
 

 

 

 

 

-4102 أكتوبر دورة – النواب مجلس مداوالت  

 

1 

 
 ن بعد المائتينيوالعشر  السابعةمحضر الجلسة 

 
فرباير  1) ه3311ربيع الثاين  31 الثالثاء: خــــــالتاري

   (.م5132
 .رئيس جملس النوابالسيد راشيد الطاليب العلمي : ةـــــالرئاس

ساعتان وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة  :التوقيت
 .الثانية بعد الزوال والدقيقة السادسة

اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد : جدول األعمال
  .رئيس احلكومة

 
 :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

والسالم على أشرف  والصالة ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
طبقا ملقتضيات الفصل مائة من الدستور وخاصة الفقرة 

من  512إىل  515الثالثة منه، وعمال مبقتضيات املواد من 
يعقد جملس النواب هذه اجللسة  ،النظام الداخلي جمللس النواب

املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسية العامة اليت جييب 
وقبل الشروع يف جدول األعمال  .عنها السيد رئيس احلكومة

أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة ملخص عن املراسالت 
 .الواردة على املكتب، فلتتفضل

 :المجلسنة بوهدود أمينة يالنائبة السيدة م
 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

توصل مكتب جملس النواب مبشاريع النصوص القانونية 
 :اآلتية

يقضي باملصادقة على  42.33مشروع قانون رقم  
من ذي القعدة  2الصادر يف  5.33.221املرسوم بقانون رقم 

، بتتميم القانون رقم (5133فاتح سبتمرب ) 3312
ديسمرب  11) 3123من ذي القعدة  35بتاريخ  135.23

، احملددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فيها على (3223
التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات واملؤسسات العامة 

  ؛املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية
احملددة مبوجبه السن اليت حيال  12.42والقانون رقم  

املستخدمون املنخرطون يف النظام إىل التقاعد عند بلوغها 
  ؛اجلماعي ملنح رواتب التقاعد، كما رفضه جملس املستشارين

بتحديد شروط الشغل  32.35مشروع قانون رقم  
والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني، كما وافق عليه جملس 

 .املستشارين
ومن الفريق احلركي توصل مكتب اجمللس مبراسلة تتعلق 

نون يف شأن توحيد أسعار غاز البوطان الذي بسحب مقرتح قا
 .سبق أن تقدم به أعضاء الفريق

وورد على اجمللس كذلك مراسلة رئيس احلكومة 
خبصوص مقعد شاغر جمللس النواب عن طريق تعويض املنصب 
الذي كان يشغله السيد ميلود الشعيب، برسم الدائرة االنتخابية 

يدة أمساء الشعيب لشغل احمللية القنيطرة، مع دعوة املرشحة الس
 .املقعد الذي أصبح شاغرا مبجلس النواب

كما توصل املكتب مبراسلة من السيد رئيس فريق 
التجمع الوطين لألحرار خيرب فيها باملوافقة على طلب انتساب 

 .النائبة الربملانية أمساء الشعيب إىل فريقه، شكرا السيد رئيس
 :السيد الرئيس

 شكرا السيدة األمينة،
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 األخوات واإلخوان، 
  ،السيدات والسادة

تعرضت وال تزال عضوة من هذا اجمللس املوقر، النائبة 
احملرتمة السيدة خدجية الرويسي، لتهديدات متوالية عرب بعض 
املواقع اإللكرتونية والرسائل القصرية تستهدف شخصها يف 
حياهتا وأمنها واستقرارها، وهي هتديدات نشجبها ونستنكرها 

، ملا تنطوي عليه من أفعال ترهيبية ال يقبلها جمتمعنا املسلم مجيعا
وإننا هبذه املناسبة لنعرب  ،املؤمن بالتسامح واحلوار والدميقراطية

 . للنائبة احملرتمة عن تضامننا املطلق ومساندتنا هلا
نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن سؤاال 

 ةأعضاء فرق وجمموعحموريا تقدم به السيدات والسادة النواب 
لية احملنتخابات الاألغلبية يتعلق باالستعدادات اجلارية لتنظيم ا

أسئلة أخرى  3و .هوية وتلك املتعلقة مبجلس املستشاريناجلو 
األول يتعلق بتماطل احلكومة يف تقدمي مشاريع القوانني 
التنظيمية االنتخابية تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء 

الثاين حول االنتخابات املقبلة تقدم به  ؛رتاكيالفريق االش
الثالث  ؛السيدات والسادة النواب أعضاء فريق االحتاد الدستوري

حول البعد الدستوري للجماعات الرتابية تقدم به السيدات 
 ؛والسادة النواب أعضاء الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

ومة القانونية املؤطرة والرابع حول موقع املرأة املغربية يف املنظ
لالستحقاقات االنتخابية تقدم به السيدات والسادة النواب 

 . أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
جلزء األول املتعلق بالسؤال االكلمة اآلن يف إطار 

احملوري، وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال، الكلمة 
 . لسيد النائبألحد النواب من فرق وجمموعة األغلبية، تفضل ا

سيدي ابراهيم خي باسم فرق ومجموعة  النائب السيد
 : األغلبية

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة أعضاء الحكومة، 
 ، زمالئي النواب والنائبات

السيد رئيس احلكومة، صرح السيد وزير الداخلية يف 
مؤخرا مبجلس النواب بأن معرض جوابه على سؤال شفوي 

االنتخابات اجلماعية واجلهوية وتلك املتعلقة مبجلس املستشارين  
، ومما ال شك فيه فإن احلكومة 5132ستكون يف حبر سنة 

بصدد التحضري هلذا املوعد املهم املتمثل يف استكمال بناء 
من خالل إعداد  5133املؤسسات املنتخبة املنبثقة عن دستور 

نظيمية والقوانني العادية ذات الصلة باملوضوع، القوانني الت
واإلعداد التنظيمي واللوجيستيكي األمثل إلجراء هذه 
االنتخابات باعتبارها إحدى أهم احملطات يف مسار بناء الدولة 
الدميقراطية احلديثة ووضع قواعد صلبة ملؤسسات متثيلية يف 

بد من ولتحقيق هذا املسعى النبيل ال .مستوى تطلعات اجلميع
تعبئة كل الطاقات واإلمكانيات املتوفرة والتعجيل بوضع 
النصوص القانونية املؤطرة هلذه املؤسسات بعد انتخاهبا، علما 
أنه سبق للربملان يف هناية الوالية التشريعية السابقة أن صادق 
على نصني مهمني يتعلقان على التوايل بالقانون التنظيمي 

التنظيمي املتعلق مبجلس للجماعات الرتابية والقانون 
 . املستشارين

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
نسائلكم عن طبيعة التحضريات اجلارية لتنظيم 
االنتخابات احمللية واجلهوية وتلك املتعلقة مبجلس املستشارين، 
وما مدى تقدم األشغال واإلجراءات التمهيدية املرتبطة بإعداد 

املؤطرة لعمل املؤسسات التمثيلية الرتسانة القانونية واملؤسساتية 
 . وشكرا ؟اليت ستنبثق عنها هذه االنتخابات

 : السيد الرئيس
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شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد رئيس 
 . احلكومة لإلجابة عن السؤال، السيد رئيس احلكومة احملرتم

 : كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه 
  .هداه تبعاومن 

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
 ، السيدات والسادة النواب المحترمون

أود يف البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب 
احملرتمني على برجمتهم ملوضوع االستحقاقات االنتخابية املقبلة، 

مهمة يف إطار تنزيل أحكام الدستور اجلديد،  اليت تشكل حمطة
منه وإرساء النخب واحلكامة الرتابية  33والسيما الفصل 

وسأستعرض فيما يلي  .املناسبني على الصعيدين اجلهوي واحمللي
التدابري املتخذة، إن على مستوى إعداد الرتسانة القانونية أو 

 .على مستوى اإلعداد املادي هلذه االستحقاقات
 يد الرئيس،الس

فقد سبق إصدار نصني يؤطران  ،كما ال خيفى عليكم
ومها القانون  ،5133املنظومة االنتخابية يف غضون سنة 

 عضاء جمالسأاملتعلق بانتخاب  22.33التنظيمي رقم 
، والقانون رقم 5133نونرب  53الرتابية بتاريخ  اجلماعات
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة، وعمليات االستفتاء  22.33

واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل 
 . 5133أكتوبر  54ية بتاريخ احلمالت االنتخابية واالستفتائ

اد مت إعد ،ويف إطار اإلعداد لالستحقاقات املقبلة
 :النصوص التالية

املتعلق باملراجعة االستثنائية  44.33القانون رقم  -
 ؛5133سمرب يد 31للوائح االنتخابية العامة بتاريخ 

 44.33بتطبيق القانون رقم  5.33.422املرسوم  -
 34املتعلق باملراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية العامة بتاريخ 

 ؛5133سمرب يد
يتعلق باملوقع  3231.33م قرار وزير الداخلية رق -

سمرب يد 34اإللكرتوين اخلاص باللوائح االنتخابية العامة بتاريخ 
5133. 

ومن أجل إرساء املنظومة التشريعية للجماعات الرتابية 
يف إطار تنزيل أحكام الدستور مت إعداد مشاريع القوانني 
التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية، باإلضافة إىل مشروع 

وم يقضي بتحديد عدد اجلهات وتسمياهتا ومراكزها مرس
والتزاما مبا تعهدت به أمامكم، سلكت  .والعماالت واألقاليم

احلكومة يف إعداد هذه املشاريع مقاربة قائمة على التشاور 
وتبادل الرأي مع الفاعلني السياسيني وفق خارطة طريق واضحة 

 :ومضبوطة كما يلي
مع  5133يونيو  32يوم مت عقد لقاء برئاسة احلكومة 

طالعهم على تصور احلكومة لإلعداد قادة األحزاب السياسية إل
 لالنتخابات املقبلة، تسلمت األحزاب السياسية على إثره أرضية 
أولية ملشاريع النصوص املرتبطة هبذه االستحقاقات تتعلق 
باخلصوص بإعداد اهليئة الناخبة الوطنية، وتنظيم اإلطار 

عات الرتابية، وتلت هذا اللقاء اجتماعات التشريعي للجما
أخرى بوزارة الداخلية، يف األول كانت حتت رئاسيت مث بعد ذلك 

 .بتفويض مين للسيد وزير الداخلية
وقد توصلت احلكومة يف إطار هذه العمليات التشاورية 

مهت مشاريع  ااقرتاح 253مذكرة تضمنت  32مبا جمموعه 
منها أي  522تمدت احلكومة القوانني التنظيمية الثالث، اع

من اقرتاحات األحزاب، فالبنسبة للقانون التنظيمي  14%
مذكرة من اهليئات  51املتعلق باجلهات مثال، مت التوصل ب 

منها، أي  312اقرتاحا مت اعتماد  112السياسية تضمنت 



 

 

 

 

 

-4102 أكتوبر دورة – النواب مجلس مداوالت  

 

4 

اقرتاح  23من بني  15، وبالتفصيل اعتمدت احلكومة 11%
اقرتاح ألحزاب  21من بني  11، و%31لفرق األغلبية أي 

اقرتاحا لباقي  315من بني  32، و%33املعارضة األربعة، أي 
، ومن بني االقرتاحات اليت أخذت بعني %54األحزاب أي 

االعتبار مثال تنظيم فرق داخل جملس اجلهة، وختصيص رئاسة 
جلنة على األقل للمعارضة، والتنصيص على مبدأ السعي 

الدائمة، ونقل االختصاصات مع للمناصفة يف رئاسة اللجن 
املوارد املطابقة هلا بناء على تعاقد مع الدولة، وإسناد اختصاص 
عزل األعضاء وحل اجمللس وإعمال سلطة احللول للقضاء، 
والرفع من التحويالت القارة املخولة للجهات، وغريها من 

 . املقرتحات اجلوهرية اليت ساعدت على إثراء تلك النصوص
مت إعداد مشاريع  ،هذا العمل التشاوريوعلى ضوء 

القوانني التنظيمية املتعلقة باجلهات والعماالت واألقاليم 
 52واجلماعات اليت صادق عليها اجمللس الوزاري املنعقد يوم 

كما مت من   .برئاسة جاللة امللك، كما ال خيفى 5132يناير 
جهة أخرى إعداد مشروع التقسيم اجلهوي اجلديد والذي 

م أسسه من توصيات اللجنة االستشارية للجهوية، وستتم استله
إحالة مشاريع القوانني التنظيمية املذكورة على أنظار الربملان من 
أجل دراستها واملصادقة عليها، حىت يتسىن وضع منظومة قانونية 
متكاملة للحكامة الرتابية أساسها تطوير املمارسة الدميقراطية 

 . ندجمة واملستدامةوالدفع بالتنمية احمللية امل
سيتم انتخاب ف ،وفيما يتعلق مبجلس املستشارين

اهليئات الناخبة اليت تشارك يف انتخاب أعضائه يف اآلجال 
املناسبة، مبا يف ذلك أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية والغرف 
املهنية وممثلي املأجورين وممثلي املنظمات املهنية للمشغلني 

ة فإن اعتمادات تقسيم جهوي جديد ولإلشار  .األكثر متثيلية
يستدعي تعديل القانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين، 
فيما يرتبط بتوزيع مقاعد اجمللس على اجلهات، وسيتم عرض 

مشروع النص يف هذا الباب على املؤسسة التشريعية بعد نشر 
املرسوم املتعلق بالتقسيم اجلهوي، كما سيتم إصدار املراسيم 

ارات األخرى املواكبة للعمليات االنتخابية يف أقرب والقر 
اآلجال، مع احلرص على أخذ رأي الفاعلني السياسيني بشأهنا 

 . قبل اعتمادها كما هو الشأن للنصوص السابقة
 ، السيد الرئيس

لقد قامت احلكومة بإعداد مشاريع القوانني التنظيمية 
توجيهات امللكية السابقة ذكرها، استنادا إىل أحكام الدستور وال

ستشارية السامية، إضافة إىل خالصات تقرير اللجنة اال
 .لجهوية، باإلضافة إىل رصيد التجربة الوطنية يف هذا اجملالل

وترمي هذه املشاريع وخاصة مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
باجلهات إىل حتقيق نقلة نوعية حنو منظومة متكاملة للحكامة 

رسة الدميقراطية احمللية املرتكزة على مبدأ الرتابية، وتعميق مما
من الدستور،  311التدبري احلر املنصوص عليه يف الفصل 

وإرساء تنمية جهوية مندجمة ومستدامة واإلسهام يف حتديث 
تدبري هياكل الدولة، والرفع من فاعلية وجناعة عملها، وقد مت 

كام التقيد التام يف كل مشاريع هذه القوانني التنظيمية بأح
 .الدستور

وهكذا انطالقا من مقتضيات الفصل األول من 
 ن التنظيم الرتايب للمملكة تنظيمالدستور اليت تنص على أ

المركزي، يقوم على اجلهوية املتقدمة، فإن مشاريع القوانني 
املتعلق باجلهات واجلماعات  2التنظيمية جاءت لتنزيل الباب 

ريسا ملبادئ وتك 331إىل  312الرتابية األخرى، فصول 
دستورية أخرى تتعلق على اخلصوص باحلكامة واملناصفة 

 .وتشجيع املقاربة التشاركية، وضمان حقوق املعارضة
 22.33نص القانون التنظيمي رقم  ،يف هذا الصددو 

املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية على اعتماد 
س اجلهات، منط االقرتاع العام املباشر النتخاب أعضاء جمال
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وعلى ختصيص ثلث املقاعد على األقل مبجالس اجلهات 
من الدستور، نصت  331وطبقا ملقتضيات الفصل  .للنساء

مشاريع القوانني التنظيمية الثالث على كيفية التدبري احلر 
والدميقراطي للجهات واجلماعات الرتابية، وشروط تنفيذ رؤسائها 

بتيسري مسامهة املواطنني ملداوالت اجملالس، واآلليات الكفيلة 
واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى حقهم يف 
تقدمي عرائض ملطالبة اجملالس بإدراج نقطة ضمن جدول 

 314لفصل لوطبقا  .شروط ذلكو األعمال، وحددت كيفية 
من الدستور أنيطت برؤساء جمالس اجلهات والعماالت واألقاليم 

اوالت هذه اجملالس ومقرراهتا مبا فيه واجلماعات مهام تنفيذ مد
من  331وتطبيقا للفقرة األوىل من الفصل  .األمر بالصرف

الدستور مت ختويل اختصاصات ذاتية ومشرتكة ومنقولة من الدولة 
إىل اجلماعات الرتابية بناء على مبدأ التفريع، ومت التنصيص على 
ممارسة السلطة التنظيمية مبوجب قرارات لرؤساء تلك اجلماعات 

لثانية من الفصل بعد مداوالت اجمللس طبقا ملقتضيات الفقرة ا
 . املذكور

كما تعرضت مشاريع القوانني التنظيمية للنظام املايل 
للجماعات الرتابية وملصدر مواردها، ومت التنصيص على متكني 
تلك اجلماعات من موارد مهمة، إضافة إىل حتويل املوارد 
املطابقة عند نقل كل اختصاص من الدولة إليها طبقا للفصل 

صت مشاريع هذه القوانني التنظيمية من الدستور، ون 333
أيضا على توفر اجلماعات الرتابية على إدارة وأجهزة لتنفيذ 
املشاريع وآليات للتعاون والشراكة، ومتكينها من تأسيس 

 .جمموعات فيما بينها
ويف جمال املراقبة اإلدارية وتطبيقا للفقرة الثانية من 

مال مهمة من الدستور اليت خولت للوالة والع 332الفصل 
املراقبة على اجلماعات الرتابية، مت تفعيل هذا املقتضى بشكل 
يتناغم مع ضمان حرية تداول اجملالس ومبدأ التدبري احلر، وذلك 

لمطالب اليت كانت هرمنا من أجل لباعتماد نظام مراقبة بعدية 
الوصول إليها، تقتصر أساسا على شرعية القرارات واملقررات 

ت احملدودة واملتعلقة على اخلصوص باستثناء بعض احلاال
باملقررات ذات الواقع املايل، كما أوكل قرار احلسم يف حالة 

 .االختالف يف الرأي إىل القضاء
وتكريسا للمرتبة االعتبارية للجهات طبقا للفصل  

من الدستور، نص مشروع القانون التنظيمي رقم  331
خرية املتعلق باجلهات على صدارة على هذه األ 333.33

بالنسبة للجماعات الرتابية األخرى يف عمليات إعداد وتتبع 
 .برامج التنمية اجلهوية والتصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب

مت التنصيص على  ،من الدستور 335وتطبيقا للفصل 
إحداث صندوق التأهيل االجتماعي الذي يهدف إىل سد 

األساسية العجز يف جماالت التنمية البشرية والبنيات التحتية 
والتجهيزات وإحداث صندوق التضامن بني اجلهات الذي 
يهدف إىل ضمان التوزيع املتكافئ للموارد للتقليص من 

 .التفاوتات فيما بينها
وتطبيقا لقواعد احلكامة املتعلقة مببدأ التدبري احلر 
ومبراقبة تدبري الصناديق والربامج وتقييم األعمال وإجراءات 

من  331يها يف الفقرة األخرية من الفصل احملاسبة املنصوص عل
الدستور، مت التنصيص على مساءلة رؤساء اجملالس من خالل 

فتحاص والتدقيق، وشفافية مداوالت اجمللس، اعتماد نظام لال
وتكريس املبادئ الدستورية املتعلقة مبنع تنازع املصاحل، وعدم 

 . استغالل مواقع النفوذ وربط املسؤولية باحملاسبة
 يد الرئيس،الس

لقد اختذت السلطات العمومية عددا من اإلجراءات 
القانونية واملؤسساتية من أجل الرقي بوضعية املرأة داخل اجملتمع، 
من خالل إقرار مبادئ وآليات وهيئات، من شأهنا تشجيع 
تكافؤ الفرص بني النساء والرجال، يف ولوج الوظائف 
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ق مبدأ املناصفة اليت االنتخابية، وذلك يف إطار السعي حنو حتقي
هاذ  :نص عليها الدستور، ومن بني تلك اإلجراءات ما يلي

 :الشي  كله داخل يف االستعداد لالنتخابات
القانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين على  نص -

اعتماد مبدأ التداول بني اجلنسني بالنسبة للوائح الرتشيح املقدمة 
  ؛يف نطاق اهليئات الناخبة املمثلة يف اجمللس املذكور

تبىن القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس  -
ية يف جمالس اجلماعات الرتابية أحكام تدعم التمثيلية النسو 

اجلهات، بالتنصيص على إحداث دائرة انتخابية خاصة بالنساء 
   على صعيد كل عمالة أو إقليم، خيصص هلا عدد من املقاعد 
       ال يقل عن ثلث املقاعد الواجب انتخاهبا، برسم العمالة 
أو اإلقليم يف جملس اجلهة، باإلضافة لالئحة األخرى تتكون 

  ؛حرة
فيما يتعلق مبجالس اجلماعات بنظام مت االحتفاظ  -

واملخصصة  5112الدوائر االنتخابية اإلضافية احملدثة سنة 
للنساء على صعيد اجلماعات، ومبناسبة وضع القوانني التنظيمية 
املتعلقة باجلماعات الرتابية مت اختاذ تدابري تشريعية لضمان 
حضور املرأة يف هياكل اجملالس اجلهات وجمالس العماالت 

األقاليم من خالل حتديد مناصب املسؤولية داخلها فضال عن و 
إحداث جلان خاصة على مستوى تلك اجملالس تعىن بتعزيز 

 ؛مقاربة النوع
كما مت التنصيص يف مشاريع هذه القوانني التنظيمية    -

على ضرورة تضمني برامج التنمية تشخيصا حلاجيات 
ات وتقييما الرتابية، وحتديدا لألولوي اتوإمكانيات اجلماع

للموارد والنفقات التقديرية، وفق برجمة على ثالث سنوات مع 
األخذ بعني االعتبار ملقاربة النوع، والواقع أن كسب رهان حتقيق 
مشاركة وازنة للمرأة يف مسلسل اختاذ القرار وتسيري الشأن العام 
على خمتلف املستويات، يرتكز على إقرار بنيات وآليات دائمة 

املواعيد االنتخابية، وهتتم باألساس بتقوية وتعزيز تشتغل خارج 
التمثيلية السياسية للمرأة وتيسري إدماجها يف احلياة االنتخابية 

 .حمليا ووطنيا
ويف هذا الصدد متت إعادة النظر يف اإلطار التنظيمي 
لصندوق دعم متثيلية النساء املوجه لتقوية قدراهتن مبناسبة 

من أجل تطوير  5112دث سنة الذي أح ،االنتخابات العامة
آليات عمل اللجنة املكلفة بتفعيل الصندوق املذكور، ومراجعة 
قواعد تدبري عمله بشكل فعال وناجع، وقد نص اإلطار 
التنظيمي اجلديد على وضع آليات متكن من ضمان جتديد 
النخب املشاركة يف اللجنة املكلفة بتفعيل الصندوق املذكور، 

يب الصندوق من الفئة االجتماعية املستهدفة، وإقرار التدابري لتقر 
وفتح إمكانية تنظيم الربامج واألنشطة املعتمدة من طرف 
األحزاب السياسية واجملتمع املدين على الصعيد احمللي، إضافة 

وضمانا  .إىل الصعيدين اجلهوي والوطين املعمول هبما سابقا
ملشاركة يف لوصول املرأة إىل املؤسسات التمثيلية بشكل طبيعي وا

األجهزة التقريرية للمجالس املنتخبة، فإن دور األحزاب السياسية 
يظل أساسيا يف اعتماد مقاربة تسمح بولوج املرأة هلذه 
املؤسسات، وذلك بتخصيص مقاعد متقدمة هلا يف لوائح 

على بركة ، الرتشيح، أو ملا ال اعتماد مبدأ التناوب بني اجلنسني
  .اهلل

كومة تظل منفتحة على اآلراء ويف األخري فإن احل
واالقرتاحات الوجيهة الرامية إىل تشجيع أكثر على ضمان 
حضور وازن للعنصر النسوي باملؤسسات املنتخبة جهويا 

 .وإقليميا وحمليا
 السيد الرئيس،  

فقد أكد جاللة امللك حفظه اهلل على  ،كما ال خيفى
إشراف رئيس احلكومة على االنتخابات، ولإلعداد املادي 

 : لالستحقاقات املقبلة مت اختاذ التدابري اآلتية
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إجراء عملية املراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية العامة  -
وفقا للقانون املنظم هلا، والذي سامهت اهليئات السياسية يف 

جتويده، سواء خالل املشاورات أو على مستوى إثرائه و 
رفع  :اخلصوص ىالربملان، بعدد من التدابري اهلامة منها عل

يوم، وتقوية الضمانات  11إىل  11اآلجال املفتوح من 
احمليطة باللوائح االنتخابية، وتبسيط مسطرة التسجيل، واعتماد 
        األنرتنت ألول مرة لتمكني املغاربة سواء داخل الوطن 

الطالع على اأو خارجه من تقدمي طلبات تسجيلهم، وكذا 
من خالل خمتلف مراحل املراجعة هبم البيانات اخلاصة 

 االستثنائية؛ 
كما مت العمل على متكني اهليئات السياسية باملشاركة  -

يف ضبط مضمون اللوائح االنتخابية احلالية بإتاحة الفرصة هلا 
طنني على التسجيل، واإلدالء من أجل اإلسهام يف حتفيز املوا

 مبالحظاهتا حول التسجيالت اليت تعتربها غري قانونية؛
مت اختاذ التدابري التنظيمية  ،وعلى مستوى التنفيذ -

والتقنية الالزمة لضمان سري عملية املراجعة االستثنائية يف 
أحسن الظروف، مبا يف ذلك تشكيل اللجن اإلدارية واللجن 

مجاعة  3211اجلماعات، واملقاطعات اإلدارية املساعدة يف 
مقاطعة، وتعيني القضاة املدعوين لرئاسة تلك اللجن  33و

قاضيا، واختيار األطر املكلفة بكتابة  212والبالغ عددهم 
مكتبا للتسجيل على  3135اللجن املذكورة، كما مت فتح 

مكتبا متنقال لتقريب عملية  3113الصعيد الوطين، منها 
لوسط القروي، واختاذ الرتتيبات الالزمة التسجيل من سكان ا

 أيام األسبوع لضمان فتح املكاتب املذكورة خالل كافة 
وتنظيم مداومة هبا خارج ساعات العمل اإلدارية، مع إسناد 
اإلشراف على هذه املكاتب ألطر مؤهلة، وهذا جهد السي 

 ؛حصاد عليكم

عملت السلطات  ،ومواكبة لعملية املراجعة االستثنائية -
لعمومية على تنظيم محلة تواصلية واسعة مشلت تنظيم ا

وصالت حتسيسية وتوجيه نداءات يف املوضوع، على مستوى 
اإلذاعة والتلفزيون العموميني، واإلذاعات اخلاصة والصحافة 

  .املكتوبة والصحافة اإللكرتونية
وخبصوص احلصيلة النهائية لعملية التسجيل حاليا، فقد 

تقدمي ما جمموعه  5132يناير  13ت مت إىل غاية يوم السب
ألف طلب قدمت عرب املوقع  534منها  ،ألف طلب 411

اإللكرتوين، وباملوازاة مع ذلك وعمال بالتوجيهات السامية جلاللة 
امللك حممد السادس حفظه اهلل، خالل انعقد اجمللس الوزاري 

بصفته الضامن  تهاليت أعطى فيها جالل 5133أكتوبر  33يوم 
الدميقراطي الوطين تعليماته لوزيري الداخلية والعدل للخيار 

واحلريات للسهر على سالمة العمليات االنتخابية، والتصدي 
مت تفعيل اللجنة املركزية لتتبع  :لكل املمارسات اليت قد تسيء هلا

االنتخابات برئاسة الوزيرين املذكورين، كما مت على الصعيد  
م ضن اجلهوية واإلقليمية اليت تالرتايب ولنفس الغاية تفعيل اللجا

السادة الوالة والعمال والوكالء العامني ووكالء امللك، وتتمثل 
املهمة األساسية للجنة املركزية واللجان اإلقليمية يف السهر على 
اختاذ التدابري العملية الكفيلة بصيانة واحرتام نزاهة االنتخابات 

ة إىل غاية اإلعالن وشفافيتها، انطالقا من إعداد اهليئة الناخب
عن النتائج، وذلك يف احرتام تام للقوانني واألنظمة اجلاري هبا 
العمل دون اإلخالل باالختصاصات والصالحيات اليت يسندها 

 .القانون لألجهزة التشريعية واإلدارية والقضائية يف هذا الباب
 السيد الرئيس، 

يف اخلتام أجدد التأكيد على أن احلكومة يف تدبريها 
للمسلسل االنتخايب ستكون حريصة على التزام احلياد يف كل 
مراحله، غايتها يف ذلك حتقيق شروط املنافسة احلرة دون متييز 
بني املرتشحني أو األحزاب، وكذا التأسيس ملمارسة دميقراطية 
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ة وطنيا ودوليا بقيادة تليق مبا حققته بالدنا على خمتلف األصعد
 . جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل

إن مسؤولية إجناح هذا املوعد اهلام ملستقبل املغرب 
واملغاربة رهني أيضا وباخلصوص بتجند املواطنني للتسجيل يف 

طالع ضاللوائح االنتخابية، والتصويت يف االنتخابات، وا
ين أهيب األحزاب السياسية بدورها الدستوري، لذلك فإ

هبذه املناسبة املبادرة إىل التسجيل يف اللوائح  نيباملواطن
االنتخابية، حىت يكونوا  فاعلني حقيقيني يف رسم مستقبلهم 
ومستقبل وطنهم، وباهلل التوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل 

 .وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة احملرتم، الكلمة لفريق 
 .ثانية 32دقائق و 1لة والتنمية يف حدود العدا

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
 . بسم  اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة النواب

بداية السيد رئيس احلكومة، البد أن نؤكد بأن دستورنا 
جاء بثابت رابع وأساسي وهو االختيار  5133 ديال

الدميقراطي، هذا االختيار الدميقراطي طبعا جتسد مع انتخابات 
متثلت يف جتسيد هذا االختيار الدميقراطي نونرب  52نونرب،  52

من حيث مستوى النزاهة اللي وصلت له، ومن حيث اختيار 
اليوم حنا أمام ورش مهم  ،ديال رئيس احلكومة من احلزب األول
، لكن 5131أو  5135جدا، كان من املمكن يكون يف 

هاته احلكومة قامت  .5132 وغيكون يف املوعد ديالو اللي ه
بإصالحات كبرية ومهمة على املستوى االقتصادي وعلى 

املستوى االجتماعي، واليوم مطروح ورش آخر اللي هو 
ملؤسسات االنتخابية استكمال املؤسسات الدستورية واستكمال ا

اليوم حني  ،على املستويات اجلهوية واحمللية، وهذا رهان كبري
نتكلم على اإلشراف السياسي على هاته االنتخابات، هناك من 
      يتكلم عن هيئة مستقلة مزيان، وعالش هاذ اهليئة املستقلة 

ما كانتش يف  ؟5115ما كانتش يف  ؟22ما كانتش يف 
مل تكن يف كل الوثائق املقدمة  ؟5133ما كانتش يف  ؟5112

إىل اهليئة االستشارية حول مراجعة الدستور، عالش اليوم عاد  
اليوم حق لنا أن نفتخر بأن هاته احلكومة  ؟كاينة هيئة مستقلة

فتحت مشاورات وأشركت األحزاب وحوار مسؤول ألول مرة 
وأنا شهدت على األقل ثالث انتخابات إن مل أقل ستة إذا 

الربملانية وكذلك اجلهوية، دائما كانت املشاورات تتم يف  مجعنا
ثالث األشهر األخرية، وحىت القوانني تأيت على أقصى تقدير يف 

يوم كما وقع  55ثالث أشهر إن مل نقل شهرين، إن مل نقل 
ديال القوانني  1يوم دوزنا فيها  55نونرب  52يف انتخابات د 

ك بطء؟ بطء فاياش؟ إذا تنظيمية، اليوم من يتكلم على أن هنا
افتحنا احلوار والتشاور وخذا وقت تنقولوا بطء، وإذا مل يفتح 
احلوار املسؤول كنقولوا خاصنا منشيوا نديروا بعض األساليب، إما 

اليوم  .تنبتزوا وإما نرجئ، وهاذ العملية جيب أن توقف هنائيا
الدستور أعطاكم صالحيات السيد الرئيس، هذه الصالحيات 

 : متارسوها أمامكم حتديات اآلتية جيب أن
النزاهة، هاذ االنتخابات القادمة كيخصها تكون  أوال

نزيهة وشفافة وذات مصداقية، والنزاهة مسؤولية اجلميع، 
مسؤوليتكم صحيح كرئيس احلكومة، ومبعيتكم وزير العدل ووزير 
الداخلية، ومعكم كذلك مجيع األعضاء ديال احلكومة، ولكن 

حزاب السياسية كذلك، ما ميكنلناش نتكلموا هي مسؤولية األ
اليوم على النزاهة، وحنا يف اختيارنا للمرشحني ويف التزكيات 
ديالنا، ويف اختيار النخب احمللية، ما زلنا كنعملوا بوسائل اللي  
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كيعرفها اجلميع اللي باملقابل وبشراء الذمم، وباألموال، 
ا، ولذلك جيب أن أوال وباالبتزاز، هاته املسؤولية مسؤوليتنا مجيع

هذه األوىل، وكذلك املواطن مسؤول على هاته النزاهة، منني 
      يتقدموا لألموال، أنا ما غنقولوش شدها وصوت على من 

 .ما بغييت، كنقول له رفضها، وهذه هي املسؤولية
كذلك اليوم التحدي الثاين هو التحكم اليوم مطروح   

أعضاء احلكومة، مطروح  عليكم السيد رئيس احلكومة، السادة
عليكم القطع النهائي مع بقايا التحكم، واللي عشناه يف 

عليها اجلماعات اليت تسري بالعنف  ةهداشالواللي اليوم  5112
، اليوم 5112وبالتحكم اللي كان يف  5112الذي كان يف 

انتهى عهد االبتزاز باملواقف السياسية أو بالكوطا اللي كانت  
من الوسائل، اليوم خاصكم تقطعوا السيد كتدار، أو بغريها 

رئيس احلكومة مع كل هاته الوسائل، واليوم ماشي الواحد  
كيتاخذ موقف سياسي لكي يبتز احلكومة، اليوم ما خاصش 
رئيس احلكومة خيضع هلذا االبتزاز، سواء كان مبواقف سياسية، 

ة أو بالدعوة إىل املقاطعة، أو بالدعوة للتأجيل، أو بالدعوة هليئ
مستقلة إىل غري ذلك، اليوم السيد رئيس احلكومة أمامكم  
كذلك التحدي ديال القطع مع املال، مع إفساد العملية 
االنتخابية باألموال، واللي بعضه كنتساءلوا على املصادر دياهلا، 
وهي مشبوهة، اليوم شنو غدير احلكومة للقطع مع هذا املال؟ 

 ويكون املصدر ديالحنا كنقولوا احلرام صحيح، ولكن يقدر 
ماشي حرام، ولكن يوزع ليكون حراما، اليوم مطروح عليكم هاذ 

 .العملية وهي مطروحة على املواطن كذلك
اختيار النخب، التحدي اآلخر هو اختيار النخب 

ي كنشوفوا القوانني ما بني غشت واآلن احمللية، صحيح اليوم مل  
ملراقبة تقدم كبري على مستوى االختصاصات وعلى مستوى ا

وعلى مستوى املوارد كاين تقدم كبري، اليوم مطروح علينا مجيعا 
اختيار النخب احمللية أمام هذه االختصاصات، وهاته املوارد 

املهمة، املطروح علينا هاذ اهليئات اللي غادي ختتار النخب 
تيخصها حتمل مسؤوليتها يف الناس اللي غيتحملوا املسؤولية 

يف املستوى املطلوب، اليوم  لكي يقدموا خدمات القرب
املطلوب منكم السيد رئيس احلكومة التعجيل بتنزيل ميثاق 
الالمتركز، ما ميكنش اليوم منشيوا بالالمركزية فواحد املستوى 
والالمتركز باقي يف مستوى آخر، هذا امليثاق جاء يف برناجمكم 

 .االنتخايب بغيناه أن يصل يف أقرب اآلجال
االنتخابية، التسجيل يف اللوائح اليوم يف اللوائح 

وأنتم تكلمتم عن  ذلك إىل  ،االنتخابية السيد رئيس احلكومة
يوم ياهلل سجلنا  31حدود الساعة تقريبا شهر وعشرة أيام و

األحزاب السياسية يف التسجيل ماشي  يالألف والدور د 411
فقط باإلشهارات ال، اليوم كيخص األحزاب السياسية تفتحوا 

الم العمومي لكي تقوم حبمالت، لكي حتمل املسؤولية هلا اإلع
للمواطنني، ولكي تشمر عن ساعدها وتنزل للميدان لكي تدعو 

  .املواطن للتسجيل يف اللوائح االنتخابية
السيد الرئيس اليوم اإلدارة حتتاج إىل  ،اإلدارة احمللية

األوراش  امستوى من التكوين والتأطري واملواكبة، وهذا مه
احلقيقية اللي كنتمناوا أن هاته احلكومة تشتغل عليها فيما تبقى 

 .ورمحة اهلل من زمنها، شكرا لكم والسالم عليكم
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التجمع الوطين لألحرار   
 :النائب السيد حسن الفياللي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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خالل اجلواب ديالكم هناك  السيد رئيس احلكومة،
إرادة سياسية واضحة، املسؤولية مشرتكة للجميع وذلك إلجناح 

  .5133استكمال البناء املؤسسايت والتنزيل السليم لدستور 
 السيد رئيس الحكومة،

خالل احلرص األكيد والواضح على إجراء  من
انتخابات يف أجواء شفافة، الثقة واملسؤولية وتعكس توجه 
اسرتاتيجي حنو املصاحلة بني املواطنني والشأن السياسي العام 
واحمللي، حنن يف هذه االستحقاقات املقبلة تأيت يف سياق تطبعه 

يدة، متغريات إقليمية ودولية يف مرحلة مؤسسة لدينامية جد
بشكل يشكل فيها املواطن املغريب احللقة األساسية من خالل 

 .إشراكه ومشاركته يف العملية السياسية واالنتخابية
ويف هذا اإلطار نستحضر السيد رئيس احلكومة، 
اخلطاب امللكي، مبناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي نص على 

ب رفع مستوى اخلطاب السياسي وعلى ضرورة جتديد النخ
املسرية للشأن العام واجلهوي واحمللي، تعمل على برجمة 

ولذلك نتساءل السيد رئيس احلكومة،  .وخمططات معقولة
واألحزاب السياسية من هذا املنطلق، ماذا أعددنا من برامج 

 ومن خنب هلذه االستحقاقات؟ 
 السيد رئيس الحكومة،

نؤكد  ،حنن يف فريق التجمع الوطين لألحرار
 تعبوية والتدابري املتعلقة باالستحقاقات مرحلة ستعداداتاال

يتجند فيها اجلميع لتوفري الشروط الذاتية واملوضوعية للقطع مع 
املمارسات السابقة، والعمل على ضمان نزاهة وشفافية 
االنتخابات، ويتجلى تأكيدنا على احلرص بأن يكون هاجس 

هلادفة إىل اجلميع هو حماربة الفساد االنتخايب، وكل احملاوالت ا
إفساد العملية االنتخابية، إرادة قوية عند احلكومة وكذلك عند 
األحزاب السياسية إجراء انتخابات تعكس متثيلية شعبية 
حقيقية، تقرر مؤسسات تستطيع اختاذ قرارات فعلية حمصنة 

بالشرعية الدميقراطية وااللتزام باخليار الدميقراطي وبالدميقراطية 
 .التشاركية

 
 لرئيس،السيد ا

من املنتظر أن تكرس االستحقاقات القادمة الثقة 
األفقية بني املواطن واملؤسسات من جهة، وكذلك بني 
املؤسسات فيما بينها من جهة أخرى، بالنظر ملشروع اجلهوية 
املتقدمة والرهانات املطروحة على النخب احمللية واجلهوية يف 

هناك السيد رئيس ، العمومية وإبعادات التنميةترمجة السياسات 
احلكومة، ثالث إشكاليات وحتديات اسرتاتيجية لالستحقاقات 

  :املقبلة
تتجلي يف تطلعات املواطنني لنخبة سياسية : األولى

إشراك شباب ونساء يف بقادرة على تسيري الشأن احمللي وذلك 
 إطار تسيري الشأن احمللي؛ 
هو األدوار : السيد رئيس احلكومة المستوى الثاني

دستورية للمجتمع املدين من خالل ملتمسات التشريع ال
قادمة، واليت جيب التنظيمية القوانني الوالعرائض اليت ستؤطرها 

 السيد رئيس احلكومة، اإلسراع بإخراجها يف أقرب األوقات؛ 
وهو التكريس الدستوري ملبدأ ربط : المستوى الثالث

ليات املؤسساتية املسؤولية باحملاسبة، وهو مبدأ بدأ يتبلور يف اآل
اليت بدأت بتفعيل هذا املبدأ، وهذا التوجه إن دل على شيء 
فإمنا يدل على اإلرادة احلكومية الراسخة يف بناء الطرح 
املؤسسايت الدميقراطي املتسم بالشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ 

 .الفرص
 السيد رئيس الحكومة،

نلتمس يف الفريق وحدة الرؤى يف العمل احلكومي، 
الناتج عن االنسجام داخل البيت احلكومي وفق أولويات و 

ميثاق األغلبية الذي شكل خارطة الطريق لإلصالحات، الشيء 
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الذي جيعلنا نؤكد على املسار اإلصالحي طبقا للمنهجية 
التشاركية مع مجيع األطياف واملكونات السياسية والنقابية 

لى العمل واجملتمع املدين، وذلك من أجل إضفاء املصداقية ع
السياسي واملؤسسايت، خصوصا وأن بالدنا تعيش االستقرار يف 

 .ستقراراظل حميط إقليمي متسم بالال
 السيد رئيس الحكومة، 

أن الرتسانة القانونية تشكل أرضية فمما ال شك فيه 
لتثبيت اإلطار العام للمنظومة االنتخابية، وخنص بالذكر القوانني 

الت اواجلماعات الرتابية والعمالتنظيمية لكل من اجلهات 
قوانني التنظيمية تشكل بعدا عمليا الواألقاليم، إن هذه املشاريع 

لتكريس املنظومة املؤسساتية املرتبطة هبا، لذلك نتطلع إىل توسيع 
النقاش واالنفتاح أكثر على كل االقرتاحات واملبادرات واألفكار 

يح وجتويد هذه يف إطار املسطرة التشريعية اليت من شأهنا تلق
املشاريع املكملة للدستور، واليت ال طاملا كانت مطلب جلميع 
القوى السياسية بسرعة إخراجها وإغنائها حىت تستجيب 

 . الدولةبنيات للتحوالت اليت تعرفها 
 السيد رئيس الحكومة، 

إشكالية واضحة وهي إخراج وإعادة الثقة يف  هناك
العمل السياسي واالنتخايب بالنسبة للمواطنني، هذه نقطة 
أساسية جيب أن يلعبها دور األحزاب السياسية وكذلك احلكومة 
من أجل إعادة الثقة يف املواطن املغريب يف االنتخابات، ويف 

 . ري الشأن احمللييتس
 السيد الرئيس الحكومة، 

نقطة أساسية فيما يتعلق مبجلس املستشارين، هناك 
 ديال تمثيليةالالسيد رئيس احلكومة هناك فئة جديدة وهي 

أرباب املقاوالت والشركات داخل جملس املستشارين، النص 
القانوين السيد الرئيس خاصو يتسرع به ألن ال فيما يتعلق باهليئة 

سريع هبذا الناخبة وبطريقة التمثيلية هناك اإلشكالية جيب الت

النص إلخراجه إىل حيز الوجود حىت يتمكن جملس املستشارين 
 .يف االنتخابات املقبلة برتسانة قانونية

تعبئة التقتضي اليوم  ،إن املسؤولية السيد الرئيس
الشاملة من أجل إجناح حمطة االستحقاقات املقبلة لتكريس 

خنب حملية  زالدميقراطية الداخلية للمؤسسات، وكذلك إفرا
وجهوية منبثقة عن متثيلية حقيقية مبنية على شرعية دميقراطية،  
كما أن هذه االستحقاقات املقبلة ستشكل تكريس 

وال ننسى يف هذا السياق  .33لمكتسبات ما بعض دستور ل
الدور احملوري واالسرتاتيجي  ،ويف األخري السيد رئيس احلكومة

يف اجتاه الرفع  لإلعالم العمومي واخلاص يف مواكبة االنتخابات
من نسب املشاركة يف العملية االنتخابية من طرف املواطنني 

 . واملواطنات
 : السيد الرئيس

 ةالكلم .شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الكالم
ألحد السيدات أو السادة النواب أعضاء الفريق احلركي، تفضل 

 . السيد الرئيس
 : لحركياألعرج رئيس الفريق ا محمدالنائب السيد 

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السيد الرئيس

  ،السيد رئيس الحكومة
 السيدات والسادة الوزراء، 
  السيدات والسادة النواب،

إن االستحقاقات االنتخابية املتعلقة باجلماعات 
موضوع ليس موضوع يهم فقط بال الفاعل السياسي  ،الرتابية

ا يف مرحلة تنزيل نبل موضوع يشغل بال الرأي العام الوطين، إن
الذي مبقتضاه أصبحت اجلماعات  5133مقتضيات دستور 

ملكة، إذ يتعني مراعاة هذه مالرتابية من اخليارات اإلسرتاتيجية لل
املتعلقة  اجلماعات الرتابية أثناء تنزيل خمتلف التوجهات
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سرتاتيجية اتأسيس لرؤية البالسياسات العمومية، كذلك البد من 
تأسيس للفعالية المتعلقة بتدبري الشأن العام اجلماعي، البد من 

 .للجماعات احمللية ةيف مزاولة املهام االنتدابية والتدبريي
: إن مطلب الالمركزية الرتابية يقوم على أسس رئيسني

والثاين يهم اجملال املتعلق  دميقراطية؛أوال جمال املشروعية ال
كذلك من األهداف الرئيسية   ،بالفعالية املؤسساتية والتدبريية

إلرساء اجلماعات الرتابية دمقرطة القرار احمللي، ربط الدميقراطية 
 . التمثيلية بالدميقراطية التشاركية

إن االستحقاقات االنتخابية السيد رئيس احلكومة 
ا، ومن خالهلا نتطلع مجيعا إىل ربط يرهانا حقيقاملقبلة تشكل 

هذه االستحقاقات بالبعد الدميقراطي وبالبعد املتعلق بالتنمية 
احمللية، اليت تعترب اجلماعات الرتابية أحد أهم توجهاته وجتلياته، 
والشك أن هناك جمموعة من الرتاكمات اليت مت تسجيلها على 

الرتابية، واستجابت قدر مستوى القوانني املتعلقة باجلماعات 
اإلمكان للرغبة اليت يتقامسها اجلميع بشأن الوصول إىل تقريب 
اآلراء حول خمتلف القضايا املطروحة وتقدمي نصوص كفيلة 
بتحقيق ما يتطلع إليه اجلميع، يف جعل النظام االنتخايب عنصر 

يساعد إىل يف جعل النظام االنتخايب عنصر استقرار استقرار 
ات األخرى املقررة يف الرتسانة التشريعية املنظمة جانب اآللي

للشأن احمللي واجلهوي والوطين، على حتسني وترشيد وحكامة 
الرتابية على سياسة  اتترابية مبنية أساسا فيما يتعلق باجلماع

 .القرب
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن اخنراطنا يف هذا التوجه ال يلغي رغبتنا إىل مشول هذه 
املزيد من اإلصالحات، حىت تكون االستحقاقات بني القوان

االنتخابية حمصنة ضد كل األساليب اليت تنطوي على إفسادها، 
ولتكون كذلك حمطة وطنية حتظى باملسامهة واملشاركة املكثفة من 

 . قبل املواطنني

إن ورش االستحقاقات االنتخابية جيب أن يبقى ورشا 
نية، وكذا على مستوى مفتوحا على مستوى الرتسانة القانو 

اإلجراءات املواكبة واملصاحبة، ونعين بذلك أساسا فتح جمال 
واسع للتحسيس على املستوى الزمين، إذ ال يكفي واحلالة هذه 
االقتصار على احلمالت االنتخابية اليت تتم يف وقت وجيز قبيل 
االنتخابات، بل يتعني أن تكون املدة الزمنية اليت تسبق هاته 

قات فرصة لفتح نقاشات عمومية على املستوى االستحقا
اإلعالمي لتنوير الرأي العام وتقريب املمارسة السياسية من 
املواطنني واملواطنات، وإعدادهم للمشاركة واملسامهة حىت تكون 

 .االستحقاقات يف مستوى انتظارات اجلميع
 السيد الرئيس،

يف  انطالقا من قناعاتنا ،املستوى احلزيب لىلقد عربنا ع
تكريس التعددية السياسية ونزاهة املمارسة السياسية، باإلسهام 
بوجهات نظرنا وتصوراتنا واقرتاحاتنا إبان املشاورات حول 
مسودة مشاريع القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية، 
مسامهة منا يف جعل اجلماعات الرتابية من اخليارات االسرتاتيجية 

 .ية جديدة لتدبري الشأن العام احملليللمملكة وتأسيس رؤ 
لنقول إن االستحقاقات االنتخابية املقبلة ستكون  ناإن

 ،5133مفصلية يف التاريخ السياسي املغريب ما بعد دستور 
فهي ليست كسابقاهتا اليت كانت املنافسة فيها مبنية على 
تنافسية احلصول على أكرب عدد من املقاعد، وإمنا هي أكرب 
بكثري فهي استحقاقات يتطلع إليها اجلميع، املواطنات 
واملواطنني لتحقيق تطلعاهتم، من قبل حتسني ظروف املعيشة، 

اسبة، وتقوية إدارة وتفعيل احلكامة الرتابية، وربط املسؤولية باحمل
 :القرب، وختليق احلياة العامة، لذا نقرتح ما يلي

البد من أن يكون هناك تعميق النقاش اهلادف 
املتعلقة باجلماعات، استثمار التنظيمية واملسؤول ملشاريع القوانني 

هذه املناسبة إلعادة النظر يف العديد من القوانني التنظيمية، 
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جلس املستشارين، مبلقانون التنظيمي خصوصا القانون املتعلق با
يف ظل املشروع املتعلق بالتقطيع اجلهوي اجلديد، واملستجدات 

، وضع كذلك أسس للتنظيم 5133املتعلقة مبا ورد يف دستور 
الستحقاقات االنتخابية، كذلك اإلسراع يف إخراج لاحملكم 

 .القوانني أو الرتسانة القانونية املتعلقة بالالتركيز اإلداري
شرط  5133إن توفر دستور دميقراطي حبجم دستور 

أساسي لتحقيق انتخابات دميقراطية، لكنه ليس شرطا وحيدا، 
التنافسية  :إذ البد أن تنضاف إليه شروط أخرى من أمهها

ويف  .البناءة للفاعلني السياسيني، والدميقراطية السياسية اخلالقة
العديد حول هذا اإلطار كذلك السيد رئيس احلكومة، يتساءل 

هل هناك جدولة جديدة متعلقة باستحقاقات اجلماعات الرتابية 
 .وكذلك املتعلقة مبجلس املستشارين، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التقدم الدميقراطي

 :النائب السيد الغازي أجطيو
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 رئيس الحكومة المحترم،السيد 

 السيدات والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يشرفين أن أتناول الكلمة  ،باسم فريق التقدم الدميقراطي
يف موضوع االستعدادات اجلارية لتنظيم االنتخابات احمللية 
واجلهوية وتلك املتعلقة مبجلس املستشارين، واملزمع تنظيمها 

اجلارية وذلك من أجل استكمال البناء الدستوري  خالل السنة
من خالل تشكيل اجملالس احمللية واجملالس اجلهوية  واملؤسسايت

وانتخاب جملس املستشارين، وفق املقتضيات الواردة يف دستور 
، وكذا من منطلق املقتضيات الواردة يف مشاريع القوانني 5133

وجمالس العماالت  التنظيمية لكل من اجلهة واجلماعات احمللية

واألقاليم اليت متت املصادقة عليها يف اجمللس احلكومي املنعقد 
، ويف اجمللس الوزاري األخري املنعقد 5132يناير  55بتاريخ 
 .5132يناير  52بتاريخ 

 السيد الرئيس،
لقد أمجعت كل القوى السياسية والنقابية واجلمعوية 

بية تعد مفتاح إجراء واإلعالمية على أن سالمة اللوائح االنتخا
وحنن يف فريق التقدم الدميقراطي كأحد  ،انتخابات نزيهة وشفافة

مكونات األغلبية، نستغل هذه املناسبة لنحيي احلكومة على 
جهودها يف هذا الورش اهلام، وهو الورش الذي يتطلب تكثيف 
اجلهود لتحقيق األهداف املرجوة، خاصة يف مرحلة القيد ونقل 

ائح االنتخابية اليت التزال مستمرة، باعتبارها حمطة القيد يف اللو 
متهيدية أساسية متثل املدخل األساسي لتنظيم االستحقاقات 
املقبلة، ومسؤوليتنا هي مجاعية ومشرتكة يف إطار استكمال البناء 

 .الدستوري واملؤسسايت
ذلكم أن املؤسسات الدستورية  ،كما أشرت إىل ذلك  

ثالية للممارسة الدميقراطية ألهنا متثل اإلرادة املصيغة الاملعنية تعترب 
الشعبية اليت هي حمور بناء الدولة الدميقراطية احلديثة اليت تنعم 
باالستقرار وتفعيل التنمية االقتصادية، واملشاركة السياسية يف 
صنع القرار، كما أن املؤسسات الدستورية كالسلطة التشريعية 

أعضاؤه عرب انتخابات حرة  املمثلة مبجلس النواب الذي انتخب
والسلطة  مل تطعن سياسا يف شرعيتها أية جهة،ونزيهة وشفافة، 

التنفيذية هي متثلها احلكومة اليت حظيت بثقة امللك، وبثقة 
جملس النواب، وكذلك السلطة القضائية كسلطة مستقلة، فإهنا 
تعترب واجهات مؤسساتية، تعترب أن سالمة املنهاج املغريب مما 

ويعزز الثقة باحلاضر وباملستقبل، والسري قدما يف عملية مينح 
 .اإلصالح الشامل، اليت توسعت لتشمل كافة اجملاالت

املغرب بلد املؤسسات ودولة  السيد الرئيس،
املؤسسات، تعين أن رئيس احلكومة كمؤسسة دستورية يشرف 
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سياسيا على االنتخابات، وهو ما ناضلت من أجله القوى 
الدميقراطية لسنوات طوال، وبضرورة احرتام نزاهة االنتخابات من 

الداخلية ووزارة العدل واحلريات للسهر على خالل إشراف وزارة 
العمليات االنتخابية، والتصدي لكل املمارسات اليت قد تسيء 

ة ودستورية قوية كون املغرب إىل نتائجها، ويف ذلك إشارة سياسي
ينعم باالستقرار واالستمرار وضرورة تفعيل املبدأ الدستوري 
القاضي بربط املسؤولية باحملاسبة، وبالتايل فال جمال للمبادرات 

كأنه يعيش و اليت قد تسيء إىل دميقراطيتنا الفتية، وتصور بلدنا 
ؤشرات ويف الوقت الذي تدل كل امل .حالة االستثناء واالستقرار

على أن املغرب حسم يف اخليار الدميقراطي، وأشار بقوة وبدقة 
وثبات على استدامة االستقرار، بعد جناح بالدنا يف ربح رهان 
احلراك االجتماعي اإلقليمي إجيابيا، وتقدمي املغرب لنموذج 
سياسي متميز، تلعب فيه املؤسسة امللكية دورا أساسيا باعتبار 

للدولة ورمز وحدة األمة وضمان دوام  امللك هو املمثل األمسى
واحلكم األمسى بني مؤسساتنا، يسهر على  ،الدولة واستمرارها

احرتام الدستور، وحسن سري املؤسسات الدستورية، وعلى صيانة 
االختيار الدميقراطي، وحقوق وحريات املواطنني واملواطنات، 

 .واجلماعات، وعلى احرتام التعهدات الدولية للمملكة
ويف هذا السياق فإن االنتخابات املقبلة املرتبطة خالل 

حمطة بالغة األمهية يف مسلسل اإلصالحات  لثستمالسنة اجلارية 
الدميقراطية وحتقيق طموحات الشعب املغريب وتعزيز مسلسل 
البناء الدميقراطي واملؤسسايت من خالل تنزيل املقتضيات 

  .الدستورية ذات الصلة
الرئيس، يف فريق التقدم الدميقراطي هي قناعتنا السيد 

أن الدميقراطية ليست جمرد حكم لألغلبية العددية، وإمنا هي 
القبول بوجود الرأي اآلخر، والنهج التشاركي واالحرتام املتبادل، 
والعمل على نزاهة االنتخابات والقبول بنتائجها، وتكريس 

سانة السياق فإن اإلعداد للرت  هذا احلقوق واحلريات، ويف

القانونية استندت على مقاربة تشاركية منفتحة، وهي مقاربة 
نسجلها بإجيابية وارتياح لصاحل احلكومة، واليت انطلقت يف يونيو 

ومن خالل  ،5132واستمرت إىل غاية شهر يناير  5133
إحالة املسودات األوىل على األحزاب السياسية، وعقد لقاءات 

ت األحزاب السياسية، تشاورية، واستقبال مالحظات ومذكرا
مت حتصيل صيغ منفتحة على ضوء ذلك لتأيت مرحلة الدخول يف 
نقاش جديد مع األحزاب السياسية يف شهر نونرب ودجنرب 
املاضيني، ليتم تتويج ذلك بإعداد الصيغ النهائية هلذه املشاريع 
وعرضها على اجمللس احلكومي مث اجمللس الوزاري كما أشرت 

التها على الربملان قصد سلوكها املسطرة لذلك، يف انتظار إح
التشريعية يف أفق التصديق عليها، وإحالتها على احملكمة 
الدستورية على اعتبار أن هذه اإلحالة هي وجوبية بالنسبة 

وندعو اجلميع باملناسبة  .للقوانني التنظيمية وفق أحكام الدستور
 ...استغالل الفرصةإىل 

 :السيد الرئيس
 .ائب، انتهى الوقت السيد النائبشكرا السيد الن

 . الكلمة جملموعة حتالف الوسط يف حدود ثالث دقائق
 :النائب السيد محمد عبد العالي الهاللي

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

الشك أن احلكومة بصدد التحضري ملوعد هام، يتمثل 
يف استكمال بناء املؤسسات املنتخبة املنبثقة عن دستور 

، من خالل إعداد القوانني التنظيمية والقوانني العادية 5133
ذات الصلة باملوضوع، واإلعداد التنظيمي واللوجستيكي األمثل 

م احملطات يف أهم إحدى أهإلجراء هذه االنتخابات، باعتبارها 
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مسار بناء الدولة الدميقراطية احلديثة، ووضع قواعد صلبة 
 .ملؤسسات متثيلية يف مستوى تطلعات اجلميع

ال ميكننا إال أن نؤكد أن مسؤولية  ،ويف هذا اإلطار
حتضري وإجناح املسلسل االنتخايب ال تنحصر يف عمل احلكومة 

جلميع من أحزاب لوحدها رغم أمهيته، وإمنا املسؤولية يتقامسها ا
وجمتمع مدين، وعلى مجيع األحزاب أن ترجح املصلحة العامة 
على املصلحة اخلاصة، باختيار الكفاءات من بني أو خارج 
املنتمني إليها، بدل االنكباب على احلسابات الضيقة اليت تتعلق 
بأرقام املقاعد اليت حصلت عليها وعلى اجملتمع املدين أن يتحلى 

للتصدي جلميع أنواع االحنرافات وإرهاصات  باليقظة الواجبة
إذا كان الفرق شاسع بني ما جيب أن يكون وما هو  .الفساد

واقع ورغم أن املتمنيات ال تتالقى يف الكثري من األحيان مع 
منطق التاريخ، فإن على اجلميع كل من موقعه أن يتحمل 
مسؤولية إجناح العملية االنتخابية، وذلك خدمة للمصلحة 

مة للوطن، واستجابة خلطابات صاحب اجلاللة نصره اهلل العا
وأيده، الذي ما فتئ يؤكد على اختيار الكفاءات وعلى 

  .الدميقراطية الداخلية لألحزاب
إن فعالية العملية االنتخابية ودمقرطتها ال تقتضي فقط 
حتضري التشريعات والتنظيمات املالئمة، وتفعيل اإلجراءات 

ابات، بل أساسا تقاس مبدى قدرهتا على وسالمة ونزاهة االنتخ
جتديد النخب الذين هلم آفاق جديدة وواعدة برؤى وتصورات 
جمتمعية وطرق تدبري أكثر فعالية وجناعة جتدد احللول وأنواع 

 .التدبري
إن العملية االنتخابية يف مغرب ما بعد دستور 

، هو رهان جمتمعي سيكون إجيابيا جدا، إذا أدرك 5133
املغاربة من خالله أن وجودهم له نبل سياسي وقيمة أخالقية 
فاضلة ودور مادي مؤسسايت فعال، ومنتج يف مسلسل تطور 

بالدنا، إن من بني وظائف االنتخابات إعطاء احلق للمغاربة أن 
 ...كونوا على اختالفي

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 

 .للجواب على التعقيبات
 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

من و  إخواين أخوايت النواب احملرتمني النائبات احملرتمات،
كانت يف تدخالت اإلخوة من فرق   .موم املواطننيعخاللكم 

األغلبية إشكاليات كثرية، ولكن البعض منها كان أساسيا، 
امسحوا يل أن أرجع إىل بعض هذه األمور، لقد حتدث األخ 
الذي حتدث نيابة عن فريق التجمع الوطين لألحرار عن التصاحل 
بني املواطنني والسياسة، وأنا أريد أن أقول من هاذ املنرب أن هذا 
التصاحل معلق به مصري الوطن، ليست القضية قضية يعين حزب 
انتصر على حزب أو مل ينتصر، أو حزب نال املرتبات األوىل يف 
االنتخابات املقبلة أو اجلماعات الرئيسية، أو اجلهات الرئيسية 

ذي هي واحد القضية أساسية مبعىن أن اال، هاذ القضية ه
ايب الدميقراطي الذي من املواطن جيد نفسه يف التنافس االنتخ

خالله يصرف الشأن العام على املستوى احمللي، وأنه ال حيتاج 
         إىل طرق أخرى لكي يعرب عن نفسه، أو لكي يصل إىل 
ما حيتاج إليه من منافع ومصاحل مرتبطة باملنطقة اليت يسكن 

  ...فيها، أو اجلهة أو إىل آخره
ا، وكل ما قيل هلذا فهذا فعال حتدي حقيقي لنا مجيع

هو يف حمله، من مسؤولية األحزاب أوال، مث مسؤولية اإلدارة 
ثانيا، ومسؤولية احلكومة هناية يف إحداث هذا التصاحل، حىت 
نتجاوز املرحلة املاضية كما ال خيفى، وهذا منطقه هو رجوع 

وخصوصا بني املواطنني وبني  ،الثقة بني املواطنني وبني الدولة
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 هنالك يعين مل يكن هنالك قط إشكالية اإلدارة، احلمد هلل
مرتبطة بامللكية، امللكية احلمد هلل، حوهلا املغاربة جمتمعون وال 
يقبلون أن يعين يراجع موضوعها بشكل وال بآخر، ولكن فيما 
خيص العالقة مع باقي مكونات الدولة واإلدارة باخلصوص، هذه 

سية تتحمل تزال مشكلة يف بعض اجملاالت، واألحزاب السيا ما
مسؤولية كبرية يف هذا األمر، ومن خالل األشخاص الذين 
ترشحهم، من خالل األخالق اليت متارس هبا العمل السياسي، 
وكذلك املواطنون، وهلذا نبغي نقول للمواطنني الدميقراطية اليت 
اخرتناها مجيعا لتصريف الشأن العام وتداول اخلالف السياسي 

سنوات على املستوى  2 تعطيك سالحا واحدا، مرة كل
سنوات على مستوى اجلماعات احمللية،  1التشريعي، ومرة كل 

هذا السالح هو الصوت، واليوم املسؤولية األوىل للمواطن هو 
أوال وقبل كل شيء أن يضمن حقه يف أن ميارس هذا احلق 
ويستعمل هاذ السالح يف الوصول إىل ما يريد من أن ميثله يف 

ي اذه ،ن ميثله يف الربملان يف املستقبل من يريداجملالس احمللية، وأ
  .هي األوىل

وهلذا أنا كنقول للمواطنني من هذا املنرب، وكنساند 
املقرتح اللي كان باش تفتح اإلعالم لألحزاب السياسية باش 
يشاركوا يف احلملة ديال التسجيل يف اللوائح االنتخابية كنقولوا 

من ما بغيتيوا، يكون  للمواطنني سريوا تسجلوا، صوتوا على
، صوتوا وجحزب يف األغلبية وال يف املعارضة وال خارجهم جب

على من ما بغيتيوا، ولكن ما ضيعوش حقكم يف التسجيل نعم، 
ميكنش اإلدارة تلزم الناس باش يتسجلوا، ولكن هي اديش ما غ

وزارة الداخلية عمالت مستعدة وانتما شفتوا التسهيالت اللي 
ل والتعاون دياهلا أنا كنشهد به، التعاون دياهلا مشكورة لالستقبا

يف معاجلة كافة االختالالت املتعلقة بالتسجيل يف أي جمال ويف 
أي منطقة يف املغرب، وهلذا فأنا أدعو املواطنني بقوة أن يذهبوا 

يف أن يضمنوا حقهم لكي يسجلوا ويضمنوا حقهم يف ماذا؟ 

ا ما تكونش يف أن يرتشحوا، واخيضمنوا حقهم يصوتوا و 
االنتخابات يقدر ديال من هنا للوقت  هعندهم الرغبة اليوم، ألن

  ، ويال تبدل هلم الرأي وما كانوش مسجلنييتبدل هلم الرأي
كنش ديك الساعات، ميوكانت اللوائح انتهى وتسدات راه ما 

وهذا قد وقع لكثري من الناس، وإذا مل يفعلوا هذا، وطلع هلم 
هات أو أي مسؤولني على املستوى ا مجاعات حملية أو جدغ

راهم كيديروا،   نوالرتايب اللي ما تيمثلومهش وما كيعجبهومش آش
وهلذا فأنا أعترب أن هذا اليوم أهم رسالة  .ما يلوموا إال أنفسهم

أريد أن أوجهها وأرجو من اإلخوة يف األحزاب األخرى أن 
 يوجهوها، ويف األغلبية واملعارضة هي أنه يدعو املواطنني

للذهاب إىل التصويت، وبطبيعة احلال اإلدارة سوف تقوم 
بعملها، ولكن اإلدارة وحدها ما عمرها تتقوم بالعمل كامل، 
البد من املسامهة ديال كل واحد ال من خالل الرتشيح ديال 
الناس اللي كيستحقوا املسؤولية بالقوة واألمانة، وال من خالل 

األساليب اليت أوشكت االبتعاد عن استعمال املال، واستعمال 
يف وقت من األوقات أن تضيع الوطن، ردوا البال اإلخوان اللي 
بغى يلعب ميشي يلعب يف جهة أخرى، السياسة ما فيهاش 

راه ماشي اللعب، ماشي    le jeux démocratiqueاللعب
راه هو الفرق اللي    le jeux دميقراطية غري صحيح الاللعبة 

ووحدة   la pièceكيكون اهلامش اللي تيكون بني واحد
ماشي اللعب،   le jeux démocratiqueأخرى، هداك هو 

اللعب راه ما كاينش يف الدميقراطية، الدميقراطية راه هي احلكم 
 . le jeux ..،واحلكم راه خطري

فيما خيص اإلشكاليات األساسية والرئيسية، أنا 
ي جيت وأنا أنه مل   انحقيقة حبال اللي قالوا اإلخو تنستغرب 

أؤاخذ بأنين تنازلت عن صالحيايت، وملا جاللة امللك، بصفته 
حكما، قرر باش رئيس احلكومة هو اللي يشرف على 
االنتخابات، قامت األصوات تستنكر ذلك، وطالبت أن نرجع 
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 إىل وقت كان رئيس احلكومة أو الوزير األول حيضر معنا ككافة
رؤساء األحزاب السياسية، ويستمع إىل مقرتحات السيد وزير 

معقول، بالعكس ألنه  غريالداخلية ويناقشها معه كأي منا، 
كريان ومن حق  بناعبد اإلله  واليوم كاين رئيس احلكومة مسيت

كريان، باحلق عبد  بنابعض الناس ما يعجبهومش عبد اإلله 
واحد آخر هنا، وهذا  ا غيكون دكريان غري إنسان غ بنااإلله 

كسب للشعب، وكسب للمجتمع، وكسب للدميقراطية يف 
املغرب، كان جيب أن يصفق له عاليا، كان جيب أن يصفق له 
طويال، كان جيب أن يهدد بعدم املشاركة يف االنتخابات إن 

وا أشنو يعرفت ؟تروجع عنه وليس العكس، واش ياكما ألفنا القيود
الواليات املتحدة شي وحدين رجعوا ي حترروا العبيد يف وقع مل  

  .قالوا هلم ال ردوا لنا القيود ديالنا، اهلل يهديكم
فأنا قلت للسيد وزير الداخلية حيث  ،وأما التشاور

خاص األمور تكون واضحة، راه ماشي ألنين أنا أشرف على 
االنتخابات راه أنا كنقيل داخل يف التفاصيل وتنتافق أنا والسيد 

على الصغرية والكبرية، ما ميكنش، اإلشراف وزير الداخلية 
ماشي هو واخا يكون هداكشي من الصالحيات ديايل، القانون 
        ديال املالية راه وزارة املالية اللي تتوجدوا، وأنا نقول لكم 

ال اإلمكانيات باش نوجد القانون ديال  ،ما عنديش ال الوقت
اإلمكانيات باش  ال ،الوقتال املالية، بنفس الشيء ما عنديش 

ي  النتخابات، تيوجدها السيد وزير الداخلية، ولكن مل  انوجد 
كيوصل من خالل وأنا قلت له السيد وزير الداخلية سري 
استقبل أنت والسيد وزير العدل كما أصدر بذلك جاللة امللك، 
حتكيمه استقبل أنت األحزاب السياسية باش يكونوا على 

ي تيوصلوا عروش باللي، ومل  خاطرهم يكونوا مرتاحني، ما يش
لشي حاجة تيجيبوها تنصادقوا عليها فقط، تنصادقوا عليها 
ماشي شيء آخر، وتنصادقوا عليها ماشي بطريقة بليدة، ال،  
كناقش معاه وكنشوف إيال كانت شي حاجة اللي ماشي 

معقولة كنراجعوا فيها، وإيال كانىت شي حاجة معقولة كنخليوا 
  .التساع بطبيعة احلال

طبعا بقات واحد املسألة، تساءل اإلخوة عن هل هناك 
جدولة جديدة؟ ال، ولكن اجلدولة اجلديدة طلبتوها انتما، 
األحزاب السياسية ديال املعارضة باخلصوص طلبوها، كاين هاذ 

وملا راجعين يف املوضوع قلت  ؟الشي السيد وزير الداخلية وال ال
 .لو دير هلم شتنرب

 :السيد الرئيس
وننتقل اآلن، إيال مسحتوا  ..شكرا السيد رئيس احلكومة،   

السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب ننتقل إىل 
اجلزء الثاين واملتعلق بباقي األسئلة، ونستهلها بسؤال حول متاطل 
احلكومة يف تقدمي مشاريع القوانني التنظيمية االنتخابية، تقدم 

 .به الفريق االشرتاكي، السيد الرئيس، تقدمي السؤال
 :نائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكيال

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

السمة ديال حتضري االنتخابات هو االرتباك والتماطل، 
 . نرجو طمأنتنا وقد مضت ثلثي املدة، شكرا

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس احلكومة

 :ئيس الحكومةكيران ر  بناالسيد عبد اإلله 
 السيد الرئيس، 

أريد أن أتساءل إيال كان بعدا السي ادريس غري على 
اطمأن، خاص القوانني كلها تدوز، ونكونوا  الطمأنة غري

ا مع دكاين شي واحد كيوجد الغ  .ي جتي االنتخاباتجاهزين مل  
الفطور، وال كيوجد العشا مع الغدا، وال تيوجدها بالليل ويبيتها 
حىت للصباح؟ ال، غري اطمأن احلكومة متحملة مسؤوليتها، 
والسيد وزير الداخلية والناس ديالو خدامني على هاذ الشي، 
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وقد يعين بسطت لكم يف اجلواب، ألنه السؤال األول السيد 
يعملوا اللقاء ديال اليوم اللي  الرئيس ملا اإلخوان شاوروين باش

ما كانش منتظر ألنه كنت غتختموا الدورة اليوم، قلت هلم 
قال لك غنديروا على االنتخابات قلت هلم  ماشي مشكل،

ماشي مشكل، القانون كيعطيين شهر باش حنضر السؤال أو ال 
نرفضوا إيال بغيت، كانت عندي غري أسبوع، قلت هلم ما كاين 

 3أيام وال  1السؤال حىت بقات يل واحد مشكل، وما جاين 
أيام ميكن اخلميس وال اجلمعة عاد جاين السؤال، ما كاين 
مشكل وكان غيكون سؤال واحد وجدت جواب واحد، 

 كم يسحاب لكم، راهم مقسمنيا وتعمدت باش نقراه عند
اإلخوان   ، ها اجلواب ديال ..، ها اجلواب ديالك السيدعندي

ها اجلواب ديال الفريق االستقاليل، راه األصالة واملعاصرة، د 
يين قررت باش جناوب مرة وحدة، قررت وال ،عرفنا حىت حنا

باش جناوب مرة وحدة، ونقول لكم راين جاوبتكم ونوضوا 
 .عقبوا

 :السيد الرئيس
رئيس الشكرا السيد رئيس احلكومة، الكلمة للسيد 

 .السي ادريس لشكر
 :يق االشتراكيالنائب السيد إدريس لشكر رئيس الفر 

 شكرا السيد الرئيس، 
حنا اليوم يف حمطة اهلدف  ،السيد رئيس احلكومة احملرتم
العمليات االنتخابية هي  ،فيها ليست هو العمليات االنتخابية

وسيلة، وسيلة هلدف أمسى هو جدوى العملية السياسية يف هذا 
العزوف عن التسجيل، ألن املغاربة يئسوا من  البلد، إيال شفيت

     هذه الطريقة اليت نتحاور هبا، املغاربة يئسوا أال يشعروا بأهنم 
ال يتقدمون، املغاربة ما كيتسجلوش يف االنتخابات ألن كيعرف 

ويل رئيس يي يوصل هلدف، مل   نالتسجيل وحىت التصويت لبأن 
احلكومة يف البالد، ووزراء يف احلكومة، وأمناء عامني لألحزاب 

 ،ال جدوى وال قدر هلم يف فعل أي شيءصرحون للمغاربة أن ي
واش هاذ الشي كيمكن يدفع املواطن للفعل السياسي والعمل 
السياسي، لذلك اتقوا اهلل يف هذه األمة، وشعروا املغاربة بأن 

فونا تنختلفوا و تش االعملية السياسية هي عملية نبيلة، وبأننا وخ
كنختلفوا   إيهه حنا ما تندابزوا ال على مواقع وال على باليص، ار 

 ...إيوا وقف...يف األفكار
 :السيد الرئيس

 .اهلل خيليكم السيدات والسادة النواب.. 
 :النائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي

هذا ماشي أسلوب للحوار، وها أنتم ترون كي .. 
دقائق  5 وصلنا نتمنعوا يف يالغادي نديروا نتحاوروا معكم، إ

غادي  نا هذا ماشي أسلوب امسح يلاللي عندنا أ 1وال 
الوقت ديايل  اما غاديش تضمن ليانسحب السيد الرئيس، إيال 

  .ماشي أسلوب ..الكايف،
 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس.. 
 :النائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي

قلت السيد الرئيس وهاذ الشي راه فيه حيف، راه .. 
 ... الوقت ديايل وتنطلب توقف، أنا ما غنكملش منمشى 

 : السيد الرئيس
راه توقف حىت خذييت الكلمة  ..السيد الرئيس..

 . ورجعتوا
 :النائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي

ين يو هباذ الشكل، السيد الرئيس يلهيكون ما ميكنش 
 . تدخل ديايل لدقائق ارجع يب للتوقيت حيث أوقفوينالعلى 

 :السيد الرئيس
لتك كولشي، اراه قب ،لة موقفة السيد الرئيسراه دابا اآل

 . السيدات والسادة النواب حنرتموا املتدخل، تفضل السيد الرئيس
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 :النائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي
  ..أنا باقي كنتظر التوقيت ديايل.. 

 :السيد الرئيس
  ..واقفةه التك ر اه اآللة قبار .. 

 :النائب السيد إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي
 مكاين والو السيد السيد راه ما وقفها حىت اللحظة 

ال ها هو خدام .. قلت السيد الرئيس احملرتم،. األخرية، شكرا
ال .. ها هي 2راه كان موقفها يف .. 5دقايق يردها  2راه دار 

 2ميكنش عندي  هاذي مناورة ماامسح يل السيد الرئيس ال 
شكرا إذا ...دقايق وأمنع أنا تنعترب من هنا لديك االنتخابات

حنا بغينا و احلكومة، امسح يل السيد رئيس ... دقايق 2باقة 
نعتربوا هذه جلسة للتحاور، باش نتقدموا يف العمليات 

أنت أعلم السيد رئيس احلكومة، الزمان اللي كانت  .االنتخابية
ن طرف العمال والوالة انتهى، زور فيه االنتخابات متت

 . بالنضاالت ديال قوى التقدمية والدميقراطية
الزمان اللي كنت تتأطر فيه اإلنتخابات واخللفان 
واملقدمني كيتزور احملضر اللي كيجي األول كيويل األخر انتهى، 
حنا عارفني هاذ الشي، نضالنا فرض الورقة الفريدة للتصويت، 

ت أغلبية بفعل إرادة تكم، وصالوصالنضالنا أدى للنزاهة اللي 
اليوم بغينا من هذه احملطة أن تكون لكم  .الشعب املغريب

مسامهة يف تطوير الدميقراطية يف املغرب، هاذ الشي اللي طالبني، 
كاين الفساد، كاين البيع والشرا، كاين حماوالت التأطري   نعم

وزير والتحكم، إيوا التحكم بغيتوا تعرفوا فني كاين أ السيد 
حي وجا  ديالكم يوزع االمتيازات يفالداخلية؟ حنا ضبطنا وزير 

جريدة ديال حزب ديال أمني  وه،ذر تيح القايد واخلليفة والشيوخ
األمني العام تدخل لصاحل  عام تيتكتب فيها اليوم بالعالنية بأن

الباعة املتجولني لدى وزير الداخلية واستطع حيل املشكل 
 ؟العريض، كيف يل أنا يف املعارضة وإىل من سأتوجه تينشاوبامل

ي تيتكتب هاذ وكيفاش ميكن ند خ ل هلاذ الفئات االجتماعية؟ مل  
الشي يف اجلرائد ماشي هذا هو التحكم؟ اليوم املواطن لكي 

كم، ؤ الواسطة وهذه الواسطة هي وزرا ويصل إىل حق خاص
إىل منفعة ال األمناء العامني لألحزاب، اليوم من أجل الوصول 

الوسيطة واالتصاالت بالتيلوفونات وتتنشر  ويستحقها خاص
بالبند العريض يف الصحافة، كيف غنديروا واش حنا متساويني 

 اليوم كمعارضة وأغلبية؟
بغيت نقول ليكم السيد رئيس احلكومة، حنا بالفعل 
احلوار اللي فتحتيه وطورتيه مع وزيري العدل والداخلية طمأننا، 

جنتمعوا مع وزير العدل والداخلية ونلقاوهم دايرين لينا  لكن ملي
شي جلنة مساوها اللجنة املركزية، ومصيفطني مذكرة مشرتكة، راه 
تعرفوا اللجنة الوطنية لالنتخابات اليت أحدثها املغفور له احلسن 

، احلسن الثاين "حتدث لدى جنابنا الشريف"الثاين، وقال 
أدرى الناس من بعد الدستور أحدثها لطمأنتنا، اليوم وأنتم 

من له حق إحداث جلان للتتبع  ،اجلديد تعرفوا جمال القانون
االنتخابات أو لإلشراف عليها؟ واش داخل يف إطار السلطة 

لنا يف أي جملس حكومي داز  ايقولو هلم التنظيمية ديالكم؟ قلتوا 
هاذ الشي؟ رجعيت للمجلس الوزاري الذي ترأسه جاللة امللك، 
رجعت ليه بالغ الديوان امللكي واضح، جاللة امللك، طلب من 
وزيري العدل والداخلية تتبع العمليات االنتخابية طبقا للقوانني 
واللجان املنصوص عليها يف القانون، هل نص القانون على 

ن؟ قالوا نص اللجنة الوطنية لالنتخابات يف دستور إحداث جل
اللي ما بقاتش مستمرة اليوم، نص على إحداث جلنة  21

وطنية عرفتوا شكون كيرتأسها؟ الرئيس األول د اجمللس األعلى 
للقضاء، تتعرف شكون اللي تيسروها يف األقاليم واجلهات؟ هم 

أنتما ترتاجعوا رؤساء احملاكم والقضاة، اليوم تريدنا أن نطمئن و 
بنا إىل النيابات العامة، وتنعرفوا شكون املشرف على النيابات 
العامة اليوم؟  إىل العمال والوالة وتتعرفوا شكون اللي مشرف 
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على الوالة؟ راه كارثة ما حدث هبذه اللجنة املركزية، وحنا 
     نسائل وميكن نوصلوا فيها إىل أي مستوى حىت الدستوري، 

ميكن لوثيقة أن حتدث بني وزيرين جلنة لإلشراف ال ميكن، ال 
وتتبع االنتخابات، والقانون ال يسمح هبا، أنا عندي ونعطيه 

، 22ليك ها الظهري املؤسس للجنة الوطنية لالنتخابات سنة 
ي تبداوا االنتخابات هبذا اخلرق ها الصالحيات، ها احلدود، مل  

لذلك نتوجه  للقانون وللدستور، واش هاذ الشي غادي يطمئنا؟
إليكم ومسألة أساسية وها مها حاضرين أن تقولوا أن املعارضة 

، أنا أي تسميةطلبت التأجيل غري صحيح، حىت ال أمسي هذا 
وحبضور الوزراء تقول أنين طلبت التأجيل ها وزير العدل هو 

 .طلب التأجيل وعلى لساين وحبضور اجلميع
 :السيد الرئيس

الرئيس اعطيتك أكثر  شكرا السيد الرئيس، السيد.. 
الكلمة للسيد رئيس احلكومة،  .من حقك السيد الرئيس، شكرا

السيد الوزير اهلل خيليك  ..السيد الوزير، اسحب السيد الوزير،
السيد الوزير ما عندكش  ..اسحب، اسحب ونعطيك كلمة،
 ..تتكلم السيد الوزيركاع احلق باش تتكلم، ما عندكش احلق  

 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
أ سيدي لعنوا الشيطان، اهلل خيليكم إيال ما بغيتوش .. 

   اهلل خيليكم، إىل السيد لشكر  ..نأجلوها نرتاجعوا دابا نيت،
 ..وشيما كنت

 :السيد الرئيس
كنطلب من السيد الوزير أنه يسحب هاذ .. باليت.. 

الكلمة، قبل ما ياخذ السيد رئيس احلكومة الكلمة، ما كانتش 
عندكم كلمة السيد الوزير، ما نعطيكش كلمة ألنه ماعندكش 

     باقي السيد الرئيس .. السيد الوزيرصال باش تدخل أحق 
ما عطيتكومش كلمة إيال مسحتيوا يل السيد إيال امسحتوا باقي 

غري باش نضبطوا األشغال ديال االشتغال ديالنا  ،الرئيس

ونكونوا ناس مسؤولني، السيد الوزير ما عندكش احلق تتدخل،  
كيفما ما خنليش حىت شي نائب، ال السيد الوزير ما عندكش 

 ..، الكلمة للسيد رئيس احلكومة،امسح يل السيد الوزير احلق
 .فضلك السيد الوزير، تفضل السيد رئيس احلكومة من

 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
وقبل ذلك نستعيذ باهلل من  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الشيطان الرجيم
حنا كنتعاملوا بالثقة، وقلنا بأن هذا ماشي مكان ديال 
اللعب، وماشي مطلوب من السيد وزير العدل إيال قال 

ديالو، ويال  هذاكشي اللي قال عن يقني باش يسحب الكلمة 
 ،كانت شي حاجة البينة على من ادعى واليمني على من أنكر

حنا بيناتنا اهلل، حنا فضينا هاذ القضية، اللي كان فيهم قال شي 
 كان مستعد يأدي يالحاجة ماشي صحيحة، اللي قال فيهم إ

اهلل خيليكم، أنا امسحوا يل  .اليمني، يأدي اليمني، حنا فضينا
على أمور كبرية، قالوا باللي املغاربة يئسوا  اإلخوان حنا كنتكلموا

من طريقة احلوار اليت نتحاور هبا، وأنا أتساءل هل املغاربة يئسوا 
من طريقة حوار احلكومة أو املعارضة؟ وشوفوا استطالعات 

ودابا أسي لشكر دور يف صحابك قل هلم  ..ش كتقول،آالرأي 
الشي ياك هاذ يل سكتوا و سكتوا حىت انت، ياك قبيلة قليت لديا

عندكم فعال، هاذ  ا قريناراه كيظهر ليو ، ..اللي داروا شوية ديال
عندي احلق نتكلم،  اعلمتيوين، امسح لي االشي اللي كيظهر لي

وما عندكش احلق باش تشوش علي بأي طريقة كانت، أليس  
 كذلك السيد الرئيس؟

 :السيد الرئيس
 ..نعم أسيدي

 :الحكومةكيران رئيس  بناالسيد عبد اإلله 
هاذ الوقت خليه، امسح  امتاما، وأنا ما ختصمش لي.. 

ذي والشعب ديالنا راه متابع وكيشوف، االدميقراطية هي ه الي
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وفعال باقي كيتأمل من ممارسات خمجلة، من كالم فارغ، من 
مقاطعة ديال جلسة ديال السيد رئيس احلكومة اليت مل تؤدي 

لتوية لكي تكون عندكم إىل نتيجة ورجعتم إليها، من أساليب م
 التعقيب وتقسيم وجتزيئ الوقت ديال األسئلة، من، من، من،

ش كنقولوا؟ كنقولوا غادي نصربوا آولكن حنا ...إىل آخره
فَ َل ُتزَكُّوا  ﴿ نفسناأ اوغادي منشيوا ألن حنا بال ما نزكيو 

حنا مقتنعني باللي هاذ البالد كتستحق منا نضحيوا  .﴾أَنُفَسُكم  
ولو اقتضى األمر باألرواح ديالنا، راه حنا مستعدين هلا ونصربوا، 

  .واحدا واحدا
القضية ديال أن التسجيل أو التصويت لن  ،ومع ذلك

يوصل إىل نتيجة، غري صحيح، ما كاين غري التسجيل وما كاين 
غري التصويت، ما كاينش طريقة أخرى باش حنلوا اخلالفات 

ع ديال الثقة للمؤسسة تنا، وخاص اجلميع يساهم يف اإلرجا ابين
ي كنجيوا وتنتكلموا على احملدودية ديال لمؤسسات كلها، ومل  لو 

السلطات ديالنا، فلسبب واحد وبسيط، وهو أننا صادقني مع 
الناس، حنا ما عندناش استعداد ما عنديش الوجه أنا باش جني 
نكذب على الناس ونقول هلم واحد احلاجة ماشي صحيحة، أنا 

ولكن أنا مرتبط بدستور، وهاذ الدستور  رئيس حكومة صحيح
تيقول باللي جاللة امللك، هو رئيس الدولة، تيقول باللي جاللة 
امللك، هو أمري املؤمنني، تيقول باللي جاللة امللك، هو الرئيس 
ديال القوات املسلحة امللكية، وأنا تنمارس املسؤولية ديايل 

اجمللس  وتيقول لك باللي جاللة امللك، هو الرئيس ديال
الوزاري، واجمللس الوزاري كما ال خيفى مكون من احلكومة، 

نا املستشارين، وأنا تنمارس الصالحيات ديايل يف اوتيحضروا مع
هاذ اإلطار ما جيتش باع يل شي واحد الوهم، وما جيتش باش 

هم صادق باللي غادي انبيع للناس الوهم، جيت باش نكون مع
الصالحيات،  نعمل داكشي اللي قدرت على حساب

وباإلضافة إىل كل هذا، الطبيعة ديايل أنا تربيت يف واحد الوسط 

كنقدر اللي أكرب مين، أصال، فكيفاش جاللة امللك، 
َوَل تَنَ ازَُعوا فََتف َشُلوا  ﴿، والرتبية ديايل تتقول يل ووالسلطات ديال

   ﴾لتَّق َوى  َوَتَعاَوُنوا َعَلى ال بِرِّ وَا﴿ اتتقول لي ﴾َوَتذ َهَب رِيُحُكم  
كنفهم األمور ديايل فني غادية، وكنعرف الصالحيات ديايل فني 

كنراجع جاللة امللك،   اي شي حاجة تشكل عليواقفة، ومل  
حمل  مسؤولييت أنا، ما كنسبهاش ت، وتنوالرأي ديال وتنطلب من

ليه،  كنتحمل مسؤولية ألنه خاصنا املغاربة كلهم نقولوا هلم 
ي غادي يعرفوها غادي جييوا يشاركوا يف احلقيقة، ويعرفوها ومل  

 واذ الشي هذا ما واملوش خاصهاحلياة السياسية، وال شي واحد 
 ..االنتخابات، عندنايغري الدستور ماشي يوهم الناس، أما 

 .انتهى الكالم
 : السيد الرئيس

السؤال املوايل لفريق  .شكرا السيد الرئيس، شكرا
 . يساالحتاد الدستوري األخ السيد الرئ

 : النائب السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السيدات والسادة الوزراء، 
 ، السيدات والسادة النواب

السيد رئيس احلكومة، بعد إعداد مشاريع القوانني ذات 
ا الصلة باالستحقاقات الوطنية املقبلة، والشروع قريبا يف دراسته

نسائلكم السيد رئيس احلكومة، ماذا  .على مستوى الربملان
الشروط املناسبة إلجناح هاذ  يءأعدت حكومتكم لتهي

االستحقاق الوطين بوصفه أول استحقاق يتم يف إطار حكومة 
مبواصفات ومسؤوليات منحها هلا الدستور اجلديد للمملكة؟ 

 . شكرا السيد الرئيس
 : السيد الرئيس
 .السيد الرئيس، السيد رئيس احلكومة شكرا
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 : كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
اهلل يسمح لكم دوختونا، وهذا نفس السؤال األول، راه 

آش  نأجبت خالل عشرين دقيقة عن كل ما حضرناه، وإذ
غنقول لك عاود ثاين، لقد قام السيد وزير الداخلية واإلخوان 

على هذا امللف بكفاءاهتم ومن خالل املتعاونون معه يف الوزارة 
التشاور ومشاوا يف االجتاه ديال املراقبة البعدية، ومشاوا يف 
االجتاه ديال السعي حنو املناصفة، ومشاوا يف االجتاه ديال إعطاء 
الصالحيات لرؤساء اجلماعات احمللية، ومشاوا يف االجتاه ديال 

تنقول  ومشاوا يف االجتاه، واش داكشي اللي كنت ،اجلهة
 . نا تنتسناكمأهش، وهو هذا وعقبوا عليه و مسعتياه وال ما و مسعتيا

 : السيد الرئيس
املرجو . .شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس

 .االستماع للسيد الرئيس
 : النائب السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، السيد رئيس الحكومة

ش  آإيال انتما دختوا حنا راه ما دخناش وعارفني 
حنا يف إطار  ..ش كنسقصيوا، السيد رئيس احلكومةاكنوقعوا و 

املعارضة كنقولوا لكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، لقد اجتازت 
  الدولة املغربية بكل مكوناهتا رهان احلراك االجتماعي يف إطار 

دنا حبكم املنظور ما مسي بالربيع العريب، واستطاعت بال
االستباقي جلاللة امللك، والتفاعل اإلجيايب مع تطلعات الشعب 

الدولة يف إضفاء نعمة االستقرار على هذا البلد  تاملغريب وجنح
األمني، خالفا ملا حدث وحيدث يف بعض البلدان العربية، 
وأمثرت دستورا جديدا اعترب حمطة بارزة ونوعية يف مسار بالدنا،  

حكومة جديدة بصالحيات واسعة واختصاصات كما أمثرت 
 ،وأنتم اآلن السيد رئيس احلكومة .دستورية مل تتحقق من قبل

رئيسا هلذه احلكومة حبسب املنهجية الدميقراطية بصالحياتكم 

واختصاصاتكم مسؤولون على اإلشراف على هذه اإلنتخابات، 
 وهي األوىل من نوعها بعد الدستور اجلديد، وبالتايل تتولون

املسؤولية الكاملة السياسية لتدبري هذه االنتخابات املقبلة، هذه 
االنتخابات اليت من املفروض فيها أن تعزز املكاسب الدميقراطية 
عرب تأمني عوامل الشفافية والنزاهة، هذه االنتخابات اليت من 
املفروض فيها أيضا أن تعزز عنصر املشاركة وتقطع مع العزوف 

هذه  .تكم السيد رئيس احلكومةالياالنتخايب، هذه مسؤو 
االنتخابات اليت من املفروض أن جتسد نقلة نوعية يف املسار 
الدميقراطي لبالدنا، وحمطة فاصلة شبيهة بتلك احملطة اليت أجنبت 
الدستور اجلديد للمملكة وأن تستوعب الزخم الذي تولد عن 
هذا الدستور مبا احتواه من ترسيخ للقيم الدميقراطية، ومن 
اعتماد قوي للمنهجية الدميقراطية، وأن يكرس على حنو جديد 

لدميقراطية املرتبطة باجلماعات الرتابية مثل مبدأ التدبري لمبادئ 
احلر السيد رئيس احلكومة، النهج التشاركي، احلكامة الرتابية، 
ربط املسؤولية باحملاسبة وغريها من املبادئ، وكل ذلك من أجل 

ة تكون يف مستوى دولة صاعدة كما تأصيل ممارسة دميقراطي
  .وصفها اخلطاب امللكي السامي

فهل كانت احلكومة يف مستوى هذه التحديات؟ هذا 
هو سؤالنا السيد رئيس احلكومة، وبغينا نسمعوا أجوبة، هل 
اعتمدت املقاربة التشاركية على اعتبار أن موضوع االنتخابات 

 ؟حلية يف البالدشأن جمتمعي كما هو شأن كل القوى السياسية ا
هل أعدت القوانني املؤطرة لالنتخابات يف إطار أجندة مرحية أم 
أننا يف صراع مع الزمن إلجراء هذه االنتخابات يف وقتها بصرف 
النظر عن ظروف إعداد هذه املشاريع؟ هل ميكن وصف 
القوانني التنظيمية اليت اعتمدهتا احلكومة حاليا بكوهنا قوانني 

ا جمرد طبخات آخر ساعة  اسرتاتيجية ذات جودة عالية أم أهن
ها حنن اليوم كما ترون السيد  ؟كما تعودنا على ذلك سابقا

أن عامل الزمن سيكون بال شك حمددا  ،رئيس احلكومة احملرتم
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لنوعية هذه القوانني، إذ بالنظر إىل التأخر احلاصل يف صدور 
هذه القوانني، فإنه ميكن القول إننا جند أنفسنا أمام قوانني ذات 

صري وقوانني بنفس طاكتيكي وبرؤية ضيقة ختدم املصاحل نفس ق
الضيقة للبعض دون البعض اآلخر، وخنشى أن تصبح تشريعاتنا 

خدمة لبعض األشخاص، وذلك كنا شهود كيف  سعلى املقا
أن أحزابا تغري مواقفها بالكامل حلظة الشروع يف دراسة القوانني 

نتخابية، إنشاء مثل إعداد اللوائح اال ؛الصلة باالنتخابات تذا
هيئة وطنية مستقلة لإلشراف على االنتخابات، يف تطبيع كامل 
مع ما كان سائدا بدل إحداث قطيعة معها، بل إن التشكيك 
الذي كان يطال نزاهة نتائج االنتخابات والصادر عن مكونات 
األغلبية، سرعان ما اختفى بعد اخلطاب امللكي، باخنراط هذه 

ني مسودة نصوص القوانني التنظيمية، األغلبية كلية يف مضام
رغم أهنا مل حتسم يف الكثري من القضايا اخلالفية وعلى رأسها  
كيفية تقوية املركز القانوين لرؤساء اجلماعات الرتابية واجلهات، 
بل إن االنتخابات ستجرى ومل يتم احلسم يف التقطيع اجلهوي، 

لجماعات ومل تتم مراجعة إصالح نظام الالمركزية بالنسبة ل
الرتابية، وقبل إصدار نصوص تطبيقية املواكبة لالمركزية، مث هل 
هيأت احلكومة كل الشروط إلجناح هذه االستحقاقات من 
حيث تأمني شروط النزاهة وحياد اإلدارة؟ إذ أن اإلشراف 
السياسي للحكومة على هذه االنتخابات واعتماد وزارتني هلذا 

أمانة جسيمة ألن تكون  ،الغرض حيملكم السيد رئيس احلكومة
هذه االنتخابات يف مستوى الدستور اجلديد للمملكة ويف 
مستوى الصورة اليت نريد أن نعطيها لبالدنا على املستوى 

 .اخلارجي
تلكم مسؤولياتكم بأن تنتفي عمل استغالل النفوذ  

واملكاتب احلكومية والقطاعية، وأال يتم حتريك الدواوين لتشتغل 
ا، نقول هذا ونعترب أنفسنا يف فريق االحتاد خارج نطاق عمله

سنة بعيدين عن مواقع املسؤولية  32الدستوري وكوننا أمضينا 

، ئومستهدفني أكثر من أي حزب آخر بشكل مقصود وغري بري
جعلتنا نطور إمكانياتنا الذاتية والتواصلية لكسب ثقة ناخبينا 

قد تتوفر  بعيدا عن أي محالت اإلغراء مهما كانت طبيعتها اليت
ملن هم يف مواقع املسؤولية، فهل ستكون هذه االنتخابات املقبلة 
بنفس الشفافية واملسؤولية ومتكافئة للجميع سواء كانوا يف مواقع 
املسؤولية أم خارجها؟ تلك هي مسؤولياتكم وعليكم أن 
تنجحوا فيها ألن إخفاقكم ال مسح اهلل يف ذلك هو إخفاق 

أن يكون مسارا ناجحا كفيال بأن  ملسار أراده جاللة امللك،
ينقل بالدنا إىل مستوى البلدان الصاعدة وإىل مستوى 

 .الدميقراطيات احلديثة، وشكرا لكم السيد الرئيس
 :السيد الرئيس 

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 
 .احملرتم

 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
 السيد الرئيس،

هاذ السؤال اللي طرح األخ هو نفس السؤال األول، 
تساءل السيد النائب احملرتم،  .وأنا تكلمت على املعطيات كلها

التشاركية، وباش نقولوا باللي هاذ املقاربة  ةاحرتمنا املقاربهل 
التشاركية ما كاينة حىت شي منطق إال العرف اللي كان دائما 

ع ديال العالقات متوترة من قبل واللي كان كيسودوا واحد النو 
بني الدولة وبني األحزاب املعارضة ساعتها، وكان من املمكن 
هاذ احلكومة تقول هي غتحمل مسؤوليتها وجتيب مشاريع 

قوانني دياهلا وراه املقاربة التشاركية تقع من خالل الربملان ال
ولكننا مل نفعل، مع ذلك مل نفعل، وأنا قبيال عملت ليكم 

اللقاء األول ديال التشاور مع األحزاب السياسية واحد اإلشارة، 
أنا اللي ترأستوا ومن ذيك اللقاء وقع يف رئاسة احلكومة وملا جينا 
نعقدوا اللقاء الثاين مع رؤساء األحزاب السياسية أو املمثلني 

وزير الداخلية باش نعاود نرتأسوا، قلت  ددياهلم طلب مين السي
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غادي يشوفوين غنشوش عليهم لو ال، غري خليهم دبا أنا ميكن 
قاهم، ماشي تنازلت شوية فريوسهم، سري اهلل خيليك أنت تال

على حق من احلقوق ديايل، وسعت هلم باش يكونوا على 
خاطرهم ومشاوا وقلت لكم شحال جابوا ديال املقرتحات 

وعطيتكم النسب اللي خذينا  ،%14 وقلت ليكم خذينا منها
من أحزاب األغلبية ومن أحزاب املعارضة، وكاينة أمور أساسية 

عاوتين نسأل عن املقاربة  .أحزاب املعارضةعند خذيناها من 
التشاركية، طبعا ما غيمكنش لنا نديروا اخلاطر ألحزاب املعارضة 
فكولشي اللي بغات، ماشي معقول دابا اللي واقع يف احلقيقة  

واهلل أعلم، هو أن الناس ما تقبلوش أهنم ماشي يف  اهر ليكيظ
ي أخويا اذاحلكومة وأهنم ما كيرتأسوش هاذ احلكومة، راه ه

نونرب واهلل خري احلاكمني، صايف  52قراطية، حكمت يوم ميالد
ديال األحزاب  3كريان ومعاه  بنادارت الرئاسة لعبد اإلله 

موعدنا يف االنتخابات  واملستقلني، انتهى الكالم وإن شاء اهلل
 il faut seإذن  ..اجلاية وما تعرف عاوتين تعود ما تعرف

préparerلي راه ماشي ال، خاص اإلخوان يوجدوا ريوسهم ب
مها الرؤساء، واخا مها كيمثلوا أحزاب وطنية وتقليدية وقاومت، 

ي، راك انت دريت واحد اذصحيح ولكن الدميقراطية هي ه
ن كيديروا واحد الطرف استفدوا منو وجاوا وحدين آخري فالطر 

من شي حاجة من داك الشي اللي دريت، وسامهوا حىت مها حنا 
والو هنائيا حنا ما عانينا يف  ؟دابا ما سامهنا حبىت شي حاجة

ما عانينا  ،5112يف  ا، ما عانين5111، ما عانينا يف 5112
يف التكوين ديال طنجة، وديال وجدة، وديال الدار البيضاء، 

ا عانيناش متشاركني مع اإلخوة ديال االحتاد االشرتاكي يف وم
تنازلنا على  ناأكادير ويف الرباط، ما عانيناش من هاذ الشي؟ ح

املرشح ديالنا د الرباط اللي كان عندو األغلبية السي الداودي 
وال  2واقرتحنا على اإلخوان باش يكون السي فتح اهلل ولعلو ب

إىل ليه ، وباقيني موفيني 32نا ديال املستشارين وحنا عند 1

ا و اليوم واخا مها خرجوا للمعارضة واخا هكاك، ألنه حنا كنقول
غنوفيوا إىل النهاية، حىت نشوفوا واش هاذ األخالق غرتجع شي 

 انوا غادي نبقاو أهنار هلاذ السياسة وال ما غرتجعش، وغري يطم
  .حنا إن شاء اهلل
السي بووانو قال هاذ ما  ،لوا واش األجندة مرحيةءكتسا
كان التشاور من دابا، حنا دابا يف شهر فرباير ما  ليكم ما عمر 

واالنتخابات يف يونيو ودابا وخرناها لشتنرب بطلب من األحزاب 
السياسية أسيدي ياهلل إيال ما بغيتوش نقولوا من أحزاب 
املعارضة بطلب من أحزاب سياسية فحال اللي قال يل السيد 

واستجبنا، وأشنو هو األجندة  1أو  5ا وزير الداخلية ماعد
؟ ماشي 5132 يف 5153املرحية؟ نوجدوا القوانني ديال 

؟ هو أنه أ السي بلعسال معقول، املهم أشنو هو فهاذ الشي
ي منشيوا لالنتخابات تكون القوانني دازت، وإن شاء اهلل مل  

لوا على التدبري احلر، اليوم ءالرمحن الرحيم غادية تدوز، كتسا
نا لرؤساء اجلماعات واجلهات التدبري احلر ودرنا هلم املراقبة عطي

ذ بعدية ماشي قبلية، وعطيناهم احلق ديال اآلمرين بالصرف، ها
ي كان  كيتسمى؟ غنقول لك أنا مل    نوشي كلو أشنو هو شال

كيجي عندي السيد وزير الداخلية، واش كتذكر السيد وزير 
هاذ الشي كنقولوا  فحال االداخلية؟ ملي جيي عندي ويقول لي

c’est une révolution  ي اذه افهميت وال، كنقولو .. عقليت
ي، ومث أنا باغي نتساءل يعين اذهاذ اجملاالت هفراه فحال ثورة 

 ويف صاحل من كاين هاذ الشي للمستقبل اللي كيتخوفوا من
عمر اإلدارة فيما سبق جاملتنا حنا يف شي  ا؟الناس وكيتشكاو 

 .ا الكالمحاجة؟ غري صحيح هذ
 السيد الرئيس،

كنطالب باش نتحرتم من قبل كافة النواب الربملانيني، 
حىت شي واحد ال بكالمه الشخصي وال  اما يشوش علي

هذا هو احلزب اللي يف أحسن الظروف ياخذ حقه،  .اجلماعي
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، وحنا ..ومل يقع أي شيء يدل علىيف أحسن الظروف، 
 اللي كتقول فهمتين والأسيدي متضامنني معاك يف هاذ الكالم 

ولكن خاصك تعرف أنا كنتحمل مسؤولييت التارخيية، باش  ال؟
التدخل ديال اإلدارة يف ي تنسي املغاربة اذهاذ االنتخابات ه

    5133نونرب  52االنتخابات، واحلمد هلل االنتخابات ديال 
 ديال  ال أحد نازع يف نتائجها بل أكثر من ذلك، االنتخابات

الناس  ؟نازع يف نتائجها تذكرون أوال تذكرون ال أحد 5112
نازعوا يف التحالفات ما نازعوش يف االنتخابات، أنا كنعتقد 
باللي املغرب ديالنا ما بقاش من ممكن اليوم يعاود يرجع يربط 

 . مع املاضي، انتهى الكالم
 : السيد الرئيس

دات والسادة يشكرا السيد الرئيس، املرجو من الس
السادة أعضاء احلكومة عدم التدخل واإلستماع إىل من النواب و 

املتدخل إىل هناية الكالم، واللي ما عجبوش يطلب الكلمة 
ننتقل إىل  .يعقب، لكن أن نستمع إىل بعضنا البعضيعاود و 

السؤال الثالث ويتعلق األمر بالبعد الدستوري للجماعات الرتابية 
 . ، تفضلتقدم به الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 : حمزة بناالنائب السيد عادل 
نسائلكم عن املستجدات اليت  ،السيد رئيس احلكومة

لالنتخابات املقبلة، مبا يتوافق  ةتعتزمون تضمينها للقوانني املؤطر 
مع مكانة اجلماعات الرتابية يف الدستور اجلديد، ومبا يساهم يف 

 .  حتقيق تراكم نوعي يف البناء الدميقراطي؟ شكرا
 :لسيد الرئيسا

  . .السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس ،شكرا
 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 

لقد حتدثت السيد الرئيس عن القوانني التنظيمية 
أثرت إذا كان السادة النواب احملرتمون يتابعونين كافة و بتفصيل، 

 ما جاءت به، وهي اليوم قد مرت أمام أنظار جاللة امللك، يف

اجمللس الوزاري، وسوف تعرض عليكم يف الربملان وتكون فرصة 
ك أي فكرة جديدة إجيابية، وقد للإلغناء واإلطراء إذا كان هنا

 يطلب مين أن أجيبأجبت بالتفصيل يف البداية، وال أفهم ملاذا 
 . من جديد، وشكرا

 : السيد الرئيس 
 . شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب، تفضل

 : حمزة بناالنائب السيد عادل 
 ، السيد رئيس الحكومة

 :يف أدب مما يقتضيه احلوار أقول لكم ما قاله الشاعر
 فِ إْن لم ُتسعِ  لَقْولُ ا فِ َفلُيْسعِ ***ال َخْيَل ِعنَدَك تـُْهديَها َوال مالُ "

من  اتحنن عندما نطرح األسئلة، فإننا ننتظر إجاب، "الحالُ 
احلكومة كما يؤكد ذلك القانون السيد رئيس من احلكومة و 

يف الواقع نتساءل السيد الرئيس  .الذي جيب أن خنضع له مجيعا
احلكومة، جاللة امللك، يف خطاب مارس قاد ثورة إصالحية، 
وختلى مبحض إرادته عن العديد من االختصاصات، اليت كان 
الدستور مينحها له خاصة يف إطار اجمللس الوزاري، الذي حتدثتم 

لكي يؤكد هاذ اإلرادة  5133وجاء دستور  ،يالعنه طو 
سار ديال اإلصالح السياسي والدميقراطي املامللكية، ولكي يتمم 

يف بالدنا، أنا أستغرب أن يكون هاذ الثورة اليت قادها جاللة 
امللك، أمام رئيس حكومة يأيت إىل هذه املنصة، وجييبنا يف كل 

صاصه، بأنين حلظة خناطبه عن قضايا جوهرية تدخل يف اخت
أفعل مع جاللة امللك، كذا، وأقوم بكذا، ودائما اإلحالة إىل 
جاللة امللك، علما أن اجمللس احلكومي الذي كان يف الدستور 

السابق عبارة عن جلسة شاي، أصبحت اليوم له اختصاصات  
حقيقية، وكنا نأمل يف إطار تراكم عملية اإلصالح الدميقراطي 

 يالأن جيسد عملية الرتاكم دأن يكون اجمللس احلكومي 
اإلصالح يف بالدنا، وبالتايل أن نكون أمام رئيس حكومة ميلك 
ما يكفي من الشجاعة السياسية، ألننا ال نتحدث إال يف 
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القواعد اليت ينظمها القانون، واليت منح الدستور هلذه املؤسسة  
 .كامل الصالحيات يف اخلوض فيها ويف مناقشتها

 ، السيد رئيس الحكومة
، ولكن 5153صحيح ال نطالبكم بتهييئ قوانني ل 

يف هذه اللحظة اليت نتحدث معكم اليوم ليست بني يدي هذه 
الغرفة القوانني املؤطرة لالنتخابات املقبلة، وحنن سننهي الدورة، 
معىن ذلك أنكم تأخرمت طويال فيما يتعلق بالتهييء للعملية 

التشاركية  ا نتحدث عنماالنتخابية، وأكثر من هذا عند
فالقوانني التنظيمية بطبيعتها تقتضي حوارا وطنيا، املسألة ليست 
مسألة اختيار بالنسبة للحكومة، ألن القوانني التنظيمية كمكمل 
للوثيقة الدستورية، ومكانتها القانونية تقتضي أن يكون احلوار، 
وكان دائما احلوار فيما يتعلق مبوضوع االنتخابات ألهنا ترسم 

تكم إليها اجلميع معارضة وأغلبية، وهلذا هذه ليست قواعد حي
منا منكم، ولكن مع ذلك مل نعش أجواء للحوار كما تقتضيه 

ألنه عندما جتتمع  5133اللحظة، وكما يقتضيه دستور 
األحزاب السياسية يف وزارة الداخلية مع تقنيني يطالبون بالنقاش 

ياسية، فنحن يف القضايا التقنية فقط، وإرجاء كل القضايا الس
لسنا أمام احلوار الذي نعتقد على أنه يساهم يف تطوير التجربة 
الدميقراطية لبالدنا، وخاصة عندنا يتعلق باجلماعة الرتابية، ألن 
عملية اإلصالح السياسي يف بالدنا ترتبط جزء كبري من اخللل 

 .فيها يرتبط باجلماعة الرتابية وباختصاصات اجلماعة الرتابية
 س الحكومة، السيد رئي

حتدثتم عن االختصاصات، امسح يل نقول لك ماشي 
هاذ الشي اللي كاين، حنا اليوم حنا رجعنا أسوأ مما كان يف 
النظام السابق، كنا أمام الوصاية، اليوم حنن أمام مراقبة إدارية 
للجماعات الرتابية، اليوم املضامني ديال املقرتحات ديال 

كرس الرقابة اإلدارية ماشي حىت املشاريع اللي جايبني،  كلها ت
  .الوصاية اللي كانت موضوع ديال االنتقاد ديالنا وديالكم

هي عملية  ،ثانيا عملية اإلصالح السيد رئيس احلكومة
على أنه هاذ اللوائح االنتخابية لوائح فاسدة  واتراكم، أنتم قلت

أنتم شخصيا، وقلتوا بأنه ميكن نقبلوا هبا يف االستفتاء على 
نونرب،  52تور، ولكن مستحيل دوز هبا االنتخابات ديال الدس

نونرب، واليت نعتز أننا كحزب   52دازت هبا االنتخابات ديال 
اليوم حنا  .وا احلكومة أشرفنا عليها وتعرتفون بنزاهتهادكنا كنقو 

ألف تقريبا ديال الناس اللي داروا طلبات دياهلم،  411يف 
قبل، مبعىن أن التحول ولنفرتض أن كولشي هاذ الشي غادي يت

مبعىن أننا  % 2اليوم يف اللوائح االنتخابية ما فايتش حىت 
بالعبارة ديالكم الزلنا أمام لوائح فاسدة، وهي باش غتجرى 
االنتخابات، وحنن تبنينا ما طالبتم به طويال فيما يتعلق 
بالتسجيل التلقائي، واعتماد البطاقة الوطنية، وكان مالنا كاع 

، هذا حق ديال املواطنني يف ..مالت وعلى هاذوعلى هاذ احل
التصويت، وبالتايل كانت وتنعرف بأن القناعة عندكم السيد 
رئيس احلكومة، كمناضل وكسياسي وكأمني عام ديال حزب، 
أن عندكم القناعة داخلية أنه الطريق السليم هو أنه كان يكون 

يعطينا  التسجيل تلقائي يف اللوائح االنتخابية، وهذا كان غادي
ديال املليون ديال املغاربة من حقهم يف  2اليوم حمروم أكثر من 

 .التصويت
السيد رئيس احلكومة، كل واحد تيدوز يف هاذ احلكومة 
وتيدوز يف السلطة تيخصو خيلي واحد البصمة، ألنه عملية 
الرتاكم عملية معقدة، عملية اإلصالح السياسي يف البالد عملية 

على أنه تكونوا يف مستوى هاذ اللحظة كنتمناوا و معقدة، 
 .التارخيية، وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة  .شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، شكرا 
 .للسيد رئيس احلكومة للجواب
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 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
 السيد الرئيس، 

أنا حني أحيل على فهمي للدستور يف قضايا حرجة 
جاللة امللك، أنا يف مؤسسة دميقراطية ويف دولة مثل العالقة مع 

اختارت الدميقراطية، إيال كان هاذ الشي هذا ماشي هو 
املناسب للواقع، راه كاينة الدميقراطية، قولوا باللي هاذ رئيس 

ياخذش بالتفسري الدميقراطي للدستور كاحلكومة ماشي م
طيحوا وتيتنازل على الصالحيات ديالو وتصرفوا بالطريقة اللي 

هبا هاذ احلكومة، واحلالة أنكم حاولتم، بل خرجتم من احلكومة 
ليس هباذ السبب ما عمركم ذكرتيوا هاذ السبب ديك 
الساعات، كانت عندكم أسباب أخرى ومازال الشعب املغريب 
ينتظر ليعرف السبب احلقيقي، وإىل حد اآلن حماوالت اإلرباك 

س مازالت واإلسقاط ديال احلكومة ما جنحاتش، بالعك
من جهات خمتلفة  ،وامسحوا يل أن أقوهلا ،استطالعات الرأي

غري معروفة بالصداقة للحزب الذي يرأس احلكومة تعطي هذا 
الفهم وهذا األسلوب يف السلوك تعطيه ثقتها وتعرب عن رغبتها 

وهلذا ما جتيوش تقريوين السياسة اهلل يرحم . يف االستمرار معه
سياستكم ويل سياسيت، والسياسة  ليكم الوالدين، انتما لكم

ديالكم راه هي شوفوها فني غادي توصلكم، وديايل رانا 
شوفوها فني غادية بيا احلمد هلل، أنا كنشتغل حسب املنطق 
ديايل، ماشي ديال حزب االستقالل، إيال كان حزب 
االستقالل كيعترب راسو هو األستاذ حنا متافقني، واليين حزب 

 ..نعرفوا ماشي أي حزب استقاللاالستقالل اللي كنا ك
غادي توقف الوقت، حىت يسايل السي مضيان، .. وأما
غنرجع  وامنني غيكملحىت يكملوا  ..كمل.. ، كملحىت يكمل

سيدي  واآه نعم حزب االستقالل اللي كان كيرتأس ..للموضوع
سي حممد بوستة واللي  ال واعالل الفاسي واللي كان كيرتأس

     اسي، أما من داك الوقت لدابا ال سي عباس الفال واكيرتأس

سي الما غيعطنينيش الدروس أنا، ما غيعطينيش الدروس، رجع  
آه ما كتخلعونيش،  ..وااهلل خيليك للتوقيت حىت تكمل

  ..السيد الرئيس اهلل خيليك وهاذ املرة رجع بنا الوقت ..هاكداك
 :السيد رئيس المجلس

 اهلل خيليك إيال امسحتوا السيد واحد الدقيقة
 :السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة

ال حىت  ،...دقايق 1ال ما كيحسبش راه موقفوا 
وأما إذا حتدثتم عن األدب، فاألدب ال يكون حبشيان .. يكملوا

ي دحىت أنا غا "فليسعف املقال إن مل يسعف احلال"اهلضرة، 
 ..هذا راه واحد القاضي..جناوبك

 :السيد الرئيس
اهلل خيليكم، كاين فريق  ..السيد الرئيس، امسحيتإيال 

حمرتم كاين فريق حمرتم مسجل يف الالئحة غادي يوصل عليه 
هبا، املرجو اهلل  شالوقت ما غيدوش يف احلصة التلفزية ما نسمح

ماشي  ..ي،ذسي عبد اهلل، مشكلة هاالخيليكم اهلل خيليكم 
فع اجللسة أنا كنظن واقلية خاصين نر  ..سي عبد اهللالمشكل 

ألن الفريق االستقاليل احملرتم ال حيرتم ال رئيس اجمللس، وال رئيس 
شكون هو  ..احلكومة، وال الزمالء، ما ميكنش، اهلل خيليكم،

وإيال كولشي  ؟رئيس الفريق االستقاليل اللي غنتكلم معاه
انت عاد نضبط رئيس  كالسيد الرئيس حىت نضبط ..الفوضى،
    كنش هاذ األسلوب يف النقاش، سي مضيان ما ميالاحلكومة 

تكلم مع رئيس احلكومة، والفريق االستقاليل فيه يما ميكنش 
ما ميكن ليش ناخذ لك حقك  ،باليت امسحوا يل .رئيس، 11

امسح يل خوذ حقك بالقوة، بالعنف، ماشي أسلوب ديال 
 .النقاش، تفضل السيد الرئيس

 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
ما عمرها غلبات  11ولكن  11-11صحيح 

وأما فيما خيص  ..،فهميت نعم إنكم ال ختيفونين ..،312
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اللوائح االنتخابية إيال قلتيوا باللي أنا طالبت بعدا ما تعاودوش 
ليا شي حاجة إال إيال جبتيوا فوقاش قلتها بالضبط، وأن  واتنسب

كان   5115اللوائح فاسدة أو غري فاسدة أنا طالبت فعال يف 
سي إدريس جطو هو وزير الداخلية، طالبت ومازلت يف ذلك ال

رئيس احلكومة، باش تكون اللوائح مبنية  االوقت مل أتوقف وأن
على البطاقة الوطنية، ولكن كرئيس احلكومة جاء عندي السيد 

سي الوقالوا ليا  ،وزير الداخلية والسيد الوزير املنتدب يف الداخلية
اجمللس احلكومة راه ما عندناش مشكل من عبد اإلله وقالوها يف 

 52الناحية املبدئية ولكن اللوائح ديال البطاقة الوطنية فيها 
مليون مسجل، تنقيتها لتكون صاحلة عمل مستحيل، من 
الناحية العملية تكون صاحلة لالنتخابات، ما د ارتش على هاذ 

ة األساس النهار األول، واحنايا كحكومة مسؤولة قررنا وكأغلبي
مسؤولة ألن هاذ الشي عاود ثاين تناقشنا فيه يف األغلبية مع 
رؤساء األغلبية قررنا أن نتبىن هذه اللوائح، وحناول إصالحها من 

وألن رمبا األحزاب السياسية مل تقم  .خالل فتح التسجيالت
بواجبها كامال، وهاذ القضية إيال اتبعتيوا واحد اللقاء كان 

    زب ديايل تندخلوا فيها، بأهنم عندي مع هيئة حزبية حىت احل
ما قمناش بالواجب ديالنا كامال، وهلذا قررت باش اليوم جني 

طالب املواطنني باش ميشيوا يتسجلوا إيال بغاوا يقطعوا مع هاذ ن
النوع ديال املسؤولني اللي كيحشموا فهاذ البالد، فأنا تنقول 

كالم اللي قلت ليهم يتوكلوا على اهلل وميشيوا وأنا ما تنتخباش ال
سابقا ما كنكروش والكالم اللي قلت سابقا إيال غريت الرأي 
ديايل فيه تنجي تنقول عالش؟ بكل صراحة وبكل شجاعة 

اذ هبوكنتحمل مسؤولييت، ويال شي هنار املواطنني عاقبوين 
السبب أنا كنستحق ماشي مشكل، أنا ماشي منزه عن اخلطأ، 

ذ اللوائح االنتخابية تبنينا ولكن اليوم راين كنشرح لكم عالش ها
 .اللوائح االنتخابية احلالية وحاولنا يعين باش مسيتو

أما فيما خيص األدب ديال احلوار، امسحوا ليا األدب  
ديال احلوار مطلوب، ولكن خاص يكون األدب شكال 
ومضمونا، كتعرفوا كلكم القصة ديال ذاك القاضي اللي بلغ 

وذنيهم، سيفط ليه، سيفط السلطان أنه كيعض عباد اهلل من 
ليه، إيه نعم هاذ رئيس احلكومة كيعاود ليكم لعلكم تعقلون، 
سيفط ليه، قاليه السلطان بلغه أنك كتعض الناس يف وذنيهم، 
قال ليه صحيح، قال ليه جلس معايا، جا واحد شاد واحد 
السيد قال ليه مالك؟ قاليه هذا خذا ليا من الكرمة ديايل، قاليه 

 عم أسيدي رانا باه، قاليه واش تعض وال نعض؟ذاك السيد ن
 :    السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، آخر سؤال ويتعلق األمر مبوقع  
املرأة املغربية يف املنظومة القانونية املؤطرة لالستحقاقات 
االنتخابية املقبلة، تقدم به فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

والسادة النواب االستماع إىل النائب، املرجو من السيدات 
 .السيد النائب لطرح السؤال، تفضل السيد النائب

 :جمال استيتو النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
جل إجراء أول استحقاقات أليف إطار االستعداد  

، نسائلكم السيد رئيس 5133انتخابية حملية يف ظل دستور 
م، عن مميزات ومستجدات املنظومة القانونية احلكومة احملرت 

املنتظرة واملؤطرة لالستحقاقات االنتخابية احمللية القادمة 
 .من الدستور، وشكرا 32خبصوص تفعيل الفصل 

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد النائب، السيد الرئيس 

 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 
الرئيس، مرة أخرى كان جوايب ضافيا يف هذا  السيد 

املوضوع وحتدثت عن كل اجلهود اليت بذلت من قبل هذه 
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احلكومة ملا كانت جمالس احلكومة جمالس الشاي، وحىت بعد 
فاملرأة سواء  .خرىاألاليوم ألضيف هلذا الشاي بعض األشياء 

تعلق األمر بالالئحة اإلضافية على املستوى احمللي، أو تعلق 
األمر مبجلس املستشارين اللي رمبا غادي تكون فيه يف املستقبل 
املناصفة، أو تعلق األمر بالثلث يف اجلهات، أو تعلق األمر 
بكافة هذه اإلجراءات لقد حتدثت عنها، ويعين إذا كان هنالك 
مالحظات للسادة النواب فأنا مستعد لإلجابة عنها بقدر ما 

 .أعلم واهلل أعلم
 :السيد الرئيس

السيد وزير العدل تفضل  ..شكرا، الكلمة للفريق، 
دقايق، تفضلي  31نا حىت نكملوا، باقي لنا غري اجلس مع

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة خديجة الرويسي

 السيد الرئيس،
 ،السيد رئيس الحكومة

وفاة املناضل بيف البداية أريد أن أعرب عن احلزن واألسى 
عمر بنجلون، وهباذ املناسبة  أمحد بنجلون، شقيق الشهيد 

كنتقدموا بتعازينا احلارة لألسرة ديالو الصغرية واألسرة الكبرية 
 .ديالو

 السيد رئيس الحكومة،
، ..﴾َكم مِّن ِفئٍَة ق َلِيلٍَة غَلََبت  ِفئًَة َكثِيرًَة بِ ِإذ ِن اللَّهِ و ﴿

 32و 34و 32ي قرينا الفصول السيد رئيس احلكومة، مل  
القوانني التنظيمية اخلاصة باجلماعات والعماالت مشاريع  55و

واألقاليم واجلهات، وجدنا أنكم اقتصرمت على تضمني مقتضى 
تتضمن الئحة ترشيحات نواب الرئيس عدد من " :جاء فيه

املرشحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيس، والغريب يف األمر أن 
عمل يتعني ال"املشاريع نصت على الثلث بدون استعمال عبارة 

والتزمت الصمت املهيب، دون حتديد الكيفية اللي غيتم " على

مل  22.33هبا إعمال هذا املقتضى، وبالنسبة للقانون التنظيمي 
تقرتح أي تعديل خبصوص الالئحة اإلضافية رغم انتهاء 

 .صالحيتها بالنظر للتطورات اللي عرفتها البالد ديالنا
 السيد رئيس الحكومة،

اصرة كنقولوا لكم بأننا كنرفضوا هاذ فريق األصالة واملع
اللي هو خمالف ومعاكس للتطور ديال  ،االجتاه اللي مشيتوا فيه

بالدنا، نرفض االكتفاء بالثلث، نرفض الالئحة اإلضافية وندعو 
عمليا وماشي ميكن، ندعو عمليا إىل إقرار الرتتيب املتناوب بني 

الت واألقاليم الرجال والنساء يف لوائح الرتشيح للجهات والعما
امرأة /واجلماعات اخلاضعة لالقرتاع بالالئحة، واعتماد ثنائي رجل

     يف اجلماعات اخلاضعة لنمط االقرتاع الفردي، ونطالب بأن 
ال تقبل اللوائح الرتشيح اليت تتضمن امسني متتابعني ملرتشحني 
اثنني من نفس اجلنس، وبتحديد جمال اختصاص اهليئة 

 . ة باملساواة وتكافؤ الفرصاالستشارية املكلف
نتأسف السيد رئيس احلكومة، جعلتم قضية املرأة 

وإن كانت املساواة  ،واملساواة واملناصفة دائما مسألة ديال صراع
مرتبطة حبقوق اإلنسان فهي كذلك قضية مرتبطة مبصلحة البالد 
وبالتطور ديالو، جعلتم قضية املرأة صراع بني التقليد والتقدم، 

جيب أن تتطور لنحافظ عليها، لكي ال تصبح دربالة  تقاليدنا
بالية، دائما عربمت عرب مواقفكم، وعمليا مواقف جتاه املرأة يشوهبا 

مال النساء آالغموض والتناقض ويف كل حمطة ختيب آمالنا، 
بقرارات متييزية ضد النساء، وكأنكم رئيس حكومة للرجال، عفوا 

تصرف رجل الدولة  .رئيس حكومة حلزب العدالة والتنمية
تكلم على نكوأنا  يقتضي أن تلتزموا بتصدير الدستور وبفصوله 

كنتمىن تكون قريتيهم مزيان اللي كينصوا على   11و 32
مكافحة كل أشكال التمييز، كيفما كان سببه وتكافؤ الفرص 

 جلنبني النساء والرجال للولوج إىل الوظائف اإلنتخابية، وإنشاء 
وحنا هاذ ثالث سنني وحنا مازالني  استشارية هلذا الغرض 
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وا، جيب أن تلتزموا بالقانون الدويل، وجيب أن تعلموا أن اسنتكن
منع التمييز وهو حجر الزاوية يف القانون الدويل، جيب أن تلتزموا 
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تصرف 

نها صاحب رجل الدولة كيحتم عليكم ترمجة اإلرادة اللي عرب ع
اجلاللة حممد السادس، يف عديد من اخلطب ديالوا وأخريا أمام 

التأكيد ": املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان يف مراكش واللي قال
على احلقوق األساسية للنساء والفتيات يف مشوليتها غري قابلة 
للتصرف وهي جزء ال يتجزأ من املنظومة الكونية حلقوق 

املساواة واملناصفة الرهان ": قالوصاحب اجلاللة،  "االنسان
بأن قريتوا ليا نش اولكن هذا ما كيب. "األول بالنسبة للمملكة

املرأة ضرورية وليست ترف،  ةيعين بتمعن هاذ اخلطب، مشارك
النمو االزدهار ال ميكن رهني باملشاركة ديال النساء على مجيع 
األصعدة، هاذ النهج اللي كتمشيوا فيه تعطلون االقالع 

قتصادي واالجتماعي، وميكن نقول بأن كتنتحروا على اال
املستوى االقتصادي واالجتماعي بتعطيل نصف اجملتمع، واملرأة 

ني يكونوا مشس  يريا باغثينش يكونوا يونساء املغرب ما باغ
ني يني التكوين وباغيني التعلم، باغيكيضيئ هاذ البلد، باغ

يف العمالة  ،ماعةيكونوا مسؤولني كيسريوا وكيفكروا، ال يف اجل
ني يقرروا تتضرعون بالواقع يالبالد، باغيف اجلهة و يف ويف اإلقليم و 

  .التمييز واحتاربال لكي 
         تصرف رجل الدولة حيتم عليكم تغيري الواقع، 

ال االستسالم للواقع، وتربير الواقع كما  ،اهي مع الواقعمال الت
تفعلون دائما، تتضرعون بأن من سبقهم مل يقوموا هبذا األمور 

تصرف  .ها ليكم املغاربةو كنقوهلا ليكم اليوم، وكيقول  االلي أن
ليكم القيام مبا مل يستطع القيام به عرجل الدولة كيحتم 

رين، اآلخرين، وما تعلقوش مشاعة الفشل ديالكم على اآلخ
      لطاملا قلتم بأنكم األصلح للحكم، إذن عالش ما درتوش؟ 

  .وش تعلقوا الفشلاما تبق

تصرف رجل الدولة جيب أن حيافظ على املغرب سباقا 
الحرتام نسائه، واحلال اليوم أن دول شقيقة مغاربية أصبحت 

يف املؤخرة، اليوم   أصبحنالنساء و ل بالنسبةأحسن حاال يف متثيلية 
بأن النساء ستنتفض يف هاذ  ،كنقول لك السيد رئيس احلكومة

البالد وحان الوقت ال طاملا قلتم بأن الناس غينزلوا للشارع 
كتضر   يالنساء غادي ينتفضوا ضد هاذ الوضعية ديال التمييز الل

نا، النساء نا البالد ديالنا، وباالقتصاد ديال بالدديال باملصلحة 
 ... باغيني املساعدات بقاوش

 : السيد الرئيس
الكلمة  .شكرا انتهى الوقتالسيدة النائبة،  شكرا

 . للسيد رئيس احلكومة
 :كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإلله 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
َكم مِّن  و ﴿ بقوله تعاىل احلمد هلل لقد ذكرتين األخت

فتذكرت أنه يف  ﴾َكثِيرًَة بِ ِإذ ِن اللَّهِ ِفئٍَة ق َلِيلٍَة غَلََبت  ِفئًَة  
 31احلزب دياهلا جاء هو األول وغطى ب  5112انتخابات 

رتبة إىل املنونرب تبخر كل ذلك، وتراجع  52يف ألف مقعد، و 
الثالثة أو الرابعة لكي يتقدم حزبنا الذي كان ساعتها فئة قليلة 

شكرا لك إذ فومل يتمكن من احلصول على هاذ النصر املبني، 
 . تذكريننا بفضل اهلل علينا ومازلنا ننتظر الفضل من اهلل

السيدة النائبة احملرتمة، أنا أستغرب ألنه بغض النظر 
على اخللط املتعمد، مرة مرة كتجبدوا القناعات ديايل، مع أنين 
أنا رئيس حكومة ما كتهمكمش القناعات ديايل، كتهمكم 

للي كنعملوا يف التدبري ديال القرارات ديايل واألعمال ديايل ا
الشأن العام، أما القناعات العامة ديايل أنا حر فيها، من حقي 

نعرب عليها و نكون نتبىن يف أي موضوع الفكرة اللي كتواملين 
ولكن لن أمسح لكم أن تغالطوا الناس،  .بالطريقة اللي بغيت

واملساواة شيء واملناصفة شيء آخر، وهلذا  ،املساواة متحققة
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الدستور على املساواة بصفة مطلقة ونص على املناصفة  نص
بالسعي إليها، ملاذا؟ ألن الدستور يعرف الواقع واملشرع حكيم 
وقد أثري هذا الكالم، ملا كنا حنضر الدستور وكان حيضر 

ونتساءل حنن اليوم هل تعلمون أن ما كان يف املرحلة  .رؤساؤكم
سياسية مشاكل يف  املاضية يف الالئحة اإلضافية وجدت أحزاب

وجود العدد من النساء املطلوب قانونيا لكي يكونوا يف اللوائح 
اإلضافية، تتعرفوا هاذ الشي وال ما كتعرفوهش؟ واخذين انتما 
 بعني االعتبار هاذ الشي وال ال؟ وشحال من مرة أثرت لكم

اللي كيآمن املالحظة ملي كندور وجهي يف احلزب ديالكم 
هلاذ الدرجة مكنلقاش هاذ املناصفة فينا هي؟  بالقضية ديال املرأة

وعندي ورقة دابا اهنايا األعضاء ديالكم باملكتب ديال جملس 
النواب مطلوب تكون فيهم امرأة ما فيه حىت امرأة، ثالثة ديال 
الرجال ها السميات دياهلم ها مها هنايا، ما قدرتوش جتيبوا حىت 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  يَ ا أَ ﴿وحدة للمكتب مصدعيين أنا على النص 
َكُبَر َمق تً ا ِعنَد اللَِّه أَن تَقُوُلوا َما َل  ( 2)لَِم َتقُوُلوَن َما َل َتف َعُلوَن  

  .عاد ذيك الساعة هضروا، عاد ذيك الساعة هضروا ﴾ونَتف َعلُ 
وأما مل ي يكون واحد البالد حبال املغرب وغادية يف 
اجتاه أنه جملس املستشارين غادي يكون املقبل فيه املناصفة 

 الئحة وحدةالتقريبا من الناحية العملية، غادي جييبوا الناس 
، واجلهات غادي تكون عندهم باإلضافة لكوهنم غيكونوا وحدة

خاص هبم،  يف الالئحة العادية غادي يكون عندهم ثلث 
مرة وحدة  يكيفاش؟ خاص واحد الشوية ديال املنطق، ما كاجي

غري الكوارث، أما كولشي اللي طبيعي كيتزاد صغري وتيكرب شوية 
بشوية، كتجي مرة وحدة املوت وكتجي مرة وحدة الرباكني 
والزالزل والعواصف والفيضانات، أما غري شجرة إيال بغيتيها  

ري خاصك تزوج بعدا إىل كتغرسها وتسناها شحال، وأما د
 . آخره

وهلذا، امسحوا يل، هاذ القضية ديال املرأة اللي كتقولوا 
بغيتيوا تنتفضوا عليا انتفضوا أسيدي، انتفضوا راكم انتفضتيوا 

امرأة حشمتيوا بريوسكم قدام الربملان ومشيتيوا  311جبتيوا 
رين جبتيوا الصحافية املعلومة ومل تنفعكم يف شيء، أو وليتيوا داي

أخرى  311فضيحة يف ريوسكم، عاود بغيتوا جتيبوا شي ال
شي استفتاء شكون نديروا ، وإيال بغيتيوا 511جيبوهم وال 

النساء اللي بغاوا هاذ التوجه وال هاذ التوجه أنا مستعد، وديك 
      الساعات إيال طيحوين غري العياالت أنا منشي حبايل واهلل 

ماهلم هكاك كربنا كنسميوهم ومها ما نبقى، واهلل العياالت إيه، 
فرحانني ما عندهم حىت مشكل، كاين شي واحد عندو تيجي 
تفويض من قبل العياالت وال النساء؟ كيفاش هاذ الشي؟ هاذ 
االنتفاضة كتهددينا بثورة النساء األخت ديريها ديري هاذ الثورة 
وطيحي هاذ احلكومة أو ويل انت كاع رئيسة حكومة مالك، 

حبسك؟ ترتأسي احلزب ديالك، عالش احلزب  شكون اللي
ديالك ما تيبانوش فيه النساء يف القيادة؟ راكم عندكم أصل 

السيد  ..فهميت وال ال، جتاري فاسد، ولن تنجحوا به،
إيوا امسحي ليا  ..واهلل إيال عجيبة هاذي، أنا كندافع، ..الرئيس،

 .حىت أنا غنجاوبك ديايل اللي كبري عليك، اهلل يهنيك
 :سيد الرئيسال

  .شكرا، رفعت الجلسة
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