكيåش مشلك، مس=ت

ٔ�ن 	مكم ٔ�فواهنا ٕاىل اكن الس=يد رئBس احلكومة _غي rÕذ لك هاذ الوقت، 
ô سولوه �ري نتصنتو�، ولكن مايش هذا هو ما اك�ن حىت مشلك، احRا ما 

§¢، . حمكة املرشع، حمكة املرشع اقlضت ٔ�ن تنصت {لمعارضة ول�Âٔلبية
  .	رجو ٔ�ن تlåرص احلمكة يف هذا اCلس

  :الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اللكمة ا]ٓن {لس=يد الرايض، ؤ�رجومك، هذا نقاش . الس=يد الرئBس شكرا

  ...¨م \دا ولكن ٔ�رجومك ٔ�ن 

  :املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  الس=يد الرئBس،

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء، 
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  الس=يدة الوز�رة احملرتمة،
  الزمالء أ]عزاء،

الرئBس، أ]ش=ياء لكها ٔ�� �لك رصا�ة ما Çرك أ]خ بåشامش، الس=يد 
ا{يل بغيت نقولها رمبا \اءت Hىل لسانه، ا{يل اك�ن ٔ�� ابغيت ن�ساءل ٔ�وال 
وHالش ٔ�� �ادي 	كlفي هباذ الوقت هذا هللا �كرث rريمك، الس=يد الرئBس، 
وما �اد�ش �rذ وا�د الوقت طويل ٔ]نه ميل كنا يف املعارضة مع إالخوان 

Cوالتمنية ووا�د ا jل العداÕة الفرق كنا نعاين واكملني اكنت عند� دHمو
أ]س=ئ[ حول البث، ٔ]نه �ٓش اكنت احلكومات دا�رة الس=يد الرئBس؟ فني 

ا{يل �ادي يرضها يش شوية تتقطع، هادو ) morceau(ما تيكون يش 
والضوء، حرام، مث حرام ٔ�نه ما �كو�ش البث، ٔ]نه  ءقطعوا Hلينا لكيش، املا

  دا_ اك�ن البث؟... فFنا يتحمل مسؤوليتهٔ�ش=ياء موضوعية ولك وا�د 

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا اليس الرايض، صايف

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
ميل اك�ن البث تåسحب ذاك اليش اكمل . لرئBساتåسحب الس=يد 

  .ا{يل قلت
وا�د إالضافة، الس=يد الرئBس، _لåس=بة لهاذ اجللسة، الس=يد الرئBس، 

احلكومة احملرتم، ٔ�نه اكنت عند� \لسة ٕاىل امسحتو، الس=يد رئBس 
ساHات، حرمRا  3دس=تورية ا{يل يه \لسة أ]س=ئ[ الشفوية، وحرمRا من 

ٔ]نه اكن من املفروض ٔ�نه هذه اجللسة Çكون يوم أ]ربعاء ٔ�و امخلBس ٔ�و 
  . امجلعة

دقائق  3كذ¢ ميل تيكون سؤال عند ٔ�ي مس�شار، أ]س=ئ[ العادية، 
  . دقائق، هذا سؤال وا�د 8دقائق يه  �3اطة ، زائد االٕ 5دقائق يه  2

دقائق وكنا  7ٔ�س=ئ[ و�ادي يعطيو� احRا  H L_3ليمك ٔ�نه عند� 
دقFقة، ا]ٓن الفرق  12يه  5دقائق، Hىل  8تناrذو يف أ]س=ئ[ العادية 

لكهم، معايل الوز�ر احملرتم ٔ�و الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، _H Lليمك ٔ�نه 
ساHات والس=يد رئBس  2الفرق �ادي rÕذوا اكملني  9الفرق لكهم 

Hالش حرام؟ �ادي ميكن يل نفرس لمك، . ساHات، حرام 2احلكومة rÕد 
الس=يد رئBس احلكومة، ٔ]نه حنرتممك وهللا شاهد ٕاىل Çهنرض معك بصدق، 
وهللا شاهد Çهنرض معك بصدق، �ٓش كنا احRاÕ مlصور�ن؟ مlصور�ن ٔ�نه 

 27د الرئBس ٔ]نه اكن فرق ا{يل اكنت عندها ذاك الطرح ا{يل \اب الس=ي
دقFقة لتفادي هذا النقاش، واكن �ادي  15دقFقة، تنازلوا وابقات عندمه 

�كون نقاش ا{يل هو �لك رصا�ة ما اكيåش يش �د ا{يل ٔ�ظن �ادي مييش 
ضد املصلïة، كام ان� �اديني يف املصلïة دÕل البالد، راه لكهم إالخوان 

دÕل البالد _ش تنور الرٔ�ي العام، ٔ]ن ا]ٓن ان�  �اديني يف املصلïة
ك�شوفوا ٔ�ش=نو اك�ن، راه يف هاذ الزÕدة ا{يل اكينة ٕاذن واش ما تعطيو�ش 
الوقت _ش نتمكلو _H Lليك، ميل �rذ نصف دقFقة �ٓش �ادي نقول؟ 

_مس هللا الرمحن الرحمي، الس=يد الرئBس كذا، وجنلس حبايل، وراه مايش 
ن الوقت فني �ادي يرضمك وتبارك هللا ٔ�نمت رامك موسوHة، راه ٕاذ. معقول

  .�ادي جتاوبوا دوj \اوبتوها
ٕايوا مت �ادي من ذاك الكريس الس=يد رئBس احلكومة، ميل تتوصل 
لهيه اعرفيت �ٓش كتد�ر، كام دريت يف جملس النواب، حFث اعطاوك 

، الوقت، ا	كون معك رصحي ولكن هنا احRا نفضلو �كون سؤال جواب
ٔ]ن لك حزب عندو مRظور دÕلو لٕالصالح، ان� عندمك هللا يعاو	مك مRظور 
دÕلمك احRا عند� مRظور دÕلنا، واش ما تعطيو�ش الوقت �ادي نعاونومك، 

  .مايش ضدمك، غنعاونومك
ولهذا، الر\اء مث الر\اء ٔ�نه هاذ إالشاكلية يف املس=تق�ل ٔ]ن دا_ ما ابقى 

رئBس احلكومة، �لك رصا�ة rÕذها بعني وقت تعاجل وrÕذها الس=يد 
¤عتبار، ٔ]ن حىت يش �د راه ما غميشBيش يف يش تو\ه ا{يل رمبا �ادي 

  . �كون مايش يف مصلïة البالد
ولهذا، الس=يد الرئBس، �شكرمك حرصتو �لك رصا�ة Hىل وا�د اCموHة 

 ، وهذه شهادة {لتارخي، اكن الس=يد الرئBس يدافع عندÕل أ]ش=ياء وكنمت
احلكومة، ؤ�� من الناس ا{يل ختامصت معه ٔ]نه يدافع ابغى يعطيمك الوقت 

  . ، ما ابغى يعطينا احRا والو، ها هوهلك
 .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اللكمة ا]ٓن لÂٔس=تاذ دعيدHة وكنعرف دعيدHة . شكرا الس=يد الرئBس

  .�ادي يلخص التدrل دÕلو ٔ]نه لكيش تقال

        ::::د دعيدHةد دعيدHةد دعيدHةد دعيدHةاملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محم
  الس=يد الرئBس، 

 7يف احلقFقة هاذ اليش ا{يل _غية احلكومة ٔ�ن ن rٔذ كفريق فFدرايل 
اليوم احلكومة . دقائق 2دقائق يف ثالثة حماور _ش لك حمور �خضو فFه 

ختىش من املساءj، ختىش من احملاس=بة، ختىش ¤نتقاد املوضوعي الرصحي 
  . غرب احلدايث، هذا ما ختشاه احلكومةمن ٔ�\ل بناء املغرب ا@ميقراطي، امل

ودrلنا يف  هاليوم هاذ ا0متطيط، هاذ املسطرة نتاع تضييع الوقت لك
  .نبقاو �قشو املسطرة.. التكlيك ا{يل ابغاو، نتاع ضيعوا Hلينا وا�د

الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان، {لحقFقة والتارخي، رامك ما 
Õه اليس أ]نصاري مكلتوش معنا ¤ج�ع دFل ندوة الرؤساء ا{يل اتفق ف

هو اك�ن، {لحقFقة والتارخي ندوة الرؤساء  Hىل التوزيع، {لحقFقة والتارخي ها
اتفقت Hىل اجلدول ا{يل عرضو الس=يد الرئBس Hىل الس=يد رئBس احلكومة، 

  .ٕاىل امسحيت، كنت مlفق وها مه إالخوان الرؤساء �ارض�ن
 rٔذوا نصف احلصة؟ ما هو الرس؟ ما هو و_لتايل، ما هو الرس ٔ�ن ت

اع�دمك ومرجعيتمك؟ بناء Hىل ٔ�ي قانون؟ ا@س=تور ال يعطيمك هاذ احلق، 
القانون ا@اrيل ال يعطيمك هذا احلق، و_لتايل اCلس ومكlب اCلس هو 
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ا§ي ينظم ال�س=يري ؤ�شغال هذه اجللسة، ومع احلكومة ٕاال ٔ�ن تق�ل يف 
  . طيةٕاطار ال�شارك وا@ميقرا

واrذ�ن الثلث، أ]�لبية دÕلمك واrذة الثلث واملعارضة عندها الثلث، 
يف ماذا يرضمك هذا؟ ملاذا هذا الرصاع Hىل الوقت؟ هذا رصاع يف معقه 

  .س=يايس، هذا هو العمق دÕلو
اليوم فعال Çريدون ٔ�ن Lس=تحوذوا Hىل اCلسني، ٕاذا جنحمت يف جملس 

  .ار�ن، وسlåصدى لمكالنواب، لن تنجحوا يف جملس املس�ش
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئBس

اللكمة ا]ٓن، اليس أ]نصاري، {ليس الفضييل مث ٔ�عود ٕاىل أ]س=تاذ 
  . أ]نصاري

Hىل لك �ال جنحنا _ش معرت اليوم القاHة .. تفضل اليس فضييل
  .شوية، هذه ن��Fة ٕاجيابية

  .تفضل فضييل

        ::::املس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييل
  .شكرا

  .الس=يد الرئBس، ٕاىل تفضلوا إالخوان ومسعو� ªيف مسعنامه
  الس=يد الرئBس،

رمغ ٔ�ن النقاش ا§ي يدور �اليا هو نقاش ٕاجيايب، ولكRه فهو �ريم ٕاىل 
توضيح العالقة بني املؤسس=تني، املؤسسة التنفFذية وال�رشيعية، بقدر ما 

  .وانب ٔ�خرى Hديدة ومlعددةهو ¨م بقدر ما ٔ�غفلنا ج
هذا النقاش اكن البد ٔ�ن ندrل يف ٕاطار القانون املنظم، ا@س=تور حيدد 
العالقات ما بني الربملان واحلكومة، والقانون ا@اrيل ٔ�يضا حيددها، وهذه 
أ]س=ئ[ احملورية جملس املس�شار�ن @يه Çراكامت Hديدة يف الس=نوات 

{لقانون ا@اrيل وطبقا {لمناصفة بني الفارطة، واكن ينظمها املكlب طبقا 
  .احلكومة والربملان يف ٕاطار التوازن ما بني املؤسس=تني

5نيا، هللا خيليمك، راه امسعنامك بعمق، ٔ�متىن تصربوا معنا نوحضو و�ة 
  .نظر� كفريق حريك

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
mبع، هللا خيليك اليس بي�د�كن، ٔ�رجوك rليه �مكل، اليس فضييل، 

ئBس احملرتم mبع، اليس فضييل mبع، أ]س=تاذ بي�د�كن ٔ�رجوك، الس=يد الر 
  .mبع

        ::::املس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييل
  ا@س=تور ماذا يقول؟ ªيف حيدد هذا النقاش بني املؤسس=تني؟

ٔ�وال مRاصفة بني احلكومة والربملان، ويف داrل الربملان يعمتد الåسFÉة، ال 

، ملا كناrذو نصف دÕل ميكن جتاوز هذا املعطى القانوين وا@س=توري
من  100احلصة دÕلنا ٔ]ن هذا يدrل يف مساءj احلكومة، والفصل 

ا@س=تور واحض، واجللسة دÕل أ]س=ئ[ الشفوية واحضة، ملا كناrذو احRا 
حصتنا كنتعاملو معها Hىل ٔ�ساس الåسFÉة للك فريق، ما ميكåش نعتربو 

، ٕاىل ابغيتوا 12ندو حبال الفريق ا{يل ع  �70رملاين وال  60فريق عندو 
خنرجو Hىل هاذ القاHدة خصنا نغريو مجيع القوانني اجلاري هبا العمل يف 

  . املغرب
ما ميكåش ننكر ٔ�بدا الرتاكامت دÕل جملس النواب وال دÕل جملس 

النقاش ¨م ولكن ٕاىل . املس�شار�ن يف بدء Hالقة \ديدة دون ٔ�ن نتفق Hليه
يف مساطر \ديدة نتوافقو Hلهيا و�رشعو  ابغيتوا نغريو هاذ العالقة ونبداو

  .من ٔ�\لها، و	كونو كنطبقو القانون و	كون يف ٕاطار ا@س=تور اجلديد
ا]ٓن، الس=يد الرئBس، وحنن نناقش هذا املوضوع مع السادة رؤساء 
الفرق احملرتمني، وهو لBس من اخlصاصهم، هو اخlصاص املكlب، ٔ�� ما 

 ٔ�مهية الفرق، �س�شري معهم كåسمحش نقحمو السادة رؤساء الفرق، رمغ
نعم، �rذو �رٔ�هيم نعم، ولكن نقحمهم يف أ]مور دÕل املكlب وا{يل احRا 
كنقررو فهيا مككlب �ادي 	كونو نتطاول Hىل اخlصاصات املؤسسة دÕل 
املكlب ا{يل يه مlاكم[ وتعمل يف ٕاطار الو�دة دÕل املكlب ويه 

  .املسؤوH jىل Lس=يري الربملان
مه املكونني دÕل الربملان، ولكن عندمه قوانني ا{يل تنظمهم،  طبعا الفرق

ولهذا، كنلمتس من إالخوان ٔ�ننا . اجللسات العامة يه من اخlصاص املكlب
ناقشو ن ٕاذا مل �س=تطع نوصلو ليش �ل 	رفعو اجللسة، ومنش=يو {لمكlب و 

ô ذو قرار ا{يل خص امجليع ميتثلrيف ٕاطار ا@س=تور ويف ٕاطار القانون  و�
  .ا@اrيل {لم�لس

  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .اللكمة ا]ٓن لÂٔس=تاذ أ]نصاري مشكورا. شكرا الس=يد الرئBس

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصاري
  .شكرا الس=يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الزمFالت والزمالء،

ٔ�� امسحوا يل ما كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة لوال ٕا5رة هذا النقاش 
ي ٔ�عتقد ٔ�ننا نؤسس مبقlضاه ملر�[ \ديدة وتزنيال {ßس=تور ا§ي نعزت ا§

مجيعا _ملصادقة Hليه من طرف مجيع املغاربة، وهذا يشء طبيعي، الت ٔسBس 
�كون دامئا موضوع نقاش وrالفات، ويف ¤خlالف يف بعض أ]حFان 

  . رمحة، ولكن Hىل ٔ�ساس ٔ�ن هنتدي {لصواب
ومåسق ل�Âٔلبية، ٔ�ن هناك ¤س=تقواء  وما ٔ�راه ا]ٓن، ªرئBس {لفريق

. العددي لٕالخوان يف املعارضة Hىل أ]�لبية، وهذا ال ميت بص[ {ßميقراطية
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  ...Hلينا، هللا خيليك، ٔ�� ما قاطعتكش

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اليس دعيدHة، هللا خيليمك ª�ٔرموا زمFلمك . ª�ٔرموا زمFلمك _لصمت

  .mبع اليس أ]نصاري... _لصمت

        ::::الس=يد محمد أ]نصاريالس=يد محمد أ]نصاريالس=يد محمد أ]نصاريالس=يد محمد أ]نصاري    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
ي قدر� يف هذا اCلس وحنن حناول ٔ�ن ند�ر هذه املر�[ �لك Çرو

وعقلنة ٔ]ن املنتظر مRا كثري، والرٔ�ي العام يتابعنا واCهر مصوب ٔ�مامRا 
وrاصة هذا اCلس ا§ي فFه كفاءات، معارضة ؤ��لبية، ؤ�� ال ٔ�ريد ٔ�ن 

FÉسåة . ٔ� دس=توري إالخوان، هذا م�دةٔ�صنف ولكن ا@س=تور كفل الFÉسåال
وهو لك وا�د ô املسا�ة، ال يف جمال أ]س=ئ[ وال املناقشة، حسب 

  . املقاHد املتوفر Hلهيا، وهاذي يه ا@ميقراطية يف العامل
ٕاال ٔ�ننا عن طريق التوافق، ال ميكن حبال من أ]حوال ٔ�ن نرضب املبدٔ� 

نتواط ٔ يف بعض . وقرا@س=توري يف الصممي، وهذا ما يقع يف هذا اCلس امل
أ]حFان عن طريق التوافقات لرضب املبادئ أ]ساس=ية ؤ�عراف وتقاليد 

  . لنصل ٕاىل �اية يف نفس يعقوب
ؤ�� مكåسق ل�Âٔلبية ؤ�حتمل مسؤولييت يف هذا الNم، ٔ�ماممك ؤ�مام 
الرٔ�ي العام، ال بد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هذا جملس {لحوار و{لنقاش وٕالبداء الرٔ�ي 

لف، وبطبيعة احلال مع احلكومة بصفة ٔ�ساس=ية وال بد ٔ�ن �كون والرٔ�ي اا
هناك Çاكفؤ الفرص {لطرفني، ال ميكن ٔ�ن �س=تقوى طرف Hىل طرف وٕاال 
تغيب ا@ميقراطية وÇاكفؤ الفرص والشفافFة والزناهة وما نقوô من 

  .دميقراطية
من ا@س=تور، اليت نؤسس لها اليوم مبقlىض  �100ادي نويل {لامدة 

لسة، هذه اجللسة املهمة \دا اليت \اءت يف ٕاطار تزنيل املادة هذه اجل 
، وهنا ٔ�عيد ؤ�قولها �لك رصا�ة ٔ�ن م�ل هذه اجللسات الت ٔسBس=ية 100

يؤrذ لها _حلس=بان Õ�ٔم كثرية قلي[ من ٔ�\ل تدبريها وتدبري زمهنا وطر[ا 
  . وªيفFة ٕاجنا[ا

عيبه Hىل ٔ�ولئك ال نبقى نصارع الزمن يف الساHات أ]rرية وهذا ما �ٔ 
ا§�ن ٔ�ولك هلم ا@س=تور ؤ�ولك هلم النظام ا@اrيل تدبري هذه اجللسات، 
ٔ]ننا، الس=يد الرئBس، أ]س=ئ[ اليت جييب Hلهيا الس=يد رئBس احلكومة هو 
rالل ثالثني يوما وأ]س=ئ[ مل 	رسلها ٕاليه ٕاال أ]س=بوع املنرصم، هاذي 

  .أ]وىل، هللا خيليمك
ؤساء لفرق أ]�لبية ومعارضة و{لرشيك احلكومة يف 5نيا، اكن Hلينا ªر 

خشص الس=يد رئBس اCلس ٔ�ن يمت التدبري، وقد قال لنا الس=يد الرئBس 
احلكومة التوافق Hىل فسïة رئBس وهو مشكور يف نقاشاتنا مع الس=يد 

زمRية و�الف زمين ب ٔزيد من حوايل ساHة ونصف Hىل جملس النواب وهذا 
. ؤ�شكر الس=يد رئBس احلكومة ا§ي ق�ل هذا املبد�ٔ ال ميكن ٕاال ٔ�ن ننوه به 

حىت ٕاذا �ذفRا ساHة ونصف ا§ي تفضل بق�ولها، فFبقى ٔ�ننا يف نفس 

املسا�ة اليت خصصت Cلس �ٓخر ٕاىل \انRÉا وجملس النواب جبميع ما 
  .ٔ�عطيت ô من صالحFات طبقا {ßس=تور

ٔ]ن احRا كذ¢ مؤسسة لها ماك	هتا، ال ميكن ٔ]�د ٔ�ن يغفل ذ¢ 
الربملان مب�لسني، ولكن Hلينا كذ¢ ٔ�ن نقوم بنقد ذايت ؤ�ن نعرف ٔ��ن 

واليوم، الس=يد الرئBس، ؤ�� هنا ٔ�رد ؤ�ن�åه ٕاذا اكن البث . �كون اخللل
م�ارش ليك ال ننعت بعدم الصدقFة ٔ�مام الرٔ�ي العام ٔ�ن اليس دعيدHة ا§ي 

رشط ٔ�ن يق�ل  ٔ�شار ٕايل _ٕالمس ٔ�نين قلت هذه الربجمة نوافق Hلهيا Hىل
الس=يد رئBس احلكومة هبا، وٕاذا مل يق�ل Hلينا ٔ�ن نlåقل ٕاىل �رجمة ٔ�خرى 
وHليمك ٔ�ن تد�روها، فسارعمت ٕاىل مجع املكlب ولكن ال نعرف مباذا خرجمت، 

  خرجمت Hلينا بربجمة حتفظنا Hلهيا ٔ_�لبية، ٕاذن ٔ��ن يه ا@ميقراطية هنا؟ 
وة يف غياب نص قانوين حنن نؤكد ٔ�ن احلكومة ي�åغي ٔ�ن تتعامل ٔ�س

رصحي يف النظام ا@اrيل ويف ا@س=تور ويف انتظار ٔ�ن �كون لنا ٕان شاء 
هللا نظام داrيل مضبوط خبصوص هذه النقطة، �س=ت ٔ�س مبا وقع يف الغرفة 

واكن Hلينا ٔ�ن ننوه مبا توصلنا ٕاليه سواء ٔ�نمت . أ]وىل، ٔ�ي جملس النواب
ن الفسïة الزمRية اليت ٔ�عطيت الس=يد الرئBس مع الس=يد رئBس احلكومة م

  .لنا
وا]ٓن ٔ�� 	هبت وتوقعت ٔ�ن يقع ما وقعنا فFه ا]ٓن، ومعي الس=يد الرئBس 

وعند� ) plan A(كذ¢ ت�åه ومسى أ]ش=ياء ب ٔسامهئا، عندما قال هذا 
)plan B( قولوا لنا ما هو ،)plan B ( سBدم ق�ول الس=يد رئH jيف �ا

  .ٔ�مام أ]مر الواقع ٔ�مام الرٔ�ي العام هنا احلكومة لعدم املناصفة، وrليوتنا
ٕاذن 0�ٔمتس مRمك رفع اجللسة مكåسق ل�Âٔلبية من ٔ�\ل ال�شاور وحناول 

  . بطريقة وحبس وطين ٔ�ن حنل هذه إالشاكلية
  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
هللا خيليمك، هناك رئBيس فريقني طلبا ... هللا خيليمك، يشء من الهدوء

  . اور، ف ٔرفع اجللسة ربع ساHة {ل�شاوررفع اجللسة لربع ساHة {ل�ش
  .شكرا

        ))))اس=ت�Rاف اجللسةاس=ت�Rاف اجللسةاس=ت�Rاف اجللسةاس=ت�Rاف اجللسة((((

    ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا،     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .eسم هللا، �س=ت ٔنف ٔ�شغالنا
  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس=يدات املس�شارون احملرتمون،

عة ٕاىل ٔ�شغال اجللسة املاضية، �س=تlåج مهنا ٔ�ن النقاش اكن نظرة رسي
نقاشا دس=تورÕ وس=ياس=يا ومسطرÕ معيقا ومفFدا \دا، رمبا سåس=تفFد مRه 

  .من ا@س=تور 100مس=تق�ال يف تزنيل الفصل 
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ٔ�� ما .. اجمتع املكlب يف اس=تع�ال eرسHة واقرتح Hىل ندوة الرؤساء
 chacun son travail, les vaches(ميكåش يل 	راقب البث Õ ٔ�س=تاذ 

seront bien gardées .(  
  .تفضل الس=يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي _مس احلكومةالس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي _مس احلكومةالس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي _مس احلكومةالس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي _مس احلكومة
ا]ٓن اك�ن البث، هذا هو . يف الفرتة دÕل الفراغ مت بث اجللسة اكم[

  .االتفاق ا{يل در�

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا

بعد نقاش طويل Hىل ندوة الرؤساء اليت حرضها الس=يد  واقرتح املكlب
  :ثالث نقط -مشكورا  -الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان 

يه ت ٔجFل هذه اجللسة ٕاىل mرخي الحق، ولكن يف ٔ�قرب : أ]وىل -
  وقت ممكن؛

وأ]زمة املالية  ¤حlفاظ _حملاور الثالث املتعلقة _لرشوة: 5نيا -
 .د� مث ¤نتmا_توانعاكساهتا Hىل بال

هللا خيليمك، ولكن مل يمت االتفاق Hىل يوم اجللسة املق�[، وهل س=تكون 
يوم الثال5ء ٔ�م يوم مRفصل عن يوم الثال5ء، وس=يجمتع املكlب �اليا 
لي�شاور يف املوضوع، وسBس=متر ال�شاور مع السادة رؤساء الفرق الربملانية 

قرة Hىل ٔ�ن يåهت$ي معلنا ومشاوراتنا ومع الس=يد رئBس احلكومة واحلكومة املو 
 .مRه 100يف ٔ�حسن مولود لتزنيل مقlضيات ا@س=تور، و_ٔ]خص الفصل 

وكذ¢ مت االتفاق Hىل ٔ�ن ي rٔذ السادة الرؤساء اللكمة ا]ٓن يف  -
ليك يعربوا عن  -دقائق ولكن قالوا دقFقة  3ٔ�� اقرتحت  –ٕاطار دقFقة 

مت الNم عنه _مسي ليك  �ٓراهئم، وكذ¢ الس=يد رئBس احلكومة ا§ي
 . يتدrل كذ¢ يف هذا النقاش

  . شكرا لمك Hىل ان��اهمك
rا، _مس هللا، او  !5يند ٔ�عطي اللكمة ملن ٔ�راد ٔ�ن يبدٔ� من السادة، Hاو 

  تبدٔ�؟
.. اليس الرايض، _مس هللا، دعوين ٔ�د�ر هذه العملية بدون الرجوع ٕاىل

  .تفضل

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  الرئBس احملرتم،الس=يد 

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس=يدات والسادة املس�شارون،
  الس=يد الرئBس،

يك يفهم الرٔ�ي العام الوطين ٔ�نه ما اكيåش يش عرق[ خبصوص هاذ 

ٔ]ن عند�  -اجللسة هاذي، وا{يل �ادي ميكن يبني ٔ�نه ما اكيåش عرق[ 
هو قانون املالية، ولو بعض إالخوان قال ¢  -يشءمصلïة البالد فوق لك 

ٔ�ودي راه اك�ن ٔ��لبية، وفعال اك�ن أ]�لبية، ولكن قانون املالية فFه مصلïة 
  .البالد والشعب املغريب

ٕاذن، شفlو ªيفاش اكنت املناقشة، وªيفاش هاذ الغرفة هاذي امشات، 
تن ٔكد Hىل ٔ�نه ما ما اكن�ش كتقلب Hىل أ]�لبية ٔ�و املعارضة اكينة، ومازال 

ولكن اك�ن املصلïة دÕل البالد فوق لكيش، .. اكيناش ٔ��لبية يف هاذ
واملواضيع ا]ٓن ا{يل يه اكينة فهيا املصلïة دÕل الشعب املغريب، واحلسن 
الثاين، هللا �رمحو، يف خطاب من اخلطب دÕلو قال {لمس�شار�ن ٔ�و 

ولهذا، ابغينا ". هاذ الق�ة هاذيامحلوا مهوم املواطنني وجFبوها ل : " الربملانيني
  .هاذ املوضوع ٔ�نه يناقش مبوضوعية

  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

من �ريد r�ٔذ اللكمة؟ الس=يدة الرئBسة احملرتمة، أ]س=تاذة بوعياد، 
  .تفضيل

  .شكرا ال�رتام الوقت أ]خ الرايض

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  زمFاليت، زماليئ،
ٔ�وال، بداية، نعزت هبذا ا0متر�ن الس=يايس وا@ميقراطي _مlياز يف الفريق 

  ¤شرتايك وهذا النقاش اجلد ٕاجيايب؛
5نيا، حنن نؤسس مجيعا، لBست احلكومة فقط يه اليت تؤسس لهذا 

ن مجيعا ملصلïة الوطن وملصلïة ا@ميقراطية ا0متر�ن و{لمس=تق�ل، ولك
  وملصلïة فصل السلط؛

5لثا، ملاذا لك هذا النقاش املسطري؟ لسÉب وحFد، الس=يد الرئBس، 
... وهو ٕاشاكلية البث {لتواصل مع املواطنني، حتديد التوقFت وحتديد الزمن

  .ٕاخل
 واكينة يف ٕاطار - حنن نطالب، يف الفريق ¤شرتايك، الس=يد الوز�ر 

_لتعجيل بوضع القRاة الربملانية ليك �س=متر وي��عوا معنا  -�ر�جممك احلكويم 
املواطنني لك املداrالت، وهاذ املس jٔ دÕل البث وهاذ النقاش املسطري 
ا{يل اكن ا]ٓن ªميكن لنا ªون اس=تفد� من هاذ العش=ية وتناقش=نا كذ¢ 

نية من ٔ�\ل التواصل مع و_لتايل، نلمتس _لتعجيل _لقRاة الربملا. نقاش �ٓخر
  .املواطنني

  .شكرا الس=يد الرئBس
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        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اللكمة ا]ٓن لÂٔس=تاذ حكمي بåشامش مث . شكرا الس=يدة الرئBسة احملرتمة

  .ٔ�عود لÂٔس=تاذ ٔ�فرÕط

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بåشامش
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

ل ٔ�سفي العميق، ٔ]نه ٔ�� ابغيت، _مس فريق أ]صاj واملعارصة، �س�
اكن من املفرتض ٔ�ن هذه اجللسة Çكون \لسة ملساءj احلكومة، ملناقشة 
اهلموم والقضاÕ الوطنية الكربى، فٕاذا هبا تتحول ٕاىل \لسة جلدل مسطري، 
ٔ�� ال ٔ�قلل من ٔ�مهيته، ولكن كåس�ل ٔ�سفي العميق، ٔ]ن احلكومة ٕ_رصارها 

مlنا من \لسة حملاورة ومساءj حر : �ري املفهوم حرمlنا حرما� مزدو\ا
الس=يد رئBس احلكومة، وحرمlنا من اجللسة دÕل أ]س=ئ[ الشفوية العادية، 
فهو حرمان مزدوج، وكنا 	متىن ٔ�ن احلمكة امجلاعية تlåرص يف هذا اCلس ومل 

  .تlåرص
كنا 	متىن ٔ�ن Lس=تحرض احلكومة ٔ�ن املغزى والنية واحلمكة دÕل املرشع 

سة دÕل أ]س=ئ[، هو ٔ�ن Çكون \لسة �سائل فهيا الربملان ملا قرر هاذ اجلل 
  .احلكومة، فٕاذا _ملنطق ا{يل \اءت به احلكومة هو مRطق معكوس

ٔ�� ٔ�شفق ٔ]ن البطل دÕل هاذ اجللسة ٔ�و البط[ يه املناصفة 
كنت ٔ�متىن لو ٔ�ن احلكومة بيåت ولو جزءا قليال من . املسكFنة، املناصفة

يف القضاÕ احلقFقFة، يف ٕانصاف الåساء املغربيات يوم هذا ال�شÉث _ملناصفة 
  .ٔ�تيحت {لحكومة فرصة اخlبار مدى متثلها ومدى وفاهئا {لمناصفة

نقول لمك ب ٔن هذا ال�شÉث وهذا إالرصار دÕل احلكومة ٔ�ن وامسحوا يل 
Hىل املناصفة يف ¤ق�سام دÕل الوقت _لطريقة ا{يل Lسمح {لس=يد رئBس 

دقFقة والطريقة ا{يل غتعطي {لفرق  40ساHات و 2 احلكومة _ش rÕذ
دقائق، هاذي مايش مRاصفة، املناصفة يه ٔ�ن ن�Fح  5دقائق ٔ�و  7الربملانية 

{لåساء املغربيات فرص ممارسة دورهن اكمال يف خمتلف مس=توÕت العمل، 
  .خمتلف مس=توÕت الش ٔن العام، مايش هذه يه املناصفة

 االس=يد الرئBس احملرتم، _ش تفlحوا حوار و§¢، 	متىن، ؤ�نمت الزتممت، 
ٔ�ن تlåرص احلمكة امجلاعية، وابغينا من الس=يد  ،مع احلكومة يف ٔ�قرب ا]ٓ\ال

رئBس احلكومة يوسع شوية الصدر دÕلو، ويفهم ب ٔنه يف هذا اCلس هناك 
غيورون Hىل الوطن، وابغينا الس=يد رئBس احلكومة �س=متع ويتصåت 

جلديد ٔ�عطى {لمعارضة احلق دÕلها اكمال يف {لمعارضة، ٔ]ن ا@س=تور ا
  .ممارسة دورها الوطين يف املسامهة ويف املراق�ة ويف ت��ع الش ٔن العام

  .وشكرا 

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .اللكمة ا]ٓن {ليس ٔ�فرÕط. شكرا الس=يد الرئBس

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕطططط
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  وزراء،السادة ال

  أ]خوات وإالخوان املس�شارون،
ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�ذªر ب ٔن ٕاخويت يف الفريق اقرتحوا Hيل ٔ�ن ٔ�قول 

  ..لمك، الس=يد رئBس احلكومة، ب ٔننا مننحمك هذه ا@قFقة 4هبة مRا، لكن

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكر، شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕاملس�شار الس=يد عبد املا¢ ٔ�فرÕطططط
  .. الس=يد الرئBس، إالخوان اقرتحوا.. حلكن، ال، ال، _يق، ٔ�� قلت اقرت 

نعم، ٕان ما جرى اليوم داrل هذه اجللسة س��قى للك قراءته وللك 
حتلي>، ولن ندrل يف القراءات والتïليالت، لكن 	ريد ٔ�ن نؤكد اليوم 

  .ونؤكد مجيعا ٔ�ن أ]مر ال يتعلق ب ٔ�لبية ٔ�و مبعارضة
الكربى، ٕاشاكالهتم ٕان املغاربة يlåظرون مRا اليوم ٔ�ن حنل معضالهتم 

وما الزÕدة أ]rرية يف ... الكربى، سواء تعلق أ]مر _ل�شغيل، _لسكن
�ٓخر، من املؤكد ٔ�نه سزييد من خسط املغاربة بعيدا عن  أ]سعار ٕاال دليال

  .لغة ال�س=يح والعفاريت
§¢، ٔ�قول لمك، الس=يد رئBس احلكومة، س=تكون لنا فرصة 5نية، 

 Bليمك ٔ�ن ال تعاملو� وس=نقارعمك �لك ما ٔ�وتH ا من نضالية وقوة، ومقرت�نيR
ٕاذا  -بنفس ما Hاملمت به ٕاخوتنا يف جملس النواب، ٔ]ننا س=تكون لنا ٔ�يضا 

  .قراءتنا  -اكن هذا السلوك 

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد     
  .أ]س=تاذ ٔ�ومعو. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا{لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  ة املس�شارون،الساد

  السادة الوزراء،
يف الواقع، يصعب Hيل ٔ�ن ٔ�س�س=يغ يف دوj عرفت جتربة دس=تورية 

، ٔ�ن �س�س=يغ ٔ�ن حيصل ما حصل 1962س=نة، مRذ  50و�رملانية مRذ 
هذا يشء . اليوم، ٕافراغ \لسة دس=تورية من ٔ�داء وظائفها ؤ�داء معلها

ô يؤسف.  
ال جيادل . عة وجود فراغكثري من أ]ش=ياء نت�اوزها ونق�لها حتت ذري

ٔ��د ٔ�ن النص القانوين وا@س=توري �سري يف اجتاه املناصفة يف الزمان بني 
  . احلكومة وبني الربملان

 ô بlلس واملكCا �ٓخر، جيب ٔ�ن حيرتم قرارمك، ٔ]ن ا�Bقررمت ش
  .صالحFات وضع \دول ٔ�عامل اCلس وما يرتتب عهنا من تدبري الزمن
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وضعت حتفظا لها Hىل قرارمك، من حقها . قرارمكHىل احلكومة ٔ�ن حترتم 
ٔ�ن تضع هذا التحفظ، ولكن لåش=تغل، ملاذا مل �ش=تغل؟ هنا حمل {لمبارزة 
الس=ياس=ية و{لمبارزة الفكرية واملوا�اتية، ولكن لBس ٔ�ن نصل ٕاىل مس=توى 

  .ٕافراغ جملس=نا من العمل
  س=يدي الرئBس، 

اس=مترار جمليس لنا مجيعا مسؤولية، الس=يد رئBس احلكومة، ضامن 
البد ٔ�ن . الربملان لBس ملاك {لحكومة وال {لربملانيني، مC {لشعب. الربملان

�ش=تغل، ٔ�ما ٔ�ن نلغي دور أ]داء الربملاين حتت ذريعة rالف مع احلكومة ٔ�و 
ٕاسقاط فالن ٔ�و تغليب فالن، هذا يشء ي�Rاىف لكيا مع ما حنن مRتخبون 

  .من ٔ�\>
احلمكة والتعقل والرتزن وحتمل §¢، Ç�ٔرr ٔ�ن �سرتجع موعظة 

التحفظ معناه ٔ�ننا . التحفظ لBس معناه حتقFق حق مك�سب. املسؤولية
	رفض ونعود {لحوار واملذاªرة لتصحيح أ]خطاء، و§¢ Hلينا ٔ�ن نقدم 

  .اعتذارا {لشعب املغريب ٔ]ننا ٔ�لغينا \لسة دس=تورية اكن يlåظرها
 .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
أ]س=تاذ . ت، رمبا ٔ�ن ماهيهتا تغريت، ولكهنا متتاجللسة ا@س=تورية مت

  .أ]نصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصارياملس�شار الس=يد محمد أ]نصاري
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
،jالس=يد وز�ر ا@و  

  السادة الوزراء،
  الزمFالت والزمالء،

امسحوا يل ٔ��، _مس الفريق ¤س=تقاليل {لو�دة والتعادلية، ٔ�ود ٔ�ن 
لفعل مل 	كن يف املوHد مع هذه اجللسة ا@س=تورية املهمة \دا، ٔ�قول ب ٔننا _

وذ¢ العتبارات موضوعية وقانونية، ولكن بدون شك ٔ�ن مر�[ الت ٔسBس 
س=يكون لها ما بعدها، _عتبار ٔ�ن هذه اجللسة ٔ]ول مرة حرض الس=يد 
رئBس احلكومة حمفوفا جبل ٔ�عضاء احلكومة، وهذا يشء البد ٔ�ن �س�> 

كذ¢ احلضور ا§ي اكن ممتزيا، مث الس�االت القانونية فÄ _رتياح، مث 
خيص ا@س=تور والقوانني املنظمة لعملنا، اليت ال ختلو من فائدة ولو _لåس=بة 
{لرٔ�ي العام، وكذ¢ احلمكة اليت حرضت يف هناية املطاف من ٔ�\ل تدبري 

  . املر�[ املق�[ انطالقا مما وقع اليوم
يل، 	رى ٔ�نه Hىل الرمغ مما حصل، فهناك وحنن، يف الفريق ¤س=تقال

ٕاجيابيات ٔ]ننا يف مر�[ الت ٔسBس، ومر�[ الت ٔسBس ٕاذا مل تنب Hىل قواHد 
سلمية من ٔ�\ل ضامن حوار مlاك الفرص وشفاف و	زيه ودميقراطي، يتكئ 

Hىل املناصفة ما بني احملاور�ن، وهنا ٔ�خlلف مع من يقول بتغليب �ة Hىل 

  . �ة ٔ�خرى
ذ¢ يف هناية املطاف ٔ�ن هذا اخلالف اكن Hلينا ٔ�ن ند�ره ق�ل ٔ�قول ك

دrلنا ٕاىل اجللسة العامة وحنن Hىل . إالتيان ٕاىل اجللسة، وهذا هو إالشاكل
rالف م�ديئ، وبطبيعة احلال ال ميكن ب ٔي �ال من أ]حوال ٔ�ن تنجح 
هذه اجللسة ؤ�ن �س=متتع هبا الرٔ�ي العام _لåس=بة {لمساءj ولردود رئBس 

حلكومة، ٔ]ننا مل نتفق Hىل املسائل أ]ساس=ية، ؤ�متىن ٔ�ن ن rٔذ العربة مما ا
  .حصل

وما اتفقRا Hليه يف ندوة الرؤساء وما ذªر به الس=يد الرئBس واملكlب، 
بدون شك ٔ�نه س=يكون ٔ�رضية لتبقى تC الشعرة، شعرة معاوية ما بني 

وافقFة ليك الرشاكء أ]ساس=يني، احلكومة واCلس، من ٔ�\ل ٕاجياد �لول ت
	متكن من القFام بعملنا وٕايصال رسائل ¨مة \دا ٕاىل الرٔ�ي العام يف ٔ�قرب 

ا]ٓ\ال، وٕاذا مل نتوفق يف ٕاجياد �لول البد ٔ�ن نت�ه ٕاىل التحكمي كام قال 
هناك اCلس . الس=يد الوز�ر امللكف _لعالقات مع الربملان يف ندوة الرؤساء

 تفسري بعض املقlضيات ا@س=توري ا{يل هو مؤسسة لكذ¢ احلسم يف
كذ¢ هناك من هو  ا@س=تورية وٕاعطاء ولو عن طريق ¤س�شارة ٔ�و

ٔ�قوى، هو رمز هذه البالد، هو \الj املC، ٔ�ي التحكمي املليك، وهذه 
  .نقطة ٔ�ساس=ية

  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .أ]س=تاذ حلبBب لعلج. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلجججج
  ._مس هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  الس=يد رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

ٔ�دى دوره يف املعارضة، ٔ]ن  -ٔ�قول  –التجمع الوطين لÂٔحرار اليوم 
 60س=نوات هو  5لقاء� مع رئBس احلكومة rالل املدة ال�رشيعية دÕل 

ا لقاءا ما �كو�ش عن عبث، م 60من املفروض . لقاءا ا{يل �ادي �كون
 �60كو�ش مRظم _لطريقة العبFÅة ا{يل اكنت �ادي Çكون هبا، حنن هاذ 

لقاءا {لمواطنني ا{يل ªيlåظروه rالل املدة ال�رشيعية دÕل هاذ احلكومة، 
 .ابغيناه مير بطريقة حيبذها املغاربة وحيهبا املغاربة

ٔ�طلب من الس=يد وز�ر االتصال املوجود هنا ٔ�ن حيسن االتصال 
غاربة، ٔ�ن يضع يف موضع ٕالكرتوين ما موقف املغاربة من والتواصل مع امل

  موضوع اليوم، ªيف يمت التواصل ما بني الربملان وما بني احلكومة؟
ٔ�طلب من الس=يد الرئBس ٔ�ن يتواصل مع اCلس ا@س=توري، ما هو 
دور املعارضة ا§ي ٔ�عطاه ا@س=تور يف ٕاطار املقعد املمزي، ما معناه؟ هل 
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  .السؤال {لحكومة؟ عندها دور ممزي تعطهيا التوقFت ٔ�كرثمعناه ال�ساؤل ٔ�و 
ٔ�طلب من الس=يد الرئBس ٔ�ن �سائل اCلس ا@س=توري، وهذا يشء 

احRا كن ٔسسو . احRا ما كنضيعوش الوقت. مبس=توى هذه املؤسسة�رفع 
وكنبFåو القواHد لهذه أ]مة، لهذه املؤسسة، ٔ]نه جنحنا يف الربيع العريب، 

  .وسRåجح بتفعيل ا@س=تور واملؤسسات ا@س=توريةجنحنا _ملؤسسات، 
احRا اليوم خفورون، يف التجمع الوطين لÂٔحرار، ٔ�ننا س=نلتجئ 
{لتحكمي، ٔ]نه ما عند�ش ا@�كlاتورية، ما عند�ش ٔ��لبية كتحمك فFنا وما 

عند� مؤسسات . عند�ش معارضة كتد�ر ا{يل ابغات Hىل الهوى دÕلها
 وعند� شعب يتابعنا وعند� مواطنون كنïرتمو وعند� نظام وعند� قوانني

ا§اكء دÕهلم، وكنïرتمو املواقف دÕهلم وكن�شاورو معهم، ونعطيومه فرصة 
يوم _ش يقولوا لنا Hرب القRوات دÕل التواصل ما هو موقف  15دÕل 
  . املغاربة

ل ابغينامك، الس=يد وز�ر االتصال، متيش لٕالذاHة دÕلنا والتلفزة دÕلنا وحت
اCال {لمغاربة وتقول موقع نقاش وقع ما بني احلكومة واملعارضة حول هذا 
املوضوع، هللا خيليك، _ش يقولوا املغاربة ٔ�ش=نو هو املوقف دÕهلم، واش 
ابغاو يتصنتوا هلموم املواطنني، �سائلوا رئBس احلكومة وجياوب يف وا�د 

زنلو {لمس=توى ن، ٔ�نه الوقت ممزي ٔ�و ٔ�كرث، ٔ]ن هذا هو التحكمي ا{يل ابغينا
  .دÕل التحكمي دÕل ا@ميقراطية

 François( 1981نذªرمك، الس=يد الرئBس، يف س=نة 
MITERRAND ( س=ية بعد�س=نة من  35توىل رئاسة امجلهورية الفر

يف س=تة ٔ�شهر نظم ¤نتmا_ت ال�رشيعية، دار الربامج والقوانني . املعارضة
وا@وj الفر�س=ية انطلقت، واحRا  دÕلو لكها، صاوب املسائل دÕلو لكها،

  . تزنيل ا@س=تور مازلنا فFه
  .شكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .أ]س=تاذ عبد امحليد السعداوي. شكرا

        ::::عبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداويالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين املس�شارون، 
ا وقع يف جملس املس�شار�ن هو وضع حصي، ابغيت �شري اليوم ٔ�ن م

ويعرب {لرٔ�ي العام الوطين Hىل ٔ�ن جملس املس�شار�ن كBش=تغل بوا�د 
الطريقة �داثية ودميقراطية، وا@ليل Hىل هذا ٔ�ن املساءj دÕل الس=يد 

 -و�شكره Hىل سعة صدره  - رئBس احلكومة اليوم مل تمت رمغ سعة صدره 
طرفمك، الس=يد الرئBس، مع الوز�ر  ٔ]ن بعد املناقشات ا{يل متت من

امللكف _لعالقات مع الربملان ومع الس=يد رئBس احلكومة، واحRا يف الفريق 

احلريك امشRBا يف م�دٔ� املناصفة _ش نعطيو {لس=يد رئBس احلكومة الوقت 
الاكيف لٕال\ابة Hىل ٔ�س=ئ[ السادة املس�شار�ن وتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين 

ا هاذ اليوم بفارغ الصرب، وªيlåظروا أ]جوبة دÕل الس=يد ٔ]ن املغاربة ªيlåظرو
رئBس احلكومة، والس=Ä حول املوضوع ا{يل ªهيم مجيع املغاربة اليوم وا{يل 

  .احRا مق�لني Hليه، وهو ¤س=تحقاقات املق�[
  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .أ]س=تاذ احللوطي. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد إالô احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالô احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالô احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالô احللوطي
 .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :حنن يف مجموHة ¤حتاد الوطين {لشغل _ملغرب �س�ل

ٔ�وال، ب ٔن النقاش ا{يل اكن هو نقاش حصي، نقاش \دي، ونقاش فعال 
ويعرب Hىل ٔ�ن هاذ الوضع ا§ي ا{يل ªيعرب Hىل حFوية الغرفة الثانية كذ¢، 

  حنن فFه وهاذ النقاش ا{يل حنن فFه هو جمال حقFقي {لرٔ�ي والرٔ�ي ا]ٓخر؛
ٔ�ن هاذ  - �لك ٔ�سف  - يف نفس الوقت، الس=يد الرئBس، �س�ل 

اجللسة ا{يل اكنت مRتظرة من طرف املواطنني املغاربة ومRتظرة كذ¢ من 
يlåظرها املواطنون املغاربة، طرفRا حنن، عند� قضاÕ اليوم اكنت ¨مة \دا 

عند� قضاÕ ومس=ت�دات يف البالد، عند� �م ا]ٓن �روج يف السا�ة 
و�روج يف الصïافة، اكن من املنتظر ٔ�ن �سمع فFه �ما م�ارشا من الس=يد 
رئBس احلكومة يف قضاÕ مlعددة، يف قضاÕ الزÕدة يف بعض املنت�ات دÕل 

دÕلها Hىل القدرة الرشائية، يف قضاÕ  احملروقات، يف قضاÕ ¤نعاكسات
التدابري دÕل احلكومة ا{يل ممكن تت�اوز هبا هاذ الواقع، يف موقع ¤نتmا_ت 

 .وأ]جRدة دÕل الس=ياسة
. مع اكمل أ]سف، املواطنون املغاربة اليوم هذا هو ا§ي اكنوا يlåظرونه

 .املواطنون اليوم ضيعنا Hلهيم هذه الفرصة
 الس=يد الرئBس،

يف اجللسة املق�[، ٕان شاء هللا تعاىل، 	متىن ٔ�ن ال �سقط فÄ سقطنا 
  . فFه اليوم

يف البداية، يف احلقFقة ملا تطرح النقاش، رمغ \ديته ورمغ ٕاجيابlBه، ٕاال 
ٔ�نه مل �كن ٔ�بدا من املمكن ٔ�ن نصل ٕاىل تدبري الزمن وتدبري الوقت واحلسم 

  .يف قضاr ÕالفFة يف \لسة Hامة
الس=يد الرئBس، مرة ٔ�خرى ٔ�ن ال ن ٔيت ٕاىل \لسة Hامة ٕاال ٕاذا نطالبمك، 

  .حسمت ندوة الرؤساء يف لك التفاصيل املتعلقة _جللسة
القضية الثانية، الس=يد الرئBس، 	متىن ٔ�ن نتعاطى eشلك ٕاجيايب ورسيع 
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مع التعديالت املنتظر ٔ�ن تدrل Hىل النظام ا@اrيل Cلس املس�شار�ن يف 
  .ملق�[ٔ�فق ¤س=تحقاقات ا

  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .¤حتاد املغريب {لشغل ابغا يتدrل، ٔ�س=تاذ؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلïةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلïةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلïةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلïة
  الس=يد الرئBس احملرتم،

  مة احملرتم،و الس=يد رئBس احلك
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،
نمت، ªرئBس مRمك �ٔ  ٔ�طلب. ٔ�� عندي �ري وا�د امجل[، الس=يد الرئBس

ؤ�عضاء املكlب وجلنة الرؤساء واحلكومة املغربية، ٔ�ن تعتذر {لشعب 
  .املغريب Hىل هاذ العبث ا{يل وقع اليوم

  .شكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  اليس عرشان؟.. �ري ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة {لس=يد الرئBس. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشان
  .شكرا الس=يد الرئBس

ن عندي دقFقة وا�دة خصين 	رحب وا�د شوية بال ما نتو\ه {لقاHة ]ٔ 
  .دÕل الوقت

  الس=يد الرئBس، 
امسحوا يل، مع تقد�ري لمك، ٔ�نين حنمل لمك مسؤولية هاذ القضية ا{يل 
عرفRاها اليوم، ٔ]ن دrلنا يف نقاشات بزينطيFåة، جعلت مRا احRا مك�لس 

ة، بزينطيr ..Fåليوين هنرض، هللا �كرث rريمك.. دÕل املس�شار�ن ٔ�ن
 ÕاRا احRة، هاذ اليش ا{يل تنقول حصيح، ٔ]ن جعلت مïوتنكررها وحصي
هاذ اCلس دÕل املس�شار�ن عرضة {لشفقة من @ن الرٔ�ي العام يف حقFقة 

  . أ]مر
، الس=يد الرئBس، مبا ٔ�نه فFه ثغرات وما كنتوش االقانون اكن واحض

جنيو لهاذ  مlحمكني يف أ]مور، اكن Hليمك، الس=يد الرئBس، ٔ�نه ق�ل ما
اجللسة، مبا ٔ�ننا حنن يف مFدان التوافقات، اكن حىت Çكونوا د�رمت هاذ 
املس jٔ هذه �كFفFة دقFقة \دا، وHاد جنيو لهاذ اجللسة _ش يمت احلوار مع 

  ..وإالخوان ا{يل Çهيرضوا راه هنا ما يش حمل دÕل ا@�كlاتورية. احلكومة

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  . شكرا الس=يد الرئBس

        ::::ار الس=يد محمود عرشانار الس=يد محمود عرشانار الس=يد محمود عرشانار الس=يد محمود عرشاناملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
امسح يل، الس=يد الرئBس، راه . راه لك وا�د عندو احلق ٔ�نه هيرض

  ..مازال ما مكل�ش حىت ا@قFقة دÕيل

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .دقايق، اليس عرشان، مكل 2ال، مكلوا 

        ::::املس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشان
 امسح يل، هللا �ريض Hليك، ٔ]ن كتد�ر الفرز بني ا{يل ªيتدrلوا، هللا

�كرث rريك، الس=يد الرئBس، ؤ�� شفت Hىل ٔ�نه اك�ن رؤساء فرق ا{يل 
وما كتدو�ش معهم، ؤ�� فني ما جFت هنرض دامئا  ª3يتدخوا دقFقlني و

 . rليين 	مكل �يم، هللا �كرث rريك، الس=يد الرئBس".. شكرا، شكرا"

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .تفضل، تفضل اليس عرشان

            ::::املس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشاناملس�شار الس=يد محمود عرشان
  .صايف، ٔ�س=يدي، مكلت

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .اتفكعيت؟ شكرا

فقط  -�ري ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة {لس=يد رئBس احلكومة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذªر 
ٔ�ن مشلك البث مل �كن مطرو�ا، ٔ]نه املسا�ة اليت مت االتفاق  -لÂٔمانة 

ساHات وربع، وبعد اتصال مع الس=يد رئBس  H4لهيا داrل املكlب يه 
اخلالف فقط هو املناصفة بني . ا وHىل ٔ�ن تÉث �رمهتااحلكومة اتفق Hلهي

  . احلكومة املوقرة ؤ�عضاء جملس املس�شار�ن
  .وشكرا

  .الس=يد رئBس احلكومة احملرتم

        ::::الس=يد عبد إالô ا�ن كريان، رئBس احلكومةالس=يد عبد إالô ا�ن كريان، رئBس احلكومةالس=يد عبد إالô ا�ن كريان، رئBس احلكومةالس=يد عبد إالô ا�ن كريان، رئBس احلكومة
  ._مس هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد L والصالة والسالم Hىل رسول هللا وHىل �ôٓ وحصبه ومن و¤ه
  الس=يد الرئBس،

  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،
  ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،

  السادة احلضور الكرام،
هل تتصورون ٔ�ن رئBس حكومة يف م�ل هذه الظروف سوف 
ي�ساهل يف تضييع فرصة اطبة اCمتع لBرشح ما يقع؟ ولو مل �كن هنا¢ 

ست اكفة املواطنني، كام ٕاال موضوع وا�د وهو الزÕدة يف احملروقات اليت م 
  . ال خيفى، ملا اكن من املمكن هنا¢ خشص ٔ�حرص مين Hىل ٔ�ن يتïدث

ولكن، امسحوا يل، رمغ ٔ�نين رئBس حكومة وعندي ٔ�ش=ياء ٔ�ريد ٔ�ن 
ٔ�قولها {لمجمتع اليوم، ومل ٔ�طالب حبصة rاصة يف التلفزيون ٔ]فعل ذ¢، 

شار�ن ٔ�حسن ٔ�\لت ٕاىل ٔ�ن ٔ�لتقي �مك، وقلت ٔ�ن �كون يف جملس املس� 
ومع ممثيل أ]مة، ؤ�وحض {لمجمتع م�ارشة، مع ٔ�نه من حقي ªرئBس دÕل 
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احلكومة، بعد ٕاجراء من هذا الق�يل، ٔ�ن ٔ�طلب وقlا اكفFا يف القRاتني، 
ؤ�رشح ؤ�وحض، مل ٔ�فعل هذا ٔ]نين انتظرت ٔ�ن نلتقي، معرش املس�شار�ن 

ولBس . ليومالكرام واملس�شارات الكرميات والس=يد الرئBس، يف هذا ا
  .. هنا¢ خشص

Hىل لك �ال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ن طبيعيت يه ال�ساهل يف 
ؤ�قول لمك ملا بدٔ� هذا احلوار، ٔ�� مل . املفاوضات ما مل ٔ�صل ٕاىل املبادئ

ٔ�تدrل فFه، تدrل فFه أ]خ احلبBب الشو_ين، الوز�ر امللكف _لعالقات 
 30س=ئ[ قد \اءت مع الربملان، وLساهل هو يف رشط هو ٔ�ن Çكون ا]ٔ 

يوما ق�ل، كام ينص Hىل ذ¢ ا@س=تور، هو r�ٔذ هذه املبادرة، مايش 
  .مشلك

املس jٔ الثانية، اكن مقررا ٔ�ن �كون هنا¢ حموران فقط، حمور يتعلق 
وحمور مlعلق _ٔ]زمة ¤قlصادية املالية وE�ٔرها Hىل _لرشوة وحماربة الريع 

  .الوطن
مك راه ابقFت كن�س=ىن واش غتكون اجللسة ملا اقرتبت أ]Õم، راه نقول ل

اليوم وال ال حىت الوا�دة، حىت {لجوج عفوا، حFث دا�ر الوا�دة دÕل 
 –rليين 	كون معمك واحض، ٔ�� كزنيد ساHة ميل كنقراها  -الساHة دÕيل 

 35حىت {لجوج ؤ�� كåشوف، وجFت ٕاىل هنا، اليس بåشامش، مع الثانية و
ل، وطلبت من الس=يد الرئBس _ش نتالقاو دقFقة، معط 29دقFقة، مايش 

ٔ�ش=نو �ادي ند�رو؟ �ري \ا جFت ٔ�� وهو م�ارشة ٕاىل هنا لو�د�، شفlينا 
دrلنا لو�د�، ٔ]ن إالخوان الوزراء اكنوا مجموHني يف قاHة ٔ�خرى، rلينامه 

  .وجFنا لعندمك م�ارشة
عا احRا ما تنmافوش من املمثلني دÕل الشعب، احRا ٕاخوهتم، واحRا مجي

�شعر ب ٔن املسؤولية دÕلنا يه نقلبو Hىل املصلïة دÕل الشعب واCمتع، 
وٕاذا قلت لنا يش �م قاحص واكن عندك احلق، نعطيه ¢، Hادي _لåس=بة 

قلت لٕالخوان البث اكن خصو �كون من ٔ�ول دقFقة، ورصحت هبا . يل
  . لٕالHالم

. مشلك ٕاذا اكن خصنا نعتذرو Hىل هاذي، ٔ�� كنعتذر Hلهيا، مايش
حFايت لكها، اليس بåشامش، ؤ�� H�ٔرتف ؤ�عتذر، وها ٔ�� رئBس احلكومة، 

  ).Ça ne me diminue pas(�ٓش غيوقع يف مC هللا؟ 
. ال، هذا اكن �م مو\ه ô هو. ٕايوا باليت، 	مكل ¢، ٔ�رى لنا البارح

البارح، السادة املس�شارون احملرتمون وأ]خوات املس�شارات احملرتمات، 
ف الس=يد الوز�ر مع إالخوان يف جملس املس�شار�ن Hىل الغالف اخlل

 4ساHات وربع، بBين وبRBمك  4ساHات ما تقد�ش، 	ردوها  3الزمين، قالوا 
 4 !هاذ رئBس احلكومة سBس ٔل ق�ل يوم القFامة؟ !�ٓو !ساHات وربع �زاف

ساHة، ساHة ونصف معقول، مايش  !ساHات وربع، هذا حساب عسري
 . مشلك

 4ساHات وربع،  4ساHات ونصف، هاذو ابغاو  3لنواب اrذا جملس ا
ساHات وربع �ادي يزتاد فهيا وا�د نصف ساHة بطبيعة احلال وا�د 

ساHات ونصف، واكن عندي وا�د املوHد ¨م  4الشوية، �ادي Çكون 
ال، امسح يل، هاذي ماكملة بBين .. ٔ�\لتو، قلت {لس=يد احلبBب الشو_ين

 ٔ��رتمه ؤ�قدره، وحقFقة ووقف معاÕ موقف دÕل وبني الس=يد الرئBس، ا{يل
ô سوايع وربع  4هاذي مايش مشلك،  املوضوعية، وقال يل هاذي، قلت

  . مايش مشلك
ولكن املناصفة، ما معىن املناصفة؟ يعين التوقFت �كون قد احلكومة قد 
جملس املس�شار�ن، هاذي، امسحوا يل إالخوان، هاذي _لåس=بة يل ٔ�� 

ادئ، امسحوا يل، امشRBا {لمبادئ، ٔ]نه احRا اليوم ولو عند� امشRBا {لمب
أ]�لبية واكينة املعارضة، مايش معىن ٔ�ن املعارضة والت حبال ذاك إال�سان 

ô يتعطىª يرتاعى لها . احلقوق ا{يل عندو وا{يل ما عندوش، ال ا{يل
 الظروف، ما عندي ما نقول، لكن ٔ�� اليوم ا{لقاء بني جملس املس�شار�ن

واحلكومة، وجملس املس�شار�ن ينوب عن اCمتع بطريقة م�ارشة واحلكومة 
Lسري ش ٔنه ٔ]هنا \اءت مRه، ال تåسوا، ٔ�� مايش �ري جFت ووليت رئBس 
 Cامل jاحلكومة، ٔ�� راه داز ربيع عريب، اكنت البالد لكها ¨ددة، و\ال

ا{يل ٔ�عطى  مارس _خلطاب دÕلو _@س=تور و_نتmا_ت r�ٔ9ذ املبادرة يف 
الضام�ت دÕلو _ش تعطى النتاجئ احلقFقFة ا{يل ٔ�عطت احلكومة وأ]�لبية 

 .ا{يل كنرتٔ�سها اليوم
ٕاال ٕاىل امشlBوا  -امسحوا يل كنقولها لمك  - يف هذا إالطار، ما ميكRلBش 

. {لم�لس ا@س=توري وج�توا يل قرار دÕلو، ذيك الساHة ما عندي ما نقول
اليس عبد إالô، احRا "ٕاذا قلت يل . �ا\ة م�دئيةما ميكRلBش ن�Rازل يف 

دقايق، ٕاذا ابغيتوا  7حبال ا{يل قال يل اليس الرايض " عند� الوقت قليل
حىت ٔ�� وسعوا . توسعوا ٔ�نمت التوقFت دÕلمك وسعوه، ولكن ما حتÉسونBش ٔ��

يل، وذيك الساHة واش �ادي �س=تعملو اكمل ٔ�و ال، هاذي �ا\ة اخرى، 
rذوا وقlمك، هرضوا، ٔ�� ما كنmافش من الهرضة، امسح مايش مشلك، 

  . يل
الNم هو ٔ�ش=نو فFه، ولكن جني نبدا نتلكم و�رشح {لناس الوضعية 

راه . دÕل أ]زمة ¤قlصادية، وكتعرفوين ٔ�� كنبغي نتواصل مع املواطنني
 إالخوان اكتبني يل التدrل، ما �اد�ش نقراه، املعاين تذاªرت ٔ�� وٕاÕمه فهيا،

وهام داروا يل النقط، ؤ�� �ادي جني و�ادي �رش[ا {لناس، نبدا �رشح 
أ]زمة املالية ¤قlصادية العاملية، ويدق Hيل الس=يد الرئBس ويقول يل 

البزن�ن ودرمه  درامه يف 2، جني �رشح {لناس Hالش زدت Hلهيم "اسكت"
ٔ�نمت ما  يف املازوط، ويقول يل الس=يد الرئBس اسكت، امسحوا يل، تقولوا يل

  . عندمكش الوقت اكيف
- الس=يد الرئBس، جسل هاذ اليش - ٔ��، امسحوا يل، هللا جياز�مك خبري 

. ٔ�� مس=تعد نبداو هنا مع العارشة صبا�ا، ونبقاو حىت 	مكلو Hىل rاطر�
ال، .. هللا جياز�مك خبري، _ش Çكون أ]مور.. مالنا �ٓش rارس�ن؟ ومايش

ه أ]مهية  دÕل الNم، إالخوان، مايش ٔ]ن.. امسح يل، _ش Çكون أ]مور
يه يف الكرثة دÕلو، أ]مهية دÕل الNم يه يف املصداقFة دÕلو، دÕل ا{يل 
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  . ªيقولوا، املوافقة دÕلو {لصواب
هذه يه أ]مهية دÕل الNم، ؤ�� ما عند�ش مشلك، ابغيتوا نبقاو 

وا نعياو ونوقفو نتذاªرو هنا، طبعا ٕاىل طولنا �زاف �ادي نعياو، ابغيت
  .و�سرتحو و	رجعو، ٔ�� موجود حىت 	مكلو Hىل rاطر�، احRا فضينا

هللا جياز�مك خبري، ٔ�ما ٔ�� �ري ما فهم�ش وا�د القضية، يش ٕاخوان، 
ªيفاش ظنوا ب ٔن ٔ�� قصدهتم؟ سواء . Çلكموا Hىل يش ٔ�مور سلبية ٔ�قولها

ذو خملوقات ال يعرف تعلق أ]مر _لعفاريت ٔ�و تعلق أ]مر _ل�س=يح، هام ها
ٔ��د ٔ��ن يه، فهمت وال ال؟ مايش ٔ�� ا{يل Çلكمت Hىل جFوب املقاومة 
وHىل احلزب الرسي، Õك ٔ� الj بوعياد؟ ٔ�نت Hاق[ Hىل هاذ اليشء Õ�ٔم 

  .النضال الشديد
 ،jا اليوم حكومة مسؤوRؤ��، ا{يل _غي نقول، �ا\ة وا�دة، اح

 نبقى يف رئاسة احلكومة وال ما و�ادي نقول لمك ٔ�� مايش الهدف دÕيل
الهدف دÕيل ند�ر ا{يل Hيل، واليوم املغاربة ªيعرفوا، مادام أ]خ . نبقاش

Çلكم Hىل الزÕدة يف احملروقات، ªيعرفوا بيل عبد إالô بنكريان مل �كن من 
املمكن ٔ�ن يل� ٔ ٕاىل الزÕدة يف احملروقات لو مل �كن ذ¢ رضورÕ لالقlصاد 

ذاك اليش ب�شاور مع إالخوان الوزراء عن ٕاميان واقlناع الوطين، ومعلت 
jل ا@وÕة دïمتع، وهاذيك يه املصلCل اÕة دïب ٔن هاذيك يه املصل .  

ا@وª jميكن ٔ�والدها يدوزوا مر�[ اصعيبة، ولكن يه خصها تعBش، 
rاص يبقى و�ها مRور قدام اCمتع ا@ويل، وخص يبقاو ٔ�والدها ªيFÅقوا 

، ما وصلنا لو حىت  كنعرف ب ٔن هاذ إالجراء هذا اكن رضورÕفهيا، ؤ��
ويف املس=تق�ل، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، �ادي . اقlنعنا ب ٔنه رضوري

نتmذو وا�د اCموHة دÕل إالجراءات �ادي Çكون لكها يف ٕاHادة التوازن 
  .ٕاىل هذا اCمتع

ا0هيا ا{يل املقاصة ما �اد�ش حنيدها، �ادي حنيدها _ش 	ردها ملو 
كBس=تحقوها، الفقراء واملساكني واحملتا\ني، هاذ اليش ا{يل �ادي نعمل، يف 

  .الوقت املناسب، _لطريقة املناس=بة، _@راسة املناس=بة
�سمحوا يل إالخوان دÕلنا، اليس دعيدHة، الرضيبة Hىل ا@rل لو اكن 

بيدينا ور\لينا،  درس=ناها ولقFناها ب ٔهنا يف الصاحل دÕل اCمتع لاكن تبFåناها
مالنا احRا من �ٓش rايفني؟ �ٓش من رضيبة Hىل ا@rل عند� احRا �ادي 

عند� املسائل القانونية اليت ªيعرفها  !خنافو خنلصو Hلهيا؟ وما عند� دrل
 ".ٔ�شكرمك"امجليع، ولهذا _غي نقول لٕالخوان 

نعم، اليس بåشامش، امسع مزÕن، هللا خيليك، شوف، �ادي نقول ¢ 
د القضية، ٔ�� هنا ٔ]قول لمك لك ما �سري يف اجتاه صاحل اCمتع 4لك وا�

والطبقات اليت مل تنل حقها، والبارح اكن عرض دÕل جملس املنافسة بناء 
Hىل القضية دÕل  H2010ىل طلب تو\ه ٕاليه به اليس عباس الفايس يف 

املقاصة بني شكون الناس ا{يل كBس=تافدوا _لضبط من هاذ اليش هذا 
يل أ]�لبية الساحقة دÕل الفقراء واملساكني Lس=تفFد قليال \دا، واحRا لبو 

  :دÕل التو�ات �2ادي منش=يو ب 
التو\ه أ]ول هو تBسري أ]مر Hىل املقاوj _ش �كون ¤س��ر، 
و¤س��ر هو ا{يل ªيعBش الشعوب وا@ول، ولكن يف نفس الوقت، 

اكنت ترتك لنفسها تغرق يف  -يف الغالب  -الف�ات ¤ج�عية اليت 
الصعو_ت اليومFة @ر\ة الفقر املدقع، _ٕالضافة §اك اليش ا{يل در�، 
�ادي نو\ه لها، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، الطاقات دÕلنا، و�ادي حناولو 

 .نفرقو بني امليدان دÕل إالنتاج وامليدان دÕل العمل ¤ج�عي
منافسة، وخصو �كون قانوين إالنتاج خصو يتحرر، وخصو خيضع {ل 

دÕلها جييو هاذوك ا{يل ) les circuits(وما Çكو�ش ا@وL jسمح _ش 
  .كنتلكم Hلهيم دامئا ميتصوا هذاك اليش ويضيع املسكني

ولكن _ملقابل، ما ميكåش خنليو إال�سانة ا{يل مات الزوج دÕلها وrىل 
ا{يل ما ابقى لها �د  لها ا@راري بدون يشء، ما ميكåش خنليو املرٔ�ة العجوز

  . بدون يشء، وما ميكåش خنليو الفقري واملسكني بدون يشء
عفوا، .. هذا هو التو\ه دÕل العداj والتمنية، وراح احRا ما زر_نيåش

هذا . ٔ�عتذر، هذا هو التو\ه دÕل احلكومة، واش ان� كتنوبوا عن احلكومة
لبية، هذا تو�نا يف احلكومة، نا يف العداj والتمنية، هذا تو�نا يف أ]� تو� 

  .سåس=متر Hليه، والشعب يعرفRا ويثق بنا، و§¢ صوت Hلينا
  .والسالم Hليمك

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اليس أ]نصاري، .. لBس هناك ٔ�ي rلل، اليس بåشامش، هللا خيليمك

  . هللا خيليك
  .وعند� ا]ٓن اج�ع دÕل مكlب اCلس �اال. رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةٕاذن 


