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 السادسة والعشرين محضر الجلسة
 

ماي  8)  7311مجادى الثانية  71الثالثاء  :  التاريخ
2172.) 
 .السيد كرمي غالب، رئيس جملس النواب - :  الرئاسة

السيد حممد يتيم، النائب األول لرئيس جملس -
 .النواب

مخس ساعات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا :  التوقيت
 .روالدقيقة اخلامسة عش

الدراسة والتصويت على مشروع قانون : جدول األعمال 
من  42و  34بتطبيق أحكام الفصلني  12.72تنظيمي رقم 

 .الدستور
 

 : السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الوزير المحترم، 

  لنواب المحترمون،السيدات والسادة ا
خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت 

القاضي بتطبيق  12.72على مشروع قانون تنظيمي رقم 
من الدستور، هذا العنوان الذي    42و34أحكام الفصلني 

 .عدلته اللجنة كما سنعرضه للتصويت الحقا
منر إىل تقدمي ومناقشة املشروع، فالكلمة للسيد الوزير  

 . دمي مشروع القانون التنظيمي، فليتفضل مشكورالتق
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى الوزير 

 : األول المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 . أشرف المرسلين

 السيد الرئيس المحترم، 
 ن، السيدات والسادة النواب المحترمو 

يشرفين أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون 
املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا  12.72التنظيمي رقم 

من الدستور، الذي أحيل  42و  34تطبيقا ألحكام الفصلني 
على جملسكم املوقر بعد أن مت التصويت عليه من طرف جلنة 

 .أبريل املاضي 22العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يوم 
ن عرض احلكومة هلذا النص التشريعي يأيت يف سياق إ 

التنزيل السليم والدميقراطي للدستور، كما أنه يعترب تنفيذا ألحد 
التزاماهتا املسطرة يف الربنامج احلكومي، الذي يروم وضع لبنات 

كما يندرج هذا املشروع . احلكامة اجليدة يف تدبري الشأن العام
علن عنها يف الربنامج ضمن اإلجراءات اإلستعجالية امل

 . احلكومي
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
لقد قطعت بالدنا مراحل هامة يف مسار التحديث 
والدمقرطة، توجت بإقرار الدستور اجلديد، يفتح آفاق واسعة 
ملباشرة املزيد من اإلصالحات الكربى الرامية إىل ترسيخ أسس 

مة اجليدة، وإرساء مؤسساهتا وآلياهتا وربط ومبادئ احلكا
املسؤولية باحملاسبة، مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة من 
السياسات العمومية وجيعل املواطن يف صلب اهتماماهتا يف 
خمتلف اجملاالت، كما جيعل اإلدارة واملؤسسات واملنشآت 

 .العامة يف خدمة املواطن
ا القانون وقبل أن أستعرض مضامني مشروع هذ 

التنظيمي املعروض على جملسكم املوقر، أود التأكيد على ما 
 : يلي 
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هذا املشروع يعترب أول مشروع قانون تنظيمي تعرضه : أوال-
احلكومة أمام جملسكم املوقر، وهو أمر له داللته وأمهيته 

السياسية البالغة يف هذه املرحلة احلامسة من تاريخ بالدنا، كما  
 .قدما للحكامة اجليدة على الصعيد الدويليشكل منوذجا مت

إن هذا املشروع، عالوة على كونه جاء تفعيال : ثانيا -
ملقتضيات الدستور اجلديد، فهو أيضا آلية من آليات تعزيز 
احلكامة اجليدة وأداة من أدوات تنظيم ممارستها من قبل خمتلف 

 .الفاعلني
صب العليا إن هذا املشروع يهم التعيني يف املنا: ثالثا -

باإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية، باعتبار أن هذه 
املناصب تشكل املدخل الرئيسي لتكريس اإلدارات واملنشآت 
العامة ملبادئ وقواعد احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة 

 .والفعالية يف التدبري العمومي القائم على النتائج
ع يعترب لبنة أساسية يف وتبعا لذلك، فإن هذا املشرو  

مسلسل بناء أسس احلكامة اجليدة، هذا البناء الذي سيتعزز 
مبباشرة إصالحات هيكلية أخرى مرتبطة برتشيد التدبري 

 . العمومي
 السيد الرئيس،      

  السيدات والسادة النواب المحترمون،
كما يف علمكم، فإن التعيني يف املناصب العليا يتم طبقا 

من الدستور بعد التداول بشأهنا، إما يف  42و  34للفصلني 
اجمللس الوزاري أو يف اجمللس احلكومي، وذلك يف حدود 
االختصاصات املخولة لكل منهما مبقتضى الدستور ومشروع 

 .هذا القانون  التنظيمي
ويتوخى مشروع القانون التنظيمي املعروض على أنظاركم  

 : حتقيق ثالثة أهداف أساسية
 من الدستور من  34تنزيل الفصل : اهلدف األول

 :  خالل

حتديد الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية  .7
 اإلسرتاتيجيةاملؤسسات العمومية : كالتايل   اإلسرتاتيجية

 اإلسرتاتيجيةاملقاوالت العمومية . وعددها عشرون مؤسسة
وهبذا، يكون عدد املؤسسات . وعددها تسعة عشر مقاولة

مؤسسة ومقاولة من أصل  14هو  يةاإلسرتاتيجواملقاوالت 
وقد رعي من طرف احلكومة، يف . مؤسسة ومقاولة 123

حتديد الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية 
، جمموعة من االعتبارات تتجلى أساسا يف طبيعة اإلسرتاتيجية

األنشطة واألدوار احملورية اليت تضطلع هبا يف اجملاالت 
ثقافية واألوراش الكربى اليت تتوىل االقتصادية واالجتماعية وال

وإن أهم ما مييز . إجنازها، إضافة إىل إشعاعها الوطين والدويل
، هو امتداد اإلسرتاتيجيةهذه املؤسسات واملقاوالت العمومية 

براجمها وخمططاهتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املدى 
ار يضمن هلا املتوسط والبعيد، مما جيعلها يف حاجة إىل استقر 

 .حتقيق أهدافها املسطرة
تقدمي مسطرة تعيني املسؤولني عن املؤسسات : ثانيا .2

فبالنسبة للمؤسسات . اإلسرتاتيجيةواملقاوالت العمومية 
، يتم تعيني املسؤولني عنها بعد املداولة اإلسرتاتيجيةالعمومية 

يف اجمللس الوزاري بناء على اقرتاح من رئيس احلكومة ومببادرة 
أما بالنسبة . الرئيس املعين، وذلك مبقتضى ظهري من

، فتتم املصادقة على تعيني اإلسرتاتيجيةللمقاوالت العمومية 
املسؤولني عنها يف اجمللس الوزاري بناء على اقرتاح من رئيس 
احلكومة ومببادرة من الوزير املعين، بعد أن يتم ذلك تعيني من 

 .طرف أجهزهتا التداولية
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طبقا  اليت حتدثبني املؤسسات العمومية  التمييز: ثالثا .1
من الدستور مبوجب قوانني واملقوالت العمومية  17للفصل 

املتعلق بشركات  71.41اليت ختضع ملقتضيات القانون 
 .املسامهة كما وقع تغيريه وتتميمه

إعادة الرتتيب التلقائي للمؤسسات العمومية : رابعا  .3
ضعة للقانون رقم اليت يتم حتويلها إىل شركات مسامهة خا

املتعلق بشركات املسامهة كما مت تغيريه وتتميمه  71.41
ضمن الئحة املقاوالت العمومية االسرتاتيجية، وذلك ابتداء 
من تاريخ نشر القانون الذي مت مبوجبه التحويل باجلريدة 

ويعد هذا املقتضى تعبريا عن النظرة االستباقية . الرمسية
ها مشروع هذا القانون التنظيمي، واالستشرافية اليت ينخرط في

الرامية إىل معاجلة احلاالت اليت سيتم فيها تغيري الطبيعة 
القانونية إلحدى املؤسسات العمومية من مؤسسة إىل مقاولة 

كما يندرج هذا املقتضى يف إطار . خاضعة لقانون الشركات
مقاربة ديناميكية، هتدف إىل مواكبة اإلصالحات اليت تعرفها 

ت العمومية، واليت تكون أحيانا متدخال وحيدا أو املؤسسا
 .أساسيا يف القطاع املعين

  من  42بالنسبة للهدف الثاين هو تنزيل الفصل
الدستور، من خالل تتميم الئحة املناصب العليا اليت يكون 
تعيني مسؤوليها موضوع مداولة مبجلس احلكومة، ويتعلق 

 :األمر ب
 771مية وعددها املناصب العليا باملؤسسات العمو  -7

 .مؤسسة
ثانيا، املناصب العليا جبميع املقاوالت العمومية اليت   -2

تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غري تلك الواردة يف امللحق 

املشار إليه يف املادة الثانية من مشروع القانون (  ب) 7رقم 
مقاولة، مع اإلشارة إىل إمكانية ارتفاع  21التنظيمي وعددها 

بفعل إحداث املقاوالت العمومية جديدة مبوجب هذا العدد 
 .مرسوم، استجابة لتطور السياسات واألنشطة العمومية

املناصب السامية باإلدارات العمومية اليت تتكون من  -1
املناصب املرتبطة بالبنيات اإلدارية ومن املناصب النظامية 
املنصوص عليها يف األنظمة األساسية اجلاري هبا العمل، ويبلغ 

 .منصب 111د هذه املناصب عد
وتعزز هذه املقتضيات اليت تعرب عن تنزيل سليم  

للدستور اختصاصات اجمللس احلكومي يف جمال تعيني يف 
منصبا يف  211املناصب العليا، من خالل وضع تعيني يف 

جمال اختصاص اجمللس احلكومي، وذلك إضافة إىل املناصب 
منصبا،  112ددها اليت سبق وأن تضمنها الدستور والبالغ ع

مما جيعل سلطات احلكومة يف جمال التعيني يف املناصب السامية 
 .منصبا سابقا 71منصبا عوض  7787تشمل 

 حتديد مبادئ ومعايري التعيني يف : اهلدف الثالث
املناصب اليت يتم التداول بشأهنا بشأن تعيني مسؤوليها يف 

مبادئ من الدستور والسيما  42جملس احلكومة طبقا للفصل 
 .تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية

واعتبارا ألمهية املناصب العليا، يف ترسيخ مبادئ  
احلكامة اجليدة، وبالتايل االرتقاء باإلدارة املغربية إىل مستوى 
إدارة فعالة وقريبة وخدومة، فقد مت احلرص على تضمني مشروع 

يري املطلوب مراعاهتا القانون التنظيمي جمموعة من املبادئ واملعا
 .يف اختيار املرشحني هلذه املناصب

وعليه، فإن مشروع القانون التنظيمي املعروض على  
من  42و  34أنظاركم، فضال عن كونه جاء لتنزيل الفصلني 

الدستور، فإنه يستمد بعض مقتضياته من روح الوثيقة 
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 الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة إىل تكريس مبادئ احلكامة
من  712و 711و 731اجليدة املنصوص عليها يف الفصول 

الفصل )من الدستور، وتكريس مبدأ االستحقاق  72الباب 
من  74الفصل )والسعي إىل املناصفة ( من الدستور 17

من  71الفصل )واستحضار املغاربة املقيمني باخلارج ( الدستور
 (.الدستور

اره وسيساهم مشروع القانون التنظيمي هذا، باعتب 
امتدادا للدستور وتنزيال ملقتضياته، يف الرفع من مستوى أداء 
القطاع العام عرب تطوير املهنية واعتماد التعاقد والتدبري بالنتائج 
وربط املسؤولية باحملاسبة، مما جيعل منه أداة فعالة وناجحة يف 
خدمة املواطن، من خالل ضمان اختيار أجود الكفاءات 

العلمي والتجربة املهنية الالزمتني لشغل املتوفرة على املستوى 
 .املناصب العليا

وقد حدد مشروع القانون التنظيمي، الذي يعد أول  
قانون تنظيمي يكرس مبادئ االستحقاق والكفاءة والشفافية، 
يف جمال التعيني يف املناصب العليا، يف جمموعة من املبادئ 

 .واملعايري
 :ها فيما يليفيما يتعلق باملبادئ، فقد مت حتديد 
أوال، تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية واملساواة   -

 بني املرشحات واملرشحني؛
عدم التمييز جبميع أشكاله يف اختيار املرشحات   -

واملرشحني للمناصب العليا، مبا فيها التمييز بسبب االنتماء 
السياسي أو النقايب أو بسبب اللغة أو الدين أو اجلنس أو 

سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان  اإلعاقة أو أي
 وأحكام الدستور؛

السعي إىل املناصفة بني النساء والرجال باعتبارها   -
مبدأ تسعى الدولة إىل حتقيقه طبقا ألحكام الفقرة الثانية من 

 .من الدستور 74الفصل 

أما فيما خيص املعايري، فقد مت يف إعداد هذا النص استحضار  
 :ما يلي

 احلقوق املدنية والسياسية؛التمتع ب  -
التوفر على مستوى عال من التعليم وعلى الكفاءة   -

 الالزمة؛
 التحلي بالنزاهة واالستقامة؛  -
التوفر على التجربة املهنية بإدارات الدولة أو اجلماعات   -

الرتابية أو املؤسسات أو املقاوالت العمومية أو يف القطاع 
 .اخلاص داخل الوطن أو خارجه

 رئيس المحترم،السيد ال
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إضافة إىل ذلك، فقد تضمن املشروع املعروض على  
 : أنظاركم مقتضيات أخرى، خنص بالذكر منها

اإلحالة على نص تنظيمي خبصوص املناصب العليا  -
من الدستور، وذلك من أجل  42املنصوص عليها يف الفصل 

ملرشحني لشغل املناصب حتديد مسطرة اقرتاح للمرشحات وا
العليا من قبل السلطات املعنية، وتقدمي ملفاهتم وعرضها من 

 .قبل رئيس احلكومة على مداوالت جملس احلكومة
ثانيا، استمرار العمل باألحكام التشريعية اجلاري هبا  -

العمل يف تاريخ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ، شريطة 
التعيني املنصوص عليها يف عدم تعارضها مع مبادئ ومعايري 

 .املادة الرابعة من مشروع هذا القانون التنظيمي
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 السيد الرئيس،  
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
أجدد التذكري على أمهية هذا املشروع الذي سيساهم  

إىل جانب اإلصالحات القانونية واملؤسساتية واهليكلية 
ملقتضيات دستور  األخرى، اليت ستقوم احلكومة هبا طبقا

اململكة، يف استكمال بناء الصرح املؤسسايت القائم على 
مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة وتعزيز الرقابة 

 .يف التسيري والتدبري املرافق العمومية
ويف اخلتام، فإن مشروع القانون التنظيمي باعتباره  

الدويل، يعترب لبنة منوذجا متقدما للحكامة اجليدة على الصعيد 
كما جاء ليعزز . أساسية  يف مسلسل بناء احلكامة اجليدة

اختصاصات اجمللس احلكومي يف جمال التعيني يف املناصب 
منصب  71منصبا عوض  7787العليا، حيث تشمل 

 .سابقا
إن احلكومة عاقدة العزم على مواكبة هذا النص  

دارها مؤخرا بالقيام بإصالحات هيكلية أخرى، يف مقدمتها إص
للميثاق املغريب للممارسات اجليدة حلكامة املنشآت 
واملؤسسات العامة، مع ما يرتتب على ذلك من ضرورة ترشيد 
تدبري اجملالس اإلدارية هلذه املنشآت، وتفعيل كافة آليات 
الرقابة، واعتماد التعاقد داخل اإلدارة على نطاق واسع، 

اعتماد مدونات  والتدبري القائم على النتائج، وتعميم
األخالقيات باملرافق العمومية واليت تعتزم احلكومة وضعها 
موضع التنفيذ وذلك يف إطار التنزيل السليم والدميقراطي 

 .للدستور والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للسيد مقرر جلنة . شكرا للسيد الوزير
سان لتقدمي تقرير اللجنة يف هذا العدل والتشريع حقوق اإلن

 .املوضوع، فلتفضل السيد املقرر مشكورا

النائب السيد نور الدين عبد الرحمان، مقرر النص 
 :التشريعي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم، 
 سادة النواب المحترمون،السيدات وال 
تدارست جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  

املتعلق بتطبيق أحكام  12.72مشروع القانون التنظيمي رقم 
من الدستور املعروض على الربملان ضمن  42و 34الفصلني 

، وذلك خالل 2172مارس  الدورة االستثنائيةجدول أعمال 
رئيس اللجنة  عدة اجتماعات ترأسها السيد حممد حنني

وحضرها السيد عبد العظيم الكروش الوزير املنتدب لدى الوزير 
كما تابع . األول املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

بعض أطوار هذه األشغال السيد احلبيب الشوباين الوزير 
 .املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 71تاريخ لقد عقدت اللجنة اجتماعها األول ب 
دشنته باالستماع إىل عرض السيد الوزير  2172مارس 

التقدميي ملشروع القانون التنظيمي، عمل بواسطته على إبراز 
األمهية اليت يكتسيها هذا النص التشريعي، الذي يأيت يف إطار 

، ويأيت كذلك 2177التنزيل الدميقراطي لدستور اململكة 
حلكامة اجليدة، ترسيخا للبناء الدميقراطي ودعم أسس ا

وتكريسا ملبادئ االستحقاق والشفافية وربط املسؤولية 
 .باحملاسبة

لذلك، يؤكد السيد الوزير بأن املشروع القانون  
التنظيمي يكتسي داللة سياسية بالغة األمهية، ويعترب كذلك 
أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على الربملان من قبل 

ون التنظيمي جاء هبدف وأفاد بأن املشروع القان. احلكومة
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حتديد الئحة املؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية اليت يتم تعيني 
مسؤولني عنها باجمللس الوزاري والئحة املقاوالت العمومية 

اليت املصادقة على تعيني املسؤولني عنها يف نفس  اإلسرتاتيجية
ويهدف أيضا حتديد الئحة املؤسسات العمومية . اجمللس

السامية باإلدارات العمومية اليت تتم املصادقة  والئحة املناصب
على تعيني املسئولني عنها يف اجمللس احلكومي، كما يهدف 
حتديد مبادئ ومعايري التعيني يف الوظائف السامية اليت يتم 

 .التداول بشأهنا يف جملس احلكومة
وأوضح السيد الوزير، بأن مصاحل الوزارة عملت على      

رنة مع بعض التجارب الدولية يف موضوع القيام بدراسة مقا
التعيني يف الوظائف العليا، وأفاد بأهنا ال تعرف منوذجا موحدا، 
بل أظهرت بأن هناك ثالثة توجهات مبستويات خمتلفة، تقوم 

كما متت . على اعتبارات سياسية أو مهنية أو جتمع بينهما معا
معموال  مقارنة ما يقرتحه مشروع القانون التنظيمي مع ما كان

به سابقا فيما يتعلق بالتعيني يف املناصب السياسية السامية، 
حيث كان عدد املناصب السامية اليت يتم التعيني فيها مبرسوم 

أما . 7442ال يتعدى سبعة عشر منصبا حسب دستور سنة 
ما يقرتحه مشروع القانون التنظيمي، وبعد حصر املناصب 

املرفقني هبذا النص  2ورقم  7السامية احملددة يف امللحقني رقم 
التشريعي واليت يتم التداول يف شأهنا يف اجمللس احلكومي، بلغ 

 .وظيفة 7787تبعا ملشروع القانون التنظيمي 
وأشار يف األخري، إىل أن املادة الرابعة من مشروع القانون     

التنظيمي تنص على إصدار نص تنظيمي حيدد مسطرة االقرتاح 
مية من قبل السلطات املعنية وتقدمي لشغل الوظائف السا

ملفاهتم وعرضها من قبل رئيس احلكومة على مداوالت اجمللس 
 . احلكومي

ومبا أن مشروع القانون التنظيمي يعترب مبثابة لبنة أولية يف      
مسلسل بناء احلكامة اجليدة، فقد وعد بأنه سيتم تعزيزه 

لية على بإصالحات هيكلية أخرى هتم إصالح الرقابة املا
املنشآت العامة، كما سيتم تفعيل دور اجملالس اإلدارية هبذه 
املؤسسات واملقاوالت وتفعيل الرقابة الداخلية وإصالحات 
أخرى تضمنها هذا العرض التقدميي الذي عملنا على إرفاقه 

 .هبذا التقرير نظرا ألمهيته
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 ة النواب المحترمون،السيدات والساد
على إثر هذا التقدمي، تناول الكالم بعض األعضاء يف      

االجتاه األول طالب بضرورة : إطار نقط نظام أبرزت اجتاهني
تأجيل املناقشة حول مشروع القانون التنظيمي إىل حني متكني 
السيدات والسادة النواب ومدهم بالنصوص التشريعية 

يها السيد الوزير يف عرضه، لكي والتنظيمية، اليت أشار إل
يتمكن األعضاء من معرفة احملددات اليت طبقت لتحديد 

. إسرتاتيجية بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية دون أخرى
وركز هذا االجتاه على كون مرحلة دراسة مشروع القانون 
التنظيمي هي مرحلة الشروع يف العمل على حتديث مؤسسات 

يندرج ضمنها متكني السيدات والسادة  الدولة وأجهزهتا، اليت
النواب من كافة املعطيات املرتبطة هبذه املؤسسات واملقاوالت 

 .العمومية
وباإلضافة إىل ذكر املربرات اليت أدخلت يف امللحق  

، انطالقا من الظهائر 2واألخرى يف امللحق رقم  7رقم 
الشريفة والنصوص التنظيمية املؤطرة، ووصوال إىل حماضر 

الس اإلدارية املنعقدة مؤخرا، ليتأكد األعضاء من حقيقة اجمل
استمرار اكتساب هذه املؤسسات للطابع االسرتاتيجي من 

 .عدمه
وبعد أن أوضح السيد الوزير، بأنه ميكن التعرف على      

وضعية املؤسسات العمومية من خالل القوانني اليت تتعلق هبا 
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ف بأن املقاوالت العمومية واليت مت نشرها باجلريدة الرمسية، أضا
ختضع للنظام الشهري حبكم أهنا تعترب مبثابة شركات يؤطرها 

 .قانون شركات املسامهة الذي يشري إىل أمهية املقاولة
أما االجتاه الثاين الذي برز من خالل نقط النظام، فريى      

حامسا بأن مطلب االجتاه األول ال يفهم منه رهن عمل اللجنة 
عن حسن نية ملدة زمنية إىل ما بعد إجياد الوثائق  حول املوضوع

وثيقة من نصون تشريعية  7211املتعلقة هبا واليت تفوق 
وتنظيمية تؤطر هذا العدد الكبري من املؤسسات واملقاوالت 

 .العمومية، مما قد يتطلب وقتا طويال
ومت التذكري يف هذا الصدد، بأن متكني السيدات  

ئق اليت يطلبوهنا مل يكن يف املتناول، بل والسادة النواب من الوثا
كما أن التعرف .  هو حديث وارتبط يف البدء بقانون املالية

على هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية وعلى التعرف على 
حقيقة وضعها وكوهنا إسرتاتيجية، تضمنه حسب السيد الوزير، 

قاوالت التقرير املرفق بالقانون املايل املتعلق باملؤسسات وامل
 .العمومية، والذي يفصل يف املعطيات حوهلا

وانتهى هذا النقاش بضرورة تسجيل كون السيدات      
والسادة النواب يناقشون هذا القانون التنظيمي يف غياب 
الظهائر واملراسيم التنظيمية واألنظمة األساسية املتعلقة هبذه 

 .املؤسسات واملقاوالت العمومية
هذا الصدد، أن الوزارة عملت يف واجلدير بالذكر يف  

االجتماع املوايل على توفري هذه النصوص ومت توزيعها على 
 .األعضاء

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
لقد شارك السيدات والسادة النواب بكثافة يف املناقشة      

ظيمي، ولعل أول نقطة أمجعوا العامة حول مشروع القانون التن

رأيهم عليها خالل هذه املناقشة هي األمهية البالغة اليت 
يكتسيها هذا النص التشريعي الذي ينطوي على داللة سياسية 
عميقة، حيث جاء كأول مشروع قانون تنظيمي بعد حتمل 
احلكومة احلالية مسؤولية تدبري الشأن العام، وجاء بناء على 

 .طي للمقتضيات الدستوريةالتنزيل الدميقرا
ولقد استأثر موضوع املعايري اليت على أساسها مت  

تصنيف هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية إىل إسرتاتيجية 
وغري إسرتاتيجية باهتمام السيدات والسادة النواب، واقرتحوا 
حتديد معايري واضحة الستبعاد كل لبس قد حييط هبذا األمر ما 

درج ضمن اهلدف العام الذي جاء به الدستور دام اإلتيان به ين
اجلديد للمملكة، بغية حتديد التوازن بني السلط وتوزيع سلط 

 .التعيني بني اجمللس الوزاري وجملس احلكومة
واستحسن األعضاء كون مشروع القانون التنظيمي جاء      

مببادئ ومعايري واضحة، سيتم بناء عليها وأخذا هبا، تعيني 
ودعوا إىل . لى رأس هذه املؤسسات واملقاوالتاملسؤولني ع

إعادة النظر يف توزيع املؤسسات واملقاوالت العمومية بني 
، وعربوا عن عدة أفكار أخرى حاولنا 2ورقم  7امللحقني رقم 

 .حترير ملخص عنها جتدونه ضمن هذا التقرير
بعد ذلك، استمع األعضاء إىل ردود وأجوبة السيد الوزير      

الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، قبل املرور إىل املكلف ب
املناقشة التفصيلية ملضامني مشروع القانون التنظيمي ومواده يف 

 .االجتماع املوايل
وعند البداية أثار بعض السيدات والسادة النواب،  

مالحظات واقرتاحات حول عنوان املشروع، غري أن أحد 
ان املشروع، استند إىل السادة النواب، ولتربير رأيه حول عنو 

مذكرة تقدمي تتعلق مبشروع القانون التنظيمي سبق للسيد الوزير 
أن تقدم هبا أمام اجمللس احلكومي، مما أدى إىل بروز اجتاه من 
األعضاء استنكر عدم اطالعهم على هذه املذكرة وآخذوا على 
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الوزارة هذا األمر، وطالبوا بضرورة توزيع هذه املذكرة على 
ت والسادة النواب، تعزيزا للتعامل اجلديد الذي جيب أن السيدا

مييز العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، والذي جيب أن 
 . ينبين على الوضوح

وقد أدى هذا املوقف إىل تداول السيدات والسادة 
النواب على الكالم يف إطار نقط نظام استغرقت مدة 

، األول يربر الرأي األول االجتماع الثاين بكامله بني فريقني
ومت االتفاق يف األخري، على . والثاين يدافع عن الرأي الثاين

ضرورة إطالع السيدات والسادة النواب على هذه املذكرة قبل 
استئناف اللجنة حول املناقشة التفصيلية ملشروع القانون 

 .التنظيمي، وقد مت هذا األمر يف االجتماع املوايل
 حترم،السيد الرئيس الم

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

استغرقت املناقشة التفصيلية ثالثة اجتماعات، تدارس      
السيدات والسادة النواب باللجنة خالهلا املواد الست ملشروع 
القانون التنظيمي، كما مت االطالع على وضعية كل املؤسسات 

بامللحقني، وكذا املناصب السامية واملقاوالت العمومية املوزعة 
وجتدون . اليت مت انتقائها ليتم تعيني مسؤولني على رأسها

 .مضمون هذه املناقشة التفصيلية ضمن هذا التقرير
وعند هناية هذه املناقشات، مت االتفاق على حتديد  

مهلة زمنية لتقدمي اقرتاحات السيدات والسادة النواب التعديلية 
 .لتنظيميملشروع القانون ا

وبالفعل، فقد توصلت اللجنة بعدة تعديالت من  
 33نواب ونائبات الفرق واجملموعات النيابية بلغ عددها 

تعديال قدمت من قبل نواب فرق وجمموعيت  71تعديال، منها 
 1األغلبية املشرتكة، وتقدم فريق التجمع الوطين لألحرار ب 

والفريق  تعديال 77تعديالت وفريق األصالة واملعاصرة ب 

 2مخس تعديالت والفريق الدستوري ب  1االشرتاكي ب 
 .تعديالت
 22وقد انكب األعضاء باللجنة، يف اجتماع بتاريخ  

، على دراستها والبت فيها، فصادقت مكونات 2172أبريل 
قبال جزئيا ومت  2تعديال، منها  71اللجنة باألغلبية على 

.  تقبلها احلكومةسحب باقي التعديالت وأجزاء التعديل اليت مل
كما رفض األعضاء باللجنة باألغلبية باقي التعديالت اليت 

 .تقدمت هبا باقي الفرق النيابية واليت سحب منها تعديل واحد
واجلدير بالذكر، أن هذه التعديالت املوافق عليها  

أضافت مادة أوىل جديدة، كما حذفت مقتضيات من مادة 
بعد أن مت دمج املادتني أخرى من مشروع القانون التنظيمي 

وبقي . الثانية واخلامسة يف مادة واحدة هي املادة الثالثة اجلديدة
بالتايل مشروع القانون التنظيمي متضمنا لست مواد، وهو 

 .نفس عدد املواد الذي كان يف األصل
وجتدر اإلشارة أيضا، إىل أنه خبصوص التعديل الثامن  

بشأن املادة الثالثة يف  لنواب فرق وجمموعيت األغلبية املقدم
مت سحبه بعد أن أكد السيد  قد( اجلديدةاملادة الرابعة )األصل 

الوزير بأن تعديل القطاع اخلاص املذكور باملادة هو أعم ويشمل  
 .كذلك املهن احلرة

ويف األخري، صادق السيدات والسادة النواب باللجنة  
طبيق املتعلق بت 12.72على مشروع القانون التنظيمي رقم 

من الدستور برمته كما مت تعديله  42و  34أحكام الفصلني 
 : بأغلبية احلاضرين، وكانت النتيجة كما يلي 

  12 :الموافقون
  6 :المعارضون
  4 :الممتنعون

وجتدر اإلشارة يف األخري، إىل أنه وقع سهو عند حترير 
املشروع املصوت عليه يف املادة الرابعة، فقد سقطت سهوا 
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الفقرة الثانية من املادة األوىل ومت استدراك ذلك مبلحق  عبارة يف
 .سيتم توزيعه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :السيد الرئيس
أفتح اآلن باب املناقشة العامة ، شكرا للسيد املقرر

للمشروع، سأعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية، للسيد 
 .يتفضل مشكوراالنائب احملرتم السيد سليمان العمراين، فل

 :   النائب السيد سليمان العمراني باسم فريق العدالة والتنمية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم 
 . المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ين،السيدات النائبات والسادة النواب المحترم
أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية 

 12.72برسم هذه املناقشة العامة ملشروع القانون التنظيمي 
 .من الدستور 42و  34بتطبيق أحكام الفصلني 

وامسحوا يل حضرات السيدات والسادة، أن أعرب عن  
مشاعر الفرحة واالبتهاج، وال شك أن هذا شعورنا مجيعا، يف 

سة التشريعية اليت تشكل حدثا تشريعيا متميزا بدون هذه اجلل
هذا احلضور اهلائل للربملانيني وسوف يزيدون، دليل . سابق

على حيوية جديدة يف مشهدنا السياسي هذا احلضور اليوم 
كان السادة . اجتماعات 1تتويج ملسار شهدته اللجنة يف 

النواب والسيدات النائبات حيضرون بكثافة وكانت أحيانا 
الكراسي ال تسعف، فلذلك السادة الربملانيون كانوا منخرطني 
جبدية وبكامل املسؤولية يف مناقشة هذا املشروع القانون 

واليوم، نأيت إىل اجللسة العامة لكي . التنظيمي يف اللجنة
نتدارس هذا املشروع التنظيمي، الذي يشكل أول خطوة يف 

 .مسار تفعيل الدستور يف عهد احلكومة اجلديدة

هذا املشروع السيدات والسادة، يأيت يف سياق نعلمه  
املغرب اليوم يعيش حيوية غري مسبوقة، املغرب اليوم . مجيعا

تسري فيه روح جديدة، هذه الروح اجلديدة  الذي تتجلى يف 
إعالمنا، يف مؤسستنا التشريعية، يف مبادرات وزراء احلكومة، 

أن املغرب، يف  ذلك. هي تتويج ملسار عرفه املغرب قبل سنة
سياق التفاعل اإلجيايب مع الثورات العربية، قام بالتدافع 
اجملتمعي واملدين والسياسي باخلصوصية اليت متيز هبا املغاربة 

 4فرباير وكان خطاب  21دائما، فكانت نضاالت حركة 
مارس وكان اإلسهام املقدر لألحزاب السياسية والنقابات 

تاج مذكرات شكلت غىن تشريعيا ومجعيات اجملتمع املدين يف إن
هذا احلراك الذي توج يف النهاية بإقرار دستور . ملشروع الدستور

 .2177اململكة، يف إمجاع وطين يوم فاتح يوليوز 
إهنا حضرات السيدات والسادة، ثورة جديدة  

للمغاربة مع ملكهم، واليت شكلت منطلقا ملسار جديد يشهده 
نونرب  21تشريعية يوم  املغرب مر عرب تنظيم انتخابات 

، شكلت لبنة يف البناء الدميقراطي لبالدنا شهد اجلميع 2177
بشفافيتها بنزاهتها وأفضت إىل تشكيل حكومة جديدة بقيادة 

اليوم، الكل مدعو، حنن مجيعا مدعوون، أن . العدالة والتنمية
املغاربة ملا اختاروا اختيارا . نونرب 21حنسن استيعاب رسائل 

نرب، مل يكن هذا االختيار اعتباطيا، إهنم اختاروا نو  21يوم 
هذا االختيار الذي يفيد أهنم مع اإلصالح وأهنم يريدون 

وأن هذا اإلصالح املنشود، . اإلصالح داخل الدستور اجلديد
 .، إال يف إطار االستقرارهالتمعاال ميكن أن يتم وأن يبلغ 

 العام املغاربة اختاروا العدالة والتنمية لقيادة تدبري 
حزب العدالة والتنمية حتمل املسؤولية، يف وضع غري . الوطين

ولكن مع ذلك، هو وشركاؤه . مستقر، لنقل ورث وضعا ملتهبا
يف األغلبية، يتحملون املسؤولية يف أن يتمكن املواطنون 
واملواطنات من التعبري عن مواقفهم، من ممارسة حقوقهم يف 
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إطار ثوابت اململكة  التعبري عن كل انشغاالهتم، لكن يف
ودستورها ومقتضيات القانون اجلاري هبا العمل، هذه هي 

احلكومة اجلديدة . املعادلة اليت جيب أن ننجح فيها مجيعا اليوم
تتحمل مسؤولية تارخيية، وهي أن تعيد االعتبار للقانون 

إذا كان يف السابق، بعض احلكومات، حتين . وللمؤسسات
وط الفئوية وال تأخذ بعني رؤوسها وختضع للضغط وللضغ

االعتبار احلقوق الوطنية والعدالة والشفافية واملساواة، هذه 
القواعد السابقة هي اليت أدت إىل هاته االختالالت اليت جندها 

. اليوم، عندنا رهان مجيعا أن نقطع مع هذا املنطق. اليوم
املغرب ديال املغاربة كاملني ماشي ديال فئات حمددة، ماشي 

واحلكم يف هذا كله هو . جهات حمددة، ديال اجلميعديال 
لذلك، إال  . دستورنا، هي قوانينا، هي مؤسساتنا يف النهاية

كانت العدالة والتنمية اليوم حتملت املسؤولية ورثات هاد 
الوضع، كما قلت امللتهب، فهي مستعدة حتمل املسؤولية إىل 

غلبية وهادوا ماشي شأن ديال األ. النهاية مع كل شركائها
فقط، اليوم نرفع أصواتنا عاليا، كلنا، أغلبية ومعارضة، بأن أهم 
الرهانات اللي خصنا منشيوا هلا مجيع وجنحوا فيها وهي إرساء 
نظام جديد للحكامة ومكافحة الفساد وتوقيف اقتصاد الريع، 

يف ذلك، خصنا خنوضوا مجيع . ليس هناك من خيتلف على هذا
قل بالدنا إىل مصاف الدول ثورة جمتمعية جديدة، لكي نن

املتقدمة وعندنا واحلمد هلل اليوم دستور متقدم يسمح لنا  
 .كمرجعية أن نذهب بعيدا يف اإلصالح

 حضرات
 السيدات والسادة، 

اليوم نعيش يف ظل دستور جديد، هذا الدستور 
اجلديد هو نتاج إرادة مجاعية قد وضع من القواعد ومن 

ن ترسي نظاما فعاال للحكامة املقتضيات ما ميكن مؤسساتنا أ
هذا الدستور قد . ومكافحة الفساد وإلنتاج التنمية يف بالدنا

نقلنا من نظام دام لعقود، نظام ملكية تنفيذية مل يكن ميلك 
. منصب فقط 71فيها جملس احلكومة إال التعيني مبرسوم يف 

اليوم انتقلنا إىل وضع دستور متقدم، إىل نظام ملكية دستورية 
اليوم، احلكومة متلك أن تعني . نية اجتماعية دميقراطيةبرملا

منصب، أليست هذه إحدى  71787منصب من  7787
مظاهر الثورة املغربية وتعزيز الدميقراطية يف بالدنا ؟ اليوم 
حضرات السيدات والسادة، عندنا دستور ينشئ تعاقدا سياسيا 

 .أمجع عليه املغاربة مجيعا
، أن أقارب هذا املوضوع وامسحوا يل يف هذه الكلمة 

 :املطروح علينا اليوم من خالل زاويتني
الزاوية األوىل، أي مرجعيات تؤطر هذا املشروع  

 القانون التنظيمي املطروح علينا اليوم ؟
هي أهم املقومات اليت جتعل من  الزاوية الثانية، ما 

مة يف هذا املشروع قانون التنظيمي رافعة أساسية لنظام احلكا
 ؟ابالدن

وأبدأ باحلديث حول املقتضيات الدستورية الناظمة  
م العليا، ذلك أن هذا القانون التنظيمي يللتعيني يف املراس

بصفته هو عكس وتفعيل الدستور، يف ذلك جيب أن يكون 
 .منضبطا يف الدرجة األوىل بالقواعد الدستورية اجلارية هبا العمل

 حضرات السيدات والسادة، 
دستورنا اجلديد قد أرسى مشهدا  ال خيفى عليكم أن

مؤسساتيا جديدا، يف شبه قطيعة عن نظام مؤسسايت لدستور 
اليوم عندنا صالحيات امللك حمددة يف الدستور، عندنا . 42

 عندنا السلطة صالحيات السلطة التنفيذية حمددة يف الدستور،
 .عندنا السلطة القضائية التشريعية

ك، ألن هذا احلديث فيما يتعلق باجملال احلصري للمل 
جيب أن نتحدث فيه، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي، لكي 
نقيس إىل أي حد يستجيب ملطلب التنزيل الدميقراطي 
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للدستور، ال منلك يف هذه املقاربة إال مرجعية الدستور أوال 
ولذلك، حىت ننأى يف حتليلنا عن أي قراءة متعسفة . وأخريا

 يستطيع، جيب أن نذهب رأسا للدستور أو عن ننطقه مبا ال
 . للفصول ونقرأها وهي ناطقة حتتاج إىل من ينطقها

 :اجملال احلصري للملك حدد يف
ممارسة الصالحيات الدينية املتعلقة بإمارة : 37الفصل   -

 .املؤمنني
 .ممارسة صالحيات رئاسة الدولة: 32الفصل   -
 .تعيني عشر شخصيات يف جملس الوصاية: 33الفصل   -
تعيني رئيس احلكومة وأعضائها وإعفاء : 31الفصل   -

 .احلكومة
 .حل جملسي الربملان أو أحدمها: 17الفصل   -
 .املوافقة على تعيني القضاة: 11الفصل   -
 .إعالن حالة االستثناء: 14الفصل   -
تعيني ست أعضاء يف احملكمة الدستورية : 711الفصل   -

 .وتعيني رئيس هذه احملكمة
واملقرتحات ومراجعة  عرض املشاريع: 713الفصل   -

 .الدستور على الشعب قصد االستفتاء
هذه هي الفصول الدستورية اليت نظمت اجملال  

 .احلصري للملك واليت تتم مبوجب ظهائر
 :اجملال الثاين هو اجملال احلصري للحكومة، عندنا 
ينص على أن الربنامج احلكومي ينفذ من   84الفصل   -

 .نيقبل احلكومة ويضمن تنفيذ القوان
 .ينص على ممارسة السلطة التنظيمية 41الفصل   -
تعيني رئيس احلكومة يف الوظائف املدنية، يف  47الفصل   -

 .اإلدارات العمومية

القضايا موضوع مداوالت جملس  42الفصل   -
 .احلكومة

هذه الفصول حتدد اجملال احلصري للسلطة التنفيذية 
 . وللحكومة

لك وبني جملس وعندنا مساحة تنفيذية مشرتكة بني امل
 .احلكومة، فضاء هذه املساحة املشرتكة هو اجمللس الوزاري

انطالقا من املرجعية السابقة، أننا إذا كنا قد انتقلنا  
من نظام ملكية تنفيذية إىل نظام ملكية دستورية دميقراطية 

الذين يقولون . برملانية اجتماعية، فألن هذا احملدد حمدد فعال
هذا حقهم وهذا أحد مطالب احلركة  بامللكية الربملانية،

لكن اليوم، الدستور حسم . االحتجاجية يف السنة املاضية
تزال حتتاج إىل أن يكون للملك حضور،  بالدنا ما. املوضوع

فهذه املساحة . لكن هذا احلضور حمدد حصريا يف الدستور
، الذي ينص وحيدد القضايا 34املشرتكة هي موضوع الفصل 

اجمللس الوزاري، ومن بينها قضايا التعيني يف  موضوع التداول يف
املناصب العليا أو فيما يتعلق حتديدا برئاسة املقاوالت 
اإلسرتاتيجية واملؤسسات اإلسرتاتيجية بناء على اقرتاح من 

 .رئيس احلكومة ومببادرة من الوزير املعين
 حضرات السيدات والسادة، 

ؤسسات هذا املسار، مسار تعيني املسؤولني على امل
واملقاوالت العمومية سواء كنت إسرتاتيجية أو كانت عادية مير 

عندنا أوال، سلطة االقرتاح الذي . عرب ممارسة سلط متعددة
يقرتح سواء يف اجمللس احلكومي أو يف اجمللس الوزاري هو رئيس 

إذا كل الرتشيحات متر ضرورة من رئاسة احلكومة، . احلكومة
سلطة املبادرة مكفولة للوزير . قرتاحهذه السلطة األوىل ديال اال

السلطة الثالثة، سلطة التداول، اجمللس احلكومي واجمللس . املعين
يتداول اجمللسان يف الرتشيحات احملالة  -حسب احلالة-الوزاري 

وعندنا . عليهما من رئيس احلكومة مببادرة من الوزير املعين
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لس احلكومي أو سلطة التعيني، أداة التعيني، إن املرسوم يف اجمل
وعندنا سلطة اإلشراف، بعد املبادرة . الظهري يف اجمللس الوزاري

واالقرتاح والتداول والتعيني، السلطة اخلامسة سلطة اإلشراف، 
من يشرف وميارس الوصاية على كل هذا املشهد املؤسسايت من 

. مقاوالت ومؤسسات عمومية أو غري عمومية، إهنا احلكومة
 82الفصل: رات السيدات والسادة، أوالودليلنا يف ذلك، حض

من الدستور ينص على أن احلكومة متارس اإلشراف والوصاية 
، ينص أن 712الفصل . على املؤسسات واملقاوالت العمومية

السلطة احلكومية هلا سلطة على كل املعينني يف املناصب العليا 
 وميكن للجان املعنية يف الربملان، يف كال اجمللسني، أن تطلب

االستماع إىل مسؤويل اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت 
إذا . العمومية، وذلك حبضور الوزراء املعنيني وحتت مسؤوليتهم

للربملان السلطة أن يدعو مسؤويل مؤسسات املقاوالت إىل 
وعندنا . الربملان ليستمع إليهم حبضور الوزراء وحتت مسؤوليتهم

يعملون باسم  الذي ينص أن العمال والوالة 731الفصل 
احلكومة، يعملون على تأمني تطبيق القانون وتنفيذ النصوص 

يقوم الوالة والعمال "التنظيمية للحكومة ومقرراهتا إىل أن يقول 
حتت سلطة الوزراء املعنيني بتنسيق أنشطة املصاحل الالممركزة 

 ".لإلدارة املركزية ويسهر على حسن سريها
 حضرات السيدت والسادة،  

ى عليكم، أننا انتقلنا من نظام التعيني، مبوجب ال خيف 
، إىل نظام جديد هذه 12من الدستور ديال  11الفصل 

اليوم، كما ذكر . 2177معامله وقواعده وإطاراته يف دستور 
يكفي . السيد الوزير احملرتم، األرقام اليت قدمت معربة كل التعبري
تعيني يف أن أذكر، أننا انتقلنا لنظام مل يكن يسمح فيه بال

منصبا فقط إىل وضع جديد  71اجمللس احلكومي إال يف 
دستوري، احلكومة أو جملس احلكومة مؤهلة لكي تعني يف 

منصب، هذا انتقال هائل وكبري، رمبا قد ال تتوفر اللغة  7787

يف توصيفه وجيب أن نقرأه بعني موضوعية ومتجردة، هذا احملور 
 .األول حضرات السيدات والسادة

ر الثاين، الشك أن موضوع التنزيل الدميقراطي احملو  
للدستور حاضر بقوة يف هذا النقاش، باعتبار أن هذا القانون 
التنظيمي أوىل اللبنات لتفعيل هذا الدستور يف عهد احلكومة 

وال شك . لذلك، تنزيل الدستور مطروح علينا بقوة. اجلديدة
ج يف برناجمها، أننا مجيعا يف الربملان، واحلكومة وفية هلذا النه

واحلكومة التزمت . الكل منضبط للتنزيل الدميقراطي للدستور
أمام الربملان بأن تعمل على التنزيل الدميقراطي التشاركي 

لكن، حضرات السيدات والسادة، دعونا نتساءل . للدستور
إذا كنا متفقني على هذا، لكن وفق أي منهجية، وفق أي 

م للمغاربة لباسا قد رس 2177منطق ؟ إذا كان دستور 
جديدا، وضعا جديدا ميكن أن ينقلنا إىل مدى عقد أو عقدين 
من الزمن، فهل يف مكلة الربملان ويف مكلة احلكومة أن تذهب 

. رأسا إىل التفعيل الدميقراطي للدستور رأسا ؟ هذا ال ميكن
دستورنا ينص على إصدار قوانني تنظيمية متعددة، ينص على 

. حكامة وغريها من املقتضياتتأسيس مؤسسات مهمة لل
احلكومة لن تتحمل املسؤولية أن تفعل كل هذا، ولكن إن 
التنزيل الدميقراطي التشاركي للدستور ال ميكن أن يتم إال مبنهج 
التدرج، ولكن ليس أي تدرج، كاين التدرج اخلامل الذي 
يسكنه اخلمول والرتدد، وهذا ما ميكنش يكون، احنا حمتاجني 

م، جاد جدية وحزم احلكومة اجلديدة، هذا هو إىل تدرج حاز 
فالذين حييلوننا على جتارب . املنهج اللي خصنا منشيوا ليه

برملانية أجنبية، جيب أال ينسوا أننا يف املغرب عندهم نظام 
سياسي ممتد يف الزمان، خصوصا املغرب اللي حاضر بقوة يف 

آخر على ال انتقلنا من نظام إىل نظام يإ. هذا النظام السياسي
مستوى النظام السياسي املغريب، هذا اختاروه املغاربة، ولكن ال 
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املغاربة اختاروا اختيار دياهلم، . جيب أن حناكم مبرجع الدولية
 . وداروا يف الدستور هو الذي حيكمنا مجيعا

وجيب أال ننسى، حضرات السيدات والسادة، إذا  
كفي لتنزيل كان البعض يلمز احلكومة على أهنا مل تعمل مبا ي

الدميقراطية للدستور أو أهنا فشلت، جيب أال ينسى بعض 
القائلني هبذا الكالم بأهنم كانوا جزءا من معاهدة املرحلة 

نونرب وقبل فاتح يوليوز، هاد املرحلة املوسومة  21السابقة قبل 
ودعوين أقول لكم، كانت . بالسياسة ديال الضبط والتحكم
رب غادية، إنتاج النموذج سياسة ديال بنعلة ومصرة املغ

التونسي واملصري يف املغرب كانت غادية بقوة وبدون هوادة 
ما نساوش الناس هاد الشي، . لوال لطف اهلل مث الربيع العريب

وما نساوش بأن يف نظام واحد العهد السابق، املرحلة السابقة 
، كان عندنا دستور كيفما كان احلال 2177على دستور 

انوا جزء من معادلة تعطيل الدستور،  ماشي سيء، ولكن ك
كانوا جزء من معادلة تعطيل وظيفة الربملان، ما كانش ممكن 
للربملان يشكل جلان تقصي احلقائق ألن كانت التعليمات وكان 

التوظيفات كيف كانت تكون يف املرحلة السابقة، هاد .. وكان
الناس اللي تريمزوا للمرحلة السابقة خصهوم خيجلوا من 

 .م شويةنفوسه
التنزيل الدميقراطي التشاركي "اليوم، حنا شعارنا واحد  
قد نكرر جتارب  -ال قدر اهلل-ولكن مبنهجية، وإال " للدستور

سابقة، يف املغرب ويف خارج املغرب، وما للزمن بالعهد من 
 .قدم

 حضرات السيدات والسادة،
هذا التنزيل الدميقراطي التشاركي للدستور مطلبنا  
الضمانات : كن لنطمئن أن هذا املطلب له ضماناتمجيعا، ول

األوىل هو الدعم امللكي، ما بقاش ممكن اليوم متشي 
الرتشيحات يف مؤسسات أو مقاوالت عمومية أو مناصب 

جيب أن . سياسية متشي رأسا للديوان امللكي، هذا األمر انتهى
متر على رئيس احلكومة مببادرة الوزير املعين، وتنتهي يف جملس 

 .حلكومة أو جملس الوزراء حسب احلالةا
امللك ضمانة للتنزيل الدميقراطي اليوم، جاللة  

 .وتعلمون اإلشارة ال حاجة للوقوف عندها. لدستورل
األمر الثاين، القانون التنظيمي املوضوع علينا اليوم  

سوف خيضع الحقا للفحص الدستوري من قبل احملكمة 
ا  جنتهد كربملان إلغناء هذا  حن. الدستورية أو اجمللس الدستوري

غدا إال اجمللس الدستوري بأن ليه بأنه، حنا كربملان . املشروع
وكحكومة، ماحرتمناش التنزيل الدميقراطي للدستور فليقلها، 
فأين العيب إذا قال هذا، ورجعنا ملشروع القانون ونعاودوا 

حنن جنتهد ونعمل ما يف . نقادوه،  هذا هو دولة املؤسسات
لكي ننزل دميقراطيا هذا الدستور، يف هاد املشروع  وسعنا

لكن، هناك ضمانة املراقبة الدستورية للمحكمة . التنظيمي اليوم
 .الدستورية
إذا أتت احلكومة . والضمانة الثالثة هي حنن، الربملان 

مبشاريع قوانني جتايف هذا املنطق أو ال تستجيب هلذا املطلب، 
اله، ألن الربملان عنده الرقابة الربملان خاصه يقول الكلمة دي

وعنده السلطة يف أن يالئم ما حيال عليه للمقتضيات 
ألنه يف النهاية هاد القانون . الدستورية اجلاري هبا العمل

التنظيمي سوف يصدر، لكن باسم من ؟ بامسنا حنن  
فلذلك، الربملان يتحمل املسؤولية أن يقوم بوظيفته .كربملان

 .زيل الدستورديال املراقبة حلسن تن
مث هناك، يف املرتبة الرابعة، الضمانة ديال املراقبة  

غدا، إذا كانت هاد احلكومة أساءت أو مل حتسن يف . الشعبية
سنوات أو  3بعد . التنزيل الدميقراطي للدستور، الشعب موجود

وجييو . سنوات سوف تؤدي احلكومة احلساب أمام املواطنني 1
احلكومة كنت بدستور جديد ولكنك ليها أنت  ااملواطنني يقولو 
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مل تكون يف مستوى التنزيل الدميقراطي للدستور، انصريف 
 . وغادي جنيبو ناس آخرين، هادي هي الدميقراطية

فلذلك، هاد الرقابات األربع هي ضمانات مؤسساتية 
 .لكي ننزل دستورنا بطريقة دميقراطية وتشاركية

 حضرات السيدات والسادة،
علينا، يف احملور الثاين من هذه  املشروع املعروض 

املداخلة، ميلك من  املقومات ومن اإلمكان ما جيعله وفيا 
 .مبطلب تعزيز نظام احلكامة يف بالدنا

وأريد يف البداية، أن أنوه بعمل السيد الوزير احملرتم يف  
اللجنة، الذي كان مستجيبا ملطلب أعضاء اللجنة بتمكينها 

عال، جبهد استثنائي ومقدر وظرف وقد كان هذا ف. من الوثائق
األمر الثاين، السيد الوزير أفاد أعضاء اللجنة، . زمين وجيز

مبعايري التمييز بني اإلسرتاتيجي وغريه فيما يتعلق باملقاوالت 
وكان هذا موضوع نقاش غين داخل اللجنة، . واملؤسسات

 .أفادنا وأفاد هاد املشروع يف النهاية
 حضرات السيدات والسادة،

أوال، مبادئ : ء هبا هذا املشروعاليت جمن أهم القضايا ا 
مرجع ألزم واضع النص أن حيدد  42طبعا، الفصل. الرتشيح

فجاء املشروع . مبادئ ومعايري الرتشيح، وذكر بعض املقتضيات
وفيا هلذا املطلب الدستوري، وهذا أمر جديد يقع يف املغرب، 

دميقراطية وال من شأنه أن حيدث حتول عميق يف املمارسة ال
 .شك أنه يشكل قفزة جبارة يف تكريس مبادئ احلكامة اجليدة

ألركز يف هذا املوضوع املتعلق باملبادئ على مبدأ عدم  
التمييز بسبب اللون أو االنتماء السياسي أو غريمها، لكي 
أقول، إذا كانت التعيينات يف املرحلة السابقة كانت موسومة يف 

العتبارات السياسية اليت ال تنسجم مع الغالب األعم باملنطق وا
املبادئ القانونية العليا ديال تكافؤ الفرص والعدالة 

كانت االعتبارات احلزبية الضيقة .. واالستحقاق والشفافية إخل

لذلك، بالدنا يف املرحلة السابقة مل تستفد من كل . متحكمة
 غىن بشري -احلمد هلل-الغىن اللي تتوفر عليه بالدنا، عندنا 

اليوم مابقاش هاد . مهم، لكن االعتبارات حالت دون ذلك
الشيء ممكن، اليوم االعتبار، يعين التمييز واإلقصاء بسبب 

احلكومة ديالنا اليوم . االنتماء السياسي، مابقاش ممكن هنائيا
خاصها تعطي الدليل أهنا تنتصر للشخص الكفء ذي التجربة 

واإلصالح اللي خاصنا ولو مل يكن حيمل لوهنا، هذا هو التغيري 
 .نديروا، ما شي داك الشيء اللي كان يف املرحلة السابقة

 حضرات السيدات والسادة،
بالنسبة ملعايري الرتشيح، نص املشروع على معايري من  

الشق الثاين من فصل )هذا مبدأ دستوري ..ضمنها املناصفة
قد نص على املبدأ، أتصور أن  74إال كان الفصل ( 74

لبنة يف مسار تفعيل انون التنظيمي، باعتباره حلقة، مشروع الق
يعطي معاين إجرائية هلذا املبدأ الدستوري  والدستور، خاص

املناصفة أفق رمسه . العام، خاص إعطاء مكانة معتربة للمرأة
الدستور، لكن خاصنا نبداو اخلطوة األوىل وهذا مطلب ما 

زابا سياسية فيهش املزايدة، هذا حتدي مطروح علينا مجيعا، أح
باألساس، ألن األحزاب السياسية هي املشتل ديال صناعة 

العام وتدبر  بالشأن خذوتأادات النسائية اللي خاصها جتي القي
 .بالدنا مجيع، هذا األمر األول

األمر الثاين، أضفنا، احنا يف األغلبية، واحد االقرتاح  
 .يف املبادئ غنتكلم عليه اآلن

، األغلبية قدمت حضرات السيدات والسادة 
تعديالت مشرتكة، وهذا واحد العنوان على التماسك ديال 
األغلبية الذي يعكس التضامن احلكومي رغم االختالف 

ومع ذلك، هذا ال ميس باالنسجام . املوجود داخل احلكومة
العام، ألنه يوم جند أن احلكومة ليس بني أعضائها خالف وال 

قولوا هاد احلكومة فيها تضارب وال مقاربات متنافرة، غادي ن
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بالعكس، احلكومة هلا من الوسع واإلطار العام ما . مشكل
جيعلها متضامنة متواصلة يف العمل، ولكن ال جيب أن حيرتم 
رأي اآلخر باش ألن هذا يف النهاية مصدر غىن للممارسة 

 .لذلك قدمنا تعديالت مشرتكة. التنفيذية
العنوان  : من بني ما قدمنا يف هاد التعديالت، أوال 

كان خمال ألنه ال يعكس املضمون ديال املشروع، فاقرتحنا 
املتعلق  12.72نتكلموا على مشروع القانون التنظيمي 

بالتعيني يف املناصب العليا، هاد املناصب العليا هي كلمة 
وأضفنا تبعا لذلك، فصل . مفتاح تعكس مضمون هذا املشروع

. ناصب العلياجديد يفسر ويوضح هذا املصطلح ديال امل
جيد أن . أضفنا، يف املعايري، معيار ديال النزاهة واالستقامة

نصف املعايري على التجربة وعلى الكفاءة وعلى املستوى العايل 
من التعليم وعلى االستفادة من حقوق املدانة والسياسية، هذا  

ولكن، إذا غابت النزاهة واالستقامة، يوشك من . كله جيد
تجربة وغريها أن يكون سبب دمار للمرفق  يتصف باألهلية وبال

فلذلك، هاد املقتضى . العام بدل أن يكون سبب هنضة وتطور
ديال النزاهة والشفافية مهم جدا، قدمناه تعديال واحلكومة قبلته 

 .مشكورة
أضفنا أيضا، الوزراء املفوضني العامني إىل الئحة  

 1و 2تني دجمنا املاد. املناصب السياسية باإلدارات العمومية
وقدمنا . لوحدة موضوعهما، وكان هذا مهم بالنسبة للمشروع

 .تعديالت حتسينية يف صياغة املشروع
لكن يف املقابل، إذا كنا قد نوهنا هبذا املشروع ومبا  

يقدمه من أدوات رافعة لنظام احلكامة، يف املقابل سجلنا بعض 
 أوال، عندنا. املالحظات اليت تشكل خصاصا هلذا املشروع

امللحق األول املتعلق بتصنيف املؤسسات واملقاوالت : ملحقان
امللحق الثاين، املتعلق باملقاوالت واملؤسسات . اإلسرتاتيجية

 .العمومية واملناصب السياسية السامية

كان النقاش حول موقع بعض املقاوالت يف امللحقني،   
أن ننقل بعض مكونات امللحق األول إىل الثاين أو يقع 

كان هذا نقاش داخل اللجنة وهاد النقاش جيب أن العكس،  
 11لكن، يف النهاية، اجمللس الوزاري يتحكم يف . يبقى مفتوحا

واألهم . يف الباقي اجمللس احلكومي، ويتحكم 21+71تعيني 
يف هذا كله، أن السلطة ديال اإلشراف على كل التعيينات 

التعيينات ونقراو بنظرة متجردة، الداللة أن . تتمارسها احلكومة
اليت تقع فيا جمللس الوزاري تقع بظهري يوقعه امللك، لكن بتوقيع 

الناس تيعرفوا ماذا يعين التوقيع  . العطف ديال رئيس احلكومة
فلذلك، وجود توقيع رئيس احلكومة . بالعطف، ينتج آثاره

يف النهاية، اإلشراف . بالعطف يف الظهري عنده الداللة دياله
إال رئيس احلكومة واحلكومة إمجاال، هذا  والوصاية ال ميارسها

 .األمر األول
إذا كانت . األمر الثاين، كان واحد النقاش يف اللجنة 

املسطرة ديال تقدمي الرتشحيات داخل اجمللس احلكومي تنص 
يف املقابل، هاد املسطرة ال تلزم تقدمي . على مقتضيات

بط الرتشيحات للمجلس الوزاري، وهاد الرتشحيات اليت تنض
للمعايري وللمبادئ املذكورة تلزم الرتشيحات اجمللس احلكومي، 

فكان عندنا نقاش،  . لكن اجمللس الوزاري ما كاينش فهاد الشي
ملاذا ال تكون الرتشيحات اليت توجه جمللس الوزراء أيضا 
منضبطة لنفس املبادئ ولنفس املعايري، باش نكونوا يف النهاية 

لسني حمكومة هبذه املدد كل الرتشيحات الصادرة عن اجمل
من  42واملعايري، وهذه تستند إىل قراءة متوسعة للفصل 

احلكومة كان عندها واحد تفسري آخر، ويف األخري . الدستور
وهذا هو االختيار اللي مشى، ولكن لندع اجمللس الدستوري 

 .يقول كلمته يف هذا اخلالف الذي وقع
واحد التعديل، من كاين أمر آخر، يف األغلبية اقرتحنا       

ضمن الشروط فيما يتعلق باملعايري، أن يستفيد ذوو اخلربة، 



 

 

 -2102أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

16 

اللذين ينتمون إىل قطاعات متعددة، واحنا اقرتحنا يتضاف 
احلكومة جاوبتنا قالت لنا، املهن احلرة داخلة يف . املهن احلرة

يف األخري، . املسمى ديال القطاع اخلاص، كان النقاش واختلفنا
ة عربت عن اإلرادة بأن املهن احلرة داخلة يف ما دام احلكوم

اخلانة ديال القطاع اخلاص، فهذا يستجيب يف العمق ملطلب 
 .األغلبية

 على سبيل اخلتم، حضرات السيدات والسادة،      
أعود جمددا لكي أؤكد على أمهية هذا املشروع قانون  

يل التنظيمي احملال علينا اليوم، والذي يشكل لبنة أساسية لتفع
الدستور اجلديد، وسيشكل رافعة خللق منطق جديد للتعيني يف 

ننوه بإصرار احلكومة بإحالة هذا املشروع على . املناصب العليا
الربملان، ونتمىن أن يشكل أداة قانونية لتجديد املشهد 

وال شك أن متحيص هذا املشروع، بعد . املؤسسايت لبالدنا
مارسة، وجيب أن صدوره واختباره، سوف يقع من خالل امل

نعود الحقا إىل مساءلة اخلصاص الذي كشفت عنه التجربة 
 . لكي حندث التغيريات والتعديالت الضرورية

احلكومة اليوم مدعوة، السيد الوزير احملرتم، إىل اإلسراع      
باعتماد خمطط تشريعي، ألنه سيشكل لوحة قيادة بالنسبة 

 .نص عليه الدستور للربملان وإلجناز املطلوب التشريعي اللي
السيد الوزير، املبادرة التشاركية إحدى عناوين برنامج  
ويف عالقة احلكومة بالربملان، هذا املطلب جيب أن . احلكومة

يتعزز عكسه وبلورته وجتسيده وتفعيله بإشراك الربملان يف كل 
املبادرات التشريعية اليت تقوم هبا احلكومة قبل أن حتال رمسيا 

، وإشراك منظمات اجملتمع املدين وغريها من على الربملان
املنظمات، إغناءا للمسودات قبل أن تأخذ طريقها الرمسي إىل 
الربملان، هذا سيعفينا من جمموعة من النقاشات وسيجود 

 .املشاريع

حضرات السيدات والسادة، شكرا لكم والسالم عليكم ورمحة 
 .اهلل

النواب،  السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس
 : رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيدة النائبة 
احملرتمة السيدة فاطمة مقنع عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، فلتتفضل مشكورة
النائبة السيدة فاطمة مقنع باسم الفريق االستقاللي للوحدة 

 :والتعادلية
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتقدم أمامكم، باسم الفريق االستقاليل      
للوحدة والتعادلية، لتقدمي قراءة الفريق يف مشروع القانون 

املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا طبقا  12.72التنظيمي 
وسأحاول جاهدة . من الدستور 42و  34ألحكام الفصلني 

وم بالتنكيد على املواطنني املغاربة وأنا أمحل هلم على أال أق
 .               مشروع قانون يأيت مبا مل تأت به مشاريع القوانني السابقة

الدستور حسم يف كثري من األشياء، الدستور اجلديد 
حسم أيضا وأقنع مسألة الربيع العريب، الدستور اجلديد اقتنع به 

اذا سآيت اليوم، وكأنين أحتاكم مل. املغاربة ووجدوا فيه أنفسهم
أمام املواطنني، بصفيت الفريق االستقاليل يف األغلبية يف 
احلكومة، واحلكومة مل مير عليها إال مائة سنة أو ما يزيد من 

مائة يوم أو ما يزيد ...غتعمروا إن شاء اهلل مائة سنة.. األيام
 .. من األيام
بيع العريب ويف وال بد من اإلشارة، إىل أنه بالنسبة للر  

وقته ويف إبانه، احلكومة، يف واليتها السابقة، استطاعت أن 
أعود هلذا املشروع الذي . خترج بوطننا احلبيب إىل بر األمان



 

 

 -2102أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

17 

يعترب أول نص يعرض على الربملان يف عهد الدستور اجلديد من 
الفريق اإلستقاليل أواله أمهية بالغة ألنه . قبل احلكومة احلالية

وع يكتسي أمهية بالغة باعتباره يدبر الشأن العام يرتبط مبوض
والسياسات العمومية، من خالل املسؤولني عن املؤسسات 

. واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية واملرافق العمومية بصفة عامة
هذه األخرية، اليت تلعب دورا هاما يف التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية للبالد
ا، يف إطار تعزيز احلكامة هذا املشروع يأيت أساس 

من الدستور  72اجليدة، كما هو منصوص عليها يف الباب 
. منها االستفادةالذي حدد كيفية تنظيم املرافق العمومية وكيفية 

كما يأيت أيضا لتكريس مبادئ االستحقاق والشفافية وربط 
 .املسؤولية باحملاسبة

هذا املشروع جاء لتفعيل أحكام الدستور، خاصة  
منه، فيما يتعلق بفصل السلط وتعاوهنا  42و  34صلني  الف

من الدستور مبا يضمن  7وتوازهنا وفقا للفقرة الثانية من الفصل 
توزيع االختصاصات بني كل من اجمللس الوزاري واجمللس 

ذلك أن . احلكومي فيما خيص التعيينات يف املناصب العليا
ني على من الدستور جاء ليحدد الئحة املسؤول 34الفصل 

املؤسسات واملقاوالت اإلسرتاتيجية اليت يتم تعيني مسؤولني 
عنها مبقتضى ظهري، بعد املداولة يف اجمللس الوزاري، بناء على 

 .اقرتاح من رئيس احلكومة ومببادرة من الوزير املعين
ويف هذا اإلطار، جاء هذا املشروع ليحدد بدقة  

على الئحة  املؤسسات واملقاوالت اإلسرتاتيجية، حيث نص
املؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية اليت يتم التعيني فيها بظهري، 
بعد املداولة يف اجمللس الوزاري، بناء على اقرتاح من رئيس 

وكذا الئحة املقاوالت العمومية اإلسرتاتيجية اليت تتم . احلكومة
 .املصادقة فيها على التعيني باجمللس الوزاري

من الدستور،  42صل ومن جهة أخرى وتطبيقا للف 
الذي نص على املناصب العليا اليت يتم التعيني فيها بعد 
التداول بشأهنا يف جملس احلكومة، وجاء هذا املشروع ليحدد 

 .الئحة هذه املناصب مببادئ ومعايري للتعيني
 السيد الرئيس، 

 السيد الوزير، 
 السادة والسيدات النواب المحترمون،

ب يتم احلديث عن مبادئ ألول مرة يف تاريخ املغر  
ومعايري فيما خيص تعيني املسؤولني، والذي مل يكن مطروحا 
سابقا، ألن املناصب العليا كانت حكرا على فئة من احملظوظني 
فقط، حيث جاء هذا املشروع مببادئ ومعايري واضحة للتعيني  

فمبادئ التعيني جاءت مبنية على تكافؤ الفرص . كما ذكر
ية واملساواة يف وجه مجيع املرشحات واالستحقاق والشفاف

واملرشحني، وكذا عدم التمييز جبميع أشكاله، وتطبيق مبدأ 
من  74املناصفة بني النساء والرجال طبقا ألحكام الفصل 

هذا، إضافة إىل معايري التعيني املنصوص عليها يف . الدستور
هذا املشروع، وهي التمتع باحلقوق املدنية والسياسية والتوفر 

ى مستوى عايل من التعليم والكفاءة الالزمة والتحلي عل
 . بالنزاهة و االستقامة

 السيد الرئيس، 
الفريق االستقاليل تعامل بإجيابية مع هذا املشروع، 
باعتباره اإلطار القانوين الذي جيسد حبق حتصني األدوات 
القانونية، حىت يكون يف خدمة احلكامة اجليدة يف تدبري 

 .يةالسياسات العموم
وقد تقدم الفريق االستقاليل، مبعية فرق األغلبية،  

بتعديالت تستهدف إغناء املشروع، منها إعادة صياغة العنوان 
مث هناك مادة حمدثة . بالتنصيص على موضوع املشروع داخله
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الغرض منها التنصيص على ماهية املناصب العليا طبقا للمادة 
 . منه 42من الدستور وتلك املتعلقة بالفصل  34

 السيد الرئيس، 
ومع ذلك، فإن الفريق االستقاليل له مالحظات على 
هذا املشروع، ألن الفريق االستقاليل وكعادته، جريء يف إبداء 

 .مالحظاته ومصلحة البالد يف أولوياته
فبالنسبة للنص التنظيمي، ويف إطار التعاون بني  

ق أن السلطتني ويف إطار تكريس مبدأ الشفافية، يأمل الفري
خيرج هذا النص التنظيمي إىل الوجود ويف اقرب اآلجال حىت 
يتم الشروع يف تطبيق هذا القانون التنظيمي وإحالته على 

 .الربملان لتنقيته وإغنائه
الفريق االستقاليل يرى أيضا، أنه كان من الالزم  

حتديد تعريف دقيق ملاهية اإلسرتاتيجية حىت يسهل تصنيفها إىل 
جي وغري اسرتاتيجي، ما دام أن األمر يتعلق ما هو اسرتاتي

بتدبري السياسات العمومية، باعتبار أن هذه املؤسسات 
 .واملقاوالت تشكل دعامة أساسية يف هذا التدبري

الفريق االستقاليل يأمل أيضا، أن يتحقق مبدأ  
املناصفة الفعلية يف التعيينات كما هو منصوص عليها يف 

، وأال يعتمد مفهوم 74 من الفصل الدستور، يف الفقرة األوىل
الفقرة األخرية منه، الذي قد يشوش على املناصفة الفعلية كما 

 .وقع يف تشكيل احلكومة باالقتصار على وزيرة وحيدة
الفريق االستقاليل أيضا، يأمل أن تشمل مبادئ  

 .التعيني ومعايريه مجيع املناصب العليا دون استثناء
املشروع جاء للقطيعة مع  ويبقى يف األخري، أن هذا 

املاضي اليت كانت فيه هذه املؤسسات تشكل دولة داخل 
دولة، وتغيب فيها احلكامة اجليدة والشفافية يف التدبري، ويطغى 

هذه . عليها استغالل النفوذ واستغالل السلطة والتحكم
املؤسسات كانت يف خدمة أغراض ذاتية وشخصية عوض أن 

طنني، بل البعض منها مت إفالسه  تكون يف خدمة الوطن واملوا
كما هو الشأن بالنسبة للبنك الوطين لإلمناء االقتصادي 

BNDE  والبعض اآلخر كان يف طريق اإلفالس لوال تدخل
الدولة كما هو الشأن بالنسبة للقرض العقاري والسياحي 

 .والقرض الفالحي
الفريق االستقاليل يعترب هذا املشروع لبنة أساسية يف  

حكام الدستور، وإعطاء املسؤولية مدلوهلا احلقيقي حىت جتسيد أ
تكون يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مشوليتها، 
بعيدا عن أي ممارسات، كيف ما كان شكلها، أن تسيء إىل 
املسار الدميقراطي الذي اختاره املغرب لتعزيز املكاسب اليت 

اطي الذي أكده حتققت وال زالت تتحقق بفضل التحول الدميقر 
 .املغاربة يف فاتح يوليوز من هذه السنة

ويف األخري، أنوه بلجنة التعديل والتشريع رئيسا  
وأعضاء، أغلبية ومعارضة، على اجملهودات اليت بذلتها من أجل 
دراسة مشروع القانون، خاصة وأهنا تزامنت مع وقت كانت فيه 

وزير الوظيفة وأنوه أيضا بالسيد . دراسة امليزانيات القطاعية
العمومية، الذي كان حضوره وازنا يف هذه اللجنة وباستماتة، 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيدة النائبة 
احملرتمة رشيدة اإلمساعيلي عن فريق التجمع الوطين لألحرار، 

 .فلتتفضل مشكورة
ائبة السيدة رشيدة اإلسماعيلي باسم فريق التجمع الن

 :الوطني لألحرار
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على موالنا 

 .رسول اهلل وآله وصحبه
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتقدم أمامكم بتدخل التجمع الوطين 

 .لألحرار
نستحضر يف هذه املناسبة، األمهية القصوى ال بد أن  

للدستور اجلديد وما تضمنه من مستجدات متميزة، هذه 
املستجدات اليت تدخل بالدنا إىل عهد جديد، عهد يرتكز 
على تثمني املكتسبات، يف جمال دولة القانون واملؤسسات، 
ويستشرف املستقبل بإصالح هياكل الدولة ودعم فصل السلط 

 .اء دعائم احلكامة اجليدة وربط املسئولية باحملاسبةوتوازهنا وإرس
وإذا كنا يف هذه اجللسة نناقش مشروع قانون تنظيمي      

يتعلق بالتعيني يف املناصب العليا، فإننا يف التجمع الوطين 
لألحرار، نعترب أن هذه اجللسة حلظة تارخيية بامتياز، لكون هذا 

يدة لتنزيل مقتضيات املشروع أول نص تتقدم به احلكومة اجلد
الدستور اجلديد، وأول مشروع قانون تنظيمي يناقشه جملس 

 .نوفمرب 21النواب بعد انتخابات 
ونظرا ألمهية القوانني التنظيمية يف تنزيل مقتضيات  

الدستور اجلديد، كان من املفروض أن تقدم احلكومة، يف 
برناجمها الذي عرضته على الربملان، جدولة زمنية إلعداد 
القوانني التنظيمية وحتديد أولوياهتا يف هذا املضمار، لكنها مل 
تلتزم بذلك، واختارت التعامل مع هذا املوضوع وفق منهجية 
تقليدية ال تسمح مبعرفة تصور احلكومة لتنزيل مضامني 
الدستور،  خاصة ما يتوقف منها على قوانني تنظيمية، وهو ما 

تظارية، يف غياب تام جيعل اجلميع يف حالة من الرتقب واالن
ألجندة واضحة للعمل احلكومي يف جمال التشريع، مبا يف ذلك 

 .القوانني التنظيمية
وفق هذه املقاربة، مت إعداد مشروع القانون التنظيمي         

وحيق لنا التساؤل حول األسباب اليت . املعروض للمناقشة
وعرضه  دفعت احلكومة إىل إعطائه األولوية وبادرت إىل إعداده

على الربملان بكيفية مستعجلة قبل القوانني التنظيمية األخرى 
اليت ال زالت تنتظر، فهل ترى احلكومة أن أمهيته تفوق أمهية 
القوانني التنظيمية األخرى، واليت هلا عالقة مباشرة حبريات 
وحقوق املواطنني ؟ يف الواقع، مل تقدم احلكومة أثناء تقدميها 

وضيحات حول هذا املوضوع، واقتصرت على هلذا املشروع أية ت
تقدمي معطيات عامة حول سياق املشروع والتذكري مبضمونه 

املسألة األوىل تتعلق بتثمني : الذي يتمحور حول مسألتني
قائمة املقاوالت واملؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية طبقا 

من الدستور، واليت يتم تعيني مديريها  34ملقتضيات الفصل 
واملسألة الثانية، تتعلق . د املداولة يف اجمللس الوزاريبظهري بع

بتثمني الئحة الوظائف اليت يتم التعيني فيها يف جملس احلكومة 
من الدستور، باإلضافة إىل  42مبوجب مرسوم طبقا للفصل 

 حتديد مبادئ      
 .ومعايري التعيني يف هذه الوظائف

نعترب أن هذا إننا يف فريق التجمع الوطين لألحرار،       
ومبا أن هذا الدستور جاء . القانون التنظيمي مكمل للدستور

نتاجا ملقاربة تشاركية، بفعل مسامهة مجيع الفعاليات يف تقدمي 
تصوراهتا حول وضع مشروع الدستور، فإننا كنا نأمل أن تنفتح 
احلكومة على آراء أعضاء جملس النواب وتتفاعل إجيابيا مع 

لكن مع األسف، نسجل جتاهل . ضةاقرتاحات فرق املعار 
احلكومة هلذه املقاربة واستنادها على منطق األغلبية لرفض مجيع 
تعديالت فرق املعارضة، وهو منطق تقليدي ال يراعي متطلبات 
التنزيل الدميقراطي للدستور، مبا يكفل األخذ بعني االعتبار 
مبالحظات واقرتاحات مجيع الفرق، إلعطاء مشروع القانون 

 .نظيمي بعده الدستوري وتعزيز سنده الدميقراطيالت
لقد قدم فريقنا سبعة تعديالت، معززة بتربيرات       

واضحة، متحورت كلها حول تطوير صياغة املشروع وتدقيقها، 
باإلضافة إىل تعديالت هتدف إىل تثمني املشروع مبقتضيات 
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تضمن له القوة واالنسجام والتجانس، لكن احلكومة رفضت  
ه التعديالت، كما رفضت تعديالت فرق املعارضة كل هذ

 . وأغلب تعديالت فرق األغلبية
إننا نؤكد، أن هذه املمارسة ال تبعث على االرتياح،       

لكوهنا سابقة ال تبعث على االطمئنان على ما بعد مشروع 
القانون التنظيمي املعروض للمناقشة اليوم، خاصة وأننا ننتظر 

ونأمل يف التزام . ني التنظيمية األخرىإعداد مشاريع القوان
احلكومة باملقاربة التشاركية اليت أعلنت عنها يف برناجمها 
احلكومي من أجل إعداد هذه النصوص، نظرا ملا تنطوي عليه 
هذه املقاربة من أمهية بالغة فيما يتعلق بالتنزيل الدميقراطي 

لذلك، نرفض التحكم واالنفراد بإعداد نصوص . للدستور
وقف عليها تنزيل عدد مهم من مقتضيات الدستور الذي يت

 .حظي بإمجاع املغاربة
 السيد الرئيس،

إننا نسجل جمموعة من الثغرات اليت تعرتي هذا املشروع،       
سواء على مستوى الشكل أو على مستوى املضمون، كما 

عدم تقدمي : لدينا عليه جمموعة من املؤاخذات، من أمهها
قاولة أو املؤسسة اإلسرتاتيجية، وعدم تقدمي تعريف ملفهوم امل

مؤشرات التصنيف واملعايري املعتمدة لتحديد املؤسسات 
ويف غياب ذلك، يصعب . واملقاوالت اإلسرتاتيجية عن غريها

االحتكام إىل معايري دقيقة حملددات الطبيعة اإلسرتاتيجية اليت 
على أساسها ختتلف مسطرة التعيني يف الوظائف السامية 

 . املؤسسات واملقاوالت العموميةب
فرتتيب املقاوالت واملؤسسات العمومية، يف امللحقني       

. املرفقني ملشروع القانون التنظيمي، مل خيضع ملعايري واضحة
فهناك مقاوالت ومؤسسات على درجة كبرية من األمهية، ومع 
ذلك مل يتم ترتيبها ضمن امللحق اخلاص باملقاوالت 

سرتاتيجية، كما هو الشأن بالنسبة للصندوق واملؤسسات اإل

يف حني، أدرجت مقاوالت ومؤسسات أخرى . املغريب للتقاعد
ضمن امللحق املتعلق باملؤسسات واملقاوالت العمومية 

ومن مت، . اإلسرتاتيجية وهي إما ذات طابع حملي أو جهوي
يصعب تصنيفها ضمن املؤسسات اإلسرتاتيجية؛ عدم تدقيق 

 يف املناصب العليا مبا يكفي من الوضوح وتفادي معايري التعيني
الغموض وتضارب التأويالت؛ عدم حتديد فرتة انتقالية للتعيني 
يف املناصب العليا طبقا للمسطرة اجلديدة احملددة يف القانون 
التنظيمي، فانعدام التنصيص على هذه الفرتة االنتقالية سيؤدي 

نعدام االستقرار وعدم إىل عدم وضوح الرؤية بكيفية تساهم يف ا
التحكم يف تدبري التعيينات بكيفية تدرجيية خالل املرحلة 

 .الالحقة إلصدار القانون التنظيمي
فإصدار هذا القانون التنظيمي سيرتتب عنه تعيني ما       

مدير مؤسسة ومقاولة مبوجب مرسوم، بعد  7781يفوق 
مقاولة  مدير مؤسسة أو 11املداولة يف جملس احلكومة، مقابل 

 .عمومية فقط بظهري بعد املداولة يف جملس الوزراء
ومبا أن ذلك يؤدي إىل االنتقال من مسطرة إىل  

أخرى جديدة، فإن املديرين املعينني بظهري وفق املسطرة 
القدمية، واللذين أصبح يتعني تعيينهم مبقتضى املسطرة اجلديدة 

جال مبوجب مرسوم فقط، ال بد من تسوية وضعيتهم داخل آ
معقولة، وهو ما يتطلب التنصيص على فرتة انتقالية يف القانون 
التنظيمي اجلديد، وهو ما اقرتحه فريقنا، أي التجمع الوطين 
لألحرار، ضمن التعديالت اليت تقدم هبا، لكن احلكومة مل 

 .توافق على ذلك
إننا يف فريق التجمع الوطين لألحرار، نعترب أن دخول       

تنظيمي حيز التنفيذ سيفتح صفحة جديدة يف هذا القانون ال
ولذلك، نأمل يف أن . حياة املقاوالت واملؤسسات العمومية

تلتزم احلكومة، يف اقرتاحها للمرشحني للمناصب العليا، سواء 
منها املتعلقة باملؤسسات واملقاوالت العمومية احملددة يف القانون 
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أمل أن تلتزم التنظيمي أو تلك احملددة يف الدستور مببادئ، ن
احلكومة مببادئ املناصفة وتكافؤ الفرص والكفاءة واالستحقاق 
وعدم التمييز بكل أشكاله، مبا يف ذلك عدم التمييز بسبب 

 .االنتماء السياسي
ولقد سجلنا بارتياح تدخل السيد من فريق العدالة  

 .والتنمية إلعطاء هذه املالحظات ديالنا نوعا من األمهية
على املعطيات السالفة الذكر، فإننا يف فريقنا  واستنادا      

التجمع الوطين لألحرار سنمتنع عن التصويت على هذا 
 .املشروع، والسالم عليكم ورمحة اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيد النائب 
احملرتم السيد أمحد التهامي عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .ضل مشكورافليتف
النائب السيد أحمد التهامي باسم فريق األصالة 

 :والمعاصرة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب 
 المحترمون،

يشرفين باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أعرض أمام        
املتعلق  12.72نا من القانون جملسنا املوقر وجهة نظرنا وموقف

 .من الدستور 42و  34بتطبيق الفصلني 
يف البداية، ال بد من الرتكيز على أن هذا املشروع، مشروع      

أوال، ألنه القانون . القانون التنظيمي يكتسي أمهية بالغة
قانون تنظيمي يف ظل الدستور  71التنظيمي اخلامس من بني 

ن التنظيمي األول يف ظل هذه الوالية وثانيا، هو القانو . اجلديد
وهذه املالحظة تبني دقة . التشريعية هبذا اجمللس املوقر اجلديد

السياق الذي جييء فيه هذا املشروع، وكذلك أمهية املضامني 
اليت ينطوي عليها واليت جيب أن ينطوي عليها وكذلك بالنظر 

 .لتداعياته وانعكاساته املستقبلية
الة واملعاصرة، نعترب أن سياق بلدنا إننا يف فريق األص 

هو سياق جديد كل اجلدة سواء على املستوى الدستوري أو 
هذا السياق . على املستوى السياسي أو على املستوى الربملاين

الذي طبع ويطبع بتعاظم الديناميات اإلصالحية اليت تعرفها 
سنوات، واليت اكتست جرأة  71بالدنا منذ ما يزيد على 

ند تنصيب جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل على متميزة ع
مث خفت بعد ذلك هذه الوترية بعد إجنازات . العرش

املفهوم اجلديد للسلطة؛ إصالح : وإصالحات هامة، منها
قانون األسرة؛ كذلك جناح جتربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت 
توجت بتقرير هام وهام جدا يتضمن توصيات يف اجملال 

ي والسياسي واحلكامة األمنية وغريها ؛كذلك إصالح الدستور 
قانون اجلنسية إىل غري ذلك من اإلصالحات اليت طبعت بداية 

فبعد . العشرية األوىل من حكم جاللة امللك حممد السادس
ذلك، خفت وترية الدينامية اإلصالحية بفعل طبيعة احلال قوى 

ان من فما ك. حمافظة مل يرقها هذا التقدم وهذا اإلصالح
تفاعل اجتماعي واحلراك السياسي وكذلك تفاعل بلدنا مع 
السياقات العاملية، وخاصة دينامية العوملة، وبالضبط عوملة 
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم والتواصل، هذه التفاعالت 

تسمى  حركاتاملختلفة بطبيعة احلال، ستتجسد يف حراك أو 
لما زحف هذا فك. عربية ولكن هي يف الواقع هي مغاربية

احلراك حنو الشرق العريب إال وظهر العنف، وحينما يزحف على 
الغرب إال واختفى العنف وبرزت احلكمة والتعقل والرغبة يف 

 .اإلصالح يف ظل االستقرار
وهبذا، متيزت التجربة املغربية كتجربة رائدة يف العاملني  

العريب واإلسالمي، ذلك أن هوامش اإلصالحات وفضاءات 
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صالحات واحلريات الفردية واجلماعية وجمال الدميقراطية اإل
بطبيعة احلال، توسع بشكل كبري دون أن تتحرك ال الدبابات 

فهذا، يف اعتقادنا، يف فريق األصالة واملعاصرة، . وال إراقة الدماء
إن دل على شيء، فإمنا يدل على شيء أساسي وهي األصالة 

 .، أصالة املؤسساتاملغربية، أصالة األمة، أصالة الدولة
هذه األصالة بطبيعة احلال اليت أفرزت حمطات  

وأفرزت مواقف، باإلضافة إىل حركة االحتجاج االجتماعي 
واحلراك السياسي واخلطاب امللكي التارخيي لتاسع مارس من 
السنة املاضية، وكذلك تصويت األمة املغربية بتوافق عريض 

ستفتاء الدستوري وعريض جدا وبشكل دميقراطي جدا على اال
هذا الدستور الذي شهد له، ال أقول الكل، . لفاتح يوليوز

ولكن ُشهد له باملستوى الدميقراطي الكبري واملقاربة التشاركية 
هذا الدستور الذي أرخ ويؤرخ ملرحلة جديدة يف حياتنا . املتميزة

الدستورية والسياسية، بفضل ما جاء به من مستجدات سواء 
ندسة اجلديدة لتنظيم السلط وممارستها، حيث فيما يتعلق باهل

أعاد التأكيد على املبدأ اجلوهري لفصل السلط وتوازهنا 
كما أنه أفرز مساحات غري مسبوقة يف الدساتري . وتعاوهنا

املغربية بالنسبة للحريات واحلقوق، حيث أفرد بابا كامال هلذا 
اس املوضوع، وما أدراك ما موضوع حقوق اإلنسان كمعيار لقي

الدميقراطية، لقياس التقدم، لقياس احلداثة، للتمكن من احتالل 
مواقع متقدمة يف املنتظم الدويل بني الدول الدميقراطية العريقة، 
باإلضافة إىل جوانب أخرى ال داعي إىل سردها كلها، وخاصة 

 .فيما يتعلق بأمهية احلكامة
اد ومن بني ما تضمنه هذا الدستور اجلديد، أنه أع        

توطني القرار السياسي بني يدي املؤسسات املنتخبة، بعدما  
 .كان هذا القرار على هامش املؤسسات املنتخبة

يف هذا السياق، اعترب الدستور أن السلطة التنفيذية  
بني يدي احلكومة ورئيسها، إذ أصبح رئيسا وليس جمرد وزير 

 كذلك، أعطى هلذه السلطة التنفيذية ولرئيس احلكومة. أول
على وجه التدقيق، ممارسة، ولوحده، إال إذا قرر التفويض يف 

كما أن له صالحية ومسؤولية . ذلك، ممارسة السلطة التنظيمية
التتبع واإلشراف واملراقبة والوصاية على السياسات العمومية 
والسياسات القطاعية واملؤسسات العمومية واملقاوالت 

 .ون التنظيمي اجلديدالعمومية، وهي بيت القصيد يف هذا القان
لذا، إذا كانت القاعدة يف الدستور هي ربط املسؤولية  

باحملاسبة، فإننا يف هذا السياق، نعترب أن فكرة هذا القانون 
التنظيمي هي متكني السلطة املسؤولة والسلطة احملاسبة من 
الوسائل الدستورية والقانونية ملمارسة هذه السلطة ممارسة 

 .فعلية
يف فريق األصالة واملعاصرة، نعترب أن  لذا، فإننا 

استصدار قانون تنظيمي يتعلق بتحديد املؤسسات اإلسرتاتيجية 
واملقاوالت اإلسرتاتيجية واملناصب العليا اليت سيتم التعيني فيها 
بعض املداولة يف جملس احلكومة ومثلها يف اجمللس الوزاري، 

وال السياسية  مسألة على درجة كبرية من األمهية، ال القانونية
هلذا، تعاملنا . وال التدبريية وال حىت االقتصادية واالجتماعية

إجيابيا مع املشروع وسامهنا يف نقاش فيه وتقدمنا مبجموعة من 
مقرتح مع فرق  24املقرتحات، إذا ما أحصيناها، فهي تشكل 

. مقرتح من فرق األغلبية 71املعارضة األخرى، باملقارنة مع 
هذا القانون التنظيمي مسألة ضرورية يف هذه فإننا نعترب أن 

املرحلة، لكن نالحظ أنه، رغم هذه األمهية ورغم السياق ورغم 
االنتظارات ورغم اآلفاق، فإنه جاء خميبا لآلمال يف العديد من 

أوال، كخامس قانون تنظيمي، الحظنا، والقانون : اجلوانب
مباشرة  التنظيمي هو بنفس مرتبة الدستور، جاءت به احلكومة

قد يكون األمر عاديا لو مل تكن هناك . من ديواهنا إىل الربملان
ديال القوانني التنظيمية األخرى، اللي درسناها  3سوابق يف 

ديال  3. يف هاد اجمللس املوقر، متيزت باتباع مقاربة تشاركية
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القوانني التنظيمية اللي جات هبا وزارة الداخلية بشأن 
موضوع مشاورات مع خمتلف االنتخابات، كلها كانت 

وبالتايل، نسجل على أنه هذه املقاربة فيها . األطراف السياسية
والسنن احلميدة ال ترتك، بل . تراجع، تراجع عما كان موجود

 .بالعكس، يتمسك هبا
املسألة الثانية وهي أساسية أيضا، يف اعتقادنا، أن  

هبذا راها  ترسانة القوانني التنظيمية املتبقية يف الدستور راها
كان األجدر باحلكومة أن تأيت إىل هذا الربملان بالقانون .  71

التنظيمي املتعلق باحلكومة، ال يعقل أن احلكومة تشتغل، ما 
نقولشي بالعشوائية، ولكن بدون قانون تنظيمي وهو منصوص 
عليه يف الدستور، وتتسرع يف استصدار قانون تنظيمي يتعلق 

 .التعيني فيهابتحديد مناصب ومن سيتوىل 
احلكامة اجليدة تبدأ برتتيب البيت الداخلي أوال، مث  

وهاد املسألة ما كنعتربوهاشي . ترتيب األشياء األخرى فيما بعد
مسألة عادية، ماشي مسألة عادية، نتخوف، نتمىن أننا نكونو 
غالطني، ولكن كنتخوفوا يف فريق األصالة واملعاصرة، أن هذا 

استصدار هذا القانون، قد يكون من  التسرع وماشي سرعة، يف
وية هو إرضاء الغاضبني من عدم بني دواعيه وإعطاءه هذه األول

وقد يكون من بني أهدافه مكافحة احملاربني . روزااإلست
االنتخابيني، ألنه جاء وقت توزيع الغنيمة، هذا ختويفنا، نتمناو 

 .أنه يكون ختوفنا ماشي يف حمله يكون شي حاجة أخرى
هاد القانون وهباد السرعة وهباد األولوية الغري  هلذا، 

املربرة، جاء يف اعتقادنا، بعيدا بنسب متفاوتة من منطوق 
جاء بعيدا من املنطق . الدستور أوال ومن حمتواه ومن روحه ثانيا

من حيث العنوان، يسمى هذا القانون : الدستوري وها األمثلة
أوال، . ستورمن الد 42و 34يتعلق بتطبيق الفصلني  12.72

حىت شي حاجة  ما كيتكلموا على 42وال  34الفصلني ال  
ضوعهم، موضوع هاد الفصلني مو ا هو ذيف التطبيق، ماشي ه

هو شيء دقيق هو حتديد اللوائح فقط، حتديد لوائح 
املؤسسات اإلسرتاتيجية أو تتميم اللوائح اليت سيتم التعيني فيها 

ال حديث وال لفظ  بعد املداولة يف اجمللس احلكومي فقط،
 . إذا، ها اخلرق األول ملنطوق الدستور. يتعلق بالتطبيق

و  34اخلرق الثاين ملنطوق الدستور، هو أن الفصل 
من الدستور، حينما يتكلم عن مبادئ ومعايري  42الفصل 

الرتشيح لتعيني أو لتويل املناصب العليا أو السامية، ذكر واحد 
كاين الشفافية، كاين : سماجملموعة من املبادئ وذكرها باال

فالقانون التنظيمي الذي بني . 3الكفاءة وكاين أشياء أخرى 
أيدينا أو املشروع الذي بني أيدينا، حينما تكلم عن املبادئ، 
أغفل وال جيوز اإلغفال حينما يتعلق األمر بالدستور، وتناسى 
أو اجتهد وال جيوز االجتهاد يف مورد النص الصريح للدستور، 

 عل منفهو ج
الكفاءة إحدى الشروط وماشي إحدى املبادئ كما جاء يف  

الدستور، والفرق شاسع بني املبدأ وبني الشرط، يف إطار 
 .مسطرة معينة

املثال الثالث، أن آخر مادة من املشروع جاءت  
تقول، أن املساطر اجلاري هبا العمل اآلن تبقى سارية املفعول 

مسحوا ليا، . تنظيمي اجلديدإال إذا تعارضت مع هاد القانون ال
ما ميكنش، يف إطار الدستور اجلديد اللي جيعل من هاد األمر 
موضوع كبري موضوع دستوري وخصه بقانون تنظيمي 
وموضوعه هو وضع مساطر ومبادئ، جنيو وخنليو التعايش بني 
مساطر تنظيمية ومساطر قانونية عادية وحنا عندنا قانون 

 .تنظيمي
ثة، كتخلينا نستنتجوا على أنه هناك فهاد األمثلة بثال 

واحد التصور لعملية إعمال الدستور، ما غانقولوشي التنزيل، 
ألن التنزيل كيكون للوحي على الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
إعمال الدستور وجتسيد الدستور، أن هذا التصور تصور، يف 
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اعتقادنا، معيب ويبتعد عن منطق الدستور، كما يبتعد عن 
 .روحه

هلذا، قدمنا جمموعة من التعديالت واجتهدنا، لكن  
اصطدم اجتهادنا بتعسف احلكومة يف استعمال أغلبيتها 

. العددية، ورفضت كل التعديالت إال تعديل جزئي بسيط
اهلندسة ديال النص جاءت يف : رفضت كل التعديالت، مثال

يف املنطق ويف . جمموعة من املواد وفيها ملحق أول وملحق ثاين
ء خارج عن جوهر لغة ويف القانون، ما هو ملحق هو شيال

التنظيمي هي وواحد احلاجة خارج  ملحق القانون، نإذ. شيء
عن موضوع القانون التنظيمي، وهذا غري مقبول حسب 

ومبا أن األمر يتعلق مبوضع اللوائح وغري ذلك، كان . الدستور
( أ) باألجدر أن ديك القائمة ديال اللوائح، ال الالئحة األوىل

جيب أن تكون يف ( ب)و ( أ)وال الالئحة الثانية ب ( ب)و 
صلب املشروع وليس على هامش املشروع، ألن ما هو هامشي 
فهو هامشي وليس جوهري، وهذا أيضا إحدى مظاهر عدم 

ذلك أن . التزام دستوري روحا ومنطوقا، خاصة وأن لنا سوابق
ن تنظيمي هذا اجمللس املوقر سبق له وأن درس مشروع قانو 

، واجتهد اجمللس واالجتماعي االقتصادييتعلق باجمللس 
وأضاف إليه ديباجة ومت أيضا اإلبقاء على الديباجة يف جملس 

ولكن، ملا أحيل مشروع القانون التنظيمي إىل . املستشارين
اجمللس الدستوري، رفض إحلاق الديباجة بالقانون التنظيمي 

فتخوفنا هو من . اعياملتعلق باجمللس االقتصادي واالجتم
إحلاق هذه اللوائح، الالئحة األوىل والالئحة الثانية هباد القانون 
التنظيمي، رمبا غيمشي للمجلس الدستوري رمبا يقدر أيضا 
يعتربه غري دستوري ويعاود يرجع مرة أخرى يف هاد املسطرة 

 .باعتماد هاد القانون

اصة فلهاذ االعتبار، قلنا أنه، يف صياغة القوانني وخ
التنظيمية، ألهنا ذات طبيعة دستورية، منهجيا أو اهلندسة، املواد 

 .زائد امللحقات، يعين مقاربة غري صائبة
فهاذ املقاربة إذن، هي إحدى املظاهر اليت جعلتنا  

نعترب أن هذا املشروع مشروع ناقص، ال من حيث املقاربة وال 
يث من حيث املنهجية وال من حيث املضامني وال حىت من ح

املقاولة اإلسرتاتيجية وغري اإلسرتاتيجية . حتديد املفاهيم
واملؤسسة اإلسرتاتيجية وغري اإلسرتاتيجية، هذا حيتاج إىل 
معيار، حيتاج إىل معيار، عالش ؟ ألنه رمبا انطلقنا من 
املؤسسات واملقاوالت اللي موجودة، راه كيمكن توجد 

ستطعوا فملي تيكون عندنا املعيار، كن. مقاوالت أخرى
 . نتحكموا فيها مهما تعددت

املشروع جا لنا بالقائمة وعاد مسى هادي إسرتاتيجية 
وهادي كأهنا غري إسرتاتيجية، باهلل عليكم، واش مراكز البحث 
يف الطاقة النووية واش هذا اسرتاتيجي وال ماشي اسرتاتيجي ؟ 
حنا تنشوفوا كل ما يتعلق بالطاقة النووية، سواء لألغراض وال 

غراض العسكرية، بالنسبة للدول املتحكمة يف هاذ النوع من لأل
التكنولوجيا وهاذ التقنية، يعين حتتكرها ومتنعها على اآلخرين، 
وكل من حياول امتالكها فهو يعين يشكل خطر، وبالتايل  

فاحنا جينا يف . كتكون سياسات معينة وتنعرفوا النتائج دياهلا
سة عادية، فهذا كيبني املغرب وخلينا هاذ املوضوع هذا مؤس

على أن هاذ املشروع كما قلت، وهذه هي اخلالصة، أن ناقص 
من حيث املقاربة، ناقص من حيث املنهجية، ناقص من حيث 

 .التقنية، ناقص من حيث اخلالصات والنتائج
فهذا خالنا، باإلضافة إىل أن السيد الوزير ياهلل قبل  

لي قبله رمبا حيث لنا واحد املقرتح واحد، وهداك املقرتح ال
جات به األغلبية، غري حنا ما دام هاذ القضايا أدرجناها يف 
الصلب ماشي يف امللحقات دازت، وتنشكروه على هاد 
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كنا تنتمناو على أن هاد املرونة يف هاد النقطة بالضبط . املسألة
تتوسع، ألن وإن كان هناك فصل للسلطـ فالدستور يقول 

املعارضة البناءة ليس هلا إال هم  بالتعاون، وبطبيعة احلال ألن
واحد هو رصد اخللل وتقدمي البديل، قدمنا البدائل، مل يقبل 

. إال حالة واحدة منها، نتأسف له ونتمىن أن يتم تدارك ذلك
كما نتمىن أن هذا املشروع قانون التنظيمي ملي ميشي 
للمجلس الدستوري ما يرجعش، وإال رجع غادي نكونو قد 

 .لى انتباهكمنبهنا، وشكرا ع
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب 
احملرتم السيد حسن طارق عن الفريق االشرتاكي، فليتفضل 

 .مشكورا
 :النائب السيد حسن طارق باسم الفريق االشتراكي

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة النواب، السيدات النائبات،
تكلم وأن أتدخل يف هذه اجللسة باسم يشرفين أن أ

 .الفريق االشرتاكي يف هذا القانون التنظيمي املهم
وهاد اجللسة نعتربها حدثا حقيقيا، ألن األمر يتعلق  

بأول قانون تنظيمي تقدمه هذه احلكومة، قدمت أربعة قوانني 
تنظيمية من طرف احلكومة السابقة، لكن هذه احلكومة هذا 

لذلك، فمناقشة . الوثيقة الدستورية أول خطوة يف تفعيل
مضمون هذا القانون شيء مهم،  ولكن يف تقديرنا، يف الفريق 

 .االشرتاكي، بأن مناقشة املنهجية أمر هام
لنالحظ أوال، بأن السيد الوزير، الذي رافقنا طوال  

ست أو سبع جلسات صاخبة وقوية، حيضر لوحده يف هذه 
احلكومة، هلم عالقة قوية  ولنتأمل غياب الوزراء يف. اجللسة

هبذه املؤسسات العمومية، مث لنقدر أمهية وحجم هذا القانون 

التنظيمي وما كان لوال أمهيته أن يكون هو القانون التنظيمي 
هذه مالحظة طبعا ستبدو . األول ونقارن بغياب احلكومة

مفهومة عندما نتحدث عن منهجية تفعيل الوثيقة الدستورية 
 .النموذج وانطالقا من هذه احلالةانطالقا من هذا 

ال بد يف البداية من مالحظة من حيث الشكل،  
وهذه املالحظة تتعلق بأمهية، سأعيد ما قيل ولكن من 
الضروري، أمهية التنصيص على إحالة الدستور إىل عشرين 

لدينا أربعة قوانني تنظيمية صادرة، هذا القانون . قانون تنظيمي
ليوم ستأيت أو تنتظر احلكومة والربملان التنظيمي الذي نناقشه ا

قانون تنظيمي آخر، هذه القوانني التنظيمية هي مهمة،  71
هي مكملة للوثيقة الدستورية، هذه القوانني التنظيمية هتم 
جماالت مؤسسية ودستورية أساسية، األمر يتعلق بقانون 
تنظيمي للحكومة، األمر يتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، 

يتعلق بالقانون التنظيمي للجهوية، األمر يتعلق بالقانون  األمر
التنظيمي للمالية، القانون التنظيمي باألمازيغية وهو مهم، 
هناك قوانني تنظيمية تتعلق بالدميقراطية التشاركية، ملتمسات 
التشريع، العرائض املرفوعة إىل السلطات العمومية، هناك قوانني 

اجمللس األعلى لألمن، : مهمةتنظيمية هتم مؤسسات أساسية و 
األمر يف . اجمللس األعلى للسلطة القضائية، احملكمة الدستورية

الواقع يتعلق بكتابة النصف الغري مكتمل من الدستور، األمر 
يتعلق بقوانني تنظيمية وحدها ستعطينا الصورة النهائية اليت 

. سيكتمل هبا مشهدنا املؤسسي ونظامنا املؤسسايت والسياسي
ك، فاألمر يتعلق يف هذه الوالية التشريعية خبصوصية مهمة، لذل

. ألن األمر يتعلق بوالية تشريعية لكن ذات طابع شبه تأسيسي
يف هذه الوالية لن نصادق فقط على القوانني العادية ولن 
نصادق كذلك على القوانني التنظيمية ذات الطبيعة العادية اليت 

ولكن سنصادق على كانت موجودة يف الدساتري السابقة، 
قوانني تنظيمية أساسية ومهمة يف تشكيل مالمح النظام 
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لذلك، فسؤال املنهجية مهم، هل من حق احلكومة . املؤسسي
أن تعتمد املنهجية العادية والطبيعية يف إصدار القوانني أو يف 
إصدار القوانني التنظيمية ذات الطبيعة العادية، أقول كما كان 

تعرتف يف التصريح احلكومي أو يف  يف السابق ؟ احلكومة
الربنامج احلكومي وتقول بأن التعامل مع هذه القوانني 

احلكومة تقول بأهنا ستسعى . التنظيمية سيكون تعامال استثنائيا
إىل تطبيق مقاربة تشاركية يف تفعيل الوثيقة الدستورية، هل 
التزمت احلكومة بتفعيل هذه املقاربة التشاركية يف تفعيل هذا 
القانون التنظيمي ؟ هل دعت احلكومة إىل مشاورات مع 
أحزاب معارضة، إىل طلب خربة يف موضوع أثار الكثري من 
النقاش وأثار الكثري من اجلدال وهو موضوع معايري التصنيف 
حول اإلسرتاتيجية ؟ ما هو اجلهد اخلاص واالستثنائي والذي 

مة يف يدل على هذه الصفة التشاركية الذي قامت هبا حلكو 
إعداد هذا النص ؟ ال شيء، هل تعتزم احلكومة يف هذا الورش 
التشريعي املهم املتعلق هبذه القوانني التنظيمية أن تشرك الربملان، 
أن تشرك الرأي العام، أن تشرك املعارضة ؟ هل سنبقى أسرى 
منطق عددي قد يصح، هو طبعا منطق العدد من منطق 

العادية يف االختيارات  الدميقراطية، قد يصح يف القوانني
السياسية للحكومة، لكنه ال يصح يف االختيارات السياسية 

ببساطة، ألن هذا الدستور . الكربى املتعلقة بالوثيقة الدستورية
هو ليس دستور األغلبية، الدستور الذي نتحدث عن تفعيله 
هو دستور اجلميع، هو ليس دستور األغلبية كما هو ليس 

ؤشرات حول هذه املقاربة هي مؤشرات دستور املعارضة، امل
 .سلبية

نتحدث دائما وحتدثنا دائما داخل اللجنة عن 
ولكي . السرعة، السرعة غري مفهومة إلصدار هذا  القانون

نطلع على هذه السرعة الغري مفهومة، ال بأس  من أن 
 :أستعرض أمامكم مخسة تواريخ أساسية

 نونرب تعيني السيد رئيس احلكومة؛ 24  -
 ناير تعيني احلكومة؛ي 1  -
 يناير التنصيب الربملاين للحكومة؛ 22  -
يناير كذلك صدور االختصاصات اليت  22 -

يفوض بشأهنا السيد رئيس احلكومة بعضا من اختصاصاته إىل 
السيد الوزير املنتدب املكلف بتحديث اإلدارة والوظيفة 

 العمومية؛
 فرباير اجمللس احلكومي؛ 1  -
 ي؛فرباير اجمللس الوزار  1  -

هل عشرة أيام أو تسعة أيام كافية لكي نعد قانونا  
هبذا احلجم ؟ وهل يوم كاف لكي يطلع الوزراء الذين تسلموا، 
ساعات قبل دخوهلم اجمللس احلكومي، نص هذا املشروع مث يف 
املساء كان هناك اجمللس الوزاري ؟ هل هذه هي احلكومة 

ي احلكومة السياسية وهذه هي احلكومة املنتخبة ؟ هل هذه ه
اليت ستتداول يف القضايا األساسية لبالدنا ؟ مىت تداولت 
احلكومة يف قانون مهم ومهيكل واسرتاتيجي ؟ كيف تداولت 
احلكومة يف هذا النص وملاذا هذه السرعة ؟ ملاذا أركبت 

سرتكب احلكومة قوانني  وهل TGVاحلكومة هذا القانون يف 
حلكومة بنفس أخرى على ظهر السلحفاة ؟ هل ستتعامل ا

السرعة يف كل القوانني التنظيمية القادمة ؟ لنا احلق من 
التخوف ولنا احلق يف أن نقول، بأننا كمعارضة وكقوى وطنية 
ودميقراطية، شركاء يف تفعيل الوثيقة الدستورية، جيب أال نعترب 
بأن تفعيل الوثيقة الدستورية اليوم هو عبارة عن إجراءات 

جيب أال ننسى، بأن بالدنا . ية عاديةوتدابري إدارية وتنظيم
بالكاد خرجت من حوار عمومي واسع وطين وعميق، سامهت 
يف كل القوى السياسية وكل اجملتمع املدين، حول اإلصالحات 

اليوم عندما . الدستورية، حول الدستور الذي يريد  املغاربة
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نقدم قانونا تنظيميا، جيب أن نشعر بأننا يف هذا اجلو العام 
أن تكون هذه القوانني التنظيمية منتمية إىل روح اللحظة  وجيب

 .مارس 4التأسيسية اليت عاشتها بالدنا بعد 
املؤشر الثاين هو تعامل احلكومة مع النواب داخل  

لقد رفضت احلكومة يف . اللجنة، خالل مناقشة هذا املشروع
البداية تسليمنا الوثائق الالزمة لكي نكون صورة عن هذه 

العمومية واملقاوالت العمومية اليت يتحدث القانون  املؤسسات
التنظيمي عن أهنا مؤسسات إسرتاتيجية، ومل نتسلم هذه 

قبل ذلك، لقد برجمت احلكومة هذا . الوثائق إال بعد أخذ ورد
القانون التنظيمي يف دورة استثنائية، ويف نفس الدورة االستثنائية 

يل، وهذا يثري الكثري اللي كان موضوعها هو مشروع القانون املا
 .من األسئلة كذلك

لقد كان هناك إصرار على فرض الزمن احلكومي على  
لقد تركت املعارضة يف كثري من احلاالت حتاور . زمن التشريع

مث ما حتدث عنه النواب الذين سبقوين، إصرار احلكومة . نفسها
األوتوماتيكي على رفض تعديالت املعارضة، مبا يف ذلك 

اليت متس هيكلة النص وجتويد النص، وبعض  التعديالت
االختالالت ذات الطبيعة الدستورية يف هذه الوثيقة اليت ختلط 
ما بني القانون التنظيمي وما بني القانون العادي وما بني النص 
التنظيمي، وهي تعديالت شاركتنا فيها جزء من أحزاب 

هبذا  هل هبذا االستعجال و هبذه الرؤية األحادية،. األغلبية
الضيق من احلوار واجلدال والنقاش يف أمور مؤسسية تتطلب 
هذا احلوار، هل هبذا احلرص على مترين نصوص مهمة فقط 
بآلية التصويت حىت دون ترك الفرصة واجملال للنقاش حول هذه 
النصوص ؟ هل هبذه اإلرادة يف حتويل الربملان لغرفة تسجيل 

ذه املنهجية ستدبرون فقط ؟ هل هبذه اإلرادة وهبذا الشكل وهب
السيد الوزير، باعتباركم مسؤوال يف هذه احلكومة، باقي القوانني 
التنظيمية ؟ مث هذه القوانني التنظيمية وهي مهمة، وهي أساسية 

وهي مهيكلة، نريد أن نعرف، كمعارضة وكنواب، ما هو 
املخطط التشريعي للحكومة ؟ من أين ستبدأ ؟ هل بالقانون 

لق باجلهوية ؟ هل بالقانون التنظيمي املتعلق التنظيمي املتع
باحلكومة ؟ هل بالقانون التنظيمي املتعلق باملالية ؟ من أين 
ستبدأ وأين ستنتهي ومىت وكيف ؟ هذه أسئلة أساسية ومهمة 
وطرحناها يف اللجنة على عدد كبري من الوزراء، سألنا بصددها 

األمني العام السيد وزير العالقات مع الربملان، سألنا السيد 
واليوم نعتقد بأننا جيب أن نسائل السيد رئيس . للحكومة

احلكومة على إخراج هذا املخطط التشريعي، ألنه سيكون 
وسيشكل جزءا أساسي من االلتزامات اليت أقرهتا هذه احلكومة 

 .وهي االلتزامات املتعلقة بتفعيل الوثيقة الدستورية
، وهو مهم ألنه هذا القانون التنظيمي قلنا بأنه مهم 

يرتبط بالسلطة التنفيذية، مهم ألنه يتعلق بتوزيع الصالحيات 
ولنتذكر بأن السلطة . بني اجمللس الوزاري وبني اجمللس احلكومي

التنفيذية كانت هي املوضوع الرئيسي واألساسي واحلاسم 
كانت   2177، إصالحات دستور 2177إلصالحات 

لالمسؤولية، هي اخلروج عقدهتا املركزية هي اخلروج من حالة ا
من مرحلة وجود مناطق ظل غري خاضعة لرقابة احلكومة، هي 
اخلروج من مرحلة وجود أشباه إقطاعيات تدبر حتت مسمى 

أصر على تكرار -املؤسسات العمومية، هي اخلروج من املرحلة 
هي اخلروج منم رحلة أمساها األستاذ  -هذا التوصيف دائما

واجية السلطة ما بني احلكومة وما عبد الرمحان اليوسفي بازد
بني الدولة، هي إرادة للخروج من مرحلة نعتقد مجيعا بأن 

مارس جاء لكي يقطع معها، ألنه حتدث عن  4خطاب 
احلكومة املنتخبة، ألنه حتدث عن مكانة رئيسها، رئيس 
احلكومة كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتوىل املسؤولية الكاملة 

ملاذا ال يريد السيد رئيس . رة العموميةعلى احلكومة واإلدا
احلكومة أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عن اإلدارة وعن 
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املؤسسات العمومية وعن املرافق العمومية ؟ ملاذا سيسجل 
التاريخ بأننا ندافع عن صالحيات واختصاصات هي ملك 
للحكومة بقوة الدستور ؟ ملاذا تريد احلكومة  أن تتنازل عن 

 ت ؟ هذه الصالحيا
ليسجل التاريخ كذلك، بأننا ظللنا أوفياء للتعاقد 
الذي أبرمناه مع احلكومة، عند مناقشتنا للربنامج احلكومي، 
عندما قلنا يف تدخل السيد رئيس الفريق، بأننا متعاقدون مع 

القضية األوىل هي قضية تفعيل  : احلكومة يف قضيتني مركزيتني
قلنا بأنه يف . ربة الفسادالدستور والقضية الثانية هي قضية حما

حماربة الفساد ويف تفعيل الدستور ليس هناك أغلبية وليس هناك 
معارضة، ملاذا ؟ حنن أوفياء لتعاقدنا واحلكومة مل تف بتعاقدها 

 .بتفعيل الوثيقة الدستورية
هذا املشروع نعترب بأنه يطرح إشكاليات أساسية  

بأنه يشوش على هذا املشروع كنعتاقدوا .. وإشكاليات دستورية
خطاطة توزيع الصالحيات التنفيذية ما بني اجمللس احلكومي 
وما بني اجمللس الوزاري  كما هي واضحة، من خالل الدستور، 

ما الذي يقوله الدستور ؟ الفصل األول يعترب . والدستور واضح
بأنه من مقومات النظام الدستوري والسياسي املغريب ربط 

يعترب بأن احلكومة  84ستور يف الفصل املسؤولية باحملاسبة، الد
متارس السلطة التنفيذية، والباب الذي كان طوال مخسة دساتري 
يعنون باحلكومة أصبح عنوانه هو السلطة التنفيذية يف دستور 

الدستور يعطي صالحيات حصرية للحكومة، .  2177
، تتعلق بالتداول يف أمور السياسة العامة 42مبقتضى الفصل 

، بأن 84الدستور يضيف، يف الفصل . لقطاعيةوالسياسة ا
احلكومة متارس اإلشراف والوصاية على املؤسسات العمومية 

 .واملقاوالت العمومية
يقول الدستور الكثري من األشياء، لكن أريد أن أعود  

. إىل ما قاله صاحب اجلاللة، يف خطاب تقدمي هذا الدستور

 71لكي ل إن هذا اخلطاب امللكي مهم وهو اخلطاب امل
ال نتوفر على األعمال التحضريية، لو كنا نتوفر عليها . يونيو

الصحافة . حللت اإلشكالية ولعرفنا ما املقصود باإلسرتاتيجية
حتدثت بأنه هناك جريدة يومية حمرتمة، مديرها اتصل بأكثر من 
ثالثة أعضاء للجنة املراجعة وقالوا له بأن جلنة مراجعة الدستور 

ر يف تدوين هذين الفصلني، كانت تفكر يف عندما كانت تفك
ال نتوفر عموما على . سبع أو يف مثان مؤسسات إسرتاتيجية

هذا املعطى، لكن لنقرأ مقطعا صغريا من اخلطاب امللكي ل 
يونيو، الذي يعترب بأنه، على صعيد االختصاصات فإن  71

يتجلى  -التمايز بني اجمللس احلكومي واجمللس الوزاري-متايزمها 
 ختويل جملس احلكومة صالحيات تنفيذية واسعة ذاتية يف

تقريرية وأخرى تداولية، حتال على اجمللس الوزاري ليبت فيها 
هذا . ضمن ما مت االحتفاظ له به  من صالحيات إسرتاتيجية

هذا معناه، أهنا . معناه، انتهت الفقرة من املنطوق امللكي
ى اجمللس وحدها ذات ذات الطبيعة اإلسرتاتيجية حتال عل
لذلك،  . الوزاري، وما دون ذلك هو من اختصاص احلكومة

، على احلكومات أن 2177كان يقال دائما، مع دستور 
تكف عن االختباء وراء جاللة امللك يف كل ما هو تنفيذي 

 .ويف كل ما هو يومي
مصطلح اإلسرتاتيجية هنا مهم، حموري، مهيكل لكل  

دد وال يعرف مفهوم القانون التنظيمي ال حي. هذا املشروع
التقرير الذي توصلنا إليه يقول بأن العرض . اإلسرتاتيجية

ولكن عندما نعود إىل . احلكومي عرف املؤسسات اإلسرتاتيجية
تعريف العرض احلكومي، نقرأ تعريفا غريبا، وهو أن املؤسسات 

. اإلسرتاتيجية هي مؤسسات صاحبة النشاط االسرتاتيجي
ي مؤسسات صاحبة النشاط ه اإلسرتاتيجيةاملؤسسات 
والعرب قدميا كانت تقول، كمن عرف املاء بعد . االسرتاتيجي
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اجلهد باملاء، يعين عرفنا املؤسسات اإلسرتاتيجية باملؤسسات 
 .اللي عندها نشاط اسرتاتيجي

طيب، ما هي املؤسسات اليت لديها نشاط  
اسرتاتيجي ؟ الدستور أقر املؤسسات اإلسرتاتيجية ضمن منطق 

منطق احلصرية واالستثناء هو منطق . صرية واالستثناءاحل
مارس  4يونيو، هو منطق  71الدستور، هو منطق خطاب 

مؤسسة  11وهو ليس منطق هذا املشروع الذي جاءنا ب 
 .إسرتاتيجية
لألسف، وهناك أصوات من داخل األغلبية اعتربت  

. أن هذا املشروع يندرج ضمن تأويل غري دميقراطي للدستور
هذا املشروع يندرج يف إطار تكوين غري دميقراطي  نعم،

لقد عرف املغرب حكومات أقوى من دساتريهم، . للدستور
يف كثري من احلاالت، مع األستاذ عبد اهلل إبراهيم، مع األستاذ 
عبد الرمحان اليوسفي، ال نريد هلذه احلكومة، اليت نريد هلا 

 .النجاح، أن تكون أقل وأضعف من دستور بالدنا
اذا عندما نتكلم عن تطبيق الدستور، تتكلم احلكومة مل

عن التوافق وعن الثقة ؟ ملاذا عندما نتحدث عن التعاقد 
القانوين، الذي حيتكم إىل النصوص وإىل الفصول، تتحدثون 

 عن مؤسسات البالد ؟
إننا نؤمن بالثقة كعامل لبناء االنتقال، إننا نؤمن  

ا يف صناعة التوافقات بالتوافق إن مل نكن كنا صناعا وطرف
املؤسسة لبالدنا، انطالقا من التوافق الوطين دفاعا عن 
االستقالل، وصوال إىل التوافق اجلبهة الوطنية دفاعا عن الرتاب 
والوحدة الوطنية، مث حلظة حكومة التناوب، التوافق الوطين 

لكننا نؤمن بأن الثقة . الدميقراطي من أجل التقدم الدميقراطي
الثقة والتوافق مطلوبان، لكن . يسا بديال عن الدستوروالتوافق ل

ليس على حساب الوثيقة الدستورية وليس على حساب 

التعاقد القانوين والدستوري، نعم للثقة، نعم للتوافق، لكن يف 
 . إطار الدستور

لذلك، قدمنا مخسة تعديالت تندرج يف هذا األفق، يف      
لكن، نريد أن نسجل هذا . أفق تفعيل سليم للوثيقة الدستورية

املوقف للتاريخ، دفاعا عن الوثيقة الدستورية ودفاعا عن 
 .الدستور ودفاعا عن املستقبل، شكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للسيد النائب 
احملرتم السيد حممد األعرج عن الفريق احلركي، فيتفضل 

 .مشكورا
 :محمد األعرج باسم الفريق الحركيالنائب السيد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ملناقشة      

 املتعلق 12.72مشروع القانون التنظيمي الذي حيمل رقم 
 .42و  34بتطبيق أحكام الفصلني 

ويف البداية، ال بد أن أؤكد باسم الفريق، بأن التدشني      
هلذه احملطة الدستورية السياسية، يف املسار الذي دشنته 
اململكة، بعد اعتماد دستور جديد وما ارتبط هبا من أسباب 
ومسببات، يعترب تأسيسا حقيقيا ملنعطف جديد يف جمال 

جمال ربط املسؤولية باحملاسبة، وخيتزل نقاشا احلكامة ويف 
. سياسيا واسعا احتضنته دواليب التناظر السياسي واجملتمعي

منذ مدة غري يسرية، كانت تتوق إىل تقعيد مسألة التعيني يف 
املسؤوليات ويف املناصب العليا، بالشكل الذي حيدد اجلهة 

 .اسبة واملسؤوليةاملعنية بالتعيني والشروط املطلوبة واملقرتنة باحمل
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إذن، فهذه حمطة مهمة تندرج ضمن التأويل الدميقراطي      
حمطة . وضمن التأويل السليم لتنزيل مقتضيات الدستور

نسجلها بإجيابية، إجيابية تكمن يف اإلسراع يف إخراج القوانني 
يمي يف هذه وأظن بأن إخراج هذا القانون التنظ. التنظيمية

القانون اريخ السياسي والدستوري و من التاملرحلة الدقيقة 
املغريب، ال ميكن أن ننكر إجيابية اإلسراع يف إخراج هذا 

هذا القانون الذي احرتم املنهجية يف صياغة النص . القانون
القانوين وتضمن مقتضيات الدستور، وهذا ما حاولنا أن 
نالمسه أثناء مناقشة هذا املشروع القانون التنظيمي داخل جلنة 

اإلحالة إىل مقتضيات العدل والتشريع، ألول مرة هناك 
كنا، يف مرحلة سابقة، كان يصعب، حينما حندد . الدستور

القوانني التنظيمية أو القوانني العادية، كان يصعب على 
الباحث السياسي والباحث القانوين والباحث الدستوري يف أن 
يعود إىل ما هي املقتضيات الدستورية وما هي املقتضيات اليت 

 .وتطبيقها جاء القانون لتنزيلها
وبالتايل نسجل بإجيابية هذه املنهجية، نسجل  

بإجيابية اإلسراع يف إخراج هذا القانون، ونسجل كذلك كما 
قلت منذ البداية، التأويل الدميقراطي والتنزيل السليم ملقتضيات 
الدستور، يف مرحلة تشكل اللبنة األوىل يف الورش الذي ختوض 

لسليم ملقتضيات الدستور، فيه اململكة واملتعلق بالتنزيل ا
باإلضافة إىل كونه يتجاوب مع مطلب سياسي، يتجاوب مع 
مطلب سياسي جمتمعي جيعل املسؤولية تنأى عن املفهوم 
التقليدي، الذي جيعل منها مفاهيم جمرد ترف سياسي أو 
اجتماعي، وحيوهلا إىل التزامات ومسؤولية وحماسبة مستمرة وفق 

بت صبغة قانونية وإلزامية مبقتضى الشروط املطلوبة اليت اكتس
هذا القانون، نظري الكفاءة، النزاهة، االستقامة، املستوى 
التعليمي والتجربة، وكذلك ما تضمنه هذا القانون من مفاهيم 
أساسية ومرتكزات أساسية تتعلق باالستحقاق وتكافؤ الفرص 

والشفافية واملساواة يف وجه مجيع املرشحات واملرشحني هلذه 
 .ؤوليةاملس

وفق هذا التصور، حضرات السيدات والسادة،  
سيكون هؤالء املسئولني خاضعني لسلطة التعيني وفق من له 

" دفرت التحمالت"كما أن . سلطة التعيني له سلطة اإلعفاء
بني مزدوجتني الوارد يف هذا القانون اجلديد سيقوي سلطة 

ول بشأهنا جهات التعيني بالنسبة للمناصب العليا اليت يتم التدا
فلن يدفع بعد هذا القانون التنظيمي بعدم . يف جملس احلكومة

. اخلضوع واالمتثال استنادا إىل منطق الظهري يفوق سلطة الوزير
كما أن املقتضيات اليت جاء هبا هذا املشروع ستجعل من مجيع 
املسئولني املعينني، كيف ما كانت صيغة وطريقة تعيينهم، 

 . للمراقبة، خاضعني للمتابعةخاضعني للمحاسبة، خاضعني
تأكيد، ستكون املؤسسات العمومية  وبكل 

اإلسرتاتيجية وكذا املقاوالت العمومية اإلسرتاتيجية، وباقي 
املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية، اليت تساهم فيها 
الدولة بصفة مباشرة واملناصب العليا باإلدارات العمومية، 

خالل مراقبة املؤسسة الدستورية،  خاضعة ملراقبة الشعب، من
 .أال وهي مؤسسة الربملان

لن نكون بعد اآلن، وهذا ما جيب أن نسجله   
كذلك، من خالل هذه املقاربة، أي تضرع أو حتجج أو هترب 

ستكون للمؤسسات سلطتها وقوهتا، مبا . من سلطة املراقبة
جيعلها خاضعة للمحاسبة املستمرة وتطبيق الربنامج بشكل 

 .وشفاف ونزيه سليم
إذا، حضرات السيدات والسادة، فمشروع القانون  

التنظيمي اجلديد سيشكل قطيعة، سيشكل أقوهلا وأؤكد على 
ذلك، قطيعة مع ممارسة سابقة أخرت دواليب التنمية يف البالد 
وأشاعت سلوكات مشينة يف بعض املؤسسات اليت ساد فيها 

الطويل، الذي  منطق التحكم، الذي أصبح على امتداد الزمن
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اعتلى فيه بعض املسئولني مسئولية هذه املؤسسات، مبثابة ملك 
 .خاص ومرتعا للفساد واحملسوبية والتالعب بالصفقات وغريها

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

بكل تأكيد، حنن يف مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي      
ملكة بعد هذا والقانوين والدستوري للمملكة، وستدخل امل

القانون التنظيمي مراحل هامة يف جمال التحديث والدمقرطة، 
وذلك بفتح آفاق واسعة ملباشرة املزيد من اإلصالحات الكربى 
وتكريس الفعالية يف التدبري العمومي القائم على النتائج، 
التدبري العمومي القائم على النتائج، وجيعل املواطن يف صلب 

عل اإلدارة واملقاوالت واملنشئات السياسات العمومية وجي
كما أن هذا القانون يستمد . العمومية يف خدمة املواطنني

بعض مقتضياته من روح الوثيقة الدستورية، من خالل تكريس 
مبادئ احلكامة اجليدة ومبادئ االستحقاق والكفاءة 

كما أنه، وهذا كذلك . والشفافية، وكذلك السعي إىل املناصفة
ه بإجيابية، أول قانون تنظيمي يكرس مبادئ ما جيب أن نسجل

االستحقاق، يكرس مبادئ الكفاءة، يكرس مبادئ الشفافية 
 .يف جمال التعيني يف املناصب العليا

هل نريد أن نبقى يف زمن ال حندد فيه مبادئ ومعايري      
التعيني ؟ حنن يف مرحلة نريد أن يكون هناك االستحقاق، يف 

اك الكفاءة، يف مرحلة نريد أن تكون مرحلة نريد أن تكون هن
الشفافية، يف مرحلة يكون فيه تطبيق مبدأ املناصفة وتكافؤ 
الفرص، وأظن بأن هذا القانون استجاب لتطلعات املواطنني، 

عالوة . يف جمال حتديد مبادئ ومعايري التعيني يف املناصب العليا
توى على ذلك، فهو يهدف إىل الرقي باإلدارة املغربية إىل مس

إدارة فعالة قريبة من املواطن ويف خدمته، معززا اختصاصات 
اجمللس احلكومي يف جمال التعيني يف املناصب العليا، حيث 

منصبا  71منصبا عوض  7787ستشمل هذه املناصب 

سابقا، وهو األمر الذي سيساهم ال حمالة يف الرفع من مستوى 
ت العمومية عرب أداء القطاع العام واملؤسسات العمومية واملقاوال

تطوير املهنية واعتماد التعاقد واعتماد التدبري بالنتائج وربط 
 .املسؤولية باحملاسبة

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

لقد جعلت احلكومة يف صلب اهتمامها على الدوام      
ويف هذا . تكريس مبدأ املساواة واالستحقاق وتكافؤ الفرص

احلركة الشعبية، نعترب بأن هذا املشروع  الصدد، فإننا يف فريق
يكرس إحدى املبادئ اليت جتعل املغاربة سواسية يف احلقوق 
والواجبات وتكافؤ الفرص، على أساس التحلي بالنزاهة 
واالستقامة والتحلي بروح املواطنة وجعل املواطن يف صلب أية 
سياسة عمومية واألخذ بعني االعتبار مطالب املواطن 

 .اجملتمع واهتمامات اجملتمع وانشغاالت
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة،
إننا نعي ونتفهم ونقدر ما توخاه صاحب املبادة التشريعية      

من هذا القانون التنظيمي، والسيما بالنسبة جلهة التعيني، 
معتربين بأن التوزيع مل يكن اعتباطيا بل حتكمت فيه معايري، 

ة تتحكم فيه منطق عقالين منطق وهذه املعايري موضوعي
 .  موضوعي على أساس مقاييس ومعايري معقولة

ومن نفس املنطق وبنفس املنطلق، تعاملنا مع هذا  
فلذلك، ال . املشروع الذي سيعزز مدارج التقدم بالنسبة لبالدنا

يسعنا، يف الفريق احلركة الشعبية، إال أن نصفق هلذا القانون، 
دميقراطي للدستور، قانون احرتم منهجية قانون احرتم التأويل ال

يف صياغته ملقتضياته، قانون احرتم ما يطمح إليه مجيعا، من 
خالل هذا القانون الذي يستجيب أو جاء لإلجابة عن 
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جمموعة من االنشغاالت وجاء ليجيب على انتظارات 
 .املواطنني، وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة 
كلمة للسيدة النائبة شكرا للسيد النائب احملرتم، ال

احملرتمة السيد فوزية البيض عن الفريق الدستوري، فلتتفضل 
 .مشكورة

 :باسم الفريق الدستوريالنائبة السيدة فوزية البيض 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
 زميالتي زمالئي،

يل عظيم الشرف أن أمثل بني أيديكم، بني أيدي هذا 
ول الكلمة باسم الفريق الدستوري، يف إطار اجمللس املوقر، ألتنا

مناقشة مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بتطبيق أحكام 
 .من الدستور 42و  34الفصلني 
هذا املشروع الذي نعتربه مشروعا حدث، املشروع  

املكمل للوثيقة الدستورية، والذي جيء به بطريقة مستعجلة 
دون أية مقاربة تشاورية وال من اجمللس احلكومي إىل قبة الربملان 

. تشاركية، املشروع الذي أريد له أن مير يف دورة استثنائية
ونعتز، كأعضاء يف جلنة العدل والتشريع، أن نذكر االنسجام 
التام الذي حصل بني مكونات املعارضة دون أي تنسيق 

كما نسجل عدم انسجام مكونات األغلبية داخل جلنة . مسبق
 .غلبية اليت مل تنسجم إال عند التصويتالعدل والتشريع األ

العمل اجلبار الذي قامت به املعارضة داخل جلنة  
العدل والتشريع، واليت تتكون من فئة من النخبة املثقفة، من 
النخبة اخلبرية يف جمال القانون، جعلها تعيي متام الوعي بأمهية 

 .دورها التارخيي ودورها الرقايب اهلام
وع يكتسي أمهية بالغة، له نعم، حنن أمام مشر  

دالالت عميقة، بوصفه أول مشروع يندرج يف سياق التنزيل 

الدميقراطي للدستور اجلديد ململكتنا املغربية، املشروع الذي كان 
مثرة رغبة إصالحات ملكية وجمتمعية، أهلت بالدنا ألن ترقى 
إىل مصاف الدول الدميقراطية احلديثة والنموذجية بالنسبة 

 .لعريبلوطننا ا
هكذا، فإن هذا املشروع املطروح على أنظارنا اليوم  

ليس مشروعا لتنزيل الدستور فقط، ولكنه آلية أساسية ضمن 
آليات أخرى لتعزيز احلكامة اجليدة واالنتصار ملبادئ 
االستحقاق والشفافية، يف إسناد املسؤولية وربط هذه األخرية 

 .باحملاسبة
ظيمي األول، الذي ومن مث، فإن هذا املشروع التن 

يعرض على مؤسستنا املوقرة، هو لبنة أخرى لرتسيخ البناء 
الدميقراطي يف بالدنا وخطوة أساسية يف اجتاه حتديث 

 .مؤسسات الدولة وأجهزهتا
وكم كان جديرا أن يواكب تنزيل هذا املشروع  

التنظيمي مشروع آخر يتعلق بتنظيم أداء احلكومة، من باب 
فروض على الفريق احلكومي، الذي سيباشر األولوية، إذ من امل

مسطرة التعيني يف املناصب العليا، أن خيضع هو نفسه للقانون 
 .التنظيمي الذي ينظم أدائه عالقاته ووظائفه

وعلى العموم، فإننا يف جلنة العدل والتشريع ويف  
الفريق الدستوري، نعترب أنفسنا أننا أمام حلظة تشريعية تارخيية 

يخ مغربنا السياسي، حلظة تشريعية، حلظة سياسية هامة يف تار 
عميقة، حلظة تارخيية، ألننا إذا كنا نتفق على أن الدستور 
اجلديد قد أحدث تغيريا عميقا يف بنية الدولة املغربية، فإن هذا 
املشروع املطروح على أنظارنا، إمنا يالمس عن كثب هذا التغيري 

السلط وتوزيع سلطة العميق، من خالل استهداف التوازن بني 
التعيني بني اجمللس الوزاري واجمللس احلكومي، مما يشكل قفزة 

 .وحتوال جذريا يف مسالك التعيني وإضافة نوعية ملغربنا اجلديد
 السيد الرئيس،
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إذا كنا يف فريق االحتاد الدستوري نؤكد على أمهية هذا 
ها املشروع، بالنظر إىل الظرفية السياسية اليت جتتازها وتعيش

بالدنا واحلساسة اليت يكتسيها هذا النص، سواء من ناحية 
مدى ترمجته ملفهوم التنزيل الدميقراطي للدستور أو من ناحية 
النهوض بأداء املرافق العمومية، فإننا نويل عناية قصوى لكل 
التدابري املتخذة يف التعيني يف املناصب السامية على حنو يكرس  

ية وخيلصها يف كل أشكال كل عناصر الشفافية واملوضوع
 .احملاباة والزبونية والقبلية والسياسية

نتمىن أن احلكومة ستسعى إىل القطع مع أساليب  
املاضي، من خالل دعم عوامل احلكامة اجليدة، اليت تضع 
الشخص املناسب يف املكان املناسب، وإخضاع املؤسسات 

كنا واملقاوالت العمومية لسلطة الوصاية السياسية بذل ما  
نعيشه من استقالل شبه تام لبعض مدراء املؤسسات 
واملقاوالت العمومية يف اجلهاز التنفيذي، يف إطار منطق 

 .االزدواجية الذي طبع مسار الدولة املغربية
ومما ال شك فيه، السيد الرئيس، أن النص موضوع  

من الدستور  42و 34نقاشنا اليوم، يتجاوز بكثري الفصلني 
تورية أخرى، من قبيل ربط املسؤولية ليشمل مبادئ دس

 .باحملاسبة والشفافية
لذلك، نعترب أن مساطر التعيني، بدءا من املبادرة  

ومرورا باالقرتاح وانتهاء بالتعيني، من شأهنا أن تعزز مبادئ 
احملاسبة وأن تقييد االختيار واالنتقاء، يف إطار من التوازن 

 .املطلوب ما بني الوظائف والكفاءات
بقى التساؤل املطروح حول التمييز بني املؤسسات وي 

واملقاوالت اإلسرتاتيجية من غري اإلسرتاتيجية، واملعايري املعتمدة 
يف هذا التمييز الذي استحوذ على حيز هام من النقاش داخل 
جلنة العدل والتشريع، مما جعلنا خنرج من الدورة اليت أريد هلا أن 

النقاش الساخن اهلام . ديةتكون استثنائية إىل الدورة العا

واملسئول والتقين والقانوين الذي ميز جلنة العدل، فإننا يف الفريق 
الدستوري، اعتربنا أن التصنيف الذي جاء به املشروع يوافق 
منظورنا، على اعتبار أن ما هو اسرتاتيجي يكون ممتدا يف 
الزمان ومبا يتجاوز عمر احلكومة احلالية وذا مفعول وتأثري يف 

 .بنية الدولة
ويف األخري، نرى لزاما، يف الفريق الدستوري، أن  

يواكب هذا املشروع التنظيمي إصالحات أخرى موازية تذهب 
يف اجتاه تعزيز الرقابة، سواء أكانت رقابة مالية أو تلك اليت 

. تضطلع هبا هيئات الرقابة على املؤسسات واملقاوالت العمومية
الس اإلدارية وتطوير وسائل كما يتطلب كذلك تفعيل دور اجمل

التدبري احلديثة، وذلك لتاليف االنزالقات اليت تطفو حاليا على 
السطح ما بني الفينة واألخرى بني مكونات حكومة غري 
منسجمة، واليت تربز حجم الفساد الذي يطبع تدبري بعض 
هذه املؤسسات، مما حيتم تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة 

 .الرئيس وشكرا السيد
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للنائبة احملرتمة . شكرا السيدة النائبة احملرتمة
السيدة رشيدة الطاهري عن فريق التقدم الدميقراطي، فلتتفضل 

 .مشكورة
السيدة رشيدة الطاهري باسم فريق التقدم  النائبة

 :الديمقراطي
 شكرا السيد الرئيس،   

 السيد الوزير،
 ،المحترماتالنواب والنائبات  السيدات والسادة 

 .صباح الخير
إذن يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم  

الدميقراطي، يف هذه اجللسة اليت خنصصها للمناقشة واملصادقة 
على موضوع هام، على قانون هام، ضمن هذه اللحظة 
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الدميقراطية اليت جتتازها بالدنا، واليت نسعى جاهدين 
نا وضمن كل الفرقاء السياسيني وكل وجاهدات، يف فريق

مكونات الشعب املغريب، إلجناحها خدمة للمصاحل العليا 
للوطن وللشعب بكافة مكوناته، واألمر يتعلق طبعا مبشروع 

 42و 34املتعلق بتطبيق الفصلني  12.72القانون التنظيمي 
 .من الدستور

إن النص املعروض علينا، طبعا هو أول مشروع قانون  
نناقشه يف هذه الوالية التشريعية، يف إطار التنزيل  تنظيمي

التدرجيي للدستور الذي صادق عليه الشعب املغريب يف فاتح 
وما نعرب عنه، ونتمىن صادقني . يوليوز املاضي وبكثافة

وصادقات أن تعجل احلكومة بالتسريع بباقي مشاريع القوانني 
يت ال تقل التنظيمية األخرى، اليت تكمل مضامني الدستور وال

أولوية عن القانون الذي حنن بصدده، انسجاما مع ما ينص 
من الدستور الذي يلزم بعرض كل مشاريع  82عليه الفصل 

 .القوانني التنظيمية واملصادقة عليها يف هذه الوالية
يف البداية وباسم فريق التقدم، أود أن أعرب عن  

قوية اليت واللحظات ال اجلاد والعميقتنويهنا ألجواء النقاش 
سادت أثناء مناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي، بني 
األغلبية واملعارضة على مستوى جلنة التشريع والعدل وحقوق 

وهو اجملهود الذي أمثر صيغة النص املعروض علينا يف . اإلنسان
هذه اجللسة، خاصة وأن املناقشة متت يف ظروف عسرية، يف 

نية بعض القطاعات نفس الوقت مع مناقشة مشاريع ميزا
 .احلكومية، يف إطار مناقشة مشروع امليزانية

إننا نعترب هذه احملطة التشريعية اليت حنياها اليوم،  
وطبعا، ينبين على . ترسيخا ملسار اختاره املغاربة واملغربيات

ترصيد الرتاكمات والدينامية اليت سامهت فيها كل مكونات 
ومة، كما قلت، بالتزاماهتا اجملتمع، وطبعا نتطلع إىل وفاء احلك

املعرب عنها على لسان السيد رئيسها عندما حتدث عن خمطط 
 .املؤسسايت واملخطط التشريعي الذين تعتزم احلكومة إجنازمها

إن هذه اللحظة يبقى عنواهنا الكبري هو التنزيل  
الدميقراطي السليم للدستور اجلديد، وهو ما نسعى إليه يف 

قاء، الستكمال البناء املؤسسايت لبالدنا فريقنا، مع كافة الفر 
وجتاوز كل املعيقات يف درب ترسيخ املشروع الدميقراطي 
احلداثي، ويف اجتاه دعم مبادئ احلكامة واالستحقاق وربط 

 . املسؤولية باحملاسبة وغريها من املبادئ املؤسسة للدستور
إن هذا املشروع يؤسس يف نفس الوقت لالنتقال من 

إىل ثقافة الشفافية " باك صاحيب"  -قول الشبابكما ي-ثقافة 
والكفاءة واالستحقاق وعدم التمييز، وخاصة على أساس 

 . اجلنس
إن املناقشة واملصادقة على القوانني التنظيمية، والذي 
يشكل مشروع القانون املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا جزءا 

اجلديد منها، يأيت ليعكس ويرتجم أسس التعاقد السياسي 
مبعناه التوافقي املتطور ملواجهة كل العوائق املعرقلة لبناء اجملتمع 
الدميقراطي احلداثي، الذي جيعله فريق التقدم الدميقراطي املنطلق 
األساسي يف تطوير املمارسة التشريعية بكل القوة االقرتاحية 
اليت تتطلبها املرحلة السياسية الراهنة واملتسمة بتحديات كثرية 

 .أكثر من صعيد على
نود كذلك أن نثمن يف فريقنا، كون مناقشة هذا  

املشروع وأن املشروع جاء يف عموميته طبقا ملا اقرتحناه وما 
وقد عملنا على مناقشته بالدقة واالهتمام والعمق . نطمح إليه

والقوة االقرتاحية الالزمة، حيث تقدم فريقنا مبقرتحات اليت 
ته متطلبات اللحظة السياسية جعلت املشروع يعكس يف عمومي

 .والدميقراطية اليت جيتازها وطننا وشعبنا
نثمن طبعا، باملناسبة أيضا، عمل مكونات األغلبية  

وما أبدته من انسجام وتضامن يف عملها التشاركي والنقاش 
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الغين فيما بينها وتفعيل آليات عملها وتقدمي مقرتحات 
رار على االستمرار مشرتكة، مما جيعل فريقنا يدعو إىل اإلس

الدؤوب يف هذه املقاربة وعلى كل املستويات واليت ستبقى هي 
الضمانة األساسية والنهج القومي يف إجناح العمل احلكومي 
بالطبع، واحلرص يف نفس الوقت على املقاربة التشاركية مع  

 .كافة الفرقاء، باعتبار حتديات تفعيل الدستور
لعليا يرتبط مبا سبق إن موضوع التعيني يف املناصب ا 

أن صرح به رئيس احلكومة يف الربنامج احلكومي، حيث أكد 
أن هناك توجها أساسيا يهدف إىل إحداث وتفعيل املؤسسات 
الواردة يف الدستور وخمطط تشريعي وفق جدولة زمنية حمددة، 
وهذا ما اعتربناه يف حينه ميثل مكسبا إجيابيا، يكرس 

ية يف بالدنا ويعمل على عصرنة اإلصالحات الدميقراطية اجلار 
وال يسعنا هبذه املناسبة، إال أن . الدولة وحتديث مؤسساهتا

 .جندد دعوتنا إىل التسريع بإخراج هذه الرزمانة
إننا ندرك أمهية العمل الذي ينتظرنا يف هذا الباب،  

السيما إذا استحضرنا غزارة الرتسانة القانونية اليت جتب 
ديد، واليت تضم كما هائال من مالءمتها مع الدستور اجل

وهي مناسبة أيضا كما . النصوص اليت جيب مراجعتها وتنقيحها
قلت، لتوجيه نداء إىل احلكومة للتسريع بإخراج املخطط 
التشريعي إىل حيز الوجود، أساسا جممل النصوص ذات الصبغة 
االستعجالية وكل القوانني التنظيمية اليت بسط هلا وألزم هبا 

 .ا خالل هذه الدورة التشريعيةوللبت فيه
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،
لقد أعد فريقنا، مع فرق وجمموعات األغلبية النيابية، 

تعديال،  71تعديالت نعتربها جوهرية لتجويد النص وقدمنا 
وهي مناسبة جندد هلا الشكر لتعاطيها . قبلت احلكومة بعضها

واليت مهت شكل اإلجيايب مع ما تقدمنا به من تعديالت، 
 .النص ومضمونه

وأود أن أقدم مالحظتنا ببعض التعديالت اليت مل  
أوال، عدم تعريف املؤسسات اإلسرتاتيجية؛ ما طالبنا به : تؤخذ

أيضا ضمن التعديالت، هو تعميم املبادئ واملعايري على كل 
املؤسسات؛ التنصيص على مبدأ املناصفة كما مبدأ مهيكل 

 .للقانون برمته
أسئلة جوهرية مت التداول بشأهنا وهذه ضمنها، إن  

وقد استحوذ سؤال املعايري اليت . يف إطار نقاش يف اللجنة
من  اإلسرتاتيجيةحتكمت يف تصنيف املؤسسات واملقاوالت 

، وقد تفاعلنا إجيابيا مع هذا 2و  7غريها يف امللحقني 
أوال، السريورة اليت حيددها : التصنيف املقرتح على مستويني

الدستور واليت هتم سلطة املبادرة للوزير املعين، سلطة االقرتاح 
والتداول، سلطة التعيني واإلشراف والوصاية للحكومة من 

 712مث الفصل . 42و  47، 84، 34خالل الفصول 
الذي يهم ممارسة دورنا الرقايب، كربملانيني وبرملانيات، باالستماع 

العمومية حبضور  ملسؤويل اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت
 . الوزراء املعنيني وحتت مسؤولياهتم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة،

إذ نثمن اجملهود الذي بذله السيد الوزير، والعرض 
الذي تقدم به والذي تقدم أمام اللجنة وتقدم مبعطيات انبنت 
على دراسة مقارنة بالتجارب الدولية واالستئناس باملمارسات 

تربه شيئا إجيابيا ألننا ال خنلق العجلة ولكن اجليدة، وهذا نع
لكن، السيد الوزير، هذه . نستأنس بالتجارب اليت سبقتنا

املقارنة كانت لتكتمل لو وضع معدوها منظار التفاوتات واهلوة 
بني اجلنسني، يف جمال املناصب العليا، وكذلك اإلجراءات 
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بقتنا يف الدول اليت س إتباعهاواملمارسات اجليدة اليت مت 
 .للتقليص من التفاوتات والسعي حقيقة حنو املناصفة

إننا إذ نثمن التنصيص على مبدأ املناصفة، فإن  
السعي حنو املناصفة يبقى من النوايا احلسنة ما مل يرتجم إىل 

كما أن دعم . إجراءات قابلة للقياس وهناك جتارب عديدة
بالنتائج، مبادئ احلكامة وربط املسؤولية باحملاسبة والتدبري 

سيحقق الفعالية الضرورية إذا تضمن إجراءات حمددة، يف جمال 
وال حنتاج جلهد كبري، لنقول أن تواجد النساء . تفعيل املناصفة

يف مناصب املسؤولية، يف امللحقني، يعين لوائح املؤسسات 
 .واملقاوالت العمومية، ال حيتاج جملهود لنقول أهنا جتاور الصفر

املرتبطة برفض التمييز وتطبيق إن أحد املفاهيم  
إذن، فإذا مل يتم التنصيص على . املساواة هو مفهوم التبخر

إجراءات حمددة وقابلة للقياس، فإن املفاهيم تتبخر يف جمال 
 .إدماج مقاربة النوع واملساواة بني اجلنسني

إذن، إذ نساند الصيغة املقدمة أمامنا اليوم وهي  
ت فيها ضرورة التوازن والدقة صيغة توافقية نعترب أهنا رعي

والتطلع إىل املستقبل بكثري من اجلدية واألمل، ألننا وهذه 
قناعتنا، بصدد وضع لبنة من لبنات مسلسل احلكامة اجليدة، 
الذي مل يتحقق فقط من خالل النص بل بالتفعيل احلقيقي 
باستحضار املصلحة العليا للوطن والقيم العليا وجسامة 

احملددة طبعا يف ربط املسؤولية باحملاسبة يف  املسؤولية والقيم
إذن، ننتظر من احلكومة . احلكامة، يف حضر التمييز واملساواة

التسريع بالنص التنظيمي وكذا الرزنامة التشريعية اليت ال تقل 
أولوية على هذا القانون، على أن تتضمن وأال تغفل هذه 

 .لكنالنصوص تفعيل وأجرأة مبدأ املناصفة وشكرا لكم و 
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة ألحد السادة . شكرا السيدة النائبة احملرتمة
النواب من اجملموعة النيابية لتحالف الوسط، فليتقدم أحد 

الكلمة املوالية للسيد النائب احملرتم السيد ..النواب مشكورا
 .لوي عن اجملموعة النيابية للحزب العمايلااملهدي الع

لوي باسم المجموعة النيابية االعالنائب السيد المهدي 
 :للحزب العمالي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السادة أعضاء الحكومة،
 السيدات والسادة النواب،

 الحضور الكريم،
يسعدين باسم اجملموعة النيابية للحزب العمايل ونيابة  

عن كل مناضالت ومناضلي احلزب، أن أتناول الكلمة ملناقشة 
املتعلق بتطبيق أحكام  12.72وع القانون التنظيمي رقم املشر 

من الدستور، وبالتحديد التعيني يف  42و 34الفصلني 
 .املناصب العليا

 السيد الرئيس، 
إن احلراك االجتماعي الذي شهده املغرب يف اآلونة  

األخرية هو نتاج تطور تارخيي وتتويج لنضاالت احلركات 
عني سنة، والذي أفضى إىل اخلطاب التقدمية ملدة تزيد عن األرب

مارس وما تاله من تعبئة وطنية شاملة، من أجل  4التارخيي ل 
إقناع الشعب املغريب بإجيابيات الدستور الذي صادق عليه 

 .الناخبون والناخبات يوم فاتح يوليوز
ولعل فلسفة الدستور اجلديد للمملكة تتجه حنو إقرار  

يب، مع تسجيلنا إجيابيات فصل ملكية برملانية يف املنظور القر 
السلط وتوضيح مكانة ودور املؤسسة امللكية واختصاصاهتا، 
ورسم وحتديد صالحيات مؤسسات رئيس احلكومة، مع 
توضيح بصورة ال تقبل التأويل التحكمي جماالت كل سلطة 

 .على حدة
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وبقدر اعتزازنا باملؤسسة امللكية ودورها التارخيي يف  
غرب واملغاربة، فإننا كدميقراطيني متشبثون  احلفاظ على وحدة امل

كذلك باخليار الدميقراطي ومتشبثون بالصالحيات الكاملة اليت 
جيب أن تتحمل فيها احلكومة مسؤوليتها، وارتباطا باحلكامة 
اجليدة ومبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة، فإننا، يف احلزب العمايل، 

ة املكتوبة، ما نرى أن الكالم كما روجت له الصحافة الوطني
للملك وما لبنكريان، خيرج كليا عن السياق السياسي الذي 

ونعترب أن اختصاصات املؤسسة امللكية واضحة هتم . نعيشه
اجملاالت الدينية، ارتباطا بإمارة املؤمنني واإلشراف على 
املؤسسات العسكرية، باعتبار امللك القائد األعلى للقوات 

لق باملؤسسات اليت متارس دورها أما ما يتع. املسلحة امللكية
باالقتصاد الوطين، فيجب أن تكون مسؤولية احلكومة وقابلية 
املشرفون عليها للمحاسبة واملساءلة إسوة مبن هلم املسؤولية 

 .السياسية يف تعيينهم
إننا يف احلزب العمال،ي إذ نستغرب كل تصرحيات  

نية رئيس احلكومة واليت اطلعنا عليها عرب الصحافة الوط
املكتوبة، خبصوص من يريد تأجيج اخلصومة بينه وبني امللك، 
بعد اطالع الرأي العام على مشروع هذا القانون، فإننا نؤكد 
على أن كل العالقات بني املؤسسات جيب أن ختضع ملنطوق 
وروح الدستور وال شيء غري الدستور، على اعتبار أننا كمغاربة 

ثيقة ونرفض كل التحاليل تصاحلنا مع ماضينا وتعاقدنا على و 
. والتطبيقات الرامية إىل خلق جو الغموض وااللتباس والنكوص

كما نرفض كل خطابات التهديد بالعودة إىل القالقل، إميانا 
 .وتشبثا بقيمنا الدميقراطية

إننا نذكركم، أننا ال نعيش أي أزمة خبصوص الثقة،  
صوص كما نذكركم بالرسائل اليت ما فتئ امللك يرسلها خب

العمل على تفعيل مضامني الدستور بصورة دميقراطية ال تقبل 
أي التباس، فتحملوا إذا مسؤوليتكم الكاملة وتذكروا أنكم 

حكومة وأغلبية عابرة، أما قواعد التعامل فهي دائمة ومستمرة 
طبقا ملضامني التعاقد الذي تعترب وثيقة الدستور أساسها، فال 

اربة من أجله يوم فاتح يوليوز تفسدوا إذا جوهر ما تعبأ املغ
بتدشينكم ملرحلة الرتاجع على ما يعتربه الشعب املغريب مكتسبا 

 .وتعاقدا يف آن واحد
لذلكم، إننا يف اجملموعة النيابية للحزب العمايل قررنا عدم      

 .التصويت هلذا املشروع، والسالم عليكم
 :السيد رئيس الجلسة

النيابية املستقبل،  شكرا، الكلمة ألحد نواب اجملوعة
هل هناك من متدخل؟ بذلك نكون قد أهنينا قائمة املتدخلني 

 .واآلن منر إىل عملية التصويت .يف حصة املناقشة العامة
تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يصب حول عنوان  

مشروع القانون التنظيمي، الكلمة ألحد مقدمي التعديل 
 .فليتفضل

 :ميالنائب السيد أحمد التها
 شكرا السيد الرئيس،

. تعديلنا يتعلق بالعنوان، عنوان مشروع القانون التنظيمي     
فحنا كنعتربوا أن هذا العنوان ال يطابق الدستور، ألن الفصلني 

كيعطيوا للقانون التنظيمي موضوع واحد ووحيد   42و 34
هلذا، اقرتحنا مشروع القانون التنظيمي رقم . وهو حتديد اللوائح

حيدد الئحة املؤسسات واملقاوالت اإلسرتاتيجية  12.72
 .ويتمم الئحة الوظائف السامية األخرى، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للحكومة

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس،
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وان املقرتح يف هذا التعديل فهو ال يشري إىل فبالنسبة للعن     
من الدستور، علما أن هذين الفصلني  42و  34الفصلني 

لذا، فإن . يشكالن السند الدستوري هلذا القانون التنظيمي
يف  42و  34احلكومة ترى أنه ال بد من اإلشارة إىل الفصلني 

 هذا عنوان مشروع القانون التنظيمي، وبالتايل احلكومة ال تتبىن
 .التعديل

 :السيد رئيس الجلسة
هلذا التعديل أو املؤيدين، الكلمة ألحد املعارضني . شكرا

 .تفضل ؟معارض
 :النائب السيد محمد األعرج

 شكرا السيد الرئيس،     
فيما يتعلق بعنوان مشروع القانون التنظيمي، قلنا بأننا، يف      

ذا النص األغلبية، نسجل بإجيابية فيما يتعلق بصياغة ه
وألول مرة، حنن أمام قانون تنظيمي حييل مباشرة إىل . القانوين

وبالتايل، من إجيابية هذا القانون . املقتضيات الدستورية
. 42واملادة  34التنظيمي أنه أحال مباشرة على املادة 

وبالتايل، هذا يغيب اإلشكال الذي كان مطروحا يف القوانني 
ا يتعلق مبا هي املقتضيات السابقة، واليت كانت مبهمة فيم

القانونية اليت جيب أو مبقتضاها هذا القانون حييل إىل 
وبالتايل، من إجيابية هذا القانون أننا أمام . املقتضيات الدستورية

إحالة إىل مقتضيات دقيقة واردة يف الدستور، وبالتايل اإلبقاء 
 . ، وشكرا42و  34على هذا الفصل 

 :السيد رئيس الجلسة
 .ألحد املؤيدين، تفضل السيد النائب الكلمة

 :النائب السيد أحمد التهامي
السيد الرئيس، العربة ماشي واش اإلحالة رقم الفصل 
وال ال، العربة باإلحالة إىل املوضوع، واش املوضوع هو التطبيق 
وال املوضوع هو حتديد اللوائح ؟ الدستور كيتكلم على حتديد 

ما عندنا حىت إشكال فيها،  أما القضية ديال الرقم. اللوائح
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

  21: املوافقون
  771: املعارضون
  72: املمتنعون

للتصويت كما  عنوان مشروع القانون التنظيميأعرض 
 :صادقت عليه اللجنة

  774: املوافقون
  12: املعارضون
 ال أحد: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة األولىالمادة أعرض 
  721: املوافقون

  18: املعارضون
 ال أحد : املمتنعون

املادة الثانية ورد بشأهنا ثالثة تعديالت من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديالت فليتفضل

 :النائب السيد أحمد التهامي
 السيد الرئيس،

النا كيتعلق باملادة األوىل يف النص التعديل الثاين دي     
األصلي واملادة الثانية يف الصيغة اليت عدلت اللجنة، وكتبدا 

حيدد هذا القانون التنظيمي الئحة : " على النحو التايل
التربير ديال هاد التعديل " املؤسسات العمومية االسرتاتيجية 

أننا نعترب منهجية جمموعة من املواد زائد ملحقات مسألة 
مشكوك يف دستوريتها، ونريد أن يون مضمون اللوائح من 
صلب القانون نفسه، هلذا نقرتح إدراجها يف املادة وليس يف 

 .امللحق، شكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
التعديالت املوالية السيد النائب، التعديالت األخرى 

 .التعديالت األخرى يف املادة
 :النائب السيد أحمد التهامي

ث هو ناتج عن االختيار السابق وكيتعلق التعديل الثال
بطبيعة احلال باملادة الثانية يف الصيغة اليت عدلتها اللجنة، 

كل حتويل الحق ملؤسسة من املؤسسات : "وتقول املادة
العمومية املشار إليها أعاله إىل شركة يؤدي تلقائيا إىل إعادة 

 2البند  ترتيبها ضمن الئحة املقاوالت العمومية املشار إليها يف
ابتداء من تاريخ  -وهذا هو التعديل ديالنا-أدناه، وذلك ابتداء 

عالش ؟ " دخول القانون الذي أقر هذا التحويل حيز التنفيذ
ألنه القانون اللي غادي حيول واحد املؤسسة إىل شركة كيمكن 
ما يدخلش حيز التنفيذ مبجرد النشر يف اجلريدة الرمسية، ميكن 

فحنا تالفيا . يكون مؤجل يعين بعد النشرالتنفيذ دياله يعين 
لكل فراغـ كنقولو أن العربة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ، 

أما إذا . سواء كان ابتداء من تاريخ اجلريدة الرمسية أو بعدها
اقتصرنا فقط على النشر يف اجلريدة الرمسية، ميكن ينشر القانون 

حيز التنفيذ،  التحويل يف اجلريدة الرمسيةـ ولكن لن يدخل
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .كمل التعديالت السيد النائب، الثالث  

 :النائب السيد أحمد التهامي
حيدد هذا القانون : "التعديل الرابع يف الفقرة الثالثة

الئحة املقاوالت العمومية  12.72التنظيمي رقم 
فهنا كندخلو داك اللوائح ديال املقاوالت " اإلسرتاتيجية

ؤسسات من صلب القانون ما تبقاشي على اهلامش، هو وامل
 نفس التربير السابق، نزيد السيد الرئيس ؟

 : السيد رئيس الجلسة 

 .الكلمة للحكومة
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس،

للي كيتكلم على، باش نبقى يف بالنسبة للتعديل ا
إذن بالنسبة للصيغة اللي جا هبا التعديل، فيما . نفس الرتتيب

خيص، يعين ابتداء من دخول القانون الذي أقر هذا التحويل 
حيز التنفيذ، يعين حتول من مؤسسة عمومية إىل مقاولة 

فاألمر ال يتعلق بتاريخ مفعول حتويل املؤسسة إىل . عمومية
وبالتايل، . التاريخ يهم فقط إعادة ترتيب يف اللوائحمقاولة، بل 

 .فاحلكومة ال تتبىن هذا التعديل
فيما خيص التعديل الذي جاء فيما بعد، الذي يهم  

فإن وضع املؤسسات واملقاوالت . وضع الالئحة ضمن املادة
العمومية واملناصب يف لوائح ملحقة هو كيهدف أساسا إىل 

غة دياله والتبويب للنص، ضمان جودة النص وحسن الصيا
علما بأن مواد النص ومالحقه تشكل يف جمموعها كتلة قانونية 

وهلذا السبب، فاحلكومة تعترب أن الصياغة األصلية . واحدة
للمشروع سليمة وال ترى جدوى يف إدراج هاذ اللوائح ضمن 

 .هذه املادة، وبالتايل فاحلكومة ال تتبىن هذا التعديل
 :السيد رئيس الجلسة 

الكلمة ألحد املعارضني إن كان هناك . كل األجوبة، طيب
 .معارض ؟ الكلمة ألحد املؤيدين، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أحمد التهامي
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

. يعين حتويل ال املنشآت وال املؤسسات يتم بقانون
وتوماتيكي اآلن، الرتتيب دياهلا واش أوتوماتيكي وال ال ؟ املهم أ
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ولكن دائما بناء على القانون، فإال ما كانشي ذاك القانون 
 .دخل حيز التنفيذ ال جمال للحديث عن إعادة الرتتيب

هلذا تنقولوا األساس القانوين يفرتض وباملنطق، أنه  
ذاك القانون الذي أقر بالتحويل، خاص يكون دخل حيز 

ة الرمسية، احنا وأنتم اعتمدمت تاريخ النشر يف اجلريد. التنفيذ
تنقولوا النشر ما كافيش، ألنه كاين حاالت، قانون التحويل ما 
غاديش يدخل حيز التنفيذ مباشرة بالنشر يف اجلريدة الرمسية، 

 .هاذي مسائل بسيطة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 :أعرض التعديل األول للتصويت
 11: املوافقون 

 723: املعارضون 
  73: املمتنعون 

 :لتعديل الثاين للتصويتأعرض ا
 11: املوافقون 

  723: املعارضون 
  73: املمتنعون 

 :أعرض التعديل الثالث للتصويت
 11: املوافقون 

  723: املعارضون 
  73: املمتنعون 

املادة الثانية ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي، 
 .فليتفضل أحد السادة النواب بتقدمي التعديل

 :علي اليازغيالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

هاذ التعديل كيدخل يف إطار ما نعتربه قراءة دميقراطية 
هلذا الدستور والتنزيل الصحيح، يف إطار ما عرفه بلدنا من 
تطورات دميقراطية وترسيخ دور املؤسسة التشريعية وإعطاء هاذ 

ة لتطبيق السياسات العمومية اليت نص احلكومة اآلليات الكفيل
مؤسسة اللي اعتربناها  77احتفظنا ب . عليها الدستور

كانت ضمن املشروع السابق وأضفنا مؤسسة   71إسرتاتيجية، 
اللي اعتربناها إسرتاتيجية أو أساسية، وفوجئنا بعدم إدماجها 

 .وهي الصندوق املغريب للتقاعد
فيها معايري اللي   بطبيعة احلال، هاذ املؤسسات خذينا 

كنا كنتمناو أن احلكومة جتيب لينا املعايري  اإلسرتاتيجية 
الواضحة، ولكن اعتربنا االسرتاتيجي ما يتجاوز الزمن احلكومي 

بطبيعة . وما ميس باملواطنات واملواطنني بشكل دائم ومتواصل
كاين صندوق اإليداع : احلال، كاين هناك هاذ املؤسسات

سن الثاين للتنمية االقتصادية صندوق احل -والتدبري
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح  -واالجتماعية

العقاري واخلرائطي، وهنا احتفظنا باملؤسسات اللي عندها دور 
التقنني، اعتربناها خصها تكون خارج التعيني احلكومي؛ الوكالة 

 -املكتب الوطين للسكك احلديدية -الوطنية لتقنني املواصالت
الصندوق  -املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب

الوطين للضمان االجتماعي، بطبيعة احلال الصندوق الوطين 
جممع الشريف للفوسفاط  -اخلطوط امللكية املغربية -للتقاعد

والشركة الوطنية لالتصال السمعي البصري، هاذي اعتربنا هذه 
 داخل اجمللس هي املؤسسات اإلسرتاتيجية اليت تتطلب تعيني

 .الوزاري
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
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 شكرا السيد الرئيس،
فإن عرض احلكومة هلذا النص التشريعي هو جمللسكم 

نزيل السليم والدميقراطي للدستور، كما أنه يعترب املوقر، يأيت للت
تنفيذ ألحد التزاماهتا املسطرة يف الربنامج احلكومي، والذي يروم 

 .إىل وضع لبنات احلكامة اجليدة يف تدبري الشأن العمومي
فبهذا النص أظن وهذا مؤشر مهم جدا، يكون عدد  

أصل  يف 14املؤسسات واملقاوالت العمومية اإلسرتاتيجية هي 
إذن، كيف ما قلت، كاين واحد . مؤسسة ومقاولة 123ديال 

املؤشر اللي هو مهم جدا واللي هو عدد املؤسسات 
مقارنة مع العدد اللي   14اإلسرتاتيجية يعين مقارنة اللي هو 

، وهذا عنده داللة وما حيتاجش باش نزيد 123كاين اللي هو 
 .يعين ندقق
للجنة، قدمت اللي بغيت نقول وهو أن، يف إطار ا 

بصفة يعين جد مدققة ومفصلة كل اعتبارات، واآلن غادي 
نعاود كذلك نتكلم عليها أو بصفة جد ملخصة، ألن هاذ 
االعتبارات ال تتجلى غري كيف ما قيل يف األنشطة 
اإلسرتاتيجية، ولكن تتجلى  أساسا يف طبيعة األنشطة واألدوار 

تصادية واالجتماعية احملورية اللي كتضطلع هبا يف اجملاالت االق
والثقافية، األوراش الكربى املهيكلة اليت تتوىل إجنازها، إشعاعها 
الوطين والدويل، امتداد براجمها وخمططاهتا االقتصادية 

وكيف ما يف . واالجتماعية والثقافية على املدى البعيد واملتوسط
اللجنة قلت، ميكن تصنيف هاذ املؤسسات واملقاوالت يف أربع 

 : جمموعات
اجملموعة األوىل تضم املؤسسات واملقاوالت اللي : أوال

عندها نشاط اقتصادي ومايل يف ميادين الطاقة واملعادن 
والبنيات التحتية والتمويل، حيث تضطلع بأدوار طالئعية يف 
حترك عجلة االقتصاد والشغل وتقدمي اخلدمات يف جماالت 

سكك ال -نقل البضائع -حيوية، كالنقل البحري املوانئ

احلديدية، إضافة إىل جماالت أخرى متس احلياة اليومية ملختلف 
 ..فئات الشعب املغريب، كالطاقة والقروض الفالحة إىل آخره

تشمل املؤسسات اليت تضطلع بدور : اجملموعة الثانية
التقنني ووضع القواعد الناظمة جملاالت تشهد منافسة بني 

ويلها نظاما قانونيا خمتلف الفاعلني واملتدخلني، مما يقتضي خت
 .يضمن هلا االستقاللية الالزمة للقيام بدورها

تتكون من املؤسسات واملقاوالت اليت : اجملموعة الثالثة  
تتوىل إجناز أوراش كربى مهيكلة يف شكل أقطاب تنموية 
مندجمة وشاملةـ مكلفة بتطوير البنيات التحتية يف خمتلف 

 .اجملاالت
ملؤسسات واملقاوالت املتدخلة تضم ا: اجملموعة الرابعة 

يف القطاعات االجتماعية والثقافية واإلعالميةـ اليت تشكل 
 .روافد عامة يف حتديد اهلوية الوطنية

كما يعزز هذا النص كذلكـ والذي يعرب عن التنزيل   
السليم للدستورـ اختصاصات اجمللس احلكومي يف جمال 

 جمال منصب يف 211التعيني، من خالل وضع التعيني يف 
اختصاص اجمللس احلكومي، وذلك إضافة إىل املناصب الذي 

إذا هاذ . 112سبق وأن تضمنها الدستور والبالغ عددها 
منصب سابقا،  71منصب عوض  7787املناصب تشمل 

 .وكنظن أن هذا مؤشر كايف للتنزيل السليم للدستور
فأما التعديل اللي هو مقدم، اهلادف إىل تقليص عدد  

املقاوالت، مل يأت مبعايري أو اعتبارات لفهم يعين املؤسسات و 
 .هذا املقرتح الذي أتيتم به

فيما خيص الرقابة، فكل املؤسسات واملقاوالت  
العمومية خاضعة للرقابة كيفما كانت طبيعتها إسرتاتيجية أو 
يعين ماشي إسرتاتيجية، أوال من طرف اجلهاز التشريعي اللي 

ت واملقاوالت العمومية بفضل عنده الرقابة على كل املؤسسا
اللي كيتعلق برقابة  24.11ثانيا، القانون . 712الفصل 
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وثالثا، كل هيئات . الدولة على املؤسسات واملقاوالت العمومية
الرقابة، كاجمللس األعلى للحسابات وكذلك املفتشية العامة 

 .للمالية
إذا، خالفا ملا ذكرمت وما تقدم به، فإن الطابع  
ي ال يعفيها من الرقابة اخلاضعة للقوانني اجلاري هبا االسرتاتيج

 .العمل، وبالتايل فاحلكومة ترفض هذا التعديل
 :السيد رئيس الجلسة

هل من معارض هلذا التعديل، الكلمة ألحد مؤيدي 
 .هذا التعديل

 :النائب السيد علي اليازغي
كنشكر السيد الوزير على هذه املعطيات، ولكن يف 

يف . نتشبث بقراءتنا، هذه املعطيات غري كافيةاحلقيقة الزلنا 
احلقيقة، قنعاتنا بأننا نزيدوا مؤسسات التقنني، وهذا كنحييو 
احلكومة عليه، ولكن ما قنعاتناش ملاذا مل يتم إضافة صندوق 

ألن منني كنقراو . املغرب للتقاعد إىل املؤسسات اإلسرتاتيجية
يدخل ضمن هاد هاد املعايري وكنتصنتو ليها، كنعتربوا أنه 

ولكن يف نفس اآلن نتساءل، السيد . املؤسسات اإلسرتاتيجية
فاحنا نتكلم على .. الوزير يتكلم عن البعد الوطين والدويل

املؤسسات اللي عندها بعد جهوي، منني كنهضروا على ضفة 
أيب رقراق، طيب هذا يهمنا، ساكنة الرباط سال، ولكن هل 

يجي بالنسبة للمواطنني اللي يهم ساكنة زاكورة ؟ هل هو اسرتات
عايشني يف زاكورة أو يف مدن أخرى ؟ هنا هاد الطابع الوطين 
والدويل ماشي صحيح يف جمموعة ديال املؤسسات وكاين 
مؤسسات اللي تفاجئنا يف احلقيقة يف اإلدراج دياهلا مؤسسات 

منني كنلقاو شركة ديال تشجيع الفرس، فأنا  . إسرتاتيجية
جيع الفرس يف املغرب هو اسرتاتيجي كنتسائل، ملاذا تش

بالنسبة للمواطنات واملواطنني ؟  هادو ما كايناش إجابات 
واضحة من عند احلكومة وما كايبانش أنه كانت معايري اللي 

وبالعكس، كنهنيو احلكومة هباد . سارية على مجيع املؤسسات
الكم اهلائل اللي هي سعيدة بأهنا غادي تكون من 

خالت مؤسسات ذات حساسية وأمهية  اختصاصاهتا، ولكن
. قصوى اللي كان من األحسن ومن األجدر أن حتتفظ هبا

وهنا منني كاهنضروا على التكوين املهين وكاهنضروا على 
بأي آليات نريد هاد احلكومة غدا،ا هادو " العمران"مؤسسة 

مها اآلليات اللي غتشتاغل هبم، احلكومة كتفضل أهنا تسمح 
حنا كنتفاجؤوا،  . ني وهو من اختصاصاهتايف حقها يف التعي

كنلقاو مؤسسات ديال اللوجستيك، وملي كنرجعوا للقانون 
دياهلا، كنلقاو أهنا مؤسسة تطبق السياسة العمومية يف ميدان 
اللوجستيك، فعن أي إسرتاتيجية نتكلم ؟ هذه كلها 
تساؤالت، مع األسف، مل جند إجابات عنها يف جواب السيد 

ناو أن رمبا يف املستقبل تكون قراءة اللي حنا  وكنتم. الوزير
 .كنعتربوها قراءة دميقراطية وسليمة للدستور

 :السيد رئيس الجلسة
 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

  18: املوافقون
  731: املعارضون
 1: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة المادة الثانيةأعرض 
  241: الموافقون
  44: ونالمعارض

 9: الممتنعون
املادة الثالثة ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة 
واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل مشكورا، 

 .تفضل
 :النائب السيد أحمد التهامي
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التعديل اخلامس، وهو تعديل كيهم يعين الئحة املقاوالت      
والت، هو نفس اإلسرتاتيجية، شفنا املؤسسات ودبا جينا للمقا

املنطق، إدراج هاذ الالئحة يف صلب القانون وليس على 
 .هامشه، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للحكومة

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

فكما قلت يف السابق، يعين . فإذن نفس اجلواب
 .. ملؤسسات واملقاوالت العموميةوضع ا

 :السيد رئيس الجلسة
، السيد الوزير عافاك، جيازيكم  اإلخوان النواب، اهلل

اإلخوان النواب اهلل جيازيكم خبري شوية ديال الصمت واالحرتام 
للمتدخلني، اهلل جيازيكم خبري، مبا يف ذلك نواب العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا السيد الوزير
لعظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد ا

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
إذن كما قلت يف السابق، فوضع املؤسسات 
واملقاوالت العمومية واملناصب العليا يف لوائح ملحقة هي بغاية 
ضمان جودة النص وحسن صياغته وتبويبه، علما بأن مواد 

. موعتها كتلة قانونية موحدةالنص ومالحقه تشكل يف جم
فاحلكومة يعين تعترب أن الصياغة األصلية هي سليمة وال ترى 

 .جدوى يف إدراج لوائح يف املادة، وبالتايل ال تتبىن هذا التعديل
 :السيد رئيس الجلسة

 .معارض للتعديل؟ تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد األعرج

 شكرا السيد الرئيس،

بداية، على أن من إجيابيات هذا كما قلت يف ال
القانون التنظيمي أن هناك مواد تعمل على تنزيل مقتضيات 
الدستور، وهناك ملحق يتضمن الئحة باملؤسسات العمومية 

وأظن بأن إدخال أو إدراج هذه . واملقاوالت االسرتاتيجية
الالئحة ضمن املواد سيعطينا عدم جتويد النص القانوين، 

وبالتايل، . ن اإلطناب يف النص القانوينوسيكون هناك نوع م
صياغة وجتويد النص القانوين يقتضي أن تكون هناك مواد 
حمددة تعمل على تنزيل مقتضيات الدستور وأن تدرج املالحق 

وبالتايل، هناك صياغة سليمة يف . ضمن هذا القانون التنظيمي
 .مشروع القانون التنظيمي كما تقدمت به احلكومة، وشكرا

 :رئيس الجلسة السيد
 .شكرا، مؤيد ؟ تفضل

 :النائب السيد أحمد التهامي
 السيد الرئيس،

السيد الوزير، جاوبتونا على أنه االحتفاظ بالالئحة يف 
كيظهر يل على أنه واحد . امللحقات هذا من جتويد النص

اخللل يف املنطق، واملغاربة كتخلق هلم خلل آخر السيد الوزير، 
وإال كان . كيبقى خارج اجلوهر  عالش ؟ ألن ما هو ملحق

خارج اجلوهر، معناه القيمة القانونية والدستورية دياله تتكون 
حنا بغينا اجلودة احلقيقية ماشي اجلودة الشعار . ضعيفة
 .اخلاوي

فاقرتحنا أنه هاد الالئحة، باش تكون عندها قيمة  
قانونية ملزمة، قيمة نص تنظيمي حباله حبال الدستور، أهنا 

إال كنتم كتشوفوا هذا ما  .  اجلوهر وماشي يف هذاتكون يف
كيجودشي النص، كيظهر يل عندنا واحد اإلشكال د املنطق، 
وإن كان يعين األكادمييني والناس د السياسة تيعرفوا القيمة د 
امللحق بالنسبة للجوهر، ما متفقينشي معه هادي مسألة 

 .أخرى، وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 :ل للتصويتأعرض هذا التعدي 

  27: املوافقون
  733: املعارضون
  13: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة المادة الثالثةأعرض 
  244: الموافقون

  44: المعارضون
  9: الممتنعون

املادة الرابعة ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة 
 واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلني، فليتفضل

 .مشكورا
 :النائب السيد أحمد التهامي

. التعديل السادس وكيتعلق باملادة الرابعة يف صيغة اللجنة     
كتكلم على مبادئ التعيني، حنا ( 7)هاد املادة فيما يتعلق ب 

اقرتاحنا هو الفقرة اللي كتبدا بتكافؤ الفرص، كنضيفو تكافؤ 
ألنه  الفرص واالستحقاق، هادي موجودة، وكنضيفو الكفاءة

الدستور كيقول يف . هاد املبدأ هذا موجود يف الدستور صراحة
وحيدد هذا القانون التنظيمي على وجه اخلصوص "  42املادة 

السيما منها مبادئ . مبادئ ومعايري التعيني يف هذه الوظائف
فهنا النص، يف خانة " تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة
مبعىن، أن احلكومة . ءةاملبادئ، ما تكلم لناشي على الكفا

جتاهلت هذا املبدأ، وهذا مسألة واردة يف الدستور ماشي من 
حقها، ألنه الشعب املغريب هو اللي فرض هاد الشي هذا، 
ماشي من حقها تتجاهل هاد املبدأ هذا، وإن صرفته يف جهة 

ما هو واضح يف الدستور خصه يبقى . أخرى وبصيغة أخرى
 .كراواضح ويف املنزلة دياله، وش

 :السيد رئيس الجلسة

 .اعرض التعديل الثاين السيد النائب
 :النائب السيد أحمد التهامي

معايري ( 2)التعديل السابع كيتعلق باملادة الرابعة، 
" حنا كنقولو .." جيب على املرشحات واملرشحني: "التعيني

كنضيفو اللغات كشرط، وكذلك  " التمكن من اللغات..
ة تكون جتربة ناجحة، عالش ؟ أوال، كنوضحوا التجربة املهني

هادي مؤسسات إسرتاتيجية ومؤسسات مهمة يف االقتصاد 
هلذا، املسئولني عليها خاص يكون . ويف االجتماع الوطين

عندهم لغات التواصل مع الشركاء االقتصاديني ديالنا يف اخلارج 
وبالتايل يعين كنشتارطو أنه اللغة تكون من الشروط الضرورية 

كذلك التجربة املهنية بصورة . ولالختيار هلذه املناصبللرتشح 
عامة، كتبقى غامضة، عالش ؟ التجربة املهنية ميكن تفيد فقط 

سنة كموظف شبح يف واحد اإلدارة،   21واحد دوز . املدة
سنة ولكن أي جتربة هي ؟ حنا كندققوا املسائل وتنقولو  21

فاشلة،  ربة أن هاد التجربة خاصها تكون جتربة ناجحة ماشي جت
وما أكثرهم، واحلكومة حلد الساعة  حكما قلنا أنه املوظف الشب

ما استطعاتشي أنه تغلب عليهم، فمن باب االحتياط أنه 
 .يكون هاد الشرط اإلضايف، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للحكومة

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :العمومية وتحديث اإلدارة الحكومة المكلف بالوظيفة

 شكرا السيد الرئيس،
فبالنسبة للتعديل اللي كيخص الكفاءة، اللي يغيت  

نقول وهو مشروع القانون يعين درج هاد الكفاءة يف املادة 
إذا . الرابعة، يف إطار معايري التعيني وتكلم على الكفاءة الالزمة
تايل هاد عنصر الكفاءة هو مدرج يف مشروع القانون، وبال

 .غادي يكون هناك تكرار، فاحلكومة ال تتبىن هاد التعديل
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فيما خيص التعديل الثاين اللي كيتكلم على التمكن  
من اللغات وجتربة مهنية ناجحة، ففي معايري التعيني اللي واردة 
يف مشروع القانون والسيما منها التوفر على مستوى عال من 

وظيفة املطلوبة وعلى التعليم وعلى الكفاءة الالزمة لشغل ال
جتربة مهنية، تعترب واضحة وشاملة وتفي بالغرض، ولذلك 

 .فاحلكومة ال تتبىن هاد التعديل
 :السيد رئيس الجلسة

 .هل من معارض للتعديل، مؤيد للتعديل، تفضل
 :النائب السيد أحمد التهامي

السيد الوزير، إال كان الدستور جعل من الكفاءة مبدأ 
انتم اعتربتوه يف . ي مبدأ، هذا خرق واضحونتوما ما جعلتوهش

الشرط، ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص الصريح، خاصة إذا  
 .كان دستوري يلزم اجلميع

املسألة الثانية السيد الوزير، قلتم أنه املستوى العايل  
سنة من  11إىل غري ذلك، أنا غادي نقولكم أنا عندي 

سنة من  11، ياهلل التعليم اجلامعي وما عنديش اإلنكليزية
إذا ما نصاحلش وحبايل  . التعليم اجلامعي وماعنديشي اإلنكليزية

كثري ما يصالحوشي لواحد جمموعة من املؤسسات، فكنطلبوا 
 .أنه يعين التخصيص وهاد الشرط هذا

املسألة أخرى، هاديك التجربة مايكفيش، ما 
ب يكفيشي التجربة ألنه فيها معايري التقومي وحنا كنقولو جي

توضيحها وتدقيقها باش نفرزوا أحسن الكفاءات لتويل أحسن 
املؤسسات ولضمان أحسن النتائج بالنسبة للمواطن املغريب يف 

 .حتسني ظروف عيشه وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 :شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت
 11: املوافقون

 738: املعارضون

 4: املمتنعون
 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 11: املوافقون
 738: املعارضون
 4: املمتنعون

املادة الرابعة ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي 
 .الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل السيد النائب

 :النائب السيد علي اليازغي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، 
 السيدات والسادة النواب، 
النقطة األوىل : نقطهاد التعديل فيه ثالثة ديال ال 

اللي طرحناها، خاصة فيما يتعلق بالتعيني يف هاد املؤسسات، 
أنه جيب أن يكون املرشح واملرشحة حامال للجنسية املغربية، 
بغينا هاد املعيار يكون واضح لتفادي أي إمكانية ديال خلط 

 .يف هذا اجملال
هو النقطة الثانية، كاينة واحد النقطة اللي أثارتنا، و       

اعتربنا أن هاذ لفظ لغة جيب حذفه ألنه . التمييز بسبب اللغة
ميكن أن يستعمل خطأ، خاصة يف ظل الدستور اجلديد اللي 
أعطى مكانة للغة األمازيغية، فكنفضلوا أن حتذف كلمة لغة 

 .لتفادي أي تأويل اللي ميكن له يكون يف أكثر من اجتاه
ري اللي هي على باإلضافة، ضفنا واحد نقطة يف املعاي     

املرشحني واملرشحات ملناصب املسؤولية، إرفاق ترشيحاهتم 
بدفرت حتمالت يتضمن تصورات لتطوير أداء املقاولة 

هذا التعديل بطبيعة احلال . واملؤسسات اليت يعينون على رأسها
. كيطمح إىل، كما جاء يف الدستور، ربط املسؤولية باحملاسبة

 إطار الشفافية، بتصوراهتم هلذه وهنا هاد املرشحني سيأتون، يف
املؤسسات والشتغاهلا عند حتمل مسؤولياهتم، وغيمكنا والرأي 



 

 

 -2102أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

46 

العام من حماسبة هاذ املسؤولني، وكذلك احلكومة غتكون 
عندها اآلليات واضحة الختيار هاد املرشحني واملرشحات 

 .وآليات واضحة حملاسبتهم بعد تنفيذ مهامهم
 :السيد رئيس الجلسة

 .للحكومة، تفضلوا الكلمة
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس،

أوال : فاحلكومة يعين ال تقبل هذا التعديل لثالثة أسباب     
لعدم جدوى التنصيص على توفر اجلنسية املغربية، باعتبار أن 

ىل الوظيفة العمومية هو حق من حقوق املواطنة طبقا الولوج إ
 .من الدستور 17للفصل 

ثانيا، كاين هناك يعين تناقض حذف التنصيص على  
عدم التمييز بسبب اللغة مع تصدير الدستور الذي ينص على 
التزام اململكة حبظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللغة، 

 .من الدستور 1ومع مقتضيات الفصل 
ثالثا، التنصيص على ضرورة إرفاق الرتشيحات بدفرت  

حتمالت هو أمر غري مالئم، ألن اإلدارة هي اللي كتحدد 
 .إذن، فاحلكومة ال تتبىن هذا التعديل. املراجع ديال الوظائف
 :السيد رئيس الجلسة

 .معارض؟ تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد األعرج

 شكرا السيد الرئيس،
بأننا أمام قانون تنظيمي، وحينما نقول قانون أظن      

تنظيمي، يأيت يف معظمه ليكمل مقتضيات الدستور اليت 
وبالتايل، القانون التنظيمي . تؤسس لقواعد عامة وملبادئ عامة

ال ميكن أن يتحدث عن إشكالية اجلنسية ما دام أن هناك 
قوانني عادية هي اليت تأيت يعين لتتضمن مثل هذه الشروط، 

. ما دام أن قانون الوظيفة العمومية يتضمن شرط اجلنسيةو 
وأظن بأن إدخال هذا الشرط ضمن القانون التنظيمي أظن 
بأنه، من ناحية ديال مراتب القانون التنظيمي، ال تتماشى مع 
ما هو خمول للقانون التنظيمي فيما يتعلق بإرساء قواعد مكملة 

 .أساسا للدستور، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 مؤيد للتعديل؟ 
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
بالنسبة للقانون املنظم للشغل، ال ميكن توظيف 
شخص أجنيب إذا كان شخص مغريب له القدرة العلمية 

وال ميكن . والكفاءة للقيام بنفس الوظيفة، هذا يف قانون الشغل
كان ال يوجد يف املغرب من   احلصول على اإلذن بالشغل إال إذا

بعد مخسني سنة من االستقالل، اآلن حنن . يقوم بتلك املهمة
سنحتاج إىل إدارة املؤسسات العمومية أشخاصا يتوفرون على 

مسحوا يل، املفروض أننا . شهادات إلدارة الصواريخ حنو القمر
 laاآلن حىت يف املبدأ التجاري هناك ما يسمى 

préférence nationale  أو األسبقية الوطنية، يف أوربا
كلها اعتمدوا على هذا الفصل، حىت يف إطار االحتاد األوريب 
اآلن مطروح أن الدول اليت تعاين من البطالة هلا احلق يف تقدمي 

إذا كنا سنعتز جبنسيتنا، . األسبقية ملواطنيها للقيام مبهامهم
ذا سنقدم هذا االقرتاح ألنه سيعطينا ضمانة، ونضيف إليه إ

وال أعتقد أنه هناك .." إال يف حالة عدم توفر من يقوم"ارتأيتم 
 .جمال من اجملاالت مل يدخل له املغاربة شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 :أعرض هذا التعديل التصويت

 11: املوافقون
 734: املعارضون
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 4: املمتنعون 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة المادة الرابعةأعرض 

 249 :الموافقون
 44: المعارضون
 9: الممتنعون 

املادة اخلامسة ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد أحمد التهامي
يتعلق باملادة اخلامسة يف الصيغة اليت  8تعديلنا رقم 

 3كام املادة من أجل تطبيق أح"تقول املادة . عدلتها اللجنة
حنا كنقرتحوا هاد .. " أعاله، حتدد بنص تنظيمي مسطرة

مسطرة طلب الرتشيحات وتقدميها وكيفية " ..العبارة هدي 
هذا هو .. " انتقاء املرشحات واملرشحني وكذا مبدأ املناصفة

لشغل الوظائف السامية من قبل السلطات "..اإلضافة مث 
وفق   -ذي هي اإلضافةها–املعنية وتقدم امللفات وتعرض وفق 

قصدنا هباد ". املبادئ واملعايري احملددة يف هذا القانون التنظيمي
التدقيق وهاد التوضيح أن هداك كيفية اختيار، اللي غادي مت 
بنص تنظيمي، جيب أن تراعي وجوبا املقتضيات الواردة يف هذا 
القانون التنظيمي، وهذا من باب التأكيد ومن باب التنزيل 

 .ملقتضيات املادة الثالثة من هذا القانون وشكرااألمثل 
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للحكومة، السيد الوزير
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
فموضوع هاد النص التنظيمي املشار إليه يف هذه 

اقرتاح املرشحني واملرشحات لشغل مناصب املادة يتعلق مبسطرة 
فأظن أهنا . العليا وتقدمي ملفاهتم وعرضها على اجمللس احلكومي

هي عبارات كافية ومستوفية للمطلوب، واحلكومة ملزمة بإعداد 

هذا النص التنظيمي مبراعاة مجيع املبادئ الدستورية مبا فيها 
تتبىن هذا إذن، احلكومة ال . سعي الدولة إىل مبدأ املناصفة

 .التعديل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة ألحد املعارضني، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد األعرج

نقول للسيد الرئيس، بأن تفاديا لإلطناب وسعيا إىل 
جتويد النص القانوين، ومادام أن هناك مادة يف إطار القانون 
 التنظيمي تتحدث عن مسطرة الرتشيح، أظن بأن النص

التنظيمي الذي سيأيت تنزيال ملقتضيات هذا القانون التنظيمي 
وبالتايل، تفاديا . هو الذي سيحدد مسطرة تقدمي الرتشيحات

لإلطناب وجتويدا للنص القانوين، اإلبقاء على هذه املادة كما 
 .جاءت يف املشروع وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .أحد املؤيدين، تفضل

وهبي رئيس فريق األصالة النائب السيد عبد اللطيف 
 :والمعاصرة

حنن متسكنا، السيد الرئيس، هبذه العبارة اعتبارا منا أنه 
ميكن " ميكن"، "جيب"النص إذا مل يكن ينص على قوة اإللزام 

وحينما تلزمه بنص صريح " جيب"أن خيالفها املمارس ولكن 
إذا تركناها  . وواضح، ال ميكن أن جيتهد مع وجود هذا النص

إذا حددناها كفصل خاص، . عام، ال تلزمه إال أخالقياكمبدأ 
مثلما قمنا به اآلن، يصبح ملزما وإال يعترب قراره باطال، هذا 

 .هو ما دفعنا هلذا النص، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 :أعرض هذا التعديل التصويت
 32: املوافقون

 734: املعارضون
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 21: املمتنعون 
 :ا صادقت عليها اللجنةللتصويت كم المادة الخامسةأعرض 

 249: الموافقون 
 44: المعارضون 
  9: الممتنعون 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة  2املادة 
 .واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل

 :النائب السيد أحمد التهامي
وهو يعيد صياغة املادة  2كيهم املادة   4تعديل رقم 

غة اللي كنقرتحو هي التالية األخرية يف القانون التنظيمي والصي
تلغى األحكام اجلاري هبا العمل يف تاريخ دخول هذا : "

القانون التنظيمي حيز التنفيذ واليت تنص على معايري ومساطر 
خاصة للتعيني يف بعض الوظائف السامية مبوجب تشريعات 

 ".خاصة سارية املفعول
تربير هذا التعديل هو أن كاين واحد اجملموعة من  

ساطر يف التعيني كاين اللي هي مبقتضى قانون وكاين اللي امل
مقتضى مرسوم وكاين اللي مقتضى قرار وكاين اللي رمبا 
مقتضى حمضر، فاحنا كنعتربو أنه هاذ القانون التنظيمي هو 
قانون سامي جا تيحدد التعيني يف الوظائف، فماميكنش أنه 

تفتح هباذ هباذ العهد اجلديد وهباذ املرحلة اجلديدة اللي غ
القانون، نسمحو بشي مساطر أخرى للتعيني، وخاصة إذا كان 
ذاك املساطر من مستوى قانوين ودستوري أدىن، عالش ؟ ألنه 
هذاك املساطر هي اللي طرحت هاذ املشاكل اللي جعلت هاذ 

فتالفيا لكل املمارسات . القانون التنظيمي خيرج حيز التنفيذ
ت وجنيبوا األصدقاء وجنيبوا اللي كانت تتسمح جنيبوا العائال

املعارف وجنيبوا الزبناء إىل غري ذلك، فتنقولوا أنه املساطر 
األساسية للتعيني هي املنصوص عليها يف هذا القانون 

التنظيمي، ألنه هذه إرادة الدستور وبالتايل إرادة الشعب املغريب 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 ...اجلواب للحكومة حنن اآلن يف املادة السادسة، ياك ؟

 (:نقطة نظام)النائب السيد حسن طارق 
الّ، غري ألنه عندنا واحد التعديل يف  السيد الرئيس،

 .. 1املادة 
 :السيد رئيس الجلسة 

 ... 1، احنا صوتنا على املادة  1احنا دزنا صوتنا على املادة 
 :النائب السيد حسن طارق

 أس اجللسة، اللي ترت  أنتولكن .. ال، ما عرضتيشاي هاذ
 :السيد رئيس الجلسة 

حنا صوتنا على املادة اعفوا، السيد النائب، 
يعين كان من املمكن أن تنبهنا .. رغم ذلك صوتنا.. اخلامسة

  ...مث ثاين ما عنديش...اآلن .... قبل عملية التصويت
 :النائب السيد حسن طارق

ال، موجودة ها املراسلة ديال رئيس الفريق، الصفحة 
بعة، هذا تعديل قدم يف اللجنة موجود عند املكتب ديال الرا

 ..اجمللس
 : السيد رئيس الجلسة 

 ..السيد النائب 1طيب، احنا صوتنا على املادة 
 :النائب السيد حسن طارق

 ..ولكن أنت اللي تتحمل املسؤولية السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة 

ي ال، ماشي أنا اللي تنتحمل املسؤولية، أنت الل
تتحمل املسؤولية ألنك خصك تنبهين ألنه حسب املراسالت 

 ..ما عنديش..اللي عندي 
 :النائب السيد حسن طارق
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 إيال ما نبهتكش ؟ 
 :السيد رئيس الجلسة 

، حنن 2حنن اآلن يف املادة ..عفوا السيد الرئيس عفوا
باليت، ...، أعطي الكلمة للسيد الوزير عفوا2اآلن يف املادة 
 .السيد النائب الكلمة، تفضل

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة
إشكال قانوين، إشكال قانوين ألنه راه من وسائل ...

الطعن، عدم بت الربملان يف، عدم إحالة تعديل من طرف 
جملس النواب على اهليأة العامة يعترب وسيلة من وسائل الطعن، 

ا، ألنه الربملان سيد قراره وقع سهوا ميكن نرجع نصحح هذ
ميكن يعود إىل التصحيح، ولكن إال مشى السيد الرئيس، راه 

 ...منه
 :السيد رئيس الجلسة 

 تفضل، تفضل،
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
أنا أعتقد السيد الرئيس أنه ماكاين الش نديو هاذ القانون ..

نطعنوا فيه وجنيبوه ألنه جملس مل يبت  للمجلس الدستوري وغدا
اآلن ممكن . يف تعديل وفق املسطرة القانونية، ما كاين الش

تراجعوا تصححوا ألنه سيد قراره،  أنه وقع سهو عدم االطالع 
. ونرجو هلل وناقشوها السيد الرئيس، مكاين إشكال.. على

ولكن إذا ما دوزناها، غدا اجمللس الدستوري الفريق االحتاد 
االشرتاكي راه غادي ميشي للمجلس الدستوري ويردو لينا  

ما غاديش .. كذلك من جديد، ألن هاد املسطرة ملزمة قانونا
 ..خندمو

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الرئيس تفضل

 :السيد عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية
 شكرا السيد الرئيس،

ت وقد توصلنا بطبيعة احلال حنن يف جلسة للتصوي 
مبراسلة من فريق احملرتم فيها كل التعديالت، وأظن السيد 
الرئيس، بأننا أمام نص متت إضافة مادة أوىل جديدة، الشيء 
الذي غري الرتتيب وأصبحت املادة اخلامسة السابقة هي املادة 

ولذلك، أتصور بأنه ينبغي أن يقدم التعديل للفريق . السادسة
ادة اخلامسة، لكن باعتبار الرتتيب اجلديد احملرتم، الذي يهم امل

جييب عليه السيد الوزير ومنضي يف عملية التصويت، وشكرا 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .طيب، طيب تفضل السيد الوزير

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

بة القرتاح السادة الرؤساء والسادة النواب، أنا ما بالنس
عندي حىت شي مانع باش نعيدوا النظر يف هاد يف املناقشة 
ديال االقرتاح أو يف التصويت ديال االقرتاح ديال الفريق 

 .االشرتاكي
بالنسبة للمادة السادسة، بالنسبة للتعديل اللي تقدم  

ول، أن أحكام املادة به فريق األصالة واملعاصرة، فلي بغيت نق
السادسة كما وردت يف مشروع تعطي أساسا جديدا لكل 
املعطيات التشريعية السارية املفعول، شريطة أال تكون يعين 
متنافية أو متعارضة مع أحكام مشروع هذا القانون، يعين هاد 

فإذا، حىت . املادة والسيما فيما خيص مبادئ ومعايري التعيني
آلن وما منافياش مع هاد املقتضيات، تلك اللي هي موجودة ا

فهي ما كتطرحش شي مشكل، فبالتايل فاحلكومة ال تتبىن هاد 
 .التعديل

 :السيد رئيس الجلسة
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 .الكلمة ألحد معارضي التعديل
 :النائب السيد محمد بن عبد الصادق

إذا قارنا النص ديال التعديل اللي جا به الفريق احملرتم 
، سنجد أننا نتكلم نفس اللغة ولنا مع النص الوارد يف املشروع

نفس املقصد، وهو أننا أال تتعارض معايري التعيني يف نصوص 
. خاصة مع املعايري الواردة يف النص احلايل، وهذا هو األساس

وبالتايل، فهذا التعديل سوف ال يزيد شيئا إىل النص احلايل 
 .وحنن نعارضه

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة ألحد املؤيدين 

لة االنائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األص
 :والمعاصرة

امسح يل السيد النائب احملرتم، حنن ال نتحدث عن 
اخلاصة يف التعيينات اليت تكون  املساطراملعايري، نتحدث عن 

أما املعايري، فهذا . يف هذه الوظائف اليت ينص عليها القانون
وظيفة ما نفس  شيء آخر، حنن سنجد يف تعيني شخص ما يف

املعيار، اللي يف القانون القدمي كاين يف القانون جديد، ولكن 
االختالف هو أن هاد القانون، بغينا نعطيو احلكومة فرصة 
باش تشتغل، عطينا هلا فرصة باش تلغي مجيع وتنوض تعني لينا 

  .الناس اللي كتعتربهم أهنم غادي يقوموا هباد املهمة
ديال التعيينات، ما كاين اآلن، كاين جوج األنواع 

كاين اللي كينص على هاد القانون اآلن، وهدا . فيهم ثالثة
مهم جدا، وكاين اللي املؤسسة نفسها اللي كتحدد، مثال 
اجمللس األعلى للتعليم ما كايناش عندنا هنايا، اجمللس األعلى 
للتعليم، القانون املنظم  للمجلس األعلى للتعليم هو اللي 

لكيفية ديال التعيني ديال رئيس اجمللس األعلى غادي يعطينا ا
للتعليم أو ما عرفتش آش غادي يديرو شي مدير أو رئيس 

لذلك، حنن نعتقد بأنه .  منتدب أو شيء من هاذ القبيل

باإلشارة إىل هاد القضية ديال إلغاء مجيع اإلجراءات، فحىت 
نوحد القانون ونزيل الشوائب، ألن غدا غادي جيينا واحد 

ير مايبغيش يعني شي واحد، ويرجع القانون القدمي ويقوليك املد
ما كاينش  أو يكونوا يف نفس املستوى، وهذا النص إذا مل يلغ 

 .نصا آخر، يبقى النص اآلخر له املشروعية يف الوجود
لذلك، حنن قررنا أو تصورنا أنه جيب توحيد العمل 

تشوش القانوين باش نلغيو مجيع القوانني األخرى اللي ميكن 
على هاد القانونـ حفاظا على حسن تطبيق هاد القانون نفسه، 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا أقرتح عليكم السادة النواب أن تعرضوا التعديل 
ديالكم املتعلق باملادة اخلامسة ونعيد التصويت مث ننتقل إىل 

 .التصويت على املادة السادسة، تفضل
 :النائب السيد حسن طارق

ث على أنه من أجل تطبيق أحكام املادة تتحد...
الرابعة، حتدد بنص تنظيمي مسطرة اقرتاح املرشحات واملرشحني 
لشغل املناصب العليا من قبل السلطات املعنية، وتقدمي ملفاهتم 

. وعرضها من قبل رئيس احلكومة على مداوالت اجمللس
املالحظات هو أنه هاد القانون التنظيمي حييل إىل نص 

حييل إىل أقل من قانون،  كيف بأقل من قانون  تنظيمي،
سننظم جماال ال ميكن أن ينظمه إال الدستور أو القانون 

 1التنظيمي وهو جمال عمل احلكومة، خاصة أنه كاين الفصل 
من الدستور الذي حييل إىل قانون تنظيمي حيدد عمل احلكومة 
 ؟ لذلك، فالتعديل املقرتح هو هدف اجلملة األخرية يف هاد

من أجل تطبيق أحكام املادة : "..املادة اليت ستصبح كما يلي
الرابعة أعاله، حتدد مسطرة اقرتاح املرشحات واملرشحني لشغل 

نقطة والباقي . الوظائف السامية من قبل السلطات املعنية
 .حيذف، شكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للحكومة

رئيس  السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 السيد الرئيس،
إذا بالنسبة هلاد مقرتح التعديل فكنظن أن األمر  

يتعلق يف هاد املادة بتحديد اجلهة اليت ستقدم امللف املرتشحني 
وعرضها على احلكومة، واليت حددها املشروع بطبيعة احلال يف 

وضعه الدستوري اللي كينص عليه  رئيس احلكومة، انسجاما مع
فهاد املقتضى، علما بأن هاد . من الدستور 84الفصل 

املقتضى كما هو مقرتح، فهو منسجم متاما مع الدستور وليس 
من الدستور، ألنه ليس له أي  81فيه أي تناف مع الفصل 

كينص على أن القانون   81عالقة به، ألن هاد الفصل 
قواعد املتعلقة بتنظيم وتسيري التنظيمي حيدد بصفة خاصة ال

أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها، ومن طبيعة احلال 
وبالتايل، احلكومة . هذا ليس له عالقة مبوضوع مشروع القانون

 .ال تتبىن هاد التعديل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة ألحد معارضي التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين
 :النائب السيد حسن طارق

هاذ املادة فيها عيب بعدم الدستورية، ألن أنا ما 
عرض رئيس احلكومة . متفقش مع هاد التقدير ديال احلكومة

هلذه امللفات وتقدميها ومداوالت جملس احلكومة حوهلا، هادي 
ثالثة ديال األمور تدخل يف صلب العمل احلكومي، ما ميكنش 

ل العمل احلكومي نظموه بواسطة مرسوم، ما ميكنش العم
احلكومي نظموه بأقل من قانون تنظيمي، احلكومة إما ننظمها 

من  81بالدستور أو ننظمها بقانون تنظيمي كما حييل الفصل 
الدستور، ما ميكنش ندخلوا مرسوم أقل من قانون يف أمور هتم 

هاد املادة غادي ختلينا أننا بواسطة مرسوم . العمل احلكومي
غادي يقدم هبا رئيس ميكن لينا نتحدثوا على الطريقة يل 

احلكومة هاد امللفات ونتحدثوا على املداوالت ديال جملس 
احلكومة، مداوالت جملس احلكومة وتقدمي عروض رئيس 
احلكومة أمام جملس احلكومة، ال ميكن أن تكون منظمة إال 

 .بواسطة القانون التنظيمي
 :السيد رئيس الجلسة

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت
 14: املوافقون

 734: املعارضون
 8: املمتنعون

 :للتصويتالمادة الخامسة أعرض 
 249: الموافقون

 49: المعارضون
  8: الممتنعون

 :أعرض التعديل ديال فريق األصالة واملعاصرة للتصويت
  14: املوافقون

  734: املعارضون
  24: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة المادة السادسةأعرض 
  249: قونالمواف

  49: المعارضون
  8: الممتنعون

تعديل من الفريق االشرتاكي يرمي إىل إضافة مادة 
، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل 1جديدة حتمل رقم 

 .مشكورا، تفضلي أستاذة
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
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اقرتحنا تعديال يف املادة اخلامسة سابقا وسادسا بعد      
باعتماد املادة األوىل وحتويلها إىل مادة القرتاح التعديالت، 

اقرتحنا تعديال . العنوان، وجندها سقطت مرة أخرى أمامكم
على املادة اخلامسة سابقا والسادسة اآلن يعدل ويتمم مضمون 

املنصوص عليه يف املادة اخلامسة سابقا ( 2)امللحق رقم 
ن بصدد والسادسة اآلن من مشروع القانون التنظيمي الذي حن

 .مناقشته، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

مل يرد على الرئاسة ال يف امللف وال يف اجلدول ديال 
إذن غتقدموا هاد التعديل هذا، ال ؟ تعديل من . التعديالت

إذن .. الفريق االشرتاكي يرمي إىل إضافة مادة، ما كاينش
 .غتقدموا هاد التعديل هذا، تفضل السيد النائب، أحد النواب

 :لنائبة السيدة حسناء أبو زيدا
اقرتحنا تعديال بتتميم الوظائف اليت يتم التداول بشأهنا 

هذا كما تعرفون، ينعكس عليه عدم قبول . يف جملس احلكومة
تعديل يف املادة األوىل سابقا، يف الفقرة الثانية منها، املتعلقة 

 واللي هي املادة الثانية اآلن، كنا نستطيع أن" أ " بامللحق 
نسحبه خالل اللجنة، إال أننا ارتأينا أن يف إعادة تالوته أو 
قراءته يف هذه القبة، نستطيع أن نرسل رسائلنا املتعلقة باقتناعنا 
وقناعتنا بأن التطبيق والتفعيل السليم ملقتضيات الدستور مرتكزه 
أوال وقبل كل شيء العمل من أجل فصل واضح للسلط يف 

 .إطار توازهنا وتعاوهنا
أعرف أن عدم قبول هذا التعديل حتصيل حاصل، ألن      

غادي ينعكس عليه عدم قبول التعديل األول اللي تقدم به 
سنعيد على مسامعكم، أننا يف الفريق . الفريق االشرتاكي

االشرتاكي، نرى أن ليس من الطبيعي أن تدسرت أشغال أو 
صالحيات احلكومة ألول مرة يف شكل سلطة تنفيذية وأن 

فق مجيعا اليوم من أجل سلبها حقها يف تسيري ويف بلورة نتوا
 .السياسات العمومية

هل تعرفون أن : سأعرض عليكم بعض األشياء بسرعة     
مؤسسة ومقاولة إسرتاتيجية، اليت تنازلتم عنها اليوم  11هاد 

لصاحل اجمللس، لكي يتداول بشأن التعيني فيها لصاحل اجمللس 
ائة من اجملهود االقتصادي واملايل يف امل 41الوزاري، متثل 

واخلدمايت واللوجستيكي للدولة املغربية، ومنها تنبثق السياسات 
العمومية اللي مطلوب من رئيس حكومتنا املوقرة أن يتوىل 

 .بلورهتا وإجنازها ونتوىل حنن كسلطة تشريعية الرقابة عليها
يف املائة من حجم االستثمارات  81مث رقم آخر،  

للمؤسسات العمومية تدبر يف هاذ املؤسسات وهاذ  العمومية
سأعيدها على مسامعكم، رغم أهنا غري مقبولة . املقاوالت

حبكم عدم قبول التعديل األول، الالئحة اليت يقرتح الفريق 
االشرتاكي بأن متم الوظائف اليت تتم الوظائف اليت يتم التداول 

العمومية  مدير املؤسسات: يف شأهنا يف جملس احلكومة وهي 
 : التالية 

 وكالة املغرب العريب لألنباء؛ -
 الوكالة الوطنية للموانئ؛ -
 وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق؛ -
 وكالة هتيئة موقع حبرية مارشيكا؛ -
 الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية؛   -
 املكتب الوطين للهيدروكاربونات واملعادن؛ -
 مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل؛ -
 مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج؛ -
 املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب؛ -
 املؤسسة الوطنية للمتاحف؛ -
 أرشيف املغرب؛ -
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اهليأة املالية املغربية املكلفة مبشروع القطب املايل  -
 للدار البيضاء؛

 الصندوق الوطين للتنمية السياحية؛ -
 رب؛الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغ -
 شركة استغالل املوانئ؛ -
 املتوسط؛-الوكالة اخلاصة طنجة -
 شركة مارشيكا للتنمية؛ -
 شركة االستثمارات الطاقية؛ -
 الشركة امللكية لتشجيع الفرس؛ -
 جملس القيم املنقولة؛ -
 صندوق الضمان املركزي؛ -
 صندوق التجهيز اجلماعي؛ -
 الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي؛ -
للنهوض باملقاولة الصغرى  الوكالة الوطنية -

 واملتوسطة؛
 صندوق التمويل الطرقي؛ -

مت فقط حتويل الصندوق املغريب للتقاعد ألننا اعتربناه 
للوظائف اليت سيتداول بشأهنا تعيينها ( أ)اسرتاتيجيا للملحق 

سنؤكدـ سنرتكها للتاريخ رغم أنه تعديل هو . يف اجمللس الوزاري
ألول الذي رفض، سيقول لن يتم اعتماده حبكم التعديل ا

التاريخ، سيقول الباحثون بعد اليوم، أن الفريق االشرتاكي 
استمات، من موقعه يف املعارضة، عن توسيع صالحيات رئيس 

 .احلكومة احرتاما منه ملبدأ فصل السلط توازهنا وتعاوهنا وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة

لعظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد ا
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس،
أوال بغيت نقول بأن هاذ يعين هاذ املؤشرات اللي 

يف املائة، املؤسسات واملقاوالت اإلسرتاتيجية  41جاو متاع 
ة من يف املائ 41اللي كتنشط أو عندها واحد النسبة ديال  

النشاط االقتصادي هذا غري صحيح متاما، ألن أوال خصنا 
نعرفوا بأن احملفظة، يعين فيما خيص املقاوالت واملؤسسات 

، 123العمومية وكذلك الشركات التابعة هلا، هي اآلن تقريبا 
مؤسسة ومقاولة إسرتاتيجية، كاين  14كاين   123يف هاذ 

م عرب التداول يف مؤسسة اللي هي التعيني دياهلا يعين يت 771
اللي خصنا ما . مقاولة 21جملس حكومي وكاين كذلك 

شركة تابعة هلاذ املؤسسات واملقاوالت  328ننساوش، كاين 
العمومية اللي تيتم التعيني فيها داخل األجهزة التداولية دياهلا، 
يعين اجملالس اإلدارية وجمالس الرقابة، وهاذي راها يعين تطور 

وملي تديرو، يعين . حلكامة اجليدةمهم وجدري لتأسيس ا
وتشوفو هاذ األرقام بالنسبة للنشاط االقتصادي واملايل هلاذ 
املؤسسات، خصكم تاخذوا بعني االعتبار هاذ الشركات 
التابعة اللي هي اآلن كتخضع لألجهزة دياهلا التداولية واحرتاما 

فهذا يعين . لشركات املسامهة 71.41يعين ملقتضيات القانون 
ور جدري ونقلة نوعية يف التدبري العمومي وهذا خصنا تط

 .نالحظوه وخصنا نكونوا متفقني عليه
بالنسبة للتعديل اللي جيتوا به، كنظن أن سبق يل  

أنين تكلمت عليه وتكلمت كذلك على كل االعتبارات اللي 
اعتمدهتا احلكومة يف حتديد هاد الالئحات، وبالتايل فاحلكومة 

 .يلال تقبل هذا التعد
 : السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد املعارضني، تفضل
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 :النائب السيد محمد األعرج
 شكرا السيد الرئيس، 

اإلشكال املتعلق مبعايري أو إضافة مؤسسات داخل 
جملس احلكومة ضمن اختصاصات جملس احلكومة ومؤسسات 

مقتضيات  ضمن اجمللس الوزاري، أظن بأن القانون جاء لينزل
وبالتايل، هناك مؤسسات إسرتاتيجية، احلكومة . الدستور

اعتربت أن هذه املؤسسات إسرتاتيجية بناءا على معايري 
ومرتكزات موضوعية وبالتايل، حسب نشاطها االقتصادي، 

وبالتايل، إذا كان هناك . حسب التمويل العمومي إىل غري ذلك
يجية جيب أن يكون تغيري من مؤسسة إسرتاتيجية إىل غري إسرتات

هناك اإلقناع، ما هي املعايري املعتمدة لنقول بأن هذه 
أو هذه مؤسسات ضمن ( أ)املؤسسات تندرج ضمن ملحق 

وبالتايل، يف غياب معايري موضوعية (. ب)امللحق الثاين 
أظن بأن هناك إقناع . ومرتكزات ميكن أن تقنع السادة النواب
دها يف تصنيف هذه على أساس أن هناك معايري يتم اعتما

وبالتايل، هل هناك إشكال تقليص . املؤسسات اإلسرتاتيجية
صالحيات احلكومة أو عدم تقليصها، أظن بأن هذا القانون 
التنظيمي جاء ليحدد وينزل املقتضيات الدستورية سواء فيما 
يتعلق باختصاصات جملس احلكومة أو اختصاصات اجمللس 

 .يف الدستورالوزاري وفقا ملا هو منصوص عليه 
 : السيد رئيس الجلسة

 مؤيد ؟ 
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

على األقل توفقنا بأن نشرك جمموعة كبرية من أعضاء 
والسيدات النائبات والسادة النواب يف أن إشكالية هذا القانون 
التنظيمي هي إشكالية حتديد معايري تصنيف ما هي املؤسسة 

ت خالل اللجن، رجعنا للسؤال وبعد سبع جوال. اإلسرتاتيجية
األول، وها حنن، يف حضرة مجيع السيدات والسادة النواب، 

االختالف ال زال قائما وسيحكم هذا القانون التنظيمي، هذه 
 .املالحظة األوىل

املالحظة الثانية، كنا نريد ملرحلة التغيري وأمسيها مرحلة  
ضوعية التغيري ومرحلة الثقة، أن تنبين على شيء من املو 

تعرفن وتعرفون مجيعا، على أهنا جمموعة من . والواقعية
املؤسسات اليت مل تكن  ختضع لتعيني السيد رئيس احلكومة،  
كانت تكرس فيها بناء شبه إقطاعيات، برؤساء مستقلون وقفنا 

وكان التضارب . على ممارستهم خالل مناقشة امليزانيات الفرعية
راء ممثلون احلكومة وما بني يف السياسات العمومية ما بني الوز 

هاد األشخاص املسؤولني املعينني بظهري على رؤوس شبه هاد 
كنا نقف على تضاربات، . اإلقطاعيات، وهذا يعرفه اجلميع

تناقضات، تسوء باحلكامة وتسوء بالنفقات الرشيدة وتسوء 
وخنشى على تطبيق هذا الدستور من أال يستحضر . بالتدبري

 .احلكومية اليت نعيشهااملمارسة اإلدارية و 
نسجل أننا مل نكن نتوفر ومل تستجب احلكومة مع  

األسف، لطلبنا املتمثل يف ما هي معايري التصنيف 
االسرتاتيجي، حبثنا عن معايري عاملية وبواسطتها توصلنا إىل هذا 
الرقم الذي يصفه الوزير مبا وصفه به، لو قدمتم لنا معايري لكنا 

أعيد . أرضية واحدة موحدة منسجمة للحكمعلى األقل كونا  
يف  81وأقول، أن احلكومة بتقدميها هلاد القانون تتنازل عن 

املائة من حجم االستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية، 
نتمىن  ليس من شأن املعارضة اليوم أن تثنيها عن هذا القرار،

أن حتتفظ دائما بتسمية سلطة تنفيذية وهي ال تتوفر إال على 
 . يف املائة من أدوات تدبري السياسات العمومية وشكرا 21

 : السيد رئيس الجلسة
 : عرض هذا التعديل للتصويتأ

  71: املوافقون
 718: املعارضون
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  12: املمتنعون
ورد  تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل 

الكلمة ألحد مقدمي  2وامللحق رقم  7ذف امللحق رقم ح
 . التعديل

 :النائب السيد أحمد التهامي
هاد التعديل األخري هو نتيجة منطقية للمواقف 
السابقة، مبا أننا اقرتحنا إدراج اللوائح يف صلب القانون،  
كنقتارحوا أنه تلغى امللحقات اللي هي مرتبطة بالقانون، 

 . شكرا
 : لجلسةالسيد رئيس ا

 . الكلمة للحكومة
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس، 

مبا أننا احتفظنا يعين مبلحقني يف حملهم، فهاد مقرتح 
 . التعديل فهو غري مقبول
 : السيد رئيس الجلسة

 :هذا التعديل للتصويت معارض ؟ مؤيد ؟ أعرض
  21: املوافقون

  718: املعارضون
  17: املمتنعون

رفض احلذف، تعديل من الفريق االشرتاكي يرمي إىل تعديل 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل، آه هذا داز ( 7)امللحق رقم 

 .صايف
للتصويت كما صادقت عليه  (2)الملحق رقم أعرض  

 : اللجنة
  218: الموافقون
  42: نالمعارضو 

  7: الممتنعون
 كما صادقت عليه اللجنة ( 1)الملحق رقم أعرض 

  218: الموافقون
  42: المعارضون
 7: الممتنعون 

الفريق االشرتاكي له مادة إضافية، أحد النواب يعرض املادة 
 .اإلضافية

 :  النائبة السيدة حسناء أبو زيد
نقرتح مادة إضافية، يف اعتقادنا، ستضيف نفسا 

التعديل املقرتح . ا دميقراطيا إىل هذا القانون التنظيميدستوري
بعد تعيني املسؤولني على املؤسسات : "هو على هذا الشكل

العمومية اإلسرتاتيجية واملصادقة على تعيني املسؤولني على 
املقاوالت العمومية اإلسرتاتيجية وخالل أجل ثالثة شهور، 

هم أمام اللجان يقدم هؤالء املسؤولون عروضا حول برامج عمل
 ".الربملانية الدائمة املعنية يف كل من جملسي الربملان

استندنا، يف طلب إضافة هذه املادة، إىل كون  
الدستور هو منظومة إصالح متكاملة إلصالح الدولة وهو غري 

الذي يقول مبنطوقه،  712واستحضرنا الفصل . قابل للتجزيء
تطلب االستماع إىل  ميكن للجان املعنية يف كال اجمللسني أن"

مسؤويل اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية حبضور 
استندنا، يف هذا الطلب ". الوزراء املعنيني وحتت مسؤوليتهم

اإلضافة، بإضافة هذا التعديل إىل كون مستقبل املؤسسة 
التشريعية هو مرتبط أساسا بدورها الرقايب، فلما ال نؤسس 

املبدأ الدستوري املتمثل يف ربط للحظة تعاقدية تستند إىل 
املسؤولية باحملاسبة، والذي هو مرتكز من مرتكزات حىت 
التصريح احلكومي ونطلب من هؤالء املسؤلون أن يقدموا هلذه 
املؤسسة برامج عملهم ؟ وبالتايل، يسهل علينا حينما نفعل 
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أن نتحدث على األقل بلغة الرقابة وبلغة حتمل  712الفصل 
 . كرااملسؤولية وش

 : السيد رئيس الجلسة
 . الكلمة للحكومة

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس، 
إن جمال هذا القانون التنظيمي هو حمدد بدقة يف 

ة ، علما أن ما ورد يف املاد42و  34الدستور يف الفصلني 
الثانية اإلضافية املقرتحة ال تدخل يف هذا اجملال، علما كذلك 

، نص على آلية حمددة لتتبع 712أن الدستور، يف الفصل 
نشاط املسؤولني على اإلدارات واملؤسسات العمومية، حيث 
ميكن للجان الربملانية املعنية يف كال اجمللسني أن يطلبوا 

احلال حبضور الوزراء االستماع إىل هؤالء املسؤولني وبطبيعة 
وبالتايل، فاحلكومة . املعنيني وحتت املسؤولية ديال هاد الوزراء

 . ال تقبل هذا التعديل
 : السيد رئيس الجلسة

 . شكرا، معارض؟ تفضل السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 شكرا السيد الرئيس، 
ل والتفعيل طبعا احنا ما ميكن لنا إال نكونوا مع التنزي

هذا التعديل غري دستوري لالعتبارات . الدميقراطي للدستور
اختصاصات الربملان حمددة يف الباب الرابع من الدستور : التالية

حمددة كذلك . ، حمددة شنو غيدير82حىت  11من الفصل 
، أن احلكومة قبل ما تنصب، كتجي 88يف ما يتعلق بالفصل 

حمددة كذلك يف . وميهلنا وكتعرض علينا الربنامج احلك
استدعاء املؤسسات العمومية، الدستور كيقول لك من حقك 

أما احنا جنيوا لواحد القانون . تستدعي املؤسسات العمومية

تنظيمي ونقولوا أودي هادوا قبل ما يتعينوا كيخصهم جييوا هلنا، 
رابعا، .  أين سنلقى له األصل ؟ ما عندوش أصل دستوري

تقدم به الفريق احملرتم، قال أودي مبدأ احنا يف التعديل الذي 
التعاقد، هاد الناس قبل ما يتعينوا غيقدموا واحد دفرت 

أأستاذ التعديل السابق نقراه عليكم، التعديل .. التحمالت
السابق يقول بأنه قبل تعيني هاد املسؤولني خصهم بناء على 
دفاتر التحمالت، مبعىن أنه شنو غيدير يف هاذيك املؤسسة، 

اليوم كنجيوا  . ىن أنه غادي نقبلوه على وحد املشروع غيقدمهمبع
كنقلوا له أودي درنا دفرت التحمالت و بعد تنصيبه بعدما 
ينجح ويقدم هذاك الشي دياله، قولوا له أودي شوف، هديك 

وه بقوة القانون ثالثة أشهر األوىل كيخصك جتي للربملان، كنلزم
القانوين والدستوري هو  شنواجيي للربملان،  والتنظيمي أنه خص

حنا ؟ غنديره يف القانون التنظيمي ؟ أعتقد بأنه اباش غنجيبوه 
هذا غري ممكن، ولذلك هذا التعديل أنا تنظن بأنه غري دستوري 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .مؤيد ؟ تقضل
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
الحتاد االشرتاكي ملا تقدموا التعديل أوال، اإلخوان يف ا 

تكلموا عن ما بعد التعيني، مل يتدخلوا يف اختصاصات 
احلكومة، عينوا اللي بغيتوا ولكن بغينا نديروا هذه املراقبة كجزء 

من الدستور، حنا  ميكن  712أما الفصل . من عملية التعيني
ا، هلذ. أي مؤسسة عمومية جتي حتت املسؤولية السياسية للوزير

يف القانون املايل، رفضنا جمموعة من املديرين وقلنا خصوا جيي 
السيد وزير العالقة مع الربملان والسيد رئيس احلكومة باش 

االن، آشتنقولوا ؟  . يكون املسؤولية السياسية، حىت امليزانية
كنقولوا خصه جيي جزء، عالش؟ باش يشعر هداك املسؤول 
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كل مباشر تقريبا، وهدا بأن راه مراقب من طرف الربملان بش
أما مسؤولية الوزير، فعنده املسؤولية .تطبيقا للفصل الدستوري

السياسية يف اختياره، يف  اقرتاحه، اوحنا بغيناه يقدم لنا برنامج 
اما كيجنا مسؤول كيقولك أنا .  وتصور اللي احنا نراقبوه معه

مثال  ها احنا عندنا مشكل يف .. غنصحح واحد املؤسسة
لتقاعد، بغينا هاذ املسؤول اللي غادي جيي نعطوه صندوق ا

صندوق التقاعد اللي تيهم املواطنني املغاربة، جيي يقلنا شنو 
غيدير فيها، واش غادي غري يسريها إداريا وهذه مؤسسة 

املؤسسات ...إسرتاجتية، معناه عند تأثري على االقتصاد الوطين
هذا فقط اللي اإلسرتاتيجية هذا تأثري على االقتصاد الوطين، 

أما السلطة التنفيذية، تعني اللي بغات، هداك شغلها، . طلبنا
غري من بعد جيي، إذا كانت الواليات املتحدة كتسبقنا 

عام ديال الدميقراطية، ما ميكنش تعينو حىت جيي 311ب
للربملان، إحنا ماقلناش لكم هاذ املسألة، قلنا لكم من بعد، 

جيي يقول لنا آش بغا يدير هاذ ديروا اللي بغيتوا، غري من بعد 
السيد هذا، محاية هلاذ املؤسسات، بغينا نعطيوها جزء من 

 .التعيني باش نعطيوها هاذ القيمة
 :السيد رئيس الجلسة

 :شكرا للسيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت
 38: املوافقون 
 717: املعارضون 
 1: املمتنعون 

 :للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته أعرض
 212:  الموافقون 
 48: نو المعارض 
 7: الممتنعون 

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 
يتعلق بالتعيين في المناصب العليا  21.21التنظيمي رقم 

من  91و 49تطبيقا ألحكام الدستور، أحكام الفصلين 
.الدستور

  

عملية التصويت، هل هناك من فريق  إىلننتقل اآلن  
لقد ...رك يف عملية تفسري التصويت ؟ ال احد ؟ يود أن يشا

قلت أفتح عملية التصويت إذا كان هناك يريد أن يفسر 
تفضل  التصويت فليتفضل، ال أنا سألت، كل شيء مسجل، 

السيد النائب احملرتم إذا أردت أن تفسر التصويت، ال أشغال  
 .كذلك، تفضل

.. تأنا طالبت وقلت بأننا ننتقل لعملية تفسري التصوي
ريق احملرتم يريد أن يفسر، تفضل السيد النائب احملرتم هل الف

 .الرئيس تفضل السيدمنصة تفضل، لل
ما اللي خاصكم تنضبطوا، أنا نتاال اجللسة ضابطها، 

ضابط اجللسة، الشغال ديايل درتو، أنا أعلنت عن عملية 
تفسري التصويت وطلبت هل هناك من يريد أن يفسر فلم أرى 

اآلن أنا ال زلت جالسا فلتتفضل  . التصويت منكم من طلب
 .كي تفسر التصويت، تفضل

عفوا اإلخوان الكرام، السادة النواب احملرتمون، اجللسة 
. ال تزال مستمرة رغم أنه، تفضل السيد النائب احملرتم، تفضل

 .تفضل السيد الرئيس
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 (:نظام نقطة) والمعاصرة 
ال يال مسحت، أ األستاذ إيأنا أعتقد بأنه باألمس فقط، إ

 ... مسحت
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد رئيس الفريق، الكلمة فقط للسيد رئيس الفريق
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة  

 (:نقطة نظام) والمعاصرة 
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، طرحنا هاد البارح فقط، يف اجتماع ندوة الرؤساء... 
اإلشكال، وقلنا أنه كمجلس، جيب أن حنرتم جدول األعمال، 
ما ميكنش توجهوا لينا سؤال واش بغيتو تديرو تفسري التصويت 
وال ما تفسري التصويت، كاين جدول األعمال خاص تستدعي 
ليه  مباشرة وداك اللي بغى يتنازل على شي حق يتنازل على 

 .حقه ما يتنازل على حق اآلخرين
امسح يل السيد الرئيس، هذا حقنا وجينا قلناها البارح   

واليوم كتكرر، وقعت لينا يف القانون املايل واعتربنا بأهنا جمرد 
إال كنا مشينا يف هاد السياسة، مبعناه أنكم . خطأ واليوم كتكرر

بغيتو حترمونا من واحد احلق من حقوق الدستورية والقانونية 
أرجوكم السيد الرئيس، عندك . رياللي كيعطيو احلق يف التفس

هلذا، كنطلب منكم . جدول األعمال، بديتيه يف األول، كمله
أنه،  كنطلب من اإلخوان النواب والنائبات، أنه الرئيس هو 
الوحيد يل ميكن له يرفع اجللسة ماشي غري تيكمل التصويت 
وتيوقف كلنشي وميشي، الرئيس هو اللي كريفع اجللسة والرئيس 

كيوقفها، فهاذ الطرييقة ديال هاذ الشكل اللي غاديني هو اللي  
فيه السيد الرئيس، ما تنحتارموا ال جدول، أرجوكم، ماشي 

 .هاكا، امسعوا لنا كما تنسمعوا لكم وانتهى املوضوع فقط
 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الرئيس

النائب السيد عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 كرا للسيد الرئيس المحترم، ش
هو يف احلقيقة ال ميكن إال أن نأكد بأنه من حق 
مجيع مكونات ومن حقنا كمجلس، أن ندافع على حق مجيع 

وأنا أشكركم . الفرق يف أن تفسر التصويت، هذا أمر طبيعي
ألن حق، هل تريديون، هل سيد الرئيس، ألنكم أشرمت إلينا، ال

قتضى القانون وليس أنتم السيد تريدون، ألن هذا حق ثابت مب

الرئيس اللي كتعطيوه للفرق، وإمنا هذا حقنا كفرق أن منارسه، 
لكن طلبتم منا إن كان لنا تفسري للتصويت، وبطبيعة احلال 

لكن، مبا أن هناك أي . حنن مل يكن عندنا تفسري للتصويت
فريق يريد أن يفسر التصويت، فينبغي للجميع أن نضمن هذا 

ة احلال، لكن نقدر بالنسبة إلينا لن نتدخل ألنه مل احلق بطبيع
 .يكن عندنا حاجة لتفسري التصويت وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
أريد أن أؤكد، بأن ما تفضل به . شكرا السيد الرئيس

السيد النائب احملرتم السيد رئيس الفريق، نتقامسه، فعال حنن يف 
هاد األمر هذا، وهلذا السبب  ندوة الرؤساء باألمس أكدنا على

والية اليت هي تفسري فعال أعلنت بأننا دخلنا يف املرحلة امل
، الرئاسة قامت بواجبها وانتقلت إىل النقطة نإذ. التصويت

املوالية جلدول األعمال اليت هي تفسري التصويت، وطلبت من 
اجلميع، هل هناك من يريد أن يفسر التصويت وهناك بعض 

طالبت ومل تطلب، فإذا فكيف سأعرف ؟ البد أن  األمساء اليت
تعرب الفرق على أهنا ال تزال متمسكة هبذا احلق، والدليل على 

وهلذا، فأنا من الناحية القانونية، فإن  .أنه بعض اإلخوان مل يروا
الرئاسة قامت بكل واجباهتا، وهي حريصة باملناسبة على أن 

وخاصة يف تفعيل ما  توفر لكافة الفرق النيابية حقها الكامل،
الكلمة للسيدة النائبة، يف . مت التوافق عليه يف ندوة الرؤساء

 .إطار تفسري التصويت
 :النائبة السيدة سليمة فرجي عن فريق األصالة والمعاصرة

 شكرا السيد الرئيس المحترم، 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 المرسلين، 
 السيد الرئيس، 

 يد الوزير، الس
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
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خبصوص تفسري تصويت القانون التنظيمي رقم 
، فلإلشارة هو أول قانون الذي صوت عليه الربملان 12.72

يف ظل دستور جديد، ولعله يعكس بصورة واضحة تصور 
احلكومة وابتعادها التدرجيي عن روح الدستور وقواعد املنهجية 

ك بتعارض صريح مع الربنامج احلكومي واملقاربة التشاركية، وذل
 .التشاركية اليت رفعها السيد رئيس احلكومة كشعار للمرحلة

صوتنا بالرفض، ملاذا ؟ ألن الدستور والذي هو يعترب  
األمسى، ملا عرض لالستفتاء، فإنه اعتمد املقاربة التشاركية 

ة املغربية  والتشاورية جلميع الفئات املهنية واحلقوقية والسياسي
ككل، فمن باب أوىل أن ال تعتمد احلكومة استبعاد املقاربة 

صوتنا بالرفض، ملاذا ؟ على اعتبار أن هناك رفض . التشاركية
ممنهج وصريح ملقرتحات املعارضة مجلة وتفصيال واستغالل 
احلكومة ألغلبيتها العددية، ضاربة عرض احلائط مبقرتحات 

أحسن مثال على ذلك، رفض التعديالت القانونية الوجيهة، 
مقرتح األصالة واملعاصرة الذي نبه إىل إغفال مقتضى دستوري 

، والذي ينص صراحة على اعتماد مبدأ 42وارد يف الفصل 
الكفاءة يف التعيني يف املناصب السامية، باإلضافة إىل 
االحتفاظ باملساطر اخلاصة يف التعيني، وجلها حمددة مبقتضى 

كنا نتوخى من . أو  نصوص تنظيميةنصوص تشريعية عادية 
التعديل تطبيق الدستور فيما يرجع إىل احلكامة، وربط املسؤولية 
باملساءلة ومساءلة املسؤولني وحتديد التدبري العمومية، وإهناء 

 .عرف احلماية اليت كانت تفرض على بعض املؤسسات
صوتنا بالرفض لعدم وضوح الرؤية وللتعتيم الذي ساد  

سات واملقاوالت إىل إسرتاتيجية وغري إسرتاتيجية، تصنيف املؤس
رغم إحلاح املعارضة على ضرورة شرح وتوضيح املبادئ واملعايري 
املعتمدة هلذا التصنيف، على اعتبار أن هناك مقاوالت 

كنا نطالب . ومؤسسات إسرتاتيجية وأخرى غري إسرتاتيجية
يجي بتوضيح دقيق للمعايري املعتمدة العتماد ما هو اسرتات

وملاذا مت اعتباره اسرتاتيجي، وملاذا تعترب بعض املقاوالت أو 
كان من املفروض تدقيق أكثر . املؤسسات العمومية إسرتاتيجية

 .ملفهوم املقاولة اإلسرتاتيجية وغري إسرتاتيجية 
كما الحظنا عدم انسجام احلكومة وبعدها عن 

املقاربة  مستوى االنتظارات واإلسراع على االستمرار يف استبعاد
التشاركية، إذ كان جيدر هبا البدء بإعمال القانون التنظيمي 
املتعلق هبيكلة احلكومة، كان األجدر هبا حتديد القانون 

فكما تعلمون، أن بعض . التنظيمي الذي يهم اجلهوية املوسعة
املؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية واملقاوالت هي مصنفة يف 

تيجية وهتم اجلهات، أحسن مثال املقاوالت واملؤسسات اإلسرتا
 TANGERعلى ذلك شركة تنمية حبرية مارشيكا و

MED  وضفة أبو رقراق، هاد املؤسسات كلها لصيقة
إذن، هاذ املؤسسات كانا األجدر، . باجلهات، الشرق والوسط

مبا أهنا لصيقة مبا هو جهوي، كان من املفروض أن تعمد 
تعلق باجلهات، أظن احلكومة إىل تنزيل القانون التنظيمي امل

من الدستور، وبعد ذلك حىت يتم إشراك  732الفصل 
اجلهات واعتماد املقاربة اجلهوية للتعيني والقول مبا هو 

 .اسرتاتيجي وما هو غري اسرتاتيجي
صوتنا بالرفض ألن الطريقة املاراطونية والسرعة  

والتسريع يف مترير واستصدار هاد القانون التنظيمي، كما قال يف 
عرض التعديالت، رمبا التخوف هو رمبا السرعة كانت 
للتخوفات من جرب اخلواطر بالنسبة لعدم حصول البعض على 
حقائب االستوزار ورمبا، حنن ال نتمىن ذلك، لكن رمبا قد 
يكون هاد اهلاجس، ألن يف احلقيقة السرعة اليت مر هبا هاد 

 ..القانون كانت سرعة ماراطونية قصد جرب خواطر هؤالء
إننا ندعو، ويف إطار هاد تفسري هاد التصويت، 
األغلبية مرة أخرى إىل عدم االنفراد يف وضع القوانني 
املستعجلة إلعمال الدستور، ألن ذلك سيكون تصرفا مبتعدا 
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عن التشاركية والدميقراطية ومناقضا لطريقة وضع الدستور 
بنفسه، ألن الدستور أشرك اجلميع، فمن باب األوىل أن يشرك 
القانون التنظيمي اجلميع، مجيع املكونات السياسية واملدنية 

وإذا كان الدستور عرف هذه الطبيعة . واملهنية واحلقوقية
االستشارية املوسعة، فمن باب األوىل أال تتوجه احلكومة إىل 
نوع من اهليمنة الفكرية اليت تستهدف االنفراد املستند أساسا 

ة الوطن وبناء الدولة ال على األغلبية العددية، لكون مصلح
تضمنها الدكتاتوريات العددية، ولكن مؤسسها هو احلوار 

 .بالتوافق واإلشراك
حىت نكون صرحيني معكم، فإننا الزلنا، الزلنا نلتزم  

بقواعد الدميقراطية وباحرتام األغلبية يف ممارسة سلطاهتا املخولة 
لدستور، ولكن هذه السلطات املخولة هلا مبقتضى ا. هلا دستورا

حنن فقط نريد أن نقول أننا، يف حالة تكريس هدا االنفراد يف 
اختاذ القرار، سنتخذ القرارات اليت نراها مناسبة وموازية لطبيعة 

 .وأمهية املرحلة وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

هل هناك من فريق حمرتم يريد أن يساهم يف تفسري 
خاصكم عفوا، عفوا، ..التصويت، إذا شكرا على تعاونكم

السيدة النائبة احملرتمة، عفوا، احرتاما كذلك للفريق ..توقفوا
احملرتم، بنفس الطريقة يتفضل لتفسري التصويت، أنا يف احلقيقة 

 .درت ما بان ليا والو صراحة، تفضلي أ األستاذة، تفضلي
 :النائبة السيدة نزهة الصقلي عن فريق التقدم الديمقراطي

م عن وقت الغذاء ولكن البد من أعتذر ألين غادي نزيد نأخرك
 .التحلي بالصرب

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

التدخل ديالنا باسم فريق التقدم الدميقراطي، يف إطار  
املتعلق بتطبيق   12.72تفسري التصويت ملشروع القانون رقم 

التبين دياله من طرف  من الدستور، اللي مت 42و 34املواد 
ديال 1و " ال" 38مقابل " نعم" 717هاد اجمللس املوقر ب 

بغيت هنين هباد املناسبة، السيد الوزير واحلكومة . االمتناع
هذا مشروع تنظيمي . واجمللس املوقر، على تبين هاد املشروع

إلعمال الدستور اللي مت التصويت عليه بشبه إمجاع الشعب 
ا، أنه يكون كذلك اإلمجاع فيما خيص هاد املغريب، وكان بودن

القانون التنظيمي، ألنه امتداد للدستور اللي الشعب املغريب 
وهاد الدستور اللي كريبط املسؤولية . صوت عليه بشبه إمجاع

باحملاسبة، واللي كذلك كيحث على احلكامة اجليدة وكيعطي 
 .االسلطة التنفيذية اإلمكانيات ديال القيام بالسياسة دياهل

يتعلق األمر بقواعد اللعبة ديال واحد املباراة هائلة  
اللي احنا مطالبني بالقيام هبا، ليست مباراة بني األغلبية 
واملعارضة ولكن مباراة ضد عدم الكفاءة، ضد يعين الرشوة، 

هاذ املشروع قانون هو . ضد الفقر، ضد اجلهل، وضد اإلقصاء
ناش نوصفوا هاذ خطة مهمة جدا يف هذا االجتاه، وما ميك

مشروع قانون بالكمال، ألنه التدبري العمومي والدميقراطية 
ماشي شيء اللي هو سهل، الدميقراطية ماشي فقط عملية 
حسابية ولكن مقاربة تشاركية، بدون ما ننساو االستعجال 
ديال جعل يعين إعطاء احلركية الضرورية للعمل احلكومي من 

 .ال الشعب وهي كثرية جداأجل االستجابة إىل االنتظارات دي
هاذ املشروع قانون كيعطي املعايري ديال التعيني  

بالشفافية والكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص واملساواة بني 
اجلنسني وعدم التمييز واملناصفة بني النساء والرجال، هاذو  
كلهم معايري اللي هي جد مهمة وأساسية، ولكن تيبقى األهم 

إلعمال ديال هاذ املبادئ، ألنه بعد هو كذلك يف طريقة ا
تتكون، تيكونوا املبادئ جد مهمة، من الضروري باش تكون 
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اإلرادة السياسية ديال املسؤولني باش يكونوا يف املوعد مع 
االنتظارات ومع الروح ديال الدستور، ألننا لن ننسى اإلخفاق 
ديال غياب النساء يف احلكومة، بالرغم من تنصيص الدستور 

ريب على املناصفة، فرئيس احلكومة التزم باالستدراك وحنن املغ
نتخوف يف غياب قواعد مضبوطة حول متثيلية النساء، أنه يتم 

فالكفاءات املغربية هي . مرة أخرى نسيان االلتزامات ديالنا
موجودة عند النساء وعند الرجال، كيكفي أنه يكون عندنا 

املغرب ويف مغاربة العني باش نظروا إىل هاذ الكفاءات، داخل 
الكفاءات موجودة كذلك من ضمن . ومغربيات العامل

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، اللي ما خصش نقوموا 
بالتمييز دياهلم حبكم يعين اإلعاقة دياهلم، بكفاءة يعين 

وشفنا بعض الدول جد متقدمة دميقراطيا، أنه أعطت . متساوية
ضعاف البصر أو لناس مسؤوليات كبرية حكومية ملكفوفني أو 

وهنا، ما ميكنا إال نتأسفوا . يتحركون فوق يعين كرسي متحرك
أنه حىت الدراجات ديال هاذ الربملان ما تتسمحش فعال 
ألشخاص معاقني جسديا أهنم يلتحقوا حىت باملدرجات، ال 

 .ديال احلكومة وال ديال الربملان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نات ليس وما خصناش كذلك ننساو، بأنه يعين التعيي 
الغرض منها هو تلبية اخلواطر، بل خدمة املصلحة العامة 

 .واملصاحل ديال الشعب املغريب
ولذلك، تنتمناو أنه احلكومة ما غتأخرش كذلك يف  

تقدمي مشاريع القوانني التنظيمية األخرى يف أقرب اآلجال، 
وخاصة املتعلقة بقواعد التسيري ديال احلكومة، واملتعلقة كذلك 

فة بني اجلنسني، شكرا جزيال على استماعكم وشهية باملناص
 .طيبة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
ىت شي فريق بغا يفسر التصويت شكرا، ما بقى ح

 . رفعت الجلسةشكرا على تعاونكم،  ؟ ياك
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 


