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 بعد املائة عشرينالو  نيةالثا حمضر اجللسة
 

 (.5102 دجنرب 3ه )0441ربيع األول  52 االثنني :التاريخ
جملس  رئيسل ولالنائب األ ،عبد العزيز عماري السيد: لرائسةا

 .النواب
الساعة  ابتداء من ةقدقي ومخسون وأربعة تساعاث ثال :التوقيت

 .مساء الثالثة
مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 ؛إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة -
املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد كتابة الدولة  -

 ؛االجتماعي
 املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛نتدبة املالوزارة  -
 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ -
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛ -
 املدين تمعواجمل الربملان مع ابلعالقاتالوزارة املنتدبة املكلفة  -

 .الناطق الرمسي ابسم احلكومة

 :السيد عبد العزيز عماري، رئيس اجللسة

هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على بسم 
 .رسول هللا

 .افتتحت اجللسة

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

من الدستور وعمال مبقتضيات مواد  011 طبقا للفصل
ة نلتقي جمددا يف جلسة األسئل ،النظام الداخلي جمللسنا املوقر

 31الشفهية برسم هذه الدورة اخلريفية، ويتضمن جدول األعمال 
سؤاال شفواي هتم عدد من القطاعات احلكومية، وقبل مباشرة 
جدول األعمال نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، 

 .فليتفضل السيد أمني اجللسة لتالوهتا، تفضل السيد األمني

 :السيد بولون السالك أمني اجمللسالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب جملس النواب من الفريق اإلشرتاكي 
 :مبقرتحات القوانني التنظيمية التالية

 065و  82مقتـرح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيري املادتني  -
املتعلق ابجلهات الصادر  000.04من القانون التنظيمي رقم 

من  51الصادر يف  0.02.23الظهري الشريف رقم بتنفيذه 
 .(5102يوليو7) 0436رمضان 

 040و 83مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيري املادتني  - 
املتعلق ابلعماالت واألقاليم  005.04من القانون التنظيمي رقم 

 51الصادر يف  0.02.24الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 .(5102ليو يو  7) 0436من رمضان 

 048و 85مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيري املادتني  -
املتعلق ابجلماعات الصادر  003.04من القانون التنظيمي رقم 

من  51الصادر يف  0.02.22بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 .(5102يوليو  7) 0436رمضان 

سؤاال شفواي،  022كما توصلت رائسة جملس النواب، ب    
جوااب على األسئلة الكتابية ومت سحب  21اال كتابيا، سؤ  065

 .أسئلة شفوية وسؤال واحد كتايب، شكرا السيد الرئيس 2
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، إذن الكلمة للسيد يف إطار التضامن مع الشعب 
الفلسطيين، وقبل بدء جدول األعمال الكلمة للسيد رئيس فريق 

 .يسالرئيس، تفضل السيد الرئالعدالة والتنمية تفضل السيد 

دريسي رئيس فريق العدالة زمي اإلالنائب السيد ادريس األ
 :والتنمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

أوال أشكركم على إاتحة هاد الفرصة بناء على اإلتفاق الذي    
ين أن ألقي ويشرفمت مع السيد رئيس اجمللس والسادة رؤساء الفرق، 

هذه الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية مبناسبة اليوم العاملي 
 للتضامن مع الشعب الفلسطيين، وهو يف احلقيقة ليس يوم للتذكري

، بقدر ما هو 0842أو اإلحتفال بقرار التقسيم املشؤون لسنة 
سطينية لألرض الفل يوم للتنديد إبالستعمار الصهيوين الغاشم

القصري ألهلها والتقتيل الوحشي املستمر لشيوخها والتهجري 
ونسائها وأطفاهلا، وسرقة واغتصاب أرضها وآاثرها، واإلنتهاك 
املستمر ملقدساهتا ويف مقدمتها القدس الشريف املسجد األقصى 
أوىل القبلتني واثلث احلرمني، وذلك بدعم من بعض القوى العاملية 

يوم كذلك يشكل عنواان وحتت مرأى ومسمع من العامل احلر، هو 
ابرزا لروح واتريخ النضال للشعب الفلسطيين البطل ومتسكه 
أبرض آابئه وأجداده ابلرغم من حماوالت التصفية، اليوم منني 
تنتكلموا على اللجنة دايل دعم حقوق الشعب الفلسطيين غري 
القابلة للتصرف، هو يف احلقيقة احملاوالت اللي كاينة اليوم هي 

فية هذه القضية حتت عدة عناوين من بينها صفقة حماوالت تص
القرن اليت فشلت، وكل احملاوالت اللي هي من هاد النوع ستفشل 

ألن احلق الفلسطيين على األرض الفلسطينية والعاصمة القدس 
الشريف ستبقى إىل أن يتبت ويعين هذا احلق ألهله وعلى أرضه، 

لسطيين ب الفهو يوم كذلك للتذكري والتأكيد على حقوق الشع
الثابتة وغري القابلة للتصرف كما تقول جلنة األمم املتحدة واليت 
تتمثل يف احلق يف احلرية واإلستقالل والسيادة على أراضيه، وحق 
العودة، عودة الالجئني الفلسطينية إىل دايرهم وممتلكاهتم اليت 
أبعدوا عنها ابلقوة و ابإلرهاب، يوم للتذكري وملساءلة الضمري 

ما  املي واألمم املتحدة على ما قدمته للشعب الفلسطيين، الذيالع
زال يئن حتت وطأة اإلحتالل رغم كل اإلجتماعات واملبادرات 
واإلداانت، يوم للتذكري والتنديد كذلك بعشرات فيتوات األمريكية 
اليت تقف دائما إىل جانب الغاصب احملتل، وتوفر له التغطية 

جع لشعب الفلسطيين األعزل وتشاهلمجية ليمارس مهجيته ضد ا
املغتصب على استباحة حقوق الشعب الفلسطينية، يوم للتذكري 
بصالبة هذه القضية وعدالتها وقوهتا الذاتية، ابعتبارها حق 
والقادرة على إفشال كل حماوالت التصفية وآخرها صفقة القرن، 
وعلى إحلاق اخلزي والعار بكل املتخاذلني واملتآمرين، ورفع شأن 
وجاه كل الصامدين والداعمني، يوم للتذكري والتأكيد على مواقف 
املغرب الثابث والدائم ملكا وحكومة وبرملاان وشعبا، املوقف 
الداعم سياسيا ودبلوماسيا وعمليا، يوم للتذكري والتنويه ابملواقف 
املشرفة جلاللة امللك، رئيس جلنة القدس من خالل جمهوداته 

 كل جبعل القضية الفلسطينية حاضرة يفالسياسية والدبلوماسية 
املنتدايت، وإبجناز مشاريع متعددة لفائدة املقدسيني هبدف صيانة 
هوية املدينة املقدسة وحتسني األوضاع اإلجتماعية واملعيشية 
للمقدسيني، ودعم صمودهم، إقامة اجلسوراجلوية إلصالة 

رات داملساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيين، إطالق مبا
إنسانية آخرها ما كان يف شهر رمضان الفضيل، والذي هم قطاع 
غزة والقدس الشريف ورام هللا، يوم للتذكري والتأكيد والتنويه 
ابملواقف البطولية والشجاعة واألسطورية للشعب الفلسطيين 
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البطل، واليت تشكل حقيقة وبدعم من كل الضمائر احلية اجلدار 
وة  ب الفلسطيين، وهي مناسبة لدعالواقي احلقيقي حلقوق الشع

كل قياداته الوطنية إىل تغليب منطق الوحدة والتعاون وإهناء حالة 
 اإلنقسام والتنازع، يوم للتذكري جبرمية اخليانة وجبرمية املشاركة يف
جرائم العدو اليت تالحق كل املطبعني ماداي ومعنواي أاي كان عنواهنا 

 السيد عالمية، وهي يف األخريوحتت أي ذريعة ثقافية أورايضية أوإ
الرئيس، يوم للتذكري والتأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية 
مركزية، وعلى أن وحده متكني الشعب الفلسطيين من حقوقه  
كاملة وعن إقامة دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

هو مفتاح األمن والسالم واإلستقرار يف املنطقة ويف   الشريف،
 عامل أمجع، والسالم عليكم ورمحة هللا،ال

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة للسيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 :واملعاصرةالسيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير، ،السيدة الوزيرة

 السيدات والسادة النواب،

نغتم يف فريق األصالة واملعاصرة هذه اجللسة للتعبري عن 
اصطفافنا إىل جانب كل املدافعني عن الشرعية الدولية ومبادئ 
العدل والسالم، ويسعدان أن حنيي معنا اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيين، يوم تضامن العامل مع حرية واستقالل الشعب 

تالل، سات الظلم واهليمنة واإلحالفلسطيين، ولنعلن رفضنا لسيا
هذه مناسبة نعرب فيها للشعب الفلسطيين عن أنه ليس وحده يف 

ة، مسرية نضاله لنيل حقوقه الشرعية اليت كفلتها له الشرعية الدولي
بل يقف من خلفه كل املؤمنني هبذه احلقوق واملبادئ، املبادئ 

ي ويصرون ملالسامية واملدافعني عنها، والذين ميثلون الضمري العا

على رفع املعاانة والظلم التارخيي الذي عاىن منه الشعب 
عقود من الزمن، فإىل كل املدافعني عن  6الفلسطيين ملا يناهز 

حقوق الشعب الفلسطيين نبعث يف هذا اليوم أبمسى آايت التقدير 
والشكر على كل ما يبذلونه من جهود لتمكني الشعب الفلسطيين 

مانة الله على أرض، أرض فلسطني وإىل األمن حتقيق حريته واستق
العامة لألمم املتحدة نتوجه ابلدعوة إىل املزيد من بذل جهودها 
احلثيثة لتحقيق السالم يف منطقة الشرق األوسط، ونود أيضا أن 
أؤكد على حق ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقهالغري قابلة 

وعيا مّنا و  للتصرف، وعلى ضرورة متكينه من نيل حقوقه الشرعية،
ابلرغبة يف تعزيز أية خطوة أتخذان ابجتاه تسوية شاملة وسالم 
وإدراكا للواقع على األرض اليت ال تدعو إىل التفائل فما هو ظاهر 
من ممارسة اإلحتالل اإلسرائيلي على األرض يبني أن هناك ما 
يدعو إىل القلق فيما خيص تسهيل استمرار إحتالل واستعمار 

ات والقدس وعرقلة التسوية النهائية، فجميع املمارسالضفة الغربية 
اإلسرائيلية اليت سبقت وواكبت وتلت اإلنسحاب من غزة تشري 
مبا ال يدع جماال للشك أن إسرائيل كقوة لإلحتالل تقوم ابستكمال 
خمططها اإلستعماري على األرض الفلسطينية يف الضفة الغربية 

الشرعية  ن الدويل ولقراراتوالقدس الشرقية يف انتهاك خطري للقانو 
الدولية، فبناء اجلدار الذي أقرت حمكمة العدل الدولية يف فتواها 

، بعدم شرعيته مل 5114يوليوز  8اإلستشارية الصادرة بتاريخ 
يتوقف يوما واحدا، ومصادرة األراضي الفلسطينية لبناء 
املسوطنات مل تتوقف، والقدس عاصمة فلسطني ابتت معزولة عن 

ألرض الفلسطينية وحماطة ابجلدران من كل جانب، وجيري ابقي ا
تلف أهلها حتت خم تغيري معاملها وإغالق مؤسساهتا وسلب هوية

املسميات وعملية السالم وخطة خارطة الطريق اليت رحب العامل 
أمجع هبا واعتمدها جملس األمن، اليت تنص على إقامة دولة 

لوضع فاوضات افلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وم
النهائي، كلها ما زالت هي األخرى أسرية إلرادة اإلحتالل 
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اإلسرائيلي ورغباته التوسعية على حساب احلقوق املشروعة 
 .للشعب الفلسطيين

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعرّب عن دعمنا الالمشروط يف     
ة يهذه املناسبة الختيار الشعب الفلسطيين السالم والعدل واحلر 

لتحقيق أهدافه املشروعة يف اإلستقالل والتحرر، وإقامة دولته 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، كما حددته قرارات 
الشرعية الدولية ورمست خطوطه خطة خارطة الطريق...شكرا 

 .لكم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الرئيس، والكلمة لفريق التجمع الدستوري

 :الدين األزرق النائب السيد نور

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسيد الوزير،

 إخواين أخوايت النواب،

يسعدين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري يف    
نونرب  58هذه املناسبة اليت دئب املنتظم الدويل على إحيائها يوم 

، يوم عاملي للتضامن مع الشعب 0877من كل سنة منذ سنة 
الفلسطيين وحقوقه يف إهناء االحتالل وفقا لقرار صادر عن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويؤكد فيه من جديد على أن حقوق 
الشعب الفلسطيين يف فلسطني غري قابلة للتصرف، وقد دئب 

ذكري الذكرى، وللت املغرب ملكا، شعبا ومؤسسات على إحياء هذه
مبعاانة الشعب الفلسطيين الشقيق وما يتعرض له من تنكيل 

 .وبطش واحلصار اجلائر منذ سنوات

وامسحوا يل أن أذكر هبذه املناسبة الرمزية أبن عالقات املغرب     
بصيغة اجلمع ابلقضية الفلسطينية وابلقدس هي عالقة وجدانية 

اندتنا اعي والفردي، وإن مسوعرقية واترخيية راسخة يف الوعي اجلم
للقضية الفلسطينية وقضية القدس يشكل التزاما مجاعيا مستمرا 
ومقروان ابملبادرات العملية اليت يقودها جاللة امللك حممد السادس 

االلتزام املسجل على امللكني املرحومني جاللة  نصره هللا، وكذلك
، ومع ا هللاامللك احلسن الثاين وجاللة امللك حممد اخلامس رمحهم

الشعب املغريب جبميع مؤسساته ومنظماته وأفراده، ويكتسي إحياء 
نونرب للتضامن مع الشعب الفلسطيين هلذه السنة وضعا  58ذكرى 

خاصا وظرفية غري مسبوقة، اعتبارا ملسلسل من األحداث 
املتسارعة واملاسة حبقوق الشعب الفلسطيين، ونؤكد الغري قابلة 

دية دس الشريفة ورمزيتها التارخيية والعقائللتصرف، ومبكانة الق
والسياسية لدى األمة اإلسالمية واألمة العربية والشعب 

 .الفلسطيين

إن القضية الفلسطينية وقضية القدس وراهنية األوضاع     
واألحداث اليت جتري على أرض الواقع، تسائل املنتظم الدويل 

ل السالم ط وإحالواجملتمع الدويل، قضية جوهرية يف الشرق األوس
العادل والدائم يف املنطقة أبسرها، وإن ما تقوم به سلطة اإلحتالل 
من مبادرات أحادية غري شرعية واستيطان وانتهاك جلميع القرارات 
األممية الصادرة عن خمتلف أجهزة األمم املتحدة واملعروفة بضماهنا 

إىل اليوم يضرب يف الصفر  42وأرقامها وتوارخيها منذ سنة 
القرارات واألجهزة الصادرة عنها والشرعية الدولية  مصداقية هذه

برمتها، وإن هذا املسلسل املمنهج من التصرفات واإلجراءات 
 اليومية اليت متس حبقوق الشعب الفلسطيين يف فلسطني من شأنه

أن يوفر املناخ والبيئة املالئمة لقلة التطرف واإلرهاب ومطية تربير 
م يف املنطقة اليت تعج بشبكات اإلرهاب املنظاملشاريع اإلجرامية 

القابل لإلنتشار والتوسع يف مجيع االجتاهات، أمام غياب العدالة 
وشيوع اإلحباط والظلم وانسداد أفق السلم والتعايش والتسامح 
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بني األداين واألجناس، كما نذكر أبن هذه القضية الفلسطينية 
 .ى املغاربةللقدس الشريف وحضورها الدائم واملستمر لد

وإننا يف فريق التجمع الدستوري، ال نكتفي إبعالن التضامن    
والتنديد فقط، وإمنا ندعو كل القوى السياسية والقوى املدنية إىل 
املزيد من الدعم امليداين امللموس للفلسطينيني عرب اإلرتقاء 
ابلدبلوماسية املوازية والتواصل واملساندة امليدانية إلخواننا 

ينيني أينما كانوا، ولذلك ندعو إىل ابتكار خطاب أكثر الفلسط
عمقا والتأثري يف جمتمعات الدول صانعة القرار العاملية، قبل أن 
خناطب الفاعلني السياسيني من حكومات ومنظمات وغريها. 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، اآلن الكلمة للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عبد الكبري قادة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن أتقدم    
ين، وإين الفلسطيهبذه الكلمة مبناسبة يوم التضامن مع الشعب 

ألنتهز هذه الفرصة لنعرب عن تضامننا املطلق مع مناضلي وشهداء 
احلرية والكرامة ابألراضي الفلسطينية اليت أصبحت مسرحا 
لالقتتال اليومي من طرف القوات اإلسرائيلية الغامشة برا وحبرا وجوا 
لتتحول بذلك األراضي الفلسطينية إىل جمزرة أمام مرأى ومسمع 

م الدويل، إن املغرب بقيادة جاللة امللك حممد السادس نصره املنتظ

هللا، رئيس جلنة القدس، ما فتئ يناصر قضية الشعب الفلسطيين 
ويدافع عن عدالتها كما يتجسد هذا من خالل ما تقوم به وكالة 
بيت مال القدس من مشاريع ذات أبعاد اقتصادية وإجتماعية، 

ستشفى النبيلة املتمثلة يف إقامة املوكذا املبادرة امللكية اإلنسانية 
العسكري امليداين بقطاع غزة، كما نؤكد من جهة أخرى على 
 الدعم السياسي املغريب ويف مقدمته دعم الربملان املغريب املتمثل يف

الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة يف كافة احملافل اإلقليمية 
 .واجلهوية والدولية

 نناشد املنتظم الدويل واحلكومات واملنظماتالسيد الرئيس، إننا    
واإلحتادات الربملانية إىل اإلسراع ابلتحرك الفاعل لنصرة القضية 

والشجب  ليس ابلتنديد الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية،
فقط، أو استصدار البياانت اخلطابية، بل ابلدفاع بكل الصيغ 

املتحدة  على األمماملتاحة لعدالة هذه القضية ونصرهتا، والضغط 
لتتحمل مسؤوليتها التارخيية يف إهناء هذا الصراع كما أهنت جمموعة 
من القرارات والقضااي احلساسة يف أماكن خمتلفة إبسم الشرعية 
الدولية، واسرتداد احلقوق ألهلها، وضرورة اإلنصياع لقراراهتا 
ومتكني الشعب الفلسطيين من حقوقه كاملة، ويف مقدمتها حقه 

شروع يف إقامة دولته الفلسطينية املستقلة، كاملة السيادة امل
 .وعاصمتها القدس الشريف

إننا إذ نعلن تضامننا املطلق والالمشروط مع الشعب الفلسطيين    
األعزل، فإننا ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إىل توحيد صفوفها 
وجتاوز خالفاهتا، حىت تتمكن من مواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي 

 .اجلائر وهي أكثر صالبة وأمسع صوات

وهبذه املناسبة، نؤكد أن حزب اإلستقالل وكافة الشعب املغريب     
يواكب خالل عقود كفاح الشعب الفلسطيين من أجل ضمان 
حقوقه الوطنية يف مواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي، ويعرب دائما عن 
تضامنه املطلق مع كفاح الشعب الفلسطيين الشقيق يف 
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ضد الغطرسة الصهيونية اليت متارس إرهاب الدولة ضد  كتهمعر 
 .الشعيب الفلسطيين

كما يؤكد الفريق اإلستقاليل أن السيادة الفلسطينية على     
أراضيها وزوال اإلحتالل اإلسرائيلي عن كافة األراضي 
الفلسطينية، هي معركة اليوم ومعركة الغد، ومن هذا املنرب ندعو 

ة العدوان الصهيوين ضد السيادة الفلسطينيإىل وقف كل ممارسات 
من أجل حتقيق سلم عادل ومتوازن يف املنطقة، كما يدعو إىل 
وقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع حكومة الكيان الصهيوين، 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، الكلمة اآلن للفريق احلركي

 :األمحديالنائب السيد عبد احلكيم 

 السيد الرئيس احملرتم

 السيدات والسادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب

أتدخل إبسم الفريق احلركي يف هذه اجللسة التضامنية مع    
الشعب الفلسطيين، لنؤكد أبن اصطفافنا إىل جانب هذا الشعب 
 البطل ال ميليه فقط موقفنا املبدئي والتارخيي الثابت من القضية

ية، بل كذلك ألن عالقة املغاربة بفلسطني وابلقدس الفلسطين
حتديدا، عالقة وجدانية متجذرة يف خميلتهم الفردية واجلماعية، 

غرايف مسرى الدم يف العروق، فالبعد اجل تسري يف بناء كل مغريب
بني املغرب ومنطقة الصراع مل يثن املغرب يوما على اإلنصهار يف 

قضية  عران، بل جعل املغرب منبوتقة هذه القضية القريبة من مشا
فلسطني أوىل أولوايته والشاهد على ذلك اجلهود الدبلوماسية 
احلثيثة اليت بذهلا املغرب على امتداد اتريخ الصراع العريب 
اإلسرائيلي، هذه اجلهود اليت انصهر يف بوتقتها العرش العلوي 

 ةاجمليد والشعب املغريب، واليوم وقد ازدادت الغطرسة الصهيوني
إمعاان وإرتفعت عقيدة التغول واإلستخفاف بقرارات الشرعية 
الدولية، ال ميكننا إال أن تساءل عن شرعية هذه القرارات نفسها 

ها جوفاء غري متبوعة ابلتنفيذ وآخر  طاملا أهنا تظل جمرد قرارات
الذي أكد، على اخلصوص، أن اإلستيطان يف  5334القرار رقم 

مبا يف ذلك القدس  0867ة منذ سنة األراضي الفلسطينية احملتل
الشرقية هو استيطان غري شرعي، ويشكل خرقا للقانون الدويل 
وعقبة أمام حتقيق السالم العادل والشامل، هل ميكن الوثوق بكل 
هذه القرارات والعامل يتابع يوميا املمارسة العدائية الصهيونية 

مصادرة و واملشاريع اإلستطانية التوسعية وسياسة اهلدم والضم 
األراضي واملمتلكات والرتحيل والعزل واحلرمان من حق ولوج 
أماكن العبادة يف انتهاك صارخ للشرائع السماوية واملواثيق الدولية؟ 
ما هي مصداقية كل هذه القرارات والتعهدات والقمم واللقاءات 
والشعب الفلسطيين الشقيق يعاين ويالت تقتيل املدنيني العّزل 

فال والنساء يف خرق سافر ملبادئ حقوق اإلنسان والشيوخ واألط
اليت يتم التلويح بفزاعتها وفق املزاج؟ كيف نطمئن لرعاة السالم 
أمام حتيز أمريكا لربيبتها إسرائيل إىل درجة اختاذ قرارطائش أرعن 

 بنقل سفارهتا إىل القدس الشريف أوىل القبلتني واثلث احلرمني؟

 السيد الرئيس،

ة املختل وغري الطبيعي الذي تدعمه وتغذيه هيمن إن هذا الوضع   
موازين القوى على القرار العاملي، ال ميكن التطبيع معه بتاات، ألنه 
وضع خيالف منطق الطبيعة ومنطق العقل ومنطق التاريخ ومنطق 
القانون واملنطق األداين السماوية، إن هذا الوضع غري السوي ال 

اب، وازع التطرف واإلرهميكن تصنيفه إال يف خانة تشجيع ن
عنواهنا إرهاب دولة لشعب أعزل، إن التوصيف لكل هذه 
السنوات الطويلة لكفاح الشعب الفلسطيين كما قال جاللة امللك 

 .هو غياب العدالة وشيوع اإلحباط واملعاانة من االحتالل والظلم
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ومن موقعنا نقول من أعلى هذا املنرب: كفى من الظلم، كفى     
املعاانة، كفى من سياسة الكيل مبكيالني، كفى من اإلبتزاز من 

 وحتدي الكرامة العربية،

 السيد الرئيس،

 ونضال وصمود الشعب الفلسطيين البطل، كفاح حنييإننا وإذ    
فإننا ندعو إىل ملّ الصف العريب وتوحيد جهوده اجتاه هذه القضية 
املركزية، ندعو كذلك الفصائل الفلسطينية إىل ضرورة إهناء حاالت 
اإلنقسام واالخنراط بصدق وعزمية يف حكومة واحدة موحدة 

ة فلسطني يجامعة تكون مبثابة خماطب وحيد، نؤكد كذلك أبن قض
 والقدس حتديدا ال حتتاج لشعارات راننة وبراقة، بل يتعني يف نظران

املزاوجة بني التحرك السياسي واملساعي الدبلوماسية والعمل 
 .امليداين على األرض

ويف هذا الصدد، نشيد جبهود جاللة امللك حممد السادس     
من  %22حفظه هللا رئيس جلنة القدس، حيث يتحمل املغرب 

زانية وكالة بيت مال القدس إلنقاذها مما ميكن أن حيافظ على مي
هويتها ومساعدة الفلسطينيني، وهذا يف نظران ميثل قمة االنصهار 
وااللتزام بقضية القدس وفلسطني بصفة عامة، كما أننا ندعو إىل 
مواصلة العمل دون كلل أو ملل ومواصلة الكفاح حىت ينال 

متها امة دولته املستقلة وعاصالشعب الفلسطيين استقالله وإق
 .القدس الشريف، والسالم عليكم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة اآلن للفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد عبد الفتاح اهل املكي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

إجالال وإحرتاما لفلسطيين القضية، لفلسطيين نقف اليوم    
املقاومة، لفلسطيين الشهداء، نقف وحنن قابضون على عهد 
قطعناه للشهيد الرئيس ايسر عرفات الذي محل غصن الزيتون من 
أجل سالم عادل ينصف قضية إنسانية عادلة، وجندد إلتزاماتنا 

يد عمر بن هابلوصية اليت محلها لنا شهداءان الشهيد بن بركة والش
جلون وحممد كرينة، وصية جعلت من القضية الفلسطينية نقطة 
ارتكاز وإمجاع ابلنسبة لنا كفريق اشرتاكي وكشعب مغريب ال ميكن 
أن خيضع ألي مسامهة أو ختاذل يف الدفاع عنها ومناصرهتا، 
فلسطني ستظل قضية مركزية بعد قضيتنا الوطنية ملكا وشعبا 

 سياسي، املدنية، واليت وحدت نضاالتبكافة مكوانت اجملتمع ال
مستميتة من أجل حل عادل لإلنسان واألرض، ومنذ عهد بلفور 
املشهور والعامل يسجل ويندد ويشهد فضاء كم اجلرائم املرتكبة من 
الكيان الصهيوين ضد الشعب الفلسطيين، الفلسطيين الجتيتات  

لوسائل اكينونته وحقه املشروع يف استعادة أراضيه املغتصة بشىت 
من اإلحتالل العسكري، قتل ممنهج وتطهري عرقي، إقامة 

 املستوطنات وتكريس نظام فصل عنصري.ذ

مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين حنيي من    
ته رئيسا بصف ،الذي يقوم به جاللة امللك ور الدائمدال هذا املنرب

لنصرة القضية وإنصافا للشعب الفلسطيين، سواء  ،للجنة القدس
ة، واملواقف الثابتة يف مجيع احملافل الدولي ،من خالل الدعم املادي

وإذ جندد كفريق اشرتاكي مواقفنا املبدئية والتارخيية اجتاه هذه 
القضية، نندد مبؤسسة نظام امليز العنصري الذي ينهجه الكيان 

ة األمريكية ، نندد بنقل السفار الصهيوين اجتاه الشعب الفلسطيين
إىل القدس الشريف، نرفض كل أشكال التطبيع من الكيان 
الومهي، نؤكد على حقهم الفلسطيين الشفاف يف العودة، نؤكد 
دعمنا لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس من الرابط، من قلب 

 .الربملان املغريب، نقول من الرابط إىل القدس ألف حتية، وشكرا
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 :سيد رئيس اجللسةال

 .شكرا، الكلمة اآلن جملموعة التقدم واالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية أن نتقدم    
دين مع الشعب الفلسطيين األيب البطل، خمل حتالفنا عنمعربين 

هبذا أيضا هذا اليوم العاملي للتضامن مع القضية، هذه القضية اليت 
تعترب قضية املغاربة كلهم نساء ورجاال أطفاال وشبااب وكل الفئات 

ل قضية شعبا وملكا، رئيس الدولة ملك البالد وكل اهليئات، نظا
رئيس جلنة القدس، هذه القضية العادلة اليت البد اليوم بتكاثف 

 .اجلهود من أجل االنتصار إليها وعدم نسياهنا

نشري أيضا اليوم أن الربملان املغريب وابلضبط جملس النواب       
داخلي الحيق له أن يفتخر، من خالل إقرار اترخيي يف نظامه 

إبحداث اجملموعة املوضوعاتية لدعم القضية الفلسطينية، واليت 
تعترب هادي مسألة متفردة على كل املستوايت، هذا النظال الذي 
اليوم نقف لندين بشدة السلوكات اإلجرامية واألفعال اليت 
تغتصب األرض وتنهج سياسة التقتيل ضد شعب أيب 

لدفاع ىل التوحد من أجل اوندعو كل الفصائل الفلسطينية إ أعزل.
عن قضيتها العادلة، من أجل اإلنتصار ضد سياسة التفرقة 
املمنهجة، ونقول أبن القدس عاصمة فلسطني األبدية، وستظل 
عاصمة أبدية ضد السياسة األمريكية الغامشة، ضد التجاهل 

 .الداهم للمنتظم الدويل ملا حيدث يف فلسطني

 

م احلقوق املشروعة للشعب أيضا نؤكد هنا، واليوم أما     
 الفلسطيين يف أن الدول العربية أبنظمتها وشعوهبا عليها أن تواصل

دعم القضية، عليها أن تلتف كما كانت وأن تعود إىل عهدها 
السابق يف الوقوف إىل جانب هذا الشعب وهذه الدولة اليت تعترب 

م عدولة أساسية يف منظومتنا العربية، عليها أن تقدم كل سبل الد
املعنوية واملادية وأال تنساق وراء سياسة للتفرقة وللخروج عن 
السياق احلقيقي يف حتقيق الوحدة العربية املنشودة. قضااي كثرية 

 .ومن بني هذه القضية تسائل األنظمة والشعوب العربية

حاجتنا اليوم إىل املزيد من اإلجتهاد على مستوى كافة       
ان واليت ابلقضية اليت طاهلا النسي الفئات اإلجتماعية، للتعريف

اليوم ننوه مبجهودات الربملان، وهبذه الفكرة النبيلة اليت انعقدت 
اليوم يف هذه اجللسة لتبني مدى حرص الربملان وحرص كل الفرق 
واجملموعة النيابية على الدعم الدائم، وعلى التحسيس بعدالة 

يين سطالقضية، والوقوف على الدوام يف جانب الشعب الفل
والوقوف ليس فقط عرب اخلطاابت بل عرب املبادرات، وكلنا عزم 
وإرادة. وهنا البد أن جنتهد من أجل خلق آليات جديدة لدعم 
القضية الفلسطينية واإلنتصار هلا من خالل مبادرات نعتربها ذات 

 .وقع وأثر إجيايب، والرسالة هنا تبلغ كل الفرق واجملموعة النيابية

األخري، أن نسجل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم  والبد يف      
واالشرتاكية اعتزازان أبنه اليوم، هذا اليوم سيسجل يف الذاكرة احلية 
ملا نقف اليوم بشكل مجاعي انتصارا لعدالة الشعب الفلسطيين يف 
حقوقه، يف إقرار دولته الكاملة دون تقسيم أو تفريق بعاصمتها 

 .م ورمحة هللا تعاىل وبركاتهالقدس األبية، والسالم عليك

 :السيد رئيس اجللسة

إذن شكرا لكم مجيعا، وكل التحية وكل التضامن مع نضال       
الشعب الفلسطيين البطل. واآلن منر إىل أول قطاع يف مباشرة 
األسئلة الشفوية، هو قطاع إعداد الرتاب الوطين للتعمري واإلسكان 
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فريق ونبدأ ابلسؤال األول لل وسياسة املدينة مرحبا السيد الوزير.
 .احلركي، تفضل رئيس الفريق.. رئيس الفريق تفضل

 :النائب السيد حممد ابدرار )نقطة نظام(

 السيد الرئيس،

واحنا تنتكلمو على النظام الداخلي، واحنا تنتكلمو على        
كذلك السريورة دايل اجللسات من حق املواطنني يطلعوا على 

األسبوع املاضي كانت اجللسة دايل  اجللسات بشكل مباشر.
رائسة احلكومة، وكان النقل املباشر، يف وسط الكلمة دايل 
املتدخلني كاين قطع دايل املباشر من أجل مترير اإلشهار، صحيح 
هداك املوضوع مهم تيهم الوطن، إيال قطعتوا الكلمة دايل رئيس 

الم كاحلكومة شغلكم هداك رمبا ما تيقولشاي، ولكن ابش تقطعو  
دايل املعارضة وفريق األصالة واملعاصرة.. شوف السيد الرئيس 
تيقطعو كالمي وغتعطينا عاود اثين الزايدة دايل الوقت.. الكلمة 
دايل فريق األصالة واملعاصرة، وهي تطعن ما جاء به رئيس 

 ...احلكومة وتقطع ابش يّدار اإلشهار

 :السيد رئيس اجللسة

يعة هناك قواعد للبث التلفزي بطب شكرا لك السيد النائب،      
احلال، إيال كان أي إشكال السيد رئيس الفريق ينبغي أن يعاجل 
على مستوى املكتب ما كاين حىت شي إشكال، واألمر سيهم 
سواء جملس النواب أو احلكومة على السواء، تفضل السيد النائب 

 .لطرح السؤال من الفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبة

 :بة السيدة حكيمة بلقساويالنائ

شكرا، نسائلكم السيد الوزير عن سياستكم فيما خيص       
 .إعداد الرتاب الوطين

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 السيد الرئيس،

 النائبة احملرتمة،السيدة 

شكرا على هاذ السؤال اللي غادي ميّكين من إعالن أنه إن       
غتكون حلظة متميزة لتنفيذ  5108شاء هللا النصف األول من 

إحدى النقط دايل الربانمج احلكومي، أال وهي حتيني توجهات 
الدولة فيما خيص السياسة دايل إعداد الرتاب الوطين. املغرب 

اذ اجملال، هناك عدد دايل املستجدات، البعض عندو جتربة فه
منها مؤسساتية جهوية، وكاين كذلك منحى حنو التمدن متسارع،  
كان واحد العدد دايل العناصر اللي كتدفعنا إىل حتيني التوجهات 
دايل الدولة يف جمال دايل إعداد الرتاب. وإعداد الرتاب هو قبل  

شاء هللا يف  كل شيء مسألة دايل نقاش، دايل حوار، وإن
ندوات  05األسابيع والشهور املقبلة غتكون ندوة وطنية يف 

 .جهوية فيما خيص هاذ النقطة

كذلك فيما خيص إعداد الرتاب، البد نعطي هلاذ املسألة       
التوجهات واحد البعد إلزامي، وحنن بصدد هتييء حتضري واحد 

قضية هاذ الالقانون خاص مبسألة إعداد الرتاب. دائما فيما خيص 
دايل التخطيط أود أن أؤكد للضرورات تعزيز وتقوية رمبا إعادة 
اإلعتبار لواحد الوظيفة أساسية أال وهي املسألة دايل التخطيط 
احلضري، الوزارة تتقوم بواحد العدد دايل الدراسات، بغيت أنكد 
أبنه احنا أمام معاجلة واحد القضااي مستعصية، ولكن هاذ القضية 

د الرتاب والتخطيط احلضري هو اللي تيعطينا نظرة دايل إعدا
مشولية ابش ضغط اإلستعجال ما جيعلناش نبتعدو على بعض 

 .املبادئ خصوصا فيما خيص االستدامة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

10 

 :النائبة السيدة حكيمة بلقساوي

اإليضاح، تكلمتم عن شكرا السيد الوزير على هاذ 
التحيني، فعال ما يلزمنا اآلن وهو التحيني، اآلن تصميم دايل 

سنة، ال  52إعداد الرتاب الوطين ابقي حلد الساعة ابقي على 
ميكن هذا العمر دايل جيل. هلذا احنا كنطالبو ابش تقلص هاذ 

سنة ابش متشي توافقا مالءمة مع يف املدن إعداد  52املدة دايل 
  لوطين ابلنسبة للمدن، وهنا البد ما انتبهو للتحوالت الليالرتاب ا

كتعرفها بالدان فيما خيص دعم الالمركزية وإقرار اجلهوية املتقدمة، 
الذي نص عليه دستور اململكة. فسياسة إعداد الرتاب الوطين 
أصبحت أولوية ملحة من شأهنا أتطري ومواكبة التنمية اجملالية، هلذا 

يد الوزير خبلق جلن جهوية إلعداد الرتاب احنا كنطالبوكم الس
وأيضا فيما خيص تكلمتم على ندوة وطنية نتمناو أن يكون 
اإلشراك دايل اجلماعات الرتابية ألهنم مها اللي عندهم اإلملام 

 .وعارفني املشاكل اللي عندهم

هنا مسألة أخرى وهي فيما خيص الوسط القروي، هنا البد       
 اميم ابش نقدرو نضبطوها ما تبقاش عندانما نفكرو إبعداد التص

عشوائية يف البناء ال بد ما يكون عندان واحد التصور فيما 
العامل القروي، وكيفاش بغينا نشوفو هاذ العامل القروي دايلنا  خيص

 la"وال بد ما يكون عندان وال بد ما نقوموا أيضا ب
délimitation" دايل هاذ"les centres 

émergents"   كاينني، ابلتايل كيسهال علينا التحكماللي... 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف؟ ينبغي أن       
يكتب إسم السيدة النائبة حسب البطاقة اللي بطبيعة احلال ابش 
يف الشاشة تكون واضحة. هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 

ستوري، لفريق التجمع الد تعقيب إضايف، إذن منر للسؤال املوايل
 .تفضل السيد النائب

 :ملرابطاالسوسي  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 :السيد رئيس اجللسة

عفوا عفوا، حلظة حلظة، هناك نقطة نظام السيد الرئيس       
 .تفضل

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 شكرا السيد الرئيس،

يف األسبوع اللي فات ذاكران يف إطار اإلجتماع اللي بني       
رؤساء الفرق والسيد رئيس جملس النواب، على إشكالية اإلخراج، 
اإلخراج والتصوير، مّلي تيكون واحد النائب كيقدم السؤال، الزم 
ما يتكتب السمية دايلو ويتصور الفريق كامل، اليوم قاطعتوين أان 

 ...ما نعرف عالش

 :السيد رئيس اجللسة

 .مرحبا السيد الرئيس معقول      

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .معقول نشدوا الفريق كامل وال ما نشدوهش، غري معقول      

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، أان نبهت هاذ املوضوع ينبغي إستعمال       
يكون واضح، والتصوار بكل  La règie البطاقة ابش اإلسم يف

أتكيد القواعد املتفق عليها مع السادة رؤساء الفرق ينبغي أن 
 .حترتم كاملة تفضل السيد النائب
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 :ملرابطاالسوسي  النائب السيد

ملا تعرفه القطاعات اليت هلا عالقة مبجال البناء من الركوض،       
وسبب  واثئق التعمرينسائلكم السيد الوزير، عن مصري أغلبية 

 .أتخري العمل هبا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، بغيت أنكد ابلفعل       
الوظيفة دايل التخطيط احلضري ودايل على األمهية دايل هاذ 

حتضري الواثئق دايل التعمري. ابش واحد العدد دايل األعمال اللي  
كنقومو هبا تكون حمرتمة واحد املبادئ دايل التعمري املستداك 

عام منني  31عام،  51اإلدماجي. ما ميكنش املدن دايلنا دااب 
تصحيح ال نشوفوها تبان فقط كواحد السلسلة من العملية دايل

دايل التدارك، دايل إعادة اهليكلة، دايل تصحيح واحد األوضاع 
 أصال فيها إختالالت؛

واثنيا هاذ القضية دايل التخطيط احلضري مسألة أساسية،       
األولوية اآلن وكاين إجنازات والتغطية دايل الرتاب الوطين لواثئق 

سريع دايل التدايل التعمري، وحقيقة يف املدة األخرية شفنا واحد 
الوترية دايل إجناز هاذ واثئق التعمري. ابلفعل يف واحد العدد دايل 
احلاالت كاين أتخر انتج عن دراسات، انتج أن بغينا هاذ القضية 
دايل التخطيط احلضري والتحضري دايل واثئق التعمري تكون انجتة 
دايل واحد العملية دايل التشاور ومؤسسة على التشاور الصعيد 

لي. بقدر ما نثمن هاذ اجملهودات، البد وحنن واعون بذلك احمل
خصنا نطورو املنظومة دايلنا دايل التخطيط احلضري والواثئق 
دايل التعمري دايلنا تكون أكثر ليونة حنن نتكلم عن اجليل اجلديد 

 ...من واثئق التعمري، ما نبقاوش

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب شكرا لك السيد الوزير، التعقيب      

 :النائب السيد خالد الشناق

شكرا السيد الوزير على تعقيبكم، صراحة مشكل واثئق       
التعمري هو مشكل كبري مطروح يف جمموعة من أقاليم ومدن 

-اململكة، وأخص ابلذكر على سبيل املثال ال احلصر إقليم إنزكان
يوم، الآيت ملول واملخطط املديري الكادير الكبري. إىل حدود 

السيد الوزير، أكادير الكبري يفتقر إىل خمطط مديري للتهيئة ال 
زلنا يف مرحلة اإلعداد والدراسة اللي جتاوزات سبع سنوات بغينا 
نعرفو سبب التأخر، السيد الوزير، تصاميم التهيئة يف مدن إقليم 

آيت ملول كلها منتهية الصالحية كيف يعقل السيد الوزير -إنزكان
ي كتطلب من املواطن اليوم اإلدالء ببطاقة معلومات  اإلدارة ملّ 

 كتجاوبو الوكالة احلضرية بوثيقة رمسية أبن تصاميم التهيئة هي يف
قيد الدرس، ومّلي كيمشي الرتخيص كيتفاجأ ابلوكالة احلضرية 

الحية تلزمه وتفرض عليه واثئق التعمري وتصاميم التهيئة منتهية الص
السيد الوزير، وتناقض كبري،  ومتجاوزة هذا ظلم وحيف كبري

 .ومفارقة كبرية خصكم ترفعوها السيد الوزير

اليوم كاين إشكال دايل تعثر املشاريع اإلستثمارية والتنمية       
لكم  ماسة، امسحوا يل نقول-على مجيع مستوايهتا يف جهة سوس

بكل صراحة، أن السبب الرئيسي هو غياب وأتخر وتعثر واثئق 
سؤولية دايلكم السيد الوزير، كيفاش بغيتوا التعمري. هاذي م

ظل غياب  نموية يفاجلماعات الرتابية واجلهات تشتغل بربامج ت
 املرجو السيد الوزير، تتحملوا مسؤوليتكم كاملة واثئق التعمري؟

ابإلسراع إبخراج واثئق التعمري يف أقرب اآلجال، هاذ الشي راه 
 .غري معقول وحرام السيد الوزير
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 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ فريق العدالة       
 .والتنمية

 :النائب السيد حممد أوريش

شكرا السيد الوزير، حينما نتحدث عن قوانني التعمري وواثئق       
التعمري دائما كيمشي البال دايلنا واالجتاه دايلنا للعامل احلضري، 

ايل ة احلضرية. العامل القروي والساكنة دحىت الوكالة مسيتها الوكال
املناطق اجلبلية تعاين اليوم األمرين من هاذ القوانني وهاذ الواثئق، 
فهي حتت رمحة بعض املنتخبني وبعض أعوان دايل السلطة، 
خصوصا يف فصل الشتاء حيث كتهدم املباين دايهلم، وبغاو يديرو 

 .. شكراعمريغري إصالحات طفيفة، يواجهون بواثئق دايل الت

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير للرد على       
 .التعقيبات

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ابلفعل عندان مسؤولية والوكاالت احلضرية عندهم مسؤولية       
كن واثئق التعمري، ولكن تنأكد أبن واثئق التعمري ما مييف حتضري 

هلا تكون غري انجتة على واحد املقاربة تشاركية، واجلميع خاصو 
يتعاون فيما خيص هاذ النقطة. بطبيعة احلال مّلي تيكون توافق 
على الصعيد احمللي ابلنسبة لنا كتسهال األمور، وعلى كل حال 

د من ايل واثئق التعمري حنو املزياحنا بصدد تطوير هاذ املنظومة د
 ...املرونة، واثئق التعمري أكثر تشاور يف شأهنا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، ومنر للسؤال املوايل للفريق اإلشرتاكي      

 :مينة الطاليب النائبة السيدة

السيد الوزير احملرتم، احلكومة اختارت حملاربة السكن الغري       
 .الالئق خلق مدن حمورية، ما هي املعايري خلق هذه املدن؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا جواب السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

دايل الساكنة  %61ابلفعل أمام هذا التمدن املتسارع،       
غربية اآلن تسكن يف مدن وابلتايل كان من الضروري، ملعاجلة امل

واحد الضغط على املدن نبحثو على سبل لنتجاوزوها. هناك 
ابلفعل معايري، هاذ املعايري أشنو هي؟ هي القدرة على حل 
جمموعة من اإلشكاليات اليت تعاين منها ظاهرة احلضرية؛ املدينة 

؛ فق السكاىن اهلائلاجلديدة كمشروع حضري؛ استيعاب التد
تواجد أرصدة عقارية ميكن تعبئتها؛ مث إىل الولوجية لشبكات 
الربط الطرقي وإمكانيات ربط املنطقة ابلتجهيزات التحتية خارج 

إال أن هاذ املقاربة دايل مدن جديدة،  .(hors site) املوقع
بطبيعة احلال، خص تقييمها، ألن ابلفعل بينات واحد العدد دايل 

مثال أان كنشري للمدن اجلديدة اللي كتعاجل فقط مشكل  األمور،
السكن، خصها تتمحور حول واحد العدد دايل األنشطة، رمبا 

، كانش التفكري بشكل كايف على أشنو هي املؤهالتا  يف البداية م
 ...وأشنو هو التصور دايلنا لألنشطة اليت ينبغي

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيدة النائبةشكرا السيد الوزير،       

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 السيد الرئيس،
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أوال نتأسف جلواب السيد الوزير، ألن خلق هذه املدن       
السيد الوزير، جيب أن تكون هناك رؤية استباقية، وليست رؤية 
ترقيعية فيما بعد ظهور املشاكل. املدن احملورية كلها أقيمت خارج 

أوال من جهة حملاربة السكن غري الالئق، ومن جهة   املدن املركزية،
كذلك لتمكني الطبقة املتوسطة من سكن حمرتم. لكن 

هو أن نضع الناس فواحد العزلة، فواحد االماكن معزولة.  لألسف
قلتو ما كايش نبنية حتتية، انعدام البنية التحتية، انعدام الشبكة 

ة دايل واحد اجملموع الطرقية، انعدام املرافق العمومية يعين جبنا
الناس كانو كيعيشو يف مدن مركزية، جبوار مجيع املرافق العمومية، 
وبعدانهم على هاذ املراكز وما وفران هلم حىت شي إمكانية. 
لألسف اآلن هناك فشل، فشل هلذه املدن ما قدرتش تعاجل لنا  
كال احلالتني، ال الطبقة املتوسطة نعمت ابلسكن الالئق وأهنا 

فسها ابلقروض، وال الطبقة الفقرية. كنلقاو اآلن مكاينش رهنت ن
جامعات، الطلبة ابقني مرتبطني ابملركز، مكاينش مستشفيات، 
مكاينش وسائل النقل العمومي، مكاينش حىت األمن السيد 

 ...الوزير، حىت مراكز األمن مكايناش. إذن

 :السيد رئيس اجللسة

منر  ال؟إضايف يف السؤ  ة، هل من تعقيبشكرا السيدة النائب      
 .إىل السؤال املوايل لفريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 إخواين أخوايت الربملانيني،

سنة على إحداث  34غري السؤال دايلنا هو بعد مرور تقريبا       
احلضرية، أول وكالة حضرية كانت يف الدار البيضاء سنة الوكاالت 

، اتبعة لوزارة الداخلية وال تزال، هناك دااب حاليا تقريبا 0824
وكالة حضرية. بعد مرور هاذ املدة هاذي، البد من التقييم،  31

والبد من واحد الوقفة ابش نعرفو الدور دايل هاذ الوكاالت، هاذ 
س وهناك غموض يف الدور احلقيقي الوكاالت حاليا، هناك التبا

دايهلا، كنلقاوها كتقوم ابلتأطري وابلتنظيم دايل املنظومة دايل 
التعمري على املستوى احمللي، ولكن اآلن األمور تطورت أصبح 
خصها تنتقل من واحد الدور دايل هاذ التأطري والتنظيم، إىل 

تنمية لالدور دايل املسامهة يف التنمية، وتكون شريك أساسي يف ا
 بدل األدوار التقليدية، هذا من جهة؛

من جهة أخرى، حىت على مستوى العدالة اجملالية ما كاينش       
، 71تغطية دايل مجيع األقاليم والعماالت اللي كاينني أكثر من 

وكالة، هذا مشكل آخر. واش الوكاالت دااب مستعدة  34وعندان 
الكربى  واألوراش ابش تواكب السياسات واإلسرتاتيجيات الكربى

دايل الدولة فيما خيص تنزيل اجلهوية املوسعة؟، فيما خيص كذلك 
الالمتركز؟، فيما خيص كذلك املشروع اجلديد دايل إصالح املراكز 
اجلهوية لإلستثمار وخلق اللجن اجلهوية لإلستثمار؟، واش 
الوكاالت حاليا ابإلمكانيات دايهلا وابلوضع احلايل القانوين دايهلا 

ملسائل دايهلا واش هي مستعدة تواكب هاذ األوراش اللي قلنا؟ وا
 هذا من جهة؛

من جهة أخرى الوكاالت بغينا ندفعوها ابش تلعب واحد       
الدور أساسي وحموري يف التنمية، وكذلك حىت يف النموذج 
التنموي اجلديد خص تكون عندها واحد املوقع أساسي وواحد 

املهام دايهلا استنفذت حاليا والبد من املوقع مهم. أعتقد أبنه 
 ...إعادة النظر يف الوكاالت احلضرية، والبد من

 :السيد رئيس اجللسة

 .، جواب السيد الوزيرشكرا السيد النائب      
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وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

احلضرية أعتقد، خص تقييم موضوعي.  ابلفعل الوكاالت      
هي أداة فعالة يف أتطري التجمعات احلضرية والقروية، وكاين تقرير 

فيما خيص قطاع املؤسسات  5106اجمللس األعلى دايل 
واملقاوالت العمومية ابملغرب، اللي أكد هاذ الدورحقيقة 
األساسي. بطبيعة احلال كاين هامش لتجويد وحتسني األداء 

عدد دايل اجملاالت. ولكن فيما خيص املهام دايل فواحد ال
التخطيط احلضري ومواكبة العملية دايل التنمية، كذلك فيما 

 .خيص املسألة دايل التدبري، التعمري العمليايت تتلعب دور أساسي

على كل حال يف الربانمج احلكومي واحنا نشتغل على       
د النظر ور وتعيذلك، احنا الوكاالت احلضرية خصها تتأقلم وتط

يف التموقع دايهلا، أخذا بعني اإلعتبار أساسا املسألة دايل اجلهوية 
وواحد العدد دايل التحوالت من الناحية التكنولوجية إىل غري 
ذلك... الفكرة اللي كنشتغلو عليها على هاذ األساس، هي 
تكون عندان وكاالت جهوية، ابش نوسعو هذاك النطاق دايل 

واحد التناسق وتناغم أكرب ما بني خمتلف التخطيط وجنعلو 
املستوايت دايل التخطيط. من التخطيط دايل إعداد الرتاب 
اجلهوي اللي صدر، تصاميم التهيئة إىل غري ذلك... إذن احنا  
كنفكرو فهاذ إعادة التموقع وجتديد وتطوير طرق اإلشتغال. 
بغيت أنكد كذلك على أن الوكاالت احلضرية عندها دور فين 

ين، خصها تعتمد واحد املقارابت كثريا ما إدارية، كذلك كنبغي تق
نوه هباذ املناسبة ابألطر واملوظفني دايل الوكاالت احلضرية، وحنن 
نشتغل خصوصا من خالل العمل على إخراج واحد القانون 
األساسي دايل املوظفني، اللي حقيقة نعتنيو هباذ املوظفني اللي 

 .تيقومو بدور أساسي ومهم

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل فريق       
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد مرزوق

شكرا السيد الوزير احملرتم، ال خيتلف إثنان على أن أتهيل       
الوكاالت احلضرية مير حتما عرب أتهيل املوارد البشرية. ويف هذا 

مي هذه املؤسسات العمومية خيضعون الصدد، فإن مستخد
ألنظمة أساسية مؤقتة تعود لتسعينيات القرن املاضي. ولذا وجب 
إخراج نظام أساسي للموظفني يف مستوى املهام املنوطة هبذه 

لألنظمة  5102-0املؤسسات، وقد صدر مؤخرا ملحقا تعديليا 
األساسية، حيمل بني ثنياته طريقة احتساب املنح السنوية تلحق 
ضررا بينا وواضحا ابحلقوق املادية املكتسبة لفئة السالمل الدنيا. 
حيث أن هذا التعويض سيعرف نقصا على ما كان عليه من قبل 
هلاته الفئات، ولذا أطالب بضرورة مراجعته قبل تنزيله وتطبيقه 

 .على أرض الواقع وابلتايل رفع هذا احليف وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ناك هل ه تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزيرهل هناك       
 .رد؟ تفضل

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

احنا نشتغل كما قلت على قانون أساسي جديد، يف تشاور       
ايل دمع الفرقاء اإلجتماعيني. فيما خيص هاذ القضية دايل املنحة 

نفذان واحد املطلب دايل  Prime de résultat املردودية
الفرقاء اإلجتماعيون، هي توحيد الطريقة دايل االحتساب. مث 
مكسب أساسي، وتنشكر وزارة املالية اللي مشات معاان فهاذ 

، دخالت واحد العدد دايل la prime االجتاه الحتساب هاذ
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ابلفعل  واحد الضياع،التعويضات اللي جعل أن ابلفعل ما كاينش 
 ...املسؤولني استفدوا رمبا أكثر والتعويضات دايهلم أكرب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير، ومنر إىل السؤال املوايل لفريق التجمع       
 .الدستوري تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

لكم عن اإلجراءات واجملهودات املبذولة السيد الوزير، نسائ      
 .لتسهيل الولوج للسكن الالئق؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ايل واخلالصة دللجواب على هذا السؤال، نرجع إىل نتائج       
الدورة الثانية دايل اجمللس الوطين لإلسكان، اللي انعقد تقريبا 
هاذي واحد شهر، واللي قدمنا واحد التصور وواحد العدد دايل 
التوجهات فيما خيص النهوض هبذا القطاع، اللي كيتمحور ابلفعل  
كيفاش نظبطو السكن الالئق ملختلف الشرائح. واحنا ابلفعل، 

قييم دايل الربامج العمومية فهاذ اجملال وأساسا انطالقا من ت
السكن االجتماعي، احنا كنشجعو املقارابت أوال الرتابية، مث 
ابلفعل فهاذ الربامج، رمبا الفئات املستضعفة، الفئة الوسطى يف 
الشرحية دايهلا األوىل رمبا ما استفداتش ابلشكل الكايف، احنا 

سبة هلاذ التحفيزات ابلننشتغل كيفاش نوسعو هاذ القضية دايل 
الشرائح، والربامج دايل الدعم دايل الدولة تكون أكثر استهداف 

 هادي النقطة األوىل؛

مث النقطة الثانية، كاين خمتلف الربامج حملاربة خمتلف أشكال       
السكن غري الالئق. الصفيح، املباين اآليلة للسقوط، األحياء 

ن برامج مبكتسباهتا، ولكالناقصة التجهيز، إىل آخره، عندان 
القناعة غادي نعرب عليها مرة أخرى، من الضروري تطوير املقاربة 
دايلنا ابش اإلستثمار العمومي والنفقات العمومية تكون عندها 

 .جناعة أكرب

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 جهود مبذولة وملحوظة، لكنشكرا السيد الوزير، ابلفعل هناك 
نعتقد أبهنا تتسم ابحملدودية ويف بعض األحيان الحتقق األهداف 
املنشودة ألهنا مل حتسم بعد اخلالفات املفامهية وكذلك املعيارية 
وحىت الفئوية املرتبطة بشكل عام مببدأ وفكرة التضامن اإلجتماعي 

نعكس على ييف جمال السكن. إذن ابلتايل وابلتبعية، هاد األمر غ
الفكرة دايل تسهيل الولوج للسكن اإلقتصادي، غيكون دائما 
ابلنسبة املواطنني، ابش ما نقولوش أبنه مستحيل، غادي يكون 
غري ميسر، وحىت ان مت هذا الولوج فإنه سيكون يف إطار واحد 
املساكن ال تتوفر على املواصفات والتجهيزات املناسبة، مبعىن أن 

لي كنقدموه للمواطن، بعد مرور واحد سنة هاد السكن الالئق ال
سنتني، يصبح بدوره غري الئق، فبالتايل نعود إىل نقطة الصفر 

 .ونبقى يف تلك احللقة املفرغة

إذن املطلوب اليوم هو مضاعفة اجلهود من أجل رفع التحدايت 
اجلديدة املرتبطة ابلدستور، يف إطار احلق يف السكن، وكذلك 

تمام كذلك العرض العقاري، مع اإله  تكثيف يف تكثيف وتنويع
بعنصر اجلودة، مع الرتكيز على العامل القروي السيد الوزير، الذي 

 .يعاين بشكل غري مقبول وخصاص مهول يف هذا اجملال، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد خالد البوقرعي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كما يعلم اجلميع، من أوىل شروط املواطنة احلقة هو 
التوفر على سكن الئق، لذلك أثري معكم بعجالة مشكل كبري 

منزل صفيحي  0711جدا يف إقليم احلاجب، عنوانه دوار الكرم 
منكم  لذا نطلب يعيش يف أدىن الشروط دايل الكرامة اإلنسانية.

التدخل العاجل السيد الرئيس، وهو أكرب حي صفيح جبهة فاس 
 .مكناس، دوار الكرم، مجاعة القصري، إقليم احلاجب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ هل هناك من رد السيد 
الوزير؟ طيب منر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية، تفضل 

 .نائبالسيد ال

 :النائب السيد حممد ادعمار

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مآل وأسباب التنزيل الفعلي للوكالة 
الوطنية للتجديد احلضري وأتهيل املباين اآليلة للسقوط، طبقا 

 .84من القانون  35للمادة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 

 الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطينالسيد عبد األحد الفاسي 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ابلفعل كاين واحد شوية دايل التأخر ونعمل على تدارك هاد 
التأخر، يف جملس احلكومة دايل فاتح نونرب، مت تعيني املدير العام 
دايل هاد الوكالة السيدة زهرة الساحي، انطالقا أساسا من التجربة 

نية والناجحة يف هاد اجملال يف مراكش، كمديرة دايل دايهلا الغ
السكىن، واحنا اآلن كنحضرو يف األسابيع املقبلة للمجلس 
اإلداري األول دايل هاد الوكالة. ابلفعل خصنا نعطيو هلاد املسألة 
األمهية الضرورية، ألن اآلن عندها واحد القانون اللي وضح 

ؤسساتية التدخل، اآللية املاملسؤولية دايل خمتلف املتدخلني، طرق 
للتدخل، نشتغل ابش يف أقرب اآلجال هاد الوكالة تكون واقفة 
على رجليها ونتقدمو يف خمتلف الربامج، ال فيما خيص القضية 
دايل املباين اآليلة للسقوط، ال فيما خيص املسألة دايل التجديد 
احلضري اللي هي مسألة حقيقة أساسية، ورمبا حلد األدىن ما 

 .تميناش ابلشكل الكايف هبااه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، التعقيب السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد حممد الصديقي

 شكرا السيد الرئيس،

كيدل أن من   84.05السيد الوزير، هذا الرقم دايل هاد القانون 
 5106وحنا كنتناقشو يف هاد القانون وماخرج حىت ل  5105

ابش غادي ننتظرو سنتني لألسف عاد غادي نعينو املديرة، واحنا  
كنعانيو يف املدن دايلنا مجيع املدن العتيقة أوال، وفيها مدن حديثة 
اللي فيها اإلشكال دايل السكن اآليل للسقوط، كنتظرو من هاد 
الوكالة أهنا واحد االسرتاتيجية لرد اإلعتبار لألنسجة العمرانية 

العتيقة، كذلك ننتظر منها الدراسات ومتويل  القدمية، املدن
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اخلربات الضرورية لتأهيل املباين اآليلة للسقوط، كذلك ننتظر منها 
أتهيل العنصر البشري املختص يف النسيج العمراين القدمي من 
مهندسني، مهندسني معماريني، مقاوالت، عندان يف الرابط ما 

تيقة، وانتم، املدينة الع زال ما لقيناش مقاوالت اللي تشتغل معنا يف
السيد الوزير، تعلمون ذلك، إذن خص الوكالة، يعين، يتعاون مع 
املؤسسات دايل التكوين ابش يكون عندان خمتصني يف هاد 
النسيج، يعين، العتيق، ننتظر منها كذلك البحث عن وسائل 

ري التمويل لتنفيذ املشاريع واإلسرتاتيجيات، وكذلك ننتظر منها توف
سكنية أو مراكز لإليواء املؤقت لتسريع عملية اإلفراغ، وحدات 

احنا راه مللي كتصب الشتا، السيد الوزير، ما كيديناش النعاس، 
تنخافو ابش تطيح لنا األرواح يف هاد املدن العتيقة، وعندان كذلك 
احياء ماشي املدن العتيقة، أحياء التنمية احلضرية، مثال يف 

 واحد النظرة أخرى واحد اليوسفية اللي خص تكون عندان
االسرتاجية الوزارة ابش نتغلبو على هاد النوع من السكن، شكرا 

 .لكم

 :رئيس اجللسة السيد

هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ هل من رد السيد الوزير؟ ليس 
 .هناك إضافة؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

وعا ابش يكون أن ابلفعل متفق هاد املباين، إشكالية املباين اآليلة 
للسقوط اآلن اصبحت أولوية وطنية، ال ابلنسبة للنسيج، 
األنسجة العتيقة وال ابلنسبة مثال البناء العشوائي سرعان ما يتحول 

ا نشتغلو، م إىل إشكالية املباين اآليلة للسقوط، إذا خصنا
خصناش ننتظرو، بطبيعة احلال، تتكون الوكالة خدامة، خص 
شوية الوقت، وعندان واحد الربامج هذا كذلك فيما خيص هاد 
النقطة، عندان ضرورة دايل مراجعة واحد العدد دايل املقارابت، 

مراجعة عدد املقارابت حنو املزيد من التشاور، حنو مزيد من املواكبة 
و املزيد من الشفافية فيما خيص املعاجلة دايل هاد اإلجتماعية، حن

الوكالة، مسألة مهمة، خصها واحد شوية  .النقطة إىل غري ذلك
دالوقت ابش توقف على رجليها، متفق معاك متاما أبن املوضوع 

 .هو موضوع فين

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، ومنر للسؤال املوايل لفريق األصالة واملعاصرة،
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سليمان حوليش

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

مبجرد اإلعالن عن وضع احلجر األساسي لبعض  السيد الوزير،
املشاريع اإلقتصادية واإلجتماعية ابملدن املغربية، تعرف أمثنة 

بريا، عمرانيا كاألراضي اجملاورة للمشروع ارتفاعا مهوال وتوسعا 
وبناء عليه نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت ستقومون هبا 
لتفادي املضاربة وانعكاساهتا على أمثان األراضي السكنية 
للمجاورة للمشاريع يف طور اإلجناز، وكذا إجياد حلول مبتكرة 
لتمويل العقار املوجه للسكن هبدف ولوج املواطنني للسكن الالئق 

 اصة الفئات اهلشة؟والكرمي، وخ

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ابلفعل هاد القضية دايل املضارابت العقارية أمر موجود، خصوصا 
اجع،  لرت وهاد قطاع العقار عرف يف املدة األخرية، رمبا بعض ا
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كيعرف واحد الطفرة نوعية مهمة نتيجة أساسا واحد العدد دايل 
الربامج دايل الدولة، وبطبيعة احلال العقار يشكل حجر الزاوية 
واللبنة األساسية يف إجناز خمتلف املشاريع، لألسف واحد العدد 
داألشخاص غري مهنيني تيستغلوا هاد األوضاع، ويلجأون إىل 

هذا أمر غري مقبول، بطبيعة احلال، سوق  املضارابت العقارية،
حر، ختضع لقوانني دايل العرض والطلب، يف ما  العقار هو سوق

خيص البوادر، يف ما خيص اإلجراءات، أوال كانت فرض سعر 
ضرييب على األرابح الناجتة عن بيع العقارات، كاين كذلك فرض 

اربة حمضريبة على األراضي غري املبنية اللي اهلدف دايهلا هو 
املضاربة، كذلك استصدار نظام مرجعي لنظام أسعار املعامالت 

، إذن 5102يناير  07العقارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
ابلتطهري مث إضفاء شفافية أكرب على السوق  هذه كلها عناصر

العقارية وتعزيز مناخ الثقة بني املستثمرين واملشرتين، ومن شأن 
فقات التصريح ابلقيمة احلقيقية للص ذلك وضع حد للتالعب يف

 .العقارية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد سليمان حوليش

السيد الوزير، منني كنهضر أان هنا راه ما كنهضرش مع اخلواص، 
اخلواص راه من الضروري خاصو يربح الفلوس، لكن أان كنهضر 

ر دايل العمران، كتجي على الناظور سلوان املشروع اللي تدا
درهم،  041.111مليون،  04العمران كتجزأ املشاريع دايل 

املوجهة للناس الفقراء كتجي كتبيعو للخواص، منني كيجي 
درهم، فني  52.111للخواص كيجي كيبدلو املشاريع دايل 

غيمشيو هاذ الناس هاذو، هاذ الفقراء هاذو، راه كنهضر أان على 
ملؤسسة العمران هي اللي خذات األراضي الدولة، على احلكومة، ا

اللي  1522بواحد الثمن خبس جدا، والدليل ها نزع امللكية، راه 

دات أداوها الناس، راه هاذ القرابني اللي كنهضر عليها اان، هاذ 
احلي دايل سلوان اللي فيه العمران، راه املشروع كبري وراه السكن 

ذو ب ي كانوا غيستفالفئات اهلشة راه مشى حبالتو، الناس الل
والو السيد الوزير، عالش؟ جاو اخلواص  درهم، 041.111

، منني جاو ابش يبين لقاو les titres شراو على العمران خذاو
أبن ما خيرجهومش هذاك الشي، ما كيشيط لو والو، كيدير هذاك 
الشي اللي كيدير هو بال ما نوضح ليك، كيمشي للوزارة كيبذلو 

درهم، هنا كيكون  52.111املشروع دايل لو املشروع، كيصبح 
واحد التضارب، راه كاينني الناس اللي ما عندهومش الفلوس 
السيد الوزير، آ عاونوهم، هاذو اللي كيمسحو الطونوبيالت، 
هاذو اللي كيخدمو على برا، اللي ما عندهم والو، اللي كيخدمو 

 ..يف اآلخر، يف كونطربوند، يف املسائل

 :ةالسيد رئيس اجللس

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف فهاذ املوضوع، هل 
هناك إضافة السيد الوزير، تعقيب السيد الوزير أو رد على 

 .التعقيب

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

يق، غري ابلتدقالشروحات بطبيعة، خاصنا نعاجلو هاذ اإلشكالية 
ابلنسبة زعما هاذ املنطقة دايل سلوان، وفيما خيص ضواحي دايل 
املستشفى، كاين واحد التصميم دايل التهيئة، واملسائل واضحة، 
جنواب وشرقا احتياطي عقاري، مشاال منطقة سكنية بطابقني، غراب 

 .منطقة فالحية

 :السيد رئيس اجللسة

توري، وايل لفريق التجمع الدسشكرا للسيد الوزير، ومنر السؤال امل
 .تفضل السيد النائب بطرح السؤال
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 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

نسائلكم السيد الوزير احملرتم على املقاربة اجلديدة حملاربة السكن 
 العشوائي؟

 :السيد رئيس اجللسة

جواب السيد الوزير على هذا السؤال املرتبط مبحاربة السكن 
 .العشوائي

عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين السيد 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ابلنسبة للسكن العشوائي بعض األمور سبق يل تكلمت عليها، 
أشنا هو السكن العشوائي؟ الصفيح تكلمت عليه، القضية دايل 
األحياء انقصة دايل التجهيز أو الغري النظامية، عندان واحد العدد 
دالربامج، عندان خمططات العمل، وكانت مقاربة الحتواء هاذ 
الظاهرة وكذلك حماربة استباقية لعرض واحد احللول بديلة للجوء 

السكن. بطبيعة احلال خصين ميكن يل نعطيك  إىل هاذ النوع من
خمتلف األرقام مثال فيما خيص القضية دايل األحياء الناقصة 

ية برامج هتم أتهيل األحياء اهلامش اتفاقية وإجناز 33التجهيز كاين 
 051مليار دايل الدرهم، كما مت التعاقد حول  6بكلفة إمجالية 

مليار دايل  27اتفاقية هتم أتهيل املدن بكلفة إمجالية تقريبا دايل 
الدرهم، كاين كذلك مسألة أساسية دايل تشديد وتطوير آليات 

 .ووسائل املراقبة للحد من انتشار السكن العشوائي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

شكرا السيد الوزير، رمبا السيد الوزير كنظن أبن راه اعطينا السؤال 
يف فريق التجمع الدستوري، وهنا التعقيب دايلنا غادي يكون 

ين شقني: الشق األول أنه السكان الذ اجلواب على أنه غيكون فيه
مت ترحيلهم من السكن الغري الالئق البعض املناطق اجملاورة وهنا  
كنخصو ابلذكر أنه اجلماعات اليت مت ترحيلهم إليها هي مجاعات 
فقرية ال تستطيع استيعاب الضغط الكبري، إيال خدينا مثال إقليم 

 ض، ومازال كاينمديونة اللي فيه احلمد، املركز الصاعد، الراي
الرشاد وكاينني بزاف دايل الباليص آخرين، هاد اجلماعات هي  
كما قلنا حمدودة بنية حتتية هشة، انعدام وسائل املواصالت 
واالبتعاد هاد الناس على املقرات يعين السكن والشغل دايلو، 
املرافق احليوية بقى مغلقة حلد اآلن. السيد الوزير، إيال جينا نعاودو 

كاين الشق الثاين اللي هو السكان الذين مل يرحلو   نشوفو
واملتواجدون ببعض املناطق القروية، وهنا ميكن لنا هنضرو السيد 

اللي النصوص  66.05الوزير على قانون زجر املخالفات قانون 
التنظيمية دايلو ابقي ما خرجاتش وكيخلق مشاكل رؤساء 

إعادة  خصنا اجلماعات ابلنسبة ملنح رخص اإلصالح، وابلتايل
النظر فهاد القوانني وتبسيط املساطر من أجل ضمان العيش 

 .الكرمي للمواطنني، وشكرا

 :السيد الرئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟، العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ماشي مشكل دايل الربامج، املشكل تنفيذ دايل 
الربامج، راه عندان يف الدار البيضاء عندان السكن العشوائي راه 

ولكن لألسف ما كاينش  5117ابجلملة كاين برامج توقعات يف 
ة سيدي مومن، دوار الغالم والرحامن التنفيذ دايهلا، نعطيك مثال
دايل  3الربامج راه العدد تضاعف الناس كينتظرو تنفيذ دايل 

املرات ابش يتنفذ داك الشي ولكن لألسف ابقي الناس كيتسناو 
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غري قول هلم بقاو متا وخليو السكن العشوائي، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات

طين ر إعداد الرتاب الو السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزي
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

مشروع هذا ابش نقول واحد املسألة وسبق ليا قلتها السكن 
العشوائي ماشي مشكل دايل السكن، تنشوفو الناس يف مدن 
الصفيح مثال بطبيعة احلال ساكنني يف شي ظروف غري الئقة 

إىل  دايل الشغلولكن تيعانيو واحد العدد داإلشكاليات األخرى 
غري ذلك، لذلك حنا خاصنا نطورو املقارابت املندجمة اللي حتل 

 .مجيع املشاكل، مجيع القضااي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال املوايل اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واالشرتاكية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد محوين

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، العدالة اجملالية كتعترب مدخل من املداخيل األساسية 
لتحقيق العدالة االجتماعية وكذلك مدخل أساسي لبناء منوذج 
تنموي وطين، رغم اجملهودات اللي كتقومو هبا السيد الوزير على 
مستوى اجملاالت احلضرية، لكن على مستوى اجملاالت القروية 

مازال اجملهود وخصوصا أن قطاعات وخصوصا املراكز الصاعدة 
متداخلة ماشي غري الوزارة دايلكم اللي هي معنية ومنها إقليم 
بوملان عدد د اجلماعات واملراكز الصاعدة مجاعة كيز، ميموزة، 
مرموشة، إمنجيل، سكورة، اللي مازال اليوم كتفتقد ألبسط 

ي هالشروط دايل العيش الكرمي السيد الوزير نسائلكم اليوم شنو 
 .اجملهودات اللي تقوم هبا احلكومة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 جواب السيد الوزير، تفضل

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

اجلواب غادي يكون يف شقني، الشق األول واحد العدد دايل 
م برانمج مدينة ميسور بدون صفيح يهالربامج اللي موجودة مثال 

أسرة، توقعت اتفاقية إلجناز برانمج معاجلة احلي  5521
 الصفيحي املقاومة مبدينة بوملان، إعداد اتفاقية ختص برانمج أتهيل

مدينة ميسور يف إطار سياسة املدينة، إعداد اتفاقية إلجناز برانمج 
رة، مث يف أس 5511أتهيل مدينة وطاط احلاج لفائدة ما يناهز 

إطار مسامهة من الوزارة يف تنمية العامل القروي استفادت مجاعات 
 031إقليم بوملان من برانجمني للتنمية القروية بكلفة إمجالية بلغت 

مليون درهم، إذن كاين عمل وتيهم أتهيل وتطوير العرض 
السياحي، تطوير سلسة إنتاج الثروة احليوانية، الكهربة القروية إىل 

، ولكن أان معاك أبن البد أن نشتغل حنن اآلن بصدد غري ذلك
حتضري واحد الربانمج مندمج للنهوض ابملراكز الصاعدة، وخص 
بطبيعة احلال واحد العدد دايل املراكز يف إقليم بوملان يكون عندها 
النصيب دايهلا فهاذ العمل وخصنا نشتغلو ابش يكون عندان برامج 

 .قرب اآلجالقابلة لإلجناز إن شاء هللا يف أ

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد رشيد محوين

شكرا السيد الوزير، ما ميكّنا إاّل نوهو ابلعمل ونثمن العمل اللي  
كتقومو به على صعيد اململكة املغربية وخصوصا على صعيد 
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بعض األقاليم اللي عاشت وعانت ملدة سنوات من التهميش، 
الوزير اليوم هاذ األقاليم من بني األقاليم اللي ما عّمرها لكن السيد 

احتجت، أقاليم اللي اليوم وّجهنا عدة أسئلة لقطاعات حكومية 
لوزارة الداخلية ألن هاذ املراكز الصاعدة ماشي غري الوزارة دايلكم 
اللي معنية بل قطاعات أخرى، لكن مع األسف ما كتلقاوش 

 لو راسنا حىت على املؤسسة دايلحىت اجلواب، وهلذا هنا كنسائ
الربملان ما اجلدوى من هاذيك األسئلة اللي كنطرحو؟ هاذيك 
األسئلة هي اللي كتبني لينا األمور اضطرينا اليوم نطرحو سؤال 
شفوي رغم أنه كيهم إقليم ألننا ال نتوصل أبي جواب كتايب يف 
 هاذ املستوى، كذلك هاذ املراكز الصاعدة ال تتوفر على أبسط

الشروط، حىت الصرف الصحي ما كتوفرش فيه، يعين اإلنسان 
مين غتجي تقدم احلكومة آش غتقدم  5150حشومة يف هاذ ال 

 للمواطن؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ فريق التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد عدي خزو

طلب أتهيل إقليم تنغري يتشكرا السيد الوزير احملرتم، إن إعادة 
 إعادة النظر يف أتهيل التهيئة وجتهيز املراكز واجلماعات الرتابية من
أجل ذلك نطالبكم السيد الوزير، تبسيط وتسريع مسطرة احلصول 
على تراخيص البناء ابلعامل القروي من طرف مجيع املتدخلني، 

لبناء، اإعفاء املناطق النائية ابلعامل القروي من مصاريف تراخيص 
ري توفري اخلدمات األساسية ابلعامل القروي إبقليم تنغري جبماعة تيغ

مكون وحصية واتغزوت آيت عطا، وأم مسرير وتنميل وآسول 
اخلميس دادسوآيت سدرات الشرقية أيت سدرات اجلبلية العليا 
وقلعة مكونة وإيكن وابقي اجلماعات الرتابية ابإلقليم، أتهيل األزقة 

احات مبختلف اجلماعات الرتابية، وضع تصاميم والشوارع والس
 .مالئمة للحفاظ على اخلصوصيات احمللية، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :املدينةوالتعمري واإلسكان وسياسة 

م بسرعة ال ابلنسبة لبوملان وال ابلنسبة لتنغري وال ابلنسبة ألقالي
أخرى أنكد على واحد النقطة اللي تتبان يل أساسية، كاين 
التأهيل املراكز القروية بصفة عامة، اجلميع عندو احلق يف واحد 
احلد أدىن، هنا كاين واحد العدد دايل الربامج دايل حماربة الفوارق 

اعية واجملالية دايل وزارة الداخلية إىل غري ذلك، ابلنسبة اإلجتم
للوزارة دايلنا تنفضلو نشتغلو ابلوسائل احملدودة اللي عندان على 

مدن غدا  .املرا كز الصاعدة، املراكز الصاعدة هي املدن دايل غدا
منشيو خندمو فيها، وخندموها مزاين، خندموها مزاين بعدا ما 

ة ما دايلنا ابش خنلقو شروط دايل حقيقة التنمينشتتوشي املسائل 
نكونوش فقط فواحد املقاربة دايل التصحيح أو تدارك واحد 
التأخر، هادي هي الفكرة اللي تنحاولو نربزوها وهاد الربامج ما 
ميكن هلا إال تكون برامج منذجمة، كاين عرض سكين ولكن عرض 

شينا يف ة، ايال مسكين اللي تيواكب واحد العدد املشاريع التنموي
 ...هاد املسألة غادي نرشدو النفقات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال املوايل واألخري يف هذا القطاع 
 .عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلافظ

 شكرا السيد الرئيس،
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ت نسائلكم ما هي التدابري املتخذة لتقليص التفاواتالسيد الوزير، 
 اجملالية اليت جتسدها حبق خريطة الفوارق اإلجتماعية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

د القضية دايل، بطبيعة احلال، فيما خيص ال العمل الوزارة، ها
حماربة التفاواتت اجملالية اللي هو يف الصميم التفكري وإعادة النظر 
يف النموذج التنموي اجلديد، اش اتتقوم به الوزارة، كان أوال 
التحيني اللي تكلمت عليه على التوجهات العامة دايل سياسة 

عدد احد الالدولة يف جمال إعداد الرتاب، هادي نقطة، مث كاين و 
دايل الدراسات، كاين مثال، تقرير تركييب كاين حول الديناميات 

سنني ابش أين  3والتفاواتت اجملالية، وحنا عوالني نصدرو كل 
حنن من هاد اإلشكالية؟ كذلك كان دراسات وخمططات 
استشرافية خاصة ابلتصميم الوطين للمنظومة احلضرية، كاين املدن  

 تناغمة ما بني املستوى املطروبويلكيفاش تكون واحد الشبكة م
املدن الكربى املدن الوسيطة، املراكز الصاعدة، كذلك كاين واحد 
الدراسة حول التضامن اجملايل، اللي هي مسألة مهمة، كذلك كان 
إعداد واحد اجملموعة من الدراسات احلقيقة مسألة أساسية اللي 

 ...اتتنتج عليها واحد املخططات مندجمة فيما خيص

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلافظ

السيد الوزير، هاد اجملموعة الدراسات بغيت حنيلكم السيد الوزير 
على املعطيات اخلطرية حول مستوايت التفاواتت اجملالية اللي 
تضمنها تقرير املندوبية السامية للتخطيط، السيد الوزير ولكن 

اإلجراءات اللي تكلمتو عليها السيد الوزير، اتتبقى ترقيعية إيال 
ية أببعادها اإلقتصادية واإلجتماعية السيد معاجلة هاد اإلشكال

الوزير، يف غياب إرادة سياسية حقيقية لتقليص هاد الفوارق يف 
غياب سياسة حكومية واضحة إلعداد الرتاب الوطين وجمال 
التعمري والتأهيل احلضري وأتهيل املراكز الصاعدة السيد الوزير،  

ياسة سكذلك سامهت السياسة احلكومية املتبعة يف تكريس 
زنة،  املغرب النافع واملغرب الغري النافع وترسيخ البورجوازية غري املتوا

كما يتجلى ذلك خالل الوضعية املرتدية اليت توجد عليها بعض 
األقاليم داخل اجلهات الواحدة كما هو الشأن ابلنسبة إلقليم 
سيدي قاسم، الذي ال زالت ساكنته تعاين من اإلقصاء والتهميش 

 .خمتلف اجملاالت، وشكرا السيد الوزير واهلشاشة يف

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق األصالة املعاصرة، تفضل

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، الدراسات أكيد موجودة متوفرة، حتيينها ضروري، 
ولكن هناك واقع تزداد فيه التفاواتت، نعم عندان مدن نقدرو 

املستوى، ولكن عندان جمال جغرايف أصبح طارد ألبنائه نقولو يف 
يشكل أحزمة الفقر للمدن دايلنا، وابلتايل ال يعقل أنه أقاليم حبال 
اتوانت وال غريها الفقر والتهميش والبنية التحتية منعدمة، واش 
ساكنة هاد العامل القروي واجلبلي مكتوب عليهم أهنم دائما يعانون 

ل لطبية تّداران املدرسة، تّدار يعين، يعين كمع املرافق الصحية وا
 .هاد املعاانة

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات
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السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

وها حلاح، وخصنا نعاجلبسرعة كاين قضااي مستعصية مطروحة إب
برامج خاصنا نطوروها ونقووها وحنسنو احلكامة دايهلا  وكان

والنجاعة دايهلا، ولكن حذاري أن هاذ الضغط دايل االستعجال 
جيعلنا نبقاو يف واحد املقاربة دايل رد فعل ودايل التصحيح بدون 
واحد املنظور، بدون واحد الرؤية مشولية، وهاذ الرؤية الشمولية 

لي كتلتجأ على هي من خمرجات دايل اللي يف الدراسات هي ال
 .اللي تتمكن لينا حنافظو على مبادئ التنمية املستدامة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير، وأشكركم على حسن مسامهتكم معنا يف 
دقائق ألداء صالة العصر، مث نستأنف  01هذه اجللسة، ونتوقف 

 .هللا، شكرا لكمأشغال اجللسة إن شاء 

 :السيد رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الوزيرة،

 السيدين الوزيرين،

 ،السيدات والسادة النواب

نستأنف أشغال هذه اجللسة بقطاع كتابة الدولة املكلفة ابلصناعة 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، مرحبا السيدة الوزيرة، بسؤال أوال 

 .التنمية، تفضل السيد النائبلفريق العدالة و 

 :النائب السيد حممد احلمداوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن جهود احلكومة يف توفري األرضية 
القانونية واملؤسساتية لتعزيز اإلقتصاد اإلجتماعي التضامين، وذلك 

 :مستقبلية تلثالثة رهااناستعدادا 

 والذي جيب أن أيخذ بعني اإلعتباربلورة النموذج التنموي  -1
 .اإلقتصاد التضامين كمرتكز أساسي واحلال يف الكثري من الدول

األراضي الساللية اللي غيوليو ذوي احلقوق وال على األقل  -2
غتكون ليهم جمموعة من احلقوق، جيب اإلستعداد لتنظيمهم يف 

 .تعاونيات

ونيات الفالحية عاالطبقة الوسطى يف العامل القروي لتشجيع الت -3
 .واحلرفية على هذا املستوى، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة، الصوت، الصوت

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب، أشكركم على هاذ السؤال املهم ألنه فعال 
اليوم ال ميكن وحنن يف إطار نقاش وبلورة منوذج تنموي جديد 
لوطننا ال ميكن إال أن يكون اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين رافعة 
من روافع النموذج التنموي اجلديد، وكذلك اليوم اإلقتصاد 

 احد التطور هام، ولكن يف نفساإلجتماعي فاملغرب نعم عرف و 
الوقت الزالت هناك رهاانت تنتظران مجيعا ويف مقدمة هذه 
الرهاانت هناك الرهان التشريعي، ألن اليوم كاين تطوير تطوير،  

 005.05كاين اهتمام بتطوير املناخ القانوين، إخراج القانون 
وكذلك التعديل له، تعديل هاذ القانون مبا يتالءم ووضعية 

ونيات واملؤسسات العاملة يف اإلقتصاد اإلجتماعي يف بالدان، التعا
لكن اليوم احنا كنشتغلو كيفما قلت يف إطار هاذ الرهاانت 
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الكربى، ويف إطار الوعي أبن جمموعة دايل الدول املتقدمة اليوم 
اإلقتصاد اإلجتماعي مل يعد الوحدة التقليدية املعروفة، ولكن 

ت تقوم يعين أبداء أدوار مهمة تطورت هذه الوحدات إىل منظما
يف اإلقتصاد، ويف جماالت جديدة ومهمة، اليوم فهاذ السياق 
نشتغل أوال ابش خنربكم كاينة مناظرة وطنية، اللي غادي تعقد يوم 

فهاذ الشهر، وهاذ املناظرة هي مناسبة لتقدمي أرضية القانون  08
مهمة  ااإلطار، اإلقتصاد اإلجتماعي، وهاذ األرضية ابلنسبة لن

ألن من خالهلا سنتوافق مجيعا على مفهوم قانون اإلقتصاد 
اإلجتماعي يف بالدان، وما هي املنظمات املدرجة يف إطار هاذ 
القانون؟ كذلك يف إطار هذه املناظرة سيتم توقيع جمموعة من 

كذلك اإلتفاقيات لتوسيع الرتويج وتثمني املنتوج وتسويق املنتوج، و 
ستكون مناسبة لتقدمي خالصات  يف إطار هذه املناظرة

 .اإلسرتاتيجية اجلديدة للقطاع بعد أن انتهينا من مرحلة التشخيص

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، كنثمن اإلرادة السياسية القوية يف إنعاش التشغيل 
هتمام ابإلقتصاد اإلجتماعي التضامين، من خالل عرب اإل

التوجهات امللكية، ومن خالل جمموعة من الربامج القطاعية 
وبرامج التنمية البشرية، احلمد هلل، بالدان مؤهلة لتحقيق التنمية 
عن طريق هذا النوع اإلقتصادي ابعتباره جمتمع املسلم تسوده قيم 

موارد ومؤهالت  وجود التعاون والتآزر كالتويزة منوذجا، مع
مساعدة، الكل يعلم السيدة الوزيرة أن املرأة املغربية والقروية 
خصوصا كتحمل مسؤولية أسر بكاملها عرب هذه احلرف اليدوية 
والفالحة، واقعيا ال جيدن أي دعم ينتزعهن من الفقر واهلشاشة 
ابستثناء بعض املبادرات اليت تبقى حمدودة، اليوم مطلوب 

وطنية مشولية مندجمة لكسب رهان التنمية عرب هذا  اسرتاتيجية
النوع االقتصادي التضامين، مطلوب إعادة النظر يف القوانني 
املنظمة وحتديد املؤسسات واهليئات احلكومية املعنية بتطبيق هذا 
القانون، إحداث نظام مايل خاص لتدبري هذا القطاع، حتديد 

ة هبذا رائم املالية املرتبطالعقوابت والغرامات إزاء املخالفات واجل
 .اجملال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة 
 .تفضلي

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :تصاد االجتماعيابلصناعة التقليدية واالق

أوال أشكركم على هاد التعقيب اللي كيأكد مرة أخرى على 
التقاسم املشرتك على أمهية هاد القطاع، فقط نبغي أنكد أشرمت 

من املتعاونني يف املغرب هم  %58إىل دور النساء فعال اليوم 
من التعاونيات املوجودة يف املغربية هي تعاونيات  %04نساء و

ن هناك واحد الوعي متزايد يتنامى يف خمتلف نسوية واليوم كاي
الشرائح عند الشباب وعند النساء أبمهية العمل التعاوين وأمهية 
االخنراط يف االقتصاد االجتماعي بشكل عام وقدرته على حماربة 

 .اهلشاشة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ومنر للسؤال املوايل للفريق احلركني، تفضل 
 .سؤالطارح ال

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيدة الوزيرة،

 احلضور الكرمي،

احنا يف الفريق احلركي ملا طرحنا هاد السؤال عرفنا األمهية دايل 
قطاع الصناعة التقليدية. نسائلكم ما هي االسرتاتيجية دايلكم 

فعيل دايل تاجلديدة اللي أشرمت هلا، حنن يف الفريق احلركي نتمىن 
التغطية الصحية يف أقرب وقت ممكن، بركا هاد الصناع عاانو 
وعاانو كثريا وخاصة اللي عندهم األعمال الشاقة حبال دار 
الدابغ، حبال البناء، حبال واحد العدد د القطاعات اخلياطة إىل 
آخره، بغينا السيدة الوزيرة هللا يرضي عليك تعجلو إبخراج هاد 

دان، هللا بغينا قطاع الصناعة التقليدية اللي سي التغطية الصحية مث
ينصرو، يف حفلة الوالء فرض إجباري اللباس التقليدي املغريب، 
 اآلن ابلقبة الربملانية الزي التقليدي مغريب ابمتياز، بغينا مجيع

اإلدارات داملغرب تكون هباد الصبغة، إيال استطعت توحدو 
ة أي زائر من شي مدينمكاتب البريوات دايل مؤسسات إجبارية 

أو شي دولة يعرف على أن املغرب كيفتخر بواحد يعين 
املنتوج، وكذلك بغينا مجيع املدارس وسفارات اململكة يكون  واحد

فيها رواق عرض املنتوج احمللي الوطين للصناعة التقليدية ألن 
املطارات والسفارات غادية تعطي واحد اإلشعاع هلاد القطاع، مث 

ة لي قلنا لكم دايل السلعة دايل الشينوا أ عباد هللا البلغاحملاربة ال
واجلالبة تتخيط يف السما، يف الطريق، الناس دايهلا راهم ابعو 
سناو واحد اإلطار اتفاق ابش نقطعو هاد البضاعة دايل الشينوا 
دخل دايل الصناعة التقليدية، إيال قدران مننعو هاد الشي هذا 

يل جناز كبري ملا له من أمهية يف التشغغادي نكونو حققنا واحد اإل
املاليني دايل الناس من النساء والرجال اللي كيشتغلو يف هاد 

 .القطاع، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة التقليدية 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

كما ذكرتو السيد النائب هذا قطاع مشغل ابمتياز وهذا  فعال
قطاع ماشي فقط غري يف احلضر كاين قدرته على التشغيل يف 

م و العامل احلضري ويف أحواز املدن ويف العامل القروي ويف غريه، الي
تكلمتو على احلماية، احلماية كاين مستوايت، احلماية األوىل هي 
محاية الصناع والصانعات من بعض املخاطر املهنية احملتملة، وهنا  
كاين جمهود كبري تبذل من خالل اتفاقيات مع كلية الطب يف 
الدار البيضاء ويف مراكش من أجل حتديد هاد املخاطر وإعداد 

 الدالئل اللي توجدات واليوم غادي تكوناليوم كاين اشتغال على 
محلة وطنية لتثبيت ثقافة محاية الصناع دايلنا من بعض املخاطر 
احملتملة هذا كنعتربوه شيء مهم، ابلنسبة احلماية االجتماعية كما 

تعلقة ومت اليوم إصدار القوانني امل، ال خيفى عليكم مت التصويت
وم  املتعلقة ابلتقاعد واملتعلقة ابلتأمني، الي 88.02و 82.02هباذ 

كاينة جلنة بني وزارية تسهر على تفعيل هاذ مقتضيات هاذ 
القوانني من أجل استفادة ألن الصناع التقليديني مها جزء من 

غال طبعا تالفئات املستقلة اليت يشملها القانون، اليوم كاين اش
هاذ العمل غياخذ شوية دايل الوقت ألن اإلنتقال من وضعية 
الالتغطية إىل وضعية التغطية أكيد خاصها وقت وخاصها ترتيبات 
وخاصها سيناريوهات دايل املشاركة، ولكن راه كاين وعي كبري 
هباذ املوضوع، وكاين اشتغال حثيث وكيفما قلت كاينة جلنة وزارية 

ي نبغي املوضوع وكتشتغل فيه، املسألة األخرى الل اللي متبعية اليوم
أنكد عليها هي أنه ذكرتو السيد النائب األمهية اليوم دايل الرتويج 

ون املنتوج الصناعة التقليدية، طبعا الرتويج كيكون يف اللباس، كيك
يف املناسبات، كيكون يف البناايت، احنا ابلنسبة لينا اليوم كاين 

س احلكومة السابق من أجل أن خمتلف منشور دايل السيد رئي
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البنيات يف اململكة حتافظ على الطابع املغريب األصيل، هذا شيء 
مهم واللي حتول إىل اتفاقية ثالثية بني جمموعة من األطراف، هناك  
كذلك جمموعة من املناسبات الوطنية، وهناك اليوم اشتغال على 

طات توفري فضاءات للتسويق، فضاءات جديدة يعين يف حم
 .السكك احلديدية، يف حمطة املطارات والتسويق، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيدة الوزيرة، هل هناك تعقيب إضايف؟ طيب أوال 
 .الفريق اإلشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة أوال مث طارح السؤال

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

وم هناك يديني، الياحلماية اإلجتماعية للصانعات والصناع التقل
جة استعجال لتنزيل التدابري العملية وامللموسة لصاحل هذه الفئة املنت

واملسامهة يف اإلقتصاد الوطين واحلفاظ على ثراته، والسؤال اليوم 
 .هو موعد الربجمة الزمنية هلذه التدابري؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

موعة النيابية تعقيب إضايف آخر، الفريق احلركي تفضل، فعال اجمل
 .للتقدم واإلشرتاكية واآلن الفريق احلركي

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الرئيس،

ال خيفى عليك السيدة الوزيرة أن القطاع دايل الصناعة التقليدية 
والصانع التقليدي هوالفاعل اإلقتصادي األول يف بناء اإلقتصاد 
املغريب اللي كان مازال ما طورات عندان الصناعات احلديثة، 
والصانع التقليدي هو ذاك الرجل الوطين واملناضل اللي ساهم يف 

ا نرجعو ليه اإلعتبار دايلو، واش اليوم حترير هذا البلد، خاصن
احلكومة ابمليزانية اللي خاصتها للقطاع دايل الصناعة التقليدية 
 قادرة أهنا تنزل رؤية وتنزل اسرتاتيجية؟ واش امليزانيات اللي كتعطى

لغرف الصناعة التقليدية اللي اليوم اجملال الرتايب دايهلا كيتجاوز 

دول قادرة تنزل األهداف اجملال الرتايب دجمموعة من ال
واإلختصاصات اللي حددها هلا القانون املنظم للغرف؟ واش اليوم 
يف اجملال اإلجتماعي ميكن نقولو أن الصانع التقليدي كيستافد 
من التغطية الصحية؟ كيستافد من العرض دايل السكن 
اإلجتماعي اخلاص ابلصانع التقليدي؟ كيستافد من القروض 

لواحد  ائدة مرحية، اليوم الصانع التقليدي حمتاجلتمويل مشاريعه بف
 .اإلسرتاتيجية جديدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة 
 .الوزيرة على التعقيبات

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة التقليدية 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد الرئيس على هاذ التفاعل، هو فعال اليوم موضوع 
الصناعة التقليدية ال خنتلف أبنه موضوع مشغل كيفما ذكرت 

املليون دايل الساكنة   5وكيتجاوز املشتغالني يف القطاع اكثر من 
من الساكنة النشيطة املغربية، اليوم  %51 كيشتغلو يف القطاع،

موضوع اإلسرتاتيجية كذلك نشتغل على اسرتاتيجية جديدة ألن 
يعين انتهى، انتهت املدى دايهلا  5102-5117إسرتاتيجية 

وعقد الربانمج كذلك، اليوم كاين اشتغال ومن أهم املستجدات 
ماتية، ددايل هاذ الورش الكبري، هو إدخال الصناعة التقليدية اخل

هاذي كذلك كتشكل واحد اخلزان كبري على املستوى الوطين 
اش للتشغيل، وكتشكل فرص للتشغيل، ويف اليوم يف إطار يعين النق

الوطين املطروح حول ربط التكوين ابلتشغيل، هاذ القطاعات 
مشغلة قطاع اخلدمات، وابلتايل كاين وعي بضرورة إدراجها فهاذ 

 .يدةيعين يف اإلسرتاتيجية اجلد
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أكثر من ذلك اليوم ابلنسبة ذكرتو الغرف، غرف الصناعة       
التقليدية، القانون اجلديد واإلختصاصات اجلديدة كتخول ليها 
أهنا حتدث أنشطة لكي ترفع من ميزانياهتا، ألن اليوم كنشوفو 
غرف، كاينة غرف نشيطة واللي وصالت أهنا تعقد شراكات مع 

أرض الوطن، وهذا بطبيعة غرف أخرى وكتنظم معارض خارج 
احلال شيء مهم ألهنا كتشجع على هيكلة القطاع، وبناء مقاولة، 
مقاولة ما كيبقاش فقط تعاونية يعين عادية ولكن كتحول إىل 

 .مقاولة مهيكلة كتساهم يف الرفع من يعين كتساهم يف التشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

قاليل  للفريق اإلستشكرا السيدة الوزيرة، منر السؤال املوايل      
 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الكاتبة، تلعب الصناعة التقليدية يف بالدان دورا       
تنمواي وسوسيو اقتصاداي على التنمية احمللية اجلهوية والوطنية، 

رفيو كاملشاكل اليت يعرفها مهنيو وحلكنها تعرتضها عدة مشاكل؛  
إقليم شيشاوة الذي أنتمي إليه، والذي يزخر بعدة حرف كصناعة 
الزرايب، والنحاس، والفضة وصناعة الفخار جبماعة "سبت 
مزوضة" اليت تشغل فئة كبرية من شباب املنطقة وحتد من اهلجرة 
إىل املدن وتنعش مدخوالت عدة عائالت رغم الظروف واملشاكل 

ليت يعيشها : كصناع الفخار، كصعوبة احلصول على املادة األولية ا
 .األساسية واليت متر بعدة مراحل قصد جعلها قابلة للتصنيع

لذا السيدة الكاتبة، نطلب منك إنشاء حمطة للمعاجلة       
لتسهيل الصانع على احلصول على املادة األولية األساسية جاهزة، 

ا أن يني قرب الطريق الرئيسية، كموإنشاء جممع للصناع التقليد
أسعار املواد األولية للصناعة التقليدية أصبحت جد مكلفة، وال 
ترتك أي هامش ربح للصناع التقليديني يف ظل املنافسة غري 

املتكافئة من طرف الصناعات البديلة. لذا فاحلكومة مطالبة 
ابلتدخل من أجل دعم هذه املواد األولية ومحاية الصناعة 

 ...قليديةالت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب السيدة الوزيرة      

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

أوال السيد النائب، أشكال التدخل لدعم املواد األولية ما       
عندانش شكل واحد ولكن األشكال متنوعة، متتد من الدعم 
املباشر وهنا نعطي املثال اللي كان وقع يف الفضة يف جمموعة دايل 

  51املدن اللي استفدو فيها الصناع من دعم مباشر وصل تقريبا ل
"أسا الزاك"، "سيدي إفين"، كيلو لكل مدينة من هاذ املدن : 

"كلميم"، "الداخلة" وهذا كان دعم مباشر، دعم مباشرة يعين 
مبواد أولية وكذلك الصوف يف جمموعة دايل دور الصانع كنقول 

 هذا الشكل؛

الشكل الثاين من الدعم يف إطار املواد األولية، لوعينا الكامل       
هاذ اإلطار  جلودة دايهلا، وفابألمهية دايهلا هو حتسني املواد األولية وا

كاين إشتغال حثيث مع جمموعة من مراكز البحث، مع جامعات 
من أجل تطوير املواد األولية، وهنا غنعطي مثال دايل اجللد، 
ونعطي مثال دايل الطني واملنطقة اللي كتكلمو عليها وكنا 
استقبلناكم مع جمموعة دايل الصناع من عندكم اللي هاذ املادة 

دي طني حمتاجة يعين للتجويد، وبطبيعة احلال الصانع التقليدايل ال
ما ميكنلوش لوحده اعتمادا على قدراته أنه يطور املنتوج، ولكن 
البد من تدخل البحث العلمي، وتدخل يعين اهليئات اللي هي  
كتفهم فهاذ األمور من الناحية العلمية والتقنية أهنا تساعدو ابش 

 يفما قلت كاين هاذ الورش مفتوح يفيطوراملنتوج دايلو. اليوم ك



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

28 

الطني، كاين كذلك مستوى آخر، اللي هو مستوى الرتشيد، 
فاليوم مثال يف العرعار ما ميكناش نستمرو يف الطريقة دايل 

 ...اإلستثمار

 :السيد رئيس اجللسة

ر إىل إذن من هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟شكرا،       
 .والتنمية، تفضل السيد النائب السؤال املوايل لفريق العدالة

 :النائب السيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، ال خيفى عليكم أمهية العامل القروي       
ذه ابلنسبة للصناعة التقليدية، فهو النفس والروح واملهد الطبيعي هل

ركم، نستفسالصناعة التقليدية واملنشأ األويل هلا. وعليه 
ونستوضحكم عن االسرتاتيجية أو الربانمج أو املقاربة اليت 

امل تستعملوهنا أو تنوون إستعماهلا للنهوض ابلصناعة التقليدية ابلع
 .القروي وخصوصا الصانعات التقليدايت، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة      

والنقل  وزير السياحة السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

أوال العامل القروي حاضر بقوة يف كل  قلت السيد النائب،      
ى براجمنا، كل برامج كتابة الدولة املتعلقة ابلصناعة التقليدية أوال عل

دار صانعة، ومّلي   26مستوى توسيع خريطة العرض، اليوم عندان 
كنقول دار الصانعة يعين دور مؤسسة يف العامل القروي، هاذ الدور 

فة الصانعات وكتستمر احلر الدور دايهلا وهو أهنا كتجمع النساء 

فديك املنطقة وكيكون فيها التأهيل والتكوين، وكذلك فرصة 
 .للرتويج

كذلك على مستوى التكوين املهين، اليوم التدرج املهين       
 والتدرج يف فنون الصناعة التقليدية كيتم يف العامل القروي وكذلك

تثمار يف سالتكوين عرب الوحدات املتنقلة. كنعتربو أبن كذلك اإل
العنصر البشري من خالل برامج حمو األمية الوظيفية مهمة ومهم 
جدا، ألن اليوم يف العامل القروي الدور دايلنا هو املواكبة، هو 
املتابعة، ميكن تكون عندكم يعين كذلك قضية املشاركة يف 

يف كل املعارض  %51املعارض، كاين واحد الكوطا خمصصة هي 
ت قروية. طبعا احنا كنطمحو إىل مزيد هي منتجا %51املنظمة، 

من التطوير، مزيد من تطوير املواكبة وخاصة على مستوى اقتناء 
جودة املعدات التقنية كاين جمهود كبري كيتبذل للتوفري يف املراكز املو 

لتوفري املعدات التقنية من أجل توفري آليات العمل هلاذ الفئات 
تشتغل ة قرى يف املغرب كاللي كنعتربوها مهمة، وابملناسبة كاين

 .وكتعيش ابلصناعة التقليدية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عبد اللطيف العيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة الوزيرة،

غري ابلنسبة هلاذ نقطة املواكبة، أوال عندي واحد ثالثة نقط       
 يعين ضرورية : املواكبة جيب، يعين املواكبة دايل الصناع التقليديني
من حيث التنظيم، وتنظيمهم يعين يف تعاونيات ومجعيات مهنية 
وحرفية؛ النقطة الثانية هي التكوين والتأطري دايل هاذ الصناع 

ذ ز فهاذ التكوين على اإلبداع وتطوير هاالتقليديني، والرتكي
املنتوجات التقليدية ابش تستاجب حلاجيات العصر، ويعين مع 
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احلفاظ على الطابع التقليدي دايهلا؛ مساعدة الصناع التقليديني 
يف العامل القروي وإعطائهم األولوية يف املعارض الدولية والوطنية، 

او واحد اللي كنلقوابملساعدة دايهلم يف حتمل بعض املصاريف 
العدد دايل احلرفيني يعين عاجزين مثال على التوفري دايهلا أو ال 

 .بعض الواثئق إيال بغاو خيرجوا مثال خارج املغرب

ابلنسبة السيدة الوزيرة، كتعرفو أبن إقليم الصويرة هو من       
األقاليم اللي فيه واحد العدد دايل الصناعة التقليدية املتنوعة، 

 ذكر ابلنسبة هلاذ اإلقليم ثالثة دايل األمور : أوال الصناعةوبغيت ن
التقليدية، واحد العدد دايل الصناع التقليديني يف صناعة العرعار 
يوشك أن يكون متابعني يف القضية دايل تراكم واحد العدد دايل 
الضرائب اللي ما قادرينش أيدوها؛ اثنيا املشروع دايل القرية 

"، هذا املشروع اللي ما متش واش غيتحل الصناعية يف "احلنشان
املشكل دايلو أو ال؟؛ اثلثا احلاجة يف اإلقليم إىل مراكز دايل 
التكوين ما دام الصناعة التقليدية ماشي غري يعين دوك الصناعات 
حبال الدرازة وغريها، ولكن اخلدماتية احلاجة دايل اإلقليم ومجيع 

 ...األقاليم دايل.. إىل مراكز دايل

 :يد رئيس اجللسةالس

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة      

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

طاع ملوضوع دايل أتهيل القأوال فعال السيد النائب، اليوم ا      
مير عرب تنظيم الفاعلني، وتنظيم الفاعلني هو فيه واحد اجملهود  
كبري، ميكن الوزارة تواكب ولكن فيه جمهود ذايت كبري يقوم أوال 
على الوعي بضرورة أمهية أهنم ينخرطوا يف تعاونيات. احنا اليوم 

ة كعلى مستوى التعاونيات، العمل التعاوين، كنالحظو أن حر 
أتسيس التعاونيات كرتتفع ولكن احتادات التعاونيات ضعيفة يف 

تقريبا  012تعاونية عندان  51.111املغرب، ميكن ليا نتكلم يف 
احتاد تعاونيات، هذا كيأكد إىل احلاجة املاسة إىل عقلية التعاون، 
وإىل عقلية التعاضد يف اآلليات ابش نقدرو حنققوا النتائج، هذا 

 مستوى؛

سألة دايل التأهيل ودايل التكوين، فعال كاينة جمهودات  امل      
كبرية كتم، واليوم كل املعارض مرتبطة بربامج دايل املعارض عندان  
كرتتبط جزء للتسويق وجزء للتأهيل والتكوين كيفما كان املعرض 

 .الوطين األخري يف أكادير. وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 األخري يف فريق األصالة واملعاصرة يفشكرا، منر إىل السؤال       
 .هذا القطاع

 :النائبة السيدة مباركة صفا

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن تقييمكم لإلسرتاتيجية الوطنية       
 .للنهوض ابإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزيرة      

قل بة الدولة لدى وزير السياحة والنالسيدة مجيلة املصلي، كات
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

أوال احنا اليوم نشتغل على برانمج وعلى إسرتاتيجية جديدة،       
احنا اآلن يف مرحلة لتشخيص، يعين انتهينا من التشخيص ويف 

من هذا الشهر ستكون  08شاء هللا اليت ستنظم يف املناظرة إن 
 .مناسبة لتقدمي مجيع اخلالصات

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة      
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 :النائبة السيدة مباركة صفا

السيدة الوزيرة، حنن لسنا حباجة إىل مناظرات، بقدر ما حنن       
ملخطط اللي أن احباجة إىل التفعيل والنزول إىل امليدان. كتعريف 

كان فاشل جدا، برانمج االمم   5102حىت  5101درتو من 
. كتعريف %011املتحدة اإلمنائي للتشغيل الذايت كان فاشل 

الرتتيب دايلنا عامليا حيتل الصف األخري، دول إفريقية وعربية 
احتلت صفوف متقدمة أحسن منا، كإثيوبيا، سلطنة عمان مثال، 

ة شكل دايل التغطية الصحية ابلنسبتونس إىل غري ذلك. كاين م
للصناع التقليديني وقرصنة، وكيفما قلت لكم يف اللقاء اللي درتو 

حبضورالسيد اخللفي، قلت لكم  51107جبهة كلميم يف أبريل 
خص ضروري تديرو آلية اشتغال اللي تضمن تسويق املنتوجات 

ل و وتشجيع املنتوج الوطين احمللي. عندان شراكات واتفاقيات مع د
إفريقية، وكذلك عالقات وشراكات وأسواق، فتحو التسويق مع 

 .إفريقيا واملشرق العريب إىل غري ذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ رد       
 .السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

أوال ال ميكن أن نقول أبن براجمة االقتصاد االجتماعي يف       
املغرب مت فشلها، ألن الواقع يؤكد عكس ذلك. اليوم ال من حيث 

اد لي وقع يف العمل التعاوين هأان غنعطيك مؤشرات، االرتفاع ال
، انتقلنا من %31السنتني األخريتني، عندان ارتفاع ب 

تعاونية، هذا مؤشر.  51.111تعاونية إىل تقريبا  02.111

انتقلنا يف نسبة األشخاص املتعاونني يف املغرب، عندان اليوم أكثر 
متعاون، هذه مؤشرات   611.111نقارب  211.111من 

تعاونني، املعدل على مستوى اإلحتاد من امل %4.2كتعطيك 
، يعين على مستوى األرقام. كذلك على 6.2األورويب 

يعين هناك تطور كبري، صحيح، اللي اليوم مفروض أنه  مستوى
واللي غتكون مناظرة، وابملناسبة ماشي املناظرة ما حمتاجينهاش، 
حمتاجينها عالش؟ ألن هذا القطاع يقوم على اإللتقائية، 

االجتماعي يف املغرب هو ماشي قطاع دايل الصناعة  االقتصادي
التقليدية، ولكن حنن كهيئة حكومية، قطاع حكومي، عندو 
الوصاية، ولكن هذا قطاع فيه اإللتقائية بني خمتلف املتدخلني. 
 املناظرة ستكون لتقدمي فني وصلنا يف اإلسرتاتيجية؟ فني وصلنا يف

ال ن االتفاقيات يف اجملالقانون اإلطار؟ وكذلك لتوقيع جمموعة م
 دايل التسويق والتثمني. املسألة اللي ذكرتو السيدة النائبة احملرتمة

دايل التسويق مع جمموعة دايل الدول، اليوم هناك جمهودات كبرية 
فهاد الشأن ما خصناش نبخسوها، واليوم وصلنا، ونبغي أنكد 

و مها  عليها أن عندان صناع اللي ارتقاو، تعاونيات مقاوالت، وال
كيستطعوا أهنم يصدرو املنتوج دايهلم، بل أنه يف جمموعة املعارض 
املهنية على املستوى الدويل حاضرين وحاضرين بقوة، اليوم 
حاضرين يف دول اخلليج، حاضرين يف دول كثرية اللي املنتوج 
املغريب فيها كيتعرض. طبعا حنا كنقولو أبن هذا كله حيتاج إىل 

يف اإلقتصادي االجتماعي، مزيد من  مزيد من أتهيل الفاعل
 ..التأهيل يعين الثروة البشرية اللي كنتوفرو عليها

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيدة الوزيرة، وشكرا على مسامهتكم يف هذه       
اجللسة، ومنر إىل قطاع الشؤون العامة واحلكامة مرحبا السيد 

 .يد النائبتفضل الس الوزير، بسؤال أول لفريق األصالة واملعاصرة،
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 :النائب السيد حممد أبدرار

السيد الوزير، نظرا ألمهية هذا املوضوع، فإننا يف فريق األصالة       
املعاصرة نصر على أن ندرجه مرة أخرى وسندرجه مرات عدة 
حىت تغريو ونشوفو شي حاجة ملموسة على أرض الواقع. القدرة 

حلق مادرتو أشنو درتو فيها؟ ابالشرائية للمواطنني يف تدهور كبري. 
 والو، أشنو اللي غادي ديرو إن شاء هللا؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 .وا نشوفو إيال ما دران والو واش عندك شي اقرتاح      

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد أبدرار

عندان االقرتاحات إقرتاحات عملية وجبناهم يف قانون املالية، 
ولكن ما عندكمش اجلرأة وال الشجاعة ابش تقبلوهم، ألنكم 
خايفني على التماسك احلكومي، خايفني على لكراسة، أان كنتو 

 جتيو وتعطيو املعقول، وتقول هلم أودي حنا راهتواجهو املغاربة و 
فشلنا ما قدرانش نرفعوا القدرة الشرائية دايلكم، ما قديناش نرفعوا 
الرواتب، ما قديناش خنفضوا األسعار، شوف املواد الغذائية فني 
وصالت، شوف احملروقات غري كل مرة تتقول راه غادي نسقفوا 

ال غرب خيرجوا الناس حباألسعار وغادي خنفضوا، واش بغييت امل
فرنسا دااب، وال أنتوما تتبغيو اإلحتجاجات يكونوا، خاص جتاوبنا 
بشي حاجة ملموسة السيد الوزير، ماشي تسىن اهلضرة اللي 
غنقوليك ابش تبقى تصيد العثرات فني تستعرض العضالت، 

 .املواطنني بغاو املعقول أ السيد الوزير، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل السيد الوزير الرد  هل هناك
 .على التعقيب

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

اللي بغاو املعقول عرفوا فني صوتوا، هاد احلكومة شوف األرقام 
 يف أان قلت ليك قول شي حاجة ما تقولش للمغاربة راين قلتها

قانون املالية، قوهلا هلم هنا، ابش نسمعوش ابش نردوا، واش داك 
الكالم اللي تتقول يف قانون املالية معقول وال ماشي معقول، احنا 
تنقولوا أحتدى شي واحد، األرقام اللي عاطيينا هاد احلكومة ما  
كاينش مثيل هلا هنائيا، أان غنعطيك غري بعض األرقام، تيسري  

مليون  5يف السنوات املاضية، اآلن غادي متر لألف  711كانوا 
ألف، والد الفقراء ما  711ألف، التعليم األويل  011و

مليون دايل  311تيمشيوش للتعليم األويل، هاد احلكومة غتدير 
الدوالرات، ابش تقري والد الشعب، ألن احنا أوالد الشعب ما 

هد جميكنش يدافع شي واحد على والد الشعب وحنا هناية، اش 
األصالة املعاصرة كتكلم إبمسهم وال ابمسك انت، أان ما تنتكلمش 
على احلزب، ولكن هاد الكالم اللي تتقول ال ميثل الواقع، أرض 
الواقع، ألن الناس عارفني شكون تيقول معقول، احنا ملي قلنا 

سنتيم مشاو  61ليهم األسعار دايل البرتول، منني قلت ليهم 
سنتيم دارو  61مع الكالم دايلك، ألن معااي الناس، ما مشاوش 

فيا الثقة، املازوط تنشريوه مصفاة ها نتا تتشوف اإلنرتنيت شحال 
وصل البارمي، ما شي هداك هو الثمن، البارمي اليوم املصفاة مستقل 
على البارمي، إذن فني عارفني نتوما هاد الشي، نتوما ما ميكنش 

ارفاها، احلكومة اللي عتعرفوا املعطيات ألن فراسك، ما كاين غري 
ومنني جاتك، ما فهمتش أان هاد الناس هادو، ختلص الثمن كبري، 
احلكومة أجيو يف اللجنة حنا كنعطيوكم األسرار، احنا ما  
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ر، تنقولوا ليهم ها الثمن، وبوجهنا امح كنكذبوش على املواطنني،
  ما تتنخزنش، ملي نقولو خاصهم يتنقص

 :اجللسةالسيد رئيس 

د ر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيشكرا، ومن
 .النائب

 :النائب السيد نوفل الناصري

ما بني برانمج ومشروع  031السيد الوزير، كاين أزيد من 
وإسرتاتيجية فيما يتعلق ابحلماية اإلجتماعية، واآلن املغاربة  

أن و  كيطلبوا السيد الوزير حبقهم يف مثار دايل التنمية، خصوصا
هاد الربامج هادي ما قداتش على املفارقات املفاواتت اجملالية 
واإلجتماعي، كنسولوكم السيد الوزير اشنو غنديروا ابش كل مغريب 
ايخذ حقو يف هاد احلماية اإلجتماعية، ويكون عندوا حقو يف 

 .التنمية وتكون اإللتقائية بيناهتم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

شوف احلماية اإلجتماعية واش كاين شي واحد كيتكلم عليها أو 
أول مناظرة دارت، اي هللا درانها واستعدينكم وجئتم، عندان برانمج 

ستقبل ملدايل توسيع احلماية االجتماعية أكرب حتدي للمغرب يف ا
هو احلماية اإلجتماعية، واخا واحد عندو شوية ابش عايش اليوم، 
ولكن غدا منني ما يقدرش خيدم، ما عندو تقاعد ما عندو حىت 
شي حاجة وخا تدير راميد، راميد ما كافيش، إذن احنا خدامني 
على التوسيع دايل اإلجتماعية وهاد الشي كنقولوا صندوق 

اجع، حنا خدامني فيه، ومين املقاصة عباد هللا خاصها تر 
ابش يعلن ندعموا هاد الفئات واحلماية اإلجتماعية  CJI جيي

د الشارع، واحيف  ماشي غري للشيوخ، حىت األطفال الصغار
عاطل ما عندو حق فهاد البالد، إذن حنا خدامني وفاحتني هاد 
الورش أمام املأل، وما فيها اتمشكل وفعال خصنا تكون عندان 

 .، إن شاء هللا50ا نتائج من هن

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة جمدة بنعربية

شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا 
احلكومة احلالية يف جمال احلماية اإلجتماعية، وكذلك هي مناسبة 
لتثمني اجملهودات اللي قامت هبا احلكومات السابقة، وخصوصا 
حكومة األستاذ عبد اإلله بنكريان اللي اطلقت حزمة من الربامج 

ية فيها ابإلرادة والشجاعة القوية السياس اإلجتماعية، واللي حتلت
من أجل إصالح صندوق املقاصة للي بفضلو قدران منولو هاد 
الربامج، ما كانت لرتى النور لوال اإلرادة السياسية واجلرأة القوية. 
اليوم السيد الوزير، التحدي اللي كتواجه احلكومة دايلكم هو 

 جتماعية، جمهوداتالعمل على إعداد منظومة مندجمة للحماية اإل
مقدرة، إجراءات مزاينة يف قانون املالية، املسامهة التضامنية 

دايل التأمني اإلجباري واملعاش  86و 82للشركات، القانون 
ابلنسبة للمستقلني واملهنيني، ولكن كتبقى التحدي اليوم هو من 
الناحية التقنية ما غاديش نقولو لكم اشنو غديرو السيد الوزير، 

راكم عندكم الدراسات والتقارير والتشخيص كامل، احنا أنتما 
اللي كنطلبوا منكم هو مواصلة اإلصالحات الكربى يف جماالت 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، حماربة الفساد، حماربة الريع ألننا نعترب 
أن مستوى احلماية اإلجتماعية يعكس مستوى الدميقراطية واحرتام 

 -ااثني جتماعية وتكافؤ الفرص؛حقوق اإلنسان والعدالة اإل
ندعوكم لإلسراع يف إخراج السجل اإلجتماعي وإخراج املراسيم 
ذات الصلة ابلقوانني دايل احلماية اإلجتماعية واإلسراع يف تنزيل 
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ير، ندعوكم، السيد الوز -اثلثا خمرجات املناظرة الوطنية األوىل؛
ضمان ل لتطوير منوذج اجتماعي خالق للثروة ولفرص الشغل وذلك

الرتابط بني اجلانب اإلقتصادي واإلجتماعي ويف ذلك تفعيل عمل 
 ..من الدستور 32املقتضيات الفصل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هناك تعقيب إضايف؟ هل هناك رد السيد 
 الوزير على التعقيب؟

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ابلشؤون العامة واحلكامةاملكلف 

 2غري ابش نطمأن السيدة النائبة، ديك اجلرأة اللي كانت هادي 
سنوات، راه تزادت فيها حىت هي جرأة أخرى، راه زايدين القدام، 
مافيهاش، اآلن احلماية كيما قلت لكم اآلن السجل، إن شاء هللا، 

، غادي يتجرب يف الناحية 5108غادي يكون موجود يف 
أشهر دايل التجربة، ابش نقادو األمور ايال كانت شي  4 دالرابط

حاجة ما مقاداش، ومن بعد غتعمم، هذا هو قد اللي غيسمح 
لنا دوك الفئات اهلشة والشرحية املتوسطة الدنيا غتعرفوهم كلهم 
والناس ماشي غادي جيي يقول لك تنربح، اّل، شحال تتخسر، 

يل؟ ندك الطوموبواش عندك تلفون؟ واش عندك تلفزيون؟ واش ع
من شحال تتخلص يف الضو؟ من خالل داك املصاريف دايلو  
كتعرف الناس وكتديهم االول الثاين الثالث وتتحدد شحال غادي 
تعطي، هاد الناس داك الوقت راه واحد العدد الناس اللي حنا 
تنلقاو ما حاسبينهم شي والفقراء راه ممكن نوصلو هلم، ألن 

 07يدي اجملتمع ماشي للحكومة صندوق املقاصة بوحديتو ات
مليار وشي حاجة دايل الدراهم اعباد هللا، راه حسبوا شحال من 

 HCPفقراء غادي خترجوا من الفقر، ألن الفقر املدقع راه ل
 ..5104و 5114وماشي حنا ألن تدارت بني  4.2اللي قاهلا 

 

 :السيد رئيس اجللسة

دستوري، التجمع ال شكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل لفريق
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان أبليال

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أشنا هي التدابري املتخذة إلطالق حوار وطين حول 
النموذج التنموي اجلديد الذي دعا إليه صاحب اجلاللة، منذ أكثر 

 من سنة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد حلسن الداودي وزير الشؤون العامة واحلكامة

صاحب اجلاللة، اندى ابش يكون مشروع جديد، اآلن عمل 
جلنة، هاد اللجنة غتجمع كل ما كتب يف هاد امليدان، وتنقول 
للمؤسسات وال األحزاب اللي ما زال متوخرين، خصهم خيرجو 

ن جتي كشي حاجة للواقع، ابش هاد اللجنة تلقى ما جتمع، ما مي
هاد اللجنة وما تلقى والو، إذن خصنا نسرعو كلنا، ابش فعال 
نطعمو هاذ النقاش ابش يعطينا شي حاجة اللي شوية متفق عليه، 
إذن صاحب اجلاللة، راه أخذ مبادرة، إن شاء هللا نتمناو يتفق 

 .أن اجلميع يساهم فهاذ املشروع

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد عبد الرمحان أبليال

على كل حال هاذ السؤال وضعتو هاذي تقريبا سنة، يعين       
قبل من اخلطاب األخري اللي كيتحدث فيه صاحب اجلاللة، على 
هاذ اللجنة. فكل األحوال هاذ اللجنة اللي حبال اللي جا يف 

د حاخلطاب الدور دايهلا هو مجع التوصيات، وترتيبها، وإعداد وا
املشروع تنموي جديد. مبعنيتها كاينة واحد اجملموعة دايل 
العمليات التحضرية اللي خصنا نقومو هبا، وهاذ التوصيات هي 
يف الواقع واحد العصارة وال واحد اخلالصة دايل واحد احلوار، 
هاذ املوضوع دايل النموذج التنموي اجلديد راه هو موضوع كبري 

ة قو عليه املغاربة واحد األمل كبري جدا، وورش كبري جدا راه تيعل
جدا حبيث أنه كاين اللي كيهضر على مغرب جديد بعد هذا 
النموذج التنموي. وابلتايل هو موضوع ماشي موضوع دايل قطاع، 
أو ال دايل إدارة معينة، أو ال دايل مكتب الدراسات حبال اللي 
قالو بعض اإلخوة، هذا موضوع دايل املغاربة مجيعا ابختالف 
مواقفهم، ابختالف توجهاهتم والدليل خاص اجلميع يتحمل فيه 
املسؤولية مبا فيها احلكومة، وتعلن على واحد الورش وعلى واحد 
احلوار، حوار وطين، حوارات جهوية وحبقيقة حىت اهليئات 
السياسية خاصها اتخذ.. احنا مثال يف التجمع الوطين لألحرار 

ي دران مسار دايل الثقة اللعلى غرار اهليئات السياسية األخرى 
هو فيه واحد اجملموعة دايل األفكار اللي ميكن تشتغل، اللي  

 .كنوضوعوها مسبقا رهن إشارة هاذ اللجنة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف آخر أو يف املوضوع؟، رد السيد       
 .الوزير

 
 

حلكومة الوزير املنتدب لدى رئيس ا السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

غري واحد التوضيح ابش املواطن يفهم مزاين، ماشي وضعيت       
لنا السؤال هاذي عام احنا، ايالّه وضعيته اليوم غري حطيتو يف 
الصندوق دايلكم دايل املعطيات اليوم خرجتوه، ابلنسبة للحكومة 

و منوذج اذ النموذج هايالّه اليوم اللي تنجاوبو عليه. وتنقولو ه
سياسي كذلك، هو منوذج أخالقي، هو منودج فيه احملاور كلها 
لتصور جديد ملغرب ينخرط يف العوملة ويريد أن يكون من بني 
الدول الصاعدة يف كل اجملاالت، ابش ما نقصروش فقط يف 
اجلانب االقتصادي، وفعال هذا ورش كيطلب وقت كبري ماشي 

 وال يف ساعتني، إذن فعال صاحب ورش اللي كنتجوه يف ساعة
اجلاللة، اخذ الوقت املناسب، وراه بزاف دايل الناس كتبو فهاذ 
اجملال، ولكن املؤسسات اللي ما زال، كاين مؤسسات اللي 
اشتغلو، كاين مؤسسات اللي ابقيني ما اشتغلو ما عارفة والو. 
تنتمناو أن كل املؤسسات توجد التصور دايهلا ابش فعال يكون 

حد األمور، أمور متفق عليها ألن هاذ املغرب دايل النقاش، وا
 .دايل احلوار اهلادئ، فاحنا غاديني فهاذ االجتاه إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اللجنة

منر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيدة       
 .النائبة

 :النائبة السيدة خدجية شامي

شكلت عملية حترير أسعار "البنزين"  السيد الوزير احملرتم،
"، خطة مهمة للحد من نفقات صندوق 5و"الغازوال" و"الفيول 

املقاصة اليت كانت قد أصبحت مرهقة للتوازانت املاكرو اقتصادية 
يف بالدان. لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم، ما هي خطة 

ولية يف اع أسعار املواد البرت احلكومة للتخفيف من تداعيات ارتف
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السوق الدولية إىل مستوايت قياسية، وذلك حلماية املواطن ونسيج 
 .اإلنتاج الوطين؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 ئبة احملرتمة،شكرا السيدة النا

احلمد هلل شوية البرتول يف تراجع، ولكن ما نقيسوش الرتاجع       
مع داكشي اللي تنستوردو. تنستورو  "brut" دايل البيرتول اخلام

، والثمن دايل هاذ "raffiné" "املازوط" و"ليسانس" مصفاة
 "املازوط" و"ليسانس" اللي مصفي ماشي داميا لصيق متواز مع

"brut" ها، يكفي "le brut"  موجود راه اليوم هاذ الوقت
يف العامل ما خدامينش  3وال  5، ولكن مصفاة وال 60تقريبا 

 تينقص داك "املازوط" املصفى، إذن املصفى مستقل وتقريبا تقريبا
تيتزاد ابش تصفيه،  "le brut" أكثر من الثلث ايل الثمن دايل

ا  ا، ولو كان م. وهاذ الشي احنا متبعينو يومي% 33تقريبا واحد 
الثمن الدويل ألن الدولة  "flats" كان هاذ الشي سري، سري يف

منخارطة تتاخذ هّا الثمن دوليا غري اللي تنشوفو الرتكيبة ممكن 
كاين بعض الضرائب الصغرية دايل  "fret" نزيدكم كاين

 ، ولكن الضريبة الكبرية"frais financier" الكوالج
TVA" : 10%"كاين ، "la TIC"  "554يف "املازوط% ،
درهم،  71و 61درهم، وكاين بني  021وكاين كلفة التخزين 

 les stations سنتيم كيفرقوها الشركات مع 61و 71
d'essence " احملمدية، اليوم احملمدية 1تتعطينا نقطة صفر ".

، هاذ 8552 حىت 8554-8553خاص "املازوط" يدخل ب
آه  8اسكت، .. بووانو 8الشي فاش خاص يوصل للمحمدية 

-8553أان اللي تنتكلم، أان اللي مسؤول تنقول خاصو يوصل ب

، هذا زائد كلفة النقل "flats" اليوم على مثن 8554-8552
 ...ألزيالل والراشيدية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، صراحة يعين احلكومة، يعين نقولوها بصراحة       
ليست هلا جرأة سياسية كافية من أجل أهنا حتد من هاذ وليست 
هلا جرأة سياسية كافية ألهنا توفر على خطة لتحقيق أو لتخفيف 
تداعيات ارتفاع الثمن دايل هاذ احملروقات. صحيح اليوم احلكومة 

اوضات مع شركات من أجل نقص الثمن أو ال الوزارة تقوم مبف
دايل احملروقات، ولكن حلدود الساعة الثمن دايل السوق الدولية 
يف البرتول كينخفض، لكن الثمن على املستوى احمللي ال ينخفض 
تلقائيا، والشركات تتقوم بواحد التلكؤ من أجل اخنفاض هاذ 

 .الثمن

كافية، هاذ الثمن سنتيم غري   61األمر الثاين السيد الوزير،       
دايل اخلام والثمن دايل البيع للعموم راه كاين عالقة وطيدة 

. اليوم % 81بيناهتم، إيال اخنفض راه كينخفض بنسبة دايل 
تتقول لنا، السيد الوزير، كريتفع الثمن دايل البرتول وما  
كينخفضش على السوق الوطنية، ليس ابلضرورة ينخفض على 

تكاليف، راه حىت احنا قمنا بدراسة  السوق الوطنية ألن كاينة
دايل األرقام، ولقينا أبن هاذ التكاليف تتنعاكس، وكاين هامش 

دايل الدرهم،  5532دايل الربح ابلنسبة هلاذ الشركات تيوصل ل 
دوالر، اليوم عندان..  24كان الثمن دايل البرتول   5106يف 

دايل  00دايل الدراهم يعين اليوم راه الثمن ب 8وكان الثمن يف 
 ...الدرهم. السيد الوزير املرسوم
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ طيب       
 .األصالة واملعاصرة، من بعد ذلك االستقالل تفضل

 :النائب السيد هشام املهاجري

فعال السيد الوزير، املغاربة صوتوا لكم. جاللة امللك، يف       
أعطى للشعب  5100مارس ويف الدستور دايل  8اخلطاب دايل 

املغريب خيتار احلزب اللي غادي يقود احلكومة، ولكن صراحة 
خذلتو املغاربة، السيد الوزير، غدرتوهم وخذلتوهم مسيوها كيف ما 

أغلبية  ومة بكافة مكوانتهبغييت. الربملان هو اللي نصبكم كحك
ومعارضة، طلب منك تسقيف أسعار احملروقات، ما درتيش 
خباطرو دريت خباطر الشركات، واش أنت وزير احلكامة وال وزير 
الوساطة؟ واش هديك وزارة احلكامة وال وزارة الوساطة؟ أان ما 
عمري مسعت شي وزير كيقول على املغاربة كيدير الكورطاج 

فرنك، ماشي من حقك، أنت  21ك وال فرن 61يتحدد يف 
 ..ولييت كورتيي وال وزير؟. انت ما نوبوكش املغاربة ابش

الربملان طلب منك حتدد األسعار تسقف األرابح خصك       
ي تسقفهم، واليين انتما احتقرتو املغاربة واحتقرتو الربملان، هاذ الش

اللي غادي نلخص ليك، عرفيت عالش السيد الوزير؟ ألن ما  
كتعرفش داك درهم اللي صرحيت لنا يف اللجنة كيمشي ال أخالقيا 

 درهم يف 211أبنه كيكلف سائق الشاحنة ألف درهم، 
"plein"  هي اللي كان كريبح ألن أنت مّلي كتدير

دايل... كتديرها فابور ما تتمشيش لسطاسيون، ما  "املازوط"
 درهم يف 41غتفهم هذاك الطاكسي الصغري اللي كتزاد عليه 
درهم يف  21العشية، ما غتفهم الطاكسي الكبري اللي كتزاد عليه 

العشية، ولكن أنتما ما دتري قيمة ال مواطنني ال برملان، أنتما  
كتجتمعو هنار اخلميس كتديرو جملس إدراة الشركات ماشي جملس 

 .احلكومة، وامسح ليا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شرتاكي.. نقطة نظام العدالة تعقيب إضايف للفريق اال      
 .والتنمية، السيد رئيس الفريق

 :النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام(

 السيد الرئيس،

احنا كنشتغلو يف إطار نظام داخلي، واللي فيه الدستور،       
وفيه االحرتام. نعرّبو على اآلراء دايلنا واملواقف دايلنا كيف ما 

 كورتيي! أان كنطلب السيد النائب  بغينا، لكن أن يوصف وزير
 .يسحب هاذ الكلمة، ألهنا ال تليق هبذا اجمللس، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، ينبغي أن يكون االحرتام فيما بني.. داخل املؤسسة،       
 .نقطة نظام السيد رئيس الفريق تفضل

 :هشام املهاجري )نقطة نظام( النائب السيد

 السيد الرئيس،

هو كلمة وسيط ليست بسبة، وإيال كان كيفهمها شي حّد       
 .سبة أان أسحبها. كلمة كورتيي ابللغة الفرنسية هو الوسيط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا على سحب هذه الكلمة، طيب.. طيب السادة       
النواب.. شكرا للسيد النائب على سحبه هلذه الكلمة. وتعقيب 

 .إذن الفريق االستقاليلإضايف للفريق االشرتاكي تفضل، 

 :النائب السيد عمر احجرية

ية  السيد الوزير، كيما تتعلمو أبنه املناطق البعيدة واملناطق النائ      
كتنتظر من احلكومة مبادرات اللي ختفف عليها العبء دايل 
واحد األزمة تتعيشها، وعلى رأسها اجلهة دايل الشرق. وكيما 
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نا أنديو احنا مثن البعد، ال يعقل أن تتعرفو قلتوها دااب عاد كنأديو
مثن البعد، ال يعقل أننا أنديو مثن "املازوط" ومثن "ليسانس" أغلى 
من الوسط دايل املغرب! ال يعقل أن احلكومة ما توجدش حّل 
يف أقرب وقت هلاذ املشكل اللي هو مشكل بسيط. وابلتايل السيد 

 توجد حلالوزير، ندعوك إىل أنه، تدعو احلكومة كذلك ابش 
على األقل تنقصو من األزمة شوية دايل الغالء اللي كتعرفها هاذ 
املناطق، راه ماشي كتهضر على "ليسانس" بوحدو مّلي كتهضر 
على "ليسانس" و"املازوط" كتهضر على النقل، كتهضر على 
البطاطا، التوم، ومطيشة واخلضرة كلشي، مّلي تتغلى األسعار 

و  فهاذيك املناطق النائية راه كنأديوكنأديو مثن احملروقات أكثر 
كلشي أكثر، وابلتايل هللا خيليكم حاولو أنكم تلقاو حّل لألزمة 

 .اللي كاينة فهاذ املناطق البعيدة وعلى رأسها منطقة الشرق، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب إضايف للفريق االشرتاكي      

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس،

، %32السيد الوزير، األسعار اخنفضت املواد البرتولية حبوايل       
. السيد الوزير، نثمن هذه %6ولكن وطنيا مل تنخفض إال حبوايل 

اجملهودات، اجملهود احلكومي ونطالب بتخفيض يناسب األسعار 
 .العاليمة للمسامهة يف السلم االجتماعي والوطين، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .قي تعقيب إضايف آخر، العدالة والتنميةاب      

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ املوضوع دايل األسعار بصفة عامة هو  السيد الوزير،      
موضوع جمتمعي مهم، وينبغي أن حيظى ابألمهية الالزمة. وأان 

 حكومة اليت سبقت اجلرأة ملعاجلة موضوععارف أبنه كما كانت لل
املقاصة الذي تدحرج لعقود، أعرف أبن هذه احلكومة قادرة وهلا 

 .اجلرأة على معاجلة هذا املوضوع

ولذلك كنطالبوكم السيد الوزير، وأنتم كنتم سّباقني ابش       
تطلعو للمنصة وتقولو التوصيات احنا مصادقني عليها. التوصية 

جملس املنافسة تنشكرو جاللة امللك، على التفعيل األوىل دايل 
دايهلا، واحلكومة اليت يعين اليوم اعطت للناس املنتسبني هلذا 
اجمللس، واجمللس سيقوم بدوره، ولكن بغيناكم يف القضية دايل 
التسقيف كذلك أن تكون اإلجراءات الالزمة ابش إلعطاء اهلدف 

اين ني أنه الثمن اللي كمرة أخرى هو إعطاء الثقة، يعرفو املواطن
 01واّل يكون  05يف املومبات هذاك الثمن دايل الثقة، يكون 

 .نثيقو فيه 8والّ يكون 

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير هناك رد على       
 .التعقيبات؟ تفضل السيد الوزير

 السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

اإليناء مبا فيه زيدو وا صايف صحا اللي عايش يف شي حميط داك 
اللغة هي اللي عارف، ماشي لغة الربملان، أان ما نعاودش الكالم 
الربملاين حىت هو تيشد التعويضات على البنزين، كاينة هكاك، ما 

هاد الشي  النقلتنكرهاش، فيما خيص الغال دايل هاد الشي الربيد 
وهاد الشي  5118اللي دار من  5118حنا تنطبقو لقيناه يف 

راه كان يف السكر، راه ماشي غري البرتول، السكر دروك كاين 
 04و 03اللي يف الدار البيضار عندي يف تيزي نيسلي راه تيتباع 

درهم تنضاربو كيفاش ندي السكر تكون عليه تيكيتا واحدة يف 
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تا كيف نديرو ابلبرتول ابش تكون عليه تيكياملغرب كولو، اآلن  
عمل كبري ثقيل ما ميكنش جييكم يف حلظة  واحدة كولو هذا

وحدة، وما ميكنش اإلصالحات هاد احلكومة كاع املشاكل اللي 
السنوات، ونكونو واقعيني، اآلن  2حتلها يف  تراكمت على املغرب

دوش نعالش تتغوتو اللي ما عارفش املعطيات يسكت، اللي ما ع
املعطيات يقول أودي الغال كاين ويدخل يف التقنيات ما عارفهاش 
من جيه الغال راه املواطن راه فاهم كلهم.. األسعاراللي مصايبينها 

، الوكالة ها هيا، عالش تتكذبو على الناس، ما 5118يف 
تنكذبوش، سكوت، خليين نتكلم، اهليكلة كاينة، ومطبقينها 

ي كاين، إيال سقفت غادي ندير وداك الشي اللي قلت هو الل
سنتيم، سقف خليين أان مع الناس أان الكالم اللي غنقول  61

يوم شحال خاص يهبطو، ابش اجملتمع يعرف  02بغيتكم يف كل 
الواقع، حنا ما كنلعبوش مع املواطنني، تقول ليا خدام مع 
الشركات، أان اب عندو الشركة هللا يرمحو، وال تيصوتو عليه 

ش هاد الكالم، انت رمبا تدافع على ها الشركات الشركات، آ
ماشي أان، آش عندين من مصلحة يف هاد الشركات، هاد الكالم 
اخلاوي وهللا ما بقا يتيقوكم حىت شي واحد على هاد الكالم 
اخلاوي ألننا حنا عارفني الناس، أان راه بعت داييل ابش نكون يف 

اك ، أان ماشي من دهاد السياسة، كاين اللي ال تغىن من السياسة
النوع ابش جيي شي واحد يتزايد عليا هنااي، أان ما جايش ابش 

وزير نبدا ندير ندافع على الفراد داييل ما جايش الربملان  نكون
ابش نغتين جاي ابش ندافع على األفكار داييل، وما خلصتش 
الفلوس ابش جني الربملان، خاصنا هاد الشي إما يكون هاد الربملان 

ويقول شي كالم مسؤول، إما كالم اللي حىت واحد ما مسؤول 
يثيق الش ما يصالح حىت ل شي حاجة، حنا تنقولو للناس أ 

سنتيم هي اللي كاينة واللي قال  61عباد هللا أان مسؤول على 
راه  العكس جيي نعطيه احلساب، صايف وأما تقولو يل الغال الغال

 .عارفني شنا هو.. وما عارفش شنو هو.. واه

 :لسيد رئيس اجللسةا

منر للسؤال املوايل للفريق االستقاليل، تفضل السيد النائب، كاين 
رئيس الفريق هللا خيليك، تفضل السيد النائب، السؤال تفضل 

 .السيد النائب بطرح السؤال

 :السيد النائب عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

ك واش جيازيك خبري بغينا غري نسمعو من عند دااب السيد الوزير هللا
عندكم شي رؤية ابش ديرو التسقيف دايل هاد األسعار ألن هاد 
املوضوع اآلن دايل األسعار الثمن د األسعار أصبح بكل صدق 
موضوع فيه نوع من املزايدات السياسية فيه نوع من اللغط ومن 

 .شكرا ابخلريبغيناكم غري توضحوا األمر هللا جيازيك ، اجلدل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 6شهور زائد  6اان وضحت للمغاربة ما يكفي قلت هلم عندي 
شهور  6من قانون املنافسة، أان ما بغيتش نضيع  4شهور املادة 

ر وخنلي الشركات ال انتما ال احنا ال اجملتمع يتفرج، شهو  6زائد 
دراهم، قلت لكم أعباد هللا،  5يطلعوا اثين بدرهم ويطلعوا ب 

إيال ما هبطتوا شي أان معكم واش أان غادي هنرب أان معكم، إيال 
شهور  6شهور و 6ما هبطتوا شي نطبق ولكن إيال هبطتوا ديك 

للي عكم، هاد الشي اغادي تفلت يل من يدي ونبقى كنتفرج م
 .بغيتوا، نديرها غدا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

دااب السيد الوزير، دااب احنا غنتاظروا، أنت السيد الوزير، مشكورا 
اتصل هباد الشركات ابش يهبطوا الثمن؟ ماشي هباد الطريقة  

ة اليوم خاص تكون العالقة بينكم وبني املهنيني واضح كنشتاغلوا،
قانونية ما كيمكنش نشتاغلوا هباد الطريقة دايل ال بد خاص 
هتبطوا وحىت التصريح دايل رئيس دايل اجلامعة دايل النفطيني قال 
لك هاد الشي ما كاينش منه وأان عندي معلومات أبن الناس  

عيد القضية دايل تص كانوا غايهبطوا الثمن السيد الوزير، يف
 2األسعار السيد الوزير مرارا قلتيوا أبن انتما راهم جمازيني وهذه 

شهور قلتيوا أن أودي امللف راه وضعتوه لدى رئيس احلكومة واش  
كتنتاظروا السيد الوزير، أان السيد الوزير تنقول لكم راكم شفتوا 

نكم ال ما أ اإلضراابت األخرية دايل املهنيني راه هللا جيعل السالمة
دخلتوش هاد املوضوع راه غيشكل خطر على األمن واالستقرار 

 .دايل البالد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ هل هناك من 
 رد على التعقيب السيد الوزير ؟ تفضل

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :مة واحلكامةاملكلف ابلشؤون العا

والو غري نكونوا واقعيني هاد اهليكلة ماشي أان اللي درهتا، ماشي 
هكداك، هاد اهليكلة كاينة، خدم هبا املغرب هي اللي مطبقني 
ا اليوم هي اللي مطبقني اليوم واملغاربة منني نقولوها رمبا دايرين فين
 يلالثقة اللي ما درتوهاش انتما، أان قلت ما ابغيش نضيع سنة داي

شهور، سياسيا ما بغيتش  6شهور  6واش عندي احلق يف سنة 

نضيعها، وتنتاخد القرار فيها وغدا إيال شفت ما بغاوش يطبقوها 
وهذا قاهلا وما طبقش أان غنسقف إيوا أان قاعد قدامكم قدام 

 6شهور زائد  6املغاربة، وابقي أكثر من هاد الشي أان عندي 
املغاربة ما خاصش شي واحد شهر، أان مسؤول على القطاع أان 

قداان  اثين يطلع درهم، ما شغلكش غدا يتفال عليهم يف هاد الثمن
 ..وال ما قادش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا لك السيد الوزير، وأشكر السيد الوزير 
على مسامهته يف هذه اجللسة ومنر إىل قطاع الشؤون اخلارجية 

الوزيرة بسؤال أول لفريق التجمع والتعاون مرحبا السيدة 
 .الدستوري

 :النائب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرئيس،

 .السيدة الوزيرة، حول مستجدات القضية الوطنية نسائلكم؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

يف نفس املوضوع، سؤال لفريق العدالة والتنمية، مجعهم آه، تفضل 
 .تفضلي السيدة النائبةالسيد النائب لطرح السؤال، 

 :النائبة السيدة منينة مودن

 السيد الرئيس،

إىل  تعترب القضية الوطنية قضية املغاربة من البوغاز السيد الوزير،
الكويرة لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن مستجدات وجديد قضيتنا 

 .األوىل؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

والسادة النواب االنتباه أعطي السيد الوزير، أرجو من السيدات 
الكلمة للسيدة الوزيرة اجلواب على سؤالني، تفضلي السيدة 

 .الوزيرة

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 السيد النائب احملرتم،

ة يف ما خيص مستجدات القضية الوطنية نبغي نذكر ابملقاربة املغربي
 املعتمدة يف التعاطي مع قضية الصحراء املغربية واللي يف احلقيقة

للمسرية  43مت تثمينها يف مضامني اخلطاب امللكي مبناسبة ذكرى 
اخلضراء اللي خالل هاد اخلطاب صاحب اجلاللة، امللك حممد 

أكد على ضرورة تعاطي مع هذه القضية السادس، نصره هللا، 
ابلوضوح والطموح، الوضوح يف املبادئ واملرجعيات الثابتة 
للموقف املغريب يف ما خيص هاد القضية، أيضا التعامل بكل حزم 
وصرامة بكل التجاوزات اللي ميكن متس مبشروعية ابحلقوق 
املشروعة للمغرب أو ميكن هلا متس أو تشكل واحد االحنراف 

املسار دايل هاد التسوية، الطموح أيضا يتعلق ابلتعاون على 
اإلجيايب اللي عرب عليه املغرب بدعمه جلهود املبعوث األممي وأيضا 
يف كل املبادرات اليت هتدف إىل إرساء مسار سياسي جديد وذو 
مصداقية، فمع هاد احملددات نبغي نشري أبنه أخذا بعني االعتبار 

ا على أوال على قرار جملس األمن فاملستجدات انخذوها نبنيوه
أكتوبر  30كما تعلمون، اللي متت املصادقة عليه يف   54.41
، واللي حقيقة كان تطورا نوعيا شيئا ما، وأخذا بعني 5102

دايل النقط اللي هي أساسية، األوىل أنه مت،  13اإلعتبار واحد 
هاذ القرار أكد على ضرورة إنطالق املسار السياسي قصد 

إىل حل سياسي توافقي واقعي وعملي ودائم، فهذه الوصول 
احملددات واملعايري اليت مت اإلشارة إليها يف هذا القرار، وابلنظر هلذه 

املعايري فنجد أن مبادرات احلكم الذايت اليت يعين قدمها املغرب 
هي، هو، احلل األنسب أخذا بعني اإلعتبار هذه احملددات وهذه 

 .املعايري

اللي ميكن لينا نركزو عليها وهو أنه خالل هاذ  النقطة الثانية:
 القرار مت التأكيد على حمورية دور اجلزائر حبكم مسؤوليتها القانونية،

مسؤوليتها التارخيية والسياسية، حيث مت دعوهتا إىل املائدة 
دجنرب هذا الشهر، خبصوص  16-12املستديرة اليت ستنظم يف 

 .بيةالنزاع اإلقليمي حول الصحراء املغر 

النقطة الثالثة: اللي ميكن نسجلوها أيضا يف إطار هاذ القرار هو 
أنه هاذ القرار قطع مع أسطورة األراضي احملررة، حبيث توجه القرار 
خماطبا البوليساريو ومن ورائها اجلزائر بعدم نقل هياكلها إىل 
منطقيت اليت مت حتديدهم فهاذ القرار وهي منطقة تيفارييت وبئر 

افة إىل احلد من اإلستفزازات اليت تكون شرق جنوب احللو، إض
املنظومة الدفاعية املغربية، فهذا ابلطبع يدخل يؤكد شرعية وجاهة 

 .املوقف املغريب إزاء الوضع هبذا اجلزء من الصحراء املغربية

فهاذ الثالثة دايل املستجدات اللي قلتهم ابختزال، هاذو تينضافو 
ات نت يف خمتلف يعين احملددللمكتسبات اللي أصال عندان كا

دايل هاذ املقرر، واللي ابلطبع أعطى األولوية للمبادرة املغربية 
للحكم الذايت، أيضا أعطى الطابع اجلدي وهاذي املصداقية 
للمغرب يف التفاعل مع هاذ القضية، إضافة إىل الدعوة إىل إحصاء 
ساكنة تندوف، إيال بغينا نسجلو حمطة اثنية أخرى تنضاف 

ة جل يف هذه السنة وهي املائدة املستديرة جبنيف، اللي ابلنسبوتس
لنا هي فرصة للحسم يف إجراءات بناء الثقة اللي تعد يعين من 
بني املكوانت األساسية ملا سيلي فهي حمطة مهمة ابلطبع اللي  

 .من هذا الشهر، وشكرا 16، 12كما أشرت سوف تتم خالل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .ق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائبشكرا، تعقيب فري
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 :النائب السيد نور الدين األزرق

السيدة الوزيرة على التفاعل دايلكم، ألن هاذ املوضوع مهم ومجيع 
نتمناو أنك  6، 2املغاربة متبعينو، وابلتايل هاذ اللقاء جنيف 

تبقاو تواصلو معاان أو نعرفو املستجدات تقريبا إن شاء هللا، 
ناكم تشركو مجيع الفعاليات السياسية، االقتصادية، وكذلك بغي

االجتماعية، اجلمعوية، ملواجهة اخلصوم دايلنا، أو كذلك تنوير 
الرأي العام كل واحد من موقعه، نعرفو واش هاذ املستجدات، 
احنا يف التجمع، ففريق التجمع الدستوري كنثمنو، كنوهو ما جاء 

ة، واللي رية اخلضراء املظفر يف اخلطاب جاللة امللك، مبناسبة املس
جاللة امللك، اخلطاب دايلو كيشكل واحد احللقة جديدة من 
حلقات حسن النية، اليت أظهرها املغرب يف تعامله مع اجلارة 
اجلزائر، وما اليد الكرمية جلاللة امللك، املمدودة هلذا األخري، سوى 

لرخاء ا أتكيد على أن جاللته، ال يتواىن يف التفكري يف سبل حتقيق
واإلزدهار لشعوب املنطقة كاملة، وتكريس مبدأ التعاون لتنمية 
الفضاء املغريب، وكذلك يف فريق التجمع الدستوري نثمن اخنراط 
املغرب يف املبادرات البناءة اليت تقرتحها األمم املتحدة ومنها احلكم 
الذايت، واليوم كنعتربوه ال خيار منو لطاولة احلوار حول هاذ 

 .، وشكرااملوضوع

 :السيد رئيس اجللسة

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب شكرا

 :النائب السيد يوسف غريب

شكرا السيدة الوزيرة على هاد الوحدة التواصلية املتعلقة ابلقضية 
األوىل دايلنا الوطنية، اللي بغيت نقول هو أن يف اللحظة اللي  
كان املغرب يعين املبادرات دايلوا دائما تتسم بدينامية سياسية 
واقرتاحية مهمة، لكن تواجه بصميم سياسي من األطراف 

م ف ء كنا غاديني فيه عرقلة واخلصو األخرى، تذكرون من اإلستفتا
األمم املتحدة أعلنت يعين استحالة القيام هبذا اإلستفتاء،  84

، 5117واملغرب لتجاوز هاد العدم والفراغ اقرتح احلكم الذايت يف 
يف املقابل دائما الصميم السياسي قبلنا ودخلنا يف جوالت متاع 

يم الصمتفاوض مت جوالت مكوكية، مث بعد ذلك نفس األمر 
السياسي من األطراف األخرى، اليوم ندعى إىل جولة جديدة، 
سؤالنا هو هل قمنا بتقومي ملسلسل التفاوض؟ وماذا أعددان 
لضمان إنتاج سياسي يتجاوز اإلنسداد السابق؟ املسألة الثانية 
عالش تنقولو هاد املسألة ألن قد تتحول هاد املفاوضات أو هاد 

قتات منها سياسيا خصومنا على اجلوالت إىل عملية إهناء ي
الصعيد الدويل، إفريقيا نتساءل يف نفس اإلجتاه ماذا راكمنا 
دبلوماسيا لتصحيح اخلطأ التارخيي الذي حتدث عنه صاحب 

كيغايل، نريد أن نعرف ومث مسألة أخرى ملاذا  اجلاللة، يف خطاب
ال نشرتط مثال قبل الدخول يف املفاوضات يعين القيام إبحصاء 

جئني، كشرط ضروري قبل أن ندخل إىل أي مفاوضات، وأي الال
خطة السيدة الوزيرة إسرتاتيجيا لتفعيل أدوار الدبلوماسية املدنية 
ملنع املساحات املدنية الشاغرة اليت يتحرك فيها خصومنا خاصة 
وأن التحوالت اليوم احلاصلة يف العامل تتسم مبفاجآت وإرهاصات 

دويل، ة كالسيكية يف حميطنا النتاع تغريات سياسي اللي يعين
 .وشكرا لكم

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل هناك من تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة على التعقيبات، 
 .تفضلوا

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

لتبليغكم  بعجالة ابلفعل احنا سنتواصل بكافة الوسائل املتاحة
بكل املستجدات سواء يف إطار اللجان أو غريها، فيما خيص يعين 
املسار احملطة دايل جنيف هي لسنا حنن يف مرحلة مفاوضات هذا 
ما يتم التأكيد عليه، أشرت إىل املقاربة املعتمدة الوضوح والطموح 
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للي هي أساسية، ال حل خارج السيادة وأيضا لدينا حمددات ا
الوطنية، ال مسار بدون إشراك مجيع األطراف املعنية، ال مضلة 
خارج األمم املتحدة، ورفع كل التجاوزات، وهذا مت اإلشارة إليه 
يف إطاراخلطاب امللكي السامي يف ذكرى املسرية اخلضراء يف 

 ، فهادي كلها مقومات وحمددات نشتغل عليها ويعين5107
هناك كما أشرت نرى أن اجملتمع الدويل يعين يتفاعل إجيابيا معنا 

ن االعرتافات يف السنني األخرية، وغريها م وهذا ملسناه يف سحب
 .املواقف، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، منر السؤال املوايل فريق األصالة املعاصرة، 
 .تفضل السيد النائب

 :الرحيم عثمونالنائب السيد عبد 

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، هل للحكومة سياسة واضحة املعامل للتنسيق 
 والتعامل مع خمتلف مكوانت الدبلوماسية املوازية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال وكما تعلمون 
الدبلوماسية املوازي هي تعترب حمورا مكمال للعمل الذي تقوم به 
الوزارة، هناك جمموعة من الشركاء الذين يعملون يف هاد اجلانب، 
السادة النواب، اجملتمع املدين، األكادمييون، وسائل اإلعالم، اجملال 

بالطبع من األساسي أنه يكون هناك واحد اإلقتصادي أيضا، ف
العمل مشرتك وواحد التنسيق متكامل ابش يكون عندان واحد 
النجاعة، على مستوى جملس النواب اللي نقدروا نسجلوا أن هناك 

واحد التطور ملموس جدا شفناه يف الوفود، تبادل الزايرات على 
عيات مجمستوى الندوات واللقاءات اليت تنظم، أيضا على مستوى 

الشراكة اليت مت إحداثها مع جمموعة من الدول، يف اجملال أيضا 
هناك عالقات عندان مع األحزاب السياسية بدعم مشاركة الشبيبة 
السياسية يف جمموعة من احملافل اجلهوية والدولية، أيضا مع 
املنظمات الغري احلكومية ما سجلناه مثال غري يف هاد السنة تقريبا 

مجعية ومنظمة  21 دعم مادي ومعنوي ألكثر من الوزارة قدمات
غري حكومية، ابإلضافة إىل ذلك لدينا قاعدة بياانت ومعطيات 
هتم جمموعة من املراكز دايل األحباث املهمة وعشرات األساتذة 
والباحثني اللي كنتفاعلو معهم يف جمموعة من القضااي الدولية 

امل هوكيفاش والدبلوماسية، إمنا أظن األساسي فهاذ الشي ك
يكون هناك واحد األداء ذو جناعة وهذا يعتمد على نقطتني 

 :أساسيتني ابلنسبة يل

: التنسيق املسبق يعين من الضروري أنه يكون هناك واحد أوال
التواصل قبل املشاركة أواملسامهة أو القيام هباذ األعمال اليت تدخل 

اذ اجلانب ه يف الدبلوماسية املوازية ضروري يكون هناك تنسيق ويف
الوزارة دائما عرّبت على يعين ابهبا مفتوحة على مستوى خمتلف 

 املصاحل واملديرايت إليفادكم جبميع املعلومات الضرورية،

: أنه من بعد ّما كتكون هاذ اللقاءات نتمىن أن يكون أيضا ااثني
تنسيقا حىت يكون هناك خمرجات هاذ اللقاءات شنو هي 

ية نرفعو ابلعمل واألداء دايل الدبلوماسالتوصيات وكيفاش يعين 
 .املوازية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم عثمون

 شكرا السيدة الوزيرة،
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ما قلتموه يف إجابتكم مهم، ولكن على أرض الواقع هناك بعض 
ليه يف إاألحيان تنقول يف بعض األحيان األمور خمتلفة، ما نتطلع 

فريق األصالة واملعاصرة هو دبلوماسية شاملة، دبلوماسية برملانية 
اللي هي بدورها أصبحت دبلوماسية رمسية، دبلوماسية حزبية، 
دبلوماسية مدنية، دبلوماسية ثقافية، إعالمية، اقتصادية وروحية، 
بعبارة أوضح ديبلوماسية موازية فاعلة ال تقوم ابلتأثري على 

لرمسية والدبلوماسية احلكومية، دبلوماسية كاملة الدبلوماسية ا
وليست مكّملة دبلوماسية استباقية وليست دبلوماسية الحقة، ما 
 حنتاج إليه السيدة الوزيرة اليوم وما حتتاج إليه الدبلوماسية املوازية

هو اإلشتغال وفق واحد الرؤية واحدة وموحدة، موحدة ما ميكن 
إيال ما كانش التنسيق مع متعدد ليناش هاذ الرؤية تكون انجحة 

اإلجتاهات والتخصصات بني خمتلف الفاعلني الدبلوماسيني أكانوا 
رمسيني أو غري رمسيني، هلذا احنا كنطالبو السيدة الوزيرة خبلق آلية 
فعلية وأفقية اللي غادية تكون بني الدبلوماسية احلكومية الرمسية 

لفعلية وهي ايل هاذ اآللية اوبني الدبلوماسية الربملانية، يف املهمة د
املواكبة والتنسيق كيما هضرتو عليها السيدة الوزيرة والتشاور 

تمثيل ال املستمر حول اإلسرتاتيجيات، االسرتاتيجيات دايل
 .لنواب السادة النواب والسيدات النائبات يف اخلارجاب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ العدالة والتنمية

 :النائب السيد بوعبيد لبيدة

دايل الشباب من مدينة الفقيه بن صاحل مت  2السيدة الوزيرة، 
االختطاف دايهلم من تونس حتت هتديد السالح ومت اإلدخال 
دايهلم إىل ليبيا يعين بطريقة غري قانونية، وصدر يف حقهم الطرد 
من طرف يعين صدر يف حقهم الرتحيب من طرف املدعي العام 

كيتوفرو على جواز السفر وتذكرة دايل   2وهاذ الشباب ب  اللييب
 3العودة للمغرب، تنسائلوكم آشنا هي اإلجراءات وهاذي من 

شهور واحنا كنحاولو وفشلنا أننا نرّجعهم للمغرب. كنسائلوكم 
أشنا هي اإلجراءات اللي اختذتوها قصد قصد مساندة هؤالء 

 .يدة الوزيرةللشباب إىل إعادهتم إىل املغرب؟ وشكرا الس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ الرد السيدة الوزيرة تفضلي

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

فيما خيص النقطة األوىل دايل الدبلوماسية املوازية، فاحنا على 
يل على عمليا يف التفعاستعداد لدراسة كل املقرتحات ولنشتغل 

أرض الواقع، ابلنسبة للنقطة األخرى فالوزارة أظن حسب 
املعلومات ما يتبني من طرح السؤال أن الوزارة املكلفة ابجلالية يف 
اخلارج تتبع امللف وسوف أحبث يف هذا الشأن وأبّلغها هبذا 

 .املوضوع، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 القطاع الفريق اإلستقاليل شكرا، السؤال املوايل واألخري يف
 .اللوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

السيدة الوزيرة كما تعلمون أصبحت املنظمات الدولية حتتل دورا 
هاما لعرض ومناقشة املشاكل املختلفة للعالقات الدولية، ما هي 

الوطنية  ابخلرباتاليت تقوم هبا الوزارة من أجل الدفع  اجملهودات
 للتواجد على مستوى هاد املنظمات، واليت ال ختفى أمهيتها ابلنسبة

 للقضية الوطنية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة
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السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

ى مستوى املنظمات علالسيد النائب احملرتم، ابلفعل متثيلية املغاربة 
األممية هو مسألة مهمة اللي كتساهم يف إشعاع املغرب على 
املستوى الدويل وأيضا يف خدمة خمتلف القضااي اللي كتهم بالدان، 

ترشيح كل سنة يف خمتلف  02حاليا كنتوصلو تقريبا ب 
إىل تعيينات دايل هاد  %011القطاعات، واللي كنتوصلو تقريبا 

داملسائل املهمة، أوال جدية هاد  5يعكس الرتشيحات، فهذا ك
الرتشيحات اللي كنتوصلو به، اثنيا: أن هناك عمل دبلوماسي 
يقام فيما خيص يعين احلصول على دعم الدول الشقيقة لدعم هذه 

ما كافياش راه تنشاطركم الرأي أبنه احنا  02الرتشيحات، إمنا 
 هاد يف حمتاجني يكونوا هناك، يعين، شي ترشيحات أكثر وأعلى

اجلانب، هذا كيعتمد ابلطبع على أنه تكون هناك املعلومات 
متوفرة خبصوص املناصب، وهادي مسألة اللي كنتوفرو عليها من 
خالل ال البعثات دايلنا يف اخلارج وال من خالل الشركاء دايلنا 
الدوليني، ما يتم يف بعض األحيان هو اجياد الكفاءة، اجياد، يعين، 

قول شي كفاءات، الرتشيحات فالكفاءات الرتشيحات، ما ن
متوفرة إمنا بعض املرات ما كيكونوش املعطيات موجودة 
للرتشيحات املؤهلة للحصول على هاد املناصب، فلذلك من 
الضروري االشتغال على قاعدة معطيات، ألنه، غالب األحيان،  
كيكون هناك ختصصات دقيقة يل كنحتاجوها وكيكون الوقت 

ش نعبأو هاد الرتشيحات واجلهد كيكون هناك وجيز، فالوقت اب
 ..تيمشي لنا يقدر يضيع الوقت يف هاد اجلانب، فلذلك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب

 

 

 :النائب السيد حلسن حداد

السيدة الوزيرة، كنت تنتظر أنه تكون معلومات أكثر دقة مما 
أعطيتموه، ألنه كنت اتنتظر تقول يل شحال كاينة من املناصب 
الدولية السامية اللي مهمة ابلنسبة للمغرب، واسناهي اللي 
غتكون شاغرة هاد السنة وال السنة املقبلة؟ وشنا هو اهلدف دايل 

؟ واش ابلنسبة هلذه املناصب الشاغرةاملغرب وال النية دايل املغرب 
عمل ، الهي، يعين واشنامن خطة أوجد؟ واش من، يعين، تواصل 

اللي غادي نقومو به فهاد اإلطار هذا؟ إيال ما كانش هاد املسألة  
كثري من الدول، يعين، هلا واحد التفوق كبري ابلنسبة لنا، راه كاينة 

ن دولية واملديريتقريبا ما بني األمناء العامني للمنظمات ال
التنفيذيني واجلهويني، كذلك مديري األقسام ومديري األقسام 

دايل املناصب للي شاغرة، اللي هي  611اجلهوية تقريبا واحد 
 31دولة هاد  41إىل  31موجودة، ولكن هادي تتقامسها واحد 

دولة اليت تتقاسم هذه الكعكة، ملاذا؟ ألن تتكون مهيأة  41وال 
عطيات دايل معطيات، اتتعرف اشناهي، يعين، عندها قاعدة امل

الزمن فوقاش تيكونو هاد املناصب الشاغرة، كتعمل حتالفات 
وكذلك، يعين، واحد النوع من املقايضة يف هذا اإلطار، ايال ما  

 ..كانوش هاد األمور هادي، ما ميكن لناش

 :السيد رئيس اجللسة

كر ششكرا لك، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ إذن ن
السيدة الوزيرة على مسامهتها ومنر إىل قطاع األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، مرحبا السيد الوزير، بسؤال أول للفريق اإلستقاليل 

 .والتعادلية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سبب الرتاجع عن بعض مكتسبات 
ية املرشدين الدينيني، مبا فيها املشاركة يف البعثات الدينية التأطري 
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سواء ابلداير املقدسة أو ببالد املهجر وابلتايل التدابري املتخذة 
 لضمان هاد املكتسبات؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :يق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسيد أمحد التوف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة، القائمون ابلشؤون الدينية يف 
املساجد ويف احلج، ما فيهاش قضية هاد املكتسبات، الوزارة 

بعض، يعين، املرشدين،  5105و 5116استعانت ما بني 
من املرشدات، ولكن تبني  011من الذكور و 511أي  311

أن هنالك أشكال التغيب ملدة شهرين، هنالك احلاجة املاسة 
إليهم يف أتطري ميثاق العلماء، التكوين املستمر لألئمة، وأن البديل 
املمكن من األئمة اخرين ما عندمهش هاد املهام، ومث بقية األئمة 

دائما كاين عندان مشكل كيفاش أننا، يعين،  5211اللي مها 
خص دائما ميشيو ألهنم ابش يّدربو  311معيار اختيار واحد 

وإاّل ما ميكنش دائما يبداو يتعلمو يف موسم احلج، فلذلك يعين 
تراجعنا على هاذ القضية ماشي تراجع إداري وال تراجع دايل 

رار أنه ما ميكنش االستماملكتسبات، ولكن ألن التجربة أفادت 
فيها. ومع ذلك ميكن للوزارة أن تستعني ببعض األئمة املرشدين 

 .وبعض املرشدات يف أتطري احلج عند الضرورة، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الوزير،

إطار تشجيع وحتفيز هاذ احلصة دايل ولكن هذا دائما يف       
مرشد، يف احلقيقة يعين شيء مجيل ولكن السيد الوزير،  311

هاذ الفئة هي كتعترب أن هذا مكسب وخص الوزارة دايلكم تستمر 
د عليه خاصة أنه ابلنسبة للتأطري الديين يف احلج ممكن اآلن كيتسن

كيعتربو و  لفئات اللي هي يعين دايل بعض األئمة واّل املرافقني،
راسهم أهنم كذلك معنيني فهذا يف إطار تكافؤ الفرص، يف إطار 
تشجيع وحتفيز أهنم كذلك ميشيو للداير املقدسة. كذلك التأطري 
فيما خيص داير الغربة وأتطري املواطنني خارج أرض الوطن، كذلك 
هاذ الفئة كتعترب أن هاذ املهمة ولو أهنا تتكون دورية ولكن كذلك  

كافؤ الفرص وجعل هاذ املهمة دورية ماشي فقط كتهم كيطالبو بت
 .واحد الفئة انتقائية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق األصالة       
 .املعاصرة

 :احلسني آيت أوحليان السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 احملرتمون،السيدات والسادة النواب 

اهلامة  يعترب القيم الديين احملرك األساسي واللبنة السيد الوزير،      
يف بنيات احلقل الديين ابملغرب، وشرحية من أهم شرائح اجملتمع. 
ولكن السيد الوزير، نرى أن هناك هتميش هلذه الفئة وذلك من 
خالل هزالة التعويضات اليت تتلقاها شهراي واليت ال تكفي لسد 

جيات أسرهم من مأكل ومشرب ومتدرس ومسكن وتطبيب، حا
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خاصة أن الراتب ال يرقى حىت إىل مستوى احلد األدىن لألجور. 
لذلك السيد الوزير، جيب التعجيل بتحسني وضعيتهم املادية 
وذلك ابلرفع من التعويضات اليت يتلقوهنا وتوسيع اخلدمات 

 .اإلجتماعية املقدمة لفائدهتم، وشكرا

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد الوزير      

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد أمحد التوفيق،

 .متفق معكم السيد النائب احملرتم متفقني، شكرا      

 :السيد رئيس اجللسة

 .منر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية      

 توفلة: حممد السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

عن مبادئ وأهداف مشروع إفريقيا الديين  السيد الوزير،      
واألخالقي الذي اختذهته مؤسسة حممد السادس للعلماء األفارقة 

 شعارا هلا يف دورته األخرية بفاس، نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضل      

 :األوقاف والشؤون اإلسالميةوزير  السيد أمحد التوفيق،

السيد النائب احملرتم، أنتم تعلمون أن كل توعية دينية أو       
دعوة دينية أو عمل ديين إال ويستهدف قبل كل شيء األخالق، 
يف مضموهنا العام يعين املبادئ العليا اليت حترر اإلنسان من نفسه 

دما نوحترره من حميطه ليكون حرا ألن التوحيد هو احلرية. ع
نتحدث عن أن التوحيد هو أول يعين مبادئنا وعقيدتنا فذلك ألن 
فيه احلرية، احلرية احلقيقية لإلنسان هي كاينة يف التوحيد، لذلك 

هاذ العلماء كانت العالقات دايلنا مع إفريقيا البلدان اإلفريقية عرب 
الطرق الصوفية اليت حافظت وحافظت هنالك على كثري من 

من املبادئ واستمرت رغم ما مر على هذه الدول  االستقرار وكثري
 .من األطوار اليت تعرفوهنا

اآلن واحلمد هلل، بفضل هذه املؤسسة ومبادئها املرسومة اليت       
أمر أمري املؤمنني أعزه هللا، إبنشائها يعين ستتقوى هذا ورحب هبا 

فرع مفتوح يف البلدان اإلفريقية، وهي  35مجيع األفارقة، اآلن 
أوال أن تتعرف على املغرب وعلى مبادئه وعلى يعين  عمل علىت

إصالحه الديين، وأن نعمل سواي على ما هو مشرتك بيننا من هذه 
القيم اليت تسعى كلها إىل حفظ قيم اإلعتدال، وقيم الوسطية، 

  .وقيم السلم، وقيم حترير اإلنسان بتوحيد هللا تعاىل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل      

 نور الدين قرابل: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

أوال قبل أن أعقب على هاذ اجلانب األخالقي يف إفريقيا،        
نريد أن هننئ فريق الرجاء البيضاوي على فوزه بكأس الكاف 

الق أن نعزل األخ إفريقية، وحنن نتحدث عن األخالق، وال ميكن
عن الرايضة، الرايضة مرتبطة ابألخالق اليت ذكرها السيد الوزير 
احملرتم. حنن نثمن هذا املشروع السيد الوزير، ألن اليوم العامل يعيش 
محق على مستوى االستبداد والفساد، العامل اليوم يعيش اضطراب 

هذا  ميف املرجعيات، العامل اليوم يعيش أاننية وبراكماتية، اليو 
املشروع سيسعى إىل توفري الرأمسال الغري املادي الذي أشار إليه 
أمري املؤمنني، وبذلك حندث سنفونية جديدة بني الرأمسال املادي 

 .والرأمسال غري املادي
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أمتىن أن يكون هذا املشروع طريقا إىل القضاء على العنف       
إىل املسامهة و  وإىل نشر السالم، وإىل الصلح بني الدول اإلفريقية،

الكبرية أبن كم من أمور ميكن أن نصححها ابجلانب الديين 
وابجلانب األخالقي، إضافة ألن اليوم عندان أمور سياسية وأمور 

دولة،  35اقتصادية ونتمىن أن يكون هذا املشروع، وحتدثتم عن 
دولة مهمة جدا يف الوحدة، ويف نشر التوحيد والقضاء  35هذه 

لك تريد أن تقسم إفريقيا، وأن تقسم الدول. ولذعلى الفئات اليت 
نتمىن أن يكون هذا املشروع حيقق السالم، ولذلك نتمىن أن هذا 

 ...املشروع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا. هل هناك من تعقيب إضايف؟،       
 .السيد الوزير بروح رايضية، تفضل السيد الوزير، رد السيد الوزير

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أمحد التوفيق،السيد 
غري بغيت نقول للسيد النائب احملرتم، أبن الندوة املسجلة       

دايل املؤسسة املقبلة ميكن تكون يف "دكار"، ميكن تكون يف 
املغرب، ميكن تكون يف بالد أخرى، هي حول السلم واملصاحلة 

 .الداخلية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .منر إىل السؤال األخري يف القطاع، الفريق اإلشرتاكي      

 حنان رحاب: النائبة السيدة

تشهد بالدان مؤخرا انتشار واسع ملا يسمى مبراكز الرقية       
 ؟زالشرعية. بغينا نعرفو أشنا هي الوضعية القانونية دايل هاذ املراك

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد أمحد التوفيق،

شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة، هاذ املسألة اللي كتسمى       
ابلرقية فيها ثالثة جوانب : اجلانب دايل الصحة، أو وزارة الصحة 
هي املسؤولة على الصحة يف البالد، ما ميكنش وزارة األوقاف 

اجلانب الصحة وفيها اجلانب  تدخل.. فيها اجلانب، فيها
القانوين، وفيها اجلانب الديين. اجلانب الديين ينبغي أن توجه يف 
هذا املوضوع إما من طرف وزارة الصحة أو من طرف املؤسسة 
التشريعية، طلب فتوى، ألن الفتوى هي بوحدها اللي ميكن يعتمد 
عليها.. ولكن عند السؤال ينبغي أن تبني مجيع احلاالت ألن 

حلاالت اليت متارس هبا ليست كلها واحدة، فلذلك على أساس ا
هاذ الفتوى النازلة املوصوفة ميكن أن أتيت فتوى، وإذا كانت وزارة 
الصحة املوقرة تريد أن تقوم بشيء، البد من املرور إىل جهات 

 .التقنني

على كل حال املسألة هي قضية عرض وطلب، وهي مسألة       
يعين ما ميكنشي نقولو فيها هذا حالل  دقيقة جدا، دقيقة جدا

األوقاف والشؤون  وهذا حرام، ولكن أان ال أستطيع وزارة
اإلسالمية أن تتدخل يف املواصفة وما ينبغي أن يكون، البد من 
أن تكون هذه الثالثية اجلانب الصحي، واجلانب الديين، واجلانب 

 .القانوين لكي نعرف كيف التعامل مع هذه الظاهرة، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيدة النائبة      

 حنان رحاب: السيدةالنائبة 

السيد الوزير، احنا فاش طرحنا هاذ السؤال طرحناه واحنا       
واعيني ابخليط الرفيع اللي ميكن يكون يف األجوبة يف اجلواب 
عليه، ولكن طرحناه وحنن نستحضر العديد من احلاالت املرتبطة 
ابلولوج هلاذ املراكز، وحاالت اللي موثقة إعالميا ومنتشرة، وأيضا 

تقوم هبا جمموعة من املؤسسات احلاالت دايل اإلشهاراللي ت
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اإلعالمية ملثل هذه املراكز، وأيضا حاالت دايل النصب 
 .واالحتالل على عدد من املغاربة إبسم هاذ املراكز

اليوم ما ميكن ليناش وزارتكم تقول أن ما عندهاش احلّل وما       
عندهاش جواب هلاذ األمر، ما عندهاش حل، وما عندهاش 

لتو أبن جانب اجلواب مرتبط بثالثة دايل جواب هلاذ األمر، ق
املعايري، معيار دايل الصحة وحنن ال نناقش فيه، وزارة الصحة 
خصها تّدّخل فهاذ الباب ودورها أساسي ومهم، ما ميكنلهاش 
تسمح على أن الناس يتعاجلو عرب املذايع، وما ميكنلهاش تسمح 

ثل هؤالء مبعلى الناس تتعاجل فهاذ املراكز، وما ميكنلهاش تسمح 
حيتلو الفضاء العام املغريب وتيقدمو وصفات دايل عالج يف أمراض 

 ...خطرية جدا، أمراض السرطان، أمراض نفسية وبشكل كثري

أان متفقة معاك، مشكل اجلانب القانوين خصو يتحل،       
شكون اللي كيعطي رخص هلاذ املراكز؟ وهذا سؤال كبري وخصنا 

، ومن داخل القرى شكون اللي نتافقو عليه من داخل املدن
 ...اثنية 51تيعطي الرتخيص ابش يتفتح؟ ابقي عندان 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ األصالة       
 .واملعاصرة

 عبد الرزاق الورزازي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

هاذ املراكز راه تزادو عليهم السيد الوزير احملرتم، ديور وزوااي       
دااب اإلنسان كيشري جالبية بيضاء وبلغة صفرا وتيدير واحد الّشد 

بو أبيض وتيقول ليك تندير الرقية، كينصبو على عباد هللا، كيغتص
النساء، وكينصبو على رجال اللي أمسيتو.. ألن هاذي مسألة 

مع هاذ الزوااي اللي كاينني مع هاذ الديور  خطرية، وهاذ املراكز

أمسيتو راه فاتو ذوك الشياطني، فاتو اجلنون مها فاتو ذوك اجلنون 
فاتوهم، هذا راه مشكل كبري السيد الوزير احملرتم، وكي عرفنا 

 ...عليكم عندكم اجلرأة ابش دخلو

 :السيد رئيس اجللسة

ي لك. كاين ششكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ شكرا       
 .تعقيب إضايف آخر؟ اإلحتاد اإلشرتاكي، الفريق اإلشرتاكي

 حنان رحاب: النائبة السيدة

اجلانب الثالث املرتبط بكم كوزارة، قلتو خصنا فتوى، احنا       
الفتوى الوحيدة اللي خصنا يف بالدان هو التعامل العقالين مع 

مغاربة، تضر بنا كاملواطن املغريب، هاذ املراكز استمرارية فتحها 
وتضر ابلدين اإلسالمي السمح اللي ما تيقبلش مبثل هاته 
املمارسات، وهاذ املمارسات ما ميكن إال أهنا تساهم يف أهنا 

 .ترتسخ اجلهل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، رد السيد الوزير على التعقيبات      

 :اإلسالميةوزير األوقاف والشؤون  السيد أمحد التوفيق،

ماشي متلصنا من شي سؤال وال من شي حل، قلنا أشنو       
هو احلل، احلل هو أن وزارة األوقاف كتدبّر الشأن الديين، ما  
كتشرحش النصوص واش كاين اآلاثر مبعىن آاثر النصوص وما  
كتشرحهاش، ما ميكنلهاش. لذلك ينبغي، مبا أن القضية ألقي 

ل ن، قلت اجلهة اليت ميكن أن تقو السؤال يف إطار العالقة ابلدي
هذا هو اللي كاين، وهذا هو اللي ما كاينش وهذا اللي ما 
خصوش يكون، إّذاك كاين اجلانب اآلخر اللي هو شريك يف 
املسألة اللي هو الصحة، ومث البد كل شيء مينع أو يرخص له راه  

 .كيدوز من القانون، شكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

مشاركتكم يف هذه اجللسة السيد الوزير.  شكرا لكم على      
ومنر إىل قطاع النقل السؤال األول لفريق العدالة والتنمية، فريق 

 .العدالة والتنمية تفضل

 يوسف آيت احلاج حلسن: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد كاتب الدولة،

السائقون املهنيون تيعانيو من واحد اجملموعة دايل       
اإلشكاالت املرتبطة ابسرتجاع الرخص دايل السياقة دايهلم وال ّ 
البطاقة الرمادية يف حالة سحبها إذا ما ارتكبوا خمالفات تستدعي  ّّ
ذلك، حيث أهنم خصهم يرجعو للنقطة اللي تسحبات منها هاذ 

اطر، وكذلك لتبسيط املسالواثئق ابش يسرتجعوها. إذن فتفعيال 
التخفيف على هاذ السائقني، وتقريب اإلدارة من املواطنني أشنا 
هي التدابري اللي تديرو ابش ختففو السيد كاتب الدولة على هاذ 

 .الفئة اليت تعاين من إشكاالت متعدة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، مرحبا      

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  ،السيد حممد جنيب بوليف
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

هذا السؤال دايلك اجلواب هو يف املدونة كما مت تعديلها،       
تعلم على أن السحب دايل الرخصة اي إما غيكون بقرار اللي هو 

إدارية تتاخذ الطريق دايهلا، واّل  عقوبة اي إما قضائية واي إما
اإلنسان ما خلصش، املخالف ما خّلصش ذاك الغرامة التصاحلية 

 552واجلزافية وابلتايل يسحب منه الرخصة إىل أن.. اليوم املادة 
دايل املدونة واضحة، كتقول إذا املخالف كان عندو عنث على 

ة أنه فأنه يرجع راه ميكن يطلب من العون حيرر لو ذاك املخال
لو يصيفطها بعنوان حمدد ويعطيه العنوان ويتوصل هبا يف العنوان داي

واإلدارة تتحّمل التكاليف واملصاريف، ألن احلل راه كاين يف 
 .املدونة

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ إذن تفضل السيد 
 .النائب

 حسن برود: النائب السيد

ائق الوزير، أنتم تتعرفو الظروف اللي تيشتغل فيها السالسيد       
املهين، كيشتغل يف ظروف طبعا صعبة وشاقة جدا، فمن احلكامة 

د ابلفعل والتدبري اجليد والرتشيد حىت دايل من الناحية املالية واجله
والوقت دايلو أنه نبسطو املساطر ونسهلو عليه أنه يسرتجع 

ين إشكال كبري اآلن موجود وهو الرخصة دايلو، مع العلم أنه كا
املشكل دايل احلمولة دايل الشركات دايل النقل، واللي غري كاين 
يعين واحد اخللل كبري ما بني آسفي والصويرة خيتلف األمر، كل 
واحد وعندو احلمولة دايلو مما كيسّبب واحد الضرر كبري يعين من 

ل ألن  قحيث املبدأ دايل التنافسية، ومشكل للشركات دايل الن
كل وحدة وعندها احلمولة دايهلا اخلاصة هبا وهلذا جيب توحيد 
هاذ احلمولة ألنه السائقني دايهلم املهنيني كيتعرضو للسحب دايل 

 الرخص، هذا من جهة؛

ابلنسبة كاين إشكال دايل حاالت اللي ميكن تسحب فيها       
  الرخص اللي هي إجبارية، مثل مثال السائق اللي كيتناول مثال

كيكون يعين حتت أتثري دايل الكحول أو املخدرات أو بعض 
األدوية واّل األمراض اللي من شأهنا أهنا أتدي به إىل إغماء أو 
الصرع يعين أثناء السياقة، ومّلي كيكون السائق ابلفعل أنه يشكل 
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خطرا على نفسه وعلى غريه، وقد يتسبب يف حوادث قاتلة يف 
 ...الغالب اللي كاينة

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب       
 .التجمع الدستوري

 حممد الوالف: السيدالنائب 

السيد الوزير، احنا مع تطبيق القانون ولكن غري تنلتمسو       
منكم وخصوصا يف العقوابت اإلدارية ابش يكون واحد الشوية 
دايل التخفيف وانخذو بعني االعتبار احلالة دايل هاذوك 
السائقني ألنه مها كيتحرمو ومها أرابب عائالت والوضعية دايهلم 

خبري إيال ميكن   جيازيكمراكم تتعرفوها، يعين كنطلبو فقط منكم هللا
هاذوك العقوابت اإلدارية اتخذو نقللوها شوية مّلي تيكون 

يوم أو ال أقل ابش اإلنسان يقدر يرجع  02السحب يكون 
 .للعمل دايلو وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضل السيد الوزير، الرد على التعقيبات      

الدولة لدى وزير التجهيز كاتب  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

تعلم على أنه ابلفعل اليوم النص القانوين هو نص قانوين،       
ولكن تيعطي يف إطارالنصوص التنظيمية يف إطار بعض التدابري 
 اإلجرائية اللي متعلقة ابلسحب دايل الرخص على أننا جنتاهدو،

ففي هاذ اإلطار كان حوار مع املهنيني ابلفعل يف إطار ما يعرف 
ابملصفوفة كاين واحد املصفوفة اللي دايراها وزارة النقل اللي 
تتهدف على أنه وفق املخالفات اللي كاين، كاين واحد التقابل 
اللي هو موحد على الصعيد الوطين يف إطار العقوابت اإلدارية. 

حتني احلوار مع املعنيني على أساس أننا فهذا اليوم راه احنا فا
انخذو املقرتحات دايهلم ابش نشوفو على أننا نزلو واحد املسطرة 
اللي تكون بني قوسني مالئمة للظروف، بني قوسني، االجتماعية 

 .ولكن أيضا اإلدارية دايل االشتغال دايل املهنيني

رتم، حملاملسألة دايل احلمولة هذا ملف آخر السيد النائب ا      
اللي هو ما مرتبطش أساسا ابلسحب دايل الرخص، ولكن ملف 
اللي اليوم أيضا هو على طاولة احلوار مع املهنيني وخاصة يف 
الشهر األخري اللي كانت فيه بعض اإلحتجاجات. ففي إطار 
احلوار دران جلنة اللي هي مكلفة مع املهنيني على أساس أننا نشوفو 

ا ابحلمولة ابش نشوفو اجلانب دايهل اإلشكاالت اللي هي مرتبطة
اللي هو تشريعي، السالمة الطرقية، اجلانب دايل املصّنع، واشنو 
املركبة شحال تقدر هتز، واجلانب أيضا اللي هو مرتبط ابملهنيني 

نقاط ، اليوم راه احنا تنتداولو  4ابش يهزو والّ ما يهزوش، فهاذ 
وار مة يف إطار احلفيها مع املهنيني ابش نوجدو احللول املالئ

اإلجتماعي األخري اللي هو راه هو مفتوح معهم، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السؤال املوايل لفريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد       
 .النائب

 إبراهيم اجلماين: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 احملرتمني،السادة الوزراء 

 زمالئي الربملانيني والربملانيات،
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السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن تكاليف اخلدمات املقدمة       
من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للزبناء واملرتفقني؟ 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

ير التجهيز كاتب الدولة لدى وز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، أان ما نكدبش عليك هو السؤال، أان       
ابلنسبة يل ما واضح ليش، فالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 
عندها مهام دايل التدبري دايل قطاع النقل واللوجستيك كما تعلم 

اجملال العمومي ابألساس، وعندها جمال اللي تتقوم به هو اجملال يف 
دايل التأمينات وتتقوم ابلتدبري دايل احلظرية دايل الدولة. فإذن 
عن أي خدمات تتحدث؟ أان بغيت غري نعرف اشنو؟ ألن هي 

دايل  "l'agrégation" تقدم والدور دايل العام هي تّدير
مية مّلي يف الصفقات العمو العمل دايل اللوجستيك فهي تتشارك 

تتكون غادي تقدم واحد اخلدمة، وعموما عندما تتقدم ايال فازت 
أبي صفقة فهاذ التدبري دايهلا دايل الشركة كباقي الشركات 
 األخرى دايل القطاع اخلاص، فتيكون يف إطار دفرت حتمالت وال

"un CPS" اللي هو واضح، شكرا السيد الرئيس. 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 حممد اجلماين: النائب السيد

السؤال السيد الوزير احملرتم، يعين، احنا عارفني أبن املهام       
دايل هاذ )الشركة الوطنية( اللي عندها مالحظات من طرف 
اجمللس األعلى للحساابت، وعدة مشاكل كتعاين منها يف التدبري 

دايهلا، عارفني املهام دايهلا بزاف كثرية بزاف، وكنا ابغني نشريو 
اللي خصكم تنتبهو هلاذ املالحظات، وهاذ املشاكل اللي كتعاين 
منها هذه الشركة اللي خصها تلعب الدور دايهلا املنوط هبا اللي 
هي، يعين، هاذ املرفق املهم احلساس اللي كيساهم بنسبة ال أبس 

ايل البالد، يعين، يكون يشتغل على طريقة هبا يف التنمية د
صحيحة. هناك تقارير مؤخرا دايل اجمللس األعلى للحساابت 
حول التسيري دايل هاذ الشركة، وثبت أن هناك خروقات مالية 
من طرف املسريين، كذلك هناك يعين شكاايت من بعض، يعين، 

عين، ياملتعاملني مع الشركة أبن كاين واحد الزبونية وكاين واحد، 
اجتاه معني حلزب معني من أجل استغالل هذه الشركة يف إطار 
ضيق. حنن، لألسف، يعين، نشري هلاذ املالحظة ابش السيد 
الوزير، تنتبهو وتركزو على أشغال هاذ الشركة وتكون عندها الدور 
األساسي دايهلا اللي خصها تنتشر على كامل الرتاب الوطين، 

خصها ختدم فيهم؛ احلنوب، وخصوصا، يعين، املناطق اللي 
األقاليم اجلنوبية دايلنا اللي خصها واحد الدفعة من مجيع املناضلني 
واملواطنني والشركات الوطنية، وكذلك اجلهة الشرقية اللي كتعاين 
من حيف، فقط ما كرتكزش األشغال دايهلا على بعض املناطق 

 .اللي هي.. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لنائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد شكرا السيد ا      
 .الوزير، تفضل

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السيد النائب أشار بصفة عامة إىل التقرير دايل اجمللس       
األعلى للحساابت، واللي أخذ حظه من املتابعة على صعيد 
الوزارة، وأيضا على صعيد الشركة واللي ابلفعل اليوم، كما تعلم، 
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راه عندها مدير جديد عام، واللي من األدوار دايلو الرئيسية العمل 
عة ميكن نقولو، إلعادة النظر يف اجملمو  على القيام مبا يلزم، اللي

اللي كانت رمبا إدارية ومالية اللي أثريت فيها  دايل التدابري
املالحظات دايل اجمللس األعلى للحساابت، وحنن كوزارة وصية 
نعمل على أنه ابلفعل هاذ التوصيات دايل اجمللس األعلى 

يف  ىللحساابت، وأيضا األداء دايل املؤسسة دايل الشركة يبق
اإلطار الطموح اللي من أجله أنشئت واللي هو القيام مبا يلزم يف 

 .جمال النقل واللوجيستيك

اليوم، ابلفعل، نعمل على أساس أننا نعممو العمل دايهلا،       
دايل التمثيليات جهوية، ما كاينش تغطية ابلفعل كما  7فكاين 

وال  54تفضلت، شاملة دايل على الرتاب الوطين، وكاين حوايل 
52 "antennes"  .على الصعيد اإلقليمي اللي هي كتشتغل

وابلتايل اليوم مادام الشركة تتقدم، النتائج دايهلا اإلجيابية على 
الصعيد املايل هي تشري إىل أنه األمور غادية يف طريق اللي معترب، 
لكن يلزم أننا ابلفعل نعطيوها مزيد من الدعم على أساس أهنا 

دايهلا حمددة يف القانون األساسي املنظم هلاذ تقوم ابلواجبات 
 .الشركة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على مسامهتكم يف هذه اجللسة.       
ومنر إىل السؤال األخري املوجه إىل السيد الوزير املنتدب املكلف 

اصرة، عابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين من فريق األصالة وامل
 .تفضل السيد النائب

 عادل البيطار: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمون،

سؤايل حول دراسة أثر مشاريع القوانني، ولكن ال بد أن،       
الشيء ابلشيء يذكر، أن أشيد ابألثر الذي خلفه فوز فريق الرجاء 

اللقب القاري كذلك، ونتقدم أبحر التهاين هلذا البيضاوي هبذا 
 .الفريق متمنني له التوفيق يف ابقي املبارايت األخرى

من القانون  08ابلنسبة للسؤال السيد الوزير، تنص املادة       
التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال احلكومة، والوضعية 

بدراسة  واننيالقانونية ألعضائها، على ضرورة إرفاق مشاريع الق
األثر، كل ما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للسيد رئيس احلكومة، 

صدر املرسوم احملدد  5107نوفمرب  53وكما تعلمون بتاريخ 
 .لكيفية إعداد دراسة األثر، واملعطيات الواجب تضمينها به

وهبذه املناسبة نسائلكم، السيد الوزير، بعد مرور ثالث       
 فعيل احلكومة هلاذ املقتضيات، اليتسنوات ونصف على مدى ت

تعترب مدخال أساسيا لتنزيل الدستور يف شقه التشريعي؟، وكذلك 
عن إحداث جلنة يف دراسة األثر ملشاريع القوانني املفروض إحداثها 

من ذات املرسوم؟،  2لدى رئيس احلكومة تطبيقا ملقتضيات املادة 
از دراسة متت إجنمث نريد إفادة خبصوص املشاريع القوانني اليت 

 .األثر بشأهنا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، مشكور على طرح هذا السؤال ألنه        
كيلفت النظر لواحد اإلصالح هام، جا مع الدستور اجلديد، مث 

على أن مشاريع القوانني  08القانون التنظيمي اللي نصت املادة 
قبل ما تدرس يف جملس جملس احلكومة، تّدار هلا دراسة األثر. 

 الكيفية دايل إجناز هاذ دراسةوكان مطروح أننا حنددو املنهجية و 
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 31األثر، هي اليت نظمها املرسوم الذي صدر يف اجلريدة الرمسية 
يناير  5، واللي حدد كتاريخ بدء العمل هو 5107نونرب 

5102. 

فعال لغاية اليوم مل يقدم أي اقرتاح من أي سلطة حكومية       
سة أثر أو األمانة العامة احلكومة أو رئيس احلكومة إبجناز درا

ملشروع قانون معني، وهلذا ما أتسستش اللجنة، ألن اللجنة مرتبطة 
هبا. حاليا األمانة العامة احلكومة كتشتغل على إعداد واحد الدليل 
عملي تفصيلي للمقصود ابملكوانت دايل الدراسة، ألن الدراسة، 
مثال، ما هو اآلاثر القانونية هلذا املشروع على ابقي القوانني؟، 

ارات اليت ينبغي القيام هبا؟، االنعكاسات اإلقتصادية اإلستش
واملالية؟، هل هنالك آاثر ذات بعد ضرييب؟. يعين، جمموعة عناصر 
األمانة العامة احلكومة اليت أعدت هاذ مشروع مرسوم هي بصدد 
إعداد دليل عملي، وأنمل أن يقع تفعيل املقتضيات دايلو ابلنظر 

 ة بعد صدور القانون دايل احلق يفلألمهية، األمهية الكبرية، خاص
احلصول على املعلومة اللي نص على النشر االستباقي ملشاريع 
القوانني أبكملها، ما نصش على استثناءات، وهاذي واحد 

 .اخلطوة خاصها ترافق مع اخلطوة دايل دراسة األثر، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيد النائب، تفضل      

 عادل البيطار: السيدالنائب 

شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة كان الغرض من السؤال هو       
لفت نظر احلكومة إىل ضرورة يعين تبين هاذ التقنيات املستعملة 
 يف التشريع نظرا ألمهيتها ومسامهتها يف جتويد التشريع، وكذلك يف
 يعين حتسني نتائج السياسات العمومية للحكومة وعملية صنعها،

وكذلك يف حتديد الغاايت املتوخاة منها حىت يتمكن من تقييمها 
ومعاجلتها إذا اقتضي األمر ذلك، خاصة أن تيكون عندها غالبا 
أثر إجيايب لدى اجملتمع والغياب دايهلا أحياان يكون له يعين أثر 

عكسي، وقد يكون سببا يف رفض اجملتمع لبعض القوانني أو تكون 
 .شادات، شكراهناك يعين احتجاجات وم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك، ليس هناك تعقيب إضايف؟ إذن هكذا نكون قد       
 .استوفينا.. كاين، تفضل السيدة النائبة

 سعيدة آيت بوعلي: النائبة السيدة

السيد الوزير، يؤسفين ابش نقول أبن هاذ االنتظارية القاتلة       
تور ابش جتيو مع دسمكتوااتشي مع الفرصة اللي تعطات لكم 

متطور جدا، وتعطاكم انتما الوحيدين يف اتريخ املغرب ابش تكونوا 
رائسة احلكومة وبنفس األغلبية لواليتني. وما يقال عن هذا يقال 
أيضا على القوانني اللي خرجت وصادق عليه الربملان وال زالت 
حبيسة إما النصوص التنظيمية اللي مفروض توجدها الوزارات أو 

سة أيضا األمانة العامة للحكومة. وامسح يل السيد الوزير، حبي
 ...نقول لك هاذ البطء يسيء إىل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد       
 .السيد الوزير على التعقيبات

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 :مع الربملان واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات 

مكاينش البطء، البطء هو مشاريع قوانني عندكم يف اللجان       
وحاصلة. فبالتايل خاصنا نتحملو املسؤولية دايلنا، ألن احلكومة 
صدرت القانون التنظيمي لعمل احلكومة، صدرت املرسوم دايل 

مة، و دراسة األثر، خرج القانون دايل احلق يف احلصول على املعل
شكون اللي كيمنع اللجوء إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 والبيئي؟، هننئ السي رضى الشامي اليوم ابلتعيني دايلو رئيسا له،

شكون اللي كيمنع اللجوء له من أجل القيام بدراسات؟، خاصنا 
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نكونوا عندان واحد الدقة الالزمة يف نقاش القضااي اللي كنطرحو، 
 .وشكرا

 :اجللسة السيد رئيس

شكرا، إذن هكذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة       
دايل  4. هناك 025املدرجة جبدل األعمال، ومنر للمادة 

الكلمات مربجمة، املتحدث األول األستاذ السيد النائب حممد 
 .التوميي تفضل

 :النائب السيد حممد بنجلون التوميي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

ابسم فريق األصالة املعاصرة، يشرفين أن أتدخل إلحاطة       
اجمللس علما، ومن خالله الرأي العام الوطين، حول كارثة ضحااي 
سقوط الدور اآليلة للسقوط ابملدن العتيقة. وهي مناسبة أيضا 
إلاثرة انتباه احلكومة إىل هذه املأساة اليت تعيشها مجيع املدن 

هذا مطروح منذ عدة سنوات، وابلتايل املغربية، وهاذ السؤال 
السيد الوزير، ال مير موسم شتاء حىت تكون هناك دور تسقط 
على رؤوس سكاهنا، ويكون ضحااي وآخرها الضحيتني وفاة 

 .شخصني يف املدينة القدمية

 43هو السيد الوزير، كاين اإلحصائيات اللي هي رمسية       
 س اللي ساكنني فهاذألف دور آيلة للسقوط، مليون دايل النا

الديور كلها مهددة، كلها مهددة مليون نفس كلها مهددة، 
وابلتايل الدراسة املنجزة حتت عنوان : "إشكالية الدور املتالشية 

دار،  5271واملتداعية للسقوط"، مبدينة الدار البيضاء مثال فيها 
يف الدار البيضاء  812غري يف الفداء مرس السلطان،  0274
يف احلي احملمدي عني السبع. هاذو كلها يف جمال  80أنفا، و

حضري، هاذ الظاهرة راه حتدي السيد الوزير، احنا راه الناس راه 

ما بقاوش كيتيقو، حىت السلطات احمللية عاجزة ابش تليب هاذ 
الطلبات دايل املواطنني، وماعندهاش حىت فني تسكنهم، منني  

ولو قوانني، تنقكتكون الشتاء وال كيكون شي دار كتطيح. ال
، ولكن اإلمكانيات املادية 81.05القوانني داز طبعا 

واإلمكانيات واملقرات اإلجتماعية اللي ميكن هلا حتتوي هاذ الناس 
  .غري موجودة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لك، شكرا. الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير      

الرتاب الوطين وزير إعداد  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد النائب على هاذ اإلحاطة، بداية من الضروري       
نرتمحو على روح الضحيتني، ونتمناو الشفاء العاجل للسيدة الثالثة 
اللي مصابة جبروح، هذا تيأكد أبن هاذ اإلشكالية حقيقة مطروحة 

تقوم لنسبة للمجهودات اللي تبواحد القوة. اللي بغيت نقول اب
 هبا الدولة ابلنسبة للدار البيضاء، يف ما خيص املباين اليت تتواجد

أساسا ابملدينة القدمية لعمالة مقاطعة أنفا وابلنسيج العتيق لعمالة 
مقاطعة الفداء مرس السلطان، متت دراسة وإجراء خربة مهت 

ليا. حيث بناية جيب هدمها ك 5111بناية، منها  7111تقريبا 
أبرمت اتفاقية شراكة خاصة إبجناز برانمج معاجلة إشكالية املباين 

أسرة، وقدرت  8111اآليلة للسقوط جبهة الدار البيضاء مهت 
مليون درهم،  511التكلفة اإلمجالية للمشروع تقريبا مليار و

من طرف  0111و "SONADAC" شقة تعطيها 4111
 .إدماج السكن

 7511مج، مت إعادة إسكان حوايل وخبصوص تقدم الربان      
أسرة ليست ضمن اإلتفاقية األوىل، ابش  5400أسرة، منها 

املسألة إحصاء للطابع املتحرك دايل هاذ الظاهرة، واآلن احنا 
تنهيأو واحد الربانمج استعجايل يهم معاجلة ما تبقى من املباين 
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 ياآليلة للسقوط ابلدار البيضاء، هذا مع العلم أن من الضرور 
 ...تطوير املقاربة دايلنا، مبزيد من التشارك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير ومنر إىل املتحدث الثاين، األستاذ       
نور الدين مضيان، السيد الرئيس.. يف املوضوع دايل اإلضراابت 

 .املتوالية لألطباء، تفضل السيد النائب، عفوا

 احلسني أزوكاغ: النائب السيد

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

ال يكاد احتجاج واعتصام داخل القطاع دايل الصحة خيبو       
حىت تيظهر احتجاج آخر، وأصبح العنوان العريض هلاذ القطاع 
هو اإلحتجاجات واإلحتقان داخل هذا القطاع. طبعا فيه 

مستوى دايل امللف املطليب اللي تيتعلق ابألطباء  مستويني:
بدل  218خصوصا طلبهم املتمثل يف يعين تغيري الرقم اإلستداليل 

، كذلك املطالب دايل األطباء الداخليني واملقيمني؛ 312
واملستوى الثاين هو الضغط اللي عليهم على مستوى تلبية 

لتلقي  احلاجيات األساسية، وكذلك تلبية حاجيات املرتفقني
العالجات، خصوصا مّلي تيتواجدو انفسهم أمام اياله عندو 
ديك السماعة الطبية، وعندو هذيك الوزرة، يف حني يفتقد 
ألبسط الوسائل منها اإلبرة، منها يعين املستلزمات الطبية ابش أنه 
يقوم ابلعمل دايلو. بطبيعة احلال هاذ الشي تيأدي لواحد النوع 

دايل األطباء، هاذ الشي كلو أدى إىل  دايل التبخيس من العمل
ارتفاع الطلب على حتسني األوضاع الصحية يف بالدان خصوصا 
مّلي تنشوفو أبن أغلب األطباء تيتواجدو ابحملور دايل الدار 

ل، الرابط، يف حني أن اجملال القروي اللي تيشك-قنيطرة-البيضاء
 .ألف نسمة لكل طبيب أو طبيبني 011اللي فيه فقط 

 :د رئيس اجللسةالسي

 .شكرا لك، الكلمة للحكومة      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب،

 السيدات والسادة والسيد النائب،

االحتجاج هو حق مشروع ابلنسبة للفئة دايل األطباء وال       
املمرضني، وابش نطمأن راه اخلدمات الصحية ما كتوقفش، ألنه 

ملا   %51يف أغلب احلاالت كتقدر توصل نسبة املشاركة إىل 
كيكون هناك إضراب، وهذا حقهم يعين ما عندان إشكال مع 
العلم أن هناك استثناء املستعجالت وهاذي مسألة مهمة، 
وكنحييو كذلك أهنم استثناوالربانمج دايل الرعاية هاذ السنة اللي 

ن لي كتعاين مأشهر ونصف اللي كيستدهف الساكنة ال 4فيه 
الربد. ألنه اليوم احنا يف حوار مستمر، يف حوار مستمر جمموعة 
دايل النقط اللي احنا مبدئيا يعين متفقني عليها وفيها نقاش على 
مستوى بطبيعة احلال احلكومة ووزارة املالية، ملا كيتعلق األمر ابلرقم 

 54ابلنسبة لألطباء، مع العلم أن هناك يعين  218االستداليل 
، 5100نقطة اللي تعاجلات يف احلوار دايل  32نقطة من ضمن 

والنقط العالقة العالقة جزء منها  5100ويف احملضر دايل يوليوز 
 .اللي عندو طابع مادي

فيما يتعلق ابلرفع من مناصب اإلقامة والداخلية، نفذان       
داكشي واآلن احنا يف أرقام يعين جد متقدمة ابملقارنة مع املاضي، 
حتسني ظروف االشتغال مكاينش واحد األسبوع اللي ما  
كنحلوش واحد املركز أو مصلحة مت يعين إعادة أتهيلها هاذ 

 الكالم دايل السماعة أو إبرة يف الوقت اللي احنا بدينا كنعملو
"la télémédecine"  يعين الطب عن بعد يف مجاعات قروية
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ما ميكنش نبداو اآلن،  6مركز يف القريب احنا يف  31وغندوزو ل
نقبلوه. كاين كذلك ما يتعلق ابملأسسة دايل احلوار وهنااي الوزارة 
منفتحة خاصة على بعض يعين النقاابت اللي اليوم كتطلب أنه 
يكون هناك تتبع، هناك فيما خيص املمرضني كاين جمموعة دايل 
املطالب اللي هي كذلك تناقش فيما يتعلق إبحداث هيئة وطنية 

لفئة وال اإلنصاف يف التعويضات، املسألة املتعلقة خاصة هبذه ا
ابلعدد دايل املناصب تكلمتو على العامل القروي فيما خيص 

، فحىت هاذ 4111، اخذينا 5711املمرضني اآلن احنا يف 
الضغط اللي كتكلم عليه حبكم العدد املهم دايل املناصب 

 .غيتقلص شوية بشوية

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، شكرا. املتحدث الثالث السي شكرا لك       
إدريس األزمي يف موضوع عدم استفادة العديد من املواطنني من 

 .خدمات التغطية الصحية، تفضل السيد النائب

 حسن عديلي: السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاذ املوضوع اللي غادي نثريوه اليوم كيهم       
واحد العدد كبري من املواطنني، انتما اليوم كتشتغلو على إعادة 
النظر يف املنظومة الصحية بتوجيهات من جاللة امللك، مبا فيها 
نظام املساعدة الطبية "راميد". املوضوع اللي بغينا نثريوه هو أنه  

املواطنني كيمشيو ابش يطلبو بطاقة  كاين واحد العدد دايل
"راميد" فريفض طلبهم، ملاذا؟، بدعوى أهنم مسجلون يف الصندوق 
الوطين للضمان االجتماعي. واحلال، أهنم ال يستفيدون من 
التغطية الصحية، يعين كيكون واحد املواطن أو مواطنة فات منو 
تسجل يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، اشتغل فشي 

اولة، وال اشتغل مع شي شركة ملدة قد تكون أحياان كاين اللي مق
اشتغل غري أسبوع، فكيويل مسجل، وهذا كيسقط احلق دايلو من 

أنه يستفد من بطاقة "راميد"، كاين عدد كبري من املواطنني اآلن 
، ما هم من "راميد" هم يف منزلة بني املنزلتني، ما هم مستفدين

إلجتماعي، ويضيع حقهم بني مستفدين من صندوق الضمان ا
 وزارات؛ وزارة الداخلية ألن عندها قاعدة بياانت من 3

"l'ANAM"  من الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، ووزارة
 .الصحة والصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي

ولذلك اليوم انتم السيد الوزير، احنا كنقرتحو عليكم واحد       
، واحد اجملهود كقطاعات ثالث احلل، هللا جيازيكم خبري، ديرو

ابش تشوفو آلية للتنسيق مشرتكة للتنسيق ابش متكنو هاذ الناس 
من.. ألن األصل هو نعطيوه "راميد" بعدا ابش يستافد، كاين 
الناس عندهم أمراض مزمنة، اليوم كيقول هلم عندكم مستفدين 
انتما من الضمان اإلجتماعي، هو ما عندو ال ضمان اجتماعي 

و، ولذلك ال ميكن أن، يعين، يتعذر علينا كإدارة أو  ال وال
 ...كوزارة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة تفضل      

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

النظام دايل التغطية الصحية الشاملة، ومن ضمنه النظام       
دايل "راميد" هو برانمج اجتماعي جمتمعي ضخم، اللي بدا يف 

دايل  %61يف هناية التسعينات، اليوم اآلن كنتكلمو على 
املستفيدين. ابلفعل هناك نظام دايل التغطية الصحية األساسية 

اذ املساعدة الطبية، وهاإلجبارية دايل املوظفني واألجراء ونظام 
النظامني كيعرفو ديناميكية، يعين، ميكن تكون خدام اليوم غدا ما 
خدامش وابلتايل خصك متشي لراميد، أو ميكن تكون يف "راميد" 
وغدا ميكن متشي للنظام. فبالتايل كاين بعض املرات تيكون عندان 

لوماتية عما نسميه ابملنطقة الرمادية، فمهما التقارب بني األنظمة امل
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تيكون بعض املرات املسألة دايل التحيني دايل املعلومة، يعين، 
"la mise à jour" دايل املعطى. فبالتايل هنا كتلعب 

"l'ANAM"  واحد الدور كتحاول تلعب واحد الدور
أساسي، مع العلم، أنه ال ميكن، ال ميكن، يعين، كيكون بعض 

ن ي يستفد ماملرات حاالت دايل التحايل، كاين اللي كيبغ
 %011النظامني، ألنه رمبا "راميد" يسمح لو يعمل عمليات 
أو  %21دايل التعويض يف الوقت اللي التغطية الصحية تعطيه 

 .، فبالتايل وال بد من مراقبة دايل اإلزدواجية دايل اإلخنراط71%

كان، يعين، مراقبة   5105اليوم، يعين، تقريبا منذ سنة       
أصبح املراقبة قبلية، يعين، إثر  5103 االخنراط كان بعدي،

التقليص دايل املدة اللي كتطلبها عملية املراقبة، والوكالة ما  
كتطبعش البطائق إال بعد التأكد من عدم استفادة املعنيني، يف 

نظرا للمعيقات اللي تكلميت عليها يعين، الذي أفرزها  5104
وص بطائق صالواقع العملي اعتمدت الوكالة مسطرة استثنائية خب

ذوي احلقوق، كتم طبعها وكرتسلها للجان احمللية اللي عندها  
كذلك اإلمكانية أهنا أتكد واش هداك اإلنسان عندو التغطية 
الصحية والّ ال، وتسلمها لو. اليوم خصنا نعاجلو أوال، احلمد هلل، 
اآلن حنن يف إصالح كما قلتم بتعليمات ملكية سامية، 

 جلو هاذ املشكل هذا، ولكن يف انتظاروتوجيهات، ابش ميكن نعا
 ذلك رمبا خص تكثيف دايل التنسيق بني، إبشراف دايل

"l'ANAM"  بني الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي وبني
هاذ اللجن احمللية، ابش ميكن ما يكونوش نقلصو من هاذ املنطقة 

 .الرمادية تيضيعو فيها بعض املواطنني وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، املتحدث املوايل يف موضوع سوق العقار.       
 .السي مجال بنشقرون، تفضل

 

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية ال بد أن نثمن اجملهودات املبذولة يف       
قطاع السكىن والتعمري على إعتباره قطاعا إسرتاتيجيا. لكن 
املالحظ اليوم، والذي نطرحه معكم هو اجلمود الذي ميس سوق 
العقار ببالدان، واآلاثر دايلو السلبية لألسف الشديد على 
مداخيل صندوق السكىن واإلندماج احلضري. هاذ الصندوق هذا 
اللي خّلف واحد اآلاثر إجيابية استافد منها عدد كبري من 

ذه مستوى أتهيل هاجلماعات على مستوى أتهيل املراكز وعلى 
املراكز احلضرية والقروية وسياسة املدينة. اليوم املداخيل دايلو تقل 
بفعل هذا اجلمود، أيضا تسائل مسألة السكن اإلجتماعي الذي 
وصل منتهاه والذي جيب تقييمه وتقييم جودته، وهو الورش 
الوحيد الذي أنعش هذه السوق، وسنظل رهيين هذا الورش 

 .اإلجتماعي الكبري

لكن اليوم، السيد الوزير، نود أن تطرح برامج أخرى يف       
السوق لتنعش هذا اجملال احليوي، برامج متس ابألساس الطبقة 
الوسطى اليت مل تستفد كثريا من أوراش السكن ببالدان، أوراش  

يعين اإلعتبار للسكن يف العامل القروي، كلها  كذلك متس إعادة
د أدوارها اإلسرتاتيجية كما هو معهو أوراش جتعل من الوزارة تلعب 

عليها يف رفع هذا املنسوب، يف ضخ موارد إضافية هلذا الصندوق 
الذي إبمكاهنا أن جتعل عجلة التنمية على مستوى اجلماعات، 
على مستوى املناطق البعيدة اليت استفادت وكثري من رؤساء 
اجلماعات حاضرون معنا هنا ويؤكدون ذلك، أن متسهم هذه 

الة يف توزيع هذه املداخيل وأن تبلور اإلتفاقيات املوقعة على العد
أرض الواقع من انحية التمويل. يف قانون املالية هناك إجراءات 
نشكركم عليها نتمىن مع أن تبلور على أرض الواقع، ونتمىن فعال 
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أن تقدم لنا الوزارة برانمج عمل جديدا، وأنتم قادرون عليه بدون 
 .ميعأدىن شك، وحتية للج

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

السيد النائب احملرتم، بغيت أوال أنكد على األمهية دايل هاذ      
تقريبا النصف دايل من الناتج الداخلي اخلام  %653القطاع، 

اإلستثمارات، مناصب الشغل فوق مليون رغم الفرتات دايل 
اإلنكماش إىل غري ذلك كيبقى دائما فوق مليون، إذن ابلفعل 
القطاع حيوي. كل ما قمنا به حلد اآلن، هو النهوض هباذ القطاع، 
التوصيات دايل اجمللس الوطين لإلسكان كتوجد متاما فهاذ اإلجتاه 

دايل تنويع العرض وتوجهو لواحد العدد دايل املناطق اللي قليت 
وواحد العدد دايل الفئات اللي رمبا ما استفداتش بشكل كايف 

 .من الربامج السابقة

  5100-5101بطبيعة احلال بعد هديك الطفرة دايل       
كاين تراجع، كان واحد النوع من الرتاجع، مثال مبيعات اإلمسنت 

، 04و 03ل الطن، اآلن ما بني مليون داي 06:  5100يف 
هذا عندو أتثري على هاذ الصندوق دايل التضامن السكين 
واإلدماج احلضري، حيث املداخيل دايلو تتجي من واحد 

عن األمسنت أساسا، الرمل  "la taxe parafiscale"  الضريبة
واحلديد كذلك. ولكن يف ظل اخنفاض املداخيل مكاينش تراجع 

ل هاذ الصندوق، التاكيد على هاذ يف مستوى أداءات داي
الصندوق ما هو إال رافعة جللب إستثمارات إضافية، تيدخل تقريبا  

ماليري الدراهم، هذا تنستعملوه ابش جنيبو معاان  5كل سنة تقرييا 
وسائل أخرى وكذلك ابش حناولو نوجهو حنو واحد املنظور 

 .لسياسة سكنية دايلنا

ستة  5102طة متفائلة، يف بغيت ابش نسايل بواحد النق      
شهور األوىل كاين بعض املؤشرات اإلجيابية، مثال عدد الوحدات 

 ...+%، اإلنتاج50 اجلديدةاملعنية بفتح األوراش 

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، شكرا لك على هاذ النقطة اإلجيابية، هذه       
 .ةورفعت اجللس النقطة اإلجيابية نشكركم وشكرا للجميع،

 

  

 

 


