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 الثانية والعشرينحمضر اجللسة 
 

 م(. 7112 يونيو 6ه ) 1341 رمضان 11الثالاثء : التاريخ
 نواب.لرئيس جملس ال اخلامس، النائب حممد أوزينالسيد  الرائسة:

ساعتان ومثانية دقائق، ابتداء من الساعة احلادية عشر  التوقيت:
 صباحا والدقيقة الثامنة.

ات الشفهية املتعلقة ابلقطاعجدول األعمال: مناقشة األسئلة 
 احلكومية التالية:

 الداخلية 
 العدل 
 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة 
السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  

 االجتماعي
 كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية 
 
 :زين، رئيس اجللسةوالسيد حممد ال

 .اإلخوان، األخوات الصحفيني

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 أيتما دي استما سالم ريب فالون،

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إطار  سئلة الشفهية، ويفنلتقي جمددا يف احلصة اخلاصة لأل   
من الدستور،  111مراقبة العمل احلكومي وذلك طبقا للفصل 

وعمال مبقتضيات مواد النظام الداخلي جمللسنا املوقر، ويتضمن 
سؤاال شفهيا يهم ستة قطاعات وزارية خمتلفة،  11جدول أعماهلا 

واآلن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت الواردة على 
 .سة، فليتفضل مشكوراالرائ

 :النائب السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 :توصلت رائسة اجمللس   

الذي صرحت  12-10من احملكمة الدستورية ابلقرار رقم 
 .مبقتضاه برفض الطعن املتعلق ابلدائرة االنتخابية تنغري

الية ملومن جملس املستشارين توصل مكتب اجمللس مبشروع قانون ا
 .يف قراءة اثنية 7112للسنة املالية  24.17رقم 

سؤاال   11سؤاال شفواي و127وتوصلت رائسة جملس النواب ب 
 .جوااب عن األسئلة الكتابية، شكرا السيد الرئيس 12كتايب و

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد أمني اجمللس، للتذكري فقط أخرب السيدات والسادة    
ة ى أنه ستعقد جلسة تشريعية ختصص للدراسالنواب األفاضل عل

للسنة املالية  24.17والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
يف قرائة اثنية له، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة هاته،  7112

وكذلك أود أن أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني على أنه 
 00و 01 ادتنيوتطبيقا ملقتضيات النظام الداخلي وال سيما امل

واملتعلقتني ابحلضور يف اجللسات العامة سيتم الشروع يف ضبط 
وتتبع احلضور ابتداء من هذه اجللسة، وقد مت توزيع البطاقة 
اإللكرتونية اخلاصة بضبط احلضور على السيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني، ياله عاد بدينا، تفضل
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 :)نقطة نظام) حكيمة بلقساوي السيدة ةالنائب

نلتمس منكم قراءة سورة الفاحتة على شهداء حادث السري    
الذي وقع إبقليم خنيفرة البارحة والذي كانت احلصيلة فيه ثقيلة 

 .جدا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد الرئيس، رحم هللا الضحااي ودعوتنا ابلشفاء    
آلن ذنكم اللمصابني واجلرحى، حضرات السيدات والسادة أستأ

 .يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا، وتفضل

 :)نقطة نظام (النائب السيد مصطفى الشناوي 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 غري بسرعة غري كنا كنتظروا أنه يتم إنصاف بناء على املقتضيات   
 ايل النواب يف مراقبة عمل احلكومة،دايل الدستور يعين والدور د

وكذلك يف ضمان احلقوق دايل املعارضة، هادي املرة الثاثلة وحنا  
اثنية ابش  11كننتظروا أبنه يتم إنصافنا، ما معىن تعطي لنائب 
ب، ابش يعق يوضع السؤال وجاوب عليه؟ ومخس دايل الثواين

هذه غري مقبولة خاص واحد احلد أدىن يتناقش خاص واحد 
لشوية داملرونة، إيال بغينا النواب يقوموا ابلدور دايهلم، هذا غري ا

مقبول وغري معقول أو ال هذا فيه واحد النوع داإلقصاء ابإلضافة 
ألنه راسلنا السيد الرئيس رئيس جملس النواب يف هاذ الباب 
خبصوص حىت الوسائل دالعمل خاص يعلم اجلميع أبن إىل حدود 

وا موظفون إيال بغينا فطوكويب تنخرجاليوم ليس لنا مكتب وال 
 .لباب األحد ابش نديروها وهاد الشي غري مقبول

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا املالحظة هي سجلناها غادي نرجعوا ليها يف مناسبة إن 
شاء هللا قادمة، إذن قلت نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية 

حظ أن واملالاملدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية، 
هناك ستة أسئلة آنية هلا وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلربانمج 
التنموي اإلستعجايل اآلين مبنطقة احلسيمة، لذلك كما جرت 
العادة سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد 
الوزير احملرتم، إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

ريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال من ف
 .مشكورا

 النائب السيد توفيق كميل:

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

    السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الوزير، عن املشروع التنموي ملنطقة احلسيمة، نسائلكم    
 .راشكعن إسرتاتيجية احلكومة يف تدبري هاذ املشروع؟ و 

 :السيد رئيس جللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثاين للسيدات والسادة    
ضل النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فلتتف

 .السيدة النائبة احملرتمة

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري: 

ذة من تخالسيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري امل   
طرف احلكومة من أجل احتواء املطالب االقتصادية واالجتماعية 

 .مللف حراك الريف؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السؤال الثالث للسيدات والسادة    
 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة

 النائب السيد فاروق الطاهري:

 كرا السيد الرئيس،ش

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمني،

يعرف إقليم احلسيمة مبا يزيد عن ستة أشهر عدة احتجاجات    
وحتركات مستمرة عنواهنا األبرز املطالبة ابلتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية للمنطقة، تلتها أحداث ومواقف كثرية وخطرية، 

يمة؟ رتم، ما حقيقة الوضع ابحلسلذلك نسائلكم السيد الوزير احمل
وما هي األسباب اليت تقف وراء هذه األحداث؟ وما هي املقاربة 
احلكومية املعتمدة لتطويق هذه األزمة والتفاعل اإلجيايب مع 

 .املطالب املشروعة والعادلة للساكنة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

يدات والسادة للس شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل السؤال الرابع
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 النائب السيد عمر الزراد:

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، تفعيال لربانمج احلسيمة منارة املتوسط، نسائلكم    
السيد الوزير عن اإلجراءات املتبعة على أرض الواقع لتنفيذ هاذ 

 .انمج الذي قدم بني يدي صاحب اجلاللة بتطوان؟ وشكراالرب 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، منر للسؤال قبل األخري للسيدات والسادة    
 .مالنواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب احملرت 

 حممد الفضيلي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 النواب احملرتمني،أخوايت  إخواين،

طبقا ملقتضيات القانون الداخلي للمجلس نطرح السؤال اآليت حول    
ما يسمى حبراك الريف والذي طال أمده، نتمىن من احلكومة أن تعطي 

 .للمجلس املوقر ما هو العمل والربامج اليت تعدها هلذا الغرض؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

للسؤال السادس واألخري  شكرا السيد النائب احملرتم، ومنر
 للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي فلتتفضل

 .السيدة النائبة احملرتمة مشكورة

 السعدية بنسهلي: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة والسادة النواب احملرتمون،

ب منطقة احلسيمة من احتجاجات تطال نتابع مجيعا ما يقع يف   
بشكل مشروع مطالب أجتماعية وإقتصادية، ما هي اإلجراءات 

ة؟ اليت قررهتا احلكومة لتنفيذ برانمج تنموي استعجايل آين ابملنطق
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، جواب السيد الوزير، نرحب ابلسيد 
د يالوزير معنا، طبعا لكون أسئلة وحدة املوضوع، فليتفضل الس

 .الوزير على املنصة
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 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يف البداية أتقدم ابلشكر للفرق الربملانية اليت أاتحت للحكومة    
فرصة تنوير ممثلي األمة، ومن خالهلم الرأي العام الوطين بشأن 

لتطورات اليت يعرفها إقليم احلسيمة، وذلك حىت يتمكن اجلميع ا
من تكوين فكرة واضحة عن اجلو العام السائد، ويكون على بينة 
من اجملهودات اليت مت القيام هبا من طرف الدولة يف التعامل مع 

 .مطالب الساكنة

اهتمام السيدات والسادة النواب هبذا املوضوع، والذي يؤكده    
ام من األسئلة اليت مت طرحها خالل هذه اجللسة العمومية العدد اهل

يوازيه احلرص الكبري للحكومة على التفاعل اإلجيايب مع انشغاالت 
املؤسسة التشريعية، مما جيسد يف النهاية غريتنا مجيعا على هذه 
املنطقة العزيزة، ورغبتنا األكيدة يف جعلها منوذجا تنمواي متميزا،  

 .اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده كما يريد هلا صاحب

واألكيد أن الدينامية اليت متيز أداء السلطتني التشريعية     
والتنفيذية ما هي إال جزء من املسار املؤسسايت الذي طبع التجربة 
املغربية، كتجربة تسري خبطى اثبتة حنو استكمال بناء مقومات 

ملغربية ق والقانون، قوة التجربة ااملنظومة الدميقراطية وأسس دولة احل
هي نتاج حلكمة وتبصر املؤسسة امللكية ودورها يف تعزيز الصرح 
الدميقراطي ببالدان مدعومة بثقة الشعب املغريب، وتعلقه أبذاب 

 .العرش العلوي اجمليد عن وعي وقناعة

هاته الرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسة امللكية أفرزت تراكمات     
سية جد هامة توجت بدستور فاتح يوليوز ومكتسبات سيا

، الذي يعد مدخال ملرحلة سياسية جديدة ونوعية وحمطة 7111

 لوال ذلك التفاعل البناء بني إراديت اإلرادة القوية لصاحب  مفصلية
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، وإرادة الشعب املغريب 

 .مبختلف قواه احلية

املنظومة اإلصالحية اليت اخنرط فيها املغرب اتسمت بفتح  إن    
العديد من األوراش، ويف خمتلف اإلجتاهات السياسية منها 

لها واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والبيئية، واليت هتدف يف جمم
إىل حتقيق مستوايت تنموية كفيلة بتوفري شروط العيش الكرمي 

اق ويف بيئة آمنة ومستقرة يف نط للمواطن املغريب أوال وأخريا،
 .التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة

جمهودات املغرب يف هذا الصدد جتاوزت مرحلة التخطيط     
وحققت نتائج ملموسة وابدية للعموم سواء على مستوى 

ه مؤسساته الدستورية الفاعلة أو على مستوى اقتصاده املتني وبنيات
ة اليت ات اخلاصة ابلتنمية البشريالتحتية أو على مستوى املؤشر 

 .تتعزز مرحلة بعد مرحلة وفق مبدأ التدرج

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن إقليم احلسيمة شأنه شأن ابقي أقاليم اململكة، استفاد بدوره    
من هذه الدينامية اليت يعيشها جمموع الرتاب الوطين من خالل 

أجواء و  عن اإلرادة احلرة لساكنة املنطقةمؤسسات منتخبة تعرب 
دميقراطية متارس فيها احلقوق الفردية واجلماعية بكل حرية وتنشط 
فيها األحزاب والنقاابت ومجعيات اجملتمع املدين وفق صالحياهتا 
 الدستورية، فضال عن اجملهودات التنموية اليت مت بذهلا يف املنطقة

 .يف السنوات األخرية

 جملهودات تبقى غري كافية لتحقيق املنسوب التنمويحقا هذه ا   
الكايف لإلستجابة الحتياجات الساكنة ومتطلباهتا اليت تعرف منوا 
مضطردا مرحلة بعد مرحلة وجيال بعد جيل، غري أن الدولة واعية 
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بذلك مما جعلها حترص على تبين مقاربة استباقية تتوخى جعل 
 .اقاهتا البشريةا الطبيعية وطاملنطقة قطبا تنمواي يف مستوى مؤهالهت

من أجل ذلك مت وضع برانمج تنموي مندمج متعدد األبعاد،    
والذي أطلق  7110-7111يهم التنمية اجملالية إلقليم احلسيمة 

مليار  7.1عليه إسم احلسيمة منار املتوسط، بغالف مايل قدره 
أمام  7111أكتوبر  12درهم. حيث أعطيت انطالقته بتاريخ 

اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، مبدينة صاحب 
تطوان، هذا الربانمج مدعوما بباقي الربامج التنموية اخلاصة 

من املطالب اإلجتماعية  %01ابإلقليم يستجيب ألكثر من 
واإلقتصادية املعرب عنها من طرف الساكنة احمللية، بل أن األوراش 

رتويج هلا يف بداية طلبية اليت مت الواملشاريع املربجمة تتجاوز الوثيقة امل
مطلبا مت التعامل معها بكل  71احلركات االحتجاجية واليت تضم 

جدية من طرف القطاعات احلكومية املعنية اليت حرصت على 
 .التجاوب اإلجيايب معها نقطة بنقطة

ويف هاذ اإلطار، أود التأكيد على أن األشغال سوف تنتهي    
وخا بدات شوية مأخرة، هناية  7110يعين  يف املدة احملددة هلا

إن شاء هللا، أعود ألقول  7110األشغال غادي تكون يف 
مشاريع طموحة مت إعدادها حسب اإلحتياجات امللحة للمنطقة، 
حيث حتظى يف هذا السياق املشاريع اخلاصة ابلبنيات التحتية 

ي و أبمهية ابلغة، بغية تعزيز قطاع املاء الصاحل للشرب كمجال حي
وأتهيل الطرق واملسالك لفك العزلة عن العامل القروي واملشاريع 

 .املرتبطة ابلتأهيل اجملايل فضال عن املنشآت الرايضية

إضافة إىل ذلك مت إيالء عناية خاصة لتأهيل املراكز القروية    
وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية وأوراش أخرى ال تقل أمهية عن 

 الحي واحلماية من الفيضاانت وإعادة أتهيلسابقاهتا كاجملال الف
األحياء الناقصة التجهيز واجملاالت اإلجتماعية والدينية والثقافية 

 .والتكوين املهين

وفضال عن هذا الربانمج، هناك عدة أوراش أخرى قيد اإلجناز    
أو الدراسة من بينها مشروع إحداث نواة جامعية تستوعب شباب 

 .اء التنقل إىل مدن أخرىاملنطقة وتعفيهم من عن

ووعيا ابلتداعيات اإلجتماعية اليت تطرحها إشكالية التشغيل    
على املستوى الوطين مبا فيها إقليم احلسيمة، فإن احلكومة تعمل 
جبدية على إجياد أجنع الطرق خللق بنية اقتصادية دائمة، قابلة 

ماجهم دالستيعاب الطاقات الشبابية اليت يزخر هبا اإلقليم، عرب إ
 .يف سوق الشغل

كل هذه اجملهودات املبذولة من طرف الدولة تطرح أكثر من    
عالمة استفهام حول املغزى من إصرار البعض على السلوك 
االحتجاجي اليومي واملتواصل رغم التجاوب اإلجيايب للحكومة 

 .مع خمتلف املطالب املعرب عنها

ومة مع ته احلكومن له مصلحة يف دفع ابب احلوار الذي فتح   
الساكنة وخمتلف الفاعلني احملليني إىل الباب املسدود؟ وكذلك من 
املستفيد من تبخيس اجلهود التنموية للحكومة يف املنطقة وخلق 

 .حالة اإلحباط

تساؤالت جتد مصداقيتها أكثر إذا ما مت استحضار خمطط    
معتمد من طرف بعض اجلهات واهلادف إىل تضليل الرأي العام 

شر وقائع غريصحيحة من خالل العمل على صناعة نشرة ون
األخبار الزائفة عرب موقع التواصل اإلجتماعي وتطبيقات الرسائل 

قيت دقيق يتم عربه احلرص على اختيار التو  الفورية، وذلك بشكل
واملضامني بعناية فائقة تؤكد الطابع املدروس ملثل هذه املمارسات، 

مات لف اجلهود التنموية مت بتعليوابلرغم من كل هذا ودعما ملخت
ملكية سامية على مستوى وزارة الداخلية القيام أبربعة زايرات 
وزارية خالل أشهر فرباير مارس وأبريل وماي، حيث شكل احلوار 
مع املنتخبني والفعاليات السياسية والنقابية واجلمعوية عنوان هذه 

يمة ضمن احلسالزايرة، مع التأكيد على توجه الدولة جبعل إقليم 
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أولوايهتا التنموية، كما قام وفد يضم مجيع القطاعات احلكومية 
املعنية واملؤسسات العمومية ذات الصلة ابألوراش التنموية بزايرة 
إلقليم احلسيمة، وذلك مواصلة للتفاعل اإلجيايب للحكومة مع 
حاجيات ساكنة املنطقة، هاته الدينامية اليت عربت عنها خمتلف 

احلكومية يف التعامل مع مطالب الساكنة، جتسد القطاعات 
التزامها وتعهدها ابإلستجابة للمطالب املعرب عنها بطريقة معقولة 

 .وسريعة تراعي اإلمكاانت املتاحة لدى الدولة وخمتلف املتدخلني

ويف هذا اإلطار يبقى من الضروري التأكيد على أن روح     
نموية إبقليم يذ األوراش التالعمل اليت تطبع األداء احلكومي يف تنف

احلسيمة هي نفس الروح اليت تالزم حتركات احلكومة وجمهوداهتا 
على مستوى ابقي الربامج ويف خمتلف عماالت وأقاليم اململكة، 
وما املشاريع الكربى املفتوحة يف أكثر من عمالة وإقاليم 

ته، اوالتحوالت اإلجيابية اليت يعرفها النسيج العمراين مبختلف جتلي
إال عنوان واضح على املنظور اإلسرتاتيجي للدولة املغربية 
ومؤسساهتا املنتخبة ورأيتها الصائبة للمقاربة التنموية كخيار ال 
رجعة فيه، هاته املكتسبات التنموية تدفعنا للتوجه بكل دقة 
واعتزاز حنو املستقبل ملواصلة مسرية البناء وجتاوز اخلصاص املسجل 

يد ناطق وعلى رأسها إقليم احلسيمة، ليستفعلى مستوى بعض امل
من جمهود وطين تنموي ابلشكل الكايف كواحد من احلقوق 
األساسية لساكنة املنطقة اليت ما فتئت تعرب عرب اتريخ الدولة 
املغربية عن وطنيتها الصادقة وتشبتها أبهذاب العرش العلوي 

 .اجمليد

 السيد الرئيس

 نيالسيدات والسادة النواب احملرتم

إن احلكومة تثمن عاليا تفاعل خمتلف املؤسسات مع املطالب    
اإلجتماعية واإلقتصادية لساكنة إقليم احلسيمة، حيث نسجل 
إبجيابية إهتمام الفرق النيابية أغلبية ومعارضة هباته املطالب، مما 

جيسد انشغال ممثلي األمة بقضااي املواطنني وحرصهم على حث 
نطقة، وترية إجناز برامج تنموية خاصة ابمل احلكومة على التسريع من

وعلى نفس النسق، نؤكد جتاوبنا مع ما أدته األحزاب واألغلبية 
احلكومية، وابقي األحزاب من الدعوة للمزيد من التفاعل اإلجيايب 
مع مطالب ساكنة إقليم احلسيمة وغريها من مناطق اململكة 

طلعات ان تومطالبتها ابلعمل على تعزيز هنج احلوار واحتض
املواطنني واملواطنات يف احلرية والكرامة والدميقراطية والعدالة 

 .اإلجتماعية

إن حاجة بالدان تبقى ملحة أكثر من أي وقت مضى إىل تعزيز    
الدور اإلجيايب لألحزاب السياسية، إىل جانب النقاابت واجملتمع 
 املدين ووسائل اإلعالم بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بني

 .الدولة واجملتمع

ويف هذا الصدد ال بد من استحضار الدور الكبري الذي لعبته    
األحزاب السياسية يف دعم املسلسل الدميقراطي ببالدان حتت قيادة 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، وهو النهج 
الذي مكن بالدان من مراكمة مكتسبات دميقراطية وتنموية هامة، 

اريخ املشرف لألحزاب السياسية يبقى مدعوما بشرعية دستورية الت
، الذي أسند هلا مهمة أتطري 7111جسدها دستور فاتح يوليوز 

 املواطنات واملواطنني وتعزيز اخنراطهم يف احلياة الوطنية، ويف تدبري
شاركة مللتعبري عن إرادة الناخبني واالشأن العام وكذا مسامهتها يف ا

ثر طة، فضال عن ذلك فاملؤسسات احلزبية تعترب اكيف ممارسة السل
قراب من الساكنة ابلنظر إىل الدور الكبري الذي يلعبه السادة 
 املنتخبني املنتسبني إليها من خالل الصالحيات اهلامة اليت خولتها

املقتضيات الدستورية والقانونية للجماعات الرتابية كقاطرة 
وية أن مجيع الربامج التنملتحريك عجلة التنمية، هذا مع العلم 

ختضع يف إعدادها الستشارة جمالس اجلماعات الرتابية للنظر يف 
مدى مالءمة الحتياجات الساكنة، فضال عن ذلك فأغلب 
املشاريع تتم املصادقة عليها داخل هاته اجملالس سواء اجلهوية منها 
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ى ىأو اإلقليمية أو احمللية، مما يعين أن دور اهليئات املنتخبة يبق
 .حامسا وداعما للربامج اليت تعدها خمتلف القطاعات احلكومية

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 إن حرص الدولة على توفري ظروف مواتية لتحقيق التنمية وتوفري   
شروط العيش الكرمي ال يوازيه إال حرصها كذلك على توفري حياة 

اية مجيع حقوقهم، فإذا كانت آمنة للمواطنات واملواطنني ومح
السلطات العمومية قد ضمنت احلق يف ممارسة حرية التعبري وحرية 
التظاهر ملدة سبعة أشهر، فإهنا يف املقابل عليها واجب فرض 
سلطة القانون وتفعيل املساطر القانونية يف حق املخالفني حتت 

 .رقابة السلطة القضائية اليت تبقى أحكامها ملزمة للجميع

من هذا املنطلق عندما يلجأ البعض إىل خرق القانون وعدم    
احرتام مقتضياته بعيدا كل البعد عن املطالب اإلجتماعية 
للساكنة، فإن الدولة ال تبقى يف وضعية اختيار بشأن إمكانية 
تطبيق القانون من عدمه، بل هي ملزمة بذلك من منطلق 

ماعات راد واجلصالحياهتا حبفظ األمن واحلفاظ على سالمة األف
واملمتلكات وتوفري الظروف املواتية ملمارسة مجيع حقوقهم وعلى 
رأسها احلق يف حياة آمنة مستقرة، هذا مع ضرورة التأكيد على 
أنه مل يتم اعتقال أي شخص من املتظاهرين منذ بداية احلركات 
االحتجاجية إبقليم احلسيمة، إال بعد أن مت اللجوء إىل عرقلة حرية 

ماي  77ة أبحد مساجد مدينة احلسيمة يوم اجلمعة العباد
، من خالل منع اخلطيب إلمتام خطبته أمام املصلني 7112

وتوجيه وابل من السب والقذف يف حقه بدون مراعاة حرمة املكان 
املقدس وال حق املواطنني يف صالة آمنة، من أجل ذلك و بدون 

، أشري فقط قاخلوض يف النقط اليت قد تعترب خرقا لسرية التحقي
إىل أن املصاحل األمنية أوقفت بتعليمات من النيابة العامة جمموعة 
من األشخاص املشتبه يف تورطهم يف يف ارتكاب أفعال تقع حتت 

طائلة التجرمي والقانون، التوقيفات كانت موضوع بالغات رمسية 
يف حينه من طرف النيابة العامة لدى حمكمة االستئناف ابحلسيمة 

ين ت على تبين هنج الشفافية يف تنوير الرأي العام الوطاليت حرص
 .وإحاطته علما بكل املعطيات عقب كل مستجد يف املوضوع

ويف هذا الصدد وجب التأكيد على أن مجيع األشخاص     
 املتابعني يتمتعون جبميع الضماانت اليت خيوهلا هلم القانون، ويف

على  م معروفة للجميعمقدمتها قرينة الرباءة كما أن أماكن اعتقاهل
عكس ما يروج له بعض من ادعاءات ابطلة مل يعد من املعقول 
تصورها و ابألحرى اللجوء إليها يف مغرب اليوم، حرص كبريعلى 
تطبيق القانون وعلى احرتام احلقوق أابنت عنه مجيع مؤسسات 
الدولة بسلوكها املثايل سواء يف تعاملها مع حق الساكنة يف التنمية 

املتظاهرين يف اإلحتجاج أو حق متابع يف توفري شروط  أو حق
احملاكمة العادلة و كذلك حق الصحافة يف تغطية األحداث حبيث 

 .مل يتم تسجيل أي تضييق على حرية الصحافيني للوقائع كما هي

ويف هذا اإلطار أود التنويه بكل اعتزاز ابلقوات العمومية على    
 وعدم استعماهلا القوة يف ضبط النفس سلوكها النموذجي وعلى

حق احملتجني ابلرغم من جلوء بعض العناصر غري املسؤولة من 
داخل احلركات االحتجاجية إىل تبين ممارسات عنيفة متطرفة 
اجتاهها يف أكثر من مناسبة منذ انطالق هاته احلركات، وهذا 
سلوك حيسب للقوات األمنية مبختلف تشكيالهتا، وهنا أود أن 

مت  7117أكتوبر  71نواب األمة علما أبنه منذ  أحيط السادة
احتجاجات يوميا  3شكل احتجاجي أي مبعدل  134تنظيم 

 .إبقليم احلسيمة

 711يف املقابل مت طيلة هذه املدة االعتداء على ما جمموعه    
عنصر أمين من خمتلف التشكيالت وتعريضهم إلصاابت متفاوتة 

انقلة أمنية  37ة هتم اخلطورة، إضافة إىل تسجيل خسائر مادي
وصل حجم الضرر يف غالبيتها إىل التدمري واإلحراق، فضال عن 
اإلحراق الكلي لبناية معدة لسكن العناصر األمنية إبمزورن، ومع 
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ذلك فقد الحظنا أن القوات العمومية مل حيظى سلوكها هذا 
ابالهتمام الكايف، يف مقابل سعي البعض إىل الرتويج لبعض 

أجل التشويش على عمل املصاحل األمنية وتغليط  املغالطات من
 .الرأي العام

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إن الدولة ستواصل بكل حزم حرصها على فرض احرتام    
القانون، وعلى ردع املخالفني له، مبا يضمن أمن املواطنات 

 املقابل فإن ، يفواملواطنني وحيفظ االستقرار الذي تنعم به املنطقة
 التصرفات والسلوكات الغري املسؤولة للبعض لن تثين احلكومة على

مواصلة النهوض بواجبها والوفاء ابلتزاماهتا التنموية اجتاه الساكنة 
احمللية إبقليم احلسيمة كما بباقي املناطق، غري أن جمهودات الدولة 

واطنني يف هذا الصدد تبقى يف حاجة إىل اخنراط املواطنات وامل
ومجيع الفاعلني الوطنيني واحملليني من أحزاب سياسية ومنتخبني 
وهيئات نقابية ومجعيات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم اجلادة 

 .ملواصلة الطريق حنو حتقيق املزيد من املكتسبات ملا فيه خري الوطن

ة أود التأكيد يف األخري على أن الدولة تعترب حتقيق التنمية أولوي   
اسرتاتيجية وليس رد فعل ظريف اجتاه وضعيات معينة، وهي بذلك 
ال جتسد سوى منظورها للمسلسل التنموي الذي تعيشه بالدان 
بفضل الرؤية احلكيمة واملتبصرة لصاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره هللا وأيده، وتعبئة مجيع احلكومات املتعاقبة من أجل 

 .تفعيل هذه الرؤية

لكة املغربية ستبقى كما كانت قوية مبؤسساهتا، قوية إن املم   
مبسارها الدميقراطي والتنموي الذي يتعزز حمطة بعد أخرى، قوية 
مبواطنيها الذين ما فتئوا يعربون عن اعتزازهم بوطنهم سواء من 
داخل املغرب أو خارجه، قوية بتالحم وتنوع مقومات هويتنا 

 ، والسالم عليكم ورمحة هللاالوطنية املوحدة ابنصهار كل مكوانهتا
 .تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
 .، فليتفضل السيد النائب مشكورايالفريق التجمع الدستور 

 :سعيد شبعتوالنائب السيد 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 يد الرئيس،الس

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أوال يف البداية بغيت نشكر احلكومة اللي لبات طلب جملس    
النواب واللي جات اآلن ابش تناقش مع رئيس احلكومة املشاكل 
 اللي مطروحة على مستوى إقليم احلسيمة بغيت يف هاذ املناسبة

نساندوا الدستوري على أننا ساندان وك جندد موقفنا يف فريق التجمع
املطالب املشروعة، املطالب اقتصادية وإجتماعية وثقافية لساكنة 
احلسيمة، ويف نفس الوقت تفهمنا لالحتجازات والوقفات 
االحتجاجية السلمية قصد إبالغ صوت ساكنة احلسيمة إىل 

وا ماملسؤولني احلكوميني، وبغيت نشكر هباذ املناسبة الدور اللي قا
به املسؤولني احلكوميني والوفد اللي زار هاذ املنطقة واللي حاول  
كيف ما كان احلال ابش يتجاوب مع املطالب متاع هاد اإلقليم، 
وما تفوتنيش املناسبة كذلك أننا نسجلوا ابعتزاز وفخر غرية مجيع 

ليم الفاعلني السياسيني والنقابيني واجملتمع املدين واملفكرين على إق
ة وعلى األقاليم كذلك يف املغرب اللي هي عندها نواقص احلسيم

و كتعرف مشاكل، فالسيد الوزير، فعال إقليم احلسيمة كيعرف 
مشاكل: مشكل العزلة، مشكل التعليم، مشكل الصحة، مشكل 
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التشغيل أي البطالة، فلهذا هذا كيخلط أن احلكومة، أوال توضع 
تنا ويف ا نتحملوا مسؤوليومادا بينا أمام الربملان ابش نتفاعلوا احن

نفس الوقت احلكومة حتمل مسؤولياهتا بربانمج استعجايل قصري 
املدى وكذلك برانمج متوسط املدى، وهذا ماشي غري يف 
احلسيمة، كنطلبوا ابش يكون على مستوى املغرب كامل، ألن 
هناك مناطق اللي هي متضررة وسأقول ال للحصر أن هناك مناطق 

 اجلنويب الشرقي اللي خاص ميكن دار فيه جبلية وكذلك املغرب
 .نفس املقاربة

السيد الوزير، ابش حتل املشاكل كاين ثالثة داحملاور كنظن انتما 
 :طرقتيوا هلا وخاصكم تطرقوا هلا فيما بعد

 أوال: وضع التجهيزات األساسية املناسبة؛ -

 اثنيا: تثمني املوارد البشرية هذا فاش غادي داك شي متاع النواة -
 اجلماعية؛

 اثلثا: حتفيز اإلستثمار المتصاص يعين البطالة؛ -

 .وهذا كيطلب نديروا مقاربة جديدة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، منر إىل تعقيب الفريق 
 اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد الرئيس

 :يلالفريق االستقال النائب السيد نور الدين مضيان رئيس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السادة الوزراء،

السيد الوزير، بطبيعة احلال احنا ما عندانش شك جبدية وتفاعل    
احلكومة مع املطالب امللف املطليب للحراك ولساكنة احلسيمة، 
وهو بطبيعة احلال احلراك الذي خرج بطريقة سلمية وحضارية راقية 

ء من احلراك حىت الساحة ينظفها، حيمي احلراك بعد اإلنتها

املنشآت املرافق العمومية من أفراد احلراك، كذلك حىت سيارات 
األمن حتمى من طرف احلراك، إذن فاحلراك وأيضا عرب بطبيعة 
احلال عن مطالب إجتماعية واقتصادية صرفة، فلذلك لألسف 
 أتسفنا على أنه مت ربط احلراك خبدمة أجندة أجنبية، حنن يف

احلسيمة واحلراك وكلنا نريد الكشف عن هذه األجندة لفائدة من؟ 
وما هؤالء شكون هاذ اخلونة اللي بغاوا يتاجروا إبسم احلراك، ابش 
نعرفوهم اللي كيخدموا مع جهات أجنبية معينة وحنن متأكدين 

بريء من كل هذه اإلهتامات، احلراك رفع شعارات  أبن احلراك
ة منها حلراك هو نتيجة لرتاكم عوامل كثري إجتماعية، بطبيعة احلال ا

التارخيية، السوسيو ثقافية، اإلقتصادية اإلجتماعية، و كذلك ال 
ننسى حىت اإلختالالت السياسية اليت متت يف إقليم احلسيمة، 
مبعىن أنه كاين حىت اإلختالالت دايل الدميقراطية حبيث مت 

فتم قطع  ،إستهداف أحزاب التمثيلية الشرعية إبقليم احلسيمة
الوساطة بينها وبني الساكنة عن طريق إفراز مؤسسات منتخبة ال 
متثل الساكنة، ابش نكونوا واضحني يف هذه املسألة، واملنتخبون  
كلهم يتحملون املسؤولية، وأان أمحل املسؤولة لكل املنتخبني ومنهم 
أان كذلك، فلذلك نقول أبنه ال بد من مراجعة هذه السياسة اليت 

، يعين بطبيعة احلال، العمل احلزيب من حيث تقزميه استهدفت
وتبخيسه، فأصبحنا يف قطيعة يعين من أمران مع الساكنة، فلذلك 
أقول جمددا أبن هذه مسؤولية اجلميع، مسؤولية الدولة، مسؤولية 
اجملتمع املدين، مسؤولية املنتخبني، وابلدرجة األوىل اآلن املطالب 

 بحت متجاوزة، الشعار الوحيد الذياإلجتماعية السيد الوزير، أص
يرفع اآلن هو إطالق سراح املعتقلني، فتغليب املقاربة األمنية عن 

أشهر   2املقاربة التنموية هي اليت أدت إىل احلراك، وعالش هاد 
كلها؟ ال حوار، سديتو ابب احلوار، فلذلك نطالب اآلن أنه 

وار ح ابلتفكري يف إطالق سراح املعتقلني من أجل الشروع يف
حقيقي، اآلن توقف كل شيء، ال حوار وال ..، إال بعد إطالق 

 .سراح املعتقلني، السيد الوزير، السادة الوزراء
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، التعقيب التايل لفريق 
 .العدالة والتنمية، فليتقدم أحد املعقبني مشكورا

زمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة النائب السيد إدريس األ
 :والتنمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد للله رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

اجللسة دايل اليوم أردانها أن تكون تدخل دايل الربملان، ألن    
كبري، وستالحظون إن شاء هللا الرمحن الدور دايل الربملان دور 

الرحيم أبن هذه اجللسة ستساهم يف هتدئة األجواء، ألن الكل 
ابغي املصلحة دايل البالد واألمن دايل البالد واالستقرار دايل 
البالد، لذلك فكنا حريصني على العقد دايل هاذ اجللسة ألن 

 عن ريالربملان هو املكان الطبيعي دايل النقاش، دايل التعب
احتياجات دايل الناس، دايل املشاكل دايهلم، دايل الرتشيد دايل 
املطالب، ودايل حيسو أبنه الرسالة وصلت، لذلك تنقولوا بقدر 
ما تنأكدوا على أن احتجاجات دايل احلسيمة هي احتجاجات 
عندها طابع وأهداف ومرامي اقتصادية وإجتماعية وتنموية صرفة، 

تجاجات خبطاب التخوين واالهتام ونرفض أن تواجه هذه االح
ابلنزعة االنفصالية والدعم اخلارجي، هادو شباب من خرية أبناء 
هذا الوطن، وحدويون، املغاربة كلهم متشبتني ابمللكية دايهلم، 

، هذا تيبغيو امللك دايهلم، تيبغيوا بالدهم، ومتشبتني ابلدين دايهلم
ذلك علىال ما كاينش خالف حول هذا األمر. لذلك تنأكدوا ك

ضرورة دايل التشبث دايل االحتجاجات ابملسؤولية والسلمية 

واحرتام القانون واملؤسسات والثوابت الوطنية وجتنب التصعيد، 
وأن ننصت مجيعا لصوت العقل والصوت دايل احلكمة، وأن 
نتجاوب بوطنية مع احلوار واملبادرات واآلفاق اليت تتبناها 

للي ا اللي بدات يف احلكومة املؤسسات وهنا تندعمو احلركية
مشات عند الناس واليت تنصت إليهم وتستجيب ملطالبهم، ألن 
األمن دايل البالد واإلستقرار دايل البالد هذا رصيد مجاعي وأفق 
تيفتح األبواب دايل املستقبل اخلري كاين يف هاذ البالد خصنا 

لو و نشتغلو مجيعا، لذلك املسؤولية دايلنا تتفرض علينا اليوم نق
احلقائق كما هي، هاذ املقاربة املعاجلة دايل هاذ اإلختالالت اللي  

دايل  4كاينة يف احلسيمة أو كاين يف أقاليم أخرى تتطلب 
املستوايت سياسية وتنموية وحقوقية، تليق وترقى إىل مستوى 

ولة طموح بلدان واختياراته اإلسرتاتيجية الدستورية املتمثلة يف بناء د
ها احلق والقانون، وإرساء دعائم جمتمع متضامن دميقراطية يسود

يتمتع فيه اجلميع ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص 
والعدالة اإلجتماعية ومقومات العيش الكرمي يف نطاق التالزم بني 
حقوق وواجبات املواطنة والتشبث ابلوحدة الوطنية والرتابية هذا 

 .املنطوق دايل الدستور

لى املستوى التنموي البد أن نذكر ونشيد ابإلرادة امللكية ع    
الراسخة يف إنصاف املنطقة ومعاجلة ما عانت منه يف السابق من 
حصار وهتميش، وندعم يف هذا الصدد إرادة احلكومة وسعيها يف 
تسريع وترية تنزيل الربامج واملشاريع التنموية، وتنطالبو كذلك 

ماعية، ص على ترسيخ التوازانت اإلجتابلتنفيذ دايل الربامج واحلر 
اليوم ينبغي الرتكيز واإلهتمام ابألساس وابألولوية يف هاذ املرحلة 
على الفئات وعلى اجملاالت اهلشة واملهمشة هذا هو املبعث دايل 
االستقرار، على املستوى السياسي البد نقولو كذلك أبنه خاصنا 

عل ي ودايل الفانرسخو املصداقية واجلدية دايل العمل السياس
 7111السياسي ودايل اإلصالحات، تكلمتو على الدستور 

السيد الوزير وتكلمتوعلى الدور دايل األحزاب السياسية وعلى 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

11 

الدور دايل الوسائط املؤسساتية الدميقراطية، خاصنا نقولو اليوم 
أنه علينا أن حنرتم اإلرادة الشعبية، خاصنا خنليو اجملتمع واملواطنني 

ن ميثلهم، خاصنا خنليو األحزاب ختتار القيادات دايهلا خيتاروم
وتنزل للميدان وتالحم مع املواطنني وختدم املواطنني عن قرب، 
خاصنا خنليو كذلك املؤسسات املنتخبة تقوم ابلدور دايهلا 
نعطيوها اإلمكانيات املالية اإلمكانيات القانونية ابش ختدم ألن 

 الدور دايل املؤسسة احلزبية هذا هو صمام األمان، تكلمتيو على
وهذا هو األساس األحزاب خصها تقوم ابلدور دايهلا وتقوم 

ة ابلدور دايهلا واملؤسسات املنتخبة والتدبري احلر املؤسسات املنتخب
خاصها يتعطاها على املستوى احلقوقي، املستوى احلقوقي ال بد 

جلميع امن التأكيد، احنا تنتكلمو مبسؤولية على ضرورة أن ميتثل 
مواطنني والسلطات العمومية للدستور والقانون مبا هو أمسى تعبري 
عن إرادة األمة، اجلميع مواطنني والسلطات العمومية متساويني 
أمام القانون متساويني أمام القانون يف املمارسة دايل احلرية دايل 
التجمهر والتظاهر السلمي، متساويني أمام القانون يف احلفاظ 

دايل البالد وعلى اإلستقرار دايل البالد وعلى احلماية  على األمن
دايل املمتلكات، متساويني أمام القانون يف االحرتام دايل قرينة 
الرباءة، يف احلق يف احملاكمة العادلة، وهنا البد أن نشيد يف نفس 
الوقت وعلى العموم يف االلتزام دايل االحتجاجات ابلطابع 

طبع على العموم ويف العموم التدخل السلمي، وأن ننوه كذلك ما 
دايل القوات األمنية من املهنية ومن ضبط النفس، و تنعربو عن 
شجبنا للتعرض لقوات األمن، ولكن كذلك نؤكد مبسؤولية أن 
احلفظ دايل األمن والتأطري دايل املظاهرات هذا اختصاص دايل 

نش كالدولة والدولة حصراي، وال أحد ينبغي أن يتدخل فيه، ما مي
خنليو شي واحد يتحرش ابملتظاهرين كلنا شباب ملكي، حىت 
واحد ما يقلب على املتظاهرين األمن هو من اختصاص الدولة 
والدولة وحدها، وهذا هو اللي تيضمن اإلستقرار دايل البالد، 
تنسجلو كذلك على املستوى التواصلي السيد الوزير، الغياب 

مومي شنو غادي نناقشو دايل القنوات العمومية من النقاش الع
يف هاذ التلفزة إيال ما نقشناش املشاكل دايل البالد إيال ما 
فتحناش البال؟ راه الرتشيد دايل املطالب العقلنة دايل املطالب 
اإليصال دايل املطالب راه القنوات العمومية هذا هو الدور دايهلا 

مي؟ و عوض أن تنشر صورا تزيد يف الطيبة بلة، فني هو النقاش العم
وكذلك ويف األخري نسجل السيد الوزير، على ضرورة أن يتحمل 

مبا اجلميع مسؤوليته ويتصرف بوطنية عالية مبا تقتضيه املصلحة و 
 العدل املشروعة يف يوفر االستجابة احلقيقية ملطالب املواطنني

والكرامة والتنمية، مع احلرص على احلفاظ على االستقرار واألمن 
 صيد منوذجنا املغريب عرب مواصلة اإلصالحاتوعدم التفريط يف ر 

وحماربة الفساد والتهميش بعزم ومصداقية ودون تردد واإلنصات 
املستمر لنبض الشارع ومعاجلة مشاكل ومهوم املواطنني، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الوقت انتهى، منر لفريق األصالة 
 .فليتفضل أحد النواب األفاضل للتعقيبواملعاصرة، 

 :النائب السيد عمر الزراد

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

السيد الوزير، استمعنا لعرضكم إبمعان، تساءلون عن الربانمج    
احلسيمة منارة املتوسط اليت راهنت الساكنة على إخراجه حليز 

نة ا من طرف ساكالوجود، هو كان رهان دايل املطالب املعرب عنه
اإلقليم قاطبة، هاذ املشروع كان يتوخى كذلك تطوير وحتسني 
عيش الساكنة، لكن السيد الوزير التأخر يف إخراج هذا املشروع 
حليز الوجود مع عدم ضخ االعتمادات املالية يف الوقت احملدد 
ساهم مع مسببات أخرى يف إخراج املواطنني إىل اإلحتجاج على 

 .هاذ التأخر
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السيد الوزير، اليوم كما قال البارحة السيد رئيس اجلهة، حنن    
أبناء اليوم، ونتوق إىل املستقبل ملا فيه مصلحة وطننا، ألن الوطن 
فوق اجلميع، احلكومة السيد الوزير اليوم ملزمة بتحمل مسؤوليتها  
كاملة، مبواكبة اجملهودات اليت يرعاها صاحب اجلاللة إلقليم 

 .اليم اململكةاحلسيمة ولباقي أق

احلكومة كذلك السيد الوزير، ملزمة بنهج مقاربة تشاركية    
والتقائية جمالية مع الفاعلني كل الفاعلني احملليني سواء اجلماعات 
الرتابية، فاعلني اقتصاديني، اجتماعيني وكل من له صلة بتنمية 
إقليم احلسيمة، احلكومة كذلك السيد الوزير ملزمة بتقدمي حتفيزات 

لمقاولني وكل من له ارتباط خبلق فرص الشغل يف اإلقليم، ألن ل
اإلقليم يعاين بطالة مزمنة، وكيما مت تعلمون السيد الوزير على أنه 
بدون شغل ما ميكنش نتكلمو على حياة كرمية وما ميكنش نتكلمو 

 .على اإلستقرار، وما ميكنش نتكلمو على العيش الكرمي

ية  ع تراب اإلقليم، وفق جدولة زمنخلق عدالة تنموية هتم مجي    
كما قلتم السيد الوزير واضحة أوقابلة للتنفيذ ودعم املشروع يف 
املقاربة التنموية الوطنية، السيد الوزير كذلك أخد برامج عمل 
اجلماعات اليت مت إعدادها بعني اإلعتبار، وأخذ بعني اإلعتبار  

رة كتامة، س، دائكذلك اجلزء الغريب من إقليم احلسيمة، دائرة ترجي
دائرة بين بوفراح اليت مل تنل حقها من التنمية، ويف هذا اإلطار 
السيد الوزير أنتم ملزمون إبيالءها العناية اليت تستحقها، كذلك 
العناية ابلقطاعات اإلجتماعية قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع 

،  ةفك العزلة ألهنا الشرايني األساسية اليت تضمن استقرار الساكن
كذلك السيد الوزير كنلتمسو يف إطار مقاربة تنتج مصاحلة وطنية 
حقيقية مع ابقي سكان اإلقليم الذين يعانون من املتابعات عن 
طريق الشكاايت اجملهولة، ألهنا ال تضمن إستقرارهم يف أماكنهم 

 .ومن مت ال يسامهون يف التنمية

 

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل أحد اآلن للفريق احلركي، فليشكرا النائب احملرتم، التعقيب 
 .املقدمي مشكورا

 :النائب السيد حممد فضيلي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة أعضاء احلكومة،

 إخواين، أخوايت الربملانيني والربملانيات،

حبراك  املتعلق مبا مسي يف إطار التعقيب حول السؤال املطروح   
 .الريف

والتقدير للحكومة على يف البداية أود أن أتقدم ابلشكر    
التجاوب اإلجيايب الذي قامت هبم بزايرهتا إلقليم احلسيمة واألقاليم 
اجملاورة، أي أقاليم الريف، رغم أهنا مل تتم الزايرة إىل مجيع األقاليم 

 .الريفية

أيضا أشكرمجيع املغاربة الذين قدروا اجملهود الوطين الكبري    
ناهية ناءه وعربوا بصراحة متوالنموذج املغريب الذي حنن بصدد ب

على حبهم لوطنهم وعلى غريهتم على وطنهم من داخل املغرب 
 .وخارج املغرب

وال أخفيكم أنين كنت يف أورواب مرتني يف إطار البحث يف هذا    
املوضوع، أغلب املغاربة املقيمني ابخلارج رجال ونساء عربوا عن 

اءه، بصدد بن تضامنهم املطلق مع النموذج املغريب الذي حنن
ودعمهم الكبري، طبعا هناك مالحظات ال بد أن نشري إليها، وهي 

دران  7117سنتني من اإلنتخاابت، وقعنا يف خطأ يف التقدير، 
أشهر بقينا بال حكومة، هاذ التعطال خلق واحد  7النتخاابت، 

احلالة نفسية عند الناس وخلق واحد الركود عند اجلماعات احمللية، 
ات احمللية البد يف إطار القرب وبناء على القوانني طبعا اجلماع

املنظمة اجلديدة، البد من توفري إمكانيات مادية وبشرية 
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للجماعات احمللية يف إطار القرب، أيضا غري ما مرة، توفري املناطق 
الصناعية واخلدماتية لكل مجاعة حملية...، شكرا واستسمح. أان  

مستوى جلنة ابش كنت كنلتمس ابش يكون هاذ الشي على 
نوفرو لنفوسنا وقت كايف كل واحد فينا يعرب على التصور دايلو 

 .وخنرجو بتصور مشرتك، أغلبية ومعارضة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

يد شكرا السيد النائب احملرتم، منر للفريق اإلشرتاكي، فليتفضل الس
 .النائب احملرتم

 :شقران أمام النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

عندان فقط دقيقتان وابلتايل غادي حناول نتطرق فقط لبعض    
 .املبادئ األساسية

املطالب هي مشروع دايل الساكنة، قد تكون يف شق منها  -أوال
غري واقعية، قد تكون أحالم، لكنها مطالب مشروعة، مرتبطة 

ذ املطالب احباجات جمتمعية للساكنة، وابلتايل جيب التعاطي مع ه
 ومع احلركات االحتجاجية من هذه الزاوية دون غريها؛

ضرورة احرتام احلق يف التعبري واإلحتجاج يف املغرب، حنا  -اثنيا
البالد املغرب قطع أشواط يف هاذ اجلانب، ومسريات خترج مبئات 
اآلالف، دون أن يسجل أي حادث يذكر، وهذا 

 ي مع احلركاتابلنسبة لبالدان، وابلتايل التعاط  مكسب
 االحتجاجية جيب أن يصب يف هذا اإلجتاه؛

حنا يف هاذ اإلطار، بقدر ما حنيي الساكنة دايل اإلقليم على    
التعبريات احلضارية اليت تعرب هبا عن مطالبها، وحنيي كذلك 
القوات العمومية اليت تسهر على حفظ األمن العام، بقدر ما ندين 

ق للقانون، حنن مع احرتام أي سلوك من أي طرف كان، فيه خر 

القانون لكن بتطبيق القانون، ما خاصش يكون التعسف يف 
إستعمال احلق مثلما ال جيب أن يكون الشطط يف إستعمال 

 السلطة؛

عتقد بل، أالسؤال اللي كيتطرح هو السؤال دايل املستق -اثلثا
طالب هي عامة يف املغرب ككل ال ترتبط على أن مثل هذه امل

احلسيمة وجب يعين أن ال يتم التعامل معها بشكل  فقط إبقليم
ظريف، هذا عمل كبري جيب أن يقام واحلكومة عندها برانمج 
احلكومي دايهلا، خاص االجتهاد فيما يتعلق ابجلهوية املوسعة،  
كذلك هاذ احلراك كيجر معاه، مبا هو اقتصادي واجتماعي جير 

اطا ي ارتبمعاه كذلك بعض األمور اللي مرتبطة مبا هو سياس
ابالنتخاابت األخرية على أي قرار دايل احملكمة الدستورية، ولكن 

 .وجب التعاطي مع هذا األمر يف مشوليته

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، منر اآلن إىل التعقيبات 
اإلضافية يف املوضوع، فهل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 

 .رتمالنائب احمل

 :النائب السيد عمر الزراد

 شكرا السيد الرئيس،

لتدخلنا نؤكد السيد الرئيس، السيد الوزير، على ضرورة إيالء    
أمهية قصوى للجماعات احمللية وإعطائها املقومات، مقاومات 
العيش، ومقومات تنفيذ الربامج التنموية اليت أجنزهتا على أرض 

 تنفيد األنصاف واملصاحلة عربالواقع، كذلك تنفيذ توصيات هيئة 
خمططات جرب الضرر اجلماعي على أرض الواقع ليشمل مجيع 
الفئات اجملتمعية من مهمشني ومعدومني، وكذلك ذوي 
االحتياجات اخلاصة، كذلك تقرير اخلمسينية تقرير اخلمسينية 
ابحلمولة االقتصادية واالستشراف ابملستقبل الذي جاء به، علينا 

لك اته لتنفيذها وترمجتها على أرض الواقع، كذأن نقتدي بتوصي
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د االعتناء ابملرتكز البشري، املرتكز البشري يف إقليم احلسيمة، السي
من املناطق هي مناطق قروية، ولذلك دمج هاذ  %21الوزير، فيه 

الساكنة يف املراكز الناشئة ويف الصريورة التنموية سيعطي هلاذ 
مية ما قلنا مسامهتها يف التنالساكنة نفسا لالستقرار ومن مت ك

اجملالية، كذلك خلق مراكز التكوين ونقصد هنا ابلدرجة األوىل 
مراكز التكوين املهين لنضمن سالسة ولوج فئة الشباب إقليم 
احلسيمة اليت تعاين لسوق الشغل يف ديناميتها، نثمن كذلك 
املقاربة اليت جاءت هبا رائسة اجلهة يف تنسيق مع احلكومة خللق 

رص الشغل ألبناء اإلقليم، ونلتمس تعميم هاذ اإلجراء على مجيع ف
ابقي أقاليم اململكة وجهات اململكة حىت يهم املغرب ابالستقرار، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب احملرتم   

 :النائب السيد حممد فضيلي

ة داييل، ولكن بغيت أنكد ما استطعت شي نكمل املداخل   
على أنه حنا يف الفريق احلركي كنطالبو رمسيا اجتماع على مستوى 
جلنة الداخلية واجلماعات احمللية ابش نتفق على تصور أغلبية 
ومعارضة لتجاوز هذه احملنة، اثنيا ال ميكن أبدا أن ننسى دور 
اإلعالم، عندان طلب كذلك ابش كنتمناو أن رجال ونساء 

أهنم يسامهوا يف بناء هاذ النموذج املغريب ويسامهوا يف  اإلعالم
االجتاه اإلجياب بعيدا عن التهويل، وبعيدا عن طمس احلقائق، 
ألن هناك حقائق البد نتاولوها إن شاء هللا ملا تكون اجتماع على 

 .مستوى اللجنة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

رتم تعقيب ئب احملشكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النا   
 .إضايف

 :النائب السيد سعيد شبعتو

نكمل املقاربة اللي كنت غادي نقرتحها على احلكومة ابش    
تشتغل هبا من اآلن فصاعدا، مقاربة أننا نبداوا حنضروا القانون 
املايل والربجمة سنة قبل القانون املايل بدءا ابجلماعة مث اجمللس 

ة غادي يكون تنسيق ما بني اإلقليمي مث اجلهة، ويف اجلماع
ن املنتخبني والقطاعات الوزارية واجملتمع املدين ونبنيوه على التضام

يف القانون املنظم للجهة   113واإلنصاف، واآلن ممكن املادة 
كيعطي صالحيات املنتخبني أهنم يديروا اتفاقية ما بني اجلهة 

لة ابش كامواجملالس اإلقليمية واجلماعات وجيمعوا املوارد املالية  
 .يشتغلوا هبا، ألن املورد العمومي هو مورد عمومي أينما وجد

بغيت يف نفس املناسبة أبن كاين مسائل مستعجلة نشري على    
السيد وزير الداخلية هناك، مشكل يف جبل عوام، يف املنجم  أن

جبل عوام، وكذلك يف تينغري، فإمييدر، مث هناك مأسى اللي 
 الواحة ية هي احلريق اللي وقع يف الزاوية يفوقعات يف إقليم الراشيد

اتع الزاوية يف أنفوس واللي ضاعوا فيها تقريبا عداد من العائالت، 
بغينا مبا أننا كنذاكروا على احلسيمة نذاكروا حىت على هاذ امللفات 

 .املستعجلة، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

لسيد ا شكرا السيد النائب احملرتم، أعتقد اآلن سنمر، تفضل
 .النائب احملرتم

 :بنشقرون كرمييمجال النائب السيد 

السيد الوزير احملرتم، املعاانة موجودة واملطالب مشروعة، ال بديل    
يف نظران عن أجرأة حقيقية ملضامني اجلهوية املتقدمة والعمل على 
تسريع أوراش التنمية الشاملة ببالدان إقرارا للعدالة اإلجتماعية 

ابع ملغربية وخاصة إقليم احلسيمة، اليوم أيضا بطمبختلف املناطق ا
أولوي، املناطق النائية يف حاجة إىل تنمية مع ضرورة تعزيز آليات 
احلوار املنتج، املنتج أقول إستجابة ملختلف املطالب املشروعة 
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واحلقيقية، وأيضا إقرارا أبننا الشعب املغريب اليوم يريد عدالة 
 .جتماعية واقتصاديةإجتماعية ويريد تصحيح أوضاع إ

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ طيب إذن منر 
مباشرة إىل رد السيد الوزير على التعقيب أو جمموع التعقيبات، 

 .تفضل السيد الوزير مشكورا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

موعة  لواحد اجملالتعقيب غيكون وجيز، فقط أود ابش نشري   
اتلنقط، النقطة األوىل وهاذي شرت هلا يف الكلمة اللي عربت 
عليها، الدور اتألحزاب والدور اتملنتخب، يد وحدة مكتصفقش، 
التنمية ما تيقومش هبا طرف واحد التنمية تيقوم هبا اجلميع، هلذا 
فدور اجملالس املنتخبة دور أساسي، دور أساسي ودور مركزي، يف 

األخرية إلقليم احلسيمة اجتمعت مع مجيع رؤساء اجملالس  الزايرة
املنتخبة، وقرران أننا نعملوا يد يف يد من أجل جتاوز هاذ املرحلة،  
كاين مشاريع مهمة اللي هي مربجمة، اللي مع األسف مزال 
خمرجت ألرض الواقع لكن األشغال بدات فيها وكيف قلت لكم 

ه هو حىت هو نقطة مهمة، را أبن اجملموع دايل هاذ الربانمج اللي
ما جاش هاذ الربانمج راه ما جاش ابش يرد على املطالب 
اتحلسيمة، ها الربانمج كان قبل املطالب دايل حركة احتجاج 
احلسيمة، مع األسف وقع فيه واحد النوع دايل التأخري، لكن 
اآلن اآلن بدينا كنلتازموا مجيع القطاعات احلكومية واإلجتماع 

ا هاذ القضية، واخا وقع أتخري يف البداية، كنلتازموا اتألمس قلن
 .7110أبن النهاية غتكون يف الوقت احملدد، يعين أواخر 

فيما خيص احلوار، مشاوا جمموعة دايل الوفود للحسيمة وعدة     
مرات عمران ما كنا ضد احلوار، لكن احلوار كيكون من الطرفني 

و ندو مطالب، األهم هيعين اللي عندو مطالب إجتماعية واللي ع
حتقيق املطالب، ماشي اإلطار، من حيث كنبداو ابحلوار كنبداو 

مبواضيع اللي هي شبه مستحيل اإلستجابة هلا كموضع العسكرة 
اللي هنا كنرجع لواحد النقطة، هاد النقطة دايل ظهري العسكرة 

ه واليوم ما ميكنش الدولة جتاوب علياللي وال هو النقطة األساسية 
تلبية  على غري موجود أساسا، يعين هذا كيعين أبن احلوار اللي ألنه

ش جياوب قائم اباحلاجيات اإلجتماعية راه اجلميع مستعد، اجلميع 
عليها، لكن خاص اجلميع خيدم يد يف يد من أجل إجياد أحسن 
تنزيل هلاد املطالب وهلاد احلاجيات واإلجاابت عليها، كنعاود 

لدور اتملنتخبني، والدور اتألحزاب السياسية راه نقول مرة أخرى، ا
حلول هلاذ نوع دايل املشكالت،  حجر الزاوية من أجل اجياد

 .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة واآلن ننتقل إىل قطاع العدل، فيما يلي نرحب ابلسيد 

لق أربعة أسئلة آنية تتميز بوحدة املوضوع ويتعالوزير فيما يلي 
األمر ابملتابعات القضائية ملعتقلي أحداث احلسيمة لذا سيتم 
طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة 

نائب احملرتم دة الالنيابية للتقدم واإلشرتاكية، فلتتفضل السي
 .مشكورة

م سة اجملموعة النيابية للتقد، رئيعائشة لبلق السيدةالنائبة 
 :واالشرتاكية

نطلب منكم من تنويران وتنوير الرأي الوطين العام  السيد الوزير،
حول مالبسات وظروف اإلعتقاالت واملتابعات القضائية على 

 احلسيمة؟إثر األحداث واملرتبطة أبحداث 

 :اجللسةالسيد رئيس 
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ين للسيدات والسادة النواب شكرا السيدة النائبة، السؤال الثا
رتمة احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة احمل

 .مشكورة لوضع السؤال

 رميد: الفاطمي السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

نسائلكم اليوم بصفتكم رئيسا للنيابة العامة خالل الفرتة احلالية 
م املساطر القانونية عند إجراء اعتقال عدد من عن مدى احرتا

نشطاء أحداث احلسيمة وكذا تكييف اجلرائم املتهمني هبا ؟ 
 .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر للسؤال الثالث للسيدات والسادة 
 النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي

 .راالسؤال مشكو 

 مصطفى ابيتاس: السيدالنائب 

السيد الرئيس، عن آخر املعطيات املرتبطة ابمللف دايل معتقلي 
 .احلسمية نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، منر للسؤال الرابع واألخري للسيدات 
ليتفضل ف والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة،

 .أحد واضعي السؤال

 حياة املشفوع: السيدةالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،

على إثر االحتجاجات اليت عرفتها منطقة الريف مت اعتقال جمموعة 
من النشطاء وتقدميهم للعدالة، نسائلكم السيد الوزير حول مدى 
احرتام النيابة العامة للضماانت املمنوحة للمعتقلني أثناء فرتة 

كما نسائلكم حول احرتام كافة الضماانت املقررة   النظرية؟راسة احل
قانوان للمحاكمة العادلة وخاصة قرينة الرباءة وكون اإلعتقال 

 .األصل؟ وشكراهوتدبري استثنائي وليس 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 سيد الرئيس،ال

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أود يف البداية أن أشكر كافة الفرق الربملانية على طرحهم هذا 
السؤال املتعلق ابألحداث اليت تشهدها مدينة احلسيمة وحول 
املتابعات القضائية اليت طالت بعض األشخاص جراء هذه 

ة ساكنة بوطنياألحداث، وأغتنم هذه املناسبة يف البداية ألشيد 
إقليم احلسيمة وتشبثهم ابملقدسات الوطنية وثوابت األمة، كما 
أود أن أحيىي كل األحزاب السياسية والنقاابت والفعاليات 
احلقوقية واجملتمع املدين على احلس الوطين الذي ما فتئو يعربون 

 البداية؛عنه يف تعاطيهم مع ههذه االحداث، يف 

 الرئيس، السيد 

 اب،السادة النو 

 .البد من التأكيد على أن احلكومة تنفيذا للتوجيهات جاللة امللك

يف البداية ألشيد بوطنية ساكن, إقليم احلسيمة وتشبثهم 
ابملقدسات الوطنية وثوابت األمة كما أود أن أحيي كل األحزاب 
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 السياسية والنقاابت والفعاليات احلقوقية واجملتمع املدين على احلس
 ئوا يعربون عنه يف تعاطيهم مع هذه األحداثالوطين الذي ما فت

يف البداية السيد الرئيس، السادة النواب، البد من التأكيد على  ،
أن احلكومة تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك حممد السادس ملتزمة 
ابحرتام وصيانة حقوق وحرية األفراد كما هي مقررة مث يف دستور 

ها اململكة واملواثيق الدولية اليت صادقت عليها ومن بينها ويف طليعت
ع السلمي كحق كوين مكفول على نطاق واسع، احلق يف التجم

وارتباطا ابالحتجاجات اليت شهدها إقليم احلسيمة منذ ما يزيد 
عن سبعة أشهر فإنه ينبغي التأكيد على أن السلطات والقوات 
العمومية وخالل كافة االحتجاجات املذكورة التزمت ابالحرتام 

أو تعنيف  عاتملمارسة هذا احلق دون إستعمال القوة لتفريق التجم
احملتجني وهذا دليل على سياسة جنائية مرنة اتسمت بكثري من 
الليونة كما تفاعلت بشكل إجيايب مع كل املطالب املشروعة 
لساكنة اإلقليم وانتهجت سياسة تواصلية فعالة اجتاه اجملتمع 
واملنتخبني واملواطنني، غري أنه لألسف خرجت االحتجاجات يف 

 ا السلمي وانفلتت بتحريض من بعضبعض األحيان عن طبيعه
العناصر ذات األهداف الغري بريئة سامهت يف أتجيج الوضع مما 
تسبب يف ارتكاب جمموعة من األفعال املخالفة للقانون أضرت 
بشكل كبري ابملمتلكات العامة واخلاصة واإلعتداء على قوة حفظ 
األمن وكان واجبا على السلطات املختصة التدخل حلماية 

تلكات واألرواح واحرتام املؤسسات تعزيزا لألمن واإلستقرار، املم
ويف هذا اإلطار مت من طرف جمموعة من األشخاص املشتبه يف 
تورطهم يف األفعال املذكورة أجنزت معهم األحباث القانونية الالزمة 
من طرف الشرطة القضائية حتت اإلشراف املباشر للنيابة العامة 

جراءات وفق ما ينص عليه القانون املختصة اختذت بشأهنم اإل
 :على النحو التايل

مت إيقاف  7112مارس  77خبصوص أحداث إمزورن بتاريخ  -
شخصا متت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء  12

شخصا راشدا وحدث من أجل  17التحقيق الذي أمر ابعتقاهلم 
طريق لإضرام النار عمدا يف انقلة هبا أشخاص ووضع متاريس يف ا

العام نتج عنه جروح وتعنيف أشخاص وأشياء خمصصة للمنفعة 
 . العامة

خبصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة اجلمعة بتاريخ  -
شخصا اختذت بشأهنم النيابة  30مت إيقاف  77/11/7112

 :العامة اإلجراءات القضائية التالية

 شخص يف حالة اعتقال من أجل اإلهانة والعنف 71متابعة  *   
يف حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء خمصصة 
للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر املسلح ابلطرق 

 .العمومية

أشخاص يف حالة اعتقال من أجل اإلهانة والعنففي  7متابعة  *
حق رجال القوة العومية والعصيان والتظاهر ابلشارع العام بدون 

 .ترخيص

أشخاص يف حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر  2متابعة  *
 . ابلشارع العام

متابعة حدث يف حالة سراح حفظ املسطرة يف حق عشرة  *
أشخاص خبصوص األشخاص موضوع البحث من طرف الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية بناءا على األحباث اليت أجرهتا الفرقة 

ن جمموعة مالوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط 
األشخاص يف جرائم متس أمن الدولة الداخلي فتم إىل حدود يومه 

شخصا مت وضعهم رهن احلراسة النظرية  43إيقاف ما جمموعه 
ساعة قابلة للتمديد مدة واحدة قدم  07احملدد مدهتا قانوان يف 

شخص منهم أمام النيابة العامة لدى حمكمة اإلستئناف  71
كمة تهم على قاضي التحقيق بنفس احملابلدار البيضاء اليت أحال

شخصا منهم ووضع شخص واحد حتت املراقبة  10فقرر اعتقال 
القضائية، جدير ابلذكر أنه سبق أن قدم مخسة األشخاص من 
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املوقوفني املذكورين أمام النيابة العامة لدى حمكمة اإلستئناف 
ابحلسيمة وأنه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس احملكمة 

صدر أمرا ابعتقاهلم وقد متت إحالتهم على قاضي التحقيق أ
مبحكمة اإلستئناف ابلدار البيضاء لضمن ملفهم إىل امللف الرائج 
لديه بناء على قرار الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض الصادر بتاريخ 

احلفاظ على األمن العام، هذا وسيتم  من أجل 7112يونيو 7
مة أمام النيابة العامة لدى حمكتقدمي ابقي األشخاص املوقوفني 

اإلستئناف ابلدار البيضاء لتتخذ بشأهنم اإلجراء القانوين 
 املناسب،

وأود أن أؤكد يف هذا اخلصوص أن وزارة العدل تتابع عن كثب    
التطورات واألحداث األخرية اليت يعرفها إقليم احلسيمة، وأنه قد 

لى ص والسهر عجرى التأكيد على النياابت العامة من أجل احلر 
متكني كافة األشخاص املوقوفني ابلضماانت اليت يكفلها القانون 
سواء على مستوى املتابعة أو على مستوى التحقيق أو احملاكمة 

 .مبا يضمن قرينة الرباءة كأصل هلم

وهنا أؤكد أنه مت احرتام كافة الضماانت املخولة هلم خاصة إشعار  
إخضاع كل  ابإلتصال مبحاميهم،عائلة املوقوفني هلم والسماح هلم 

من ادعى منهم تعرضه للتعذيب للفحوص الطبية الالزمة علما أن 
وزارة العدل عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل 
اإلعالم والفاعلني واملعنيني بتطورات القضية واإلجراءات القضائية 

 .املتخذة بشأهنم

تقررت املتابعة يف حالة كما أنه مراعاة للجانب اإلنساين     
سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحاانت البكالوراي 
وأيضا املتابعة يف حالة سراح ألحد املوقوفني الذي يعاين من مرض 

 .خطري

وأؤكد يف األخري على أن االحتجاجات ابحلسيمة هي    
احتجاجات مشروعة يكفلها القانون وأن هنج احلكومة يبقى اثبتا 

التفاعل اإلجيايب مع املطالب املشروعة لساكنة اإلقليم وغريها  يف
من مناطق اململكة، كما ال يفوتنا أن ننوه ابحلرص الذي عربت 
عنهم القوات العمومية والسلطات الرتابية وخمتلف األجهزة من 
أجل إقرار تعامل يتم يف إطار القانون واحلرص على تقومي أي 

انون يف ذلك مبا يعزز سيادة مبادئ القاختالل يقع التنبيه عليه، و 
إطار دولة احلق واملؤسسات، أدام هللا على بلدان نعمة األمن 

 .واالستقرار وحفظه من كل مكروه، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على العرض القيم املتضمن لعناصر 
تقدم ابجملموعة النيابية لل اإلجابة، اآلن منر للتعقيبات ونبدأ

 .واالشرتاكية، تفضل السيدة الرئيسة مشكورة

 :النائبة السيدة عائشة لبلق

إذ نؤكد على شرعية وعدالة املطالب وعلى سلمية هذه احلركة    
االحتجاجية، فإننا أنسف على اإلنزالقات اليت عرفتها مؤخرا، 

ق ولة احلونؤكد على ضرورة احرتام القانون جلميع األطراف د
والقانون، دولة احلق واملؤسسات، مبا يصون احلرايت احلقوق 
واحلرايت الفردية واجلماعية، وحنن بصدد احتقان اجتماعي يستلزم 
معاجلته ليس فقط معاجلة الشق اإلقتصادي واإلجتماعي، ولكن 
يستلزم األمر معاجلة سياسية عميقة وشاملة، احلل السياسي يبدأ 

سؤوليته من أجل هتدئة األجواء، حىت نباشر اآلن بتحمل الكل مل
 .اإلصالحات الضرورية مبا يضمن االستقرار هلذا البلد، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة الرئيسة، التعقيب املوايل لفريق العدالة والتنمية، شكرا 
 .فليتفضل أو تتفضل أحد، شكرا

 بثينة قروري:النائبة السيدة 

 السيد الرئيس،
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 النواب احملرتمني، السادة

السيد الوزير نسائلكم، هذا السؤال هو من أجل الدفاع عن    
التطبيق السليم للقانون السيد الوزير، وضمان مستلزمات احملاكمة 
العادلة، دور النيابة العامة السيد الوزير يف هاذ املرحلة هو دور 
حساس، ألن الدور اللي كتقوم به يف جمال دايل التكييف دايل 

 ملتابعات للمناضلني يف احلراك السلمي، كيتطلب أهنا تقوم ابلدورا
دايل التهدئة، يف حني كنلقاوا البالغات دالنيابة العامة تتكلم على 
جمموعة دايل التهم دايل املس ابلسالمة الداخلية للدولة، زعزعة 

 .والء املواطنني وجرائم أخرى يكيفها القانون اجلنائي

البكم إبسقاط التهم وهنا السياسة اجلنائية السيد الوزير، نط    
عندها الطبيعة السياسية، إسقاط التهم علىى املعتقلني يف احلراك 
دالريف، نطالبكم إبيقاف االعتقاالت دايل املعتقلني دايل احلراك 
السلمي دايل الريف، السيد الوزير، النيابة العامة نثمن أهنا 

ن كنسجلوا أبهنا أايم ولك 1أصدرت مخسة بالغات يف ظرف 
حلد اآلن ما زال كنتاظروا النتائج دايل البحث اللي أعلنت 

 املقتل دايل حمسن فكري، كذلك نسائلكم السيد الوزير إبكراه عنه
على الصمت دايل النيابة العامة على جمموعة من االهتامات اللي 
صدرات يف وسائل اإلعالم والتهديدات ابلقتل، النيابة العامة ما  

ش هاذ اإلهتامات هذه، النيابة العامة كذلك كانت بسرعة كيلفت
استجبت وكيفت التدوينات اللي قام هبا الشباب دايل الفايسبوك 
بواحد الشكل سريع جدا، يف حني أن ما يقوم به اإلعالن من 
تزوير جمموعة من الصور والفربكة دايهلا وما قامت به هاذ الناس 

ت مثبوتة عن طريق تسجيال اللي هددوا يف وسائل اإلعالم اللي
 .فيديو، النيابة العامة نسجل أن كانت صامتة يف هذا اجلانب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، منر إىل تعقيب فريق التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

طالب روعية دايل املالسيد الوزير، البد أننا ما أنكدوا على املش   
االجتماعية، سواءا يف منطقة احلسيمة أو يف مجيع مناطق املغرب، 
خاصة إيال كانت املطالب يعين تستهدف الشغل وتستهدف يعين 
املطالب اإلجتماعية واالقتصادية، ال بد أيضا ما أنكدوا على أنه 
الشغل يعترب العنصر احملوري احملرك هلذه االحتجاجات، فهنا 

يل ابش نتساءل، كيف ميكن لإلستثمار اليوم أن يكون  امسحوا
 يف منطقة احلسيمة؟

السيد وزير العدل احملرتم، البد أننا ما نتوقفوا عند املسار الطويل    
  اللي مشات فيه بالدان واملرتبط ابإلرث احلقوقي اليوم اللي أصبحنا

كنمتالكوه كمغاربة، اليوم املسألة أعمق وأكرب، ألن اإلرث 
قوق دايل بالدان يسائلنا اليوم مجيعا وأان أسائل فيكم، السيد احل

الوزير، احلقوقي البارز والسفري قبل شهور يف جنيف، فاملسألة 
دايل احرتام احلقوق واحلرايت دايل املعتقلني كتبقى مقدسة 
وأساسية، مبدأ القرينة أيضا هو مبدأ يعين مقدس وجيب أن يكون 

ير هاذ املتابعات القضائية، السيد الوز هو األساس وهو احملرك دايل 
احملرتم، تنثمنوا عاليا املقاربة دايل إصدار البالغات من طرف النيابة 
العامة طيلة املسار اللي عرفه هاذ امللف هذا، ويف هاذ اجملال 
تنتوجهوا ليكم ابش أنه تكون سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على 

وم ليس السيد الوزير، اليمجيع الفاعلني ابش أنه ألنه صدقوين، 
فقط املغاربة الذين يتابعون هذا املسلسل وهذا املسار، ولكن األمر 
يتجاوز ذلك إىل كثري، حنن اليوم أمام العامل، وجيب أن نبني ونربهن 
للعامل أبننا كنا على الدوام حينما كنا نوقع على اإلتفاقيات دايل 

يع املعتقلني بتمت حماربة التعذيب أو اإلتفاقيات املرتبطة يعين
ابحلرايت وابحلقوق جيب أن نبقى عند الصورة اليت كرسناها منذ 

 .أن حققنا املصاحلة التارخيية يف بداية هذا العهد اجلديد
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السيد وزير العدل احملرتم، ال بد من أننا نعرفوا أبن هذه حلظة    
سياسية مهمة جدا ومفصلية، ويف اللحظات السياسية املهمة 

صدر صوت العقل يعين الصوت اللي يكون يطغى جيب أن يت
على النقاش العمومي يف بالدان، كنثمنوا عاليا داخل فريق التجمع 
الدستوري، أبن مجيع القوى اليوم وعات ابألمهية داللحظة 
السياسية، وقالت أبنه جيب أن نلتف مجيعا لكي جند حلوال 

كنش أننا ا ميجذرية هلذه املنطقة العزيزة على املغاربة كاملني، م
نتساوموا يف الوطنية دايل منطقة احلسيمة، ما ميكنش أننا نساوموا 
يف الوطنية دايل أي منطقة واحدة أخرى، فروح اإلمجاع اللي جيب 
أن يعين جيب أن تكون هي املهيمن واحملرك لكل هذه احللول 

 ..إلجياد

 :السيد رئيس اجللسة

ب فريق منر إىل تعقيشكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت و 
 .األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حياة ملشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

 :سنعقب عن جوابكم السيد الوزير، عن النحو اآليت   

املالحظ أن املقاربة اليت مت اعتمادها يف معاجلة هذا املوضوع،     
ة ابألساس، يف الواقع جيب أن تكون مقاربة كانت مقاربة أمني

حقوقية خاصة وأن االحتجاجات سببها مطالب اجتماعية 
مشروعة، وهباد املناسبة ومن خالل هذا املنرب، جندد مطلبنا الرامي 

 .إىل إطالق سراح كافة املعتقلني ووقف اإلعتقاالت

السيد الوزير، من خالل تصرحيات بعض هيئات الدفاع عن    
قلني يف عدة منابر إعالمية، كون أحد املعت ملعتقلني واليت جاءأحد ا

تعرض للعنف اللفظي واملعنوي وجسدي، وكذلك سجل بعض 
احملامني منعهم من زايدة موكليهم أثناء تواجدهم ابحلراسة النظرية 

ابحلسيمة، ندعوكم السيد الوزير ابلسهر على احرتام تطبيق القانون 
وطن ومؤسساته، خاصة وأن بالدان من منطلق مسعة املغرب وال

خطت خطوات مهمة يف جمال حقوق اإلنسان وال جيب أن نرتد 
أبي حال من األحوال عن املكتسبات اليت حققناها واليت جاءت 

 .يف تقرير اخلمسينية وتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل بات إضافية؟شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 ..السيد الوزير يف اجلانب احلقوقي ...

  :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد الوزير، جاوب، غندوزو للتعقيبات اإلضافية وعاود 
 .غيجاوب السيد الوزير، تفضل

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

اشرتاكي،  يتدخل كفريقالسيد الوزير يف اجلانب احلقوقي كذلك    
فيما يتعلق اإلعتقاالت اليت متت يف احلسيمة بعد احلراك الذي هو 
ملدة سبعة أشهر يف املنطقة السيد الوزير، نعترب أبن كل اإلجراءات 
 وكل املشاريع التنموية اليت تتخذ يف هاذ اإلقليم إذا مل تواكبها واحد

قة للمواطن، لثيعين الضماانت حقوقية يف املنطقة اللي كتعطي ا
على اعتبار أننا مجيعنا جنتمع على أن احلراك هو حراك يعين 
مشروع وأن املطالب مطالب إجتماعية ومطالب اقتصادية 
مشروعة، وابلتايل نعترب أبن أبن كل اإلجراءات األمنية اليت اختذت 

 .إذا مل تكن

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .رئيسشكرا السيدة النائبة احملرتمة، تفضل السيد ال
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 :النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل

 شكرا السيد الرئيس،

غري فقط نريد أن نؤكد واش كان اإلعتقال هو احلل الحتواء    
احلراك، فنحن نعلم أبنه اإلحتجاجات كانت سلمية مائة يف املائة، 

 همل يتم التخريب وال اإلعتداء وال املواجهة، بل وأكثر من ذلك أن
قيادة احلراك أجلت احلراك إىل عشرين يوليوز يف حالة عدم 
التجاوب والتفاعل مع املطالب، وقع التجاوب وشرع يف تنفيذ 
املطالب، فتم اإلعتقال، مبعىن واش كان ضروري غادي نعتاقلوا 
وخنليوا هاذ الشي دااب، واآلن أصبحت هناك بطبيعة احلال أمور 

وء تقدير دايل املرحلة دايل أخرى، إذن فهذا أعتقد أنه كان س
التدبري، فما كانش اإلعتقال، فاإلحتجاج هو حق من حقوق 
اإلنسان، هو حق من حقوق املغاربة، هو حق يضمنه الدستور 
واألعراف الدولية والقوانني اجلاري هبا العمل، فلذلك ما أطلبه 
اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل هو إعمال واحد املصاحلة وطنية مع  

مع ذيك اإلقليم، ما دامت الرسائل قد وصلت إىل كل  كذلك
من يعنيهم األمر إبعمال العفو الشامل وإطالق سراح املعتقلني 
وعلى األقل يف هذه الفرتة قبل ذلك هو احملاكمة يف حالة سراح 
هاد الناس معروفني، فلذلك أقول أبنه حان الوقت ملصاحلة 

  ..حقيقية

  :السيد رئيس اجللسة

 احملرتم، إذن إيال ما كاينش غادي منروا، تفضلد النائب شكرا السي
 .السيد احملرتم

 :مصطفى الشناوي النائب السيد

 .حلسيمةاد سراح املعتقلني لرفع حالة اإلحتقان جيب أوال إطالق 

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا ال دااب مشينا للمعارضة منشيو لألغلبية تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

وكاين  داملصطلحات، كاين احلوار 7ادة الوزراء استعملتم الس
شرعية املطالب اللي تكلم عليها وزير العدل، إذا خذينا املسار 
دايل بداية احلراك، راه ما بداش، بدا مباشرة بعد االنتخاابت، 
إذن كان مشكل، هاذ املشكل تكلم عليه وزير الداخلية وقال: 

ة  قوم ابلدور دايهلا، هاذي رسالأمهية األحزاب السياسية خاصها ت
كنظن وصلت للجميع، اليوم أشنو خاص؟ أان كنظن أبن املقاربة 
األمنية واملتابعات واملساطر القضائية رمبا لن حتل املشكل، اليوم 
خاصنا أنكدو مجيعا على احرتام القانون، سالمة األشخاص 

ة يواحرتام حرمة املنازل، ونتوجو هاذ الشي كامل مبعاجلة سياس
للموضوع، آ احنا كذلك يف فريق العدالة والتنمية كنقولو أودي 
خاصنا نتجاوزو املنطق األمين أو املعاجلة بواحد املبادرة، هي هاذ 
الشي اللي بديناه، هاذ الشي اللي تكلم عليه السيد الوزير دايل 
احلوار أرا نبداوه، نبداوه إبطالق السراح، إبعادة التكييف دايل 

ال بعفو؟ إيال بغينا هاذ الشي نوقفوه، ألنه احنا يف  التهم، وملا
نظران كنظنو أبنه كان مشكل سياسي وال إجتماعي وال 
إقتصادي، اليوم ابش نتغلبو عليه يتوقف فهاذ النقطة دايل الزيت 

 .يف احلسيمة، كيخصنا نديرو مبادرة كبرية من هاذ النوع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رتم، تفضل السيد النائبشكرا السيد النائب احمل

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيس،

أريد أن أؤكد على ضرورة احرتام املساطر القانونية وضماانت    
التقاضي واحملاكمة العادلة، كما نريد أن نطالب على ضرورة 
معاجلة املوضوع معاجلة حقوقية وسياسية ابلدرجة األوىل، ألنه 

حلكومة تعاملت مع هذه االحتجاجات مبقاربة أمنية املالحظ أن ا
حمضة، ورمبا هذا هو الذي أدى إىل أتجيج االحتجاجات يف 
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احلسيمة ويف جمموعة من األقاليم األخرى ابململكة، ألنه املشكل 
اليوم أمتىن أن ال يكون هناك تراجع عن ما قطعه املغرب من أشواط  

ة، بداية هد صاحب اجلاللكبرية يف بناء دولة احلق والقانون يف ع
، وكذلك 7111بتجربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة مرورا بدستور 

اخنراط املغرب الكلي يف جمموع من املواثيق واملعاهدات الدولية، 
خنشى اليوم أن يكون هاذ املناسبة األليمة اللي كتعرفها 
االحتجاجات يف خمتلف مناطق اململكة يعين تكريس للرتاجع عن 

تسبات احلقوقية اللي قطعها املغرب ونتمىن أن تكون هاذ املك
 .املقاربة سياسية وحقوقية أكثر منها أمهية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن إيال امسحتو غادي منرو مباشرة 
لرد السيد الوزير على التعقيب أو التعقيبات، فليتفضل السيد 

 .الوزير

 :، وزير العدلالسيد حممد أوجار

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب، يعين أان أستغرب مع 
 7احرتامي لكل املواقف، ولكن أستغرب لبعض التكييفات، هل 

شهور دايل احلراك بدون أي تدخل، وبسياسة جنائية مرنة ومقاربة 
 ..أمنية لإلشكال،

 :السيد رئيس اجللسة

 .يكصوت هللا خيلالسيد الوزير، هللا خيليك أكرمنا برفع ال

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

إذن كنت أقول للسيدات والسادة النواب، واش املمارسة 
دايل السلطات العمومية على امتداد ستة أشهر األوىل واليت 
انتقدان فيها، هاذي سياسة أمنية ابلعكس هاذي سياسة جنائية 

تم التدخل مل ياتسمت بكثري من الليونة واملرونة واحرتام القانون، 
خالل إال بعد أن مت خرق القانون من طرف بعض احملتجني، إذن 

ما تعتقل حىت حمتج، املتابعة متت ألشخاص تورطو يف خرق 
رجل شرطة  731سيارة، ما ندخلوش!  31القانون، حترقات 

جريح يف املستشفيات، عرقلة اخلطبة، إذن كيخص أان أعتقد أنه 
 من بكثري من الوطنية، وبكثري يف هاذ امللف كيخصنا نتعاملو

النضج، وماشي هذا املوضوع تبادل أو تبادل رسائل أو تبادل 
التهم إىل آخره، إذن حنن حريصون على مقاربة حقوقية للموضوع، 
وأؤكد لكم اليوم أنه لن يظلم أحد، األصل هو قرينة الرباءة، األصل 

 حيتج مل هو التمكني بكل ضماانت احملاكمة العادلة، و حلد اليوم
لواحدة الليل يف ا أي حامي، راه امسحنا للمحامني حىت يف أواسط

يزورو الناس، حىت املتابعني مل يدعوا تعرضهم للتعديب، فإذن أن 
أدعوكم إىل أن نعاجل هاذ املوضوع بواحد املقاربة تشاركية تسموا 
فوق جراح اللحظة، ألنه األساس هو أن تتم املساطر وفق القانون، 

احرتام قرينة الرباءة، ولكن أيضا البد أن أؤكد بنفس احلزم أن تتم 
أن الدولة لن تتسامح يف خرق القانون، حنن دولة ستسهرعلى 
احرتام القانون ابحلزم الضروري وابلعدل الالزم وابإللتزام بكل 
املقتضيات القانونية، من الطبيعي يف هاذ النقاش يف هاد املؤسسة 

اابت اليوم لكل املتدخلني أحزااب ونق التشريعية أن تكون رسالتنا
ومدنيني وحكومة واإلرتقاء إىل مستوى اللحظة الوطنية، ألن 
األساس هو أن يتحل املشكل، أن يعود اهلدوء، أن يعود اإلستقرار 
لكي تتمكن احلكومة من العمل، من مباشرة األوراش، وأن تتمكن 

 احرتام يفالسلطات القضائية من معاجلة هذه امللفات يف هدوء و 
اتم للقانون، إذن املغرب جتاوز حلظات عصيبة، حلظات أصعب 
من املرحلة هادي، واحلكومة وأان شخصيا أراهن على نضجكم 
وعلى نضج احلركة احلقوقية املغربية وعلى ذكائنا اجلماعي يف أن 
جند املقاربة التوافقية الوطنية، لكي خنرج من هذه املرحلة وبالدان 

عم يف أمن وسالم، البالد القوية اهلادئة هي اللي أقوى وبالدان تن
غتكون قادرة على تقدمي اإلجاابت الضرورية لكل املطالب 
املشروعة لساكنة احلسيمة، واللي بغيت من جديد أن أؤكد على 
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وطنيتهم وعلى نضجهم وأحييهم على سلوكهم احلضاري، شكرا 
 .السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

لوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه شكرا السيد ا   
اجللسة، واآلن ننتقل إىل قطاع آخر قطاع الصناعة واإلستثمار 
والتجارة واإلقتصاد الرقمي، السؤال األول متعلق بغالء العقار 
املخصص لإلستثمار الصناعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

سؤال العن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 
 .مشكورا

 :النائب السيد زكية املريين

السيد الوزير، كنتافقوا مجيع أبن النهوض ابإلقتصاد الوطين    
متوقف على النهوض بقطاع الصناعة يف املغرب، نسائلكم السيد 
الوزير احملرتم، عن سياسة وزارتكم لتوفري العقار املخصص 

قاوالت لإلستثمار الصناعي أبمثنة حمفزة خاصة لتشجيع امل
 الصغرى واملتوسطة؟

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، نرحب ابلسيد الوزير، السيد الوزير    
 .لكم الكلمة

 واالستثمارالسيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة 
 :واالقتصاد الرقميوالتجارة 

  شكرا السيد الرئيس،

جدا، إيال امسحتوا الوزارة شكرا السيدة النائبة هاذا ملف مهم    
تتكلف ابلتخطيط يف هاذ اجملال لكن ماشي وحدها اللي كتفعلوا 
على أرض الواقع، فاجلماعات مجيع املتدخلني كاينني اللي غادي 
نقولوا آشنوا مها اللي الداروا حلد اآلن، دران إحصاء دقيق دايل 

 لأشنومها احلاجيات دايل املستثمرين، اللي كيتبني وهو يف ك

منطقة كاين حاجيات دايل هاذ املستثمرين كيبغيو مناطق حرة 
ومناطق دايل اإلستثمار يف ميدان الصناعة، أيضا تبني أنه األمثنة 
يعين مهمة جدا فاللي حاولنا وهو جنيوا مبقرتح جديد، أوال مقرتح 
وهو كنعطيو مناطق صناعية كتؤجر للكراء، املقرتح الثاين وهو  

ونوا هاذ املستثمرين ابش يكونوا األمثنة كاين صندوق ابش كنعا
مناسبة، ألن كيعانيو الناس من أمثنة اللي زايدة، وجدان ألف 

 .صناعيةاملناطق ال هكتار اآلن ابش تؤجر يف السنوات املقبلة هاذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السيدة النائبة هل لكم من 
 تعقيب؟

 :ية املريينالنائبة السيد زك

السيد الوزير، الزم نقّرو أبن احلكومة السابقة فشلت يف ضمان 
العقار لالستثمار الصناعي اللي كيوجلنا وتيعطينا فرص شغل 
جديدة، املقاوالت الصغرى واملتوسطة اآلن ما زالت يف املغرب  
كتعاين من مشكل العقار، وكل املتدخلني يف يف اجلهات كيعرتفو 

وال املخطط دايل  7110ل اإلقالع دايل أبن ال املخطط داي
تسريع التنمية الصناعية اللي بدا هادي ثلث سنني ما قدر وش 

ة، يقضيوا على املضاربة يف العقار يعين يف األحياء الصناعية املندجم
وأيضا هناك تواجد قطع أرضية يف هاذ املناطق الصناعية يف حالة 

بدون  يها حىت مشروععارية ال تدار فيها حىت مشروع، ما تدار ف
أي قرار من عند وزارتكم ملتابعتهم ومساءلتهم، هناك أيضا ضعف 
متابعة وزارتكم لنسبة اإلنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية اللي 
استفدات من البقع األرضية اجملهزة، هناك تدهور وضعية العديد 
من املناطق الصناعية وضعف البنية التحتية من ماء وكهرابء 

ي، هناك ارتفاع أسعار العقار يف املناطق األكثر وصرف صح
 ...جاذبية
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل من تعقيبات 
إضافية؟ إذن إيال ما كانش غادي منّرو مباشرة لرد السيد الوزير، 
تفضل السيد الوزير، ما كاين شي ما بقى لك والو، صايف انتهى، 

ادي منّرو للسؤال الثاين، سؤال عن القطاع غري املهيكل إذن غ
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد سيدي حسن البحراوي

 شكرا السيد الرئيس،

 طأثبتت الدراسة األخرية اليت أجنزهتا املندوبية السامية للتخطي   
دور القطاع الغري املنظم يف التنمية اإلقتصادية وإحداث فرص 
الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، ما هي اإلجراءات 
والتدابري املستعجلة اليت ستتخذها وزارتكم إلعادة تنظيم هذا 

 القطاع؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير

 واالستثماريظ العلمي، وزير الصناعة السيد موالي حف
 :واالقتصاد الرقميوالتجارة 

املغرب كيعرفو هادي سنوات فكانوا يعين حماوالت إيال عقلتو    
واملشاكل اللي كان عندان يف املغرب  l'assainissement على

واملشاكل اللي   l'assainissement ما زال حلد اآلن، داك
 حلد اآلن داككان عندان يف املغرب، ما زال 

l'assainissement  اللي عشنا عندان مشاكل كنعانيوها حلد
اآلن، فاحللول اللي كاينة هي مواكبة هذا القطاع غري املهيكل غري 

 املنظم ابش يدخل للقطاع املنظم، فاحللول اللي طرحنا ومها
l'auto-entrepreneur  يعين املقاول الذايت واملشاريع اللي

حدثّو ما عليها ايال مسحتو، فهاذ القطاع وضعنا غادي ميكن نت
عندو عالقة أيضا ابمليدان دايل الصناعة ويال مسحتو يل يسمح 
جمال دايل امليدان دايل الصناعة اللي تدار فيه هاذ السنوات األخرية مهم 

 les zones industrielles جدا، ايال شفتو هاد اإلجنازات دايل
نتما  لسابقة، ويف احلكومة احلالية ها أأعطوا نتائج إجيابية يف احلكومات ا
عيب مغاربة فني نوصلو يعين ص كتشوفوا املستثمرين، ال أجانب وال

 .ابش نقولوا أن حىت حاجة ما تدارت حلد اآلن، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل  ؟تعقيب إضافيةشكرا السيد الوزير احملرتم، هل هناك من 
 .السيد النائب

 :ورشالنائب السيد مراد لك

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أظن أن اإلشكال املطروح هو يف تشخيص وتصنيف 
ظاهرة االقتصاد غري املهيكل ويف املقاربة املعتمدة واليت تذهب يف 
اجتاه حماربة الظاهرة بدل احتضاهنا ومواكبتها وأتهيليها وهيكلتها، 

ف التهريب تهدفال شك السيد الوزير أننا مع حماربة الظاهرة ملا تس
وإحلاق الضرر ابالقتصاد الوطين وخمالفة القوانني اجلاري هبا العمل، 
ومع االحتضان واملواكبة ملا أييت هذا القطاع بقيمة مضافة وأييت 
ملعاجلة خلل يف سلسلة إنتاجية، أول يكون مكمل لنشاط معني،  
 كما هو احلال ابلنسبة للمرشدين السياحيني ابملناطق اجلبلية الذي

اليزال يتم إقصائهم إىل حد اآلن رغم أهنم قيمة مضافة وضروري 
 .أهنم يكونو يدخلو هلاذ السلسلة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟، 
تعقيبات إضافية، إذن غادي منروا السيد الوزير ملا تبقى له من 

 .الوقت، تفضل السيد الوزير
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 واالستثماريظ العلمي، وزير الصناعة السيد موالي حف
 :واالقتصاد الرقميوالتجارة 

عدة مسائل للدراسات اللي دارت فيه هاذ السنوات األخرية، ..   
اعطاوان نتائج مهمة جدا، لكن ابش نغريوا هاذ القطاع هنائيا ألن 
املستثمرين كيقول لك حيدو عليا هاد القطاع، املغرب خاصنا 

فيه  ين، أشنو هي الرتكيبة دايل االقتصاد املغريبنعرفوه كيفاش كا
القطاع الغري املهيكل، احللول الوحيدة اللي كاينة هي مواكبة هاد 

 ..القطاع ابش حناولوا نعاونوه ولكن ابش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ومنر للسؤال املوايل املتعلق بنظام 
دالة لسادة النواب احملرتمني من فريق العاملقاول الذايت للسيدات وا

 .والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد حممد أوريش

 شكرا السيد الرئيس،

يعترب نظام املقاول الذايت الذي شرع يف تنفيذه منذ سنتني    
 خطوة هامة يف اجتاه تطوير روح املبادرة املرتبطة ابملقاولة، وتشجيع

ماعي وتقليص مساحة االقتصاد الغري املهيكل، اإلندماج االجت
لكن هذا النظام اليوم يعرف صعوابت يف التنزيل، عن مقاربتكم 

 هلذه اإلكراهات نسائلكم السيد الوزير احملرتم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد وزير

 واالستثماريظ العلمي، وزير الصناعة السيد موالي حف
 :واالقتصاد الرقميوالتجارة 

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب، األهداف اللي كانوا ابينة وهي مواكبة    
املقاول الذايت، تبسيط اإلجراءات دايل املقاول ابش ميكن لو 
يكون املقاول الذايت، والتغطية الصحية واالجتماعية، فالنتائج حلد 

اول ذايت، وصلنا اآلن مسجل كمق 733ألف و  31اآلن وصلنا 
 .، شكرا7171يف األهداف اللي كانو عندان يف أفق  31.7%

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلارثي

السيد الوزير، إن برانمج املقاول الذايت يعترب طفرة نوعية حيث    
أو حتويل قاولة منفسية املرتبطة مبخاطرة إبنشاء ألغى كل احلواجز ال

إمكانية  رفو  إىل مقاولة مسجلة، ألنه نشاط اقتصادي غري مهيكل
فتح أو إغالق املقاولة بسهولة وبدون مرتتبات، ولكن نذكركم 
السيد الوزير أن أكرب الشركات العاملية يف اجملال الرقمي مثال جلها 

ب منزلية وتت اجلامعات أو مرائبدأت مببادرات صغرية وفرضية ببي
وإمكانيات جد حمدودة، ولكنها تطورت سريعا يف خضم مناخ 
منفتح مشجع إلجناح املبادرات وجعلها تكرب بطريقة عادية، فإذن 
إجناح هذا النظام ال يقتصر على عددد املقاوالت الذاتية املنشأة 
بل مدى تطورها وختطيها حاجز املقاولة الصغرى واملتوسطة 

ملسامهة يف خلق الثروة وهلذا جيب رصد هذا احلراك القوي وا
ومواكبته بطريقة ذكية عرب املصاحبة والتكوين والتمويل املناسب 
وموازاة خلق نظم جديدة متكن من مد جسور حنو املقاولة الصغرية 

 .واملتوسطة ومل الكبرية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

؟ إذن من تعقيبات إضافيةشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك 
ما عرفاش أشنو بقا السيد الوزير من الوقت، بقى لك بضع ثواين، 

 .تفضل السيد الوزير
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 واالستثماريظ العلمي، وزير الصناعة السيد موالي حف
 :واالقتصاد الرقميوالتجارة 

 شكرا السيد الرئيس،

إيال امسحتوا هاذ املقاول الذايت كان عندان أهداف واضحة    
 نوصلوا للنتائج طبعا املقاول الذايت ما فيهش غرياملقاول الذايت ابش

للي ا أو التكنولوجي فيه مجيع يعين أشكال دايل املقاول الذايت
راه فيهم  733ألف و 31وصلنا له كيف قلت لكم حلد اآلن هو 

مجيع املقاولني الذاتيني، كاينني برامج، برانمج اإلستثمار النمو، 
اللي كيوصل يعين الدعم دايل الدولة إىل  croissance استثمار

داملاليني دايل الدرهم، وهذا هاذ املقاولني اللي تكلم عليهم  7
 42السيد النائب كيدخلوا يف هاذ اإلطار، أنشأان حلد اآلن 

منصب شغل حلد اآلن،  4117مقاولة ذاتية اللي نشآت هي 
 .رقم املعامالت يف هاد املقاوالت

 :السيد رئيس اجللسة

كرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه ش
 .اجللسة، واآلن منر إىل القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

السؤال األول عن دعم القدرة الشرائية للمواطنني للسيدات  
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتقدم أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا

 :ب السيد عبد الكرمي شكريالنائ

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول دعم القدرة الشرائية للمواطنني؟    
 .شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، نرحب ابلسيد الوزير، لكم الكلمة 
 .السيد الوزير

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

 .شكرا، الربانمج احلكومي كله خدام يف هاد االجتاه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، هناك من تعقيب السيد النائب؟ تفضل

 :النائب السيد عبد الكرمي شكري

وقفنا خالل جولة استطالعية يف بعض األسواق على التهاب    
ملواد الغذائية دون استثناء، إذ ينذر األسعار على مستوى كل ا

االرتفاع املتواصل ألسعار املواد اإلستهالكية اليت هلا عالقة ابحلياة 
اليومية للمواطن بتأزم وضع املواطن املغريب الذي يعيش حالة من 

ق الغليان والتوتر، فاإلرتفاع احلاد الغري املربر لألسعار مل يعد يتواف
ة للمستهلك يف ظل األوضاع االقتصاديمتاما مع القدرة الشرائية 

واإلجتماعية الصعبة اليت يتخبط فيها، األمر الذي يطرح الكثري 
من التساؤالت حول وعود احلكومة حبماية القدرة الشرائية للمغاربة 
الذين رفعوا الراية البيضاء، وأعلنوا استسالمهم وتنازهلم عن أبسط 

لسلطات ئات الوزارية وامتطلباهتم اليومية ونتساءل حول دور اهلي
 املعنية يف فرض قبضتها الرقابية لضبط األسعار وضمان استقرارها؟

فضال عن محاية القدرة الشرائية للمواطن اليت أصبحت توصف 
ابملتدنية واملنهارة، فما تشهده املنتوجات من ارتفاع متواصل 
ألسعارها منذ حلول احلكومة السابقة ورفع الدعم عن أغلب املواد 

حترير السوق والزايدة يف األعباء الضريبية اليت حتملها املواطن و 
ابلدرجة األوىل وتضرر منها، إضافة إىل استغالله من طرف التجار 
لرفع هامش الربح وحتقيق املكاسب فضال عن املضاربة ابألسعار 
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واحتكار املنتجات، وبني عدم التحكم يف سياسة اإلنتاج 
 ..والتسويق

 :ةالسيد رئيس اجللس

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، اجلواب السيد الوزير، 
 .تفضل السيد الوزير

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

وا غريب، كل هاذ الشي صحيح، واش املواطنني غادي جيددوا 
راه   كسكسو ال حىت حاجة،فينا الثقة؟ راه ما عطينا ال برقوق ال

الناس دايرين الثقة يف احلكومة السابقة وهاذ احلكومة جتددات هلا 
الثقة ألهنا كتحسن الوضعية داملغاربة، احنا خدامني يف هاذ 
اإلجتاه، إيال كان هاذ صندوق الدعم دايل األرامل، إيال كان هاذ 

هذا  داملليار دايل الدراهم، إيال كان 7املنح اللي وصالت ل 
التعويض عن الشغل اللي فقد الشغل دايله، إيال هاد اإلستثمارات 
غادية، إيال هاد االستثمارات األجنبية جاية، هاد الكالم دايلكم 
فني كاين؟ راه ما يثيقو حد، تنقولكم احلكومة مهها هو فعال 
احلفاظ، بل حتسني الطاقة الشرائية داملواطن، ألن هاذ الشي 

ت، ألن إلاي ما عملنهاش ما غاديش نصوتوا احلساب يف اإلنتخااب
 ..علينا بال والو، وهذا هو ومال هادوا

 :السيد رئيس اجللسة

هللا خيليكم، أكرموا السيد الوزير ابإلنصات، هللا خيليكم، أكرموا 
السيد الوزير ابإلنصات من فضلكم هللا خيليكم، تفضل السيد 

 .الوزير

ة لدى رئيس احلكوم السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

هي اللي جابت هاد  ،لحكومةلهتمة  اللي فاتت،احلكومة    
 ..األصوات، احلكومة خدمات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيبات    
 .إضافية؟ هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل

 :كرمي شكريالنائب السيد عبد ال

عندان تعقيب إضايف، شكرا السيد الرئيس، هاذ القضية دايل    
 ... ارتفاع األسعار ما كتخصش غري الطبقة

 :السيد رئيس اجللسة

رجاء رجاء، أكرمو السيد النائب ابإلنصات، تفضل، انتهى    
 .الوقت

إذن، سنمر للسؤال املوايل عن الزايدات غري املربرة يف أسعار املواد  
ذائية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل الغ

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 
 .تفضلي السدة النائبة

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 كل عام مع حلول شهر رمضان تنلقاو األسعار ترتتفع واملغاربة   
تيعانيو من هاذ اإلرتفاع، اشنا هي اإلجراءات إختذهتا احلكومة 

 .ابش تنقص من هاذ اإلرتفاعات غري املربرة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير   
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السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

 .كنشتغلوا ابش نراقبو هاد األسعار   

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب؟ تفضلي السيدة    
 .النائبة

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

احلديث عن ارتفاع األسعار والتحذيرات اليت تواكبه هو    
 ..موضوع

 :السيد رئيس اجللسة

 .هللا خيليكم   

 :لة بوزكريالنائبة السيدة عب

 ..يتم اجرتاره كل سنة   

 :السيد رئيس اجللسة

هللا خيليكم، أكرموا السيدة النائبة ابإلنصات، هللا خيليكم،    
 .السيدة النائبة ابإلنصات هللا خيليكم

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

احلديث عن ارتفاع األسعار والتحضريات اليت تواكبه هو    
ا احلكومة نة، والتدابري اآلنية اليت تقوم هبموضوع يتم اجرتاره كل س

تشكل جمرد مسكنات ظرفية كان نتاجها هو فقدان املواطن الثقة 
يف املؤسسات، األمر الذي يهدد األمن الغذائي والسلم 
اإلجتماعي، فلهيب األسعار خالل هذا الشهر ميس ابلقدرة 

ابطنية و الشرائية للمواطن والزايدة كل ظاهرية على مستوى األمثنة 
بنقص اجلودة والوزن، إنه غياب تتبع حالة األسعار ووضعية 

التموين خاصة ابلنسبة لبعض املواد األساسية اليت يكثر الطلب 
ارتباطا ابلعادات اإلستهالكية اخلاصة هبذا الشهر؛ غياب التقييم؛ 
ارتفاع األسعار واملنتوجات الغذائية كاخلضر والفواكه واألمساك ال 

دخل الطلب بل له عالقة بطبيعة السوق اليت تعرفها ت يرد فقط إىل
الوسطاء الذين يلهبون األسعار، املواطن حمصورا بني مطرقة حاجته 

 ...املاسة إىل هذه املنتجات الغذائية وسندان التهاب أسعار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، السيد الوزير لكم    
 .الكلمة

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

هلا وحبال إيال ما كاين والو، ما تنديرو والو، غري هاذ اخلمس    
 711رمضان أكثر من تسع آالف خرجة، أكثر من دايل األوىل 

 74اليوم راه جابت أكثر من اجلرائد  اللي دارت، دايل العقوابت
يف اخلمس أايم االوىل درمضان  يةالغذائ دايل املوادن ط

لي ، غري اعرتفو دران نقولو هاد الشي ال، والويةوريلي ومأ وتنقولو
درتو ما كافيش، ممكن نتفقو، ما كافيش، ألن قولوا يل دولة معينة 
احلكومة بوحديتها قادة تكون ورا كل اتجر، هذا الدور اجملتمع 

ين، كذلك الدور دايل الربملانيني، الدور دايل مجعيات محاية املد
املستهلك، خدوا املنظومة كلها ما كاينش يف العامل نقول وزير 
عارف ما جيري يف الداخلة، ما جيري يف أزيالل، هاد الشي 

نقولوه، خاص نقولو ما هي العادايت رمبا مقاييس،  ماخصوش
للي  ولو ما تدير هاذ الناس االواجب دايلنا كاملني، نعرفو ولكن نق

كيخرجو يوميا، يوميا قويل يل يف الدار البيضاء كيفاش غري يف 
الدار البيضاء متشيو حدا كل اتجر، هذا هي اإلنسان اللي كيقول 
واحد الكالم خاصو يوزنو آشنا هي العمليات إيوا غذا غتحملي 

 ،املسؤولية أشنو غادي تديري، إذن نقولو خاصنا نزيدو الوترية



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

29 

خاص ندعمو اجلمعيات دايل محاية املستهلك، خاص نوعيو 
املواطن، خاص راه عطينا قوانني آخرين إيال هاذ القوانني ما  

 .كفياش، غنطوروها ابش العقوابت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ شكرا، 
 ؤال املوايل عن استمرار حتكمإذن غادي منرو إيال مسحتم اىل الس

لوبيات احملروقات يف األسعار، وضعف إجراءات املراقبة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتقدم أحد 

 .أو إحدى واضعات السؤال مشكورة، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

 م؟ بل عن تواطؤ لويب مستوردي هذهعن غالء احملروقات نسائلك
 املادة احليوية وموزعيها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير لكم اجلواب

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

ا اينالشركة هي اللي مكلفة هباذ الشي، ك 17كاين أكثر من 
 .املراقبة واللجنة راه خارجة كرتاقب هاذ الشي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب، إذن ليس هناك من 
 .آه تفضل السيد النائب؟ تعقيب

 :النائب السيد حممد خيي

 شكرا السيد الرئيس،

زير، احلقيقة السيد الوزير هو ابلعني اجملردة ميكن أن السيد الو    
نالحظ بسهولة أبنه كاين اتفاق على األسعار يف احملطات دايل 
توزيع البنزين، هناك فرق يعد بفرنكات قليلة ما بني األسعار اللي  
كاينة يف املختلف، هذا الوضع ال ميكن أن يكون وضعا سليما 

 7ة األسعار واملنافسة، وكاين املادألن كاين يف بالدان قانون حرية 
اللي كتجرم االتفاق الضمين ما بني الفاعني اإلقتصاديني على 
عرقلة اآللية دايل السوق والعرض والطلب واإلتفاق بشكل ضمين 

لوزير ا على حتديد سعر معني، وابلتايل احلكومة أعتقد السيد
 مطالبة ابلتدخل الفوري:

شبهة دايل السكوت على هذا ألن ابش تدفع على راسها  -أوال
األمر، خاصة أنه واحد عضو يف احلكومة هو معين ألنه من أكرب 

 املستوردين واملوزعني للمحروقات،

ألن وزارة الشؤون العامة واحلكامة عندها صالحيات يف  -اثنيا
 جمال يعين إجراء حبوث هتم حرية املنافسة واإلتفاق على األسعار،

 من جملس املنافسة أيضا يقوم ابعتباره أيضا احنا كنتمناو -اثلثا
مؤسسة دستورية ابش يقوم ابلدور دايلو الكبري يف محاية األسعار، 
احلرية دايل املنافسة، إذا كان إصالح صندوق املقاصة يعين أدى 
املواطن جزء من التكلفة دايلو أواحلكومة حررت األسعار أو 

نافسة ية املحيدات الدعم كان يف املقابل خاصو يستافد من حر 
 اللي ممكن جتيب خبفض يعين هامش الربح الللي كيبدو أنه متفقق

 .عليه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

إما نتناولوه بواحد النوع دايل احلكمة والعقالنية ألنه السياسة ال 
يف احلكومة  تنفع يف هاذ املواضيع، اإلشارة إىل عضو
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احلكومة، ألنه ما ميكنش نقبلو نقولو عضو رائسة  ضري هاذي
واحنا كنعرفو أبن القانون املنظم لعمل احلكومة يفصل بني 
الوظائف اخلاصة وبني املشاركة يف احلكومة، اثنيا احلكومة خاصها 
تتحمل مسؤوليتها وتقول أبن الرتكيبة دايل األسعار اليوم شكون 

 ..يها اثنيا من املسؤولالليي كيتدخل، ف

 :السيد رئيس اجللسة

 ......ال هللا خيليك، باليت هللا خيليك

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

أين  ؟دايل السامري من املسؤول عن التوقف دايل احملطةاليوم ..
ريو شهي هاذ احلكومة؟ أين هي الوزارة املعنية؟ ألن اليوم ولينا كن

بة دام، مث اثنيا منني كنجي نتكلم على تركيتر ابألسعار دايهلا رو 
 .األسعار

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب .شكرا انتهى الوقت، شكرا

 :النائب السيد عمر بال فريج

 .ك ايوليديوب...أ

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 ي رئيس فريق العدالةالنائب السيد إدريس األزمي اإلدريس
 :والتنمية

 ..السيد الرئيس، السيد الوزير، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .رجاء، تفضل السيد النائب

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

هاذ املوضوع ينبغي أن يعاجل هبدوء، كاين واحد اإلشكال 
حرير، ل احملروقات بعد التعند املواطن، تيشتاكيو من األسعار داي

التحرير ما تيعنيش أن الدولة نفضت يدها، هذا هو األمربسيط 
هبذه الغاية، الناس كيتشكاو من األسعار د احملروقات بعد 
التحرير، الدولة عندها دور، السيد الوزير، قولوا لينا ما الذي 

 كلتقومون به يوميا ابش يبقى التحرير يف املعىن دايلو الطبيعي، ب
 .بساطة و بكل هدوء

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، إذن ما منر إىل جواب السيد الوزير، السيد 
 .الوزير تفضل مشكورا

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

إيال مسح السيد النائب احملرتم يسحب ديك الكلمة     
ضو فاحلكومة، خليين نتكلم، ما كنعتوش األفراد هنا، ال على ع

عالقة ابألفراد، الراي داييل حىت أان حر ال؟ اللي ماشي عادي 
ووقفنا عليه هو هامش الربح اللي كان قبل، ملي كانت األمثنة 
مسعرة، واليوم كاين شركات تزادو فاهلامش د الربح. هذا هو اللي  

ة اكل وخصنا حنرصو على املنافسكاين اليوم ابش ما نعمموش املش
ألن التحرير كاين فآليات السوق ولكن آليات السوق خاص 
حترتم، إذن كاين إشكاليات يف هاد الشي وحنا كنحاولو نعاجلو، 

 1مرت جتربة درك، راه ايهلل مرت جتربة عام عام وشوية، كانت 
أشهر تقريبا احلكومة عاطلة، إذن اليوم كنديرو تقييم ابش نشوفو 

شنو غنعملو إن شاء هللا يف املستقبل ابش املواطن ما يكونش أ
تيأدي كلفة التحرير، حنا كنسهرو على القدرة الشرائية د املواطن 
هاد الشي ما خاصش يكون فيه الظلم وكاين شركات اللي عطات 
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األرابح دايهلا يف سنة وحدة، ماشي طبيعي أان متفق معكم ولكن 
لقيناش دول أخرى عندها نفس  التجربة األوىل يف املغرب ما

 .التجربة

إذن بغيتو يف أول وهلة تكون كل شي مقاد، ال، خاص جني    
عندكم للجنة نناقشو ونشوفو احللول املالئمة هلاذ الشي بكل 

 17هدوء، بال غوات بال حىت شي حاجة، أما كلمة لويب راه 
واحد راه كثار، كاينة املنافسة ولكن كيشريو كلهم بنفس فاتح 

إذن كيشري كلهم يف نفس الوقت، كيشريو تقريبا  17الشهر و 
بنفس الثمن، فالدول األخرى ايك ال سامري ما كايناش؟ فدول 

وكاين شركات  Rotterdam أخرى مثال فرنسا كتشري من
دايل التكرير كتار املشكل دايلنا هو ال سامري خاص خترج 

هاد  بعد، للوجود، والسامري ماشي احلكومة اللي مسؤولة عليها
 األسئلة خاص اإلنسان يعرف املوضوع ابش يتكلم فيه، راه كاين

syndic  اللي مكلف به، كنخلطو شعبان مع رمضان واخا حنا
 ..يف رمضان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه    
ىل إاجللسة، إيال مسحتم السيدات والسادة النواب األفاضل سنمر 

قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد الرقمي 
يف سؤال حول نتائج برانمج عمل اآلن املكتب الوطين املغريب 
للسياحة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد عزيز اللبار

 سيد الرئيس،شكرا ال

إذن كيفما قلتو وضع املكتب الوطين املغريب للسياحة برانمج عمل 
، 7117-7113على طول الفرتة  يهدف يف خطوة أول متتد

إىل تفعيل خمتلف دعامة التقدم من أجل بلوغ أهداف رؤية 

 7111، ولو مل حتقق عشرة مليون سائح يف أفق 7171
إال فهذا سؤال  7171مليون سائح يف أفق  71ويستحال حتقيق 

وتتجلى أهم الرهاانت يف حتسني سعر النقل اجلوي وتدعيم التوزيع 
واإلتصال واجلودة، فما هي النتائج اليت مت حتقيقها يف إطار هذا 
الربانمج ؟ وما هي إسرتاتيجيتكم مستقبال إن شاء هللا؟ شكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

سيد الوزير لكم الكلمة نرحب شكرا السيد النائب احملرتم، ال
 ابلسيد الوزير لكم الكلمة،

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على هاذ السؤال املتعلق مبؤسسة 
واحد  اللي عرفعمومية اللي هي املكتب الوطين دايل السياحة، 

التطور يف هاذ السنوات األخرية، بفضل اجملهودات املالية اللي 
اللي مكنته ابش تكون  la taxe متنحات له من خالل هديك

عنده واحد امليزانية كافية ابش يواجه التحدايت اللي كيعرفها 
القطاع دايلنا ابخلصوص يف هاذ الظروفف اإلقتصادية والظروف 
اجليو إسرتاتيجية اللي كنعيشوها يف هاذ املنطقة، بفضل هاد 
اجملهودات دايل املكتب الوطين متكنا ابش نبقاوا حمافظني على 
املكانة دايل السياحة دايلنا وابلعكس عرفناا واحد اإلنتعاش اللي 
اجلميع الحظه يف هاذ السنتني األخريتني، حيث أن عرفنا واحد 

كما    7117ل  7111كل سنة من تقريبا   % 1املعدل دايل 
واحد انتعاشة خفيفة كذلك  7112كنعرفوا يف هاد البداية دايل 

 doncابلنسبة هلذه رغم املشاكل اللي كيعاين منها هاذ القطاع، 
هاذ املؤسسة هي معمولة ابش تفعل إسرتاتيجية تنموية دايل هاذ 

 ..واللي هي الرؤية 7111القطاع اللي تنزالت يف 
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل من تعقيب؟ تفضل السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عزيز اللبار

 أوال: مل نرى أي تطور -

اثنيا: نظرا للمشاكل وغاتبقى دائما السيد الوزير واحنا  -
غانعاونوك مستقبل عليها ألن انتم جديد يف هاد املهنة، فالبد 

يف اجلودة يعين يف الناحية دايل املال العام، وعدم  من إعادة النظر
تبذيره وسوء التسيري، هذه من جهة ، من جهة أخرى، البد من 
يعين من التنسيق ما بني الوزارة واملكتب الوطين للسياحة ألن احنا 
عشنا ما عشناه سابقا ولكن اليوم من اللي املدير العام للمكتب 

مليار اللي كصندوق  71أو  11الوطين للسياحة عنده ما بني 
 هو كيفاش بغى  بطرقوتيدبرها  خاص به هو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، 
شكرا السيد النائب، السيد الوزير انتهى الوقت. إذن هل هناك 

ات إضافية؟ إذن ما كنشوفش هناك تعقيبات، إذن شكرا من تعقيب
السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. وننتقل إىل 
قطاع آخر وهو القطاع املكلف ابلتجارة اخلارجية يف سؤال آين 
عن تقييم آاثر اتفاقية التبادل احلر وعضوية منظمة التجارة العاملية 

فريق  لسادة النواب احملرتمني منعلى اإلقتصاد الوطين للسيدات وا
األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا لطرح 

 .السؤال

 :النائب السيد عبد احلق الشفيق

اتفاقية التبادل احلر عرف املستثمر واحد التحويل من إنتاج    
ما وجهاتش التجهيزات يف املوانئ  7111اخلدمات وحكومة 

نسان ذاك املسؤول اجلمركي قادر ابش ابش يكون هذاك اإل
ستوردة، مما محقيقية  لسلع اجلماركيستخلص الرسومات دايل 

نضج واحد هتريب إداري اللي والو مهربني مافيوزيني ألدرع 
جلديدة ا ية للحكومةاالقتصاد الوطين، فما هي الرؤية املستقبل
 .للتجهيزات مع الدخول دايل املغرب؟ شكرا

 :د رئيس اجللسةالسي

 .نرحب ابلسيدة كاتبة الدولة وهلا الكلمة، شكرا

رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة السيدة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد النائب احملرتم،

دايل املواضيع   7أان صراحة جاين هذا سؤال تركييب فيه  
  علق ابلتبادل التجاري، اتفاقية التبادل احلر وأيضا الشق لليكيت

كيهتم مبنظمة التجارة العاملية، واآلن كرتفقوين بسؤال آخر اللي  
كيضر على التجهيزات للي كاينني يف املواىنء للي كتهتم هبم 

 .الوزارة دايلنا وأيضا وزارة النقل شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

سيد ، تفضل السيد للتعقيب، تفضل الشكرا السيدة كاتبة الدول
 .النائب

 :النائب السيد عبد احلق الشفيق

و أنه بكري كنا كنشوف ...كاتبة الدولة..السيدة الكاتبة، بكري
هاد التهريب هتريب كان اجتماعي، كان املواطنني يف الشمال  
كيشريو من عندهم املواطنني دايل الداخل، وهنا كان التهريب 

ح التهريب مافيوزي، الوحدات الصناعية راه إجتماعي، اليوم أصب
اغلقو الشباب العمال راه مشوا للزنقة، البطالة راه انتشرت، 
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االقتصاد الوطين راه بدا كيتدهور، امليزانية دايل البالد راه كتنخر، 
الشركات راه بدات كتغلق، إذن هنا كنخاطب احلكومة يف 

لى فظوا عشخصكم الكرمي أنه واش موجدين شي حاجة ابش حيا
دايل  filtre اإلقتصاد الوطين، ألن اجلمارك راه هي الفيلرت

 ... راه filtreاالقتصاد وهاد الفيلرت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب

السيدة ارقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

إذن، جوااب على سؤالكم السيد النائب احملرتم، انضمام املغرب    
ملنظمة التجارة العاملية أيضا إلبرام اتفاقيات التبادل احلر مع دول  
كثرية هي جاية يف إطار السياسة احلكيمة لصاحب اجلاللة من 
أجل متوقع املغرب يف البيئة االقتصادية الدولية وأيضا من الرفع من 

قتصاد الوطين وأيضا جلب اإلستثمارات، هذا الصادرات يف اإل
أيضا مع مراعاة يكون عندان خصوصية اإلقتصاد الوطين، هذا 
ابلنسبة للجمارك وهاذ األمور اللي كتحدثو عليها السيد النائب 
احملرتم أكيد أن احلكومة جاية بربامج للردع من هذه األمور اللي  

مارك وأيضا ون يف اجلكنظن أبهنا كلنا ما متافقينش عليها أهنا تك
ابلنسبة، نبغي نقول لك أبن االتفاقيات وأيضا انضمامنا هلاد 
املنظمة التجارية، اهلدف منها هو أن املغرب اآلن هو منصة 
اقتصادية وطنية أيضا منصة اقتصادية صناعية وجتارية من أجل 

 ...جلب اإلستثمارات وأهنا ختول لنا الولوج

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

يدة كاتبة الدولة احملرتمة، وشكرا على حسن مسامهتكم شكرا الس
يف هذه اجللسة، وهبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول 

 إىل وسننتقل مباشرة أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم
 .التشريعية اجللسة

 


