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  )2012 غشت 13  (1433 رمضان 24 ثننياالٕ : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBرئAس  ،ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
السادسة لساMة الثانية وا?قDقة دقDقة، ابتداء من أ�ربع عرشة  :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
  .الزوال بعد واOٔربعني

   .2012-2011اخVتام دورة ٔ��ريل Tلس;نة ال�رشيعية  ::::Sدول اOٔعاملSدول اOٔعاملSدول اOٔعاملSدول اOٔعامل

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

        ::::املس�شار ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا، رئAس اBلس
  .[سم هللا الرمحن الرحمي

النيابية  اTلجنة Oٔوىل املتعلقة بتقدمي تقر�ريف هناية اجللسة ا ،�ٔوال
لتقيص احلقائق حول مكVب ال�سويق والتصد�ر، �ٔريد �ٔن ٔ�قدم الشكر 
Tلسادة رؤساء الفرق الربملانية وTلس;يد املقرر وTلسادة ممثيل اBموMات 
Mىل تدzالهتم وMىل مشاركهتم القمية يف هاذ النقاش املتفرد، ٕاذن اrهتينا 

  . من هذه اجللسة
�ريل Tلس;نة  اOٓن نفVح Sلسة �ٔخرى مبناس;بة اخVتام دورة �ٔ

  . 2012- 2011ال�رشيعية 
وٕاذا مسحمت س�ٔلقي لكمة خمترصة مث س�Vلو �رقDة ٕاىل حرضة صاحب 

  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا و�ٔيده
  . [سم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  الس;يدتني املس�شارتني،
  �شارون احملرتمون،السادة املس 

ها حنن حبمد هللا وبتوفDق م�ه خنتمت ٔ�ول س;نة من الوالية ال�رشيعية 
احلالية يف ظل ا?س;تور اجلديد، ويه س;نة مل �كن Mادية، ال يف س;ياقها 
وال يف �ٔج�دهتا وال يف مسارها، ٕاذ شهدت خطاب العرش اzٔOري ا�ي 

: هللا يف فقرة §ق¦ةاس;توقف�ا مجيعا فDه Sال� امل� محمد السادس نرصه 
تقDمي املنجزات إالصالحDة واملبادرات التمنوية واس�رشاف اOٓفاق "

اrهت®ى النطق املليك ". املس;تق¦لية الواMدة والرشوع يف تفعيل ا?س;تور
  . السايم

وشهدت كذ± هذه ا?ورة تنصAب احلكومة احلالية اليت يقودها 
ن Tلاملية تعده هذه اOٔس;تاذ عبد إال² ا�ن كريان وم�اقشة �ٔول قانو

احلكومة، ومواص´ اس;تكامل البناء ا?س;توري Mرب وضع القوانني 
التنظميية وجتريب اOٔدوات الرقابية اجلديدة، خصوصا ما يتعلق مهنا 
جبلسة اOٔس;ئ´ الشهرية ومVابعة فVح النقاش حول القضا¸ الراهنة 

وهو ما  امل�سمة ب�ٔولوية احلقوق واجلوانب ¼قVصادية و¼ج«عية،

دفعنا يف هذا اBلس ٕاىل تنظمي ٔ�¸م دراس;ية مع رشاكئنا املؤسساتيني 
حول ٔ�فق ومضمون املواثيق ¼ج«عية الكربى وموضوع املناصفة بني 
املرٔ�ة والرSل، وإالشاكالت اليت تطرÂا اجلهوية املوسعة Áعتبارها منطا 

لفDة الثالثة وكذ± مو  ٔOيف ا Äلتدبري وال�س;يري لبالدTضوع املنافسة .  
وسعيا م�ا ٕاىل التفعيل اOٔمÅل TلمقVضيات ا?س;تورية املتعلقة بنظام 
اBلسني، سارعنا ٕاىل اقرتاح مس�ٔ� الت�س;يق والتنامغ املضمنة اكلزتام 

من ا?س;تور ٕاىل الس;يد رئAس جملس النواب  69دس;توري يف الفصل 
رة ٕاخراج لوضع �ٔنظمتنا ا?اzلية، ؤ�حلحنا كذ± داzل �Ëٔزتنا برضو

نظام داzيل ملؤسس��ا م�سجم مع املقVضيات ا?س;تورية اجلديدة، ومتت 
نه توقف مرارا بطلب من بعض املٕاÎا�  وضوع Mىل اTلجنة اÒتصة، Ñري �ٔ

الفرق الربملانية، مما يعين ذ± ¼بتعاد عن ¼حVاكم ٕاىل قواMد قانونية 
ن اج«Mات ندوة واحضة وملزمة وتفضيل ¼ش;تغال Áلتوافقات الناجتة ع

الرؤساء واليت مل تؤد معليا ٕاىل اخلروج بصيغ واحضة Oٔجرٔ�ة العديد من 
  . املقVضيات ا?س;تورية

وشاءت الصدف �ٔن خنتمت هذه اجللسة كذ± اليوم يف �ٔعقاب 
م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق النيابية حول مكVب ال�سويق 

تعهيا Áالس;تقاللية والتصد�ر، ويه اTلجنة اليت حرص املكVب Mىل مت 
اÒو� لها طبقا Tلقانون التنظميي املنظم لها، وبذلنا كذ± لك املساعي 

  . ويف ٕاطار القانون لتذليل الصعاب اليت واËهتا
وٕاذا كنا يف املايض قد فضلنا Mدم التعليق Mىل ما ي�رش خبصوصها، 

لسة فٕاننا نعلن اليوم بعد اrهتاء معل اTلجنة وم�اقشة تقر�رها يف اجل 
ننا مل ندخر Ëدا يف املوضوع ومل rكن من مقاويم عرضها Mىل  السابقة �ٔ
Sلسة معومDة وال Mىل القضاء ومل نتßل يوما عن ممارسة الصالحDات 
اÒو� لهذه املؤسسة، Tلرئاسة واملكVب يف املوضوع، àشهد Mىل ذ± 
طبيعة ومضمون املراسالت العديدة اليت متت بني الرئاسة والس;يد 

  . �ر اOٔول من Ëة وبني الرئاسة ورئاسة اTلجنة من Ëة �ٔخرىالوز
تدعمي هذا  - كام قلمت يف تدzال�مك- و�ٔملنا يف القادم من اOٔ¸م �ٔن يمت 

العمل الرقايب من ق¦ل احلكومة املوقرة ب�رش مضمون التقر�ر وٕاÎالته 
Áلنظر ملا يتضمنه من عنارص ٕاىل �ٔنظار النيابة العامة لتعميق التحقDق 

البحث خبصوصه، تفعيال ملبد�ٔ ا?س;تور ا�ي �ربط بني املسؤولية و 
  . واحملاس;بة

وبغض النظر، �ٔهيا السادة والس;يدات، عن احلصي´ الرمقية Tلعمل 
ال�رشيعي والرقايب وا?بلومايس Bلس;نا واملوجود اOٓن يف البوابة 
 ´Dلينا مس;تق¦ال التفكري يف الس;بل الكفM لس، فٕانéلمT لكرتونية¼
بتطو�ر ٔ�دائنا ال�رشيعي، و�ٔن ال يقVرص معل اBلس Mىل سلطة التعديل 

وهو ا�ي مي� كذ± هو سلطة ¼قرتاح، و�ٔن ) كام هو الش�ٔن اOٓن(
حىت �متكن جملس;نا ) 10الفصل (يمت تفعيل اOٔدوات الرقابية اجلديدة 

املوقر والربملان بصفة Mامة من ملء املساÎات ا?س;تورية اÒصصة ² 
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ننا يف س;ياق ت�ٔسAيس يقVيض من يف  دس;تور فاحت يوليوز، خصوصا و�ٔ
لك مؤسسة �ٔن تعمل �لك اس;تقاللية Tلوصول ٕاىل السقف ا�ي حيدده 

  . لها ا?س;تور كام �ٔىت يف خطا�Áمك
فٕاذا كنا يف املايض حنتج Mىل ضعف الصالحDات وٕاÑالق املمرات 

املؤسس;تني ا?س;تورية �ٔمام الربملان وضعف إاللزامDة خبصوص Mالقة 
ال�رشيعية والتنفDذية وغياب ¼س�شارة املؤسساتية وMدم اكرتاث 
املؤسسات العمومDة õTور الرقايب Tلربملان، ال حيق لنا اليوم ¼س��éاد 
مبا تقدم �ٔمام وضوح النص ا?س;توري، وا�ي حيتاج م�ا فقط ٕاىل ٕارادة 

ته وتزنيل مضامDنه  .ومعل Sاد لتفعيø و�ٔجر�ٔ
فال م�طق لهمينة احلكومة Mىل العمل ال�رشيعي بعد اليوم، وال مربر 
لتعطيل اOٓليات الرقابية املوضوMة لت�¦ع وتقDمي معلها، لك ذ± يف ٕاطار 
من ¼س;تقاللية املؤسساتية املس;تحرضة مضنا لفضائل التعاون والتوازن 

 1لفصل املشلكة لقاMدة جوهرية لنظام�ا الربملاين، واملوجودة طبعا يف ا
  .من ا?س;تور

وٕاذا اكن جملس املس�شار�ن وهذه املؤسسة مس;مترة يف مزاو� üاüا 
، فٕان مرد ذ± يعود ٕاىل مضمون Á1996لصيغة اليت تعود ٕاىل دس;تور 

م�ه، وٕاىل  180و 176اOٔحاكم ¼نتقالية õTس;تور خصوصا املادتني 
ت�ٔىت انتßاب Mدم تنظمي ¼نتßاÁت امجلاعية واجلهوية واملهنية حىت ي 

، وهو وضع ال يتحمل اBلس 2011جملس املس�شار�ن بصيغة دس;تور 
وزره وال تبعاته، فVنظمي ¼نتßاÁت قرار س;يايس وا�هتييء لها من مصمي 

  . معل احلكومة
هذا التوضيح اكن Áعثنا Mليه إالSابة Mىل بعض اOٓراء الفقهية 

القائ´ بعدم ا?اعية ٕاىل جتديد الثلث بدون س;ند دس;توري، وت� 
Sدوى جملس املس�شار�ن ورضورة ٕالغائه كن�éDة �±، وت� اليت 

  .حتملنا مسؤولية ¼س;مترار وفق �ٔحاكم انتقالية مؤقVة يف طبيعهتا وÑا�هتا
ٕان مقو� التزنيل ا?ميقراطي õTس;تور �ٔو اOٔجرٔ�ة لAست موËة 

رضورة Tلسلطة التنفDذية وÎدها، ٕاننا معنيون كذ± �ٔيضا مبضموهنا وب
ننا بصدد وضع قواMد Sديدة س;تحمكنا ٕاىل ما شاء هللا،  ٔO ،اس;تحضارها
وبصدد الت�ٔسAس Oٔعراف وسوابق سوف ُحيتج هبا ملا لها من قوة 
إاللزام، �ا Mلينا �ٔن rكون حريصني يف التفسري السلمي õTس;تور ويف 
ة املعىن ا�ي نعطيه لعالقVنا مع السلطة التنفDذية، يف ظل رقابة احملمك

  .ا?س;تورية املمت� قرارها حبجية اليشء املقيض به
وخVاما، àسعدين ٔ�ن �ٔتوSه Áلشكر اجلزيل ٕاىل الس;يد رئAس 
احلكومة Mىل تعاونه مع جملس;نا املوقر والسادة �ٔعضاء احلكومة Mىل ما 
ملس;ناه فهيم من اه«م لشؤون جملس;نا وتفهم وجتاوب مع السادة 

  . املس�شار�ن احملرتمني
Sه Áلشكر اجلزيل ٕاىل السادة املس�شار�ن احملرتمني معوما، كام �ٔتو 

وOÁٔخص السادة �ٔعضاء مكVب اBلس، والسادة رؤساء الفرق 

الربملانية، ورؤساء اTلéان ا?امئة، Mىل حضورمه املس;متر ومساهامهتم 
الواعية ودورمه احليوي يف الريق ب�ٔداء جملس;نا رمغ الظروف الصعبة 

  . مرت مهنا هذه ا?ورة خصوصااليت �لكمت عهنا اليت
تقدم Áلشكر والتنويه لاكفة  àسعدين كذ± بنفس املناس;بة، �ٔن �ٔ
ٔ�طر وموظفي اBلس Mىل ما يقومون به من Ëد والزتام يف ٔ�داء üاüم 

  .خلدمة وتطو�ر مؤسس;هتم وتلميع صورهتا داzليا وzارجDا
ملكVوبة والشكر موصول Òتلف وسائل إالMالم السمعية والبرصية وا

وإاللكرتونية Mىل موا�بهتم الواعية Oٔشغال اBلس ومواظبهتم املسؤو� 
�شطته ٕاىل معوم الر�ٔي العام الوطين وا?ويل، فشكرا هلم Mىل  لنقل �ٔ

  .مواظبهتم يف مVابعة معلنا
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

Mة املرفوDٔمني لقراءة الربقOلس;يد اT ٓن اللكمةOة ٕاىل السدة �ٔعطي ا
�Á العالية. 
  .شكرا

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد Îااملس�شار الس;يد ٔ�محد Îااملس�شار الس;يد ٔ�محد Îااملس�شار الس;يد ٔ�محد Îا����، ٔ�مني اBلس، ٔ�مني اBلس، ٔ�مني اBلس، ٔ�مني اBلس
  .شكرا الس;يد الرئAس

[سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س;يدÄ محمد وMىل �²ٓ 
  .وحصبه وسمل

�رقDة مرفوMة ٕاىل حرضة صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 
  :هللا

  نعم س;يدي �ٔعزك هللا؛
 2012- 2011بة اخVتام ا?ورة الربيعية Tلس;نة ال�رشيعية مبناس; 

Bلس املس�شار�ن، ي�رشف zدميمك الويف �ٔصا� عن نفسه ونيابة عن 
�ٔعضاء اBلس ب�ٔن �رفع ٕاىل اجلناب الرشيف �ٔعز هللا �ٔمره ٔ�مسى 

  . عبارات الطاMة وإالzالص و�ٓ¸ت الوالء والوفاء
الي، من حتقDق حصي´ لقد متكن اBلس zالل هذه ا?ورة، ¸ مو

جيابية، متزيت Áخلصوص Áملس;تéدات الناجتة عن تطبيق بعض  ٕا
مقVضيات ا?س;تور اجلديد، وzاصة اجللسة الشهرية اليت تقدم فهيا 
اOٔجوبة Mىل اOٔس;ئ´ املتعلقة Áلس;ياسة العامة من ق¦ل رئAس احلكومة، 

يع القوانني ويف جمال ال�رشيع Á?راسة واملصادقة Mىل Mدد üم من مشار 
�شطة ولقاءات �رملانية يف ا?اzل  ختص مDاد�ن حDوية، وكذ± ٔ�
واخلارج �ٔغنت ا?بلوماس;ية الوطنية وسامهت يف ا?فاع عن املصاحل 

  . العليا Tلبالد
كام تعززت، ¸ موالي، هذه احلصي´ بفضل رMايتمك السامDة ÁنفVاح 

قضا¸ اOٓنية اBلس واحVضانه لندوات و�ٔ¸م دراس;ية حول خمتلف ال
وإالسرتاتيجية، واليت يضطلع اBلس من zاللها ٕاىل املشاركة يف طرح 

 واملقارÁت املالمئة ملعاجلةاOٔس;ئ´ اOٔساس;ية وحماو� اس�رشاف املهنجية 
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وكذ± العودة Áلنقاش العمويم ٕاىل داzل املؤسسات وٕاعطاهئا الزمخ .. 
الفعال يف املشاريع الرضوري TلقDام بدورها اكم´ من �Sٔل ¼خنراط 

الكربى ومسلسل إالصالÎات املهيلكة اليت يقودها Sاللتمك حبمكة 
ي م�ابع النéاح وإالشعاع Tلمنوذج املغريب ذوتبرص، واليت ما فVئت تغ

  . املتفرد وحتصن مك�س;باته
وM�ٔاد Mىل  ،حفظمك هللا، ¸ موالي، مبا حفظ به ا��ر احلكمي

ؤ�نمت �رفلون يف نعمي الص!ة Sاللتمك �ٔمÅال هذا الشهر املبارك 
رساره الرÁنية، ؤ�قر عينمك بصاحب  والسعادة، ومVعمك بفضل �ٔنواره ؤ�
السمو املليك ويل العهد اOٔمري اجلليل موالي احلسن، وصاح¦ة السمو 

  املليك اOٔمرية اجللي´ ال� zدجية، وصنومك الرش;يد صاحب السمو املليك

  . ة العلوية الرشيفة، ٕانه مسيع ا?MاءاOٔمري املوىل رش;يد واكفة ٔ�فراد اOٔرس 
  ."والسالم Mىل املقام العايل �Á ورمحته تعاىل و�راكته

  .zدميمك الويف ا?كتور محمد الش;يخ بيد هللا، رئAس جملس املس�شار�ن

  .2012غشت  13املوافق 1433رمضان  24وحرر ÁلرÁط يوم 

  .هللا يبارك يف معر س;يدي

            ::::الس;يد رئAس اBلسالس;يد رئAس اBلسالس;يد رئAس اBلسالس;يد رئAس اBلس
  . شكرا

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة
  .شكرا. وعيد سعيد ٕان شاء هللا


