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 الثالثة والعشرين محضر الجلسة

 
أبريل  01)ه  1311مجادى األوىل  20االثنني :  التاريخ
       (.م 0210
السيد عبد الواحد األنصاري، النائب الثاين لرئيس :  الرئاسة

  .جملس النواب

ثالث ساعات ومثانية وأربعون دقيقة ابتداء من :  التوقيت
 .عة والثالثنيالساعة الثانية زواال والدقيقة الراب

ية املتعلقة بالقطاعات مناقشة األسئلة الشفه : جدول األعمال
 (.آنية 01) سؤاال 92):احلكومية التالية

 التجهيز والنقل. 
 االتصال. 
 الشباب والرياضة. 
 الطاقة واملعادن. 
 الشؤون اخلارجية والتعاون. 
 السكىن والتعمري. 
 العدل واحلريات. 
 التشغيل والتكوين املهين. 
 ليم العايلالتع. 

 
 :رئيس الجلسةعبد الواحد األنصاري السيد 

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .نعلن عن افتتاح اجللسة. املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

وعمال مبقتضيات  ،من الدستور 011طبقا للفصل 
ظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الن

ويتضمن جدول األعمال اليوم  .الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 . سؤاال شفويا موزعة على قطاعات خمتلفة مثانية وعشرون
أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت  ،واآلن

 .الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا
 :أمين المجلسع بنعبد اهلل وديالسيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
توصلت رئاسة جملس النواب مبقرتح قانون بتعديل 

 57.15من القانون رقم  403و 726، 762، 762املواد 
يتعلق مبدونة السري على الطرق، تقدم به السادة النواب عمر 

من الفريق  تيايل،شيد عدنان، حممد مجال بوزيدي السنتيسي، ر 
كما توصلت رئاسة جملس   .االستقاليل للوحدة والتعادلية

شكرا . اكتابي  سؤاال 02و ةشفوي أسئلة 011النواب ب 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 ،حضرات السيدات والسادة. شكرا السيد األمني

 ،رجة جبدول أعمالنانشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املد
 .تفضل ،نقطة نظام .ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل

  :عادل تشيكيطوالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يعرف اجلميع ما لألسئلة اليت يتقدم هبا النواب من 
من دور يف تقريب احلكومة من املشاكل اليت تعرفها جمموعة 

عرفت يعين األكيد أن احلكومة يف الفرتة السابقة و . القطاعات
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نتفهمو أهنا كمن األحداث اللي خلتها  يعين  واحد اجملموعة
النواب اآلن . تفاعلها مع األسئلة ديال النواب يفيعين تعطلت 
واقع يل حىت  اد الشيوه ،يوم ستنييزيد على  تقريبا مامرت 

  ،يوم ستنيقريبا ما يزيد على مرت ت ،أنا وجملموعة من النواب
يفطو أسئلة  صخصوصا الكتابية، كن ،سئلة ديالنااأليفطو صكن

حني أن  يف ،ما كنلقاوش اجلواب من عند احلكومةو كتابية 
 . يوم 71حمددة يف  011اآلجال القانونية طبقا للفصل 
ة ينطالب احلكومة بتفعيل هاد اآلل ،هلذا السيد الرئيس
كذلك من أجل و  ،لة ديال النوابديال التجاوب مع األسئ

غادي خيلق واحد يعين بطبيعة احلال خلق هذا التفاعل اللي 
 .العالقة إجيابية ما بني النواب الربملانيني وما بني احلكومة

 :السيد رئيس الجلسة
بداية هناك سؤاالن هلما اآلن، . شكرا السيد النائب

 رتح علىلذا أق ،ويتعلق األمر مبدونة السري ،وحدة املوضوع
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 

السؤال األول للسيدات والسادة  .موحدا من لدن السيد الوزير
يتفضل أحد واضعي لف ،النواب احملرتمني من الفريق احلركي

 .السؤال مشكورا
 :النائب السيد مولود أجف

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

  ،الوزير المحترمالسيد 
 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم

يف ظل احلديث عن إجيابيات وسلبيات املدونة 
والرتاكمات والثغرات املسجلة من خالل  ،اجلديدة للسري

 ،وإجياد اآلليات الكفيلة بغية حتسني تنظيمها وضبطها ،تنزيلها
وخاصة ما  ،ووضع حد للتجاوزات اليت مازالت مستفحلة

نسائلكم  ،بآفة حوادث السري رغم صدور هذه املدونة يتعلق

تقييم حصيلة هذه املدونة ومدى  ةعن إمكاني ،السيد الوزير
وكذلك  ،جتاوهبا مع انتظارات خمتلف فئات اجملتمع

 .وشكرا ؟وية والتحتية املواكبة هلاياإلصالحات البن
 :السيد رئيس الجلسة
سادة وهو آين أيضا، للسيدات وال ،السؤال الثاين

فليتفضل أحد  ،النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
 .واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد أحمد أيتونة
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير احملرتم، بعد دخول مدونة السري حيز 
فضال عن  ،التطبيق برزت عدة إشكاالت قانونية وتنظيمية

اليت  ،من حوادث السري مسامهتها اجلد حمدودة يف التقليص
وبداية سنة  7100ارتفعت بشكل ملحوظ خالل سنة 

هي اإلجراءات  ما :نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لذا .7107
وهنا من أجل مراجعة بعض مقتضيات مدونة ذاليت ستتخ

ة للحد والتقليص من ذهي أهم التدابري املتخ وما ،السري
 .وشكرا ؟حوادث السري

 :سةالسيد رئيس الجل
السيد  الجواب، تفضلو لالكلمة اآلن للسيد الوزير 

 .الوزير احملرتم
 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل

الحمد هلل والصالة  ،سم اهلل الرحمن الرحيمب
والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه 

  .أجمعين
  ،السيد الرئيس

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
ريقني العدالة والتنمية واحلركي على طرح هذا أشكر الف

 ،سؤال جمتمعي ،ولكن أعتقد أنه سؤال جمتمعي ،السؤال
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رمبا عليه إمجاع حول موضوع السالمة الطرقية بصفة  ،مجاعي
  .عامة وحول موضوع مدونة السري

ول أنه منذ أن حتملنا املسؤولية ومنذ قكن نمي ،ولذلك
نقوم طبيعة احلال أن ببه تعيني هذه احلكومة أول ما قمنا 

وكانت  ،بقراءة موضوعية لواقع حوادث السري والسالمة الطرقية
اليوم الوطين يف فرباير  02منها مناسبة  ،عدة مناسبات
لي قمنا به مع الومنها أيضا اليوم الدراسي  ،للسالمة الطرقية

ولكن أيضا كانت  ،مجعيات اجملتمع املدين لإلنصات إليهم
ش نفتحو واحد احلوار مع مجيع الفرقاء هناك مناسبة با

ورمبا تتابعون أنه أغلب اجلامعات والنقابات يعين   ،واملهنيني
واحد العدد ديال املدن ويف عدد  كانت معها اجتماعات يف

النقل  ،احلافالت ،الطاكسيات ،الشاحنات :من القطاعات
ومت االتفاق على أن يبقى احلوار مستمرا  ،إىل عري ذلك ،الدويل

موضوع  ،ع هؤالء مجيعا حول موضوع النقل بصفة عامةم
  .مث موضوع السالمة الطرقية ،مدونة السري

أكيد أن األرقام ديال حوادث السري أرقام تسائلنا 
كمجتمع أيضا  ولكن  ،ولون كحكومةئوحنن مس ،مجيعا
لي كتقوم به الرغم العمل اجلبار و أنه بعندما نرى  ،ولونئمس

عمل على  ،موقف كل واحد نظر علىالبغض  ،البالد ديالنا
 يل حقيقاكاين إشك  ،على مستوى التعبئة ،املستوى القانوين

ول أنه قمناسبة باش ن ذهوه .على مستوى حوادث السري
 :تكاد تدون صادمة ،نعطي جوج ديال األرقام ،اإلحصائيات

بعض يف الرقم األول وهو أنه الدراسة اليت أجنزت مؤخرا أثبتت 
 ،%13قف،  ةن السائقني ال حيرتمون عالمم %13املدن أن 
 ،أثبت الدراسة ،ثانيا .جيدا اإلشكال  ونسوعبباش غري هذا 

لي عند الناس أنه العلى أنه االنطباع  ،وهذا رقم آخر صادم
إال أقل  االشاحنات واحلافالت والطاكسيات هادو ما كيشكلو 

ذين لمبعىن أن اخلواص هم ال ،من حوادث السري %01من 

حول  رولذلك بدأنا اآلن حوا .%11شكال اإلندهم ع يعين
من أجل أوال تنزيل كل ما يتعلق باملراقبة  ،هذا املوضوع

وتغيري طريقة العمل ديال اللجنة الوطنية للسالمة ، والسالمة
 ،مع اجملتمع املدينيف إطار الشراكة عمل  اآلن وكاين ،الطرقية

 نا،أن يساعد ميكن نمع كل م ،مع وسائل اإلعالم مع الفنانني
كن لنا ميباش  ،مع وزارة الرتبية الوطنية ،مع وزارة األوقاف

رسة وعلى مستوى انقومو بواحد العمل جبار على مستوى املم
  .السلوك يعين فيما يتعلق بالسياقة

وقد  ،لكن أيضا اآلن هناك حوار مفتوح مع اجلميع
مجيع  وسنستقبل قريبا املقرتحات ديال ،بعثنا برسائل إىل اجلميع

بغض  ،ألهنا ملك للمغاربة ،ماذا يقولون حول املدونة ،الفرقاء
ألنه عندما يكون هناك  ها،النظر من كان معها ومن كان ضد

ا يصوت عليه مولكن عند ،أغلبية ومعارضة كاينةمشروع أكيد  
لكن أيضا األمة هلا احلق يف  ،جلميع املغاربة ولألمة ايصبح ملك

جه اجلديد واحلوار املفتوح بني إطار الدستور اجلديد والتو 
أن نقوم بقراءة و احلكومة ومجيع الفرقاء أن نسائل هذه املدونة 

يعين رمبا هناك ولكن  ،مما ال شك فيه ،جيابيات كثريةاإل ،عادلة
يعين غياب  ،اآلليات التقنيةمثال  ،نقص علىى مستوى التنزيل

يضا ين أاك  ،اآلن الصفقة قريبا حول ألف رادارو  ات،الرادار 
ن اإلدارية او اللجأأو فيما يتعلق باملسؤولية  ،بعض املراسيم

مث بعض األمور تتعلق باملواكبة  ،تحديد هذه املسؤوليةل
وسنستقبل املقرتحات  ،لنقاشل هانيرحاط احناللي جتماعية اال

وستكون حمط نقاش جمتمعي مع منتخيب  ،ديال مجيع الفرقاء
هي أهم التوجهات  ما كن لنا نشوفوميباش  ،مؤسسايت، األمة

ولكن أيضا أهم التوجهات يف احلفاظ على  ،يف تعديل املدونة
 .وشكرا، سالمة املواطنني يف هذا اجملال

 :السيد رئيس الجلسة
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واآلن يف إطار التعقيب، الكلمة ألحد السادة النواب 
 .من الفريق احلركي

 :رئيس الفريق الحركي النائب السيد محمد مبديع
 رئيس، السيد الشكرا 

حىت  .السيد الوزير، أوال شكرا على هذا اجلواب القيم
لي  الواحد ما تينكر السيد الرئيس احلالة الكارثية واملأساوية 

 ،كيعرفها السري واجلوالن والسالمة الطرقية يف البالد ديالنا
أخطر البلدان فيما خيص  عوتة منمناليوم صبحت  البالد ديالنا

شاركنا فيها   ،توضعت املدونة ،الطرق مميتة ،حوادث السري
وصوتنا باالمتناع  ،عطينا اقرتاحاتأكفريق حركي بكل وطنية و 

فنا فيها مالحظات متعددة وقدمنا اقرتاحات مل تأخد شن أل
  .بعني االعتبار

ن هذه املدونة ال تتوافق مع الواقع املغريب أاآلن تبني 
 الليجيب ليس فقط االقتصار على تنزيل قانون  ،احلقيقي

لي من أجلها توضعت الارتفعت حوادث السري و دازت عامني 
ولكن  ،اإلشكالية يف القانون ةينااآلن ك .هاد املدونة هادي

القانون متضمن لعدة نقط كلها جيب التفعيل دياهلا والتنشيط 
كاين املراقبة   ،كاين العربة  ،كاين السائق  ،دياهلا والتحريك دياهلا

كلها نقط   ،التحتية يةن كذلك البنكاي  ،كاين املراقبني  ،التقنية
يد التشارك ؤ ت ،نؤيد احلوار .جيب أن تعاجل دفعة واحدة

الوقت الكايف للتقييم لكي  ذنأخ أنوالتشاور بشكل واسع و 
حنصل املكتسبات الناجحة ونصقل وحنسن كل ما من شأنه أن 

  .ويف تراجع مستمر رتبقى هذه احلالة يف تدهو ال 
هادي يعين طريقة حممودة  ،اليوم حنا مدعوون مجيعا

ولكن  .أن الوزارة توقف على هذا اخللل وتعاود التقييم ديالو
 ،ما منشيوش بتسرع ،لي طحنا فيها قبلالباش نتفاداو األخطاء 

لي  الونوسعو احلوار بطريقة  ،مةالألن يف التأين الس ،منشيو بتأين

 جناح ونضمنو باش يشارك اجلميعضمن حقوق اجلميع و تك
 .شروعهاد امل

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة  .انتهى الوقت، شكرا رئيس،شكرا السيد ال

لسائلني من فريق العدالة ألحد ادائما يف إطار التعقيب 
 .والتنمية

 :النائب السيد عبد اهلل أيت شعيب
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير، 
 أخواتي إخواني النواب، 

واإلحلاح ديالكم  العزم ديالكم ،السيد الوزير احملرتم
مدونة السري للمراجعة هذا كنعتربوه استجابة  اباش حتطو 

كنعتربوه وفاء، وفاء  كذلك،  ملطالب ملحة للمهنيني وغريهم
 ،العدالة والتنمية اللي صوت آنذاك ضد املدونةفريق ملوقف 

 فيها مسائل الليو والوقت بني على أن املدونة فيها شبهات 
إذن رغم أهنا جاءت املدونة ، خصها تعاجل إن شاء اهلل

  .ولكن هناك فيها ثغرات ،بامتيازات
لكم وللحكومة اجلرأة الكافية  السيد الوزير احملرتم،

واإلرادة السياسية لوضع هذا امللف للنقاش، وكنحييكم ألنكم 
 اهاذ املدونة رهن إشارة مجيع الفاعلني باش يدليو  اغتوضعو 

 .بالرأي دياهلم خبصوصها
بغيت نأكد وبغيت نشري لبعض املسائل  ،السيد الوزير
مثال سحب رخصة السياقة وسحب  ،اللي خصها تعاجل
 ،هذا إجراء غري دستوري ،carte grise البطاقة الرمادية

ألن كاين ناس اللي   ،وغري إنساين ،حبيث حيد من حرية التنقل
يعين   وتسحب منكملي  و  ،من هاذ املهنة هاذي اكيعيشو 
  .لبطالةلحو و كتل
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كنفرتضو امرأة ،  قوبات السالبة للحرية غري معقولةالع
املدونة حتكم عليها  ،محقاسايقة السيارة دياهلا طاح قدامها 

هذا خصو يرتاجع  ،باش متشي للحبس مباشرة وختلي والدها
 .السيد الوزير

التدخل ديالكم أن  يف ءجا ،كنطالبو السيد الوزير،
القانون،  ما كيحرتموش  اديال الناس اللي كيسوقو  13%

ضرورة تطبيق القانون وتوفري الشروط  ،كنطالبو بتطبيق القانون
 .يكونوير خص التش الالزمة لتطبيقه،

 :السيد رئيس الجلسة
وهو سؤال  ،واآلن منر إىل السؤال الرابع. انتهى الوقت

السيد عفوا  ،عفوا .حول وضعية الشبكة الطرقية ،آين أيضا
 .لكم بعض الوقت للتعقيب ،الوزير

 :عزيز رباح وزير التجهيز والنقللسيد ا
خر من آأنا هاذي مناسبة باش رمبا مبدأ  ،طيب

حنن كنعتقد التحول الذي حصل يف  ،مبادئ اشتغال احلكومة
العمل واإلصالح  :البالد ديالنا السياسي عنوانه كبري وعريض
ولذلك حنن ننظر إىل  .يف إطار االستمرارية ويف إطار االستقرار

سنوات  مخسيكون عندها كواحلكومة عندما   ،جيابيةاملستقبل بإ
إيال بغات تشغل يف التفاصيل املاضية راه ما غيبقى هلا وقت، 

 ،كاين مكتسبات مما ال شك فيه  ،فننظر إىل ما هو موجود
ال بد  ،الكمال هلل ،هذا عمل بشري ،وكاين أيضا مالحظات

  .أن تكون
 ،مونتمىن الرأي العا حني،كون واضنجيب أن  نلك

املشكل ليس يف البنيات التحتية  ،املشكل ليس يف القانون
  ،رحينها للمراجعةابالدرجة األوىل، كاين جوانب قانونية حنا ط

مثل  ،مثل الطرقات ،داراتامثل قضية الر  ،كاين جوانب تقنية
لكن كاين مشكل سلوك  ،إىل غري ذلك ،البنيات التحتية

 .ولية فيهئاملس بشري أعتقد جيب أن نتحمل مجيعا كمواطنني

يمكن لو يقلل من املوتى كشيء بسيط   ،عطيت واحد املثالو 
هي حزام  ،هاذي اإلحصائيات ،%51ب ، %51ب 

ال يكلف يف  ،ال يكلف يف اجلهد ،ال يكلف ماديا ،السالمة
ر مع األسف الشديد على أننا ما صولكن ن ،أي شيء
ن مبعىن أنه ال بد م .نصر على أننا ما نديروهش ،نديروهش
  .منشيو نال تقين وقانوين وبشري باش ميكنمواحد الع
 ،مل نكتف فقط يف موضوع القانون ،خراألمر اآلو 

 ،اآلن بدينا املشاورات إلصالح نظام ديال تعليم السياقة
نظام ديال مراكز البحث التقين، ال ،تحمالتالدفرت  خرجغي
لها ك  ،نظام ديال مراكز ديال التسجيل اللي عندنا يف الوزارةال

سنشتغل حوهلا  ،، هاذ املنظومة متكاملة إن شاء اهلل7107
باش ميكنا إن شاء اهلل خنرجو بنتيجة مجاعية  ،مبا فيها القانون

وإن شاء اهلل  ،تجهيزاتب ،مرة أخرى إىل تعديالت تقنية قانونية
البلد ديالنا  ةصلحالبشرية مل اتإصالحات على مستوى السلوك

 .وشكرا ،ولسالمة املواطنني
 :السيد رئيس الجلسة

وهو  ،لسؤال الرابع كما قلتلمنر . شكرا السيد الوزير
للسيدات  ،حول وضعية الشبكة الطرقية ببعض األقاليم ،آين

والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، والتعادلية

 :الحسين أمروش النائب السيد
 يد الرئيس،شكرا الس

 السيد الوزير،
 أخواتي إخواني النواب المحترمون،

قامت الدولة خالل السنوات األخرية مبجهودات 
خاصة  ،غري أن بعض املناطق ،مهمة لتحسني الشبكة الطرقية

ال زالت تعاين من رداءة هذه الشبكة وعدم  ،القروية منها
 تب عن ذلك من نتائ  سلبيةرت وما ي ،صالحيتها لالستعمال
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على مستوى فك العزلة عن الساكنة والتنمية البشرية، كما هو 
زال حيتاج إىل تقوية  الذي ما ،الشأن بالنسبة إلقليم الصويرة

األمر الذي  .بنيته التحتية وجتهيزاته األساسية يف جمال الطرق
يدفعنا إىل التساؤل عن اإلجراءات املتخذة لتحسني وضعية 

من  ،ح الطريق اإلقليمية بالصويرةمبا فيها إصال ،الشبكة الطرقية
الطريق الرابطة بني مجاعة زاوية بن امحيدة : ضمن الطرق التالية

قرمود، أالدرا ومجاعة حد بري كوات، الطريق الرابطة بني مجاعة و 
العروسي،  يالطريق الرابطة بني مجاعة املخاليف ومجاعة سيد

 41مل تعرف إصالحات ملدة أكثر من  ،خاصة هذه األخرية
وقد تلغى بسبب  ،راتد امل ةوقد أعطيت للمقاول ثالث ،سنة

الطريق تربط بني  ذامع العلم أن ه ،اهلل أعلم ،من األسباب
الطريقة الوطنية والطريق السريع الصويرة مراكش وتضم أكثر من 

العروسي، املزيالت،  يمنهم املخاليف، سيد ،مخس مجاعات
 ،ط، تفتاشتوالد مراباامر، ر ومرزوق، امامد احمسيدي 

وهلذا نسائلكم السيد  .ألف نسمة 51وتستغلها أكثر من 
 .وشكرا ؟ما هي اإلجراءات اليت تتخذوهنا يف هذا اجملال :الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار اجلواب

 :عزيز رباح وزير التجهيز والنقلالسيد 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
 ن،و سادة النواب المحترمالسيدات وال
شكر الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية والنائب أ

احملرتم على طرح هذا السؤال، وهي مناسبة أيضا باش نعطيو 
  .بعض األرقام يف هذا املوضوع

وغنجيو نتكلمو عليها  ،أعتقد من أهم امللفات اللي
 أثناء املوضوع ديال الطرق القروية الذي سيحظى أيضا بنقاش

لكن ال بد أن  ،هو يف العامل القرويو وأيضا مبطالب ملحة 

هذا  ،باش نعطيو األرقام ،هاذ اإلقليم بالضبط نوضح أن يف
اإلقليم وصل يعين إىل حوايل من حيث تكسية الطرق إىل أكثر 

صحيح  ،م اللي موجودة عندناا، هاذي هي األرق%25من 
ون يكميكن داخل اإلقليم و  ،ميكن تكون بعض اجلماعات

لكن وصل إىل أكثر تقريبا من املعدل الوطين،  ،بعض املناطق
كرو عليها كاين مناطق تدا نغقابل بطبيعة احلال باملمبعىن 
أنه ما  %25ولكن مع ذلك ميكن يل نقول أنه حوايل  ،أخرى
كلم ديال الطرق   11ما يقارب من  7100و 7112بني 

  .لدرهممليون ديال ا 42حوايل  ،اللي متت يعين القيام هبا
ا جنيو أيضا نتكلمو على أيضا حىت الربنام  نميكن
املستقبلي الذي يف الربنام  ميكن يل نبشركم بأن  ،املستقبلي

 7107بني  االلي هو م ،وحنن باستشارة اجلميع ،نعده
اللي غنحرصو فيه ما أمكن على واحد النوع من  ،7106و

ناطق ولكن ال بد أن نذهب إىل امل ،التوازن بني اجلماعات
الطريق الرابط بني مجاعة يعين بري   .وسنأيت إىل ذلك ،الصعبة
هاذ  ،محيدة ومجاعة سيدي عيسى الركراكيازاوية بن  ،كوات

د املليون ديال  01الطريق هاذي بطبيعة احلال كلفت حوايل 
الطريق أيضا بني مجاعة  .باش نعطي هاذ املعطىغري  ،الدرهم

هذا أيضا سيكلف  ،لقيعين يتع ،املخاليف وسيدي العروسي
اآلن خصنا  ،والدراسة جاهزة ،د املليون ديال الدرهم 5حوايل 

  .منشيو نشوفو واش إمكانية الشراكة مع اجلماعة املعنية
لكن  ،إليه بالنسبة للجماعات مث أيضا ما أشرت  

مناسبة نقوهلا لكم صراحة أنه كنمضيو واحد العدد ديال 
وأنا غنزيد ندخل يف  ،زارةالو  هالشراكات ولكن حلد الساعة را

اش بمن اجلماعات القروية  711ينو مليار واكنس  ،التفاصيل
عالش ع خصنا، ميكن لنا نكملو الربنام ، وبالتايل هذا موضو 

؟ ألنه كنتفقو على الشراكات وبعد ذلك واحد العدد ديال 
وحنا  ،فلذلك هذه دعوة ،يوفيوش هباذ الشيكاجلماعات ما  
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هناك الدراسات وكاينة الشراكات كلما كانت   ،مستعدين
حنا مستعدين باش إن شاء اهلل مع اإلخوان  وكاين التزامات

شنو هو أاملنتخبني ديال اإلقليم أننا جنلسو معكم ونشوفو 
وحنا مستعدين  ،اخلصاص ونديرو التوازن على مستوى اإلقليم

 .هلاذ األمر إن شاء اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائبالكلمة لكم يف إطار ال
 :رشيد عدنانالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
خاصة على  ،شكرا السيد الوزير على هاد اإلجابة

لي يف الاآلن نتكلمو على إقليم ميديلت  .إقليم الصويرة
واحد  اونتمناو باش تعطيو  ،احلقيقة هو مهمش منذ قدمي

وال على ألمو ن يف احلقيقة نتكأل ،األمهية كبرية هلاد اإلقليم
لي كان واحد مشروع ديال طريق ال ،04الطريق الرئيسية رقم 

عرفناش  حنا ما ،آلن ما تنجزتشلكلم وهي   07 ثانية
  .األسباب أ السيد الوزير
ملي  و  ،اإلقليم عندنا فيه الثلوج ةلي كاينالواإلشكالية 

قلو املريض نكناش نكتقطع الطريق أ السيد الوزير راه مامي
عندنا غري  ،املستشفى عندنا حنا خالص ا يفكم ،ملكناس
 ،عنداش حنا مستشفى ماراه  ،خنيفرية ،الرشيدية ،مكناس

 .الصحةوزير  ،لسيد الوزيرل هنرجعو غادي شي اد الهو  ن،إذ
عندنا طرق مجاعات أخرى شيدت منذ  ،السيد الوزير ،ثانيا

ميدلت من لي كتدي الالطريق  ،االستعمار أ السيد الوزير
 ،ديال املغاربة فدوز عليها النصتتو فيها جوج مرتو لبوملان 

 ،زمامارتاالسيد الوزير على قنطرة ت كرامة-الطريق ديال الريش
لي ديال  الوالقنطرة  ،كتقطعراه  القنطرة أ السيد الوزير  هاد
 .كذاك أ السيد الوزير كرامة

 :رئيس الجلسةالسيد 

د يف إطار الرد السيالكلمة لكم ، شكرا السيد النائب
 .الوزير يف بعض الثواين

 :عزيز رباح وزير التجهيز والنقلالسيد 
لي كان عندي حول الطبيعة احلال أنا السؤال ب
ميدلت راه يستحيل على شي وزير   باش جنبد لكنو  ،الصويرة

ميكن يل  ،حال ما كاين باس على أية ،ف  األقاليم كاملةحي
ذلك كان وبعد  ،عندي زيارة إلقليم خنيفرةكانت  نقول لكم

مديرية إقليمية يف إقليم  ،قررنا أن حندث مندوبية ،عندي اتصال
يف ميدلت، شاء اهلل  ا العمل إنهبكن لنا نواكبو ميميدلت باش 

إطار إن شاء اهلل ما ميكن أن نقوم به يف  وآنذاك غادي نشوفو
 .وجبه علينا املسؤولية ديالنا احلكوميةتما 

 :رئيس الجلسةالسيد 
بناء ممرات  حول ،املوايل هو آين أيضاالسؤال  .شكرا

احملرتم من الفريق االستقاليل  بللسيد النائ ،السكك احلديدية
 .فليتفصل مشكورا ،للوحدة والتعادلية
 :نور الدين رفيقالنائب السيد 
 السيد الرئيس، شكرا 

 السيدات والسادة النواب، 
 السادة الوزراء، 

ورا يف تلعب السكك احلديدية والطرق السيارة د
سواء بالنسبة  ،االقتصاد الوطين ويف تأمني حركة التنقل

وهو ما أسهم يف ظهور مشاريع  ،لبضائعا وأللمسافرين 
إن أغلب خطوط السكك ف ،وكما تعلمون .بالدناب يكلةمه

الشيء  ،احلديدية والطرق السيارة متر قرب التجمعات السكنية
حيث تسجل  ،الذي يهدد حياة املواطنني وسالمتهم اجلسدية

 عنما يؤدي إىل عزلتهم ك ،عدة حوادث مميتة ببعض املقاطع
املرور  ةيف ظل غياب ممرات للراجلني تسهل عملي ،املناطق اقيب

كما   ،ت فنية لضمان مرور العربات مبختلف أنوعهائامنش اوكذ
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هو الشأن بالنسبة لبعض اجلماعات التابعة إلقليم النواصر 
  .عات باملغرباوباقي اجلم
عن التدابري املتخدة من  ،السيد الوزير ،ا نسائلكملذ

محاية أرواح من أجل أجل بناء منشآت فنية وممرات للراجلني 
 ؟ السكك احلديدية والطرق السيارة ىو تسعلى ماملواطنني 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير

 :عزيز رباح وزير التجهيز والنقلالسيد 
 السيد الرئيس، 

 د الوزير، السي
  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

شكر الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية والنائب أ
النقاش  ذاوهي مناسبة أوال أن نشري هب ،احملرتم على هذا السؤال

 ،السكك احلديدية يفالعمومي أيضا حول الربام  الكربى 
أن تكون هناك بنيات حتتية كربى ال ميكن وحنن نعتقد 

 ،ألنه دائما نقول حنن ،مشاريع كربى بدون سالمة املواطننيو 
احلمد اهلل تبنيناه مجيعا مع املهنيني و حال ية أعلى وهذا توجه 
 :أنه البد أن حناف  على الثالثي يف أي مشروع ،واملعنيني

 اكونو يمصلحة املهنيني ألن بغيناهم  ،مصلحة االقتصاد الوطين
وخاصة  ،ومصلحة املواطنني ،يةأقوياء يف إطار التنافسية الدول

  .السالمة دياهلم
ألنه كنسجلو ما يقارب  ،املوضوع بالذات ذاه ويف

سنويا، مائة  011 ،سنويا يف السكك احلديدية ةوفا 011
لي كتوقع يف الطرق ال 3111ال قارناها مع يإبطبيعة احلال 

على أية حال شيء قليل، وهذا كيبني على أن السكك 
  املائةمن هاد  31الرقم هو أن ولكن  ،انااحلديدية أكثر أم

كتمشي   ةوالبقيحاالت انتحار،  %31 ،كلها حاالت انتحار

 لذلك العملواحد  ولذلك  كاين  ،للممرات الغري حمروسة
املكتب الوطين باش نشوفو هاد املمرات الغري حمروسة، اآلن مع 

وكاين ممرات عشوائية اللي هي مشي ديال السكك احلديدية،  
. قوها السكان من عندهم وكيوليوا كيعتمدوا عليهاخلكي

، أوال 7105ولذلك العمل اآلن قائم بالربنام  إىل حدود 
باش نزولو أكرب عدد من هذه املمرات املستوية باش ميكننا 

دوزو ممرات اللي فيها السالمة، وهاد الشي كيتدار بشراكة مع ن
كاين اجلماعات احمللية، ميكن يل نقول لكم حلد الساعة  

عشرين شراكة مع اجلماعات احمللية، بطبيعة احلال حنا طالبني 
ومستعدين إذا كان هناك  ،أيضا شراكات مع اجلماعات املعنية
 7105بدل ما منشيو ل  ،إمكانية باش ميكننا نسرعو الوترية

ميكننا نقلصو املدة إذا كانت هناك شراكات مع اجلماعات 
 .احمللية

نسرعو مبا أننا األمر، حاولنا  مث أيضا ما اكتفيناش هباد
ألنه ضروري، حىت ولو أنك تدير ممرات  ،يسمى باحلائط الواقي

ال بد املواطنني كيسلكوا من اجلانب، وخاصة مع القطار الفائق 
السرعة ال شك سنحتاج إىل احلائط الواقي محاية للمواطنني، 

فائق السرعة، ولذلك الروح واحدة هي أغلى بكثري من القطار 
حرص إن شاء اهلل على أن حناف  على هذه السالمة وأن سن

 .نسرع بالوترية ديال وقاية املواطنني
 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب للسيد النائب

 :نور الدين رفيق النائب السيد
لكن ال . شكرا للسيد الوزير على هاد التوضيحات

خيفى عليكم السيد الوزير أن الطرق السيارة والسكك احلديدية 
تعترب من عوامل التنمية، لكنها يف بعض املناطق مثل مجاعة 

والد صاحل أالضحوية مبدينة الدار البيضاء، وبالضبط مجاعة 
ألهنا تفرض حصارا وعزلة  ،بالنواصر، تعترب من عوائق التنمية
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على ساكنة املنطقة، باإلضافة إىل ما تتسبب فيه من حوادث 
يذهب  ،لطريق السيارمميتة على مستوى السكك احلديدية أو ا

لراجلني العدم توفر منشئات فنية وممرات  ،ضحيتها أبناء املنطقة
لتسهيل عملية التنقل بني خمتلف الدواوير باجلماعة أو بني 

 .اجلماعات األخرى
أستغل هذه الفرصة، السيد الوزير، ألقدم لكم بعض    

 :التوضيحات يف املوضوع
ك احلديدية أو قلة املنشئات الفنية على مستوى السك -

الطرق السيارة باجلماعات املذكورة، وإن توفرت فإهنا ال ترقى 
إىل مستوى املعايري الفنية واملواصفات املطلوبة يف بناء القناطر، 
خاصة بالعامل القروي، تسمح مبرور اآلليات الفالحية بالنسبة 
للمرات األرضية، وخاصة أثناء موسم الشتاء، حيث تغمرها 

كما . يتسبب يف تعطيل املرور هنائيا هباته املنشئاتاملياه، مما 
أن بعض القناطر املنجزة ال تسمح مبرور الشحنات احململة 

 .وكذا حافالت النقل العمومي واملدرسي
ثانيا، البطء الكبري يف إجناز القناطر واملنشئات الفنية  -

ونبغي  .املربجمة يف إطار اتفاقيات الشراكة اليت تكلمتم عنها
اين بأن هاد االتفاقيات هو يستهدف حذف هاد نقول ث

ها وتعويضها مبنشئات تبقى ياملمرات اللي سبق لكم شرتو ل
جمحفة يف حق اجلماعات القروية، حيث أن اجلماعة ملزمة 

من مبلغ االتفاقية بتوفري  %71ة ببنس تهاباإلضافة إىل مسامه
 مهة اجلماعةا، وبالتايل ستكون مسهمالوعاء العقاري إلجناز 

أكثر من مسامهة املكتب الوطين للسكك احلديدية، كان 
حاليا املكتب هو اللي يوفر هاد العقار وينجز هاد القناطر، 

 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد 

 .الوزير للرد

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
مجيع مثل هاذ امللفات، طيب، أنا مستعد أن أناقش 

وكنتمىن تعطانا املعطيات، ولكن اللي ميكن يل نؤكد من 
مبدينة  ،ألنين يف نفس الوقت رئيس اجلماعة ،خالل التجربة

ميكن يل نقول لكم مل  ،القنيطرة كاين شراكة ما بني املدينة
، فغري باش %75ل  %71تساهم املدينة إال بأقل من 
فنحن مع ذلك مستعدون أن . تكون األمور مبعطيات واضحة

نه ال بد أن أال شك  ،ندرس هذا املوضوع، تسريع هذه الوترية
نسرع هذه الوترية ألن األمر يتعلق بسالمة املواطنني، ولكن 
أيضا ال بد أن نكون واضحني، اليوم خصنا نشتغلو، كيفما  
كنشتغلو ضد البناء العشوائي إىل غري ذلك خصنا نشتغلو 

ية، وبالضبط يف هاد املنطقة اللي شرتو ضد املمرات العشوائ
واحد بليها أن كاين بعض املمرات العشوائية اللي كتسبب 

 .العدد ديال املشاكل
مع مجيع اإلخوان رؤساء اجلماعات  ،مرة أخرى

واألخوات طبعا، مستعدين أننا ندرسو معهم هاد امللف إن 
 .شاء اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
وفيما يلي سؤاالن . الوقتشكرا السيد الوزير، انتهى 

هلما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر مبقالع الرمال، لذا أقرتح 
عليكم السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال 

السؤال األول للسيدات . السيد الوزير من لدنجوابا موحدا 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل 

 .ي السؤال مشكوراأحد واضع
 : النائب السيد بلعيد اعلوالل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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 السادة الوزراء المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، يعد إقدام وزارة التجهيز والنقل  

على نشر لوائح املستفيدين من رخص النقل املتعلقة 
طوة جريئة لتنزيل مضامني الدستور والربنام  باحلافالت خ

ما هي أسباب تأخر : نسائلكم السيد الوزير. احلكومي
وزارتكم عن نشر لوائح املستفيدين من باقي رخص املقالع، 
وخاصة مقالع الرمال، وما هي التدابري اليت قامت هبا الوزارة 

 .للعمل على وقف هذا النزيف البيئي الزاحف ؟ وشكرا
 :ئيس الجلسةالسيد ر 

السؤال املوايل للسيد النائب احملرتم من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد عبد الفتاح كمال
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أصبحت العديد من املقالع العشوائية 
تشتغل يف بعض اجلماعات  ببعض األقاليم، وهو ما يشكل 

توازنات البيئية، هذا يتم بعلم أو بتجاهل خطرا حقيقيا على ال
للمصاحل املختصة، األمر الذي يضيع العديد من املداخيل 

 . والرسوم لفائدة اجلماعات واجلهات
السيد الوزير، هلذا األمر أسباب كثرية، ومن بينها 
البطء والتعقيد الذي يطال مساطر الرتخيص للمقالع املؤقتة 

رية األمد، البعد اجلغرايف ملقار اليت تشتغل لفرتات معينة وقص
 . اإلدارات الوصية عن أماكن االستغالل

نسائلكم عن التدابري اليت سيتم  لذا، السيد الوزير
 .اختاذها حبزم للتعامل حبزم مع هذه الظاهرة ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .لكم الكلمة السيد الوزير للجواب

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 لسيد الرئيس،ا

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

هذا أيضا من امللفات اليت تسائلنا مجيعا، يسائل 
الشعب املغريب وممثليه، نواب األمة، املنتخبني، على اعتبار 
ميكن يل نقول لكم أن من الثروات اهلائلة واملهمة اليت جيب أن 

وحسب . ثروات األخرىحتظى بعناية خاصة حباهلا حبال ال
من هذه  %55اإلحصائيات والدراسات اليت قمنا هبا وهو أنه 

الرمال غري مصرح هبا، بطبيعة احلال التقدير األويل كيتكلم على 
مخسة ماليري ديال الدرهم اللي كتمشي للبالد ديالنا سنويا، 

 .واحد العدد ديال اجلماعات ضائعة
ن يل نقول تلقيت واحد العدد ديال الشكايات، ميك

لكم عشرة ديال الشكايات ديال املقالع املفتوحة، ميكن يل 
نقل لكم بعضها يرخص له وبعضها يتأخر يف الرتخيص 
وبعضها يعين، رغم أن فيها مقالع مرتبطة بأوراش كربى، ميكن 
نعطيكم املثال ديال السكك احلديدية ديال القطار الفائق 

ى، فبالتايل سؤال  السرعة، يعين اللي هو مرتبط مبشاريع كرب 
كيف ميكن أن نراقب، كيف ميكن أن نرخص، كيف ميكن أن 

 نتابع ؟
فبداية، حنن بصدد وضع اللمسات األخرية على 
اللوائح باش، وهنا هباد املناسبة ولينا حايرين، ما خرجناش 
اللوائح هذا جنب، خرجناها هادي شعبوية، ما درناشي عاد 

غري باليت غري باليت، غري باليت نتفامهو، أما، ال ال، أ أستاذ، أ 
والغريب يف األمر، اللذين كانوا يطالبون يف . اهلل يرضي عليكم

هذا الربملان، وأنا ما كنتش يف الربملان، كانوا كيقولوا فني هي 
اللوائح خرجوها لنا، ملي خرجناها بداوا يقولوا شعبوية وهذا ال 

 .يكفي، وهادي خرجات إعالمية
ومة عازمة على احلكامة اجليدة، أنا كنقول لكم احلك

عازمة يف هذا ولكل شيء زمانه ووقته وبراجمه، فاحلكومة 
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وبالتايل، فقط بغيت نعطي بعض، وهاذ الشي إن . املوضوع
شاء اهلل ملي غادي حنطوه حنا غنخرجو كاع اإلحصائيات 

 . ديال االستغالل
خرج شنو هو التوجه اللي كاين ؟ أنه من سوء حظنا 

يف ش جخر  ولكن ما ،0127ون هادي مدة يف واحد القان
ويل  يالقانون  ذاودارو واحد البند فيه لداخل أن ه ،مياملراس
شوفو التصور،  ،التطبيقي رسومامليف ش جخر ما ال يإ كظل
طرينا اضف ،ش املرسوم التطبيقي القانون نزلجخر ا ملي مو 

د  7101ة ديال ري خاأللي كانت الدورية ال ،الدورياتب ونشتغل
يف األخري خرج  ،سي عباس الفاسيالالوزير السابق يد الس

دفرت  جر خييف انتظار باش  كيفية  طر يعينؤ لي كتالواحد الدورية 
  .القانونالتحمالت يف 
استقبلت أغلب  ،شاورو معهمتمع املهنيني كن ،اليوم
يوم معهم شاء اهلل غيكون  وقريبا إن ،اكرنا معهمتداملهنيني و 

ات األخرية على القانون ونديرو دراسي باش نديرو اللمس
التوجه من أراد أن  .اللمسات األخرية على دفرت التحمالت

 ،يستثمر من املغاربة يف مقالع الرمال فمرحبا به بدون استثناء
ويل مفتوح من أراد أن يغادي  ، بدون استثناء،بدون استثناء

على  ىتعطكيحىت ما يبقاش   ،طبيعة احلال سيعينب ،يستثمر
 هو يهذا كيخلو  ،لو وهذا ما كيتعطاش لو ىعطتهذا كي ا،الكان
  .لقانونلغيويل خاضع لدفرت التحمالت و  ،لو اهذا كيسدو و 

 ،هاد املقالع كتنقسم إىل أقسامو ومن طبيعة احلال 
ديال  dragageب اآلن طلب عروض فيما يتعلق  رودينغ

ا املعايري البيئية كلهو  ،البحريف  ةلي كايناليعين الرمال  ،البحر
ما يسمى  ،حجارالرملة ديال األ ،اآلمر الثاين .متفقني عليها

كن ميالبالد ديالنا  عندهذا واحد الكنز  ،concassage ب
ما  ،مث الرملة .لنا نستفدو منو وفيه واحد العدد ديال املوارد

لي كانت حسب الدورية ال ،بان الرملية ديال البحرثيسمى بالك

وبالتايل  ،صاحلة لالستغالل لكن تبني أن هناك مناطق ،ممنوعة
وأيضا  ،شاء اهلل سنعرض عليكم هاد القوانني وهاد التوجه إن

متابعة من  هكم بأن ذلك ستكون فيل ولقوغادي ن ،املراقبة
ها ذستحق شي حاجة ياخيلي الالوزارة و من احلكومة أنه 

خاصة فيما  ،بد أن يكون هناك زجر لي خالف القانون الالو 
صحة السكان و ا سيكون مهددا نن املاء ديالأل ،يتعلق بالبيئة

فبالتايل على املستوى املايل والبيئي وعلى  .ستكون مهددة
 ،املستوى يعين حرية التنافس يف هذا اجملال ستضمنه احلكومة

  .هبذا القانون ودفرت التحمالتيء وسنعمل قريبا على اجمل
 :السيد رئيس الجلسة

 ةق العدالحد السادة النواب من فريتعقيب ألال
 .والتنمية

 :النائب السيد حسن الحارس
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 السيدات والسادة النواب الكرام، 
حنن نشكركم على  ،السيد الوزير ،هو يف احلقيقة

اجلريئة اليت من خالهلا نشرمت لوائح املستفيدين من  اتاخلطو 
لكن و لقد حضرت ردا طويال  ،الوزيرالسيد و  .رخص النقل

من  افمن حق املغاربة اآلن أن يعرفو  ،جوابكم جاء جد مطمئن
بعد هذه املستجدات وبعد هذا  ،ينهب ثروات هذه البالد

من ينهب  االربيع العريب اآلن من حق مجيع املغاربة أن يعرفو 
معروفاش فني  ا مليون مرت مكعب م 00ف  ،رمال املغرب
 ةديالنا كيبقى مشروع فني كتمشي الرمل السؤالو  ،كتمشي

  .هذا هو السؤال احلقيقي السيد الوزير ،ديال املغرب
جمموعة من املقالع اليت صدرت يف  هناككذلك أن مث  

منها أعطيكم  ،زالت تشتغل حقها قرارات التوقف ولكن ال
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قرار التوقيف ولكن له  ةر جنمقلع بفحص أ ة،ر جنأ د مثال مقلع
قرارات وكثري من املقالع صدرت يف حقها  ،زال مشتغال ال
يف استنزاف  ةفمن وراء هاد السيب ،زالت تشتغل وال يفالتوق

 .شكرا السيد الوزيرو  ؟ خريات البالد
 :السيد رئيس الجلسة

حدى السيدات أو أحد السادة واآلن الكلمة إل
 .النواب من فريق األصالة واملعاصرة
 :النائب السيد عبد الفتاح كمال

 الي كتكلمو الش التحمالت انيكن  اتهيئو يني أهنم إىل ح
كاينة   ،تحمالتال ة كنانيشحاليا كاينف ،عليها السيد الوزير

خيضعوا هلا مستغلي املقالع،  اللي الزمالشروط  دواحد جمموعة 
توجد وال توجد احلكومة  وكان حىت وما ميكنش لنا ننتظر و 

تحرتم ينون خصو فكاين قا .الوزارة القوانني املنظمة هلذا العمل
السيد الوزير  اوخصوص و،على احرتام اهرو تسلضرورة خص باو 

كن ميي اللاملسح الطبوغرايف تقنية ديال إمكانيات  ةأنه كاين
وال داعي  ،و املستغلةأحتدد لنا بالضبط الكميات املستخرجة 

قوانني كل مرة غنوجدو الكل مرة خصنا باش نبقاو ننتظرو  
املوارد ديال بالدنا كتهدر بشكل لي اليف الوقت  ،لوائحال

  .ا أمر غري مسموح بهذوه ،عشوائي
هو أن  ،السيد الوزير دائما حادث يتعلق باملقالع
أمام والية تطوان منذ أشهر  نجمموعة من املواطنني يعتصمو 

بسبب تواجد واحد املقلع أمام أهم مستشفى ديال أمراض 
  .الشمالبالسل 

طة باستغالل املقالع السيد فباإلضافة هلاد األمور املرتب
كتشتغل يف هاد املقالع   ليالجمموعة ديال الشاحنات  ،الوزير

 ،كتهدد وكتهدم البنيات الطرقية ديالنا دون حسيب أو رقيب
ت ديال اأن املصاحل املختصة ديالكم كتدرس القدر و خاصة 
هو ما يلزم الوزارة و  ،زاد عليها أعباء أخرىكتيف حني   ،الطرق

 ،ادات لتهيئة وصيانة هاد الطرق بشكل مستمرعتماربجمة ب
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار الرد. شكرا

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
ما   نالكن حو ، نيالنائب ينبطبيعة احلال كنشكر السيد

كتشتغل وبدأنا بتفعيلها، ولكن   جلانا، غيتحال شكننتظرو 
احلكومة، وهاد الشي أنا كنت كنقولو ملا كنت يعين  خصغري 

سابقا يف املعارضة، كنقول ميكننا نديرو برام  جيدة لكن 
التنزيل جيب أن يكون فيه متابعة، اليوم التنزيل راه حبالو حبال 
السكن العشوائي، حبالو حبال السالمة الطرقية، ال بد من على 

بطبيعة احلال   ،اونواملستوى احمللي يكون اشتغال، وحنا كنتع
كنشتغلو مع وزارة الداخلية باش هاذ امللف إن شاء اهلل تكون 

اللي هو  ،وبطبيعة احلال أن أي مقلع كنقوهلا. فيه مراقبة صارمة
ال بد يوصلوا لنا اخلرب، وبطبيعة احلال مباشرة   ،ممنوع ممنوع

كنتواصلو مع العمال والوالة باش ميكننا ناخذو اإلجراء 
ن ال أمن شروط استغالل املقالع  ؟ما أي مقلع مضرأ .املناسب

يضر بالصحة وبالبيئة، إيال كان شي مقلع حنا غناخذو فيه 
 .القرار بطبيعة احلال، ومستعدين أننا نشتغلو يف هاذ االجتاه

أيضا فيما نعده أنه هاد املقالع ديال الرمال أو األوراش 
ي صيغة من الكربى إال وأهنا مضرة بالطرق، حنا كنفكرو يف ش

الصيغ ديال نوع من التضامن مع الطرق إن صح التعبري من 
خالل هاذ األوراش الكربى، بطبيعة احلال ال ضرر وال ضرار، 
 ،ألن على أي حال هاذوك الناس راه قبل راه كيؤديوا الضرائب
ولكن ال ميكن يعين إال أن يكون هناك مزيد من التضامن مع 

 .هذا األمر
ن طلب عروض الختيار مكاتب اآلن سنعلن ع ،يضاأ

طبوغرافية، الدراسات الطبوغرافية، باش يتتبعوا معنا االستغالل 
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ديال املقالع، وخا يديكالري هو خذا شحال من مرت مكعب 
اللي غيقول لنا،  topographeحنا بطبيعة احلال ال 

غنديرو حبال السياسة ديال الضرائب، ديكالري اللي بغييت 
عة، فإذن غنمشيو يف هاد االجتاه ديال ولكن عندنا حق املراج
باش اجلماعات احمللية والقروية اللي   ،املراقبة ديال املقالع

 . كتشكى تاخذ احلق دياهلا والدولة أيضا أهنا تاخذ احلق دياهلا
ميكن يل نقول لكم أنا هاد املقالع  ،بطبيعة احلال

قالع خاصة، األرض ديالو ملك ديالو، ولكن خذا م 52%
فحنا بغينا منشيو يف االجتاه ديال أنه ممكن أي واحد   الرخصة،

كيملك واحد املقلع إن شاء اهلل داخل يف األرض ديالو  
يال  إأو هو نفسه  ،كيمكن لو أنه يستغلو يف إطار شراكة

فكما قلت اجملال سيكون مفتوحا يف إطار  ،كانت عنده شركة
 .التنافس احلر بني مجيع املواطنني واملستثمرين

 :رئيس الجلسةالسيد 
واآلن إىل سؤالني هلما وحدة . شكرا السيد الوزير

املوضوع أيضا، ويتعلق األمر بوضعية الطرق بالعامل القروي، لذا 
أقرتح عليكم أيضا وضعهما من طرف السيدات والسادة 
النواب دفعة واحدة، واألول منهما للسيد النائب احملرتم من 

 .ل مشكورافليتفض ،فريق التجمع الوطين لألحرار
 :أحمد العجيلي النائب السيد

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الوضعية الكارثية اليت أصبحت عليها العديد من  أمام

الطرق الوطنية واجلهوية ببلدنا جراء التساقطات املطرية، ناهيك 
ديد من نيه العاعن صعوبة املسالك بالعامل القروي وما تع

ار، ما هي الدابري واإلجراءات صاملداشر والقرى من عزلة وح
 .اليت تعتزم وزارة التجهيز والنقل اختاذها يف هذا الصدد ؟

 :السيد رئيس الجلسة
ثاين السؤالني هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 :الغازي أجطيو سيدالنائب ال

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
كما ال خيفى عليكم السيد الوزير، فقد عرفت الطرق 
القروية تدهورا كبريا يف وضعيتها وباتت يف أمس احلاجة 

باملناطق  إلصالحها وصيانتها، السيما منها تلك املتواجدة
النائية، حيث وضعية الطرق سيئة للغاية وتعرض مستعمليها 
للخطر، يف الوقت الذي جيب أن تكون فيه هذه األخرية مبثابة 
شريان لالقتصاد الوطين ووسيلة لفك العزلة عن البادية املغربية 

فإننا  ،وحىت ال نقف عند حالة معينة. واملناطق البعيدة
المح السياسة احلكومية يف جمال نسائلكم السيد الوزير عن م

 .السيد الوزير اإصالح وصيانة الطرق القروية؟ وشكر 
 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب للسيد الوزير

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
كنشكر فريق التجمع الوطين لألحرار وفريق التقدم 

بطبيعة احلال هو مرة و  .اطي على طرح هذا السؤالالدميقر 
بد سنأيت إىل جلنتكم املوقرة  شاء اهلل ال أخرى هذا ملف إن

وهي مناسبة باش نعطي التصور  ،املختصة ملناقشة هذا املوضوع
استثنينا الطرق اللي عندها  اليإ ،الشامل حول موضوع الطرق
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الطرق ال الطرق السيارة أو حبواحد اهلدف هيكلي يعين 
هادي عندها واحد الدور بطبيعة  ، double voieالسريعة

احلال ماشي فك العزلة، فك العزلة االقتصادية، تدخل البالد 
والسيما أنتم  ،واحد املستوى من التنافسية ديالنا احلمد هلل يف

تعلمون بأن اليوم مل يعد هناك حديث عن تنافسية املقاوالت 
تنافسية الدول، قادرة الدول على  اوالو كيتكلمو  ،واالقتصاد

أكرب قدر من  لبزمات وجتاألأهنا تكون منافسة وتصمد أمام 
خاصة الطرق  ،والطرق تلعب دورا كبريا جدا .االستثمارات

 . السيارة والطرق السريعة
 :ة برام على مستوى الطرق األخرى حنن أمام ثالث

 .لربنام فإذن هاد ا ،أوال البد من إمتام الطرق الوطنية واجلهوية
وأنا غنقول لإلخوان ديايل  ،هو موجود البد من صيانة ما ،ثانيا

جودة يف عشر سنوات نزلنا  واألخوات السادة الربملانيني أنه يف
 ،ذاكوهذا إىل مشينا ه ،%54إىل  %63 الطرق، نزلنا من

وهذا وحده  ،ديال الطرقيعين  patrimoineكنز هذا  
بغينا  اليديال الدرهم إمليون  411حيتاج سنويا إىل مليار و

معدل اللي  %61ا وذك  ،%21أننا على األقل حنافظو على 
باإلضافة هلاد الشي البد أن . الطرقديال  ودةاجلحمرتم ديال 

أن نصل إىل املستوى اللي حنا  ،نذهب إىل العامل القروي
ونعد الربنام  اللي  ،%21لو هاد السنة ديال  لوباغني نوص
 ،ومسيناه 7106و 7107ا قلنا لكم كماهلل  شاء  غيكون إن

ربنام  ديال العامل القروي، مسيناه برنامك ديال ما مسيناهش ال
وتكلمنا على  ،مندم ، ألن فيه النقل، فيه اجلبال ،فك العزلة

 ،الثلوج اآلن وكيتكلموا عليها اإلخوان، فيها العامل القروي
بصدد  نساوش بأننا اآلن حنننما . وفيها أيضا صيانة ما بدأناه

هداك  ،دي سنواتاهناية الربنام  الثاين وبدينا الربنام  األول ه
التايل هاد التوازن بف .يعاين هنفسبدي سنوات يعين اه االلي بد

واملقرتح  ،كيحتاج إىل ميزانية ضخمة  املك بني هاد الشي

الصيانة،  :حنن نشتغل على مستوى األولويات ،الذي نقرتح أن
تصل إىل املعدل  ملولة أن نذهب إليها و املناطق اليت الزالت معز 

منشيو للمناطق اللي وصلت ألكثر  ناالوطين، مث بعد ذلك ميكن
 . %25من 

أنه كيفما  ،مرة أخرى أقوهلا ،ولذلك حنن مستعدون
ما عرفتش  ،اآلن أعلنت عن جولة يف اجلهاتبواحد قمت 

واش اإلخوان واصالهم، أنه كنقوم جبولة وكنلتقي مع الوالة 
كنوضعو اخلريطة ديال ما هو و املنتخبني ورؤساء اجلماعات مع و 

 ،وننصت مجيعا 7106و 7107الربنام  ديال بموجود 
معهم   ،ديال الزيارات درت ثالثة دابا ،حندد األولويات همومع

معكم  ،كنقول هلم اهلل يرحم الوالدين ها اإلمكانيات املالية
التحيز ال  نا األولويات باش ما يكونش هناك نوع منا لديرو 

 ،باش يكون نوع من التخطيط املوضوعي ،احلزيب وال القرابة
على اعتبار أن احلمد هلل  ،شاء اهلل سننجح يف هذا اجملال وإن

تبني أن هناك نيات حسنة يف اجتاه املوضوعية يف اختيار 
 .الربام  والوصول إىل املناطق اليت حتتاج إىل فك العزلة

 :السيد رئيس الجلسة
والسادة النواب من فريق التجمع الوطين السيدات 

 .لكم الكلمة للتعقيب ،لألحرار
 :أحمد العجيليالنائب السيد 

باملقابل نسجل مدى االستياء . شكرا السيد الوزير
املقدمة من طرف العديد من مستعملي  ىالعميق وكثرة الشكاو 

وذلك بسبب ضعف  ،جمموعة من الطرق الوطنية واجلهوية
معايري اجلودة واملواصفات التقنية وكثرة احلفر  الصيانة وانعدام
واليت تبقى مبثابة  ،تطال مسالك العامل القروي واألوحال اليت

 . الشرايني اليت تربط اجلماعات والقرى باملدار احلضري
نذكر على سبيل املثال الوضعية  ،ويف هذا اإلطار

املزرية لبعض الطرق الوطنية واجلهوية ومن مجلتها الطريق 
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اليت تعد مبثابة  ،بطة بني آسفي ومراكشاالر  713جلهوية رقم ا
املقطع الرابط بني النقطة الكيلومرتية ثالثاء بوكدرة إىل غاية 

هذه الطريق . راكشمبالنقطة الكيلومرتية ملدخل مدينة متنصورت 
هو و  ،قاتلةالسري الاليت حطمت أرقاما قياسية يف نسبة حوادث 

العاجل للحكومة إلجياد حل األمر الذي يستدعي التدخل 
خصوصا بعد الوعود اليت سبق للحكومة السابقة أن  ،واقعي

وذلك قصد إجناز الطريق السريع  ،7112التزمت هبا سنة 
وذلك للضرورة االقتصادية  ،الذي سريبط آسفي مبراكش

 . ولكن ال شيء يذكر يف هذا اإلطار ،والسياحية
طنية رقم زالت الطريق الو  ال ،وباإلضافة إىل ذلك

وعمالة إقليم اليوسفية يف  اتحيو لالرابطة بني مركز ال 7430
 ،احلفر كثرةو  ،تفتقر لعالمات التشوير ،وضعية جد متدهورة

خصوصا إذا علمنا أن عمالة إقليم اليوسفية هي عمالة 
تتميز بنشاطها املنجمي  ،جديدية وعتيقة يف نفس الوقت

فهذه  ،تجاريةال اتهإلنتاج الفوسفاط وطابعها الفالحي وحرك
تعرف حركة نقل جد نشيطة بفعل مرور  ،السيد الوزير ،الطريق

  .الشاحنات وسيارات األجرة واحلافالت
وقد كانت هناك عدة مراسالت يف املوضوع إىل السيد 

عبدة من أجل -املدير اجلهوي للتجهيز والنقل جلهة دكالة
جلديدة كذلك الطريق الرابطة بني ا لعل أبرزها ،احلفر صالحإ

والوضعية اجلد متدهورة  ،مرورا بإقليم اليوسفية ،وشيشاوة
مؤكدين على أن يشملها  ،للطريق الرابطة بني بنكرير واليوسفية

التام  تغاضيهول ئاملس ذالكن ما يالح  على ه .الطريق السيار
منطقي جتاه تفحص العديد من  الاليه ضسألة التواصل وتغامل

إىل إجياد حلول ملثل هذه الطرق  امللتمسات والطلبات الرامية
 .شكرا السيد الوزير .املوضوعاليت سبق أن وجهناها له يف 

 :السيد رئيس الجلسة

تعقيب الواآلن  .لنائب، انتهى الوقتشكرا السيد ا
السادة النواب من فريق التقدم أحد حدى السيدات أو إل

 .الدميقراطي
 :النائب السيد عبد الحق الناجي

 ئيس، شكرا السيد الر 
 السادة الوزراء، 

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
مزيان  ولت السيد الوزير كلقلي الشي اد اله

ألن  ،ولكن راها ما كافياش ،وكنشكروكم على هاد اجملهودات
 اكملو يضعف الطرق واملسالك كتحرم العديد من الناس باش 

وحىت سيارة  ،الدراسة دياهلم وكتسبب يف حوادث السري
لعديد من املناطق باش لسعاف ما كتلقاش كيفاش توصل اإل

  .تساعد املرضى حىت يقع للمريض ما يقع
باإلضافة إىل أن هناك طرق إقليمية مرقمة على 

ونأخد على سبيل  ،ستعمالالصعيد الوطين غري صاحلة لال
 الي كيستفدو الدية وسيدي بنور ياملثال الطريق الرابطة بني الول

حبال  ،ناطق اقتصاديا واجتماعيا وسياحيامنها جمموعة من امل
هاد املناطق كلها  ،والد عمران ،سيدي بنور ،الزمامرة ،الغربية

 نإ اا كنتمناو منكم السيد الوزير باش تربجمو ذهل ،ما كتستفدش
 اللي، وهادو مها .شاء اهلل هاد الطريق يف أقرب وقت ممكن

طلب ن ذاول ،تسبب يف عزلة العامل القروييضعف هذا كال
هاد الطريق يف أقرب وقت  وامنكم السيد الوزير باش تربجم

 ،شاء اهلل تكون شي عدالة ما تبقاش ديك وبغينا إن ،ممكن
 ،ا واقع السيد الوزيرذوه ،ألن حاليا ما كايناش عدالة جمالية

 .وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد
 :لنقلالسيد عزيز رباح وزير التجهيز وا
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كنطلب من األخوين أنا  حال على أية  ،طيب
 ،عطيوين هاد املعطيات باش ندخلو يف التفاصيليالربملانيني 
ديال  كاين ربعةكن يل نأكد لكم أنه كاين فعال  اللي ميولكن 

اجلهات   ،ديال اجلهات ربعة ،اجلهات بعد االطالع ديايل
ن كاي ،كدنأ بغيتلكن فقط و  ،كاملة جيب أن حتظى بعناية

ألن كانت عندي زيارة للجهة ولإلقليم وشفت  ،دكالة - عبدة
 –مكناس كاين الغرب   كاين ،أزيالل –تادلة  كاين  ا،الطرق مت
 . حىت تازة ،بغييت حىت تازة أ الشريفة، كيمكن يل  .تافياللت

ماشي خترج باش  ،ول مجيع اجلهاتقال أنا كنفإذن، 
، مجيع هاتللج ىراه مشيقولوا يف الصحافة شي حاجة غدا 

حسب  ،ستوىاملول لكم على حسب قكنغري  أنا  اجلهات،
، ول النسبة ديال الصيانةقكيعندي اللي  لي الالرقم االستداليل 

  .يف املوضوعية دبا موضوعيني، حنا بديناباش نكونو  املستوى،
دام كلشي كيطلب  ما ذنفإ ،كلشي كيطلبدبا  يت فش

وضوعية هو نشوفو ملاعايري وامل ،وضوعيةمخصنا نديرو معايري 
 لكن أيضا ما ،وحناولو نديرو األولويات ةاحلالة كيفاش داير 

دكالة من آخر صفقة  -عبدة د هة اجلنساوش بأنه استفدت ن
ديدة إىل آسفي اجلأسابيع ديال الطريق السيار من بضعة قبل 
مث أيضا  ،د املليار ونصف ديال الدرهم 3حوايل أكثر من اللي 
ندير زيارة مقبلة إن شاء اهلل إىل ادي غ راه احلسيمة –تازة 

مث اآلن بصدد  ،اجلهة حول الطريق السريع من تازة إىل احلسيمة
  .إعداد واحد العدد ديال املشاريع

نقول لإلخوان واألخوات أنا لقيت كمرة أخرى أنا  
هوية ملا  اجلالزيارات اللي كندير  ،نقوهلا لكم بصدق ،واحد

وكل األقاليم كل واحد   كنعرضو اخلريطة ديال كل جهة
أكيد من حقو ألنه منتخب كيدافع على املنطقة  ،كيطلب

ولكن ملي كنوضعو اإلمكانيات املادية كنطلب  ،اللي كيعتقد
 ،السيد الوايل والسيد العامل مع املنتخبني ،من السلطات

وآنذاك غنرقمو األولويات،  ،تدار واحد جلنة مع الوزارة ديالناك
واحد ما يلومنا غدا إىل بدينا هباذ الطريق باش حىت  ،غنرقموها

متأكدين حىت طريق ما  االلي تكونو  .وخلينا هاذ الطريق
 ادةحىت طريق ما غأن متأكدين  اوكونو  ،غتمشي لشي فريما

حنا غنتعاونو على هاذ  ،متشي لالجتاه اللي ما غتمشيش لو
 عالش ؟ ألنه انتما عارفني احلمد اهلل ،الشي وبغيناكم تعاونونا

إيال زدنا املستشارين تبارك  ،منتخب برملاين 311ما يقارب 
 ،كلشي غيطلب  ،0511إيال زدنا اجلماعات  ،اهلل كنوصلو

اذ هلوحنا مستعدين  ،ولكن إيال درنا معايري موضوعية ال تالم
 .وشكرا ،املعايري املوضوعية

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم

إىل قطاع االتصال هذا القطاع الذي يتضمن جدول تقل ونن
ويتعلق األمر بدفاتر  ،أعمالنا سبعة أسئلة تليها مناقشة

التحمالت اخلاصة مبؤسسات اإلعالم السمعي البصري 
سيتم طرحها من طرف السيدات والسادة  ،وعليه .العمومي

بعد  ،مث اإلجابة عنها من طرف السيد الوزير ،النواب احملرتمني
ذلك سنمر إىل املناقشة العامة وفق املدة الزمنية احملددة للفرق 

السؤال األول يف هذا القطاع للسيدة النائبة احملرتمة من  .النيابية
فريق األصالة واملعاصرة، فلتتفضل مشكورة، السيد النائب 

 .احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة
 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد

 الرئيس، شكرا السيد
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،
تتبعنا مجيعا النقاش اللي كان مؤخرا حول الصحافة 

نريد أن نطرح على السيد  .البصريو وحول اإلعالم السمعي 
ونتمىن أن يكون جوابه جوابا يف مستوى  ،الوزير سؤاال بسيطا
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النسبة ب تدرتو دفرتي حتمال .املسؤولية اللي كيتحملها اليوم
بغينا نعرفو ما هي التداعيات اللي  ،للقناة األوىل والقناة الثانية

وبغينا نفهمو  ،كتشوفوها هلاذ دفاتر التحمالت على القناتني
سمح يأيضا من الناحية القانونية إىل أي مدى أنتم كوزير شنو ت
هاذ  لكم به القانون ملستوى التدخل ديالكم كسلطة تنفيذية يف

 .شكراو ؟ اجملال هذا 
 :السيد رئيس الجلسة

للسيدات والسادة  ،الكلمة اآلن لتقدمي السؤال الثاين
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال مشكورا
 : عبد اهلل وكاكالنائب السيد 
 السيد الرئيس المحترم،شكرا 

 السيدان الوزيران المحترمان،
 ،محترمونالسادة النواب ال

 السيدات النائبات المحترمات، 
 سالم اهلل جميعا على من في هذه القاعة الموقرة،

عنوان  ،جدل كبري شغل الناس ومأل دنيا املغاربة
السيد  ،كيف ستعملون  .بسيط خيتصر يف دفاتر التحمالت

على أجرأته وتنزيله وفق مقتضيات الدستور  ،الوزير احملرتم
 .شكرا ،لساجلديد ؟ نوروا هذا اجمل
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :حسن طارقالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

حىت أننا فكرنا يف سحب هذا السؤال ألنه احلكومة 
من أخالقيات العمل  وهذا ليس ،أجابتنا عرب الصحافة املكتوبة

لكن ال بأس من أوال إعادة تأطري النقاش يف هذا  ،الربملاين
  .املوضوع

ومن  املوضوع ال يتعلق مبن مع هيمنة لغوية اهذ
من مع اإلصالح ومن مع  ،لتحكم ومن ضدهامع من  ،ضدها
  .ومته، النقاش ماشي هباد السهولة وماشي هباد االختزاليةامق
للي كيعترب أي اختالف هو مبثابة ضو الفكر الوحيد افكنر 

  ،ضو شيطنة االختالف يف هذا املوضوعفكنر   ،إلصالحلمقاومة 
للجوء إىل الشارع يف سياسة عمومية باو من التهديد بكنستغر 

ولية أننا ئكنبغيو نقولو بأنه ماشي من املس  ،عادية وبسيطة
كنعتربو بأننا كيف   ،يت ونرميوها للشارعانعطيوها غالف هوي

حتكم الدولة يف وسائل اإلعالم سنقاوم أية هيمنة حزبية  امنقاو 
أوال هناك  ،كنعتربو بأن هناك مواقف مبدئية  .ديولوجيةيإ وأ

تدبري املرفق العمومي اإلعالمي جيب  ،حاجة لإلصالح، ثانيا
مث يف إطار القيم ديال املشروع  ،ستقالليةالأن مير يف إطار ا

قمراطية وديال ديال الدمي ،القيم ديال االنفتاح ،جمعناكياللي  
 .هادي هي األسئلة ،ددعالت

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فليتفضل أحدهم مشكورا ،الفريق احلركي
 :عزيز الدرمومي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
قطب لسيد الوزير، أثارت دفاتر التحمالت املتعلقة بالا

 ،سمعي البصري العمومي العديد من ردود الفعل املتباينةال
سواء بالنسبة للمضمون أو السند القانوين املتعلق بصياغتها أو 
البعد التشاركي مع أصحاب الفعل اإلعالمي يف تفصيل 

 ،ه هذه املسألةواعتبارا للنقاش العمومي الذي أثارت .مقتضياهتا
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توضيحات حول مضموهنا  ،السيد الوزير ،فإننا نطلب منكم
 ،مالبساهتا وانعكاساهتا احملتملة على املشهد اإلعالمي الوطينو 

وكذا  ،بالشكل الذي يعكس تطور بالدنا وانفتاحها وتعدديتها
واملتوج بالعديد من  ،مستوى الدمقرطة الذي حققته

الذي يعترب  ،لدستور اجلديدومن ضمنها ا ،اإلصالحات اهلامة
  .وشكرا ،تنزيله بالشكل السليم رهانا يتعني علينا مجيعا إجناحه

 :السيد رئيس الجلسة
الكملة ألحد السيدات أو السادة النواب  ،واآلن

فليتفضل  ،احملرتمني من فريق العدالة والتنمية يف نفس املوضوع
 .حد واضعي السؤال مشكوراأ

 :شمحمد أوري النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

لقد أقدمت وزارتكم على إعداد دفاتر حتمالت 
خاصة بقنوات القطب العمومي وفق منهجية تشاركية غري 

هتدف يف جمملها إىل تعزيز مفهوم اخلدمة العمومية يف  ،مسبوقة
دف إىل إعادة الثقة للمواطنني كما هت  ،هذا القطاع احليوي

باإلضافة طبعا إىل حماربة كل  ،ومصاحلتهم مع القنوات الوطنية
  .مظاهر الريع واحملسوبية يف هذا اجملال

على ضوء هذا النقاش اإلعالمي والسياسي واجملتمعي 
الدائر اليوم، السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري 

حلكامة اجليدة وفق ما جاء يف دفرت اليت ستتخذوهنا لتعزيز ا
عن اإلجراءات  ،السيد الوزير ،التحمالت هذه، كما نسائلكم

 ،اليت تتخذوهنا كذلك إلهناء خمتلف مظاهر الريع اإلعالمي
ويل ئونسائلكم كذلك عن االنتقادات اليت وجهها بعض مس

 ،القطب العمومي ملضمون هذه الدفاتر ولطريقة إعدادها
 .شكرا؟ هذه االستفسارات فكيف تردون على 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .أحدهم فليتفضل ،فريق االحتاد الدستوري
 :(نقطة نظام)فتيحة العيادي  النائبة السيدة

اهلدوء يف السيد الرئيس إيال كان ممكن شوية ديال 
شوية  ،ضوضاء اللي كاينةألنه راه ما كيمكنشاي هاد ال ،القاعة

 .، وشكرااإلنصات عندوشما يكون صعيب باش اإلنسان 
 :السيد رئيس الجلسة

وأدعو اجلميع حىت عند  ،لسيدة النائبة احملرتمةلشكرا 
فليتفضل  .عند السؤال وعند اجلواب ،اجلواب إىل نفس اهلدوء

 .االحتاد الدستوري من فريقأحد واضعي السؤال مشكورا 
 :المصطفى الجاري دالنائب السي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
املرئي على  يف إطار تأهيل املشهد اإلعالمي

تعلقة وامل ،أعدت وزارة االتصال دفاتر حتمالت ،اخلصوص
لذا  .لقناة الثانيةاالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون و  تبقنوا

دفاتر  دداإععن كيفية  ،لوزير احملرتمنسائلكم السيد ا
 .وشكرا ؟ وهل مت اعتماد املقاربة التشاركية ،التحمالت

 :السيد رئيس الجلسة
حدى السيدات إلالسؤال األخري يف هذا املوضوع هو  ،واآلن

فريق االستقاليل للوحدة الأو أحد السادة النواب احملرتمني من 
 .والتعادلية

 :النائب السيد جواد حمدون
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء، 
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 ن، و السيدات والسادة النواب احملرتم
موضوع دفرت التحمالت  استأثر ،السيد الوزير احملرتم

وكانت له آثار  ،اخلاص بالتلفزيون املغريب باهتمام الرأي العام
وردود فعل متباينة ما بني مؤيد وما بني معارض وما بني من 

األمر الذي يتطلب من  .وسيع النقاش يف هذا املوضوعيريد ت
احلكومة تنوير املواطنني خبصوص هذا املوضوع الذي ال ختفى 

أن هذا املوضوع موضوع يتعلق و خصوصا  ،أمهيته على أحد
لي هو ملك لكل املغاربة الهذا التلفزيون  ،بالتلفزيون املغريب

يرى نفسه يف ولكل فرد من أفراد هذا الشعب وكل فرد يريد أن 
 .وشكرا ،جانب من جوانب هذه الدفاتر وهذه املسؤولية

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا ،واآلن

 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

أنا  .بداية أتوجه بالشكر لكل الفرق على هذه األسئلة
اجلميع بغض النظر عن  ،طلوبأعتقد هذا نقاش صحي وم

املواقع حتركه الغرية على واقع اإلعالم العمومي وحيركه التطلع إىل 
هذا الشيء  ،ولئمبدع ومس ،تنافسي ،حر ،دميقراطي مإعال

ش الذي يقع اليوم اوهذا النق .الذي جيمعنا أغلبية ومعارضة
أيضا حىت العاملون يف  ،نقاش صحي يساهم فيه اجلميع

والذين   ،الذين أشيد هبم على وجه اخلصوص ،يالقطب العموم
كان هلم دور أساسي من خالل هيئاهتم النقابية يف بلورة هذه 

  .املشاريع
 ،املغاربة اليوم يتطلعون إىل حكومة تقود إصالحات

 ،هو الدستور املغريب ،هذه اإلصالحات املبنية على تعاقد
يعا وهو حكم فوقنا مج ،الدستور جاء بعدد من االلتزامات

  .أغلبية ومعارضة

تنزيل مضامني الدستور يقتضي بالنسبة إلينا التأسيس 
ألن التلفزة املغربية  ،اإلعالم العمومييف ملفهوم اخلدمة العمومية 

بتوجهاهتم وفئاهتم  ،ربةاكما قال أحد النواب هي تلفزة كل املغ
وعليهم أن جيدو فيها صورهتم وهويتهم  ،وتياراهتم وشرائحهم

العمل على أن ينخرط اإلعالم العمومي  ،ثانيا .ونوما ميثل
هذا الورش  ،بشكل فعال يف تنزيل مقتضيات الدستور

أن يساهم يف تعميق ثقافة  ،بالدنالاألساسي واالسرتاتيجي 
يف الدستور مرتبط  فصال واحد وعشرون ،احلقوق واحلريات

اإلعالم العمومي يف  اتأن يعمل على إدماج مؤسس ،بذلك
االرتباط  ،ربط املسؤولية باحملاسبة ،امة اجليدةمنطق احلك

وأيضا تعزيز دور اهليئة  ،باخلدمة العمومية املقدمة للجمهور
اهليئة الوحيدة املخولة مبراقبة  ،العليا لالتصال السمعي البصري

أيضا  ،اليت تشتغل يف إطار القانونو  ،احرتام دفاتر التحمالت
  .شيد االستثماراملوارد البشرية وتر  تثمنيالعمل على 

جاءت  والنائبات، أيها النواب ،هاد التوجهات
وثانيا  ،ينزل مقتضيات الدستور ملتنخرط يف التطلع إلعال

اليت تواجهها بالدنا يف اجملال  يعمل على ربح حتديات التنافسية
 .اإلعالمي

؟ يف بالدنا  هي املرجعية القانونية اللي خدمنا هبا وأشن
تعد : "كيقول  31، الفصل 22.14عندنا أوال القانون 

احلكومة دفاتر التحمالت، تصادق عليها اهليئة العليا لالتصال 
، احلكومة هي اليت "السمعي البصري، تنشر يف اجلريدة الرمسية

 ولكن ال ميكن أن تصبح نافذة إال بعد مصادقة ال ،تعدها
HACA . 

 ،قبل ما جات هاد احلكومة ،7112يف مارس 
اختصاصات وزارة االتصال قال أن وزارة  املرسوم اللي كيحدد

 73 ،االتصال تعدها لفائدة احلكومة، فاش حتملنا املسئولية
مارس آخر أجل لدفاتر  40 يناير احلكومة حازت الثقة،
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 7116التحمالت احلالية، ورثناها، كان أول دفرت حتمالت يف 
داز بنفس املسطرة، وزارة االتصال مع املسئولني د القطب 

كيعدوه وكيقدموه للهيئة العليا لالتصال، هاد الشي   العمومي
 7107نفس القضية تدارت، يف  7111يف . اللي تدار

، خصنا 7100دجنرب  40دفاتر التحمالت سالت يف 
نوجدوها يف أجل شهرين، رغم ذلك قررنا كحكومة نرحبو 
التحدي أننا يف ظرف شهرين نعملو على تعبئة أزيد من مائة 

نوات د القطب العمومي، العشرات من شخص يف خمتلف الق
قاربة من املاجلمعيات واهليئات املهنية، واألهم أننا اخنرطنا يف 

منتوج وطين خام، مديرية الدراسات بوزارة االتصال اللي 
خر مبنتوج شرفت على العملية ديال اإلعداد من األول حىت اآل

  .وطين جبار داخلي
تور اللي ، من بعد جا الدس22.14عندنا القانون 

لسمعي البصري لالتصال ااهليئة العليا  065قال يف الفصل 
احلوار الوطين حول "ولة، ومن بعد عندنا أيضا ئهي املس

دار مثانية ديال التوصيات على اإلعالم " اإلعالم واجملتمع
للخدمة العمومية، ومن بعد  هالعمومي وكيفاش خصنا نكرسو 

اللي صدرتو احلكومة  عندنا امليثاق املغريب للحكامة اجليدة
مؤخرا، واللي اعطى كيفاش ميكن نقضيو على أشكال الريع، 

ن لقينا اإلعالم العمومي هو االستثناء من قانون الصفقات أل
امليثاق الوطين لتحسني صورة املرأة  ،األكثر من ذلكو العمومية، 

يف اإلعالم، التقرير ديال اهلاكا على التعددية، واألكثر من 
يات والدراسات العلمية حول نسب املشاهدة، ذلك اإلحصائ

واللي بينت بأن عندنا حتدي يف اجملال اإلخباري، األكثر من 
ذلك دراسات وتقارير دورية كيفاش كتصاغ دفاتر التحمالت، 
النموذج الفرنسي، النموذج الربيطاين، األخالقيات كما هي 

 .متعارف عليها عامليا

هرين متكنا من أننا يف ظرف ش؟ كانت النتيجة  شنو
 .إنتاج مشروع دفاتر التحمالت اللي حتالوا على احلكومة
عقدنا ستة د اللقاءات، يف األول لقاء مع املديرين، وطلبنا 
منهم يديروا حوارات وورشات مع العاملني، ما ميكنش وزير 
االتصال جيي للقطب العمومي ألن االستقاللية ديالو شيء 

ميكنش نسمحو بالتحكم فعال، ثابت، وأنا كنؤيد اللي قال ما 
ولكن ما ميكنش نسمحو به كشعار، خصنا نوضعو له 
اإلجراءات ديالو، وهاد الشي اللي وقع يف دفاتر التحمالت، 
خرجنا وزارة االتصال من جلنة انتقاء الربام ، خرجنا وزارة 
االتصال من جلنة األخالقيات، خرجنا وزارة االتصال من 

نا هاد الشي للمجلس اإلداري، النظام د األخالقيات وعطي
عطيناه للمهنيني، للمجتمع، عالش؟ ألن االستقاللية كيمكن 
نرفعوها كشعار ولكن خصنا جنسدوها كإجراءات، طلبنا من 

يف ومن بعد عقدنا معهم لقائني  ،املدراء أهنم يديروا لقاءات
فرباير، ستة د اللقاءات، وقدموا لنا مذكرات، القناة  02و 06

دمت لنا مذكرة وحتدثت فيها على اهلوية التحريرية الثانية ق
واملطلوب يف تطوير دفاتر التحمالت، وتدار عمل جيد يف 
املذكرة دياهلم، ألهنم مع العاملني، واألهم تدارت دراسة 

ديال  01ميدانية على تطلعات اجلمهور، وإيال قارنتو املادة 
دمتو القناة دفرت التحمالت د القناة الثانية مع املقرتح اللي ق

الثانية غتلقاوه باحلرف، اللهم إيال كانت شي هوية أخرى ما 
مكتوباش، وإيال قارناها مع اهلوية ديال القناة كما كانت 

 مسطرة
 :السيد رئيس الجلسة

املرجو من السادة النواب، املعذرة السيد الوزير، أطلب 
منكم السيدات والسادة النواب احملرتمني، لطبيعة املوضوع، 

يته، اهتمامه، أن نكف عن التصفيق وأن نسمع بعضنا، أمه
 .شكرا لإلخوة واألخوات، تفضلوا السيد الوزير
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 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
مع   01قلت إيال قارنا اهلوية ديال القناة يف املادة 
ما  7111كيفاش كانت مسطرة يف دفرت التحمالت د 

ة، قناة مرتكزة على غنلقاوش الفرق، قناة القرب، قناة عائلي
القناة د النقاش العمومي، برام  التحقيق، ، القيم احلضارية

اكتشاف املواهب، هداك الشي اللي سطرناه، الفرق هو أن 
استفدنا من التجارب الدولية اللي عاد حديثة، ألن هاد 
؟  النقاش راه كاين يف فرنسا، كاين يف بريطانيا، شنو قالت لنا

له اإلجراءات ديالو، ما يسمى بالتزامات  إيال دريت الشعار دير
 . احلد األدىن، وأنا غادي جني نشرحها

املهم أننا تلقينا املذكرات، ومن بعد تبنينا مقاربة 
تشاركية واسعة، راه كاين العرض اللي حاولنا جنسدو بعض 
األمور ديالو ديال بعض املذكرات واللي غنفرقوه عليكم مجيعا، 

لشركة الوطنية والقنوات واإلذاعات والقناة تلقينا املذكرة ديال ا
الثانية ووزارة الثقافة ووزارة األسرة واملعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية ومؤسسة حممد السادس حلماية البيئة وثالثة د 

مجعيات جوج  ،النقابات واملديريات اجلهوية وشركات اإلنتاج
ولغوية، ومثانية د اجلمعيات ثقافية وفنية  ،شركات اإلنتاج

الفنانني وغري ذلك، ومثانية ديال اجلمعيات  ،املوسيقيني
واهليئات األخرى يف اجملال النسائي وسبعة فاعلني إعالميني 

والنتيجة أن أربعني هيئة، وأنا معتز هباد . قدموا لنا مذكرات
هو اللي غيملك  هألن ،النقاش اللي مازال مستمر لغاية اليوم

 .الت باش يكون هو الرقابةالشعب املغريب دفاتر التحم
ئ اخلدمة د؟ أوىل النتائ  اعتماد مبا شنو هي النتائ و 

العمومية يف جمال االتصال السمعي البصري، أن الشركة مرفق 
عمومي، وهلذا كاين جوج ديال األبواب جديدة يف دفاتر 

والباب األخري  ،التحمالت، الباب األول د اخلدمة العمومية
هاد جوج أبواب اللي مها جداد، باب  ديال احلكامة اجليدة،

املعايري د اجلودة، املهنية، أن اخلدمة العمومية كينص على 
ولية، احملاسبة، املبادرة املبدعة، ئالتنوع، التنافسية، احلرية، املس

من الدستور   053االستقاللية التحريرية، املساواة، الفصل 
ساواة بني كيقول لك أن املرافق العمومية كتنظم على أساس امل

داء اخلدمات، أاملواطنني واملواطنات، اإلنصاف، االستمرارية يف 
ختضع يف تسيريها للقيم الدميقراطية، العاملني فيها خص 

، احرتام القانون واملصلحة العامة، دخيضعوا لقواعد النزاهة، احليا
يف الباب األول ثالثة د ، مت الوضع ديال هاد الشي وفق قواعد

ا جداد وإضافة نوعية، وكنتمىن أن الناس تقارهنم املواد اللي مه
مع دفاتر التحمالت ديال اإلعالم العمومي يف كل الدول، 
وكنحيي الناس د املعارضة اللي كتبوا وعلنوا بأن هذه قيمة 

 . مضافة
القيمة املضافة الثانية هي التعددية  ،األكثر من ذلك

اآلن  والتنوع، املغرب قوي بتعدديته، وهاد الشي حمصن
 HACA بالدستور وحمصن بإجراءات، فاش جينا لقينا ال

عطات تقرير حول التعددية، التعددية على املستوى احلزيب 
والسياسي كاينة، كاينة ضوابط وقواعد، ولكن على املستوى 
اجلمعوي واجلمعيات والنقابات واهليئات اجلمعوية واملدنية لقينا 

لعمومي، وهيئات قليلة مشكل، مجعيات قليلة حمتكرة اإلعالم ا
حمتكرة اإلعالم العمومي، قلنا عالش ما نديروش حبال الدول 

التنوع اللغوي  1واملادة  2األخرى، خص توضع قواعد، املادة 
كتتحدث على التعددية املدنية   1والثقايف واجملايل، املادة 

والسياسية، وشكون اللي غيوضع القواعد؟ مشي احلكومة، 
  .هي اللي تراقب االحرتام دياهلمو  ،HACAال غتوضعهم 

قضية أكرب من  يثالثا، التعدد اللغوي واللساين، وهاد
دفاتر التحمالت وبيد احلكومة، حنا بالنسبة إلينا املغرب كان 
قويا بتنوعه اللغوي، وهادي ميزته، كان قويا بانفتاحه، عالش 

من الدستور  5تنقول الدستور فوق دفاتر التحمالت، الفصل 
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يتحدث على محاية وتقوية اللغتني الرمسيتني العربية اللي ك
واألمازيغية، ويف نفس الوقت كيتحدث على اللهجات ديالنا، 
اللسانيات ديال بالدنا اللي هبا كنتكلمو، ويف نفس الوقت  
كيتحدث على االنفتاح، املغرب ما ميكنلهش يربح مبوقعه 

مل إال إيال كان املغاربة ديال العاو اجلغرايف التحديات االقتصادية 
عندو تصور لغوي مبين على العناصر الثالثة، وهاد الشي اللي 

نقادوه ونضبطوه، ألن زال سطرناه يف دفاتر التحمالت، وما 
هذا مكسب املغاربة ناضلوا عليه، وكل اآلراء اللي عربت عن 
االفتخار دياهلا بالتنوع اللغوي كنحييها، ألن هادي قضية ديال 

 . نستمرو وهبا غادي حنققو االستثناء ديالنا بالدنا وهبا غادي
األكثر من ذلك درنا إجراءات، يف القناة الثانية اللي 
تثار جدل عطاونا مذكرة كيقولوا بأنه اللغات األجنبية النسبة 

، قلنا هلم مشي مشكل، هاد النسبة اللي كانت %74دياهلا 
 71ونديرو لكم من  %74هنبطوها ل  %41يف السابق 

  .47هادي املادة ، وناقشنا، ما وقعش مساس ،%75حىت 
قلنا  ،دفرت التحمالت على اإلذاعةديال  32املادة 

ألن دفاتر  ؟عالش ،زدناش وما ،ينسلاحلرص على التنوع ال
ا هوخص ،التحمالت كتعكس التنوع ديال الشعب املغريب

  .لي حنا منخرطني فيهالا مسار ذوه ،جتسدو
 وقضية ما ميكنش منس ذهوه ،أيضا الربجمة والربام 

بالعكس كنعطيوهم  ،ولة واحلرة ديال العاملنيئباملبادرة املس
ولكن اخلدمة العمومية  ،كنقولو هلم جسدوهاو التزامات عامة 

لي ال تتجاوز الخصها تنزل يف مبادئ حمددة يف احلد األدىن 
كندعو   أناو  ،درس دفاتر التحمالت ىلي مشال ،01%

اجلميع  ،قرا دفاتر التحمالتيىل أنه املغاربة وكندعو اجلميع إ
بأننا وضعنا احلد األدىن  ووغادي نكتشف ،أغلبية ومعارضة

من جمموع املواد كما   %01ل اهاد و  ،ديال الربام  01%
 وهاد ،احلد األدىن باش اخلدمة العمومية تقام ،كاين يف الدول

ثالثة د الساعات ونصف  ،شي ما كيهم إال الشبكة املرجعيةال
 ،%03.5أي أقل من  ،ساعة عند القناة الثانية 73ل من أص

لي حتدد املوعد دياهلا الوالنشرات اإلخبارية الرئيسية هي 
دفرت التحمالت القدمي ما   ،باللغة الفرنسية ةباستثناء النشر 

هاد املرة كاين و  ،اللغة الفرنسية ةنشر  لىكانش فيه حديث ع
عندنا حىت  وما ،التوقيت دياهلا ما حددناهش ،حديث عليها

قضية عند  ذهوه ،شي مشكل يف التحديد ديال التوقيت
لي  المغاربة اين لي أساسي كال ،احلكومة وعند العاملني

 ،لقاوهياد املنتوج هل نيحمتاج مهاباللغة الفرنسية و  اكيتكلمو 
كاين اإلشكال   ،إشكالشي ا ما فيهش ذوه ،ومغاربة العامل

مهم  يءش وهذا ،الدناو على التنوع اللغوي ديال بصحنر  ؟ فني
 .حنا مرتكزين عليها وواقفني عليها اللياهلوية هادي هي ألن 

لي اعترب الكاين   ،مدة البث ماشي هي مدة الشبكة املرجعية
لي  الامللف  يف ، ولكن ال،ساعة 73الشبكة املرجعية هي 
، %33خارج الشبكة املرجعية كتشكل  ؟كنطرحو شنو كاين

برام  جيدة ورائعة  ةكاين  ،الناسهي املبادرة املبدعة ديال 
ما بغيتش ندير إشارة لبعضها يف أنا  ،وحققت نتائ  عالية

ما جيناش باش هندو  ،هاديك مكتسبات ،نسب املشاهدة
 املغاربةاللي لي شكلت الرصيد الو  ،املكتسبات ديال القنوات

كة بيف نفس الوقت حددنا برام  ضمن الش لكنو  ،كيجسدوه
 ،03.44هاد املكونات ديال  شنو ،%03.44لي هي ال

هو أساسي هو  ما ؟ول لنا بأننا حنا حتكمناقالبعض كي واللي
لي الألنه الدراسة  ؟عالش ،%46الربام  اإلخبارية  ،اإلخبار

اعطتها لنا املؤسسة ديال قياس نسبة املشاهدة أن كاين واحد 
 امها كيوليو  ؟شنو كيديرو ،اإلنزال على املغرب من قنوات أجنبية

ربة ما يقع يف بلدهم نيابة عن اإلعالم العمومي المغل احو شر ي
شرح ينا خصنا  موعد إخباري يف هاديك اللحظة در  ،دياهلم
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 وباش نواجه ،لي درناالا هو التحديد ذه ،شنو كيوقع يف البالد
  .التنافسية

قع يف بالدنا عنصر الي و الي طراقوقلنا بأن التطور الدمي
األجنبية  تإحدى القنوايف أكتوبر كانت  ؟عالش ،مشجع

يف فرباير شحال و  ،د املليون 4.6جمموع ما يشاهد يف اليوم 
مبعىن أننا حنا كبلد  ،ألف 311نزل مليون و ؟العدد

عدو االرهان ونست ووباإلمكانات احلالية وبالقدرات قادين نرحب
لي الواألداء ديالنا اإلخباري بالشكل ديالنا القيمة ديال اإلنتاج 

 ،لي عندو النسبة الثانيةالكاين الرتفيه هو   .داثيرتبط باألح
 افرحو يبالعكس املغاربة خصهم  ،حنا ما جيناش حناربو الرتفيه

 وما ،هادي قضية ودرنا هلا برام  .اإلعالم دياهلم اوفو يشفاش 
نا ظفااإلنتاج الوطين ح ،ال ،إنتاج وطين اجيناش قلنا هلم يديرو 

د  عشرة ،ابقسالت اللي كانت يف دفرت التحمالالنسبة على 
لنا كل  واولكن قلنا هلم بقاو تبث ،فيلم 05 ل األفالم الطويلة

ها و مثن ،اهلل اإلنتاجات ىعط ،أسبوع فيلم من إنتاج مغريب
 ،ضرحيالبعد املغريب ديالنا  ،االعتبار لإلنتاج الوطين اعيدو و 

اللي ما و يف دول أخرى  ،وهادي قضية أساسية بالنسبة إلينا
نعكاسات سلبية على اشي عندو ال هاد ا كانانتبهتش هل

العادات االستهالكية وعلى العالقة مع اإلنتاج الوطين وإنتاج 
  .ة الوطنيةلاملقاو 

 ،أيضا مشينا حنو تشجيع اإلنتاج الوطين بإجراءاتو 
هاد اإلعالم السمعي انت لنا له قطلبنا املركز السينمائي املغريب 

لسينما الوطنية بكل نهض بايالبصري كيف ترى أنه غادي 
 ،مقرتح يف صفحةلنا قدم  ؟مكوناهتا وتياراهتا وتالوينها

  ،اتصلنا بالناس ديال الفنانني. ، ودجمناهباملناسبة هوكنشكرو 
ية حوار قبل ما جات هاد ضوكان السنة املا ؟كيفاش كتشوفو

يف اإلنتاج الفين  هبغينا ها احلد األدىن الليك ل الق ،احلكومة
لي الهي  ،قوي هباد اإلنتاجاتو املغرب حي  ألن ،وسيقيامل

تشجيع  ،تجسديشي د الها بغينا ،خلصوصية ديالوا واعطات
  .اإلنتاج الوطين

سنات أن هاد احلكومة احلمن  ،أيضا قضية املرأة
ر تقرير مهم للهيئة العليا لالتصال السمعي و جاءت مع صد

 ،يفواكتشفنا أن احلضور دياهلا ضع، البصري على قضية املرأة
ربح الرهان ديال املساواة احلقيقية ياملغرب عندو أجندة باش 

 ،لقى الصدى ديالو يف اإلعالميشي خصو د الها ،والكرامة
وبعد مصادقة  ،دفاتر التحمالتإطار ولزمناهم كحد أدىن يف 

تثمني ال ،برنام  حول حقوق ودور املرأة ايديرو  ،"هاكا"ال
تحسني مليثاق الوطين لاشي كان جزء يف إطار د الوها ،دياهلا

منا باش تكون ولز   ،صورة املرأة يف اإلعالم ودرجنا هلا برام 
 ،عندها كوطة يف احلضور يف الربام  احلوارية ويف كل األعمال

الربام  احلوارية  يل انت  اولو قلي كيالكاين الناس   ؟عالش
ها  ،ها االنتخابات ،ألن حنا عندنا ورش ملاذا؟ ،تثر ك

ة يف الدستور خص اينمؤسسة حكامة ك 04 ،ها ،اجلهوية
 ؟وقع النقاش العمومي حوهلاغيفني   ،وقع التنزيل دياهلاي

 ،إعادة االعتبار للفعل السياسي ،مع السياسة ةمصاحلة املغارب
ت نالي كالالربام  احلوارية  ،كون بالنقاش العمومييخصو 

العمومي ديالنا جنح فيها  مواملغرب واإلعال ،اجلميع دطلب م
  .جنح فيها يف حمطات كثريةو  ،الفرتة ديال الدستوريف 

وعلى املستوى  ئ،أيضا قضية الشباب واجلمهور الناش
 ،لنهوض بالرياضة الوطنيةلدارت إجراءات شجاعة تالرياضي 
القضايا ديال وحىت ب ،قضية بالنسبة إلينا أساسيةهاد الألن 

مشينا درسنا موقع اجلمهور الناشئ يف التجارب و  .الشباب
لي  الهو الرافعة  هلقينا أن  ،الدولية ديال التلفزات العمومية

  .هل النخب ديال الغدؤ كي
كان أحد أهم عناصر عناصر دفاتر   ،مث أخريا

اء سهو إر  ،لي كنعتربو هو اإلجناز رقم واحدوال ،التحمالت
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السنتيم ر ديال املي 41يل اعندنا حو  ،مبادئ احلكامة اجليدة
طلبات لصفقات الكتخضع   واش ،صفقات اإلنتاجديال 
ة لرات دياهلا معلاقر الجلان قانونية معلنة و  ةواش كاين ،العروض

  .ت داخليةداهاتجا ةكاين  ،يناشاك ما ؟يتم نشرهاو 
نتقاء الجلنة  ؟شنو خصنا اآلن يف دفاتر التحمالت

دق اكيصاللي  شكون  ،من خارج الشركةدياهلا نصف الالربام  
ها مدونة أخالقيات انطالقا من عند ،اجمللس اإلداري ؟عليهم
األعمال دياهلا  ،احلكامة وانطالقا مما جاء يف الدستور ميثاق
ية ال ذعالقتها بالسلطة التنفي ،القرارات دياهلا معللة ،تنشر
ما و  .باش كنحميو االستقاللية د اإلعالم العمومي يء،ش

كناش عندنا ا  ال ميميكنش هنضو بتحديات التنافسية واجلودة إ
وإنتاج جيد رهني باستعمال آليات احلكامة  ،ج جيدإنتا 

  .ناه يف التجارب الدوليةفلي شالشي ال وهاد ،اجليدة
توازن بني اإلنتاج الأيضا من مبادئ احلكامة درنا 

عندنا  ،مهماإلنتاج اخلارجي  ،الداخلي واإلنتاج اخلارجي
شركات اإلنتاج اجلمعيات ديال ثالثة د  ،مقاوالت وطنية

وكنحييهم باملناسبة أنين لقيت أمامي شريك يف يا، التقت معا
بغينا طلبات حنا يل  اقالو  واوجا ،املقاوالت الصغرى واملتوسطة

العروض وبغينا نكونو مقاوالت اجتماعية كنأديو الضرائب 
 ،الشغل كنسامهو يف فرصوكنأديو التحمالت االجتماعية و 

كانت   ،قلنا هلم عندكم احلق ،لنا النسبة ديالنا اولكن حددو 
 %01إنتاج خارجي و %41 ،%31تويل غ %41عندنكم 

ثالثة د  ،عندنا الناس ديال النقاباتل اجاو و  .إنتاج مشرتك
سي بغينا إنتاج ال ك أل الوق ،مع النقابينيمطولة اللقاءات 
لنا هلم ق ،كاين طاقات معطلة  ،تثمني املوارد البشرية ،داخلي

لي  الساسي ا عنصر أوهذ ،%61عندكم النسبة ديالكم 
حد النواب أكما قال   ،دخلتكيجعل الشركات الوطنية ك

كاين التقارير راه  ا املوضوع ذأنا ه ،يع اإلعالمير خصنا حناربو ال

ديال املفتشية العامة للمالية على القناتني وتقرير اجمللس األعلى 
واجمللس اإلداري  ،يف املسطرة دياهلم نيراه كاينأ ،للحسابات

لي انعقد سلمت هلم اللإلذاعة والتلفزة نية ديال الشركة الوط
املفتشية العامة وحلتو على اللجنة ديال التدقيق باش د تقرير ال

خص تكافؤ  ،خص الشفافية ،خترج اخلالصات الرئيسية ديالو
جلنة  ،كثر من ذلكاأل .شي مطلوبال هادو  ،الفرص

ماشي  7116 منقضية كانت  يهاد ،خالقيات الربام أ
الفرق هو أن يف السابق  ،احلكومة اجلديدة د  اعإبداع وال اخرت 
كناش عارفني كيفاش   امو ها أجل ديال التكوين دما كانش عن

ورجعناها عندها القوة ديال  ،هاذ القواعد دبا وضعناو ن و كتت
هو اللي كيتحمل املسؤولية ديالو فيها،  ،اجمللس اإلداري

ديال  مع القانون 7115 ألن املغرب يف ،دخلشتت احلكومة ما
خصنا إعالم  ،حسم 22.14االتصال السمعي البصري 

 موقلنا هل ،وه باإلجراءاتتبثوهاذ احلسم خصنا ن ،عمومي قوي
زائد تفعيل  ،من بني اإلجراءات خص اجملتمع يكون حاضر

الوسيط،  ةوهنا طورنا النظام ديال مؤسس ،ديال دور اجلمهور
ألخالقيات اد لجنة الوقلنا أن الوسيط تكون عندو عالقة مع 

  .ديال الربام 
أنا  ما بعد دفاتر التحمالت، دفاتر التحمالت  ،حاليا

يناها  ،هي اآلن موضوعة عند احلكومة ،كوزراة االتصال عد 
ة العليا لالتصال ئاهلي .تتخذ القرار املناسب، ها األمر األول
 دخلش يفتوأنا ما غن ،السمعي البصري اختذت القرارات دياهلا

وما ميكنش ليا  ،هلا، وهي سيدة نفسهااالختصاصات ديا
ختصاصات دياهلا ألن كاين دستور كيحكمنا، الا دخل يفتن

وكنحيي العاملني  ،ولكن بالنسبة إيل خصنا نوفرو اإلمكانات
خصنا نوفرو  ،والفرق الربملانية اللي هضرت على اإلمكانات

وعندنا دراسة أولية شنو التوقع ديالنا لإلمكانات  ،اإلمكانات
الية اللي خصها تكون، واألكثر من ذلك ما شي فقط امل
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عندي سؤال اللي  هورا ،ربنام الألن كاين عقد  ،اإلمكانات
غنتحدث فيه على عقد الربنام ، عندنا عقد الربنام  ديال 

، 7100الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة انتهى يف دجنرب 
ة وهذا اختصاص أيضا د احلكوم ه،وغادي نبداو النقاش حول

وعندنا أيضا  .7112سب املرسوم د حبلوزارة االتصال  هفوضت
ي دهاو التثمني والتأهيل د املوارد البشرية وإعادة االعتبار هلا، 

وهاذ اللقاءات مع  ،قضية أساسية، ودرت لقاءات مع النقابات
واتفقنا على إطالق  ،النقابات كانت جد مفيدة بالنسبة إيل

والسالم عليكم ورمحة  ،البشريةلنهوض باملوارد لحوار مؤسسايت 
 . اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
السادة النواب  ،السادة النواب احملرتمنيقلنا  .،شكر
ننتقل إىل  اهلدوء،مرة أخرى أرجو من اجلميع احملرتمون، 

الكلمة اآلن ألحد و  ، ال، ال ما عندكمش احلق،املناقشة العامة
 .رةالنواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاص

 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

لو كان هذا اجلواب من وزير يف حكومة السي إدريس 
لو كان هذا اجلواب لوزير يف حكومة  ،جطو لصفقت له

قانون املالية  نوقراطية لتم قبوله، سبحان اهلل ملي جينا يفكت
 اكلو ا يكالناس   chômage نيالناس واقف هرا اوكنقولو سربيو 

للناس األجوبة، ال باليت خصنا  اعطيو  اسربيو  ،الزنقة الدق يف
 ،ماشي إداري ،الوقت خصنا نديرو، ملي جينا ملوضوع جمتمعي

 ،هذا اجملتمع املغريب كيفاش بغينا نبنيوه، كيفاش بغينا نربيوه
ما   ،املغرب وتارخيي واملشكل ديال اإلعالم مشكل كبري يف

ولألسف التشاور،  .يوم 05 شهر أو يف اي يفكيتحلش
التشاور  ذالو كان ه ،احلكومة التشاور خصو يكون بعدا يف

الربملان عاد باش جيي السيد الوزير  صحيح ملا درنا أسئلة يف
لكنا تكلمنا فيه قبل، هذا هو  ،جملس النواب جياوبنا يف

أوال وقبل كل شيء شكون قال لك  .التشاور مع ممثلي الشعب
ما خصش يتعاود فيه  la HACAذاك القانون ديال ه

النظر ؟ شكون اللي قال أنه واحد العدد د األمور ما خصهاش 
تعاود فيها النظر ؟ حنن ال نظن أنه هنالك تشاور باملفهوم ي

اللي  و  ،اللي تكلم عليه الزميل ديالكم ومن احلزب ديالكم
ين عندو ولو اقتديتم به لكان ذلك يع ،فينا مجيل آخر اكيديرو 

  .مصلحة للبالد
هذا هو االرتباك ديال العمل احلكومي،  ،مسألة ثانية

ناقشوه ديال الوظائف العليا نكاين واحد القانون مهم غادي 
ياك هذا هو املشكل اللي   ،ديال املؤسسات االسرتاتيجيةو 

ذاك القانون،  الصحافة ؟ إيوا باليت نتناقشو يف كنشوفوه يف
ل هاذ املدير العام وهاذ املدير العام وهاذ باليت نشوفو الدور ديا

حىت يناقش كل موضوع يف  ،املدير العام حىت نتناقشو فيهم
حنا لسنا ضد عدد كبري مما جاء يف دفرت التحمالت،  .مقامه

ولكن احلكومة لو كان  ،بالعكس ،لسنا ضد هذه األمور
  ،ما كنتكلمش على الوزير ديال االتصال ،عندها برنام 
ى احلكومة، ألن هذا هو اجلديد بعد اإلصالح كنتكلم عل

هو أنه أوال حنلو  ،الدستوري كاين عندنا حكومة سياسية
واإلعالم هو كيفاش غادي نصرفو هاذ  ،املشاكل الكبار

شكون عطى احلق لوزير االتصال يقول  ،املسائل ديال الدستور
حىت يدوز القانون  ،%01وال  %5بالنسبة لألمازيغية واش 

 .التنظيمي
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، انتهى الوقت 
ننتقل اآلن إىل فريق التجمع الوطين . السيد النائب احملرتم

 .تفضلوا ،لألحرار
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 : عبد اهلل وكاك النائب السيد
ما . نشكركم السيد الوزير املصطفى على تنويركم

ار أننا دائما  ينبغي أن نؤكد عليه يف حزب التجمع الوطين لألحر 
 ،كنا وما نزال مع تطوير اإلعالم السمعي البصري العمومي
حىت يواكب كل التطورات اليت عرفها اجملتمع املغريب على مجيع 

ويتمكن بذلكم من  ،األصعدة السياسية والثقافية والرياضية
 . منافسة الفضائيات اليت تغزو البيوت بدون استئذان

رته دفاتر التحمالت وما ما أثا ،السيد الوزير احملرتم
 ،تزال من ضجة وجدال شغلت الناس واكبناها بروية وتأن

هاهنا من هذا اجمللس املوقر أننا مجيعا كنا وما نزال  ونؤكد
وسنبقى إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها مع كل ما من 
شأنه أن يساهم يف ترسيخ الثوابت، ثوابت اهلوية الدينية 

ي حمل إمجاع كل املغاربة يف ظل إمارة أمري وه ،والثقافية واللغوية
 .املؤمنني حلامي محى امللة والدين جاللة امللك حفظه اهلل

ة الصنقل ال يتعلق املشكل باآلذان و  ،يف هذا الباب
هذه األمور هي  ،ن القلوب عندما يرفع اآلذانئتطم عة،اجلم

لكن  .حمسومة من الدين بالضرورة ومعلومة من الدين بالضرورة
وينبغي أن  ،واملؤاخذات كثرية تفرض نفسها ذ،خؤاي ما

أن تقدموا ما  ،السيد الوزير احملرتم ،ونأمل منكم ،نسجلها
هي املنهجية اليت اتبعتها وزارتكم  أوال ما ،يشفي الغليل

 ..لتحديد مضامني هذه الدفاتر
 :السيد رئيس الجلسة

واصلوا  ،عفوا ،عفوا، انتهى الوقت السيد النائب احملرتم
 .احملرتم السيد النائب
 :عبد اهلل وكاك السيد النائب

  ،( شاشتان أمامي) شكرا السيد الرئيس احملرتم 
اليت ستتبعها  وأ ،هي املنهجية اليت اتبعتموها ما

هل أشركتم  :معىن ذلك ،ه الدفاترذوزارتكم لتحديد مضامني ه

الذين أكدوا من  ،املهنيني والنقابيني وكل املهتمني بالقطاع
واطلعت يف  ،ل وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعةخال

هذه األيام القليلة املاضية على استجوابات تنفي مجلة وتفصيال 
 ذهيف إعداد ه وايشرك مل مأن يكون هناك تشارك، مبعىن أهن

الدفاتر  ذهفهم املعنيون أساسا من أجل تنفيذ بنود ه ،الدفاتر
  ؟ رض الواقعأهتا وتنزيلها السليم على أوأجر 

 ذهتضمن ه ،السيد الوزير احملرتم ،إىل أي حد ،ثانيا
الدفاتر االستقاللية الضرورية للمؤسسات املعنية مبا يكفل هلا 

واحلال أن هذه الدفاتر  ،حرية اإلبداع واالبتكار واملنافسة
يف التوقيت، يف الضيوف، يف  ،تتدخل يف كل شيء، يف الربجمة

 ،ترتك كبرية وال صغرية إال أحصتها ال ، طبيعة هؤالء الضيوف
السيد  ،كل ذلكما؟  ة إال عددهتذتتخلى عن شاذة وال فا وال

ستكون له انعكاسات سلبية على املردودية وجودة  ،الوزير
قد تسقطه يف الرداءة على عكس املرام  املنتوج وإعطائه منطية

 ،أعيد ،وهنا نتساءل عن قدرة هذه املؤسسات .خونهو الذي تت
نتساءل عن قدرة هذه املؤسسات على مواجهة املنافسة وهنا 

 ؟ الشرسة ملا يأيت من اخلارج 
هلذه املؤسسات  املاليةكيف ستؤمنون التوازنات   ،ثالثا

  ؟ددة لسياسة اإلشهاراحمل ةرؤيالمن خالل عدم وضوح 
نؤكد على دور اللغة العربية واللغة األمازيغية  ،رابعا

مث بطبيعة احلال نؤكد  .ت اإلنسيةواللهجات احلسانية والتعبريا
مع بطبيعة احلال االنفتاح على  ،على دارجة بسيطة غري مبتذلة

اللغات األجنبية يف إطار انفتاح املغرب على احمليط اإلقليمي 
 .والدويل

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة  .شكرا ،الشاشة أمامكم السيد النائب احملرتم

 .فريق االشرتاكيال من اآلن ألحد السادة النواب احملرتمني
 : رئيس الفريق االشتراكي النائب السيد أحمد الزيدي
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 شكرا السيد الرئيس، 
منذ عدة أشهر قليلة على توليكم السيد الوزير، 

 ،االتصال كنا يف نقاش عام مبناسبة احلوار الوطين يرمنصب وز 
قطاع العلى ضرورة إصالح  ،زلنا نؤكد وال ،وكنا قد أكدنا
اليوم كان باإلمكان أن يكون  .صري بالدرجة األوىلالسمعي الب

 ،كون عادي وطبيعييكن ميلي جبتوه كان الاإلصالح  ذاه
ألن هاد احلكومة  ،قرءانا منزال تألن دفاتر التحمالت ليس
  .وهكذا ،جتي حكومة أخرى تبدهلا

مبدأ  ،قضية ديال التشاركاللي هو غريب هو ال
بأهنم ما  اكيقولو اللي  ولني ئأوال املس ،التشارك واحلوار

حنا   ،على روسهم شأهنم يدافعواا ذاستشرتوش معهم ه
حنن كربملان كنا يف اجتماع جلنة اإلعالم  .كندافعو على اجملتمع
ا يف نمل تشركو  ،وكنتم هتيئون للربنام  ،حول القانون املايل

ألن تصرحيات  ،أعتقد أن احلكومة كذلك مل تشرك ،ذلك
 ،حي بأن كان هناك شيء آخر وأنبعض مكونات األغلبية تو 

حبيث حىت العملية باش متت املصادقة على دفاتر التحمالت 
أربعة متت بسرعة كبرية ومتت وسط تكتم ومل تستغرق أكثر من 

  .ساعة على حد ما أعرفه مثانية وأربعنيأو  وعشرين ساعة
حنا مع اإلصالحات   ،املشكل اليوم السيد الوزير

م أن خنرج إطارا حمددا حلرية ولكن املشكل اليو  ،كلها
اآلن  ،دخلوش املديرين واملسئولنيتكنا كنقولو ما ي  ،الصحافة
وأنتم تعرفون  ،ة التعبرييهذا منايف إطالقا حلر  ،دخلتتاحلكومة 
ال ميكن إطالقا أن يكون هناك جمال حلرية التعبري يف  ،ذلك

 grille deعن  دفاتر التحمالت عبارة تلي جاالالوقت 
programmes. 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا ،شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس احملرتم

 .الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق احلركي

 :النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر
أنه من الالزم على أعتقد  ،شكرا السيد الوزير احملرتم

 ،أن نشري أوال على أنه مبادرة إصالح القنوات العمومية
هو  ،إعداد دفاتر التحمالت اخلاصة بالقنوات العموميةوخاصة 

ولكن لدينا بعض  ،أمر ال ميكن أن ننكر على أنه مبادرة طيبة
  :املالحظات اليت جيب أن تأخذوها بعني االعتبار

نؤكد على أن اجملتمع املغريب اآلن يعيش بدستور  ،أوال
 00.22 رسوم أو على القانوناملوأن اعتمادكم على  ،7100

نريد تنزيال صحيحا فعال إذا كنا  . يساير روح الدستورال
وأنا أستغرب،   .إشراك اجلميع اآلن يف النقاش بجي ،للدستور

كيف ميكن للمواطن املغريب الذي يؤدي ضريبة الفضاء 
السمعي البصري أال يكون له رأي يف إصالح القنوات 

 اليت ،كيف ميكن للجمعيات املدنية  ،أتساءل أيضا ؟العمومية
أال ، واليت تقوم بتأطري اجملتمع ،هلا األهداف الرتبوية النبيلة

وهذا هو  ،مث كيف ؟يكون هلا كذلك رأي يف هذا اإلصالح
كيف ميكن لألحزاب السياسية أال يكون هلا رأي يف   ،اخلطري

 .؟هذا اإلصالح الذي جيري اآلن للقنوات العمومية
ولكننا  ،حنن معكم لدعم اإلصالح السيد الوزير،

إلعالم دور لألن  ،نطلب منكم كذلك أن تشركوا اجلميع
خطري يف اجملتمع، ما تعيشه قنواتنا التلفزية اآلن ال ميكن أن 
يرضي أحدا، ال ميكن أن نتصور أن أطفالنا يلجون املنازل 
ويبحثون عن اجلزيرة لألطفال ويبحثون عن قنوات فرنسية 

نقبل هذا الوضع وأجنبية ملشاهدة برام  األطفال، ال ميكننا أن 
نطلب منكم السيد . الذي نعيشه على املستوى اإلخباري

دفع باليت هي إ))  :باآلية الكرميةبالقرءان الكرمي، الوزير العمل 
 .وشكرا (( أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم

 :السيد رئيس الجلسة
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الكلمة ألحد السادة . شكرا السيد النائب احملرتم
 .حملرتمني من فريق العدالة والتنميةالنواب ا
 :السيد عبد الصمد حيكر النائب

 شكرا السيد الرئيس،
يف الوقت اللي كانت ألنه  ،أنا كنهنيكم السيد الوزير،

دفاتر التحمالت يتم هتريبها وحىت العاملني داخل القنوات ما  
اآلن كنعيشو بأن هاد دفرت التحمالت  ،كيسيقوش هلا اخلبار

كنهنيوكم على هاد   ،تمعية وتشهد نقاشا عمومياوالت قضية جم
وباملناسبة كنقولو لكم بأن التضحية ديالكم باملنصب  .املوضوع

ك منصب وزاري حيث هدا ،الوزاري ديالكم ما من حقكمش
وبثقة شعبية مقدرة جاءت عرب  ،غايل، بثقة ملكية غالية

 .صناديق االقرتاع
 ادهناية هل اعو توضو خصكم حتققوا  السيد الوزير احملرتم،

مها  ليال ،ولني عمومينيئمسعندنا  حيثاملهزلة اخلطرية 
املهام دياهلم ويتقنوها مبهنية عالية،   ايو يؤدخصهم كيموظفني  
خصكم توضعوا حد  ،ول عليهمئالوزير املس اكيعارضو   اكيجيو 

 ألهنا سابقة خطرية هتدد استقرار املؤسسات يف ،هلاد املهزلة
ما عجبهم  اليفحاهلم إ اخصهم ميشيو هاد البالد، مها اللي 

 .السيد الوزير احملرتم اال، ماشي انتماحل
املشكل ماشي مشكل هوية،  السيد الوزير احملرتم،

شكل ماشي مشكل تقين يف دفاتر التحمالت، املشكل امل
احملور ديال  :دفرت التحمالت احملاور جداد يف جوج دديال 

بغيناكم السيد  .ة اجليدةواحملور ديال احلكام ،اخلدمة العمومية
الوزير تعطيونا الالئحة ديال شركات اإلنتاج املستفيدة من 

 .الصفقات ومن التفويتات املشبوهة
التدبري املايل  بغيناكم تفتحوا حتقيق يف ،السيد الوزير

السيد الوزير حنا  . واإلداري للقناة الثانية على وجه اخلصوص
دفاتر التحمالت كنأكدو معكم على أن هاد اخلطوة ديال 

أوال تندرج ضمن خطة  ،واإلصالح دياهلا هي لبنة أساسية
أساسية على وأيضا تشكل خطوة إلصالح القطاع، مشولية 

 . درب مصاحلة املشاهد املغريب مع إعالمه العمومي
 :السيد رئيس الجلسة

، انتهى الوقت، انتهى شكرا السيد النائب احملرتم
ن ألحد السادة النواب من الكلمة اآل .الوقت السيد النائب
  .فليتفضل مشكورا ،فريق االحتاد الدستوري

 :المصطفى الجاري النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،
بداية البد من التأكيد على أن االنتقال معايل الوزير، 

الدميقراطي املنت  والفعال هو الذي يعززه ويعضده االنتقال 
اإلعالمي املنفتح واملواكب لتحوالت اجملتمع املغريب وتطلعات 

ملا هلذه الوسائل من قوة تأثري  ،فالتغيري يبدأ من هنا ،املواطنني
مومية مل تساير صحيح أن وسائل اإلعالم الع. ية ناجعةري مجاه

ومل تراهن أبدا على ضرورة  ،قط طموحات املشاهدين املغاربة
بل ويكاد اجلميع جيزم على أن أداء وسائل  ،التصاحل معهم

العمومية املكتوبة والسمعية والبصرية يتأرجح بني  ناإعالم
وعلى أن بعض قنواتنا التلفزية تعيش على  ،ف واملتوسطيالضع

نتيجة مبادرات واختيارات خاطئة  ،ينيإيقاع عجز واختالل مال
 . وعمل غري مراقب باجلدية املطلوبة

فإن الضرورة توجب علينا االنكباب بروح  ،ومن مث
، وطنية على إحداث إصالح عميق بورش اإلعالم العمومي

 ،يتاالتارخيي والثقايف واهلوي الدالبمبوقع  همن مغربيته وربط ابدء
 ،جمه لغويا وثقافيا وإنسانياومرورا بضمان عنصر االنفتاح لربا

ته واحتضانه لكل التوجهات الفكرية يوانتهاء بدميقراطيته وحياد
واإليديولوجية العاملة بصورة شرعية من املؤسسات الشعبية 

  .والدستورية
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هو  ،إن املعركة األساسية لربح رهان اإلعالم العمومي
ا أن نعمل مجيعا على أن يكون هذا اإلعالم شبيها لنا ومعرب 

وقية ذعن مهومنا وقادر على االستجابة لرغباتنا الفنية وال
  .واملهنية

 امن حيث بدأمت وقلتم بأن هذ ،معايل الوزير ،سأنتهي
والنقاش الصحي ال ينبغي أن يتم يف  ،النقاش هو نقاش صحي

وفتح  ةبل ندعوكم السيد الوزير للنقاش يف إطار جلن ،دقائق
يضم إعالميني وصحفيني  وهذا اجمللس املوقر ،نقاش عمومي

 .ومهتمني، وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم على احرتام الوقت
 ،والكلمة اآلن آلخر متدخل من الفرق يف إطار هذه املناقشة
فليتفضل أحد السادة النواب من الفريق االستقاليل للوحدة 

  .والتعادلية
 : البقاليالنائب السيد عبد اهلل
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، أوال ال ميكن إال جلاحد أن ينكر أمهية 
هاد اإلقرار هباد  ،امالنقاش الدائر حول هذا املوضوع احليوي اهل

 :الحظتني أساسيتنيمرافقتها مباحلقيقة تستوجب يف احلقيقة 
 ،جيب أن يكون نقاشا هادئاوهي املالحظة األساسية األوىل 

ا كل البعد عن املقامرة بتصرحيات غري حمسوبة من هذا بعيد
مث البد أن ننبه إىل خطورة ما ميكن أن  ،الطرف أو من ذاك

املسئولني فعال عن  ،نسميه باالنفالت لدى بعض املسئولني
أطرح أن إال أملك ويف هذه احلالة ال  ،تردي اإلعالم العمومي

يقدم هؤالء  وإما أن ،إما أن يستقيل الوزير فورا :خيارين
  .استقالتهم ألهنم اختلفوا على خط سياسي معني

شق  ،من حيث املوضوع يف تقديري هناك شقني
د الشق السياسي من ناحية  ،سياسي وشق مهين صرف

افتخار أنه كان هناك حرص شديد بنسجل باعتزاز و  ،املسطرة
 ،من طرف احلكومة على احرتام مسطرة التقنني يف هذا الصدد

 ،ناك رأي هنائي للهيئة العليا للسمعي البصريهبذا كان ه
وبغض النظر عن األسلوب الذي اعتمدته هذه اهليئة يف هذه 

  .عابوهذا موضوع آخر ط ،املصادقة
وهذا يف إطار نقد  ،أنا يف تقديري أيضا جيب أن ننظر

 نتعاطى مع التشريع ن الجيب أ ،ذايت جيب أن منارسه بشجاعة
لنا بأن نعتمد ليونة يف جمال بد  ال ،جبفاف كبري ومطلق

وبالتايل كلما  ،التعاطي مع قضايا وازنة سياسية من هذا احلجم
ه احلساسية وسط احلكومة أو يف ذجنحنا يف إدراج قضية هب

سيكون مكسبا مهما  ،السياسيةو نقابية واحلقوقية الوساط األ
 ،راء املنتوج التشريعي على هذا املستوىثجدا وسيساعد على إ

رتباك الأن أعرتف وأن أسجل أنه كان هناك ما يشبه ابد  وال
ا هناك ممكان هناك التزام بالنص أكثر   ،على هذا املستوى

  .جتاهسعي حنو فسح اجملال يف هذا اال
 ،أن نكون ضد اإلصالح ،السيد الوزير ،ال ميكن

وحنن نقول أكثر من هذا أن اإلصالحات الكبرية والعظيمة 
وبالتايل كلما كانت هناك ة، وكبري تتطلب حكومات عظيمة 

بد  يا اإلصالح الاردود فعل متباينة ومتضاربة يف قضية من قض
داخل  دىصله أن هلذا اإلصالح مشروعيته و بأن نؤكد 
ال ميكن إال أن نكون معكم يف هذا  ،من هذا املنطلقو  .اجملتمع

الذي سأحتدث عن بعض  ،املشروع الضخم واهلائل والعظيم
أوال ألنه يعيد االعتبار للدين  ؟ملاذا ،التفاصيله يف هذا اجمل

الطبيعي أن ختلف من  وإعادة االعتبار للدين ا،اإلسالمي أساس
وحنن نتفهم اآلالم الناجتة عن هذه  ،بعض اجلروح داخل اجملتمع

من أن  حذارولكن  .اجلروح، حنن مع إعادة االعتبار للدين
الديين عامل  ليتم اعتبار العام ،يف إطار املوضوعية ،يتم أيضا

عطاء صفة هوياتية لورش  إلألدجلة و لسياسي  -إيديولوجي 
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جيب أن  ،جيب أن نتجرد من الذات ،كبري يف هذا املستوى
 .ننتمي إىل اجملتمع يف هذا الصدد

 ،ن بإعادة االعتبار للشأن الديينو حنن معتز  ،لذلك 
نطالب حبماية حرية ممارسة الشعائر الدينية  ،ويف نفس الوقت

  .املغاربة الغري مسلمنيو ي األجانب لباق
ولكن نعرب عن خماوفنا  ،نسجل اإلجراءات ،بالنسبة

كن هناك مراعاة حقيقية خلصوصية املهنة يف اإلعالم تبأنه مل 
يتحدث عن واجب  22.14وإذا كان القانون  ،العمومي

 ،احلكومة يف حتديد التوجهات العامة للسياسة يف هذا اجملال
أفرطت شيئا ما يف الدخول يف التفاصيل يف  أعترب أن احلكومة
مما ضيق على استقاللية املهنيني وحريتهم يف  ،دفرت التحمالت

نتحدث عن  ،التعاطي مع القضايا املطروحة يف هذا اجملال
أعترب أن هذه  ،دفاتر التحمالت تتحدث عن الشباب واملرأة

ة أدعوكم إىل كثري من احليطو  ،من املواضيع البالغة األمهية
 .شكرا السيد الرئيس، ألنه ،واحلذر

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة لكم . انتهى الوقت شكرا السيد النائب،
 .السيد الوزير للرد يف بضع دقائق

 :مصطفى الخلفي وزير االتصالالسيد 
 ،سعيد جدا هبذا احلوار من املعارضة واألغلبية ،طيب

حىت يكون  هذا حرص كبري وغرية على اإلعالم العمومي ديالنا
 .متفقني على ضرورة اإلصالح ،يف مواجهة التحديات

اللجنة ديال  فاش كان املوضوع معد فاش طرحناه يف 
وكان  ،كنا يف هناية مارس  ،املالية آنذاك كانت دفاتر التحمالت

ة العليا لالتصال السمعي البصري باش ئخصها متشي للهي
ون االتصال قان ،وأنا معكم ،وهلذا هذا إشكال ،تصادق عليها

 ،السمعي البصري تنبغي مراجعته بناء على ما جاء يف الدستور
يف املراجعة ديالو أمام الربملان أنه يوضع آليات ترسم املقاربة و 

اآلن حنا  .التشاركية وجتعل من هاذ القضية قضية اجلميع
كان  يهو الل ،اشتغلنا يف إطار احرتام القانون اللي هو موجود

واشتغلنا به  ،7111واشتغلنا به يف  7116 اشتغلنا به يف
  .كبلد، معارضة أو أغلبية تغلنافاش ،كبلد  ،7107اآلن يف 
إيال مشينا  ،راه كنت واضح ،قضية ديال الربجمةال

ما بغيتش نذكر بعض  ،لدفاتر التحمالت ديال جتارب دولية
ما يسمى باحلد األدىن  او دكيحدبأهنم  غادي نلقاو  ،األمساء

دقيقة مرة يف األسبوع أو مرة  57 ،احلد األدىنديال الربام ، 
 Franceيف اليوم، يف فرنسا عندهم إلزام كل القنوات ديال 

télévision البداية ديال السهرة ويف ،برنام  ثقايف يومي، 
 %01وهاذي هي التزامات اخلدمة العمومية، حنا درنا واحد 

ة الثانية، عند القنا %03عند الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة و
برنام  ترفيهي  ،برنام  على املرأة ،قلنا هلم هذا هو احلد األدىن

اللي بقات أو  %11وحسمنا،  ،برنام  للمراهقنيو ألطفال د ا
إيال  ،وهلذا .لمبادرة املبدعةلاللي بقات ديال الوقت  26%
غتلقاو تعزيز  01اهلوية التحريرية يف القناة الثانية املادة  اقارنتو 

قرتحناش هلم أي نوع ديال برام  التحقيق، اما  ،تحقيقبرام  ال
قرتحناش اما  ،برام  اكتشاف املواهب يف شىت جماالت اإلبداع

قلنا  ؟قرتحناهاش، عالشابرام  ديال القرب ما و هلم أية برام ، 
 دخلو يفتما بغيناش ن ،املبادرة املبدعة ديال املهنيني كيدها
مكتسبات نعتز هبا من  كثر من ذلك كاينةبل األ ،اك الشيهد

  .الربام  اللي كاينة
أنا متفق  ،القضية د املوارد والسوق د اإلشهار ،أيضا

مع النائب اللي طرح املوضوع، وكاين إصالح ديال سوق 
وهذا التزام يف الربنام  احلكومي، وكاين عندنا حوار  ،اإلشهار

  .يوقع اإلصالح واملفروض أن خصمن و  ،مع شركات اإلشهار
 ،بالعكس سأكون جد سعيد ،اش يف إطار اللجنةالنق
 ،عقد الربنام  ،لوضع املايلل ،دفاتر التحمالتلوماشي فقط 
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ولكن حنا فاش بغينا  ،هاذي قضية جمتمع ،إلطارات القانونيةل
نوضعو دفاتر التحمالت كان عندنا احلوار الوطين حول 

 ،مشارك فيه اجلميع، نتحداك ،راه عاد دازأ ،اإلعالم واجملتمع
أنكم جتبدو يل شي حاجة يف احلوار الوطين حول  ،ماشي انتما

هداك ، هبا يف دفاتر التحمالت شاإلعالم واجملتمع ما التزمنا
 الرئيس املدير العام د ،كل املغاربة د ،اجلميعيال إنتاج د

من  %11حىت  25القطب العمومي شنو قال؟ قال لك 
ماشي هي  ؟شنو هيالتشاركية  ،املقرتحات ديالنا مت األخذ هبا

عطيين االتشاركية كنقول لك  ،نسمع لك وندير اللي يف راسي
يف شركات اإلنتاج . ندرجهاكتعطيها يل  كوفاش   ،مقرتحات

  .جل املقرتحات دياهلم ااملذكرة دياهلم لقاو 
أنا عقدت مع النقابات، النقابة  ،األهم هو النقابات

 ،ال التشاورالوطنية للصحافة املغربية قال لك كانت روح دي
بعض املالحظات على عقد  اواعطا ،وهذه مبادرة إجيابية

وأنا  ،على عالقة اجملتمع ،على اإلمكانات البشرية ،الربنام 
النقابات األخرى قالوا  ،واتفقنا على إطالق حوار ،متفق معهم

ألن  ،هذا شيء مهم .سجلنا أن املقرتحات ديالنا مت األخذ هبا
هو  ؟هي وتشاركية يف هناية املطاف شنبالنسبة إيل املقاربة ال

وأنا مع السؤال اللي  ،نلتزمهاكالناس فاش تتقدم مقرتحات  
كان عندنا   ،تطرح أنه ما خصناش نتعاملو مع التشريع جبفاف

وأنا مع أننا  .شهرين خصنا ننجزوهايف  ،اإلكراه ديال الوقت
ة اللي وهلذا اجمللس الوطين للصحاف ،املراجعة التشريعية املقبلةيف 

القانون  ،يت الوقت الكايف فيهذما عنديش فيه القيد الزمين خ
القانون اخلاص  ،يت الوقت الكايف فيهذديال الصحافة خ

كلها أوراش   اديه ،يت الوقت الكايف فيهذباإلشهار خ
طلقناها يف األسبوع األول بعد حتمل املسؤولية، استقبلت 

 ،ت اإلشهاراستقبلت مجعيا ،استقبلت الناشرين ،النقابات
زرهتم يف عني  ،استقبلت السينمائيني ،استقبلت شركات اإلنتاج

 ،وا الوقت ديالكمذقلت هلم خ ،واتفقنا على برنام  ،املكان
 ،نوجدو دفرت التحمالت ديال املهرجانات وديال السينماكدبا  

طلبت من املركز  ؟شنو اللي درت ،الوقت ما عنديش اإلكراه د
من بعد ما  ،وع، عد يل املشروعالسينمائي يعد يل املشر 

يت املشروع عطيته ملديرية الدراسات اشتغلت عليه يف ذخ
  ،هنينياملمن بعد مديرية الدراسات قلت هلم استدعيوا  ،الوزارة

السينما عطيوهم  مجعيات د املهنيني د جوج كاين عندي
عالش؟ ألن هذا  ،من بعد ديروا عليه حوار ،املشروع يناقشوه

الثقافية والفنية والسينمائية واجلمعوية هذه قضية ال ،ماشي
وهو املسار اللي حنا  ،هذه قضيتنا مجيعا ،ليست قضية وزير

القضايا األخرى اللي ثاروها اإلخوان ديال مراعاة  .مشينا فيه
ال إيو  ،املهنة، نعم حنن مع مراعاة خصوصية املهنة ةخصوصي

 .اوشكر  ،قرينا دفاتر التحمالت غنلقاو مقتضيات دقيقة
 :السيد رئيس الجلسة

واآلن ننتقل إىل السؤال  .شكرا لكم السيد الوزير
نقطة تفضل السيد الرئيس،  ،بعد السؤال املوايل، تفضل ،املوايل
 .تفضل ،نظام

الديمقراطي التقدم رشيد روكبان رئيس فريق  النائب السيد
 :(نقطة نظام)

 السيد الرئيس،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

 ادة الوزراء،الس
الواقع أن جملس النواب مطالب ومفروض أن يتجاوب 

وكنا مطالبني بأن ننقل احلوار والنقاش الدائر  ،مع نبض الشارع
وحنن  ،حول القضية اإلعالمية إىل داخل جدران جملس النواب

يف فريق التقدم الدميقراطي كما رأيتم مل نساهم يف هذا النقاش 
ا اعتربنا أن ملف اإلعالم ال يهم ملاذا؟ ألنن ،يف هذه اجللسة

وال  ،وال يهم وزارة االتصال وحدها ،السيد وزير االتصال وحده
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نقطة نظام منهجية السيد  ة،أنا منهجيوحدها، يهم احلكومة 
 ....لذلك ،اإلعالم شأن جمتمعي ،نا جايأنا جاي أ ،الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
سيد يل ال ، مسحواالسيد الرئيس ،السيد الرئيس

يف التسيري، مسحوا يل، وليس مداخلة، نظام النقطة الرئيس، 
مسحوا يل السيد الرئيس، مسحوا يل، السيد الرئيس، السيد 

 الرئيس، نقطة النظام أرجوك 
رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي  النائب السيد

 :(نقطة نظام)
ال، يف التسيري، منهجية السيد الرئيس، واش ما 

 ، باش خنتم،غري باش خنتم السيد الرئيسقلت،  هندروش؟
جلنة  ،تقدمنا بطلب لعقد اجتماع مستعجل وطارئ للجنة

د  ثالثةناقشوه يف نألن اإلعالم باش  ،التعليم والثقافة واالتصال
ملف من هاد احلجم وهباد اخلطورة أعتقد يتطلب  ،دقايقال

يد نعقدو اجتماع باش ناخذو وقتنا الكايف باش نستمعو للس
 .وأيضا ناخذو وقتنا للنقاش، شكرا  السيد الرئيس ،الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
لسيد الرئيس، وقد التزم السيد الوزير بذلك،  لشكرا 

 .تفضل السيد الرئيس
نقطة )أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي  النائب السيد

 :(نظام
مع أننا كنا  ،انضبطنا للوقت اللي حتدد السيد الرئيس،

تماع للسيد ساإلعالم لالنعقاد لال ول من تقدم بطلب للجنةأ
يعين بل الحظنا أن الوضع  ،طلبنا لىومل يتم اجلواب ع ،الوزير

اليوم نريد من . وانضبطنا هلا ،ذهب يف اجتاه اجللسة العامة
السيد الوزير أن يقول لنا هل هو مستعد لعقد اجتماع جلنة 

 .وشكرا ؟ اإلعالم يف أقرب وقت ممكن
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الرئيس ،شكرا
عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة  النائب السيد

 :(نقطة نظام)والتنمية 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
مهية هذا املوضوع كان لنا كذلك أل ،على كل حال

ي يربم  لكن هو املوضوع يرتبط بأن الذ ،طلب لعقد اللجنة
نطلب من اإلخوان يف مكتب  لكلذو هو مكتب اللجنة، 

اللجنة املعنية يف جملس النواب أن تبادر إىل برجمة هذا االجتماع 
وأغتنم الفرصة السيد الرئيس ألثري  .باتفاق مع السيد الوزير

 انتباهكم إىل موضوع مرتبط
 :السيد رئيس الجلسة

السيد  ،ئيسالكلمة عند السيد الر  ،عفوا السيد النائب
 .تفضل ،النائب احملرتم

عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة  النائب السيد
 (:نقطة نظام)والتنمية 

وأنا  ،املوضوع مرتبط جبدول األعمالالسيد الرئيس، 
لكن  ،أثرت النقطة بعد أن انتهى النقاش يف السؤال احملوري

السؤال غري  بالفريق احملرتم لفريق األصالة واملعاصرة طارح ومعق
لكن  ،ومل أرد أن أثري املوضوع آنذاك ،موجود يف اجلدول

أنبهكم السيد الرئيس إىل أن يكون احلرص على احرتام ما يرد 
رد يف النظام الداخلي بأن األمساء ديال السيدات اهو و  وفق ما

 .وشكرا ا،والسادة النواب يتم احرتامه
 :السيد رئيس الجلسة
 ،السيدة النائبة احملرتمةالسيد الرئيس،  ،مسحوا يل

 .تفضلي
 :(نقطة نظام) النائبة السيدة فتيحة العيادي

 السيد الرئيس،
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السيدة النائبة كانت ملزمة باش  ،نايحىت حنا ميكن ل
أنا ريو هذا ثال جينا نإيو  ،ك الوقتاده خترج من القاعة يف

األسئلة ما  يالد 7املشكل ديال أنه أنا ري حىت ثغادي ن
هادي ماشي هي ، فيهم فريق ،م واحدسافيهمش وال 

، ماشي أعراف الربملاند عراف هي األماشي هادي  ،األعراف
 .الربملان
 : رئيس الجلسة السيد

اهلل  مسحو يلا ،السيدة النائبة احملرتمةمسحوا يل، ا
يف موضوع عقد  ،السيدات والسادة النواب احملرتمني خيليكم،

 ،ن فيها احلكومةأعتقد بأن الكل متفق مب ،اجتماع للجنة
أعتربها  ،فيما يتعلق بباقي املالحظات. املوضوع قد انتهى

رفعت . جاءت خارج الوقت دياهلا حىت من الناحية املسطرية
  .، رفعت اجللسةشكرا ،اجللسة للصالة لعشر دقائق

 :السيد رئيس الجلسة
 .نستأنف هذه اجللسة ،على بركة اهللو بسم اهلل 

 - دورياصعلى الوضعية املالية لشركة وننتقل إىل السؤال اآلين 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق  ،لقناة الثانيةا

 .فضل أحد واضعي السؤال مشكوراتفلي ،العدالة والتنمية
 :النائب السيد ياسين أحجام

 سيد الرئيس، الشكرا 
 ،السيدات النائبات المحترمات

  ،السادة النواب المحترمون
القناة  - دورياصتعرف شركة  ،احملرتمالسيد الوزير 

تتمثل يف ارتفاع مديونيتها  ،الثانية وضعية مالية صعبة ومقلقة
مما  ،الشيء الذي يضعها على حافة اإلفالس ،بشكل صارخ

لذا نسائلكم السيد الوزير  .يتطلب تدخال مستعجال للحكومة
وهل  ،وكيفية جتاوزها ،ما هي أسباب هذه الوضعية :احملرتم

م من خالل دفاتر التحمالت ومقتضياهتا على وضع عملت
 .وشكرا ؟مساطر وآليات لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب

 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
 SOREAD 2Mشركة . السيد النائبأشكر 
 هذه الشركة أصبحت مملوكة 0116يف  21تأسست يف 
لي الاملشكل  .من رأس املال دياهلا %20.20ة للدولة بنسب

عندنا حاليا النموذج االقتصادي دياهلا مبين على املداخيل 
الرأس مال ديال الشركة  ،لألسف الواقع املايل مقلق ،اإلشهارية
سبب اخلسارات بحاليا  ،ديال املليون ديال الدرهم 417

، %14ديال  اخنفاضب ،مليون ديال الدرهم  70.2وصل ل 
إلفالس اآلن على ايل الشركة حي هإمكانيف أي مساهم 

لممولني لديون ديال الشركة ال .التصفية القضائية اضي،الق
بالنسبة للخزينة  ،األكثر من ذلك ،مليون ديال الدرهم 771
وقعنا عقد  7101يف  .مليون ديال الدرهم 033الديون 
 هيف مقابل ،وزميد - دورياصسابقة مع شركة الكومة احلبرنام  

درهم كتعطيها للشركة يف إطار حساب  751الدولة كتلتزم ب 
على  ،مليون ديال الدرهم 705 هلغاية اليوم حولنا من ي،جار 

بدا تالشركة  ، أي السنة املاضية،7100أساس أنه بدءا من 
يف لي توقعنا هلم الد املليون ديال الدرهم  ستة ،تسجل أرباح

 7100الذي حصل أنه يف  . ذلكشهارية وغرياإلداخيل امل
رقم  ،مليون ديال الدرهم 070العجز ديال الشركة وصل 

حنا اآلن  ،األكثر من ذلك ،%1أزيد من باملعامالت تراجع 
وعندنا عقد  ،مليون ديال الدرهم 705احلكومة حولت 

  .لتزامات ديالولي الشركة فشلت يف احرتام االالبرنام  
لي  الألن اخلسارة  ،نائيشي كيقتضي جمهود استثد الها

املداخيل اإلشهارية ، %01املصاريف ارتفعت ب  ة،كاين
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مليون ديال  سبعني 7100و 7101فقدنا ما بني  ،تناقصت
األكثر من ذلك كاين توقعات  .الدرهم من املداخيل اإلشهارية

 42كون عندنا واحد العجز ديال يغادي  7107من أن 
هاد  .ذاهك ةعية غادال بقات الوضيإ ،مليون ديال الدرهم

 بنيدار تشي ال وهاد ،املعطيات كتفرض علينا أوال كحكومة
م املال العا ،أننا األموال ،وزارة االتصالو وزارة االقتصاد واملالية 

مليار ونص  70يعين  ،مليون ديال الدرهم 705 ى،لي مشال
دخل يف تلي حتولت للشركة أهنا خترج من احلساب اجلاري و ال

باش  ؟عالش ،اجمللس اإلداريد دا كاين اجتماع وغ ،رأس املال
جور األمن أداء  ما تبقاش الشركة يف وضعية إفالس ونتمكنو

تسلف شركة  ،األبناك ما بقاتش قابلة تسلفنا ،العاملني يالد
النموذج االقتصادي دياهلا يف مأزق حاد،  دوزمي،- صورياد
نتش أهنا الدولة طيلة السنوات املاضية ما متكديال دعم الورغم 

كاين جزء من هاد الشي موروث من املرحلة   ه،خترج من
  .السابقة

اجمللس األعلى  دتقرير اللقيت  ،اللي درت اأنو 
 ،املفتشية العامة للمالية على التدبري املايلد تقرير الللحسابات و 

كاينة . راه متت اإلحالة دياهلم باش نلقاو حلول لذلكأ
دي قناة األن ه ،ية جديدةإجراءات أخرى مرتبطة مبوارد مال

لبالد وخصها تستمر د االنفتاح السياسي يف ادور معني  تلعب
خصنا  ،القرب، دور يف تنمية املواهب الوطنية دور يف ،فيه

ولكن وفق دفاتر التحمالت  ،ندعمو املسار املستقبلي هلا
 .شكرا ،ور اللي غتخرج من احلكومةمبعض األب

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة ألحد السادة النواب . الوزيرشكرا السيد 

 .للتعقيب
 :عبد اهلل بووانو النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

حنا ألنه  ،املثل كيقول إذا ظهر السبب بطل العجب
واش هاد الشي  ،السؤال ديالنا ربطناه بدفاتر التحمالت طبعا

بعض األصوات اللي  ؟غيتعاجل من خالل دفاتر التحمالت
م ما عالقتها هبذا الفساد؟ أنا متأكد أن لكخرجت اليوم كت

منها  ،عندها عالقة بالريع، عندها عالقة بالفساد، ألن التقارير
التقرير ديال اجمللس األعلى للحسابات اللي تنشر واطلعنا عليه 
السنة املاضية كيتكلم على غياب الشفافية يف إبرام الصفقات، 

وعية يف انتقاء كيتكلم على عدم اعتماد آليات ومعايري موض
أنا مع البعض اللي كيتكلم  ،وهذا اللي خلى البعض ،اإلنتاج

بكل جرأة وبكل قوة على التنوع وعلى اهلوية واالستقاللية وال 
لنا  اعالقة له هباد اإلعالم وهباد القطب العمومي، ولكن مسحو 

وكما كيتقال يعين  ،واحد العدد د األمساء مرتبطة هبذا الفساد
 البحرية يف عيب ،كيخصنايعين  بغينا نفتشوها البحرية إذا 

هاد هاد اجملال، حنا  تفتاشها، حنا كنطالبو بالتحقيق يف
 األمساء اآلن اللي خرجت لإلعالم وكتكلم هي حنا متأكدين

شي عالش قلنا ال يادي موراها اللي كتحركها، هادأبأن هناك 
زلنا  الالش قلنا و عوهاد الشي  ،ال للتحكم يف اجملال اإلعالمي

نقول بأن صحيح كان هناك حراك وكان الشعب نزل وقال ال 
أش  ،يادي ولت رجعتلكن هاد األ ،للتحكم وجا الدستور

ها الدستور كاين،  ؟غنديرو هلاد البوليس اإلعالمي يف نظركم
نزلو نل حنا مستعدين عا بالفهل حنا كنقولو .ولةئها احلكومة مس

مرة أخرى، لكي للشارع مرة أخرى لكي ندخلها جلحورها 
ألن واحد  ،اخلاص والعام ناهاد الشي خصو يعرف ،حنارب الريع

العدد منهم اللي هو عايش ومتعايش وكيعيش من هاد اإلنتاج 
 .وشكرا ،ديال القطب العمومي
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا السيد الوزير احملرتم . شكرا السيد النائب احملرتم
تفضلي السيدة  .ملوايلوننتقل للقطاع ا .على حسن مسامهتكم

 .النائبة احملرتمة
 :(نقطة نظام)كجمولة منت أبي   النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
النقاش اللي كان دار حول الطلبات ديال خبصوص 

املكتب  ،الفرق النيابية بالنسبة للجنة التعليم والثقافة واالتصال
ا الطلبات، فريق االحتاد االشرتاكي مديال  مسةتوصل خب

: واضح 30ادة يف املتوصلناش بالطلب ديالو، النظام الداخلي 
باش يقرر، غري لالجتماع يوجه الطلب لرئاسة اللجنة واملكتب 

ديال الطلبات، االحتاد االشرتاكي  مخسةيعين جانا  ،للتوضيح
 .غري للتوضيح ، وشكرا،ما توصلنا به

 :السيد رئيس الجلسة
. ا السيدة الرئيسةشكر  النائبة احملرتمة شكرا، السيدة

وننتقل إىل  ،ننتقل إىل القطاع املوايل اخلاص بالشباب والرياضة
السؤال األول يف هذا القطاع حول وضعية اجلامعة امللكية 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق  ،كيبياملغربية للر 
فليتفضل أحد واضعي السؤال  ،التجمع الوطين لألحرار

 .مشكورا
 : ة رشيدة إسماعيليسيدال ةالنائب

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،
 السيدات النائبات المحترمات،

 ،السادة النواب المحترمون
كيب يمن بني اخلروقات القانونية اليت عاشتها رياضة الر 

إقدام وزارة الشباب والرياضة على إحداث جلنة  ،املغربية مؤخرا
وذلك يف  ،ؤون اجلامعة امللكية املغربية للريكيبمؤقتة لتسيري ش

 ،ظروف غامضة وفراغ على مستوى اهلرم اإلداري للوزارة
خصوصا أن هذه اللجنة مت إحداثها خالل الفرتة الفاصلة بني 

  .انتهاء مهام احلكومة السابقة وتشكيل احلكومة احلالية
الغريب يف األمر أن الوزارة املعنية كانت قد توصلت 

إال أهنا  ،م إداري يقضي بإيقاف هذه اللجنة املؤقتةحبك
امتنعت دون سبب مربر على تنفيذ هذا احلكم اإلداري 

  .القضائي ذو الطابع االستعجايل
ما هو تقييمكم للوضعية اليت  :السيد الوزير ،سؤالنا

وما هو  ،آل إليها تسيري شؤون اجلامعة امللكية املغربية للريكيب
تنفيذ احلكم اإلداري القاضي بإيقاف  السبب الذي حال دون

 .؟ وشكراعمل اللجنة املؤقتة وامتناع الوزارة عن تبين هذا القرار
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
 :محمد أوزين وزير الشباب والرياضةالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب األفاضل،

لسيدات والسادة النواب أعضاء أشكر ا ،يف البداية
فريق التجمع الوطين لألحرار على االهتمام الذي يولونه 

  .وطبعا ملختلف القضايا املرتبطة هبا، للرياضة الوطنية
أخربكم أن وزارة الشباب  ،جوابا على سؤالكم ،طبعا

الرياضية ببالدنا يف  مارسةوالرياضة حريصة على أن تتم امل
طبعا ضمانا للتفوق والتميز الرياضي  ،ةأجواء سليمة ودميقراطي

وهو احلكامة  ،وطبعا دائما يف التوجه اجلديد للوزارة ،املنشود
  .اجليدة والشفافية واملسؤولية املقرونة باحملاسبة

أود  ،فيما يتعلق مبلف اجلامعة املغربية لرياضة الريكيب
اإلشارة إىل أن فعال كان هناك قرار بإحداث جلنة مؤقتة 

وطبعا هذا مل يكن قرار  ،ف على تسيري هذه اجلامعةلإلشرا
جاء بناء على جمموعة من املشاكل  ،كان له ما يربره  ،اعتباطي
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وكذا بسبب االختالالت  ،والصراعات بني مكونات اجلامعة
ا تطلب تفعيل مقتضيات مم ،اليت مت رصدها يف  تسيري اجلامعة

بعا محاية ط ،من قانون الرتبية البدنية والرياضة 40الفصل 
  .لرياضة الريكيب وملمارسيها

تعكف هذه اللجنة على هيكلة مكاتب  ،حاليا
وذلك يف أفق  ،األندية ومراجعة النظام األساسي هلذه اجلامعة

شاء اهلل قريبا النتخاب  الذي سيعقد إن ،اإلعداد للجمع العام
أقول مجيع  ،مع العلم أن مجيع ،رئيس ومكتب مسري جديدين

 ،لجنة املؤقتةلاخنرطت با ،مجعية 44وعددها  ،أندية الريكيب
وتعمل بكل جدية طبعا لطي صفحة اخلالفات والتأسيس 

  .ملرحلة جديدة ولتعامل وسلوك جديدين
 الوزارة تعملأود فقط التأكيد مرة أخرى على أن 

ناسبة للمشاكل اليت عرفها تسيري امللول احلوستعمل على إجياد 
م تام للقوانني اجلاري هبا العمل يف طبعا يف احرتا ،هذه اجلامعة
 .وشكرا ،هذا الصدد

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم للتعقيب

 :ة رشيدة إسماعيليالسيد ةالنائب
عالش ما نفذوش على السيد الوزير ما جاوبنيش 

من  04تطبيقا للمادة  ،هاد احلكم السيد الوزير واضح ،احلكم
اإلدارية االستئناف  باحملاكماخلاص احلكم  ،21.14القانون 

 .غري وارد وديال
اللي قلتوا  40يف ما خيص املادة  ،من جهة أخرى

 40تاع املادة نألن القانون  ،هاد الشي غري صحيح ،طبقتوها
روقات يكون اخلكون توملي  ،يعين يطبق ملا تكون خروقات

والقانون   ،كانت دارت شي خروقات  الإيإعذار للجامعة 
الناس اللي داروا اخلروقات  ات يرتباو ال كانت خروقاإي ،كاين

 ،االستبداد ةراه حنا يف وقت احملاسبة ويف وقت حماربأ ،وحياسبوا

وزارة أهنا تسمح لراسها أهنا هتمش هيئة منتخبة الاش لن ما ميكن
 74هاد اللجنة اليت أحدثت يف يوم  ،وجتيب واحد جلنة مؤقتة

 ،ة امللكيةحكمت احملكمة ألن القانون يف صف اجلامع ،يناير
 ،14.07 رقم ،يناير 74إلغاء اللجنة يوم  راردارت الوزارة ق
يف نفس و  داروا إلغاء اللجنة، ،خرآدار قرار تيف نفس اليوم 

دارو جلنة أخرى بنفس  ،13.07ل مباشرة يف التسجي ،اليوم
حنا ما  ؟ماذا يعين هذا ،األشخاص وبنفس ويف نفس اليوم

ولكن نبغيو السيد  ،رحاجول شي كالم قما نبغيش ن ،فهمناش
 . شيال شرح لنا هاديالوزير 

هي أجلها تإن هذه اللجنة اليت أحدثت ين ،اخلالصة
يعين  ،40أبريل طبقا للمادة  74اليوم مبحض الصدفة يوم 

بغض النظر عن األحكام الصادرة  .أشهر ةأقصى أجل هو ثالث
هاد  اواش غادي توقفو  ،ديال الوزارة اتقو اللجنة واخلر  ضد
شي ال أمام الرأي العام  هاد اللجنة أ السيد الوزير وتعلنو ا

عندها الصالحية باش هي اللي لي الاملنتخبة  هيئةلل واوتسمح
 .هكا؟ انختليو  اتقوم باملهام دياهلا وال غادي تزيدو 

 :السيد رئيس الجلسة
السيدة النائبة  انتهى الوقتشكرا السيدة النائبة، 

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد. انتهى الوقتشكرا، ، احملرتمة
 :محمد أوزين وزير الشباب والرياضةالسيد 

لي بغيت نأكد عليه هو ال شكرا السيدة النائبة، ال غري
ملا التحقت بالوزارة طبعا تدخلت  ،أن فعال كان هناك حكم

  .لمشكل القائملباش نوضع حد 
معك يف جمموعة  لخبغيتش ندأنا السيدة النائبة ما 

لي حنا الو  ،لي عندنا اليومالحنا رمبا التحدي  ،لتفاصيلديال ا
فعال كان االجتماع مع و  ،مطالبني به هو أن نلقاو حلول

لي غادي الاحلل طبعا توافقي  ،لحللاألطراف املعنية وتوصلنا 
كانت زيارة لرئيس اجلامعة   األهنو  ،مع املكونات املتصارعةجي
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اجلامعة الدولية  والغريب أن السيد رئيسالدولية للريكيب، 
دبا هادو  ،مشي حىت الوزارة ،للريكيب وقف على اختالالت

لوزارة، وكان على اختالالت يف ا واوقفو من برا  اناس جاو 
يف جامعة الريكيب، ألن  التقرير يعين يسري، يف اجلامعة عفوا،
 ،الوزارة الوصية وخصنا نفرق الوزارة ما عندها حىت شي دخل،

 واجلامعة هي شريك ،اكبة واملصاحبةاملو  مبعىن ية اصو لوا
ما غاديش واضح و وهذا شيء رمبا  ،لوزارةوليس ااسرتاتيجي 

  .و ليهعنرج
هو أن فعال كاين اجتماع مع  ،لي بغيت نأكد عليهال
شاء اهلل  نإو  ،تفاق على إجياد احللاوكاين توافق و  ،األطراف
 .كون يف القريب العاجليغادي 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكراسيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا ال

ويتعلق األمر  ،اآلن فيما يلي أربعة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع
لذلك أقرتح  ،باستفحال ظاهرة العنف يف املالعب الرياضية

وأوهلا  ،عليكم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا
 ،التنميةللسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة و 

 .فضل أحد واضعي السؤال مشكوراتفلي
 :النائبة السيدة حكيمة فصلي

  .السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
تعرف مالعب املغرب عامة تفشي ظاهرة دخيلة على 

وما ختلقه هذه  ،يف املالعب واملتمثلة يف الشغب ،الثقافة املغربية
الظاهرة من إصابات جسدية جسيمة وصلت إىل وضع حد 

ناهيك عن اخلسائر املادية اليت متىن هبا البنيات  ،للحياة
الشيء الذي يطرح عدة أسئلة حول املقاربة املعتمدة  .التحتية

واليت تنخر جسد الرياضة الوطنية  ،من هذه الظاهرةللحد 
واليت تؤثر سلبا على  ،ى وجه اخلصوصعموما وكرة القدم عل

خاصة وحنن نتوق ونتمىن احتضان مباريات   ،صورة املغرب
  .كأس العامل

هي السياسة اليت تنهجها  ما :السيد الوزير ،سؤالنا
والتدابري امللزم اختاذها بغية احلد من مظاهر الشغب  ،وزارتكم

 .وشكرا؟ يف مالعبنا 
 :السيد رئيس الجلسة
حدى السيدات أو أحد السادة النواب الكلمة اآلن إل

 ،من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يف نفس املوضوع
 .فلتفضل مشكورا

  :النائب السيد بوشتى الجامعي
  ،شكرا السيد الرئيس
 السيدان الوزيران، 

تهتم بالشأن بدات كأوال كنحييو املرأة املغربية أهنا 
سؤالنا اليوم  نإذ .فقطما بقاش حكرا على الرجال  ،الرياضي

صبحت غريبة ومتفشية ألي الظاهرة الالسيد الوزير هو واحد 
أهنا هاد الظاهرة  ،وهي ظاهرة الشغب ،داخل املالعب الرياضية

ا وقع مبدينة الدار البيضاء مؤخرا مبي خمتصرة فقط اما بقاتش
أصبحت ظاهرة منتشرة يف اآلن ولكن  ،مبركب حممد اخلامس
توسع وتعطي واحد تواللي كنخافو أهنا ، غربيةمجيع املالعب امل

ماذا ميكن  :سؤالنا اليوم .ةلرياضلآثار اللي هي سلبية بالنسبة 
 .وشكرا؟ وزارتكم للحد من هذه الظاهرة ب أعددمتوماذا 

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن ألحد السادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة
 :بشرى المالكي النائبة السيدة

 السيد الرئيس،
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 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

على إثر تداعيات السبت األسود اليت عرفها مركب 
واليت سجلت لألسف  ،حممد اخلامس بالدار البيضاء مؤخرا

شخصا من أفراد الشرطة  ثالثة وسبعني وفاة شخص وإصابة
عن اخلسائر اجلسيمة اليت  فضال ،والقوات املساعدة واملشجعني

الدولة وانتشار اهللع والرتقب يف  اتز يهجتتعرض هلا امللعب و 
 ،وهذه احلالة لألسف أصبحت متواترة .األحياء احمليطة بامللعب

 ،لذا نتوجه إليكم السيد الوزير .واقعيةو رية ذدون حلول ج
وزارتكم حلل هذه املعضلة بكيفية  املعرفة اإلجراءات اليت اختذهت

 .وشكرا؟ ستعجالية وهنائية ا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال األخري يف املوضوع ألحد السادة النواب من 
 .فليتفضل مشكورا ،الفريق االشرتاكي

 :أحمد رضى شامي النائب السيد
 السيد الرئيس،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
 السادة الوزراء،
حت ظاهرة الشغب باملالعب أصب ،السيد الوزير

خاصة  ،تستدعي معاجلة مشولية واستعجالية بعد توسعها اخلطري
خالل  املوسم اجلاري لدوري كرة القدم كما ظهر يف صورة 
صادمة يف املباراة األخرية بني الوداد واجليش امللكي مبركب 

رغم بالحممد اخلامس بالدار البيضاء، هذه الظاهرة استفحلت 
للقانون اجلنائي املتعلق املتمم  11.11رقم وجود القانون من 

  .ياتبالعنف املرتكب أثناء املبار 
ما هي اإلجراءات اليت  :نسائلكم السيد الوزير ،وهلذا

ستتخذها احلكومة على خمتلف املستويات للحد من هذه 
ما السبيل إىل جعل  ،؟ ثانيا الظاهرة يف إطار مقاربة مشولية

لطات احمللية الس ،األندية ،جامعة كرة القدم ،خمتلف األطراف
وليتها يف وقف هذا املد من العنف يف ئتتحمل مس ،واألمن

 .؟ املالعب الرياضية
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا ،الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب األفاضل،

ذنكم السيد الرئيس أن أستب املوضوع أأود على خط  
فعال الذي كان  ،لتالوة الفاحتة ترمحا على الشاب محزة البقايل

ضحية أحداث الشغب اليت عرفها وكان مركب حممد اخلامس 
 .يف السبت ما قبل املاضي مسرحا هلا

 :السيد رئيس الجلسة
احلمد هلل رب  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم)) ، شكرا

لك يوم الدين، إياك نعبد وإياك ام العاملني، الرمحن الرحيم،
 ،مههدنا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليانستعني، 

سبحان ربك رب  .آمني (( النيضغري املغضوب عليهم وال ال
 .العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 رم،السيد الرئيس المحت

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أشكر يف البداية السيدات والسادة النواب على 

الذي يعد من الظواهر االجتماعية  ،وضوع الشغبملإثارهتم 
بالنظر إىل ما  ،والنفسية اخلطرية اليت أصبحت تؤرقنا مجيعا

حتمله من سلوك عدواين بعيد كل البعد عن الروح الرياضية 
  .يلةوأهدافها النب

وهبذه املناسبة اليت تتوزع فيها مشاعرنا بني األسف 
امسحوا يل بداية أن أتقدم بأحر التعازي ، واحلرية واالستنكار
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الذي كان ضحية تصرفات طائشة  ،لعائلة الشاب محزة البقايل
وسلوك أرعن ال ميكن أن يصدر عن أشخاص أسوياء 

رة الفريق يقصدون املالعب حبثا عن فرجة كروية متميزة ومؤاز 
 .وتقدمي صورة مشرقة عن رياضة كرة القدم الوطنية

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب األفاضل،

ل دوب ،حيز يف نفسي شخصيا أن أقف أمامكم اليوم
أن نستعرض معا السبل الكفيلة بتحقيق التطور والنهضة 

م من أجدين أتطرق لظاهرة مل تكن يف يو  ،الرياضية املنشودتني
األيام من شيمنا وال من أخالقنا وال تربيتنا املبنية على مبادئ 
التسامح والتآزر والغرية على وطننا، ظاهرة أضحت لألسف 
معوال يهدم كل اجلهود املبذولة لبناء رياضة وطنية حمرتفة 

  .ومتطورة
إن األحداث اليت عرفتها مباراة الوداد البيضاوي 

والتجاوزات اليت  اتاالنفالتواجليش امللكي تدخل يف نطاق 
واليت هتدد سالمة  ،أصبحت تعرفها بعض املقابالت الكروية
بل وتتجاوز ذلك إىل  ،اجلماهري اليت حت  للمالعب الرياضية

 .االعتداء على املمتلكات العامة واخلاصة خارج املالعب أيضا
هذا النوع من التجاوزات مل يعد ممكنا وال مقبوال التغاضي عنه 

مهما كانت  ،ستهانة خبطورته وبالنتائ  املرتتبة عنهأو اال
واليت ندرك متاما أهنا  ،األسباب املؤدية هلذا النوع من السلوك

أسباب يتداخل فيها ما هو اجتماعي مبا هو اقتصادي 
 .ورمبا تربوي ،ونفسي

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

االجتماعية املرتبطة بالفقر إن املشاكل االقتصادية و 
وغريها من املشاكل اليت تعاين منها بالدنا على غرار  ،والبطالة

واليت يعتربها الكثريون من بني  ،العديد من البلدان األخرى

ال ميكن اختاذها ذريعة إليقاف  ،األسباب املؤدية للشغب
وال  ،عجلة التنمية اليت تشهدها بالدنا يف خمتلف اجملاالت

على املبادرات الرامية إىل بناء املواطن املغريب وحتسني  للقضاء
وعلينا اليوم أن نتحلى بالشجاعة واإلرادة  .مستوى عيشه

وتلقني  ،الالزمتني لالعرتاف هبذه املشاكل والعمل على حلها
  .شبابنا أن مواجهة املشاكل ال تكون باهلدم والتخريب

شباب أود التأكيد على أن وزارة ال ،ويف هذا الصدد
والرياضة تضع مسألة التصدي لظاهرة الشغب يف الرياضة من 
ضمن األولويات اليت ستحرص على اختاذ كافة التدابري 

وذلك بنه  مقاربة تشاركية  ،واإلجراءات الالزمة لتفعيلها
واعتماد اسرتاتيجية واضحة ترتكز أساسا على  ،جديدة

املالعب  إحداث جلنة وطنية موسعة للوقاية وحماربة العنف يف
الرياضية تظم كافة الفاعلني واملتدخلني وكل القطاعات ذات 

واملتمثلة يف وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية،  ،الصلة
وزارة الرتبية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة االتصال، وزارة العدل 

واللجنة الوطنية األوملبية املغربية واجلامعة امللكية  ،واحلريات
لكرة القدم وكرة السلة والدرك امللكي واألمن الوطين  املغربية

والوقاية املدنية والقوات املساعدة، هدف هذه اللجنة األساسي 
 ثاثسيكون هو التوعية والتحسيس ودراسة كيفية اجتناب واجت

وإشراك  ،وكذا القيام بدراسة ميدانية ،تفاقم هذه الظاهرة
ستفادة أيضا من واال ،أساتذة باحثني وخرباء يف هذا اجملال

للوقوف على مكامن الضعف  ،جتارب الدول املتقدمة األخرى
وتعيق تنميتها  واخللل اليت تعرقل سري احلركة الرياضية ببالدنا

وكذا العمل على معرفة األسباب احلقيقية هلذه  ،وتطورها
  .الظاهرة

يعهد  ،ستحدث جلن حملية ،وموازاة مع هذه اللجنة
وطنية والسهر على تفعيل اللجنة لاإليها بتطبيق توصيات 

أال وهو تنظيم  ،حىت نصل إىل اهلدف املنشود ،مضامينها حمليا
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وتنمية احلركة الرياضية ببالدنا يف جو يسوده االنضباط 
  .والطمأنينة

 11.11كما أن تطبيق مقتضيات القانون رقم 
املتعلق مبكافحة العنف املرتكب أثناء املباريات الرياضية أو 

يكتسي بالغ األمهية يف  ،رات الرياضية أو مبناسبتهاالتظاه
وهو ما بدأ  ،الوقاية وردع مثل هذه التصرفات وزجر مرتكبيها

حيث مت على سبيل املثال تطبيق بنود هذا  ،العمل به بالفعل
القانون على مرتكيب أحداث الشغب اليت واكبت املباراة اليت 

ة خالل شهر مجعت فريقي مولودية الداخلة بشباب احملمدي
أصدرت حمكمة  ا،شخص 74شتنرب األخري وتوبع فيها حوايل 

أشهر    ةاالستئناف بالعيون يف حقهم أحكاما ترتاوح بني ست
  .وثالث سنوات

أن اجلامعة امللكية املغربية إىل وجتدر اإلشارة أيضا 
باراة الوداد واجليش مبعقب أحداث الشغب  ،لكرة القدم

طات احمللية بالدار البيضاء تدابري اختذت مبعية السل ،امللكي
 06تتمثل يف منع األطفال أقل من  ،مؤقتة الحتواء الظاهرة

  .فقني بأولياء أمورهماولوج امللعب إال إذا كانوا مر من سنة 
 ،ويف إطار اإلجراءات االحرتازية ملكافحة الظاهرة
وضعت اجلامعة أيضا ضمن دفرت التحمالت اخلاص بالبطولة 

بندا يلزم األندية  7104-7107لموسم املقبل االحرتافية ل
بتجهيز مالعبها مبركز للمراقبة يتوفر على كامريات تسجل 

كما   .مرتكيب أعمال الشغب  لتسهيل التعرف عليهم ومتابعتهم
الذي تسبب مجهوره يف  ،اختذت يف حق نادي الوداد البيضاوي

يق إجراءات تأديبية تضمنت إلزام الفر  ،أحداث الشغب األخرية
لعب حممد مببأداء مصاريف إصالح اخلسائر اليت حلقت 

 ،اخلامس وأداء غرامة مالية وإجراء أربع مقابالت بدون مجهور
 ،مما حييلنا لألسف الشديد على العواقب األخرى للشغب

تسيريها  اتلها وميزانيياليت تتأثر مداخ ،وهذه املرة على األندية
 .بسبب هذه اإلجراءات

 حترم،السيد الرئيس الم
 السيدات والسادة النواب،

لتصدي آلفة الشغب بشكل ناجع وفعال يتطلب اإن 
 ،تظافر جهود اجلميع للقضاء على العوامل املسببة للظاهرة
ولعل األوان قد حان لتطبيق عدد من اإلجراءات اليت مت 

منع القاصرين  :منها ،تسطريها يف السابق بكل حزم وصرامة
ون مرافقني، منع ولوج من ولوج مالعب كرة القدم د

شخاص يف حالة غري طبيعية للملعب، مراقبة وتفتيش األ
إهنا  .إىل غريها من اإلجراءات ،املشجعني بشكل دقيق وصارم

مسؤوليتنا مجيعا للعمل على استئصال  هذه اآلفة اليت تسبب 
 ،ارتياد املالعب نعزوف اجلماهري احملبة هلذه الرياضة اجلميلة ع

 ،يف وزارة الشباب والرياضة اليت تؤطر وتكونإهنا مسؤوليتنا 
ولية األسرة اليت ئومس ،وهي مسؤولية املدرسة اليت تعلم وتريب

 ف،ولية اإلعالم الذي حيمس بشكل هادئومس ،حتتضن وتوجه
وهي باختصار  ،ولية األمن الذي يراقب وحيميئإهنا أيضا مس

تمع ومسؤولية اجمل ،ولية الدولة بكل أجهزهتا ومكوناهتائمس
لألخذ بأيدي هؤالء القاصرين  ،املدين بكل أطيافه وتوجهاته

وشكرا  ،والشباب وتلقينهم املبادئ احلقيقية للمواطنة احلقة
 .والسيدات والسادة النواب األفاضل السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة ألحد السائلني من فريق  ،ومنر إىل التعقيب

 . العدالة والتنمية
 :عبد اللطيف الناصري سيدالنائب ال

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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شكركم السيد الوزير احملرتم على ما أفدمت به ن ،بداية
ونعرب عن أسفنا الشديد يف فريق العدالة  ،من توضيحات

ة األخرية من مظاهر والتنمية ملا عرفته مالعبنا الرياضية يف اآلون
تنوعت أشكاهلا وتفاقمت خسائرها وأضرارها على  ،شغب

لتصل ذروهتا وتسفر عن وفاة الشاب محزة  ،مجيع األصعدة
الذي سقط ضحية ملا شهده مركب حممد  ،البقايل رمحه اهلل

مما  ، مسبوقةريسبوع املاضي من أحداث شغب غاخلامس األ
  .بة مجيعاشكل صدمة وأسى كبريين يف نفوس املغار 

إذ نرفع أحر التعازي إىل  ،وإننا يف فريق العدالة والتنمية
راجني من العلي  ،عائلة الفقيد الكرمية ومواساتنا هلا يف مصاهبا

القدير أن يكون الشاب محزة البقايل آخر ضحية تسقط يف 
ومن خاللكم   ،نلتمس منكم السيد الوزير ،مالعبنا الوطنية
البسات وظروف هاته الوفاة الكشف عن م ،كافة األجهزة

  .تنويرا للرأي العام
 ،السيد الوزير ،إن ملف الشغب يف املالعب الرياضية
كما أن األمر ال   ،أصبح حالة مزمنة تعاين منها رياضتنا الوطنية

فاألمر  ،يقتصر على رياضة بعينها أو على مستوى دون اآلخر
دءا من ب ،يهم أغلب األصناف الرياضية وعلى كافة املستويات

السيد  ،وحنن ندرك .حياء وانتهاء برياضة النخبةألارياضة 
كما أشرمت بأن األمر يتطلب تعبئة كافة القطاعات   ،الوزير

 ،ولكن نشري وننبه أنه ال جيب إغفال املعنيني باألمر ،املتدخلة
اليت ، ultrasال اجلماهري ومجعيات احملبني وكذلك جمموعات 

حلد من اخال أساسيا يساهم يف نعتقد بأنه ميكن أن تكون مد
  .ظاهرة الشغب عرب تأطري هاته اجلماهري

يف صيغة مقاربة  ،كما قلت  ،جيب إشراك اجلميع
احللول يف اجلوانب األمنية  لوليس اختزا ،متكاملة ومندجمة
فنحن حباجة اليوم إىل بلورة اسرتاتيجية  ،والقانونية الصرفة

 .شكرا السيد الرئيسناضجة، 

 :الجلسة السيد رئيس
الكلمة ألحد السائلني من  .شكرا السيد النائب احملرتم
 .الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :بوشتى الجامعي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، خالل تدخلكم حقيقة أنه مل نر فيه 
ل بأن الفريق و تقك  انتملاذا؟ ألن كتجي  ،ديداجل ءشيال

 ،بعوتالصحافة كتو  وشي كلشي عارفينال داكه ،الوطين وقفوه
لكن ما جرى وما جيري من شغب و  ، جمهود هناك يف احلقيقة

ما هو  ،األقساميال دجلوج ميكن لنا نعطيوه نقسموه  يعين افهذ
  .قانوين وما هو تنظيمي

تقول القانون كما خيص الشق القانوين أن ملي   يف
 يطبق يف ملاذا مل ،من قانون الشغب أنه سيطبق 11.11
كانت هناك حماباة من طرف اجلامعة   ألن ؟ملاذا يطبق ،حينه

ألن هاد رؤساء الفرق شكون  ،رمبا ومن طرف بعض الفرق
الشغب لو  هاد القانون دو  ،راه مها اللي كيسريوا اجلامعة ،مها

 ذاوهلذا ه ،طبق يف حينه ما وصلنا إىل ما نصل إليه اليوم
 يكون هناك تساهل فيما ال أنلقانون جيب أن يطبق بصرامة و ا

 ىبغغري اللي  ،اللي صبحت متفشية هاديخيص هذه الظاهرة 
املغاربة عمرهم ما كان  ،يدير شي مصيبة كيمشي للملعب

حمبني و املغاربة دائما كانوا ناس مساملني  ،فيهم هاد الشي هذا
لكن اليوم كنشوفو العكس هو اللي كيحصل داخل و  ،للرياضة
  .املالعب

القضاء  ،نطلبو من القضاء ياخذ اجملرى ديالهك  ،وهلذا
مهندس أنه ضاع  ،ألن روح ديال الشعب ،ياخذ اجملرى دياله
لرياضة املغربية صبحت واحد أن احىت  هلم، فهذا صبحت

املغرب ولينا كنشوفوه يف  و  ،املادة دمسة بالنسبة للقنوات اخلارجية
  .كتوقعهادي  ة هاد املصائب صكل بال
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 ماالسيد الوزير أنت ،نون التنظيميأما ما خيص القا
اخلرباء و  ،ش غنديرو هباد اخلرباءوا ،يبو خرباءادي جنبأن غ واقلتي

  ،ها مها الناس راهم كيفهموا يف الكرة ،عندنا غري هنا احلمد هلل
واش كل مغريب  ،ش غنديرو هباد اخلرباءأ ،شي كيفهموا يف كل
أن هو اللي خصنا  ؟نفساين باش يداويه طبيبغنجيبو له 
اجلمعيات ديال الفرق  ،الفرق يتحملوا املسؤوليةيال الرؤساء د

هذا هو  ،سؤوليةاملمجيعات اجملتمع يتحملوا  ،تحمل املسؤوليةت
ماشي أننا جنيبو خرباء  ،السيد الوزيرأ اللي كيخصنا نديروه 

ما كاينشي . عنو هبم للنهوض بالرياضة املغربيةاباش نست
 .وشكرا ،املوضوع مرة أخرى ذامع هعد مو نا ل ولكن ،الوقت

 :الجلسة رئيسالسيد 
أحد السادة النواب من  الكلمة إلحدى السيدات أو

 .فريق األصالة واملعاصرة
 :ة السيدة بشرى المالكيالنائب

فظاهرة الشغب  ،كما ال خيفى عليكم السيد الوزير،
وال ميكن  ،يف املالعب الرياضية هي ظاهرة سوسيولوجية معقدة

ية جزئية أو باختاذ اإلجراءات الزجرية ضد الفرق حلها بكيف
 ،وحرماهنا من املداخيل أو باالعتماد فقط على املقاربة األمنية
إن املشكلة تكمن يف جزء كبري منها يف امللعب كفضاء ينت  

تصور  ،كالنقل  ،ويف الشروط احمليطة بالفرجة الرياضية ،العدوانية
كتجي   ،كتعرفوها  دا،اهلون السيارة دا،اهلون ،معنا السيد الوزير

 les unsديال املتفرجني ربعني من األحياء الشعبية هازة
contre les autres  tassés  وزيد عليها العطش

 الو شي الفوضى ديال الدخول ال وزيد على هاد ،واجلوع
Marché noir،  غياب مرافق السياراتو سوء التنظيم، 

 من الشروط الالوغريها  ،غياب أدىن شروط السالمة والوقاية
اليت ال ميكن أن تؤدي إال إىل العنف وضعف اإلقبال  ،إنسانية

  .وهروب العائالت من املالعب

ندعوكم السيد الوزير إىل إعادة النظر يف وظيفة  ،هلذا
وتقوية  ،الفضاءات احمليطة بأرضية امللعب ويف أساليب تدبريها

لكم يوأح .وخلق األجواء االحتفالية العائلية ،عوامل الرتفيه
 ،تبعت يف املالعب األوروبيةاالسيد الوزير على السياسة اليت 

ال واليت كان من نتائجها البارزة القضاء على ظاهرة 
hooliganism، ألنه ال  ،واليت جتاوزت املقاربة األمنية

وإمنا باحلوار والتأطري وحسن التنظيم  ،ميكن مواجهة القوة بالقوة
ويل يتيخص  ،اختصار السيد الوزيروب .وتطوير وسائل املراقبة
فضاء يشجع الروح  ،فضاء للرتفيه ،امللعب فضاء عائلي

 .شكرا، الرياضية ويشيع ثقافة التسامح
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب أعتقد يف  .شكرا
الفريق  ،كنعتذر  ،عفوا ،عفوا عفوا السيد الوزير .دقيقتني

 .الكلمة للسيد النائب احملرتم ،االشرتاكي
 :أحمد رضى شامي السيد النائب

 شكرا السيد الرئيس،
ال يهو يف احلقيقة هاد الظاهرة هادي إ ،السيد الوزير

هادي  ،نجربو بأنه مشكل سوسيولوجيغلجرد دياهلا لمشينا 
 غندخلوش يف ولكن حنا ما ،واحد تعبري عن القلق وجودي

أن اليوم املواطن املغريب تيعاين ب ونظنتحنا  ،اذهاد التشخيص ه
 ،تاع الكرة قدامونكون شي ماتش يمشاكل كثرية منني ت

ا هو ذه ،احلقيقة هي هادي ا،الناس عياو  ،املنازل ،السيارات
تدمر يف تالبالد ديالنا الصورة دياهلا  ،ثانيا .املشكل احلقيقي

مشاكل حبال هكا يف احلقيقة خصنا  واتيكونملي  ،اخلارج
  .نواجهوها

كانت يف   ،حنا متفقني عليه الي عملتيو الالتشخيص 
تاع التحسيس نسياسة  ،جنلرتا مثال واحد املقاربة مزدوجةإ

ألحياء لتضم تنمشيو كلي  السياسة التحسيس  ،وسياسة أمنية
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 ،باب إىل آخرهشواألسرة واملدرسة واجلمعيات الرياضية ودور ال
 ،الكامريات ،يثةبة األمنية استعمال التكنولوجيات احلدار املق

 يات،تاع املبار ناك الوقت ذنقويو السلطة العمومية يف نزيدو 
 ،ولكن املشكل هو يف التفعيل ،مثال les derbiesخصوصا 
يت ذال خيمثال إ و،شي كلال هاد  رواديتغ والتيقمنني حنا دبا 
كون التحسيس داخل يشتنرب املقبل غادي يف واش  ،املدرسة

واش منني كنهضرو على دور  ؟اذه املدارس على هاد املشكل
لي حتت املسؤولية ديالكم عندكم الش عندوكم انتما واالشباب 

شنو هو العالقة  ؟الشبابهاد واحد الربنام  لصاحل توعية  
ا كل ذلي عندكم مع السلطات احمللية ملعاجلة هاد املشكل هال

 .وشكرا؟ يوم أحد 
 :السيد رئيس الجلسة

 للرد، م، الكلمة للسيد الوزيرشكرا السيد النائب احملرت 
 .التعقيب ومعذرة على إغفال

 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
  ،سيد الرئيسالشكرا 

من هذا احلجم، ظواهر ظواهر با يتعلق األمر طبعا مل
ميكن أن  الأعتقد أنه  يف التصدي هلا رادتناإ ختتربو لنا ئتسارمبا 

  .خيتلف اثنان حوهلا
جييوا  غاديهضرتش على خرباء ا لنائب مالسيد ا اأن

 ليرمبا المن جتارب ديال الدول  االستلهامنا قلت أ ا،بر  من
ن إذ ،احلجم ادالشكل ومن ه اده ر منظواهيعين عاشت 
رمبا استلهام  أكثر ما هو يتعلق باستقطاب خرباءك مااألمر 

  .اليت كانت ناجحةرمبا التجارب 
ألمنية وعلى القانون، مزيان عن املقاربة ا ونتحدثك فاشطبعا 

هو ن يف القانون يكا ليالاملشكل  ،حنا القانون غادي نطبقوه
 ،للمالعبين صر اكيمنع ولوج القي  لالاك البند ذما كانش فيه 

باش فعال مننعو  هنديرو  تدار يف دورية، وهي اللي غنقدروولكن 

فقني امر  طبعا شريطة أن يكونوا ،لمالعبالولوج لالقاصرين من 
 . األمر دياهلم ولياءبأ

 وشنختلفغ ام ع،رد و ألنه دائما زجر  ،القانون نطبقوه
كنظنش ا  املقاربة األمنية مو لقانون ا التطبيق د ولكن  ،هليع
هذا من ألن األمر أعمق  او،تصدناحلل باش فعال هي  اديه

  ،كيمر على املدرسة  ،من األسرة ايبدكرمبا األمر   ، األمروذاك
، كيمر على األندية  ،ي للجامعةكيمش  ،كيوصل للمجتمع

طلع تضك ليالعندها دور  ليالوأيضا حىت اجلمعيات املشجعة 
 .غادي تقوم به ليالبه و 

ن شاء اهلل، أنا كنرتأس اللجنة إ قادميوم األربعاء ال
واللي  غادي تكون الوقاية من الشغب، يللا ديال الوقاية

دي اوغ ،راتااملعنية بالوز كلها األطراف  عليها، فيها  هدرت
ألن ما بغيناش فقط بلورة  ،تصور تكون فرصة أن غادي نبلورو

 ادتشكل هتانتظرنا  أن فعال  ،تصور أحادي من جانب الوزارة
ميع األطراف املخرطة فيها باش نبلورو واحد هادي جباللجنة 
وغادي ياخذ االقرتاحات ديالكم  ذخالي فعال غادي يال تصور

 ر،رات ديالكم بعني االعتباراء والتصو آلواديالكم اهلواجس 
ألن  ،عن املقاربة األمنية اوبعيد ،على الردع فقططبعا بعيد 

 ،أعمق من هذا وذاك وكيبدا من األسفلهو األمر كما قلت 
عليه ل موهذا ما سنع من األسرة ومن املنظومة الرتبوية،

 .وشكرا ،شاء اهلل نإنطلب التوفيق  ،جاهدين
 :السيد رئيس الجلسة

وشكرا  ،السيد الوزير على احرتام الوقت شكر ،شكرا
سيد الرئيس، التفضلوا . على مسامهتكم يف هذه اجللسةلكم 

 . نقطة نظام
نقطة )النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي 

 (:نظام
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ديال مهية األ لوال دخلتنغكونتش ا  مالسيد الرئيس، 
نسبة للفريق حلظات بأن بال ذالقاعة من هادتقال يف  ،املوضوع

جنة مل تتوصل لاالشرتاكي وطلب انعقاد جلنة االعالم أن ال
ىل رئاسة إوملا حبثنا وجدنا أن املوضوع أنه وجه  ،طلبالب

 ما كيعطيش la HACAألن القانون ديال ؟  اذملا ،اجمللس
باش يتم عن طريق فعملنا  ،la HACAأهنا تستدعي  للجنة

الطلب ميشي للرئاسة  جعل أناللي ا ذوه ،رئاسة جملس النواب
 .شكرا سيدي الرئيس ،لتصحيح فقطل غري .ميشيش للجنةا وم

 :السيد رئيس الجلسة
 ،يف برنام  اجللسة .سيد الرئيس على التوضيحالشكرا 

لكن واملاء والبيئة، القطاع املوايل هو قطاع الطاقة واملعادن 
ن توصلت الرئاسة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملا

ىل تأخري السؤالني املوجهني للسيد إواجملتمع املدين بطلب يرمي 
 .ما بعد جواب السيد وزير العدل ىلإا القطاع ذالوزير يف ه

 ،اخلارجية والتعاونالشؤون ىل قطاع إوننتقل مباشرة 
ي أيضا وردت بشأنه مراسلة على الرئاسة من السيد الوزير ذال

الرئاسة  اتمع املدين خيرب فيهاملكلف بالعالقات مع الربملان واجمل
عن السيد اخلارجية والتعاون هو نيابة جابة ي سيتوىل اإلذبأن ال

 ،السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
من فريق النواب احملرتمني لسادة والسيدات من اوالسؤال هو 
 ،ريبو حول الوضع املتقدم مع االحتاد األ ،العدالة والتنمية

 . مشكورا فضل أحد السادة واضعي السؤالفليت
 :النائبة السيدة اعتماد الزهيدي

 ،السيد الرئيس
 ،السيدات والسادة النواب

يكم أن املغرب دكما هو معلوم ل،  احملرتمالوزير السيد 
 ،ريبو يتمتع مبكانة الوضع املتقدم يف عالقته مع االحتاد األ

فالحية مع التفاقية الجيايب على االتصويت اإلمن وبالرغم 

ال أن عدم التصويت على اتفاقية الصيد إ ،ريبو الربملان األ
ا الوضع ذر على هثريب قد يؤ و مع الربملان األللمغرب البحري 
لكم عن التدابري املزمع اختاذها ئنسا ،السيد الوزير ،لذا. املتقدم

 .وشكرا؟ املغرب مع االحتاد األوريب  اتمن أجل تعزيز عالق
 :يس الجلسةالسيد رئ

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 

البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد سعد الدين 
 :العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .أشرف المرسلين

لة املتعلقة بقضية ءرتم على هاد املساشكرا للفريق احمل
هي طبعا احلكومة تؤكد أن عالقة املغرب مع أوروبا  .حيوية

 ،61يف أول اتفاق جتاري  ،عالقة عريقة من الناحية الزمنية
 7112ويف  ،16يف اتفاقية الشراكة  ،26يف اتفاقية التعاون 

طبعا حظي املغرب بوضع متقدم كخطوة أخرى حنو تعزيز 
  .وتعميقها العالقات

ملا توسعت الصالحيات ديال الربملان األوريب  ،طبعا
لي عندها عداء للوحدة البدات بعض اللوبيات السياسية 

الرتابية ديالنا كتناور على هاد العالقة من أجل إرباكها 
ولكن احلكومة تؤكد بأنه احلصيلة اإلمجالية  ،والتشويش عليها

عزز تحيث  ،بة للطرفنيهلذه العالقة هي عالقة إجيابية بالنس
احلوار السياسي وتقوى التعاون االقتصادي والتجاري واملايل 

  .والثقايف والعلمي
ستجتمع خمتلف اهليئات اليت مت  ،ويف هذا السياق

إقرارها مبوجب اتفاق الوضع املتقدم هبدف تطبيق وتنفيذ 
سيعقد جملس الشراكة بني املغرب  ،ويف هذا اإلطار .مقتضياته
أبريل  74ثنني د دورته العاشرة ابتداء من يوم االواالحتا
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سيتم خالهلا إقرار التوجهات الكربى للمرحلة املقبلة  ،7107
ويض خطة العمل عكما ستعمل احلكومة على ت  .من الشراكة

يف إطار السياسة األوربية للجوار  7115احلالية املعتمدة منذ 
 ،تقدمطة عمل جديدة من أجل تفعيل مقتضيات الوضع املخب

والتطور الذي تعرفه بالدنا على  يةلمستجدات اإلقليملنظرا 
وسنواصل العمل يف جمال التعاون املايل بني  .عدخمتلف الص

من خالل تطبيق الربام  اليت مت إقرارها  ،املغرب واالحتاد األوريب
 ،7104-7100الوطين املغريب  ييف إطار الربنام  اإلرشاد

والذي خصص له  ،7101و يولي 04يوم  هتوقيعالذي مت 
والرفع من قيمة الدعم  ،مليون أورو 521الف مايل حدد يف غ

الذي يرمي ، springلمغرب باالستفادة من برنام  املايل ل
صالحات يف بلدان مشال اإلمن خالله االحتاد األوريب مواكبة 

  .والشرق األوسط بعد الربيع الدميقراطي افريقيإ
قام  ،ي عرفته املنطقةويف خضم احلراك السياسي الذ

باختاذ  ،يف إطار مراجعة سياسة اجلوار األوروبية ،االحتاد األوريب
بعض املبادرات إلعطاء دفعة جديدة لعالقته مع بعض شركائه 

 يةهتدف إىل إبرام اتفاق ،ويف مقدمتهم املغرب ،املتوسطيني
يف أفق خلق فضاء اقتصادي  ،لتبادل احلر الشامل واملعمقل

وهتدف هذه االتفاقية اليت سيشرع املغرب  ،الطرفنيمشرتك بني 
بشأهنا إىل تسهيل التجارة وتعزيز املكاسب  اتقريبا يف املفاوض

فيما يتعلق بتجارة املواد الصناعية والفالحية واملواد الفالحية 
املصنعة واملعايري وتقييم املطابقة والتدابري الصحية والصحة 

تطرق أيضا تكما س  ،االستثمارالنباتية وجتارة اخلدمات ومحاية 
إىل جمال الصفقات العمومية وسياسة املنافسة  يةاالتفاق اده
 .شكرا السيد الرئيسو . امللكية الفكريةمحاية حقوق و 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيبال .شكرا ،السيد الوزير شكرا
 :محمد رضى بنخلدون السيد النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

طارحة السؤال هي النائبة احملرتمة  ،بداية تصحيح
  .دي وليس سعاد شيخيياعتماد الزه

حنن نؤكد مرة أخرى  ،فيما يتعلق جبواب السيد الوزير
 ،على أمهية هذا الوضع املتقدم الذي حصلت عليه بالدنا

حيث يتواجد  ،ناسباملوقت النعترب أن هذا السؤال جاء يف و 
جمللس بان يف أشغال اجلمعية الربملانية السيد وزير اخلارجية اآل

نعترب أن الدبلوماسية الوطنية اليوم هي  ،لدورة العاشرةا ،األوريب
وهذا أمر نسجله  ،مبادرة ،ديناميكية ،دبلوماسية متحركة

  .بارتياح
فاهلدف  ،ولكن عندما نطرح هذا السؤال السيد الوزير
تنا مع اعالق من طرحه هو تنبيه احلكومة إىل أمهية التوازن يف

الذي  ،السيد الوزيرلوكسمبورغ إعالن  ،والأ .اإلحتاد األوريب
جاء فيه احلديث عن ضرورة معاجلة  ،يؤسس هلذا الوضع املتقدم
مصري  يف إطار حق تقرير ،هكذا ،موضوع الصحراء الغربية

كما   ،مث ال ننسى رفض الربملان األوريب ،الشعب الصحراوي
وحىت املشاكل اليت   ،لصيد البحريالتفاقية ا ،جاء يف سؤالنا
ومت تدارك املوضوع   ،بالنسبة لالتفاقية الفالحية تكانت وقع

وهو ما يعكس توازن القوى داخل االحتاد  ،كما نعلم مجيعا
املطلوب من بالدنا أن تقوم بدور كبري يف دعم القوى  .األوريب

 ،الوضع املتقدم ليس هو وضع الشريكوأن  ،املؤيدة لبالدنا
هو وضع تتمتع به جمموعة من  ،السيد الوزير ،الشريكوضع 
تقدم له خاصية نريد أن نستفيد منها املوضع الولكن  ،الدول

  .فيما يتعلق بقضايانا الوطنية
بورغ تتحدث عن مكسو من إعالن ل 42املادة  ،ثانيا

حنن  ،د لبالدنا لدعم املشاريع املهيكلةاالدعم املايل لالحت
وهل كلن االحتاد يف  ،هذا اجملالماذا حتقق يف  :نتساءل



 

 

 -2102أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

36 

الدعم  ذاطمح إليه بالدنا فيما يتعلق هبتمستوى طبعا ما 
أن الوضع املتقدم ليس هو  ةطبعا دائما مع مالحظ ؟املايل

  .وضع شريك
جيب أن  ،مة القانونيةءيتعلق باملالما أمر مهم  ،ثالثا

اد مع االحت قوانيننام ءنستفيد من التشريعات األوربية وأن تتال
ولكن مع احليطة واحلذر فيما يتعلق بالتشريعات اليت  ،األورويب

ستفيد نولكن جيب أن  ،قد تتعارض مع بعض مبادئ الدستور
  .من التشريعات اإلجيابية
بالدور الذي لعبته الدبلوماسية الربملانية  ننوه يف األخري

 .وشكرا، فيما يتعلق باالتفاقية الفالحية
 :السيد رئيس الجلسة

السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، وشكرا ا شكر 
وننتقل إىل القطاع  .لسيد الوزير على املسامهة يف هاته اجللسةل

يف سؤال واحد  ،املوايل املتعلق بالسكىن والتعمري وسياسة املدينة
حول احللول االستعجالية للبناء  ،من الفريق االشرتاكي

رتمني لوضع فضل أحد السادة النواب احملتفلي ،العشوائي
 .السؤال

 :محمد مالل السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ن،و السادة النواب المحترمو السيدات النائبات 

تزال  ما ،على الرغم من اجملهودات التمويلية العمومية
ونستحضر  ،ظاهرة البناء العشوائي تتنامى يف الكثري من املناطق

 ةوقد توسعت هذه الظاهرة اخلطري  .نهنا ما وقع يف عمالة إنزكا
 هذه احلاجة كانت وال ،بقوة حتت ذريعة احلاجة إىل السكن

 ،تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل احملدود
  .وهذا حق من احلقوق اليت يضمنها الدستور

بالفوضى  لوإذا كان هذا املشكل ال ميكن أن حي
فإن  ،االت اخلضراءواالعتداء على امللك العام وعلى اجمل

تتجلى يف اكتساح األراضي الغري  ،الظاهرة اختذت أبعادا شىت
واليت انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غري متوقعة أمام  ،جمهزة

 ،ولة عن وقف زحف الظاهرةئعجز السلطات اإلدارية املس
نات احتقيف املستقبل القريب مبزيد من اال ئاألمر الذي ينب

طالبة بالربط املائي والكهربائي بالنسبة واالحتجاجات امل
  .اهرةظلألحياء اجلديدة اليت أفرزهتا ال

عن أسباب ضعف نتائ   ،السيد الوزير ،نسائلكم
السياسة العمومية يف جمال حماربة السكن العشوائي وضعف 

وعن  ،تدخل األجهزة الوصية على قطاع اإلسكان والتعمري
 ؟اذها للحد من الظاهرةاإلجراءات االستعجالية اليت جيب اخت

كيف ميكن إشراك املنعشني العقاريني   ،ونسائلكم كذلك
اليت  ،من أجل خلق نوع من املنافسة ،الصغار واملتوسطني

ما هي اإلجراءات اليت  ،وكذلك ؟ستؤدي إىل عقلنة األسعار
ستقوم هبا الوزارة من أجل احلد من التجاوزات اليت يعرفها 

هي اإلجراءات اليت ستتخذها  اوم ،برنام  مدن بدون صفيح
الوزارة من أجل توفري البقع األرضية املعدة للسكن بأمثان يف 

 ؟خاصة ذوي الدخل احملدود ،متناول املواطنني واملواطنات
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا

سة نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسيا السيد
 :المدينة

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات النائبات المحترمات،

 السادة النواب المحترمون،
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 ،السؤال اهلام ذاأشكر الفريق االحتادي على ه ،بداية
الذي يهم ظاهرة حقيقة تشغل بالنا وعرفت نوع من الرجوع 
إىل األضواء يف السنة املاضية بالنظر ملا حدث يف بالدنا من 

 ،وهي ظاهرة السكن العشوائي ،واجتماعي حراك سياسي
، صعوبة الولوج إىل السكن نهجرة قروية، متد :أسبابه معروفة

اليوم من الضروري أن نعيد النظر بعض الشيء  ،ولذلك .املقنن
 ،على أساس أن أحسن مقاربة يف اعتقادنا ،فيما يتم القيام به

، أحسن 7106-7107وهو ما وضعناه يف خطة العمل 
ن نكثف من العرض السكين، وأن جنعل أممكنة هي مقاربة 

هذا العرض السكين يف مستوى يطمح إىل القضاء بداية على 
خاصة من قبل  ،ويليب الطلبات املعرب عنها ،العجز السكين
ألف  021ولذلك وضعنا كهدف أن نصل إىل  .الفئات املعوزة

وحىت هذا العدد سيكون غري   ،7106وحدة سنويا يف أفق 
  .كايف

علينا أن نعبئ ما يناهز  ،من أجل الوصول إىل ذلك
وعلينا أن نعتمد كذلك  ،ألف هكتار يف السنوات املقبلة 71

تدرجيي حىت نتمكن من  ئجتزئات مبقاربة جديدة، جتزئات بتهي
احتضان كل هذه األفواج من الساكنة اليت تأيت غالبا إىل 

  .ضواحي املدن
لك يف جملس ونريد يف هذا الباب أن نفتح معكم كذ

حول ما سيأيت من  احوار  ،من خالل اللجنة املختصة ،النواب
حىت نتمكن مجيعا من إجياد مقاربة  ،بلورة لسياسة املدينة

لكن   ،جديدة قادرة فعال على أن تنطلق من مكتسبات املاضي
كذلك على أن تصحح اعوجاجات املاضي واختالالت 

اليت ال ميكن  ،لنتمكن من التغلب على هذه الظاهرة ،املاضي
أن جنرت وأن نظل يف دميومة السباق ضد الزمن من أجل معاجلة 
 .مدن بدون صفيح مث السكن العشوائي مث السكن الغري الئق

متر أساسا عرب  ،أعتقد أننا يف حاجة اليوم إىل سياسة استباقية

توفري الشروط للتوفر على عرض سكين مكثف وعلى 
مساطر لولوج الفئات املعوزة إمكانيات لولوج الفئات املعوزة و 

 .شكرا لكم .هلذا السكن بثمن خبس
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم للتعقيب. شكرا
 : ة السعدية الباهيالسيد ةالنائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
طبعا ظاهرة السكن العشوائي تدفع بنا  السيد الوزير،

اعة سياسة مدن بدون صفيح وما ترتب عنها للتساؤل حول جن
فنحن نأخذ على سبيل املثال مدينة  ؟من مشاكل اجتماعية

كانت متت هبا معاجلة مدن الصفيح ومت الرحيل   ،أكادير
 ،التطوعي جملموعة من الساكنة هلوامش املدن وللمناطق اجملاورة

اللي كان فيها  ،شاكل اجتماعية خطريةمبها دوتسببت عن
 .فيها جمموعة من املشاكل تواهلدر املدرسي وكانتسرب ال

 ،نسائلكم السيد الوزير عن سياستكم بالنسبة للعامل القروي
توضع الساكنة يف مواقف كوعن هيكلة العامل القروي اللي  

مشاكل ة راه كاين ،إذن السيد الوزير.. وأيضا عن ؟حرجة
، كنتمناو رتتب على هاذ السكن العشوائيتاجتماعية خطرية 

  .منكم تاخذوها بعني االعتبار
 :السيد رئيس الجلسة

. انتهى الوقت السيدة النائبة احملرتمة، شكراشكرا، 
وننتقل إىل قطاع  .شكرا لكم السيد الوزير على مسامهتكم

وهو للسيد النائب احملرتم من  ،واحد العدل واحلريات يف سؤال
حلريات حول التزام احلكومة بضمان ا ،فريق األصالة واملعاصرة

 .فليتفضل مشكورا ،الفردية
 :أحمد التهاميالنائب السيد 
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سؤالنا يتعلق حبماية ، السيد وزير العدل واحلريات
 يباش ما خنلطوهاش ،وتنسطر على الفردية ،احلريات الفردية
 .بأشياء أخرى

 الكل كيعرف يعين الثقل ديالكم يفالوزير، السيد 
القطاع د احلريات أنه هاذ  اوكيفاش حرصتو  ،هندسة احلكومة
ش أسؤالنا هو  .وبالتايل يكون خاضع لكم ،جيي لوزارة العدل

خاصة يف و  ،يف محاية هاذ احلقوق واحلريات الفردية ادرتو 
  :احلاالت اللي غنسرد عليكم السيد الوزير

ألف مغريب يعين يف السجون باسم  02كاين   ،أوال
 ارجو كثري من احلاالت كيمكن خي  ويف ،االعتقال االحتياطي

وميكن  ،بدون احلق يف التعويض ،يعين بعدم املتابعة ،بالتربئة
  .سنة او ييقض

من أجل  ابعو ااخلارج كيت كاين مغاربة يف: احلالة الثانية
البتزاز ل اللمغرب وخيضعو  االعقوبة وجييو  اأفعال معينة ويقضيو 

  .لمتابعة مرة ثانية إيال ما جنحشي االبتزازلو 
قضايا  يف ابعو ااين مغاربة يعين كيتأنه ك: احلالة الثالثة

وبطبيعة احلال فقط ألنه  ،استهالك وال االجتار يف املخدرات
املرحلة د البحث  األمساء دياهلم ذكرها أحد املشتبه فيهم يف

  .للمحاكمة العادلة أنه منايف اوهذا كتعرفو  ،التمهيدي والتحقيق
كاين أيضا معطلني تعرضوا للتعنيف بناء على أوامر 

ل أنه هو اللي تنكر لذاك اواحل ،ن السيد رئيس احلكومةم
  .يتعلق بالتوظيفكاحملضر اللي  

ماية حلو  ،هاذ احلاالت هاذي فشنو موقفكم يف
 .؟ ورة عامةاحلريات الفردية بص

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

 ،سؤالكم يتعلق باحلريات الفردية احملرتم، السيد النائب
ذهبنا لنبحث يف موضوع احلريات  ،وحيث أن السؤال كذلك

الفردية وضماهنا دستوريا وضماهنا يف املواثيق الدولية وضماهنا 
إال أنه لألسف الشديد سؤالكم الذي  ،يف التصريح احلكومي

آخر يتحدث عن احلقوق وال  ىتقدمتم به شفويا أخذ منح
ألنه احلريات الفردية هلا معىن  ،دث عن احلريات الفرديةيتح

ما  ،ليس هو الذي جاء يف سؤالكم كما تفضلتم به اآلن
  .شهعلي

امسحوا يل أن أقول لكم مل أحرص يوما على أن  ،أوال
ومل أحرص على أن يكون هذا االرتباط بني  ،أكون وزيرا

ه هذ ،احلقيبة ذهاحلريات والعدل لكي أكون أنا صاحب ه
  .أشياء غري موجودة متاما

أحيلكم  ،أما بالنسبة لسؤالكم فيما خيص احلريات
فقد ربطت بني احلقوق  ،من الدستور التاسعة عشرة على املادة
اململكة  توابثوذلك يف نطاق أحكام الدستور و  ،واحلريات
  .وقوانينها

اليت تتعلق باحلقوق وال  ،أما خبصوص األسئلة اجلزئية
فأوال أقول لكم إنه  ،فيما تفضلتم به اآلن ،تتعلق باحلريات

بالنسبة إلينا ال ميكن أبدا أن نقبل أن تكون هناك متابعة 
السلطات املغربية  نلك ،مرة يف اخلارج ومرة يف الداخل ،مرتني

القضائية قد ال متلك الوثائق على أن هذا الشخص خضع 
ما يدعو وبالتايل ال بد إذا كان هناك  ،حملاكمة يف دولة أجنبية

أنه كان  تبثحىت إذا ما أ ،لة املعين باألمرءلة مساءإىل املسا
رج فبالطبع قوانني العدالة تأىب هذه ااخليف حمل حماكمة 

وبالطبع  ،احلق يف التعويض تقرر دستوريا ،ثانيا .احملاكمة
بإمكان من كان قد وقع حتت طائلة أي حماكمة أدت يف 

 .لقضاء ليطالب بالتعويضالنهاية إىل تربئته أن يلتجئ إىل ا
القانون يعطي احلق يف املتابعة بناء على ما  ،الوشايات ،ثالثا
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 .واحملكمة هلا واسع النظر ،ميكن أن يكون وشاية أو غري ذلك
ليس هناك جمال لتعنيف أي شخص إال  ،أما املعطلون سيدي
ومن جتاوز القانون وصوره احتالل  ،إذا جتاوز القانون
 .شكرا ،أو ما شابه ذلك ،، إغالق الطريقاملؤسسات العمومية

 :السيد رئيس الجلسة
 .للتعقيب الكلمة لكم. شكرا السيد الوزير

 :أحمد التهاميالنائب السيد 
رفشي واش أنا اللي ما ميزتشي بني اما ع ،السيد الوزير
. بني احلقوق واحلريات االلي خلطتو  انتمااحلريات واحلقوق وال 

ة ئرأس واحد الوزارة اللي هي أكرب هيأنتم على  السيد الوزير،
وبالتايل  ،لسلب احلرية، العقوبات السالبة للحرية راه وزارتكم

ما ندخلوشي  ،هاذ احلريات هي اجلوهر، احلقوق شيء آخر
  .فيه

 ،عليه اكرو دا تكقضية التعويض اللي   ،املسألة الثانية
نتما  او  ،احلالة اللي يكون فيها خطأ يتكلم يفكالدستور   ويف
سند يأن قرار عدم املتابعة هو قرار قضائي ال ميكن أن  اتعرفو ك

إما  ،وبالتايل التعويض خص يكون على أساس آخر ،إليه اخلطأ
وماشي  ،إىل غري ذلك ،إما خماطر املرفق العمومي ،التبعة
اك شيء آخر، كاين دول، دول أقل منا بكثري يعين ده ،اخلطأ

زال   وحنا ما ،يضاحلق يف التعو  ذاجنوب الصحراء قررت ه
  .هاذ االجتاه كم شي مبادرة يفل فبغينا ،تظرونكن

نعرفو أن كبطبيعة احلال حنا   ،فيما يتعلق بالوزارة
عالش ؟ ألن  ،اجلهاز التنفيذي هو أكرب من يهدد احلريات

 ،هلذا .إىل غري ذلك ،بالتقنني ،املنع، بعندو الشرطة اإلدارية
نه احلريات ما تكونشي الصواب واحلكامة املؤسساتية تقتضي أ

اللي مثال املندوبية الوزارية  ،هاز مستقلجلتبقى  ،تابعة لكم
وال كاينة مديرية احلريات العامة لوزارة  ،حلقوق اإلنسان

لي ميكن حترص جيدا على اليعين كمسألة مستقلة  ،الداخلية
 . هاذ املسألة

 :السيد رئيس الجلسة
ناك من رد هل ه .شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا

 .؟يف بضع ثوان السيد الوزير
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

يعين  ،السيد النائب يريد ويقرتح أن يكونكيجي هنا 
ولية وزارة الداخلية وليس من مسؤولية ئمسمن تكون احلريات 

 .وزارة العدل
زيد حىت العدل، زيد حىت العدل  السيد النائب،

ع العلم أن الداخلية على كل حال ما م ،واحلريات للداخلية
إطار  تديرها يفكعندنا حىت شي اعرتاض على املهام دياهلا ملي  

وال اعرتاض لكم أيضا وللجميع ملا يتعلق األمر بوزارة  ،القانون
املهم هل نستند يف القيام بواجباتنا  .العدل حينما تقوم بواجبها

 ..لمشروعية أم ال ؟ أما ما تفضلتم به خبصوصل
 :السيد رئيس الجلسة

 شكرا لكم السيد الوزير احملرتم،شكرا السيد الوزير، 
 .انتهى الوقت، وشكرا مرة أخرى على حسن مسامهتكم

وهو املتعلق بالطاقة واملعادن واملاء  ،وننتقل إىل القطاع املوايل
السؤال األول من السيد النائب احملرتم عن  ،يف سؤالني ،والبيئة

يتعلق خبطورة اخلطوط  ،االجتماعي جمموعة حتالف الوسط
الكهربائية ذات اجلهد املرتفع على صحة املواطنني، فليتفضل 

 .، تفضلمشكورا
 :سعيد الردادالنائب السيد 

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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 سؤايل يتعلق مبشكل األسالك الكهربائية ذات اجلهد
صحيح أن هذه األسالك تعترب شريان التيار الكهربائي  .املرتفع

حيث متكن من االستفادة من هذه  ،على جمموع الرتاب الوطين
لكن هذه  ،املادة اليت ال نستطيع االستغناء عنها ولو ملدة وجيزة

خصوصا يف األماكن  ،األسالك تؤثر سلبا على صحة املواطنني
فإن هذه  ،من الدراساتفحسب العديد  .اآلهلة بالسكان

خاصة  ،اخلطوط تسبب أمراضا خمتلفة أخطرها السرطان
يف إجياد  ،فهل فكرمت السيد الوزير .سرطان الدم عند األطفال
والذي له عالقة مباشرة بصحة  ،حل هلذا املشكل اخلطري

 .املواطنني ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
 :الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةفؤاد السيد 
 السيد الرئيس،شكرا 

 ألنهشكرا على السؤال ديالكم  السيد النائب احملرتم،
  .حقيقة هاذ املشكل مشكل مهم بالنسبة لنا ،سؤال مهم

هو أن بالنسبة للمكتب الوطين  االلي خصكم تعرفو 
ربجمة كل املشاريع ديالو تيكون التخطيط وال  للكهرباء يف

تتم الربجمة دياهلا بعدما  ،ذات اجلهد العايل للخطوط الكهربائية
مجيع السلطات احمللية واإلقليمية ومجيع   ىاملشروع يتم إحالته عل

كذلك املصاحل اخلارجية للوزارات وللمؤسسات العمومية إلبداء 
واملكتب الوطين للكهرباء بالطبع يأخذ بعني االعتبار  ،الرأي

اللي تتجي من هاد السلطات احمللية والتقنية  مجيع املالحظات
وكذلك كاين هناك قوانني ومعايري تقنية إلجناز هاد  .احمللية

خلطوط الكهربائية ذات اجلهد العايل واجلد ديال ااملشاريع 
وقبل  ،خالل إجناز اخلطوط ،وكذلك بعد التخطيط .عايل
كاين كذلك املكتب   ،ومث يف استغالل هاد اخلطوط ،ربطها

لوطين للكهرباء تيقوم بتدابري وقائية حلماية املواطنني ولتفادي ا

ومن ضمن هاد التدابري كاين هناك حتذير  ،مجيع احلوادث
هاد  يعين ،الساكنة من خطر االقرتاب من هاد اخلطوط
تيمكن يف  ،التحذير تيكون يف مجيع القرى اجملاورة ويف األسواق

القرى يف سواق و بعض احلاالت تيكون بواسطة الرباح يف األ
كذلك تيكون حتذير و  ،يحذر املواطنني على هاد املخاطرتاللي 

حول منشورات وملصقات يف املؤسسات العمومية ويف املدارس 
كاين كذلك وأخريا صيانة   .لتوعية املواطنني حول هاد األخطار

اخلطوط الكهربائية ومجيع األجهزة املانعة لتسلق األعمدة 
 .وشكرا ،الكهربائية

 :لسيد رئيس الجلسةا
 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :سعيد الرداد النائب السيد
شكرا السيد الوزير على جوابكم، فكما جاء يف 

أذكر  ،ولقد أكدت ذلك عدة أحباث ،سؤايل فإن األمر خطري
منها الدراسة املشرتكة اليت قام هبا املعهد الربيطاين واملعهد 

 .السويدي karolinska لسرطان والقومي األمريكي ل
خصوصا  ،ووعيا هبذه اخلطورة وخوفا على صحة املواطنني

-أطفال املدارس واإلعداديات ورياض األطفال جبماعة أفورار
اليت توجد هبا ثالثة معامل لتوليد الكهرباء وخترتق  ،إقليم أزيالل

 ،جلهد املرتفعاأجواءها شبكة من األسالك الكهربائية ذات 
ميكن تفاديها إما بدفنها أو إبعادها إىل املنطقة اجلبلية  واليت 

املوضوع  هذا مع العلم أن دراسة أجنزت يف .اخلالية من السكان
لكن بدون  ،من طرف املكتب الوطين للكهرباء منذ مدة

التدخل على وجه  ،السيد الوزير ،لذا أطلب منكم .جدوى
  .وشكرا ،املشكل ذال هحلاالستعجال 
 :الجلسة السيد رئيس
 ؟هل هناك من رد السيد الوزير .شكرا

 :فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسيد 
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اخلطوط الكهربائية اللي   ،غري بالنسبة للمعايري ،شكرا
يعين و  ،ملغرب كلها تطابق املعايري التقنية املعروفة اآلنا كاينة يف

ع واحد جتمع تيوقهو يوقع  ويف بعض احلاالت اللي تيمكن ل
اك التجمع يف ذألن ما تيكونش  ،ديال الساكنة قرب اخلط

وغادي يكون التوعية ديال  ،إجناز اخلط ولكن تيجي من بعد
هاد بعد من نديروها  ومجيع السلطات احمللية اللي غادي نعاود

د  طراخلباش ياخذوا بعني االعتبار هاد  ،السؤال ديالكم
 .اخلطوط الكهربائية

 :لجلسةالسيد رئيس ا
منر إىل السؤال املوايل يف نفس  .شكرا السيد الوزير

كتب الوطين لدى امل دماتاخلوهو عن سياسة تقريب  ،القطاع
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  ،ملواطننيمن اللكهرباء 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال ،فريق االحتاد الدستوري
 :حسن عاريف السيد النائب

 يس،شكرا السيد الرئ
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

يعاين العديد من املواطنني من عدم  السيد الوزير،
ولعل  ،تقريب اخلدمات اإلدارية للمكتب الوطين للكهرباء منهم

مثال ساكنة مجاعة عني عودة بنواحي الرباط خري دليل على 
بعدما مت حتويل اإلدارة التقنية والتجارية إىل وجهة  ،ذلك
هلذه و  .مما خلف استياء عميقا داخل نفوس الساكنة ،أخرى

 ،التحويل ذانسائلكم عن مربرات ه ،السيد الوزير ،األسباب
جل تقريب هذه اخلدمات من ألاإلجراءات املزمع اختاذها عن و 

 .وشكرا؟ الساكنة
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
 :معادن والماء والبيئةفؤاد الدويري وزير الطاقة والالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب المحترم،
 7100و 7111منذ الفرتة ما بني  ،كما تعلمون

عرفت بالنسبة للمكتب الوطين للكهرباء تطور كبري لعدد الزبناء 
وخاصة الساكنة  ،وكذلك لعدد الساكنة اليت تزود بالكهرباء

نسبة الساكنة  7100و 7111ما بني  :األرقام ضبع ،القروية
رتفع اوعدد الزبناء  ،%12.3ارتفعت ل  %35من املزودة 

د املاليني ديال الزبناء يف  3ألف زبون إىل  211من مليون و
املكتب أجنز عدة  ،على هذا االرتفاع املهم وجوابا .نفس الفرتة

 ،لكهرباءلالتعبئة  اتنقط الستخالص الفواتري وملبيعات بطاق
ديال الربط ما بني الزبناء نقطة  0100قريبا هناك اآلن كاين ت

  .واملكتب الوطين للكهرباء
هاد الوكالة دميا راها  ،أما مبا خيص وكالة عني عودة

وهاد الوكالة أكثر من ذلك يعين وقع خلق ثالث  ،خدامة
وكاالت يف قرى جماورة وال يف مجاعات جماورة لتخفيض الضغط 

لة يف سيدي حيىي زعري حيث أجنزت وكا ،على وكالة عني عودة
ين جوج كاوكذلك يف وكالة عني عودة   ،ه ويف السهولز ويف املن
واحدة لصيانة الشبكة ذات اجلهد املنخفض والثانية  ،فرق

 .وشكرا ،لصيانة الشبكة ذات اجلهد املتوسط
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة يف إطار التعقيب السيد النائب  .شكرا
 .احملرتم

 :حسن عاريفالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

أهنا عليها السيد الوزير  واهاد الوكالة اللي كتهضر  نإ
ال كان وإي ،تتخدم مرة يف السيمانا ،ما خداماش ،ما كايناش

ألف  711فكيف يعقل بأن يعين  ،ضشياك املوظف ما مر ذ
abonnés  يف واحد اجلماعة ديال سيدي حيىي واجلماعة

والدواوير ديال   ديال املنزه واملعزةديال عني عودة واجلماعة 



 

 

 -2102أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

50 

فيهم  ،ديال املوظفني مثانيةحصاين ومجاعة السهول تتجرييهم 
ما ميكنش  ،ديال املوظفني يف اإلدارة التجارية وستةتقنني  7

ألف ديال السكان ديال عني عودة  61ل السيد الوزير نعطيو 
يعين  .جيريي مرة يف السيمانا ىبقاللي يوظف املها واحد و نعطي

يف عني عودة كاينة واحد الظاهرة ديال اهلجرة من مجيع 
 ،كةياجتاه زحيلمن  ،من اجتاه الرباط من اجتاه زعري ،االجتاهات

هاد  ،عالش ،بزاف ديال البين وكاين ،اجتاه بين خريانمن 
ويف عني  ،بونا بالضويتأ ىلي بغديال الكاين الطلب دبا  الناس 
 يتسىن وصخ ،كلم  73ط ب قريبة من الربا وقريبة منعودة 

six mois،  لص خيتدرس له امللف وعاد يعاد ستة شهور
 Le .كانةا لمصاحل التقنية باش تركب له امللشي ميوعاد 

relevé ديال ال compteur، س ديال اما تيجيوش الن
l’ONE  ايديرو les relevés،  بأن الساكنة ديال  اوكتعرفو

شي  ما عندهاش ،لي عندها دخل حمدودالعني عودة ساكنة 
 sixحىت يكون واحد مثال غادي تبقى لي الدخل مهم 

mois  عاد تيكونrelevé  وتيكونl’adition  ديال
reliquats 611كتورة فيها ا األخري الفيف تتجي  ا،لي بقاو ال 
لي عندو الدخل ديالو الدرهم واحد اإلنسان  211درهم وال 
  .درهم 611ديك هاواصلش  هو أصال ما
إجراءات  ا شيو ذختبغيناكم ت ،د الوزيرالسي ذا،فه
تمناو ناحلكومة تحنا هاد ف ،اإلدارة من املواطنني ابناءة وتقربو 
 ،ا تقرب اإلدارة من املواطنني وتقرب اخلدماتهنأ ،منها خري

واجلماعة  ،بزاف ديال االحتجاجات دارتألن هاد النقطة 
بزاف . للجهة املعنية، وال من جييبدارت عدة مالمسات 

 l’ONEالناس ديال  ال اإلجراءات تاخذوا معنا ووعدوادي
املكتب كان قبل كان هاد  كان  ألن ،املسطرة اديرو أهنم ي
مسنا درنا اجات ت ،جات تامسنا مزيان ،حملول

lotissement   ولكن كان املكتب  ،مدينة كبرية ،كبرية

 des ا و يوتكرياملكتب ديال عني عودة، يبقى عني عودة ديال 
postes budgétaires يف  غيكونواهلادوك الناس اللي

عني عودة املوظفني ديال  اتامسنا وخيدموا يف تامسنا ويبقاو 
وشكرا السيد  ،اإلدارة التجارية والتقنية تبقى يف مكاهناو التقنيني 
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
هل هناك من رد السيد  .للسيد النائب احملرتم شكرا

 .؟الوزير
 :ري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةفؤاد الدويالسيد 

عني يف  كاين  كما قلت. شكرا السيد النائب احملرتم
السهول والقرى يف وكذلك  الفواتري،نقطة الستخالص عودة 

وكذلك  .ديال النقط جماورةأيضا اللي ذكرت قبايلة كاين ثالثة 
تدرس تأيام يف األسبوع تتسلم و  4بالنسبة لوكالة عني عودة 

وهنا حسب  ،ت الربط بالكهرباء وملفات االشرتاكملفا
 61املعدل ديال الطلبات كاين يعني املعلومات اللي عندي 

هذا  ،لفات يف اليومديال امل مخسةأي حوايل  ،طلب يف الشهر
يعين الطاقم التقين اللي كاين يف  ،ماشي عدد مرتفع جدا

ني ولكن غادي ناخذو بع .الوكالة كايف باش يدبر هاد املفات
ندقق بالنسبة هلاد يعين االعتبار املالحظة ديالك وغادي 

وغادي نطلب من املكتب الوطين للكهرباء تدقيق  ،الوكالة
 .وشكرا ،ودراسة بالنسبة هلاد الوكالة خاصة

 :السيد رئيس الجلسة
وننتقل إىل  .شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم

يف سؤال واحد  ،املهينالقطاع املوايل املتعلق بالتشغيل والتكوين 
 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
 ،حول استفحال ظاهرة التشغيل املؤقت خارج ضوابط القانون

 .فليتفضل أحد السادة النواب احملرتمني مشكورا
 :عبد الحق الناجحي النائب السيد
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 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 والسادة النواب المحترمون،  السيدات
السيد الوزير احملرتم، لقد بلغنا من خالل املتابعة 
والشكايات املتعددة استفحال ظاهرة التشغيل املؤقت يف 

 .كالصناعة والتجارة والبناء واخلدمات وغريها  ،قطاعات متعددة
وحيث إن اللجوء إىل هذا النوع من التشغيل حتكمه ضوابط 

وحيث إن األجري  ،يف قانون الشغلوشروط منصوص عليها 
ث كذلك وحي ،املؤقت غالبا ما يتم حرمانه من حقوق أساسية

ن املقاوالت اليت تلجأ إىل هذا النوع من التشغيل تستهدف أ
فإننا نسائلكم السيد  ،اإلفالت من االلتزامات االجتماعية

هي جمهودات وزارتكم وجمهودات احلكومة عموما يف  ما :الوزير
هي اإلجراءات اليت تعتزمون  ما ،وبالتايل ،هذه الظاهرةحماصرة 

اختاذها للقضاء على كل أشكال استغالل األجراء باسم 
 .وشكرا ؟التشغيل املؤقت

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب

 :عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهنيالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 يس المحترم،السيد الرئ
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

جوابا عن السؤال الذي تفضل بطرحه أعضاء فريق 
أريد أن أذكر يف البداية أن   ،العدالة والتنمية مبجلس النواب

ظاهرة التشغيل املؤقت انتشرت يف السنوات األخرية بشكل 
ر الشغل وطبيعة االستثما اتسريع نتيجة آثار العوملة على عالق

وسيلة ملقاومة املنافسة الشرسة اليت كوضرورة اللجوء إىل املرونة  
حيث أصبح التشغيل املؤقت  ،أصبحت متيز نظم اإلنتاج

والتشغيل لبضع الوقت واملناولة والعمل باملنازل والتشغيل عن 

جديدة للتشغيل توازي بني  أمناطا وأشكاال ونبعد يشكل
  .التنمية االجتماعيةالتنمية االقتصادية ومستلزمات الشغل و 

بدورها سايرت منظمة العمل الدولية هاته األمناط 
اجلديدة للتشغيل وخصصت هلا اتفاقيات وتوصيات شغل 

 اتمدون من دحيث متت مراعاة أحكامها يف عد ،دولية
التشغيل  تاملتعلقة بوكاال 020تفاقية رقم االخاصة  ،الشغل

فاتح شتنرب سنة اليت صادق عليها املغرب بتاريخ  ،اخلصوصية
7111.  

اإلطار أود أن أشري إىل أن مدونة الشغل متيز  ذاويف ه
من مدونة  06بني التشغيل املؤقت الذي يتم يف إطار املادة 

 ،يربم يف بعض احلاالت ،أي يف إطار عقد حمدد املدة ،الشغل
ازدياد نشاط املقاولة  وأللعمل  منها باخلصوص الطبيعة املومسية

الذي يتم من  ،وبني التشغيل املؤقت ،من جهةبكيفية مؤقتة 
  .طرف مقاوالت للتشغيل املؤقت

وتؤطر مدونة الشغل كيفية إحداث هذه املقاوالت 
  .ن تراعيها للقيام بالتشغيل املؤقتأواملبادئ والقواعد اليت جيب 

حكاما على شكل قانون الشغل أن هذه املدونة تتضمن أكما 
اية حلقوق األجراء وتفاديا وذلك مح ،خاص بالتشغيل املؤقت

اع  يدحيث يتم فرض إ ،للهشاشة والستغالل اليد العاملة املؤقتة
لف درهم لدى صندوق أ 411كفالة مالية تبلغ مليون و

اع والتدبري على كل الشركات اليت تتعامل يف هذا اإلطار داإلي
  .ديال التشغيل املؤقت
ن فإن مدونة الشغل أقرت يف إطار القانو  ،وللتذكري

عدم  ،والأ :املنظم للتشغيل املؤقت املبادئ األساسية اآلتية
جمانية اخلدمات بالنسبة لألجراء يف  ؛التمييز يف التشغيل وجترميه

حتديد بصفة حصرية احلاالت اليت يتم فيها  ؛هاته الشركات
ضمان محاية صحة وسالمة  ؛اللجوء إىل التشغيل املؤقت

ة ألجراء مقاوالت جراء من طرف املقاوالت املستعملاأل
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تشغيل إبرام عقود مدنية بني الويفرض قانون  .التشغيل املؤقت
 ،مقاوالت التشغيل املؤقت واملقاوالت املستعملة من جهة
وعقود شغل بني مقاوالت التشغيل املؤقت واألجراء املؤقتني 

 .الذين يوضعون رهن اإلشارة
 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة لكم يف  .تانتهى الوق ، شكرا،السيد الوزير

 .إطار التعقيب السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد مصطفى إبراهيمي

 ،شكرا السيد الرئيس
لتطرق هلاد املوضوع يف ليف احلقيقة  ،السيد الوزير

نماذج اللي يف احلقيقة ال ديال 7و واحد در ساحلقيقة بغينا ن
 ينضبطوش هلاد القانون الليا كشغل مؤقت وخا مها م  اوالو 

  :واللي كتنص عليه املدونة ،السيد الوزير اطرحتو 
  اللي جابتها مك الربايالنموذج األول وهو هاد

بينها هي، من زالت ا واللي حلد اآلن م ،احلكومة السابقة
إدماج هادوك  ،"تأهيل"و "مقاوليت" ،"إدماج"مشروع 

املقاوالت اللي كيشغلوا بعض العاطلني ويستغلوهم ألكثر من 
 02حىت ل  افكيمشيو  ،هو يف احلقيقة عندهم سنة اللي ،سنة
من إدماجهم يف سوق  ومن بعد يتم تسرحيهم بدال ،شهر
  .وهادو بدون ال تغطية اجتماعية وال تغطية صحية ،الشغل

النموذج الثاين مها هاد الشركات اللي كتعمل باملناولة 
يعين قطاعات حكومية ومؤسسات  ،واللي كتديرهم احلكومة

 ،دير مع هاد الشركات هادوتجلماعات احمللية كعمومية وا
قواعد الشغل وال  دىنأكيحرتموش ا  وهادوك الشركات م

ومن بعد  ،درهم 211و أ 611 كيخدموا الناس ب  ،احلقوق
  .عطيوهم حىت شي حاجةا ييسرحوهم مك

لي كتشوف مالقطاعات احلكومية  ،فعلى األقل
ها دن عنو يكاديش غا الصفقة والقيمة دياهلا باين باللي م

وهذا كيخلي واحد املنافسة غري  ،عالقة بدفرت التحمالت
وهاد الناس  .شريفة مع بعض الشركات اللي كتحرتم القانون

إيال  ميكنش نديرو واحد شغل قار إال ا هادو حنا نعرفو بلي م
  .منت  للثروة ومنت  للشغل ،وطين ،كان عندنا اقتصاد قوي
ا هب ءللي جامنو مجيع املسائل اثوكذلك حنا كن

ستيعاب حملاربة اهلشاشة برام  ديال اال ،التصريح احلكومي
وكذلك صندوق فقدان  ،قتصاد الغري مهيكلبالنسبة لال

 هولكن الذي نطلب ،اإلجراءات ذهحنن نثمن كل ه ،الشغل
هو تفعيل مفتشيات  ،وكذلك احلكومة ،منكم السيد الوزير

السيد وشكرا  ،باش ميكن يكون احرتام قانون الشغل ،الشغل
  .الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
وشكرا لكم السيد الوزير على  ،شكرا السيد النائب

 ،خر القطاع يف جدول أعمالناآىل إوننتقل  .حسن مسامهتكم
يف  ،وهو املتعلق بالتعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر

والسؤال للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  ،سؤال واحد
عن إقصاء آسفي من  ،وهو آين ،ق العدالة والتنمية أيضافري

حد السادة أفليتفضل  ،7107ستعجايل لسنة املخطط اال
 .واضعي السؤال
 :محمد العثماني النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
طالع على وثيقة اإلجراءات بعد اال ،السيد الوزير

رمان تبني ح ،7107اإلستعجالية لوزارتكم الصادرة يف مارس 
بتحويلها إىل  ،آسفي من تطوير الكلية املتعددة التخصصات

وكذا حرمان آسفي من  ،مؤسسات تعىن بتخصصات واعدة
آلسفي من  ءناثستاال ذاه هونظرا ملا خلف .بناء حي جامعي

نية من تذمر لدى ساكنة هذه اإلجراءات ذات امللحاحية واآل
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 ،ستثناءالا ذاهي أسباب ه ما :الوزير سائلكم السيدن ،آسفي
 .وهنا لتداركه؟ وشكراذهي اإلجراءات اليت ستتخ وما

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا ،لكم الكلمة السيد الوزير

لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد 
 :وتكوين األطر

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،و السادة النواب المحترم

فس السؤال ط نحيهاد السؤال ممكن أي نائب هنايا 
اخلبايا يف ولكن  ،ألن هذا مشكل املدينة ،على املدينة ديالو
 ،ألف طالب 321املغرب عدنا حوايل يف  .ديالو مشكل كبري

 451 ،ألف طالب 411كانت عندها   7101تونس يف 
دنا نع ،ألف طالب 411ألف عفوا، اجلزائر عندها مليون و

لف أ 71أكثر من  ندهاتونس ع ،ألف أستاذ 00أقل من 
ستوى امللي عندنا على الالعجز  اشي باش تعرفو ال هاد .أستاذ
ؤسسات يف املغرب  امل وسسؤ ألن الوترية باش كن ،اجلامعي

أما مشكل  ن،إذ .اتيكانت وترية ضعيفة جدا بالنسبة للحاج
د  ثالثةفيها  ،عنايةالفعال آسفي تستحق كل ف ،آسفي

  .املؤسسات
لي فيها الكلية ال ،أما السؤال اخلاص ديالكم

 ،شيال لي فيها هادالآسفي  ماشي غري ،ختصصات متعددة
 ،لي قدمنا لكم هناياالويف الربنام   .النوع ذاكلية من ه  07

معايري باش حنولو هاد الكليات املتعددة  ونوضعدي قلنا غا
 هادإذن  .العلومديال التخصصات إىل كليات ديال احلقوق و 

سبوناش على الربنام  ولكن ما حتا ،شي جبناه يف الربنام ال
 دي غااهللي ،7107كمل يف يلي هو غادي الاالستعجايل 

  .شاء اهلل إن 7106-7104برنام  آخر ديال  ونعمل

 آسفي إن ليكنبشركم ب  ،فيما خيص احلي اجلامعي
اللي  هاديماشي امليزانية  ،يف امليزانية هانربجمو  ديشاء اهلل غا

دي شاء اهلل غا حيني إن ال بقينايإ 7104امليزانية ديال  ت،فات
ما برجمنا النقص يفولكن ك ،نربجمو حي جامعي يف أسفي

 .عرب املغرب ىبقيغادي 
ولكن يف ظل املوارد احلالية   ،شكاليات كبريةاإل نإذ

ألن كاين مدن أخرى ما  ،كاين واحد النوع ديال الدميقراطية
 نإذ .عليها ايسألو دي غدا النواب احملرتمني غا ،فيها والو
 وونوفر  ،وتكون الدميقراطية ،فعال كيفاش نسرعو الوترية خاص

ألن باش ما قربنا الكلية من املواطنني باش ما  ،شروطال
هناك من يريد أن يقول و  ،وظفنياملطلبة وال الال  اجييو  اتيستطعو 

ال  ،هذا استغالل سياسيوي حمض ،أنه نريد حرمان املوظفني
 اواش الكليات بغيتو  ،وروإمنا قلنا البد من احلض ،أحد قال هبذا

املشكل  عندناكل واحد تيقول   ،شهادات بال حضور اوزعو ي
 .لسيد الرئيساشكرا  .ديال التعليم

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم يف إطار التعقيب .لسيد الوزيرلشكرا 

دقائق ولو د ال ثالثةالسؤال فيه  ،ورغم ذلك ،ورغم ذلك)
 .بالنائ تفضل السيد (.خارج التغطية
 :إدريس الثمري السيد النائب

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
اليوم من خالل اجلواب ديال السيد الوزير هو تيتكلم 

كن هاد االختزال مي ،على اختزال املوضوع يف مدينة آسفي
ولكنه يف نفس الوقت كيطرح موضوع  ،اليوم هو اختزال ملدينة

وباخلصوص وضعية  ،بالوضع ديال التعليم اجلامعيمتعلق 
 هولكن الربط بآسفي عند ،املتعددة التخصصات اتالكلي
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هاد املدينة هادي كتمتع  ،السيد الوزير ،وهو أنه ،دوافع أخرى
هاد املدينة السيد  ،أوال مبؤهالت صناعية وحبرية وكذلك فالحية

السيد  ،ولذلك ،الوزير متارس عليها منذ سنوات هتميش وحيف
احلكومة  هذهولو بأن قحنا تن منني جات هاد احلكومة ،الوزير

جاءت باش تنصف كل اجلهات واألقاليم وتقارب كل 
بطريقة  ،كما أشرمت السيد الوزير  ،اجيات اليوم اجملاليةاحل

ولذلك استبشرنا خري  ،تسم حبكامة جيدةت ،متوازنة ،دميقراطية
ت احلكومية التفاتات ملي الحظنا يف مشاريع عدد من القطاعا

أشار قبلكم زميلكم السيد وزير التجهيز إىل و  ي،إىل آسف
واملتعلقة مبوضوع الطريق  ،املشاريع املزمع تنفيذها يف آسفي

  .وغريها ،اء املعدينينامل ،السيار
 ،مطلب وتطلع آسفي إىل جامعة مستقلة ،اليوم
آسفي كانت   ،الكلية متعددة التخصصات غريماشي فقط 

ولكن  ،ر منذ سنوات باش تكون فيها جامعة مستقلةكتنتظ
ولو بأنه اليوم مع قاليوم حنا كن .تأخر هاد املوضوع السيد الوزير

يخصها كو  ،هاد احلكومة كيخصها تكون مقاربة فعال متوازنة
آسفي اليوم  ،ديال املدناملؤهالت بعني االعتبار  ذفعال تاخ
تنمية االقتصادية إىل قطب جامعي كيقود عملية الفعال حمتاجة 

ويكون يف صلب هاد املشاريع املهيكلة اليوم يف  ،واالجتماعية
  .مدينة آسفي

 ذاملا أثرنا االنتباه اليوم هل ،ولذلك السيد الوزير
ينا املعطيات ذوخ ،ألنه فعال درنا مقارنات ،سفيآلاإلقصاء 

 ،اللي جات يف الربنام  االستعجايل ديالكم السيد الوزير
ت اليوم بدعم من وزارة التعليم اه املدن اللي حظوالحظنا بأن

 .شكرا .يف تطوير الكلية أو احلي اجلامعي
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
ولو خارج التغطية   ،لسيد النائب احملرتمشكرا لشكرا، 
نكون قد استوفينا جدول أعمالنا جللسة هبذا  .كاين الوقت

لنواب السيدات والسادة ا ،شكرا للسيدين الوزيرين .يومه
 .ورفعت الجلسة ،شكرا على حسن تعاونكم ،نو احملرتم
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


