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 املائة بعد نيسبعالو  ةبعاسالحمضر اجللسة 
 

 (.م3102زيو يول32) ه0441 دةقعذي ال 32الثالاثء:التاريخ
 .جملس النواب رئيس احلبيب املالكي السيد الرائسة:

 ساءم الثالثةابتداء من الساعة  قدقائ ةمخسو ساعة التوقيت:
  .واخلمسنياخلامسة والدقيقة 

 :الدراسة والتصويت على األعمال:جدول 
 ؛مقرتح قانون يتعلق إبحداث القناة الربملانية -
من قانون املسطرة املدنية   421مقرتح قانون بتتميم املادة  -

 كما مت تغيريه وتتميمه

 :لسةرئيس اجلالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

السيد الوزير وأضيف السيد الوزير احملرتم، خالفا ملا اعتدت عليه، 
 فأنت حمرتم،

 السيدات والسادة النواب،

نظرا للغياب، نظرا للغياب الذي أصبح ظاهرة مزمنة كما نعلم 
مال هذين اجللستني مجيعا، فقبل أن نشرع يف جدول أع

التشريعيتني، عشنا يف اليومني األخريين حاداث أليما الذي عرفه 
إقليم احلوز، وذلك من جراء السيول والفيضاانت ببعض األودية 

 .والذي تسبب يف وفاة عدد من املواطنات واملواطنني

دق التعازي وأص وهبذه املناسبة وإبمسكم مجيعا، نتقدم أبحر
املساواة لذوي املتوفني، راجني من هللا تعاىل أن يرمحهم ويسكنهم 
فسيح جنانه، ويلهم ذويهم الصرب والسلوان، إان هلل وإان إليه 

 .راجعون

 .أدعوكم السيدات والسادة النواب لقراءة الفاحتة

 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ 

كَ يَ ْوِم  كِ الرهِحيِم َمالِ  اَلِمنَي الرهمْحَنِ اْلعَ احْلَْمُد َّلِلِه َربِّ } يِن ِإَّيه  الدِِّ
َك  َراطَ اْلُمْستَ الصَِّراَط  َنْسَتِعنُي اْهِدنَ نَ ْعُبُد َوِإَّيه ِِ الهِذيَن  ِِقيَم 

   {َأنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضهالِِّنيَ 

ني صفون وسالم على املرسلآمني، سبحان ربك رب العزة عما ي
 .واحلمد هلل رب العاملني

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، مرحبا بك

يعقد جملس النواب جلستني تشريعيتني ختصص اجللسة األوىل 
للدراسة والتصويت على مقرتحي قانونني والثانية للدراسة 
والتصويت على مشاريع القوانني اجلاهزة، فيما خيص اجللسة األوىل 
جدول أعماهلا يتضمن مقرتح قانون يتعلق إبحداث القناة 

من قانون  421الربملانية، وكذلك مقرتح قانون بتتميم املادة 
 .املسطرة املدنية كما مت تغيريه وتتميمه

فيما خيص مقرتح قانون املتعلق إبحداث القناة الربملانية، أود أن 
نواب وكذلك السيدات والسادة ال أشكر السيد رئيس اللجنة

أعضاء املكتب وأعضاء اللجنة، وكذلك السيد الوزير، رغم بعض 
اإلكراهات الشكلية وأان أقول الشكلية، فالكلمة ألحد مقدمي 
مقرتح القانون، وأعطي الكلمة للسيد الرئيس عبد الواحد 

دة فا للعادة، السياألنصاري، عفوا، عفوا يساري ينبهين خال
 .األمينة تفضلي

 :أمينة اجمللس لوالسيدة أمساء اغال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
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توصلت رائسة اجمللس بقرار من احملكمة الدستورية يف شأن جتريد 
السيد عبد الرحيم عثمون املنتخب سابقا عضوا مبجلس النواب 

صفة  إقليم خريبكة من-احمللية خريبكة  عن الدائرة اإلنتخابية
عضو هبذا اجمللس، وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله مع 
دعوة املرتشح الذي ورد إمسه مباشرة يف الئحة الرتشيح املعنية بعد 
آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر تطبيقا 

 ،لنوابامن القانون التنظيمي املتعلق مبجلس  21ألحكام املادة 
 .السيد الرئيس شكرا

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس، السي عبد الواحد  شكرا السيدة األمينة،
 .األنصاري

 :النائب السيد عبد الواحد األنصاري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين ابسم خمتلف مكوانت اجمللس يف احلقيقة، أن أقدم مقرتح 
القانون املتعلق إبحداث القناة الربملانية، أو مقرتح القانون عفوا 
مقرتح القانون املتعلق إبحداث القناة الربملانية، ألقول أبن التقدم 
الذي عرفته املمارسة الدميقراطية على الصعيد الدويل وما سجلته 

لدور الربملاانت كفضاء للحوار والنقاش، أملى على من تعاظم 
الربملان املغريب أن يكون يف مستوى التحدايت واإلنتظارات 
واملقاييس الدميقراطية العاملية منخرطا يف القضااي الكربى لبالدان، 
هذه التحدايت واالنتظارات فرضت ضرورة مؤسساتية على 

ة الربملانية لعدة يفة اإلعالميالربملان املغريب، ألزمته بعدم جتاهل الوظ
 :أسباب

أوال: إن اإلعالم اليوم هو عامل اإلتصال والتكنولوجية، وحضور  -
املؤسسة التشريعية على مستوى اإلعالم وامتالكها لرؤاي إعالمية، 
أصبح أمرا ضروراي يلزم معه الربملان املغريب بضرورة التوفر على 

ة شتغل عليها من جهصورة يظهر هبا من جهة، ورسالة واضحة ي
 أخرى؛

اثنيا: املنافسة اليت تواجهها الربملاانت يف العامل اليوم على  -
مستوى مصدر املعلومة، أصبحت على أشدها وتضعف من 

 اإلمكانيات املتاحة ملمارسة مهامها الدستورية؛

أيضا إن السبب األهم والذي جيعل من اإلعالم ضرورة ملحة  -
ري يتعرض لشىت أنواع االنتقادات حول للربملان، هو أن هاد األخ

 .قلة الفعالية، وعدم االنتظام يف العمل وما إىل ذلك

وحيث أن صورة الربملان املغريب املوقر، ما انفكت تعاين من هذه 
على الرغم من أنه أصبح أكثر حضورا ويشكل قوة يف  اإلنتقادات

ابية وتقييم قآداء الدور املنوط به، واملتمثل يف مهامه التشريعية والر 
السياسات العمومية والدبلوماسية، لكن ولألسف ينظر معظم 
املواطنات واملواطنني إىل أن أعضاء الربملان إمنا يعملون يف كثري من 
األحيان فقط خلدمة أجندة سياسية صرفة، وما يؤسفنا أكثر هو 
أن التغطية اإلعالمية مبختلف أنواعها لألنشطة الربملانية تعزز 

الصورة النمطية لدى عموم املواطنني، والتعاطي مع  هذه  هذه
هذه الظاهرة املتمثلة يف النظرة السلبية اجتاه العمل السياسي 
وممارسة الدميقراطية الربملانية واليت تتغدى من عدم اإلطالع على 
حقيقة األدوار اليت يقوم هبا الربملان، لذلك ووعيا من املؤسسة 

حميطها،  فتاح والتواصل اإلجيايب معالتشريعية أبمهية تعزيز اإلن
وخصوصا املواطن املغريب، وبعد تفكري عميق ونقاشات مع خمتلف 
الفاعلني واملتدخلني اآلخرين، مت اإلقتناع بضرورة إحداث إعالم 
برملاين مؤهل يصل إىل كل شرائح اجملتمع تلعب فيه املؤسسة 

إلبقاء ا التشريعية دور املنصت لصوت املواطنات واملواطنني، مع
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على مهامها األساسية املتمثلة يف التعبري عن متثيلهم وخدمة 
 .املصلحة العليا العامة للوطن

وعطفا على ما سبق، البد من اإلشارة إىل أن املقصود ابإلعالم 
الربملاين املنشود هواإلعالم الذي يربز املهام املنوطة ابملؤسسة يف 

ضافة إىل العمومية، ابإل جمال التشريع واملراقبة وتقييم السياسات
ممارسة الدبلوماسية الربملانية اليت يساعد على فهم الوظائف واملهام 

 .اليت تقوم هبا املؤسسة التشريعية

 السادة احلضور،

 الزميالت والزمالء النائبات والنواب احملرتمون،

ال خيفى عليكم أن التفكري يف اإلعالم الربملاين وذلك إبحداث 
سنة،  21ية راود الربملانيني منذ أكثر من القناة الربملان

ن مجيع اجلهود والتنسيق مع خمتلف املعنيني م وبتضافر واليوم
حكومة واختصاصيني يف القطاع، وبتنسيق مع جملس املستشارين 
ومبنطق التشاور واحلوار بني الرائسة وخمتلف مكوانت اجمللس يرى 

افة والتعليم لثقهذا املشروع النور بعد التصويت عليه يف جلنة ا
 .واإلتصال

وهبذه املناسبة، أتقدم ابلشكر اجلزيل للجنة املختصة رئيسا 
ومكتبا، ولكل السيدات والسادة أعضاء اللجنة على مسامهتهم 
القيمة اليت أغنت نص املقرتح، وذلك بتجويد الصياغة القانونية 
واللغوية له وإغناء مضامينه وجعله يف املستوى الذي نطمح إليه 

 .يعا وهو إحداث آلية لتواصل الربملان مع حميطه اخلارجيمج

أييت هذا املقرتح إذن ليؤسس ملرحلة جديدة يف اإلعالم والتواصل 
ونقل املعلومة وحتليل وتغطية كل أنشطة املؤسسة التشريعية، 
والتفاعل من خالهلا مع كل قضااي املواطنني، بغية اإلسهام يف 

لرأي والرأي اآلخر يف مرحلة إرساء أسس الدميقراطية وعرض ا
مهمة من مراحل العمل الربملاين، وخاصة أشغال اللجن الدائمة 
والعمل داخل الفرق الربملانية وفق ما تسمح به القوانني اجلاري هبا 

العمل، ابإلضافة إىل أدوار القناة الربملانية اإلسرتاتيجية يف إطار 
 :التواصل مع احمليط اخلارجي وذلك عرب

املواطنات واملواطنني مبهام الربملان الذي جيسد إحدى  تعريف -
السلط الثالث يف الدولة، من خالل عمله التشريعي والرقايب 

 للجهاز التنفيذي داخل اللجن واجللسات العامة؛

إقناع املواطنات واملواطنني أبمهية دور اجمللسني ودور أعضائهما  -
ن هلم الدفاع مبا يضميف ترسيخ احلكامة الدميقراطية وتوازن السلط 

 مكوانت اجملتمع املغريب؛ عن مصاحل خمتلف

جعل الربملان الفضاء املتميز لكل احلوارات والنقاشات البناءة،  -
سواء داخل اللجان الربملانية الدائمة أو من خالل تنظيم الندوات 
الفكرية اليت هتم تطوير ودعم العمل الربملاين أو تقييم السياسات 

 وتفعيل العمل الدبلوماسي؛العمومية 

متكني املواطنة واملواطن من التعرف بسهولة على املؤسسة  -
 الربملانية وأدوارها؛

الرفع من فرص تواصل السيدات والسادة النواب واملستشارين  -
واملؤسسة أبكملها ومصاحلها من خالل خلق مواعد قوية عرب نقل 

انية الدائمة جن الربملوتغطية النقاشات احلقيقية والفعالة داخل الل
 أثناء مناقشتها ملضامني العمل، سواء التشريعي أو الرقايب؛

تكثيف حضور املؤسسة وتقريبها من الشباب والنساء  -
خصوصا، وذلك للمسامهة يف جمال الرتبية على الدميقراطية 

 واملواطنة إىل جانب املتدخلني اآلخرين يف اجملال وذوي الصلة؛

 مبدأ التعددية وتوسيع قاعدة املشاركة يف اإلسهام يف تعميق -
احلياة السياسية، وذلك عرب برامج حوارية وواثئقية املفروض 

 تقدميها يف هذه القناة؛

انفتاح الربملان على املؤسسات الدستورية وجمالس احلكامة  -
 وهيئات اجملتمع املدين؛
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 إبراز العمل اجلاد واملضين للسادة الربملانيني داخل اللجان -
 .وخمتلف أنشطتهم ومهامهم األخرى

إن مقرتح القانون الذي بني أيديكم هو مثرة جهد مجاعي من    
مجيع مكوانت اجمللس وأجهزته رائسة ومكتبا وفرقا نيابية وجلينة 

يف إطار  ملا هو عليه اآلن  فرعية وجلنة خمتصة معنية، إىل أن وصل
نا رتح متضماملصادقة داخل اجللسة العامة، حيث قدم هذا املق

 : مادة موزعة على أربعة أبواب وهي 01تقدميا و

 .الباب األول : اإلسم واألهداف

 .الباب الثاين: أجهزة اإلدارة والتسيري

 .الباب الثالث : التنظيم املايل

 .الباب الرابع: أحكام عامة

تلكم هي أهم الغاايت من إحداث القناة الربملانية اليت ستكون 
وىل جمللس النواب، وأخرى جمللس على شكل شركتني األ

املستشارين، وذلك رغبة منا يف احرتام استقاللية واختصاصات 
املؤسسات وتكريس مبدأ فصل السلط، لكن مع مواصلة التنسيق 
التام والعمل بعزم أكرب على ترسيخ موحد ملفهوم برملان القرب، 
 وجعله ملموسا لدى املواطنات واملواطنني على النحو الذي جيعل

املؤسسة التشريعية بغرفتيها متفاعلة مع السياق الوطين ومطالب 
ي وتطلعات اجملتمع املغريب وديناميته، والتعريف ابلنموذج الدميقراط

 .لبالدان على املستوى اخلارجي والدويل. شكرا لكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، وكذلك أشكر ابمسكم مجيعا مقرر جلنة 
 .واإلتصال السيد النائب حمسن مفيديالتعليم والثقافة 

نفتح اآلن ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية 
 .فيديو للسيد النائب حمسن م

 :فيديو النائب السيد حمسن م

بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
حابته أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم  لدين،ا وعلى آله ِو

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

جد سعيد أن أتدخل إبسم فريق العدالة والتنمية، فهاد اللحظة 
الوطنية التارخيية اللي هي مناقشة تقدمي مقرتح قانون إبحداث 

 لالقناة الربملانية، هاد القناة الربملانية اليت طال انتظارها، ولكن لك
نه ال أل أجل كتاب كنتمناوا من هللا عز وجل أنه نستدرك ما فاتنا

الربملان وال املؤسسة الربملانية أصبحت عندها مكانة مهمة جدا 
 .3100داخل البناء الدستوري، وخصوصا يف دستور 

قلت هذه حلظة طال االنتظار دايهلا وأمامنا جتارب دولية كثرية 
منها يف خلق النقاش العمومي وإغناؤه، بل ومواكبة  يتم اإلستفادة

التطور الدميقراطي والتطور السياسي داخل هاد البلدان، خاصة 
ر عندما نرى جتربة كندا، جتربة بريطانيا وجتربة فرنسا، أقول املنتظ

من هاد القناة الربملانية هي تقريب ونقل أجواء النقاش وتقريب 
ني، والسيدات الربملانيني من املواطن املهام اللي كيقوم هبا السادة

ة ألنه يف املخيلة دايل املواطنني الربملان مقتصر فقط يف تلك اجللس
ءا األسبوعية اليت يتم بثها يوم اإلثنني، يف حني أهنا ال متثل إال جز 

ضئيال من األعمال دايل السيدات والسادة الربملانيني، من 
األجواء دالنقاش اللي   املفروض من هاد القناة كذلك أهنا تنقل

كتعرفها جمموعة دايل القوانني املهمة للمواطنني، واألجواء كذلك 
ماشي غري النقاش داخل اللجان حىت بعض النقاشات اجلانبية 
اللي كتكون ما بني النواب والنائبات ممكن أان تلقى مكاان داخل 

 زهاد القناة الربملانية إن شاء هللا، كذلك الكل يتحدث على تعزي
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تقدير ننمي ابل احرتام املؤسسات والتقدير دايهلا، فال ميكن أن
واإلعتزاز ابملؤسسات الدستورية وابملؤسسات السياسية داخل 
البلد دايلنا إىل ما وفرانش واحد اجلو دايل املواكبة، دايل األجواء 
دالنقاش واجلدية واملسؤولية، وهذه فيها جانبني ألنه هاد القناة 

ميكن فقط أهنا تنقل أو تزين شيء غري موجود، الربملانية ال 
املطلوب منا مجيعا أن جنود من قوة احلضور دايلنا ال عددا وال 
تدخالت ونقلها وتقريبها من املواطنني، وهذا من شأنه أنه يعزز 
الثقة يف هاد املؤسسات، وكذلك يشجع املزيد من املشاركة والرغبة 

طين ايب واملسؤول سحس و يف املشاركة السياسية واالخنراط اإلجي
وحس مسؤول، كذلك املعول على هاد القناة الربملانية ليس فقط 
نقل األجواء اللي كتعرفها املناقشة دايل القوانني داخل الربملان، 
لكن كذلك أن تساهم يف إغناء وإثراء النقاش السياسي العمومي 

قنية وال تداخل البلد دايلنا، كنا أمام عند مناقشتنا ال يف اللجنة ال
يف جلنة التعليم والثقافة واإلتصال أمام جمموعة دايل اخليارات، 

ة ولكن يف األخري انتهينا إىل خيار دايل قناة برملانية بشركتني، شرك
خاصة مبجلس النواب وشركة خاصة مبجلس املستشارين ، وهذا 
لكل خيار من اخليارات اللي كانت مطروحة إجيابيات وسلبيات، 

نا كذلك يف املناقشة هاد القانون لن يكتمل إال ولكن كما قل
 :أبمرين أساسيني

النظام األساسي دايل الشركة، الشركتني، ولكن خصوصا دفرت 
التحمالت دايل هاد القناة الربملانية الذي سيعهد إبعداده 
واملصادقة عليه مكتب جملس النواب اللي من املفروض أنه يعطينا 

 كذلك امج و ال يف زوااي املعاجلة، والإبداع كبري ال يف طبيعة الرب 
من خالل النظام األساسي دايل هاد الشركة، احنا كلنا اآلن كلنا 
دائمي اإلنتقاد ودائمي املطالبة إبعمال الصارم ملبادئ احلكامة 
اجليدة وقواعد الشفافية وقواعد تكافؤ الفرص، ال يف التدبري دايل 

ة ناشط اللي عندها عالقاإلعالم العمومي وال يف جمموعة دايل امل
ابلفعل، ال دايل الوزارات وال دايل املؤسسات العمومية، 

فاملفروض ابلربملان أن يعطي املثال وأال نسقط يف ابب "ايمرون 
الناس ابلرب ويسنون أنفسهم " فأمتىن أنه تكون اإلبداع كذلك يف 

 نالربامج ويكون اإلبداع يف زاوااي معاجلة هاد الربامج، ال ميكن أ
دايل الربامج اللي رمبا كاينني  concept نبقى حريصني نفس

يف القنوات العمومية، واحلكامة اجليدة كذلك العقلنة والرتشيد 
دايل املال العمومي سيتأتى من مدخل أساسي، ألنه اآلن 
احلديث على واحد التكلفة ابهضة، ولكن ال ننسى أبنه هناك 

 دايل ل اإلنتاج التطور تكنولوجي كريجع كيخلي التكلفة داي
الربامج وال دايل إحداث قنوات تنخفض يوما بعد يوم ، وهاد 
الباب ممكن التعاون كما نص على ذلك دفرت التحمالت دايل 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يف اببه يف املادة السابعة دايلو 
لإلستفادة يف اجلانب التقين، على أن تبقى املسؤولية احلصرية 

وللخط التحريري للربملان مبجلسيه، األمر األخري اللي  للمضمون
هو أمتىن أنه النفس اللي طبع التوافق واحلرص على اإلشراك دايل 
اجلميع يف بلورة هاد املقرتح دايل القانون، أن يسطحب كذلك 
يف بلورة الدفرت دايل التحمالت الذي سيحكمنا مجيعا بنفس 

وافق بنفس الروح دايل التاملنهج، بنفس اإلشراك دايل اجلميع، 
  ودايل الوطنية

 .وشكرا جزيال

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة  
 .للسيدة النائبة عائشة فرح

 :النائبة السيدة عائشة فرح

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة،    
للمسامهة يف إغناء النقاش حول مقرتح قانون إحداث القناة 
الربملانية، إننا يف حاجة اليوم لقناة برملانية متخصصة قناة 
موضوعاتية، ولكن ذات برجمة عامة تعىن ابلشأن الربملاين وتساهم 

 ربط ية يف بالدان، وتسهم يفيف إرساء أسس الدميقراطية احلقيق
جسور التواصل بني نواب األمة ومواطنيها كي ال يبقى العمل 
الربملاين حبيس جدرانه دون متابعة أو مواكبة، ابستثناء جلسات 
األسئلة الشفهية األسبوعية واجللسات الشهرية اخلاصة برئيس 
احلكومة اليت ينقلها القطب العمومي بصيغة أو أبخرى، يف غياب 

م لباقي األنشطة واملهام اليت يقوم هبا اجمللس، وللوظائف ات
 الدستورية املهمة اليت يقوم هبا من رقابة وتشريع وتقييم للسياسات

العمومية ودبلوماسية برملانية وغريها من األنشطة، وعدم اطالع 
الرأي العام عليها وعلى العمل املهم الذي يقوم به نواب األمة، 

جو أن تتمكن من إيزال تلك الصورة النمطية هذه القناة اليت نر 
 اليت ترسخت لدى املواطن املغريب اجتاه الربملانيني والعمل الربملاين
 وفقدان الثقة يف السياسيني بصفة خاصة واملنتخبني بصفة عامة،

وأن تكون جسر تواصل تظهر لعموم املواطنني أن هناك عمال 
دى زالة اللبس احلاصل لجادا داخل اللجان والفرق الربملانية، وإل

املواطن املغريب يف العديد من املفاهيم املرتبطة ابحلياة السياسية 
 وابملنتخبني الذين اختارهم ومنحهم ثقته والصورة النمطية املرتسخة

 .اجتاه الربملانيني والعمل الربملاين

 السيدات والسادة النواب،

تعلقة املنود يف فريقنا أن نتقاسم معكم بعض اإلنشغاالت    
ابإلعالم الربملاين وخاصة هذه القناة، كما تعلمون فكل األسحاث 
والدراسات أثبتت أن النموذج اإلقتصادي واإلعالمي للقنوات 
الربملانية يعيش أزمة حىت ال نقول أنه يف حالة موت سريري، 
بسبب ضعف نسب اإلقبال على مثل هذه القنوات اليت ال 

على حسب فرتات  % 5و 2 تتجاوز يف أقصى احلدود ما بني

يف الفرتات العادية أو فرتات  %0الدروة الربملانية، بل ال تتجاوز 
 .الركود وخاصة بني الدورات

 السيد الوزير،

يتعني اإلجابة على سؤال، هل نريدها قناة بث أم إنتاج ؟ أم    
مها معا؟ وهل اجلدولة الزمنية ستمكننا من إخراج هذه القناعة قبل 

الوالية بشروط ومواصفات تضمن جناحها، ال نريد قناة  هناية هذه
تعيد تدوير ما سبق وإن مت بثه يف قنوات القطب العمومي، بل 
نريدها مبدعة قناة ترتك بصمتها لذى املتلقي، فكل هذا يتطلب 
حسب العارفني ابإلعالم السمعي البصري سنوات من اإلعداد 

ريعة الوجبات السقد تصل إىل ثالث، ال نريد قناة على شاكلة 
الطعم والرائحة حتقق فقط السمنة، نقصد السمنة اإلعالمية أي 
قناة إضافية زائد واحد للمشهد السمعي البصري الوطين، خالل 
األعمال التحضريية طلب رأينا كفريق وكنا قد طرحنا اإلشكال، 
ولكن نعيد طرحه اليوم رغم الصيغة التوافقية ليس من ابب 

 افق، ولكن من ابب التذكري والتنبيه، وأقصداالنقالب على التو 
هنا مسألة إحداث شركتني واحدة جمللس النواب والثانية جمللس 
املستشارين، كنا نفضل إحداث شركة واحدة وقناة واحدة حتقيقا 

دل للحكامة الربملانية والتدبريية وعقلنة للنفقات وجتميعا للجهود ب
 .تشتيتها بني شركتني

ويف عالقة ابملالحظة السابقة وحىت ال ينقلب الشيء إىل ضده،  
يوضح ذلك،  مقرتح القانون مل الشركتني؟كيف سيتم التنسيق بني 

 وكيف سيتم تنظيم الربجمة ما بني القناتني حىت ال نسقط يف
التواصل املضاد؟ مبعىن قناة جملس النواب تنافس قناة جملس 

مر يتعلق مبؤسسة واحدة املستشارين أو العكس. علما أن األ
 .دستورية وهي الربملان

وهنا نطرح السؤال أو مالحظة تتعلق ابلتنسيق مع مؤسسات 
احلكامة املعنية، ونقصد اهليئة العليا لإلتصال السمعي 
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هل متت استشارهتا؟ ليس يف موضوع إحداث قناة  البصري.
برملانية، ولكن خبصوص املقرتح سحد ذاته. وذلك للمزيد من 

نسيق وحكامة املشهد السمعي البصري، ابعتبار اهليئة املؤسسة الت
 .الدستورية املختصة، مع استحضار مبدأ استقاللية وتعاون السلط

وختاما، ال يفوتنا كفريق أن نثمن اجملهود الذي قامت به كل    
الفرق واجملموعة النيابية إلخراج هذا القانون إىل حيزالوجود، من 

 .وشكرا ،نونقاخالل هذا املقرتح 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 
 .النائب مصطفى البكوري

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

، الفريق التجمع الدستوري يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم   
املتعلق إبحداث  044إلبداء وجهة نظران يف مقرتح قانون رقم 

القناة الربملانية. وهو املشروع الذي يعترب إحدى أهم مؤسسات 
اإلعالم ببالدان، الذي سيتوىل القيام مبختلف عمليات البث 

م االتلفزي ألشغال وأنشطة الربملان والربملانيني. وذلك يف إطار احرت 
التعددية السياسية ملكوانته وحقوقهم املنصوص عليها يف القوانني 

 .اجلاري العمل هبا

إننا نعترب هذه اجللسة اترخيية، لكوهنا خمصصة ملؤسسة وطنية    
مت فتح النقاش حوهلا منذ أكثر من عشرة سنوات. حيث متكن 
جملس النواب، بتنسيق وتعاون مع جملس املستشارين بكل 

من إعداد مقرتح قانون يتعلق إبحداث القناة الربملانية، مكوانهتما، 
اليت ظلت مطلبا للعديد من الفرق والربملانيني، إلبراز الدور الذي 

يقوم به ممثلو األمة داخل قبة الربملان وخارجها. واعتبارا ملا تشكله 
 من أمهية، خاصة يف تعميم وتقوية التواصل بني املؤسسة التشريعية

ات واملواطنني. لقد استند التفكري يف إنشاء قناة وعموم املواطن
 :برملانية على عدة اعتبارات

بناء على ما جاء يف دستور اململكة، وتعزيز اإلختيار   .0
 إطار املشروع احلداثي الدميقراطي الذي لبالدان، ويفالدميقراطي 

 سيداهللا، وجتيرعاه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه 
 .ت امللكية الساميةللخطب والتوجها

 الداخلي، سواءبناء على ماجاء يف مقتضيات النظام  .3
 .اخلاصة مبجلس النواب أو جملس املستشارين

املتعلق  12.00 بناء على مقتضيات القانون رقم .2
 .ابالتصال السمعي البصري

بعض وسائل التعبري احلالية، سواء   أخريا، هناكوليس  .4
كس ال تع اخلاصة،أو  العامةمكتوبة،  أوكانت مرئية أو مسموعة 

 حياول نمبل هناك منها   واقع وثراء ومدى دور الربملاين املغريب.
تبخيس العمل الربملاين وتشويه مسعة وصورة املؤسسة التشريعية، 

 .بغري قصد أخرى بقصد، واترة اترة

 السيد الرئيس،

إننا أنمل أن تشكل هذه اللحظة التشريعية فرصة هامة من    
إنشاء هذه القناة الربملانية هبدف النهوض بصورة املغرب على أجل 

مستوى املؤسسة التشريعية والرقابية، وحتسني صورته لدى الرأي 
 .العام، خاصة بشأن ما يتعلق مبجرايت العمل الربملاين

إن هذه القناة الربملانية ستمكن بدون شك من إزالة تلك    
لربملاين، طن املغريب اجتاه االصورة النمطية اليت ترسخت لدى املوا

يف حني أن هناك عمل جاد داخل اللجن والفرق الربملانية 
واجملموعات، وعمل مضين يقوم به الربملانيون، بعيدا عن األضواء 
 والكامريات. إن إحداث قناة برملانية سيساهم حتما يف إزالة اللبس
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طة ابحلياة باحلاصل لدى املواطن املغريب يف العديد من املفاهيم املرت
السياسية وابملنتخبني الذين اختارهم ومنحهم أصواته، على غرار 
 اخللط احلاصل بني املنتخب الربملاين واملنتخب اجلماعي، معتربين

أن هذه القناة تعد آلية لتثبيت الدميقراطية وأداة لوصل املعلومات 
 ةالربملاين، آملني أن يشكل هذا املقرتح قانون اجلديد للقناة مرحل

متقدمة يف دعم مؤسسة الربملان بغرفتيه لرفع التحدايت املتنوعة 
واملناطة مبؤسسة البالد، شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا

 :الرئيسالسيد 

شكرا السيد النائب، الكلمة ابسم الفريق االستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، السيد النائب عبد اجمليد الفاسي

 :يد عبد اجمليد الفاسي الفهريالناائب الس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 يشرفين فعال أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
يف مناقشة مقرتح القانون املتعلق إبحداث قناة برملانية مببادرة 
مجاعية من الفرق واجملموعة النيابية مبجلسنا املوقر، واحلقيقة أن 
إحداث قناة برملانية على غرار التجارب الدميقراطية الرائدة كان 

حا كبريا لدى حزب االستقالل وفريقه النيايب. وإذا كنا دائما طمو 
يف الفريق االستقاليل مؤمنني أبمهية هذه املبادرة اجلماعية، فإننا 
نتطلع ألن تكون مدخال لتعزيز قيم التعددية، حيث حتضر كل 
اآلراء على اختالفها، ألننا نعترب جازما أن احلق يف الرأي 

ية أمتنا اليت اختارت التعدد واالختالف كان وسيبقى صمام أمان
السياسية منذ فجر االستقالل، بل وقبله، ورفضت بذكاء مجاعي 

مرة أخرى الركون ملنطق احلزب الواحد والرأي الواحد واليت مل تنتج 
 .يف جتارب قريبة إال أمرا واحدا أال وهو السلطوية

إن مقرتح القانون هذا يعرب عن صادق رغبتنا يف تعزيز البناء     
الدميقراطي لوطننا، عرب تكريس انفتاح مؤسساتنا الدستورية على 
عموم املواطنني وما ميثله األمر من فرصة لتعزيز قيم الدميقراطية 
التشاركية، ابعتبارها أحد مرتكزات املمارسة الدميقراطية األصيلة 
يف انفتاح سلطتنا التشريعية على خمتلف مكوانت اجملتمع 

املدين، والبيئي ال ميكن إال أن تساهم  االقتصادي، االجتماعي،
يف ضمان جناعة أكرب لعملنا من جهة، وتعزيز املشاركة السياسية 

 .املباشرة وغري املباشرة من جهة أخرى

فامسحوا يل السيد الرئيس أن أتقدم ببعض املالحظات اليت    
ة نعتربها أساسية يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية املتعلق

ط التحريري، فتنعتربو أن اخلط التحريري هو أهم حاجة، ألنه ابخل
ميكن تكون عندك قناة إبمكانيات ضعيفة، ولكن عندها واحد 
اخلط حتريري قوي واحد اخلطاب جريء وموضوعي وتكون نسبة 
املشاهدة مرتفعة، بينما تكون قناة إبمكانيات عظيمة ولكن خبط 

 .ا تكونش املشاهدةحتريري اتفه أو نوع من الربوابغاندا وم

إذن ال نريد فقط قناة لتسويق العمل الربملاين، بل نريد قناة     
لتأطري املواطنني وتقريب الشباب واحلد من عزوفه من العمل 
السياسي، نريد قناة هلا مهمة خدمة عمومية اليت تؤطر املواطن 
على احلياة العامة، عرب برامج تربوية ومدنية، نريد برامج سياسية 

ومية، مواعيد إخبارية يومية، روبورطاجات وأحداث وطنية أو ي
دولية ابلبث املباشر، جيب أيضا مواكبة البث املباشر دايل 

األسبوعية دايل األسئلة الشفهية، كاينة، كاينة اآلن  اجللسات
البث املباشر دايل األسئلة أسبوعيا، ولكن املشاهد تيتلقى داك 

يعرفش شنو هو جدول األعمال البث املباشر بدون مواكبة ما ك
ما كيعرفش اشنو هو األقطاب اللي غادي يكون فيها األسئلة، 
ما كيعرفش شكون الوزراء الذي متت املساءلة دايهلم، إذن بطبيعة 
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احلال ما كيوصل السؤال الثالث ما كيبقاش مهتم بداك اجللسة، 
خاص صحايف اللي داير مقدمة اللي يواكب اجللسة ملا ال يدير 

وار مع انئب أوانئبة برملانية حول موضوع معني أو موقف معني احل
دايل األغلبية أو دايل املعارضة، خصنا نغديو داك الرغبة دايل 
املواطن ابش يهتم ابلسياسة، أيضا اجلانب الرقمي هو أساسي 
خص اسرتاتيجية رقمية ملواكبة اإلنتاج دايل هاد القناة مبهنية 

 .واحرتافية

 السيد الرئيس،

نقطة القوة هلاد القناة هي أهنا ستنطلق من الصفر وغادي يكون 
إمكانية دايل استقطاب صحفيني كفاءات وصحفيني جدد 
وغادي تقدروا ختلقوا بيئة سليمة مناسبة من أجل عمل موضوعي 
وفعال. إذن السيد الرئيس يف االختتام احنا يف الفريق االستقاليل 

و عارضة ما ميكن لنا إال خنارطللوحدة والتعادلية من موقعنا من امل
بكل إجيابية يف هاد املبادرة هادي، وندعمها كليا وندعم هذا 

 .املقرتح قانون، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، ابسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة النائبة 
 .غيثة حامتي

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي لإلعراب عن    
وجهة نظران وموقفنا من مقرتح القانون املتعلق إبحداث القناة 

 الربملانية الذي تقدمت به فرق وجمموعة األغلبية واملعارضة مبجلسنا
املوقر. والشك أن التوافق واإلمجاع على تقدمي هذا املقرتح جيسد 

المية ابلفعل احلاجة اجملتمعية قبل الربملانية هلذه اآللية التواصلية اإلع
يف هذا الوقت ابلذات بعد خماض طويل، بدت يف حاجة إىل قناة 
برملانية تضطلع بتقدمي خدمات مسعية بصرية وإعالمية موضوعها 

ة أنشطته، لتكون حاضنا لنقاش عمومي يف احلرية والتعدديالربملان و 
واحلق يف التعبري ونشر اآلراء واألفكار، وذلك يف خضم طفرة 
إعالمية جعلت مثل هذه القنوات قيمة مضافة للمشهد اإلعالمي 
يف العديد من الدميقراطيات احلديثة، وابلتايل فإن اخنراط الربملان 

مر لي أصبح ضرورة ملحة وهو األاملغريب يف هذا التوجه التواص
الذي أفرد له النظام الداخلي جمللس النواب اباب كامال حتت عنوان 

 .""التواصل واإلعالم الربملاين

وأتسيسا على ما تقدم، نؤكد يف الفريق احلركي أبن اإلعالم     
الربملاين يشكل منظومة متكاملة ال تقتصر بطبيعة احلال على القناة 

م رئية، بل تطول فضال على ذلك خمتلف وسائل اإلعالالربملانية امل
والتواصل. لذلك فإذا إيال كان اقرتاحنا هو أتسيس هذه املقاربة 
الشمولية، فإننا ال نعترب أبن اهلدف هو تلميع صورة املؤسسة 
الربملانية ومن خالهلا الربملاين، بل هناك أهداف أخرى أعمق وأكرب 

االت للعمل الربملاين يف خمتلف جم أبرزها إعطاء الصورة احلقيقية
ختصصه، إننا نعترب حضرات السيدات والسادة أبن عمل الربملان 
غري منزه عن النقد املفضي إىل تقوميه وتصويبه وجتويده، ولكن 
حينما تتغذ األمور مسلك املغالطة والتبخيس وتنفري املواطنني، 

 .فإن األمر ال يستقيم متاما

لدور الذي ستلعبه هذه القناعة يكتسي ومن هذا املنطلق، فإن ا
ابلغة مستمدة من اختصاصات الربملان نفسه كما حددها  أمهية

الدستور، فاألكيد أهنا ستشكل فرصة لتقريب آليات االشتغال 
 الدستورية من املواطنني وفتح اجملال لتعميق مبدأ التعددية وتوسيع

لى خمتلف ان عقاعدة املشاركة يف احلياة السياسية وانفتاح الربمل
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املؤسسات واهليئات، وضمنها اجملتمع املدين وهيئات التشاور 
للمواطنني يف إطار نقاش عمومي منتج ومفيد، علما أن هذه 
القناة ستكون مبثابة آلية لتطبيق مبدأين دستوريني، احلق يف 

 .احلصول على املعلومة وربط املسؤولية ابحملاسبة

 السيد الرئيس،

يق احلركي أبن جتسد هذه القناة رؤية إعالمية إننا نطمح يف الفر 
برملانية صادقة، موضوعية، حيادية، مستقلة، من خالل خطة 
مدروسة ودقيقة تضمن هلا استقطاب املشاهد واملتابعة من قبل 
خمتلف فئات الشعب املغريب. وهلذا الغرض، البد من أخذ بعني 

ء األمازيغية ااالعتبار ضرورة التواصل فيها مبختلف التعبريات، سو 
أو العربية أو احلسانية، مؤكدين على ضرورة تفعيل جملسنا املوقر 

من النظام الداخلي وذلك إباتحة التواصل ابللغة  54للمادة 
األمازيغية للجلسات العامة واجتماعات اللجان، وتوفري الوسائل 

 5البشرية واملادية واللوجيستيكية الضرورية تطبيقا ألحكام الفصل 
دستور ومقتضيات القوانني التنظيمية والقوانني ذات الصلة،  من ال

كما نؤكد على ضرورة توسيع نطاق املشاهدة ليعم خمتلف املناطق 
القروية واجلبلية، ابإلضافة إىل جعل مغاربة العامل من ضمن 
 املستهدفني يف هذه القناة يف إطار هنج تفاعلي يهتم كذلك ابملرأة

متطورة حتت إشراف فاعلني  والشباب وضمن الشبكة برامج
 .إعالميني يتملكون التخصص الربملاين

وعالوة على إعطاء صورة حقيقية عن أشغال الربملان أبعضائه 
وجلانه وفرقه، فإننا نتمىن أن تشتغل هاد القناة على ذاكرة الربملان 
وأرشيفه واترخيه فللربملان ذاكرة بصمها نساء ورجال ومنهم من 

عتقد أبنه ا يف حمطات سياسية وبرملانية اترخيية، ناليزال بني ظهرانين
من اجملحف أال تتعرف عليها أجيال اليوم والغد، وكل ما نتمناه 
يف الفريق احلركي هو أن ترى النور هذه القناة يف أقرب األوقات، 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق االشرتاكي الكلمة للسيد الرئيس 
 .شقران أمام

 :النائب السيد شِقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بدور يشرفين تناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي ملناقشة    
مقرتح قانون يتعلق إبحداث القناة الربملانية، وبطبيعة احلال 

ي وال شك ستكون استمرارا للمداخالت السابقة مداخلتنا ه
ابعتبار أن األمر يتعلق مبقرتح قانون تقدمت به مجيع مكوانت 
اجمللس، ودون أن أكرر ما سبق التطرق إليه أريد أن أضيف فقط 
بعض النقط، ألن األمر يتعلق حقيقة سحاجة الشك سيقدم املقرتح 

أساسية يف  ناة تواصلجوااب عمليا بشأهنا عرب متكني الربملان من ق
سياق التحوالت اليت جتعل من التوصل السمعي البصري ضرورة 
ذات أولوية، والرسالة اللي كنتاظروها من هاد القناة بطبيعة احلال 
هي املصاحلة بني املواطن والعمل السياسي، ألن كيفما كان احلال 
املؤسسة، مؤسسة الربملان هي ركن أساس يف العمل السياسي، 

ك الواجهة التمثيلية اليت ترتجم املمارسة احلزبية واملمارسة هي تل
السياسية من خالل املواقف ومن خالل القوانني اليت الشك أننا 
نعمل على إخراجها إىل الوجود، املصاحلة بطبيعة احلال من خالل 
تقدمي صورة عن عمل املؤسسة، ألن الواقع يسجل أبن هناك 

قى انقص كيب اطنات واملواطننيخصاص والتمثل املؤسسة لدى املو 
شوية، ابعتبار على أن ما كاينش واحد املواكبة إعالمية اللي  
كتوقف عند مجيع األعمال و األشغال ليت يقوم هبا السيدات 
والسادة النواب، ال فيما يتعلق بعمل اللجن، ال فيما يتعلق ابملهام 
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اسي، ماال ستطالعية على أمهيتها، ال فيما يتعلق ابلعمل الدبلو 
هناك صورة مبهمة مغلوطة نعترب على أن هاذ القناة ستكون كفيلة 
إبيضاح طرح جمموعة من األمور، بتقدمي الصورة احلقيقية لعمل 
التشريعي، ذلك اجملهود الذي يبذل، تلك القوانني اليت حني خترج 
إىل الوجود ذلك النقاش الذي يطبعها، ذلك اخلالف اجليد الذي 

أنه فقط جمرد خالفات ولكنها اختالفات يف يسّوق أحياان على 
الرأي، وكيف يكون هناك العمل على تقريب وجهات النظر، 
وكيف تكون هناك تنازالت من أجل أن نصل إىل عمل جيد، 
إىل نصوص جيدة، نعترب أهنا تقدم إجاابت على األسئلة اليت هتم 

 .قضااي دايل اجملتمع دايلنا

قانون  ن نصادق على هذا املقرتحوبطبيعة احلال املطلوب اليوم وحن
هناك مرحلة آتية تتطلب يعين متكني القناة من إمكاانت مادية 
وبشرية أبطر مؤهلة، قادرة على أهنا تلعب الدور دايهلا فهاذ اجملال، 
إبمكاانت مادية اللي تسمح أبن القناة تبدا بواحد انطالقة جيدة 

االنطالقة وفاعلة، ألن االنطالق هي أساسية جيب أن تكون 
جيدة وفاعلة ابلشكل الذي تستقطب معه اهتمام املواطنات 
واملواطنني، االنطالقة هي أهم شيء، لذلك جيب العمل جبد 
برتيث كذلك من أجل أن حلظة االنطالق تكون حلظة انطالق 
دايل واحد املسار، ألن كيفما كان احلال هاذ املؤسسة ستشكل 

د دان، وكيما كيقول السيصورة من صور العمل الدميقراطي ببال
 .الرئيس دائما الدميقراطية له مثن، شكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد الرئيس، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية  
 .السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات

ات  :النائبة السيدة فاطمة الزهراء بِر

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

يسعدين أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية    
ية يف املناقشة العامة ملقرتح قانون تقدمنا به مجيعا فرقا وجمموعة نياب

وهي مناسبة  Kداخل الربملان بعد أن اجتمعت شروط حتقيقه اليوم
رادتكم ابلشكر على إنتقدم فيه إليكم السيد الرئيس احملرتم، 

لتحقيق هذا املشروع، والشكر أكيد موصول ألعضاء املكتب 
 ولرئيسة ورؤساء اجملموعة النيابية والفرق النيابية على احلماس وعلى

اإلرادة والعزمية من أجل بلورة فكرة إحداث هذه القناة وإنضاج 
 .هذا املقرتح وتقدميه اليوم يف هذه اجللسة العامة

 السيد الرئيس،

أكيد إحداث قناة برملانية كان مطلبا ملحا منذ عقود للربملانيات    
والربملانيني وكذلك ملختلف الفاعلني، ليس فقط لتغيري الصورة 
النمطية اليوم لدى املواطنات واملواطنني على املؤسسة التشريعية، 
ولكن نعتربه أيضا هو فرصة لإلنفتاح على املواطنات واملواطنني 

كذا ء الدميقراطي ببالدان وأتطري املواطنات واملواطنني، و وتعزيز البنا
ضمان حقهم يف الوصول للمعلومة اليت هي فعال حقهم ألنه من 
حق املواطنات واملواطنني أن يتابعوا أداء وعمل ممثليهم داخل قبة 
الربملان، وابلتايل نعترب هذا حقا أساسيا للمواطن اليوم حنن نقوم 

لى جملال، من خالل هذا الفضاء لإلنفتاح عبتثبيته من خالل هذا ا
املواطنات واملواطنني، كذلك نعتربه حقا ملمثلي األمة ابعتبار أهنا 
فرصة إلبراز عملهم وجمهوداهتم اجلبارة، ليس فقط من خالل 
اجللسات التشريعية اليت يعترب املواطنات واملواطنني أنه عمل 

ه  أهم ما تقوم بالربملان، وإمنا كذلك عمل اللجان الذي يعترب
املؤسسة التشريعية من خالل ال على مستوى التشريع، ال على 
مستوى مراقبة العمل احلكومي، وال على مستوى تقييم السياسات 

أكيد هي فرصة سنساهم من خالهلا يف تعزيز الدميقراطية  العمومية
التمثيلية، فرصة أيضا لتأطري وتكوين ونقل املعلومة بشكل حمني، 
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كذلك ليتعرف املواطنات واملواطنني على مستجدات   هي فرصة
القوانني الصادرة عن املؤسسة الربملانية لتتبع اليوم نقول أبنه ال 
يعذر أحد جبهل القانون، ولكن هذه الفرصة أكيد ستمكننا من 

 .إاتحة املعلومة بشكل مستمر للمواطنات واملواطنني

 الرئيس،السيد 

جتربة أتسيسية لوضع القناة  من الضروري وحنن اليوم أمام   
الربملانية أن تكون لنا رؤية مبتكرة، رؤية جتعلنا فعال قادرين على 
جذب إهتمام املواطنات واملواطنني لتتبع ما نصبو إليصاله 
للمواطنات واملواطنني، كذلك نعترب أنه من أجل إجناح هذه احملطة 

ننا ألالتأسيسية أن تتم تعبئة خمتلف اإلمكانيات الضرورية، 
متأكدون أكيد أبن هذه التجربة من الضروري أن منكنها من موارد 

 .سواء مالية وال موارد بشرية من أجل ضمان جناحها

على مستوى آخر، نعترب أيضا أنه من مقومات جناح هذه     
التجربة أال نعتربها فقط قناة إخبارية، ولكن أن تكون آلية وطريقة 

ذه اطنني إلشراك اجملتمع من خالل هلإلنفتاح على املواطنات واملو 
القناة، حىت يتمكن املواطن واملواطنة من التعبري كذلك على 
مقرتحاته، من إشراك خمتلف الشرائح اإلجتماعية مثال أثناء 
مناقشة مشاريع ومقرتحات القوانني من أجل إغناء كذلك 

ات ناملشاريع دايل القوانني، يعين نعترب إشراك اجملتمع وإشراك املواط
واملواطنني من النقط املهمة جدا من أجل جناح هذه التجربة، 
وأكيد حنن يف اجملموعة النيابية التقدم واالشرتاكية معتزون اليوم 
إبخراج هذا املولود ألرض الواقع، ألنه نعتربه مكسبا حقيقيا من 

وشكرا  ،أجل التواصل خلق التواصل الدائم ما بني األمة وممثليها
 .الرئيسالسيد 

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، منر اآلن إىل عملية التصويت على مقرتح 
 .القانون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  3أعرض املادة 

 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  2أعرض املادة 

 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:

 .إمجاع انقص واحد، عملية حسابية واضحة

 :كما صادقت عليها اللجنة  4أعرص املادة 

 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  5أعرص املادة 

 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد
 18 املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  2أعرض املادة 
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 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  0أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  1أعرض املادة 

 861ملوافِقون: ا
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  2أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  01أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  00أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  03 أعرض املادة

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  02أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  04أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  05أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  02أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :اللجنةكما صادقت عليها   00أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
 :كما صادقت عليها اللجنة  01أعرض املادة 

 861املوافِقون: 
 املعارضون: ال أحد

 18 املمتنعون:
أعرض للتصويت مِقرتح الِقانون برمته كما ِادقت عليه  

 :اللجنة
 861املوافِقون: 

 املعارضون: ال أحد
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 18 املمتنعون:

النواب على مِقرتح قانون يتعلق إبحداث الِقناة ِادق جملس 
 .الربملانية

من  421منر إىل مقرتح القانون الثاين املتعلق بتتميم املادة    
قانون املسطرة املدنية، وأعطي الكلمة للسيد النائب حلسن حداد 

 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
 :لنائب السيد حلسن حدادا

 احملرتم،السيد الرئيس 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيد الوزير،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية    
مبجلس النواب ألبسط أمامكم أسباب وأهداف ومرامي فريقنا 
من تقدمي هذا املقرتح، الذي نرى أنه حيمل طابع اإلستعجال 

ذين من أبناء جاليتنا ابخلارج والوالضرورة نظرا ملعاانة عدد كبري 
يواجهون صعوابت مجة، خبصوص تذييل األحكام الصادرة على 
احملاكم األجنبية املتعلقة ابلطالق أو التطليق أواخللع والفسخ، 

لة وأييت هذا املقرتح أيضا متاشيا مع اإلهتمام املتزايد اليت توليه الدو 
التوجيهات ك اخلطب و واحلكومة لقضااي جاليتنا ابخلارج، مبا يف ذل

امللكية السامية واليت تدعو ابقي املتدخلني يف ملف املهاجرين 
املغاربة إىل مزيد من احلرص على خدمتهم وعلى تيسري ولوجهم 
إىل اخلدمات العمومية، نظرا لوضعهم اإلجتماعي املتميز ابإلقامة 
يف اخلارج وصعوبة تتبعهم جلميع شؤوهنم الشخصية خالل فرتة 

 .الصيفية خصوصا عطلتهم
 السيد الرئيس احملرتم،

مة كما ال خيفى عليكم تتسم فرتة زايرة أبناء اجلالية املغربية املقي   
ابخلارج، خصوصا خالل العطلة الصيفية توافدا كبريا على 

اخلدمات اإلدارية والقضائية واملرفقية العمومية، توافد يتزايد بشكل 
بطة وأخرى قانونية مرتملحوظ ويتميز بوجود صعوابت واقعية 

 .بطلبات اجلالية على بعض القرارات املهمة يف حياهتم الشخصية
وانطالقا مما الحظه أعضاء فريقنا والعديد من املتتبعني أن     

هناك ارتفاع لعدد طلبات تدييل العقود واألحكام األجنبية 
ابلصيغة التنفيذية لدى خمتلف حماكم اململكة، يف شقها املرتبط 

حنالل الزواج خالل فرتة الصيف من قبل أفراد اجلالية املغربية، ا من
واليت تعد و ثيقة رئيسة من أجل إبرام عقود زواج جديدة خالل 

بطء يف البت يف هذه   فرتة الصيف، ويف نفس الوقت الحظنا
ا الطلبات بسبب ما تقتضيه املسطرة املدنية يف هذا الباب، واعتبار 

اجتماعية هلا طابع النظام العام، جعلها  لكون احنالل الزواج مسألة
املشرع من خالل مقتضيات نظام احلالة املدنية بياانت تسّهل 
عملية منحهم الواثئق الضرورية إلبرام عقود الزواج، الشهادة 
اإلدارية املتعلقة ابخلطوبة أو العزوبة مثال، ويساهم يف تفادي 

الة املدنية ابحلحاالت خمالفة للقانون املغريب يف شقه املرتبط 
ومدونة األسرة. وابلنظر إىل مقتضيات قانون املسطرة املدنية، 

املتعلق ابلقواعد العامة  2منه يف الباب  421وخاصة املادة 
 .ابلشأن التنفيذ اجلربي لألحكام، فإننا نقف

 :الرئيسالسيد 
السادة السي امحد ايك ال أبس! الصحافة..، تفضل، فضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد خالد البوقرعي )نِقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،
غري إحرتاما للمقتضيات دايل النظام...، ماشي حىت النظام 
الداخلي الذي ينظم هذه املؤسسة احملرتمة، كامل التقدير واالحرتام 
للصحافيني واملصورين، ولكن ال يقبل ابملطلق أنه جيي واحد إىل 

ب ص ويغتنم الفرصة اللي يعين إلنشغال انئآخر القاعة ويكون قّنا
شي معىن  حىت عندويف حديث مع انئب آخر ويزوميه ما 
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ابملطلق، هاذ األمر هذا ينايف األخالقيات دايل الصحافة 
 .واملقتضيات دايل النظام املعمول هبا هنااي

 :السيد الرئيس
احنا ال  صايف؟ موافقون،السيد النائب السي خالد بوقرعي حنن 

اإلعالم، اإلعالم الرمسي مبدئيا ما كاين مشكل، طيب، طيب 
من فضلك السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، احلاج 

، اّل ماشي MD1 إمساعيل هذاك السيد تيخصو خيرج، منني؟
اللي قدامنا اللي موراك صايف اللي موراك، طيب، طيب صايف، 

صايف، السيد النائب معذرة واصلوا  ؟MD1 احلاج امساعيل أنت
 .التقدمي دايلكم ملقرتح القانون

 .شوية دايل اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب 
 :النائب السيد حلسن حداد

 .نعاود من األول؟ إيال ما مسعتونيش نعاود من األول
 :الرئيسالسيد 

 .ال كّمل كّمل، تفضل السيد النائب
 :حدادالنائب السيد حلسن 

 421ابلنظر إىل مقتضيات قانون املسطرة املدنية، وخاصة املادة 
املتعلق ابلقواعد العامة بشأن التنفيذ اجلربي  2منه يف الباب 

 .لألحكام
 :الرئيسالسيد 

 .تفضل، السيد الرئيس
 ين مضيان رئيس الفريق االستِقاليلالنائب السيد نور الد

 :)نِقطة نظام( للوحدة والتعادلية

 الرئيس،السيد 

نظرا ألمهية املقرتح فعال مت التشويش عليه بطرق مباشرة وغري    
مباشرة، فأان أقرتح من أجل يعين أن تكون املداخلة شاملة 

ومسجلة ابلكامل إعادة املداخلة، غادي تعاون السيد الرئيس 
 .دقائق ماشي مشكل 5فعال 

 :الرئيسالسيد 
إذا ارأتى السيد النائب أن السيدات والسادة النواب ما 

 .استامعوش ليه مبا يكفي من اهتمام، لكم االختيار
 :النائب السيد حلسن حداد

أان غادي نلخص الفقرات األوىل، هذا يعين الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية مبجلس النواب يعين يف إطار التفاعل مع 

املغربية، وخصوصا الفرتة دايل الصيف، املشاكل دايل اجلالية 
 واللي تيكون فيها ضغط كبري جدا، خصوصا من الناحية دايل
املطالب دايهلم فيما خيص الشواهد اإلدارية والقانونية، ارأتى أنه  

وصا العقود، خص تدييل كاين واحد اإلشكالية اللي تتوقع وهو
العقود املتعلقة ابحنالل الزواج يعين ابلنسبة للطالق، هاذ التدييل 
دايل العقود ما معناه؟ أنه كل متزوج من أجنيب أو من أجنبية 
تيكون واحد احلكم دايل الطالق يف حماكم أجنبية، ولكن القانون 

شنو  أاملغريب تيفرض أبنه تدير هلا التدييل هنا يف احملاكم املغربية، 
كيجرى؟ فاش كيجي للمحاكم املغربية خصو يدير املسطرة يعين  
كما يعين تنص عليها املسطرة املدنية يف هاذ الباب هذا، خصو 

آجال والتبليغ وكتدوز للمحكمة إىل غري ذلك،   يسجل وكيدوز
إذن تيكون حكم قضائي بكل معاين الكلمة، ولكن احنااي نرتئي 

سألة  إطار اللجنة انقشنا هاذ امليف الفريق اإلستقاليل وكذلك يف
هاذي، أنه هاذ املسألة هي مسألة اجتماعية هلا طابع النظام العام، 
ومادام أهنا هلا طابع النظام العام يعين أهنا تقتضي واحد التعامل 
اللي هو خاص ورمبا تعامل اللي هو استعجايل، ألنه املسائل اللي 

وصا ائل يعين خصتتقتضى الطابع العام واللي كذلك أنه مس
يوم وماتيبقاش عندهم  31ابلنسبة للجالية كيجيو شهر أو 

الوقت، إذن عندها واحد الطابع اللي هواستعجايل، وفاش تيكون 
الطابع اإلستعجايل أشنو كيمكن يّدار؟ وهو أنه عوض اللي 
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نقرتحو، عوض أنه يكون مير يف احملكمة يعين بطريقة املسطرة 
ت فيها ل أبنه نظرا الستعجالية األمر أنه يباملدنية، نقرتح هنا تعدي

رئيس احملكمة مع استشارة النيابة العامة، خصوصا أنه النيابة 
العامة هلا دور سامي فيما خيص املسألة دايل ضبط يعين احلالة 

 421املدنية، إذن هذا هو اإلشكال ألنه املقتضيات دايل املادة 
ل، تنقولو د من التدييتقتضي أبنه التنفيذ دايل األحكام أنه الب

هاذ التدييل هذا ماشي ابلضرورة أنه متر من املسطرة، البد أنه 
ميكنا أنه يكون مادام أنه عندها طابع استعجايل والطابع 
االستعجايل هو يف املسألة تتعلق ابلنظام العام وكذلك أنه الوقت 
ما تيكونش عند األفراد دايل اجلالية، إذن منروه يعين أنه يكون 

ئيس احملكمة هو اللي تيقوم هباذ املسألة دايل التدييل مع إبالغ لر 
النيابة العامة، لكون وكيل امللك هوضابط سامي للحالة املدنية، 

يحة يتعني فيه املسامهة ابلسرعة املطلوبة يف تضمني البياانت الصح
 .واحملينة للمغاربة يف سجالت احلالة املدنية

اب دة والتعادلية مبجلس النو إذن تقدم الفريق اإلستقالل للوح
من قانون املسطرة املدنية  421مبقرتح قانون يرمي إىل تعديل املادة 

مت تغيريه وتتميمه، مت التجاوب معه من طرف احلكومة يف شخص 
حة وزير العدل ومت التوافق على صيغة النهائية اللي هي الصيغة املقرت 

 .عليكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كافة   مقرتحنا هذا وكذلك حنيي ذا حنيي جتاوب السيد الوزير معهل
مكوانت اللجنة على روح التوافق اليت طبعت أشغاهلا واليت 
استحضرت مصلحة املهاجرين املغاربة وتيسري معامالهتم اإلدارية 
يف هاذ اجملال، وأنمل أن تتوج هاذ الروح التوافقية اليوم ابلتصويت 

ة هللا على هذا املقرتح يف اجللسة العامة، السالم عليكم ورمح
 .وبركاته

 :الرئيسالسيد 
شكرا للسيد النائب، شكرا كذلك ملقرر جلنة العدل والتشريع 

 .وحقوق اإلنسان السيد النائب عمر عباسي
 :منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملقرتح القانون

 املوافِقون: االمجاع
 ال أحد ملعارضون:ا

 ال أحد املمتنعون:
 031النواب على مِقرتح قانون بتتميم املادة ِادق جملس 

 .من قانون املسطرة املدنية كما مت تغيْيه وتتميمه
 

 


