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        924924924924حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2014 ينا�ر 7  (1435 ٔ#ولربيع ا 5 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . السFيد محمد فوزي بنعالل، اخلليفة أ#ول =لرئ>س املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساLة ، ابتداء مندقIقة ونوعرش  ثالثةو  نساLاK: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  .)دون ا]�ساب مديت توقف اجللسة( بعد الزوال الثاين وأ#ربعنيواSقIقة 

   .يةه الشف م`اقشة أ#سFئ^  ::::[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل

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

    ::::س�شار السFيد محمد فوزي بنعالل رئ>س اجللسةس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل رئ>س اجللسةس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل رئ>س اجللسةس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل رئ>س اجللسةامل امل امل امل 
  .ن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيfسم هللا الرمح

  .L�ٔلن عن افoتاح اجللسة
  السFيد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  السFيدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن،

  السFيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSسFتور، ووفقا ملقoضيات النظام  100معال بtٔحاكم الفصل 

zلس هذه اجللسة ٔ#سFئ^ السادة اSا|يل zلس املس�شار�ن، خيصص ا
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

 ،ق�ل الرشوع يف تناول أ#سFئ^ الشفهية املدر[ة يف [دول أ#عامل
ٔ�عطي اللكمة =لسFيد أ#مني ٕالطالع اzلس Lىل ما [د من مراسالت 

  .وٕاLال�ت، اللكمة =لسFيد أ#مني

        ::::املس�شار السFيد محيد �وسكوس ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد محيد �وسكوس ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد محيد �وسكوس ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد محيد �وسكوس ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السFيد الرئ>س

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراس^ من السFيد رئ>س احلكومة 
خيرب من |اللها اzلس ٔ�نه تقرر وقف بث فقرة إال]اطات يف [لسات 

ا�ي قىض  13/924اzلس اس�`ادا ٕاىل قرار اzلس اSسFتوري Lىل Lدد 
Sبة بثه يف النظام اFتور مبناسFسSلس بعدم مطابقهتا ٔ#حاكم اz ا|يل

 98/213النواب، وكذ� اس�`ادا ٕاىل قرار اzلس اSسFتوري رمق ٔ�و Lدد 
  .هذه من �ة

من �ة ٔ�خرى فoوصلت الرئاسة كذ� مبراس^ من السFيد الوز�ر 
امللكف ¢لعالقات مع الربملان خيرب من |اللها اzلس ٔ�نه نظرا اللزتامات 

Iيد وز�ر الشؤون اخلارجFة طارئة فٕان السIة والتعاون يلمتس �رجمة حكوم
السؤال املو[ه لوزارته م�ارشة بعد السؤال املو[ه =لسFيد وز�ر السكىن 

  .وسFياسة املدينة
كام توصلت الرئاسة مبراس^ من السFيد رئ>س الفريق احلريك يلمتس من 

|اللها حسب السؤال املو[ه =لسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ©ج¨عية 
  .حول Lدم ا]رتام قانون الشغل

خبصوص أ#سFئ^ الشفهية والكoابية اليت توصل هبا جملس  ،ؤ�|ريا
  .ينا�ر 7املس�شار�ن ٕاىل ²اية يوم الثال7ء 

  ٔ�سFئ^؛ 7 :فعدد أ#سFئ^ الشفهية
  .ٔ�سFئ^ 10 :وLدد أ#سFئ^ الكoابية
  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا =لسFيد أ#مني

 8توصلت الرئاسة ب  ،ظام اSا|يلمن الن 128طبقا ملقoضيات املادة 
  .طلبات ٕا]اطة، اللكمة =لفريق احلريك، الفريق احلريك تفضل

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر 
  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
ٔ�رجوك السFيد واش مس�شار؟ السFيد املس�شار هللا خيليمك، السFيد 

ليك، تفضل السFيد املس�شار دقIقة «سايل السFيد الوز�ر هللا خي  ..الوز�ر
  .احملرتم

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر املس�شار السFيد عبد القادر 
  .شكرا السFيد الرئ>س

  .ح`ا إال]اطة حسبهناا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
   ؟اهيحسب�

اللكمة لفريق الت¾الف ©شرتايك، السFيد رئ>س الت¾الف ©شرتايك 
  .حسب�هيا لكيش حسب

ك مسعتوا الرساÅ دÄل اللكمة =لفريق اSسFتوري ما اكيÂش البث را
رئ>س احلكومة، راه اكينة الرساÅ تالها السFيد أ#مني بtٔنه البث ما بقاش 

  .¢لÂسFبة لٕال]اطة
  .ٕاذن السحب

  فريق التجمع الوطين لÊٔحرار حسهبا، ما اكيÂش البث، ٔ�شFنو قليت؟
  .ما ÐسحباÐش مايش مشلك ها يه، اللكمة =لفريق الفIدرايل

        ::::LةLةLةLةاملس�شار السFيد محمد دعيداملس�شار السFيد محمد دعيداملس�شار السFيد محمد دعيداملس�شار السFيد محمد دعيد
  السFيد الرئ>س، 

ٔ�وال ح`ا ¢يق تن�شFناو اجلواب نتاع السFيد الرئ>س جملس املس�شار�ن، 
 ٔ#نه يف اج¨ع نتاع ندوة الرؤساء ÐشFبÓ`ا ¢ٕال]اطة وحبق`ا يف إال]اطة

  .و�كون البث، و¢قIني م�شFبÓني به
  .شكرا



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2014 ينا�ر 7( 1435 ربيع أ#ول 5

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ؟ٕاذن ¢لÂسFبة لٕال]اطة

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLة
  .¢يق م�شFبÓني

  ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .مزÄن، اللكمة =لفريق ©شرتايك 

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
الفريق ©شرتايك ن�شÕث حبق`ا يف طرح هاته إال]اطة، ؤ�ن القرار 
الصادر عن السFيد رئ>س احلكومة ا�ي اقoطف مج^ من قرار صادر عن 

ا، بtٔن يعمتده حقا الختاذ قرارا بت ، ال ميكناzلس اSسFتوري سابقا، ال ميكن
ح`ا عند� نظام ا. لسحب ومصادرة حق الربملانيني يف مراق�ة العمل احلكويم

ال  21/05/98، 98دا|يل، حيمك معل هاذ اzلس ؤ�ن القرار الصادر يف 
واملطلق ٔ�ن يلغي النظام اSا|يل، ا�ي الزال مل يعرض Lىل  تميكن Û ¢لب

  .اzلس اSسFتوري سابقا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ٕاذن ت�شÝÕون. شكرا

  .اللكمة لفريق أ#صاÅ واملعارصة، السFيد رئ>س الفريق

  :املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .شكرا السFيد الرئ>س

السFيد الرئ>س، ٔ�ريد ¢مس فريق أ#صاÅ واملعارصة يف ٕاطار ثالث 
Lلام، بغينا يف دقائق املمنو]ة لنا مبوجب النظام اSا|يل ٕال]اطة اzلس 

هاذ ثالث دقائق نعلن احلداد Lىل املذحبة اليت تتعرض لها اSميقراطية يف 
البã، ن�âIة هاذ القرار الطاáش =لسFيد رئ>س احلكومة ون�شÕث حبق`ا 
اSسFتوري اكمال ²ري م`قوص يف ٕا]اطة اzلس Lلام، ويف ٕا]اطة الرٔ�ي 

قضاÐ ÄسFتوجب ٔ�ن نت¾دث ح`ا االعام الوطين Lلام ¢لقضاÄ ا=يل كنعتربها 
  .عهنا

ح`ا ن�شÕث حبق`ا يف إال]اطة، ون�شÕث حبق املغاربة يف ٔ�ن ا ،و��
يتابعوا ¢لتلفزيون ا=يل �يæلصوه املغاربة بعرق اجلبني دÄهلم و¢لرضائب 
دÄهلم، حقهم يف ٔ�ن يتابعوا بواسطة التلفزيون العمويم وقائع هذه اجللسة، 

ة، èريد ٔ�ن نو[ه سؤ© م�ارشا، لٕالخوة وèريد وحنن م�شÝÕون ¢ٕال]اط
قIادات أ#حزاب املشاركة يف احلكومة، عن ما ٕاذا ما اكنوا مoفقني مع هذا 

  القرار الطاáش ا�ي اختذه رئ>س احلكومة؟ 
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا، اللكمة =لفريق ©سFتقاليل

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .شكرا السFيد الرئ>س

 Fيدة والسادة الوزراء،الس  
  الزمالء أ#عزاء،

اح`ا بدور� يف الفريق ©سFتقاليل، وبعد دراس�`ا وبطريقة قد تفاجéنا 
  .هبا، هذا القرار الغريب، ٔ�ننا èمتسك حبق`ا لعدة اعتبارات مهنا

ٔ�وال، ٔ�ن النظام اSا|يل zلس املس�شار�ن، ال زال ساري املفعول 
سFتور، ا�ي يعترب هاذ اzلس يف من اS 176طبقا ملقoضيات الفصل 

مر]^ انتقالية، «سري وفق الرت�يبة، ووفق منط العمل ا�ي اكن يقوم به، 
ومصادرة هذا احلق يف غف^ م`ه وضدا عن القانون من طرف السFيد رئ>س 
احلكومة، يعد من ¢ب الشطط يف اسFتعامل السلطة من طرف السلطة 

  .التنفIذية Lىل السلطة ال�رشيعية
بيعة احلال، حنن èمتسك ٕ¢يصال رٔ�ينا وصوتنا ٕاىل الرٔ�ي العام وفق وبط 

، وعندما يصدر اzلس اSسFتوري قرارا ٕ¢لغاء 1998ما كنا نعمل به م`ذ 
إال]اطة سFيكون ٔ�ول املمتثلني لقرار اzلس اSسFتوري، ٔ�ما ا#ٓن فرنى ٔ�ن 

Åكون قد وصلت الرساð متىن ٔ�نèلس، وzف �بري هباذ اIهذا ح.  
  .كراوش

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا، ٕاذن ٔ�عيد كذ�، إالحتاد اSسFتوري

        ::::املس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايض
  .السFيد الرئ>س

ٔ�ن¨ امسعتوا إالخوان �كون ٔ�ن اليوم ولت تتæذ قرارات، وهاذ القرارات 
رمبا كترضب يف صلب اSميقراطية، حبيث ا#ٓن وىل السFيد رئ>س احلكومة، 

ا=يل ميكن لكها تتæالفوا ÊٔشFياء لو�يد�ر السكوÐش  �ي¾لل وحيرم و�يحمك
  .الرٔ�ي

ٕاذ� اليوم وا]د اzلس عنده وا]د احلق مك�سب، وا]د اzلس عنده 
واحضة، فٕاذا به تتطاول املؤسسة  176وا]د النظام دا|يل، وعند� املادة 

ٔ#ن راه هذا مايش مشلك دÄل  ،دÄل الرئاسة أ#ول Lىل هذا اzلس
  .ال دأ#²لبية، هذا مشلك دÄل املؤسسةاملعارضة و

ٕاذن بعد ما طاح قانون املالية نقولوها �لك رصا]ة بعد ما اك�ن ٔ�شFياء 
بعض الوزراء مoيجيويش =لربملان ¢ش جياوبوا تتكون ٔ�شFياء ا=يل ðهتم اzمتع 
وتيطرحوها، فهذا |لق ٕاحراج =لسFيد رئ>س احلكومة مع العمل ٔ�ننا دز� مع 

 مع حزب ©سFتقالل واكنوا هام يف املعارضة معنا يف ©حتاديني ودز�
، ميل اكنوا معنا Lالش اكنت ]الل واليوم Lالش حرام؟ وهاذ 1997

  .اليش ا=يل خص يفهموا املغاربة
ولهذا راه ٔ�ح`ا م�شFب�ني وغنبقاو م�شFبÓني وتنضم الصوت دÄيل 

هاذي لٕالخوان، وهاذي راه مح^ شاهنا رئ>س احلكومة Lىل هاذ املؤسسة، 
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شاهنا رئ>س احلكومة Lىل  -أ#²لبية مايش أ#²لبية ٔ�س�سمح- مح^ شاهنا 
  .هاذ املؤسسة

إالنتاج اك�ن ¢لشهادة ٔ�نمت شفoوا قانون املالية يف �ٓخر املطاف اكنت 
تعديالت ا=يل يه وجهية، اكنت ٔ�شFياء ا=يل [ا�هتا احلكومة بال ما ÐسFتارش 

 وا]د يف إالخوان قام ¢Sور مع أ#²لبية دÄلها ومع ذ� امحلد ü لك
بغا هاذ إالخوان ما يقموش ¢Sور دÄهلم ا=يل ادÄلو، واش رئ>س احلكومة 

قالها يقولوا ليه نعم، رئ>س احلكومة خرج Lىل البالد، رئ>س احلكومة زاد 
املاء، Lىل الفالح Lىل لك يش، ٕاذن فني ²ادÄ البالد؟  ،يف لك يش، الضو

  .هبذا الشلك بعد ما تيجي وتيا|ذ قرار
 ÕشÂولهذا ٔ�ح`ا تÝلناÄوا ¢ٕال]اطة د.  

  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .راك ساليت إال]اطة، اللكمة لفريق الت¾الف ©شرتايك، أ#سFتاذ ٔ�معو

        :املس�شار السFيد عبد ا=لطيف ٔ�معواملس�شار السFيد عبد ا=لطيف ٔ�معواملس�شار السFيد عبد ا=لطيف ٔ�معواملس�شار السFيد عبد ا=لطيف ٔ�معو
  السFيد الرئ>س، 

تيظهر يل بtٔنه أ#مور خصها توحض fشلك واحض، من الصواب ومن 
حلمكة ملا èرى ٔ�ن الرشعية يف [دل ؤ�|ذ ورد ٔ�ن èكونوا م`طقIني وجشعان ا

   .يف ©لزتام ¢لرشعية
البث ل>س سلطة يف يد احلكومة، البث حق =لشعب من ٔ�[ل ٔ�ن 
�راقب مؤسسFته الربملانية، الربملان مسFتقل عن احلكومة، احلكومة تنÝÕق 

 �98راقب احلكومة م`ذ  عن الربملان ويه متارس السلطة التنفIذية، الربملان
واجللسة العمومIة zلس املس�شار�ن تنعقد يف مسائ^ احلكومة ويف ٕابداء 

  .ٔ�راء حتت مظ^ ما «سمى ¢ٕال]اطة
حصيح قاÛ اzلس اSسFتوري، ال بد عند مراجعة  ،هناك حIف

القانون اSا|يل zلس املس�شار�ن سواء ¢لصيغة ©نتقالية ٔ�و ا�ي سFيtٔيت 
ملطابقة =ãسFتور ٔ�ن حيرتم قواLد املساواة وقواLد الشفافIة وفقا ¢لصيغة ا

  .لقضاء اSسFتوريالقرار 
|ذ بيده ماكن السلطة القضائية tٔ ٔ�ن يتجرٔ� رئ>س احلكومة وي ،ا#ٓن

، اSسFتورية «سحب البث التلفزي، يف اعتقاد� فIه مساس ¢لرشعية
ٕاىل قواLدها و¢لتايل يتعني ٔ�ن نعيد النظر يف �يفIة ٕار[اع السFياسة 

سFنة ]امسة  2014السلمية، يف �يفIة احلوار اجلاد، يف �يفIة جعل سFنة 
¢لÂسFبة ملصري بناء اSميقراطية ومسري املرشوع ا�ي حتم� احلكومة 
وتتقامسه لك أ#حزاب السFياسFية يف ²الب>oه لنه يتعلق أ#مر مبر]^ انتقالية 

  .قوية [دا بفعل اSسFتور
بني املؤسسات هو السائد، ٔ�ن �كون احلوار هو èمتىن ٔ�ن �كون احلوار 

إالجيايب، ٔ�ن �كون احلوار هو التعاون، ٔ�� دامئا ٔ�قف دامئا عند ٕاLادة قراءة 
رساÅ صاحب اجلالÅ ٕاىل الربملان مبناسFبة امخلسني، رساÅ مرجعية، شعار 

لرفع ©ن��اه، ٔ�ن نتوقف هذا الرصاع ولكن �ميتد ٕاىل املساس مببدٔ� 
ا=يل يه ٔ�قوى من الرشعية يف الرتاتIÕة القانونية، فtٔظن ٔ�نه البد املرشوعية 

من حماسFبة، من صوت الضمري من قول احلقIقة حىت ال نبقى يف هذا 
Û املسار ا�ي ال ]د.   

  .شكرا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا

  .ذن اللكمة لفريق التجمع، Ðسحبإ 
  .لفريق الفIدرايل= اللكمة

ق أ#صاÅ واملعارصة اèهتت، اللكمة =لفريق ٕاذن الفريق ©شرتايك، فري
  .©سFتقاليل ٕاذن تفضل اليس الرايض يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايض
  .إالخوان حشكرا السFيد الرئ>س واس�سم

اللك يتذ�ر الوقت ا=يل اكن السFيد ٕادر«س البرصي وز�ر اSا|لية 
فهيا، ٔ�رجعنا لهذاك العهود  ووز�ر إالLالم، فاكن نقط نظام �ٓنذاك ت>oحمك

السابقة، عهد قطع نقط نظام، قطعهم وراه إالخوان اكنوا تي��عوا مليل يش 
وا]د تيد�ر نقطة نظام تيربك Lىل البطونة وحيÕس ذاك املتد|ل ٕاىل اكن 

ح`ا اليوم رجعنا بعد ما تنقولوا ²ادي جتي مك�سFبات ا²ادي يتد|ل، 
  .ا=لور²ادي èرجعوا 

  .سشكرا السFيد الرئ>
  .وهللا �كرث |ريك اليس بنكريان هللا خيلف Lليك

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا

ٕاذن �رشع ا#ٓن يف معاجلة أ#سFئ^ الشفهية املدر[ة يف [دول ٔ�عامل 
ٔ�سFئ^ مهنا �ٓنية مو�ة لقطاع السكىن  9سؤ©،  19هذه اجللسة وLددها 

ئ^ Lادية ٔ�سF  10الشFباب والرÄضة، الص¾ة والطاقة واملعادن، ال�شغيل، و
موزLة Lىل قطاLات الشFباب والرÄضة، ال�شغيل، اخلارجIة، التعمري 
وٕاLداد الرتاب الوطين، الرتبية الوطنية، الصناLة والتâارة، االتصال، 

  .الصناLة التقليدية، التâارة اخلارجIة، الوزارة امللكفة ¢ملاء
  .ٔ�سFتاذ�ٔ تفضل 

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .الرئ>سشكرا السFيد 

السFيد الرئ>س يف هذه ا=لحظات احلزينة بغيت ٔ�نذ�ر بtٔنه ٕا¢ن سFنوات 
الرصاص اليت ذرف فهيا املغاربة دموLا غز�رة وقدموا فهيا اعتقاالت ¢مجل^ 

رضة يصدح وبقوة دا|ل الربملان، اوٕاLدامات |ارج القانون، اكن صوت املع
صدرها لصوت واكنت احلكومات املتعاق�ة ٕا¢ن سFنوات الرصاص ي�سع 
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  .املعارضة
سFنوات الرصاص السFيد الرئ>س، سFنوات ©èهتااكت اجلسFمية حلقوق 
إال�سان اليت Lاجلهتا بالد� بفضل حمكة [الÅ امل� وبفضل نضج الشعب 

، وبفضل الكفا]ات ا=يل املغريب وقوى التقدم واحلداثة دÄل الشعب املغريب
جترؤ Lىل قطع البث مات قدموها املغاربة جIال بعد جIل، مل ðكن احلكو 

  .التلفزيوين Lىل املغاربة وم`ع املغاربة من مoابعة وقائع [لسة دسFتورية
من  - و�� فٕان القرار ا=يل |ذاه السFيد رئ>س احلكومة احملرتم هو 

م�Ý مÝل حشذ الساككني �حب اSميقراطية يف هذا البã، وال  -و�ة نظر� 
فالسFيد رئ>س احلكومة ��  ميكن السكوت Lىل هذا القرار الطاáش،

املسؤولية، مل  هاتبعتوا، ٕاخواين ٔ�خوايت، مل �كoف طي^ سFن�ني من تولي
�كoف ¢بزتاز اSوÅ، مل �كoف ¢بزتاز اzمتع وا�هتديد ¢خلروج ٕاىل الشارع، 
ومل �كoف كذ� بتصفIة احلسا¢ت واسFتغالل م`صبه �رئ>س احلكومة 

   .ال، هاذي نقطة نظام هللا خيليكهتريب أ#مو  ،=ل�سرت Lىل اجلرامئ

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
هللا خيليمك شوف، هللا خيليمك شوف، هللا ، هللا خيليمك، هللا خيليمك

  .خيليمك، هللا خيليمك، �ٓلسFيد املس�شار، �ٓلسFيد املس�شار
ٔ�رجوك، السFيد املس�شار تصÂت، وا ²ري امسع حىت ٔ�نت، راه  ،ٔ�رجوك

وا|ا وا ²ري تصÂت حىت ٔ�نت غنعطيك  امسع، ٕايوا ²ري امسع،.. مايش
  . ٕايوا صايف ..اللكمة وقل ا=يل بغييت

  .لكيش عنده احلق يتد|ل.. هللا خيليك، امسع يل مزÄن
. . ٔ�رجوك، السFيد املس�شار، اليس حكمي يف جعاÅ، هللا خيليك، مكل

  . حىت ٔ�نت عندك احلق تتلكم، حىت ٔ�نت ðلكم
  .زد ٔ�ليس بÂشامش تفضل

        ::::عبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  السFيد الرئ>س،

  واش Ðسمح يل èمكل ال�م دÄيل؟ 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ..هللا خيليك يف

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
|ذوا اللكمة ويقولوا نقطة نظام، واسFمتع يل ٔ�رجوك، tٔ إالخوان الكرام ي

  .²ري نذ�رو، راه حىت السد الرئ>س، èمكل، غنواصل

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السFيد رئ>سالسFيد رئ>سالسFيد رئ>سالسFيد رئ>س
  .|ا تواصل، ولكن بعâاÅ، هللا خيليك، دغيااو 

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
بعâاÅ، ولكن ²ري ¢ش نوحضو، راه حىت م`ني اكن سFنوات القمع راه 
دوز� ©عتقاالت وحىت وا]د ما ²ريهبنا خيوف`ا، رئ>س احلكومة وأ#تباع 

ح`ا نع>ش ٔ�جواء اSميقراطية دÄلو لن �رهبوننا، ٔ�ح`ا حق`ا اSسFتوري، وا
وèمكل ، خيليكبفضل كفا]ات دÄل املغاربة، وèمكل اللكمة دÄيل، هللا 

  .اللكمة دÄيل
  السFيد الرئ>س،

ما نفرضوش الوصاية، اح`ا كنا|ذو حق`ا .. السFيد رئ>س احلكومة احملرتم
  . يف ال�م فقط لÂشري ٕاىل ٔ�ن السFيد رئ>س احلكومة

  قطة نظام؟ن نقطة نظام، نقطة نظام،

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ..شوف هللا خيليمك نٕاذ

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  ..ح`ا كنقول �لك ٕاخoصار ولكن �لك وضوحا ،السFيد الرئ>س

  ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
   .طار نقطة نظام هللا خيليكإ  يف

  ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .يف ٕاطار نقطة نظام

  ::::ةةةةالسFيد رئ>س اجللسالسFيد رئ>س اجللسالسFيد رئ>س اجللسالسFيد رئ>س اجللس
  .ٔ�خمت اليس حكمي

  ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
اه السFيد ذ|اويف لكمتني، وبدون ðزويق ٔ�و ðمنيق بtٔن هذا القرار ا=يل 

رئ>س احلكومة احملرتم جبرة قمل وا=يل �يحرم املغاربة ٔ�هنم «شوفوا يف التلفزيون 
والوقائع العمويم دÄهلم ا=يل �يæلصوه ¢لرضائب املدا|الت دÄل الربملان، 

هذا قرار يعكس èزLة التحمك والسلطوية اجلديدة وهو قرار  ،دÄل اجللسة
  .مرفوض

 ÅوSيد رئ>س احلكومة احملرتم ٕاماكنيات اFه السIتغل فFوهو قرار ك>س
تنقولوا بtٔن هذا  :ح`ا تنقولوا نقطتني اثن�ني فقطالتمكمي ٔ�فواه املعارضة، و 

ة ٔ#ن الهيئة اSسFتورية اليت القرار هو قرار فIه شطط يف اسFتعامل السلط
Ðسهر Lىل التلفزيون العمويم يه الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 
واzلس ا�ي خيول Û اSسFتور صالحIة احلمك بدسFتورية ٔ�و Lدم 

  .دسFتورية إال]اطة هو اzلس اSسFتوري
، ويتطاول HACA1والسFيد رئ>س احلكومة هبذا القرار يتطاول Lىل 

zىل اL ا|يل و]نيSتوري، جملس املس�شار�ن �راجع نظامه اFسSلس ا
حيمك اzلس اSسFتوري ويبدي رٔ�يه اSسFتوري حنن �س نؤمن 
¢ملؤسسات وسرنحب بtٔي اجهتاد وبtٔي قرار يتæذه اzلس اSسFتوري، 

بغا السFيد رئ>س احلكومة حيجب الشمس ¢لغر¢ل ومينع املغاربة الكن ٕاىل 

                                                 
1Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle  
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ق لفضح البؤس السFيايس ا=يل ¢غي يد|ل فIه من ©سF¨ع لصوت احل
  .السFيد رئ>س احلكومة، فهذا قرار مرفوض

حنن ن�شÕث حبق`ا، هللا خيليك ون�شÕث حبق`ا وحتملوا ٔ�نمت  ،و��
ãميقراطية يف البã= مسؤولية ٔ#ننا �شهد مذحبة.  

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا هللا خيليك

اكيÂش البث، ماكيÂش البث، ، ٔ�صاحيب راه ما انبداو ¢ٔ#سFئ^ بعد
نبداو أ#سFئ^ اللكمة ٔ#]د السادة املس�شار�ن من الفريق ©سFتقاليل 

  .لتقدمي السؤال
  ....|ليو� èزيدوا

  .هدر ðلكما üÄ لمك اللكمة ٔ�سFيدي تفضل

        ::::اله احللوطياله احللوطياله احللوطياله احللوطياالٕ االٕ االٕ االٕ املس�شار السFيد عبد املس�شار السFيد عبد املس�شار السFيد عبد املس�شار السFيد عبد 
  شكرا السFيد الرئ>س السادة الوزراء،

  ن احملرتمني،السادة وأ#خوات املس�شار�
يف احلقIقة يف هذا النقاش ا=يل دا&ر اليوم وا=يل مع اكمل أ#سف كنا 
ن�Âه Û مكجموLة دÄل ©حتاد الوطين م`ذ مدة وكنا نطالب بtٔن �كون 
النظام اSا|يل zلس املس�شار�ن ي¨ىش مع املتغريات اليت ]دثت يف 

ومة [ديدة، ب�ã، مع اكمل أ#سف ٔ�نه [اء دسFتور [ديد، و[اءت حك
 Û القةL نا هنا نتعامل مع نظام دا|يل الIو[اء جملس نواب [ديد، وبق

  .¢لواقع املغريب اليويم
مجموLة دÄل ا=لقاءات دÄل  لنا ومع اكمل أ#سف، وال زلت ٔ�تذ�ر ٔ�ن

  .ا=لجنة ٕالLادة النظر يف النظام اSا|يل اكن حيصل فهيا الغياب
 Fل ا=لجنة حرضته مع السÄيد رئ>س ا=لجنة فقط، واليوم �ٓخر لقاء د

ن��اىك Lىل رضورة تطبيق النظام اSا|يل، ٔ�ي نظام دا|يل هذا؟ ومن 
  ا�ي ٔ�صبح يعرتف به يف ٕاطار اSسFتور اجلديد السFيد الرئ>س؟

ملا نتلكم اليوم عن إال]اطة، إال]اطة موجودة ومضمونة يف النظام 
وب �برية [دا، اSا|يل، ولكن هذه إال]اطة السFيد الرئ>س، تتæللها عي

لعل ٔ�مه عيب كنا قد �قشFناه سابقا هو حق اzموLات الربملانية يف 
  .إال]اطة

ني، يفكIف يعقل، �يف يعقل ٔ�ن ðكون إال]اطة فقط لفéة من الربملان 
  وال حق لفéة ٔ�خرى يف نقطة إال]اطة؟

العيب الثاين، العيب الثاين السFيد الرئ>س، هو ٔ�ننا Lرب� ٔ�نه ال ميكن 
[اءت Û من الناحIة  ٔ�ن ÐسFتغل نقطة إال]اطة يف ²ري ما وال يعقل

  .القانونية كام ينظمها النظام اSا|يل
النظام اSا|يل يت¾دث عن نقطة إال]اطة، ل>ست تصفIة حسا¢ت، 

هنا، . Lالنال مع حكومة وال مع رئ>س حكومة وال مع فالن، وال مع 
ء ¢المس، إال]اطات إال]اطات السFيد الرئ>س، كنا �سمع فهيا ٔ�سامء الوزرا

السFيد الرئ>س، بعض مهنا اليوم مؤخرا، ٔ�دى ٕاىل ٔ�ن جيعل ٔ�]د املواطنني 
نه ٔ�صبح مهتام يف ٔ�|القه ويف �ٔ املغاربة ٔ�ن �كون يف موقع غريب، حبيث 

  .سلوكه عندما ٔ�ريد Û ٔ�ن �كون هناك فرق ب>`ه وبني ٕاخواننا أ#مازيغيني
ا النظام ومل ðكن قضية من ا�ي يتحمل ت� املسؤولية؟ مل �كن هذ

إال]اطة معقوÅ، يف ٔ�ن �سمع صوK =لمعارضة ويه تتلكم يف احلكومة ويف 
الوزراء و¢ٔ#سامء، وال حيق =لحكومة، وال حيق =لوزراء، وال حيق =لوز�ر 

  .امللكف ¢لعالقة بني الربملان وبني احلكومة، ٔ�ن ينÕس �لكمة
صوته هو و]ده ٔ�ن  مفن ا�ي يقفل ٔ�فواه ا#ٓخر�ن؟ ومن ا�ي �ريد

  . �كون مسموLا؟ ؤ�ن ال �رى املواطنون ٕاال رٔ�ي املعارضة
هذا ²ري م`طقي، و²ري معقول، ول>س من اSميقراطية يف يشء، وهو 

ٓ نوع    .خر من التحمك، السFيد الرئ>س�
و��، حنن اليوم السFيد الرئ>س، نقول البد من ٕاLادة النظر يف النظام 

مها اzلس اSسFتوري يف ٕاطار جملس اSا|يل، وٕاىل اكنت القضية حس 
النواب، ال بد ٔ�ن �كون توازن بني جملس النواب وجملس املس�شار�ن، 

  .حىت ðكون العالقة قامئة Lىل احلق =لجميع
  .اSميقراطية يه ٔ�ن �كون لنا مجيعا احلق يف ال�م

اSميقراطية يه ٔ�ن �سمع =لحكومة كام Ðسمع =لمعارضة، ٔ�ما ٔ�ن �كون 
ت الوحIد، فهذه ل>ست دميقراطية، ول>ست ٕاال حتكام من نوع عند� الصو 

  .�ٓخر
  .وشكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
لسادة املس�شار�ن، ٕاال اوا|ا، شوف، ٕاىل مسحتوا ٔ�لسادة إالخوان، 

  .²�ٔري صرب ²ري صرب ²ري صرب ..مسحتوا نتصنتوا =لحكومة
ه السFيد الوز�ر شوف، ٕاال مسحتوا، نتصنتوا =لحكومة، شاك ðكول، را

  .عندو رد
تفضل السFيد الوز�ر، . الوز�ر عندو رد، صرب ²ري fشوية، هللا خيليك

صايف، السFيد الوز�ر ²ادي جياوب وديك الساLة، هللا خيليك، هللا 
  .خيليك، احلكومة ٕاال طلبت اللكمة |اصنا نعطيوها

  ..تفضل

        ::::اzمتع املديناzمتع املديناzمتع املديناzمتع املدينالسFيد احلب>ب شو¢ين الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان و السFيد احلب>ب شو¢ين الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان و السFيد احلب>ب شو¢ين الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان و السFيد احلب>ب شو¢ين الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان و 
  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
اليس دعيدLة هللا خيليك، السFيد  تفضل السFيد الوز�ر، تفضل

تفضل تفضل السFيد الوز�ر، . دعيدLة �ٓلسFيد رئ>س الفريق، هللا خيليك
  .وصايف ٔ�صاحيب

  .تفضل السFيد الوز�ر
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        ::::ديندينديندينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع امل
  .شكرا السFيد الرئ>س

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل سFيد املرسلني
اسFمتعت ٕ¢معان ملدا|الت إالخوان ©حâoا- Lىل هاذ ما اعتربوه 
قرار ðمكمي وحتمك وتلجمي وٕاىل �ٓخره، وأ#سف الشديد كنت ٔ�متىن مكمثل 

س احلكومة واحضة، احلكومة ٔ�ن ٔ�مسع نقاشا يف املوضوع، رساÅ السFيد رئ>
حتيل Lىل قرار�ن =لمâلس اSسFتوري، حتيل Lىل قرار�ن =لمâلس 

ح`ا يف ااSسFتوري، ٔ�� جناوبك اليس الرئ>س، ٔ�� جناوبك، ال معل>ش 
حوار مفoوح، ك>سولين السFيد الرئ>س �يقول ليا Lالش حمرضت>ش معنا يف 

Sميقراطية؟ ندوة الرؤساء؟ ودا¢ اSميقراطية يه هاذي؟ ودا¢ هاذي يه ا
....  

  .واش نتلكموا وال م`تلكموش السFيد الرئ>س؟ ²ري مسعو شوية

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . تفضل السFيد الوز�ر، ٔ�رجوك ٔ�ليس دعيدLة هللا خيليك

و²ري |ليو الوز�ر هيدر وصايف راه هو �يتلكم، ٔ�رجوك، تفضل �ٓيس 
  .الوز�ر

        ::::ع املدينع املدينع املدينع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمت
رساÅ السFيد رئ>س احلكومة املو�ة ٕاىل السFيد رئ>س اzلس احملرتم 

لمâلس اSسFتوري، و¢لتايل إالشاكل ل>س مطرو]ا مع =حتيل Lىل قرار�ن 
إالشاكل احلقIقي اليوم مع قرارات مؤسسة  ،احلكومة، ٕان اكن هناك ٕاشاكل
يف ٕا]اطة مماث^ القرار أ#ول يتعلق ¢لبث  .دسFتورية مبثابة قضاء دسFتوري

يف جملس النواب، قرر اzلس اSسFتوري Lدم دسFتور�هتا يف القرار 
والقرار كذ� املهم راه اSميقراطية فهيا إالنصات، راه اSميقراطية  13/924

  .صÂتت ²ري  فهيا إالنصات، دا¢
القرار أ#ول ٔ�رجو ٔ�ن ي�سع صدرمك ليك نفIدمك ¢ملعطيات وراه املؤسسة 

ح`ا مؤسسات، وماكيÂش م`طق الغلبة والتحمك والهمينة، ااف يف هناية املط
ٔ�� لن ٔ�نفعل اليس دعيدLة، وسtٔقول معك ٔ�نه صواب يف ٕاطار ©جهتاد 

  .احلكويم حتت سلطة مؤسسة دسFتورية
من  104ا�ي قىض بعدم مطابقة ٔ�حاكم املادة  924ٕاذن القرار رمق 

هذا الشق أ#ول يف  ،ةالنظام اSا|يل zلس النواب واعتربها ²ري دسFتوري
مكو�ت ويف ٔ�راكن الرساÅ اليت و�ت ٕاىل احلكومة والقرار احلكويم ول>س 

  .قرار رئ>س احلكومة يف م`طق العزل والتخصيص، هذا قرار دÄل احلكومة
الثاين ا�ي ال يقل ٔ�مهية وا=يل �يتاكل مع القرار أ#ول هو القرار  القرارالقرارالقرارالقرار

اسFبة النظر والبت يف مطابقة النظام هذا القرار ا=يل صدر مبن ،98/213
ويف دسFتوريته يقيض بtٔنه ٔ�ن جحية القرار  اSا|يل zلس املس�شار�ن املوقر

ال تقoرص Lىل النص ا�ي صدرت يف شtٔنه بل متتد ٕاىل ٔ�ي نص �ٓخر 
هذا 7م دÄل القضاة جملس  ،جتمعه وٕاÄه و]دة املوضوع والسÕب

  .اSسFتوري
من يعتقد بtٔن احلكومة خرقت اSسFتور  إالشاكل ا#ٓن ٕاذا اكن هناك

مفا Lليه ٕاال ٔ�ن يتو[ه ٕاىل اجلهة اليت يه خموÅ دسFتورÄ يف ٔ�ن تقول 
ال امسح يل ما  ،بدسFتورية ٔ�و Lدم دسFتورية موقف احلكومة، خصوصا

تقطعن>ش ٔ�� امسعتك ما تقطعن>ش، ما تقطعن>ش ٔ�� فقط ٔ�طالبك ٔ�ن ال 
وال دسFتوري وال حتمكي تقاطعين فقط، قرار ٕاداري وال سFيايس 

اSميقراطية هذا من تقIميك وتقميي وتقد�ري لكن ا#ٓن ٔ�رجو ٔ�ن تنصت فقط 
  .صدرككام ٔ�نصتنا ٕاليمك، سtٔمكل ٕاذا اÐسع 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .تفضل، تفضل، تفضل السFيد الوز�ر ٔ�مكل

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ودعوين ٔ�ذ�رمك  .ٕالخوة الكراما�كن قرارا مفاجéا ¢ملناسFبة فهذا القرار مل 

ٔ�ن هذا أ#مر تداولنه مرارا يف ندوة الرؤساء وتداولته احلكومة يف جملسها 
كÝري من إال]اطات عن مقصدها ل مرارا وðكرارا Lىل |لفIة ©èزالق 

  .القانوين املثÕت يف نظاممك اSا|يل املوقر احملرتم
ٔ�صبح  ،عن هذا السلوك ٔ�صبح «يسء =ãميقراطيةوملا ارتtٔت احلكومة 

يقدم العالقة ¢ملؤسسات بtٔن Lالقة رصاعية اسFتحواذية فهيا لطرف احلق 
يف ال�م والطرف ا#ٓخر ل>س Û احلق يف ال�م، هنا احلكومة بعد هذه 

ما تقطعن>ش، ال ما تقطعن>ش، ما تقطعن>ش،  ..املدة من سFن�ني راه سFن�ني
  .، ما تقطعن>ش، ، ما تقطعن>ش، تقطعن>ش، ما ، ما تقطعن>ش

ٔ�� مسFتعد �سمع ليك يف ٕاطار حوار مايش يف ٕاطار حىت املقاطعات، 
ٔ�� مسFتعد نبقى معاك حىت =لفجر ولكن يف ٕاطار إالنصات املتبادل، ال ما 

ذك اليش شغ� مع ©]رتام اهذا تقد�رك ه ..تقطعن>ش، ما تقطعن>ش
  .الاكمل ما تقطعن>ش

        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل 
  .هللا خيليمك |ليو الوز�ر �مكل

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ودعوين ٔ�ذ�رمك السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ذ�رمك بقصة مماث^ ٔ�� 

ٓ �ٓسفين و  ملين 9عضو يف احلكومة ٔ�ن يtٔيت السFيد رئ>س احلكومة يف �ٓخر �
نقطة نظام ويقول السFيد الرئ>س  [لسة مسائ^ شهرية ويضطر ليك يtٔ|ذ

هذي �ٓخر مرة ²ادي ن�`ازل Lىل حقي يف قضية تقسFمي دÄل الزمن، رمغ 
  .كام تعرفون دÄل كذ� اzلس اSسFتوري قرارٔ�نه هذا 

فاليوم ال جيب ٔ�ن تضيقوا من هذه القرارات ¢لعكس خص تقول ٔ�ودي 
|لل فtٔن ا#ٓن كام تفضل السFيد املس�شار احملرتم ٕاذا اكن هناك من 

مع  وهتطابقليك احلكومة انتظرت سFن�ني ليك حتينوا نظاممك اSا|يل و 
ٔ#ن حىت حضور السFيد رئ>س احلكومة لهذا اzلس املوقر ال  ،اSسFتور
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يtٔيت يف ٕاطار النظام اSا|يل، النظام اSا|يل ال يتوفر Lىل مقoضيات 
طار اSسFتور مساءÅ رئ>س احلكومة يف هاذ اzلس املوقر، وٕامنا يtٔيت يف إ 

و¢لتايل جيب إالقرار بtٔن هناك يعين مسؤولية يف تtٔ|ري تطابق واملطابقة 
  .دÄل النظام اSا|يل مع اSسFتور حلل إالشاكليات

فال ميكن =لحكومة ٔ�ن تظل يف موقف املتفرج ويه ðرى لك ٔ�سFبوع 
ٕاشاكليات تثار ويه |ار[ة م`طق اSسFتور ا�ي ينص Lىل توازن 

  .السلط
عنده  ،لسFيد الرئ>س احملرتم، القرار دÄل احلكومة واحض¢خoصار ا

جهتاد قضايئ دسFتوري واحض، بقرار�ن ام�ين Lىل  ،مس�`د دسFتوري واحض
  . دسFتوريني واحضني، ولÊٔسف حلد الساLة مل �سمع ٔ�ي نقاش يف املوضوع

  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .اليس العلمي تفضل ..صرب اليس العلميا، اوا| اشكرا، وا|

  .|ا اليس ا=لباراو 

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  السFيد الرئ>س،
  السادة الوزراء،

  السFيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�� اسFمتعت ٕ¢معان جلواب ٔ�و لتد|ل السFيد الوز�ر  ،السFيد الرئ>س

امللكف ¢لعالقات مع الربملان، وا�ي ]اول من |الÛ ٔ�ن يربر القرار 
عن السFيد رئ>س احلكومة �ون هذا القرار اس�`د Lىل قرار�ن  الصادر

  .صادر�ن عن اzلس اSسFتوري يف املوضوع
مت قطع البث التلفزي املبارش لوقائع (.....¢ حرمان ٔ�عضاء الربملان مناد

  ).اجللسة العامة

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
لسة قرتح èرفعوا اجل كنهللا خيليمك شوف ٔ��  ..ٕاىل امسحتوا إالخوان

  .دقIقة ونطلعوا عند الرئاسة و�شوفوا واش اك�ن |لل واش اك�ن 15وا]د 
  .شكرا

لسادسة والعرش�ن بعد ثة واSقIقة اال عند الساLة الث رفع اجللسة مؤقoا(
  .)الزوال

        ))))وعرشون دقIقةوعرشون دقIقةوعرشون دقIقةوعرشون دقIقةساLة ساLة ساLة ساLة مرور مرور مرور مرور     بعدبعدبعدبعد    اسFتاسFتاسFتاسFت====`اف اجللسة`اف اجللسة`اف اجللسة`اف اجللسة((((
        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
�سFتtٔنف هذه اجللسة طبعا بعد االتفاق مع مكو�ت هذا اzلس ومع 

يع السFت=`اف هذه اجللسة، ؤ�ذ�ر بtٔن هذه اجللسة اSسFتورية |اصة امجل 
  .¢ٔ#سFئ^ الشفهية

ٕاذن �سFهتل [دول ٔ�عامل هذه اجللسة ¢لسؤال ا#ٓين املو[ه ٕاىل السFيد 
  .وز�ر السكىن وسFياسة املدينة، حول سFياسة املدينة

�سايل السؤال  ..اللكمة ٔ#]د السادة املس�شار�ن ©سFتقالليني
 خيليك، واش غتطرح السؤال وال ما غتطرحش؟ طرح ونعطيك هللا

  .السؤال Lاد نعطي نقطة نظام

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .هللا هيديك ،ال السFيد الرئ>س، ٔ�� ما قل�ش نقطة نظام

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ٔ�� قلت � طرح السؤال

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
ملدينة وما قلت>ش ٔ�ش من فريق، ٔ�نت عطي�ين اللكمة، قلت سFياسة ا

  ²ري قل لنا الفريق؟

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .الفريق ©سFتقاليل

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .هكذاك هللا جيازيك خبري
  .ٕاذن شكرا السFيد الرئ>س

  السFيد الوز�ر،
  السFيدة والسادة املس�شارون،

 اكن بود� طبعا ٔ�ن نطرح هذا السؤال، وكنا سFنكون من ٔ�ول
املتد|لني يف مسائ^ احلكومة يف هذه اجللسة اSسFتورية أ#سFبوعية 

  . ا<صصة =لمراق�ة
نتtٔسف Lىل ما وقع خبصوص |لق ٕاشاكليات ٔ�دت ٕاىل ضياع  ،لكن

]زي �بري من زمن هذا اzلس وتواص� مع الرٔ�ي العام الوطين يف ٕاطار 
املواطنات مسائ^ احلكومة، حول مواضيع بدون شك هيمت هبا املواطنون و 

  . ويعرفون رٔ�ي سواء طارح السؤال ٔ�و احلكومة حولها
وذ� مرده وقد اسFمتعنا ٕاىل ترب�رات السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات 
مع الربملان واzمتع املدين حول ٕاهدار قسط �بري من الزمن ا<صص لهذه 

  . اجللسة
@ وحنن يف الفريق ©سFتقاليل ال �شاطر ذ� الرٔ�ي، ومن ¢ب ðاك

الفرص وقد تواصل مع الرٔ�ي العام من هذه املؤسسة احملرتمة، البد ٔ�ن نؤكد 
اليوم ٔ�ن هناك حقوق اكنت والزالت مك�سFبة لهذا اzلس يف ٕاطار 
التواصل مع الرٔ�ي العام وٕايصال املعلومة ٕاىل الرٔ�ي العام ومن |الÛ ٕاىل 

زمة ملعاجلة مكو�ت هذا اzلس، وٕاىل احلكومة كذ� الختاذ التدابري الال
  .بعض القضاÄ ا#ٓنية اليت ال تتطلب ٔ�و ال ÐسFتوجب التtٔ|ري

ٕاال ٔ�ن ما طرٔ� ٔ�و ما فوجéنا به اليوم من سلب ذ� احلق عن طريق 
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اسFتغالل النفوذ والسلطة من طرف رئ>س احلكومة، وجحم تواصلنا مع 
الرٔ�ي العام، وغياب مواضيع من أ#مهية مبا اكن، اكن يtٔيت هبا الفرق، 

عارضة وأ#²لبية، نعتقد ٔ�نه ال ٔ�ساس Û من القانون ال من الناحIة امل
اSسFتور ا�ي و  ..اSسFتورية وال من �حIة تطبيق النظام اSا|يل ا�ي 
  .حيمك Lالقة هذا اzلس، سواء مع احلكومة ٔ�و مع أ#غيار

السFيد الرئ>س، امسح يل هللا خيليك، ٔ�س�سم¾ك، البد ٔ�ن نؤكد، 
بد السFيد الرئ>س ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اzلس اSسFتوري، السFيد الرئ>س، ال

السFيد الرئ>س، البد ٔ�ن نؤكد ال ميكن جبرة قمل ٔ�ن نلغي مجيع ما دٔ�ب هذا 
  .اzلس

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ٔ�رجوك السFيد الرئ>س.. ٔ�رجوك

  . وصايف راه وصلت الرساÅ. اèهتAى الوقت السFيد الرئ>س
ٓ سFيدي دا¢ عندك السؤال طرحت فIه ا=يل بغييت  هللا خيليك �

الرئ>س، هللا خيليك، عندك السؤال طرحت فIه ما ðريد، عندك ثالثة 
اSقائق ¢ش نتفقو، وا]د ثالثة اSقائق ا=يل بغا يد�ر أ#سFئ^ يد�رها شغلو 

  . هذاك
أ#سFئ^ الشفهية، السFيد الرئ>س هللا خيليك، بدينا يف يف دا¢ بدينا 

  .أ#سFئ^ الشفهية اèهتAى الوقت
 ..Lىل سFياسة املدينة ؟مة =لحكومة، احلكومة اك�ن عندك يش رداللك

Äüيد الوز�ر تفضلFتفضل الس ، .  
  . زيد دا¢ «سكت ²ري سكت ..تفضل

  .|ليو الوز�ر هيرض، |ليو الوز�ر هيرض

        ::::السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة
  .شكرا السFيد الرئ>س احملرتم

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
Sيد الرئ>سهللا خيليك، ثالثة اFسالت �ٓ الس �Äقائق د .  

هللا، ٔ�ش غند�ر  ىعطأ�ش ²ادي ند�ر ليه نقoلو؟ هذاك اليش ا=يل 
   ..مشلكة هاذي..واييل ه؟ يل 

صرب، �ٓ اليس اهللا خيليك،  ..هللا خيليمك شوف ..هللا هيد�مك حىت تبغيو
   ..صرب، وا]د اSقIقةاصرب، وا االرايض، هللا خيليك 

  . ðلكماهرض، اهرض،اشوف، 

        ::::السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ةالسFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة
  . السFيد الرئ>س احملرتم

  .السFيدات والسادة املس�شار�ن
  ..ما ميكÂش

  

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
هللا خيليك، طبقا جلدول أ#عامل ا=يل عندي، عندي ثالث دقائق 

راه لك يش عندو احلق  ..دÄل السؤال، صايف، هللا خيليمك، ٕاىل بغيت
¢ نعطيوه التعقIب، جياوبو ونعطيوه اود ..ات التعقIبهيرض، لك يش، راه ف

  .التعقIب
جتاوب احلكومة ونعطيه التعقIب، ٔ�شFنو املشلك؟ جتاوب احلكومة 

  . ونعطيوه التعقIب
  ..ٕاوا |ليو� ن��عوا القانون

ها هو اك�ن ا=يل غينوب Lليه، اك�ن التضامن احلكويم، ها السFيد 
اوب وا]د جوج دقايق، وراه فيت وز�ر الص¾ة ²ادي جياوب ٕاىل |ليتوه جي

امسعوا يل، هللا خيليك، امسعوا يل،  ..ثالث دقايق، هللا خيليك، شوف
ٔ�نت طرحت السؤال، وامسع يل، �ٓش ب>ين وبني رئ>س احلكومة، ²ري 

  .تصÂت يل، وامسع يل، هللا خيليك، تصÂت
  . اSميقراطية يه ٔ�وال، شوف |يل اجللسة ÐسFمتر، راه اك�ن ماكن �ٓخر

  . ðلكم، Ä هللا، زيد، لك يشا ،هرضا
  ؟هذا ما بغا «سكت، هذا ٔ�شFنو ؟واش ند�روا

  :املس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايض
  .ٕاذا مسحت السFيد الرئ>س، خبصوص البث، السFيد الرئ>س

  .السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
شوف ٔ�سFيدي، امسع يل هللا خيليك، ٔ�� شوف، ٔ�� هنا مايش شغيل 

لسة فقط، كÂسري اجللسة، عندها ثالث دقايق دÄل يف البث، كÂسري اجل 
  ها هذا اشFنو غند�ر؟. .البث ..السؤال ا=يل طرح السؤال

  .ها انت ك�شوف

  :املس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايض
  .ما ²ادي نطرحوا سؤال حىت جتاوبو Lىل البث

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
Ä ،وهذا ٔ�ش ²ادي ند�رü.  

  :املس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايضاملس�شار السFيد ٕادر«س الرايض
سFيد الرئ>س، حق`ا يف املامط^ دÄل احلكومة، و|اص الشعب ال 

  .املغريب يعرف`ا ٔ�ش تنقولوا

    ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
هللا خيليمك، شوف هللا خيليمك ²ري شوية النظام، راه لك وا]د Ä|ذ 
حقو لو اكن |ليتو أ#مور متيش، راه لك وا]د Ä|ذ حقو يف ال�م، وا 

�م، ٔ�ش ب>ين وبني يش بث Ä��ٔ؟ هللا سFيدي لك وا]د Ä|ذ حقو يف ال
  . هيديك
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 �Äقائق دSاليس أ#نصاري، ثالثة ا ٓ |ذ�هتا |ليه جياوبك وعقب، ا�
راه عندك ربعة أ#سFئ^ قول ا=يل بغييت، سالت اèهتت هاذيك اجللسة 
أ#وىل سالت، النقاش ساال، شوف النقاش ساال، د|لنا يف أ#سFئ^ 

  . الشفهية
  . .وهللا هيديك ؤ�نت

|ليه جياوبك احلكومة ومكل، عقب، هللا �رمح ¢ك، وعقب  ،شوف
ويعقب ٔ�صاحيب يطرح السؤال جياوب ويعقب، Lالش ما  ..هاذيك الساLة

ننظمو، و²ري ننظمو، راه لك وا]د �يغوت يف  ؟بغيتوش تنظمو الشغل
  . �ة

[لس، هللا �رمح ¢ك، ²ري [لس، هللا �رمح ¢ك، اهللا �رمح واSيك 
[لس، هللا هيديك، هللا هيديك، إالخوان، هللا احيب ²ري ٔ�[لس ٔ�صا

ٓ فؤاد، هللا �رمح ¢ك، |يل احلكومة جتاوب هللا  خيليك [لس، [لس �
  . �رمح الوا�Sن

وا اح`ا يف  ..احلكومة، وا هللا هيديك ..صرب «سايل السؤال اليساو 
السوق دا¢، ورا عيب ٔ�عباد هللا، عيب وهللا ٕاال عيب ¢ü، الناس 

تفرجو فIنا، راه حبال السوق وال هنا وهللا ٕاال عيب، وهللا ٕاال عيب �ي 
وهللا ٕاال عيب Lليمك ¢ü، راه املواطنني �يتفرجو، ك>شوفو، راه  ..Lليمك

  . حشومة، وهللا هيد�مكا
[لس اليس الرايض، وا]د ا[لس و²ري اوا ²ري تنظمو بعدا، وا ²ري 

 ال؟ ٔ�مشن رشيط، واش اSقIقة، |يل اجلواب الوز�ر جياوب، ٔ�شFنو يل
  . تفضل ..رشيط؟ واييل هللا هيذيكال اح`ا يف السوق؟ الرشيط ٔ�مشن 

  .ٕاوا ٔ�ش ²ادي ند�ر =لحكومة ما بغاÐش جتاوب

        ::::املس�شار السFيد الصادق الرغيوياملس�شار السFيد الصادق الرغيوياملس�شار السFيد الصادق الرغيوياملس�شار السFيد الصادق الرغيوي
  السادة الوزراء،

  أ#خوات وإالخوان املس�شار�ن، 
ريد جوا¢ امسحوا يل يف البداية يف ٕاطار نقطة نظام يف ٕاطار النظام، �ٔ 

دقIقة و²ادي جيي  L15ىل ©ج¨ع ا�ي مت بعد رفع اجللسة، قلتو لنا 
  .اجلواب، اجلواب مل يtٔيت بعد ٔ�كرث من ساLة ونصف

حنن نoÂظر اجلواب، ٔ#نه إالشاكل احلقIقي ا=يل مطروح ل>س هو م`ع 
  . إال]اطة Lلام

ىن ٔ�هنا إال]اطة Lلام، السFيد الرئ>س ٔ�عطى للك الفرق إال]اطة Lلام، مبع
مل متنع، وال ميكن ٔ�ن مينعها ال رئ>س احلكومة وال ²ريه، هنا� مؤسسات 

Åخمول لها احلمك يف هذه الناز.  
السؤال املطروح، وهو ملاذا ٔ�رص رئ>س احلكومة، ل>س Lىل م`ع 
إال]اطة Lلام، Lىل م`ع املواطنات واملواطنني املغاربة من ت��ع النقاش يف 

  جملس املس�شار�ن؟
ملاليني من املغاربة ا=يل تي��عوا لك ثال7ء النقاشات اجلادة حرمان ا

والعميقة والوطنية يف ٕاطار إال]اطة Lلام، ويف ٕاطار أ#سFئ^ يف جملس 
  .املس�شار�ن

  :ٕاذن السؤال املطروح احلقIقي، وهو
ملاذا ٔ�رص السFيد رئ>س احلكومة احملرتم Lىل م`ع املواطنات واملواطنني 

Lلام ٔ�هنا ٔ�عطيت لكمة إال]اطة Lلام للك الفرق،  ؟من ت��ع إال]اطة Lلام
  .ولكن حرم املواطنون من هذا؟ هذا هو السؤال اجلوهري

  :السؤال الثاين املطروح Lىل السFيد رئ>س احلكومة يف هذه النازÅ هو
  ما هو سÕب èزول هذا القرار؟

  ؟2012ملاذا مل يصدر هذا القرار م`ذ ٔ�ن ٔ�ىت السFيد رئ>س احلكومة يف 
ال ميكن ، ال ميكن، ا يل، ال ميكن، ال ميكن، ال ميكن، ال ميكنامسحو 

ال ميكن ٕاطالقا ٔ#ي شلك من ٔ�شاكل القمع وال�شو«ش ٔ�ن ، ٕاطالقا
لقد خضنا جتارب وجتارب سFنوات الرصاص، ف�أ#حرى  ..يوقفين، ٕاطالقا

ا#ٓن بعد ما �ضل الشعب املغريب وقواه احلية واSميقراطية من ٔ�[ل احلق 
  .ميف إالLال
هذا القرار أ#خرق ٔ�ىت م�ارشة بعد إال]اطة Lلام اليت تقدم هبا  ،ٕاذن

الفريق الفIدرايل يف حق خشص ٔ�هان جزءا من مكو�ت الشعب املغريب، 
نؤكد Lىل هذه إال]اطة ونقول بtٔننا ند�ن لك مساس حبقوق الشعب املغريب 

  . ومبكو�ته، ونؤكد Lلهيا
�� ..  

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . دقايق راك فoهيا، �ٓش ²ادي تقول هللا هيديك ¢ركة 3اه وصايف، ر 

ما اك�ن مشلك شوف ٔ�� عندي وا]د ©قرتاح ٕاىل مسحتيو، ٔ�� نقول 
لمك، املساءÅ الشهرية ²ادي جيي رئ>س احلكومة وتبوردو يك بغيتوا، ٕاوا 

   ؟مالمك
  .هللا هيد�مك ؟واش يف نظرمك اح`ا دا¢ ²ادي حنلوا املشلك هباذ اليش

        ::::ملس�شار السFيد الصادق الرغيويملس�شار السFيد الصادق الرغيويملس�شار السFيد الصادق الرغيويملس�شار السFيد الصادق الرغيوياااا
ال هذا يشء خطري ما حيدث ا#ٓن هو خطري [دا، لن �سمح بtٔن èرجع 

  . 2011ٕاىل الوراء لقد �ضلنا من ٔ�[ل احلرية واSميقراطية ودسFتور 
ولن �سمح ٔ#ي اكن ٔ�ن يعيد� ٕاىل الوراء ٕاطالقا، ٔ#ن الشعب املغريب 

ٔ�[ل اSميقراطية ومن ٔ�[ل  ٔ�رص Lىل اSميقراطية وسÂسFمتر يف النضال من
  .احلق ومن ٔ�[ل سFيادة احلق والقانون فوق امجليع

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
باليت، ٔ�� ²ادي نعطي لهذا، باليت �ٓ اليس  زيد، زيد، ..تفضلتفضل، 

  .عبد هللا

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
  . ٕاىل مسحت السFيد الرئ>س احملرتم إالخوان دÄلنا يف ٕاطار نقطة نظام
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  ...  ا اليوم فعالاح`
ٔ�وال السFيد الرئ>س، اح`ا اليوم يف وا]د املوقف ا=يل هو موقف 

  . Kرخيي، دا|ل جملس املس�شار�ن
ا=يل يف احلقIقة ا=يل |اصو . ا=يل يف احلقIقة، شوف السFيد الرئ>س

يتلكم بtٔمل مه اzموLات ا=يل يه حمرومة ¢ش تبلغ الصوت مضن أ#صوات 
   ..مع احلرة أ#بية املتضام`ة

  . اك�ن ²ري صوتك ٔ�نت

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
  ٕاذا مسحيت السFيد الرئ>س احملرتم،

ن املوقف مايش موقف سهل، اح`ا كنؤرخ tٔ ٔ�� ٔ�ؤكد Lلهيا ب ،اح`ا اليوم
لوا]د املر]^ دقIقة من Kرخي املغرب السFيايس، اح`ا ا#ٓن انطلق`ا، ا�حب 

  .. اSميقراطي
  . ٔ�قول ٕاذا مل ÐسFتحيي فافعل ما ش=ت ال.. ٔ�رجوك أ#خ النقايب

  .السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
Äü سالييت.  

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
  ..راه |اص ؟فني سالينا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .|ليوه هيرض، |ليو زمIلمك يتلكم

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
  .�ٓ الرئاسة |اصمك مضنوا حقوق أ#قليات، السFيد الرئ>س

ضمنوها، و¢لتايل املوقف دÄلنا اح`ا ت احلقوق دÄل أ#قليات |اصمك 
مايش موقف جماين، راه الشعب املغريب Lارف وواعي ومÂسوب الوعي 
دÄلو وصل لوا]د اSر[ة ا=يل �ميزي بني 7م ا=يل معقول وال�م ا=يل ما 

  . معقولش
ن من اح`ا ال�م دÄلنا طرح ٕاشاكلية، اك ،السFيد الرئ>س ،ا#ٓن

Lالش ااملفروض ٔ�ن الرئاسة جتي وتقدم لنا وتقول لنا ٔ�شFنو يه الترب�رات 
  . اكن هاذ املوقف، ها أ#ول، ال يف ٕاطار الندوة دÄل الرؤساء، وال ²ريمه

  .. النقطة الثانية
  . اSقائق 3|ذيت يش نصف 7نية، فني ااSقائق  3فني 

  .. و�� السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
   ..Lلمي صايف ¢راك اليس

  .الرساÅ وصلت، صايف

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
  ال اSور دÄلمك فني هو؟ 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . صايف، ٔ�ش ²ادي ند�ر � ٔ��

        ::::املس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماشاملس�شار السFيد محمد رماش
ما |الو�ش نتلكموا، راه ما اك�ن ²ري التجعويق، ما مسعنا حىت يش 

  . ]ا[ة، جعجعة بدون طرح
¢غين>ش «سمعوا الصوت، وهاذو ا=يل �يتلكمو راه معروفني  الناس ما

يف أ#حIاء دÄهلم وفاملواقع دÄهلم وما كن�سFناوش اح`ا ²ا �سميومه املناضلني 
و²ادي نبداو نتلكمو يش .. غنزتالكوش منما الرشفاء راه LارفIهنم املغاربة، و 

  .7م ا=يل ²ادي نبداو �سقطبو فIه الشعب املغريب
  ..غريب قال لكمتو يف ©سFتحقاقات أ#|رية، وتنقولالشعب امل

  .. واح`ا مع الشعار ا=يل رفعتو احلكومة دÄل حماربة الفساد 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . راه الصوت قطعناه ؟ٔ�ش ²ادي ند�ر ليه نبدا نتريي فIه

Ä üلمي، وصايف ¢راكL اليس .  
  .تفضل �ٓ اليس Lلمي

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  .السFيد الرئ>س شكرا

  . ¢مس الفريق ©شرتايك، وبصوت هادئ وموضوعي
جملس املس�شار�ن يع>ش مtٔزقا حقIقIا مبناسFبة هاته اجللسة  ،اليوم

اSسFتورية، لكن السؤال املطروح، من امل�سÕب يف هذا املtٔزق ا�ي 
املtٔزق �جت عن القرار ا�ي اختذه السFيد رئ>س  ؟يع>شه الربملان اليوم

  . كIفIة حتمكية واسFتقصائيةاحلكومة � 
السFيد املس�شار احملرتم ا�ي تفضل بعد قليل، ق�ل رفع  ،ولعل صوت

  . اجللسة، ٕ¢لقائه ٔ�مام مسامع امجليع يؤكد حصة ما ٔ�قول
 م`ع البث من ٔ�[ل متق�ل قليل، السFيد الرئ>س، اكنت عندي اللكمة و

ذ�ر السFيد ٕاقرار د�كoاتورية حىت د ال�م، وهنا ٔ�ذ�ر هنا احلكومة و�ٔ 
رئ>س احلكومة بtٔن حىت الاكفر ق�ل ٔ�ن يطبق يف حقه احلد جيب ٔ�ن 

  .مسعوا لناا«س�Ýاب، و²ري 
هللا جياز�مك خبري، ق�ل قليل السFيد الوز�ر امللكف  ،السFيد الرئ>س

 Ûتوري والقانوين ا�ي من |الFسSلعالقات مع الربملان رسد أ#ساس ا¢
نع بث إال]اطة حلرمان املغاربة من ت��ع اختذ السFيد الرئ>س احلكومة قراره مب 

مراق�ة جملس املس�شار�ن =لعمل احلكويم، ٔ#ول مرة يف Kرخي البã، من 
ٕاىل يومه، مل يتجرٔ� ٔ�ي وز�ر ٔ�ول ٔ�و ٔ�ي رئ>س =لحكومة سابق  1962

¢ختاذ مÝل هاذ القرار من ٔ�[ل فرض الهمينة وال�سلط Lىل السلطة 
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  .ال�رشيعية
  السFيد الرئ>س احملرتم،

، ملا نظر يف 21/05/1998القرار الصادر عن اzلس اSسFتوري يوم 
اكن ال ي�Âغي  1996مالمئة النظام اSا|يل zلس املس�شار�ن وفقا SسFتور 
، ٔ�ن "ويل =لمصلني"Lىل السFيد وز�ر العالقات مع الربملان ٔ�ن يقف عند 

نه يتطرق ٕاىل فقرة و«سقطها ليغلف القرار الصادر عن رئ>س احلكومة �و 
ÄتورFقرارا دس.  

¢مس الفريق ©شرتايك نقول، نقول، بtٔن، نقول، نقول، ما تتعرفش  اح`
ٔ�نت مايش خمتص، ما كتعرفش القانون، ما تتفهمش الصوت دÄيل، خصك 

  . Ðسمع، خصك Ðسمع ¢ش تفهم، Ðسمع ¢ش تفهم
السFيد الرئ>س احملرتم، ٔ�� من هذا املنرب تنقول بtٔن جملس املس�شار�ن 

  . ميارس مع� �كIفIة انتقالية وÛ نظام دا|يل 176ملقoضيات املادة طبقا 
السFيد رئ>س احلكومة ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن ي�Âه، حسب زمعه، السلطة 

Lليه ٔ�ن ي�Âه مجيع املؤسسات يف البã اليت ÐشFتغل يف وضع  ،ال�رشيعية
انتقايل، Lليه ٔ�ن ي�Âه زم�I ا�ي �رٔ�س وزارة العدل ويقول لو كفى من 

zرٔ�س اð ،تور احلايل ٔ�خرج مؤسسة وز�ر العدلFسSىل =لقضاء واL#ٔلس ا
وهو اليوم ينعقد ويصدر قرارات يف حق السادة القضاة من ٔ�[ل فرض 
الهمينة Lىل السلطة القضائية، هو بغى يد�ر السلطة القضائية ما بغاش 

لن �سكت، لن  ..جييب القانون، بغى يد�ر الهمينة Lىل السلطة ال�رشيعية
ٔ�� مسؤول Lىل 7يم هاذ اليش ما تعرفوهش، هاذ اليش �سكت، و 

صعيب Lليك، صعيب Lليك، وما تفهموش، ٔ#ن لن حيظى � التكو�ن 
  . د�Ä ¢ش تعرف القانون وتعرف اSسFتور

  .|اصك تصÂت هللا جيزيك خبري

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ٔ�رجوك السFيد Lلمي، ٔ�رجوك السFيد Lلمي

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
صك تصÂت، |اصك تصÂت، وجIب احلâة ¢حلâة، السFيد |ا

  .الرئ>س، هللا خيليك
        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة

 3دقايق، اèهتت، ٔ�ش ²ادي �مكل  3ٔ�رجوك السFيد العلمي، راه اèهتت 
  .دقايق سالت

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
Û متعناFمكل، اح`ا اسè ليه |ليينL معان ومل �شوش¢ٕ.  

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
خيليك، هللا خيليك، هللا خيليك اليس Lلمي، ٔ�رجوك يس Lلمي،  هللا

  .هللا خيليك

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  .هبدوءهبدوء، 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .دقايق 4دقايق دا¢، راه  4دقايق راه  3وراه 

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  السFيد الرئ>س،

ت مسؤوÅ عن الفريق ©شرتايك ٔ�و ٔ�حزاب املعارضة قاطبة ل>س
اسFمترار الوضع ©نتقايل zلس املس�شار�ن، احلكومة يه من تقاعست 

  . وتلNٔت يف ٕاLداد املشاريع دÄل القوانني وٕاجراء ©نتæا¢ت يف ٕا¢هنا
  . 2012اخلطاب املليك السايم اكن واحضا يف مارس 

 هللا خيليك، اح`ا من م`ظور املعارضة البناء اح`ا7نيا السFيد الرئ>س، 
  .. تنقولوا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . ٔ�رجوك اليس Lلمي الوقت راه اèهتAى

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  .يف دقIقoني

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
، وتتقول دقIقoني، هللا هيديك، ٕاذن 5ٔ�نت رضبيت  ؟ٔ�ش من دقIقoني

  ..�سFمتر يف

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
نا ²ادي �سحبوا عطينا الوقت دÄل ا²ادي �سحبوا السؤال، 

  .. اح`ا السFيد الرئ>س من هذا املنرب نقول.السؤال

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ..ٔ�رجوك

  .دا¢ ٔ�� غنعطيك السؤال ..السFيد املعطي بنقدور

        ::::املس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدور
  .السFيد الرئ>س، يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
ٓ السFيد املعطي بنقدور، هللا خيليك  ٓ Lلمي، هللا تفضل � وسالييت، �

  .�رمح ¢ك، وشوف دا¢ راه بدا اليس املعطي،  تفضل اليس املعطي
وا صايف، راه مخسة دقائق، |ذييت مخسة اSقائق، ٔ�مشن دقIقة هللا 

  .هيديك راه ما اكيناش احلكومة
  .تفضل اليس املعطي
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        ::::املس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدور
  .طلبت نقطة نظام �ٓ السFيد الرئ>س

  .ندي لكمة �ٓ السFيد الرئ>سراه ع 
  .وا]رتموا بعضيتمك �ٓ الرؤساء

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .تفضل �ٓ السFيد املعطي

        ::::املس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدوراملس�شار السFيد املعطي بنقدور
  السFيد الرئ>س، 

ٔ�عتقد ٔ�ن هذه اجللسة اSسFتورية مل حترتم، ؤ�� ¢مس فريق التجمع 
ليت ال الوطين لÊٔحرار ٔ�طلب من السFيد الرئ>س ٔ�ن ðرفع هذه اجللسة ا

  . ميكن ٔ�ن ÐسFمتر
  .وٕاىل ما اك�ش ٔ�� سtٔ�سحب

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .اليس حكمي بÂشامش.. اليس حكمياتفضل ، شتفضل اليس بÂشام

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . تفضل اليس حكمي بÂشامس

ٕاذن، مبا ٔ�ن السFيد رئ>س فريق التجمع الوطين لÊٔحرار طلب رفع 
Û تجيبFسÂاجللسة، س .  

        ....ðرفع اجللسةðرفع اجللسةðرفع اجللسةðرفع اجللسة

        )بعد الزوال عرش الPنيةواSقIقة  امسةعند الساLة اخل رفع اجللسة مؤقoا(

        ))))مرور سFتة وعرشون دقIقةمرور سFتة وعرشون دقIقةمرور سFتة وعرشون دقIقةمرور سFتة وعرشون دقIقةاسFتاسFتاسFتاسFت====`اف اجللسة بعد `اف اجللسة بعد `اف اجللسة بعد `اف اجللسة بعد ((((
    ::::املس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل، رئ>س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل، رئ>س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل، رئ>س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فوزي بنعالل، رئ>س اجللسة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
ٕاذن �سFتtٔنف هذه اجللسة لطرح أ#سFئ^ الشفهية يف ٕاطار اجللسة 

  .اSسFتورية
املو[ه ٕاىل  ٕاذن السؤال أ#ول، �سFهتل هذا السؤال، ¢لسؤال ا#ٓين

السFيد وز�ر السكىن وسFياسة املدينة حول سFياسة املدينة، وسFيجيب 
  .عنه السFيد وز�ر الص¾ة يف ٕاطار التضامن احلكويم

  .اللكمة =لفريق ©سFتقاليل، تفضل

        ::::عبد السالم ا=لبارعبد السالم ا=لبارعبد السالم ا=لبارعبد السالم ا=لبار    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئ>س
  السFيدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شارون،
  السFيد الوز�ر،

رب سFياسة املدينة خIارا اسرتاتيجيا، |اصة يف املناطق احلرضية تعت

احلساسة، حIث اليوم وم`ذ ٔ�مد بعيد، اخoارت بالد� هنج |لق مدن 
]ديثة [ديدة، ²ري ٔ�هنا تبقى يف [ل أ#وقات، مدن م�تورة من Lدة مرافق 

  . اج¨عية، ف� خيص املسFتوصفات واملدارس وإالدارات
دن ٔ�صبحت ال تطاق، عندما تفoقد هذه مفعا�ت ساكن هذه امل

املدارات ٕاىل مرافق اج¨عية، تليب ]اجIات الساكن، فٕاىل مىت سFنظل يف 
هذه إالنتظارات؟ وما يه التدابري املزمع القIام هبا =لتخفIف من معا�ت 
الساكن من �ة، وحىت ðكون مدننا يف املسFتوى الالئق هبا، متاشFيا مع 

تخطيطات السامIة جلالÅ امل� محمد تو�ات العرص من �ة، وال 
  السادس، نرصه هللا؟

  .شكرا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السFيد الوز�ر

السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة، ¢لنيابة عن السFيد نIÕل بنعبد هللا، السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة، ¢لنيابة عن السFيد نIÕل بنعبد هللا، السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة، ¢لنيابة عن السFيد نIÕل بنعبد هللا، السFيد احلسني الوردي، وز�ر الص¾ة، ¢لنيابة عن السFيد نIÕل بنعبد هللا، 
  ::::السكىن وسFياسة املدينةالسكىن وسFياسة املدينةالسكىن وسFياسة املدينةالسكىن وسFياسة املدينة وز�روز�روز�روز�ر

  .السFيد الرئ>س احملرتم
  السFيد الوز�ر احملرتم،

  ات والسادة املس�شارون احملرتمون،السFيد
ٔ�وال، الشكر اجلزيل =لفريق ©سFتقاليل =لو]دة والتعادلية لطر]ه هذا 
السؤال، ؤ�سFتtٔذèمك، كام [اء به السFيد الرئ>س، ٔ#قوم ¢ٕال[ابة نيابة عن 

  .زمIيل وز�ر السكىن وسFياسة املدينة
رساء فوزارة السكىن وسFياسة املدينة تو[د يف املرا]ل التtٔس>سFية الٕ 

سFياسة =لمدينة كفلسفة ومقاربة وتدابري، ðروم جتاوز إالخoالالت املتنوLة 
  .والعميقة اليت Ðشوب املناطق احلرضية
فهناك صيا²ة مرجعية اسرتاتيجية : ٔ�وال، ف� خيص التtٔطري القانوين

وطنية لسFياسة املدينة Lرب Ðشاور واسع، مث هناك ٕاصدار مرسوم ٕا]داث 
غشت  18اسة املدينة ا=يل صدر ¢جلريدة الرمسية يف جلنة بني وزارية لسFي

، كذ� عرض مرشع قانون ٕال]داث واكÅ وطنية لتtٔهيل أ#�سâة 2013
  .العتيقة واملباين ا#ٓي^ =لسقوط Lىل أ#مانة العامة =لحكومة

 ٔ�شFنو يه احلصي^ دÄل هاذ إالجراءات لكها؟

التفاقIات يف ٕاطار يمت العمل Lىل تفعيل ثالثة ٔ�نواع من ا: ٔ�وال -
 سFياسة املدينة؛

 التtٔهيل احلرضي املندمج؛: 7نيا -

 ٕاLادة ©عتبار =لمدن العتيقة؛: 7لثا -

ðمنية أ#قطاب احلرضية اجلديدة، ويف هذا الصدد مت  ،ؤ�|ريا -

اتفاقIة ملشاريع املدن بغالف مايل ٕاجاميل يقدر  11توقIع ٔ�كرث من 
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  .مليار درمه 12حبوايل 
ف� خيص تtٔهيل وٕانعاش املدن اجلديدة؟ �|ذو  ٔ�شFنو يه احلصي^

  :مÝالني
جيري ٕاجناز وتفعيل مضامني اتفاقIة ٕانعاش مدينة KمسFنا بغالف : ٔ�وال

مليون درمه، وهيم هذا املرشوع، كام ٔ�رشت Û،  537مايل �زيد Lىل 
السFيد املس�شار احملرتم، ٕاجناز Lدة مشاريع كربى Sيلكة، خصوصا مهنا 

�ب [امعي، مس�شفى حميل، مركز ©سFتق�ال، مر�ب ثقايف مر : ©ج¨عية
  .ٕاىل �ٓخره

اك�ن الرب�مج املامثل اخلاص مبدينة متنصورت، يو[د يف مر]^  ،كذ�
التقد�ر أ#ويل =لربامج دÄل هاذ مدينة متنصورت . [د مoقدمة من إالLداد

  .مليون درمه 300هو مليار و
  .شكرا السFيد املس�شار احملرتم

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسFيد رئ>السFيد رئ>السFيد رئ>السFيد رئ>
  . شكرا، السFيد الوز�ر

  .اللكمة لمك، السFيد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لبار
  .شكرا السFيد الرئ>س

بدوري ¢مس الفريق ©سFتقاليل =لو]دة والتعادلية ال «سعين ٕاال ٔ�ن 
ٔ�شكرمك، السFيد الوز�ر، Lىل اجلواب، رمغ ٔ�نين كنت انتظر جوا¢ ٔ�كرث 
مشولية، حIث اعتد�، وامحلد ü، يف هذه احلكومة ٔ�ن �سمع ال�سويف، 

ٕاىل شفت صاح�ك طاح، عرفو : "وذ� راجع =لمثل الشعيب ا�ي يقول
  ."عوجامن اخلمية ر�ب 

فtٔ� ٔ�رى ٔ�ن هذه احلكومة �رئاسة السFيد رئ>س احلكومة ا�ي يtٔيت ٕاىل 
حىت يف إالذاLة  الربملان ليصب [ام غضبه Lىل املعارضة، ؤ�صبح يتحمك

ويف البث املبارش Lىل غرفة Ðرشيعية، هذا اليشء ا�ي T�ٔر فIنا، وسFيؤTر 
�شاهد  ،اليوم. ال حماÅ يف ¢يق السFياسات، قoل ٔ�و ذحب احلوار ©ج¨عي

ذحب اSميقراطية، حبيث مل èر يف ٔ�ي قانون وضعي ٔ�ن اجلهاز التنفIذي ٔ�صبح 
  .يتحمك يف اجلهاز ال�رشيعي

الربملان اليوم ٔ�صبحت يف Sب الرحي، نظرا ٔ#ن السFيد رئ>س ٕاذن قمية 
احلكومة «سمح لنفسه ¢حلضور ٕاىل هذه الغرفة ال�رشيعية ليقول ما «شاء، 

سFياسFية، و�هتمها ¢هتامات ال ٔ�ساس لها من  حبيث ٔ�صبح يقذف ٔ�حزا¢
الص¾ة وال مرشوعية لها، بقدر ما ٔ�ننا اليوم، كربملانيني، ٔ�صبحنا ندرك ٔ�ننا 
حىت ليك نتلكم جيب ٔ�ن نtٔ|ذ إالذن من السFيد رئ>س احلكومة لنقول ما 

  ..�ريده رئ>س احلكومة، ول>ست لنا ا#ٓن سلطة املراق�ة، حبيث هبذا العداء

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .اèهتAى الوقت السFيد املس�شار

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لبار
  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
ر ٕاىل السؤال ا#ٓخر املو[ه ٕاىل السFيد وز�ر الشFباب والرÄضة، ٕاذن من

  .اللكمة =لفريق احلريك .وموضوLه تقIمي نتاجئ Vٔس العامل لÊٔندية
  . ال، ٔ�خوÄ، «سايل السؤال، هللا خيليك.. السFيدتفضل 

. حىت «سايل السؤال، بديناه، بدينا السؤال، حىت «سايل،هللا خيليك..
  .تفضل

        ::::عبد امحليد السعداويعبد امحليد السعداويعبد امحليد السعداويعبد امحليد السعداوي    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيد الرئ>س، 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
  السFيد الوز�ر، 

لقد ٔ�سدل السFتار Lىل التظاهرة الرÄضية العاملية اليت عرفهتا بالد�، 
واليت رشف فهيا فريق الر[اء البيضاوي الكرة املغربية، ¢حoالÛ عن [دارة 

زالت تoÂظر� الالصف الثاين، ؤ�مام الت¾دÄت الكربى اليت  واسFتحقاق
حبمك ٔ�� بالد� سFتحتضن مرة ٔ�خرى السFنة املق�^، ٕان شاء هللا، Vٔس 

بطوÅ ٕافريقIا لÊٔمم، نود، السFيد الوز�ر  2015العامل لÊٔندية ويف سFنة 
احملرتم، مساءلتمك حول تقIميمك لهذه التظاهرة بصفة Lامة، وما يه ماكمن 

خللل اليت وقفمت Lلهيا من ٔ�[ل تفادهيا مسFتق�ال؟ وما هو تصورمك =لهنوض ا
والس�F ٔ�ن بعض الصحف كذ�  ؟�كرة القدم |اصة، والرÄضة بصفة Lامة

  . مليون 200ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن حفل ©فoتاح لكف مزيان>oمك 
  .شكرا السFيد الرئ>س، السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
ٓ صاحيب،  حشومة، عيب نوقفو الوز�ر، راه طرح او�مكل السؤال �

شوف، طرح`ا السؤال، �يâاوب الوز�ر، من بعد نعطيك نقطة  ..السؤال
  . نظام

  .تفضل السFيد الوز�ر

        ::::، وز�ر الشFباب والرÄضة، وز�ر الشFباب والرÄضة، وز�ر الشFباب والرÄضة، وز�ر الشFباب والرÄضةوالز�نوالز�نوالز�نوالز�نالسFيد محمد السFيد محمد السFيد محمد السFيد محمد 
  .شكرا السFيد الرئ>س

  السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
رتمني، ٔ�عضاء الفريق طبعا، بداية ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احمل

  . احلريك، Lىل اه¨Sم هبذا القطاع
وجوا¢ Lىل سؤالمك، ٔ�عتقد è�ٔمك Ðشاطرونين الرٔ�ي Lىل ٔ�ن بالد� 
¢حoضاهنا طبعا ملنافسات Vٔس العامل لÊٔندية اك�سÕت جتربة هامة و|ربة ال 
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«سFهتان هبا يف هذا اzال، تؤهلها الحoضان م`افسات من جحم ٔ�كرب، ٕان 
  .، مسFتق�الشاء هللا

²ري بغيت نtٔكد هنا Lىل ٔ�نه هناك فريق معل مكون اليوم من اكفة 
الرشاكء املسامهني طبعا يف هذه التظاهرة وك>شFتغلوا ]اليا Lىل ٕاLداد 
احلصي^ ا�هنائية املعززة ¢ٔ#رقام لهذه اSورة، وا=يل ²ادي نعلنو Lلهيا، ٕان 

  . شاء هللا، مبجرد حرصها
ة ٔ�يضا ٔ�ن اSورة عرفت جنا]ا �بريا، وامحلد ü، ال بد من إالشار  ،لكن

ا�ي هنtٔ املغرب Lىل التنظمي اجليد، ؤ�شاد ¢جلهود  L¢FIFA2رتاف رئ>س 
  .اليت بذلت ٕالجناح هذه اSورة

ٔ�يضا من بني العوامل ا=يل سامهت يف ٕاجناح هذه التظاهرة ©لزتام 
وبة ؤ�يضا احلرص التام بدفرت التحمالت، من |الل توفري املالعب املطل

، ©سFتق�ال ٔ�يضا اجليد LFIFAىل اسFتâا�هتا =لمعايري احملددة من طرف 
=لوفود و©سFتâابة للك مoطلباهتا من ٕايواء وتغذية ونقل، ٔ�يضا توفري 

  .ٔ�قول توفري أ#من =لوفود املشاركة و=لجامهري. أ#من
وكذا ٕاضافة ٕاىل هذه العوامل، هناك احلضور القوي =لجمهور أ#ج`يب 

امجلهور املغريب ا=يل، ¢ملناسFبة، بغيت حنييه Lىل احلضور الرائع وLىل 
©حoفالية دÄلو وLىل املسFتوى احلضاري ا�ي ٔ�¢ن Lليه وهو «شجع 
الفريق دÄلو، و¢لتايل اكنت هذه الصورة املرشقة ا=يل شف`ا، مايش فقط 

  .باكنت يف الرقعة دÄل امللعب، بل اكنت ٔ�يضا حىت |ارج امللع
هناك ٔ�يضا وخصوصا الن�âIة املرشفة ا=يل حققها فريق الر[اء 

عطت طبعا لهاذ التظاهرة وا]د النكهة ووا]د الطعم االبيضاوي وا=يل 
|اص، ٔ#ن ٔ�ول خطرة يف التارخي دÄل Vٔس العامل لÊٔندية البط^، فريق 
حميل �يوصل =لهنايئ، و¢لتايل فهاذ اليش عطا� رمق قIايس �ٓخر، ا=يل هو 

، وهذا 85ذاك العدد دÄل �سFبة احلضور يف امللعب ا=يل وصلت معدل 
  .ٔ�يضا رمق قIايس ميكن لنا ٔ�ننا نفخرو به

ف� يتعلق ببعض اجلوانب، ٔ��يد اكنت وا]د اzموLة دÄل اجلوانب 
واليوم ا=يل ك�ساءلنا وا=يل |اصنا �شFتغلو Lلهيا ٔ#ن طبعا اك�ن تنظمي جIد، 

،ü مرت يف ٔ�حسن الظروف، ولكن مازال جوانب  اكنت أ#مور، امحلد
ٔ�خرى |اصنا �شFتغلو Lلهيا ¢ش فعال نوصلو �اك املسFتوى ا=يل كنطمحو 

  : ²ادي خنترصها. ه، وا=يل |اصنا �شFتغلو Lىل حتس>هنا يف اSورة املق�^يل 

ٔ�وال، اخoصار املسار املؤدي ٕاىل املالعب، ¢لتÂسFيق مع  -
 أ#طراف املعنية؛

 رية ولوج امجلهور ٕاىل دا|ل امللعب؛ت>سري وÐرسيع وت -

 ©ه¨م بعالمات ال�شو�ر دا|ل امللعب ويف احمليط دÄلو؛ -

ؤ�يضا التÂسFيق مع السلطات املعنية ٕالLداد اسرتاتيجية |اصة  -
  ..¢لسFيا]ة الرÄضية، ولو ٔ�ن ما �ساوش ٔ#ن ٔ�ول خطرة تيكون

                                                 
2 Fédération Internationale de Football Association 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . شكرا السFيد الوز�ر
  .  خيليك، اجلواب وهذا والتعقIب«سايل السؤال هللا

�Äل دIب،  ! تفضل، ما اك�ن مشلك حىت دا¢، ٕايوا تقاطع الزمIالتعق
تفضل السFيد املس�شار، ها هو غيمكل، �مكل التعقIب دÄلو، تفضل ٔ� 

«سايل ، «سايل التعقIب اليس، وا «سايل التعقIب، «سايل التعقIب،
هللا خيليك، السFيد الرئ>س،  ٕايوا، ؟الزمIل د�Ä ²ادي حتÕسو ،التعقIب

  .عقب وذيك الساLة حنÕسو

        ::::املس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايض
هللا �كرث |ريك، شوف، راه ما |اص ال تعقIب وال والو، ها اح`ا ..

ا]رتم`اه ٔ#نه بدا، ٔ�ما ٔ�ننا كنا Lىل �را، واكنت ðرفعت اجللسة، السFيد 
        .|ريمك، السFيد الرئ>سالرئ>س، هللا �كرث |ريمك، وهللا خيليمك، هللا �كرث 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . تفضل السFيد املس�شار

   ! �ٓو !�مكل السؤال، واش ٔ�نت ²ادي حتÕس اجللسة اكم^؟
ٕايوا |ليه �مكل، ¢يق ليه التعقIب دÄلو وحنÕسوها اكع، ¢يق ليه 

²ادي  ..زيد ٔ�عبد امحليد. هللا �رمح ¢ك، و[لس، وهللا خيليك. التعقIب
  .ة نظام لكيش، مكلنعطي للكيش نقط

        ::::املس�شار السFيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السFيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السFيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السFيد عبد امحليد السعداوي
وكذ� اح`ا بدور� ال «سعنا . شكرا =لسFيد الوز�ر Lىل اجلواب دÄلو

ٕاال ٔ�ن ننوه ¢zهودات ا=يل مقتوا هبا، والسè�ٔ �Fمك تلقIتوا تنويه من الرئ>س 
  .السFيد جوزيف بالتري FIFAدÄل 

L يد الوز�ر، كهننيومكFىل التنظمي الناحج ا=يل اكن فعال �رىق وكذ�، الس
Lىل ٕان Lىل مسFتوى املالعب وال ٕان ٕاىل مسFتوى اSول الكربى، ال 

مسFتوى تنظمي هذا احلدث، ولكن، السFيد الوز�ر، قلتوا بtٔن يف السؤال 
طلبنا م`مك تقولوا لنا ٔ�شFنو يه الهفوات، ونظرا ملا سFيحتضنه ب�ã يف 

  .دج`رب املق�ل، ٕان شاء هللا
 ٔ�ن املغرب حيظى fرشف تنظمي Vٔس العامل =لمنتخبات لسFنة وكذ�

، بغينا، السFيد الوز�ر، نتفاداو لك هفوات ¢ش èكونو يف املسFتوى 2026
املطلوب، وهننئمك مرة 7نية Lىل النتاجئ اليت حصلمت Lلهيا وLىل هذا النâاح 

  .اليت حققمتوه =لوزارة ؤ�طرها ولبالد�
  . شكرا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
ٔ�� ²ادي نطلق نقطة نظام . ا |يل ²ري الوز�ر جياوب، ٔ� عباد هللاو 

Ä ،حىت =لصباحü يد الوز�رFتفضل. تفضل، الس. 
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        ::::السFيد وز�ر الشFباب والرÄضةالسFيد وز�ر الشFباب والرÄضةالسFيد وز�ر الشFباب والرÄضةالسFيد وز�ر الشFباب والرÄضة
  .شكرا السFيد الرئ>س
  السFيد املس�شار احملرتم، 

²ري بغيت èرجع =لشق الثاين من السؤال دÄلمك ا=يل ت>oعلق مبا مسيهتم 
، هو يف الواقع مايش حفل افoتاح، هو عرض ðر]اب، ٔ#ن حبفل ©فoتاح

عرض افoتاح عندو معايري دÄلو وعندو الرشوط دÄلو وعندو الوقت 
ما اك�ش ك>سمح لينا ٔ�ننا  FIFAدÄلو، فاكن اSفرت دÄل التحمالت دÄل 

ند�رو يش حفل يف املسFتوى، يعين حفل افoتاح بقدر ما ٔ�كدوا Lىل عرض 
متىل  la pelouse، يعين حىت La bandeي �كون يف ðر]اب ا=يل ²اد

الشهب النارية حىت يه دوك L  feu d’artificeلينا ٔ�ننا �سFتعملوها و
وك ددÄل اSقايق مبا فهيا دخول وخروج  10عطاو� امتنعت Lلينا، و 

البال ²ادي تلقى هاذوك  ٕاذن ٕاىل ردييت. العروض ا=يل ²ادي ðكون
  .دÄل اSقايق 6 ٔ�و 5العروض ياله دوز� فهيا 

مليون، هذا  200السؤال ا=يل اكن هو دÄل الرشكة ا=يل |ذاهتا ب 
ٔ#ن ٔ�وال ¢ش نوضعمك يف  ! 7م ما عرف�ش مني تيجيبوه هاذ الناس

ا=يل در�،  la communication الصورة، السFيد املس�شار، هذاك
ٔ#وىل ا. 7دÄل الرشاكت ٔ�و  6هذاك اجلانب املتعلق ¢لتواصل تقدمت ليه 

مليون دÄل  2.6مليون دÄل اSرمه، وأ#خرى ا=يل |ذاتو طالبة  8طلبت 
، ٔ�شFنو، ملن ²ادي نعطي ٔ�� 6وما ب>هنم  5وما ب>هنم  4اSرمه، وما ب>هنم 

مليون دÄل اSرمه، وهذاك  2.6هاذ اليش؟ طبعا كنعطهيا =يل Lاطية 
هذاك ، %0.1©حoفال مايش هو ا�مثن دÄلو، هذاك ما ðميثلش حىت 

مليون، مبا فهيا  20ٔ�لف درمه، بوا]د  200اليش ا=يل شف`ا راه تقام بوا]د 
دÄل ذوك املشاركني ا=يل [ابومه را�بني ونعسومه يف  400ٔ�و  300وا]د 

Les hôtels، سومه ٕاىل �ٓخرهÕل .  
��، ما نعطيوش أ#مور ٔ�كرث من احلجم دÄلها، خصوصا ميكن ٔ�ن 

م اكنوا �يoÂظروا وا]د احلفل �بري، هذاك احلفل كنتفهم إالخوان املغاربة ٔ�هن
كنحتفظو به، ٕان شاء هللا، يف Vٔس ٕافريقIا، ٔ#ن اح`ا ما مطالبيÂش ند�رو 

  .. ²ادي �كون حفل ا=يل غنضيعوا يف الفلوس وا=يل
ما نق�لش ٔ�نه يمت تقزمي الرتاث دÄلنا ويرضب يف وا]د اzموLة  ،ولكن

ا=يل ما غنق�لوش، ٔ#ن اح`ا كنعزتو بذاك  دÄل الف`انة بوا]د ال�م [ارح
الرتاث، واح`ا جزء م`و وهو طبعا جزء من املوروث الثقايف دÄلنا، وما 
ميكن لنا ٕاال نعزت به ولو ٔ�ننا كنتفهم رمبا إالنتظار، وهاذ ©نتظار، ٔ�� قلهتا 
لوا]د اzموLة دÄل إالخوان، قلت �هيم اليوم اعطيو� ©قرتا]ات يف 

  .. ويف وسائل ٔ�خرى ا=يل ²ادي نقدرو فعال �كون وا]د الف>سFبوك

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . شكرا السFيد الوز�ر

  . راه عندك سؤال ٔ� اليس ادر«س

        ::::املس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايض
السؤال ا=يل عندي ما غميكÂش السؤال نطرحو Lىل السFيد الوز�ر 

 - كن يل نقول لمك مي -احملرتم، نظرا لهاذ اخلرق ا=يل ميكن ا#ٓن وىل fشلك 
  . خرق =ãسFتور: Lادي عند السFيد رئ>س احلكومة

ٔ�ول ]ا[ة، السFيد الرئ>س، ٔ�� ال ٔ�دافع وال ð�ٔلكم ٕاال عن ا]رتام 
املؤسسات، فهذه املؤسسة جيب ا]رتاSا، ومؤسسة احلكومة ورئ>س 
احلكومة جيب ا]رتاSا، وملا زد� التدا|ل بني السلط هذا يشء غريب، 

  .كومة «سلكها#ٓن رئ>س احل
  السFيد الرئ>س، 

يش من اSسFتور واحض، ©سFمترارية ما غيحيدها ليناش  176الفصل 
دÄل اzلس و©خoصاصات دÄلو، ال داعي يد|لوا معنا يف هذه ]د، 

وفوق هاذ اليش، أ#سFتاذ اجلليل اليس ٔ�معو تنحييه، ا=يل قIادي . املسائل
ن رموز دÄل احلزب، ق�اي^ قIادي ورمز م ،يف حزب التقدم و©شرتا�ية

ٔ�قر ٔ�ن هاذ املسÅٔt دÄل السFيد رئ>س احلكومة يه  ؟ٔ�شFنو قال ¢حلرف
لمرشوعية وÐسFتلزم احملاسFبة، وهذا 7م ومسâل، هذا 7م دÄل = رضب 

Äه، هذا ٕا�سان ما إ وا]د إال�سان ا=يل ما ²اد«ش ميكن نزتايد ٔ�� و 
  . ملؤسسة وا]رتام املؤسساتت>شوفش املعارضة وأ#²لبية بقدر ما ت>شوف ا

هاذ اليش ا=يل اك�ن عند� هنا غيoÂقل =لجامLات واzالس إالقلميية 
دÄل بعض أ#شFياء ا=يل .. واجلهوية، فا�ن هاذ اليش ا=يل اكنوا ت>`اديوا به 

  .. ترض احلكومة السابقة، وا#ٓن ٔ�شFنو قالوا؟
ٓ عباد هللا، والوز�ر دوزوه ðهيرض وا 10ق�يال،  ٕالخوان دÄلنا دقايق، �

مايش  ! ا=يل داروا ٕا]اطات ما هرض حىت وا]د، مايش حرام؟
   ! واش هاذي يه اSميقراطية؟ ! حشومة؟ا

 -إال]اطة Lالش كتجي؟ كتجي Lىل ]ا[ة وا]دة، بعض الوزراء 
اك�ن الناس ا=يل تيلزتموا وتيجيوا =لربملان، واك�ن ٔ�شFياء ا=يل  - ساحمهم هللا 

عية، وهللا ما تيجيوا، وكنجيو يف هاذ الظرفIة ت�Âغيو نطرحوها ويه موضو 
ٕاىل م`عهتا . مسFتعâ^ وتنوضعو فهيا ٔ�سFئ^ ا=يل احلكومة غتمننعها ميكن ا=يل

Lالش ميل كنتوا نتوما يف  ! احلكومة، Lالش عباس الفايس ما حIدهاش؟
.. املعارضة، اكنت عز�زة Lليمك وكنتوا معنا، واليوم جIتوا، فسFب¾ان هللا

  .الا و  ! م واليوم 7م �ٓخرالبارح 7
ا=يل اك�ن هو |اصنا هنرضو ¢ملنطق، ٕاىل اك�ن مÝال يش ٔ�شFياء ا=يل 
ميكن كترضمك ملا كنتلكموا Lىل الزÄدات ا=يل بال قIاس، ولكيش قسFتوه �ٓ 

 ما اكيÂش يش ]ا[ة ا=يل |ليتوها، و©س�Pر وقف، ! عباد هللا
Pٔكد، ©س�tر وقف مازال تنعاود نPرات واقفني، الناس ما و©س�

ختلصوش، القرارات كتجي عند العامل والوالة، وقفوا ]Õسوا هاذي، 
فني ²اديني؟ ما هنرضوش Lىل هاذ اليش، مايش  ! القرارات ðميشFيوا =لمنبع

   ! حرام؟
ٔ� سFيدي Lالش هاذ رئ>س احلكومة مÝال تيجي =لتلفزيون  اح`ا تنقولو
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لسة الشهرية و«سâل Lاوتين و«سâل ساعتني، Lالش �يجي Lاوتين يف اجل 
ٔ�� . واش هاذي ٔ�ساليب؟ وÐسدوا لناش ¢لصكوÐش. ام قاليف�  دوي��ور

²دا تد�رو لنا  ؟تÂشوف، وهللا L�ٔمل، �ٓش [اي من مور هاذ اليش
  .املينوطات، هللا حيفظ

  ..�ٓ إالخوان، �ٓ املس�شار�ن

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا

        ::::املس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايضاملس�شار السFيد ادر«س الرايض
قاسFهتم إال]اطات هوما ا=يل مسحوا لمك ¢ش تد�روا هاذ  الناس ا=يل

حرام، حرام، حرام نطرحوها �ٓ السFيد الرئ>س، وحرام Lىل الرئاسة . اليش
  . منشFيو يف هاذ الطرح.. املكoب –مايش انتوما  –

عند� وا]د احلق، عند� جملس دسFتوري حيمك ب>`اتنا، ولكن ¢ش هو 
  ..حيمك، ما حيمكش

    ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ>س  اجل السFيد رئ>س  اجل السFيد رئ>س  اجل السFيد رئ>س  اجل 
  . اليس بÂشامش، اليس بÂشامش، � اللكمة

  ..وا|ا وا|ا

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLة
  �ٓ السFيد الرئ>س،

  .ما يش معقول. ق�ي^ طلبنا � نقطة نظام

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ٕايوا ٔ�شFنو؟

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLة
  .ٕايواعطينا نقطة نظام

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . خوذ ٔ� خوÄ، خوذ عرشة

  . راه ²ري كتضيع احلجرة. وا إالخوان، راه البث ما اكيÂش
راه السFتة، . راه السFتة، السFتة ساال البث. حىت تÂساليو. üÄ هرض

  . ساال البث مع السFتة
  ..زد ٔ� اليس بÂشامش، تفضل

üÄ اتفقوا، ا=يل بغيتوا، زد ٔ� اليس دعيدLة، üÄ اتفقوا، ٕايوا، الصوت 
  .وت، ما عندي صوت، م`ني غنجيب � الص

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLةاملس�شار السFيد محمد دعيدLة
  .ٕاىل مسحيت، السFيد الرئ>س، ٕاىل مسحيت

ق�ي^، طلبيت م`ا ¢ش ÐسFتtٔنف اجللسة من بعد ما رفعتهيا وما كناش 
مoفقني معك،ٔ#ن ما عند9ش احلق ðرفع اجللسة، ٔ#نه إالشاكل ا=يل 

قاف بث مطروح، الرساÅ ا=يل صيفط السFيد رئ>س احلكومة من ٔ�[ل ٕاي
  . إال]اطة

و��، السFيد الرئ>س،البد ٔ�نه هاذ املوضوع راه غنبقاو èرجعو ليه، 
  . وغيبقى دامئا اك�ن، ما دام ٔ�نه أ#�زة ا<تصة مل تتæذ القرار دÄلها

��، نقول يف الفريق الفIدرايل =لو]دة واSميقراطية ٔ�ننا ٔ�مام سلطوية 
Sميقراطي وتضحية الشعب [ديدة، وحتمك [ديد وانقالب Lىل املسار ا

املغريب ٕ¢قرار احلرÄت واملساواة واسFتقاللية املؤسسات والكرامة واحلقوق 
  .©قoصادية و©ج¨عية لعموم املواطنات واملواطنني

خميف [دا ٔ�ن «سطو السFيد رئ>س احلكومة Lىل اخoصاصات اzلس 
املس�شار�ن،  اSسFتوري، وا�ي مل يقل بعد رٔ�يه يف القانون اSا|يل zلس

  .مâoاوزا بذ� فصل السلط واسFتقالليهتا
خميف [دا ٔ�ن يتد|ل رئ>س احلكومة يف إالLالم العمويم ٕاليقاف بث 

  .إال]اطة Lلام يف اجللسة أ#سFبوعية اSسFتورية zلس املس�شار�ن
خميف [دا ٔ�ن «سعى السFيد رئ>س احلكومة من |الل العديد من 

  . املعارضةاملامرسات وإالجراءات ٕاىل ðرهيب 
 ÅوSس احلكومة م`صبه وسلطات اáيد رFتغل السFخميف [دا ٔ�ن «س

  .وٕاماكن>هتا لتمكمي صوت اSميقراطية
خميف [دا ٔ�ن ينصب رئ>س فريق �رملاين مبâلس النواب نفسه 
9رشطي املرور ليقول لنا ما جيب ٔ�ن نفع� ونقوÛ دا|ل جملس 

ة ومجيع ©خoصاصات يف املس�شار�ن، مâoاوزا بذ� لك أ#عراف الربملاني
حماوÅ لÕسط الهمينة Lىل مجيع مؤسسات اSوÅ وتوجهيها وفق رغبة وèزLة 

 يف انتæا¢ت قاطعها الشعب املغريب ب²ٔtلبية ساحقة بلغت يباحلزب أ#²ل
55%.  

خميف [دا ٔ�ن يصبح مصري احلرÄت الفردية وامجلاعية ومسFتق�ل 
لمي والتضحيات اجلسام اSميقراطية Sددا بعد طي صف¾ة املايض ا#ٔ 

  .ومقoضيات اSسFتور اجلديد
خميف [دا ٔ�ن يضيق صدر السFيد رئ>س احلكومة وفريقه الربملاين من 

، يف سابقة من نوعها وخطtٔ سFيايس فادح ميس "ٕا]اطة اzلس Lلام"
¢سFتقاللية جملس املس�شار�ن مكؤسسة دسFتورية بعد ٕا]اطة الفريق 

ٔ�عضاء فريقه الربملاين خبصوص ٔ�]د الفIدرايل اخلاصة مبا اقرتفه ٔ�]د 
املكو�ت ©ج¨عية والثقافIة املغربية أ#صي^، وذ� يف ٕاطار سFياسة 

  ".ٔ�نرص ٔ�|اك اكن ظاملا ٔ�و مظلوما"
خميف [دا ٔ�ن يفoح السFيد رئ>س احلكومة املوا�ة مع جملس 
املس�شار�ن، عوض التاكمل والتعاون بني املؤسسات ملوا�ة املشالك 

ة و©ج¨عية وتداعيات أ#زمة املالية وانعاكساهتا السلبية Lىل ©قoصادي
  .اSوÅ واzمتع

ٕان الهدف احلقIقي ا�ي يطمح ٕاىل حتقIقه السFيد رئ>س احلكومة من 
وراء التضييق Lىل احلرÄت وðرهيب املعارضة اSميقراطية والتقدمIة ومقع 
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يف حماربة الفساد احلراكت ©حâoاجIة ©ج¨عية هو التغطية عن جعزه 
والريع ©قoصادي وٕالهاء الشعب املغريب يف معارك هامشFية �متر�ر الزÄدات 

واخلدماتية والتنصل من لك  ©سFهتال�يةاجلديدة يف العديد من املواد 
  .الوعود وهتريب احلوار ©ج¨عي وفرض أ#مر الواقع يف العديد من امللفات

وال�سلط والتحمك وتعطيل املؤسسة ٕاننا خناف من هذه الزنLة الهمينية 
اSسFتورية من طرف السFيد رئ>س احلكومة وما سFيكون �� من 

  . انعاكس Lىل مسFتق�ل البالد والعباد
  .شكرا، السFيد رئ>س احلكومة، ولنا عودة =لموضوع

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . شكرا

  ¢يق يش نقطة نظام؟ 
  .اليس بÂشامش هو أ#ول Lاد ندوزو =لحكومة، تفضل

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  . شكرا، السFيد الرئ>س، Lىل ر]ابة صدرك

ا#ٓن وقد هدٔ�ت اخلواطر ؤ�صبح املناخ ا<مي Lىل اzلس «سمح بtٔن 
ننصت لبعضنا البعض، فالبد ٔ�ن نقول بضعة مجل، èرجو ٔ�ن ðكون مفIدة 

  .=لتارخي ولÊٔجIال، ٔ#ننا حنن ماضون كام مىض ا��ن سFبقو�
، السFيد الرئ>س، نع>ش يوما حزينا يف Kرخي اSميقراطية الفoية ٕاننا

ببالد�، هذه سابقة خطرية، كنا نعتقد فهيا ٔ�ن زمن العودة ٕاىل التحمك قد 
اèهتAى ولÊٔبد، فٕاذا بنا نفoح ٔ�عيÂ`ا Lىل حكومة «سمح فهيا رئ>سها احملرتم 

ة هذه جبرة قمل بtٔن يتæذ قرارا طاáشا، ال شك ٔ�نه سFيæدش وسFميس بصور
اSميقراطية اليت بن>`اها جحرا جحرا، واليت حضى املغاربة يف سIÕل توطيد 

  . ٔ�راكهنا جIال بعد جIل
احلكومات اليت تعاق�ت Lىل مل «سFبق Lىل إالطالق يف ٔ�ي حكومة من 

املغرب، وخصوصا ٕا¢ن عقود الرصاص، ا=يل اكن فهيا القمع مشFتدا، واكن 
السجون ٔ�و ٕاىل املنفى ٔ�و ٕاىل فهيا صوت املعارضة يؤدي ٕاىل غياهب 

إالLدامات |ارج القانون، ومتك`ا بفضل حمكة [الÅ امل� وبفضل صرب 
وتضحيات املغاربة مجيعهم، والس�F قوامه اSميقراطية واحلداثية، وها حنن 
اليوم نفoح ٔ�عيÂ`ا Lىل قرار طاáش، قرار نقول فIه بtٔنه يقمي اSليل عن 

و[ه د�كoاتوري مقIت لن عن الق`اع سقوط الق`اع عن الق`اع، سقوط 
  .�رهبنا

لقد ٔ�دينا مثنا مÝلام ٔ�دى ا#ٓالف من املغاربة مثن �سب حر�هتم وتنفس 
هواء احلرية، فtٔن يtٔيت السFيد رئ>س احلكومة، وجبرة قمل، ؤ�ن مينع املغاربة 
من مoابعة ما جيري يف هذا اzلس من |الل التلفزيون العمويم، ا�ي هو 

د رئ>س احلكومة، هو م� الشعب املغريب، و�يæلصوه ل>س ملاك =لسFي
املغاربة من الرضائب دÄهلم، ويtٔيت السFيد رئ>س احلكومة ويتæذ القرار، مينع 
البث التلفزيوين، و«شعل التلفزيون ¢ش يتلكم الوز�ر امللكف ¢لعالقات 

مع الربملان، و]ني يtٔيت دور رئ>س فريق حمرتم قدم الشهداء وقدم املعتقلني 
وقدم التضحيات يف الزمن ا=يل اكن فIه النضال يقود ٕاىل السجون، يف 
الوقت ا=يل كنا Lارفني القصة دÄل السFيد رئ>س احلكومة، يوم اكنت 

  اكنوا مه يصنعون؟  سFنوات الرصاص، نؤدي فهيا الرضيبة، ماذا
حنن �شك ٔ�ن �كون رئ>س احلكومة قد اختذ قرارا ٕ¢جامع املكو�ت 

ومة، بدليل ٔ�ن فريقا حمرتما ا=يل هو فريق التقدم املشاركة يف احلك
و©شرتا�ية Lرب عن موقف واحض، يندد فIه هبذا املسعى ا�Sكoاتوري 

  . هذا القرار، السFيد الرئ>س. املرفوض
ٔ�ما اح`ا هاذ ال�م، القرار ٔ�خطر ما فIه ٔ�نه فIه تطاول، ٔ�وال، Lىل 

ل �هيا اSسFتور صالحIة اzلس اSسFتوري، ٔ#ن الهيئة الوحIدة ا=يل �يخو 
البت يف دسFتورية ٔ�و Lدم دسFتورية إال]اطة هو اzلس اSسFتوري، 
وهاذ اzلس هذا �يع>ش فرتة انتقالية مÝلام تع>شها Lدد من املؤسسات دÄل 
اSوÅ، مهنا اzلس أ#Lىل =لقضاء، كام قال السFيد الرئ>س، اليس العلمي، 

حنن نع>ش فرتة . ٔ#Lىل =لتعلميمهنا اzلس اSسFتوري نفسه، اzلس ا
جملس املس�شار�ن رشع م`ذ . من اSسFتور 176انتقالية، يؤطرها الفصل 

مثانية ٔ�شهر يف مراجعة نظامه اSا|يل، وهو Lىل وشك ٔ�ن حيال Lىل 
  .اzلس اSسFتوري

ٕان رئ>س احلكومة اسFتعمل وكذ� الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع 
Sتعمل الربملان يف املرافعة اليت قدFؤ�� ٔ�زن لكاميت  - ا يف هاذ اجللسة، اس- 

، تtٔويل ما�ر لقراري اzلس "ما�ر"اسFتعمل وا]د القراءة، وا]د التtٔويل 
اSسFتوري، ما جي>ش الوز�ر ويعطينا دروس يف اSسFتور، راه اح`ا 
ٔ�ساتذة =لقانون اSسFتوري، Lارفني �ٓش كند�رو، هاذ القرار ا=يل �يتلكم 

جحية القرار متتد ٕاىل ٔ�ي نص "ا=يل �يقول بtٔن  L98/213ليه الوز�ر، القرار 
، هذه قراءة ما�رة، ٔ#نه قطع القرار "�ٓخر جتمعها و]دة املوضوع والسÕب

، "ويل =لمصلني"دÄل اzلس اSسFتوري Lىل نصفني، واسFتعمل 
  ".ا��ن مه عن صالهتم ساهون"ماðلكمش Lىل 

، ٕا¢ن رسÄن 1998اzلس اSسFتوري يف هاذ القرار ا�ي صدر سFنة 
، هاذ القرار دÄل 2011، ق�ل صدور دسFتور فاحت يوليوز 1996دسFتور 

  .اzلس اSسFتوري اLرتف بدسFتورية إال]اطة
ا#ٓن، ٕاىل اكنت إال]اطة ðزجع رئ>س احلكومة، وLليه ٔ�ن يزنجع، ٔ#نه يف 
حبر ٔ�قل من سFن�ني من حتمل املسؤولية، èكث لك وعوده و|ذل الشعب 

  .املغريب
حكومة اخلذالن، |ذلت الشعب املغريب يف لك احملطات، من ²ري ٕاهنا 

ال�م الزائد وا=لغو والتبوريدة، حىت هاذ اللكمة حشومة، رئ>س احلكومة 
جيي هنا =لربملان ويقول ليك التبوريدة، واش هو را�ب Lىل اخليل وهاز 

واش ابزتاز اSوÅ  ! واش هذا 7م دÄل ر[االت اSوÅ؟ ! القرطاس؟
زتاز اzمتع وتضييق اخلناق Lىل املعارضة وا�هتديد بفضح الفساد، و�ن واب

جشاع، �ٓ السFيد رئ>س احلكومة، وريو� هاذ املهربني، �ن جشاع وفضح هاذ 
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ٔ#ن ال�سرت Lىل اzرمني هو جرمية يف ]د  املهربني، Lالش سا�ت Lلهيم؟
ريب ذاهتا، فلميت� الشâاLة =لكشف عن ا��ن ارðك�وا جرامئ دÄل هت

أ#موال، ٔ�ما حنن فلن �رهبنا السFيد رئ>س احلكومة، لن �رهبنا رئ>س 
احلكومة، وسFنظل م�شFبÓني حبق`ا الرشعي واملرشوع يف ٔ�ن «سمع املغاربة 

  .ما يقال يف هذا اzلس
ٕانه «سFهترت fسمعة  -اقول لرئ>س احلكومة  - وكفى عبثا، ٕاèمك ÐسFهترتون 

عبده املغاربة ¢Sموع و¢حلزن  البã، ¢لرصيد احلقويق احملرتم ا�ي
  .و¢لتضحيات

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .شكرا ،شكرا السFيد املس�شار

  .اللكمة =لحكومة
وراه |ذاها اليس بÂشامش بالصتك، راه الرئ>س د�Ä، هللا خيليك، 

  . شوف |لينا �سمعو =لحكومة �ٓش كتقول حىت يه، ونعاودو من أ#ول
ك نقطة نظام وهرض حىت ÐشFبع، شوف نعطيو =لحكومة ونعاودو نعطي

  ..تفضل ٔ� اليس.. اصرب ²ري
تفضل ٔ� اليس . ما اك�ن مشلك، ياله تفضلوا، اجللسة سFيدة نفسها

  . هنا نتعشاو اكعنيالعريب، زد، اح`ا [الس

        ::::املس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  السFيد الرئ>س، 

  .وا باليت، اح`ا من الصباح واح`ا طالبني اللكمة، هللا هيديك
  سFيد الرئ>س، ال 

  .راه عندي نقطة نظام، السFيد الوز�ر، راه اك�ن اقرتاح ٔ� السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
احملريش ونعطيك ذيك الساLة  العريب السFيد الوز�ر، نقطة نظام =ليس

  .ذيك الساLة ðلكم �يفام بغييت، تفضل اليس العريب. جتاوب
  . تفضل �ٓ اليس العريب. شوية دÄل اخلاطر

  .هللا خيليك. اليوم [لسة |اصة، هللا خيليك، �ٓ السFيد الوز�ر ،شوف
  شوية دÄل اخلاطر هللا خيليك،

  .زد ٔ� اليس العريب، وا|ا اليس الرايض، صايف اليس الرايض

        ::::املس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  السFيد الرئ>س،

ٕاىل مسحمت يل وٕاىل اكن يش شوية دÄل إالنصات، بغيت نتقدم ببعض 
  .ت©قرتا]ا

©قرتاح ا=يل بغيت نتقدم به، السFيد الرئ>س، مكس�شار يف هذه 
املؤسسة، بغيت ٕاىل اكن ممكن وٕاىل [ات Lىل |اطر السادة املس�شار�ن 
الربملانيني تعليق هذه اجللسة حىت �كون حوار [اد وا=يل رئ>س احلكومة ما 

  . يتد|لش يف شؤون هاذ املؤسسة، ٔ#ن هاذ املؤسسة عندها احلرمة دÄلها
كذ� اzلس اSسFتوري من بعد ما يÂهتAي جملس املس�شار�ن من 
اSراسة دÄل النظام اSا|يل هو ا=يل عندو احلق يÕت يعين يف Lدم 

من اSسFتور راه من  108دسFتورية إال]اطة، والنقل املبارش طبقا =لامدة 
النظام اSا|يل، إال]اطة ت>مت البث دÄلها fشلك م�ارش م`ذ تtٔس>س هذا 

zلسا.  
ا#ٓن ما ميكÂش ٕاىل اكن |لل Sى احلكومة واكن تtٔخر Sى رئ>س 
 Åل [الÄاوب حىت مع اخلطاب دâش تتÐاحلكومة واكنت احلكومة ما قدا

سFتكون �ٓخر سFنة، يعين  2012قال بtٔن سFنة  2011امل� ا=يل اكن يف 
©نتæا¢ت ¢ش ما نطيحوش يف هاذ املشلك ا=يل Lاد تoÂذا�رو Lىل املادة 

وLاد تoÂذا�رو Lىل مجموLة دÄل املشالك ا=يل احلكومة يه ا=يل ، 176
احلكومة . مسؤوS¢ Åر[ة أ#وىل، ٔ#ن ا=يل وصلنا لهاذ احلاÅ يه احلكومة

ا=يل ما قداÐش تد�ر ©نتæا¢ت، احلكومة ا=يل Lاجزة Lىل  يه
©نتæا¢ت، احلكومة ا=يل ما قداÐش جتيب القوانني ¢ش ت�`اقش يف هاذ 

  .ؤسسة وتعâل ¢النتæا¢تامل
ا#ٓن . عارضة، املشلك هو مشلك احلكومةاملاملشلك ل>س مشلك 

رئ>س احلكومة عوض ما يلتtâٔ لتزنيل القوانني ويtٔيت ¢لقوانني =لربملان ¢ش 
ت�`اقش القوانني دÄل ©نتæا¢ت تيجي بقرارات ا=يل هو مايش من حقو، 

املؤسسة ا=يل يه من املفروض  قرارات تيtٔمر املؤسسة ال�رشيعية ا=يل هاذ
ٔ�هنا ðراقب احلكومة ولينا تoÂفاجؤو بtٔن احلكومة السلطة التنفIذية يه ا=يل 

  . كرتاقب السلطة ال�رشيعية، وهذا Lار
ٔ#ن تعود� اح`ا م`ذ جميء هذه احلكومة ويه تتعامل  ..هذا ٔ�|القIا

احلقد  بوا]د الشلك من إالساءة والالم�االة مع هذا اzلس، اك�ن وا]د
Lىل هاذ اzلس، اك�ن وا]د الت¾امل من طرف احلكومة والرئ>س دÄلها 
Lىل هاذ اzلس من الوقت ا=يل وقع الرفض دÄل القانون املايل، مع العمل 
ٔ�ن املعارضة يف جملس املس�شار�ن قامت ¢Sور دÄلها، املعارضة �قشت 

ه ما �يتâاوfش مع القانون ا=يل [ات به احلكومة، القانون املايل ولقIنا
مطالب املواطنني، لقIنا فIه اخoالالت، فIه مشالك، فIه ديون غترض هاذ 
البالد، وقلنا هاذ اليش مايش معقول، قلنا هاذ اليش Lار، قلنا هاذ اليش 
ðميس ¢لقدرة الرشائية، هاذ اليش ðميس ¢سFتقرار البالد، هاذ اSيون 

  ".ناديال حIاة ملن ت "كرتهن أ#بناء دÄلنا ولكن 
عوض ما جيي رئ>س احلكومة ويت¾اور مع املؤسسة ويتلكم مع الوز�ر 
دÄلو يف املالية ومع أ#عضاء يف احلكومة ¢ش �كون نقاش [اد �يفاش 

كنتعرضو لرئ>س احلكومة مجيع  ،غنعاجلو هاذ ©خoالالت وهاذ املشالك
عضاء القرارات اzحفة يف حق هاذ املؤسسة ت�رسها رئ>س احلكومة وا#ٔ 

  .دÄلو
�كون  2011ا=لهم هذا م`كر، مايش معقول يف دسFتور : اح`ا تنقولو

 .التنفIذية Lىل السلطة ال�رشيعية، Lار السلطةهاذ التطاول دÄل 
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        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .تفضل ٔ� اليس العلمي.. شكرا، ٕاذن

        ::::املس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمياملس�شار السFيد محمد Lلمي
  .شكرا السFيد الرئ>س

ته، يف ٕاطار القانون هو ٔ�ن أ#حاكم ٔ�� ðلكمة ملا سFبق يل ٔ�ن ٔ�وحض 
القضائية والقرارات الصادرة عن اzلس اSسFتوري ال تق�ل التجزئة، 
حIثيات ٔ�ي قرار ال ميكن ٔ�|ذ إالجيايب مهنا وطرح ما ال �روق السFيد 

  . رئ>س احلكومة مهنا
ٕاذا رجعمت، ؤ�حتدى السFيد وز�ر العالقات مع الربملان، ٔ�ن يقرٔ� Lىل 

يف ظل اSسFتور  21/05/1998قرار ا=يل صادر يف مسامعنا نص ال
ل>س فهيا ما خيالف اSسFتور  128السابق، تيقول بtٔن إال]اطة طبقا =لامدة 

)1996 .(  
اليوم، بtٔي حق رئ>س احلكومة ²ادي يقوم بعملية اس��اقIة لنظر 
اzلس اSسFتوري يف ٕاطار رقابته Lىل النظام اSا|يل ا�ي تناقشه اليوم 

  ؟وال�رشيع وحقوق إال�سان مبâلس املس�شار�ن جلنة العدل
القIاس مع وجود الفارق ال �هنض جحة عن أ#صوليني، والناظم 

اح`ا ". جعل البابني ¢¢ وا]دا نلقد قاس قIاسا فاسدا م: "أ#صويل يقول
قرار اzلس اSسFتوري ا�ي ٔ�رت ٔ�ن : تنقولو =لسFيد رئ>س احلكومة احملرتم

، وذ� القرار صدر "ويل =لمصلني"ٔ�ن تقف عند تعلل به قرارك ال ميكن 
املادة  م`ظور ، جملس املس�شار�ن «شFتغل وفق1996يف ظل دسFتور 

  . ، ٔ�حاكم انتقالية176
ودليل �ٓخر ٔ�عطيه =لسFيد الوز�ر هو ٔ�ن اzلس اSسFتوري ٕاذا اكن 
يعطي ٕاماكنية تعويض السادة النواب احملرتمني يف ظل القانون التنظميي 

اب، فٕانه ¢لÂسFبة zلس املس�شار�ن ال يقول هبذه النظرية، ٔ#ن zلس النو 
  .176جملس املس�شار�ن «شFتغل طبقا =لامدة 

وٕاذا اكن السFيد رئ>س احلكومة ٔ�راد ٔ�ن جيود Lلينا برضورة ا]رتام 
 Û ا�ي �رٔ�س وزارة العدل، ؤ�ن يقول �Iىل زمL ليه ٔ�ن جيودL ،تورFسSا

املتعلق ¢لسلطة القضائية عوض ٔ�ن ترتبع  Lليك ٔ�ن خترج القانون التنظميي
Lىل �ريس رئاسة اzلس، نيابة عن صاحب اجلالÅ، واSسFتور احلايل ٔ�بعد 

  .السFيد وز�ر العدل من ðرؤس ٔ�شغال اzلس أ#Lىل
ولكن نية احلكومة يه الق�ضة من ]ديد والهمينة Lىل السلطة القضائية، 

¢لسلطة القضائية، والسFيد رئ>س ٔ#ول مرة يف Kرخي البã اSسFتور تيعرتف 
ما ¢غييÂش خيرجوا القانون التنظميي، ¢لرمغ ٔ�ننا دÄلو احلكومة واحلكومة 

، ومازال حلد الساLة مل يعرض ال Lىل 12مسعنا ²ادي �كون يف شهر 
 2014اzلس احلكويم وال Lىل اzلس الوزاري وال Lىل الربملان، ٕاذن ها 

  . هناية دÄلهاحىت توصل ا� ²2016ادي متيش و
ٕاذن هاذي يه الفلسفة ا=يل |اص املغاربة يعرفوها، فٕاىل الوضعية 

©نتقالية اح`ا ال يد لنا فهيا، صاحب اجلالÅ، نرصه هللا، يف اخلطاب دÄل 
ا��رى امخلسFيIÂة ٔ�مر احلكومة ب�رسيع رفع احلاÅ ٔ�و الوضعية ©نتقالية Lىل 

، 2012يوليوز  30مليك دÄل الربملان، ولكن من املسؤول؟ اكن خطاب 
�ٓخر سFنة ا=يل تعرف جتديد ©نتæا¢ت، ولكن  2012قال |اص ðكون 

اليوم احلكومة تقاعست، تلNٔت ٔ�و جعزت عن تزنيل القوانني، و¢لتايل ال 
  .ميكن لها ٔ�ن تتد|ل يف شؤون الربملان

 .وشكرا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . شكرا

  .تفضل اليس ا=لبار

        ::::د السالم ا=لبارد السالم ا=لبارد السالم ا=لبارد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عباملس�شار السFيد عباملس�شار السFيد عباملس�شار السFيد عب
  .شكرا السFيد الرئ>س

ٔ�� بدوري سtٔنطلق مما اèهتAى به السFيد رئ>س الفريق ©شرتايك ٔ#ؤكد 
اليوم ٔ�ننا نع>ش ظرفا مل «سFبق لنا ٔ�ن ختيلناه مع ©جهتادات اليت اجهتد 

، ²ري ٔ�ننا 2011املغاربة مجيعا Lىل ٔ�ن يؤسسوا SسFتور املسFتق�ل، دسFتور 
فعة، هبذه املعركة القات^ =ãميقراطية، واليت يد�رها نفا[tٔ اليوم هبذه الص

 ÛتعامFالشطط، ¢س ÛتعامFيد رئ>س احلكومة ¢سFىل االسL لنفوذ ليضغط
أ#�زة السمعية البرصية، ومينعها من البث، بث دسFتوري، ٔ�لفه املغاربة، 

  . حتج أ#رس ٕاىل م`ازلها لالسF¨ع ٕاىل ما �روج دا|ل دواليب الربملان
، السFيد الرئ>س احملرتم، السادة الوزراء احملرتمون، اكنت بلسام إال]اطة

هذا اzمتع، واكنت مبثابة ذ� اSواء ا�ي من شافIا ملعا�ة Lدة فéات 
خيفف من معا�هتم يف انتظار ٔ�ن أ#مور سFت¾ل يوما ما، س�F ؤ�هنم �رون 

بدل  من ميثلهم يف الربملان �كشف عن معا�هتم، فoظل انتظاراهتم تطول
  .اخلروج ٕاىل الشارع

ٕان إال]اطة توقف الفوىض، ٕان إال]اطة ðكون Lال[ا �جعا لعدة ٔ�وبئة 
  . التظاهرات ٔ�صبحت ممنوLة. يف اzمتع

ن، Lلينا ٔ�ن نقرٔ� صالة اجلنازة �اليوم، السFيد الرئ>س، السادة املس�شار 
  .Lىل اSميقراطية يف عهد هذه احلكومة
 ما سFيقع ²دا، نظرا ٔ#ن السFيد رئ>س ٕاخواين، اليوم ٔ�صبحنا ال نثق يف

احلكومة ال ي�شاور حىت مع مكو�ت احلكومة، èرى ٔ�ن فريقا حمرتما امشزئ 
واس�`كر =لترصف أ#]ادي =لسFيد رئ>س احلكومة ا�ي [اء ليلق`نا دا|ل 
هذه الق�ة اSسFتورية، يلق`نا ٔ�ساليب ال ق�ل =لغة هبا، ا=لغة احملرتمة، ال ق�ل 

، وهنا ٔ�شعر "ال¨سFيح والعفاريت"، "التبوريدة: "عوا ٕا�هيا=لمغاربة ٔ�ن «سم
¢فæoار واLزتاز عندما فكر حزب ©سFتقالل ©�س¾اب من هذه 
احلكومة، ٔ#نه المس التالعب، المس ا�Sكoاتورية، المس أ#]ادية يف 

  . التو[ه ويف السFيطرة ويف الهمينة
فIه وما سFيقوم اليوم �كشف لنا السFيد رئ>س احلكومة Lىل ما اكن خي 
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املغاربة اليوم ٔ�صبحوا ²ري مطمئنني ملا سFيقوم به هذا السFيد، السFيد . به
الزÄدات الفâائية، الالم�االة، مقع املتظاهر�ن، . رئ>س احلكومة احملرتم

حرمان ٔ�و قoل احلوار ©ج¨عي، وصدقت النائبة احملرتمة عندما نقطت 
حتت الصفر، ٔ#ن هذا  ¢لصفر، فهو صفر Lدد حمرتم، ولكن ٔ�� ٔ�قول

ٔ�سلوب صبياين ال يليق fسمعة رئ>س احلكومة، ال يليق ¢لتو�ات السامIة 
اليت �راها صاحب اجلالÅ وخيطط لها =لسري بعâ^ التقدم و©زدهار وال~ء 

  .ملغربنا احلب>ب
هذا خشص جيب ٔ�ن يعاجل، هذا ٔ�سلوب وهذه ممارسة ال ميكهنا ٕاال ٔ�ن 

رة وفاقد =لعقل، فIجب Lليه ٔ�وال، وق�ل لك تمن عن خشص فاقد =�ا�
يشء، ٔ�ن يعاجل حىت ميس اSسFتور وميس اSميقراطية، وال ندري ماذا 

 .سFيفعل ²دا
إن أريد إال صالح ما استطعت، وما "ال حول وال قوة ٕاال ¢ü، ٔ#ننا 

صدق هللا العظمي وامحلد ü " توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب
  .ٔ#ننا سFنذهب مع هذه احلكومة ٕاىل ٔ�شFياء ال ق�ل لنا هبا ..رب العاملني

  .شكرا السFيد الرئ>س

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
تفضلوا، . شكرا، ٕاذن اللكمة =لسFيد الوز�ر. امحلد ü رب العاملني

  .السFيد الوز�ر

السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .ؤ�سFتغفر هللا العظمي ٔ�قول قويل
  .شكرا السFيد الرئ>س

  السFيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
اليوم هاذ النقاش Kبعه املغاربة يف جزء �بري م`ه، ¢سFتÓ`اء ما وقع من 
ارتباك نظرا =لطبيعة املرتبكة =لâلسة، وKبع املغاربة ويعرف املغاربة يف 

املغاربة، Kبع رٔ�ي Lام حمرتم ما معوSم، اح`ا مايش مشوليني كنتلكمو جبميع 
جرى يف هذه اجللسة، ؤ�� عندي اليقني ٔ�نه سFيحمك Lىل مسFتوى اخلطاب 

   .دÄل لك طرف، حنن ٔ�مام الشعب
دا¢، السFيد .. ، بعد سFن�نياحلكومة [اءت يف حلظة بعد سFن�ني

املس�شار، ٔ�نت كتزنجع ²ري من ©سF¨ع وكتتلكموا Lىل اSميقراطية، هذا 
، ولكن Lىل أ#قل �� كنتصنتو ليمك تصنتوا لينا، هذا ٔ�ضعف يشء Sم

  .إالميان
ٕاىل هذا الشهر يف ينا�ر  2012احلكومة انتظرت سFن�ني من ينا�ر 

ليك يقوم جملس املس�شار�ن احملرتم بتâديد وتغيري وðمتمي نظامه  2014
ء اSا|يل ومل تفعلوا، وتعيبون Lىل احلكومة ويه تد�ر شL �ٔtاما، فIه رشاك

ٕاخراج القوانني التنظميية وتفعيل  ،ومؤسسات وجممتع مدين وهيئات
السFياسات العمومIة وإالصال]ات الكربى ٕاىل �ٓخره، واحلال ٔ�نه احلكومة 

انتظرت م`مك، مكؤسسة حمرتمة، ٔ�ن خترجوا نظام دا|ليا مoطابقا مع 
  . اSسFتور، ومل تفعلوا

  .شوف.. ٔ�� مسFتعد

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ..مك، هللا خيليمكهللا خيلي

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ملاذا تزنجعون؟ ٕايوا ²ري إالنصات، ²ري إالنصات، ²ري إالنصات،²ري 

 .إالنصات، ²ري إالنصات، ²ري إالنصات

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .اسFمتعوا، هللا خيليك،اسFمتعوا

        ::::لربملان واzمتع املدينلربملان واzمتع املدينلربملان واzمتع املدينلربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع االسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع االسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع االسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع ا
  .²ري إالنصات

دا¢، دا¢، ٕاذا كنت، ٕاذا كنت قد ٔ�لفت ٕاعطاء التعل�ت، فل>س 
 ٔ�ن تعطيٕاذا كنت تtٔلف . =لوزراء، ٔ�� ٔ�عقب يف ٕاطار نقاش دا|ل مؤسسة

  .التعل�ت، فل>س ملثيل، وملثل هؤالء الوزراء احملرتمني
مت� ذ�، ولك ما  ال ÐسFتطيع ٔ�ن تعطي تعل�ت، ال ÐسFتطيع، وال

  . متلكه هو ٔ�ن Ðسكت وÐسFمتع
  .لك ما متلكه، لك ما متلكه هو ٔ�ن ÐسFمتع

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .هللا خيليك. هللا خيليك، ٔ� اليس حكمي

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ٔ�� مسعتك، ٔ� اليس . لك ما مت� دميقراطيا ٔ�ن ÐسFمتع وتنصت فقط

. مسعتك، ٔ� اليس دعيدLة. .مسعتك. دعيدLة، ٔ�� مسعتك ٔ� اليس دعيدLة
  .ٔ�� مسعتك، ٔ� اليس دعيدLة، وٕاىل اكن |اطرك واسع، ²ادي جناوبك

واش .. واش دا¢ ٔ� اليس الرايض دا¢.. حنن منزي، ٔ�� لن ٔ�رد Lىل لك
دا¢ هاذي طريقة يف النقاش؟ واش دا¢ املغاربة ا=يل ك>سمعوا وك>شوفوا 

  .اش حمرتم، �يتIÕنو ال�م ا=يل �يتقال؟ ٕايوا تصنتوا شوية، تصنتوا شويةنق
حنن، ٔ�� لن ٔ�رد Lىل لك ما قIل، ٔ�� غمنيش =لجوهر دÄل  ..حنن

املوضوع، ٔ�� غمنيش =لجوهر دÄل املوضوع، وحنن منزي، حنن منزي، حنن منزي 
معارضة  هناك معارضة حنرتSا ونقدر و�ة نظرها، وهناك. بني املعارضات

  .نضعها ن>شا� Lىل صدور� عندما تعارضنا
حنن منزي بني ال�م، لسFنا اليوم يف وارد ال�م عن التحمك، املغاربة 

  .�يعرفوا التحمك م`ني [ا، و�يعرفوا التحمك �يفاش مىش

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .[ا من أ#صاÅ واملعارصة
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        ::::الربملان واzمتع املدينالربملان واzمتع املدينالربملان واzمتع املدينالربملان واzمتع املدين    السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات معالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات معالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات معالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع
  . ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن تتفضل هبذا اجلواب =لشعب املغريب، قلها لو

ٔ�� قلت، لن ٔ�رد Lىل لك ما قIل، لن ٔ�رد Lىل لك ما قIل، ولكن، ٕاذا 
  .مسحمت ؤ�ذنمت، سoÂلكم يف املوضوع

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .�ن جشاع، ٔ� السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .وا هللا خيليك. هللا خيليك، السFيد املس�شار، |يل الوز�ر يتلكم

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
قاطعة، املدا¢، دا¢، ا=لغو، ا=لغو Û ٔ�حصابه، حنن يف نقاش، ومن ا=لغو 

من ا=لغو املقاطعة، هاذي أ#|الق ا=يل ðرب>`ا Lلهيا مكغاربة، كنتصنتو 
  .لبعضياتنا

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار السFيد عبد احلكمي بÂشامش
  .ا=لمز والغمز

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
هاذ اليش قلناه ¢لرصحي الواحض، ورجع ٕاىل مظنه، فهو يف مظنه يف 

  .سFياقه ويف ماكنه وزمانه
ٔ�� ٔ�رجوك حنن اليوم، حنن اليوم، جيب ٔ�ن مت� جشاLة إالنصات فقط، 

  .ٔ�ن مت� جشاLة إالنصات، ال ٔ�طالبك fشâاLة ٔ�خرى L�ٔىل من ذ�

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .مكل، السFيد الوز�ر

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
جشاLة إالنصات يه جشاLة ٔ�دبية، تقoيض من صاحهبا ٔ�ن ميت� 

ن قاسFيا، جيب ٔ�ن ينصت إال�سان إالنصات =ل�م ولو اكن قاسFيا، ولو اك
  .=ل�م

احلكومة سFن�ني ويه كتتصÂت  ؟املوضوع ٔ�شFنو هو ¢خoصار شديد
وكتoÂظر، وهاذ املوضوع عكس ما قIل، T�ٔر�ه مرارا يف ندوة الرؤساء، 

ؤ�� ¢ملناسFبة، سtٔحيي من هاذ املنرب مجموLة من . .و�قشFناه مرارا
ا تد|لوش، ؤ�تفهم، وا=يل اكن املس�شار�ن احملرتمني، اليوم ساكتني، م

عندمه رٔ�ي واحض ورصحي يف هاذ القضية هاذي بtٔن ذيك إال]اطة ²ري 
  .دسFتورية

دا¢، دا¢ واش دا¢  ؟..انتظر� سFن�ني، و[اء القرار، واش دا¢ هاذي
  ؟..هاذي [لسة

ٔ�� ا]رتم رٔ�ي مجموLة من املس�شار�ن ا=يل Lربوا Lىل رٔ�هيم بوضوح يف 
ومع . Äل اSوÅ، ا=يل يه مهنا هاذ املؤسسة هاذيمؤسسات دسFتورية د

  .ذ�، ٔ�� غمنيش =لجوهر دÄل املوضوع
انتظرت احلكومة سFن�ني ومل تغريوا نظاممك اSا|يل، وتبني ٔ�ن هذه 

بعض املس�شار�ن  دإال]اطة ٔ�صبحت عكس الشâاLة املزعومة، ٔ�سلو¢ عن
لنقاش املبارش معهم، =لهروب من موا�ة الوزراء ومساء�هتم واحلوار معهم وا

ٔ�صبحت إال]اطة خترج عن طبيعهتا القانونية لٕال]اطة Lلام، ما فهياش 
معطيات ذات طبيعة  م`طق املساءÅ واملراق�ة، فهيا إال]اطة Lلام ٔ�ي تقدمي

طارئة =لرٔ�ي العام و=لحكومة وللك من يعنيه أ#مر، فصارت ٔ�سلو¢ يف 
 ..احلكومIة ومسؤولني ٕاىل �ٓخرهاملساءÅ واهتام الوزراء واهتام القطاLات 

�م�.  
ٔ�� سtٔفoح قوسا ٔ#قول، ؤ�رفع الت¾دي العلمي، وحنن يف ٕاطار تقIمي  

امخلسFيIÂة الربملانية، ٔ�دعومك ٕاىل رفع حتدي، وهو ٔ�ن ننظم ندوة Lلمية 
و�سFتدعي لها |رباء يف القانون ويف اSسFتور ونعرضو هاذ العينات دÄل 

 .�ن ا=يل اكنوا �يتلكموا يف إال]اطات و«سمعوامجموLة من إالخوان املس�شار 
  . دا¢ هذا |لط مقصود، هذا |لط مقصود

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .�ٓ اليس |ريات، |ليه �مكل

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ٔ�� ٔ�قول بtٔنه احلكومة [اهزة ملناظرة Lلمية ندر�ا يف ٕاطار تقIمي هاذ 

IÂة، مادام ٔ�ن هاذ إال]اطة كام مورست تد|ل يف حصي^ امخلسFي 
امخلسFيIÂة، ونقميو وèك�شفو هل اكنت ٕا]اطة طبقا =لنظام اSا|يل ٔ�م اكنت 
خرو[ا عن إال]اطة واكنت ٔ�سلو¢ ²ري قانوين و²ري دسFتوري يف التعاطي 

هاذي املسÅٔt  ؟مع هذا، و¢لتايل التعاطي وا]رتام الرٔ�ي العام واملؤسسات
  .أ#وىل

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لبار
رؤساء احلكومات الوزراء لكهم ما معرمه ما امشtٔزوا من هاذ إال]اطة، 

  ..ٔ#ن صدرمه رحب ؤ#هنم واثقني

السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع السFيد احلب>ب الشو¢ين، الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  دا¢ هذا ٔ�سلوب ا#ٓن، ٔ�سلوب يف احلوار؟

        ::::سFيد عبد السالم ا=لبارسFيد عبد السالم ا=لبارسFيد عبد السالم ا=لبارسFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
ٔ�سلوب دÄلمك، السFيد الوز�ر، ٔ#ن التبوريدة |اصها ²ري هذا 
  .الشطيح

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
املسÅٔt الثانية، ٔ�� تصÂت لمك دقائق معدودات للك مoد|ل، ما طلبنا 

ا عندي غرض نتلكم، ال وقت وال ٔ�ي يشء، وٕاىل كنتوا مزنجعني، وهللا م
وجنمع حواجيي ومنيش، ما اك�ن حىت مشلك، فني اك�ن إالشاكل؟ ما اك�ن 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )2014 ينا�ر 7( 1435 ربيع أ#ول 5

  . حىت يش ٕاشاكل
  .هذا هو ا=يل اك�ن ..ال، ٕاىل اكن يش وا]د مزنجع لسFنا حريصني

السFيد رئ>س احلكومة، ٔ�نت يف مؤسسة دسFتورية، � حق مساءلته، 
Û ما Ðشاء وس�سمعونه وهو [اهز يف ٕاطار القانون، وجيي وساءلوه، وقل 

  .ما اك�ن حىت مشلك. ما «شاء، ²ري ارحت مع راسك
ٕاذن اح`ا يف املوضوع اليوم يف النازÅ ا=يل كنتلكمو Lلهيا، ²ري ¢ش 
الرٔ�ي العام �كون عندو صورة واحضة حول املوضوع، هاذ إال]اطة 

 -خرجت Lىل الطبيعة دÄلها، ؤ�صبحت فهيا نوع من املساءÅ اليت حترم 
حترم الرٔ�ي العام من ©سF¨ع =لحوار اSميقراطي بني  -ا هو املهم هذ

املؤسسات وحترم احلكومة من حقها اSسFتوري يف البيان والتوضيح، ولنا 
  .يف هذا نوازل مoعددة

ٕاذن اليوم احلكومة ا=يل [ات مل تtٔت من فراغ، مل تoÂظر سFن�ني ليك 
قرار حكمي ومزتن  ¢لعكس،. تtٔيت وتتæذ قرارا هكذا طاáش، كام قIل

واليوم ٕاىل اكن حقا يش مشلك، ٕاىل اك�ن يش مشلك اليوم مايش مع 
احلكومة اليوم ٕاىل عندمك يش مشلك، املشلك اليوم ٕاىل عندمك يش مشلك 

²ري fشوية، .. ²ري باليت، ²ري باليت، ال ٔ�]د.. مع اzلس اSسFتوري، ٔ#نه
  . ²ري fشوية، ²ري fشوية

]د اللكمة Sمة، نذ�رك هبا، قلتهيا يف ٔ�نت، اليس الرايض، قلت وا
قلتهيا أ#ول، قليت هذا وا]د احلق مك�سب، هاذ لغة احلقوق املك�سFبة، 

|ليك، |ليك، ²ري تصÂت . .يف ال�سجيل، ج�د ال�سجيل، قلهتا، ومسعهتا
  .ليا

ٓ السFيد الرئ>س، راه ك>شري ليك تيقول � قالها، را اليس  اليوم، �
امسع نقول �، امسع نقول �، شوف ²ري وسع  العلمي تيقول � قالها، وا

 .|اطرك شوية، ²ري وسع |اطرك شوية، ²ري وسع |اطرك شوية
إالصالح معلية صعبة ولغة احلقوق املك�سFبة بطاقة يعين «شهرها لك 
من مست بعض ما «سمى حقوق مك�سFبة، ويه ðاكد ðكون من الريع ²ري 

سtٔوحض، ال، واش دا¢ ما  املرشوع دسFتورÄ، ؤ�� سtٔوحض، ٔ�� سtٔوحض، ٔ��
Ä سمعوا لناش؟Ð سمعوا لناش؟ ماÐü يديFسمعوا . ٔ� سÐ ال، واش ما

  لناش؟ واش ما Ðسمعوا لناش؟
  ؟²ري |ليين نتلكم وميل �سايل ðلكم، Äك ٔ�� كÂسمع �

ٔ�� كنفهم، ٔ�� ²ادي نقول �، امسع نقول �، امسع  ..طيب فلهذا اليوم
²ري وسع |اطرك، غنوحض  ، نوحض �|ليين نقول �، |ليين نوحض �،

  .�، ٔ�� Sميت نوحض � Lىل البث ولك يشء
  ..طيب، اليوم هذه إال]اطة، كام اكنت متارس

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا=لبار
 .مهنجية القرار

  

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
، ٕ¢ماكèمك ويف مك`تمك القانون باليت، مهنجية القرار، شوف، ٕ¢ماكèمك

  . واSسFتورية ٕاسقاط هذا القرار ²دا، ²دا
  ..باليت ..باليت

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .وا ²ري |ليه يتلكم، |ليه يتلكم

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
  ..احلكومة، شوف. ٔ�� ٔ�تفهم

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . خيليمك، اصرب «سايل الوز�ر هللا خيليمك، هللا

ٓ ادر«س، وا اليس ادر«س، وا  ٕاىل مسحتوا إالخوان، هللا خيليمك، �
  .ادر«س الرايض، |ليه �مكل

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
  ..ال دا¢ ٕاىل

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .وهللا خيليك، السFيد الوز�ر، خمت يف دقIقoني، ¢ش منشFي

        ::::السFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدينالسFيد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واzمتع املدين
ٔ�تtٔسف، ما اكيÂش جو دÄل احلوار، ما اكيÂش جو دÄل إالنصات،  ٔ��

  . ت القرار دÄلهاا|ذامقاطعات مoعددة، احلكومة 
إالخوان احملرتمون ٕاىل عندمك ٕاشاكل، النظام اSا|يل ²دا ديوا فIه 

احلكومة بÂت . ، وسFيجيب وسريفع اخلالفإال]اطة =لمâلس اSسFتوري
 13/924القرار : لمâلس اSسFتوري= نقرارها Lىل فهم سلمي لقرار�

  ..، هذا قرار دÄل احلكومة �لك مكو�هتا، و¢لتايل اليوم98/213و
  ..هذاك معك ٔ�نت، معك ٔ�نت

  السFيد الرئ>س،
  .تيظهر ليا ²ادي ننرصفو ٔ#نه ما اكيÂش جو احلوار

        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل السFيد رئ>س اجل 
  . صايف، شكرا، شكرا =لسFيد الوز�ر

اللكمة =ليس ٔ�فرÄط راه طالب اللكمة، وهللا خيليك، واليس أ#نصاري 
  .�ٓخر مoد|ل

  .نبقاو ن�`اقشو ب>`اتنا.. ماميكÂيش نبقاو =لصبح

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  السFيد الرئ>س،

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
Äü ط، زدÄاليس ٔ�فر.  
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        ::::السFيد عبد املا� ٔ�فرÄالسFيد عبد املا� ٔ�فرÄالسFيد عبد املا� ٔ�فرÄالسFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .²ري |ليه، شكرا السFيد الرئ>س. |لينا èمكلو. شكرا

  .هذه دميقراطي�`ا وتلمك دميقراطيهتم

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .وا مع من كتتلكم؟ ما اك�ن والو، احلكومة مشت، ساالت، سالينا

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
 ..اسFمتعنا

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ..،صايف �ركة، هللا جيعل الربكة، صايفسالينا

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  .ما ميكÂش. ال، ال، ما اكيÂش صايف

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
   ! �ٓ مع من ²ادي هترض؟ مع الكراىس؟ 

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
ٓ امسح يل، غنتلكمو، ولو يف غياب احلكومة، امسح يل وا السFيد  ..�

ال، كهنرضو ٔ#ن هذا مو[ه =لمواطنني ٔ#ن . >س، احلكومة ²ائبة دوماالرئ 
  .¢يق البث

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  . فني هو؟ ما بقاش البث، ما اكيÂش البث

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  .امسح يل

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ما اكيÂش البث

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  هذا سلوك مرفوض،

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .ما اكيÂش البث. ما اكيÂش البث، �ٓ صاحيب

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
هذه تصفIة دÄل احلسا¢ت، ما عندها Lالقة ال ¢SسFتور وال fيش 
]ا[ة ٔ�خرى، عندها Lالقة ٕ¢سقاط املزيانية و¢ٕال]اطة ا=يل در� أ#سFبوع 

ك خشص يف احلزب أ#²ليب مقدس ل>س هنا .املنرصم، ولن �رهبنا ٔ�ي اكن
  ..حىت ال نت¾دث عنه

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ما اك�ن والو، ما اك�ن ٔ�]د، مع من كهترض؟

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  ..وهذا ما جيب ٔ�ن يعلمه رئ>س احلكومة وحزبه.. 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  ؟مع من كهترض

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  ..ن يدور يف فلكه، ؤ�ريد ٔ�ن يعرف امجليعوم.. 

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
  .وا �ركة

        ::::املس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄاملس�شار السFيد عبد املا� ٔ�فرÄطططط
  ..ٔ�ن ٔ�]د مكو�ت أ#²لبية..

        ::::السFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسةالسFيد رئ>س اجللسة
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


