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احضر الجلسة الثممني3 بعد املمئتي3

التم يخ: الثالثاء 18 رجب 1442ه )2 مارس 2021م(.

الرئمسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  ست  التوقيت: 
والدقيقة الخامسة.

18 رجب  ابتداء من  جدول األعممل: افتتاح الدورة االستثنائية 
1442 )02 مارس 2021(.

السيد الحشيب اململكي  ئيس اجلس النواب،  ئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

خير ما نفتتح به هذه الجلسة آيات بينات من الذكر الحكيم، السيد 

املقرئ.

السيد املقرئ:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن، الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، 
الصِّرَاطَ  اهِدنـَا  َنْسَتِعيُن،  وَإِيَـّاَك  َنْعُبُد  إِيَـّاَك  الدِّيِن،  َيْوِم  َماِلِك 
ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ  اْلُمْسَتِقيَم، 

الضَّالِّيَن. صدق اهلل موالنا العظيم.

السيد الرئيس:

أبرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3 وعلى آله وصحشه أجمعي3.

افتتحت الجلسة.

السيدين الوزيرين،

السيدات والسمدة النواب،

عمال بمقتضيات الفصل 66 من الدستور، واملادة 18 من النظام 

الداخلي ملجلس النواب، وبناء على املرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 

14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بخصوص دعوة مجلس النواب 

18 من رجب  ومجلس املستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من 

1442 )2 مارس 2021(، نعلن على افتتاح هذه الدورة.

وإذا سمحتم أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املرسوم املتعلق 

بدعوة مجل�ضي البرملان لعقد هذه الدورة اإلستثنائية، ثم تالوة ما جد 

من املراسالت الواردة على الرئاسة.

السيدة أسممء اغاللو أاينة املجلس:

بكرا السيد الرئيس،

 14 في  الصادر   2.21.124 رقم  بمرسوم  املجلس  مكتب  توصل 

ومجلس  النواب  مجلس  بدعوة   )2021 فبراير   26(  1442 رجب  من 

املستشارين لعقد دورة استثنائية من طرف رئيس الحكومة، بناءا على 

الفصل 66 من الدستور، وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد 

1442، )26فبراير2021(، يعقد مجلس النواب  14 من رجب  بتاريخ 

ومجلس املستشارين ابتداءا من 18 من رجب 1442، 02 مارس 2021 

دورة استثنائية، يتضمن جدول أعمالها ما يلي:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 

الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي 

الترابية؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يق�ضي بتغيير القانون التنظيمي 
رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور؛

-مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية اإلجتماعية؛

- مشروع القانون رقم 10.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

57.11 املتعلق باللوائح اإلنتخابية العامة وعملية اإلستفتاء وإستعمال 

وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت اإلنتخابية 

واإلستفتائية؛

- مشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 9.97 املتعلق 

اإلنتخابية  للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم  اإلنتخابات  بمدونة 

الخاصة بالغرف املهنية؛

- مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 

من الرشوة ومحاربتها.

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 14 من رجب 

1442، )26 فبراير 2021(.

توصل مكتب املجلس أيضا من السيد رئيس الحكومة بمراسلة 
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تتعلق بدعوة السيد محمد السطيع لشغل املقعد الذي كان يشغله 

املرحوم املصطفى املخنتر بمجلس النواب عن الدائرة اإلنتخابية املحلية 

الجديدة، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة األمينة، شكرا السيدين الوزيرين، شكرا السيدات 

والسادة النواب.
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احضر الجلسة الحمدية والثممني3 بعد املمئتي3

التم يخ: الثالثاء 18 رجب 1442ه )2 مارس 2021م(.

الرئمسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: أربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة بعد 
الزوال والدقيقة الحادية عشر.

الدورة  أعمال  والتصويت وفق جدول  الدراسة  جدول األعممل: 
اإلستثنائية على مشاريع القوانين التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   08.21 رقم  التنظيمي  القانون  -مشروع 
العليا  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون 

تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

- مشروع القانون رقم 10.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
57.11 املتعلق باللوائح اإلنتخابية العامة وعملية اإلستفتاء وإستعمال 
وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت اإلنتخابية 

واإلستفتائية؛

- مشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 9.97 املتعلق 
اإلنتخابية  للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم  اإلنتخابات  بمدونة 

الخاصة بالغرف املهنية.

السيد الحشيب اململكي  ئيس اجلس النواب،  ئيس الجلسة:

بكرا السيد األاينة،

السيدين الوزيرين،

السيدات والسمدة النواب،

وفق جدول  والتصويت  للدراسة  الثانية  الجلسة  إلى  اآلن  ننتقل 

أعمال الدورة اإلستثنائية على مشاريع القوانين التالية، تفضل، السيد 

النائب ياك بعدا لباس؟

النمئب السيد عدي بوعرفة )نقطة نظمم(:

الحاميدن الشاكرين إلى حين.

السيد الرئيس، أنا فقط أريد انتباه اإلخوان واألخوات في مجلس 

النواب التصريح الخطير الذي أدلى به رئيس مجلس النواب التون�ضي، 

والذي أساء التقدير للوحدة املغاربية، نريد منكم السيد الرئيس ونريد 

من الفرق النيابية ومن مجلس النواب الوطني الرد على هذه الترهات، 

تعامله  في  والحاسم  السريع  والرد  الجواب  بوريطة  للسيد  شاكرين 

وتعاملنا مع السفارة األملانية ببالدنا، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، نحن بصدد التفكير في الصيغة املناسبة للرد 
على السيد رئيس مجلس النواب ممثلي الشعب بالشقيقة تونس في 

الوقت املناسب، شكرا لكم جميعا.

قلت سننتقل إلى الجلسة الثانية للدراسة والتصويت وفق جدول 
أعمال الدورة اإلستثنائية على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور؛

- مشروع القانون رقم 10.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
57.11 املتعلق باللوائح اإلنتخابية العامة وعملية اإلستفتاء وإستعمال 
وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت اإلنتخابية 

واإلستفتائية؛

- مشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 9.97 املتعلق 
اإلنتخابية  للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم  اإلنتخابات  بمدونة 

الخاصة بالغرف املهنية.

ننطلق بتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 08.21 يق�ضي بتغيير 
املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم 
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. الكلمة للسيد 

الوزير.

وإصالح  واململية  االقتصمد  وزير  بنشعشو3  احمد  السيد 
االدا ة:

بكرا السيد الرئيس،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 
في  بالتعيين  املتعلق   02.12 التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   08.21
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي 
اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  باإلجماع  عليه  صادقت 
بمجلسكم املوقر في اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 23 فبراير 2021، 
الئحتي  وتتميم  تغيير  إلى  التنظيمي  القانون  هذا  مشروع  ويهدف 
املؤسسات واملقاوالت العمومية املنصوص عليهما في امللحقين رقم 1 
و2 املرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 املشار إليه أعاله وذلك من 

خالل:

بموجب  املحدث  لإلستثمار  السادس  إدراج صندوق محمد  أوال: 
القانون 76.20 ضمن الئحة املقاوالت العمومية اإلستراتيجية التي يتم 
التداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري املنصوص عليها في 

البند ب من امللحق رقم 1 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
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اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تسمية  تغيير  ثمنيم: 
مؤسسة  بتسمية  الداخلية،  لوزارة  التابعين  السلطة  رجال  لفائدة 
الحسن الثاني لألعمال اإلجتماعية لفائدة رجال السلطة واملوظفين 
التابعين لوزارة الداخلية، وذلك بإضافة عبارة املوظفين على إثر إعادة 

تنظيم هذه املؤسسة بموجب القانون 38.18.

ثملثم: تغيير تسمية الهيئة املالية املغربية املكلفة بمشروع القطب 
املالي للدار البيضاء الواردة ضمن الئحة املقاوالت العمومية اإلستراتيجية 
التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري، بتسمية 
بقانون  املرسوم  صدور  إثر  على  البيضاء  للدار  املالي  القطب  هيئة 

2.20.665 املتعلق بإعادة تنظيم هذا القطب.

الواردة ضمن  والنقل  للتجهيز  العام  املجلس  تسمية  تغيير   ابعم: 
الئحة املناصب العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في 
مجلس الحكومة املنصوص عليها في البند ج من امللحق رقم 2 بتسمية 
املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وذلك بإضافة عبارة 
اللوجيستيك واملاء على إثر صدور املرسوم رقم 2.19.1094 بتحديد 
اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، الذي 

تم بموجبه دمج قطاع املاء مع قطاع التجهيز والنقل.

املحترمون  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس  السيد  تلكم 
على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

أنظاركم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الوزير، وكذلك بإسمكم جميعا البد من تقديم كل 
السيد  اإلنسان  والتشريع وحقوق  العدل  لجنة  مقرر  للسيد  الشكر 

النائب محمد الطويل.

كما  التنظيمي  القانون  ملشروع  واملكونة  الفريدة  املادة  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:..

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

التنظيمي  القانون  مشروع  على  باألغلبية  النواب  مجلس  صادق 
رقم 08.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق 
من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا  املناصب  في  بالتعيين 

الدستور.

نمر اآلن إلى عدد من مشاريع القوانين، مشروع قانون رقم 10.21 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية 
السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة 
إذا  ثم  واالستفتائية؛  االنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية  البصري 

يق�ضي   11.21 رقم  قانون  مشروع  إلى  نمر  الوزير  السيد  سمحتم 
بتغيير القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة 

استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية.

لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

السيد  ئيس اجلس النواب املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

يخصصها  التي  العامة  الجلسة  هذه  في  بكم  ألتقي  أن  يشرفني 
باإلجراءات  يتعلقان  قانونين  مشروعي  لدراسة  املوقر  مجلسكم 
واملحلية  التشريعية  العامة  اإلنتخابية  لإلستحقاقات  التحظيرية 
واملهنية املزمع إجراؤها خالل السنة الجارية. في البداية أود أن أشير 
إلى أن مشروعي القانونين اللذين أتشرف اليوم بعرضهما أمامكم تم 
على  املبنية  السياسية  الهيئات  مع  تشاورية  مقاربة  وفق  إعدادهما 
الحوار املثمر والنقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة 
الفاعلين السياسيين على التدابير املقترحة فيهما، وسأعود بمناسبة 
عرض مشاريع القوانين التنظيمية املؤطرة لإلستحقاقات اإلنتخابية 
النيابية  اللجنة  مصادقة  فور  املوقر  مجلسكم  على  املقبلة  العامة 
عليها لبسط مسار املشاورات التي تمت مع قادة الهيئات السياسية، 
واستعراض أهم املحطات التي ميزته تمهيدا إلعداد مشاريع النصوص 
السالفة الذكر، كما أعبر للسيدات والسادة النواب عن الشكر الجزيل 
على حضورهم املكثف خالل الجلسة التي خصصتها لجنة الداخلية 
املوقر  بمجلسكم  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات 
لدراسة مشروعي قانونين، وعلى مشاركتهم الفعالة واإليجابية في إغناء 
النقاش املعمق واملهم، يعتبر ترجمة صادقة لإلهتمام الكبير الذي يوليه 
السيدات والسادة النواب للمشاريع املتصلة باملنظومة االنتخابية التي 

تؤطر الحياة اإلنتخابية الوطنية.

أغتنم هذه املناسبة أيضا، ألشيد باملجهودات الكبيرة التي بذلها 
والسكنى وسياسة  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  رئيس  السيد 
املدينة، من أجل توفير املناخ املالئم لدراسة مشروعي القانونين وعلى 
صبره وسعة صدره وحسن تدبيره ألشغال اللجنة، من جهة أخرى فإني 
أتوجه بصادق مشاعر االمتنان والشكر للسيد رئيس اللجنة والسيدات 
والسادة النواب أعضاء اللجنة على تفهمهم الكبير للطابع اإلستعجالي 
أنهما  اعتبار  على  باألولوية،  عليهما  واملصادقة  القانونين  ملشروعي 
إدخال  باألساس، وليس من شأنهما  إجرائيا وعمليا  يكتسيان طابعا 

تغييرات جوهرية على النظام االنتخابي والنيابي أو املحلي.

ال يخفى عليكم أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين املذكورين 
تتمثل باألساس في إتاحة إمكانيات اتخاذ النصوص التطبيقية الالزمة 
للشروع في عملية مراجعة اللوائح اإلنتخابية العامة واملهنية في أحسن 
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والهيئة  الوطنية  الناخبة  الهيئة  تكون كل من  الظروف، وذلك حتى 
الناخبة املهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، ال�ضيء الذي سيمكننا 
من تحديد الجدولة الزمنية املناسبة واختيارالتوقيت املالئم لتحديد 

تواريخ مختلف العمليات االنتخابية وإجراؤها في أحسن الظروف.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

أمام مجلسكم  بتقديمهما  أتشرف  الذين  القانونين  إن مشروعي 
املوقر يضعان التدابير القانونية الالزمة لإلعداد لإلستحقاقات املقبلة، 
التي ستهم اإلنتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات 
بالنصين  األمر  ويتعلق  املهنية.  الغرف  أعضاء  وانتخابات  الترابية، 

التاليين:

القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   10.21 رقم  القانون  مشروع   -
اإلستفتاء  وعمليات  العامة  اإلنتخابية  باللوائح  املتعلق   57.11 رقم 
وإستعمال وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت 

اإلنتخابية واإلستفتائية؛

- مشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 9.97 املتعلق 
اإلنتخابية  للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم  اإلنتخابات  بمدونة 

الخاصة بالغرف املهنية؛

التدابير  أن  أخرى  مرة  التأكيد  أود  مضمونهما،  استعراض  قبل 
املقترحة فيهما، تم اعتمادها بالتوافق في إطار املشاورات التي جرت 
في ذلك أحزاب األغلبية وأحزاب  بما  السياسيين.  الفاعلين  مع كافة 

املعارضة، وكذا األحزاب الغير املمثلة في البرملان.

وهكذا، وبخصوص مشروع القانون رقم 10.21 الذي يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح اإلنتخابية العامة وعمليات 
اإلستفتاء وإستعمال وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل 
تعديل  إلى  باألساس  يهدف  فإنه  واإلستفتائية،  اإلنتخابية  الحمالت 
بموجبه  تحدد  وثابث،  دائم  قانوني  إطار  لوضع  الحالية  املقتضيات 
كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية، بمناسبة كل استحقاق انتخابي 
انتخابات  أو  الجهوية  أو  الجماعية  باإلنتخابات  يتعلق  جزئي  أو  عام 

أعضاء مجلس النواب.

جهة،  من  تتناول  واضحة  أحكاما  املشروع  أورد  اإلطار،  هذا  في 
املسطرة املتعلقة باملراجعة املصغرة للوائح االنتخابية العامة الخاصة 
بالتحضير لإلنتخابات الجزئية الجماعية أوالجهوية أو النيابية. ومن جهة 
أخرى، املسطرة التي تحدد بالتفصيل كيفية إجراء عمليات املراجعة 
اإلستثنائية للوائح اإلنتخابية العامة، التي يتعين تنظيمها استعدادا 
لإلنتخابات العامة ألعضاء املجالس الجماعية أواملجالس الجهوية أو 

أعضاء مجلس النواب.

لهذه الغاية، يحدد املشروع بحسب ما إذا تعلق األمر بانتخابات 

جزئية أو إنتخابات عامة، اآلجال والكيفيات املطبقة لتحيين الهيئة 
الناخبة. بما في ذلك الفترة املخصصة إليداع طلبات التسجيل الجديدة، 
وطلبات نقل التسجيل، واجتماعات اللجن اإلدارية، وإيداع الجداول 
التعديلية، وتبليغ قرارات اللجن إلى املعنيين، واألجل املحدد لتقديم 
اإلنتخابية  اللوائح  تاريخ حصر  فيها، وكذا  والبت  القضائية  الطعون 

بكيفية نهائية.

بهذه املناسبة، وعلى إثر اإلستعدادات املرتبطة باإلنتخابات العامة 
املقبلة، أشير إلى أن املشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل 
الناخبات والناخبين الجدد، تتحدد في 30 يوما، يقدم خاللها أيضا 
طلبات نقل التسجيل. كما يتضمن املشروع مقتضيات جديدة تمكن 
الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف 
االلكترونية ألول مرة من التسجيل في اللوائح اإلنتخابية العامة. ولهذه 
الغاية نلزم السلطة اإلدارية املحلية بدعوة كل شابة أو شاب مستوفي 
للشروط املطلوبة، وغير مقيد في اللوائح املذكورة، حصل على بطاقته 
الوطنية للتعريف ألول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في الالئحة اإلنتخابية 

للجماعة أو املقاطعة التي يقيم فيها.

الترابية  املصالح  أن  على  املشروع  ينص  العملية،  هذه  ولضبط 
للمديرية العامة لألمن الوطني، تحيل قوائم األشخاص الذين حصلوا 
على البطاقة السالفة الذكر ألول مرة إلى السلطة اإلقليمية املعنية. 
وتجاوبا مع مطلب األحزاب السياسية بخصوص حذف املقت�ضى الذي 
يمنع إستعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة االنتخابية الذي يترتب 
عليها إلغاء اإلنتخابات في بعض الحاالت. ينص املشروع على رفع املنع 
املنصوص عليه حاليا، بالنسبة إلستعمال النشيد الوطني والصورة 
الرسمية لجاللة امللك املثبتة في القاعات التي تحتضن االجتماعات 
بالحملة االنتخابية، مع رفع املنع أيضا على استعمال علم  املتعلقة 
اململكة باقتراح من اللجنة وبإجماع أعضائها، من جهة أخرى ورغبة 
في توسيع مجال عمل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الذي 
تم إحداثه سنة 2009 بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة 
االنتخابات العامة الجماعية والتشريعية ليشمل النساء العامالت في 
مختلف القطاعات املهنية، ينص املشروع على فتح الصندوق املذكور 
الذي يقتصر حاليا على حاملي مشاريع التحسيس والتوعية املرتبطة 
باإلنتخابات الجماعية والتشريعية، لفائدة حاملي مشاريع التحسيس 
والتكوين في املجاالت املرتبطة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية 
بمختلف مستوياتها، بما في ذلك املجالس الجهوية ومجالس العماالت 
واألقاليم، وكذا املجاالت املتصلة بانتخابات الغرف املهنية بمختلف 

أصنافها.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 11.21 الذي يق�ضي بتغيير القانون 
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رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح 
االنتخابات الخاصة بالغرف املهنية، فإنه يتضمن تعديال هاما يتعلق 
بضمان تمثيلية النساء في الغرف املهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية 

لتحقيق ذلك.

في هذا الصدد يقترح املشروع بالنسبة للغرف الفالحية تخصيص 
عدد من املقاعد حصرية للنساء في كل غرفة فالحية، حيث يحدد هذا 
العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي اليزيد عدد أعضائها 30 
عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي 
يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا وال يحول ذلك دون حقهن في الترشح 

برسم للمقاعد األخرى التي تشتمل عليها الغرف املدكورة.

أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة 
التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا 
أسا�ضي يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل الئحة من لوائح الترشيح 
املقدمة ثالثة أسماء متتابعة ملترشحين من نفس الجنس مع مراعاة 

الحالة أوالحاالت التي

الغرف  أعضاء  بتجديد  املتعلقة  املقبلة  لالنتخابات  واستعدادا 
املهئية، ينص املشروع على إجراء مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية 
الخاصة بالغرف املذكورة وتحديد األجال الكافية لتنظيم هذه العملية 
خالل مختلف مراحلها، مع اإلحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ 
واألجال املرتبطة بهذه العملية. في هذا السياق، فإن مشروع القانون 
يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثالثة أسابيع، أي 21 يوما. كما 
ينص على تمكين األحزاب السياسية بعض حصر اللوائح اإلنتخابية 
للغرف املهنية بصفة نهائية من الحصول بطلب منها على مستخرج من 
اللوائح املذكورة، وذلك قصد استعمال املعطيات املضمنة فيه للغاية 

االنتخابية التي منحت من أجلها.

تلكم السيد الرئيس السيدات، والسادة النواب املحترمون هي أهم 
مضامين مشروعي القانونين املعروضين في سياق التدابير التمهيدية 
الالزمة للتحضير لالنتخابات العامة املقبلة، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير 
بالدنا وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، الساهر على صيانة املؤسسة الدستورية 
وضامن لالختيار الديمقراطي األرا�ضي والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير وكذلك كل الشكر للسيدين مقرري لجنة 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، السيد النائب 

محمد األمين ديدي وكذلك السيد محمد املالحي.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 10.21 وأبدأ 
باملادة األولى من مشروع القانون واملتضمنة عددا من املواد سنعرضها 

للتصويت تباعا.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:..

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:1

أعرض املادة 30 املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: ..

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: ..

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

كما  القانون  مشروع  من  برمتها  األولى  املادة  للتصويت  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: ..

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

نمر اآلن إلى املادة الثانية من مشروع القانون واملتضمنة للمادة 30 
املكررة مرتين أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

املادة الثالثة من مشروع القانون واملتضمنة للمادة 132 املكررة 
أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

للتصويت كما  القانون أعرضها  الرابعة من مشروع  املادة  أخيرا 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

 10.21 قانون رقم  باألغلبية على مشروع  النواب  صادق مجلس 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح اإلنتخابية 
السمعي  اإلتصال  وسائل  وإستعمال  اإلستفتاء  وعمليات  العامة 

البصري العمومية خالل الحمالت اإلنتخابية واإلستفتائية.

نمر اآلن السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب، إلى عملية 
التصويت على مشروع القانون رقم 11.21 وننطلق من املادة األولى 
265 أعرضها للتصويت كما  للمادة  القانون واملتضمنة  من مشروع 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

كما  للتصويت  أعرضها  القانون  نفس مشروع  من  الثانية  املادة 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

يق�ضي   11.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بتغيير القانون رقم 09.97 املتعلق بمدونة اإلنتخابات وتنظيم مراجعة 

استثنائية للوائح اإلنتخابية الخاصة بالغرف املهنية. شكرا للسيدين 

الوزيرين، شكرا للسيدات والسادة النواب.

 فعت الجلسة.
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احضر الجلسة الثمنية والثممني3 بعد املمئتي3

التم يخ: الجمعة 21 رجب 1442ه )5 مارس 2021م(.

الرئمسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: خمس ساعات وسبعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة 
السابعة مساء والدقيقة األربعين.

القوانين  مشاريع  على  والتصويت  الدراسة  األعممل:  جدول 
التنظيمية التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   04.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   05.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   06.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية؛

مشروع القانون التنظيمي األخير رقم 07.21 يق�ضي بتغيير  .•
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

السيد الحشيب اململكي  ئيس اجلس النواب،  ئيس الجلسة:

أبرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هلل  بسم 
املرسلي3 وعلى آله وصحشه أجمعي3،

افتتحت الجلسة،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

يعقد مجلس النواب هذه الجلسة للدراسة والتصويت على املشاريع 
القوانين التنظيمية التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   04.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   05.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   06.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية؛

مشروع القانون التنظيمي األخير رقم 07.21 يق�ضي بتغيير  .•
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشاريع القوانين، إما جملة أو لكم 
اإلختيار السيد الوزير، أو كل قانون على حدة.

السيد عشد الوافي لفتيت، وزير الداخلية:

إيال سمحتوا السيد الرئيس نقدمهم جملة.

السيد الرئيس:

مرحبا السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت، وزير الداخلية:

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

في إطار اإلستعداد لإلستحقاقات اإلنتخابية العامة املقبلة، سبق 
بأن قدمت أمام مجلسكم املوقر، مشروعي قانونين يتعلقان بالتدابير 
بمشروع  األمر  ويتعلق  املذكورة،  لإلستحقاقات  التمهيدية  القانونية 
قانون رقم 10.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق 
وسائل  وإستعمال  اإلستفتاء  وعمليات  العامة  اإلنتخابية  باللوائح 
اإلنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية  البصري  السمعي  اإلتصال 
واإلستفتائية ومشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 
للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم  اإلنتخابات  بمدونة  املتعلق   9.97
بمصادقة  املشروعان  املهنية. قد حظي  بالغرف  الخاصة  اإلنتخابية 
املجلس عليهما في الجلسة العمومية التي عقدها لهذه الغاية في تاريخ 

2 مارس 2021.

في نفس السياق، أتشرف اليوم بأن أقدم أمام مجلسكم املوقر 
مجموعة من مشاريع النصوص اإلنتخابية التي تندرج في إطار التصور 
املتجدد لتطوير املؤسسات املنتخبة وتدعيم الحياة التنفيذية ببالدنا، 
باعتبارها  املقبلة،  اإلستحقاقات  إلجراء  املالئم  العام  املحيط  وتيهئ 
تشكل محطة حافلة ومهمة في تاريخ املمارسة الديمقراطية الوطنية، 

يتعلق األمر باملشاريع األربعة التالية:

-مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي 

الترابية؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يق�ضي بتغيير القانون التنظيمي 
رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.
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قبل استعراض أهم مضامينها أود التذكير أن هذه املشاريع وكذا 
املشروعين اللذين سبق ملجلسكم املوقر أن صادق عليهما، تم إعدادهما 
مع  املكثفة  املشاورات  عنها  أسفرت  التي  اإليجابية  النتائج  في ضوء 
الفاعلين السياسيين بمختلف مشاربهم، حيث عقدت لهذه الغاية عدة 
لقاءات مع الهيئات السياسية، سواء منها املمثلة في البرملان أو غير املمثلة، 
وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد امللتزم واملسؤولية املشتركة، 
غايتنا في ذلك اعتماد التعديالت املتعلقة باملنظومة التشريعية املؤطرة 

للعمليات اإلنتخابية في إطار من التوافق البناء.

بهذه املناسبة، أود التذكير أن الحكومة كانت حريصة على فتح باب 
 ،2020 بالتحضير لإلنتخابات املقبلة بداية سنة  املشاورات املتصلة 
زعماء  مع  الحكومة  رئاسة  بمقر  األولية  االجتماعات  عقد  تم  حيث 
الهيئات السياسية يوم 4 و5 مارس 2020، غير أن ظهور جائحة فيروس 
كورونا و ما شكلته من تهديد للصحة العامة واإلقتصاد الوطني أدت 
إلى إرجاع املشاورات والتركيز على سبل التصدي إلنتشارها وفق منظور 
بشهادة  جيدة  نتائج  تحقيق  من  بالدنا  مكن  الذي  ال�ضيء  استباقي، 
من  والحد  للجائحة  الجيد  بالتدبير  يتعلق  فيما  واملتتبعين  املهتمين 

إنعكاساتها السلبية.

وقد تم من جديد فتح باب املشاورات مع الفاعلين السياسيين في 
الفترة الصيفية من السنة املاضية، وعلى إثر اللقاءات األولية األولى 
التي تم عقدها بمقر وزارة الداخلية ابتداءا من يوم 8 يوليوز 2020، 
توصلت الوزارة من األحزاب السياسية باقتراحاتها وتصوراتها في شأن 
اإلصالحات التي يمكن إدخالها على القوانين اإلنتخابية، إثرذلك تم عقد 
سلسلة من اللقاءات مع قادة الهيئات السياسية خصصت إلستعراض 
اإلقتراحات الحزبية ومناقشتها، حيث حرصت الوزارة على دعم دور 
الوساطة والتوفيق بين أراء الفاعلين السياسيين والعمل على التقريب 
القضايا  بعض  شأن  في  الواضح  للتباين  بالنظر  اإلمكان،  قدر  بينها 
املؤسسة  على  عرضها  األحزاب  قادة  قرر  والتي  الكبرى،  الخالفية 
التشريعية للنظر فيها، وقد مكنت هذه املقاربة من التوافق حول عدد 
هام من التدابير، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص املعروضة على 
أنظار مجلسكم املوقر والبعض اآلخر سيتم األخذ بها إما على مستوى 

النصوص التنظيمية أو سيتم بلورتها في شكل إجراءات عملية.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

غير خاف عليكم أن اإلعداد لإلنتخابات املقبلة يأتي في سياق عام 
يتميز بوجود تحديين كبيرين: يتعلق أولهما، كما أشرت إلى ذلك من قبل، 
في تجند بالدنا كسائر دول العالم ملواجهة تف�ضي الجائحة املذكورة، وما 
يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للجهود والطاقات لتطويقها والحد أو 
التخفيف من آثارها. أما التحدي الثاني فيتعلق بالتطورات الهامة التي 

تعرفها قضية وحدتنا الترابية.

فبالنسبة لجائحة كورونا، فإن املقاربة الفّعالة التي تبنتها بالدنا 
تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، 
نصره هللا وأيده، جعلها في طليعة الدول التي بادرت إلى توفير اللقاح 
والشروع في تنفيذ برنامج وطني واسع للتلقيح. كما عاينتم، فقد أبى 
جاللة امللك، حفظه هللا، إال أن يشرف شخصيا على إعالن انطالق 
الحملة الوطنية للتلقيح وأعطى جاللته، أيده هللا، توجيهاته السامية 
ليكون التطعيم مجانا لفائدة املواطنات واملواطنين واألجانب املقيمين 

ببالدنا.

أما فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، فقد أثبت املغرب تحت القيادة 
الحكيمة، لجاللة امللك، نصره هللا، في ضوء التطورات األخيرة التي 
عرفتها، تشبثه بالحكمة والرزانة حفاظا على استقرار املنطقة، حيث 
سعى بالوسائل الدبلوماسية املتاحة إلنهاء حالة التوتر التي افتعلتها 
األشخاص  تنقل  حرية  عرقلة  من خالل  اإلنفصاليين  من  مجموعة 
والبضائع عبر معبر الكركرات في انتهاك صارخ للقانون الدولي واإلتفاقات 

التي أسست لوقف إطالق النار برعاية منظمة األمم املتحدة.

حفز  النفس،  وضبط  بالحكمة  اتسم  الذي  املغربي  املوقف  إن 
العديد من الدول الصديقة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية 
التي اعترفت بمغربية الصحراء على فتح قنصليات لها بإقليمي العيون 
والداخلة، كانت آخرها اململكة األردنية الهاشمية، معلنة بذلك عن 

دعمها ملوقف بالدنا العادل إزاء هذا النزاع املفتعل.

كما تالحظون، فإن هذه التحديات بالرغم من الصعوبات الكبرى 
التي تطرحها لم تزد بالدنا إال إصرارا على مواصلة مسيرتها السلمية 
وبنفس  الجنوبية.  أقاليمنا  صعيد  على  السيما  الشاملة،  والتنموية 
العزم على مواصلة مسيرة توطيد  القوية، فإن بالدنا عاقدة  اإلرادة 
الصرح الديمقراطي بفضل حكمة وتبصر جاللة امللك، أعز هللا أمره، 
املؤسسات  سير  حسن  على  والساهر  الديمقراطي  اإلختيار  ضامن 
الدستورية، من خالل التزامها اليوم باإلعداد إلجراء االنتخابات العامة 
املقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي 

يعيشها العالم بأسره.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

املنظومة  منها  تتألف  التي  التشريعية  النصوص  مشاريع  إن 
اإلنتخابية املعروضة أمام مجلسكم املوقر، تروم بصفة عامة تطوير 
يعرفها  التي  والدينامية  التطورات  ملواكبة  ببالدنا  اإلنتخابي  النظام 
املجتمع املغربي، وكذا إغناء النصوص الحالية باملزيد من الضمانات 

االنتخابية، فضال عن دعم صدقية العمليات اإلنتخابية وتخليقها.

من هذا املنطلق، فإن املنظومة تطرح، فيما يخص مجلس النواب، 
تصورا بديال بالنسبة إلى الدائرة االنتخابية الوطنية التي تم إقرارها 
املؤسسة  إلى  املرأة  ولوج  بضمان  الكفيلة  التشريعية  اآللية  لتوفير 
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التشريعية، وإتاحة فرصة للشباب من أجل االطالع بمهام التمثيلية 
النيابية. لذلك، يقترح تعويض الدائرة الوطنية بدوائر جهوية، مع توزيع 
املقاعد املخصصة لها على الدوائر الجهوية وفق معيارين أساسيين، 
ويرتكز  للجهة،  القانونيين  السكان  عدد  اإلعتبار  بعين  األول  يأخذ 
الثاني على تمثيلية الجهة اعتبارا ملكانتها الدستورية في التنظيم الترابي 

للمملكة.

في هذا اإلطار، يقترح توزيع املقاعد بين الدوائر الجهوية حسب عدد 
السكان القانونيين لكل جهة، مع تخصيص 3 مقاعد كعدد أدنى و12 

مقعد كعدد أق�ضى.

وبهدف تأطير هذه الدوائر الجهوية في أفق تحقيق الغاية النبيلة 
املتوخاة منها تم إقرار الضوابط التالية:

اعتماد الئحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة بدون تقسيمها  .•
إلى جزئين؛

تحديد العدد األدنى للمترشحات في كل الئحة؛ .•

ترشيح جهوية في ثلثي املقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة دار  .•
جهوية، وهذا سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمن نفس 

اللوائح؛

تخصيص املرتبتين األولى والثانية في كل الئحة ترشيح حصريا  .•
للنساء وال يكون ذلك دون حقهن في الترشح برسم املقاعد املحددة 

للدوائراإلنتخابية املحلية؛

الجماعات  اإلنتخابية إلحدى  اللوائح  في  التسجيل  اشتراط  .•
تمثيلية  لضمان  بالترشيح  املعنية  للجهة  الترابي  النفوذ  في  الواقعة 

جهوية حقيقية وفعلية.

من جهة أخرى وسعيا إلى ضمان اإللتزام السيا�ضي للمنتخبين، تنص 
املنظومة على تجريد كل برملاني تخلى عن الفريق أو املجموعة النيابية 
التي ينتمي إليها، كما تنص على تجريد كل برملاني تخلى خالل مدة انتدابه 
عن اإلنتماء إلى الهيئة السياسية أواملنظمة النقابية أواملنظمة املهنية 
التي ترشح بإسمها، مع تمكين الهيئة التي قامت بتزكيته من تحريك 
مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب أو 
مجلس املستشارين املؤهل قانونا إلحالة طلب التجريد على املحكمة 
خالل  من  املقتضيات،  هذه  بإغناء  اللجنة  قامت  كما  الدستورية. 
ملدة سنة  بغير عذر مقبول  تغيب  برملاني  كل  تجريد  التنصيص على 

تشريعية كاملة.

وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق املتخذة في مجال الحمالت 
تحقيقا  عليها،  الالزمة  الشفافية  وإضفاء  للمترشحين  اإلنتخابية 
للمنافسة املنصفة والشريفة، تلزم املنظومة وكيل كل الئحة أو كل 
مترشح بإعداد حساب حملته اإلنتخابية وفق نموذج يحدد بموجب 
نص تنظيمي وإيداعه داخل األجل املحدد لهذه الغاية مع الرفع من 

مدته بإجماع أعضاءاللجنة.

في حالة عدم التقيد باإلجراءات املذكورة، يجرد املنتخب املعني من 
عضويته، سواء كان برملانيا أو منتخبا في جماعة ترابية، عالوة على عدم 
أهليته للترشح لإلنتخابات التشريعية وانتخابات مجالس الجماعات 
وذلك  متتاليتين،  انتدابيتين  مدتين  طيلة  املهنية  والغرف  الترابية 
دون اإلخالل باملتابعات القضائية فيما يتعلق باملبالغ التي تلقاها من 
مساهمة الدولة عن طريق الهيئة السياسية أو املنظمة النقابية التي 

ترشح بإسمها.

لوائح  بتشكيل  يتعلق  فيما  السياسية  األحزاب  ملهمة  وتيسيرا 
بعد  تبين  التي  الترشيح  الئحة  بصحة  يقر  املشروع  فإن  مترشحيها، 
انصرام األجل املحدد إليداع الترشيحات، أن أحد مترشحيه غير مؤهل 
لإلنتخاب، ويعاد بحكم القانون ترتيب مترشحين متواجدين في املراتب 
هذا  ويعتمد  األعلى.  املراتب  إلى  مؤهل  غير  للمترشح  بالنسبة  الدنيا 

الترتيب الجديد عند توزيع املقاعد وإعالن أسماء املنتخبين.

التمثيلية  الشرعية  من  األدنى  الحد  ولضمان  أخرى  جهة  ومن 
للمنتخبين، يقترح تعميم شرط حصول الئحة أو املترشح املعني على 
األقل  على  اإلنتخابية  بالدائرة  املقيدين  الناخبين  أصوات  خمس 
بالنسبة لجميع انتخابات اإلعالن عن انتخابهم. وأخذا بعين اإلعتبار 
للعبر املستخلصة من املمارسة اإلنتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة 
التوفيق بين اإلنتداب النيابي واإلكراهات املرتبطة بمسؤولية رئاسة 
الجماعات الكبرى التي تقت�ضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون 
الجماعات في أحسن الظروف، فإن املشروع ينص على إدراج رئاسة 
مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالة 
قائمة هذه  تحديد  البرملان، وسيتم  في مجل�ضي  العضوية  مع  التنافي 
على  أعضائها  بإجماع  اللجنة  قامت  كما  تنظيمي.  بنص  الجماعات 
توسيع حاالت التنافي مع عضوية البرملان لتشمل أيضا رئاسة مجلس 

العمالة أو اإلقليم.

وأخذا بعين اإلعتبار لضرورة الحفاظ للمنظمات املهنية للمشغلين 
الدستور  لروح  طبقا  بها،  خاص  برملاني  فريق  على  تمثيلية  األكثر 
يقترح  املستشارين،  ملجلس  اإلنتخابي  بالنظام  املتعلقة  واملقتضيات 
اإلقتصار في الترشح برسم املقاعد املخصصة ملمثلي هذه املنظمات على 
املنتسبين لها، سيمكنها من التعبير عن انشغاالت الفاعلين اإلقتصاديين 

وتطلعات املقاوالت الوطنية.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

التمثيلية  دعم  مجال  في  رائدة  خطوات  عدة  حققت  بالدنا  إن 
النسوية للمؤسسات املنتخبة. وسيرا على هذا النهج، فإن املنظومة 
اإلنتخابية املعروضة على مجلسكم املوقر تتضمن إجراءات صريحة تم 
بموجبها تخصيص ثلث املقاعد على األقل للنساء بمجالس العماالت 
واألقاليم. كما تقترح رفع عدد املنتخبات في املجالس الجماعية بكيفية 
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ملموسة عن طريق تحديد عدد املقاعد املخصصة للنساء في الجماعات 
مقاعد،  خمسة  إلى  أربعة  من  الفردي  اإلقتراع  لنمط  الخاضعة 
وتخصيص ثلث املقاعد للنساء في مجلس الجماعات الخاضعة ألسلوب 

االقتراع الالئحي، بما في ذلك الجماعات املقسمة إلى مقاطعات.

ومن جهة أخرى، تم مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء 
مجالسها عن طريق االقتراع بالالئحة، اعتبارا لطبيعة العالقة املباشرة 
بين الناخبين واملترشحين في الجماعات املعنية، وذلك من خالل الرفع 
من عدد السكان املطلوب لتطبيق نمط االقتراع بالالئحة من 35.000 

إلى 50.000 نسمة على األقل.

القواعد  في نفس السياق، يقترح إدخال تعديالت أخرى لضبط 
املنظمة لإلنتداب اإلنتخابي الجماعي، بما في ذلك منع كل عضو تقدم 
املتعلق بملء مقعده،  الجزئي  الترشح لإلقتراع  بإستقالته طوعا من 
درء لكل مناورة غير سليمة وملء كل شغور حاصل بمجلس الجماعات 

الصغرى دون انتظار شغور ثلث مقاعدها.

يقترح  املنظومة،  في  الواردة  للتعديالت  متكامل  منظور  إطار  وفي 
إدخال تعديل أسا�ضي على اإلطار القانوني املنظم لألحزاب السياسية، 
يتمثل في وضع األساس التشريعي الالزم لتفعيل التوجيهات السامية 
لجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا وأيده- الداعية إلى الرفع من 
مبلغ الدعم العمومي املمنوح لألحزاب بقصد مواكبتها وتحفيزها على 
تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى األداء الحزبي 
جزء  تخصيص  مع  العمومية،  والسياسات  التشريعات  جودة  ومن 
من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجال التفكير 

والتحليل واالبتكار.

وباملوازاة مع الرفع من التمويل العمومي لفائدة األحزاب السياسية 
لضمان الحد األدنى من التواجد الفعلي لألحزاب على مستوى التراب 
إلى عقلنة وضبط قواعد  ترمي  اعتماد ضوابط جديدة  تم  الوطني، 
استفادة األحزاب من الدعم املالي للدولة، من خالل ربط هذه اإلستفادة 
بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر اإلنتخابية املحلية 
الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على األقل، شريطة أن تكون 
هذه الدوائر موزعة على األقل على 4/3 جهات اململكة. ومن جهة أخرى، 
لنصف عدد الدوائر اإلنتخابية الجهوية على األقل الخاصة بانتخاب 

أعضاء املجلس املذكور.

في هذا اإلطار، تبنت اللجنة بأغلبية أعضائها ومؤازرة كاملة من 
طرف الحكومة تدابير هامة ونوعية تروم وضع اآلليات الكفيلة، بحيث 
تحفزاألحزاب السياسية على إدماج أفراد الجالية بالخارج ذكورا وإناثا 
وكذا الشباب ذكورا وإناثا في العملية اإلنتخابية الخاصة بمجلس النواب 
عن طريق ربط اإلستفادة من التمويل العمومي بضرورة تقيد الحزب 
بترشيح العدد األدنى املقرر لهذه الغاية على رأس لوائح الترشيح التي 

ستقدم بتزكية منه على صعيد الدوائر الجهوية وكذا الدوائر املحلية.

من جهة أخرى، فإن التعديالت التي جاءت بها الحكومة وأغنتها 
تحسين  من  السياسية  األحزاب  ستمكن  أعضائها،  بإجماع  اللجنة 
مواردها املالية الذاتية عن طريق مجموعة من التدابير الهامة. كما تمت 
تجاوز اإلشكاليات  لتمكين األحزاب من  الحالية  املقتضيات  مراجعة 
التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام املجلس األعلى للحسابات، من 
خالل تبسيط كيفية مسك حساباتها السنوية وإثبات صرف نفقاتها 
بكل الوثائق واملستندات الجاري بها العمل مع الرفع من بعض اآلجال 

املرتبطة بها.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

إني على يقين أنكم تشاطرونني الرأي والقناعة بخصوص ما تحظى 
به املنظومة التشريعية املعروضة على مجلسكم املوقر اليوم من أهمية 
بالغة في مسار بالدنا على املستوى السيا�ضي، وكذا على مستوى الحياة 
التمثيلية الوطنية على اعتبار أنها تؤسس ملرحلة جديدة وتضع األسس 
الالزمة لتنظيم اإلستحقاقات املقبلة وفق التوجيهات السامية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا وأيده- ضامن دوام الدولة 
وإستمرارها والساهر على صيانة اإلختيار الديمقراطي، في مناخ تسوده 
املنافسة الشريفة والعادلة، ويضمن تخليق املسلسل اإلنتخابي ببالدنا. 
كما أن املرحلة الحالية تقت�ضي من الجميع اإلنخراط كليا في املجهودات 
تؤسس إلفراز مؤسسات  التي  والقواعد  اآلليات  تحديث  إلى  الرامية 
تمثيلية، بما يواكب التطورات والتحوالت التي تشهدها بالدنا في مختلف 
املجاالت، مع الحرص على جعل هذه املؤسسات قادرة على اإلسهام في 
رفع التحديات املطروحة لتحقيق التنمية املنشودة في مناخ دولي يتسم 

بالتقلب وعدم اإلستقرار.

لدى  إيجابية  قناعات  من  المسناه  ما  اإلرتياح،  عن  يبعث  ومما 
الفاعلين السياسيين، خالل مختلف األشواط التي قطعتها املشاورات 
السياسية، وكذا لدى السيدات والسادة النواب املحترمين بمناسبة 
تدارس اللجنة ملشاريع النصوص اإلنتخابية حول التصور املستقبلي 
تقوية  في  املشتركة  والرغبة  الديموقراطية،  باملمارسة  للرقي  املتفائل 
الضمانات لتحقيق مصداقية اإلستحقاقات اإلنتخابية. كما أن شعور 
مواقف  طبعت  التي  العالية  املسؤولية  روح  من  أيضا  نابع  اإلرتياح 
الهيئات السياسية، والتدخالت القيمة للسيدات والسادة النواب على 
مستوى اجتماعات اللجنة، حيث تتجلى من خالل الرغبة الجماعية في 
إنعاش الحقل الحزبي والحماس والتعبئة املنشودين في مختلف مكونات 
املجتمع، من أجل انخراط الجميع بكثافة في املحطات اإلنتخابية املقبلة 
املعنية،  األطراف  بين  واملنصف  الشريف  التنافس  ثقافة  وترسيخ 

وتطوير العمل السيا�ضي ببالدنا.

ومما ال شك فيه، أن تحقيق هذه األهداف الوطنية النبيلة رهين 
بمدى استعداد كافة الفاعلين املعنيين بجعل املصلحة العامة فوق كل 

اعتبارات وتغليبها عن املصالح الذاتية أوالفئوية الضيقة.
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قبل أن أختم هذا التقديم، البد من التأكيد على أن الرغبة التي 
سياسية  وهيئات  وحكومات  تشريعية  مؤسسة  الجميع،  يتقاسمها 
ومجتمع مدني، بخصوص ضرورة إنجاح املحطات اإلنتخابية املقبلة، 
ستكون خير محفز لنا من أجل بذل كافة الجهود، في أفق اإلستجابة 
لتطلعات الشعب املغربي، الهادفة إلى بناء مؤسسات منتخبة ناجعة 
وذات مصداقية، وإفراز نخب مؤهلة تحظى بالثقة والشرعية التنفيذية 

وتكون قادرة على اإلطالع بالدور املنوط بها الدستوري.

القيادة  وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير بالدنا واستقرارها، في ظل 
الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، 

راعي املؤسسات الدستورية ببالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

القوانين  الوزير، وشكرا على تقديم مشاريع  السيد  شكرا جزيال 
التنظيمية جملة، في سياق عقلنة تدبير العامل الزمني، فشكرا لكم 
الوزير. البد كذلك من تقديم كل الشكر للسيد مقرر لجنة  السيد 
الذي بدل  املدينة،  الترابية والسكنى وسياسة  الداخلية والجماعات 
مجهودات ليلية، إذا صح التعبير، في العمل وفي املواظبة من أجل إنهاء 
صياغة التقرير الذي وزع بين أيديكم، غالبا البارحة، والبعض من هذه 

التقارير تم توزيعه هاد الصباح، السيد النائب موح الرجدالي.

نمر اآلن إلى املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس مصطفى 
إبراهيمي بإسم فريق العدالة والتنمية تفضل السيد الرئيس.

العدالة  فريق  إبراهيمي،  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

السيد الرئيس، هادي جلسة عمومية املفروض أنها تكون منقولة في 
القناة ديال البرملان ديال مجلس النواب، على األقل كان خصها تكون في 

اإلذاعة الوطنية وكذلك في التلفزات الوطنية العمومية.

بغينا نعرفوا شنو هو السبب لعدم نقل هذه الجلسة رغم أهميتها، 
وكنعرفوا هذا واحد الظرف دقيق وواحد اللحظة سياسية بامتياز، فإال 
كنقولوا باللي خصنا ندعموا املشاركة السياسية، فعلى األقل الرأي 
العام يتابع أشغال ديال املؤسسة، فشكرا السيد الرئيس إيال عطيتوا 
التعليمات ديالكم باش تنقل هاد الجلسة هادي على األقل في القناة 

ديال مجلس النواب.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ال�ضي مصطفى كل التدابير املعتادة تمت، من خالل 

إبالغ القنوات العمومية وكذلك إبالغ مديرية التواصل بما يجب أن 
تقوم به كالعادة، ليس هناك أي تمييز بين جلسات املجلس، خاصة كما 
جاء في كلمتكم، أن هذه الجلسة جلسة مهمة جدا، جلسة دستورية 
ألنها تهم مستقبل املؤسسات ولو في ظرف زمني محدود، ولكن كل ما 
يتم كالعادة تمت كل اإلجراءات في هاد املجال. ال أدري ملاذا القنوات 
العمومية لم تكن متواجدة بيننا، نعم إيوا يمكن احنا تعطلنا عليهم 

شوية يمكن، تفضل، تفضل السيد الرئيس.

العدالة  فريق  إبراهيمي،  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

السيد الرئيس أنا أتحدث عن القناة البرملانية اللي كاينة في البوابة 
عالش  هاديك  على  املستشارين  مجلس  وديال  النواب  مجلس  ديال 

كنهضر..

السيد الرئيس:

طيب.

العدالة  فريق  إبراهيمي،  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

األصل أن القنوات العمومية يكونوا، ولكن على األقل هادي قناة 
هو  هذا  معطلة؟  دابا عالش  كبيرة،  تقنية  �ضي  كتطلبش  ما  ديالنا، 

السؤال السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

سنقوم بما يجب أن نقوم به كالعادة السيد الرئيس، الكلمة لكم 
السيد الرئيس ال�ضي مصطفى إبراهيمي، ال ما عندكش الكلمة السيد 

النائب تفضل، تفضل.

النمئب السيد  ضم بوكممزي )نقطة نظمم(:

السيد الرئيس،

التقرير  عنا،  توزيعها  تم  التي  الرئيس  السيد  للتقارير  بالنسبة 
الخاص بهاته القوانين لم يتم تضمين موقف الحكومة بشأن مجموعة 
من التعديالت، خاصة التعديالت التي رفضتها الحكومة أثناء جلسة 
التصويت ديال اللجنة. لهذا السيد الرئيس، كنتمناو أنكم تنبهوا لهاد 
األمر من أجل إعادة تضمين التقارير ديال القوانين األربعة املواقف ديال 

الحكومة حول التصويت على بعض التعديالت، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

بأخذ بعين اإلعتبار كل املالحظات  النائب، سنقوم  شكرا للسيد 
بالنسبة للصياغة النهائية شكرا لك، تفضل السيد الرئيس، نستامعوا 

للسيد الرئيس.
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العدالة  فريق  إبراهيمي،  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنم احمد 
وعلى آله وصحشه.

السيد الرئيس املحترم،

السيد وزير الداخلية املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

السيدات والسمدة األطر والحضو  الكريم،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ونحن اليوم 
مجلس  على  املعروضة  اإلنتخابية  القوانين  مشاريع  مناقشة  بصدد 
النواب ومنها 4 تنظيمية تهم كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين 
والجماعات الترابية واألحزاب السياسية، وكذلك كنا قد صوتنا منذ 
باللوائح  عالقة  عندهم  هما  اللي  قانونين  مشروعي  على  قليلة  فترة 

اإلنتخابية العامة وكذلك املتعلقة بالغرف املهنية.

قبل البداية، يجب أن نبين أوال سبب هاد التأخير في بداية أشغال 
هاته الجلسة، فكما تعلمون أن الدستور املغربي في فصليه 84 و85 
ينص على ضروروة توفير النصاب لكي نصوت بأغلبية مجلس النواب 
على مشروعي القانونين ديال الجماعات الترابية ومجلس املستشارين 
وباملقابل، كان عندنا  200 صوت.  تقريبا واحد  واللي هو على األقل 
املشكل وهو ديال القانون ديال اإلجراءات اإلحترازية وديال الطوارئ 
الصحية، فكان عندنا 2 ديال اإلشكاليات كيفاش يمكن لنا نسويوهم، 
ولكن بعد نقاش طويل تبين أوال من حيث املعطيات أن هاته القاعة 
تتوفر على 600 مقعد وعدد الحضور يتجاوز بالكاد 300، وبالتالي ممكن 
أن نحقق اإلجراءات اإلحترازية، وها حنا كنشوف باللي كل واحد عندو 
مقعد وما بين مقعد ومقعد هناك مقعد فارغ، وأيضا نحقق الشرط 
الدستوري حتى إذا صوتنا على املشاريع القوانين التي تتطلب النصاب 
فال يكون هناك مشكل وال مجال للطعن، ولذلك ابتدأنا ببعض التأخير 

وحققنا الغايتين معا.

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب،

الديمقراطي  املسار  في  بالغة  أهمية  تكت�ضي  لحظة سياسية  هذه 
اإلقليمي  الوطني  الصعيد  استثنائي على  في سياق  تأتي  والتي  لبالدنا 
والدولي، والذي طغت عليه آثار وتداعيات جائحة كورونا على املجاالت 
اإلقتصادية واإلجتماعية. وقد سجل املغرب نجاحات مقدرة ومتميزة 
اإلصابات  في  انخفاض  هناك  بأن  اليوم  نالحظ  الوباء،  محاصرة  في 
وكذلك في الوفيات وفي الحاالت الخطيرة، وكذلك في التكفل باملر�ضى 

تعرفه  الذي  الخاص  والنجاح  املقاولة،  ودعم  الهشة  الفئات  ودعم 
عملية التلقيح التي ال زالت تجري على قدم وساق. وبلغ عدد امللقحين 
إلى يومنا هذا، اليوم نقدروا نقولوا وصلنا ل 4 داملليون ديال الذين 
تلقو الجرعة األولى وتقريبا نصف مليون 500 ألف اللي استافادوا من 
الجرحة الثانية، في حين أن مجموعة من الدول كدول الجوار وكذلك 
حتى االتحاد األوروبي ال زال الحصول على اللقاح يعرف تأخرا وتعثرا 

كبيرين.

التي حققتها  املقدرة  بالنجاحات  أخرى  مرة  للتنويه  مناسبة  وهي 
بالدنا ملواجهة هاته الجائحة، بقيادة جاللة امللك، حفظه هللا، وبأداء 

متميز للحكومة عزز مما عزز الثقة فيها أكثر.

القضية  عرفتها  التي  اإليجابية  التطورات  وهي  الثاني  الحدث 
آخرها  وكان  والتنموي،  الدبلوما�ضي  الصعيد  على  خاصة  الوطنية، 

إفتتاح قنصلية للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

وإذ ننوه السيد الوزير باملنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة 
رئيس  للسيد  السيا�ضي  اإلشراف  حيث  من  الوطنية،  األحزاب  مع 
بخصوص  املشاورات  على  العثماني  الدين  سعد  الدكتور  الحكومة 
القوانين اإلنتخابية، وهذا مكسب للديمقراطية في بالدنا تكرس مند 
الحكومة  اإلنتخاب خالل  على  اإلشراف  لجنة  امللك  جاللة  عين  أن 
السابقة، وبمعيتكم السيد وزير الداخلية في هاته الحكومة، إلنتاج 
التوافقات الحزبية املمكنة ولتقريب وجهات النظر بين الهيئات الحزبية. 
وقد أثمرت هذه املشاورات مشاريع النصوص التشريعية التي أحالتها 

الحكومة والتي هي بين أيدينا اليوم.

إن فريق العدالة والتنمية إذ يثمن احترام الحكومة لدورية إجراء 
اإلستحقاقات اإلنتخابية الدستورية في موعدها املحدد، يجدد تأكيده 
الحقيقية  اإلرادة  تجسد  وحرة،  نزيهة  انتخابات شفافة  مطلب  على 
للشعب في اختيار من يمثله دون وصاية أو إكراه أو تالعب باملحددات 
القبلية للتحكم في اإلرادة الشعبية من مثل القاسم اإلنتخابي وبلقنة 
حرصت  الذي  املبتغى  وهو  املنتخبة،  واملؤسسات  السيا�ضي  املشهد 
على تحقيقه مختلف القوى الوطنية الحية منذ فجر اإلستقالل أي 

الشفافية والنزاهة وحرية اإلختيار.

 2021 سنة  إجراءها  املنتظرة  اإلنتخابية  اإلستحقاقات  وتكت�ضي 
الديمقراطي  املسار  ترسيخ وصيانة  مواصلة  أجل  من  أهمية خاصة 
ببالدنا، فضال عن كونها تشكل مدخال مهمة لتقوية الثقة في املؤسسات 
الدستورية  األدوار  وتكريس  الوساطة  ومؤسسات  املصداقية  وتعزيز 
لألحزاب السياسية والنقابات والغرف املهنية، خاصة مع ما يقع اليوم 
من محاوالت لتبخيس السياسة والسياسيين والعمل املؤسساتي. كما 
تمثل هاته اإلستحقاقات، ونحن على بعد 4 أيام من ذكرى الخطاب 
امللكي ل 9 مارس 2011، فرصة هامة من أجل بث نفس سيا�ضي جديد 
الكبرى  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  اإلصالحات  ملواصلة 
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أيضا  ومناسبة  األخيرة،  السنوات  في  ببالدنا  انطلقت  التي  واملهيكلة 
لتعزيز مصداقية مسار اإلصالح السيا�ضي الذي نهجه املغرب، خصوصا 
بعد دستور 2011 من أجل تجاوز املخاطر التي تتهدده بفعل محاوالت 
الوساطة،  مؤسسات  وإضعاف  والتمثيلي  السيا�ضي  العمل  تبخيس 
خصوصا في ظل بعض اإلختالالت واملعيقات التي ما تزال قائمة على 

عدة مستويات.

الدستوري  املبدأ  يواجهها  أن  يمكن  التي  التحديات  بين  من  إن 
املقبلة، هو كيفية  في اإلستحقاقات  الديمقراطي  في اإلختيار  املتمثل 
اإلهتمام  تدني  وتجنب  املؤسسات،  في  الثقة  منسوب  من  الرفع 
بالسياسة واإلنخراط في العمل السيا�ضي، ال�ضيء الذي يفرض تضافر 
التحدي املذكور من أجل  الفاعلين السياسيين لرفع  جهود مختلف 
على  وقادرة  وفاعلة  مصداقية  وذات  قوية  منتخبة  مؤسسات  إفراز 
تمنيع بالدنا وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات األزمة اإلقتصادية التي 

دخلها العالم جراء جائحة كورونا.

ومن أجل كسب رهانات التنمية، ونتصور أن من أهم مقتضيات 
هذا اإلعداد على املستوى السيا�ضي توفير الشروط السياسية وتهيئة 
التحول  مسار  في  الجماعية  الثقة  لتعزيز  املناسب  السيا�ضي  املناخ 

الديمقراطي ببالدنا، وهو ما يقت�ضي:

ضرورة تنقية األجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر  .•
اتخاذ مجموعة  عبر  واملصالحة  اإلنصاف  روح  واستلهام  التشويش، 
من اإلجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد 

لتشجيع املشاركة املكثفة في اإلنتخابات القادمة؛

اإلستحقاقات  مختلف  إلنجاح  الشاملة  الوطنية  التعبئة  .•
اإلنتخابية؛

التصدي ملحاولة اإلرتداد وعودة بعض املمارسات واألساليب  .•
التي أساءت لبالدنا في الفترات السابقة.

إن إنجاح هذا الورش الوطني وحماية التجربة املغربية املتسمة 
باإلصالح في إطار اإلستقرار، تتطلب حزما وطنيا شامال في التصدي 
ملختلف  وشفاف  نزيه  تدبير  وضمان  اإلنتخابية،  لإلختالالت 
عنها،  املنبثقة  املنتخبة  املؤسسات  مصداقية  وتعزيز  اإلستحقاقات 
باإلضافة إلى تعزيز أدوار األحزاب السياسية واملنظمات النقابية واملهنية 

في إنجاح مختلف اإلستحقاقات.

وفي هذا السياق، نستحضر التنصيص الصريح في الدستور املغربي 
على أن اإلنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل 
الديمقراطي، وهو ما يفرض على جميع املعنيين بالعملية اإلنتخابية 
وعلى رأسهم األحزاب، أن يتمثلوا املبادئ املعيارية لإلنتخابات الحرة 
والنزيهة كما هي متعارف عليها في جميع تجارب التمثيل الديمقراطي في 
العالم، والقطع مع محاوالت الضبط والتحكم والقبلي في اإلرادة الحرة 

للناخبين والناخبات.

اإلنتخابية  املنظومة  إصالح  مواصلة  يتعين  املنطلق،  هذا  من 
واستكمال مالءمتها مع املعايير الفضلى لإلنتخابات الحرة والنزيهة كما 
هو متعارف عليها دوليا قصد ضمان املشاركة الحرة لكافة املواطنين 
الجذري  اإلصالح  يستلزم  ما  وهو  الرشد،  سن  لبالغين  واملواطنات 
منها  اإلنتخابية. وهناك عدة مشاكل  اللوائح  في  التسجيل  إلختالالت 
لحد اآلن هناك كل من سجلوا عن الطريق اإللكتروني إن لم أقل الكل 
قد يكون جلهم ما تسجلوش فهاد، أي يمكن خصنا نجيبوا لك بعض 
اللوائح السيد الوزير ألن دايما هاد املسألة هادي فيها خالف على كل 
التسجيالت  لوائح  حال، ولحد اآلن هناك عدم تسليم مستخرجات 
العامة أو املهنية، على األقل يعني هناك مجموعة من املناطق اللي ما 

سلمتش هاد املستخرجات.

ضمان العدالة التمثيلية للمواطنين واملواطنات بناء على تقطيع 
انتخابي يستند إلى معايير واضحة. الحمد هلل، فهذا راه مكانش �ضي تغيير 

فهاد التقطيع.

بتغيير  القا�ضي   04.21 رقم  التنظيمي  القانون  بمشروع  وعالقة 
وتتميم القانون التنظيمي 27.11 املتعلق بمجلس النواب، فإننا ننوه 

بالتعديالت التي أوردتها الحكومة باملشروع ومنها:

الجهوية  نحو  والتوجه  النساء  تمثيلية  عدد  من  الرفع  .•
بتخصيص تقريبا 90 مقعدا كلها للنساء عمليا؛

شفافية العمليات اإلنتخابية، من خالل فتح حساب بنكي  .•
خاص بالحملة االنتخابية؛

تطال  أصبحت  التي  البرملان  في  العضوية  مع  التنافي  حالة  .•
أيضا بعد التعديل رؤساء مجالس العماالت واألقاليم على غرار رؤساء 

الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300.000

أما فيما يخص تعديالت الفرق البرملانية، نشكر السيد الوزير على 
قبول بعض تعديالت العدالة والتنمية من بينها: تجريد الغياب لبعض 
النواب بدون عذر مقبول لدورة كاملة، كنا نتمنى السيد الوزير أنكم 
تقبلوا لدورة كاملة، اللي تغيب ملدة سنة ولو بعذر حتى هو يجرد واخا 
يكون مريض، هداك املرض تاعو ما بقاش يخليه يأدي هداك الواجب 
السنة  في  ربما  تقبلش  ما  بهاد الخر  تقدمنا  وبالتالي  اإلنتدابي،  ديالو 
القادمة أو فرصة أخرى. كما أيضا كنا نأمل أن يقبل تعديل لتخصيص 
%20 للشباب بالنسبة للدوائر املحلية، وكان الدفع أن مجموعة من 
لها ديرها على رؤوس وكالء  اللي يمكن  األحزاب ما عندهاش شباب 

اللئحة.

العدالة والتنمية على عدم تمكن فرق األغلبية من  في  ونتأسف 
تقديم تعديالتها موحدة، وهذا ما جرت عليه العادة. ولكن ربما بدأ 
االستثناء وذلك بسبب القاسم اإلنتخابي، والغريب أن هذا األخير وّحد 
منه هو االصطفاف حتى  واألغرب  في مشهد غريب،  املعارضة،  فرق 
من الفرق التي ستتضرر حظوظها بسبب الطريقة الجديدة الحتساب 



عدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8736  

األغلبية  لدينا  وأصبحت  املسجلين،  أساس  على  اإلنتخابي  القاسم 
ي الحكومة كترفض واحد التعديل 

ّ
املعارضة، ألن األصل أن األغلبية مل

فهي كتسحبو، ولكن اليوم كنشوفو بأن السيد الوزير، كنشكروكم 
أنكم رفضتو التعديل اللي قامت به األغلبية، ولكن بالرغم من ذلك، 
بعض فرق األغلبية، أصرت إصرارا وأصرت إلحاحا إال أن تقدم هذا 
ي غادي نمشيو ناقشو �ضي شوية هاد 

ّ
اللقيط، ومل التعديل الغريب 

مواطن  »لكل  كيقول:  الدستور  من   30 الفصل  اإلنتخابي،  القاسم 
حق  والتصويت  لإلنتخابات  والترشح  التصويت  في  الحق  ومواطنة 
األمة،  إرادة  عن  يعبر  الذي  هو  والتصويت  وطني«  وواجب  شخ�ضي 
الفصل 2 من الدستور: »السيادة لألمة تمارسها مباشرة باإلستفتاء أو 
بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار األمة ممثليها في املؤسسات 
املنتخبة باالقتراع« األمة كتم�ضي كتقترح، كتم�ضي لهداك الصندوق 
ديال اإلقتراع وكتقترع هكذا كتعبر األمة على اإلرادة ديالها، باإلقتراع 
الحر والنزيه واملنتظم، فاختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية 
التمثيلية ويمكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط. القانون 
املقارن، بالنسبة للتصويت بالالئحة مع التمثيل النسبي، ليس هناك 
دولة في العالم تعتمد احتساب القاسم االنتخابي على أساس املسجلين 
في اللوائح االنتخابية، ليس هناك دولة في العالم، ناهيك عن الشوائب 
التي تشوب هاته اللوائح من عدم تحيينها وما تحتويه من املوتى والذين 
غّيروا أماكن سكانهم أو غادروا أرض الوطن، كل هؤالء واملقاطعون 
ولو لم يصوتوا يؤخذ برأيهم في تحديد من يمثل األحياء من املواطنين، 

األموات يحددون من يمثل األحياء في هاته املجالس.

إن التمثيل النسبي يترجم ما حصلت عليه األحزاب من أصوات، 
إن حصلت هاته األحزاب على %20 تعطاها %20 من املقاعد، وإال 
يجازي  اإلنتخابي  القاسم  هاد  املقاعد،  %50 من  تاخذ  خذات50% 
بمناسبة  إال  املجتمع  في  أثر  لها  يرى  ال  التي  األحزاب  من  الكسالى 
الجميع.  يعرفها  التي  املشبوهة  باملسائل  الزكيات  وتوزيع  اإلنتخابات 
ولهذا  الدستورية،  للمؤسسات  وندخلوهم  هادو  نجازيو  باش  بغينا 
اليوم اللي عندوا 60 ألف صوت بحالو بحال اللي عندوا 40 ألف صوت 
كايتعطاه حتى هو مقعد، اللي عندو 4 آالف 4 آالف أما 40 ألف راه قليل 
اللي يجيب 40 ألف خصك تكون العدالة والتنمية باش تجيب 40 ألف، 
شكرا. ونظام أكبر البقايا وتوسيع الدوائر اإلنتخابية هو النظام لتمثيل 
األحزاب الصغيرة، خالفا ملا يدعيه بعض مبرري هذا التعديل اللقيط.

أما املفارقة الكبرى، فهي القاسم في الجماعات الترابية، وشوفوا 
إال كان �ضي انفصام في الشخصية فهاد�ضي ديال هاد التعديالت هو 
هذا، ملي نمشيوا ملجلس النواب نديروا القاسم اإلنتخابي على أساس 
احتساب املسجلين في اللوائح، ومللي نجيو للجماعات الترابية نديروا 
على أساس املصوتون، شرحوا لنا هللا يجازيكم بخير، راه كيما قالكم 
ال�ضي حيكر راه بقينا شوية نقتانعوا معاكم بداك�ضي تاع املوتى قلنا 
أودي مكاين مشكيل إال املوتى يصوتوا مكاين مشكيل، وقنعونا دبا 

عالش ملي جيتوا للجماعات الترابية وليتو كاتقولوا ال املصوتين هما 
اللي في الجماعات الترابية، واش كاين �ضي تناقض كثر من هاد ال�ضي؟ 
هاد ال�ضي راه جريمة في حق املؤسسات أ اإلخوان أ الفرق اللي صوتوا، 
معرفتوش راكم واعيين وال ما�ضي واعيين بهاد�ضي اللي كاديروا؟ هذا 

عبث بالديموقراطية وباملؤسسات الدستورية.

أما حذف العتبة التي صادقت عليها فرق املعارضة وبعض األغلبية، 
لقد كان بودنا أن نبتهج أ اإلخوان بارتفاع موقع املغرب في سلم الصعود 
ملا  وحتى  العتبة،  رفع  خالل  من  الديموقراطية،  الدول  نادي  ضمن 
مجلس  في   6% كانت  ياك  كانت  كيما  غير  بعدا  نخليوها  رفعناهاش 
النواب وجبناها ل %3 و دبا %0 فينهوا غادي، يمكن واقيلة اإلنتخابات 
الجاية نديروها ل -3 باش نبقاو نجيبوا حتى اللي مايشاركوش تاهما 
ندخلوهم فهاد. إال أننا صدمنا بهذا التراجع الذي يؤشر على نوع من 
إجراءات الضبط القبلي للخريطة اإلنتخابية، كما يؤشر على نوع من 
التمييع للمشهد السيا�ضي، بما تفرزه نتائج اإلستحقاقات اإلنتخابية 
من عسر كبير على مستوى تشكيل التحالفات، سواء الحكومية أو في 
املجالس الجماعات الترابية، مما سيشل حركة هذه الجماعات، سيشل 
أ اإلخوان وعقلوا على هذا، هذا راه التاريخ، هاد الجماعات هادي واحد 
في اإلخوان قالي عندوا واحد الجماعة اآلن فيها 5 ديال األحزاب وعندهم 
49 مقعد، اآلن مللي نطبقوا عليه هاد�ضي اللي درتوه غادي يدخلوا 19 
حزب اللي غادي تدخل، أ ال�ضي مبديع، 19 اللي غادي تدخل، تصوروا 
معايا هاد املجلس يدخلوه 19 حزب، شنو هو املشكل؟ غانديرو 40 
حزب تدخل لهنايا 40 هذا هو التمييع، اللي عندو تمثيلية في املجتمع 
فين  املشكيل  ها  منعطيوهش،  ماعندوش  واللي  املجالس  لهاد  يجي 
كاين، مايمكنش تحارب العدالة والتنمية بهاد ال�ضي، إال عندك الصح 
دخل للمؤسسات بغات تكون جماعة ترابية وال مجالس، إال معندكش 
�ضي دير �ضي جمعية ودير األعمال الخيرية، فين كاين هاد�ضي في الدول 
الديموقراطية؟ كاينين، شوفو العتبات في الدول كيفاش دايرة؟ 3-2 
ديال األحزاب اللي كايتناوبوا وحنا خصنا نديرو هنايا سوق تاع الناس 
اللي خصهم يتدخلو وسير جمعهم دبا عندنا غير 6 ديال األحزاب وخرجو 
والو غير 4 في الحكومة وشوفوا الجماعات، لن تكون هناك تنمية في 
الصراعات  بهاد  نشتاغلوا  غادي  تكون،  لن  اإلخوان،  أ  الجماعات 
الجانبية وغادي نخليو املهمة الدستورية تاع هاد املؤسسات، مغاديش 
نهتمو باملواطن، هاد الناس غادي يوليو يهتمو ببعضياتهم، جريمة هادي 
وبذلك، ستتحول  املؤسسات  في حق  الديموقراطية، جريمة  في حق 
العملية االنتخابية إلى توزيع للمقاعد بين األحزاب املشاركة بالتساوي 
وبدون منافسة، وبلقنة للمشهد السيا�ضي واملؤسساتي، مما يضرب 
أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، بال ما تنافس، بال ما دير 
وغادي  دارك  في  املواطن، جلس  عند  تم�ضي  ما  بال  انتخابية،  حملة 
يجيو وغادي يعطيوك واحد املقعد، هذا هو اللي غادي يوقع. نجازي 
الكسالى واآلخرين ما عليهش اجتهد وال ما تجتاهدش، أجي تنضابط 
راه  اليوم  تنشوفوها  احنا  راه  الوجوه  بعض  تنضابطش، ألن  ما  وال 
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عمرنا ما شفناها في هاد املجلس هذا، هذه اللي خصنا نطبقوها قلنا 
اللي عام ما بانش خصو يم�ضي فحالو يضر بنسب املشاركة، املواطن 
يقول لك عالش غادي نم�ضي ياك كاين موتى غادي يحسبوهم وبال ما 
نم�ضي، واملحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت، بال 
يم�ضي يصوت، فاحتساب القاسم االنتخابي على هاد األساس يخالف 
الدستورية  املحكمة  في  الكاملة  الثقة  ولنا  الدستورية،  املقتضيات 
املسؤولية  فيها  تتحملون  التي  الجسيمة  املخالفات  هذه  لتصحيح 
ويعاكس  السليم  االنتخابي  املنطق  أيضا  تناقض  وهي  التاريخية، 
التجارب املقارنة الفضلى. قلنا لكم عطيونا غير دولة، راه واحد األخ 
قال لي راه كاين واحد الدولة ومشيت قلبت، سمعتي ال�ضي مصطفى، 
راه قلبت ما لقيتش عندهم داك�ضي، راه كندوزو الليالي البيضاء في هاد 
ال�ضي غير ما تقولوش أودي راه زعما احنا ناعسين وكنجيبو الكالم غير 
على عواهنه، نعم، تنجتاهد آه دائما تنجتاهد دايما شكرا، هداك�ضي 

عالش بغيناكم باش حتى انتما تجتاهدو شوية.

ببالدنا،  الديمقراطية  على  خطيرة  وانتكاسة  تراجعا  وسيشكل 
وسيكون...

السيد الرئيس:

نستامعو..

العدالة  فريق  إبراهيمي،  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

تنصوتو عليه  احنا  راه  اللي  قانون عادي، هذا  ليس  ..مكلفا ألن 
اليوم، سيكون مكلفا، ها احنا تنقولوا ها هو التاريخ بيناتنا. والغريب 
أن األحزاب التي تدافع عن القاسم االنتخابي على أساس املسجلين لم 
ترد ذلك في مذكراتها املكتوبة، ونحن نحيي العديد من الفضالء، هنا 
في هاد القاعة، الذين عارضو هذا التوجه إلى آخر دقيقة قبيل طرح 
هذا التعديالت، رغم أنفهم، وكنحييوهم، ما نبغيوش نحرجوهم ولكن 
هناك العديد، في فرق األغلبية وفي فرق املعارضة، كل واحد أنا نعطيكم 
اليقين حتى واحد فيكم راه مقتانع به، حتى واحد، على اإلطالق، ما 
عليش. إنه يوم حزين اليوم للديمقراطية في بالدنا إذا تمت املصادقة 
بعض األغلبية واملعارضة على هذا العبث الذي يضرب في العمق أسس 
االختيار الديمقراطي ويعلن على أن هذه الحكومة لم تعد لها أغلبية 

تدعمها.

السيد الوزير، ما بقالكمش �ضي أغلبية تدعمكم، وبالتالي يجب 
ومن  الخطير،  املستجد  هذا  ملعالجة  الدستورية  املقتضيات  تفعيل 
ذلك تفعيل الفصل 102. إال هاد الحكومة ما عندهاش اللي يدعمها ما 
كاين مشكل، كما يلزم أيضا استحضار التنصيص الدستوري السيد 
إزاء  التام  بالحياد  ملزمة  العمومية  السلطات  بأن  الصريح،  الوزير، 
املترشحين وبعدم التمييز بينهم )الفصل 11 من الدستور( وهو ما يرتب 

مسؤوليات جسيمة عن اإلدارة املكلفة بتنظيم العمليات اإلنتخابية، 
ويفرض على كافة املكلفين بتنفيذ القوانين اإلنتخابية القطع مع بعض 
املظاهر السلبية التي رافقت اإلستحقاقات السابقة والسعي نحو تعزيز 

تملك ثقافة سياسة منسجمة مع مقتضيات الدستور.

السيد الوزير، شكينا لك داك النهار في اللجنة، وقلنا لك راه البعض 
وهذا ما كنعمموهش، بعض رجال السلطة يتدخلون، قلتو لنا باركا 
من التبكي، نحن نكرر لكم السيد الوزير، يمكن واقيال ما تيقش بنا 
ولكن احنا عندنا وقائع، كاين الناس اللي اليوم راهم تيتدخلو، فرجاء، 
ما كاينش واخا أسيدي ما كاينش، إيوا يمكن ما عرفناش، املهم احنا 
السيد الوزير كنقولوا كاين، طيب كاينين احنا نؤكد على أنه كاينين 
في واحد املجموعة من الجماعات كاينين وكيدخلو وخاصة في العالم 
القروي، خاصة في العالم القروي، ما كيخليو حتى واحد يقرب للعدالة 
والتنمية، آش نقولك، بخالصة ما ندخلوش في جدال ولكن هاد�ضي 
كاين، واخا ما كاين مشكل، غير احنا دابا راه احنا كنقولوا. وأيضا وقف 
االستهداف وتبخيس املؤسسات من شأنه تهديد االختيار الديمقراطي 

واستقرار بالدنا والتمكين للفساد واملفسدين.

أما جمع جميع االستحقاقات في يوم واحد من أيام العمل داخل 
األسبوع بدل السبت أو األحد اللي كيكون يوم عطلة، هذا سيؤدي إلى: 
ارتفاع عدد األصوات امللغاة، ألن غادي يخصهوم يديرو 6 ديال الخانات؛ 
انخفاض في نسبة املشاركة، ألنه غادي يجي واحد النهار في الوسط بحال 
يوم األربعاء في وسط يوم عمل، ومع حذف العتبة والقاسم االنتخابي، 
هذا يعني أنا كنقولها هاد الفرق البرملانية هذا سيشجع الفساد، إيال 
كان 2000 صوت واحد يمكن لو يدخل البرملان كاين اللي مستعد يشري 
2000 صوت، وإيال كنا غادي نشرعو لهاد الشرائح بدل أننا نخليوا 
املشاركة فقط اللي عندهم تمثيلية حقيقية في املجتمع، فإننا بذلك أو 

من سيصوت على هذا يتحمل املسؤولية بتشجيعه للفساد.

انتخابات جماعية وجهوية ومهنية من جهة،  لقد اقترحنا إجراء 
وانتخابات تشريعية خاصة بمجلس النواب من جهة أخرى في فترتين 
بضمانات  االستحقاقات  من  النوعين  إلحاطة  منفصلتين،  زمنيتين 

وشروط النجاح.

وفي األخير، نؤكد في فريق العدالة والتنمية على أن هذه التعديالت 
التي أدرجت في اللجنة تمثل انتكاسة كبيرة في مسار البناء الديمقراطي 
هذه  املغربي،  الدستور  مقاصد  تخالف  التعديالت  هذه  ببالدنا. 
التعديالت تمثل مشكال سياسيا باعتبار تصويت أحزاب األغلبية ضد 
الحكومة، وتنصلها من التزاماتها الحكومية. هذه التعديالت التي صوتت 
عليها بعض فرق األغلبية واملعارضة تكّرس األزمة العميقة للمنظومة 
تفضح  التعديالت  هذه  الحزبي.  القرار  استقاللية  وتفضح  الحزبية، 
استسهال النخبة السياسية ببالدنا للتفريط في الكتلة الديمقراطية 
والنضال الديمقراطي وتضييع املكتسبات الديمقراطية ببالدنا. هذه 
األول  ومتناقضين،  مختلفين  انتخابيين  نظامين  تكرس  التعديالت 
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املستوى املحلي هداك�ضي ديال القاسم االنتخابي على أساس املسجلين 
واآلخر على أساس املصوتين. هذه التعديالت تكرس هذين النظامين 
ومتناقضين على املستوى الوطني واملحلي، كل واحد منهما يعطي وزنا 
الترابية  الجماعات  مع  هنايا  كيكو�ضي  املواطن  نفس  مخالفا لصدى 
هداك الصوت تاعو يحتسب في شكل وإال صوت في البرملان كيتحسب 

بقاسم انتخابي آخر.

السيد الرئيس،

السيد وزير الداخلية،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

السيدة والسمدة األطر،

املسجلين  لقاعدة  الرافض  والتنمية  العدالة  فريق  موقف  إن 
أساسا الحتساب القاسم االنتخابي وحذف العتبةـ موقف مبدئي أملته 
اعتبارات عديدة قلناها هنا وقلناها قبل اليوم، ومقتضاها االنتصار 
ملبدأ االختيار الديمقراطي في الدستور. ولذلك، فإن تصويتنا بالرفض 
ضد التعديل املعني وضد مشروع القانون التنظيمي ملجلس النواب 
برمته، أملته علينا مسؤوليتنا في االنتصار للدستور، ولعدم اإلضرار 
باملسار الديمقراطي الذي سلكته بالدنا منذ عقود، فضال عن ذلك 
وفاء منا لألغلبية الحكومية، احنا مع الحكومة التي ننتمي إليها، حيث 
لها عاليا ولرئيسها  التعديل وهذا يحسب  بهذا  أن الحكومة لم تأت 

بالخصوص كما رفضته في اللجنة وهذا ننوه به عاليا.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

نكرر في هذا املقام ما أكدنا عليه في بداية الوالية، ال تنمية حقيقية 
ومستدامة بدون ديمقراطية، وال ديمقراطية حقيقية ومستدامة بدون 
استقاللية القرار الحزبي، وال تنمية حقيقية ومستدامة بدون احترام 
اإلرادة الشعبية »وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون« صدق 

هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

النائب محمد احجيرة  للسيد  الكلمة اآلن  الرئيس،  السيد  شكرا 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

النمئب السيد احمد الحجيرة:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

في البداية نجتمع في وضعية مفروضة علينا، في وضعية فرضت 
علينا، أظن أن اإلجتماعات في الجلسة العامة يهيأ لها، يتفق عليها، فإذا 
بنا اليوم نبقى 3 ساعات و40 دقيقة ونبدأ االشتغال، هذه إشارة غير 
مطمئنة نهائيا للعمل، أبدا، أتمنى أال يتحول مجلس النواب إلى بؤرة 

لجائحة كورونا.

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم األصالة واملعاصرة في إطار مشروع 
مناقشة القانون التنظيمي رقم 04.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 27.11 املتعلق بمجلسنا. وفي هذا اإلطار، اسمحوا لي أن أذكر 
مجددا بالسياق الوطني والدولي الصعب الذي نناقش فيه هذه القوانين 
والذي ستنظم فيه بالدنا حتما اإلستحقاقات املقبلة، ويأتي في مقدمة 
هذه السياقات التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية الصعبة التي باتت 
تطرحها تداعيات فيروس كورونا على جميع مناحي الحياة الوطنية، 
األمر الذي يتطلب وحدة وطنية قوية تشكل استمرارا لصور الوحدة 
الوطنية العميقة التي جسدها ملك وشعب هذه األمة العظيمة منذ 
ف السيد الرئيس كيبان لي السيد الوزير 

ّ
بداية الجائحة، إنسانيا، وق

ما كاينش.

السيد الرئيس:

ال، ما كاين مشكل.

النمئب السيد احمد الحجيرة:

ال،ال، كاين مشكل السيد الرئيس بغيتو يسمعني.

السيد الرئيس:

ننتاظرو السيد الوزير.

النمئب السيد احمد الحجيرة:

بغيتو يسمعني، ال،ال بغيت الحكومة تسمعنا، غير التوقيت رّجعوا 
السيد الرئيس، عاد وقف ال�ضي بووانو، عاد وقف.

السيد الرئيس:

التوقيت واقف حتى هو، ال،ال، عاد وقف، يكون خير، يكون خير 
أال�ضي محمد، تفضل.

النمئب السيد احمد الحجيرة:

األمر الذي يتطلب وحدة وطنية قوية تشكل استمرارا لصور الوحدة 
الوطنية العميقة التي جسدها ملك وشعب هذه األمة العظيمة منذ بداية 
الجائحة إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو األمر الذي سيتقوى أكثر 
بإشارات حقوقية وسياسية تعزز اإلنفراج العام ببالدنا تمهيدا ألجواء 
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انتخابية مواتية، كما ننتهز هذه الفرصة للتذكير والتنويه باإلنتصارات 
املتتالية للدبلوماسية املغربية، بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، 
نصره هللا، وذلك من خالل توالي افتتاح قنصليات مجموعة من الدول 
الصديقة والشقيقة، افتتاح قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية، وكان 
آخرها قنصلية اململكة الهاشمية األردنية، هذا باإلضافة إلى اعتراف 

الواليات املتحدة بسيادة بالدنا على كافة ترابه الوطني.

وفي هذا اإلطار، ندعو إلى املزيد من العمل والحزم الالزم من أجل 
نصرة عدالة قضيتنا الوطنية، وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أجدد 
التأكيد على الدعوات املتكررة لألخ األمين العام لحزبنا األستاذ عبد 
ومناضلي  مناضالت  باسم جميع  -باحترام جميع-...،  وهبي،  اللطيف 
البام، حيث ظل األخ األمين العام وفي كل مناسبة يطالب بانفراج عام 
في عدد من امللفات، ال سيما تلك التي تهم معتقلي الريف وجرادة أو من 
رجال الصحافة وأساتذة جامعيين أو غيرهم، حيث أكد مرارا ونؤكد 
اليوم أن اإلنفراج الحقوقي والسيا�ضي هو طريق مضمون نحو  معه 
هؤالء  ملف  في  فاإلنفراج  أكثر،  ناجحة  ديمقراطية  انتخابية  عملية 
املعتقلين ستكون إشارة قوية نحو عملية انتخابية ذات مغزى حقوقي، 
لذلك سنظل نلتمس هذا املطلب إيمانا منا بأن بالدنا بالد التسامح 
وأن ملكنا جاللة املل،ك أمير املؤمنين، حفظه هللا ونصره، كان دائما 
صاحب اإلشارات اإلنسانية والحميمية تجاه أبناء شعبه، خاصة في 
املناسبات الوطنية والدينية الجليلة، لذلك نحن ال زلنا مؤمنون بقوة 
وأهمية تزامن لحظة اإلنفراج مع املحطات اإلنتخابية املقبلة لتعزيز 

ذلك التالحم املتميز بين املغاربة في اللحظات التاريخية الدقيقة.

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب،

عدة  عقد  فبعد  اليوم  نناقشه  الذي  املوضوع  بخصوص  أما 
اجتماعات والكثير من النقاشات واللقاءات، وجدنا أنفسنا من جديد 
نختلف ونحن نصوت على هذه القوانين التنظيمية فالديمقراطية في 
علم الجميع وفي علم العالم هي التصويت، وما بعد التصويت مجرد 
خالفات سياسية لحسابات سياسية، إن املعارضة كقوة سياسية من 
حقها أن تسعى لتكون غدا في موقع إدارة الشأن العام، وهذا يحتاج أن 
تكون في قلب مقتضيات الفصل 47 من الدستور، لذلك من حقها أي 
املعارضة أن تستعمل الوسائل القانونية واألشكال التشريعية لتحقق 
مبتغاها، واألهم أن يتم ذلك في إطار حوار مسؤول وفي ظل مؤسسات 
منتخبة ومساطر دستورية محترمة، إننا نعتقد كحزب سيا�ضي مسؤول 
أن للديمقراطية أبعاد مختلفة وتحتاج بقدرة لإلبداع للعقل البشري 
من أجل أن تبلغ مداها، وليس هناك حد أق�ضى أو أدنى للتفكير في 
الصيغ واألشكال ألن الهدف يحكم املساطر وليس العكس، ولكننا ال 
يمكن أن نتعامل مع طموح األحزاب وفرض دواتهم باتهامات عشوائية 

تارة باغتيال الديمقراطية وتارة أخرى بالنكوص واإلنقالب عليها وحتى 
الديمقراطي، فال  الديمقراطية واإلختيار  للتراجع عن  بمنطق اإلتهام 
أحد يملك وحده الحقيقة، وال أحد مهما بلغ حجمه السيا�ضي يمكنه 
أن يختصر في ذاته الشرعية الدستورية والديمقراطية أو حتى العذرية 
إستعمالها  ال  خدمتها  يقت�ضي  بالديمقراطية  اإليمان  إن  السياسية، 
لحصد مكاسب ظرفية ضيقة، ونتمنى أال يستعملها اآلخرون للبقاء في 
السلطة، فنحن كحزب سيا�ضي مسؤول سنسعى دائما لخدمتها وليس 
إلستعمالها أو التشكيك في مضمونها، فالتشكيك في الديمقراطية وفي 
تقوية  في  الصغرى  التشريع وأحقية األحزاب  حرية اإلختيار ومساطر 
تمثيليتها ضد في األحزاب الكبرى ومنها حزب األصالة واملعاصرة، هي 
طعنة ليس في املسار املطلبي لهذه األحزاب ولكنها طعنة في الديمقراطية 
للتموقع املؤسساتي،  البحث املشروع عن مكاسب  نفسها، وفي حق 
لذلك ننهئ أنفسنا جميعا عن نتائج هذا الحوار وعن اإلختالف الذي ال 
يمكنه أن يفسد للود السيا�ضي قضية، فلكي تكون هناك ديمقراطية 
وطنية ال بد أن تكون هناك حوارات، ثم تسوية قائمة على املشاورات 

يخرج منها الجميع في حالة توازن مهما كان االختالف، فقط نتمنى أن 

يبقى اختالفنا محمودا بخطاب معقول وراشد ومقبول ومن تم نرفض، 

بل نندد بخطاب اإلتهامات واالتهامات املضادة.

السيد الرئيس املحترم،

إن الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في عالقتها وحواراتها مع جميع 

األحزاب، اعتقدنا بأنها تجربة إيجابية وقد قبلنا بها وانخرطنا في جلساتها 

كأحزاب للمعارضة لكون الحكومة التزمت الحياد وعدم التدخل في 

اختيارات األحزاب وفي بلورة مواقفها، غير أن هذا الحياد سرعان ما 

اندثر، ومن تمة اكتشفنا أثناء املناقشة واملصادقة على هذه القوانين 

داخل لجنة الداخلية، أن الحكومة انتقلت من موقف الحياد إلى تبني 

املواقف السياسية اتجاه عدة قضايا، خاصة أثناء مسطرة التصويت، 

وذلك خالف ما التزمت به من حياد أثناء املشاورات.

وفي هذا اإلطار، نسجل احتجاجنا القوي في األصالة واملعاصرة اتجاه 

ما أبان عنه السيد وزير الداخلية من عدم الحياد حين رفض بعض 

تعديالت املعارضة، وذلك خالفا لتوجيهات السيد رئيس الحكومة، ولوال 

تضافر مواقف املعارضة مع مواقف األحزاب داخل األغلبية التي ارتأت 

أن تصوت على بعض تعديالت املعارضة ملا فيها من مصلحة حزبية 

عامة، لكان موقف الحكومة ضاربا بعرض الحائط بقيمة الحياد الذي 

أعلنت عن اإللتزام به منذ اليوم األول من املشاورات.

إننا نحمل املسؤولية السياسية كاملة للسيد رئيس الحكومة، ومن 

ناب عنه أي السيد وزير الداخلية أثناء املسؤولية التدبيرية داخل لجنة 

بداية  في  عنه  املعلن  الحياد  ملبدأ  مخالفا  تصرفا  ونعتبره  الداخلية، 

املشاورات.
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السيدات والسمدة،

إن الديمقراطية معارك ومواجهات ثم استحقاقات ومكاسب، ثم 
إن مسؤولية األحزاب الديمقراطية ذاتها والقبول بالنتائج كيفما ما 
كانت، وذلك حفاظا على التعددية التي تفرض علينا أوال وقبل كل �ضيء 
أن نتفهم أن السياسة هي فن التنازل. وقد تنازلنا كحزب وطني مسؤول 
عند قبولنا وتبنينا الكثير من التعديالت وسحبنا أخرى، ألننا مؤمنين 
بالتعددية ومؤمنين بأن الديمقراطية هي وجود األحزاب، وهي كذلك 
على  ساهرين  وسنكون  الصغرى.  ولألقليات  لألحزاب  الكلمة  إعطاء 
ذلك، ألننا نرفض التحكم السيا�ضي والهيمنة التشريعية واإلستبداد 
الحزبية  مكوناتها  على  تحافظ  أن  يجب  فالديمقراطية  األغلبي، 
وتعددياتها الفكرية وأن اإلنتصار ليس في عدد املقاعد بل هو تلك القدرة 
رغم  في وجوده  اآلخر  على  والحفاظ  الديمقراطية  على  الحفاظ  على 
اإلختالف معه. من موقع القرار ومن منطق أن الديمقراطية مسؤولية 
الجميع، فقوة املنتصر ال يجب أن تعمل على اإلبادة التامة للمنهزم، 
وإنما يجب أن تمنحه قدرا ومنفذا للحضور واملساهمة، فأفضل ضمان 
للديمقراطية هو التداول وتحقيق عملية التوازن، ألن السؤال ليس من 
هو املخطئ أو من هو املصيب أو من هو الضعيف أو من هو القوي أو 
األقوى، ولكن األهم هو أن على هذا األخير أن يلقي بكل ثقله إلى جانب 
انتخابية  حسابات  أي  عن  النظر  بغض  التوازن،  ليصنع  الضعيف 

أخرى، ألنه بإقامة التوازن تحصل الديمقراطية.

ومن منطلق إيماننا العميق بأن التنازل هو ما يزيد من عمق هذه 
الديمقراطية، لذلك تنازلنا وقبلنا بوجود اآلخر. ويمكن أن ننهئ أنفسنا 
جميعا، لقد خطونا جميعا خطوة كبيرة اتجاه فتح الباب أمام تنوعنا 
الثقافي والسيا�ضي من أجل الرقي بالديمقراطية الوطنية. وأن غير ذلك 
يعتبر رجوعا إلى الوراء من قبيل لغة اتهامات املا�ضي واإلتهامات املضادة، 
فحزبنا وفريقنا حر في اتخاذ مواقفه وحر في قناعته واختياراته، وال 
أحد يمكنه أن يعطينا الدروس في السياسة وفي األخالق، علما أنه في 
السياسة ليس هناك مكسب خالد وال انتصار دائم أو أفشل مدمر، بل 

إن السياسة أوال وقبل كل �ضيء هي اإلستمرارية في الديمقراطية.

ولإلشارة فقط، عندما نعود إلى ما جاءت به النصوص التنظيمية 
ها، نجد من بين نقط القوة املكتسبات الكبيرة التي يمكن أن نثمنها 

ّ
كل

وهي:

تحقق  التي  الضمانات  وانتظامها، جميع  اإلنتخابات  دورية  .•
النزاهة والشفافية في العملية اإلنتخابية التي تتوج بالتصويت الحر وهو 

أرقى تعبير عن مفهوم الديمقراطية؛

التصريح بالحسابات تحت طائلة التجريد؛ .•

بين  الجمع  عملية  ضبط  خالل  من  املؤسساتية،  العقلنة  .•
اإلنتدابات؛

توسيع قاعدة التنافي بين مهام النائب البرملاني ومهام ورئاسات  .•

ألف نسمة وأيضا مجالس   300 يفوق عدد سكانها  التي  الجماعات 
العماالت واألقاليم؛

البرملان  الدستورية،  املؤسسات  في  النساء  تمثيلية  توسيع  .•
والجماعات الترابية بمستوياتها الثالث، الجماعات القاعدية ومجالس 

العماالت واألقاليم وكذلك الجهات؛

عقلنة العمل املؤسساتي؛ .•

قوانين تنظيمية في عمقها ومجملها تهدف إلى تجديد النخب، وما 
يدل على ذلك هو أن عضوات الالئحة الوطنية ال يمكنهن أن يترشحن في 
الالئحة الجهوية، وهذا سيؤدي حتما إلى الرفع من التمثيلية في انتظار 

طبعا تحقيق املناصفة.

أما بخصوص نمط اإلقتراع، فإنه سيسمح بالتنافسية واملنافسة 
وتعزيز وتقوية التعددية، إذن نحن أمام انتخابات ذات طابع تعددي 
تناف�ضي، حيث سيسمح بدخول مجموعة أخرى من األحزاب السياسية 
للمؤسسات الدستورية حماية لألقليات وذلك خالفا للتوجهات التي 
تدعو إلى نمط اقتراع إقصائي هيمني، ويمنع مكونات أخرى من ولوج 
كلها جد  أمور  القانون، وهي  بدستورية  يمس  نمط ال  البرملان، وهو 

إيجابية نثمنها في فريق األصالة واملعاصرة.

هذه  في  التمثيلية  على  بسيطا  مثال  أعطي  أن  يمكن  األخير،  وفي 
املؤسسة الدستورية، الحزب األول الذي حصل على أكبر عدد ديال 
األحزاب  أحد   ،1.650.000 على   2016 انتخابات  في  حصل  املقاعد 
الحاضرة معنا بنائبين برملانيين حصلت على 165.000 صوت، عمليا 
165.000 صوت ب1.650.000 بمعنى عشر مرت أكثر، ولكن عندما 
نقارن الحضور لهؤالء مع هؤالء نجد أن األصوات هناك ذهبت هباء 
منثورا وحسبت بمنطق آخر أعطى لفريق آخر حضورا أقوى رغم أن 
األصوات هي هي للمواطنات واملواطنين املغاربة في ربوع اململكة، وبالتالي 
نمط اإلقتراع هذا الذي نحن بصدده هو غير إقصائي، غير هيمني، يسمح 
بولوج البرملان وبولوج هذه املؤسسة البرملانية لكل التعبيرات السياسية 

ويسمح بدخولها إلى هذه املؤسسة.

لذلك، املعركة الكبرى لنا جميعا هي التعبئة ثم التعبئة من أجل 
املساهمة في إنجاح العملية االنتخابية، والبعد ثم البعد عن لغة اليأس 
أن  الطرق  بهاته  نستطيع  ألنه  الخطاب،  في  واالزدواجية  واملظلومية 
نرتقي جميعا ونساهم في بناء مغربنا الديمقراطي الحقيقي، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد الرئيس توفيق كميل الذي سيقدم لنا عرضا شامال، لكم الكلمة 

السيد الرئيس.
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النمئب السيد توفيق كميل  ئيس فريق التجمع الدستو ي:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

لي شرف التدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
القوانين  مشاريع  على  واملصادقة  للمناقشة  املخصصة  التشريعية 
لسنة  املبرمجة  والترابية  التشريعية  لإلنتخابات  املؤطرة  التنظيمية 

.2021

للمسيرة  بالنسبة  ومفصلية  نوعية  إنتخابية  محطة  أمام  إننا 
الديمقراطية التي انخرطت فيها بالدنا منذ عقود والتي زودها دستور 
السلط  لتوازن  دائمة  ومؤسسات  عميق  ديمقراطي  بنفس   2011

وضامنة للممارسة الديمقراطية السليمة ومتوازنة ومسؤولة...

السيد الرئيس:

السادة النواب، السادة النواب من فضلكم شيئا ما من اإلنصات 
احتراما للسيد الرئيس.

النمئب السيد توفيق كميل  ئيس فريق التجمع الدستو ي:

وغير خاف على أي متتبع ومهتم بالحياة السياسية على أن املحطة 
تؤطرها  كبرى،  عاملية  أحداث  وقوع  مع  تتزامن  املقبلة،  اإلنتخابية 
التي ال أحد يملك  التداعيات  19، وتدبير هذه  تداعيات وباء كوفيد 
تصورا عن حضور وعمق آثارها ومآالتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
ونفسيا وصحيا. نعيش منذ سنة تحديات يومية من نوع خاص بسبب 
هذه الجائحة، ومع ذلك فإن املغرب يدبرها بكل حكمة ونجاح واقتدار، 
بتضافر جميع الجهود وبفضل التماسك االجتماعي والوطني وصمودنا 

مجتمعا ومؤسساتنا بقيادة جاللة امللك، نصره هللا.

نعيش أيضا تحت تأثير النجاحات املتراكمة التي تحققها بالدنا في 
واستباقية  محنكة  بدبلوماسية  الترابية،  وحدتنا  قضية  ملف  تدبير 
وجرأة في التصدي للمناورات التي يدبرها خصوم الوحدة الترابية ومن 
يساندهم في ذلك. مكاسب يتحقق على على أرض الواقع، في تناغم تام 
مع املكاسب التي تتحقق في مجال العالقات اليومية، بكسب املزيد 
من التأكيد الدولي ملشروعية ملفنا وسحب البساط من تحت أقدام 
خصومنا، ومواجهة كل من سولت له نفسه التالعبات واملناورات ضد 
وحدتنا الترابية بكل حزم وصرامة، مهما عظم شأنه، قوتنا وسندنا 
هو أوال مشروعية وحدتنا الترابية، وتواجدنا الكامل على أرض الواقع 
ومشروعيتنا التنموية الفعلية ووحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية 

القوية.

الترابية  بالوحدة  وتمسكهم  التحديات  أمام  املغاربة  صمود  إن 

والسياسية والتعددية الديمقراطية والتنوع الجهوي والتنظيمي، كلها 
عناصر تمثل رأسمال وطني يجب استحضاره واستثماره في مختلف 
مقبلون  نحن  التي  الديمقراطية  املحطة  ومنها  الحاسمة،  محطاتنا 
عليها، محطة تحل بعد مرور عقد كامل على تبني دستور 2011، وبعد 
تجربتين ديمقراطيتين متتاليتين في ظل هذا الدستور، وبعد استكمال 
تنزيل مختلف املضامين واملؤسسات التي نص عليها، وتحليل أنظمتها 

القانونية..

السيد الرئيس:

الرئيسة  السيدة،  عائشة  الرئيسة  السيدة  الرئيسة،  السيدة 
نستامعو للسيد الرئيس من فضلكم.

النمئب السيد توفيق كميل  ئيس فريق التجمع الدستو ي:

محطة  لإلضراب،  التنظيمي  كالقانون  محدودة  استثناءات 
ديمقراطية تواكبها إصالحات إجتماعية عميقة تنصب على املعالجة 
الفئات  لجميع  الشاملة  والصحية  اإلجتماعية  للتغطية  الجريئة 
واألوضاع واألعمار وفق خطة مبرمجة تمويال وتنزيل وتوقيتا، محطة 
بنفس  واستئنافها  قطاعية  إستراتيجيات  برامج  نهاية  مع  تتزامن 
املعايير كمغرب األجيال بعدما راكمنا نتائج وتجارب وممارسات جيدة 
في قطاعات حيوية شهدت تحوالت وانتقادا ناجحا، بصمت أوضاعنا 

الفالحية والصناعية والطاقية بعالمات النجاح والتفوق امليداني.

السيد الرئيس،

السيد الوزير، 

السياسية،  مكوناته  بجميع  الدستوري،  التجمع  فريق  في  إننا 
نتوخى من هذا الورش اإلنتخابي املقبل الذي نشارك جميعا في توفير 
مستلزماته القانونية والتنظيمية وشروط نجاحه، أن نحقق مواصلة 
بناء مؤسسات منتخبة محليا وجهويا ووطنيا، بمؤهالت بشرية عاكسة 
لتعدديتنا وتنوعنا، مؤسسات مندمجة لجميع القوى الحية والفئات 
النشيطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، يهمنا بالدرجة األولى 
تحقيق العدالة السياسية واإلجتماعية واملجالية، عبر التمثيل الفعلي 
والصادق للفعاليات التي تزخر بها بلدنا قبل أن نفكر في مصالح أحزابنا 
النزعة  التضامن والتماسك، ونبذ  في ذلك هو روح  الضيقة، وازعنا 
الفردانية واإلغراق في الذات الحزبية وتهميش اآلخرين بوضع العراقيل 
والحواجز القانونية من عتبات إقصائية بإسم األغلبية العددية على 

حساب التعددية النوعية.

وإننا في فريقنا، رّحبنا بكل شجاعة ومسؤولية وبعد نظر لتجويد 
الوطني،  الحزبي  املشهد  مكونات  لفائدة جميع  اإلنتخابية  منظومتنا 
مضحين في ذلك من مواقعنا املتقدمة، من غير تحسر وال بكائيات وال 
مظلوميات، إن ما تحتاج إليه بالدنا هو عتبة للولوج إلى نموذج تنموي 
ووطنيا،  ترابيا  والتقريرية  التدبيرية  املؤسسات  من  بمنظومة  جديد 
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يسودها روح التضامن والتماسك واإلدماج لجميع الفعاليات الوطنية 
لتقاسم املسؤولية والنجاح والتضحيات املشتركة ملواجهة التحديات 
الداخلية التي تحيط بنا، ومواجهة آثار ما بعد جائحة كورونا، ولتحصين 
مكاسبنا وتعزيز مواقعنا وتموقعنا في النظامين اإلقليمي والدولي ملرحلة 
ما بعد وباء كوفيد 19، وذلك مصداقا لخطاب جاللة امللك في افتتاح 
الدورة التشريعية املنصرمة، حيث قال جاللته: املسؤولية مشتركة 
والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون( 
انتهى كالم جاللة امللك(. ذلك أن سمو سلوك التقاسم مع اآلخر هي 
مسألة ثقافية وقيم من القيم اإلجتماعية الراقية، كانت دائما سائدة 
في مدننا وقرانا في الّسراء والضّراء، سلوك مستمد من عمق حضارتنا 

وديننا الحنيف الذي ينبذ االستقواء وتحقير اآلخر وتهميشه.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

عودة إلى موضوع مشاريع النصوص الجاهزة للمناقشة واملصادقة 
الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  التنويه  من  البد  هذه،  جلستنا  في 
التشاركية  واملقاربة  املشاريع،  هذه  إعداد  في  املتبعة  باملنهجية 
الحزبي  الحقل  أطياف  جميع  على  واملنفتحة  والتفاعلية  والتوافقية 
الوطني، سواء كان ممثال في البرملان أو غير ممثل فيه، أغلبية ومعارضة، 
عة من جلسات التشاور 

ّ
إنها منهجية محمودة استغرقت سنة متقط

الصيغة  إلى  وصوال  واإلقتراحات،  النظر  وجهات  وتقريب  والتفاعل 
النهائية املعززة بمختلف التعديالت. وأن هذه املقاربة الناجحة تحّفزنا 
على االستمرار في نهجها في جميع املراحل املقبلة، لكونها تحترم روح 
التعددية الديمقراطية وتوّسع فرص التمثيل السيا�ضي والولوج املتكافئ 

للمؤسسات الديمقراطية وتحمل املسؤولية.

املؤطرة  التشريعية  املنظومة  صدور  على  سنوات   10 وبمرور 
سرعان  الوطنية،  السياسية  ولألحزاب  الترابية  العامة  لإلنتخابات 
ما ظهرت الحاجة إلى إدخال تعديالت ومالءمات على هذه املنظومة، 

انسجاما وتجاوبا مع عدة اعتبارات وجيهة منها على سبيل الذكر:

أوال: تعزيز التنظيم الترابي الجهوي كمنطلق وقاعدة للتمثيل النوعي 
في املؤسسة النيابية البرملانية؛

ثانيا: ما كشف عنه القضاء اإلنتخابي من ثغرات وعيوب خالل 
األحكام  ملختلف  القانونية  اآلثار  ترتيب  يجب  انتخابيتين،  واليتين 

واملقررات القضائية امللزمة والصادرة بمناسبة الطعون اإلنتخابية؛

التعديل  إلى  الحاجة  من  الفعلية  املمارسة  عنه  أبانت  ما  ثالثا: 
ومالءمة بعض املقتضيات القانونية وتطويرها؛

رابعا: التجاوب اإليجابي مع التعددية السياسية التي أثبتت وجودها 
في الساحة الحزبية ومكافأة صمودها رغم عدم إستفادتها من تمويل 

الدولة بسبب العتبة؛

ل من مكونات 
ّ
خامسا: إنصافا لهذه التعددية التي لنا في فريقنا املشك

وطنية متنوعة، تجربة غنية ومفيدة في النقاش السيا�ضي وإنتاج األفكار 
واإلقتراحات واملساهمات.

لهذه اإلعتبارات التي أتينا على ذكرها في معرض مداخلة فريقنا، 
كان لزاما علينا اقتراح بعض التعديالت التي تهدف إلى تطوير وتجويد 
املشاركة  السياسية  القوى  إدماج  وتمكين  اإلنتخابية،  منظومتنا 
اإلنتخابية  املشاركة  حجم  من  الرفع  بهدف  اإلنتخابية  العملية  في 
والتقليص من العزوف السيا�ضي واإلنتخابي وتيسير الولوج للمؤسسات 
املنتخبة والعمل من داخلها عوض الطعن فيها وفي مصداقية تمثيلية 

املنتخبين والنخب السياسية التي تدبرها.

لقد ساهم فريق التجمع الدستوري في اقتراح حزمة من التعديالت، 
تستجيب لطموح وحاجيات املرحلة الراهنة واألجيال الصاعدة، وتحترم 
التعددية السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية. لقد ساهمنا 
التمثيلية  املؤسسات  إلى  للولوج  القانونية  الحواجز  إلغاء  اقتراح  في 
واإلستفادة من التمويل الحزبي وتيسير ودعم تمثيلية النساء في املجالس 

املنتخبة، نذكر منها على سبيل املثال:

العمل على عقلنة الجمع بين املهام التمثيلية بتوسيع حالة التنافي 
لتشمل عدم الجمع بين رئاسة مجالس العماالت واألقاليم والعضوية 

في مجلس النواب؛

اقتراحات أخرى تعزز من حضور املرأة في املجالس الترابية بالرفع 
من حجم العضوية في مجالسها، انطالقا من روافدها، وذلك تقديرا 
لألدوار التي تقوم بها املرأة بحضورها النوعي في مختلف املؤسسات 
املنتخبة وغير املنتخبة، واقتناعا منا بأن هذا الحضور في املؤسسات 
القاعدية سيمكن املرأة من تخطي جميع الحواجز للوصول إلى القمة 

بكل جدارة واقتدار وتميز.

أما فيما يخص شبابنا، فإننا اقترحنا في تعديالتنا ونلتزم معهم بذلك، 
تخصيص ثالث دوائر محلية للقيادات الشبابية، تكريما لهم واعترافا 
واملناسبات،  الواجهات  مختلف  في  الحزبي  وحضورهم  بدورهم  منا 
حيث برهنوا على حيويهم وتواجدهم النوعي ومبادراتهم القّيمة وطنيا 
وجهويا ومحليا. هذا إلى جانب ما أشرنا إليه آنفا من ضمان تحقيق 
الحزبية  الروافد  بتوسيع  التمثيلية،  والعدالة  السيا�ضي  اإلنصاف 
املشكلة للمجالس املنتخبة ترابيا ووطنيا، وذلك من خالل آلية توزيع 
املقاعد على اللوائح املترشحة واحتساب القاسم اإلنتخابي املعتمد في 

عملية التوزيع.

وبخصوص مراجعة أساس القاسم اإلنتخابي، نؤكد على ما أشرنا 
ت محطة انتخابية إال وقمنا بتدقيق بنود 

ّ
إليه سابقا، من أنه كل ما حل

بتحيين وتجويد مقتضياتها وتوضيح مضمونها  اإلنتخابية،  املنظومة 
والسياسية  املجتمعية  التحوالت  مع  املالءمة  يتطلب  ما  ومالءمة 
والديموغرافية، واقتراح اآلليات التي من شأنها ضخ دينامية على الحياة 

السياسية.
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ومن هنا وللتوضيح، نوضح أن فريق التجمع الدستوري فريق ينتمي 
إلى األغلبية وفريق وفي إلى األغلبية، وهذا اإلنتماء ال يجعله وال يلزمه أن 
يصوت على تعديالت ليست فيها مصلحة الوطن، ما فيهاش املصلحة 
البالد اال جات من  فيها املصلحة ديال  اللي  التعديالت  البالد،  ديال 
املعارضة غادي نمشيو فيها ألن اإلنتماء لألغلبية ال يجبرنا على التصويت 

على مثل هذه النقاط.

وهنا كنبغيو نطرحو واحد السؤال للسيد الوزير، السيد الوزير 
رفضتو التعديل املقترح من فرق املعارضة وما التزمتوش بالحياد، كنا 
وهنا  التشاورات،  أثناء  به  اللي خدمتو  بالحياد  تلتزمو  أنكم  كنتمناو 
كنطلبوا منكم تفسروا لنا عالش رفضتوا هذا التعديل وما التزمتوش 

بهاد الحياد.

تدبير  في  وتميزا  واإلنجازات  النجاحات  قد حقق  املغرب  كان  إذا 
وتدبير  الوطنية  القضية  ملف  الكبرى من  الوطنية  امللفات  مختلف 
خالل  ينتظرنا  اآلخر  التحدي  فإن  واحترازا،  وقاية  كورونا  جائحة 
األشهر املقبلة، تحدي النجاح في تنظيم اإلستحقاقات الترابية واملهنية 
والتشريعية بنفس النجاح والتميز الذي دبرنا به ملفات صعبة ومعقدة.

املواطنات  انتظارات  مع  التجاوب  مدى  على  معقود  الرهان  إن 
واملواطنين من هذه اإلستحقاقات، من إفراز لنخب وممثلين حقيقيين 
تحول  من  إليه  يطمحون  ما  ومواكبة  املغاربة،  وتطلعات  لطموح 
اإلجتماعية  العدالة  وتحقيق  الذات  تحقيق  لفرص  وتوفير  وتطور 
وتكافؤ  الوطنية  الثروات  من  واإلستفادة  الكريم،  والعيش  والترابية 
الفرص، وتعميم شروط ومتطلبات حياة آمنة ومستقرة ومستدامة، 
والثقة في مؤسسات وأجهزة الدولة املنتخبة منها وغير املنتخبة، ثقة 
الوعود  عن  بعيدة  وواقعية  طموحة  برامج  إلى  ومستندة  مستمرة 
والخطب الوهمية واالفتراضية وتسويق الوهم املخيب لآلمال، وتكرار 

االسطوانات املشروخة التي لم تعد تحرك ساكنا.

إننا في فريق التجمع الدستوري، نطمح عبر املحطة اإلنتخابية املقبلة 
إنتاج نخب جديدة ومتجددة في تفكيرها وعقليتها وأسلوب تدبيرها، 
نخب متشبعة بروح املسؤولية والواقعية واإللتزام بتحقيق تعهداتها 
وإنجاز برامجها بما يحقق قيمة مضافة يكون لها أثر مباشر على األرض 
وعلى األوضاع املعيشية واإلجتماعية للمواطنات واملواطنين واملقاوالت 
فريقنا  في  ونؤكد  اململكة.  بجهات  اإلجتماعية  الفئات  مختلف  وعلى 
على أن اعتمادنا لهذه النصوص القانونية املؤطرة للورش اإلنتخابي 
املقبل ليس هدفا في حد ذاته، يبقى الهدف األسا�ضي هو تمكين بلدنا 
من تشكيل مؤسسات منتخبة ديمقراطيا أكثر نجاعة وفعالية وجاذبية 
اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا، لتقديم صورة مشرفة لبلدنا ولتجربتنا 

الديمقراطية الصاعدة ولنموذجنا السيا�ضي واملجتمعي.

النموذج  لتوجيه  أساسيا  مدخال  توفر  اإلنتخابية  الواجهة  إن 
الديمقراطي املرموق في تطويره، وتحسين وتجويد املمارسات اإلنتخابية 

وفق ما يقتضيه التجاوب مع متطلبات املرحلة ومع األجيال الصاعدة 
الحالة  مخرجات  مع  أيضا  والتجاوب  الثالثة،  األلفية  مواليد  من 
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والصحية الراهنة في أفق اعتماد 

نموذج تنموي جديد ومتجدد لبلدنا.

إن استشراف قدوم نموذج تنموي جديد، متزامن مع بداية والية 
انتخابية ترابية وتشريعية ومهنية جديدة، يقت�ضي منا استحضار األدوار 
وتكريس  تنزيل  في  الديمقراطية  مؤسساتنا  بها  ستتطلع  التي  واملهام 
النموذج التنموي الجديد على أكثر من صعيد، كالصعيد اإلقتصادي 
أجود  وتقديم  تأطير  في  أحزابنا  بانخراط  وذلك  والبشري،  والتنموي 
الكفاءات املؤهلة للتدبير الناجح واملساهمة الفعالة في تقديم الحلول 
اإلقتصادي  محيطه  في  املغربي،  اإلنسان  يواجهها  التي  للمشاكل 

واإلجتماعي والتربوي والريا�ضي والصناعي والخدماتي.

ويحق لنا أن نتساءل جميعا، ونحن نحضر لتجربة ديمقراطية وفق 
مسلسل الخيار الديمقراطي امللتزم به، عن أولويات وانشغاالت األجيال 
الحاضرة والقادمة وتطلعات شاببنا املتشبع بروح التطور التكنولوجي 
والتواصل  املعلومات  وتبادل  والبرمجيات  البيئة  وقضايا  والرقمي، 
السريع العابر للحدود. كما يحتم علينا واجب املسؤولية السياسية 
املال  بالرأس  املرتبطة  التحديات  مختلف  نستحضر  أن  واملجتمعية 
البشري ودوره في دينامية املؤسسات ومواكبة التحوالت اإلجتماعية 

والديمغرافية والفكرية والتنظيمية.

إن توقع الزيادة في النمو ال يتحقق إال بالزيادة الديموغرافية التي كما 
ترتفع هذه النسبة باإلستثمار في اإلنسان وإعداده وتأهيله وتكوينه، بدء 
بالقضاء على األمية في صفوف املواطنات واملواطنين، ومرورا بالتأطير 
وحسن  املجتمعية  املسؤولية  وقيم  املواطنة  على  والتربية  والتوعية 
التنظيم والتكوين املالئم للمتطلبات اإلجتماعية واملهنية والسلوكية 
للنموذج التنموي املقبل. إنها رسالة كل من املدرسة والثانوية والجامعة 
درجاتها  اختالف  على  الديمقراطية،  واملؤسسات  الحزبية  واملؤسسة 
ومستوياتها، مادامت الغاية من أي سياسة تنموية هي في النهاية إسعاد 
النمو  لتحقيق  وسيلة  وأحسن  فغاية  نفسه،  وبإإلنسان  اإلنسان 

والتنمية املستدامة.

فريق  من  مساهمة  املوجزة،  واملالحظات  اإلشارات  بعض  تلكم 
التجمع الدستوري، في هذا النقاش الذي نتوخى منه تعزيز منظومتنا 
التشريعية املؤطرة للمسار الديمقراطي، كما قال هللا تعالى »من املؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال« صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيد الرئيس، الكلمة آ ال�ضي عبد هللا بقى 
معنا، الكلمة اآلن باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 

النائب عمر احجيرة.
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النمئب السيد عمر احجيرة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الوزير،

السيد الرئيس،

ق لدعوة 
ّ
البد باش نذكروا في البداية بلي حزب اإلستقالل كان سبا

الحكومة باش تبداو توجدوا لإلنتخابات هادي عام، إيمانا منا ومن 
حزب اإلستقالل بأهمية اآللية الديمقراطية في بالدنا، نحن ال نحتاج 
ألي طرف باش نجحوا، الحمد هلل درنا املعارضة، شاركنا في الحكومة 
وخرجنا  سنوات   4 فقط  ترأسنها  اللي  الحكومة  الحكومة،  وترأسنا 
وعطينا للمعارضة املشعل واملعارضة هي اللي راها تسير ليومنا هذا، 
حزب اإلستقالل مللي كان ترأس الحكومة آنذاك دار انتخابات حتى �ضي 

واحد ما طعن في النتائج ديالها.

السيد الرئيس،

كيقودها  املسعورة  الحملة  اليوم  العالم  يتابع  الوزير،  السيد 
املغرب  فيه  حقق  الذي  الوقت  في  تأتي  التي  يهديهم-  -هللا  الجيران 
سواء  الواجهات،  مختلف  على  األبعاد  متعددة  متعددة،  انتصارات 
على مستوى التطورات اإلجابية اللي عرفتها قضية الوحدة الترابية في 
مختلف املحافل الدولية، بما فيها اإلعتراف الرسمي للواليات املتحدة 
على  أو  املسترجعة  الجنوبية  أقاليمه  على  املغرب  بسيادة  األمريكية 
مستوى مواجهة جائحة كورونا، من حيث التدابير املواكبة للتصدي 
لها أو من حيث عمليات التلقيح التي تعرفها مختلف أقاليم اململكة، 
ويستفيد منها جميع املغاربة باملجان بتعليمات من جاللة امللك -هللا 
ينصره- أو على مستوى األوراش أو اإلصالحات الكبرى التي تشهدها 
البالد لتسريع وتيرة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وإسعاد املواطن 
املغربي، هاد ال�ضي كله كان مصدر أننا أزعجنا الكثيرين، أزعجنا البعاد 

والقراب.

اإلنتخابية،  باملنظومة  املتعلقة  القانونية  النصوص  هذه  نناقش 
اإلستحقاقات  في  أساسا  تتمثل  وخارجية،  داخلية  تحديات  ظل  في 
اإلنتخابية التي تأتي في ظروف استثنائية، مطبوعة بتداعيات الجائحة 
تنموي  نموذج  نحو  التوجه  مع  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  بأبعادها 
تقلبات نوعية  الذي يعرف  الدولي  الوضع  إلى  باإلضافة  جديد، هذا 

تنعكس آثارها املباشرة على العالقات الدولية الثنائية منها واملتعددة.

في  تكون  أن  البالد  على  تفرض  والتحديات  االنتصارات  هذه  إن 
مستوى متطلبات املرحلة، ما دامت اإلستحقاقات اإلنتخابية املقبلة 
ستكون موضوع تتبع الرأي العام الوطني وكذلك الدولي بشكل كبير، 
لذلك هاد اإلنتخابات غادي تكون فرصة حقيقية لتعزيز موقف املغرب 
أن  الوزير،  السيد  والبد  اإلنتخابات  هاد  اإلستراتيجية.  قضاياه  من 
أغلبية  لنا  تفرز  اإلنتخابات خصها  هاد  ونزيهة وشفافة،  تكون حرة 

واضحة، أغلبية منسجمة، راه الفصل 103 السيد الوزير ديال هاد 
اليوم، شحال  عاد  ما�ضي  هادي  يتفعل شحال  كان خصو  الحكومة 
هدي والحكومة مرتبكة، شحال هادي والحكومة كان خصها تفهم بأنها 
خاصها دير الفصل 103 اللي في القانون اإلطار كان خصو يتفعل، ودرنا 
بالغ ديال اللجنة التنفيذية كنقولوا الحكومة خاصك دير الفصل 103، 
تفهم  كان خصها شحال هادي  حكومتكم غير منسجمة، حكومتكم 

ما�ضي عاد اليوم.

في هذا السياق، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية جاب عدة 
بالرفض،  قابلتينا  الوزير،  السيد  األسف  مع  إيجابية،  اقتراحات 
احنا قوة اقتراحية، احنا قوة جينا باش نعاونوا، ما يمكنش لألغلبية 
تكون معها وتقبل لها اإلقتراحات ديالها ومني نجيو حنا ترفض لينا 
اإلقتراحات ديالنا غير مقبول، راه احنا جينا باش نساهموا حتى حنايا 
نحسوا براسنا كحزب سيا�ضي وحزب وطني مارسنا العملية اإلنتخابية 
منذ اإلستقالل، وبالتالي على األقل نحسوا براسنا بلي اإلقتراحات ديالنا 
مقبولة، مع األسف، قوبلت كل اإلقتراحات ديالنا بالرفض، بما فيها 

مشاركة الشباب والجالية املغربية.

داملليون   6 كاين  املغربية  الجالية  بأنه  كتعرف  الوزير،  السيد 
داملغاربة على برا اللي محصيين، أما اللي مامحصيينش إال جينا نحسبوا 
واحد 10 داملليون، كان الشباب عندنا قوة كبيرة عندنا في البرملان، ما 
كاينش، عمالنا ومواطنونا ومغاربة العالم ما كاينش التمثيلية ديالهم، 
ودرنا اقتراح قوبل بالرفض. 180 غير حزب استقالل، بال ما نهضروا 
 180 تقريبا  عندنا  استقالل  حزب  سياسية،  أخرى  تنظيمات  على 
تنظيم خارج الوطن سيا�ضي، هاد الناس اليوم كيقولك بما أنهم احنا 
ما دافعوش علينا وما نكونوش معكم في البرملان إيوا نمشيو نحلوا هاد 
التنظيمات السياسية عالش غادي نديروا تنظيم سيا�ضي وملي يجي 
وقت اللي خصنا نكونو نشاركو معكم ما تنصفوناش؟ كذلك، كنا نأمل 
أن تأتي هذه الحكومة بمدونة عامة لالنتخابات تجمع ما تشتت من 
النصوص التشريعية املتعلقة باملنظومة االنتخابية، ما شفنا والو. كنا 
نأمل في إحداث هيئة مستقلة لإلشراف عن االنتخابات على غرار ما 
هو معمول في أكثر من %70 من دول العالم، مع األسف، الحزب الذي 
يترأس الحكومة كان يؤمن بهاذ ال�ضي قبل ما يترأس الحكومة، اليوم 
ما كنشوفوش هاذ ال�ضي على الواقع، وبالتالي كنا نأمل من الحكومة 
أخذ تدابير لتخليق العملية اإلنتخابية، بعدما أبانت املمارسة عن عجز 
املقاربة القانونية ملواجهة استغالل املال املفرط كوسيلة للضغط على 
الناخبين، راه املال املفرط ما كيستعملش فقط نهار االنتخاب، راه كاين 
اللي كيستعملو طول السنة، ومع ذلك ما شفنا حتى �ضي تغيير مع هاذ 
الحكومة هاذي. كاين املال وكاين كذلك السلطة، وكذلك اليوم راه ما 
كاينش غير فيروس كورونا راه كاين كذلك فيروس آخر غادي نشوفوه 
ما  واللي  املال،  ديال  الفيروس  هو  الفيروس  وهاذ  االنتخابات،  في 
غنلقاولوش لقاح ربما هاذ الحكومة ما لقاتلوش �ضي لقاح مضاد باش 

تعفينا من أننا مرة أخرى نتكلمو على إستعمال املال.
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السيد الوزير، والبد من إعمال مبدأ الحياد اإليجابي من طرف 
كاين  باللي  كنعرفو  املمارسات،  هذه  ملواجهة  العمومية  السلطات 
مجهود، ولكن خصنا نعززو هاذ املجهود، خصنا أنه إن شاء هللا بحول 
هللا تكون هاذ العملية، احنا من جهتنا كفريق استقاللي غادي رغم 
النواقص وكل ما سجلناه من مالحظات غادي انخرطوا معكم، وغادي 
نكونو سّباقين لدفع املواطنين باش يمشيو لصناديق اإلقتراع، رغم أن 
االقتراحات ما تقبالتش غادي نكونو دائمين في صف الوطن مهما كانت 

الظروف والصعاب، وال يهمنا من سوف يربح املهم هوأن بالدنا تربح.

السيد الوزير، راه متمسكين في الفريق اإلستقاللي باألمل من أجل 
تيهئ الظروف املناسبة والشروط القانونية والتنظيمية واإلدارية واملالية 
إلنجاح هذا التمرين الديمقراطي، غادي يكون فيه بالدنا هي املنتصر 
والتمثيلية  التعددية  يضمن  غادي  اللي  الديمقراطي  للخيار  الوحيد 

واإلنصاف.

املعركة  هاذ  من  منتصرين  نخرجو  أننا  نتمناو  الوزير،  السيد 
السياسية ألنها معركة فقط سياسية، أما املعركة الحقيقية هو أن 
املواطن يحس بالتغيير، املواطن يحس بأنه احنا مجتمعين فهاذ مجلس 
النواب من أجل الكرامة ديالو، من أجل أنه يعيش عيش كريم إن شاء 

هللا.

في األخير، ما يمكن لي إال نستشهد بالقول ديال سيدي رّبي: فهدى 
هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه( صدق هللا العظيم والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

حافظين  كلنا  راه  هللا  عبد  ال�ضي  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
القرآن..، الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد مبديع بإسم الفريق الحركي 
سيقدم لنا عرضا شامال يهم مشاريع القوانين التنظيمية األربع، تفضل 

السيد الرئيس.

النمئب السيد احمد اشديع  ئيس الفريق الحركي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

في البداية، البد من التذكير بأن هذه النصوص التشريعية تكت�ضي 
نناقش مشاريع  بالذات ونحن  الفارقة  اللحظة  في هذه  بالغة  أهمية 
قوانين تنظيمية، ستعّزز ال محالة الخيار الديمقراطي الذي اتخذته 
د للتحّول التاريخي للمغرب الذي 

ّ
البالد نهجا وسلوكا وممارسة، وستوط

جعل هذا الخيار من ضمن املبادئ الدستورية التي أقرها دستور 2011.

في هذا املقام، ال يسعنا السيد الرئيس، إال أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا 
باملسار الديمقراطي للمغرب، وبالتراكمات اإليجابية التي حققناها على 
التي  التراكمات  هذه  الوطنية،  الديمقراطية  املمارسة  تاريخ  امتداد 
انطالقا من  مثيلة،  أخرى  بلدان  مع  باملقارنة  الريادة  بالدنا  أكسبت 
القويم  الديمقراطي  لنهجنا  املؤطرة  والخصوصيات  واملبادئ  األسس 

الذي.. السيد الرئيس ضمن ليا شوية ديال..

السيد الرئيس:

السيدات النائبات والسادة النواب من فضلكم اإلستماع للسيد 
الرئيس.

النمئب السيد احمد اشديع  ئيس الفريق الحركي:

بكرا السيد الرئيس،

هذه التراكمات التي أكسبت بالدنا الريادة باملقارنة مع بلدان أخرى 
لنهجنا  املؤطرة  والخصوصيات  واملبادئ  األسس  من  انطالقا  مثيلة، 
الديمقراطي القويم الذي رسخ دعائمه وأسسه جاللة امللك، محمد 
على  والساهر  واستمرارها،  الدولة  دوام  أيده هللا، ضامن  السادس، 

حسن سير املؤسسات الدستورية وصيانة اإلختيار الديمقراطي.

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

حضرات السيدات والسمدة،

تحديات  تشكل  التي  املتعددة  السياقات  نستحضر  ونحن  إننا 
حقيقية أمام بالدنا، فإننا في الحركة الشعبية نشيد ونحيي عاليا الجهود 
الجّبارة والخطوات املقدامة والتوجهات السديدة لجاللة امللك، محمد 
السادس، حفظه هللا، بفضل حكمة جاللته أصبحت البالد صمام 
حماية وأمان في مواجهة كل اإلكراهات التي عرفها املغرب، وهذا يحيلنا 
على التدبير الجيد الذي اعتمده املغرب في عدة قضايا مصيرية، نذكر 
منها على سبيل املثال ال الحصر مواجهة كوفيد19- وأيضا النجاحات 

نت بالدنا من تحصين وحدته الترابية.
ّ
الدبلوماسية املتالحقة التي مك

السيد الرئيس،

اعتمدته بالدنا بخصوص  الذي  التوافقي والتشاوري  النسق  إن 
مشاريع النصوص اإلنتخابية املتعلقة باإلعداد لإلستحقاقات املقبلة، 
تعتبر من العناوين الكبرى للتفرد املغربي الذي يجعل دائما مصلحة 
الوطن فوق كل اإلعتبارات والحسابات، هذه الخاصية التي ملسناها 
أيضا في محطات أخرى وفي سياقات مختلفة، بعناوين أخرى، سيمتها 
بالوطن  األمر  يتعلق  حينما  واإلجماع،  والتكافل  والتآزر  التضامن 

وقضاياه ووحدته الترابية.

التشاركية  باملقاربة  نشيد  الرئيس،  السيد  املنطلق  هذا  من 
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والتشاورية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد نصوص، وفي هذا اإلطار 
نتقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس الحكومة على روحه التوافقية 
الذي  الدؤوب  بالعمل  ننوه  كما  اإلنتخابية،  املنظومة  هذه  لبلورة 
قام به السيد الوزير، وزير الداخلية املحترم مشكورا وأطر الوزارة، 
بمقاربة اتسمت بالحياد والتجرد املبني على تقريب وجهات النظر على 
إختالفها، وهو األمر الذي أدى إلى إنتاج هذه النصوص املتوافق على 
مجمل أحكامها دون أن نن�ضى الدور البارز للسيد رئيس لجنة الداخلية 

وأعضائها والنائبات والنواب املساهمين في أشغالها.

السيد الرئيس،

تقدمنا كما هو معلوم، كفريق حركي، بمجموعة من التعديالت على 
هذه النصوص داخل لجنة الداخلية، منها ما يتعلق ب:

تمثيلية الشباب ومغاربة العالم؛ .•

القاسم اإلنتخابي؛ .•

تجويد الحملة اإلنتخابية؛ .•

مراجعة نمط اإلقتراع في بعض الجماعات؛ .•

توسيع حاالت التنافي؛ .•

تمويل األحزاب؛ .•

رفع املنع عن الرموز الوطنية في الحمالت اإلنتخابية وغيرها. .•

فهناك تعديالت سحبناها وأخرى تشبتنا بها، وذلك انطالقا من 
التجربة وما استنتجناه خالل املمارسة، وهذا ما يطالب به املواطنون 
تفاجأنا  املحترم،  الوزير  السيد  الشديد  األسف  مع  لكن  أنفسهم. 
لرفضكم لبعض التعديالت رغم أنها جاءت بتحسينات وبالتجويدات 
األغلبية،  في  ونحن  الحزبية،  وللمردودية  املغربي  السيا�ضي  للمشهد 
وتفاجأنا برفضكم القاطع لهذه املقترحات. مع األسف السيد الوزير، 
لم تقبلوا هذه التعديالت كحكومة، مّما دفعنا إلى التشبث بها وعرضها 
على التصويت. ولحسن الحظ، اقتنعت لجنة الداخلية بهذه التعديالت 
وتجاوبت معها وصوتت لفائدتها باألغلبية. صحيح، أننا وجدنا في هذه 
القوانين عددا من املقترحات التي تضمنتها مذكرة الحركة الشعبية، 
وهي اقتراحات نعتبرها جوهرية وأساسية تعزز آلية الديمقراطية وتوسع 
املشاركة وتعطي فرصة متساوية ملختلف األحزاب السياسية، وبالتالي 
فما اقترحناه ينسجم مع خياراتنا وتطلعات بالدنا، وليس لنا أن نتلقى 

درسا من أي أحد نحن نشتغل بقناعاتنا السياسية والحزبية.

السيد الوزير، فبعض هذه التعديالت اقترحناها رغم أنها ال تخدم 
العديد منا، ولكن املرحلة تستدعي نكران الذات وجعل مصلحة الوطن 
كل  إلى  حاجة  في  التنموي  الديمقراطي  فنموذجنا  اعتبار،  كل  فوق 
مؤسساتنا وكل مواطنينا وشبابنا ونساءنا وأخواتنا وإخواننا مغاربة 
العالم، وهذا هو سند ومبرر تعديالتنا، وليس إقصاء أي طرف آخر. 

وإن كنا نقبل بقواعد الديمقراطية، فهذا هو التجسيد الحقيقي لها.

ال�ضي اإلبراهيمي املحترم ما كاينش، األغلبية ليست هي اإلنجرار وراء 
حزب وحيد وواحد، بل هي جذب وأخذ ورد بين مكوناتها.

السيد الرئيس املحترم،

تقدمنا بتعديل القاسم اإلنتخابي على أساس املقيدين في اللوائح 
لكون  اعتبارا  الصحيحة،  األصوات  على  اإلعتماد  بدل  اإلنتخابية 
القاسم اإلنتخابي املطبق اليوم ال يمكن من املطابقة بين عدد األصوات 
املحصل عليها وعدد املقاعد املخولة لكل الحزب بموجبها داخل مجلس 
النواب. مثال حزب حصل على 500 ألف صوت وحزب آخر حصل على 
مليون و500 ألف صوت، وفي املحصلة الحزب األول يحصل على خمس 
املقاعد رغم حصوله على ثلث األصوات بالقياس مع الحزب اآلخر، وهذا 
هو املبتغى من هذا التعديل الذي اقترحنا ورفضتمه السيد الوزير، 

وشكرا للسيدات والسادة النواب الذين صوتوا عليه.

وبناءا عليه وترسيخا للخيار الديمقراطي، تقدمنا بتعديالت في هذا 
اإلطار لضمان الترجمة الحقيقية للوزن اإلنتخابي لكل حزب.

نؤكد  املوضوع،  هذا  حول  مغالطات  من  يشاع  ما  وبخصوص 
بأن هذا القاسم هو تحدي لجميع األحزاب من أجل توسيع املشاركة 
وتقديم عروض سياسية قادرة على إقناع املواطنين باملشاركة، علما أن 
التصويت إجباري بمقت�ضى القانون. كما ينبغي التأكيد على أن اللوائح 
التسجيل  باب  سيفتح  كما  دوري،  بشكل  تنقيحا  تعرف  اإلنتخابية 
والتنقيح والطعن بطبيعة الحال رفعا لكل لبس، من يظن أن األموات 

سيصوتون، ولكل حق أريد به باطل.

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

إن تجويد القوانين اإلنتخابية أمر مهم وإن كان ليس غاية في حد 
ذاته، وفي هذا اإلطار وبخصوص الجماعات الترابية ومن منطلق الوالية 
الضعف،  ومواطن  القوة  نقط  من  أظهرته  وما  الحالية  التأسيسية 
فطموحنا يظل كبيرا السيد الوزير املحترم، ومن خاللكم الحكومة، 
هو التفكير في مراجعة القوانين التنظيمية الثالث )الجهات، املجالس 
اإلقليمية والجماعات املحلية( لكونها تتضمن قواعد انتخابية لتشكيل 
القوانين  على  املنصبة  التعديالت  مع  مالءمتها  يتطلب  مما  أجهزتها، 
إشكالية  حل  جانب  إلى  أعضائها،  بانتخاب  الصلة  ذات  التنظيمية 

اإلختصاصات والتداخل بين هذه الجماعات في املمارسة.

انطالقا مما تقدم السيد الرئيس املحترم، السيد الوزير املحترم، 
الديمقراطي  ولعمقها  لنجاعتها  املشاريع،  لهذه  باإليجاب  سنصوت 
املرّسخ لرهان التعددية السياسية التي دافعنا عنها منذ فجر اإلستقالل. 
سنصوت ألن مجمل التعديالت الواردة فيها تقدمنا بها في مذكرة حزبنا 
التي كانت نتاج دراسة معمقة. سنصوت لصالح هذه املشاريع القوانين 
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ألننا في املدرسة الحركية نجعل دائما مصلحة الوطن فوق كل الحسابات 
الحقيقية  التمثيلية  لترجمة  الباب  تفتح  وألنها  الضيقة،  الحزبوية 
لألحزاب السياسية داخل املؤسسات املنتخبة وتوسيع املجال لتعزيز 

مكانة املرأة داخل هذه املؤسسات.

السياسية  املشاركة  توسيع  هو  اليوم  الحقيقي  التنافس  إن 
وتقوية  النخب  وتجديد  الجديدة  األجيال  جاذبية الستقطاب  وخلق 
املؤسسات، ألن املكان الطبيعي للصراع السيا�ضي هو داخل املؤسسات 

وليس حولها أو من أجلها.

السيد الرئيس، السيد الوزير، شكرا لكم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم الفريق اإلشتراكي، السيد 
من  انطالقا  شامال،  كذلك  تدخال  سيقدم  أمام  شقران  الرئيس 
مشاريع  التنظيمية  بالقوانين  عالقة  له  ما  كل  في  الفريق  مالحظات 
القوانين التنظيمية األربعة لكم الكلمة، السيد الرئيس. نعم، تفضلوا.

النمئب السيد بقرا3 أامم،  ئيس الفريق االبتراكي:

املداخلة ديالنا السيد الرئيس، حتى للمناقشة ديال القانون ديال 
األحزاب السياسية، شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، املتدخل املوالي بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
السيد النائب سعيد الزيدي.

النمئب السيد سعيد الزيدي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

نتدارس  التي  الهامة  الدستورية  الجلسة  هذه  في  نجتمع  ونحن 
فإننا  ببالدنا،  املقبلة  لإلنتخابات  املنظمة  القانونية  املنظومة  فيها 
نستحضر التطور السيا�ضي والدستوري واملؤسساتي والحقوقي ببالدنا، 
ونستحضر أيضا التحديات الدقيقة التي تعيشها بالدنا إن على مستوى 
التحول الكبير الذي حققته قضية وحدتنا الترابية وما يستدعيه ذلك 
من تحصين بتمتين الجبهة الداخلية أو على مستوى املتغيرات اإلقليمية 
والدولية املتسارعة. وهذه التحديات تفرض على بالدنا تقوية الدولة 
والسياسية  الدستورية  املؤسسات  وتقوية  الديمقراطية،  الوطنية 
وخلق وعي جماعي بمختلف التحديات التي تجابهنا، والقيام باإلصالحات 
لألحزاب  الدستورية  األدوار  وتقوية  الالزمة  واملؤسساتية  السياسية 

السياسية التي تعتبر عمق املمارسة الديمقراطية وآلية ضرورية لتقوية 
املؤسسات الوطنية، مؤسسات لها سلطات واختصاصات على جميع 

املستويات وتمارس فعال هذه الصالحيات.

البدائل  أن  نقول،  وسنظل  واإلشتراكية  التقدم  في  قلنا  لقد 
اإلقتصادية واإلجتماعية مهما بلغت درجة جودتها، فهي لن تؤتي ثمارها 
ما لم يتوفر لها فضاء ديمقراطي مالئم ومؤسسات منتخبة قوية وذات 
قوية  سياسية  بأحزاب  سليمة،  وحزبية  سياسية  وحياة  مصداقية 
تمتلك استقاللية قرارها، والعمل على توسيع فضاء الحريات واحتضان 
تعبيرات الرأي على اختالفها، وضمان شروط ممارسة إعالمية تقوم على 
الحرية واملسؤولية. لذلك، كنا نصر والنزال، في التقدم واإلشتراكية، 
وطالبنا الحكومة مرارا وتكرارا وأثرنا انتباهنا إلى ضرورة تحضير األجواء 
السياسية العامة لإلنتخابات املقبلة، وتيهيء شروط اإلنفراج الحقوقي 
والسيا�ضي وتصفية األجواء، ال سيما من خالل اتخاذ مبادرات إيجابية 
فيما يخص معتقلين الحركات اإلجتماعية في الحسيمة وفي جرادة وفي 
غيرها من املناطق، والتعاطي بأكبر قدر من األريحية واإلنفتاح مع كل 
مظاهر التعبير عن الرأي، والطي النهائي لبعض امللفات املؤملة والقاسية. 
ولكننا نشك في قدرة هذه الحكومة على تحمل مسؤوليتها السياسية، 
ونعبر عن خيبة أملنا من ضعف، إن لم نقل غياب حضورها السيا�ضي 
نتيجة التطاحن بين مكوناتها، وأهدرت مع األسف كل اإلمكانيات التي 

من شأنها إحداث جو من التعبئة الوطنية.

وهي مناسبة نجدد من خاللها دعوتنا للحكومة من أجل خلق أجواء 
واملواطنين  للمواطنات  قوية  مشاركة  ولضمان  الثقة  إلعادة  تعبوية 
وضرورة انخراطهم ووعيهم في إفراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية، 
إرادة  واحترام  الشريف  والتنافس  والشفافية  النزاهة  من  إطار  في 
الناخبات والناخبين، حتى تشكل اإلستحقاقات اإلنتخابية القادمة لبنة 
جديدة ضمن مسار تشييد الصرح املؤسساتي والديمقراطي الوطني، 
خاصة مع تزايد الوعي املجتمعي بالحقوق املشروعة في مجال الحقوق 
مجال  وفي  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية 
إلى  يترجم  أن  الذي يجب  الوعي  املجالية واإلجتماعية، هذا  العدالة 
مشاركة سياسية وانتخابية قوية، إذ ال ديمقراطية بدون ديمقراطيين.

إن التحدي األساس املطروح اليوم، هو استرجاع ثقة املغاربة في 
الوطنية املنتخبة على الخصوص، وهو ما من شأنه أن  مؤسساتهم 
يضمن املشاركة الواسعة للمواطنات واملواطنين في املحطة اإلنتخابية 
املناسبة  األجواء  تأمين  يمكننا  ومداخل،  مقاربات  وبهكذا  املقبلة. 
إلنجاح اإلنتقال التنموي، خاصة وأن بالدنا مقبلة على تنزيل ورش 
اجتماعي كبير، ورش تعميم الحماية اإلجتماعية الذي أعطى جاللة 
امللك، محمد السادس، نصره هللا، انطالقته من أجل ضمان تعميم 
العدالة  إقرار  في  يسهم  مما  املغاربة،  لجميع  اإلجتماعية  التغطية 
اإلجتماعية املنشودة وبناء اقتصاد وطني قوي منصف ومدمج لكل 

الفئات اإلجتماعية.
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السيد الرئيس،

السيد الوزير،

 لقد ترافعنا في التقدم واإلشتراكية، من موقع املعارضة البناءة، 
في تجويد املنظومة القانونية املؤطرة لإلنتخابات، وتحديدا ما يتصل 
منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة 
وشفافية مختلف اإلنتخابات ومحاربة كافة أشكال الفساد اإلنتخابي، 
مناورات  لكل  التصدي  على  العمومية  السلطات  حرص  خالل  من 
إفساد العملية االنتخابية، وعدم ترددها في الضرب بيد من حديد على 
كل التجاوزات والخروقات االنتخابية، بما فيها استعمال املال لشراء 
الذمم. وترافعنا على تعزيز اآلليات املؤدية إلى االرتقاء بمسعى املناصفة 
واملساواة في مختلف املؤسسات املنتخبة، وأيضا فيما يتعلق بسبل 
بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرملان، 
التعددية  ترسيخ  يتيح  مما  االنتخابية  العتبات  مراجعة  عن  فضال 
وضمان تمثيلية كل التعبيرات السياسية والفكرية املتواجدة ببالدنا في 

مختلف املؤسسات املنتخبة.

وفي هذا اإلطار، يتعين اإلشادة بالروح اإليجابية التي وجدنا لدى 
التي  التعديالت واملقترحات  الداخلية واحتضانها ما يمكن من  وزارة 
تقدمت بها الفرق واملجموعة النيابية، خاصة ما يهم تمثيلية النساء 
على مستوى الدوائر االنتخابية الجهوية، وتوسيع حالة التنافي في بعض 
االنتدابات اإلنتخابية وضمان نسبة ثلث املقاعد لتمثيلية النساء على 
مستوى املجالس الترابية املنتخبة باالقتراع الالئحي. ونعتبر ذلك مدخال 
أساسيا يعزز تواجد النساء في هذه املجالس، ثم إقرار آليات تضمن 
ترشيحات شبابية على مستوى الدوائر االنتخابية املحلية، عالوة على 
املؤسسة  في  العالم  مغربيات  تمثيلية  لضمان  تحفيزية  إقرارآليات 

التشريعية على املستوى الجهوي واملحلي.

ولكن كنا ننتظر من وزارة الداخلية جرأة أكثر في التجاوب مع اقتراحاتنا 
وتعديالتنا، وعلى الخصوص تلك املرتبطة بدعم وتقوية تمثيلية النساء 
وتواجدهن في املؤسسات املنتخبة وضمان على األقل الثلث كحد أدنى، 
سواء على مستوى البرملان بمجلسيه أو بمجالس الجماعات الترابية 
والغرف املهنية وغيرها من املؤسسات املنتخبة، وسنواصل ترافعنا إلى 
جانب القوى الديمقراطية التقدميين والحركة النسائية والحقوقية 
من أجل السعي حقا نحو إقرار املناصفة، وتفعيل حقيقي لهذا املقت�ضى 
الدستوري. واليوم لم يعد من املمكن فصل القضية النسائية واملساواة 
عن املسار الديمقراطي والتنمية وتخليق الحياة العامة ببالدنا، ونعتبر 
في التقدم واإلشتراكية أن التمكين السيا�ضي للمرأة هو أحد مرتكزات 

تعزيز هذا املسار وبناء الدولة الحديثة.

السيد الرئيس،

نؤكد مرة أخرى على  التقدم واإلشتراكية  في  إننا  الوزير،  السيد 
وجه  على  البرملان  في  التمثيلية  من  املغربية  الجالية  تمكين  ضرورة 

التحديد، بحيث صار ملحا اليوم البحث عن الصيغ املثلى لتمكين ما 
يزيد عن 5 ماليين مواطنة ومواطن مغربي يعيشون خارج البلد من حقهم 
استكماال  الوطنية،  املنتخبة  املؤسسات  في  التمثيلية  في  الدستوري 
لإلرادة التي يعبر عنها دستور اململكة. ونعتقد أن الوقت قد حان التخاذ 
قرارات أكثر جرأة على هذا املستوى، وإقرار قواعد تمكنهم من اإلدالء 
بصوتهم في قنصليات وسفارات اململكة وانتخاب ممثلين لهم يحملون 
هم الحفاظ على حقوقهم الدستورية، وإنهاء حالة غير طبيعية تجاههم 
بعد 9 سنوات من إقرار هذه الحقوق الدستورية. ونحن في التقدم 
واإلشتراكية سنعمل على توفير كل الوسائل والسبل لتحقيق تمثيلية 
مغاربة العالم في اإلنتخابات املقبلة، من خالل تخصيص ترشيحات لهم 
بدوائر تشريعية، سواء على املستوى املحلي أو على املستوى الجهوي. 
مناسبة ندعو فيها إلى ضرورة بحث السبل لتمكين الكفاءات الحزبية 
من التواجد في املؤسسات املنتخبة، ونؤكد كذلك على ضرورة توفير كل 

الوسائل املمكنة من أجل توسيع املشاركة السياسية للشباب...

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب، االستماع إلى السيد النائب، من فضلكم 
جميعا..

النمئب السيد سعيد الزيدي:

العامة  الحياة  من أجل توسيع املشاركة السياسية للشباب وفي 
بشكل عام.

السيد الوزير املحترم، إن تشبثنا بضرورة مراجعة العتبة اإلنتخابية 
وجعلها عتبة إدماجية، إنما هو تشبث بالتعددية الحزبية والسياسية 
السياسية  التمظهرات  على  والصادق  الحي  التعبير  نعتبرها  التي 
إستراتيجي  وتتبناها كخيار  بالدنا  بها  تزخر  التي  والفكرية  واملجتمعية 
وجوهري، منذ أولى قوانين اململكة املتعلقة بالحقوق والحريات إلرساء 

دولة ما بعد اإلستقالل.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

إن اإلنتخابات املقبلة عليها رهان كبير من حيث كونها آلية أساسية 
ملمارسة الديمقراطية ولتوطيد البناء الديمقراطي واملؤسساتي الوطني، 
سياسية  شروط  وتوفير  وقوي  جديد  نفس  إعطاء  إلى  يحتاج  الذي 
والتي  قوية  مشاركة  لضمان  واالنفراج،  الثقة  مناخ  وخلق  مالئمة 
تبقى من التحديات األساسية، وذلك في إطار من النزاهة والشفافية 
النتخاب قوي سيا�ضي، ومؤسسات تمثيلية حقيقية قادرة على أن تبلور 
املخططات والبرامج التنموية وبلورة سياسات عمومية مدمجة وشق 
الطريق نحو املغرب الذي نريده، مغرب العدالة اإلجتماعية واملجالية، 
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انتخابات برهانات كبيرة إلفراز منتخبات ومنتخبين قادرين على تملك 
التحديات والرهانات التي تواجهها بالدنا وفي مستوى تطلعات وانتظارات 
املواطنات واملواطنين، ونطلب من وزارة الداخلية في هذا الصدد بأن 

تكون ضامنة للحياد والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقبل الختم، وجب التذكير مرة أخرى عن خيبة أملنا من الحكومة 
التي لم تكن في املوعد، وندعوها مرة أخرى إلى ضرورة خلق أجواء 
مالئمة ومغايرة ملا هو عليه الحال اليوم، وإن كنا متأكدين من عدم 
املقبلة عكس ذلك،  األيام  لنا  أن تكشف  القدرة على ذلك، ونتمنى 
وبالطبع فإن التقدم واإلشتراكية وهو يؤكد على كل ما سبق، يعي بأن 
البناء الديمقراطي ال يأتي مرة واحدة ولكنه بناء تدريجي يجب أن تنخرط 
فيه كل القوى املجتمعية، بحيث يجب مواصلته وتحصينه وتعزيزه، 
وبهذه الروح قاربنا مشاريع القوانين اإلنتخابية املؤطرة لإلستحقاقات 
املقبلة. لذلك، ولكل هذه اإلعتبارات فإننا في املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية سنصوت باإليجاب لصالح هذه املشاريع. شكرا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، هناك تعديل بسيط جدا إذا سمحتم أعطي 
الكلمة للسيد الرئيس شقران أمام بإسم الفريق اإلشتراكي.

رغم  البعض،  لبعضنا  نستمع  النواب،  السادة  النواب،  السادة 
طول املسافة.

النمئب السيد بقرا3 أامم  ئيس الفريق االبتراكي:

ل حتى اآلخر، لكن األخوات 
ّ
شكرا السيد الرئيس، كنت ناوي ندخ

ل في األول وأنا انسان ديمقراطي.
ّ
واإلخوان في الفريق طلبوا مني ندخ

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق االشتراكي في هذه الجلسة 
الهامة املخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية 
هي  ببالدنا،  السياسية  والحياة  املقبلة  اإلنتخابية  اإلستحقاقات  تهم 
مشاريع القوانين التنظيمية التي ارتأينا في الفريق اإلشتراكي مناقشتها 
ولوحدة  جهة،  من  لنا  املخصص  الزمني  الحيز  لضيق  واحدة  دفعة 

املوضوع والسياق من جهة ثانية.

السيد الرئيس،

ال يمكن بداية ونحن بصدد مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية 
على  بالدنا  تعرفها  التي  الهامة  اإليجابية  بالحركية  ننوه  أن  إال  هاته 
لها  التحديات واإلمكانات املصاحبة  مستويات متعددة رغم صعوبة 

ورغم الظرفية اإلستثنائية املتسمة، خصوصا باآلثار الوخيمة لجائحة 
كوفيد19- وتبعياتها اإلقتصادية واإلجتماعية عبر العالم، وقد عشنا 
وال نزال تمكن بالدنا من تحقيق نجاحات كبرى الفتة ومحددة للقادم 
من التحوالت ال فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، وال فيما يتعلق 
التي  الكبرى  املجانية  التلقيح  عملية  وما  وآثارها،  الجائحة  بمواجهة 
معنى،  ذات  ورسالة  رمزية خاصة  في  امللك،  انطالقتها جاللة  أعطى 
إال مثال حي ناطق على قدرة بالدنا في إنجاح ما تصبو إليه على كافة 
األصعدة متى توفرت اإلرادة واإلنخراط الجماعي، ومتى كان الخطاب 
الواقعي املحفز للطاقات واملؤسس للمستقبل بهمم ملؤها األمل. بالدنا 
تحتاج اليوم، ونقولها ونكررها في كل مداخلة، لجرعات مستمرة من 
األمل، إذا كنا نعيش اليوم تحدي تلقيح املواطنات واملواطنين ملواجهة 
نلقح  أن  وكأحزاب سياسية  لألمة  كممثلين  واجبنا  فإن  كوفيد19-، 
الوطن بالواقعية املحصنة بلغة األمل. لقد جاء دستور 2011 في فقرته 
األولى من فصله السابع على أنه: »تعمل األحزاب السياسية على تأطير 
املواطنات واملواطنين، وتكوينهم السيا�ضي، وتعزيز انخراطهم في الحياة 
الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين 
واملشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل 
املصطلحات  ولعل  الدستورية«.  املؤسسات  نطاق  وفي  الديمقراطية 
ولكنها  الدستوري،  النص  لتأثيت  تأت  لم  الفقرة  هذه  في  واملفاهيم 
السياسية وأدوارها  لبيان دور األحزاب  النضال  عصارة سنوات من 
السيا�ضي  املواطنات واملواطنين وتكوينهم  تأطير  الدستورية؛  الوطنية 
وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، ملاذا ذلك؟ 
أدوارهم  لعب  على  واملواطنين  املواطنات  تحفيز  غير  منه؟  املراد  وما 
كاملة في مسار التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ببالدنا من 
منطلق الوعي التام بالتحديات املطروحة واإلمكانات الذاتية واألولويات 
الواجب اإلنكباب عليها واملشاريع املجتمعية القادرة على تحقيق التغيير 
األفضل، سؤال يفرض نفسه، هل نجحت األحزاب السياسية في تفعيل 
وتجسيد ذلك على أرض الواقع؟ لقد ناضلت أحزابنا الوطنية وعلى 
رأسها االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية من أجل ذلك ونجحت رغم 
كل العوائق والصعوبات وطيلة عقود في التكوين السيا�ضي للمواطنات 
الحقيقة،  أجل  من  الوطنية  الحياة  في  انخراطهم  وتعزيز  واملواطنين 
التغيير ممكن واإلنقاذ معا من أجل  بإرادتكم  أوال والتغيير  الحقيقة 
إنقاذ ومواصلة البناء، معا من أجل مواصلة البناء، نجحت بالنضال 
بوضوح الخطاب وبتحمل املسؤولية كاملة من منطلق أولوية مصلحة 
الوطن على مصلحة الحزب، نجحت أساسا في وضع قاطرة البالد على 
سكة البناء الديمقراطي الذي صار خيارا دستوريا وثابتا من ثوابت 
األمة. ونحن في الفريق اإلشتراكي، هذا الحزب الذي يضع دائما مصلحة 
الوطن فوق كل املصالح، مطمئنون في الفريق اإلشتراكي، في اإلتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية، مطمئنون للمسار الذي تعرفه بالدنا رغم 
ما يصادفه وقد يصادف من عثرات وحواجز تجتهد في تبخيس العمل 
الوسائل،  بشتى  واملواطنين  املواطنات  وتراهن على عزوف  السيا�ضي 



عدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8767  

التي تفصل املواطن عن واقع بالده  وخاصة منها خطابات التضليل 
بعيدا  بلغة الشك والعدمية وشخصنة الصراع  وواجبه تجاه وطنه 
عن املشاريع املجتمعية. وقد عشنا في العقدين األخيرين مع حكومة 
التناوب ظهرت واحد الثقافة ديال التشكيك والخطاب ديال العدمية 
وخلق واحد النوع ديال الخطاب، واحد اللحظة وصل حتى لدرجة ديال 

التكفير ديال املناضالت واملناضلين.

هذا األمر اللي جعل طيلة سنوات واحنا كنعرفوا ألن كتظهر أجيال 
جديدة لم تعش محطات سابقة تعيش واقعا الذي تعيش فيه، تكونت 
وبدات تترسخ عند املواطنات واملواطنين، عند شباب وشابات واحد 
في  الالثقة  من  النوع  وواحد  السياسية  العمل  في  الالثقة  من  النوع 
الفاعل السيا�ضي، خاصة في أوج سياسة تنهج التهجم على األشخاص، 
تشخص كل �ضيء وتبتعد عن املشاريع وعن الخطابات وعن املرجعيات 
وعن كل ما يمكن أن يحفز املواطنات واملواطنين على االهتمام بالشأن 
العام واالنخراط فيه واإليمان بأن لهم دور حقيقي أسا�ضي محوري في 

أي تغيير يمكن أن تعرفه بالدنا.

السيد الرئيس،

نعتبر كفريق اشتراكي بأن مشاريع القوانين التنظيمية تشكل خطوة 
جديدة إيجابية في تفاعلها مع مطالبنا ومع تفاعل املواطنات واملواطنين 
ال فيما يتعلق بحضور املرأة ومساهمتها من داخل املؤسسات املنتخبة، 
وال من حيث توسيع حاالت التنافي وتمكين األحزاب السياسية من آليات 
لعب أدوارها الدستورية وتحسين مواردها املالية الذاتية وتشجيعها 
بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  والشابة  النسائية  الطاقات  ترشيح  على 
دواعي الجهوية التجريد من العضوية، العدالة اإلنتخابية وغير ذلك من 
اإلصالحات الهامة التي جاء كثير منها في مذكرة حزبنا االتحاد االشتراكي 

للقوات الشعبية املتعلقة بإصالح املنظومة اإلنتخابية.

ونعتبر وتلك مسألة مبدئية بالنسبة لحزب يدرك تمام اإلدراك جوهر 
وروح املمارسة الديمقراطية، أن الرهان األسا�ضي يبقى عند كل محطة 
واستحقاق انتخابي في حجم انخراط املواطنات واملواطنين بما يحد من 
العزوف وبما تتحقق معه شروط التمثيل الديمقراطي والديمقراطية 
املواطنة والتشاركية، والديمقراطية لم تكن يوما غاية في حد ذاتها، بل 
هي وبما يصاحبها من وضوح املشروع والتشبع بقيم حقوق اإلنسان 
ومتطور  متجدد  إنساني  عاقل  كخيار  املجتمعات  وثيرة  بشموليتها، 
تتجسد معه وجه الدولة واملؤسسات والحق وقانون، هذا هو املراد 
من الديمقراطية، الديمقراطية هي اللي تتوصلنا لواحد الفضاء وطني 
يسود فيه القانون، تسود فيه دولة املؤسسات، تحترم فيه الحقوق، 
تربية  هي  ثقافة،  هي  الديمقراطية  شموليتها،  في  اإلنسان  حقوق 
باألساس، والديمقراطية تقت�ضي كما تقتضيه أن يكون املرء في داخله 
ديمقراطيا، وقد رأينا عبر التاريخ وفي تجارب التاريخ، تجارب املمارسة 
بعض  جعلت  السيئ  وجهها  في  الديمقراطية  أن  كيف  الديمقراطية 
فالديمقراطية هي مجرد  وبالتالي  السطح،  الديكتاتوريات يطفو على 

وسيلة وهي متجددة وتتطلب مع تطور املجتمع كثيرا من اإلجتهاد كثيرا 
من التواضع، الديمقراطية كترتابط باالنتخابات ملي تننتحدثوا على 
الديمقراطية، كنربطوها دائما باالنتخابات، ما كنربطوهاش بالسلوك 
داخل املؤسسات كيفاش تتجسد كقيم في فعل وسلوك من يتحمل 
مسؤولية تدبير الشأن العام، واالنتخابات هي لحظة تنافس شريف 
لها ما قبلها ولها ما بعدها في ذلك بعد نظر، وفي ذلك باألساس جوهر 
املسؤولية في التعاطي مع القضايا الكبرى للبالد ، راه كدار انتخابات 
وتتشكل أغلبية وكاينة معارضة، احنا الحمد هلل في بالدنا كاينة التعددية 
السياسية حتى من تم التفكير في واحد القضية معينة الحمد هلل قطبية 
مصطنعة، الحمد هلل لم يتحقق ذلك، وكاينة أغلبية وكاينة معارضة 
ومن يفكر ويجتهد ويعمل على أن يحتل املرتبة األولى يجب بالضرورة 
معه  ستدبر  التي  األغلبية  تلك  في  يفكر  أن  وبعدها  اإلنتخابات  قبل 
املرحلة املقبلة، هذا أمر أسا�ضي ألن التجانس والتضامن وما إلى ذلك 
هو قبلي وبعدي كذلك، راه ما يمكنش تجي املحطة ديال اإلنتخابات وأن 
ل من كل �ضيء وأن نلصق السيئ باآلخر والجيدة بنا بحثا عن أغلبية 

ّ
نتحل

قادمة، املسألة مسألة أخالقية باألساس والسياسة أخالق، باش نكونو 
واضحين، احنا في الفريق االشتراكي كنعاتبرو القوانين االنتخابية بقدر 
ب نوعا من التباث، أننا ما�ضي كل محطة انتخابية، 

ّ
ما يجب أن تتطل

ما�ضي كل محطة انتخابية يبدا يتخلق فيها واحد النوع ديال النقاش 
اللي ربما تيشوش على الصورة ديال األمل اللي كتعطيها واحد املجموعة 
ديال اإلصالحات اللي تتعرفها بالدنا ويكون واحد التباث، لكن في نفس 
الوقت األمر يقت�ضي وهذا دور الفاعل السيا�ضي بأن يعمل على تقييم 
هذه القوانين وحضورها في الواقع، وما نتج عنها واإلجتهاد من أجل وضع 
قواعد قانونية أخرى قادرة على تقديم اإلجابات لهاذ اإلشكاليات اللي 
كاينة، و يقارنوا الواقع اللي كاين، إيوا راه كاين جماعات يسيرها ائتالف 
يضم مجموعة من األحزاب وناجحة في مهامها، وأخرى ما نجحاتش، 
وكاينة جماعات يدبرها حزب واحد وتعيش الكوارث الكبرى، وكاينة 
النوع  جماعات يدربها حزب واحد وتعيش..، بمعنى هنا خص واحد 
ديال التقييم ديال هاذ األنظمة االنتخابية اللي كاينة، راه العيب العيب 
أحيانا ال يكون في القوانين نفسها يكون في تنزيل النتائج ديالها، لكن 
في نفس الوقت أحيانا تبرز التجربة بأن القوانين تقت�ضي كثيرا من 
التعديل من أجل تحقيق نوع من العدالة ليس فقط في التمثيلية، ولكن 
بالعدالة اللي تجعل على أن حتى األصوات ديال املواطنات واملواطنين ال 
يختلفون بين منطقة وأخرى، وكأن هاذ املنطقة هاذي عندها أصوات 

عندها قيمة وهاذ املنطقة ما عندهاش قيمة.

السيد الرئيس،

السيدات والسمدة،

ال يمكن كفريق اشتراكي إال أن نؤكد على ضرورة التوجه صوب 
واإلجتهاد  الخطاب،  في  املسؤولية  من  بكثير  املقبلة  اإلستحقاقات 
واالختيار في جعل النقاش مؤسسا على البرامج واالختيارات واألولويات 
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الكفيلة بفرز التوجهات واملرجعيات أمام املواطنات واملواطنين، بعيدا 
عن كل ما من شأنه تمييع الحياة السياسية وتبخيس الفعل السيا�ضي 
وحصر اإلعداد في التهجم على اآلخر وشخصه، في لحظة وجب أن يدرك 
فيها ااملرء في مغرب التعددية السياسية بأن األساس ال يكمن بالضرورة 
في املرتبة األولى، ولكن في القدرة على تحقيق األغلبية والحفاظ عليها 
بكثير من الحكمة والجدية، وأساسا بجعل الثقة مدخال ومخرجا لكل 
تحالف مستقبلي، والثقة هنا ما تتهزناش إيال وقعت �ضي حادثات في 
الطريق، و قعت فهاذ التجرية وما م�ضى مشكل كاينة بعض النقط اللي 
وقعت، الحزب الذي يقود الحكومة راه في بعض القوانين كان هناك 
اللجنة ديال العدل والتشريع  القانون ديال اإلطار مؤخرا في  نقاش، 
فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الرشوة وقع إشكال، والحياة هي هاذي 
الحياة السياسية، األسا�ضي هو كيف ندّبر األمر وكيف نتعاطى معه 
بشكل مسؤول، وكيف نقدم رسالة واضحة للمواطنات واملواطنين بأنه 
ال إشكال في اإلختالف، بل وال إشكال في الخالف ألنه خصو يكون، ألن 
راه ما يمكنش نكونو قوالب ديال السكر، راه كل واحد عندو مرجعيتو 
ومشروعو املجتمعي واللي تم اإلتفاق على �ضي حاجة املهم أن يلتزم كل 
بما يلتزم به، نعتبر بأن هذه القوانين التي نحن بصددها قدمت واحد 
املجموعة ديال اإلجابات، ربما ال تجيب على كل ما كنا ننتظره، لكننا 
نؤمن، نؤمن بأن مسار النضالي طويل، املسار ديال النضال ديال التغيير 
ديال التحول ديال املجتمعات ال ينتهي عند محطة بعينها، املحطة هي 

محطة وقوف فقط من أجل انطالقة جديدة، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائب مصطفى  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  لكم  شكرا 
شناوي، كما تريدون السيد النائب.

النمئب السيد اصطفى بنموي:

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

تحية واحترام، في البداية نعتقد في فيدرالية اليسار بأننا نجحنا في 
عملية التلقيح من خالل انخراط جميع املغاربة وتبوأنا أول املراتب في 
عمل التلقيح، فإنه بإمكاننا كذلك أن ننجح من أجل إنجاح اإلستحقاقات 
املقبلة أن نتعاون كمغاربة لخلق جو من االنفراج السيا�ضي في البالد، 
وإعطاء إشارات قوية إيجابية بإطالق معتقلي الريف وجرادة ومعتقلي 
الرأي، بخصوص النقاش الدائر حول القاسم االنتخابي، نقول نعم 
للديمقراطية بطبيعة الحال، نعم إلشراك أكبر عدد من الحساسيات 
السياسية إذا كان هذا هو الهدف، نعم للديمقراطية، نعم لكل تعبيرات 
املجتمع داخل البرملان، نعم إلشراك أكبر عدد من األحزاب، لكن ليس 
بهذا الشكل، ليس بهذا األسلوب وليس بهذه التقنية، نحن فيدرالية 

اليسارطالبنا وما زلنا بإصالح شامل ملنظومة االنتخابات، بداية باعتماد 
البطاقة الوطنية إلى آخره لن أطيل ليس لي ما يكفي من الوقت، ولقد 
تقدمنا فهاذ اإلطار باقتراح فهاذ املجال بتوسيع الدوائر من محلية إلى 
ي جهوية وهذا سيمكن من تمثيل أكبر عدد 

ّ
جهوية، الدوائر املحلية تول

من األحزاب، التصويت سيكون على البرامج عوض األشخاص، الحد 
من إستعمال املال بشكل كبير وتدعيم الجهوية، لكن رفضتم السيد 
لكن  اإلنتخابية  العملية  تخليق  باقتراحات  كذلك  تقدمنا  الوزير، 
رفضتم، الديمقراطية نعتقد بأنها كل ال يتجزأ وهي كذلك قول وممارسة، 
وأقول للذين يتباكون اليوم عن غياب الديمقراطية في هاذ املحطة أو 
محطات سابقة وذاقوا مرارة ما زرعوه، أقول مثال كيف يعني واش هاذ 
األسلوب ديمقراطي؟ أنه الحزب األول كيجيب مليون و600 ألف تقريبا 
واحنا في فيدرالية اليسار جبنا 164 ألف ، والحزب األول عندو 125 
مقعد واحنا تقريبا %10 ديال األول عندنا 2 مقاعد، إيال كانت هاذي هي 
 الديمقراطية اللي تجيب على مصالحنا، مع األسف، مع 

ّ
الديمقراطية وال

األسف أنا لم أقاطع أحد للذين يتباكون اليوم عن غياب الديمقراطية 
واستافدوا من الديمقراطية، لكنهم سرعان ما تناسوها مع األسف، هم 
من مارسوا التحكم والهيمنة واإلقصاء وضدنا بالضبط وضد آخرين 
بطبيعة الحال مكونات من الشعب املغربي واملجتمع املدني، واملنطق 
بل  والريع  الفساد  بمحاربة  املغاربة  وعدوا  األغلبي،  واملنطق  الهيمني 
تعايشوا معه وكّرهوا املغاربة في السياسة، لهم مع األسف ما زرعوه، 
نحن فيدرالية اليسار سنمتنع عن التصويت لكي ال نصطف مع من ال 

يؤمنون بالديمقراطية.

السيد الرئيس:

شكرا للسيدات والسادة النواب على تدخالتهم، نمر اآلن السيدات 
عملية  إلى  سنمر  ألننا  الهدوء  على  نحافظو  غادي  النواب  والسادة 
التصويت على مشروع القانون التنظيمي 04.21، لذلك أطلب منكم 
التنظيمي  القانون  مشروع  من  األولى  إذا سمحتم.املادة  تاما  هدوءا 
تتضمن كما هو في علمكم السيدات والسادة أعضاء اللجنة، تتضمن 

أعدادا من املواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا.

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد  األولى  املادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السمدة النواب السيدات النمئشمت،

أنه  يروم ضمان  به  اللي كنتقدمو  الرئيس،  السيد  التعديل  هاذ 
مجلس النواب املقبل يكونوا فيه الشباب والجالية.
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احنا مع الجهوية وكانت من اقتراحاتنا، ولكن مع كامل األسف في 
الصيغة الحالية للمشروع كتنهي مع واحد املرحلة ذهبية من حضور 
والشباب  الرئيس  السيد  حزين  أنا  النواب،  مجلس  داخل  الشباب 
املغربي اللي انخرطوا في األحزاب أعتقد جازما أنهم اليوم ما غيكونوش 
سعداء، ألنه واحد اآللية ناضالت عليه املنظمات الشبابية الحزبية 
وملي تالقات مع األمناء العامين لألحزاب السياسية كلهم أكدوا لها أنهم 
مع حضور الشباب داخل املؤسسات، وخطب جاللة امللك واضحة في 
دعم تمثيلية الشباب، الدستور واضح، ومع كامل األسف اليوم كفريق 
في املعارضة اعتبرنا بأنه هاد األمر يجب أن يطرح في الجلسة العامة، رغم 
النقاش العميق اللي كان بيننا وبين السيد وزير الداخلية، ولكن اليوم 
مع األسف هاد اآللية لم تمكن من انخراط الشباب في النظام اإلنتخابي 
العام، مع األسف كانوا فيها مشاكل في الولوج لدى بعض األحزاب ولكنها 
ليست مبررات للقطع، ليست مبررات لنتجاوب مع أطروحات شعبوية 
تصفها بالريع، أنا حزين السيد رئيس مجلس النواب ألنه تقييم تواجد 
العملية  في  الشباب خالل واليتين كان عندو بشهادتكم دور أسا�ضي 
التشريعية والعملية ديال، أيضا هاد األمر اللي قلت التعديالت األخرى 
السيد الرئيس مرتبطة بهاد التعديل وغادي نكون، ما غاديش نتكلم 
فيهم بزاف، ما قلته على الشباب ينسحب على الجالية، اليوم جميع 
املكونات الحزبية نادت بتمثيلية الجالية في مجلس النواب، اليوم مرة 
أخرى نخلف جميعا كقوى سياسية وكأحزاب املوعد مع التاريخ في 
تمثيلية الجالية داخل مجلس النواب رغم عطاءاتهم، رغم نضاالتهم، 
رغم أنهم صوت للبالد وملصالحه ولقضاياه العادلة في الخارج، أنا اليوم 
حزين السيد الرئيس، ألنه مجلس النواب بجميع مكوناته لم يستطع لم 
يتمكن من أن يضمن عبر القانون حضور الشباب وحضور الجالية في 

تركيبة مجلس النواب، شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

بكرا السيد الرئيس،

الحكومة كترفض التعديل.

السيد الرئيس:

أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 140

املمتنعون:

معذرة، نعيد التصويت، السيدات والسادة النواب،

املوافقون: 18

املعارضون: 244

املمتنعون: 8

املادة األولى من املادة األولى ورد في شأنها تعديل من النائبين مصطفى 
شناوي وعمر بالفريج لكم الكلمة ال�ضي مصطفى، سحب شكرا أعرض 

للتصويت املادة األولى من املادة األولى كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 268

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون:1

املوافقون: األغلبية

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

ورد تعديل من النائبين مصطفى شناوي وعمر بالفريج في املادة 6 
من املادة األولى، سحب شكرا ال�ضي مصطفى.

أعرض املادة 12 من املادة األولى الفقرتان األولى والثانية للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة، تفضل السيد الرئيس.

النمئب السيد نو  الدين اضيم3  ئيس الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعمدلية )نقطة نظمم(:

توضيح أنه عند عد األصوات كذا وكذا املعارضة وكذا احنا نحن 
الفريق استقاللي 18 ألن اكتفينا باستدعاء الحصة املخصصة للفريق 
وفق اإلعالن الذي أعلنتم عنه في إطار التدابير اإلحترازية، الحصة ديالنا 
13 وحضروا اآلن 18 بمعنى الفريق اإلستقاللي ما استدعاش النواب 
ديالو باش يجيوا إال وفق العدد املسموح به غير باش نوضحوا هاد 

املسائل هادو.

السيد الرئيس:

آ السيد الرئيس أنا أؤكد ذلك، أعرض املادة 12 من املادة األولى 
الفقرتان األولى والثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد



8763 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( 

املمتنعون: 01

آ�ضي مصطفى دخل للركب.

املوافقون: األغلبية

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

املادة 13 من املادة األولى ورد في شأنها تعديل من النائبين مصطفى 
شناوي وعمر بالفريج حتى هو السحب، شكرا.

كما  للتصويت  الثانية  الفقرة  األولى  املادة  من   13 املادة  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: األغلبية

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

هللا يهديك آ�ضي مصطفى.

املادة 22 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل

السيد الرئيس، تفضل.

النمئب السيد عمر احجيرة:

املادة 22؟

السيد الرئيس:

تماما من املادة األولى.. تماما تماما.

النمئب السيد عمر احجيرة:

املادة 22 كتجي في نفس السياق اللي مع األسف كنسجلو..

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب من فضلكم اإلستماع للسيد النائب، من 
فضلكم.

النمئب السيد عمر احجيرة:

ديال  الرفض  كنسجلو  األسف  مع  اللي  السياق  نفس  في  كتجي 
الحكومة واللي كل القوى السياسية املمثلة داخل البرملان وخارج البرملان 
كانت تحث على مشاركة الشباب، كل القوى السياسية داخل البرملان 
وخارج البرملان كانت تشجع الشباب لإلنخراط في الحياة السياسية، 
وجينا وقدمنا االقتراح األول وتم الرفض ديالو، اإلقتراح هذا الثاني 
في نفس املنحى ونفس املنوال كنقولو بأنه خص تعطى الدعم لألحزاب 

السياسية اللي كتشجع الشباب وتشجع مغاربة العالم باش يتصدرو 
ويكونوا في اللوائح وباش نشجعو الناس تدخل لإلنتخابات راه اليوم 
لو  قالوا  السيد  واحد  راه  سنوات  لور،  ردتنا  سنوات  اليأس،  كاين 
لور  عام  هادي عشر سنين رجعت عشرين  قالهم  شفناك صغاريتي 
صغار، وبالتالي بغينا باش الشباب نعطيوهم واحد الروح باش يدخلو 
وباش ينخرطو، مع األسف ما كايناش حتى �ضي إشارة من عند الحكومة، 
بغينا هاد اإلقتراح اللي طبعا سوف يرفض وطبعا سوف يصوت ضده 
باش نعطيو إشارة للشباب ومغاربة العالم أن البرملان املغربي والحكومة 

مهتمة بهم، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت، وزير الداخلية:

بكرا السيد الرئيس،

هاد الدعم العمومي راه جاي التفسير ديالو في القانون التنظيمي 
املتعلق باألحزاب، لهذا هذا ما�ضي بالصتو الحكومة كترفضو.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت، تفضل تفضل.

النمئب السيد عشد هللا بووانو :

أنا ال معارض وال مؤيد وفق التقرير اللي توصلنا به، هذا التعديل 
سحب في اللجنة، املادة 22 الفقرة األولى كما تقدموا به سحب، اآلن 

طلع للجلسة، هذا كيطرح لنا إشكال السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا، تفضل تفضل.

النمئب السيد عمر احجيرة:

السيد الرئيس، حنا اللي كنا في اللجنة، وحنا اللي حضرنا في اللجنة 
ديال 12 دالليل، إيال غلطو راه غلطو في التقرير أما حنا عارفين شغالنا، 
الحاجة اللي سحبناها ما غندخلوش فيها والحاجة اللي ما سحبناهاش 

غادي ندخلو فيها.

السيد الرئيس:

ال�ضي عبد هللا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل،  الرئيس  السيد 
السيد النائب خلي الكمامة بعدا، يااله تفضل تفضل السيد النائب.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

السيد الرئيس حتى حنا كنا في اللجنة التعديل سحب في اللجنة.
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السيد الرئيس:

أنا أعتقد ال�ضي عبد هللا، السيد النائب، السيد النائب أنا أعتقد.. 
السيد النائب، السيد النائب إذا سمحت مزيان بعض التعديالت ممكن 
سهوا طرحت في الجلسة العامة إغناء للنقاش.. ال�ضي حجيرة هللا يهديك 

تفضل تفضل.

النمئب السيد عمر احجيرة:

السيد الرئيس، مازال شوية عندنا العقل وكنعقلو، جبنا 4 ديال 
األصوات، 4 ديال األصوات في االقتراح األول وفي االقتراح الثاني جبنا 
4 ديال األصوات و37 صوت معارض لالقتراح ديالنا. ما سحبناش هاد 
ألنه منطقي ما يمكناش نسحبو واحد الحاجة حنا قلناها في األول، واش 
نقترحو في األول ونجيو واحد نفس املنوال نقولو ال نسحبوه، منطقيا إيال 

وقع غلط في التحرير ديال املحضر.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 244

املمتنعون: 8

كما  للتصويت  األولى  الفقرة  األولى  املادة  من   22 املادة  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون، السيد الرئيس، نور الدين.

املوافقون: املادة 22

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   23 املادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل ال�ضي عمر.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

السيد الرئيس،

هذا في الحقيقة واحد التعديل احنا درناه باش ينسجم مع التعديل 
اللي درنا في املادة األولى ومع األسف ال نأسف فقط لرفض الحكومة 
يكونوا  الشباب  أنه  على  األطراف  بعض  لتخلي  أيضا  نأسف  ولكن 
داخل املؤسسات الدستورية في بالدنا، وسيسجل التاريخ أنه في هذا 
اليوم كاين اللي تخلى على أنه الشباب املغربي يكون في مجلس النواب 
الفريق اإلستقاللي  لنا في  بالنسبة  مع كامل األسف، هذا كان عندنا 

نقل هذه التعديالت إلى الجلسة العامة رسالة إلى الشباب في األحزاب 
أن يستمروا في نضالهم وأنه إذا كان من نضال ديمقراطي ال يمكن أن 

يقوده إال الشباب في بالدنا، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، الكلمة إذا ارتأيتم ذلك السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

هذا كيف كان الجواب بالنسبة ل..

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، السيدات، 
تفضل تفضل، تفضل السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

الحكومة ما كتقبلش التعديل، شكرا.

السيد الرئيس:

أعرض التعديل، تفضل.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

معارض

السيد الرئيس:

تفضل، تفضل.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

بكرا السيد الرئيس،

في حقيقة األمر، كنا كنتمناو فعال أن تكون النية الصادقة باش 
أننا نضمنو اآللية ديال مشاركة الشباب، ولهذا احنا في فريق العدالة 
والتنمية ما صوتناش مع هذا التعديل رغم أننا جبنا يعني التعديل ديال 
الالئحة ديال، الالئحة الجهوية تضم جزأين، جزء مخصص للنساء 
وجزء مخصص للشباب وهادي هي الدفعة الحقيقية اللي تخلي جميع 
الشباب من جميع الجهات يمكن ليهم يكونوا حاضرين في املؤسسة 
البرملانية، هاد التعديل احنا كنا ضدو لسبب بسيط هو أنه يمكن لنا 
نفصلو حضور الشباب فواحد جوج ديال الجهات فقط، لهذا احنا 
جميع  على  نعمموه  خصنا  الشباب  مشاركة  املبدأ  كان  ايال  كنقولو 
الالئحة بجزأين  أنه  الداعي ديال  اململكة، وما يكونش  الجهات ديال 
ستسهم في الحد من حضور حزب سيا�ضي يخلينا نصوتو ضدها ونقلبو 
على آلية أخرى اللي في الحقيقة لن تجيب إال على تطلعات محدودة 

وشخصية، شكرا السيد الرئيس.
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السيد الرئيس:

وصل، غادي نعطيك الكلمة، غادي نعطيك الكلمة جمال، غادي 
نعطيك الكلمة، أ�ضي، عمر، عمر، أعتقد، إذا سمحت، طبقا ملا هو 
معمول به وهادي من تقاليدنا، باغي يؤيد من جديد وراه طرح هو 

السؤال، ال، أنا معك، تفضل، تفضل أعمر.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

راه إيال ما وافقتي لي السيد الرئيس ما نتكلمش.

السيد الرئيس:

ال أنا موافق.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

في الحقيقة أنا كنتكلم في إطار رأي مؤيد، أنا هاد �ضي دالشباب ال 
أريد أن أزج به وال أحاكم النوايا ونحن ال نفصل في الفريق االستقاللي 
واحد  هذا  لذلك  الجميع،  يستعدي  أن  البعض  من مصلحة  وليس 
االقتراح صادق بقناعة صادقة بأنه الشباب خصو يكونو في املؤسسة 

الدستورية في بالدنا، شكرا.

السيد الرئيس:

جمال شوف أجمال جمال جمال أجمال مسطريا مسطريا جمال 
مسطريا أعتقد بأن هناك تجاوز هللا يهديك أجمال هللا يهديك ال ال ال 

هللا يهديك هللا يهديك أجمال.

أعرض التعديل للتصويت، وهللا يهديك أجمال املسطرة من يقدم 
وفي ما بعد من يعارض ما كاينش من يمتنع من يمتنع ما كايناش أجمال 

أنت تتبغي تدير الفقه.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 244

املمتنعون: 8

أعرض املادة ال ال وهللا يهديك.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 244

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

أعرض املادة 24 الفقرة السابعة مضافة للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 50 الفقرتان األولى والثانية للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 71 الفقرة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

كما  للتصويت  الخامس  البند  األولى  الفقرة   77 املادة  أعرض 
صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 78 الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 83 الفقرة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض ..، ياك الباس؟ دابا شوف السيد النائب إذا سمحت حنا 
في عملية التصويت. احنا عملية التصويت خليني نكمل ومن بعد عمل 
املالحظة، أشنو هي املادة؟ باقي ما وصلنا ليهاش، تفضل وشفتك حافظ 

هاد العشية غير النظام الداخلي.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

طيب السيد الرئيس شكرا. في إطار املقتضيات ديال املادة 187 من 
النظام الداخلي، والتي تنص على أنه إمكانية إثارة اإلعتراضات ديال 
بعض املواد أو بعض النصوص التي يتم عرضها على الجلسة العامة، 
بسبب تعارضها مع أحد املقتضيات الدستورية، كما تنص على ذلك 
املادة 187 من النظام الداخلي، أود أن أثير مجموعة من املقتضيات 
السيد  الدستورية  ناحية  من  املادة  هذه  مع  تتعارض  التي  واألمور 

الرئيس.

السيد الرئيس:

أي مادة.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

املادة 84.

السيد الرئيس:

وراه صوتنا عليها.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

ال مازال ما صوتناش عليها، مازال ما صوتنا على املادة 84 السيد 
الرئيس.

السيد الرئيس:

ال�ضي  النائب  السيد  سمحت،  إذا  النائب  السيد  شوف  ودابا 
مصطفى، السيد الرئيس، بكل صراحة ..، إذا سمحت السيد النائب، 
هناك قراءات متعددة، السيد النائب اسمعني أنا..، ال ال سمعني غير 
متعددة  قراءات  هناك  االتجاه سدها،  فهاد  اللي  األذن  هاديك  أنا، 
للمادة 84، أنا كنقترح عليكم ما تم داخل اللجنة من الصعب جدا أن 

أعيده ونكرره في إطار الجلسة العامة..، ال ال شوف ..، السيد النائب إيال 
اسمحتي لي السيد رئيس اللجنة باغي ياخذ الكلمة..، ياهلل تفضل.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

بكرا السيد الرئيس،

املادة 187 السيد الرئيس، ال يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة 
وهي في سياق ااملادة 186 والتصويت، إال حالة واحدة هي الدفع بعدم 
القبول، هو اللي درت أنا قبل أن تعرض املادة على التصويت الذي يكون 
الغرض منه اإلقرار بأن النص املعروض يتعارض مع مقت�ضى أو عدة 
مقتضيات دستورية وال يتدخل في مناقشته إال أحد املوقعين على هذا 
الدفع والحكومة والرئيس أو مقرر اللجنة املختصة وينتج عن املصادقة 
على الدفع بعدم القبول رفض النص املثار بشأنه الدفع، طيب في هاته 
املادة أحيل على مسألة التوقيع ولكن النظام الداخلي لم يحدد شكليات 
وآليات إيداع أو توقيع هاد الطلب، فبالتالي يبقى للجلسة العامة اإلثارة 

بشكل مباشر، نكمل السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد النائب، الرسالة وصالت، الرسالة وصالت، الكلمة للسيد 
الرئيس، السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

الداخلية  لجنة  املهمجري  ئيس  هشمم  السيد  النمئب 
والجممعمت الترابية والسكنى وسيمسة املدينة:

هو بالطبع كاين خالف على استعمال املادة ديال 187 ولكن كان 
يجب أن يثار هذا الدفع بداية مناقشة النص برمته وكيما كيعرف 
املحكمة  على  مباشرة  يحال  النص  هاد  بأن  املحترم  النائب  السيد 
الدستورية قبل النشر ديالو يعني هاد الدفع منطقيا راه النص هذا 
قانون تنظيمي هي اللي غتبث هناك محكمة دستورية أعلى من املشرع 

غثبت في دستورية النص، وشكرا.

السيد الرئيس:

طيب ال ال نواصلو ال�ضي مصطفى إيال اسمحتي نوصلو، ألن راه 
ما�ضي مسألة ديال حياة أو موت، ال أ ال�ضي عبد هللا نواصلو.

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 104

املمتنعون: 01

ال ال تيخص التصفيق على كل النصوص ما�ضي على مادة 1.

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون:162

املعارض:104

املمتنعون:01

أعرض املادة 86 الفقرتان الثانية والثالثة للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

أعرض املادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

أعرض املادة 88 الفقرتان األولى والثانية للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة.

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض للتصويت املادة األولى برمتها من مشروع القانون التنظيمي 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 104

املمتنعون: 01

املادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي واملتضمنة للمادة 12 
املكررة.

أعرض هذه املادة..، نعم؟ 146؟ 164 أنا كنقترب من الزمالء اللي 
في الوسط.

املوافقون: 164

املعارضون: 104

املمتنعون: 01

املادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي واملتضمنة للمادة 12 
املكررة.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

الثالثة،  للمادة  جديدة  مادة  إضافة  على  اللجنة  صادقت  لقد 
أعرضها كذلك للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؟ ... عفوا، عفوا

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 01

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01
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أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: 162

املعارضون: 104

املمتنعون: 01

 04.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس 

النواب. لك الكلمة السيدة النائبة.

نعم، اسمح لي ال�ضي نور الدين ما سمعتكشاي معذرة على تفسير 
التصويت.

النمئب السيد نو  الدين اضيم3  ئيس الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعمدلية )نقطة نظمم(:

الباب  فإذا فتح هذا  الرؤساء،  في اجتماع  التصويت  على تفسير 
فنحن كذلك سنفسر التصويتات.

السيد الرئيس:

أنا معك أنا معك أعائشة عائشة أعائشة عائشة، السيد الوزير 
نستمرو؟ تفضل تفضل.

النمئب السيد عشد هللا بووانو )نقطة نظمم(:

السيد الرئيس، نقطة نظام غير في إطار النظام الداخلي أنا ما بغيتش 
ناخذو من الوقت ديال السيدات والسادة النواب وطبعا أنا عزيز عليا 
بعض اإلخوان من الفرق وخاصة ال�ضي عمر، لكن التعديل الذي يقدم، 
عمر عبا�ضي، احنا ما كان، غير خصو يكون منسجم، التعديل على املادة 
23 الذي قدم استند على تعديل املادة الخامسة التي لم تقدم ولذلك 
اللي غادي نقراو هنا كيخصها تكون  التعديالت  بأنه  ننتبه  يجب أن 
منسجمة، جوج السيد الرئيس أدعوكم أنه تطبيقا ملقضيات النظام 
الداخلي وخاصة املادة 187 غادي نسلموكم مذكرة في أنه هاد املادة 
84 غير دستورية على أن تضمن في املحضر ديال الجلسة فقط هذا هو 

الطلب ديالنا طبقا للنظام الداخلي، شكرا.

السيد الرئيس:

نمر اآلن، السيدات والسادة النواب، السيد الوزير، إلى مناقشة 
القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   05.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
التنظيمي رقم 28.18 املتعلق بمجلس املستشارين. الكلمة السيد الوزير 
أشكر ال�ضي مقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
تفضل  تفضل  مجهوداته،  على  بريجة  أحمد  النائب  السيد  املدينة 

السيد الرئيس.

النمئب السيد بقرا3 أامم  ئيس الفريق االبتراكي )نقطة 
نظمم(:

غير واحد املالحظة السيد الرئيس هو أنه في ما يتعلق بالعريضة 
التي تحدث عنها السيد النائب املحترم طبقا للمادة 187 فإيال غتدار 
في املحضر ديال الجلسة يجب أن يشار في املحضر دالجلسة على أنها 

قدمت بعد املصادقة على النص، شكرا.

السيد الرئيس:

تفضل السيد النائب.

النمئب السيد اصطفى بميتم7:

السيد الرئيس ال�ضي شقران ال�ضي شقران ال�ضي شقران طبعا في 
نفس املوضوع السيد الرئيس، السيدة النائبة هللا يطول عمرك، طبعا 
السيد الرئيس في نفس املوضوع املادة 187 صريحة جدا ال تتحدث 
عن مجرد اإلثارة داخل الجلسة العامة بل تتحدث على إجبارية وضع 
ذلك الطعن قبل انعقاد هذه الجلسة، وبالتالي محاولة استدراك األمر 
عبر إثارة املوضوع داخل املحضر، نحن أيضا نؤكد على هذه املسألة، 
نؤكد عليها على أساس أنه لم يتم ألن حتى املادة 187 اسمحو لي السيد 
الرئيس تعطي األحقية لرئيس اللجنة وملن وقع على املحضر، وبالتالي 
من وقع على هذا الدفع؟ من وقع على هذا الدفع؟ أين هو الدفع؟ إذن 
الدفع غير موجود، فبالتالي أؤكد على ضرورة تضمين مداخلتي ومداخلة 

السيد رئيس الفريق االشتراكي، شكرا.

السيد الرئيس:

السيد مصطفى، إيال اسمحتي، ال�ضي مصطفى إيال اسمحتي الكلمة 
للسيد رئيس اللجنة، ومن بعد خوذو الكلمة إذا شئتم، تفضل السيد 

الرئيس.

الداخلية  لجنة  املهمجري  ئيس  هشمم  السيد  النمئب 
والجممعمت الترابية والسكنى وسيمسة املدينة:

ويل  عند  نقف  لن  ليست   187 باملادة  الدفع  الرئيس،  السيد 
املناقشة  انتهاء  بعد  الرئيس،  السيد  واضحة   192 املادة  للمصلين، 
العامة ما بقاش �ضي كلمة من غير نمرو لعملية التصويت، ما عدا إذا 
ارتأى رئيس فريق أو رئيس اللجنة طلب إعادة النص للجنة وتعرض 
للتصويت، ملي تقدم السيد الوزير بمشروع القانون وتمت املناقشة 
العامة وانتهينا منها ما عندناش الحق ندفعوا ال بعدم الدستورية ال بأي 

�ضيء واملادة 192 واضحة في النظام الداخلي، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، السيد النائب.
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النمئب السيد عشد الصمد حيكر:

السيد الرئيس، أوال نحن نتحدث عن املادة 192 املادة 192 اإلطار 
ديالها واحد آخر، ما كنذاكروش عليه بال ما نفصل، ألنه املادة 192 
كتكلم على من بعد ما كتسالي املناقشة العامة ما نعاودوش نعطيوا 
على  كنتكلموا  األمر  احنا  ضوابط،  وفق  إال  متدخل  ل�ضي  الكلمة 
املادة 187 التي تتعلق بأنه يمكن لنا ندفعوا بواحد الدفع مفاده أن 
املقتضيات ديال النص املعروض علينا املادة املذكورة أنها تتعارض مع 
مقت�ضى دستوري معين، وكاينة شكليات: أوال املادة 187 أتت خالية من 
أي مسطرة وآجال إليداع النظام الداخلي كلو اللي كيتعلق بمسطرة 
املذكرة ها هي متواجدة ها هي موجودة  إيداع  املذكرة،  إيداع  ديال 

وموقعة عفوا.

السيد الرئيس:

نستامعوا للسيد النائب، نستمعوا للسيد النائب من فضلكم من 
فضلكم.

النمئب السيد عشد الصمد حيكر:

ما كاين حتى مشكل، لذلك السيد الرئيس احتراما لكم وحرصا على 
أوقات ديال السيدات والسادة النواب املحترمين، أما السيد النائب 
املحترم ال�ضي رضا بغى يدفع هاد املادة قبل ما تعرضوا انتوما املادة 84 
للمناقشة أو التصويت دفعنا بهاد، قلتوا لنا كاين اختالف فالتأويل إلى 
آخره، اليوم الطلب ديالنا اآلن الطلب ديالنا اشنا هو؟ الطلب ديالنا 
بسيط للغاية هو أنه هاد الحدث هاد الواقعة وقعات أثناء أشغال هذه 
اللجنة، احنا كنطلبوا لكم ضمنوا هاد الواقعة كنطلبوا لكم وهذا حقنا 
على كل حال وممكن كاع ما نطلبوهش ويدار، هاد الواقعة مشفوعة 
بنسخة من هاد املذكرة اللي فيها التوقيعات ديالنا أن تضمن في املحضر 
بطبيعة الحال السيدات والسادة النواب اللي دخلوا كيلتمسوا حتى 
هوما هاد التحفضات اللي راه عندهم تضمن في نفس املحضر ونبينا 

عليه السالم.

السيد الرئيس:

أنا تفضل تفضل السيد الرئيس تفضل.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

السيد الرئيس، كما أن هناك نظام داخلي هناك قوانين تنظيمية 
أخرى املادة 25 من قانون املحكمة الدستورية واضحة، تقوم املحكمة 
الدستورية فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين واألنظمة الداخلية 
للمجالس واإللتزامات الدولية لها بإبالغ ذلك إلى امللك ورئيس الحكومة 
ورئيس كل من مجل�ضي البرملان الذي يتولى إعالم األعضاء بمجلس األمر، 
و لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين 

وأعضاء املجلسين أن يدلوا إلى املحكمة الدستورية بما يبدوا لهم من 
مالحظات كتابية في شأن القضية املعروضة عليها، انتهى الكالم السيد 
الرئيس، انتهى الكالم السيد الرئيس، هذا قانون التنظيمي، هذا قانون 

تنظيمي السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

آ السادة ال�ضي مصطفى دقيقة دقيقة اسمح لي اسمح لي السيد 
النائب، الكلمة األخيرة للمحكمة الدستورية، ال بصراحة الكلمة األخيرة 
آ�ضي  النائب،  السيد  يهديك  يهديك، هللا  الدستورية، هللا  للمحكمة 
مصطفى نتقدموا شويه هللا يجازيك بخير، غادي نعطيكم الكلمة غادي 
نعطيكم دابا شوف دابا آ�ضي مصطفى آ�ضي مصطفى ال�ضي عبد هللا 
دابا القراءات متعددة في املادة اللي كانت موضع خالف، لذلك نحترموا 
املسطرة إذا سمحتم إذا سمحتم طيب، إييه غتاخذ الكلمة غير بشوية، 
أودي غير بشوية هللا يهديك، هللا يهديك، هللا يهديك ال�ضي مصطفى، 
ال�ضي عبد هللا، شوف نواصلوا فهاد الجو اللي هو سليم وبناء وجدي، 

تفضل.

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

السيد الرئيس، احنا..

السيد الرئيس:

السادة النواب من فضلكم احنا نتقدم وتيخصنا نحافظو على هاد 
الجو اللي هو جو أخوي مسؤول تفضل واخا.

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

إذا سمحتم السيد الرئيس، السيدات السادة النواب املحترمين.

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب من فضلكم شيئا ما من الهدوء.

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

السيد الرئيس دابا هذه املادة كان فيها خالف على كل حال واحنا 
عبرنا على الرأي ديالنا وتم التصويت وثرنا نقطة تتعلق بالنظام الداخلي 
النظام  في  تبقى  خصها  كان  الحقيقة  في  اللي  تدخالت  فاجأني  فأنا 
الداخلي املادة 187 أن املادة 25 من القانون ديال املحكمة الدستورية 
ال عالقة له بنا وهذا يتعلق باملحكمة الدستورية فلذلك السيد الرئيس 
لكي نتقدم نحن نقترح عليكم هاد النقاش اللي كان يضمن صافي، شكرا.

السيد الرئيس:

تفضل السيد الرئيس.
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النمئب السيد بقرا3 أامم  ئيس الفريق االبتراكي:

ال احنا غير.

السيد الرئيس:

األخ شقران ممكن نعطيو الكلمة للسيدة أمينة الطالبي تفضلي.

النمئشة السيدة اينة الطملبي )نقطة نظمم(:

هذا نقاش قانوني دستوري محمود ما كاين مشكل ولكن .

السيد الرئيس:

ونستمعو لبعضنا من فضلكم تفضلي السيدة النائبة.

النمئشة السيدة اينة الطملبي )نقطة نظمم(:

القانونية كتجي عامة مجرد ما كتجيش  السيد الرئيس القواعد 
تفصيلية، املادة 187 واضحة، نقول ال يمكن اآلن تضمين أي �ضيء 
في املحضر بعد ما تم التصويت ألن املفروض من أراد الطعن بعدم 
الدستورية في واحد املادة معينة يتقدم بمذكرة مكتوبة وموقعة من 
طرف األعضاء الذين يطعنون في ذلك قبل املناقشة وقبل التصويت، 
دليلنا في ذلك السيد الرئيس هو أنه كيقول ال يتدخل في مناقشة هذا 
الطعن وال هذا االعتراض إال أحد املوقعين على هذا الدفع بمعنى أنها 
خاصها تكون موضوعة قبل من املناقشة، قبل من التصويت، وأنهم 
يتفقون أن واحد هو من له الكلمة في تقديم هذا االعتراض باش قبل 
بأن مادة معينة غير دستورية  نتداركو يتدارك املجلس برمته  يمكن 
ونقدرو نديروهاد التصحيح هذا أما وأن النقاش تم والتصويت تم 
وتم إقفال املحضر بإعالن نتيجة التصويت لم يعد هناك أقول السيد 
وبهدوء،  بإمعان  لكم  استمعنا  املحترمون،  النواب  السادة  الرئيس، 
أقول السيد الرئيس، ما دام تم إعالن النتيجة النهائية للتصويت، اقفل 

املحضر، وال يمكن أن تسجل فيه أي �ضيء بعد ذلك، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، تفضل تفضل �ضي شقران، ال السيدة طلبت الكلمة منذ 
مدة، تفضل، اسمح لي دقيقة، السيد الرئيس إيال حب باش يكمل.

النمئب السيد بقرا3 أامم  ئيس الفريق االبتراكي )نقطة 
نظمم(:

السيد الرئيس،

ال السيد الرئيس ألن ربما هاد النقاش جا من بعد ما طلبت الكلمة، 
أنا قلت بالحرف السيد الرئيس، قلت على أنه فقط نطلب من الرئاسة، 
أنها تضمن داك �ضي في املحضر، لكن أن تشير على أنه تم بعد املصادقة 
السيد  النص،  على  صادقنا  احنا  قلت،  اللي  �ضي  هاد  النص،  على 

الرئيس، حين صادقنا عليه تفضل السيد النائب ليطلب من الرئاسة 
بأن عندهم عريضة مكتوبة من أجل تضمينها بهذا، احنا خصنا يتسجل 
هاد ال�ضي هكذا، عالش؟ ألن هاد �ضي يرتب آثارا قانونية نحن نعرفها، 

شكرا.

السيد الرئيس:

السيدة النائبة، تفضلي، �ضيء ما من اإلنصات، تفضل.

النمئشة السيدة فمطمة الزهراء برصمت:

بكرا السيد الرئيس،

احنا أكيد السيد الرئيس كنشتغلوا في ظل مقتضيات الدستور 
ومقتضيات النظام الداخلي، املادة 187 واضحة جدا، ما عدا إيال بغينا 
نديرو �ضي تفسيرات و�ضي قراءات التي ربما اإلجتهاد ملا كيكونش النص 
تتم قبل  العملية  أنه هاد  187 واضحة جدا،  املادة  واضح، النص، 
التصويت، ثانيا كيفما قالت السيدة النائبة السيدة أمينة الطالبي، 
يعني كاين واحد، شكون اللي كيتدخل اللي غيتقدم بهاد الطلب، زائد 
ممكن الحكومة، زائد الرئيس أوال املقرر ديال اللجنة، اللي بغيت نأكد 

عليه السيد الرئيس، فهاد املستوى..

السيد الرئيس:

�ضيء ما من اإلنصات السيدات والسادة النواب، راه ما�ضي احنا 
الحسم النهائي، مازال مازال مازال املسار طويل جدا في كل �ضيء، ولهذا 
نستمعو لبعضنا البعض، السيد النائب، السيد النائب انتما كتقلقو 
بسرعة..، كتقلقو بسرعة، نسمعو لبعضيتنا ونكونو شوية ديال..، نكونو 
متسامحين مع بعضنا البعض، كيفما كان االختالف، راه هادي هي 
املدرسة ديال الديمقراطية هو هاد املجال، أما خارج هاد �ضي كلو هللا 
يصاوب، ولهذا نكونوا متسامحين مع بعضنا البعض، من فضلكم من 

فضلكم.

النمئشة السيدة فمطمة الزهراء برصمت:

إذن بغيت غير نقول للسيد الرئيس بأن هاد الدفع بعدم قبول واحد 
النص أو واحد املقت�ضى الذي يعني الناس اللي دفعو به كيقولو بأنه غير 
دستوري، هذا الدفع كيتعرض للمصادقة إذا تمت املصادقة، إذا تمت 
املصادقة عليه، هداك النص كيوقف، ولكن احنا هاد املسطرة هادي 
ربما اصال ما�ضي وقتها، تمت املصادقة عليه، داز النص، قبل لو كان 
جا يعني عندو مسطرة خاصة، اللي ما كايناش، لذلك كنتمناو أنه يتم 

احترام هاد املقت�ضى والتفسير السليم ديالو، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد النائب بسرعة. راه تيحمار تيحمار، 
ولكن ما�ضي انت.
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النمئب السيد اصطفى الحيم:

ها هو احمار،

شكرا السيد الرئيس،

النازلة  على   187 املادة  هذه  انطباق  أو  تطابق  ويؤكد  يزكي  مما 
التي بين أيدينا واللي هي مربط الفرس في هذا القانون كله، الطريقة 
التي جاءت فيها هاد املادة أصال ألن هاد املادة لم تأتي بها أية مذكرة، 
القاسم االنتخابي لم يأت في أي مذكرة من مذكرات األحزاب، خليني 
نتكلم، خليني نتكلم، خليني نتكلم لم يأت وراه ما كنضربش بالحجر غير 
كندوي، واش ضركم هاد ال�ضي؟ ضركم، شغلي أسيدي قوليا العكس، 
قوليا راه كاينة، جبدها ليا، القاسم االنتخابي السيد الرئيس لم تأت به 
أية مذكرة ما تنتكلمش على التعديالت راه تقدمو التعديالت من بعد 
تنتكلم على املذكرة الحزبية لم تأت به أية مذكرة حزبية وهذا فيه واحد 
النوع من النقاش، عالش أسيدي هاد القاسم االنتخابي بهاد األهمية 
وما كيجيش في املذكرات ياك؟ ثم حاجة أخرى السيد الرئيس هو أن ال 

هذه ال بد تسمعها السيد وزير الداخلية.

السيد الرئيس:

نستمرو  غادي  ال  ال  النواب،  والسادة  السيدات  لكم،  شكرا 
السيدات والسادة النواب إذا سمحتم السيدات والسادة النواب ال�ضي 
مصطفى ال�ضي مصطفى ال ال صافي صافي ال�ضي مصطفى من فضلكم 
غادي نستمرو الئحة املتدخلين في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 
05.21، الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب املحترم أنا 
تنبغي نقول دائما الرئيس عبد هللا بووانو. السيدات والسادة النواب 

نستامعو للسيد الرئيس ال�ضي عبد هللا بووانو.

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

اوالنم  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
 سول هللا وآله وصحشه،

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

والسادة  السيدات  اإلنتخابية،  القوانين  كملناش  ما  مازال  راه 
النواب مازال ما كملناش، مازال ما كملناش ونستمعوا للسيد الرئيس..

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

ما عليهش ما عليهش السيد الرئيس،..

السيد الرئيس:

ياهلل ال�ضي عبد هللا..

النمئب السيد عشد هللا بووانو:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة السالم على اوالنم  سول 
هللا،

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

أنا بغيت في هاد اللحظة نأكد على بعض األمور خاصة بعد هاد 
حزب  وطني،  حزب  والتنمية  العدالة  حزب  أوال  داز،  اللي  النقاش 
إصالحي، وليس ثوري وليس �ضيء آخر، حزب العدالة والتنمية هو حزب 
اللي دائما منذ نشأته يجعل املصلحة العامة فوق أي اعتبار وهاد ال�ضي 
كاينة في األوراق ديالو وكاينة في املساطر ديالو وكاينة في الوثائق ديالو، ما 
الذي وقع؟ ما الذي وقع؟ حزب العدالة التنمية دخل ف 97 لإلنتخابات 
املدونة ديال اإلنتخابات اللي هي كنخدموا بها في املجمل اآلن هي97-9 
اللي كانت في 97 كانت مدونة، وقعت تعديالت في 2002 أدخلنا النظام 
اللي  النقاش  بعد  أول مرة غادي ندخلوها  النسبي  والتمثيل  الالئحي 
كان، حزب العدالة والتنمية جاب 42 بنفس املسطرة في 2007 بنفس 
املسطرة جاب 46، جا الدستور في 2011 الدستور في 2011 في العموم 
ما تغيراتش املدونة كثير درنا املالءمة مع الدستور ولكن بقى التمثيل 
النسبي بقات العتبة بقى هاد�ضي كامل اللي اتفقنا عليه، في2015 ما 
درناش �ضي تعديالت كثيرة طبعا درنا على القوانين التنظيمية ولكن 
2016 من هبطنا  في  بهاد املسار هو  اللي درنا عندوا عالقة  التعديل 
العتبة من 6 إلى %3، كنقول هاد الكالم بأن قواعد العمل السيا�ضي 
واإلنتخابي لم تتغير ما الذي تغير؟ تغيرت النتائج استفاد منها حزب 
العدالة والتنمية ولكن تضرر بها اآلخرون مع األسف السيد رئيس حزب 
كيقول بأنه هذا القاسم اإلانتخابي درناه لكي نحافظ ألربعة أحزاب على 
األقل بالوجود ديالها في املؤسسة البرملانية، من حيث املبدأ ما عندنا 
ت�ضي إشكال وخاصة هو دار العبارة داألحزاب الوطنية والديمقراطية إلى 
غير ذلك حتى ال تندثر دار مسطلحات كثيرة ال يهم الذي يهم هو هذا املسار 
وقع فيه هذا التطور التطور العددي ديال واحد الحزب ولكن أحزاب 
أخرى تضررت، النقاش اليوم أن الحكومة والسيد وزير الداخلية فيما 
يتعلق بهذا التعديل جاءت به األحزاب ولذلك الخطاب ديالنا لألحزاب 
اليوم احنا هاد القاسم اإلنتخابي صحيح عندنا هادك�ضي ديال 2016 
غيتزادلوا  الحزب  واحد   3 أوغيتزادلو  يخسر7  غادي  الحزب  واحد 
11 واحد الحزب غيتزادلوا 3 وواحد 4 وواحد 2 وواحد 1 2 األحزاب 
غيزيدوا هادوا 9 األحزاب اللي غيستافدوا، العدالة والتنمية صحيح 
غيخسر بهاد القاسم 26 في الالئحة املحلية ويمكن يعني حتى في اللوائح 

الجهوية بهاد الطريقة ألن تاهي كتعتمد على القاسم اإلنتخابي.

نحن نؤكد مرة أخرى بعدما أكدها رئيس الفريق أننا أننا تدخلنا 
ضد هذا القاسم على أساس املسجلين لم ولن و ما عمروا غيكون على 
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حساب املصلحة ديالنا ألنه وخى تحيد 40 وال بد �ضي حزب غيجي اللول 
ما غيجيش �ضي حزب   2021 في  اللي غنديروا  اإلنتخابات  واش هاد 
اللول غيجي طبعا واحد�ضي حزب غيجي اللول، فإذن اإلشكال ليس في 
احنا كنقولوا من الناحية الديمقراطية هذا مشكل ديموقراطي، بالدنا 
اختارت اإلختيار الديمقراطي اختيارا بمعنى أن ما�ضي أنا نقولها لكم 
بكل وضوح احنا غاديين في املسار ديال الديمقراطية كنبنيوا ولكن هذا 
غيمثل تراجع هاد القاسم اإلنتخابي غيمثل تراجع، ولذلك بغينا نأكدوا 
هاد األمر وبغينا نأكدوه بأنه ال عالقة لحزب العدالة والتنمية في الدفاع 

عنه على أنه غادي نخصموا منو هاد املقعد هذا أو ذاك.

النقطة الثانية احنا وزير الداخلية أكد بأنه غادي يدير الحياد قالها 
في الكلمة األولى، قالها أمام جاللة امللك، قالها في املجلس الحكومي، 
قالها أمام أن لجنة الداخلية، جا قالها هنا حنا مآمنين، مكاين �ضي 
واحد كيقول لو ما كانش خاصك تدير الحياد في هذا املوضوع، إيوا 
هادي صعيبة الحكومة اتفقات وأنا عضو تلك اللجنة اتفقنا على 20 
حاجة واختلفنا في 10، اللي اختلفنا فيها كاين البعض اللي جابو لهنا 
ما عندنا مشكل. بقينا مختلفين على ثالثة ديال األمور كبرى: الثالث 
التمثيلية  النواب باش نديرو الشباب؛  في العدد ديال مجلس  نزيدو 
ديال الجالية والقاسم االنتخابي أمور أخرى كلها عالجناها، كنا طالبين 
20.000 بالنسبة لالئحة في الجماعات اإلخوان طالبين 50، 70، 100 
قلنا مكاين مشكل، ولكن ما كناش حنا متفقين على �ضي حاجة اللي 
غادي نختلفو فيها ونجيو لهنا في التعديل ونقولو بأنه الحزب الفالني 
وال الفريق الفالني ضدها، ما هكذا حنا اللي التزمنا به غنصوتو عليه 

وغنبقاو متشبثين به؛

النقطة األخرى هو أننا حنا دائما وأبدا غنبقاو في العمق ديالنا شنو 
هو؟ داك �ضي اللي اتفقنا عليه غندافعو عليه، حنا ما اتفقناش نهائيا 
على أنه العتبة غادي نحيدوها من الجماعات، هذا مسار كنا كنبنيوه، 
بنيناه من 2003 واحنا كنبنيوه درجة درجة 2003 و2009 وحنا غاديين 
حتى وصلنا به. اليوم إزالته حتى هو عنوان ديال التراجع في االختيار 
الديمقراطي، حنا ما كنتهمو حد، حنا كنقراو املسار وكنقولو هذا إذا زال 
شنو النتائج ديالو على مجلس النواب؟ الحكومة شحال غتشكل من 
حزب؟ أي دور وأي موقع غيبقى الفصل 47؟ في الجماعات تكلم السيد 
ي غيطلعو عندك ألنه 

ّ
الرئيس على التنمية وكيفاش غّدير مع األحزاب مل

الصوت غيولي مستشار كيساوي 500 في الالئحة 500 صوت، بمعنى 
نأكدو عليها. وجوج داألمور السيد  الفردي ولذلك هادي بغينا  ملينا 
الوزير أثيرهم معك فيما يتعلق مجلس املستشارين، مجلس املستشارين 
صحيح الدستور جاء كان واضح دار فيه 120، فيه ممثلين الجماعات، 
ي كتّدار االنتخابات كتبان 

ّ
السيد الوزير ممثلي الجماعات الترابية مل

الخارطة، القارئ للخرائط في الخارج والداخل كيدوخ، واحد الحزب 
جاب في واحد الجهة جاب في واحد الجهة 1200 مستشار ولكن ما 
كيديش ما كيطلعش عندو، ما كينعكسش على التمثيلية في مجلس 

املستشارين، عرفتو عالش؟ ألن هنا كنقولو نحاربو الفساد واملال وإلى 
غير ذلك، هادوك كيتشراو اسمحوا لي، املستشارين عزاز علينا ولكن 
الطريقة باش كتدبر هاد العملية وكأننا في سوق من يعطي أكثر. فلذلك 
هذا كيخصنا حنا كأحزاب كلنا أننا نحاربوه وكيخص وزارة الداخلية 

ا فيه؛
ّ
ا فيه، وهي عندها كيفاش تعاون

ّ
حتى هي تعاون

واملسألة األخيرة فيما يتعلق بممثلي املنظمات املهنية األكثر تمثيلية، 
أؤكد أنه في 2015 أثناء الحوار مع وزارة الداخلية تم اإلتفاق مبدئيا على 
أنه هم اللي كاينين منخرطين في الكونفيديرالية العامة لرجال األعمال 
املغاربة«CGEM«، ولكن »CGEM« عندها نظام أسا�ضي وداخلي فقط 
باش تاخذ هاديك التمثيلية، حنا كنأكدو لكم احنا كندافعو باش يبقى 
عندها فريق ديال 8 في مجلس املستشارين، ولكن بأي طريقة؟ هل 
بإقصاء بحيث أي شخص من حقو ينتمي أي واحد من حقو ينتمي، رجل 
أعمال من حقو يكون مع هاد الحزب، مع هاد الحزب، مع هاد الحزب. 
حنا قلنا أنا قلت فهاد املنبر في 2018 حين كان رئيس حزب ترأسها قلنا 
حذاري واليوم عاد جينا كنعالجو هاد ال�ضي كنقولوا حذاري أنه ما 
غاديش كاين تعارض ما بين املمثلين سواء الجهويين أو الوطنيين مع 
األحزاب. ولذلك نؤكد بأننا اليوم حنا مع أنه يبقى عندو فريق، ولكن 
السيد الوزير، حذاري ثم حذاري أنهم يم�ضي هداك�ضي يّدار بالتعيينات 
عوض يكون التنافس داخل »CGEM« أنه يولي بهاد الطريقة هادي 

ديال التعيين، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر عبا�ضي بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لكم الكلمة.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

بكرا السيد الرئيس،

في الواقع ما بغيتش نتكلم قبل ما نأكد على واحد املسألة بالنسبة 
لنا مهمة في حزب اإلستقالل وفي الفريق اإلستقاللي هو أنه هذا الحزب 
الوطني الديمقراطي تاريخي، واللي عندما يريد أن يتحدث عليه البعض 
يجب أن يتحلى بكثير من الحيطة والحذر لذلك ما أحال إليه ال�ضي عبد 

هللا سنتعامل معه بمنطق ناقل الكفر ليس بكافر.

السيد الرئيس،

السيد وزير الداخلية املحترم،

في الحقيقة أنا عندي غير 5 دقايق مشات تقريبا دقيقة غانكون جد 
مركز، ولكن يعني داخل اللجنة كان عندنا حوار عميق مع السيد وزير 
الداخلية حول كل هاد القضايا احنا مع املضامين ديال توسيع حاالت 
التنافي اللي جات في القانون ديال تمويل اإلنتخابات ديال تقوية اآلليات 
الفريق  العمليات ولكن موقف  املالية وديال هاد  الرقابة ديال  ديال 
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اإلستقاللي من التعديالت ذات العالقة باملنظمات املهنية للمشغلين 
املقاولين  أو  للمقاولة  استعداء  من  تنطلق  ال  املشروع  بها  جاء  التي 
بل هو موقف جاء بسبب قرارات  املغرب  العام ملقاوالت  اإلتحاد  أو 
رئيس اإلتحاد، إجهاض مسلسل انتخاب هياكل اإلتحاد في الجهات 
الجنوبية الثالث وهو قرار استهدف بشكل واضح ومباشر رجال أعمال 
اإلستقالليين من الترشح تحت مبررات الحياذ واإلستقاللية، كما أنه 
موقف جاء وينطلق انطالقا من قراءتنا للدستور الذي كرس مبادئ 
التعددية في املنافسة اإلنتخابية هذا عالوة على أنه الفقرة األولى من 
الفصل 61 من الدستور تمنع تغيير اإلنتماء ما بين األحزاب السياسية 
فقط هذا عالوة على مقتضيات الفصل األول من القانون التنظيمي 
الحالي ملجلس املستشارين اللي كتكلم على أنه هاديك املنظمات يجب 
أن تسير وفق املبادئ الديمقراطية، وأيضا نفس املقتضيات اللي كاينة 

في املراسيم ذات الصلة .

السيد الرئيس،

لقد تلقينا بكل تقدير أجوبة السيد وزير الداخلية خالل املناقشات 
في اللجنة وبسطنا أمامه بكل صدق مخاوف رجال األعمال من حرمانهم 
من الحصول على التزكية تزكية اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب بسبب 
ال  فإنه  حال  كل  وعلى  حال  كل  وعلى  والسيا�ضي  الحزبي  انتماءهم 
يساورنا شك في أن وزارة الداخلية وطبقا لإلختصاصات التي منحها 
إياها القانون واملراسيم ذات الصلة سوف تعمل على ضمان شروط 
التنافس اإلنتخابي النزيه فيما يتعلق بانتخابات ممثلي املنظمات املهنية 
للمشغلين، أيضا أيضا نهيب بهذه املنظمات بهذه املنظمات الوقوف 
على مسافة واحدة بين جميع األحزاب ومن جميع التعبيرات السياسية 
في  ممثلة  تكون  أنها  من  النبيلة  الدستورية  للمقا�ضي  خدمة  وذلك 

البرملان املغربي.

السيد الرئيس،

بخالف بخالف يعني ما يمكن أن يفهم من هاد املوقف فإنه موقف 
ينتصر للدستور القوانين ذات الصلة ومن السياق اللي كتجي فيه هاد 
القوانين التنظيمية، اليوم اليوم اللي يمكن نأكدو عليه بأنه املنافسة 
السياسية خصها تكون ما بين األحزاب السياسية وبأنه هاد املنظمات 
املهنية ال يمكن أن تكون مطية لطرف سيا�ضي معين لخدمة أهداف 
سياسية معينة، وعلى كل حال وعلى كل حال فإن حزب االستقالل 
في التعديالت اللي أرفع لهاد الجلسة يتشبث يتشبث بالصيغة الحالية 
بأنها تضمن أكثر  القانون التنظيمي اللي كيعتابر  ديال هاد املشروع 
مبادئ الحياد والتعددية على مستوى املنافسة االنتخابية في مجلس 
املستشارين وفي سياق يعني سيا�ضي يجب علينا جميعا أن نتحلى بكثير 
من املسؤولية أما الروح الوطنية في التعاطي معه على اعتبار أنه بالدنا 
راكمت واحد املسار ديمقراطي ما يمكن إال نعتزو به وبأنه الدستور كان 
واضحا عندما أكد على أنه جاللة امللك من اختصاصات الدستورية 
صيانة االختيار الديمقراطي وعلى اعتبار أيضا بأننا اليوم بصدد مناقشة 

القوانين التنظيمية اللي هي جزء من الكتلة الدستورية والتي تعرض 
وجوبا على املحكمة الدستورية واللي كينص الدستور على أنه قراراتها 

ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى السيد الوزير، السيدات والسادة 
النواب إلى عملية التصويت على مشروع قانون تنظيمي 05.21 املادة 
األولى من مشروع القانون التنظيمي واملتضمنة لعدد من املواد التي 

سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 13 الفقرتان األولى والثانية للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 14 الفقرة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  شأنها  في  تعديل  ورد   24 املادة 
والتعادلية الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل تفضل ال�ضي عمر.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

السيد الرئيس، عطفا على املداخلة ديال الفريق االستقاللي احنا 
التعديل ديالنا هو اإلبقاء على الصيغة الحالية ديال املشروع كنعتبروه 
أنها أضمن للتعددية االنتخابية واملنافسة االنتخابية وعلما أنه هاد 
املواد سبق للمجلس الدستوري سابقا أن فحصها وأقر بدستوريتها، 

شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

بكرا السيد الرئيس،

النقطة  هاد  في  عمر  ال�ضي  على  نجاوب  باش  سأكون  أخرى  مرة 
واللي بغيت نوضح في هاد النقطة، مرة أخرى الهدف كيف هو حريص 
الحقوق  وتحافظ  ديالها  الحق  عندها  يكون  السياسية  األحزاب  أن 
ديالها، حيث انا حريص على أن األحزاب السياسية تكون عندها الحق 
والحقوق ديال هاد املشكال هادي ما فيهاش النقاش لكن اآلن احنا 
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أمام واحد الحالة ديال ممثلي الهيئة أرباب العمل، وفي نفس الوقت 
األحزاب السياسية، ما يمكنش نسمحو نهائيا بأن �ضي واحد تحرم باش 
ما يتمتلش ألنه تينتمي لحزب سيا�ضي هادي ما فيهاش نقاش، الحرية 
كامل  وهادي  الوقت  نفس  في  لكن  منها،  مفروغ  مسألة  السياسية 
متفقين عليها بأن املنظمات اللي كتمثل أرباب العمل خاصها تحتفظ 
بالفريق ديالها ألن هذا الفريق إذا ما احتفظناش به يمكنلو يندثر، احنا 
أمام خيارين، يا إما نحلو الباب مع إمكانية أن الفريق يندثر وال نشدو 
الباب ويكون عندنا واحد النوع ديال الحرمان ديال األحزاب السياسية، 
لهذا تنقول راه ما كاينش الحرمان، أي مواطن أي مغربي رب عمل اللي 
منتمي ملنظمة عنده الحق أنه يترشح، كيفما كان االنتماء الحزبي ديالو، 
هادي مسألة مفروغ منها وغنحاولوا ما أمكن ما�ضي غنحاولوا ما امكن 
غيتم الضمان ديالنا %100 هادي كونو مقتنعين بها، لكن مع األسف ما 

يمكنش الحكومة تقبل التعديل، شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 17

املعارضون:

املمتنعون: 01

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املوافقون: 248

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: واحد عفوا عفوا عفوا املمتنعون عفوا: 19

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  شأنها  في  تعديل  ورد   25 املادة 
والتعادلية أحد مقدمي التعديل.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

بكرا السيد الرئيس،

في نفس اإلطار، أوال احنا ما يمكن إال نقدرو عاليا جواب السيد 
في  تفصيال  يعني  أكثر  كان  الحقيقة  في  وهو  ديالو  والتعهدات  الوزير 
اللجنة، ولكن في هاد املادة 25 وكنعاودو كنعاودو نأكدوا على املركزية 
دوزارة الداخلية في ضمان الحياد ما بين املرشحين بإسم املنظمات 
خصوصا  هشام،  ال�ضي  عليا  كتشوش  خصوصا،  للمشغلين  املهنية 
وأنه مرسوم القانون التنظيمي أحال على املرسوم واملرسوم كيحدد 
أنه السادة الوالة في الجهات هما اللي كيحددو عبر واحد مسطرة معينة 
الهيئة الناخبة، لذلك لذلك كنعاودو نأكدو على أنه من املفيد جدا أنه 
نحافظوا على الصيغة الحالية هذا هو الجدوى ديال التعديل ديالنا 

ألنها يعني أقرب إلى أن تضمن التعددية، وبغيت نأكد على أنه الفريق 
اإلستقاللي ليس ضد أن يكون هناك فريق ديال أرباب العمل في مجلس 
املستشارين، ما نحرص عليه هو أنه التعددية، املنافسة مسافة واحدة 
مع جميع األحزاب مسافة واحدة مع جميع األحزاب لهذه املنظمات، 

شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الوزير، شكرا السيد الوزير.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد آه أنا تنسحاب كل �ضي وال في نفس الطريق.

املعارضون:

املمتنعون: 01

املوافقون: 18

املعارضون: 248

املمتنعون: 01

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: 248

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

ملاذا؟  أدري  التصويت وال  بولون ساهر على سالمة عملية  ال�ضي 
السيدة أسماء أغاللو أكثر منه فهي تحتج.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 248

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

أعرضها املادة 30 للتصويت الفقرة األولى كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:248

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

أعرض املادة 43 للتصويت:

املوافقون:248

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: 19

أعرض املادة 87 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 91 الفقرة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 92 للتصويت:

نفس العدد، السيد الرئيس ال�ضي نور الدين، ال�ضي نور الدين، 
نفس العدد؟ املادة 92:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 94 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 95 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 96 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 97 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة األولى برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 248

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

املادة  التنظيمي، أعرض هذه  القانون  الثانية من مشروع  املادة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

واملتضمنة  التنظيمي  القانون  مشروع  من  الثالثة  املادة  واحد 
للمادتين 13 املكررة و70 ورد تعديل في شأنها من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، أحد مقدمي هذا التعديل، تفضل ال�ضي عمر.

النمئب السيد عمر عشم�سي:

بكرا السيد الرئيس،

في نفس السياق، احنا كنسجلو بأنه التعديل الذي أدرج على هذه 
املادة في اللجنة هو تعديل مهم جدا، متعلق بأنه يجرد كل مستشار تغيب 
سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس املستشارين دون عذر 
مقبول، ولكن إنسجاما مع التعديالت ديالنا السابقة، وألننا كنعتابرو 
بأنه الفصل 61 واضح على مستوى تغيير اإلنتماء السيا�ضي فيما يتعلق 
باألحزاب، فإننا كنعتابرو أنه الصيغة الحالية السيد الرئيس للمادة هي 

األقرب إلى الدستورية، شكرا.

السيد  ئيس:

السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

شكرا السيد الرئيس، نفس الجواب.

السيد  ئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 248

املمتنعون: 01

أعرض املادة 13 مكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 248
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 19

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي برمتها للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

 05.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس 

املستشارين.

نمر السيد الوزير إلى مشروع القانون التنظيمي الثالث يتعلق بتغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 

الجماعات الترابية.

الكلمة...، تفضل، هللا يهديك وشفتك فايق هاد الليلة هذه، وهللا 
إلى شفتك فايق بزاف، ياكما كليتي �ضي حاجة.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

ديما فايق ال، ال ما كناكلش أنا �ضي حاجة اللي تتفيق.

بكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

تفضل، تفضل.

النمئب السيد  ضم بوكممزي:

باش ما يقولياش �ضي واحد راه حتى بدينا في النص وهذا.

السيد الرئيس بغينا نثيرو االنتباه ديالك إلى أنه وقع واحد املشكل 

على مستوى التصويت على القانون 06.21 املتعلق بالجماعات الترابية، 
كيفما كتعلموا السيد الرئيس أنه الفصل 79 من الدستور ساوى في 
املبادرة التشريعية بين رئيس الحكومة والنائب البرملاني، وجعل مسارات 
املبادرة التشريعية على مستوى الحكومة مسار خاص اللي هو العرض 
على املجلس الحكومي إلى نهايته، واملقترح القانون أو املبادرة البرملانية 
جعلها مسار آخر، فاملشروع دديال القانون 06.21 جاءت الحكومة 
باملادة األولى فيها واحد 2 ديال املواد، أساسا املادة 92 على وجه التحديد 
الفقرة األولى واملادة 139 على وجه التحديد الفقرة األولى، ولكن املادة 
األولى حينما عرضت على اللجنة تم إدخال بعض التعديالت التي لم 
ترد باملادة األولى من النص املحال، وهاد التعديالت التي تم إدخالها 
وعلى خالف باقي التعديالت كان موقف الحكومة هو الرفض، أي أنه 
لم تقبل الحكومة إدراج هذا التعديل في النص، فبالتالي احنا إزاء واحد 
الوضعية اللي غنحولو واحد املبادرة ديال النواب البرملانيين اللي احنا ما 
كنصادروهاش، ولكن عندها مسار آخر اللي هو مقترح القانون اللي هو 
من خالله يمكن ليه يدير املبادرة التشريعية، أما وأنه نجيو للمادة األولى 
كيف ما جات فهاد النص مع عدم قبول الحكومة، فبالتالي احنا كنكونو 
أمام واحد الوضعية غير عادية، بالتالي السيد الرئيس احنا كنبهوكم 
لهاد األمر من أجل االستدراك املناسب على أساس أنه يكون...، احنا 
ما عندنا غرض إيال السادة النواب عندهم إرادة في تغيير هذا النص، 
ولكن يجب أن يتم احترام املسار التشريعي الطبيعي اللي هو املبادرة 
التشريعية ديال النواب عبر مقترح قانون وليس إدخال تعديالت لم يتم 
قبولها، وهو ما نعمل به في كل القوانين األخرى، باستثناء القوانين اللي 
كيكون فيها القبول ديال الحكومة وهذاك الرأي ديال الحكومة. شكرا 

السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

وكان عندك �ضي أستاذ قوي، شكون أستاذك في القانون؟ تفضل، 
تفضل السيد الرئيس، نستامعو لرئيس اللجنة.

الداخلية  لجنة  املهمجري  ئيس  هشمم  السيد  النمئب 
والجممعمت الترابية والسكنى وسيمسة املدينة:

السيد الرئيس، دفوعات السيد النائب أثيرت في محضر اللجنة، 
ثانيا هناك قرار املحكمة الدستورية رقم 913 / 2015 والذي ينص 
صراحة للحكومة وللبرملان التعديل باإلضافة والتنقيح والتغيير جميع 
يعني  الدستورية،  املحكمة  في  القرار صدر  التشريعية،  النصوص  في 
هاد الكالم...، النقطة الثانية هذا قانون تنظيمي كذلك ألن املحكمة 
الدستورية ستبث في هاد النقطة، ومالحظة السيد النائب راه سجلناها 

في محضر اللجنة، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، بطبيعة الحال السيد وزير الداخلية قدم كل مشاريع القوانين 
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التنظيمية والشكرمجدد له. وبهذه املناسبة أشكر مرة أخرى مقرر لجنة 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة السيد النائب 
عبد هللا غازي، الكلمة في إطار..، إيوا صافي ال، ال انتهى الكالم، ال سيدي 
النائب، سيدي النائب انتهى الكالم أنا أترجاك، أترجاك، أترجاك ما 
كاين..، هاد ال�ضي تيخص يكون في اللجنة، هاد ال�ضي تيخص يكون في 
السيد  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  النائب  للسيد  الكلمة  اللجنة، 

النائب عبد الصمد حيكر، لكم الكلمة.

السيد النمئب عشد الصمد حيكر:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

إخواني أخواتي النمئشمت والنواب،

السيد الرئيس:

نستامعو للسيد النائب من فضلكم جميعا نستامعو، ولد خالي.

السيد النمئب عشد الصمد حيكر:

لكي  مكتوبة  ديالي  املداخلة  من  نمكنوكم  غادي  الرئيس  السيد 
تضمن إلى املحضر.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا جزيال، شكرا.

السيد النمئب عشد الصمد حيكر:

ولكن أثير باش لكي أرتجلها مركزا على بعض األفكار، يؤسفنا أن 
نعلن منذ البداية أننا سنكون مضطرين للتصويت بالرفض أيضا على 
هذا املشروع القانون برمته، وذلك ألنه أيضا تضمن تعديالت قسرية 

جوهرية تمس موضوع القاسم اإلنتخابي، وسأرجع إلى هذا املوضوع.

كنا السيد الرئيس كنتمناوا أننا نخلدوا الذكرى ديال 9 مارس املوعد 
ديال الخطاب امللكي التاريخي، ونحن قد أضفنا لبنات إضافية إلى صرح 
الديمقراطية في بالدنا، إلى ضمان تشريعات تنسجم مع املقاصد ديال 
املشرع الدستوري، ديال تشريعات تعكس فعال اإلرادة الشعبية وتجسد 
فعال تعزيز اإلقبال على صناديق اإلقتراع وتعزز ثقة املجتمع في العملية 
السياسية وفي املؤسسات املنتخبة، وتف�ضي إلى إفراز مؤسسات منتخبة 
التحديات  مواجهة  على  قادرة  متجانسة  منسجمة  متماسكة  قوية 
الداخلية الوطنية والدولية التي تواجهنا خالل هذه املرحلة، تطورات 
القضية الوطنية السيد الرئيس، السيد الوزير، إخواني أخواتي ليست 
بعيدة، ليست منفصلة عن ورش تطوير الالمركزية في البالد، املبادرة 
ديال املغرب املتعلقة بالحكم الذاتي ارتباطها ارتباط مباشر وجوهري 
وعضوي بالجهوية املتقدمة في هاد البالد، ولكن املجالس نتاع الجهات 

ينبغي أن تكون عاكسة إلرادة الشعب معبرة عن صناديق اإلقتراع، 
ال يمكن أن نسوي فيها بين من حصل على أرقام عليا من حيث عدد 

األصوات ومن حصل على الضعيف منها.

السيد الوزير املحترم،

السيد الرئيس،

إخواني أخواتي،

بطبيعة الحال احنا تعاطينا مع هاد النصوص التشريعية بواحد 
املنسجمة  املقترحات  نقدم  وأن  ندعم  أن  األول هو  املنطق  املنطق، 
مع تطوير العملية الديمقراطية فبالدنا، التشريعات املتعلقة بتطوير 
مبادرتنا  في  الثاني  املحدد  العنصر  ببالدنا،  الديمقراطية  العملية 
اإلقتراحية والتفاعلية مع ما جاءت به الحكومة والفرقاء السياسيين، 
هو التوافق، ما جرى التوافق بشأنه ديال الحكومة مع زعماء األحزاب 
السياسية، وكنا مضطرين لسحب تعديالت بالنسبة إلينا جوهرية بين 
فقط ملا رفعت في وجهنا أن هذا أمر قد تم التوافق بشأنه مع األحزاب 
في  الشباب  مشاركة  تعزيز  إلى  ترمي  بمقتضيات  أتينا  خالفه،  على 
الحياة السياسية انسجاما مع ما يقره الفصل 33 من الدستور، جينا 

بمقترحات ترمي إلى توسيع مجال التنافي لكي يكون شامال لجميع رؤساء 

الالئحة.  بنظام  مجالسها  أعضاء  انتخاب  سيتم  الذين  الجماعات 

وواحد العدد ديال املقترحات على كل حال، ولكن تخلينا عنها إراديا، 

إحتراما ملنطق التوافق الذي ووجهنا به.

بأننا  أعتقد  السياسية  الناحية  من  لي  اسمحوا  الرئيس،  السيد 

اليوم كنعيشو أيضا واحد املرحلة ديال واحد الساللة متحورة ديال 

كوفيد19- سلمكم هللا. أعتقد باملقارنة مع آخر محطة انتخابية كان 

،G8 اليوم كاين .G8 عندنا واحد التجمع عرف ب

sauf que la formule ما�ضيG7 .1+G8. G7 كتعني 7 د األحزاب 

اصطفت بكاملها في مواجهة حزب واحد في أمر مستهجن ومرفوض، ال 

ديمقراطي، ال ديمقراطي يشكل فعال محطة أخرى للردة والتراجعات 

عن املسار الديمقراطي واملكتسبات التي حققتها بالدنا في هذا املجال 

ضدا على ما تم تحقيقه على مستوى الوثيقة الدستورية، وضدا على 

املمارسة العملية، وضدا على الخطابات امللكية، وضدا....

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب، ال�ضي رشيد، ال�ضي العبدي هللا يجازيك 

بخير نستمع ليه، نستمعو...، رشيد ... ال�ضي مصطفى، ال�ضي احجيرة 

من فضلك، ال�ضي محمد من فضلك من فضلك، تفضل ال�ضي الحيكر 

تفضل. ال�ضي مصطفى هللا يجزيك بخير، �ضي باس ما كاين، أنا معاك، 

نتقدمو شوية فالنقاش من فضلكم.



عدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8778  

النمئب السيد عشد الصمد حيكر:

السيد الرئيس، هذااملقترح املتعلق باحتساب القاسم اإلنتخابي تارة 
على أساس املسجلين، وتارة على أساس املصوتين، أوال هو مقترح سبق 
وصفه بأنه لقيط، وهو كذلك. ألنه ال سند له في أي مقترح سابق ألي 
من الهيئات السياسية املتحاور معها. ثانيا، ليس لقيطا فحسب، وإنما 
متخلى عنه. ألنه نهار اللجنة كناقشو، كنسولو، قلنا لهم غير شرحوا 
لنا الحيثيات ديال القاسم االنتخابي على اساس املسجلين، شرحوا 
لنا. حتى واحد ما جاوبنا. قلنا لهم شرحوا لنا على اساس املصوتين، ما 
جاوبوناش. قلنا لهم قولوا لنا عالش درتوا هنا املسجلين وهنا املصوتين، 

حتى واحد ما جاوبنا.

مرفوض،  هو  ذلك  عن  فضال  عنه.  متخلى  مقترح  تعديل  فهو 
إلعتبارات دستورية وسياسية وأخالقية كثيرة. أجملها في اآلتي:

التطور اللي عرفاتو بالدنا في املسار الديمقراطي، مقترح من  ..1
هاد النوع يم�ضي في اإلتجاه املعاكس.

اإلنتخابية  العملية  بأن  كيأكد  يعني  وتعديل،  مقترح  هذا  ..2
التنافس  أساس  على  يقوم  ألنه  الديمقراطي،  جوهرها  ستفقد 
الذي  يكافئ  املجتهد.  الكسول مع  يكافئ  املقترح  الحر. وهاد  اإلنتخابي 
ينتمي إلى حزب هو بمثابة دكان انتخابي ال يفتح أبوابه إال قبيل وبعد 
اإلنتدابية،  الواليات  طوال  مناضلوه  يشتغل  حزب  مع  اإلنتخابات، 
هو مقترح يفقد اإلرادة الشعبية محتواها، من جهة ما يمكنش واحد 
املواطن واحد الفئة من املواطنين يصوتوا بالنسبة ديال %60 باش 
يلقاوا املمثلين ديالهم كيحتلوا %60 ديال مقاعد داملجلس كيلقاو بأنه 
بحال اللي عطاوه %60 داألصوات بحال اللي عطاوه %2 ، من جهة 
ثانية اإلنتخابات هي فرصة ديال املحاسبة السياسية، باش هاد الحزب 
اللي تولى املسؤولية اإلنتدابية سواء على املستوى الحكومي أواملستوى 
الجماعي ما خدمش، الفرصة باش املواطن يعاقبوا شكون هي؟ هي 
الفرصة داالنتخابات ولذلك يمكن واحد الحزب يتولى املسؤولية واحد 
املدة طويلة وغانجيوا لفرصة االنتخابية من بعد غادي يكون مأمن بأنه 
غادي يكون حاضر في يعني ممثل في...، هاد القضية ديال ضمان تمثيلية 
األحزاب الصغيرة، سمحوا ليا هاد البدعة ما أنزل هللا بها من سلطان 
في العالم كله، هاد القاسم االنتخابي فضال على أنه ما كاين حتى �ضي 
بالد، في الدول الديمقراطية، في الديمقراطية كنلقاوا بأنها تتوفر على 
أعداد هائلة من األحزاب السياسية، ولكن اللي تيخلي هاداك التنافس 
ما بين زوج داألحزاب ثالثة ما�ضي القوانين اإلنتخابية وإنما هو الفعل 
اإلنتخابي ديال املواطن هواللي كيدير داك الفرز، اليوم اللي بغى يتمثل 
في املجالس املنتخبة واملؤسسات املنتخبة ما عليه إال يكون قوي، يكون 
قوي من من خالل الحضور ديالو، من خالل تجديد النخب ديالو، من 
خالل املبادرات ديالو، من خالل اإلقتراحات ديالو، من خالل النضالية 
ديالو، من خالل التنظيمات ديالو، ما�ضي نضمنو له نديرو له واحد 

الضمانات ديال الولوج التلقائي والسريع والعبثي، وهاد ال�ضي بطبيعة 
الحال يضعف املؤسسات املنتخبة ديالنا بكل تأكيد، وغاتجي أغلبيات 
بالبالد  نرجعو  غانعاودو  يعني  نعاودوا  وغادي  اإلستقرار  كاينش  وما 
ديالنا إلى عهود غابرة، فضال عن ذلك اللوائح االنتخابية راه في القاسم 
اإلنتخابي في اللوائح االنتخابية في عدد املسجلين، أنا نحشم نذكر بأن 
واحد العدد ديال األحزاب هنا الزعماء التاريخيين ديالهم كانو تيطعنوا 

في هاد اللوائح االنتخابية.

السيد الرئيس:

السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب...، من 
فضلك، من فضلك و�ضي باس ما كاين، إيوا ال، ال نحن نحترم الجميع، 
شوية،  تسكت  قلها  النائبة،  السيدة  أحنان  أحنان،  حنان  أحنان، 
كاين،  ما  باس  �ضي  تفضل  تفضل،  النائبة،  السيدة  النائبة  السيدة 

تفضل، تفضل ونستامعو لل�ضي حيكر نستامعو لو باحترام.

السيد النمئب عشد الصمد حيكر:

شكرا السيد الرئيس، شكرا .

السيد الرئيس:

تفضل، تفضل ال�ضي حيكر، كمل، كمل من فضلك.

السيد النمئب عشد الصمد حيكر:

شكرا السيد الرئيس، على كل حال أنا كنظن بأنه كان بدال من 
هاد الشوهة، هاد املقترح دالشوهة كانت عندنا بدائل متاحة في قانون 
األحزاب، ذكرت البعض منها في اللجنة وإيال بغيتو نقترح عليكم، نقترح 

عليكم ولكن ما�ضي دابا من بعد.

في الختام، الكالم على أنه ما حكم التعديالت وخاصة وباالرتباط 
بهاد املوضوع، كانت تحكمكم مصلحة البالد أوال كالم ما�ضي هو هذاك، 
باش ما نقولش �ضي وصف آخر، ما�ضي صحيح، �ضي حاجة أخرى غندو 
�ضي وصف آخر إال أن يكون في مصلحة البالد، إال أن تكون فيه مصلحة 
البالد، كاين �ضي حاجة أخرى، الحاجة الثانية، الحاجة الثانية املغاربة 
كيقولوا و بها أختم السيد الرئيس راه اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه، 
اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه، وهاد إعتماد هاد القاسم االنتخابي 
العجاب، بحيث املواطن غادي يصوت هكذا وغتحسب النتائج بشكل 

والجماعة تحسب بشكل هاد ال�ضي راه خاصو...يتنظم...

في الختام أختم بقوله تعالى »وع�ضى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وع�ضى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون« صدق 

هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اداخلة النمئب السيد عشد الصمد حيكر

-اسلمة إلكترونيم-



8779 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( 

في إطم  املنمقشة العماة ملشروع القمنو3 التنظيمي  قم م76.1 
يق�سي بتغيير وتتميم القمنو3 التنظيمي  قم مم.59 املتعلق بمنتخمب 

أعضمء اجملس الجممعمت الترابية

بسم هللا الرحمان الرحيم.

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده،

السيد الرئيس املحترم

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، خالل هذه 
الفرصة التاريخية والتي ترتبط بحياتنا الديموقراطية في ظل دستور 
كان قد أحيى كثيرا من اآلمال والتطلعات التي يؤمن بها صاحب الجاللة 
ويستحقها الشعب املغربي، بل وتحتاجها بالدنا ملواصلة نجاحاتها على 

املستوى الدولي والوطني.

اسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أشير إلى أن دراستنا لهذه 
النصوص التشريعية يتزامن مع مرور العشرية األولى عن إقرار دستور 
2011، بل إنه يصادف التاسع من مارس الذي يبقى تاريخا شاهدا على 

الخطاب امللكي التاريخي.

كنا نتطلع وننتظر أن تأتي مضامين مختلف النصوص التشريعية 
التي نحن بصدد دراستها مؤكدة ملنطوق وروح الدستور، ومستجيبة 
ديموقراطية حقة،  تكريس  إلى  والداعية  املتتالية  امللكية  للتوجيهات 
جديد  سيا�ضي  تعاقد  إلقامة  أتى  قد  الجديد  الدستور  أن  باعتبار 

واالنتقال إلى عهد ديموقراطي جديد.

اسمحوا لي أن اقتبس مقتطفا من أول خطاب لصاحب الجاللة بعد 
إقرار الدستور الجديد، حيث قال حفظه هللا: بيد أن أي دستور، مهما 
بلغ من الكمال؛ فإنه ليس غاية في حد ذاته، وال نهاية املطاف؛ وإنما هو 
أساس متين، لتعاقد سيا�ضي جديد، على امل�ضي قدما، في ترسيخ دولة 
القانون وحقوق اإلنسان، والحكامة الجيدة والتنمية؛ وذلك بإرساء 

مؤسسات ناجعة وذات مصداقية.

ومهما كانت فعالية هذه املؤسسات، فستظل صورية، ما لم تنعكس 
وتنميته  ووحدته،  وأمنه  لسيادته  صيانة  الوطن:  على  عملها  نتائج 

وتقدمه؛ وعلى املواطنين: حرية، ومساواة، وكرامة، وعدالة اجتماعية.

وإذا كنا قد حققنا، شعبي العزيز، طموحنا الوطني الكبير، للدخول 
في عهد ديمقراطي جديد؛ فإن التحدي األكبر هو تأهيل وتعبئة كل 
يومية،  وممارسة  ملموسا،  واقعا  الدستور  هذا  ليصبح  الفاعلين، 
تجسد دمقرطة الدولة واملجتمع معا؛ وتفتح آفاقا مستقبلية، واعدة 

بالعيش الحر الكريم، وخاصة لشبابنا وللفئات الشعبية.

ويظل عمادنا لرفع تحديات املرحلة املقبلة، اإليمان القوي بثوابتنا 

الوطنية، والثقة الكاملة في ذاتنا وقدراتنا، وفي مصداقية مؤسساتنا، 
ووجاهة اختياراتنا، وفي دينامية مجتمعنا ؛ والعمل الدؤوب، واالستثمار 

األمثل ملناخ الثقة، الذي كرسه اإلقرار الشعبي الجماعي للدستور.

شعبي العزيز،

إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، في ضمان حسن سير املؤسسات 
الدستورية ؛ يتجسد، قبل كل �ضيء، خالل هذه املرحلة الهامة، في 
الثالثة  حرصنا على حسن إقامتها، في أقرب اآلجال، وفق املرتكزات 

التالية:

+ أوال : االلتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد 
لجوهره  مناف  تأويل،  أو  ممارسة  أي  أن  نعتبر  ثم،  ومن  لتطبيقه. 

الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا إلرادتنا، ملكا وشعبا.

+ ثانيا : إيجاد مناخ سيا�ضي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور 
من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، واإلقدام والتعبئة واألمل، 

وااللتزام بتجسيد جوهره املتقدم على أرض الواقع.

املؤسسات  تفعيل  اإليجابي، على  التوافق  بروح  العمل   : ثالثا   +
الدستورية، باالعتماد الجيد للنصوص القانونية، الالزمة واإلصالحات 
وسليم،  جديد  ومؤس�ضي  سيا�ضي  مشهد  النبثاق  الهادفة  السياسية 
جدير بدستورنا املتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب املشهد الحالي 

من سلبيات واختالالت.

فكل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه اإلصالح 

الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا األبي؛ فضال 

عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع املؤقت لألحكام االنتقالية للدستور.« 

انتهى النطق امللكي الشريف.

السيد الوزير املحترم لئن كنا نثمن ونلتزم بنتائج املشاورات التي 

فريق  في  أننا  نؤكد  فإننا  السياسية،  األحزاب  مع  الحكومة  أطلقتها 

العدالة والتنمية نتقاسمكم االختيارات السياسية الكبرى كما تعكسها 

النصوص التي بين أيدينا، ال سيما ما يتعلق منها بالرفع من تمثيلية 

النساء؛ سواء على مستوى الجماعات الترابية وتخصيص ثلث أعضاء 

دائرة  بتوسيع  يتعلق  ما  وأيضا  للنساء،  واألقاليم  العماالت  مجالس 

التنافي، إلى غير ذلك....

ولئن كنا نشكر للحكومة تفاعلها اإليجابي مع بعض التعديالت التي 

تقدمنا بها، إال أننا كنا نطمع أن يكون هذا التجاوب أوسع نطاقا؛ كنا 

نطمع أن توافقونا على جملة تعديالت أخرى لها أهميتها، من قبيل:

السيد الرئيس:

شكرا ال�ضي حيكر. الكلمة اآلن للسيد النائب ياسين دغو بإسم 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. لكم الكلمة السيد النائب.
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النمئب السيد يمسي3 دغو:

أبرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3 وعلى آله وصحشه أجمعي3.

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيد الرئيس:

...نستامعو للسيد النائب من فضلكم. نستامعو للسيد النائب إذا 
سمحتم.

النمئب السيد يمسي3 دغو:

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  بأن  اليوم  أتشرف 
والتعادلية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 املتعلق 
الذي  املشروع  هذا  الترابية.  الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب 
في  ومشاركتهن  النساء  حضور  تعزيز  تستهدف  مهمة  بتعديالت  جاء 
املؤسسات  في  تمثيلهن  تقوية  أساس  على  االنتخابية  االستحقاقات 
املنتخبة، سواء على املستوى الوطني من خالل الالئحة الجهوية، أو على 
املستوى اإلقليمي من خالل تخصيص ثلث املقاعد للنساء في كل عمالة 
أو إقليم، أو على املستوى الجهوي والجماعات املحلية، دون أن يحول 

ذلك وممارسة حقهن في الترشح في بقية املقاعد األخرى.

والصعوبات  الثغرات  بعض  ملعالجة  التعديالت  هذه  جاءت  كما 
بإيجاب  ونسجل  السابقة.  املمارسات  عنها  أبانت  والتي  املطروحة 
ورئاسة  البرملان  مجل�ضي  عضوية  تنافي  باألساس  تهم  التي  التغيرات 
بتطبيق  املطلوب  السكان  عدد  رفع  واألقاليم.  الجماعات  مجالس 
اإلنتداب  تخليق  نسمة.   50.000 إلى   35.000 من  الالئحي  اإلقتراع 
اإلنتخابي الجماعي بحرمان العضو الذي قدم استقالته من الترشح 
من جديد لعضوية نفس املجلس خالل اإلنتخابات الجزئية التي يجب 
إجراؤها داخل آجال ثالث أشهر. غير أن تحصين العمليات اإلنتخابية 
من أي فساد إنتخابي كيفما كان شكله، يقت�ضي أيضا إعادة النظر في 
العديد من املقتضيات بما فيها أساسا تقريب صناديق اإلقتراع من 
الناخبين، يتجاوز الضغوط التي يتعرض لها الناخبون الذين يتم الدفع 

بنقلهم إلى هذه املراكز بمختلف الطرق امللتوية.

بحماية  اليوم  مطالبة  ووزارتكم  الحكومة  الوزير،  السيد  ولهذا 
صناديق االقتراع من أي تالعب من شأنه التأثير على إرادة الناخبين 
والخريطة السياسية. حماية إرادة الناخبين بخصوص تكوين مكاتب 
الترابية، من خالل ما يتعرض له املنتخبون من ضغوط  الجماعات 
مكاتب  تكوين  على  إلجبارهم  والنفوذ  السلطة  واستغالل  مادية 
الترابية.  للجماعات  بالنسبة  العتبة  إلغاء  تم  بعدما  هجينة، خاصة 

وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على طبيعة هذه املكاتب 
وترسيخ  وتجانسها  مكوناتها  إنسجام  ومدى  السياسية،  وانتماءاتها 
العام  الشأن  تدبير  في  وإكراهات  من صعوبات  وما ستعرفه  بلقنتها. 
مصالح  بذلك  لتضيع  والجهوي،  واإلقليمي  املحلي  املستوى  على 
املواطنين وتمس فيه الديمقراطية املحلية التي تعتبر الدعامة األساسية 
للديمقراطية السياسية، في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الجماعات 
الترابية باختصاصات واسعة لتدبير شؤون الساكنة والتنمية املحلية 
واإلقليمية والجهوية. وفي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى تعزيز 
والتنموية.  واإلجتماعية  واإلقتصادية  اإلدارية  بأبعادها  الالمركزية 
لتشكل بذلك املؤسسات املنتخبة دعامة أساسية للتنمية اإلقتصادية 
املتقدمة  للجهوية  الدستوري  البعد  وإعطاء  الشاملة،  واإلجتماعية 
مدلولها الحقيقي في أفق النهوض بمسلسل التنمية الجهوية، في إطار 
الحكامة الجيدة وتعزيز القرب من املواطن، وتفعيل التنمية الجهوية 
املندمجة اإلقتصادية منها واإلجتماعية، على أساس مرتكزات الوحدة 
والتوازن والتضامن والتكافل، الكفيلة بضمان نمو اقتصادي متكافئ 
قادر على تقليص الفوارق الطبقية والتفاوتات املجالية وضمان العدالة 
السيد  لك  شكرا  اإلجتماعي،  اإلستقرار  دعائم  وترسيخ  اإلجتماعية 

الرئيس.

السيد الرئيس:

السيدات  الوزير،  السيد  اآلن  نمر  النائب،  السيد  جزيال  شكرا 
والسادة النواب، إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي 
واملتضمنة  التنظيمي  القانون  مشروع  من  األولى  املادة   ،06.21 رقم 

لعدد من املواد والتي بطبيعة الحال سنعرضها للتصويت تباعا.

عليها  كما صادقت  للتصويت  6 مضافة  الفقرة   8 املادة  أعرض 
اللجنة:

ال�ضي مصطفى التصويت على املادة 8 الفقرة 6 مضافة للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة:

-احنا كلنا نمارس العدالة-.

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

ال�ضي مصطفى م�ضى، إذن اإلجماع.

السيد الوزير احنا تقدمنا شوية م�ضى املمانع.

اللجنة  3 للتصويت كما صادقت عليها  الفقرة   24 أعرض املادة 
نفس العدد.

املادة 46 نفس العدد.
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املادة 92 نفس العدد، عفوا عفوا

الل�ضي مصطفى أنا كنت نسحابك مشيتي، نعم املمتنعون 19

املوافقون: 144

املعارضون: 104

املمتنعون: 19

أعرض املادة 103 الفقرة الثانية مضافة للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املعارضون أال�ضي عبد هللا،.

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: واحد

املادة 110 الفقرة األولى

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

املادة 111 نفس العداد.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 119 للتصويت:

املوافقون: 266؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 130 للتصويت:

املوافقون: 266؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 134 للتصويت:

املوافقون: 266؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 139 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 148

املعارضون: 104

املمتنعون:19

أعرض املادة 153 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون، تفضل، تفضل، تفضل السيد الوزير.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

في هاد املادة 153 كاين واحد، فقط واحد الخطأ مادي، ألن تدار 
فيها تعديل بين 3 أشهر و6 أشهر وبقات واحد الفقرة كنهضرو على 3 
أشهر والفقرة األخرى كنهضرو على 6 أشهر، باش يتم التعديل يولي 

نفس 6 اشهر في الفقرتين بجوج.

السيد الرئيس:

إيال كان من املمكن السيد الوزير، إذا سمحتم، تمدونا بهاد التعديل.

السيد عشد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

الصيغة، الصيغة فقط، كاين في سميتو، في البداية في حالة شغور 
مقعد أو عدة مقاعد ألي سبب من األسباب، بياض......يتمم املجلس 
املذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف 3 أشهر، وحين كنهودو 
لتحت، ما عدا إذا صادف ذلك األشهر 6 السابقة، ولكن الفوق، يّدار 6 

...exactement ،اشهر ولتحت يّدار 3 اشهر، 3 أشهر تحت

السيد  ئيس:

 املقرر، 
ّ
السيد الرئيس، فين ال�ضي املهاجري، السيد الرئيس، وال

تايخصك، السيد الرئيس، ال�ضي املهاجري ايال كان من املمكن إدخال...، 
صافي، مقبولة، طيب، ال غير إدخالها، طيب، طيب، طيب.

أعرض املادة 153 للتصويت كما عدلت في الجلسة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

طيب، شكرا.

أعرض املادة 155 للتصويت:



عدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8781  

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 156 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 157 للتصويت:

املوافقون: 266؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01؛

أعرض املادة 158 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 159 للتصويت:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 160 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 266

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة األولى برمتها للتصويت من مشروع القانون التنظيمي 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 144

املعارضون: 104

املمتنعون: 19

املادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي واملتضمنة للمادة 128 
مكررة أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 268

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

املادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي واملتضمنة للمادة 14 
أعرض هذه املادة للتصويت من مشروع القانون التنظيمي برمتها كما 

صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 268

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

بتغيير  يق�ضي   06.21 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  أعرض 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 

الجماعات الترابية برمته للتصويت.

املوافقون :.....

املعارضون: ال أحد

أنا باقي كنذكر ال�ضي الحيكر قالك غادي نصوت ضد، ولكن التلقائية 
في التصويت حتى هي فيها الفوائد.

املوافقون: 146

املعارضون: 104

املمتنعون: 19

إذن -162 164.

املوافقون: 164.

املعارضون: 104.

املمتنعون: 01

 06.21 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب 

أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

القانون التنظيمي األخير، مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يق�ضي 
بتغيير القانون التنظيمي رقم 29 املتعلق باألحزاب السياسية، تقدم 
السيد الوزير في سياق عرضه وتناول هاد املشروع القانون التنظيمي، 
أود أن أشكر كذلك بإسمكم جميعا السيد املقرر نور الدين رفيق، 
وأفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد 

النائب إدريس الثمري، تفضل السيد النائب، شكرا.

النمئب السيد إد يس الثمري:

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،
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السيدات...

السيد الرئيس:

نستامعوا من فضلكم، نستامعوا للسيد النائب، نستامعوا للسيد 
النائب من فضلكم.

النمئب السيد إد يس الثمري:

السيدات والسمدة النواب املحتراي3

السيد الرئيس:

راه مازال ما كملناش.

النمئب السيد إد يس الثمري:

صافي السيد الرئيس؟

السيد الرئيس:

تفضل، تفضل السيد النائب، معذرة معذرة.

النمئب السيد إد يس الثمري:

بكرا السيد الرئيس،

أوال أتشرف بتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية في مناقشة 
مشروع القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، وهو مناسبة 
هذا القانون التنظيمي اللي هو كيتحدث عن األحزاب السياسية باش 
اليوم  ونشوفوا  الحزبية  األداة  هاد  على  نوقفوا  باش  مناسبة  تكون 
التشخيص ديال الوضع الحزبي اليوم في بالدنا، وشنا هي ممكن الحلول 
والتدابيراللي يمكن لها ترفع اليوم من األداء الحزبي في بلدنا؟ وكنبغي 
في البداية نوه بالحوار اللي داز مع األحزاب السياسية تحت إشراف 
السيد رئيس الحكومة واللي كان حوار من أجل خلق توافقات واللي 
الفرقاء السياسيين، باش  الداخلية مع جل  ساهم فيه السيد وزير 
تهم  التي  القضايا  التوافق حول عدد من  يمكن نحصلوا على واحد 
عمل األحزاب وتهم كذلك النظام اإلنتخابي، وكنبغي نأكد بأنه الحزب 
حرص ومازال يحرص على أنه يكون مساهم في التوافق الذي يمكن أن 
يحدث فهاد املوضوع ديال املشاورات حول هذه القوانين، ألنها قوانين 
مهمة تحدد املؤسسات في املستقبل في انتخابات 2021. وبكل تأكيد في 
أي مشاورات، في أي إعداد انتخابي ما يمكنش يكون هاد اإلعداد إال 
وتيكون مبني على أهداف، مبني على غايات يمكن الفرقاء السياسيين 
وجميع املتدخلين في العملية السياسية، باش يمكن يبنيوا واحد النظام 
انتخابي، واحد القواعد ديال التنافس الديمقراطي باش يمكن لها تعطي 
في النهاية وهادال�ضي اللي يمكن قلناه للسيد الوزير وتناقشنا فيه مطوال 
في لجنة الداخلية، يعطينا واحد اإلنتخابات اللي يشارك فيها املغاربة، 
اإلنتخابات اللي ترتفع فيها النسبة ديال املشاركة ونقصوا من العزوف 

في املشاركة اإلنتخابية ونفرزوا في النهاية مؤسسات قوية فاعلة ذات 
تمثيلية تكون قادرة باش تضطلع باملهام اليوم اللي وكلها لها القانون، 
املهام الدستورية، وخاصة احنا كنتكلموا اليوم على مؤسسات منتخبة 
سواء برملان أو جماعات أو غيرها، ولذلك في القواعد اللي جات االيوم في 
النظام اإلنتخابي عموما كما الحظنا جميعا بأنه جل القضايا وقع حولها 
توافق، وجل القضايا كانت بارزة وواضحة في املقترحات ديال األحزاب 
السياسية من خالل املذكرات ديالها، ولكن املستغرب وهذا هو املهم 
املستغرب، هو أنه هاد املوضوع اللي هو اليوم موضوع جدل سيا�ضي 
وقانوني ودستوري ملوضوع القاسم اإلنتخابي اللي وقع فيه هاد املستجد 
ديال إلغاء أو احتساب القاسم على أساس املسجلين وإلغاء العتبة، هذا 
مستجد ومستجد مؤثر اليوم في العملية اإلنتخابية، مستجد مؤثر وله 
انعكاسات سياسية وانعكاسات على النتائج اإلنتخابية، فكان طبيعي 

هذا الحوار اليوم يدور حولو، وكان طبيعي باش نسمعوا كل اآلراء.

أنا اللي بغيت نذكر به هوأنه في لجنة الداخلية، في لجنة الداخلية 
بحضور السيد الوزير ملا وصلنا لهاد املواد املتعلقة بالقاسم وتم تقديم 
تعديالت رفض السيد الوزير هاد التعديالت وهاد املقترحات املتعلقة 
خصنا  اليوم  احنا  عالش  ال�ضي  هاد  مرة  وألول  وبالعتبة،  بالقاسم 
نتكلموا مع املغاربة، ألول مرة كفاعل سيا�ضي وكمتتبع كنالحظ بأنه ما 
عمرنا شهدنا في العمل السيا�ضي وفي الحياة السياسية األحزاب تعارض 
واليوم  مرة،  ألول  اللحظة،  فهاديك  شفناها  حتى  الداخلية،  وزارة 
كذلك الحظت كما الحظ الجميع بأنه كنشهدوا اليوم واحد املمارسة 
الداخلية،  وزير  وتنتقد  اليوم  تعارض  سياسية  أحزاب  من  جديدة 
واملغاربة عارفين بأن هاد العملية ما عمرنا عشنها وما عمرنا شفنها، 
كانت دائما وزارة الداخلية بعيدة عن التجاذبات ومحاولة ألن تكون في 
نفس املسافة مع كل األحزاب، فإذن فوجئنا كما فوجأ كل املغاربة بهذا 

املوقف الغريب.

هاد  اإلقتراح  ديال  املسلسل  هاد  إطار  في  دائما  الثانية  املالحظة 
الصيغة، هوأنه في أي نظام إنتخابي، في أي نظام انتخابي وخاصة كما 
أشار األستاذ بووانو في الكالم ديالو، أي نظام انتخابي كيكون عندو 
عندنا  كان  املغرب  احنا  عليه،  كتبنى  أسس  عندو  تيكون  مرتكزات، 
في  معرف  كان  و  بالفردي،  اإلنتخابات  كنديرو  كنا  الفردي  النظام 
اإلنتخابات أش كان كيوقع في الفردي من شراء الذمم ومن تدخالت 
ديال اإلدارة وغيرها هاد ال�ضي كل عشناه، ولكن املغرب باش يطور 
النظام ديالو اإلنتخابي وباش يحاول يعقلن املشهد السيا�ضي ويجعل من 
التمثيلية ديال األحزاب اللي كتكون منتخبة تكون ممثلة وقوية وعندها 
الالئحي،  النظام  إلى  املغرب  في  انتقلنا  إنتخابية،  املشروعية  واحد 
والنظام الالئحي كما هو متعارف عليه في جميع األنظمة عندو قاسم 

وعندو العتبة وعندو أكبر البقايا و أكبر املعدالت إلى آخره.

اللي وقع كما سبقني ال�ضي عبد هللا هو أنه هاد القواعد، هاد القواعد 
في األصل، هاد القواعد اإلنتخابية كيكون الهدف منها هو أنه على كل حال 
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ال قلنا اللي هو تيكون تيهندس هاد القواعد تيكون يرمي من خاللها ضبط 
الخريطة السياسية، وعندو النظرة أشنو هي اإلحتماالت املقبلة؟ فاللي 
وقع هو أنه هاد النظام مني جا عطى العدالة والتنمية الصدارة وبوأها 
وعطاها مقاعد كبيرة لم تكن متوقع في الحياة السياسية املغربية، معمر 
كان متوقع واحد الحزب يفوت 100في اإلنتخابات في املغرب، ولكن ملي 
والت فايتا 100 اليوم كلنا هاد الهاجس وال عندنا وال عند اللي كيبحث 
اليوم على قواعد اإلنتخاب، كيفاش اليوم يحد من هاد التمدد ديال هاد 
الحزب اللي عطاتوا الناخب وعطاتوا اإلرادة الشعبية واإلمتداد الشعبي 
ديالو والعمل ديالو في امليدان والسلوك النزيه ألعضائه والنضالية ديال 
املناضلين دياولو والتعاطف ديال الناس مع الطموحات ديالو مع البرامج 
ديالو عطات الناس باش تعاطف معاه، من املفروض أنه اللي غادي 
يتنافس خاصوا يتنافس بهاد القواعد باش يمكن حتى هو يحظى بالثقة 
ديال الناس، ما�ضي يدير واحد القاعدة وواحد التدبير باش يحد من 
هاد الحزب، ولذلك ال يمكن اليوم واملواطن املغربي كيتبعنى مايمكنش 
�ضي واحد اليوم يقولينا بأن هذا التعديل وهذا اإلقتراح وهذا املقت�ضى 
هدفه األول واألساس الحد من تمدد حزب العدالة والتنمية ومن أن 
يحصل على مقاعد أكبر، عالش؟ ألنه في محطات أخرى وأنا كنتكلم 
على املحطة ديال 2016 منين جات مسيرة ولد زروال، كان الهدف منها 
هو إرباك كذلك حزب العدالة والتنمية، ولكن مجابتش نتيجة، اليوم 
جبنا قاسم ولد زروال، فأنا كانتخوف اليوم أن هاد اإلنتخابات تزرول، 
كنقول غاتزرول عالش؟ عالش؟ ألنه شنو غايتنا احنا كلنا؟ غايتنا كلنا 
وبالدنا كاملة في تدافعها الديمقراطي هو نفرزوا هو نفرزوا في اإلنتخابات 
ديالنا تكون انتخابات نزيهة وتجلب املواطن باش يجي شارك معانا في 
اإلنتخابات، إيال كان غير الهدف اليوم هاد�ضي اللي كانديروا باش نساويو 
بين الذي يصوت والذي ال يصوت، أنا متأكد بأن أي مواطن ال كان 
كيتحمس باش يجي يشارك وباش يدخل اإلنتخابات مغاديش يجي يدير 
الصوت ديالو يقولك ال فائدة، فإذن إيال كانت الغاية اليوم ديالنا باش 
نوسعوا املشاركة اليوم احنا غنعطيو واحد الرسالة خاطئة، وكنخاف، 
كنخاف ألن املغاربة أذكياء واملغاربة كيما كيقولوا الناس اللولين يقدروا 
مايحصلوكش ولكن يعيقوا بيك، املغاربة اليوم عندهم ذكاء املغاربة 
اليوم الخبرة الجماعية والذكاء الجماعي كيميز، كيميز البرامج، كيميز 
ما  واللي  للبالد  اللي تصالح  املنتخبين، كيميز األحزاب، كيميزالحاجة 
تصالحش للبالد، ولذلك أخ�ضى أن تكون رسالة قاسية في انتخابات 
ديال 2021 ومتكونش عندنا النسبة اللي كنا كان نتمناوها، ألن أصال 
بعد اإلنتخابات دايما النسبة متدنية فكنخاف تزيد وتوصل ل�ضي حاجة 

اللي ما كناش كنتظروها.

اإليجابي  التصويت  نجدد  كنعاود  أنا  الرئيس  السيد  الختام  في 
للحزب لفريق العدالة والتنمية على قانون األحزاب نظرا ملا أتى به من 
مقتضيات اللي هي إيجابية في إطار عقلنة العمل الحزبي، ودعم األحزاب 
السياسية من حيث التمويل وحكامة تدبيرها املالي وتحفيز الشباب من 
خالل وضع منح في ترشيح الشباب في اللوائح املحلية والنساء والجالية، 

فإذن سنصوت باإليجاب، وسأقدم لكم السيد الرئيس مداخلتي التي 
كانت مكتوبة سأحيلها عليكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

اداخلة النمئب السيد اد يس الثمري

اسلمة إلكترونيم

في املنمقشة العماة ملشروع القمنو3  قم م77.1 يق�سي بتغيير 
وتتميم القمنو3 التنظيمي  قم مم.19 املتعلق بمألحزاب السيمسية

السيد الرئيس املحترم،

السادة الوزراء املحترمين،

السيدات النائبات والسادة النواب املحترمين،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
املناقشة العامة ملشروع القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية.

رئيس  السيد  إشراف  تحت  املشاورات  بمسلسل  التنويه  .-
الحكومة مع األحزاب السياسية والدور الذي قامت به وزارة الداخلية 
إلى صيغ  التوصل  اجل  األحزاب من  بين مواقف  التقريب  ،جل  من 
املناخ  تعزيز  اجل  من  االنتخابية  القوانين  مشاريع  حول  توافقية 
السيا�ضي السليم وترسيخ االختيار الديمقراطي الذي يرعاه جاللة امللك 

حفظه هللا.

بالنسبة ملوافق حزب العدالة والتنمية من مسلسل وإجراءات  .-
وبيانات  وبالغات  الحزب  مذكرة  عنه  عبرت  لالنتخابات  اإلعداد 
مؤسساته املسؤولة وهي منشورة للعموم وبهذه املناسبة ندعو األحزاب 
التي لم تقم بنشر مذكراتها للعموم ان تبادر لذلك الطالع الرأي العام 

عن مواقفها.

الديمقراطي  البناء  في  ودورها  السياسية  األحزاب  أهمية  .-
أن:  على  السابع  فصله  في  الدستور  نص  حيث  للدولة  واملؤسساتي 
املواطنين واملواطنات وتكوينهم  تأطير  السياسية تعمل على  )األحزاب 
الشأن  تدبير  وفي  الوطنية  الحياة  في  انخراطهم  وتعزيز  السيا�ضي، 
في ممارسة  الناخبين واملشاركة  إرادة  التعبير عن  في  العام، وتساهم 
السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفي 
نطاق املؤسسات الدستورية ............. يجب ان يكون تنظيم األحزاب 

السياسية و تسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية .....(.

احزاب  بدون  ديمقراطية  وال  ديمقراطية  بدون  تنمية  ال  .-
سياسية قوية ومستقلة في قرارها الحزبي، قادرة على تنظيم وتأطير 
بأدوارها  القيام  وقادرة على  منهم  املواطنين ومتواصلة معهم وقريبة 
واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  ملواجهة  والسياسية  الدستورية 
تستجيب  عمومية  وسياسات  برامج  صياغة  خالل  من  والسياسية 

النتظارات املواطنين واملواطنات.

*السياق العام والتشخيص:
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يتسم السياق السيا�ضي العام الذي نناقش فيه هذه املشاريع بأزمة 
ثقة في املؤسسات السياسية واملنتخبة واملنتخبين في الوقت الذي نشهد 
تنامي االهتمام بالفعل السيا�ضي والشأن العام والحركية التي تشهدها 
العمومي وحجم  النقاش  في  في املساهمة  التواصل االجتماعي  مواقع 
تأثيرها في القرار العمومي، كما يتسم بتزايد حمالت تبخيس الفاعل 

السيا�ضي وتبخيس عمل األحزاب السياسية واملؤسسات املنتخبة.

نناقش هذا املشروع في ظل مشهد سيا�ضي وحزبي يعاني من عدة 
اختالالت ومظاهر سلبية نذكر منها:

أزمة استقاللية القرار الحزبي والتحكم في شؤونها الداخلية؛ .•

بلقنة وتعددية حزبية غير مبررة أصبحت عائقا في العملية  .•
السياسية؛

في كل مرحلة نسمع الحديث عن حزب الدولة، مرشح اإلدارة،  .•
وعن نخب تصنعها اإلدارة؛

تزايد في حالة العزوف عن املشاركة في العملية االنتخابية  .•
وضعف االنخراط في األحزاب السياسية؛

األحزاب  داخل  الداخلية  الديمقراطية  غياب  بل  ضعف  .•
السياسية واحتكار بعض الدوائر الضيقة فيها للمسؤوليات السياسية 
هذه  الحزب،  مؤسسات  خارج  واتخاذه  الحزبي،  القرار  في  وتحكمها 
املمارسات التحكمية داخل األحزاب تحد من تجديد النخب السياسية 
ومن إدماج الشباب والنساء في القرار الحزبي بحيث مازالت الوجوه 
القديمة وشيوخ األحزاب تتصدر املسؤوليات، أما آن األوان أن تتنحى 
وتفسح املجال لنخب جديدة تضفي حيوية في املشهد الحزبي، وتسهم 

في تخليق الحياة السياسية، )ال ديمقراطية بدون ديمقراطيين(؛

ضعف تأطير املواطنين والتواصل معهم؛ فتح املقرات عند كل  .•
انتخابات واغالقها بانتهاء االنتخابات

منطق  وسيادة  لألحزاب  املالي  التدبير  في  الشفافية  غياب  .•
الوالءات والقرابات واالستفاذات؛

تف�ضي ظاهرة الترحال السيا�ضي؛ .•

مشروعة  غير  بطرق  اغتنت  فاسدة  سياسية  نخبة  وجود  .•
من العمل السيا�ضي واملسؤوليات االنتخابية ومازالت تتصدر املشهد 
السيا�ضي ومعروفة لدى املواطنين دون أن تطالها أي محاسبة، على 
األحزاب السياسية الكف عن التغطية على فساد هذه النخب وان 
تمتنع عن ترشيحها وبهذه املناسبة نجدد الدعوة للتعجيل باملصادقة 
على مشروع القانون الجنائي وخاصة املقتضيات التي تهم اإلثراء غير 

املشروع؛

في  الذمم  وشراء  الحرام  املال  استعمال  ظاهرة  استمرار  .•
االنتخابات، وظهور سماسرة االنتخابات وبائعي التزكيات؛

املالي  بالفساد  قضائيا  املدانين  األشخاص  ترشيح  استمرار  .•
واألشخاص التي تبحث من خالل املسؤوليات االنتخابية عن التغطية 
السياسية لحماية مصالحها الخاصة واستفادتها من الريع واالمتيازات.

*إجراءات ومطالب من اجل إصالح املشهد الحزبي والسيا�ضي:

تأهيل املشهد الحزبي وتأطيره من اجل إفراز نخب سياسية  .•
كفاءة ومؤهلة، تتمتع بالنزاهة وقادرة على تدبير الشأن العام؛

املغربية  السياسية  الحياة  في  الديمقراطية  التجربة  تطوير  .•
األحزاب  لعمل  املؤطرة  القانونية  املنظومة  تطوير  ترسيخها وضرورة 
للمطالب  واالستجابة  املنشودة  التنمية  تحقيق  اجل  من  السياسية 

املشروعة للمواطنين؛

إصالح النظام االنتخابي إلفراز مؤسسات قوية وفاعلة وذات  .•
تمثيلية ومصداقية؛

كما يجب أن ال يكون التحضير واألعداد لالنتخابات محكوم  .•
بهاجس الخوف من »خطر الوالية الثالثة لحزب العدالة والتنمية »كما 
جاء على لسان البعض، حتى ال نقع في تصرفات مشينة ت�ضيء لبالدنا 
مثل »مسيرة ولد زروال« و »قاسم ولد زروال املشؤوم«؛ وانتخابات 

مزرولة ال قدر هللا

الفاعلين  بين  التوافقية  والروح  التشاركية  للمقاربة  دعما  .•
لوضع  ندعو  االنتخابية  االستحقاقات  لتدبير  السياسية  واألحزاب 
ميثاق سيا�ضي وأخالقي بين األحزاب السياسية املغربية لحماية العملية 
االنتخابية من الشوائب والتجاوزات التي تمس بمصداقيتها وحماية 
نتائج االنتخابات، حتى ال يتكرر ما حدت في انتخابات سنة 2016 من 
انقالب على نتائج االنتخابات، مما خلف حالة إحباط وتدمر وانتكاسة 
للديمقراطية مست صورة بلدنا وأعطت رسالة للمواطن بان ال قيمة 

لصوته وان االنتخابات ال قيمة لها؛

يجب أن يكون عنوان االنتخابات املقبلة هو »انتخابات حرة  .•
ونزيهة وشفافة وذات مصداقية واحترام نتائجها فهي أساس مشروعية 
التمثيل الديمقراطي والقطع مع محاوالت الضبط والتحكم القبلي في 

االرادة الحرة للناخبين والناخبات«.

خاصة  و  األحزاب  قانون  في  الجديدة  باإلجراءات  التنويه  .•
لألحزاب  املخصص  العمومي  الدعم  من  بالرفع  املتعلقة  املقتضيات 
من اجل تنزيل التوجيهات امللكية الخاصة بمواكبة الهيئات السياسية 
و تحفيزها على تجديد اساليب عملها بما يساهم في الرفع من جودة 
املخصص  العمومي  الدعم  رفع  العمومية  السياسات  و  التشريعات 
لألحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجاالت 
التفكير و التحليل و االبتكار ، كما نتمن االجراءات التحفيزية املتعلقة 
بتخصيص منح مالية لألحزاب التي ترشح على راس لوائحها االنتخابية 
شباب ال يتجاوز سنهم االربعين سنة و النساء و مغاربة العالم، و نتمن 
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املقتضيات املتعلقة بمراقبة مالية االحزاب من خالل العمل الذي يقوم 
به املجلس االعلى للحسابات.

على  باإليجاب  والتنمية  العدالة  فريق  في  سنصوت  كله  لذلك 
مشروع القانون التنظيمي لألحزاب السياسية املعروض على مجلسنا 

املوقر. والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

عالل  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا  شكرا، 
العمراوي بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية آه عفوا عفوا، 
ما عرفتش عالش ما�ضي ضربت عليها، درت عليها شرطة على ليمن ولكن 
نسيتك، ولهذا لك الكلمة موالي هشام املهاجري وأعتذر وأعتذر. درنا 2 

شرطات وما جابش هللا التيسير. معذرة معذرة.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

أبرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

السيد الرئيس نساني فهاد املداخلة وأنا درت les mains اليدين 
طلبت السيد رئيس الفريق وطلبت السيد األمين العام باش نتناول 
الكلمة، ألن سولت ال�ضي حيكر قاليك ما لقاش اللي يجاوبوا تخيلوا 
معيا واحد السيد 29 ساعة هو جالس كيسمع ومن أجل الحياد ومن 
أجل الحياد اإليجابي ديال رئيس اللجنة ما قدرش يتكلم، ألنني كنعتبر 
را�ضي رئيس اللجنة ومن خالل هاد املنبر كرئيس لجنة كنشكروا كذلك 
والسادة أعضاء مكتب  والسيدات  ديالو  التعاون  الوزير على  السيد 
اللجنة، وكذا السيدات والسادة رؤساء الفرق على تعاونهم في أشغال 
هاد اللجنة، ولكن الحياد اللي كان مفروض عليا كرئيس لجنة ما كنتش 
نقدر نتكلم وال نقول القرار السيا�ضي ال ديالي الديال حزبي ألنني خصني 
نحافظ على صيرورة العمل داخل اللجنة ونلتزم فواحد الحياد، عكس 
السيد وزير الداخلية وعكس السيد رئيس الحكومة اللي كنت كنتمناه 
يكون معنا في هاد الجلسة اليوم، ألنه ما سمعناه في اللجنة وما سمعناه 
اليوم من ذبح للديمقراطية والسلخ واملجزرة ما عرفت را�ضي جالس في 
كرنة وال جالس ما عرفتش كاع هاد املصطلحات غريبة سمعناها، فين 
كنسمعوها في قبة البرملان، ورغم اختالفنا على الديمقراطية كما بينا 
يمكناش  ما  اإلنتخابية  واألنظمة  اإلنتخابية  املنهجيات  علي  نختلفوا 
األغلبية،  قرارات  احترام  وهي  الديمقراطية،  مخرجات  على  نختلفوا 
-27 12 في اللجنة واليوم -29 12 في اللجنة واليوم 166-104 كنظن 
-162 104، كاين �ضي ديمقراطية أكثر من هادي، كنقول السيد وزير 

الداخلية وكنهضر معاك صراحة ما�ضي رئيس لجنة كنائب برملاني من 
املعارضة، راه ما بقيتو درقتوا فيها والو، احنا كنا كنطلبوا دائما وزير 
الداخلية يكون محايد، ولكن جيتي كرئيس كوزير الداخلية عضو في 
فرق  من  تعديالت  لك  تقدموا  العثماني  الدين  سعد  ال�ضي  حكومة 
املعارضة صحيح، وتقدموا لك تعديالت من فرق األغلبية وكان جوابك 
لنا أرفض التعديل سيروا تقاتلوا بيناتكم،الرفض ديال التعديل حياد 
سلبي ورئيس الحكومة اللي وصلنا لهاد ال�ضي اليوم غنرجع نتكلم على 
القاسم اإلنتخابي ونتكلم على هاد ال�ضي كامل، السبب فيه هو السيد 
رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ألنه حتى هو ايال غيكون منتمي 
سياسيا من حقو، راه الدستور ال يمنع، راه شتو داك ليامات بدا كيدير 
شوية ديال اللحية حتى سولت ياكما غادي ت....؟ أنا صريح، أن كاينين 
تعديالت عادية تخيل السيد وزير الداخلية في تعديل عادي يقول أوافق 
على املبدأ الحزب الحركة الشعبية، ولكن ما نعدلوش دابا مرة اخرى، 
وتعديالت ديال اإلخوان في العدالة والتنمية قبلتيها السيد الوزير، ما 
كانتش في اإلتفاق ديال الشهرين للي تفتحت فيها أبواب السما لل�ضي 
الحيا، أنا عاقل على رئيس اللجنة ال�ضي حيكر، أنا كنرجع هاد املشكل 

اللي وقع اليوم وخالكم كتعطيو هاد املصطلحات في املغرب.

السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس الحكومة جا للبرملان ما قاطعك 
رئيس  السيد  حد،  قاطعك  ما  استاذ،  كنستمع  وانا  ساعة   29 حد 
الحكومة ملي جا لهاد البرملان للتنصيب البرملاني الداه من 6 داألحزاب 
سياسية، حزب العدالة والتنمية والتجمع الدستوري فيه حزبين و3 
داألحزاب نقولو متوسطة، أنا ما كتعجبنيش كلمة حزب صغير، هو 
والكل  املشاورات  قاد  هذا  من خالل  البرملاني،  التنصيب  أخذ  باش 
يعرف داخل اإلعالم وخرج أنا ما شاركتش في املشاورات، بأنه بقات 
نقط خالفية، »إذهب أنت وربك فقاتال » 2 األحزاب عندو في التحالف 
الحكومي ديالو متضررة من النظام االنتخابي الحالي جابو فكرة ديال 
القاسم االنتخابي، تقدر تكون صحيحة تقدر تكون غالطة بإن معكم 
املحكمة الدستورية، ما من حق �ضي واحد يقول ليا الدستورية وال 
 الديمقراطية ما دام النظام املغربي دار لنا محكمة 

ّ
عدم دستورية وال

املحكمة  هنا،  الفو�ضى  في  جالسينش  ما  احنا  منا  فوق  الدستورية 
الدستورية ايال غلطنا تقرينا لوحتنا ونعاودو نجيو نرجعو للبرملان، حنا 
جالسين ما عندنا ما يدار، ولكن السيد رئيس الحكومة كان عليه يقلب 
على الحلول وملي كتقلبوا في األنظمة املقارناتية هاد ال�ضي راه كاين، 
واللي قال ال�ضي الشناوي 165.000 تدي 2 برملانيين، 102 دات مليون 
وميتين، و100...، ما قاطعتكش أستاذ، ومليون و600، 10 مرات ديال 
األصوات فيدرالية اليسار دات 127 نديرو غير....شوفوال قلبوا انتما، 
 هما ياخدو 13، ولهذا كاينة الالئحة 

ّ
واش انتم تاخدو 20 برملاني وال

 ،paul moury equilibre الوطنية في بعض الدول، كاينة الئحة وطنية
ما تقاطعنيش، السيد الرئيس، ضمن لي حقي في الكالم ، ضمن لي حقي 

في الكالم...
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس، السيد الرئيس...

النمئب السيد هشمم املهمجري:

 paul maury equilibre كاين أنظمة انتخابية كتدير الئحة وطنية
إلعادة التوازن لألحزاب الصغيرة وكاينة في األنظمة املقارناتية العاملية، 

كاينا.

السيد الرئيس:

أ ال�ضي مصطفى، ال�ضي مصطفى، من فضلك، ال�ضي مصطفى، 
السيد الرئيس.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

راه 29 ساعة اصبروا شوية، 29 ساعة وأنا كنسمع، 29 ساعة.

السيد الرئيس:

ايوا نستامعو، نستامعو للسيد الرئيس.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

وزير الداخلية ولى معكم غير فرحوا، راه ما كاينش مشكل احنا راه 
قابلينها...

السيد الرئيس:

نستامعو لبعضنا البعض، نستامعو لبعضنا البعض، نستامعوا 
لبعضنا لبعض.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

ما تقاطعنيش أ ال�ضي بووانو، أنا حقي نقول للي عجبني، أنا في 
الدستور عندي الحق نقول للي عجبني، الدستور كيعطيني الحق، وزير 
الداخلية تابع للسيد رئيس الحكومة وتحت سلطته في الدستور وفي 
النظام الداخلي ألشغال الحكومة، ودار الخاطر لحزب رئيس الحكومة 

ورفض التعديالت من أحزاب مشكلة لألغلبية.

السيد الرئيس:

ال�ضي، السيد الرئيس...

النمئب السيد هشمم املهمجري:

غادي نرجعو للموضوع، ضمن لي حقي السيد الرئيس، أنا ضمنت 
لكم حقكم، أعطيتكم حقكم في اللجنة لساعات أعطاها لكم الدستور، 
اعطيني حقي ندوي. أنا كرئيس، أسحب، أسحب، كنسحبها. كنسحبها، 

وخليوني ندوي.

السيد الرئيس:

خليو السيد الرئيس يكمل، من فضلكم.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

خليوني ندوي، خليوني ندوي، الدستور عاطيني الحق نتكلم، أنا 
اللي صوتوا  الحالي،  االنتخابي  القاسم  النظام،  نناقش معكم  غادي 

عليه.

السيد الرئيس:

أال�ضي الحيكر...

النمئب السيد هشمم املهمجري:

وفي قاسمه اإلنتخابي وبشويا ديال العقل..

السيد الرئيس:

من فضلك، من فضلك...

النمئب السيد هشمم املهمجري:

اعطيوني شوية ديال العقل، اعطيوني خاطركم.

السيد الرئيس:

نستامعو، نستامعو للسيد الرئيس، السيد الرئيس عندو انتم ، 
أنا ما قاطعت، ما بغيتش تفضل، تفضل، .. آال�ضي الحيكر وا ما�ضي 

معقول.

النمئب السيد عشد هللا بووانو )نقطة نظمم(:

السيد الرئيس في إطار نقطة نظام، السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

وأنتما تكلمتوا... أنتما تكلمتوا ....

النمئب السيد هشمم املهمجري:

واشفتي الصبر ديالنا أال�ضي عبد هللا. ... ال�ضي عبد اله بن كيران 
صبروا صبروا شوية صبروا شوية غير صبروا.

السيد الرئيس:

أال�ضي عبد هللا...أال�ضي عبد هللا

النمئب السيد هشمم املهمجري:

...املحضر كاين و التقرير د اللجنة كاين والشهرين ديال ال�ضي ..
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السيد الرئيس:

اال�ضي عبد هللا .

النمئب السيد عشد هللا بووانو )نقطة نظمم(:

...كاين الرئيس كاين الرئيس هو اللي يقولنا...

السيد الرئيس:

أنت مالك تتغوت بزاف أنت، ال أ ال�ضي مصطفى ال�ضي مصطفى، أ 
ال�ضي مصطفى من فضلك من فضلك، نخليو....

النمئب السيد هشمم املهمجري:

السيد الرئيس.. أنا.. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ..أعوذ باهلل من 
الشيطان الرجيم ... راحنا في البرملان... غادي يولي حتى الكالم في البرملان 
دبا بالخاطر، راه ليس برفع الصوت ومن حقي والدستور عاطيني الكالم 
وعاش امللك، هللا الوطن امللك، سالينا الكالم، ونقول اللي عجبني ونقول 
اللي عجبني، التوابت اللي هما منتكلمش فيهم، ونقول اللي عجبني، 

وما�ضي شغلك وماتقاطعنيش...

السيد الرئيس:

أ موالي هشام.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

وأنا  29 ساعة  رانا  وصبروا شوية، صبروا شوية وصبروا شوية 
ماتكلمت  كون  وراه  كنسمع،  السمع،  ديال  ساعة   29 راه  كنسمع، 

غادرني كر�ضي.

السيد الرئيس:

أ ال�ضي مصطفى، آ السيد الرئيس من فضلك، من فضلك، أالسادة 
النواب، السادة النواب السادة النواب، الكلمة

النمئب السيد هشمم املهمجري:

أعود، أعود عطيني الكلمة الرئيس، الرئيس عطيني الكلمة، أعطيني 
الكلمة مدام معندوش امليكروا وامعندوش امليكروا راه ممسجالش، راه 
مامسجالش في املحضر، راه معندوش امليكرو ماعندوش ماعندوش 
امليكرو، واماعندوش امليكرو غير يقول اللي عجبوا، اعطيني امليكرو 

الرئيس.

السيد الرئيس:

أ السيد الرئيس، ال عرفت أنا غادي نعطيك امليكرو .. الجو خايب، 
الجو خايب، أنا غادي نقولها لهم غنقولها لهم.

قانون  مشروع  آخر  مناقشة  نواصل  النواب  والسادة  السيدات 
تنظيمي من فضلكم، من فضلكم، وا صافي ونجلسو شوية من فضلكم، 
من فضلكم، من فضلكم، السيدات والسادة النواب، آال�ضي موالي 
ياخذوا  غادي  راه  يكمل  خليوه  واصل،  واصل،  الكلمة  خود  هشام 

الكلمة موالي هشام.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

نناقش  نحن  املحترمين  الزمالء  والسادة  السيدات  أقول  أقول، 
النظام اإلنتخابي، السيد الوزير خصك تسمعني، أنا كنسمع ضبط 
ليا الوقت ديالي حتى يرجع الوزير مغنتكلمش... نحن نناقش أنظمة 

انتخابية.

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب أ حنان آ السيدة النائبة وايني هادي ما، آ 
السيدة النائبة، ونواصلوا نواصلوا النقاش، احنا في الفترة األخيرة، هذا 
القانون األخير، هللا يهديك آ حنان هللا يهديك، أ السيد الرئيس، السيد 
الرئيس نبداوا، نستمروا من فضلك نستمرو، الجلوس، إيوا صافي إيوا 
نجلسوا شوية نخليوه يتكلم، تيخصنا نسمعوا لو من فضلكم، شيئا ما 
من الجلوس من فضلكم، إيوا خلي...، تفضل، تفضل السيد الرئيس، 
أودي قوة نقط نظام بدون فائدة، و نستامعو، نستمعوا للسيد الرئيس 

، نستامعو ليه...،
ّ
نستامعو ليه، تيخصنا نسمعو.. ال

النمئب السيد هشمم املهمجري:

نحن نناقش القوانين اإلنتخابية، ما فيهاش الطهرانية ما فيهاش 
حب اآلخر، فيها ضرب ليا نضرب ليك آش بيت تّدي ليا واش باغي 
نّدي ليك، وكتقاتلو هنا على دقيقة، دقيقة ما كتخلوهاش لفريق من 
املعارضة، عمر بالفرج كيسعى ليكم 5 سنين هاذي كيطلبكم تعطيوه 
دقيقة ما كتعطوهاش، تسمحوا في نائب برملاني! الواقع كنتقاتلو هذا 
يسمعونا املغاربة الصراع اليوم على املقاعد وعلى املناصب ما�ضي على 
يني نتكلم، والصراع الحقيقي ... 

ّ
مصالح املغاربة، سمعني الشريف خل

هذه هي الحقيقة املؤملة ... هذه هي الحقيقة التي تؤملكم وليس القاسم 
االنتخابي، الصراع الحقيقة على السلطة وعلى املقاعد وعلى الدواوين 
الطوارئ  حالة  خرقتوا  املغاربة،  مصالح  على  وليس  املناصب  وعلى 
الصحية اليوم أول مرة في تاريخ كورونا دفاعا عن مصالحكم، اصبر 
شوية غادي نرجع معكم للقاسم لالنتخابي ونتناقشو على الحالي وشوية 
ديال الخاطر، الخاطر ما عنديش مشكل اللي قلتها غادي تق�ضي، أنا 
غنهضر معكم على القاسم االنتخابي الحالي اللي دايرين فيه العتبة، 
بعدا العتبة بحد ذاتها تتناقض مع أقوالكم اليوم! املواطن يصوت إذا 
أساء االختيار حسب مزاجكم أو مزاج الحكومة ووزارة الداخلية صوته 
يعتبر الغيا، ألنه ما عرفش يختار، السيد اللي صوت عليه ما جابش 
العتبة األصوات ديالو تتم�ضي للملغاة، باش نحدّدو القاسم االنتخابي 
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اليوم،  الحالية  اللعبة  في  معكم  نم�ضي  الحالية،  اللعبة  هي  هاذي 
غانديرو دائرة انتخابية فيها 2 مقاعد، صوتت فيها 40 ألف، فيها مرشح 
جاب 21 ألف و9 ديال املرشحين جابو 2000، مول 21 ألف غادي يّدي 
مقعد واللي جاب 2100 وال 2150 غادي يّدي مقعد، نفس الفيلم اللي 
تتهضرو عليه، نم�ضي معكم للنظام االنتخابي اليوم، وقعت في املغرب 
وكون شاعل تليفوني نجبد ليك النتائج، حزب حّصل على 27 ألف 
صوت حّصل على مقعدين وحزب جاب 26 ألف صوت حّصل على 
مقعد واحد، هاذي هي الديمقراطية اللي تتكلموا عليها...هذا يقدر يوقع 
ال�ضي عبد هللا! واقع، النظام االنتخابي الحالي اليوم اللي تتكلموا عليه 

وكتقولوا التعديالت اللي جات لقيطة.

السيد الرئيس:

أالسيد النائب، من فضلكم.

النمئب السيد هشمم املهمجري:

النظام االنتخابي اليوم ليس ديمقراطيا، وكاين أكثر منو ديمقراطيا، 
أنا راه جايب 2 دوائر حتى أنا وأول ترشيح ليا جبت 30 ألف صوت، 
والالئحة ديالي جابت 2 مقاعد وما كانش عندي حتى طعن في املحكمة 
الدستورية، واللي غادي يقول عاوني �ضي واحد الزميل ديالي راه كاين 
هنا، صديق ديالي من حزب العدالة والتنمية، الجماعة ديالو جبت بها 
8 ديال األصوات مافيهاش الشيوخ واملقّدمين، ما فيهاش رجال السلطة 
تعاونوا معه، الجماعة فيها 3000 صوت جبت فيها 8 ديال األصوات، 
ألنني ما كنتش كنشتغل فيها وكان السيد صدق ديالي وما نفستوش ال 
في الجماعات ال في والو، هاذيك الجماعة مّنكو فيها ما فيهاش املقدمين 
راه  واملحاضر  األصوات  ديال   8 فيها  جبت  التعليمات،  سمعوش  ما 
كاينة، جبت 30 ألف صوت ربما من املنطوق اللي تتكلموا عليه أنا 
متضرر من القاسم االنتخابي. ولكن أنا ديمقراطي من الشق األول و 
الشق الثاني، ملي الزمالء ديالي قنعوني و غلبوني باألغلبية انضبطت 
وماجيتش كنقول راه غادي دبحوني وغادي ديروا ليا و غادي تفعلوا 
راه  الشيطان،  نعلوا  اإلخوان  العالم  في  انتخابي  نظام  مكاينش  ليا، 
الذي  هوالنظام  انتخابي  نظام  أحسن  قال   françois mitterrand
سيبقي اإلشتراكيين في الحكم، نحن في صراع على السلطة اإلخوان، 
لوال تغيير النظام اإلنتخابي في سنة 97 واللي كنتو فيها 9 ديال الناس، 
ماكنتوش  الالئحة  لنظام  ساعة  ديك  قبالت  سبق  اللي  والحكومة 
غاتوصلو ل 45، خصنا نكونوا واقعيين شوية، هل قدر املغاربة أنه يبقاو 
7 ديال األحزاب حاكمينهم ملدة 60 سنة، هاهما 2 برملاننين راه أنا ما�ضي 
je.jette.pas.les.fleurs لحزب فيديرالية اليسار وال، أنا في بالصتي، 2 د 
الناس داروا نشاط كفاءات فديرالية اليسار أحزاب يسارية منخارطة 
معانا في العبة الديموقراطية قابلة الدوستور قابلة القوانين نخارطات، 
عالش غتحرموا الناس، عالش؟ واش زعما هاد األحزاب اللي كاتسناوها 
طلع إيال بقات القطبية كيكنتو كتقولوا 2 داألحزاب وهذا و هذا فين 

غايطلعوا هاد الناس غانبداو نزيدوا فهاد البرملان وال أش غانديروا؟

مكانكدبش على  أنا  داروه  اللي  الناس  اإلنتخابي كيسلك  النظام 
املغاربة ومسلك الناس، مسلكهم كايضاربوا على روسهم يجيبوا فريق 
وهذا كنتصارعو فيه، باش تقوليا غير دوستوري أسيدي نتسنى حتى 
تحكم املحكمة الدستورية وتجي تقرينا وراقنا، ماتعطوش تقولوا ظلموا 
الناس ودبا سمعنا يأنه كاين télécommande و télécommande كانت 
في كل�ضي حطينا تعديالت للسيد وزير الداخلية ورفضها لينا وتقبالت 
دياولكم، وتعديل أنا مأكد كيقول مبدئيا موافق، ولكن يعني داك�ضي 
اللي تفاهم معاه وهو ماكدبش علينا نهار األول، قالينا بضاعتكم رضت 
إليكم، لهذا كنقول العيب في السيد رئيس الحكومة، أنا كنقول العيب 
وكنحملو املسؤولية، متقنش املشاورات تنقول للسيد رئيس الحكومة 
شداس الناس اللي معاك غير اللي صوتوا عليك و داروا ليك التنصيب، 
وكلس معاهم قوليهم تلقاو الحل، أه ياودي ال�ضي الناس اللي كانوا معانا 
من pps راه تظلموا مداوش حقهم، اإلتحاد الدستوري راه تظلموا في 
الدوائر مداوش حقهم، الحزب الفالني راه مداش حقوا، ويكلس السيد 
رئيس الحكومة ويقلب، أنتما غير خرج داز مشروع قانون الحكومة عاد 
مشيتوا كتقراو األنظمة املقارنتية، راه األنظمة املتقدمة في العالم أ 
السيدات و السادة النواب راه دايرة نظام الالئحة بالكروا، تختار االول 
و الثاني، ولكن حنا راه كنشرعوا ملغاربة، ما�ضي بالد عندو %40 داألمية 
الحكومات  الناس  هاد  قريتوا  كون  الفاضلة،  املدينة  على  وكيقلب 
املتعاقبة احنا مزال محكمناش، كون دبا كنديروا التصويت اإلليكتروني 
وكنديرواالسيد يختار، ونديروا األنظمة املتقدمة في العالم، راه و هللا 
العظيم غير معندكمش راه ولفتو حتى صافي ضنيتو بأنكم عرفتي أشنا 
هي تقول لفريق برملاني تعديل لقيط، عاله رؤساء األحزاب عندهم الحق 
التعديالت،  العامين عندهم يحطوا  األمناء  التعديالت، عاله  يحطوا 
أنقريكم أنا الدستور والقانون، أالسيد النائب بوحدوا جاب التعديالت 
ديالو وطرحات لنقاش، وتجي تسمي فريق محترم معاك في الحكومة و 
صوت لك ودعمك وعطاك وتجي تقولوا تعديل لقيط حشومة عليكم، 

عالش هاد ال�ضي؟ على 27 مقعد برملاني.

الزميل األخ والزميل الصديق ديالي قاليا باش الناس مايجيبوش100، 
شكزن كالك تجيب 100 دابا دبا، 91 دائرة إنتخابية ب91 و 12 دائرة 
جهوية ب 12 هي 10، تفضل أسيدي واش غيرنا �ضي حاجة في املنهجية 
الديموقراطية الحزب األول من الفصل 47 من الدستور يترأس رئاسة 
الحكومة، إيال غيرناه رتردنا املحكمة الدستورية، اللعبة باقية، هي، هي، 
ولكن أنا كنشوف بعض الوجوه هللا يحسن العوان راه صعيب الولف 
ديال الكر�ضي راه قلتها 3 وال 4 داملرات هنا البزولة صعيبة، وعادي يكون 
صراع اللي مولف تيدوز الثاني و كيدوز الثالث وكيتسنى الئحة دوزات 
مدينا كلها أصاحبي، باهلل عليكم دبا واش هذا مقبول؟ سال ترشح فيها 
اال�ضي عبد هللا بن كيران راه كنهضروا دبا ونهضروا، إيال غتهضرش خليني 
نتكلم وداز ال�ضي بنكران حيد مشا لرئاسة الحكومة، تبعو ال�ضي معتصم 
مشا ملاعرت �ضي متجمع الالئحة ب4 دازت، هاذي هي الديموقراطية 
هادي هي التعددية، أالشرفا، أنا راه أصلي مخصنيش نقول، أنا عشت 
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في أحزاب اللي حاربات التعدد، هللا يرحم املغفور له الحسن الثاني، 
وهللا يرحم الدكتور الخطيب، وهللا يرحم أحرضان، وهللا يرحم الناس 
اللي خالونا اليوم كنهضرو في البرملان ومنعو التعددية في املغرب. ما 
خالوش يكون الحزب الواحد في املغرب، كنسحب، أما كون وهللا حتى 
نبقاو كلنا شاّدين الصف عند ال�ضي مضيان في حزب االستقالل، غدوز 
30 سنة عاد تدخل مع الباب ديال املقر، التعددية ضمنها لنا الدستور 
وما تولفوش، ما تولفوش راه األحزاب الوطنية في املغرب كانت عندها 
حظوة في املغرب أكثر وال�ضي املالكي ورايا، وراه ال تدوم، هاد ال�ضي كلو 
الشرفا راه مغاديش يدوم لكم باش تبداو تهموا الناس بهاد االتهامات 
أنا  زروال  ولد  اللي عجبك مسيرة  أشوف قول  انتاقدوا،  األقل  على 
ولد شيشاوة تقولوا مسيرة ولد شيشاوة في 2021 أنا قابلها، غير إيال 
عندك طعن سيا�ضي في االنتخابات خرج قولها وخرج من الحكومة ما 
تشدش املناصب والوزراء وتجلس، عندك طعن قانوني سير للمحكمة 
الدستورية، إنتهى الكالم. جوج ديال الحوايج طعن سيا�ضي قول هادو 
ناس داروا وفعلوا وتركوا وخرج من اللعبة وقول نعاودو االنتخابات ما 
قابلش ندخل للحكومة، تشد املناصب وتشد املسؤوليات وتشد هذا 
وتجي تقول ليا داروا وفعلوا أوهوي، عندك طعن قانوني سير للمحكمة 
الدستورية باركة ما نزايدو على املغاربة، راه البكاء راه مغينفعكمش 
ولكن وهللا العظيم إيال كتعرفوا تجيبونا للتيران ديالكم، ألن النقاش 
الحقيقي اللي كان خصو يتفتح اليوم قبل هاد االنتخابات؛ فين غاديين 
حنا الش مترشحين حنا أصال؟ حنا كأحزاب سياسية فتحنا نقاش 
بيناتنا؟ واش الوزراء السياسيين اللي قلت اللي ضرباتهم كورونا للراس، 
يومنا  إلى   77 االختصاصات من  تخذاو  اللي  الجماعات  واش رؤساء 
التدبير  إما لشركات  يا  هذا، وأغلبية االختصاصات فوضوها دروك 
املفوض يا داخلت عليكم باهلل فاش نجحنا؟ من 77 وحنا غاديين في 
التدبير  لشركات  اعطيناه  تغلبنا  الزبل  نجمعو  عطاونا  الالمركزية، 
املفوض، اعطاونا النقل درنا الوكاالت ضربنا لهم faillite ضربنا لهم 
تالفة، اعطاونا التعمير راه املدن ديالنا قدامكم دابا حيدوا لكم كل 
�ضي الوكالة هي اللي كتوافق، رئيس الجماعة ولى بحال مكتب الضبط 
غير تيشد الرخصة ويعاود يعطيها ملوالها، اعطاونا االستخالص ديال 
الرسوم جميع الجماعات غارقة في الباقي استخالصه، اعطاونا بزاف، 
بزاف ما نجحناش، بعض املدن دابا قلبات كل �ضي شركات محلية، واش 
ما�ضي وقت فاش نراجعو واش هاد دستور 2011 هاد ال�ضي اللي اعطانا 
حنا قادرين عليه؟ وال مسابقين غير نشدو، مسابقين غير نشدو رئاسة 
الحكومة، مسابقين غير نشدو العمدة. فتحتوا هاد النقاش السيا�ضي 
ي كنهضرو 

ّ
جاللة امللك في قبة البرملان هنا قال لكم النموذج التنموي ومل

على النمودج التنموي بلغ مداه، فيه ما هو سيا�ضي وما هو اقتصادي وما 
هو هذا.. عاودنا لكم أودي شوفوا ها شوية ديال الفلوس سيروا ديرو 
الخبرات وديروا الكفاءات وديروا هذا، ولكن هاذ ال�ضي كلنا تغافلناه 
وحورنا املغاربة كاملو النقاش، بعدا حتى واحد ما دافع على اإلنجازات 
اللي جابت الحكومة في هذا ندافع عليها أنا، رفعنا تمثيلية النساء في 

نا النساء من املشاركة في الغرف املهنية، درنا 
ّ
الغرف في الجماعات، مك

حالة التنافي اللي كيطلب بها الشعب املغربي بعدا في الجماعات الكبرى 
الحكومة  إنجازات  دافعوا على  ما قدرتوش  اإلقليمية،  املجالس  وفي 
أسيدي أنا غندافع عليها اللي جات في القوانين االنتخابية الجديدة، 
أما القاسم االنتخابي ما هو إال عملية تقنية لتوزيع األصوات، وكيف 
توزعون املقاعد على املدن جاوبوني أعباد هللا غير قنعوني بهادي، جيو 
قنعوني غير بهادي عالش طنجة كتدي 6 ديال البرملانيين والدارالبيضاء 
كتشد 54؟ 5 وعالش شيشاوة كتدي 4 وعالش اليوسوفية كتدي 2؟ ما 
هو املعيار املعتمد؟ أليس عدد السكان، ما مسجل ما مقيد ما عرفناه 
واش تيصوت واش تيآمن كاع بالديمقراطية وال بالدستور وكتحسبو، 
داك الالئحة الجهوية دابا فرقتوها على الجهات ماذا اعتمدتم؟ عدد 
العام  صوت  اللي  نديرو  وحنا  كالمكم  نتبعو  أسيدي  إيوا  السكان، 
اللي فات بحال HCP شيشاوة صوتات فيها 100.000 غنعطيوها غير 
واحد، منين يصوتوا 200.000 نزيدوهم واحد، الدار البيضاء وكذلك 
ي كتعتمد عدد السكان في توزيع 

ّ
وهذا املنطق ديالكم، نفس املنطق مل

املقاعد على األقاليم في الدوائر، نظام فكروا فيه اإلخوان صحيح وال 
غالط، كيضربوا على مصالحهم بصحتهم دوزوه بالديمقراطية، حتى 
هما كيدافعوا على مصالحهم وأنت قلتي ما قال مالك في الخمر كتدافع 
على مصالح كذلك، وضربتي الديمقراطية في املغرب وضربتي التوابث 
وضربتي وما خلتي ما قلتي عالش؟ على املقيعدات على 27 فقط، آ سيدي 
أنا متافق معكم هاد 27 برملاني نحيدوها نخليوا غير 360 تخدم بركة 
على املغاربة وحق هللا العلي العظيم إيال %99 من املغاربة ما فاهمينش 
اشنا هو القاسم اإلنتخابي وملاذا يصلح، وهللا العظيم إيال غيمصدعين 

روسكم، أقسم باهلل إيال املغاربة ما عرفينكم عالش كتناقشوا.

وزير  السيد  ولكن  هكا  ليا  كيجيب  فمي  ربما  أنا  الرئيس  السيد 
الداخلية أنا قلتها لك صراحة، انتما السيد الرئيس ربما أنا ما كنعرفش 
آش كيطرا في أشغال الحكومة وليني املسؤول على ما وقع اليوم فهاد 
انقسام البرملان ألن كل واحد ولى كيدافع على مصالحوا، هو السيد 
رئيس الحكومة بالدرجة األولى وانتما تابعينوا بالدرجة الثانية، عوض 
ما تجلسوا األحزاب وتقلبوا ال احنا تخلفنا على 20 بقاوا 3 وال 4 سيروا 
دابزوا عليهم، وها احنا داكينا آ الشرفة، ها احنا جينا الداكينا ها 
هي  راه  والديمقراطية  األغلبية  خرجات،  فين  املداكة  ديال  النتيجة 
هادي اللي بغى يقبل باللعبة تبارك هللا اللي ما بغاش يقبل راه ما بقيش 
نستامعوا ونسمعوا التهديد فهاد البرملان، استقرار البلد ضامنوا جاللة 
امللك هلل ينصره، وتنمية البلد ضامنها جاللة امللك هللا ينصره، وهللا 
ما نقبلوا �ضي واحد يهددنا ، واللي عاجبوا راسو راه الشارع قداموا ما 
نسمعوش التهديد فهاد البرملان، وها براز ها اإلنتخابات جاية، ها براز 
ها اإلنتخابات جاية، اللي قاد على �ضي حاجة ينزل راه املواطن قدامو، 
ولكن تشراع الفم وغنديروا واإلستقرار وكذا وكذا وكذا، عاش امللك 

هللا الوطن امللك فهاد البالد، والسالم عليكم.
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السيد الرئيس:

الفريق  باسم  الكلمة  شكرا،  الرئيس  السيد  جزيال  شكرا  شكرا، 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ال�ضي عالل العمراوي، تفضل، تفضل.

النمئب السيد عالل العمراوي:

أبرف  على  السالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراي3،

في  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  نتقدم  تيشرفني 
مناقشة القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، هاد املشروع 
اللي جا بواحد املقتضيات جديدة كتستهدف تمكين األحزاب السياسية 
التوجيهات  مع  إنسجاما  وذلك  الذاتية،  ديالها  املوارد  تحسين  من 
في  التمويل  منظومة  تعزيز  أهمية  إلى  دعات  اللي  السامية  امللكية 
األحزاب السياسية كمؤسسات دستورية موكول لها تأطير املواطنات 
واملواطنين، وتكوينهم السيا�ضي وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام، 
األحزاب السياسية هي اللي كتشكل العمود الفقري ألي بناء ديمقراطي 
والتأطير الحزبي والسيا�ضي هوالدور األساس ديال األحزاب، هو اللي 
بلد،  أي  في  واإلجتماعي  السيا�ضي  الفعل  استمرارية حركية  كيضمن 
ولكن أي تمويل عمومي خصو يكون موجب لبرامج تأطيرية حزبية على 
امتداد أيام السنة، ما�ضي موسمية، فقد نظر حزب اإلستقالل نفسه 
منذ نشأته للقيام بمهام التأطير والتكوين املستمر لكل فئات املجتمع 
املغربي عبر مؤسسات ومقرات منتشرة عبر كامل التراب الوطني، بناة، 
شبيبة مدرسية، فتيات اإلنبعاث، حضور بارز للشبيبة وداملرأة مرورا 
منذ  ماورد  ولتصحيح  واملقاوالتي،  واملنهي  والنقابي  الكشفي  بالتأطير 
قليل، فحزب اإلستقالل نذكروا هو مؤسس ديال التعددية الحزبية 
سنة 98 وما عندنا الش ندخلوا في هاد التفاصيل ألن في حزب اإلستقالل 
الوطن أوال والوطن دائما، باملقابل أصبحت مع األسف ظاهرة افتتاح 
دكاكين انتخابية بمناسبة كل محطة انتخابية ظاهرة مزمنة كتستغل 
تارة  والتباكي  تارة  بشعارات شعبوية  تتغدى  أو  والنفوذ  املال  سلطة 
التحدي  عن  بعيدا  �ضيء،  كل  في  والتيئيس  التشكيك  وزرع  أخرى 
األسا�ضي اللي هو تعزيز مكانة مثال النخبة البرملانية، حتى تتمكن من 
ممارسة املهام الدستورية املوكولة إليها، سواء على مستوى التشريع أو 
مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أوالدبلوماسية 
املوازية، املغاربة تينتاظروا منا أننا نفكروا في األجيال املقبلة، ما�ضي 
في اإلنتخابات املقبلة والتشبث بالكرا�ضي بأي ثمن تحت دريعة واحد 
ي 

ّ
مل حيث  الوحيد  والرأي  كيخرجنا  حيث  واحد،  ديمقراطي  التعبير 

 مخيف، أسطر على ذلك 
ّ
تيمكنو كنشوفو واحد املد هيمني اليوم وال

النقد  فلسفة  من  وانطالقا  مخيف،  أصبح  اليوم  الهيمني  املد  هاذ 
الذاتي وجب اإلعتراف أننا في حاجة لعمل حزبي أكثر جدية ومصداقية، 
صحيح أنه عبر عدة محطات أنه تم عبر إحداث عدة محطات تبخيس 
دور األحزاب السياسية في وقت ما أو أريد لها أن تلعب دورا مقزما، لكن 
الصراحة تقت�ضي القول أن أسبابا ذاتية كثيرة أخرى أوصلت املمارسة 
السياسية اليوم إلى وضعها املقلق مع تنامي مستمر لفقدان الثقة، 
ونتكلم على فقدان الثقة اللي جبتو كتبثو دراسات و تقارير مؤسسات 
وطنية، على رأس أسباب فقدان الثقة خيبة أمل فئات عريضة من 
املجتمع والشباب ديالنا على وجه الخصوص، فبعد دستور 2011 هاذ 
الدستورديال 2011 جّد متقدم بلغ حد املثالية أسس له خطاب ملكي 
تاريخي عظيم، في 9 مارس قدم جاللته من خالله ثورة ثانية للملك 
والشعب من أجل بناء مغرب ديمقراطي حديث وخارطة طريق واضحة 
نحو التنمية والكرامة، ولكن جات مجموعة اللي قدمت واحد الوعود 
انة في الحمالت اإلنتخابية سريعا، سريعا ما تخلت عنها عندما تحملت 

ّ
رن

كرو أين نحن من شعارات محاربة 
ّ
املسؤولية بالحكومة مع األسف، نذ

الفساد والتبذير؟ أين قانون اإلثراء الغير املشروع املجمد من سنوات؟ 
ما�ضي الكر�ضي املهم هو هاذ ال�ضي اللي كينتظروه املغاربة منا، أين قانون 
هي  أين  منذ سنوات؟  أيضا  املجمد  ديالها  والتضارب  املصالح  تنازع 
تقارير املجلس األعلى للحسابات السوداء؟ التي بقيت في رفوف الحكومة 
وعالش ما خرجاتش؟ وفين هي الشجاعة باش غتخرج هاذ التقارير؟ 
أين نحن اليوم من شعارات التوزيع العادل للثروة؟ احنا غير حسنو 
الوضعية ولكن فاين هو التوزيع العادل للثروة؟ أين نحن من وعود 
تحقيق العدالة املجالية واإلجتماعية؟ أين نحن من وعود من شعارات 
ما بعد دستور 2011؟ والحديث عن الثقة اليوم ال يمكن أن يكون 
مثال محصور مع األسف اليوم أصبح القاسم اإلنتخابي الذي يراد له 
أن يستأثر بالرأي العام، وكأن املشاكل ديال املغاربة ما�ضي هي البطالة 
مشاكل ديال املغاربة ما�ضي هي الفقر والهشاشة، ما�ضي هي ترّدي الوضع 
مو على تفعيل الفصل 103 حزب 

ّ
ي كنتكل

ّ
الصحي واإلجتماعي، واليوم مل

اإلستقالل ما من مرة طالب بتفعيل ذلك، ألنه مرارا شفنا كيفاش هاذ 
الفصل هذا كيفاش كان كيخصو يستوجب التفعيل ديالو، ولكن تكون 
الشجاعة اليوم طالبوا يكون معنا رئيس الحكومة، ويقّدم اإلستقالة 
عة 

ّ
ديالو وملا ال إذا كانت هناك الشجاعة ما�ضي غير اإلثارة ديالو كفزا

و منها املغاربة وشكرا.
ّ
فوق ّما خرجنا ذلك، ألن هاذ املسرحية البئيسة مل

السيد الرئيس:

شكرا السيد العمراوي، السيدات والسادة النواب السيد الوزير 
نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون تنظيمي 07.21، مادة فريدة 
من مشروع هاذ القانون واملتضمنة لعدد من املواد وبطبيعة الحال 

سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون:268

واملعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

املادة 32 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

نفس العدد،

املوافقون:268

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: 01

املادة 42 أعرضها للتصويت: نفس العدد.

املوافقون:268

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: 01

املادة 43 نفس العدد،

املوافقون:268

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: 01

املادة 44:

املوافقون:268

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: 01

املادة 45: نفس العدد

املوافقون:268

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: 01

أعرض املادة 66 الفقرة الثانية للتصويت:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1؛

قانون  ملشروع  واملكونة  برمتها  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
تنظيمي كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 268

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يق�ضي 
بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

النواب  فعت  والسادة  للسيدات  وشكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
الجلسة.
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احضر الجلسة الثملثة والثممني3 بعد املمئتي3

التم يخ: اإلثنين 1 شعبان 1442ه )15 مارس 2021م(.

الرئمسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعاتان وثالث دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الثانية عشر.

القوانين  مشاريع  على  والتصويت  الدراسة  األعممل:  جدول 
التنظيمية التالية:

-مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية اإلجتماعية؛

-مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

السيد الحشيب اململكي  ئيس اجلس النواب،  ئيس الجلسة:

أبرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3 وعلى آله وصحشه أجمعي3،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

تتعلق  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص  علمكم  في  كما 
بالدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:

- املشروع األول: مشروع قانون إطار رقم09.21 يتعلق بالحماية 
اإلجتماعية؛

مرتبط   46.19 رقم  قانون  بمشروع  يتعلق  الثاني:  واملشروع   -
بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

فليتفضل  اإلطار  قانون  مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة 
مشكورا.

وإصالح  واململية  االقتصمد  وزير  بنشعشو3  احمد  السيد 
اإلدا ة :

بكرا السيد الرئيس،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

على  النواب،  والسادة  للسيدات  بالشكر  أتوجه  أن  أود  بداية 
تعبئتهم وانخراطهم الجدي في النقاش العام والتفصيلي داخل لجنة 
القطاعات اإلجتماعية وبخصوص كل أحكام القانون اإلطار املتعلق 
رئيسة  للسيدة  خاصا  شكرا  أوجه  أن  وأود  اإلجتماعية،  بالحماية 
للزمن ومجريات  تسييرها  تفهمها وسعة صدرها وحسن  اللجنة على 
النقاش والتصويت على هذا القانون، كما أود التنويه باإلجماع الذي 

ميز التصويت على مشروع القانون اإلطار داخل اللجنة والذي يؤكد 
منطلق  من  النواب  والسادة  للسيدات  املعهودة  والتعبئة  االنخراط 
تقديرهم لألهمية التي يكتسيها باعتباره مشروعا مهيكال يؤطر ألهداف 
ومبادئ إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية كما حدد معاملها، جاللة 
امللك، حفظه هللا، في خطابيه الساميين بمناسبة عيد العرش وافتتاح 
القوة  سيمنحنا  الذي  هو  اإلجماع  فهذا  الحالية.  التشريعية  السنة 
الضرورية من أجل امل�ضي قدما في تنزيل هذا اإلصالح املجتمعي الكبير 
في مسار  الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية 
بهدف  بالدنا، وذلك  في  اإلجتماعية  الحماية  لنظام  الشامل  اإلصالح 
الرفع من تأثيره املباشر على املواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر 

ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية لألسر.

السيدات والسمدة،

إن هذا املشروع هو موجه باألساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة 
واألسر ذات الدخل املحدود، ضد مخاطر الطفولة واملرض والشيخوخة 
وفقدان الشغل، فحوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في 
نظام املساعدة الطبية راميد، و11 مليون من املهنيين والتجار والفالحين 
والصناع التقليديين وأصحاب املهن الحرة سيستفيدون من التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض، بنفس الخدمات ونفس سلة العالجات 
التي يستفيد منها األجراء في القطاع الخاص حاليا، و ستتحمل الدولة 
تكاليف االشتراكات بالنسبة ل 11 مليون منخرط في نظام املساعدة 
الطبية راميد، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغالف مالي سنوي 
يناهز 9 ماليير درهم ، أي بزيادة سنوية حوالي 7 ماليين درهم مقارنة 
مع النفقات الخاصة بشراء األدوية في إطار نظام الرميد الحالي، أما 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  لفئات  بالنسبة 
اإلجباري  التأمين  من  اإلستفادة  فإن  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين 
األسا�ضي عن املرض ستكون مرتبطة بأداء مبالغ اإلشتراك لفائدة الهيئة 
املدبرة، وسيتم األخذ بعين اإلعتبار مستوى الدخل لتحديد مساهمة 
كل فئة من الفئات، على غرار ما تم اعتماده في قانون املالية لتحديد 
الواجبات التكميلية املحددة في إطار املساهمة املهنية املوحدة، وذلك 
بالنسبة للتجار والحرفيين ومقدمي الخدمات واملقاولين الذاتيين، ومن 
جهة أخرى ستستفيد كل األسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية 
هشاشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أم ال من تعويضات للحماية من 
مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف 
ف هذا الدعم 

ّ
أكثر فعالية باعتماد السجل االجتماعي املوحد، وسيكل

بالنسبة لهذه األسر حوالي 20 مليار درهم منها 14.5 مليار درهم برسم 
التعويضات العائلية لفائدة األسر الفقيرة.

قاعدة  توسيع  على  اإلطار  القانون  ينص  املنظور  نفس  ووفق 
املنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل األشخاص الذين يمارسون عمال وال 
يستفيدون من أي معاش، من خالل تسريع وتيرة تنزيل نظام املعاشات 
الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 
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يزاولون نشاطا خاصا، هذا إضافة إلى تعميم اإلستفادة من التعويض 
عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفرعلى شغل قار، وذلك من 
خالل تبسيط شروط االستفادة من هذا التعويض وتوسيع اإلستفادة 
منه، والشك أنكم المستم من خالل دراستكم ملشروع القانون اإلطار 
والنقاش املستفيض الذي تطرق لكل أحكامه ومضامينه، أننا بصدد 
تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق يتطلب تعبئة حوالي51 مليار درهم 
التشريعية  النصوص  من  مجموعة  تعديل  كذلك  ويتطلب  سنويا، 
من  مجموعة  وإطالق  جديدة،  أخرى  وإعداد  القائمة  والتنظيمية 
اإلصالحات الهيكلية التي تهم تأهيل املنظومة الصحية وإصالح نظام 
استهداف  مستوى  على  اإلختالالت  معالجة  من  ن 

ّ
يمك بما  املقاصة، 

الفئات املستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل االجتماعي املوحد، 
التدبيرية  الجوانب  تطوير  املجتمعي  املشروع  هذا  تنزيل  يتطلب  ما 
وتلك املتعلقة بحكامة هيآت الضمان اإلجتماعي في أفق إحداث هيئة 
موحدة للتنسيق واإلشراف على أنظمة الحماية اإلجتماعية، والبد أن 
أؤكد لكم من هذا املنبر أننا حريصون على تنزيل مقتضيات القانون 
التي حددها جاللة  الزمنية  والجدولة  واملحاور  األهداف  وفق  اإلطار 
امللك، حفظه هللا، في خطبه السامية، وحريصون في نفس الوقت على 
إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل. كما سنعمل على توفير املوارد 
املالية الضرورية لتنزيل هذا اإلصالح، سواء من خالل تعبئة الهوامش 
املالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت 
وغياب النجاعة أو عن اإلصالح التدريجي لنظام املقاصة، أو من خالل 
تخصيص موارد ضريبية كاملساهمة اإلجتماعية للتضامن على األرباح 
املطبقة على اإلطارات  الداخلية على اإلستهالك  والدخول والضريبة 
التي تم إقرارها في إطار قانون املالية لسنة 2021 أو من خالل إعانات 

مباشرة من امليزانية العامة للدولة.

وقد حرصنا تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، على بلورة مخطط 
هذا  ويتضمن  الكبير،  املجتمعي  الورش  هذا  لتنزيل  شامل  عملي 
املخطط: البرنامج الزمني، واإلطار القانوني، وخيارات التمويل، وآليات 
الحكامة بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية اإلجتماعية. وستكون أولى 
الخطوات فور املصادقة على هذا القانون اإلطار من خالل تفعيل نظام 
التأمين اإلجباري األسا�ضي، من خالل نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 
املساهمة  الدخل حسب نظام  للضريبة على  الخاضعين  غير األجراء 
املهنية املوحدة، وسيتم العمل بشكل موازي لتمكين الفئات األخرى من 
الفالحين وتجار وصناع تقليديين من اإلستفادة من التأمين اإلجباري 
على  التدابير  كل  اتخاذ  على  العمل  كما سيتم  املرض.  األسا�ضي عن 
املستوى التشريعي والتنظيمي واملالي والتقني من أجل تمكين الفئات 
في  الشروع  من  »الراميد«  نظام  في  حاليا  املنخرطة  والهشة  الفقيرة 
اإلستفادة من التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض ابتداء من سنة 

.2022

وسنعمل باملوازاة مع ذلك على تأهيل املنظومة الصحية لتكون قادرة 
على توفير خدمات ذات جودة للمؤمنين الجدد، وذلك من خالل توفير 
اإلعتمادات املالية واملوارد البشرية الضرورية لتأهيل مؤسسات الرعاية 
الصحية األولية باعتبارها أول محطة للتواصل مع املر�ضى وتوجيههم، 
هذا إلى جانب فرض احترام مصاريف العالجات، واعتماد نظام جديد 
لتدبير املوارد البشرية ينبني على النجاعة واملردودية، وإحداث تجمعات 
استشفائية جهوية حول املراكز اإلستشفائية الجامعية، ووضع نظام 
معلوماتي مندمج يسهل التتبع الدقيق لكل مريض والتعرف على مسار 
العالجات الذي خضع له وتقييمه. كما سيتم العمل على اتخاذ جميع 
املعلومات  نظام  وعلى مستوى  والبشري  املالي  املستوى  على  التدابير 
لتمكين الهيئة املدبرة من تحصين االشتراكات وتقييم أو تقديم نفس 

الخدمات لكل املغاربة.

السيدات والسمدة،

من األكيد أن نجاح تنزيل هذا اإلصالح املجتمعي الكبير املتعلق 
امللك  جاللة  أطلقه  الذي  املغاربة  لكل  اإلجتماعية  الحماية  بتعميم 
التشريعية  للنصوص  سريع  إخراج  من  يقتضيه  وما  هللا،  حفظه 
حقيقية  وإرادة  اإلطار،  القانون  أحكام  لتطبيق  الالزمة  والتنظيمية 
والسجل  واملقاصة  الصحية  باملنظومة  املرتبطة  اإلصالحات  لتفعيل 
اإلجتماعي املوحد وعقلنة البرامج اإلجتماعية القائمة، يتطلب تعبئة 
ومبادئ  قيم  مستحضرين  املواطنين  ذلك  في  بما  الجميع  وانخراط 
املواطنة الصادقة والتضامن التي تجلت في أسمى معانيها خالل األزمة 
التي سببتها جائحة كورونا، فاملسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون 
جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون، كما أكد على ذلك، جاللة 
امللك، حفظه هللا، أمام مجلسكم املوقر في خطابه السامي بمناسبة 
والسالم  إصغاءكم،  حسن  لكم  أشكر  التشريعية،  السنة  افتتاحه 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير وكذلك كالعادة البد من تقديم كل الشكر 
للسيد مقرر لجنة القطاعات اإلجتماعية السيد النائب رشيد حموني 
على كل املجهودات التي بذلت من أجل التحضير للتقرير في وقت قيا�ضي، 

فشكرا شكرا لك.

الرئيس  السيد  للزميل  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  اآلن  أفتح 
مصطفى إبراهيمي بإسم فريق العدالة والتنمية.

العدالة  فريق  إبراهيمي  ئيس  اصطفى  السيد  النمئب 
والتنمية:

سيدنم  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
احمد وعلى آله وصحشه.

السيد الوزير،
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السيد الرئيس،

السيدات النمئشمت والسمدة النواب املحتراي3،

السالم عليكم و حمة هللا تعملى وبركمته،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
مشروع القانون 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية، وبهذه املناسبة 
القطاعات  لجنة  رئيسة  وللسيدة  الوزير  للسيد  بالشكر  أتقدم 
والبناء  الجاد  الجو  على  اإلجتماعية  القطاعات  وأعضاء  اإلجتماعية 
الذي ساد خالل مناقشة املشروع اإلجتماعي واملجتمعي الحيوي لكل 
شرائح املجتمع أال وهو الحماية اإلجتماعية، هذا املشروع الذي جاء 
بتوجيهات من صاحب الجاللة محمد السادس تفعيال وتتويجا ملجموعة 
من املبادرات ومنها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعميم الرميد 
تيسير ودعم  وبرنامج  واملجالية  اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  وبرنامج 
األرامل واإلعاقة وغيرها، وهذا ليس بعزيز على صاحب الجاللة الذي 
يتابع هذا املشروع الضخم وهو ليس منذ فترة قصيرة ولكن ملا نتحدث 
عن التغطية الصحية منذ 2002 وصاحب الجاللة يتابع هذا املشروع 
والدليل على ذلك أن التوقيع على مدونة التغطية الصحية سنة 2005 
كان بالقصر امللكي بأكادير بحضور الحكومة وكذلك ممثلي املقاوالت 
والنقابات، وأيضا تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل املحدود كان 
بالقصر امللكي سنة 2012 وأيضا الرسالة التي بعثها صاحب الجاللة 
سنة  باملغرب  للصحة  العاملية  املنضمة  نظمته  الذي  العالمي  لليوم 
2019، وأخيرا الخطب امللكية األخيرة التي كانت تصب كلها في العالجات 
الصحية وكذلك التغطية الصحية واملناسبة شرط عندما يتعلق األمر 
بمواجهة جائحة كورونا، وبالتالي اآلن جاءت هاته املبادرة تتويجا لكل 
املبادرات األخرى التي تكت�ضي طابعا اجتماعيا وهي تفعيل للمقتضيات 
الدستورية وخاصة الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن الدولة 
والجماعات الترابية واملقاوالت تعمل على تعبئة كل الوسائل لتيسير 
الولوج ملجموعة من الحقوق األساسية، ووضع املشرع الدستوري على 
رأسها العالجات الطبية والتغطية الصحية، سواء املنظمة من طرف 

الدولة أو من طرف التعاضديات، وهاد املشروع يحتوي على 4 محاور:

األولى وهي تعميم التغطية الصحية ل 22 مليون كما ذكر السيد 
الوزير، وكذلك تعمير التقاعد والتعويضات العائلية وأخيرا التعويض 

عن فقدان الشغل.

سنة  العشرين  خالل  جاءت  امللكية  التوجيهات  هذه  كل  وطبعا 
املاضية واجتهدت الحكومات بتفاوت في تنزيل هذا املشروع املشروع 
الضخم ولعل التغطية الصحية بدأت مع الحكومة ال�ضي جطو الذي 
كان له عدة اإلختيارات سواء التغطية الصحية اإلجبارية للموظفين 
وأجراء القطاع الخاص أو الرميد أو املهن الحرة واملستقلة، وحكومة 
�ضي جطو اختارت اإلختيار األول أال وهو املوظفين واألجراء، وهذا ليس 
مكلفة جدا ألنه فيه مساهمات، ثم بعد ذلك جاءت حكومة �ضي عباس 

للتغطية  األول  املشروع  لهداك  تقريبا  تجربة  أقامت  الذي  الفا�ضي 
الصحية اإلجبارية كانت %34 للساكنة التي تمت تغطيتها وحكومة �ضي 
عباس الفا�ضي جاءت بتجربة تادلة أزيالل ل 420 ألف من الساكنة 

ديال هذه الجهة.

باختيارين أال وهو اختيار  بنكيران جاءت  حكومة �ضي عبد اإلله 
األول وهو تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل املحدود، والذي كان 
هدفه هو تغطية 8،5 مليون من املغاربة وإذا بنا اليوم أصبحنا أمام 
16،4 مليون وهاد، بالنسبة للتغطية لذوي الدخل املحدود عرف عدة 
مشاكل، ولكن يجب أن نقر بأنه أسدى العديد من الخدمات برغم 
جميع املالحظات وبرغم جميع اإلختالالت، ولكن جميع اإلحصائيات 
الصادرة عن وزارة الصحة بالنسبة للمؤسسات العمومية سواء املراكز 
الصحية أو املستشفيات املحلية واإلقليمية والجهوية واملستشفيات 
الجامعية، أكثر من %90 من املر�ضى الذي أسديت لهم خدمات في 
هاد املؤسسات العمومية كلها كانت من طرف الراميد، وأنا أعطيكم 
بعض املؤشرات ملا نتحدث عن السرطان هنا بالرباط أو الدار البيضاء 
بالسرطان،  التكفل  املراكز  كاين  فين  وكذلك  بالعيون  أو  بأكادير  أو 
السرطان مكلف جدا وكل من يستعمل املؤسسات العمومية أكثر من 
%90 باملجان، والعالج الكيماوي والعالج اإلشعاعي مكلف جدا وكذلك 
كل العمليات الكبرى التي تجرى في املؤسسات العمومية كلها عن طريق 
الراميد وقلت لكم بأنه أكثر من %90 ولهذا يجب أن ننظر إلى الراميد 

من هذا الجانب املشرق.

من الجانب اآلخر هناك عدة إختالالت وهناك عدة إشكاالت: أولها 
كيفية إنتقاء املر�ضى، فقلت بأن الهدف الذي كان مسطرا من طرف 
مكتب الدراسات اللي وضع هاد املشروع هذا كان هو 8،5 مليون وإذا 
بنا اليوم أصبحنا أمام 16،4 وأكثر وامللفات ال زالت مفتوحة، وكانت 
التوقعات رغم أن الثلثين غادي يكون فهداك الجانب الشريحة التي 
من  يعانون  الذين  هو  والثلث  التي ستساهم  بمعنى  الهشاشة  تعاني 
الفقر املذقع وإذا بنا أصبحنا %90 يعانون الفقر املذقع أنهم ال يؤدون 
لهم  يعطى  %10ملا  الهشاشة وحتى هادوك  اللي عندهم  و%10 هما 
البطائق فهم ال يسددون إال في واحد النسبة ديال %27 الذين سددوا 
بالنسبة  مطروح  اإلشكال  كان  ولهذا  عائلة،  لكل  درهم   600 واحد 
للتمويل وهذا التمويل لم يكون مستقرا وال مستداما، بحيث أننا في 
قوانين املالية اللي كنا دائما نصوت عليها إال وكتكون واحد املساهمات 
غير مستقرة لهاذ النظام؛ ثم هناك إشكال آخر الجماعات الترابية ال 
تؤدي لهذا النظام، ألن هناك مشكل قانوني ما بين القانون 65.00 
واملرسوم، قانون 65.00 يتحدث بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 
هي التي تتكلف بالتدبير املالي، وملا جاء املرسوم يتحدث بأن وزارة املالية 
هي التي تتكلف بتدابير هذا النظام، ووقع هذا التضارب ما بين املرسوم 
وما بين القانون والوكالة تحتفظ بأموال الجماعات الترابية وال تعطيها 
للصيدلية املركزية، وبالتالي هناك مشاكل في التمويل، هناك مشاكل 

بالنسبة للترشيح، وكان البد من التدخل لعالج هذه املشاكل؛
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التغطية  مشكل  اإلجبارية،  الصحية  التغطية  عن  نتحدث  ملا 
الصحية في املغرب وهو تعدد األنظمة وتعدد الصناديق وتعدد األنظمة 
حتى داخل الصندوق الوحيد، وال يتوفر على التقائية وليس هناك نظام 
إعالمي مندمج كما ذكر السيد الوزير لسبب بسيط بأنه يكلف بعض 

ن من هذا النظام اإلعالمي املندمج؛
ّ
املاليين من الدراهيم حتى نتمك

هناك فرق في اإلنخراطات، انخراط في الصندوق الوطني للضمان 
%5، كنوبس عندها سقف  6.37 وبالنسبة الكنوبس هو  اإلجتماعي 
تختلف  التعويضات  عندهاش سقف،  CNSSما  و  درهم   400 ديال 
CNSS سلل العالج ما�ضي سلة واحدة ولكن هناك  من الكنوبس ل 
الدستوري حتى ال يكون هناك  املنطوق  للعالج، وهذا يخالف  سلل 
تمييز بين املر�ضى ال في اإلشتراك وال في اإلستفادة وال في السلة العالج، 
وبالتالي يجب التدخل ملعالجة مشكل اإللتقائية، ولهذا كان واجبا أن 
يكون هناك تدخل لتوحيد هذه الصناديق، وهذا ما جاء على لسان 
له حكامة واحدة  نظام واحدة  لدينا  أن يصبح  نتمنى  الوزير  السيد 
بسلة عالج واحدة وبمساهمة واحدة، والذين ال يمكنهم أن يساهموا 
فهناك التضامن الوطني من خالل الضرائب هو الذي يؤدي عن هؤالء؛ 
ثم النظام الثالث وهو املهن الحرة واملستقلة وهنا اسمحوا لي السيد 
الوزير، أن هذا النظام عرف تأخرا كبيرا منذ تصوره ألن هذا راه جاي 
ي كنطلعو على 

ّ
في القانون ديال 2002، هذا ما�ضي �ضي حاجة جديدة مل

65.00 املشرع يتحدث بأنه غادي يجي واحد التشريع خاص بالنسبة 
للمهن الحرة واملستقلة، وبقينا من 2002 حتى هاذي تقريبا 8 سنوات، 
2012 وهاذ القانون اآلن أصبح له تقريبا 8 سنوات، ق�ضى 3 سنوات 
داخل الحكومة ديال ال�ضي عبد اإلله بنكيران، ثم جاء لهنا للبرملان 
سنتين وبهاذ املناسبة بقي سنة كاملة في الغرفة الثانية دون أن يناقش 
مو على العرقلة ما عليش إيال يقولو �ضي وحدي 

ّ
ي كنتكل

ّ
دون أن يفتح، مل

ي غادي نشوفو التاريخ ال يرحم 
ّ
راه كاين التباكي ما كاين تباكي، ولكن مل

ذاك السيد اللي قالك كاين خطر ديال الوالية الثالثة راه قلو راه التاريخ 
ين بقى عندك 

ّ
سّجل عليك بأن هاذ القانون ديال املهن الحرة واملستقل

ي كنتكلمو 
ّ
عام بال ما تفتحو وبال ما تديرو، وهاذي مناسبة أيضا أن مل

الصحية  التغطية  بأن  األلف،  للمرة  ننادي  الصحية  التغطية  على 
للوالدين التي ال زالت تقبع في الغرفة الثانية الذي يحتجزها ستبقى له 
وصمة عار في التاريخ، اللي كيحرم الوالدين اليوم من التغطية الصحية 
التي ال  الدفعات  بالرغم من جميع  التاريخ،  أمام  يتحمل مسؤوليته 
 4 ديال 

ّ
تستقيم بحيث كيقولك واش هاذ الوالدين إيال كان عندهم 3 وال

الوالد يخدمو واش خص كل واحد يؤدي عليهم؟ ونحن أجبنا أكثر من 
مرة بأن هذا النظام هو نظام تضامني ألن ملي كنقولو واحد املجموعة 
 CNOPS ديال املوظفين اللي عندهم في القطاع العام عندهم صندوق د
أوال CNSS الكل يساهم، ولكن ما�ضي بالضرورة الكل يستفيد اإلنسان 
راه تيساهم يقول نتمنى ما نمرضش وملا نتحدث عن الكل يساهم من 
يستفيد؟ يستفيد املؤمن هو نفسه وتستفيد زوجته ويستفيد أطفاله، 
واحد  غير  الثانية خصها  الغرفة  في  اآلن  يقبع  اللي  القانون  مشروع 

العارضة وكذلك األم واألب هي اللي خصها تزاد إلى جانب األطفال وإلى 
جانب الزوج أو الزوجة، هما تيقول لك ال واللي اباه ميت واللي امه ميتة 
واللي ما نعرف شنو، وملي كنتكلمو على الزوجة وعلى األطفال هداك 
املؤمن نهار بغينا نأمنوه ما سولناهش واش هو أعزب وال متزوج كنجيوا 
6.37 % كان عندك  %5 أوال نقتاطعو لك  وكنقولو لو نقتاطعو لك 
الزوجة راه غادي حتى هي تدخل ما كانش عندك ما غاديش تدخل 
وما سولناهش واش عندو األطفال وال ما عندوش أطفال، اللي عندو 
األطفال يستفيد زاللي ما عندوش واللي عندو 10 ما كنقولوش كنحسبو 
بالواحد نفس ال�ضيء بالنسبة للوالدين ولهذا كل هذه الدفعات إنما 
الغرض منها وهو حرمان الوالدين من هاته التغطية الصحية أو حتى ال 

تحتسب لهاته الحكومة أو تلك؛

أنا  واملستقلين  الحرة  للمهن  الصحية  بالتغطية  يتعلق  فيما  أما 
أتحدث السيد الوزير بأن هناك تأخير كبير نحن ال نفهم السيد الوزير 
في  والقانون خرج  أو خمس سنوات  أربع  اآلن  تقريبا حكومة عندها 
البداية في 2017، 98.15 /99.15 والحكومة خرجت جميع النصوص 
اللي هو املرسوم الذي يحدد  التطبيقية بدون استثناء ماعدا واحد 
الدخل الجزافي، مجموعة من الفئات تم االتفاق معها واحد الثالثة اللي 
هم العدول واللي هم القابالت واللي هم املروضين الطبيين والبعض 
اآلخر تم اإلتفاق معه والبعض اآلخر كاد أن يتفق معه أنا أتكلم عن 
أصحاب النقل وأتحدث عن الصحة الصحة شفناهم في الكوفيد أكثر 
من 70 طبيب توفي خالل هاته الجائحة ديال كوفيد ولكن ماذا استفاد 
هؤالء؟ الذين قدموا حياتهم قربانا لهذا الوطن ما عندهمش تغطية 
صحية السيد الوزير وما عندهمش تقاعد وعندهم عائالت اآلن اللي 
البعض منها يعني يجمع له من طرف املحسنين، وتم اإلتفاق معهم 
السيد الوزير السؤال عالش ما خرجش املرسوم؟ هذا دابا أكثر من 3 
شهور وال 4 شهور كانو تيقولو ال راه وغنقول باملناسبة أن الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي لعب دورا أقل ما يمكن نقولو عليه أنه 
�ضيء ألنه ملي تيبقى يطلب 13-14 مرة السميك كدخل جزافي بمعنى 
طلب تعجيزي وكنلقاو الفئات وداك �ضي متباين جدا ولهذا أآلمور ما�ضي 

مفهومة؛

باملساهمة  يتعلق  فيما  بودنا  كان  الوزير  السيد  الثانية  املسألة 
املوحدة صوتنا على القانون ديال املالية في 2021 في ديسمبر 2021 
صوتنا عليه فال داعي أنكم ديروا هاد la capscule باش تقولو لعباد 
هللا خصكم تصرحو خاصة ملي كنتكلمو على التجار اللي هم البقالة 
الكوافور  الحرفيين كنتكلمو على  الصغار وال  التجار  اللي عندهم  وال 
وكنتكلمو على التريسيان وكنتكلمو على البلومبيي وكنتكلمو على واحد 
الشريحة كبيرة حوالي 800 ألف كلهم ينتظرون أقسم لك باهلل السيد 
الوزير، أنا عندي الحالق ديالي ملي قلت له أودي راكم غادي تستافدو 
قالي وهللا العظيم إيال عاد اليوم أنا وليت تنحس برا�ضي بأنني مواطن، 
عندكم  كانت  اللي  التصريحات  اعتمدتوش  ما  الوزير  السيد  عالش 
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العام اللي داز وتحسبو ياك راه عندكم داك الجدول ابتداءا من 100 
درهم في الشهر تؤدى على كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة كل واحد على 
حسب لو كان اليوم راه احنا في مارس، ها مارس تساال لو كان راه احنا 
في مارس وراه احنا درنا اللوائح ديالنا والغرف املهنية تقوم بالدور ديالها 
الناس يبداو يستافدو غادي   6 اللوائح ومن هنا لشهر  ويكون عندنا 
يبداو االقتطاعات والناس، الناس تيمرضو السيد الوزير، الناس اللي 
عندهم أمراض مزمنة الناس اللي عندهم سرطان، الناس اللي كتوفى في 
صمت، مالو؟ ما عندوش إيال ما كانتش العائلة اللي �ضي شوية كتضامن 
مكاينش اللي غادي يدير، وبالتالي هاد ال�ضي ديال التغطية الصحية 
للمهن الحرة واملستقلين، رجاء حتى دابا ما مشاش الوقت، أما إيال 
تسنيتو أبريل باش الناس تصرح غادي نمشيو لشهر 6 والتصريحات 
تكون ما زال ما ساالتش وبالتالي غادي نقولو هاد السنة ديال 2021 ما 

غاديش نوصلو لألهداف املتوخاة.

بالتغطية  األمر  تعلق  سواء  ضخم  مشروع  هذا  الوزير،  السيد 
الصحية، أو بالتعويضات العائلية، أو بالتقاعد وبالتالي خاصو واحد 
الحامل، من يحمل هذا املشروع؟ إنها املوارد البشرية، أنتما ذكرتو 
السيد الوزير واحد املجموعة من اإلصالحات، تكلمتو على اإلصالح ديال 
إعادة تأهيل بالنسبة للمؤسسات ولكن العنصر البشري، نقول السيد 
الوزير بأنه ما قدمه هؤالء رجال ونساء الصفوف األمامية خاصهم على 
األقل العرفان، وهاد العرفان كيجي من الحقوق األساسية اللي تكلمنا 
عليها؛ الفصل 31 ديال الدستور راه تكلم على العالج أول ما وضع، 
وضع العالج الطبي ووضع التغطية الصحية اللي كتنظمها الدولة وال 
التعاضديات، قبل التعليم، وقبل التربية على الهوية، وقبل الحقوق 
ال في املاء وال في السكن وال في الشغل وبالتالي أقل ما يمكن نديرو لهاد 
الناس وهما نديرو لهم التغطية الصحية بالنسبة للقطاع الخاص وأنا 
قلت لك السيد الوزير بأنه نتافقو اللي خاصهم املرسوم يخرج والقطاع 

العام.

ديال  املمرضين  ديال  الفئة  على  الوزير،  السيد  نشكركم  أوال 
السنتين بشرتونا داك النهار قلتو أودي راكم وقعتو لهم هداك املرسوم، 
وهما يستاهلو كاين اللي عندو 30 سنة وهو كيشتغل فالحمد هلل بأن 
هاد امللف هذا اللي طال أمده بدون يعني ما كانش �ضي مبرر كبير خاصة 
السيد  العام  للقطاع  نجيو  ي 

ّ
مل ولكن  كثيرا،  يكلف  ال  املالي  الغالف 

509 والتعويضات  الوزير، ونتكلمو على األطباء هداك املطلب ديال 
ودوك، وهذا تقريبا 10 سنوات، 10 سنوات بدون مبالغة وكنشوفو 
األجر ديال هاد الناس مقارنة مع ما يتقاضاه الزمالء ديالهم في القطاع 
الخاص راه الفرق شاسع جدا، ولهذا كنتكلمو على هاد الفئات كلها 
يجب واحد اإللتفاتة اللي غادي تكون باش يمكن يكون واحد الحماس 

ويمكن هاد املشروع هذا يعرف النجاح.

السيد الوزير، نحن وكما تعلمون أننا صوتنا باإلجماع على هاد 
املشروع هذا اللي هو بالنسبة لنا مشروع مجتمعي، مشروع اجتماعي 

ضخم جدا، الغالف املالي ديالو هو 51 مليار ديال الدرهم، وهذا ما�ضي 
يعني غير أرقام اللي راها مطروحة، هاد الحكومة ديالكم السيد الوزير 
وأنتم مشكورون خالل القانون ديال 2021 خصص للصحة 14 مليار، 
منها 4,2 مليار كاينة في هاد القانون ديال 2021 بمعنى حنا ما�ضي كنتكلمو 

غير هكاك، باإلضافة إلى املشاركات واملساهمات اللي غادي دير.

ولكن بغيت نختم بواحد القضية السيد الوزير، بالقدر الذي نفكر 
في املوارد املالية لهذا املشروع الضخم، بالقدر الذي -وراه جا في الكلمة 
ديالكم- أنكم تراعيو التوازن ما بين املوارد وما بين النفقات، ومن بين 
النفقات اللي خاص نردو معاها البال وهو الوقاية، كاين اللي خصنا 
يمكن نرشدو فيه وهو األدوية، األدوية السيد الوزير ال زالت غالية في 
املغرب، الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي هاد السنة 
تكبد 290 مليون درهم بسبب املرسوم اللي مطبق اليوم، وعندو دراسة 
اللي كيقارن ما بين األثمنة ديال األدوية اللي كاينة في املغرب واللي كاينة 
ي كنقارنو 

ّ
في فرنسا، مجموعة من األدوية فرنسا أرخص من املغرب ومل

القدرة الشرائية كالفرق ما بين السماء واألرض، وبالتالي السيد الوزير، 
يجب اإلنكباب على هاد الترشيد ديال..، املسألة الثانية ملا نتحدث عن 
الوقاية ما قلت ما خصناش نربعو يدينا نخليو الناس تمرض ومن بعد 
نبداو نفكرو أننا نبنيو لهم املستشفيات، ونشوفو منين غنجيبو لهم 
املوارد باش نديروا التجهيزات ونديرو السكانيرات ونديروا. بل يجب أن 
يكون هناك استثمار في الوقاية من خالل خلق مدن صحية، بشراكة 
مع الجماعات الترابية. صناديق التغطية الصحية في دول أخرى، وأنتم 
ذكرتم بأن هذا ولى بحال فرنسا، تناقشخالل قانون املالية وقانون ديال 
الحماية االجتماعية. نتمناوا حتى حنا إن شاء هللا نديروا قانون خاص 
كل سنة، ونشوف هاد الحماية االجتماعية. ولكن خاص تكون شراكة 
ما بين الصناديق وما بين الجماعات الترابية والدولة، باش نخلقو مدن 
صحية، اللي يمكن تكون فيها الحركية ديال الساكنة. احنا ما بغيناش 
ميداليات وما بغيناش املسائل األوملبية إلى آخره، ولكن بغينا ساكنة 
تتحرك وواحد املجموعة من األمراض املزمنة أنها تنخفض، وهذا راه 

كاين دراسات فهاد املجال، باش يمكن أننا نديرو اللقاح.

آخر نقطة، السيد الوزير، فيما يتعلق بهاد الضرائب املفروضة 
على املواد املضرة اللي هما السجائر، اللي هما الكحول، اللي هما املواد 
التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وامللح والدهون، هاد املحصل 
للتغطية الصحية، ما  ديال هاد ال�ضي السيد الوزير، خصوا يم�ضي 
ملي  املواطن  حتى  وكنعرفوش  العامة  امليزانية  في  ديروه  خصكومش 
كنقولو ليه راه اودي زدنا واحد الضريبة معينة في واحد املنتوج، أنا 
كنتكلم خاصة على املنتوجات بحال اللي الناس مازال ما دلخالش ليها في 
الراس مزيان، هو هاد القضية ديال السكر وامللح والدهون. أما السجائر 
راه كنقول لكم بلي رخيص، خص يكون عندنا هديك العلبة األرخص 
في املغرب، خصها تدير 100 درهم، ما خصش نبقاو نسمعو �ضي خطاب 
ملي يجي هنا ويقولك أودي ال خاصنا ندافعو على القدرة الشرائية، 



عدد.125–03.شعبان.1442  )17.مارس.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8798  

نخليو داك ال�ضي يكون رخيص وما نزيدوش عليها، ال، خصنا نردوه 
inaccessible. ما يمكنش هداك اللي عندو الدخل املحدود، وال هداك 
الشاب، وال داك الطفل يمكن يكون عندو واحد شوية ديال الفلوس، 
ويم�ضي يشري به السجائر، ولكن داك املحصل ديال الضرائب السيد 

الوزير، يجب أن تعود للتغطية الصحية.

أشكركم السيد الوزير، هذا مشروع ضخم يتطلب تضافر الجهود 
تعالى  ورحمة هللا  عليكم  والسالم  املوعد،  عند  ونكون  ننجحه  حتى 

وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة ثورية فرج بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة مشكورة.

النمئشة السيدة ثو ية فرج:

بكرا السيد الرئيس،

بكرا السيد الوزير،

السيدات والسمدة البرملمنيي3 املحتراي3،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
اإلجتماعية،  بالحماية  املتعلق   09.21 رقم  القانون  مناقشة مشروع 
الذي يأتي كحلقة جديدة، ضمن املبادرات واملشاريع واألوراش املهيكلة 
التي يطلقها جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، بتباث وإقدام 

وبإدارة ملكية شجاعة على كافة األصعدة واملجاالت.

اسمحوا لي السيد الرئيس في البداية أن نقف بهذه املناسبة، مرة 
أخرى بكل إجالل وتقدير، نثمن عاليا الجهود امللكية في توفير اللقاح 
املضاد لفيروس كورونا، كوفيد 19 مجانا لكافة املواطنات واملواطنين، 
للتطعيم ضد  الوطنية  الحملة  على  امللك  لجاللة  املباشر  واإلشراف 
فيروس كورونا. وعلى مستوى التنظيم املحكم لهذه العملية والتقدم 
الهام الحاصل في هذا الصدد. وهو ما نعتبره إنجازا إستراتيجيا بوأ بالدنا 
مكانة مشرفة على الصعيد الدولي. وهو إنجاز كذلك له األثر الكبير في 
تسريع الخروج من حالة الطوارئ الصحية، وتسريع العودة إلى السير 

العادي والطبيعي للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية.

واإلنتصارات  باإلنجازات  اإلعتزاز  عن  التعبير  يفوتنا  ال  كما 
الدبلوماسية الهامة التي تحققها بالدنا بقيادة جاللة امللك، في قضية 
التي  الكبيرة  بالصرامة  نشيد  أن  إال  يمكن  ال  كما  الترابية،  الوحدة 

تنتهجها بالدنا في الدفاع عنا ملصالح الوطنية العليا.

السيد الوزير،

نناقش اليوم مشروع القانون اإلطار املتعلق بالحماية اإلجتماعية 
الذي يأتي في إطار أجرأة وتنزيل املبادرة امللكية الهامة كما جاءت في 

وافتتاح  املجيد  العرش  عيد  بمناسبة  الساميين  امللكيين  الخطابين 
السنة التشريعية الحالية، واملتمثلة في إطالق حزمة من اإلصالحات 
املتعلقة بتعميم الحماية اإلجتماعية لجميع املغاربة، وتنزيلها بشكل 
التنموي  للنموذج  أساسية  دعامة  وهي   2025 سنة  أفق  في  تدريجي 
الجديد، وال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة إال أن نعّبر عن الترحيب 
لهذا  واملباركة  الشجاعة  امللكية  املبادرة  لهذه  الكبير  واإلرتياح  التام 
ل بالنسبة لنا توجها اجتماعيا 

ّ
املشروع املجتمعي العمالق الذي يمث

تقليص  األسا�ضي  هدفه  متقدم،  اجتماعي  لعقد  وتأسيسا  جديدا 
التفاوتات اإلجتماعية واملجالية ومحاربة الطبقية والتهميش، وكذا بناء 
مجتمع قوي بتضامنه من خالل نظام حماية إجتماعية دامج وشامل 
لكافة املواطنين واملواطنات على قدم املساواة وبدون تمييز، إنه في ظل 
عجز السياسات العمومية املنتهجة من قبل هذه الحكومة وسابقاتها 
في معالجة اإلختالالت البنيوية ألنظمة الحماية اإلجتماعية، فإننا نعتبر 
أن هذا الورش الوطني اإلجتماعي اإلقتصادي في مبادئه العامة ثورة 
ن من تقليص الفارق الكبير في أفق 2025، 

ّ
اجتماعية حقيقية، ستمك

القائمة اليوم بين واقع الحماية اإلجتماعية ببالدنا بما يعتري هذا الواقع 
املؤلم من عجز وضعف ونقائص وبين املعايير الدولية املعتمدة في هذا 
املجال، %60 بدون تقاعد وهم مع األسف نجد هم بعدما أنهكوا وبلغوا 
الكبر عرضة للتسول والتشرد، %46 بدون تغطية صحية أغلب املغاربة 

ال يتوفرون على تأمينات عن األخطار املهنية وال عن األمراض املهنية.

السيد الوزير،

القضية  تشكله  ما  لتؤكد  طموحة  امللكية  املبادرة  هذه  تأتي 
اإلجتماعية من أولوية قصوى لدى جاللة امللك نصره هللا، تتجاوز كل 
ما جاء به برنامج هذه الحكومة ووعودها اإلنتخابية وإستراتيجياتها 
املتعددة واملشتتة كمرآت منكسرة بدون رؤية واضحة، والتي أنهكت 
املالية العمومية بدون نتائج هادفة تذكر وبدون أثر مباشر ملموس على 
حياة املواطن وذلك بسبب خالفات سياسيوية عقيمة، وبالتالي فإننا 
نأمل في املستقبل املنظور التنزيل األمثل لهذا الورش الوطني اإلجتماعي 
الواقع  أرض  وعلى  الفعلي  بالتطبيق  الذي سيسمح  والطموح  الكبير 
للحماية اإلجتماعية في مفهومها الشامل والواسع والقائم على توفير 
الرعاية والعيش الكريم، ألننا ال يمكن أن نتكلم عن العيش الكريم بدون 
تغطية صحية وبدون تمدرس أطفال و بدون تقاعد مريح يضمن العيش 
الكريم أو الكرامة و بدون شغل قار وبدون دخل لجميع السكان وعلى 
مدى جميع مراحل حياتهم، إن التغطية اإلجتماعية لفائدة كل شخص 
ضرورة  فقط  ليس  الحقيقة  هوفي  وجنسه  وسنه  وضعه  كان  مهما 
في  ولكنه  والتقدم،  التنمية  تحقيق  أجل  من  وإجتماعية  اقتصادية 
األساس يجب أن ينظر إليه كحق من حقوق اإلنسان تكفله اإلتفاقيات 
واملواثيق الدولية، كما يكفله دستور اململكة وخاصة الفصل 31 منه، 
لذلك فهو حق ملزم للدولة بالدرجة األولى وهي التي يجب أن تتحمل 
مسؤولية إعماله وصونه بما يكفل كرامة املواطن وإعادة توزيع املوارد 
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مشتركة  مسؤولية  هي  كما  واإلقتصادي،  اإلجتماعي  اإلدماج  وتعزيز 
بين الدولة والجماعات املحلية الترابية واملؤسسات واملقاوالت العامة 

والخاصة واملجتمع املدني واملواطنين واملواطنات.

هذا  تنزيل  خطة  ترتكز  أن  هللا،  نصره  امللك،  جاللة  ارتأى  لقد 
املشروع غير املسبوق على أربع مكونات أساسية:

أوال-تعميم التغطية الصحية اإلجبارية لفائدة 22 مليون مستفيد 
في أجل أقصاه سنة 2022 فيما يتعلق بالتأمين األسا�ضي على املرض؛

في سن  ماليين طفل   7 لفائدة  العائلية  التعويضات  ثانيا-تعميم 
التمدرس، وتستفيد منه 3 ماليين أسرة؛

ثالثا-توسيع اإلنخراط في نظام التقاعد بحوالي 5 ماليين من املغاربة 
الذين يمارسون عمال وال يستفيدون من التقاعد؛

فقدان  عن  التعويض  عن  التأمين  من  اإلستفادة  رابعا-تعميم 
الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار؛

وهذا ما الحظناه وأبانت عنه الجائحة ملا فقدوا عملهم ووجدوا 
غياب  لتصحيح  جاءت  املكونات  وهذه  للهشاشة،  عرضة  أنفسهم 
رؤية موحدة وشاملة تشكل مرجع جميع الفاعلين بأهداف وأولويات 
غياب  وكذلك  متدخل،   30 من  أكثر  األنظمة  تعدد  كذلك  واضحة، 

التوازن املالي وغياب آليات املراقبة.

السيد الوزير، لقد دعا جاللته إلى اعتماد مقاربة تشاورية واسعة 
مع جميع الشركاء في بلورة هذا املشروع املجتمعي الضخم وإلى اعتماد 
قيادة مبتكرة وناجعة له، والعمل على إحداث هيئة موحدة للتنسيق 
واإلشراف على أنظمة الحماية اإلجتماعية، كما حدد الخطاب امللكي 
بتعميم  بدءا  الورش  لهذا  التدريجي  للتنزيل  مضبوطة  زمنية  جدولة 
التغطية الصحية اإلجبارية والتعويضات العائلية قبل توسيعه ليشمل 
التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وهذا من أجل تنزيل محكم 

وناجح.

ولقد شددت التوجيهات امللكية السامية على اعتماد حكامة جيدة 
تقوم على الحوار اإلجتماعي البناء ومبادئ النزاهة والشفافية والحق 
واإلنصاف واملساواة، والحقيقة أننا بقراءتنا ملضامين مشروع القانون 
اإلطار هذا وبكل موضوعية، نجد أنه جاء وفيا إلى حد بعيد من مضامين 
الساميين  الخطابين  في  والواردة  الذكر،  السالفة  امللكية  التوجيهات 
السالفي الذكر كإطار مرجعي للقانون اإلطار، غير أنه نظرا للسرعة 
التي تمت فيها بلورة املشروع نتساءل عن مدى التزام الحكومة بالحوار 
التوجيهات  الشركاء اإلجتماعيين وفق  والتشاور مع  البناء  اإلجتماعي 

امللكية السامية؛

إن املنظومة الوطنية للحماية اإلجتماعية الحالية تواجه العديد 
الساكنة  الفعلي على  التي تحد من وقعها  والتحديات  النواقص  من 
النظام  املنجزة خصوصا  والتشخيصات  الدراسات  فكل  املستهدفة، 

الوطني للتقاعد مثال تجمع على نواقصه املتمثلة أساسا في ضعف نسبة 
تغطيته للفئات النشيطة والعجز الهيكلي لبعض مكونات هذا النظام، 
كما أن السياسات العمومية في مجال الدعم االجتماعي تتسم بالتشتت 
املفرط للبرامج وضعف في التنسيق بين املتدخلين، ال�ضيء الذي ينتج 
عنه حالة من عدم اإلنصاف بحيث يستفيد منها بعض األشخاص 
امليسورين في الوقت الذي يتم فيها إقصاء بعض ممن هم في أمس 

الحاجة إلى الحماية كمثل راميد الذي أبان عن محدوديته مع األسف؛

إن التحدي الرئي�ضي أمام هذا الورش وإشكالية التمويل الذي يعتبر 
تحديا كبيرا ال مناص من ربحه، في سبيل إنجاحه واستدامة منظومة 

الحماية اإلجتماعية وتوجهاتها في املستقبل؛

فتعميم الحماية اإلجتماعية كما جاء في عرضكم السيد الوزير 
يتطلب غالفا ماليا مهما يقدر بنحو 51 مليار درهم في أفق 2025، وهو ما 
يتطلب جهدا مضنيا وابتكارا في الحلول من أجل تجاوز كل ما من شأنه 
أن يبطئ تنزيل هذا املشروع املجتمعي الضخم، كما أن هذا التمويل 
املقاصة  نظام  أساسا  تهم  بإصالحات عميقة وشائكة  يرتبط كذلك 
ومختلف البرامج اإلجتماعية املوازية التي بهذه املناسبة ننبه إلى خطورة 
اعتمادها خارج إطار إصالح يراعي بالدرجة األولى ضمان حقوق الفئات 
وعدم  واإلستدامة  اإلستهداف  ملشكلة  الجذرية  واملعالجة  املستهدفة 

إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الطبقة املتوسطة.

وفي هذا الصدد، البد أن ننوه باعتماد مشروع هذا القانون اإلطار 
باعتماد منظومة  باألهمية، ويتعلق األمر  على مستجد أسا�ضي وبالغ 
استهداف حديثة ومتطورة تعتمد السجل اإلجتماعي املوحد والسجل 
الوطني كدعامة أساسية وآلية تقنية للدعم مما يعتبر ضمانة قوية 

للتنزيل الفعال والناجع لهذا النظام.

السيد الوزير،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر إصالح النظام الصحي الوطني 
وإعادة تأهيله بمثابة حجر الزاوية في إنجاح هذا املشروع الكبير وجعله 
في املستوى املطلوب واملرجو منه خاصة أن منظومتنا الصحية تعاني 
من أعطاب بنيوية تتعلق بضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية، 
وكذا املوارد البشرية واملالية، والتوزيع املجالي الغير العادل للمرافق 
الصحية، هذا دون إغفال إشكالية حكامة القطاع التي تكلف البالد 
والعباد ثمنا غاليا في مسار التنمية والرخاء الذي ينشده الجميع، كما أنه 
من الضروري وضع تصور واضح بشأن حكامة هذا النظام بشكل يسمح 
بانخراط الفاعلين املحليين والقطاع الخاص إلى جانب مكونات املجتمع 
املدني والتنظيمات املهنية وغيرها، مع تحديد مهام ومجاالت التدخل 
ملختلف الفاعلين وذلك من أجل تعبئة املوارد الجديدة الالزمة لتطوير 
الحماية اإلجتماعية وضمان استدامتها وفعاليتها، ومن الضروري كذلك 
ضمان املشاركة الفعالة للشركاء اإلجتماعيين في كل ما يرتبط بالتدبير 
والحكامة، حكامة منظومة الحماية اإلجتماعية باإلضافة إلى ضرورة 
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التنصيص على ما يضمن عدم املساس بالحقوق املكتسبة للمنخرطين 
في أنظمة الحماية اإلجتماعية كما هو معمول بها حاليا.

وفي األخير السيد الوزير، فإن مقتضيات املادة 19 من هذا املشروع 
تعتبر ركنه األسا�ضي، ذلك أن إعمال نظام الحماية اإلجتماعية وفق 
الجدولة الزمنية املضبوطة التي رسمها صاحب الجاللة، التي ستتحمل 
تداعياتها الحكومة املقبلة يتطلب اإلسراع بمراجعة املنظومة التشريعية 

والتنظيمية ذات العالقة بنظام الحماية اإلجتماعية.

إن املسألة ليست بالسهلة أو الهينة، وإنما يتطلب األمر أوال اإلرادة 
السياسية الحقيقية؛ وثانيا التعبئة املجتمعية والحرص على اعتماد 
مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والفعالية وتملك منظومة معلوماتية 
موحدة وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي وتأهيل منظومة املوارد 
البشرية وضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية اإلجتماعية، وهذا 
والترسانة  التقاعد  أنظمة  إلصالح  الفورية  املباشرة  إلى  باإلضافة 
القانونية واإلجتماعية وعلى رأسها مدونة الشغل والنصوص املؤطرة 
ومعالجة  اإلجتماعي  الحوار  ومأسسة  اإلجتماعي  الضمان  لصندوق 
القطاع التعاضدي وما يعرفه من إختالالت، وإعادة النظر في سلطات 

الوصاية بما يتالءم واملستجدات التي جاء بها هذا املشروع، وشكرا.

السيد الرئيس:

التجمع  فريق  باسم  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  جزيال  شكرا 
الدستوري السيد النائب عباس الومغاري.

النمئب السيد عشم7 الواغم ي:

أبرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم.  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3.

السيد الرئيس،

السيدات السمدة النواب املحتراو3،

السيد الوزير املحترم،

يشرفني أصالة عن نف�ضي ونيابة عن فريق التجمع الدستوري أن 
ألقي هذه املداخلة املتواضعة، في البداية البد من التنويه بمشروع 
يعتبر  الذي  اإلجتماعية،  بالحماية  املتعلق   09.21 اإلطار  القانون 
والتنمية  التمكين  لتحقيق  والتدبيرية  املؤسساتية  اآلليات  أهم  أحد 
في األصل مشروع ملكي وورش كبير مهيكل  املستدامتين، والذي هو 
ومندمج، يروم تحقيق اإلنصاف املجتمعي واملجالي الذي ما انفّك جاللة 
في  بإستمرار  أهميته  السادس، نصره هللا، يشدد على  امللك، محمد 
سبيل تعميم التغطية اإلجتماعية وإنشاء السجل اإلجتماعي املوحد، 
ومن تم فإن هذا املشروع هو ترسيخ لصيرورة من املشاريع املتكاملة، 
والتي نبهتنا جائحة كورونا على ضرورة التشريع في بإنجازها، باعتبارها 
كفيلة باإلنتقال إلى حلول بنيوية لإلختالالت اإلجتماعية التي تعيشها 

بعض الفئات والناطق.

وباملناسبة ال بأس من اإلشارة إلى أهمية ما قامت به الحكومة مؤخرا 
والذي يصّب في ما نحن بصدده واملتعلق بإصدار تقرير سنة من تدبير 
اإلجراءات  يتضمن مجموع  ما  والذي من جملة   ،19 كوفيد  جائحة 
الحكومية ملواجهة الجائحة وال سيما الدعم اإلجتماعي الواسع لفائدة 
العاملون  أو  الخاص  القطاع  األجراء  سواء  هشاشة،  األكثر  الفئات 
في القطاع الغير املهيكل للتخفيف من اإلنعكاسات السلبية للجائحة 
على الفئات الضعيفة واملعّرضة للمخاطر التي عانت من التداعيات 
السلبية للوباء وال زالت تعاني، وإذا كنا ننوه بتلك اإلجراءات فإننا نروم 
أن يتحول الدعم من طابع ظرفي أو يكون بمثابة رد فعل على أزمات 
إلى إجراء بنيوي، يعتمد البعد املؤسساتي واإلستشراف والتبصر حتى 
يحقق اإلستدامة واإلنصاف، ال نريد السيد الوزير، أن تتحول نفقات 
اإلستهالك  مالية موجهة لألسر قصد  إلى موارد  اإلجتماعية  الحماية 
وسد حاجات املعيش اليومي، بل سياسة عقالنية ونعتقد أن مشروع 
الحكامة  آليات  على  نّص  ملا  ذلك،  إلى  نبه  قد  هذا  اإلطار  القانون 
لضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية اإلجتماعية من خالل اعتماد 
هيئة موحدة لتدبير هذه األنظمة، وهو ما يحّتم تطوير هذه اآللية إلى 
منظومة وطنية أو إستراتيجية ذات طابع تشريعي ملزم، يحقق تعميم 
الحماية اإلجتماعية بمفهومها الشامل ويراعي في الوقت نفسه التوازن 
املالي واملجتمعي، من خالل مراعاة الحاجيات واملوارد مع تحفيز دور 
الشركاء اإلجتماعيين في هذا الورش اإلنمائي، وال سيما أرباب العمل 
التأمين والنقابات حتى تتحقق نجاعة الحماية اإلجتماعية  وشركات 
وتتحول من فعل خيري ذي توجه إنساني للتعاضد إلى وجه من وجوه 
حقوق اإلنسان األساسية، وفق اإلطار املعياري الدولي ووفق ما ينص 
عليه دستور2011، ويجعلنا نتسائل عن مكانة الحماية اإلجتماعية 
في السياسات العمومية وما تمنحه هذه األخيرة من إهتمام للتماسك 
واإلدماج اإلجتماعيين، والتوزيع املنصف للثروات الوطنية والتحويل 
والتمويل العادل للحماية اإلجتماعية بين الضرائب، في أفق ترسيخ ذلك 
في النموذج التنموي للمملكة املنتظر تنزيله مع اإلستحقاقات املقبلة إن 
شاء هللا تعالى، وهذا ما ينّبه كذلك على ضرورة التدقيق في التفكير في 
كيفية إعمال الحماية اإلجتماعية، بناء على مبادئ عملية ملموسة 
وقابلة للقياس واملحاسبة، ومن ذلك وحدة النظام الذي يضمن تنفيذ 
االستحقاقات املتعلقة بالضمان اإلجتماعي وشمولية املخاطر التي يجب 
أن يطالها الضمان اإلجتماعي الرعاية الصحية، الشيخوخة، حوادث 
واأليتام  عنهم  املتوفى  العجز  األمومة،  والطفل  األسرة  دعم  الشغل، 
الداء الذي الذي ينخر املجتمع في صمت ال أدري  البطالة  والبطالة 
السيد الوزير هل سأقنعك لكن أتمنى أن تشمل الحماية اإلجتماعية في 
املستقبل التعويض عن عدم إيجاد الشغل لحاملي الشواهد ألن هذا 
يدخل ضمن الحماية اإلجتماعية لدى الدول املتقدمة ونصت عليه 
املواثيق الدولية، هناك من يحسب الكلفة ماديا ولكن ال يحسب كلفة 
املخاطر اإلجتماعية على األمة برمتها حين يكون أكثر من نصف أفراد 
املجتمع معطوب صحيا، نفسانيا، حركية وماديا، كما نؤكد على كفاية 
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اإلستحقاق ال من حيث املقدار وال فيما يخص املدة لضمان مستوى 
عيش كاف يمكن املواطن واملواطنة من حقوق حماية أسرهم ودعمها 
للوصول إلى الرعاية الصحية وإمكانية الولوج إلى هذه الحماية عبر 

شروط موضوعية وشفافة.

السيد الوزير املحترم، إننا في فريقنا التجمع الدستوري معتزين بهذا 
املكسب الجديد الذي ينضاف إلى املكتسبات اإلصالحية الكبرى التي 
راكمتها بالدنا خالل العقدين األخيرين من املغرب الجديد إنه إصالح 
بترسانة  إرادي وتاريخي من مستوى ثورة اجتماعية هادئة وحقيقية 
املصادقة  محل  إطار  قانون  يؤطرها  ومؤسساتية  وتنظيمية  قانونية 
اإلصالحي  الورش  هذا  ينتظر  كان  الذي  ومجتمعنا  بالدنا  ستمكن 
الخدمات  إلى  للولوج  واألفراد  والفئات  األسر  من  املاليين  لتمكين 
الصحية واإلجتماعية واإلستفادة من فرص العيش الكريم والتحصين 
من الهشاشة والفقر، ونود بهذه املناسبة أن ننوه بمستوى التفاعل مع 
هذا املشروع قدر تنويهنا بمستوى تفاعل السيد الوزير املحترم وقدرته 
للنقاش  وإيجابي  صحي  جو  توفير  في  وتيسيره  واإلقناعية  التبليغية 
الهادئ واملسؤول في مختلف املناسبات التي تحضر فيها للبرملان، وإذا 
كان القطاع الذي تشرفون عليه السيد الوزير املحترم معني بمواكبة 
تنزيل مضمون هذا املشروع بعد املصادقة عليه فإن قطاعات أخرى 
معنية وشريكة في هذا التنزيل كقطاع الصحة هل تضنون السيد الوزير 
املحترم أن املنظومة الصحية الحالية وطريقة تدبيرها هي قادرة على 
رفع هذا التحدي العدد نتاع األطباء واملمرضين والبنية التحتية ال أظن 
السيد الوزير أن هذه البنية قادرة على رفع هذا التحدي اليوم اليوم 
اليوم املمرض أو املريض اليوم ال يقبل في املستشفى إال بعد موعد يفوق 
في أغلب الحاالت الستة أشهر إذن كيف سنتعامل مع الوضع الجديد ؟ 
تساؤلنا تساؤلنا هو من باب اإلطمئنان على حكامة هذا التنزيل يتعلق 
بمدى استعداد وتأهيل األطراف األخرى للسهر واإللتزام بالسقف الزمني 
املحدد لإلنجاز في صلب القانون اإلطار 09.21 الذي نعتبره بمثابة التزام 
دولة يلزم جميع املؤسسات واألجهزة املعنية للوفاء بمختلف اآلجال التي 
سبق وأن أعلن عنها صاحب الجاللة نصره هللا إنه تحدي تاريخي ورهان 
مؤسساتي يلزمنا جميعا لنكون في مستوى الحدث وفي مستوى القرارات 

اإلستراتيجية لجاللة امللك، نصره هللا.

وهكذا فإننا بقدر ما ننشيد بتكاملية املبادئ التي يقوم عليها مفهوم 
الحماية اإلجتماعية كما ينص عليها مشروع القانون اإلطار فإننا نؤكد 
على ضرورة إدراج مقاربة النوع التمييزي اإليجابي في السجل اإلجتماعي 
املوحد املراد إحداثه في إطار منظومة استهداف الفئات من برامج الدعم 
اإلجتماعي بإدخال املعايير التي من شأنها تحقيق الحافزية والتمكين 
لفائدة األطفال في سن التمدرس وال سيما الفتيات منهم وكذا األسر 
الفقيرة واملناطق ذات الخصاص بإدراج قاعدة تعليم الطفل مقابل 
األسر  تنقيط  آلية  بتفعيل  األفراد  الدعم حسب  قاعدة  إلى  الدعم 
املستفيدة التي ينص عليها مشروع منظومة استهداف املستفيدين من 

برامج الدعم اإلجتماعي بإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

إضافة إلى ذلك فإن وضع نظام الحماية اإلجتماعية على أرضية صلبة 
كما نروم ذلك من خالل مناقشتنا لهذا املشروع القانون اإلطار من شأنه 
تحقيق هدف مزدوج: هدف ذو بعد أفقي يمكن من توسيع املستفيدين 
من الحماية اإلجتماعية ليشمل الجميع من خالل وضع نهج سياسات 
عمومية تتوخى إرساء أنظمة شاملة للضمان اإلجتماعي بضمانات تمكن 
كل املحتاجين من الولوج، وتحسن في الوقت نفسه القابلية للتشغيل، 
وتقلص الهشاشة، وتزود عالقة الشغل؛ أما الهدف الثاني فهو ذو بعد 
عمودي يحسن مستوى الخدمات املقدمة للمستهدفين. ومن شأن تنزيل 
هذه الهدفين وغيرهما من األهداف املرجوة ملشروع هذا القانون اإلطار 
أن يحقق وظائفه املجتمعية ويمكن أن نستدل على ذلك مثال بآثاره 
على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فرق بين التعليم عن 
بعد ومنظومة اإلستهداف اإلجتماعي كفيل بتجنيب املدرسة العمومية 
ضغطا أكثر لكون تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى قد يؤدي إلى 
عدم تحملها لتكاليف التعليم الخصو�ضي، مما يجعلها تفكر في إعادة 
توجيه أبنائها نحو املؤسسات التعليمية الحكومية، وهذا ما حصل فعال 
في بداية املوسم الدرا�ضي الحالي، والذي تقدر بعض اإلحصائيات ب200 
ألف تلميذ وتلميذة بسبب اإلنعكاسات السلبية لجائحة كورونا على 
األسر التي بلغ عدد املستفيدين منها من الدعم حوالي 5,5 مليون أسرة 
45 % منها في الوسط القروي وهو ما سيزيد التعليم العمومي ضغطا 

آخر هو في غنى عنه.

وفي هذا اإلطار، نذكر بأهمية ما نصت عنه املادة 14 من قانون 

املالية لسنة 2020 واملتعلق بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية 

يسمى الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين 

املدر�ضي،  بالهدر  املتعلقة  النفقات  في  املساهمة  يروم  الذي  جودتها 

التكوين املنهي في الوسط ذي الطابع القروي والدعم  وتطوير عرض 

اإلجتماعي الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

إن الغاية من تزويد نظام الحماية اإلجتماعية كما يسعى مشروع 

القانون اإلطار إليها هي؛ ترسيخ األمن اإلجتماعي، وتحقيق التماسك 

للفقر  والتصدي  الشغل،  سوق  وهيكلة  املجتمعيين،  والعدالة 

والهشاشة واإلقصاء في سبيل تحقيق قدرة الدولة واملجتمع واألفراد 

على التصدي لألزمات اإلقتصادية واإلجتماعية وبالتالي ربط ازدهار 

املغرب بكرامة مواطنيه على أساس تعاقدي يفعل أدوار الدولة والقطاع 

الخاص واملجتمع املدني عبر استحداث نظم وتدابير حماية إجتماعية 

مالئمة للجميع لتعزيز الرأسمال البشري واإلنتاج والحد من التفاوتات 

ومنع توارث الفقر املستدام بين األجيال، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا جزيال السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة سعيدة 
آيت بوعلي بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.
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النمئشة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

أبرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي3.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
ملناقشة مشروع قانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية اإلجتماعية، 
والفريق اإلستقاللي كما تعلمون يستمد منطلقاته ومرجعياته من الفكر 
التعادلي الذي يعتبر أن اإلنسان الذي كرمه هللا وهو خالقه، يجب أن 
يكون مبتدأ السياسات العمومية ومنتهاها في إطار دولة الحق والقانون 
التي ال تستقيم دعائمها إال إذا حررت املواطن من خوف اليوم والغذ، 
الخوف من الجهل ألنه يفقد اإلنسان جوهره ككائن عاقل، مفكر، منتج 
للقيم وذلك من خالل سياسة تعليمية تحفظ هويته الوطنية وتؤهله 
لولوج عالم العلم واملعرفة منفعال وفاعال مستهلكا ومنتجا، الخوف من 
الفقر ألنه يهدد حياة اإلنسان بالجوع واملرض ويدفعه إلى توسل سبل 

العيش بطرق تخط من كرامته وهي قيمة القيم اإلنسانية.

وقد أكد دستور 2011 سواء في ديباجته أو في فصوله على دور الدولة 
االجتماعية  االقتصادية  السياسية  حقوقه  كفالة  في  الديمقراطية 
الثقافية والبيئية من خالل سياسات عمومية في هذا اإلطار ووضع 
اآلليات الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، إال أن السياسات العمومية 
في مجال الحماية اإلجتماعية من خالل الدعم اإلجتماعي أو التغطية 
الصحية الشاملة بالرغم من وجود دعامة دستورية لها لم ترق إلى ما 
طمح إليه املغاربة، وبقينا في أسفل سلم الدول على مستوى التصنيف 
التي يرأسها  التنمية البشرية ولم تستطع الحكومة  من خالل مؤشر 
نفس الحزب وبنفس األغلبية ووفق دستور 2011 املتقدم جدا على 
غيره من الدساتير ملا يقارب من 10 سنوات الوفاء بما جاء في برنامجها 
الحكومي، حيث وعدت باستكمال تعميم التغطية الصحية للفئات 
املستهدفة املتبقية لتشمل أصحاب املهن الحرة والعمال املستقلين من 
فالحين، بحارة وصناع تقليديين لتغطية كما جاء في برنامجها أكثر من 

%90 من الساكنة؛

وقد عرت جائحة كورونا واقع الهشاشة االجتماعية واإلقتصادية 
وهشاشة املنظومة الصحية، حيث ظهر نقص مهول في املوارد البشرية 
بنقص في األطباء اإلختصاصيين واملمرضين والتقنيين واهتراء للبنيات 
التحتية اإلستشفائية، ولوال تدخل صاحب الجاللة بصفته أمير املؤمنين 
ورئيس الدولة املغربية وتضامن املغاربة والنبوغ املغربي الذي ظهر جليا 

أثناء هذه الجائحة وانضباط املواطنين لوقع ما ال يحبذ عقباه.

وهكذا سجل املغاربة بقيادة صاحب الجاللة، ملحمة كبرى شعارها 

األعم، الوطن أوال والوطن دائما، وكان الدرس املهم واألهم الذي يجب 
أن نستخلصه أن اإلستثمار في البشر رافعة للنمو السيد الوزير، وليست 

عبئا أنعمت عليه كما يدعي البعض.

إن صاحب الجاللة، أعزه هللا، الذي قاد منذ اعتالئه عرش أسالفه 
امليامين كل األوراش اإلصالحية الهادفة إلى ترسيخ الدولة الديمقراطية 
االجتماعية، كان في كل مناسبة يخاطب فيها أمته أو الحكومة أو البرملان 
يدعو إلى فتح األوراش األساسية لتحقيق التنمية البشرية املستدامة 
والعدالة اإلجتماعية واملجالية، ومنها ورش الحماية اإلجتماعية الذي 
شغل حّيزا كبيرا في خطب العرش كما في خطاب العرش سنة 2018 
على  اإلنكباب  على  دوراته  إحدى  افتتاح  في  البرملان   

ّ
وحث و2020، 

اإلشتغال في هذا الورش باعتباره هيئة تشريعية، وأيضا ذات مهمة 
أعطاب  هللا  نصره  حّدد  كما  العمومية،  السياسات  لتقييم  رقابية 
يطبعها  أنها   « جاللته:  عنها  قال  التي  اإلجتماعية  الحماية  منظومة 
التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعة«، انتهى كالم صاحب 
الجاللة، وفي خطاب العرش في يوليوز2020 قال جاللته : »أن الوقت 
لجميع  اإلجتماعية  التغطية  لتعميم  حازمة  عملية  حان إلطالق  قد 
املغاربة خالل السنوات 5 املقبلة« ووضع في ذلك الخطاب اإلطار العام 
إلصالح منظومة الحماية اإلجتماعية إن على مستوى اآلليات أو الهيآت 
أو املتدخلون في التمويل أو في املدى الزمني، كما وضع جاللته خارطة 
الذي من شأنه  الدستور  31 من  الفصل  لتنزيل مقتضيات  الطريق 
تعزيز الدولة اإلجتماعية، التي من مرتكزاتها تحقيق األهداف التالية: 
تحقيق تنمية بشرية مستدامة تحقيق عدالة مجالية واجتماعية أبانت 
للمواطن  اإلنسانية  الكرامة  ضمان  وعمقها،  فداحتها  عن  الجائحة 
ب الروح الوطنية الجامعة بدل الروح 

ّ
وهذا يقت�ضي إرادة سياسية تغل

الفردانية، سواء كانت سياسية أو عرقية أو طبقية أو غيره وتجعل كرامة 
ب روح التضامن بين مكونات 

ّ
املواطن في صلب اهتماماتها، كما يتطل

األمة املغربية والتآزر وفق ما نّص عليه الدستور كما جاء في الفصل 40 
حيث جاء: على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع 
الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد، وكذا 
تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي 

تصيب البالد.

ومن هذا املنطلق نعتبر في الفريق اإلستقاللي ما جاء في القانون 
اإلطار في مشروع القانون اإلطار إلصالح منظومة الحماية اإلجتماعية، 
 يذهب إلى الحلول السهلة وهي اإلقتطاع 

ّ
على مستوى التمويل يجب أال

من جيوب املواطنين، وخاصة الطبقة املتوسطة من خالل ضرائب 
تثقل كاهلها دون املس بالطبقات امليسورة والغنية، ولذلك طالبنا وال 
زلنا بعدالة ضريبية وبإقرار الضريبة على الثروة ومحاربة اقتصاد الريع.

فقد أبانت جائحة كورونا على حجم الهشاشة اإلجتماعية وعمق 
الفوارق الطبقية واملجالية خاصة بين املدن والقرى، وما بين مناطق 
الساحل واملناطق الداخلية وخاصة منها املناطق الشرقية، بالرغم من 
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أننا وطن وهبه هللا ثرواث كثيرة ومتنوعة من بحر وسهل وجبال وما 
فوق األرض وما تحتها، وهو ما نددنا به كفريق نيابي في كثير من املرات، 
وطالبنا بتدخل حكومي مستعجل إلنقاذ هذه املناطق لكن دون جدوى، 
كما طالبنا بإنصاف ذوي اإلحتياجات الخاصة، الذين عانوا األمرين في 
هذه الجائحة، واإلهتمام بتشغيل الشباب وتحفيز الكفاءات للبقاء في 
خدمة الوطن، التي أبانت هذه الجائحة عن، أوال كمها ودرجة نبوغها، 

وتأسفنا أنها تخدم أوطانا أخرى ألنها خرجت من وطنها مكرهة.

السيد الرئيس،

السمدة الوز اء،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

القانون  مشروع  على  باإليجاب  سيصوت  اإلستقاللي  الفريق  إن 
اإلطار، باعتباره يشكل لوحة القيادة إلصالح ورش الحماية اإلجتماعية، 

كما حدده صاحب الجاللة.

كما أننا نعتبرها بكل صدق ثورة اجتماعية فارقة، إال أننا نؤكد أن 
مقتضيات تنزيله من هياكل وقوانين وطرق تمويل وما إلى ذلك يجب أن 
تكون وفق مشاورة وطنية ورؤية تشاركية وبشكل ديمقراطي وشفاف، 
ألن حصول اإلجماع حولها سوف يشكل ضمانة لتنزيلها في أقرب اآلجال، 

ونحن ما أحوجنا إليها.

ولتصحيح أعطاب املنظومة املعمول بها لإلستفادة الجماعية منها، 
دون إقصاء اي مواطنة أو مواطن، فاإلستفادة الجماعية من عوائد 
املتضامن واملتقدم، ونعتقد  املجتمع  التنمية هي أساس  النمو وثمار 
في الفريق اإلستقاللي، وقد أثبتت التجربة ذلك، أننا قادرون على ربح 
أرادو  إذا  املغاربة  أن  على  الجائحة  ابانت  وقد  الورش.  هذا  إلنجاح 
استطاعو، واملغاربة ليسو مستعدين بتاتا إلى أن يبقوا أيام أخرى خارج 

اإلصالحات األساسية، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة الحاتمي، 
بإسم الفريق الحركي.

النمئشة السيدة غيثة الحمتمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

بموقفنا  لإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

من مشروع القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية اإلجتماعية، 
الذي نعتبره مشروعا تاريخيا مؤسسا ملنظومة اجتماعية كبرى، تكت�ضي 
فاملشروع  واإلستهداف.  النجاعة  آليات  على  وتتوفر  الشمول،  صفة 
املؤطر للسياسات اإلجتماعية للدولة الذي نناقشه في دورة استثنائية، 
يعتبر استثنائيا بكل املقاييس، إذ سيشكل فرصة للنهوض باألوضاع 
الخمس  وذلك خالل  خاصة  ظروفا  تعيش  التي  للفئات  اإلجتماعية 
سنوات املقبلة التي ستعرف تنزيل املبادئ واألهداف التي تضمنها هذا 
املشروع، عبر إصدار عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية واتخاذ 
األهداف  بتحقيق  الكفيلة  واملالية  املؤسساتية  اإلجراءات  من  عدد 

املنشودة.

جاللة  تعليمات  يترجم  الذي  املشروع  هذا  إن  الرئيس،  السيد 
امللك، نصره هللا، في عدة مناسبات سيشكل بكل تأكيد ثورة اجتماعية 
حقيقية ضد الهشاشة والفقر، وضمان الكرامة والعدالة اإلجتماعية 
وتحقيق املساواة وتوطيد أسس التماسك اإلجتماعي، كما أنه يشكل 
يواجهها  التي  واإلكراهات  التحديات  من  العديد  على  إجابة واضحة 
النظام الحالي املطبوع بمحدودية االستهداف وتعدد البرامج التي ال يربط 
بينها أي خيط ناظم عالوة على اإلختالالت الذي يطرحها نظام املساعدة 

الطبية راميد.

السيد الرئيس، إننا نعتبر في فريقنا بأن هذا املشروع ال يتضمن 
فقط مقتضيات مهمة بل إن قوته أيضا تكمن في ربط التنفيذ بآجال 
الشروط  وهي  والتنزيل  التنفيذ  وآليات  التمويل  ووسائل  مضبوطة 

الكفيلة في تقديرنا إلنجاح أي مشروع من هذا القبيل.

وعلى هذا األساس ارتكز املشروع على محاور اإلصالح والجدولة 
الزمنية، كما حددها جاللة امللك، حفظه هللا، وهي تعميم التغطية 
الصحية اإلجبارية خالل سنتي 21 و22 لتشمل 22 مليون مواطن إضافي 
من التأمين اإلجباري عن املرض بما في ذلك الفئات املعوزة املستفيدة 
بنظام املساعدة الطبية وفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 
غير األجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا باإلضافة إلى تغطية تكاليف 
العالج واألدوية واإلستشفاء وتعميم التعويضات العائلية خالل سنتي 

23 و24 لتشمل حوالي 7 ماليين طفل في سن التمدرس.

على مستوى آخر السيد الرئيس نسجل بإيجاب ما تضمنه املشروع 
بخصوص توسيع قاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد حيث ستطال 
اإلستفادة في أفق 25، 5 ماليين مغربي ومغربية من الساكنة النشيطة 
التي ال تتوفر على التقاعد حاليا، وهذا مجهود مهم ال سيما أنه سيهم 
فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 
التقليديين وغيرهم، هذا عالوة على  كالتجار والصناع  نشاطا خاصا 
تعميم اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كل شخص 
متوفر على شغل قارة من خالل تبسيط شروط اإلستفادة وتوسيعها 

عند متم سنة 2025.
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وللتذكير سبق لنا خالل السنة الفارطة أن تقدمنا بمقترح قانون 
للتعويض عن عدم الشغل وذلك استلهاما من واقع مزري عكسته 
تداعيات أزمة كورونا التي أثرت على فئات مجتمعية عديدة، صحيح 
أننا وجدنا في فلسفة هذا املشروع ما يتطابق مع روح مقترحنا، لكننا 
نثير اإلنتباه إلى فئات أخرى ال تتوفر على شغل قار أو أي شغل تماما وال 
يمكنها االستفادة من أي تعويض، فاألمل وكل األمل هو أن ال يبقى أي 
مواطن مغربي خارج منظومة الحماية اإلجتماعية اعتمادا على معطيات 
السجل اإلجتماعي املوحد الذي نتمنى أن يرى النور في القريب العاجل، 
باملناسبة نتساءل عن مصير مشروع التغطية الصحية للوالدين وهي 

فئة تستحق أن نلتفت إليها ونهتم بها.

السيد الرئيس، غني عن البيان أن هذا املشروع يأتي اليوم في ظل 
تراكم قائم بشقيه اإليجابي والسلبي مؤطر بمرجعيات انتبهت إلى أن 
أرقى وأفضل وعلى رأسها  إجتماعية  املغربي يستحق حماية  املواطن 
اإلهتمام امللكي السامي املتمثل في توجيهات جاللة امللك في غير ما مناسبة 
عالوة على ما تضمنه دستور اململكة في هذا الباب وخصوصا الفصل 
31 و 41 وهو األمر الذي يجعل هذا الورش يكت�ضي صبغة االستعجال 
ألسباب موضوعية ووجيهة، فقرابة %60 من املغاربة ال يتوفرون اليوم 
على الحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية ومنهم أطفال وأشخاص 
في وضعية بطالة وإعاقة وأشخاص يشتغلون في القطاع الغير املهيكل، 

عالوة على مهن أخرى محرومة جزئيا أو كليا من هذه الحماية.

أما على مستوى التقاعد فإنه ال يشمل الجميع علما أن املواطن على 
الدولة يقت�ضي رعايته والعناية به وتحقيق كرامته وهو في أرذل عمره، 
فالحماية اإلجتماعية في تقديرينا هي من جهة تمكين كل املواطنين من 
اإلستفادة من نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن في ذروة نشاطه، 
ومن جهة أخرى تمتيعه بتقاعد يقيه من عواد الزمان وصعوبة ما بعد 

فترة نشاطه.

السيد الرئيس،

الفريق الحركي مشروع قانون اإلطار الذي نحن بصدد  في  نثمن 
دراسته، ألنه تجاوب مع كل هذه اإلشكاالت واإلنشغاالت من خالل 
عناونه العريض التي بسطتموها السيد الوزير املحترم، ونحن على يقين 
تام بأن بالدنا قادرة على تنزيل هذا الورش الكبير وفق األهداف واملحاور 
والجدولة الزمنية الذي حددها جاللة امللك في خطبه السامية، وذلك 
بإشراك كل الفاعلين والفرقاء اإلجتماعيين في عملية التنزيل، وقبل هذا 
وداك البد من اإللتقائية والتنسيق بين مختلف السياسات العمومية 
وكل املتدخلين في مجال الدعم اإلجتماعي لتوحيد الجهود في اإلتجاه 
جهوية  على  حثنا  مع  املستحقة،  الفئات  استهداف  من  يمكن  الذي 
توزيع الخدمات املواكبة لتنزيل ورش الحماية اإلجتماعية، كما نؤكد 
باملوازاة مع ذلك على تأهيل املنظومة الصحية العمومية والخاصة، إذ 
ال يمكن الحديث عن حماية إجتماعية شاملة وعادلة في ظل اإلشكاالت 
املتعددة التي يعاني منها هذا القطاع بصفة عامة وفي املناطق القروية 

والجبلية والنائية والحدودية بشكل خاص، حيث أن نسبة الهشاشة و 
الفقر مرتفعة والولوج إلى الخدمات األساسية محدودة، كما نعتبر بأن 
أنظمة الحماية اإلجتماعية يجب أن تكون إجبارية بالفعل حتى ال تكون 
منفذا لتملص من يتعين عليهم التصريح بمستخدميهم في خرق سافر 
للقانون، فاألنظمة اإلجبارية للضمان اإلجتماعي تتسم بطابعها املحدود 

وغير املتكافئ وهذا إشكال يجب تجاوزه.

السيد الرئيس،

اإلجتماعية  الحماية  مجال  في  جديدة  مرحلة  بالدنا  ستدشن 
قوامها العدالة اإلجتماعية والعدالة املجالية واستهداف كل املواطنين 
وفاصلة  فارقة  مرحلة  املقبلة  املرحلة  بأن  نعتبر  ونحن  واملواطنات 
باألساس ما بين فترة ماقبل كورونا وما بعدها، إذ أن هذا املشروع اإلطار 
سيؤسس آلليات استهداف كفيلة بأن تتجاوز األعطاب اإلجتماعية التي 

ظهرت في ظل أزمة كورونا.

وتأسيسا على ما تقدم نؤكد بأن الحماية اإلجتماعية ستترسخ حتما 
بفضل القيم املثلى لهذا البلد وهذا الشعب العظيم املتمثل في التضامن 
والتعاون والتآزر والتالحم حتى يعيش كل املغاربة في كرامة وطمأنينة 
وأمن وأمان، وال يمكننا في الفريق الحركي إال أن ننخرط إيجابا في هذا 
املعين  لفائدة هذا املشروع، وهللا  الكبير ونصوت  الورش اإلجتماعي 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

السيد الرئيس:

املالحي  النائب محمد  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

النمئب السيد احمد املالحي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب املحتراو3،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب 
بالحماية  املتعلق   09.21 إطار مناقشة مشروع قانون اإلطار رقم  في 
إلى  بالنظر  بالدنا  تاريخ  في سياق دقيق من  يأتي  والذي  اإلجتماعية، 
األوراش التنموية املفتوحة في شتى املجاالت، بالنظر كذلك إلى الواقع 
اإلقتصادي واإلجتماعي الذي أفرزته الجائحة والذي جعل بالدنا تراجع 
مؤشراتها ومنطلقاتها التي تتأسس على فرضيات اقتصادية في مشاريع 

تنموية.

التي حدد معاملها صاحب الجاللة، نصره  اللحظة املفصلية  إنها 
في صلب  املغربي  اإلنسان  يضع  بارز  بعنوان  األخيرة  في خطبه  هللا، 
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كل مخططات التغيير وبرؤية واضحة لجاللته حول محاور اإلصالح 
التغطية اإلجتماعية كورش  لتفعيل عملية تعميم  الزمنية  واألجندة 
وطني غير مسبوق في تاريخ املغرب الحديث، يستوجب استنهاض كل 
ع 

ّ
الطاقات واإلمكانيات في توليفة مغربية تصل املا�ضي بالحاضر، وتتطل

والصحية  التعليمية  املستويات  على  وأبنائنا  لبناتنا  أفضل  ملغرب 
اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية وغير ذلك، كما يجب أن نقف وقفة 
إجالل وإكبار لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا على كل املبادرات 
اململكة  التي تعرفها ربوع  امللكية االجتماعية واالقتصادية والتنموية 
الشريفة، من توفير للقاح على املستوى الوطني لكل شرائح املجتمع، 
وهذا إن دّل على �ضيء فإنما يدّل على أن جاللة امللك نصره هللا يعني 

قادر على إيجاد كل الحلول لشعبه الوفي.

وفي هذا الباب، فإننا في الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب بالقدر 
الذي نثّمن األهداف واملبادئ التي يستنّد عليها القانون اإلطار الذي 
بين أيدينا وبالقدر الذي نتفاعل إيجابا مع اآلليات املقترحة من أجل 
ديمومة الحكامة والتمويل، فإننا حريصين على إثارة انتباه الحكومة 
إلى التحديات املرتبطة، وهنا يجب أن نوضح السيد رئيس الفريق على 
أن أول من قّدم مشروع قانون 65.00 هو الوزير األول املرحوم األستاذ 
عبد الرحمن اليوسفي رحمه هللا، في حكومة التناوب التوافقي في جلسة 

تحت قبة هذا البرملان.

بإخراج  املعنية  الحكومية  القطاعات  كل  انخراط  يسعنا  ال  كما 
القوانين والنصوص واملراسيم التطبيقية ذات الصلة وفق  مختلف 
أجندة مضبوطة، وذلك أخذا بعين اإلعتبار الضغط الزمني التشريعي 

املرتبط باإلنتخابات وما تستوجبه من ترسانة قانوية مواكبة؛

احترام أجندة يبقى حاضرا السيد الوزير ألن نصف املدة الزمنية 
في  ستستهلك   2022-2021 الصحية  التغطية  لتعميم  املخصصة 
االنتخابات وما تفرضه من إيقاع مختلف من السيا�ضي واإلجتماعي، 
إصالح املنظومة الصحية يتوقف في جزء كبير من تأهيل العرض الصحي 
وعلى تدبير مسارات العالجات وعلى انخراط املهنيين في التغيير الجذري، 
إال أن منظومتنا في صيغتها الحالية تفتقد ملقومات رفع هذا التحدي 
املجتمعي، األمر الذي يفرض في نظرنا مراجعة جذرية لتدبير منظومة 
املوارد البشرية الصحية بعيدا عن نظام الوظيفة العمومية وسالليمها، 
ننا من إيقاف نزيف مغادرة األطر الصحية من 

ّ
وذلك بالشكل الذي يمك

أطباء وممرضين وغيرهم نحو فضاءات أخرى موازاة مع تبسيط املساطر 
املؤطرة لهذه املهن، مما يسعف بالدنا في اإلستفادة بدورها من هجرة 
األطر الطبية والشبه الطبية من إفريقيا نحوها، ال يمكن أن نتحّدث عن 
رعاية إجتماعية بدون تكّفل طبي وال يمكن أن نتحدث عن تكفل طّبي 
بدون اإلشتغال على األسباب الحقيقية ملجموعة من األمراض املزمنة، 

فنا الكثير على املستوى املالي وعلى مستوى األرواح؛
ّ
والتي تكل

ألم يحن الوقت السيد الوزير في ظل املقاربة الشمولية املندمجة التي 
يتأسس عليها هذا املشروع أن نجعل من اآللية الضريبية سواء في جانب 

النفقات الجبائية املوجهة للمقاصة أوفي جانب الضرائب املحصلة من 
مواد التي تضر بالصحة وأخص بالذكر التبغ والكحول والسكر وامللح 
إلى آخره رافعة حقيقية ملواجهة مختلف املداخيل واملقدمات السببية 

لألمراض الثقيلة واملزمنة ببالدنا؟

السيد الوزير،

التأمين  التطبيقية الخاصة بإحداث نظام  بطء إخراج املراسيم 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض، ونظام املعاشات لفائدة املهنيين والعمال 
املستقلين وأشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكمثال 
فئة  إال  الساعة  لحدود  تشمل  ولم   98.15 رقم  القانونين  ذلك  على 
العدول والقوابل واملرّوضين الطبيين فيما تظل فئات مهنية عديدة 
خارج دائرة املنظومة الصحية واإلجتماعية املهيكلة، بما في ذلك من 

كلفة إجتماعية واقتصادية مالية ال نقيمها بقيمتها الحقيقية؛

أننا  ذلك  املعاشات،  ونظام  التقاعد  لصناديق  التوازن  إعادة 
التنزيل  في  الزمن كمعطى محددة  اعتبار  ملموسا وعدم  بطأ  نسجل 
الفعلي لإلصالحات سواء كانت نظامية أو مقياسية على املدى القريب 
واملتوسط والبعيد، هذا التأخير يؤشر على غياب رؤية شمولية إلصالح 
املعطيات  ظل  في  الصناديق  هذه  قدرة  عدم  وعلى  التقاعد  أنظمة 
السياسية واإلجتماعية الحالية على إعمال اإلصالحات الضرورية التي 

قد يكلف تأجيلها ال�ضيء الكثير.

إننا في الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب نؤكد على أن إصالح نظام 
التقاعد والحماية اإلجتماعية بشكل عام وإصالح تدابير اإلحتياطات 
املالية للصناديق بشكل خاص أصبح ضرورة إستعجالية وجب التعاطي 
مع شقها القانوني واإلجرائي باملسؤولية والجرأة الالزمتين، بما يساهم 
في إستثمار وصول أموال هذه الصناديق ومواجهة العجز املرتقب في 

األجل املنظور.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

تنتظرنا تحديات مهمة ونحن نلتمس معالم نموذج تنموي جديد، 
تنتظرنا تحديات تتوقف في جزءها على قرارات سياسية التي ستتخذها 
بالدنا، كما تتوقف كذلك على طريقتنا في التعاطي مع تدبير اإلختالالت 
البنيوية التي تعتري املنظومة القانونية واإلدارية، وحكامة العديد من 
البرامج واملشاريع التي تنشد اإلقالع اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية 
واملجالية دون أن تحقق الهدف املنشود من النجاعة والفعالية واألثر 
صناديق  إصالح  الرميد،  نظام  املستهدفة:  الشرائح  على  امللموس 
التقاعد، العرض التعليمي والصحي، إننا أننا بهذه اإللحاح ليس من 
باب التعزيز وإنما حرصنا الشديد على أن ننفد من خالل هذا املشروع 
املجتمعي إلى معالجة األعطاب التي تحول دون تكافي فرص املواطنين، 

شكرا السيد الرئيس املحترم.
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السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية، السيد النائب رشيد حموني مقرر اللجنة.

النمئب السيد  بيد حموني:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والسمدة النواب،

سعيد اليوم أن أتدخل بإسم حزب التقدم واإلشتراكية في شأن 
قضية هي أنبل وأعظم من أن تختزل في قانون إطار، لعدة اعتبارات:

اإلعتبار األول أن هذا املشروع قانون هو يعتبر مشروع اجتماعي 
وإنساني وتضامني، سيهيكل دون شك املجتمع املغربي، وسيكون من بين 
األساس إعادة بناء أسس تضامنية إجتماعية و تقدمية، مشروع نراهن 
على أن ينقل بالدنا من التكافل املؤسس على اإلحسان الغير البريء 
إلى التعاضد املؤس�ضي واملمأسس الذي ترعاه الدولة والخاضع ملعايير 
املساهمة واملحاسبة وكفالة الحقوق والخدمات والحماية اإلجتماعية 
على أساس القانون، كنت أتمنى أن يكون عدد الحضور البرملانيين مثل 
العدد واإلنزاالت التي كانت في جلسة املصادقة على اإلنتخابات ستكون 
نفس العدد اليوم، ألن هذا قانون يهم املغاربة ويهم كذلك شريحة من 
الطبقات الهشة، ورغم اليوم نسجل انتصار ينضاف إلى اإلنتصارات 
العديدة التي حققها جاللة امللك، انتصارات الدبلوماسية السياسية 
الترابية،  ووحدتنا  املغربية  للصحراء  الوطنية  قضيتنا  مستوى  على 
حققنا كذلك انتصار في مواجهة جائحة كورونا، حققناه كذلك انتصار 
تحت رعاية جاللة امللك في عملية مستوى تدبير التلقيح وتوفير اللقاح 
الدبلوماسية  مستوى  على  كذلك  مؤخرا  انتصار  حققنا  للمغاربة، 
الرياضية واآلن اليوم نحقق إنتصار على مستوى الحماية اإلجتماعية، 
ولكن رغم أنها متأخرة ألن جاللة امللك نادى بهذا اإلصالح منذ الخطاب 
لعيد العرش في 2018، لكن الحكومة لم تستجب وبعد 2019 و2020 
في خطاب العرش 2020 تم تذكير الحكومة بهذا الورش املهم ولم تلتفت 
الحكومة، وفي خطاب إلفتتاح الدورة الحالية أعطى أوامره لتنزيل هذا 
الورش املهم، ألن الحكومة مع األسف ومكونات الحكومة اصطفت 
واليوم   ،2020 بانتخابات  2020 من سيفوز  إستحقاقات  في خندق 
تم إفتعال مشكل القاسم اإلنتخابي كأن املغاربة همهم من سيترأس 
الحكومة املقبلة أو همهم هو القاسم اإلنتخابي أو همهم ما هو عدد 
البرملانيين 400 وال 300 وال 100، اليوم املعركة والرهان هو رهان ليس 
سيا�ضي، الرهان اليوم رهان إجتماعي اقتصادي اليوم الثورة هي ثورة 
فين  اليوم  باغي  املواطن  الحاجة  العيش،  لقمة  إلى  الحاجة  الحاجة 
يخدم، باغي اليوم املواطن يعيش بكرامة، وهذا هو الهذف من هاد 

القانون.

اليوم كذلك إعتبار .. وال هاد تعميم هاد تتكون ما تعنيه هاد الحماية 
اإلجتماعية على مختلف فئات املجتمع سيكون هي الترجمة الحقيقية 
والعملية للديمقراطية وهي التي ستعطي للديمقراطية مدلوال عمليا 
ومعنا اقتصاديا واجتماعيا، فالتوزيع العادل للثروات والولوج العادل 
املنصف للخدمات اإلجتماعية يظل من األهداف السامية للديمقراطية 
عن أبعادها املختلفة، وبالتأكيد فإن ذلك سيعزز الثقة واملشاركة في 

الشأن العام.

السيد الوزير، الشق الثاني هو التمويل على حسب العرض اللي 
تستهدف  أن  نخ�ضى  نخ�ضى  داخلي وخارجي،  تمويل  يعني  قدمتوا هو 
الطبقة املتوسطة كما فعلوا في الحكومة السابقة تم رفع الدعم عن 
املحروقات ولم يكن أي أثر على املواطن اليوم أنتما غادين في إطار 
مراجعة صندوق املقاصة ورفع الدعم عن البطالة سيكون املتضررين 
هي الطبقة املتوسطة السيد الوزير، ونخ�ضى أن تعمل الحكومة على 
أن تأخذ من اليد اليمنى وتعطي باليد اليسرى للمواطن، املواطن اليوم 
في حاجة إلى دعم الدولة وليس إلى دعم املساهمة وخصوصا الطبقة 
الفقيرة، ونخ�ضى كذلك إعادة فشل منظومة ديال املساعدة الطبية 
الرميد التي التزمت فيها الحكومة السابقة بتمويل هذا النظام ب3 ماليير 
درهم سنويا ولم تلتزم ولم تلتزم الجماعات املحلية وأدت إلى فشلها، ألن 
تم تقديم هذا املشروع أمام جاللة امللك من طرف رئيس الحكومة الذي 
اليوم يخرج بتصريحات وليس له أي مسؤولية سياسية وال انتخابية 
إلعطاء الفتاوى وللحجر وإعطاء النصائح للحكومة وال البرملان، اليوم 
نحتاج إلى حكومة التي ستنزل هذه القوانين، حكومة اللي فيها قيادة من 
رجاالت الدولة مثل: عبد الرحمن اليوسفي املرحوم، علي يعتى، عباس 
الفا�ضي، بوستة وغيرهم، اليوم بغينا رجاالت الدولة اللي يقوموا لهذا 

الورش املهم الذي نادى به جاللة امللك.

ولقد كانت هاد الحماية اإلجتماعية وما تزال في البلدان العريقة 
املواطنين  وافتخار  والتقدم  اإلستقرار  عوامل  أحد  الديمقراطية  في 
ثقافة سياسية جديدة  في قيام  إلى أوطانهم والتي ساهمت  باإلنتماء 
من عناوينها أن الدولة واألحزاب تجد نفسها أما مواطنين مستقلين في 
قراراتهم يصوتون دون تحكم وبإرادة شخصية مواطن، إذ أن بالتمكين 
اإلقتصادي واإلجتماعي تترسخ ثقافة حرية اإلختيار واملشاركة وإرادة 

الدفاع عن املؤسسات وعن األوطان.

السيد الوزير، الرهان الثالث األسا�ضي وهو يتمثل ما نساوهاش هي 
جودة الخدمات، درتيوا هاد املشروع وغتجيبوه ولكن شنو هي الخدمات 
والجودة اللي غتقدمو للمواطن أخ�ضى أن يكون طموحكم أكبر من الغاية 
التي سنصلها، يتمثل في جودة الخدمات ألن ال فائدة من منظومة هشة 
للحماية اإلجتماعية، وال فائدة من تكرار تجارب وممارسات رفعناها 
ورفعنا فيها سقف الطموح مقابل إنجاز جعل مصداقية املرفق العام 

موضوع تساؤل وتشكيك من جانب الفئات املستهدفة؛

كذلك نطالب، السيد الوزير، وقد أغفلتم هذا في املشروع ونتمنى 
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في املشاريع املؤطرة لهذا القانون اإلطار أن تتضمن حماية إجتماعية 
للمعطلين ذوي الشواهد لتمكينهم كذلك من العيش الكريم، وتمكينهم 

من فرص الشغل.

السيد الرئيس،

للواء  الحامل  واإلشتراكية  التقدم  في حزب  باب مسؤوليتنا  ومن 
الحداثة والتنوع وللنزعة اإلجتماعية التقدمية أن نثير اإلنتباه ونحن 
نصادق على هذا القانون اإلطار إلى أهمية اإلستثمار في قطاع الصحة 
والتربية والتعليم واملعرفة، باعتبارها قطاعات املستقبل ورهان النجاح 
وإلى ضرورة إعطاء أهمية خاصة لفئات إجتماعية هي في حاجة إلى 
حماية إجتماعية كاألطفال والنساء بالخصوص ومواطنينا ومواطناتنا 
واستدراك  إنصاف  من  ذلك  في  بما  والقروية  الجبلية  املجاالت  في 

للتهميش؛

كذلك االعتبار الرابع وكيتمثل في الطابع الشامل للمشروع فالطابع 
العمومية يتمثل في كونه يشمل فئات إجتماعية ومهنية مختلفة يجعل 
منه أداة للتصدي للكثير من مواطن الهشاشة االجتماعية واالقتصادية، 
ويجعل املستفيدين يلمسون إهتمام الدولة بجميع مواطنيها وال شك في 
أن ذلك ترسيخا للشعور باإلنتماء لهذا الوطن، مقابل هذه االعتبارات 
من  الجميع  انخراط  وتحدي  العملي  التفعيل  تحدي  معا  سنواجه 
مؤسسات عمومية وجماعات محلية ومواطنين وقطاع خاص وقطاع 
عام، وهذا هو الرهان األول الذي ينبغي أن نربحه، وهذا ومما يقت�ضي 
تواصال يتميز بالتجديد في الخطاب والوسائل واملناهج، ومما يقت�ضي 
ومما  والتدبير  والتمويل  التفعيل  في  الشفافية  درجات  أق�ضى  أيضا 

يتطلب كذلك إشراك النقابات واملنظمات في التفعيل؛

كذلك نركز، السيد الوزير، على الحملة التواصلية مع املواطنين 
السابق  املالية  قانون  اقرو  واللي  إجراء  بديتوا  اليوم  واملواطنات، 
بالنسبة للتجار، اليوم داك التاجر البسيط اللي عندو 100 ألف فرنك 
اللي عندو في الحانوت ديالو غادي يخلص 1200 درهم سنويا، راكم 
ما توصلتوش مع املواطن، غادي، سميتوها املساهمة املهنية، غادي 
يتفاجأ املواطن للي كيخلص 300 درهم غادي يخلص 1500 درهم، 
تواصلو مع املواطنين من أجل، يعني، التوعية، من أجل انخراط جميع 

املواطنات املواطنات في هذا الورش، وشكرا للجميع.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

النمئب السيد عمر بالفريج:

بكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسمدة النواب،

السالم عليكم جميعم،

نحو  إيجابية  خطوة  كيمثل  القانون  هذا  بأن  صحيح  صحيح، 
وال  منتسبي  غير  كنائبين  فنحن  املغرب،  في  حقيقي  اجتماعي  تعاقد 
نائبين اللي كيمثلوا فيدرالية اليسار الديمقراطي ومنذ 2016 في هاد 
املؤسسة املحترمة، نطالب وندافع ونقترح إجراءات عملية من أجل 
تعاقد اجتماعي حقيقي في املغرب، تعاقد اجتماعي مغربي مبني على 
التضامن بين الطبقات وبين األجيال، تعاقد اجتماعي كيساهم فيه 
واملساهمات  الضرائب  خالل  من  امليسور  فيه  كيساهم  امليسور، 
الجبائية املعقولة، وكيستافد منو الفقير من الدعم، ولكن بكرامة، 
لبناء  عملية  ووسائل  إجراءات  عليكم  كنقترحو  واحنا   2016 فمنذ 
هذا التعاقد االجتماعي، مع األسف الشديد ترفضت كلها من ضرائب 
تصاعدية على اإلرث، ضرائب تصاعدية على الثروة، هاد ال�ضي كلو 
ترفض، لكن بمقابل وبدون أي عقدة احنا منذ 2016 كل مرة جاءت 
الحكومة بإجراءات وال قوانين كنعتبروها معقولة وغادية في الصالح 
العام مثل هذا فاحنا كندعموا الحكومة كنشجعوها، فاليوم أنا جد 
سعيد باملصادقة على هاد القانون اللي كنعتبروا �ضيء إيجابي وخطة 

إيجابية نحو مستقبل أفضل لبالدي، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن السيد الوزير، السيدات والسادة 
النواب إلى عملية التصويت على مشروع قانون إطار رقم 09.21 أعرض 
خالد مرحبا بك ال أنا معك ولهذا شوف �ضي محل محترم حتى نحصنك، 
ال كل األمكنة محترمة ولكن اليوم األمكنة املحترمة هي اللي هي بعيدة 

عن ما نعلم جميعا.

أعرض للتصويت ديباجة مشروع قانون إطار كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

عليه  كما صادقت  برمته  إطار  قانون  للتصويت مشروع  أعرض 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون إطار رقم 0.9.21 يتعلق 
بالحماية االجتماعية.

وننتقل اآلن إلى مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أشكر السيدة أمينة انت بعيدة 
لكنك دائما قريبة فشكرا على مجهوداتك شكرا، شكرا على مجهوداتك، 
مالك آ�ضي عبد هللا؟ شكرا شكرا جزيال. أفتح باب املناقشة العامة ولكن 
ندوزوا مادة بمادة إذا سمحتم ال ال مادة بمادة، ال ال مادة بمادة ألن 
ممكن ممكن آ�ضي نور الدين ممكن يكون الطعن ممكن ممكن، هل لكم 
رغبة في التدخل بالش فشكرا شكرا على تفهمكم نعم وهاد الكلمة هاد 

الكلمة بليغة جدا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 15: أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: الأحد

املمتنعون: الأحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: الأحد

املمتنعون: الأحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 40 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: الأحد

املمتنعون: الأحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: الأحد

املمتنعون: الأحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: الأحد

املمتنعون: الأحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيأة 
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

النواب،  فعت  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة.


	محضر الجلسة الثمانين بعد المائتين
	جدول الأعمال: افتتاح الدورة الاستثنائية ابتداء من 18 رجب 1442 (02 مارس 2021).

	محضر الجلسة الحادية والثمانين بعد المائتين
	- مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
	- مشروع القانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعملية الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية؛
	-مشروع القانون التنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت وفق جدول أعمال الدورة الإستثنائية على مشاريع القوانين التالية:

	محضر الجلسة الثانية والثمانين بعد المائتين
	•	مشروع القانون التنظيمي الأخير رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
	•	مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
	•	مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية التالية:
	•	مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛

	محضر الجلسة الثالثة والثمانين بعد المائتين
	-مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية التالية:
	-مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الإجتماعية؛


