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 محضر الجلسة العاشرة بعد الثالثمائة
 

. (ـ2016أبريل  26) ق1437رجب  18الثبلثاء  : التاريخ
  .السيد راشيد الطاليب علمي، رئيس ؾبلس النواب:  الرئاسة

ساعتاف كستة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية : التوقيت
 . زكاال

الشفهية اعبلسة الشهرية اؼبخصصة لؤلسئلة  :جدول األعمال 
 .اؼبتعلقة بالسياسة العامة اليت هبيب عنها السيد رئيس اغبكومة

 
  :السيد راشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب

لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 المحترمون، السيدات والسادة النواب
من الدستور كخاصة  100طبقا ؼبقتضيات الفصل 

 207إُف  202الفقرة الثالثة منو كعمبل دبقتضيات اؼبواد من 
من النظاـ الداخلي، يعقد ؾبلس النواب ىذه اعبلسة اؼبخصصة 
لؤلسئلة الشفهية اؼبتعلقة بالسياسة العامة اليت هبيب عنها السيد 

أعطي الكلمة  ،دكؿ األعماؿرئيس اغبكومة، كقبل الشركع يف ج
للسيدة األمينة لتبلكة ملخص عن اؼبراسبلت الواردة على 

. اؼبكتب، فلتتفضل
: أمينة المجلس أمينة بوىدود السيدة

. بسم اهلل الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس، 

: توصل مكتب اجمللس بالنصوص التشريعية التالية

  دبزاكلة مهنة التمريض،  يتعلق 43.13مشركع قانوف رقم
أحيل من ؾبلس اؼبستشارين يف إطار قراءة ثانية؛ 

  يتعلق دبزاكلة مهنة القبالة، أحيل  44.13كمشركع قانوف رقم
من ؾبلس اؼبستشارين يف إطار قراءة ثانية؛  

  بتغيَت كتتميم القانوف رقم  49.15مشركع قانوف رقم
صة بآجاؿ اؼبتعلق دبدكنة التجارة كسن أحكاـ خا 15.95
األداء؛ 

من  23ككذلك مقًتح قانوف يقضي بتتميم اؼبادة  
اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية تقدـ بو السيد  37.99القانوف رقم 

. النيابية لتحالف الوسطالنائب ؿبمد لعسل رئيس اجملموعة 
عدد األسئلة الشفوية كالكتابية كاألجوبة  ،كأخَتا 

أبريل  26إُف  19الكتابية اليت توصل هبا ؾبلس النواب من 
:  ىي كالتاِف 2016

أما األسئلة  .سؤاال كتابيا 95سؤاال شفويا ك 32
كمت سحب سؤاؿ  7831الكتابية اؼبتبقاة دكف جواب ىي 

. شفوم كاحد، شكرا السيد الرئيس
:  السيد الرئيس

نشرع اآلف يف جدكؿ األعماؿ الذم يتضمن شكرا، 
جزأين، يتعلق اعبزء األكؿ باألسئلة احملورية يف سؤالُت اثنُت، 

كاعبزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة كيتضمن ستة، الكلمة اآلف يف 
إطار اعبزء األكؿ اؼبتعلق باألسئلة احملورية، كأعطي الكلمة يف 

لفرؽ كؾبموعة األغلبية  حدكد دقيقة لتقدًن السؤاؿ احملورم األكؿ
للي احوؿ كاقع الصحة كسبل االرتقاء هبا، الكلمة، شكوف 

غيطرح السؤاؿ؟  
: النائب السيد محمد سعدون

. سم اهلل الرحمن الرحيمب
السيد الرئيس المحترم، 
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السيد رئيس الحكومة المحترم، 
السادة الوزراء،  

 إخواني أخواتي،
: فرؽ األغلبية سأطرح السؤاؿ التاِف نيابة عن

لس االقتصادم كاالجتماعي مؤخرا تقريرا اؼبجأصدر 
حوؿ كاقع الصحة باؼبغرب، يستشف منو أف الرشوة متفشية يف 
اؼبستشفيات كأف القطاع يعاين من نقص كبَت يف األطر الطبية، 

باإلضافة إُف كوف الصحة تستهلك نصف ميزانية األسر كأف 
ػبدمات الصحية ال يزاؿ صعبا، باإلضافة إُف ارتفاع الولوج إُف ا

أشبنة األدكية كتوفر العديد من اؼبستشفيات على أدكية منتهية 
الصبلحية، من ىذا اؼبنطلق نتساءؿ عن الطريقة األنسب 

للتعامل مع ىذا التقرير، كما ىي ؾبهودات اغبكومة لبلرتقاء 
ذا اعبانب على بالقطاع الصحي، ككضع حد ؼبعاناة اؼبغاربة يف ق

. اؼبدل القريب كاؼبتوسط كالبعيد؟ كشكرا لكم
:  السيد الرئيس

، الكلمة للسيد رئيس  شكرا السيد النائب احملًـت
 .اغبكومة لئلجابة عن السؤاؿ احملورم األكؿ

:    كيران رئيس الحكومة بناالسيد عبد اإللو 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 

. آلو وصحبو ومن واالهعلى اهلل و رسول
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
السيدات والسادة النواب المحترمون، 

أكد يف البداية أف أشكركم على طرح ىذا اؼبوضوع 
الذم يشكل مناسبة لعرض اػبطوات العريضة للسياسة العامة 

للحكومة يف ؾباؿ الصحة كما ربقق من منجزات كالوقوؼ عند 
ت اليت ال تزاؿ مطركحة اليـو أماـ ىذا القطاع، كال التحديا

ىبفى عليكم أف قطاع الصحة راكم عجزا كبَتا خبلؿ عقدم 
الثمانينات كالتسعينات كغَته من القطاعات االجتماعية، فبا 
هبعل إعادة تأىيلو تستدعي سلوؾ مقاربة مشولية كتعبئة موارد 

ين حكامة مالية كبشرية مهمة كازباذ إجراءات نوعية لتحس
ت لتنعكس على مستول جودة القطاع، كتتطلب بعض الوؽ

. اػبدمات
لذلك فقد بادرت اغبكومة إُف اعتماد اسًتاتيجية  

، ترتكز على ربسُت 2016-2012قطاعية للصحة برسم 
الولوج إُف اػبدمات الصحية، كتعزيز صحة األـ كالطفل كذكم 

االحتياجات اػباصة، كتطوير آليات الوقاية كالسيطرة على 
األمراض كربسُت اغبكامة، كتعميم التغطية الصحية األساسية 

كفَت األدكية كاؼبستلزمات الطبية كربديث اإلطار القانوين كت
كتوطيد اعبهوية كالشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص، كل كلمة 

ىنايا راه ربت منها حكاية كداش، السيد الرئيس، من أجل 
دعم اؼبنظومة الصحية كضماف الولوج اؼبتكافئ إُف اػبدمات 

الصحة بشكل ملموس  الصحية األساسية مت رفع ميزانية كزارة
مليار  28، 14إُف  2011مليار درىم سنة  10،89من 

كُف،  كلتعزيز اؼبوارد البشرية يف قطاع ، ىي األ2016درىم سنة 
 16317الصحة العمومية خصص لو برسم نفس الفًتة 

للمراكز االستشفائية اعبامعية، كمن  3973منصب شغل منها 
ؤسسة اغبسن الثاين أجل ربفيز اؼبوارد البشرية مت إحداث ـ

للنهوض باألعماؿ االجتماعية لفائدة العاملُت بالقطاع العمومي 
للصحة كىي اآلف جاىزة لتقدًن اػبدمات االجتماعية اؼبنصوص 
عليها يف القانوف اؼبؤسس، كما مت ربسُت اؼبسطرة اؼبتعلقة باغبركة 

االنتقالية للموظفُت كذلك ضمانا للشفافية كالنزاىة إضافة إُف 
.   سباد اعبهوية يف مباريات التوظيفاع

السيد الرئيس، 
لقد سجل القطاع الصحي خبلؿ السنوات األربعة 

: األخَتة منجزات نوعية منها على اػبصوص
ميد الذم أعطى جبللة اؼبلك ابلغ عدد اؼبستفيدين من النظاـ الر

مليوف حاليا  5، 8أكثر من  2012انطبلؽ تعميمو سنة 
من إصباِف الفئة  %100تغطية فقط مستفيد حاليا، بنسبة 
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األصلية اؼبستهدفة كاعبميع يتذكر أف العدد اللي كاف َف يكن 
ألف، كقد مكن تعميم ىذا النظاـ من خفض  500يصل إُف 

كتسجيل  %38النفقات اؼبباشرة لؤلسر يف  العبلجات بنسبة 
ارتفاع مهم يف استهبلؾ اػبدمات االستشفائية، حيث مت مثبل 

 1،5فحص طيب استعجاِف، إقباز  708.556من تقدًن أزيد 
مصاب دبرض 350.000مليوف ربليل بيولوجي، تكفل ب

مصاب بارتفاع الضغط  270.000السكرم كما يفوؽ 
عملية جراحية على القلب اؼبفتوح 725الدموم كالقياـ ب

عندك الناس  صة لتصفية الكلي اللي كانوا كيجوألف ح 825ك
دة العمليات دياؿ القلب اؼبفتوح للدار باش يطلبوا منو اؼبساع

عندك الناس كيفهم  كمكش كيجبقا كال دياؿ تصفية الكلي ما
الشي، كليٍت اللي كاف مهٍت ما كاين مشكل، كما مت  ذىا

إحداث التغطية الصحية للطلبة اليت دخلت حيز التنفيذ برسم 
سنة كىي كتستٌت كمت  20اؼبوسم اعبامعي اغباِف، أكثر من 

ع قانوف بإحداث التغطية الصحية كذلك كضع مشرك
للمستقلُت، كىذا كاف حلما يكاد قريب من  اػبرافة، من 

مليوف  13حرفيُت كأطباء كصيادلة كؿبامُت كغَتىم كهتم كبو 
طبعا ىذا باقي ما بداش كيطبق؛   ،شخص

أقرت اغبكومة، كألكؿ مرة يف ببلدنا، سياسة دكائية مبنية  -ثانيا 
كقد مت هبذا اػبصوص ربيُت مرسـو  ،على رؤية شاملة كمتكاملة

الُت الدكا متفقُت مع الوزارة يديركا كش ـبقا ربديد أشبنة الدكاء ما
 الدكؿ اللي قريبة لينا شحاؿ الدكاء يف فو، كيشوكاللي بغا

، ااؾ الوسط اللي كاين متذككيديرك الدكاء يثمن قريب من ق
ما بُت  تراكحتدكاء بنسب  2000ظبح بتخفيض سعر  اكىذ
 1000كسيتم كذلك زبفيض أسعار أزيد من  %80ك 20

إصباال، أما إيبل جينا نشوفوا  %80ك 20مستلـز طيب ىذه 
 20مرة ماشي  20كحدة كحدة كاين اللي الثمن ديالو زبفض 

 200كاف كيدير حواِف رفع اؼبيزانية اػباصة كاحد الدكاء  %
درىم كاش متبعٍت شي  4000كاف كيشريو ب  درىم اؼبريض

كال بواحدم كنغوت ىنايا، رفع اؼبيزانية اػباصة باقتناء  كاحد
صك اسي امليوف درىم خ 400مليار ك 2األدكية لتصل إُف 

نبقاكش  اؼبشكل، باش ما اذدير ربل قتالوردم تشوؼ كيفاش 
الدكاء ىبسر لينا يف اؼبستشفيات، خليوىم  داخلُت يف ىاذحنا 

 675من الصيدليات كحنا لبلصوىم بدال من  كيبشيو يشرم
دكاء جديد لؤلمراض  60، إدراج 2011مليوف درىم سنة 

اؼبزمنة ضمن قائمة األدكية اؼبقبوؿ اسًتجاع مصاريفها، ىذا راه 
أدكية غالية يا ؾ اسي الوردم، توفَت دكاء جنيس دكاء مقاـك 

ق ثورة ببل ما ذبثمن مناسب ق cلبللتهاب الكبد الفَتكسي 
درىم مقابل مليوف درىم للسعر األصلي  3000عليها  نتكلمو

مواطن  625.000كيبكن أف يستفيد من ىذا الدكاء حواِف 
.  مغريب مصاب هبذا اؼبرض 

للي باش األف  60 ياؾ فهمتوين مزياف؟ يف ببلصة
مليوف، توقيع  100با كاف كيشريو دبليوف درىم، اغيشريو د
اهلل يهيدؾ، توقيع  اش غتصفقسنتيم، أكدم ؼمليوف  100

اتفاقية جديدة للثالث اؼبؤدم سبكن مؤمٍت التأمُت اإلجبارم 
األساسي على اؼبرض من اإلعفاء من تسبيق اؼبصاريف اؼبتعلقة 

ببعض األدكية اؼبعوض عنها، كىو ما سيمكن من الولوج  
ة الثمن كالتقليص من اغبصة اؼبتبقية ظلقائمة من األدكية الباه

يق الصيدليات اؼبنضمة لبلتفاقية، ىاذك على عاتقهم عن طر
با اصهم ىبلصو عاد يطلبو داالناس اللي كانو كيمشيو خ

اآلخر  ص الشيؿغيخلصو غَت الثلث كالدكلة غتكلف تخ
. مباشرة

كعلى مستول تعزيز البنيات التحتية الصحية مت برسم 
، عقلو عقلو مزياف آش 74السنوات األربعة األخَتة تشغيل 

 اؼبركزمؤسسة صحية جديدة نذكر منها،   74كنقوؿ، تشغيل 
عي اؼبتعدد االستشفائي اعبامعي بوجدة، كاؼبستشفى اعباـ

 3مستشفيات إقليمية كؿبلية ك 7التخصصات دبراكش، ك
مستشفيات لؤلمراض النفسية كالعقلية كمستشفياف لسرطاف الدـ 
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 16مؤسسة صحية أساسية ك 45دار كمصلحة للوالدة ك 12ك
الدـ، غنقوؿ ليكم بكل صراحة أنا ملي قريت ىاذ مركزا لتصفية 

با اعبلش تتشفوين راين متفاعل د ،الشي تفاعلت معو ذاؾ الشي
كاحد الشوية أكثر من العادة، ألف تبارؾ اهلل، اهلل يكمل غَت 
خبَت كهبيب اللي يوقف على ىاذ الشي، كما مت تعزيز عرض 

لدار البيضاء العبلجات باؼبركز االستشفائي اعبامعي ابن رشد با
بتدشُت اؼبصلحة اعبديدة للوالدة كاؼبصلحة اعبديدة 

للمستعجبلت، كإعطاء انطبلقة أشغاؿ كإقباز مركز الطب 
من  THROMA CENTERالنفسي كمصلحة اؼبستعجبلت 

قبل جبللة اؼبلك حفظو اهلل، كسيتم حبوؿ اهلل إنشاء مستشفى 
مساحة تبلغ على  2016جامعي دبدينة العيوف، ابتداء من سنة 

. سرير 500، بطاقة استيعابية تبلغ ىكتار 30
كعلى صعيد آخر يتم العمل على تنفيذ اؼبخطط  

الوطٍت للتكفل باؼبستعجبلت االستشفائية كما قبل االستشفائية 
، 2013مارس  5الذم أعطى جبللة اؼبلك انطبلقتو بتاريخ 

حيث مت إطبلؽ الرقم الوطٍت اؼبوحد اؼبخصص للمكاؼبات 
 ؛ىيلوكوبًتمركحيات  4اقتناء  ؛141بية االستعجالية الط

(HéliSMUR)مصلحة جهوية لئلسعاؼ الطيب  11إحداث  ؛
ىاذك إيبل كنيت يف الدار كما   ؛les SAMUاالستعجاِف 

قدرتيش سبشي للطبيب كاؼبريض ديالك تتعيط عليهم كيجيو 
أنتما قياس اػبَت طبعا قياس اػبَت - مصلحة 15إحداث  ؛فورا
مصلحة متنقلة للمستعجبلت الطبية  15إحداث  -يكمعل

مصلحة للمستعجبلت الطبية  12تأىيل كدعم  ؛االستشفائية
 ،كحدة للمستعجبلت الطبية للقرب 40االستشفائية، إحداث 

ترميم مصاٌف  ؛كحدة أخرل 40ىدؼ اؼبخطط إُف إحداث م
اؼبستعجبلت كالفحص باألشعة باؼبستشفى اعبامعي ابن سينا 

سيارة  138توزيع  ؛مع ذبهيزىا بأحدث األجهزة الطبية بالرباط،
سيارة  54، ك2013إسعاؼ ؾبهزة ككحدة صحية متنقلة سنة 

سيارة إسعاؼ  138، كتوزيع 2014إسعاؼ ؾبهزة خبلؿ سنة 

عالية اعبودة كؾبهزة بأحدث التجهيزات البيوطبية لفائدة عدد 
ىاذم  ،قلكما يتم تشغيل اؼبستشفى اؼبنت .من األقاليم كاعبهات

ألكؿ مرة يف اؼبغرب ياؾ السي الوردم؟ أخصك تدم النواب 
يشوفو أصاحيب ىاذ الشي، قل ؽبم يبشيو يشوفو ىاذ اؼبستشفى 

كيسمعوين أنا كيحساب ؽبم كاش غَت كنعاكد ؽبم  ،اؼبتنقل
 138اػبرايف، ديهم يشوفو ىاذ الشي كامل، 

ambulances لوجاؼبناطق النائية كالصعبة الو لفائدة ساكنة .
كيف إطار اؼبخطط الوطٍت، راه اؼبغاربة كيأمنو غَت بذاؾ  

الشي اللي شافو، كيف إطار اؼبخطط الوطٍت للوقاية كؿباربة داء 
السرطاف كبشراكة مع مؤسسة اللة سلمى للوقاية كعبلج 

السرطاف مت تشغيل قطيب األكراـ السرطانية لدل النساء يف كل 
جديدة لعبلج السرطاف  من الرباط كالدار البيضاء كتشغيل مراكز

سرير ككجدة  50أسرة، كمكناس  8سرير كفاس  160دبراكش 
سرير، كتنفيذا للمخطط الوطٍت للتكفل باألمراض النفسية  45

يونيو  12كالعقلية الذم أعطى جبللة اؼبلك انطبلقتو بتاريخ 
مت تدشُت اؼبستشفى اعبهوم لؤلمراض العقلية كالنفسية  2013
 hôpitalغيل اؼبستشفى النهارم سرير، كتش 120بوجدة 

du jour كيجيو  ذلؤلمراض العقلية كالنفسية دبراكش، ىاد
يف ديورىم ياؾ أ سي  كقيلة يف النهار كيف العشية كيمشيو يباتوا

ماشي انت اللي جييت ذباكب ة بناء اؼبستشفيات، كعبلش كبرمج
السؤاؿ كهتنينا؟ كتشغيل اؼبستشفى النهارم لؤلمراض  ذعلى ىا

لية كالنفسية دبراكش كبرؾبة بناء مستشفيات األمراض العقلية العق
كالنفسية بكل من أكادير كقلعة السراغنة كالقنيطرة كإحداث 

إُف  30مصاٌف جديدة مندؾبة للصحة العقلية بطاقة إيوائية من 
سريرا، كإدراج أدكية بسيكوطركب من اعبيل الثاين كالثالث  40

. اؿ الصحة العقليةيف قائمة األدكية األساسية يف مج
تعزيز حكامة القطاع، يف إطار تعزيز حكامة القطاع  

الصحي كاليت تعترب إحدل أكرب التحديات اؼبطركحة حاليا 
عملت اغبكومة على مدل السنوات األربع األخَتة على تأىيل 
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الًتسانة القانونية اؼبؤطرة للقطاع انسجاما مع اؼبخططات 
تنفيذىا، كهبذا اػبصوص مت كاألكراش اإلصبلحية اليت هبرم 

قانونا كنصا تنظيميا نبت ؾباالت متنوعة  81إعداد أزيد من 
كاسًتاتيجية قصد ربصُت اؼبكتسبات كربديث طرؽ كمناىج 

تدبَت اؼبنظومة الصحية كضع آليات حكامة جيدة للقطاع، كىذا 
راه ىو كاحد اؼبشكل أساسي راه تقدر تبٍت اؼبستشفيات اللي 

اطرياؿ اللي بغييت كتدير القوانُت اللي بغييت إيبل بغييت كذبيب اَف
اؾ الشي كلو كيبقى ؿبدكد ذما ذبرباتش اغبكامة اعبيدة طبعا 

. جدا
كعلى صعيد آخر مت إطبلؽ خدمات جديدة ابتداء  
مشلت خدمة أخذ اؼبواعد يف اؼبستشفيات  2016من يناير 

" ألو اليقظة الوبائية"كخدمة " ألو شكاية"العمومية كخدمة 
ألو مصلحة اؼبساعدة "باإلضافة إُف خدمة " ألو تسمم"كخدمة 

هبدؼ تسهيل الولوج إُف اػبدمات الصحية " الطبية اؼبستعجلة
. لفائدة اؼبواطنُت

كيف إطار ضماف السَت العادم للمؤسسات الصحية  
مهمة  132كؿباربة اؼبمارسات الغَت السليمة للقطاع، مت إقباز 

فتيش كتقييم اؼبصاٌف البلفبركزة مهمة ت 19تفتيش للمصحات ك
شكاية  237مستشفيات كمندكبيات، باإلضافة إُف معاعبة 

نبت حاالت اإلنباؿ كسوء االستقباؿ كتغيب األطر الصحية 
كالرشوة كبيع األدكية كالعمل بالقطاع اػباص كتوجيو اؼبرضى إليو 
كتردم اػبدمات الصحية كاألخطاء الطبية، كقد مت دبوجب ذلك 

من مهنيي الصحة على اؼبساطر التأديبية كازباذ  46إحالة 
. مصحات 7قرارات يف حق 

السيد الرئيس، 
بالرغم من اجملهودات الكبَتة اؼببذكلة للنهوض باؼبنظومة 

 ذتزاؿ تثقل كاىل ىاالصحية بببلدنا، فإف سبة ربديات ال 
القطاع كخاصة على مستول توفَت اؼبوارد البشرية كاؼبادية البلزمة 

كربسُت إدارة اؼبؤسسات االستشفائية كحكامة القطاع كضبط 

منظومة التغطية الصحية، كضماف العدالة اجملالية يف اللجوء إُف 
اػبدمات االستشفائية، كلعلمنا هبذه التحديات فإف اغبكومة 

ناسبة كفق اإلمكانيات اؼبتاحة كىو ما تعمل على إهباد اغبلوؿ اَف
كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل تعاُف  ،بدأ يؤيت أكلو بصفة تدرهبية

. كبركاتو
: السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقبلِف للوحدة 
. كالتعادلية يف حدكد دقيقتُت

: البوزيدي اإلدريسي النائب السيد محمد جمال
. الرحيمسم اهلل الرحمن ب

  السيد الرئيس،
ال أحد ينازع يف كوف قطاع الصحة ال يزاؿ يعاين عجزا 

راكمو خبلؿ عقود على مستول اؼبرافق كاألطر كاػبدمات 
انتهى كبلـ السيد رئيس اغبكومة،  ،كاألدكية كالولوجية كغَتىا

السيد الرئيس، التطرؽ إُف ؾباؿ الصحة يتطلب كقتا أكثر، أبدأ 
: دبحاكر مهمة أحاكؿ أف أػبصها

أشرؼ عليو  ،ميد، ىذا مشركع ملكي بامتيازاالر -أكال 
مبليُت د اؼبواطنُت كلكنو مع  8جبللة اؼبلك كيهم بدأ ب 

؛ 9.2 ذكيفاش كصلنا ؽبا ،التساؤؿ 9.2األسف كصل إُف 
ميد حاليا مهدد اىو أنو ىاد الر -النقطة الثانية 

بالسكتة القلبية، عبلش؟ ألنو ىناؾ مستشفيات تعمل ككانت 
كبالتاِف  ،كلكن مع األسف َف يتم تسديد ىذه اؼببالغ ،الفوترة

كاف ىناؾ انعداـ السيولة كعجز ماِف الذم يهدد اؼبؤسسات 
كوف أف اغبكومة َف تلتـز هبذا طيلة  االستشفائية، إضافة إُف

عاد  2015حىت ؿ  2014-2013-2012سنوات 
ىف مشات مستش 150تعطات كالنسبة الكبَتة فيها عندىا 

. للمراكز الصحية اعبامعية
تكلمتو السيد الوزير على التفتيش، التفتيش مع 

األسف اؼبساطر ديالو معقدة كال يبكن للمصاٌف الصحية ال 
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لية أهنا تديرك كخاصة يف اؼبصحات، كبالتاِف اعبهوية كال اؼبح
صو كاحد اؼبسطرة معقدة كيكوف يف علم اعبميع، كيكوف اخ

كبالتاِف  غادم يبشيو، 10معركؼ يف النهار الفبلف الفبلين يف 
 le TPAكنمشيو ما كنجربك حىت شي حاجة، كاين  ِفـ

 ،الوقت الكامل اؼبعدؿ، ىذا مع األسف جاء بو السيد الوزير
كن كقع اإلجهاض ديالو من طرؼ من داخل حكومتكم، كؿ

ألنو ال يبكن حاليا اؼبصاٌف الصحية االستشفائية اعبامعية 
ذة اللي يأطركا كتعرؼ كاحد العجز كبَت كما كاينش أسات

األطباء جلهم مع  ذإُف جانب أف ىا د،األطباء دياؿ الغ
 األسف كيسَتكا اؼبصاٌف دياؽبم بالتليكموند من برا كىم ما

...  كيخدموش داخل اؼبستشفى
 : السيد الرئيس

، انتهى الوقت، الكلمة لفريق  شكرا السيد النائب احملًـت
. العدالة كالتنمية يف حدكد أربع دقائق

:  براىيمياإلالنائب السيد مصطفى 
الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد  سم اهللب

.  وعلى آلو
السيد رئيس الحكومة،  

السادة أعضاء الحكومة،  
  السيدات والسادة النواب المحترمون،

بداية، السيد رئيس اغبكومة أنا أريد أف أتطرؽ 
اإلحصاء اللي اعطى كاحد النسبة  ذىا 2014إلحصاء دياؿ ؿ

كىذا عنده كاحد اجملموعة % 1.25دياؿ مبو ديبغرايف اللي ىو 
السيد من التداعيات على الصحة، كلكن اإلشكاؿ الكبَت ، 

رئيس اغبكومة، كىو عنده عبلقة بتجديد األجياؿ راه غادم 
ال ما تفطناش يكوف عندنا مشكل كبَت السيد  رئيس اغبكومة إم

 2.2اؼبشكل خاصة أف نسبة اػبصوبة غادية ككتقل كالت  ذؽبا
دياؿ األطفاؿ لكل امرأة كلوال العاَف القركم لكاف ىذا مشكل 

الب دياؿ اؽبـر السكاين أكرب، ىذا عنده تداعيات على انق

كاللي بدات الشيخوخة كتباف داخل الساكنة، ككالت كاحد 
اجملموعة دياؿ األمراض خاصة األمراض الغَت السارية كاللي 

الشي  ذمن الوقاية ىا % 90الكلفة دياؽبا غالية كاللي سبر عرب 
ألف عنده  ؟السؤاؿ اليـو ماشي ىو سؤاؿ قطاعي ذعبلش ىا

أخرل اللي ىي الفبلحة، كاللي ىي امتدادات لقطاعات 
الصناعة الغذائية باش تنقص شوية من اؼبلح كشوية من السكر 

بواحد  يف الصناعة الغذائية، كىذا فبكن اللي عنده عبلقة
صنا نشوفو فيها تدخل صبيع اخ اجملموعة من األمراض اللي

األمراض ىذه أهنا  ذكومة، عنده تداعيات على هتديد ىااٌف
 ؽ دياؿ التغطية الصحية كهتدد اؼبيزانية العامة،هتدد الصنادم

التغطية الصحية، أنا اظبح ِف،  ذالتهديد كخاصة ىا ذكبالتاِف ىا
دياؿ  4السيد رئيس اغبكومة، بغيت ندير كاحد اؼبقارنة ما بُت 

اغبكومات يف التغطية الصحية كيف اؼبيزانية دياؿ كزارة الصحة، 
يذكركا  ؿ السي جطو اهللاغبكومة ديا 2002جاء القانوف دياؿ 

كتب قالوا لو كاين اؿ 3القانوف جابوا  ذباػبَت منُت جابوا لو ىا
ميد ككاين اؼبستقلُت، االتغطية الصحية دياؿ اؼبوظفُت، ككاين الر

كاختار اؼبوظفُت كاختار اؼبستخدمُت كحىت كاحد ما عيبو، ما 
جات اغبكومة دياؿ السي  ،ميداقالولوش عبلش ما درتيش الر

اس  الفاسي كاختارت أهنا تدير التجربة يف تادلة أزيبلؿ عب
 2ألف، اغبكومة ديالكم السيد رئيس اغبكومة دارت  420

 9مليوف كنتحدثو على 8.5 ،دياؿ االختيارات صعبة التعميم
 ،مبليُت كمائتُت، كاآلف مشيتو للتغطية الصحية للمستقلُت

ادكؾ القوانُت كباؼبناسبة نبغيو باش الغرفة الثانية تفرج على ق
دياؿ التغطية الصحية كدياؿ التقاعد للمستقلُت، إيبل عندىم 
شي مشكل معك يف التقاعد اآلخر ما كاين مشكل، كلكن 

. كىم ألف اؼبستقلُت راىم كيعاينواىادكا يطلق
دياؿ  4ما يتعلق باؼبيزانية السيد رئيس اغبكومة، يف 

اف اليوسفي اغبكومات، ميزانية الصحة يف كقت السي عبد الرحم
مليار دياؿ  30دالسنوات، يف كقت السي جطو  5مليار  18
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مليار دياؿ  40الدرىم، يف كقت األستاذ عباس الفاسي 
مليار  63الدرىم، يف الوقت ديالكم السيد رئيس اغبكومة 

مليار دياؿ الدرىم،  73ميد ادياؿ الر 10دياؿ الدرىم زائد 
كيف  5ار تقريبا ملي 4اؼبعدؿ كانت يف كقت السيد اليوسفي 

 10مليار كيف كقت السي عباس  الفاسي  6كقت السي جطو 
مليار دياؿ الدرىم، ىذا  14كيف كقتكم السيد رئيس اغبكومة 

ؾبهود كتقـو بو اغبكومة كىذا مشركع راه غادم كبالتاِف خاص 
نردك األمور إُف نصاهبا، ىل ىذا كايف؟ السيد رئيس اغبكومة، 

كبالتاِف خاص  %6ك %5كندكرك يف  غَت كايف، ألننا ما زاؿ
نشوفو الزيادة كلكن اإلشكاؿ اللي مطركح كىو عدـ تنفيذ 

اؼبيزانية، خاصة دياؿ االستثمار كدياؿ الصيدلية اؼبركزية اليت ال 
، اؼبوارد البشرية السيد رئيس اغبكومة %48ك  % 45تتجاكز 

ية، كاين كاحد اإلشكاؿ كبَت كىو الندرة كبَتة يف اؼبوارد البشر
كىنا نبغيو كبييو السيد رئيس اغبكومة كالناس اللي خدامُت يف 
القطاع العمومي كاللي خدامُت يف القطاع اػباص راه خاصهم 

رتو على األرقاـ السيد رئيس ضق كاحد التحية خاصة، كملي
مليوف تاع الناس اللي جاك للمستشفيات مت  5اغبكومة راه 
... ألف 314استشفائهم 

: السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، انتهى الوقت شكرا، الكلمة لفريق 

.  دقائق 4األصالة كاؼبعاصرة يف حدكد 
: النائب السيد محمد اشرورو

شكرا السيد الرئيس،  
 السيد رئيس الحكومة،

اؼبنرب باسم  ذنسائلكم من ىاالسيد رئيس اغبكومة، ؾ
فريق األصالة كاؼبعاصرة حوؿ حادث مأساكم عرفتو اؼبنطقة 

ؿ كاؼباس إقليم اػبميسات ؼبا كانت عربة من نوع بيكوب ديا
دياؿ العياالت كتقلبت هبم، اغبادث خلف  10ىازة أكثر من 

مصابة إصابات  14دياؿ النساء اللي توفو كأكثر من  6
. طورةمتفاكتة اٍف
باش  اغبادث اؼبأساكم الثاين، السيد رئيس اغبكومة، 

ل احمللي دياؿ الشيء ىو أف اؼبستشف ذيكوف يف راسكم ىا
مليار كنصف ما زاؿ  2ب 1997كاؼباس اللي تبٌت سنة 

. كيشتغل كمركز صحي
اغبادث اؼبأساكم الثالث السيد رئيس اغبكومة ىو  

غياب الوزراء اؼبعنيُت باش ىبففوا اآلالـ دياؿ الفاجعة سواء يف 
اؼبستشفى أك أثناء عملية الدفن اللي كاف دفن  باعبملة السيد 

رئيس اغبكومة، كاألسئلة اللي كنطرحو اليـو السيد رئيس 
قاـ بشي زيارة ما  اغبكومة عبلش الوزراء ديالكم حىت شي كاحد

كاش كتعتربك بأف الساكنة دياؿ الناس ىادك؟  ذباش يتفقد ىا
اؼبنطقة مغاربة من الدرجة الثانية كال الدرجة الثالثة؟ تنظن  ذىا

. بأف ىادك مغاربة كيستاىلو حىت نبا التفاتة من اغبكومة
عبلش السيد رئيس اغبكومة ما حضرتوش اؼبركحيات  

حياف؟ عبلش شريتوىم إيبل ما كيما كتعملوا يف بعض األ
حضركش؟ باش يبكن ينقدكا بعض اغباالت كخاصة بأنو كاف 

سوايع باش يوصلوا للسويسي، ألف كاؼباس ما فيها  7أكثر من 
كاينش، ككنشكر صبيع اللي قاـ ا كالو اػبميسات اؼبعدات ـ

دبجهود من سلطات ؿبلية كأطر طبية كلكن الفاجعة كقعت، 
، ىو أف الوزيرة كالوزير اللي اؼبؤسف السيد رئيس اٌف كومة احملًـت

اؼبنرب ىذا يف عدة  ذكا على كزارة الصحة جاكبوه من ىاتعاقب
مرات بأف اؼبشكل دياؿ اؼبستشفى سيحل يف أقرب اآلجاؿ كأنا 

سنوات  10كنتسائل آشناك ىي أقرب اآلجاؿ عندكم؟ كاش 
 كنعتقد السيد رئيس اهلل أعلم، ما زاؿ، 30عاـ كال  20كال 

اغبكومة بأف تدبَت اؼبلفات االجتماعية كالصحة كالتعليم 
كاينش ؾبهود كبَت، على ا كالشباب كالرياضة كغَتىا كيبُت بأنو ـ

كاينش النتائج ما كنشوفوىاش باؼبلموس كخاصة يف ا األقل ـ
العاَف القركم ككوف الوزراء كنذكر بواحد السؤاؿ آخر السيد كزير 
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يئة، ؼبعازيز الواد اغبار جاكبت الوزيرة الطاقة كاؼبعادف كاؼباء كالب
غادم يبدا، اليـو الواد اغبار  2009اللي قبل منكم ألف 

. كيجرم فوؽ الطريق، األكبئة كثَتة
قادرينش ا ككوف الوزراء اؼبعنيُت يف اغبكومة ديالكم ـ 

ككاحتجاج السيد رئيس اغبكومة على  ،باش يتحملوا اؼبسؤكلية
  كأيضا معاغبادثة،  ذكمة مع ىاة اللي تعاملت هبا اغبكالطريق

ما يبكنش ِف نستمر  ،اؼبستشفى احمللي، كأيضا كنائب لؤلمة
كما  نكذب على الناس، ألنو تنقوؿ ؽبم ىا اؼبشكل غيتحل

اؼبنرب  ذمن ىا إذف أنا كنتحمل اؼبسؤكلية كنائب األمة، .تيتحلش
كنعلن عن تقدًن استقاليت من ؾبلس  ،السيد رئيس اغبكومة

 .كشكرا ،اؼبشكل ذقادرش باش كبل ىاا ألف ـ ،النواب
الرئيس، السيد 

  .دياِف، ىاؾ أ السيد الرئيساالستقالة 
: السيد الرئيس

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الوطٍت لؤلحرار يف حدكد 
السيدات كالسادة النواب، السيد الرئيس، تفضل  ،دقائق 7

.  السيد النائب
: الدين األزرقالنائب السيد نور 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
.  المرسلين

السيد رئيس مجلس النواب،  
السيد رئيس الحكومة،  

السيدات والسادة الوزراء،  
  أخواتي إخواني النواب،

السيد رئيس اغبكومة، باسم التجمع الوطٍت لؤلحرار، 
اغبكومة  ذعليها ىانوه بالنتائج اللي حصلت ننوه باغبصيلة كف

بيب غنهز ألهنا جد إهبابية، كلكن غتسمح ِف غنهدر معاؾ كط
مبشي لواحد اؼبركز صحي باش ندكز الطابلية كستيتوسكوب كغ

للمرضى، أكؿ مريض باش ندير التشخيص بصراحة غنقولك 

 على أنو السياسة العامة للصحة ال ترقى إُف انتظارات اؼبواطنُت،
اليل، جاك التحاليل قريناىم، تنلقى أنو اؼبريض طلبنا لو تح ذىا

كاين كاحد النقص، نقص يف األطباء، نقص يف اؼبمرضُت، 
نقص يف اؼبساعدين، نقص يف اؼبراكز الصحية كحىت يف األطباء 

األطباء أللف  4حىت ؿ  3ف اؼبعدؿ يف التحاليل كنعرفوا أ
الساكنة، بقات عندنا نصف طبيب أللف ساكنة أم عندنا  

 ذماشي ىا ألف، 80ألف ناقصينا  19كاحد  يف اؼبغرب
اؼبوضوع باش نكوف  ذكومة اللي بوحدىا مسؤكلة على ىااٌف

كاضح، اغبكومة دارت ؾبهود كزادت يف العدد، كلكن غَت كايف 
ألف طبيب،  80 خاصنا خصاص دياؿ السيد رئيس اغبكومة،

كيفاش غنديرك ؽبم خاصهم تكوين، ماشي غنكونوىم يف عاـ 
اػبصاص السيد رئيس اغبكومة كيزيد  ذىا ،سنُت 5أك يف 

يتفاقم يف اؼبناطق النائية، يف العاَف القركم، يف اؼبناطق اعبنوبية، 
اؼبناطق كبعض األطباء  ذت ؽباكاينش تعييناا عبلش؟ ألنو ـ

 12جهة خاصنا  12كَتفضوا يبشيو، فاالقًتاح كىو أنو عندنا 
 باش يكونو تعيينات جهوية، CHUمستشفى  12كلية ك

الشي غيطلب الوقت حنا كنطلبوا دابا اآلف ازباذ  ذكلكن ىا
اؼبناطق باش يبكن األطباء  ذؽبا  un statutقرارات ربفيزية 

اػبصاص يف األطباء تيأثر على  ذىا يبشيو يعاعبوا اؼبرضى،
اػبصاص يف اؼبراكز الصحية، اؼبعدؿ السيد الوزير كيعرؼ أنو 

مركز صحي، يف اؼبراكز اغبضرية يعٍت يف اغبضرم  ألف لكل 12
من لف أ 252ألف نعطيك مثبل سبل، تابريكت فيها  25

، معناه كل مركز 5السكاف، شحاؿ فيها د اؼبراكز الصحية؟ 
ألف، تنقولوا نبنيو كلكن تيقوؿ لك كاخا  50صحي غيخصو 

نبنيو خاص اؼبوارد البشرية، خاص األطباء، خاص يعٍت 
فجميع  اص كىذا تيخلي اؼبرضى أهنم حباجة ؽبادػ،اؼبمرضُت كخ

. اؼبؤشرات ىي يف نقصأغلبية 
ت ؾبهود اغبكومة دار ذبالنسبة للتغطية الصحية ىا 

اؼبوضوع راه من عهد سي الطيب  ذكىا% 30جبار ألف كنا يف 
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اغبكومة كنفذتو كب  ذجات ىا بن الشيخ كحنا كناقشوه إُف أف
كىذا شيء % 60كصلنا ؿ راه مرينا دابا تقريبا راه% 30

 ذإهبايب ما كناش نوصلوا لو لوال اجملهودات اللي قامت هبا ىا
ميد كال يف الطلبة كال يف، دابا اآلف غنمشيو ااغبكومة ال يف الر

اؼبهن اغبرة كلكن راه ما نكرىوش مبشيو للتغطية الشاملة 
l’universel شاء اهلل ىذا طموح ما تنقولوش أف ىذا  إف
كصلو لو حباؿ يف دكؿ أخرل كاين التغطية كلكن خاصنا ف

اؼبريض ما عندكش ماشي موظف إذا ما  ذصبيع فها الشاملة،
 la CNOPS، ألنو اليـو la CNOPSعندكش التغطية دياؿ 

يعٍت تيخلص % 20ككتجي التعاضديات كتزيد % 70تتعوض 
ما عندكش  la CNSS، كلكن مع األسف %10ىو 

كاللي % 20ا خاصهم إذ% 70تعاضديات كيتعوضوا غَت ب 
ير ميد يعٍت كاين كاحد اجملهود،  كىنا نوه السيد الوزاعند الر

أنو اؼبريض يبشي  tier payantييت ذالقرار اللي خي
الفرماسياف كياخذ الدكا بدكف ما يؤدم كيعٍت التعاضدية غادم 

غتعوض الفرماسياف غَت ىو التعويض ما خاصوش ما يفوت 
طموحنا  دكا، 85ا غَت ؿ ذالقرار تخ ذكصراحة اليـو ىا ،شهر

 500نفوتو نشوفو األدكية الغالية مثبل  200ا نوليو يف دىو غ
ككلها يبشي اؼبريض ياخذىا فابور، ألف التعاضدية غادم  ،درىم

% 10زبلص ال ماشي فابور ما تيخلصش، تيخلص غَت 
، أما بالنسبة la CNSSبالنسبة % 30بالنسبة للموظفُت ك

عند حيت الرميد حباؿ اللي قلت السيد الوزير  للرميد راه ما
مع األسف ما كندبركش  Périmé بغيت نعطيو الدكا لقيتهم

اإلعفاء دياؿ  ذاألدكية كراه جات يف الكلمة ديالك، ىا ذىا
ألنو دابا الدكلة اغبكومة ما يبكن ؽباش سبوؿ كاع القطاع، 

لنا فاؼبواطن حىت ىو خاصو يساىم ككي كنلقاك أنو اؼبواطن ديا
درىم على الصحة دياؿ شحاؿ تيخسر  1500اؼبغريب تيخسر 
درىم، إذا خاص مسانبة خاص دابا  2000على التيليفوف 

كاين التغطية الصحية اإلجبارية األساسية، كلكن كاين التغطية 

التكميلية اللي خاصها تعاكف، اإلخواف ىضركا على الصحة 
اكل النفسية بصراحة تيوقعوا حوادث شي تيقتل شي مش

اجتماعية كىي ناذبة عن األسرة ما كايناش غَت كافية ؽباد اؼبرض 
الرازم ما تلقاش الببلصة، فاؼبريض تيبقى يف الدار كيفاش غادم 

تديو تيدير أشياء غَت خارجة عن اإلرادة ديالو، كلكن باش 
نديوه اؼبستشفى خاص تدخل السلطة العمومية كما تنوصلوش 

، كاين السيد كزير الصحة بعض ال تيدير بعض الفضائحمؽبذا إ
األدكية ما كايناش، كاش اليـو السَتـك كالتيتانيـو ما كاينش؟ ما 

الناس اللي بغاك يبشيو العمرة السيد تيدركا ىذا داؾ كاينش، 
vaccin anti meningo  كاهلل ما صابوه ككاف تتبَتيبا

ـك باش السَت ذاغبج إذا كجدك ؽبم اآلف ىا الناس اللي غيمشيو
ـك بعض األدكية ما يرالس ذمنُت يكونو غاديُت اغبج يلقاك ىا

كايناش يف اؼبغرب إيبل بغييت غَت نعطيك بغيت غَت فيتامُت د 
... ال شيء رخيص كلكن باش يبكنا نردكه

: السيد الرئيس
شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا، الكلمة لفريق 

. ثانية 15اإلرباد الدستورم يف حدكد دقيقتُت ك
: النائب السيد الخليفي قدادرة

شكرا السيد الرئيس، نتمٌت السيد الرئيس يرجع العداد 
. للصفر

: السيد الرئيس
.  يا اهلل غَت زيد انا كبسبها لك يف األخَت زيد

: النائب السيد الخليفي قدادرة
شكرا السيد الرئيس،  
  السيد رئيس الحكومة،

أكثر من مرة على  األرقاـ اللي عطيتونا ظبعناىا ذىا
لساف كزيركم يف الصحة كعلى لسانكم كذلك يف قبة الربؼباف، 

كنديركىش مزايدات الدستورم ما  االربادككنقولوا على أف 
لباطبوكم من خبلؿ النبض دياؿ الشارع، من خبلؿ غسياسية 
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الشي اللي  ذالواقع اؼبعاش يف سبيطارات كاؼبستشفيات، ىا
 غنقولكم السيد رئيس اغبكومة، أف أىداؼ األلفية التالية ما

ربققش منها ما يذكر كفيات األمهات الواضعات ما زاؿ مستمر  
بنفس الوثَتة كفيات األطفاؿ دكف السن اػبامسة باقي كاين، 

عودة داء السل إُف معدالت سابقة، تراجعنا ككثَت يف ىاد اجملاؿ 
كل شي كيشهد ،كل شي هبمع على أف  ميداىذا فشل نظاـ ر

ميد البداية ديالو كانت خاطئة ككاف منذ سنتُت األكلُت يتعاد ار
ميد عندنا السيد اردياؿ البطاقة النظر يف الطريقة باش كن، ىا 

ميد منُت كيمشي للمستشفى اعند اؼبواطن العادم عندك بطاقة ر
جة ما كيلقى طبيب، ما كيلقى راديو، ما كيلقى حىت شي حا

البطاقة كبالتاِف كيخرج  ذاللي غيمكن يستفد منها من ىا
نة السيد رئيس اغبكومة للقطاع اػباص، بالنسبة لتخفيض األمث

دكاء خفضنا، خاصكم تعرفوا السيد  2000ق كثَت كتباىاك ب
رئيس اغبكومة أف ديك الوصفة اللي كيدم ديك اؼبواطن كىو 

طبيب شحاؿ فرحاف بأف الدكاء رخاص، راه كيمشي لعند اؿ
ا عندك يف الوصفة الطبية راه كاينُت كصفات طبية اللي ـ

، راه ملي االستفادةسنتيم دياؿ  50كيوصلش فيها درىم كال 
كتعطي أرقاـ أماـ اؼبواطنُت راه ىاديك األرقاـ مشتتة بواحد 
الطريقة اللي ما غيستافدش منها الفقَت، راه حباؿ الفقَت حباؿ 

سنتيم  50شي كياخذ داؾ  اؿ الغٍت، كلالوزير حباؿ الربؼباين بح
غَت ناجعة يف داؾ الوصفة الطبية، كبالتاِف ىادم راه سياسية 

حوايج أساسيُت  2م، ذالقضية ىا ذخاص تعيدك النظر يف ىا
كاينة ضعف البنيات األساسية إيبل ما حليتوش اؼبشكل دياؿ 
البنيات األساسية ما خصناش اؼبركحيات بقدر ما اؼبركحيات 

اجوىم يف الكوارث، راه اػبدمات الصحية خاصها تقرب كنحت
كاؼبركحيات كداؾ الشيء باش  TGVمن اؼبواطن كتنبداك نديرك

قبيبو الناس للرباط كللدار البيضاء، كبالتاِف السيد رئيس 
يبكنش نتكلمو على خدمات جيدة ككلوج ا اغبكومة راه ـ

فية، اػبدمات الصحية بدكف ما يكونوا اؼبوارد البشرية الكا

شي عيا  كاحد كتسٌت كل 200الطبيب اهلل وبسن عونوا أماـ 
باالنتظار كيمشيو األطباء ىبرجوا للقطاع اػباص كبالتاِف 

القطاع باقي  ذدارت حىت شي ؾبهود ؽباكتسمى اغبكومة ما 
.. حنا حنا معاكم على 

: السيد الرئيس
النائب، الكلمة للفريق  شكرا، انتهى التوقيت السيد

.  دقائق 5اغبركي يف حدكد 
: الكحيل فاطنة النائبة السيدة

. بسم اهلل والحمد هلل
ال تقاس :" اغبسن الثاين، السيد رئيس اغبكومة، قاؿ

قوة الدكؿ كاألمم دبدخراهتا من العملة الصعبة كال دبخزكهنا من 
أ  السؤاؿ ذاليـو يف ىا "الذىب كالفضة كإمبا بصحة شعوهبا

السيد رئيس ؾبلس  ،كالسادة الوزراء ،السيد رئيس اغبكومة
كاينة كاحد اجملهود صباعي اللي ال بد ما كبيي دكر  النواب،

السيد رئيس ؾبلس النواب كالسيدات كالسادة النواب احملًتمُت 
بالًتسانة التشريعية اللي كاكبت اغبكومة باش نعطيوىا األرضية 

كباقا ما كافياش، كلكن بغينا مبشيو يف  القانونية عبلش تشتغل،
كاحد السياسة منسجمة ىي سياسة دياؿ اؼبقاربة اعبهوية، إيبل 

ىاد السياسة اعبهوية أكؿ شيء . اؼبشكل ذعلى ىابغينا نتغلبو 
صنا إعادة انتشار اؼبوارد، ألف تكوف عندؾ االسًتاتيجية اللي اخ

نساء ك الرجاؿ بغييت كالربنامج اللي بغييت، إيبل ما عندكش اؿ
اؼبؤىلُت األكفاء، ما يبشيوش بعيد، كاليـو يبكن لنا نفتخرك 

كمغاربة باألطر الطبية كالشبو الطبية كاألعواف كالسائقُت دياؿ 
سيارات اإلسعاؼ، ألف فيهم كاحد اجملموعة كبَتة كتحلى 
بالنزاىة كاؼبصداقية كالوطنية ككيتضرب هبم اؼبثل على صعيد 

السيد الوزير، كغرسنا الكلي، كزرع الكلي  غرسنا القلب. الدكؿ
اليـو اؼبغرب غادم مزياف كخصنا نكونوا . كشرعنا لزرع األنسجة

ميد للدراكش كقضى كاحد األغراض، كلكن ما امتفائلُت كدرنا الر
كافيش السيد رئيس اغبكومة، اليـو التوصيل ما مقبولش 
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عببلية ىداؾ اؼبلف الناس اللي يف اؼبناطق ا ،كاؼبسطرة صعيبة
كالنائية كالبوادم كيديرك عليو رحلة ابن بطوطة باش يكملوه كيف 

قصركا مدة قرار اللجنة . االخر كيقولوا لو باقي ما جاكبوناش
اغباؿ، أياـ إذا اقتضى  4سيمانة، يف  اإلقليمية هباكبوا الناس يف
 تسٌت غيزيد تفاقم الوضعية ديالو؛ إيبلأما اؼبرض ما كيتسناش ك

نا اإلشكاؿ دياؿ البنيات التحتية، عندنا عند -ثانيا 
ص يبشيو اكاحد اؼبستوصفات ككاحد دكر الوالدة باػبصوص، خ

كىنا كنطالبو بالعدالة  ،ؽبم األطر الطبية كاخا غَت مرة يف الشهر
اؼبغريب خداـ غَت بصحتو ىي راس مالو  ،اجملالية لقطاع للصحة

تبقى لو ص اليـو نوفركا لو ىديك الصحة اخ ،السيد الوزير
كباش  ،وبزنوفميد ال ىم اكالدكلة ما تكلفش بو، ما وبتاج ال ر

 ،صنا نوفرك لو األمور اللي منُت وبتاجها يصيبهاانعاكنوه خ
سيارات اإلسعاؼ، العياالت كيولودك كيف الليل كيف النهار كيف 

كل سوايع، ككنعرض عليكم باش ذبيو تشوفوا دار الوالدة دياؿ 
عرباكة مبوذج باؼببادرة الوطنية للتنمية البشرية، راه كاينة كاحد 

الشي د  ذىا اجملموعة راه ما كايناش غَت اغبكومة اللي خدامة يف
صو ادرة ككاينة القطاع اػباص اللي اليـو خالصحة، كاينة اؼببا

يبد يدك للقطاع العاـ، ألف اؼبواطن كيؤدم غاِف يف القطاع 
اػباص، كالدكلة باقية ما دارتش ؽبم ربفيزات باش يبشيو للعاَف 
القركم، عبلش لكلينيكات كلهم غَت يف الدار البيضاء كالرباط 

مغاربة، ىادكؾ اللي يف أعاِف اعبباؿ ماشي  ؟كمراكش كفاس
كعلى األقل السيد الوزير  ،كاخا صحتهم ما تكونش ىي ىديك

نساء التلفزة باركة من األفبلـ كريو لل ،لناسا ذاستعملوا التوعية ؽبا
ماشي  ،طلعت ليو السخانة يبلكيفاش يتعاملوا مع كلدىم إ

سدييت  ،يقولوا ؽبم أشنو يديرك ليو ،يزيدك يغطيوه كىبافو عليو
ف فُت يبشيو ىادكؾ اللي شوية ما بقاكش بويا عمر مزياف كلك

بعض اؼبستشفيات كطلبوا مٍت اإلخواف باش . عاديُت نبا ىادكؾ
ميدلت  اؼبستشفيات يف 2نكونوا شوية جهويُت، كاينة 

سنُت كنبا كيتبناك، إيوا إما نكملوىم  6كالنواحي دياؽبا ىادم 

ة اؼبراكز االستشفائي ،كال نقولوا ؽبم نوظفوىم لشي حاجة أخرل
ا باش دكنا دايرينو غراه رجع القانوف للجنة راه برؾبناه هنار، 

كقلنا للوزير  فنوريوكم النواب كيعاكنوا اغبكومة باش زبدـ
اعبهوية كاؼبراكز  ذمشغوؿ غدا غنديركه االثنُت باش مبشيو يف ىا

شكرا لكم كاهلل ". إف سألتم اهلل اسألوه العافية.."اعبهوية
 .يعاكنكم

: السيد الرئيس

الكلمة لفريق  ،انتهى التوقيت ،شكرا السيدة الرئيسة
. دقائق 4التقدـ الديبقراطي يف حدكد 

: النائب السيد ادريس بوطاىر

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
. المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
يشرفٍت باسم فريق التقدـ الديبقراطي، أف أتناكؿ الكلمة 

يف إطار اؼبسائلة الشهرية اؼبوجهة للسيد رئيس اغبكومة كاليت 
اختارت فرؽ كؾبموعة األغلبية أف يكوف موضوع سؤاؽبا حوؿ 

كاقع الصحة كسبل االرتقاء هبا، على ضوء تقرير اجمللس 
منو أف كاقع االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي كالذم يستشف 

.  الصحة بببلدنا يعاين العديد من اؼبشاكل كاالختبلالت
كبالرجوع إُف كاقع اغباؿ كمن خبلؿ اجملهودات اليت 

قامت هبا اغبكومة، فإننا نسجل العديد من اؼبكتسبات 
كالًتاكمات اإلهبابية، كاليت أبانت عن جرأة كشجاعة كبَتتُت يف 

يت ظلت لعقود ذبًت التعاطي مع كاحد من أعقد القطاعات اؿ
نفس اؼبشاكل كاالختبلالت دكف أف تكوف ىناؾ حلوؿ عملية، 
بل أحيانا كانت مواضيع ذات الصلة بالقطاع َف يكن باإلمكاف 

 . اقتحامها أك التفكَت يف فتحها للنقاش كاػبوض يف تفاصيلها
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السيد الرئيس، 
قد نتفق صبيعا على أف قطاع الصحة باؼبغرب من بُت 

ات حساسية الرتباطو اؼبباشر بصحة اؼبواطنات  أكثر القطاع
كاؼبواطنُت كالرتباطو بقدرهتم الشرائية من جهة كما يعانيو كذلك 

ىذا القطاع من نقائص عديدة كمن اختبلالت متعددة، ال 
يكوف يف الكثَت منها للسياسات العمومية أم تأثَت مباشر عليها 

نسجل  إال أننا كبكل موضوعية ال بد أف. من جهة أخرل
كبإهبابية ما مت ربقيقو إف على مستول زبفيض أشبنة ما يزيد عن 

دكاء كالذم يهم بعض األمراض اؼبزمنة اؼبكلفة جدا أك  2000
الذم يتزايد " راميد"على مستول برنامج نظاـ اؼبساعدة الطبية 

، يف أفق اإلعفاء  عدد األسر اؼبستفيدة من خدماتو يوما عن يـو
من أداء االلبراط السنوم، إضافة إُف الكلي لؤلسر اؼبعوزة 

الطفرة النوعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع كاليت تزايدت 
بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات السابقة، سواء على مستول 
التوظيفات اعبديدة أك على مستول انتشارىا، دبا يضمن تكافؤ 

ىات الفرص يف العبلج بُت اؼبواطنات كاؼبواطنُت يف ـبتلف اًف
كأقاليم اؼبملكة دكف سبييز، عبلكة على الًتسانة القانونية اؽبامة 

اليت حظيت يف ؾبملها باإلصباع أك باألغلبية اؼبطلقة كاليت 
ستساىم ال ؿبالة يف التأطَت اعبيد للقطاع كحكامتو كإرساء 

.  شركط كفبارسات سليمة كفعالة كناجعة
يبقراطي يف تلكم السيد الرئيس، مسانبة فريق التقدـ الد

ىذا احملور، كىي مناسبة نعرب من خبلؽبا عن اعتزازنا دبا حققتو 
اغبكومة من خبلؿ كزارة الصحة يف ىذا القطاع اغبيوم كاؼبعقد 

يف اآلف ذاتو، رغم االختبلالت كالنواقص اليت ال تزاؿ تعًتيو 
كىذا شيء طبيعي بالنظر غبساسية ىذا القطاع كبالنظر 

 .عقود خلت للًتاكمات السلبية منذ
 
 

السيد رئيس الحكومة،  
جعلكم اهلل كحكومتكم كصبيع اؼبؤيدين لكم من الذين تقضى 

حوائج الناس على أيديهم، كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل تعاُف 
. كبركاتو

: السيد الرئيس
الكلمة للمجموعة النيابية  ،شكرا السيد النائب احملًـت
. لتحالف الوسط يف حدكد دقيقتُت

: النائب السيد عبد العالي محمد ىاللي
السيد رئيس الحكومة، 

السيدات والسادة النواب المحترمون، 
بغيت نقوؿ ملي يسمعٍت السيد رئيس اغبكومة، غادم 
نقوؿ لو كاحد الكبلـ مقتضب ىو اؼبستعجبلت، السيد رئيس 

اؼبستعجبلت قمت بزيارة أخَتة ألحد اؼبستعجبلت يف . اغبكومة
كجدت أف اغبالة كارثية، كاش حنا اؼبغاربة ظركؼ خاصة، ؼ

ككزارة الصحة باألطر دياؽبا ما قاداش باش تنظم ىاد 
د البشر اللي جالسة  600أك  500اؼبستعجبلت؟ حبيث ىاد 

كتسٌت ككاين طبيب كفبرض، كالطبيب كي غادم يعمل مع ىاد 
الناس كاؼبمرض كيفاش غادم يعمل مع ىاد الناس؟ باهلل السيد 

بنادـ موجود ككاحد كومة حالة تبكي ألنو الغالب اهلل كرئيس اٌف
م من جهة، من جهة ثانية بغيت هندر لكم ذق. العدد كبَت

كتعرفوا بأهنا مصاٌف مستقلة  les CHU ،les CHUعلى 
هبب السيد رئيس  les CHU ذىا. دياؽبا عندىا ميزانيات

انُت فملي تنشوفو قو. اغبكومة إعادة النظر يف اؼبيزانيات دياؽبا
التصفية دياؿ اؼبالية، قبد أف ىذه اؼبستشفيات ال تصرؼ صبيع 

ِف تنهضرك على اػبصاص ـ ،عتماداهتا كىذا غريب يف األمرا
االعتمادات اللي ما تصرفتش كتنهضرك تنلقاك كاحد العدد دياؿ 

 ،اؼبصاٌف اؼبسَتة بطريقة مستقلة ذيزانيات دياؿ ىااَف ذمن ىا
كىذا خاسرين،   les scannersكعدد دياؿ اآلالت الطبية

فلذلك هبب تبسيط اؼبساطر حىت تتمكن ىذه اؼبستشفيات من 
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ىذا من جهة، كمن . أداء مهامها كالقياـ بالواجب اؼبنوط هبا
 ...جهة أخرل ال هبب يف نظرنا نكراف ما عمل غبد اآلف 

: السيد الرئيس
الكلمة للسيد . شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت

 ،كمة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من التوقيترئيس اغبك
. تفضل السيد رئيس اغبكومة

: ، رئيس الحكومةابن كيرانالسيد عبد اإللو 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 السيد الرئيس،
اؾ الشي اللي بغينا ذكصلناش ؿ للي مااما غنختلفوش ب

كاليٍت ما عرفتش كاش من السذاجة دياِف كال شنو ىو السبب 
الشي  ذيقولوا الناس أكدم ىا كنجي ؽبنا كنتظر اإلنصاؼ؟ملي 

ككل كاحد يعطي  ،شي عيافذ اؿالشي متوسط، ىا ذىا مزياف،
غنكوف فرحاف، ملي  ،اؾ الشي اللي عياف باش يتقاد ذيد اهلل يف

كزير  ،كنسمع ىاد الكبلـ كنقوؿ زعما راه حنا، اظبحوا ِف
، اإلخواف الصحة من حزب آخر غَت اغبزب اللي كنتمي ليو

دياِف اللي معايا يف اغبزب كيسولوين، عبلش دايبا انت كتشيد 
بوزير الصحة؟ كاإلخواف الوزراء االخرين حىت نبا كيسولوين، أنا 
كنشتغل معاه مباشرة، كنشوؼ النصوص القانونية اعبريئة اللي 

دكز السيد كزير الصحة، كنشوؼ اإلقبازات الكربل على 
كعلى مستول التجهيزات اللي  مستول التجهيزات األساسية

اؼبستشفيات، كنشوؼ اجملهود اللي كيبدؿ كاظبحوا  كتكوف يف
ِف اجملهود اللي كيعًتفوا لو بو اؼبواطنُت ما كنظنش تدار شي 

اغبكومة لآلف ما  ذياؿ الرأم من هنار اللي جينا ؽبااستطبلع د
الشي  ذكىا ،الصحة بُت الوزراء ىو األكؿطلعش فيو السيد كزير 

ال، ك ببلدنا شي عاَف آخر كال يف كلو إذف كيفاش؟ كاش يف
اؼبتدخل  ذاجملهود فحاؿ اللي قاؿ ىا ذاألقل اعًتفوا لو هباعلى 

شي اللي تدار مزياف كلكن راه ما ذ اؿاألخَت، قاؿ أكدم ىا
الشي،  ذحىت أنا متفق معاكم ما كافيش ىا كافيش كعندك اغبق

دا بو إيبل ظبحتيو ِف فُت ماجينا كاين أسباب كثَتة كأكؿ ما غنب
ؽبنا كتقولوا لينا مناسبات متعددة كمواضيع متعددة، ىذا مشركع 

ميد اميد حباؿ اللي قاؿ الدكتور، قاؿ الرادياؿ جبللة اؼبلك، الر
ىذا مشركع دياؿ جبللة اؼبلك، كاش جبللة اؼبلك طبيب؟ 
ِف  شكوف اللي نفذ القرار دياؿ جبللة اؼبلك، اغبكومة، اظبحوا

ما تبقاكش تفرقوا بيناهتم، جبللة اؼبلك ىو اللي أعطى التوجيو 
أزيبلؿ -األكؿ باش يكوف، تكوف التجربة يف اؼبنطقة دياؿ تادلة 

كليٍت ملي جات ىاذ اغبكومة جبللة اؼبلك كنعتقد أنو إكراما 
منو ؽبذه اغبكومة لكي تنجز شيئا مهما، كإكراما منو لشعبو أنا 

راه  ابن كَتافاجمللس الوزارم قاؿ ِف السي كاحد النهار كنا يف 
ميد هنار الثبلثاء، قلت نعم اغادم نديرك اإلطبلؽ دياؿ الر

آسيدم هنار الثبلثاء راه غادم نكوف يف فرنسا راؾ سيفطيٍت 
فرنسا قاؿ ِف نوخركا  إذف غنكوف يف االثنُتقاؿ هنار  ،..باش

ُف ميد عاىاذ الشي، كدار اإلطبلؽ دياؿ التعميم دياؿ الر
اؼبغرب كامل، ىاذم شجاعة منو كثقة منو يف النفس ديالو كيف 

اغبكومة ديالو، احنا اللي من بعد نضنا كندبرك األمور، 
ما تبقاكش تفرقو اؼبغاربة  ،بالتوجيهات ديالو بالدعم ديالو

يسحاب ليهم كاش كاين اؼبلك كعندك شي ؾبموعة خدامة معاه 
كيدير اؼبلك  شي الليأك كاين حكومة أخرل كًتكف، كل 

ال آ سيدم ىاذ  ،شي اللي كتدير اغبكومة خايب ؿمزياف، ؾ
اغبكومة كاغبكومات السابقة ككاغبكومات البلحقة ىي 

 ،حكومة جبللة اؼبلك، خليونا اهلل ىبليكم، شوية دياؿ اؼبعقوؿ
راه إيبل درتيو ىاذ الشي ما نبقاكش نقولوا ىاذ اؽبضرة، جبللة 

م، جبللة اؼبلك ىو القبة دياؿ اؼبلك ماشي طبيب، كماشي قاض
ىاذ البناء كامل، كيعطينا التوجيهات، تيتخذ القرارات الكبَتة 

ال قبحنا احنا إيبل ما مكلكن احنا اللي كنمشيو نشتغلو كإ
قبحناش راه احنا كلكن ماشي تبداك تفرقو تقولوا ال ىذا دياؿ 
جبللة اؼبلك إذف قبحت، كىذه ديالكم إذف ما قبحاتش، راه 

. ا خليونا نكونوا يعٍت معقولُت،معقوؿ ىاذ الكبلـ ىذ ماشي
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با على مستول ىاذ الشي اللي دارت انا دمؿ اأر 
اغبكومة، اهلل هبازيكم خبَت، يف ىاذ اجملاؿ بالضبط دياؿ 

الصحة، يف ىاذ اجملاؿ بالضبط دياؿ الصحة راه من اللي كاينة 
ف شي حاجة ظبيتها الرمزية، مللي كنسمع أنا شخصيا كمواط

ىذاؾ الشي اللي قاؿ ىذاؾ األخ كخا ذاؾ الرقم كقيبل األخ 
 les urgencesيف  600،  500عندك فيو شوية اؼببالغة، 

ىذة غادم توِف الصُت الشعبية، ال بزاؼ تقدر تكونوا طبسُت 
اظبحوا  600، 500ستُت راه مشكل، كلكن ال ما كاينش 

كرًن، راه ِف، كلكن أنا حىت أنا دبا ما كنمشيش اظبع األخ اؿ
كنعطي أنبية كبَتة للتدخبلت ديالك، راه أنا ما كنمشيش دبا 

les urgences  كلكن كنت كنمشي إُف عهد قريب، حىت
يف األياـ األكُف دياِف دياؿ رئاسة اغبكومة، فعبل اؼبناظر اليت 
نرل ىناؾ مؤسفة، متافقُت، اؼبسشتفيات ما كتمشاش حباؿ 

ر كذلك من ذ بعُت االعتبااللي بغينا، كلكن خاص اإلنساف يأخ
 les hélicoptèresدياؿ  4ِف كتسمعوا أين انطلقنا ألنو ـ

 les كينوض كاحد األخ كيقوؿ ليك ما خصيناش 
hélicoptères  ال أ سيدم خاصيناles 
hélicoptères  ىذكؾles hélicoptères  تيعتقوا لينا

دة ذيك اؼبرأة مسكينة اللي يف اعببل اللي ما كانتش غادية الوال
يد دياؽبا دياؽبا تتم بسبلـ، غادية تفقد إما حياهتا إما حياة الوؿ

، كذلك اإلنساف اؼبريض كال كتذكركا حىت 2إما اغبياة دياؽبم ب
ذاؾ اإلنساف اللي مشينا جبناه اللي مات يف الثلج كاللي خفنا 
عليو ال تاكلو اغبيوانات، ىاذ النوع دياؿ الناس كأما مائة ككذا 

ؾبهزة، مستشفى متنقل ىاذ  ambulancesكستوف 
دياؿ الكليات  3أك  2الكلمات َف تكن موجودة يف اؼبغرب، 

كل كاحد  LES CHUدياؿ الطب، ما نعرؼ شحاؿ دياؿ 
أشياء كثَتة ستوقع آ  ،دياؿ الدرىم 2كيكلف مليار فاصلة 

اإلخواف، ىاذ األشياء الكثَتة، هبب أكال أف كبمد اهلل عليها 
يها يف أكثرىا توجيهات دياؿ جبللة كنقوؿ ليكم حىت ىي ؼ

 ذربلت هبا ىااؼبلك ببل ما تكلموا على الشجاعة اللي 
ملي حررت الرأظباؿ يف االستثمار  يف اجملاؿ الصحي،  ،اغبكومة

م بوحدىا إف كانت لكافية يا رسوؿ اهلل، ذير ىااظبحوا ِف غ
م غادم ؿألنو غادية تدفع الوسط باش يكوف فيو منافسة ـك

غَت يكوف منافسة ما غيستافد إال اؼبواطن العادم، كلكن ماشي 
فقط كذلك كاحد اجملموعة دياؿ القوانُت اللي مرتبطة  الشي ذىا

القضية دياؿ التغطية الصحية بالنسبة  ذميد كاين ىااباإلضافة للر
اؼبغرب،  ذعاـ كأمل يف ىا 20ىن منعرفش كاش اللي بقات كتس

ش ألف خاص القوانُت زبرج كخاص التشاكر طبعا باقي ما نفدهنا
 30مع األطراؼ كاحدا كاحدا كحنا راه حنا انتقلنا من كدا ك

ميد اطبعا غتقولوا ليا الر ،يف التغطية الصحية %62إُف  %
اؾ الشيء اللي بغينا، أكال كقبل كل شيء ذنلقاكش كنمشيو ما 
 9.9ألف  420ألف، اظبعوا األرقاـ من  420انتقلنا من 

الرقم ىذا راه مرعب كانا نقولكم كاحد  ذغَت ىا  مبليُت
 ما 9.9ألف ؿ  420القضية، من الطبيعي إيبل انتقلنا من 

م يبشيو، طبيعي، تصور كاحد اعبهة ؿيلقاكش الناس اػبدمات ـ
دياؿ  9.9ميد كالت ىازا األف يف إطار الر 420كانت ىازة 

كانوش  للي مااؼببليُت دياؿ الناس ككاحد العدد دياؿ الناس ا
ميد اهنائيا كيتوجهوا للمستشفيات اليـو كيعرفوا باللي عندىم الر

اؾ الشيء إيبل جاب اهلل ذكانوش كيمشيو هنائيا ا كيمشيو، ـ
اؼبرض كيبقاك فيو حىت كي، كلكن إيبل بغا شي كاحد فيكم 

الرعاية  كذنا شحاؿ دياؿ الناس مشاك باش ياخينتاقدنا يقوِف
اؾ الشيء اللي قيقلبوا عليو كشحاؿ ذاك الصحية كتعاعبوا كلق

قع دير شي حاجة مزيانة لقاكش، ألف يف اؼبغرب أش تيوا اللي ـ
كيقضيو الغرض أش كيديركا ؟  9الناس كيمشيو  10ديرىا 

كا مكيسكتوا، كاحد كيوقع لو شي مشكل كيتقلب عليو العاَف، إ
باقي  شنو اظبحوا ليا اهلل يبارؾ يف العركبية ديالنا، آش قالوا ؟

بقاكش؟ آش قالوا؟ آش قالوا؟ قاؿ لك ا شي عركيب ىنا كال ـ
دكيو علينا كجيو علينا، آكدم أسي رشدم اظبيتك ياؾ، دكيو 
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اللي بغينا يف  اؾ الشيذكصلناش ؿ علينا كجيو علينا، ما زاؿ ما
الشيء اللي بغينا أنا غنقوؿ لكم كاحد القضية، ما  ذكىاالصحة 

 غنوصلولوش إيبل بقينا غَت كنبنيو يف اؼبستشفيات ما
غنوصلولوش إيبل بقينا غَت كنشريو يف السكانَتات كلَتيبات 

بقينا غَت كنشريو يف األدكية كداؾ الشيء، خاصنا كذلك 
ؽبا ليك اؼبقاربة، كأنا كنقوؽبا للسيد الوزير كنعاكد نقو جعونرا

السيد الوزير عبلنية، ما استطعت من اػبدمات الصحية ارفع 
يديك عليو، ماشي ترفع التمويل دياؿ الدكلة، ال بالعكس 
التمويل دياؿ الدكلة غنقوؿ لك كاحد القضية السيد كزير 

 مليار دياؿ الدرىم ما 14الصحة خاصنا نزيدك فيو، ىاديك 
يديك عليو  كفياش، خاصنا نزيدك فيو كلكن خاصك ترفع

عبلش ألنو ملي كنديرك سكانَت ككنديرك ليَتًن ككنديركا يف يد 
، يعٍت حباؿ كاحد اغباجة فُت كاللي كيتبدلوا على داؾ الشياؼبوظ

تسلفهاش، ا غالية كثقيلة غَت السيارة اإلنساف تيقولك ـ
فكيفاش ليَتًن ككيفاش لسكانَت ككيفاش داؾ الشي دياؿ 

دياؿ العجب العجاب اللي كال  الراديو؟ ككيفاش داؾ الشيء
عندكم كُف عندكم كاحد العدد دياؿ األجهزة كثَتة جدا؟ 

حىت كتخسر  افشحاؿ ما جربيت كاألدكية ديالنا اللي كتبقا لينا مت
 ذىا ORصو الكبدة ، اىذا خ الشي ذألف ىا ،إُف آخره
الوطن كخاصها  ذالكبدة السيد الوزير نقصات يف ىاالقضية 

النية كنعاكد نقوؽبا بالدارجة نعاكد هننيك عترجع كخا خاصٍت 
فهموىاش الناس بالعربية أنك استطعت كاحد الدكاء ا ـ يبلإ
مليوف دياؿ السنتيم 100للي كانوا اؼبغاربة إُف بغاكه كيشريوه  ا

برافو عليك السيد الوردم،  الف لاير 60توجدك ليهم ب 
أنا تنقوؿ كربدييت فيو الدكؿ الكربل، برافو عليك السي الوردم 

ؽبا من الربؼباف اهلل ىبرجها بسبلمة حىت ىي، اؼبسألة الثانية ما 
ألف دياؿ  80صنا اصناش السي شكوف اللي قاؿ لينا خاخ

األطباء؟ راه كاحد الصفر راه عندؾ السي لزرؽ درتيو ماشي ىو 
 8000، 7000كال  8000ألف شي  80ىذاؾ ماشي 

ليا النهار اللي ازبذ ماشي ساىلُت دياؿ األطباء، كلكن اظبحوا 
السيد الوزير القرار باش الطلبة ديالنا اللي تيقراك يعطيو من 

م ناض كيغوت علينا، إيوا ش الوقت دياؽبم عامُت لببلدىم كل
نديرك اإلخواف؟ النواب الربؼبانيُت ملي كنجيو نتاخذك كيفاش غ

قرار اللي ىو يف صاٌف الشعب كاجملتمع كتقولو لينا ضريتو 
ملي كاف نًتاجعو على ىاذ الشي ملي كانًتاجعو  باألطباء،

صكم األطباء كاؼبمرضُت كاؼبوظفُت دياؿ الصحة، اتتقوؿ لينا خ
صكم زبتارك كحدة فيهم كاش بغيتيو لبليو الطلبة اما يبكنش خ

على خاطرىم كال بغيتيو تعاعبو الناس كيبشيو اؼبوظفُت ديالنا 
اه ما تنزلناش على نقوؿ ليكم رأنا غ للجباؿ كاؼبناطق النائية؟

ىذاؾ القرار راه السيد الوزير راه ملتـز مع ىاذكؾ اإلخواف الطلبة 
باش غادين يعاجلوا ذاؾ الشي كراه احنا كنحاكلو ككنفكركا، أنا 
من األمور اللي قلت لو قلت لو شوؼ كيفاش تدير للناس اللي 

كيشتغلو يف الصحة، القطاع اػباص يبشيو يشتغلو عندنا كلو 
ر يف األسبوع كاحنا لبلصوىم، يطلعوا منها يديو معهم غَت هنا

األجر عند اهلل سبحانو كتعاُف كمنها يعاكنو ببلدىم كما 
غيستافدكش بزاؼ بطبيعة اغباؿ، كلكن ماشي مشكل اإلنساف 

إيبل خدـ ببلدك، كاش ببلدؾ ككبلتك كشرباتك كقراتك 
كصبلتك حىت كلييت طبيب كتضن عليها بيـو كاحد يف 

، أنا ال أعتقد أف اؼبغاربة ىكذا، كحىت ىاذكؾ الشباب األسبوع
ما كنعتقدش أهنم كَتفضو، كخا أف الظركؼ اللي عملناىم 

شي كيساندىم، اآلباء دياؽبم  كانت مزيانة كلكن ناض كل
كاألمهات دياؽبم كناض كل شي كيساندىم، ال ما بقاكش فيكم 

عظيم أنا ىاذكؾ الناس اللي يف البوادم كىاذكؾ الناس كاهلل اؿ
عندم عندم العركسة دياِف مرات كلدم أقسم لكم باهلل العلي 

العظيم ككتقرا، أقسم لكم باهلل العلي العظيم ما كنت مستعد 
اؽبا نّدخل ؽبا باش ما سبشيش ياؾ كنت غنخليها غتمشي بح

ا اؼبغاربة ذإيبل ما درناش ىك ،..حباؿ الناس، كنحلف باهلل
لو باللي كاجب، ماشي ماشي طبعا كاجب كذيك الساعة قو
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شهور عادم يقدـ  5حباؿ ىذا اللي عاد جام اليـو حىت بقات 
عليا استقالتو، إيبل  كنتيو متافقُت معاه، إيبل كنتيو متافقُت 

 ...معهم قدمو استقالتكم حىت أنتما ىّنيونا منكم
 : السيد الرئيس

ننتقل اآلف للسؤاؿ احملورم الثاين حوؿ السياسة 
الشباب، تقدـ بو الفريق االستقبلِف للوحدة  اغبكومية يف ؾباؿ

كالتعادلية أعطي الكلمة يف حدكد دقيقة كاحدة لطرح السؤاؿ 
. احملورم، فليتفضل كاضعو السؤاؿ، تفضل السيد النائب، تفضل

:  النائب السيد منصور لمباركي
السيد الرئيس، 

السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

نسائلكم السيد رئيس اغبكومة حوؿ التدابَت اليت قمتم 
هبا من أجل تنفيذ مضامُت االسًتاتيجية الوطنية اؼبندؾبة 

للشباب من حيث الغبلؼ اؼباِف اؼبرصود كغَتىا من التدابَت 
الضركرية، كاػبطوات اليت تعتزموف القياـ هبا من أجل ضماف 

اؼبغريب من كل الفرص اليت التوزيع العادؿ الستفادة الشباب 
تتيحها ىذه االسًتاتيجية، علما أف ببلدنا ستحتضن الشهر 
 .اؼبقبل فعاليات مدينة الرباط عاصمة الشباب العريب بامتياز

: السيد الرئيس
الكلمة للسيد رئيس  ،شكرا السيد النائب احملًـت

. اغبكومة لئلجابة عن السؤاؿ احملورم الثاين
: ، رئيس الحكومةابن كيرانالسيد عبد اإللو 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
. الهآلو وصحبو ومن واعلى رسول اهلل و

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

لقد البرطت ببلدنا يف اعتماد سياسات لفائدة الشباب 
دبقتضيات نوعية لتدبَت الذم جاء  2011انسجاما مع دستور 

الشأف الشبايب كتنفيذا لبللتزامات الواردة يف الربنامج اغبكومي 
الذم أكد على ضركرة التعامل مع قضايا الشباب كفق تصور 

مشوِف، ينسق كيدعم جهود كل اؼبتدخلُت يف قضاياه ضمن 
مقاربة تشاركية، كىو ما سبت ترصبتو يف إطار االسًتاتيجية 

للشباب، كتعد ىذه االسًتاتيجية إطارا مشًتكا   الوطنية اؼبندؾبة
كموحدا ؼبختلف السياسات العمومية اؼبوجهة لفائدة الشباب، 
كقد انبثقت ىذه االسًتاتيجية من اغبوار الوطٍت للشباب الذم 

ألف شاب كشابة كتركز ىذه االسًتاتيجية  27عرؼ مشاركة 
اؽبشة  على اإلدماج االقتصادم كاالجتماعي للفئات الشبابية

: ؿباكر أساسية 5من خبلؿ 
زيادة الفرص االقتصادية للشباب كإنعاش كتشغيلهم،  -أكال 

كقد مت إطبلؽ ؾبموعة من اؼببادرات يف ىذا االذباه خاصة 
:  الربامج التالية

ربسُت نظاـ التكوين من أجل اإلدماج الذم يستهدؼ أساسا -
الشباب يف بداية مشواره اؼبهٍت؛ 

ت حديثة النشأة على تشغيل طاليب العمل يف مساعدة اؼبقاكال 
إطار عقود شغل غَت ؿبددة اؼبدة مقابل ؾبموعة من التحفيزات 

الضريبية كاؼبالية؛ 
بدء تنفيذ نظاـ اؼبقاكؿ الذايت الذم عرؼ إُف حد اآلف قباحا  

فاؽ التوقعات؛ 
كيف إطار تأىيل الشباب من حاملي الشهادات، مت إطبلؽ  

الؼ شاب كشابة يف مهن الًتبية كالتكوين؛ آ 10برنامج لتأىيل 
ألف  25كما مت إطبلؽ برنامج ثاين يهم التأىيل اؼبهٍت ؿ  

شاب كشابة يف مهن أخرل كمطلوبة يف سوؽ الشغل، ىادك 
عندىم اإلجازة كدرنا  ؽبم كاحد التكوين غيوصل حىت لسنة، 

كياخذ فيو منحة ككيتكونوا يف أمور أخرل؛ 
 2021الوطنية للتكوين اؼبهٍت يف أفق اعتماد االسًتاتيجية  

سنوات سيساىم  5مليار درىم خبلؿ  65بغبلؼ ماِف يبلغ 
فيها كل من القطاعُت اػباص كالعاـ من أجل تعزيز تنافسية 
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االقتصاد الوطٍت كخلق فرص الشغل، كسيستفيد من ىاتو 
مبليُت مواطنة كمواطن، من خبلؿ التكوين  10االسًتاتيجية 

ؽ إدماجهم يف سوؽ الشغل، ما خاصش، باقي كالتأىيل يف أؼ
من بعد اليـو نبداك نلقاك شي درم ما كيدير كالو، خاصو يا إما 
يكوف تيقرا يف اؼبدرسة العمومية، إما يكوف يف التكوين اؼبهٍت إما 

يكوف كيشتغل؛ 
ثانيا الرفع من فرص كجودة كلوج الشباب إُف اػبدمات  -

كؼ هباد اػبصوص عند األساسية كربسُت جودهتا، كيبكن الوؽ
 605تعزيز شبكة مؤسسات دكر الشباب حيث يبلغ ؾبموعها 

بالعاَف  258بالوسط اغبضرم ك 347دارا للشباب من ىاد 
حيث بلغ . القركم، تنظيم اؼبخيمات الصيفية لفائدة الشباب

كبو " عطلة للجميع"عدد اؼبستفيدين خبلؿ اؼبوسم اؼباضي من 
شبكة اؼبنشآت الرياضية  ألف مستفيد، تعزيز كتأىيل 226

ببناء عدد ىاـ من القاعات اؼبغطاة كاؼبسابح، إُف جانب اؼبراكز 
 321مركز فيما  358السوسيو رياضية للقرب حيث مت فتح 

 مركزا آخر يف طور اإلقباز، 
تعزيز اؼبشاركة الفعالة للشباب يف اغبياة : ثالثا -

االجتماعية كاؼبدنية كاؼبشاركة يف صنع القرار كيصب يف ىذا 
االذباه مشركع القانوف اؼبتعلق باجمللس االستشارم للشباب 

كالعمل اعبمعوم الذم مت إعداده، كالذم سيعرض خبلؿ األياـ 
مصادقة قبل القليلة اؼبقبلة حبوؿ اهلل على ؾبلس حكومي لل

إحالتو على اؼبؤسسة التشريعية؛  
تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف من خبلؿ مبلءمة القوانُت  -

 ذا الصلة كازباذ اإلجراءات البلزمة يف ىذا االذباه؛ 
تقوية األجهزة اؼبؤسساتية للتواصل كاإلعبلـ كالتقييم  -

كاغبكامة كىو ما سيتعزز خاصة بإرساء اجمللس االستشارم 
عمل اعبمعوم الذم سيتوُف كقوة اقًتاحية دراسة للشباب كاؿ

كتتبع القضايا اليت هتم الشباب، كتقدًن االقًتاحات الوجيهة من 

أجل النهوض بأكضاع الشباب كعملو اعبمعوم، ككذا ربفيزه 
 . على االلبراط يف اغبياة الوطنية بركح اؼبواطنة كاؼبسؤكلية

عربية كمن كختاما، ذبدر اإلشارة إُف أف جامعة الدكؿ اؿ
منطلق كوف اؼبغرب من الدكؿ األعضاء الرائدة يف السياسات 
اؼبستهدفة للشباب منحت ببلدنا احتضاف فعاليات الرباط، 

من أجل "ربت شعار " 2016عاصمة الشباب العريب لسنة "
، كستشهد ىذه التظاىرة اليت تشكل "شباب متعايش كمبدع

عريب يف شىت ملتقى حقيقيا لئلبداعات كمبادرات الشباب اؿ
 ،شاب كشابة من الدكؿ العربية 3500اجملاالت مشاركة كبو 

 . كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل تعاُف كبركاتو
:  السيد الرئيس

، الكلمة لفريق  شكرا السيد رئيس اغبكومة احملًـت
.  دقائق دكد ثبلثالعدالة كالتنمية يف ح

:  النائب السيد يونس مفتاح
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

.  المرسلين
السيد رئيس الحكومة المحترم،  

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،  
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

السيد الرئيس، 
مناقشة موضوع السياسات العمومية اؼبتعلقة بالشباب، 

قاربة، حىت ال لبطئ عنده نسبة كبَتة مرتبطة دبنهجية اَف
اؼبداخل، فبُت مقاربة كبلسيكية كبُت مقاربة جزء كبَت منها 

كتعتمد فقط على اعبانب اؼبطليب، هبب اليـو أف نبلور مقاربة 
مبنية على ربرير اؼببادرات، على ربرير الكفاءات، كعلى التحفيز 

دياؽبا قصد إجابة معقولة لواحد العدد من القضايا دياؿ 
ء على احتياجات، بناء على أكلويات كبناء على الشباب، بنا

معطيات حقيقية حىت نتجاكزك كاحد العملية دياؿ التقزًن دياؿ 
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قضايا الشباب يف نقط معينة أك يف فئات معينة على غرار ضبلة 
 كمة ديالكم، السيد الرئيس،  قامتالشواىد كغَتىا، اغبك

اءات غَت بإجراءات غَت مسبوقة من االستقبلؿ لليـو كانت إجر
مسبوقة يبكن لنا هنضرك على االسًتاتيجية الوطنية دياؿ التكوين 

مليار دياؿ الدرىم، التغطية  65اؼبهٍت بغبلؼ ماِف متاع 
آالؼ  10الصحية دياؿ الطلبة، اسًتاتيجية التكوين كالتأىيل د 

ألف، القضية دياؿ اؼبقاكؿ الذايت مث نقطة أساسية  25ك 
قضية دياؿ فصل التكوين على سيكوف ؽبا ما بعدىا ىي اؿ

ال التوظيف، كىي نقطة مهمة، ألف من شأهنا التوسيع ألف إم
نبقاك كنعتمدك فقط على اؼبناصب بقينا باؼبقاربة الكبلسيكية غ

اؼبقاربة غادم  ذيف حُت هبا اؼبالية اللي كيوفرىا قانوف اؼبالية،
نتحررك قصد توسيع ىاد الفئات متاع اؼبستفيدين، أكيد السيد 
رئيس اغبكومة أف ىناؾ كاحد العدد من النقائص على مستول 

قضية التعليم كاحنايا القضية دياؿ اللجنة التقنية اللي درتوىا 
على مستول رئاسة اغبكومة قضية مهمة، قضية أخرل كنغفلوىا 

قايف اؼبوجو للشباب، احنا اليـو بُت تطرفُت، كثَتا ىي العرض الث
إما تطرؼ يف اذباه معُت أك تطرؼ اذباه آخر، كلكن بناء 

الشخصية دياؿ الشباب كفق مقومات الشخصية اؼبغربية ما زاؿ 
 .كنلمسو فيو كاحد النقص

على مستول اإلعبلـ العمومي العرض الذم يقدـ للشباب 
التأخر غَت اؼبفهـو  على ما زاؿ ىناؾ نقص مث، السيد الرئيس، 

مستول تقدًن مشركع اجمللس االستشارم للشباب كالعمل 
كالنسخة األكُف من  2013اعبمعوم، االسًتاتيجية نوقشت يف 

 ذ، ىا...إُف يومنا ىذا ما زاؿ كن 2013اؼبشركع كانت يف 
 3طلب منا على األقل يف تقديرنا الشي، السيد الرئيس، تيت

اؼببادرات يف  ذالتنسيق كذبميع ىا ألكُف،األمور أساسية القضية ا
حقيقة على اسًتاتيجية كثيقة موحدة، حىت نتمكن من اغبديث 

حقيقة سبكننا من ربديد التدابَت كاألكراش، سبكن من منهجية 
دقيقة كآليات مضبوطة للتتبع كالتقييم، اآلف مطركح علينا يف 

ابل القياس إطار اغبكامة سؤاؿ الربؾبة الزمنية سؤاؿ اؼبؤشرات مق
. سؤاؿ اعبهات اؼبكلفة كبالتاِف عبنة أفقية

 : السيد الرئيس 
الكلمة للفريق االستقبلِف للوحدة كالتعادلية يف  شكرا،

. ثانية 15حدكد ثبلث دقائق ك
 : النائب السيد منصور لمباركي

السيد الرئيس، 
، السادة النواب

ت رئيس اغبكومة على ىاتو التوضيحانشكركم السيد 
اليت تفضلتم هبا، لكننا أكد أف  

إشكاليات متعلقة باالسًتاتيجية اؼبندؾبة حوؿ   3أطرح 
الشباب، كما تعلموف السيد الرئيس، عملت اغبكومة على 
 5إخراج االسًتاتيجية الوطنية اؼبندؾبة للشباب كاليت تضمنت 

من الفرص االقتصادية اؼبتاحة ؿباكر، توزعت حوؿ الرفع 
للشباب كمن قابليتهم للتشغيل كتطوير كلوج الشباب إُف 

اػبدمات األساسية كربسُت جودهتا كتقليص الفوارؽ اعبغرافية 
كتشجيع الشباب على اؼبشاركة الفاعلة يف اغبياة االجتماعية 
كاؼبدنية، كصناعة القرار كتعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف كتقوية 

ات اؼبؤسساتية اؼبتعلقة بالتواصل كاإلعبلـ كالتقييم اؼبقتضي
. كاغبكامة

لكن اإلشكالية األكُف متعلقة بآليات التنسيق 
كااللتقائية اؼبتاحة بُت ىاتو االسًتاتيجيات كاالسًتاتيجيات 

كالربامج القطاعية األخرل سواء اليت مت إخراجها سلفا أك تلكم 
تتداخل مع اليت تعكف اغبكومة على إعدادىا كاليت 

االسًتاتيجيات يف عدد من اجملاالت كاؼبواضيع من قبيل مسألة 
التشغيل؛ 
أما اإلشكالية الثانية فًتتبط بغياب مؤشرات تتبع تقييم  

تنفيذ ىذه االسًتاتيجية كفق جدكؿ زمٍت ؿبدد من أجل التعرؼ 
عن كثب على مستول تقدـ آليات التنفيذ؛ 
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ة السيد رئيس اغبكومة، فكما أما االسًتاتيجية الثالثة كاألخَت 
تعلموف أف ىاتو االسًتاتيجية كانت شبرة نقاش كطٍت شاركت فيو 

عدة ىيئات كمنظمات شبابية ككذلك شبيبات حزبية على 
اؼبستول الوطٍت ككاف ىناؾ حوار كطٍت ما بُت القطاع الوصي 

كزارة الشباب كاؽبيئات الشبابية على اؼبستول الوطٍت كاليت 
كل جدية كمسؤكلية أملة أف ربقق ؾبموعة من البرطت فيو ب

. الطموحات اػباصة بالشباب اؼبغريب
كىذا ما يفرض ضركرة الوفاء بااللتزامات من خبلؿ  

تسريع عجلة تنفيذ ىاتو االسًتاتيجية اليت ذبيب على عدد من 
اإلشكاالت كاألسئلة العالقة بالنسبة للشباب، كزبلق ؽبم األمل 

شروبة عريضة من الشباب اؼبغريب غَت يف مغرب أفضل، رغم أف 
كاعية كمدركة دبضامُت ىاتو االسًتاتيجية، كما أف فئات عريضة 
من الشباب اؼبغريب ليست على علم بوجود ىاتو االسًتاتيجية 

السيد رئيس اغبكومة، إضافة إُف أف ىناؾ غياب آليات حقيقة 
لتجسيد ىاتو االسًتاتيجية كجعلها يف مستول تطلعات 

رات الشباب كمواجهة التحديات اليت يفرضها الواقع كانتظا
اؼبغريب، من حيث التشغيل السيد رئيس اغبكومة، من حيث 
التعليم السيد رئيس اغبكومة، من حيث السكن البلئق، من 

حيث التنشئة االجتماعية اليت تضمن ضباية اؽبوية الوطنية 
ط كاإلنسية اؼبغربية كضماف العيش الكرًن للشباب حىت ينخر

بالفعل يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية للببلد كيكوف فاعبل 
لتقدـ الدكلة كازدىارىا لتحتل بذلك اؼبكانة البلئقة هبا بُت 

األمم كالشعوب، لذا أطلب منكم السيد رئيس اغبكومة، ضركرة 
بذؿ ؾبهود مضاعف من أجل تقريب ىاتو االسًتاتيجية من 

لدعوة السابقة من أجل عمـو الشباب اؼبغريب موازاة مع ا
.    تنفيذىا، كشكرا
: السيد الرئيس 
الكلمة لفريق التقدـ الديبقراطي يف حدكد ثبلث  شكرا،

. دقائق

:  النائب السيد ادريس الرضواني
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيدات والسادة الوزراء،  
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ىم شروبة كاسعة من يشرفٍت أف أتدخل يف موضوع م

اجملتمع، إهنا قوة التغيَت االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي، 
شروبة الشباب ؼبا ؽبا من إمكانيات يف إدارة القوة االقتصادية 
كربريك العجلة السياسية كاالجتماعية أيضا، إننا إذ نسجل 

بإهباب اجملهودات اليت تقـو هبا اغبكومة كاليت ترـك إُف إدماج 
باب يف السَتكرة التنموية اليت تعرفها ببلدنا، أيضا فعاؿ للش

. نسجل اؼبعطيات اليت تفضلت بتقديبها يف معرض جوابكم
إننا يف فريقنا نؤكد أف التنزيل السليم للوثيقة الدستورية  

يف ؾباؿ الشباب هبب أف يتجو أساسا إُف أكال توسيع كتعميم 
، تيسَت كلوج مشاركتو يف التنمية الشاملة كاؼبستدامة للببلد

الشباب إُف سوؽ الشغل اؼبعضلة اليت أرقت صبيع اغبكومات، 
كما أحوجنا إُف تشغيل شبابنا للنهوض باقتصادنا كإحداث تغيَت 

. حقيقي على مستول ؾبتمعنا
كباؼبناسبة نثمن يف ىذا السياؽ مشركع اؼبرسـو الذم  

صادقت عليو اغبكومة مؤخرا، كالذم يهدؼ إُف إحداث إعانة 
ألف شاب من حاملي اإلجازة يف حدكد ألف   25ىيل لتأ

درىم شهريا، كندعوه إُف توسيع االستفادة من ىذا الربنامج 
كسبديد فًتة الدعم اؼباِف إُف حُت حصوؽبم على مناصب شغل 
تتبلءـ مع مؤىبلهتم، كما ىو الشأف يف الدكؿ الرائدة يف ىذا 

. اجملاؿ
، أيضا إف الشغل ىو كرامة السيد رئيس اغبكومة 

معاعبة االختبلالت اجملالية على مستول السياسة العمومية يف 
ؾباؿ الشباب، كأساسا نريد لفت انتباىكم إُف الشباب بالعاَف 

 ..القركم الذم يعاين أكثر، أيضا السيد الرئيس
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: السيد الرئيس
.  شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق اغبركي، كأعتذر

: مونتالنائب السيد عرفات ع
.  بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،  
،  السيد رئيس الحكومة المحترم

نشكركم على جوابكم الذم أحاط دبختلف اؼبعطيات 
اؼبتعلقة بالسياسة اغبكومية يف ؾباؿ الشباب، كالواقع أف اؼبسألة 

 2011الشبابية أصبحت مطركحة بإغباح، ال سيما بعد دستور 
. الذم خصص مكانة خاصة للشباب

كمن ىذا اؼبنطلق فإف مقاربة موضوع الشباب يتعُت أف  
تكتسي صبغة الشموؿ، على اعتبار تعدد اىتمامات 

كطموحات الشباب من جهة كدكرىم اؼبركزم اآلين كاؼبستقبلي 
من جهة أخرل، كبالتاِف نعتقد بأنو ال هبب اختزاؿ قطاع 
الشباب يف ؾباالت ؿبدكدة مرتبطة أساسا بالرياضة كالًتفيو 

التخييم فقط، فاغبديث عن إدماج الشباب كإشراكهم يف اغبياة ك
االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية هبب أف يتم دبنظور التعامل 

معهم كفاعل أساسي كمبادر حقيقي ضمن ىذه اجملاالت، كمن 
مت فإف العمل هبب أف ينصب على إشراؾ ىذه الفئة يف صياغة 

. ـبتلف السياسات العمومية
كمن ىذا اؼبنطلق فإننا مطالبوف بتدعيم اعبامعة إلنتاج 

النخب الشابة، كما ندعو اغبكومة إُف سن قانوف اجمللس 
األعلى للشباب ليكوف ملتقى للتعبَت عن األفكار كالرؤل 
االسًتاتيجية اليت تدخل يف صلب اىتماـ الشابة كالشاب 

طق النائية اؼبغريب، ككذا العناية بالشباب بالوسط القركم كاؼبنا
كاعببلية، فالتحوالت الدستورية كالسياسية اليت جرت يف اؼبغرب 

ينبغي أف يلتقطها اعبميع، كاليت تنحو إُف ؾبتمع اغبقوؽ 
 .كاغبريات كالتضامن كتكافؤ فرص الشغل، كشكرا لكم

  

: السيد الرئيس
.  شكرا، الكلمة للسيد رئيس اغبكومة للتعقيب

 : الحكومة رئيس  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
ال بد نعتذر ؽبم ياؾ ؟ ما كانش خاصٍت اهلل يسامح 

اهلل يسامح صايف، ألنو ىو يقدـ استقالتو كأنا ماِف؟ صايف اهلل 
يسامح صايف، شوؼ أنقوؿ لك كاحد القضية دابا ماشي غي 

كاحد عندم مشاكل كثَتة، اعتذرنا دبا اعتذرنا أ ميلودة اعتذرنا 
  !كقيت، إيوا شفيت دباحبس التوقيت حبس الت... صايف 

:  النائبة السيدة ميلودة حازب
.. شيت دبا ىو أنت، ألف ما ربًتمش

: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
ملي جلست كأنا كنقوؿ ىاذ النهار ما كانش خاصٍت 

قببذىم، بقا فيا اغباؿ، بقا فيا اغباؿ، اعتذرت ليهم، شوفو 
اهلل، دابا ىاذ اؼبرة اهلل يسامح  النتيجة، إيوا اؼبهم اؼبستقبل وبن

. دبا اإلخواف شوؼ
السيد الرئيس، السادة،  

ىاذ القضية دياؿ الشباب، الشباب راه ىو اغبل دياؿ 
الشعوب كاألمم، كانوا الناس شحاؿ ىاذم ملي كيتزاد عندىم 
كلّيد كيفرحو، ملي كتزاد عندىم بنّية كيفرحو ألنو كيعرفو غام 

ا غيقراش، غادم ىبدـ، كغادم يوقف يكرب، غادم يقرا، كال ـ
مع كالديو، كالنهار اللي غادم يكربك غادم يلقاكه يف كتافهم، 

دبا كالك الناس كاحلُت بوالدىم، كالشعوب كاحلة بالشباب 
دياؽبا، كخايفة منهم، خايفة منهم إيبل يتطرفو، خايفة منهم إيبل 

ـ ال يبشيو لئلرىاب، خايفة منهم ال ىبرجو للشارع، خايفة منو
يديرك ثورة، خايفة منهم ال يبشيو لئلجراـ، راه كاين مشكل 

كوين، ككبَت كخطَت، ما غتكفيش فيو كزارة الشبيبة كالرياضة، ما 
غيكفيش فيو كزارة التشغيل، ىذا بكل صدؽ، كاحد اإلشكاؿ 
صعيب، كاحنا عملنا كاحد االسًتاتيجية، خاص اإلشراؼ على 

اش الشباب ديالنا يلقاك التأطَت، ىاذ االسًتاتيجية بقوة كأمانة، ب
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ال على مستول التعليم، ال على مستول التكوين، ال على 
اؼبستول األخبلقي، ما تبقاكش اهلل هبازيكم باػبَت تتجيو ىنا 

كتتكلموا مع الشباب على أساس خاصنا نوجدكا ؽبم كل شي، 
:  أين ىو قوؿ الشاعر

  ىكذا عزيمة الشباب تكون **كل صعب على الشباب يهون 
غلطت فيها؟ شي باس ما كاين، رضبة اهلل عليو، اؼبعٌت ىو 

ىذاؾ، إذف من غَت القرآف الكرًن ماشي مشكل، اؼبهم عندنا 
ىو أنو أنا ىاذ القضية ىذه كنثَت االنتباه ليها، باش الشباب 

ار يشتاغلو مع ديالنا كبملوىم اؼبسؤكلية، ملي يكونوا صغ
كالديهم، يعاكنوىم، ما يتخاذش اغبياة على أهنا متعة كعلى أهنا 

الفشوش، ما تربيوش كالدكم على الفشوش، ربيوىم على 
اؼبسؤكلية، ربيوىم على اعبدية، ربيوىم على العمل، الشباب 
ديالنا ما خصهومش يكونوا كيعرفوا باللي كاينة طريق كحدة 

ىي االحتجاج، خاصهم يعرفوا للوصوؿ للمبتغيات دياؽبم ك
باللي كالديهم كاجملتمع غادم يكوف جبنبهم، ملي يكونوا ىم 

باغيُت يقراك، ملي يكونوا ىم باغيُت يتكونوا، ملي يكونوا ىم 
باغيُت ىبدموا، كاليٍت خاصهم يلقاكنا جبنبهم، دابا الولد 

ألف،  25، عبلش عملنا ىاذ الربنامج دياؿ ..مسكُت ملي
زياف، قلت ؽبم الدرارم اللي عندىم اإلجازة باش تفهموه ـ

خذكىم كديركا ؽبم كاحد الربنامج  خاص هبم، قريوىم شوية 
شوية   la comptabilitéفرنسية شوية إقبليزية شوية دياؿ 

، ككذلك ركزكا ..ىاذ األشياء كلها ىي  marketing دياؿ 
اة، األمور دياؽبم يف اللغة العربية، باش يعرفوا يعيشوا يف اغبي

مسارب، الدرم تيخرج 01.34.37كيدخلوا كتكوف عندىم 
من اعبامعة ما عنده حىت عبلقة باجملتمع، احنايا ملي كنا صغار، 
كنا كنكونوا صغار كنوكونوا مشينا بعنا كشرينا كتكلمنا كىضرنا 
ككقعات لنا مشاكل كفلتنا منها، اإلنساف تيطلع مكوف، اليـو 

ف الدار للجامعة، من اعبامعة الشاب تيطلع من اؼبدرسة للدار ـ
. للدار ما تيتكونش، كما كيقدرش يواجو اغبياة

كؽبذا من جهة القطاعات اؼبعنية اهلل هبازيكم باػبَت  
سواء تعلق األمر بوزارة الداخلية كتعلق األمر بوزارة الشبيبة 

كالرياضة كتعلق األمر بوزارة التعليم، مزيد من اعبدية كاغبرص، ما 
السيد بلمختار للدرارم ملي يبغيوا يرجعوا  تديركش مشاكل

 commeللمدرسة، تقولوا لو ما عندكش الشهادة مدرسية، 
je sais que vous êtes d’accord avec vous  
فهميت كال ال، ما تديركش ؽبم اللي بغى يرجع للمدرسة، خليوه 

عاـ يبشي  16عاـ، كملي يكمل  16يف اؼبدرسة حىت يدير 
كال يتعاكنوا الدرارم باش يلقاك العمل، ىذه ىي للتكوين اؼبهٍت، 

الركح كىذه ركح ما  غاديش نقدر ندريها ال أنا بوحدم، ال 
. اغبكومة بوحدىا، ىذه كاحد الركح كبَتة

أنا اللي كنعتاقد ىو أنو الوضعية دياؿ الشباب ديالنا  
يف اؼبغرب ماشي أحسن بزاؼ من الوضعية دياؿ الشباب يف 

الدكؿ، كلكن اغبمد هلل أحسن منهم، ألنو كاحد العدد دياؿ 
الشباب ديالنا لو كاف كانت الوضعية ديالو حباؿ ديك الدكؿ لو 

كاف انفجر حباؿ اللي انفجر الشباب ديك الدكؿ، الوضعية 
دياؿ الشباب ال بأس هبا كلكن ما كافيش، باقيُت احنا يف 

حاجة كبَتة للتأطَت سواء على مستول اعبمعيات، سواء على 
تول التعليم، سواء على مستول التكوين الديٍت، سواء راه ما مس

) كاينش شي طريقة حباؿ اللي قاؿ اغبسن الثاين اهلل يرضبو 
ألنو ( مواجهة الفكر اؼبتطرؼ إال من خبلؿ اإلسبلـ الصحيح

اؼبتطرؼ راه كاحد كيدير لنا من األذل ما ال يستطيع أف يفعلو 
متشدد أك إرىايب يقـو عشرات، كاحد متطرؼ ال قدر اهلل أك 

، كؽبذا التأطَت دياؿ الشباب راه ماشي قضية ..من األذل ما ال
. دياؿ اللعب
ككبن فيما ىبص الشغل قلنا ذاؾ الشي اللي درنا، فيما  

ىبص الرياضة كالًتفيو، قلنا داؾ الشي اللي دارنا، يف ما ىبص 
العمل اعبمعوم، قلنا داؾ الشي اللي درنا، كلكن يبكن ِف 

ؼ أمامكم أنو غبد اآلف اعبهود اللي كنبذلوا كلها غَت كافية نعًت
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ال بد أف يهب اجملتمع اؼبدين، الناس اللي فيهم  اللي عندىم ما 
يعلموا للشباب ىبرجوا  يعلموا، اإلخواف ديالنا اؼبتقاعدين، اللي 

عندىم ما يعلمو للشباب ما يبقاكش جالسُت يف البيوت 
ت دياؿ الشباب، حنا اللي علينا دياؽبم، ىبرجوا يديركا صبعيا

نعاكنوىم، يقريوىم، يعلموىم، راه كاين متقاعد يف ؾباؿ حباؿ 
الطب كال التجهيز كال التعليم، كال أم ؾباؿ يقدر يقوؿ كلمة 
كاحدة للشاب ينقذك، كلمة كحدة كتوريو الطريق، فهذا كاحد 

اجملهود كنحمل فيو اؼبسؤكلية للمجتمع ككل كاغبكومة لن تدخر 
. ىدا فيو، كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل تعاُف كبركاتوج

: السيد الرئيس 
شكرا، السيد الرئيس اغبكومة، ننتقل إُف اعبزء الثاين 

اؼبتعلق بباقي األسئلة كنستهلو بسؤاؿ سياسة األجور الفريق 
. االستقبلِف السي عديل

: النائب السيد عادل بنحمزة
كمتكم فيما نسائلكم حوؿ التدابَت اليت قامت هبا حك

يتعلق بسياسة األجور لتحقيق كاحد اؼببدأ أساسي من اؼببادئ 
. اللي نص عليها الدستور اللي ىو العدالة االجتماعية؟ شكرا

: السيد الرئيس 
.  شكرا، الكلمة للسيد رئيس اغبكومة

: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
غلي من ىاذ اؼببدأ دياؿ العدالة االجتماعية ىو اللي شا

هنار اللي جيت ؽباذ اغبكومة، ىذاؾ الشيء عبلش منُت جينا 
كحنا كنحاكلوا باش نضيقوا اؽبوة بُت األجور، على كل حاؿ 

كانت  2007نبغي نثَت االنتباه أف الفارؽ الوظيفة العمومية يف 
مرة  16كال  2014مرة بُت أعلى أجر كأدىن أجر، يف  26

صا بعد الرفع من اغبد كثَتة كخصو 16كيبكنا نقولو باللي 
 1586مقابل  2014درىم سنة  3000األدىن لؤلجور إُف 

ككذلك فإف اؼبنظومة اغبالية لؤلجور تعترب  2007درىم سنة 
متقادمة كمعقدة كغَت متجانسة، كما تكرس الفئوية يف ؾباؿ 

األجور، كتعتمد االنتماء إُف السلم أك اإلطار كليس العمل 
 72كازف بُت التعويضات اليت سبثل اؼبنجز، ناىيك عن عدـ الت

، كؼبعاعبة ىذه % 22كالراتب األساسي الذم ال يتجاكز  %
اإلشكاليات كغَتىا فإف اغبكومة بصدد إعداد مشركع اؼبراجعة 

الشاملة للنظاـ األساسي العاـ للوظيفة العمومية، السيما 
التوظيف كاؼبسار اؼبهٍت كاغبركية كتقييم أداء اؼبوظفُت كأسس 

ربديد األجر كغَتىا من اؼبقتضيات، كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل 
تعاُف كبركاتو 

: السيد الرئيس 
.  ؿ، تعقيبداشكرا السي ع

: النائب السيد عادل بنحمزة
اغبكومة بطبيعة اغباؿ عندما يتعلق األمر باغبديث عن 
السياسة دياؿ األجور كعندما يتعلق باألمر بالعدالة االجتماعية، 

النظر على التزامكم دبا جاء يف الدستور، أيضا كاين ىذا بغض 
ىناؾ التزامكم بتصريح اغبكومة، سبنينا نسمعو اؼبقارنة دياؿ 

األرقاـ ما بُت السنة األكُف للحكومة كالسنة األخَتة للحكومة 
باش يبكن الرؤية تكوف أكضح فيما يتعلق باعبهد اللي قامت بو 

جور، كلكن كاؼبناسبة شرط اغبكومة ديالكم يف السياسة دياؿ األ
إذف كاين كاحد فئة أساسية يف ىاذ اؼبوضوع دياؿ األجور اللي 

نبا العماؿ الفبلحيُت كإقليم اػبميسات عرؼ يـو اعبمعة حادثة 
سَت مركعة دياؿ عامبلت فبلحيات كاللي كانت موضوع تقرير 
دياؿ منظمة دكلية قبل سنتُت فيما يتعلق باألجور دياؿ العماؿ 

. يُتالفبلح
كحقيقة اليـو ىاذ اؼبوضوع دياؿ األجور مسؤكؿ بصفة   

أك بأخرل عن ىاذ اغبادثة اؼبؤؼبة، ألنو ىاذ النساء لو كانت 
عندىم أجور يف اؼبستول كوف خذاك كسائل نقل اللي تيعدكىا 
البشر ككاف ما نكونوش أماـ ىاذ اؼبأساة اللي تتعيشها اؼبنطقة 

ر اعبماعي، مع األسف كاللي ىي منطقة مشمولة جبرب الضر
يبكن كاين ضعف السياسات العمومية يف ىاذ اؼبنطقة ككاين 
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أيضا مشكل آخر دياؿ تدبَت اعبماعات احمللية كدياؿ ذبديد 
النخب ؿبليا، بالتاِف ىذا كلو تيطرح إشكاؿ كبَت جدا حوؿ 

ىاذ اؼبنظومة دياؿ األجور ألف ىاذ الفوارؽ االجتماعية كالطبقية 
اجملتمع تتكوف عندىا تبعات أخرل خطَتة اللي اللي كتكرس يف 

تتمس أيضا حىت االستقرار دياؿ ببلدنا، تكلمتو السيد رئيس 
اغبكومة ما بغيتش نعقب عليكم كلكن فقط غَت بالنسبة 

لؤلطباء كالطلبة اللي تكلمتو عليهم يف اؼبناطق النائية، ألنو جزء 
ينش مرافق من اؼبشكل اللي كاف يف ىاذ اغبادثة، ىو أنو ما كا

..  طبية، كالطائرة دياؿ السي الوردم َف تصل يف الوقت
: السيد الرئيس 

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، السيد رئيس 
. اغبكومة عندكم شي تعقيب

: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
كاحد طبعا أنا كنتأسف ؽباذ اغبادثة، كلكن نبغي نقوؿ 

فبلحيُت كاش حىت جيت أنا عاد بداكا القضية، ىاذ العماؿ  اؿ
كيتنقلو هباذ الطريقة؟ ظبحوا ِف، اللي كاين ىو أنو ملي كيبغي 
اإلنساف يعاًف شي حاجة كيخاؼ كذلك يوقفها، دابا تتكلموا 
معايا على األجور دياؿ العماؿ الفبلحيُت، راه ماشي ما عندم 

دينة حىت مشكل باش نقادىم غدا مع العماؿ اللي كيعملو يف اَف
كلكن شكوف اللي يضمن ِف باللي أرباب الضيعات غادم 

يبشيو هبيبوىم باش يشتاغلو، راه عندنا مشكل اإلخواف دياؿ 
التنافسية يف العاَف كلو، ماشي غَت يف السميك ديالنا يف 

الفبلحة، بل حىت يف السميك ديالنا يف الصناعة، ألنو اليـو ملي 
ؿ كحباؿ غَتىا اللي كيشتاغلو كاينة دكؿ حباؿ اؽبند كحباؿ الربازم

.  كاؼبردكدية دياؽبم
:  السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت، ننتقل للسؤاؿ 
اؼبواِف، رؤية اغبكومة ؼبعاعبة إشكالية تدبَت اؼبخاطر بببلدنا فريق 

.  األصالة كاؼبعاصرة

:  النائب السيد محمد بودرا
شكرا السيد رئيس مجلس النواب،  

السيد رئيس الحكومة،  
،  السيدات والسادة الوزراء

أكال بغيت نقدـ التضامن دياِف مع األخ اشركرك كمع 
سكاف كؼباس، ألف فعبل السيد رئيس اغبكومة ما عجبناش 
اغباؿ، قليت لنا إيبل ما عجبكومش اغباؿ تقدركا تستاقلو 

س كاعتذريت دريت مزياف، أكال ألف االستقالة كنقدموىا لرئيس ؾبل
النواب كثانيا ألف اغبادثة تستحق شوية دياؿ اؼبعاملة خاصة، 

ألف فيها كفيات مغاربة خوتنا، مسلمُت،  السؤاؿ كنت غادم 
نغَت كاع ىاذ الشي، كلكن ملي اعتذر السيد رئيس اغبكومة 

مقبوؿ االعتذار ديالو، كلكن ما عاجبناش اغباؿ أيضا يف 
ية يف جهة سوس التعامل دياؿ اغبكومة مع الكوارث الطبيع

ماسة درعة يف الفيضانات سابقا، كمؤخرا يف زلزاؿ الريف، إقليم 
اغبسيمة إقليم الدريوش إقليم الناظور كإقليم تازة، فما ىو سر 

. ىاذ التلكؤ السيد رئيس اغبكومة؟ كشكرا
:  السيد الرئيس

. السيد رئيس اغبكومة
: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 

،  السيد الرئيس
القضية دياؿ العناية باؼبخاطر كاالستعداد ؽبا، ىي 

كاحد العملية، أكال كقبل كل شيء مكلفة جدا، كثانيا بالنسبة 
لواحد الدكلة حباؿ اؼبغرب تتطور، راه اإلمكانيات اللي كاضعة 

الدكلة كالوسائل اللي تتشتاغل هبا راه ماشي ساىلة بالنسبة 
قلت  يف األكؿ ككنعاكدك لدكلة حباؿ اؼبغرب، كلكن حباؿ اللي 

حىت دابا، يف صبيع األحواؿ كيبقى ىاذ الشي غَت كايف، كلكن 
نبغي ندير كاحد القضية، ما يبقاكش اإلخواف كيجيوا وبرجونا 
هباذ الكبلـ، عبلش؟ ألنو أكؿ ما كقع الزلزاؿ دياؿ اغبسيمة، 
ذاؾ الشي اللي كقع يف اعبنوب السنة اؼباضية يعٍت راه دياؿ 
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اضية، ىاذ الشي اغبكومة راه عمبلت ذاؾ الشي اللي السنة اَف
قدرات يف ذاؾ الوقت كراه باقية تتعاًف اإلشكاليات ديالو، ىاذ 

السنة ىذه يف اغبسيمة أكؿ ما كقع ذاؾ الشي جبللة اؼبلك 
اتصل بالسيد كزير الداخلية، كعطاه التوجيهات ديالو كيفاش 

كعلمٍت بكل خاصو يتصرؼ، كالسيد كزير الداخلية اتصل يب 
شي اإلجراءات اللي غيدريو كالغد من بعد يـو أك يومُت كاف 
السي ضريس يف اؼبنطقة، ككنتابعو، كنبغيو نقولو ؽباذ اإلخواف 
ديالنا السياسة ىي الشرؼ، السياسة ىي الشرؼ، حنايا ملي 

جبللة اؼبلك كاحد اغباجة كيدخل فيها، كنعتابرك باللي التدخل 
يف ذاؾ الشي، كملي كيكلف كزارة  ديالو راه كينوب علينا

الداخلية كنعتابرك باللي راه اغبكومة ىي اللي كتقـو بالواجب 
دياؽبا كما يف كل شيء بالتوجيهات دياؿ جبللة اؼبلك، ماشي 

كنبداك نتخاصمو حنا كىو، كال يبشي جبللة اؼبلك، كمبشيو 
حنا، كيصيفت جبللة اؼبلك، كنصيفتو حنا، كيبشي يعزم جبللة 

ؾ، كمبشيو حنا، ال، كنعتربك باللي جبللة اؼبلك، منُت اؼبل
تيمشي راه تينوب علينا كاملُت، كالشعب اؼبغريب خاص يفهم 

ىاذ القضية، ألنو ىاذ القضية دياؿ كل مرة يتجب جبللة اؼبلك 
يف ىاذ األشياء كذببذ ىاذ النوع من اإلحراج، راه السلطة متبعة 

ا راه حنا الريف خوتنا، األكضاع يف اؼبنطقة دياؿ الريف، كحن
كحنا خوهتم، ككاينُت يف كافة األحزاب، ما كاين حىت حزب 

خاص ال بالريف، كالبشي منطقة أخرل، فهمتيٍت كال، كراه حنا 
معهم كال قدر اهلل إيبل كقعات شي حاجة غادم يلقاكنا يف 

الصف دياؽبم بكافة اإلمكانيات دياؿ اغبكومة ككنطلب اهلل ما 
جة كما يبقى حىت شي حد يتاجر باؼبآسي يوقع حىت شي حا

 .دياؿ ىاذ الشعب اؼبغريب، كشكرا لكم
: السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس، سي بودرا
 
 

: النائب السيد محمد بودرا
السيد الرئيس، اغبكومة حنا ما كنتاجركش، كلكن 

كتنفذك  كنطلقو من الواؽ،ع كانتم قبل قليل قلتم بأف انتما اللي
التوجيهات دياؿ جبللة اؼبلك، ألف جبللة اؼبلك ماشي طبيب، 
إذا شكوف اللي كيتنفذ، كينفذك الوزراء، كنا بغينا نطمأنو على 
اؼبدارس اللي كالدنا كيمشو كيقراك فيها، كاش مهددة باالهنيار 
كال ال؟ بغينا نطمأنو على الرباج، على السد ؿبمد عبد الكرًن 

شي مشكل؟ كاش غادم ينهار؟ كنا نبيغنا اػبطايب، كاش فيو 
نطمأنوا على اإلنارة، حاليا كاين كضع اقتصادم مزرم نتيجة 
دياؿ ىاذ الزلزاؿ، كاين أزمة يف التجارة، كاين ركود اقتصادم، 
كاين كزارات ردبا خاصها تدخل، كاين ؾبموعة دياؿ الوزارات 

نا، اللي كتنفذ توجيهات جبللة اؼبلك، جبللة اؼبلك فوؽ راس
، كلكن  14سكن معنا  2004كجبللة اؼبلك يف زلزاؿ  يـو

الوزراء كانوا كيشتغلو، كزارة التجهيز كالنقل ىي مكلفة كانت 
باش تدير الفحص التقٍت دياؿ اؼبدارس كاؼبساجد كالسيد الوزير 

بنعبد اهلل كاف حاضر آنذاؾ مشكورا، ساىم يف ىاذ العملية، 
ظركا يوقع نفس الشيء، كَف كعارؼ ىاذ الشي اللي كقع، كنا كنت

ال يوقع كاحد اإلعفاء ضرييب لواحد اؼبدة، ألف النتائج كخيمة 
 une zoneجدا، كال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة 

économique spéciale   أنا كنظن بأف رئيس اغبكومة
ىاذم حكومة صاحب اعببللة فعبل، كحكومة صبيع اؼبغاربة 

. كحكومة صبيع اعبهات، كالسبلـ عليكم
: السيد الرئيس

. تفضل السيد الرئيس
 :رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 

أنا لست ضد النظر يف إشكاليات اقتصادية قد تكوف 
تسببت يف ىذه االرتدادات، كلكن نبغي نطمأف السيد النائب، 

أف اغبكومة قايبة بالواجب دياؽبا، كلكن اغبكومة ما كتبغيش 
زبلع الناس، ألف الدكر دياؿ اغبكومة ىي طمأهنم، كاغبمد هلل 
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حىت شي  de graveغبد اآلف باقي ما كقع حىت شي حاجة 
حاجة خطَتة باقي ما كقعات، كعبلش حنايا نبقاك نتصرك باللي 

غادم يوقع غَت األشياء السلبية؟ كلو كاف ضركرم باش مبشيو 
نتأكدك باللي اؼبدارس مضمونة كباللي اؼبستشفيات مضمونة، لو 
كاف امشينا، خاصنا نطلب اهلل سبحانو كتعاُف السبلمة، كلكن 

ف كحنا مستعدين، كؽبذا خاصنا يف نفس الوقت نبقاك مستعدم
نعاكدك نقوؽبا ىاذ القضايا ىاذم ما كتصبلحش للمزايدات ىاذ 
القضايا ىاذم اللي فيها اػبطر على اؼبواطنُت كاللي فيها األمن 

. كالطمأنينة دياؽبم تعاًف بالتعاكف كليس باؼبزايدات
 :السيد الرئيس

يق شكرا السيد الرئيس، ننتقل إُف السؤاؿ اؼبواِف للفر
. االشًتاكي حوؿ تعدد التناقضات يف التصروبات اغبكومية

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
شكرا السيد الرئيس،  

السيد رئيس اغبكومة، نسائلكم بشأف صبلة من 
التناقضات يف التوجهات اغبكومية تارة يف تصروباتكم كتارة 
بينكم كبُت أعضاء اغبكومة، شكرا، اعبواب ىو حباالش إذا 

يب صايف، أنا أنتظر جوابكم السيد رئيس اغبكومة سيكوف أج
. أفضل، تفضلوا السيد رئيس اغبكومة

 :رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
ما عرتفكش عبلش كتهضرم؟ ىضرم قوِف ليا بالعربية 

.  تاعرابت كأنا غادم قباكبك حىت أنا
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

كومة أف أعرؼ جوابكم، كنت أفضل السيد رئيس اٌف
كلكن ال بأس يف حقكم يف اؼبعلومة، أكال كاؼبناسبة شرط، 

ديبقراطيات ال زبشى شباهبا، االستبداد ىو الذم ىباؼ من 
شبابو، كالرسالة اليت ترسل اليـو أف الشارع مصدر لبلستقرار 
شيء سليب، السيد رئيس اغبكومة، ليس كازعنا أف نرصد ما 

ـ كتناقضاتكم مع أعضاء اغبكومة، أفق تعرفونو عن تناقضاتك

تبلمذة اؼبغرب كىم يتتبعوف صراعا علنيا بينكم مع الوزير يف 
التعليم أضاع عليهم رؤية حوؿ مستقبلو يف التعليم، اؼبواطنُت 

اليـو يتساءلوف عن الزمة ال علم ِف أك ما فراسيش، يؤسفٍت كأنا 
لذم عكستموه أقل ذبربة منكم أف أخربكم أنو ال هبوز باؼبنطق ا

اآلف، البلد فيها اؼبلك كفيها اغبكومة تدبر، من ال علم لو، أك 
من لو علم، الزمتكم السيد رئيس اغبكومة ككبن نتتبع صبلة من 

اؼبواقف، أنتم اغبكومة، كزير الداخلية جزء من اغبكومة، ؼباذا 
نقوؿ عيطت على الدكلة، أنتم الدكلة فيما يتعلق بسياسة 

، كأحرص على عباريت، أال ..نفهم أفاألمن، لذلك كيف 
تتحملوا مسؤكليتكم يف التدخبلت العنيفة كأف تقولوا للشعب 

، ىل 30اؼبغريب أف قانوف اؼبالية ينجز خارجكم، يف إطار اؼبادة 
تعرؼ ؼباذا كل شي ىاذ الشي، ألنو يزعزع أىم ركيزة لبلنتقاؿ 
كمة الديبقراطي يف اؼبغرب، كىي مؤسستكم، مؤسسة رئاسة اغبك

تكوف باالنسجاـ، باغبكمة، بالتبصر، بالرجاؿ، بالنساء 
القادرين على الصرب أماـ النوازؿ، كعلى ربمل اؼبسؤكلية كاملة، 
ال نعطيكم دركسا من الفريق االشًتاكي كلكن نقوؿ لكم أمبل 

.. يف ربقيق تغيَت حقيقي ركحو
: السيد الرئيس

الكلمة شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت شكرا، 
. للسيد رئيس اغبكومة

: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 
أنا ما عندم حىت مانع تعطيٍت الدركس أ اللة حسناء 
قابل، كغَت تكوف الدركس صحيحة، كتكونوا ملتزمُت هبا، ألف 
منُت قليت ليا الكلمة دياؿ الديبقراطيات ال زباؼ من الشباب، 

بغيت نسولك كاش ذاؾ  عجيب اغباؿ، كبلمك صحيح، كليٍت
الشي غَت على الدكلة كال حىت األحزاب، أال ترين أف األحزاب 
السياسية اليت ال تطبق الديبقراطية تدخل يف مشاكل مع شباهبا 
ال تنتهي إال بإخراجهم من اغبزب، أما الثقة أ اللة حسناء الثقة 
أنا كنتكلم بصدؽ كبوضوح كبصراحة كديريكت، ىذاؾ الشي 
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ك اللي كقع يف اؼبغرب، كىذاؾ الشي اللي قلت ىو اللي قلت ق
اللي كنخاؼ منو كرئيس اغبكومة، كىذاؾ الشي اللي قلت ىو 

اللي كنتعرؼ باللي عملتش ما يكفي، كلكن مع ذلك أثنيت 
على الشباب اؼبغريب الذم يف نفس الوقت بقي متماسكا، 
كالذم يف نفس الوقت َف يتجاكز اغبدكد، كالذم يف نفس 

ازاؿ يصيح، كىو على صواب حُت يصيح، منُت تيكوف الوقت ـ
عندك اغبق، ماشي منُت ما تيكونش عندك اغبق، باش حنا 
كحكومة كاؼبسؤكلُت بصفة عامة كالدكلة كلها تصنت ليو، 

كتعطيو اغبق يف اغباجة اللي عندك فيها اغبق، كاغباجة اللي ما 
عندكش فيها اغبق تقوؿ لو خاصك ترجع للصواب كحىت انت 

مل مسؤكليتك، أما التناقض اللي تيوقع بيٍت كبُت الوزارة تح
دياِف، ماداـ انيت من االرباد االشًتاكي أحيلك على كتاب 
كتب على اؼبرحلة اللي كاف فيها سي عبد الرضباف اليوسفي 

تشويف شحاؿ من تناقض كاف يف ذلك الوقت، كغادم 
قصات، تبلحظي باللي اغبمد هلل كاحد العدد دياؿ التناقضات ف

كحنايا هباذ الطريقة ىادم حباؿ اؼبصارف يف الكرش، كنتحتك 
مع بعضيتنا، كلكن كاخا ىكذا اغبمد هلل كنلقاك عاكتاين يف 

اآلخر طريقة باش نتفانبوا إيبل كنت كاخذت على الوزير دياِف 
يف اؼبالية شي حاجة راه ذاؾ الشي يف كاحد اإلطار كنت 

ينا فيو تفاىم، راه حىت يف كنعتربكا أنا صواب، كلكن رجعنا لق
األسرة كيدابزك الناس كاع، اؼبهم ىو ما يتفارقوش، إيبل ىداىم 
اهلل، كغبد اآلف حنا باقي ما تفارقناش، كالسبلـ عليكم كرضبة 

. اهلل
 :السيد الرئيس

حوؿ تكوين السياسات  4ننتقل إُف السؤاؿ 
االجتماعية، تقدـ بو الفريق االشًتاكي تفضل سي اؼبختار 

 .سيد النائباؿ
 
 

 :النائبة السيدة المختار راشدي
السيد الرئيس، السيد رئيس اغبكومة، أكدمت كحكومة 

بالًتكيز على بلورة  2015يف مذكرة تقدًن يف قانوف اؼبالية لسنة 
سياسة اجتماعية للحد من مظاىر الفقر كالتهميش كاؽبشاشة، 

. إذا ما ىي اإلجراءات اؼبتخذة يف ىذا اجملاؿ؟ كشكرا
 :سيد الرئيسال

. شكرا، السيد رئيس اغبكومة
: رئيس الحكومة  ابن كيرانالسيد عبد اإللو 

لقد استطاعت ببلدنا بفضل اجملهودات اؼببذكلة يف 
اجملاؿ االجتماعي التقدـ يف ربقيق أىداؼ األلفية للتنمية، بل 

ذباكزت بعض األىداؼ اؼبسطرة، فقد كصلت نسبة كلوج 
، كمعدؿ الربط %85قية إُف الساكنة القركية للشبكة الطر

كارتفعت نسبة كلوج الساكنة القركية % 99بالشبكة الكهربائية 
، كذباكزت نسبة الولوج إُف التعليم %95للماء الشركب إُف 

، كقامت اغبكومة دبتابعة تنفيذ بعض الربامج %99االبتدائي 
اؼبهمة اعبارية كبتنزيل برامج أخرل، َف ذبد من قبل طريقها 

كما أعطت انطبلقة برامج جديدة بدأت تؤيت أكلها، للتنفيذ، 
كعلى صعيد اجملهود اؼباِف رفعت اغبكومة من حجم االعتمادات 
اؼبوجهة للقطاعات االجتماعية رغم الظرفية االقتصادية الصعبة، 
إذ دأبت على زبصيص أكثر من نصف اعتمادات اؼبيزانية ؽبذه 

اب فإنو ال القطاعات، كاعتبارا لظرؼ الوقت اؼبخصص للجو
. يبكن الدخوؿ يف التفاصيل، كشكرا

: السيد الرئيس 
. شكرا، السيد النائب

 :النائب السيد المختار راشدي
السيد رئيس اغبكومة، أنا أكد أتدخل يف اعبانب اؼبرتبط 

بالفقر، كحوؿ التناقضات ماشي التصروبات، التناقضات يف 
الطبقية ىناؾ  الطبقية كاجملالية، ىي اؼبنتجة للفقر، التناقضات

مواطنُت كمواطنات يعيشوف يف الرفاىية كيف البذخ، كىناؾ 
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موطنُت كمواطنات يعيشوف ربت عتبة الفقر اؼبدقع كدكف 
مستول عيش يضمن كرامتهم، أيضا ىناؾ تناقضات على 
اؼبستول اجملاِف، ىناؾ ؾباالت نافعة منتجة للثركة، كىناؾ 

عن التقرير متاع ؾباالت غَت نافعة منتجة للفقر، كربدثتم 
، ىذا التقرير أكد على أف نسبة 2015األلفية، للتنمية لسنة 
مرات أكثر من نسبة الفقر يف اغبواضر،  9الفقر يف البوادم ىو 

كمؤشرات الفقر السيد رئيس اغبكومة ىي الصحة كالتعليم 
كاؼبستول اؼبعيشي كالكهرباء كاؼباء كرفع التهميش، إذف األرقاـ 

مرات  9اذا نسبة ىذا الفقر يف البوادم ترتفع اليت أعطيتها، َف
كالدليل على ذلك هبب إقرار ...02.00.13..على مثيلتها يف

توازف اجتماعي اقتصادم يكوف من خبللو السيد رئيس اغبكومة 
. التوزيع العادؿ للثركة من قضاء على ىذه التناقضات، كشكرا

: السيد الرئيس
السيد النائب، السيد رئيس اغبكومة شي  شكرا

. تعقيب
 :رئيس الحكومة ابن كيرانالسيد عبد اإللو 

ردبا لبتلفو أنا كالسيد النائب على بعض األرقاـ، كلكن 
ما غنختلفوش على اؼببدأ دياؿ الكبلـ ديالو، احنا متفقُت اللي 
خاصنا عدالة اجتماعية، متفقُت باللي خاصنا البادية هنتمو هبا 

تطلع كاحد الشوية، منُت اللي جيت ؽباذ الغرفة كأنا كرئيس باش 
دياؿ اغبكومة كأنا كنقوؿ ىاذ الكبلـ، كلكن مع األسف 

الشديد، خاص يعرفوا اؼبغاربة أف ىنالك مقاكمة شديدة ألم 
 ، تصرؼ من ىاذ القبيل، كأنا غنذكركم ، السيد الرئيس احملًـت

التوزيع اؼبباشر على ملي جيت قلنا باللي نلغيو اؼبقاصة يف أفق 
األشخاص ذكم اللي يف اغبالة دياؿ الضعف كدياؿ اؽبشاشة، 

خاص يتعرؼ باللي قامت مقاكمة ؽباذ القرار ال تتخيل، ككذلك 
من بعض األحزاب، اليت قالت ىاذ السي عبد اإللو إيبل مشى 
حىت بدا تيوزع على الفقراء الدعم اؼبباشر غادم يبقى جالس 

ىم يهزموه يف االنتخابات، كباش يهزموه يف لينا ىنا، كنبا خاص

االنتخابات كيخصهم يبنعوه، كيعرقلوا لو، كيديركا كافة الوسائل 
كيشكيو لكافة اعبهات باش ما يتمكنش من القياـ هباذ العمل، 
طبعا أنا ىو رئيس اغبكومة كلكن راه ىاذ الشي ما شي ساىل 

اشي رئيس راه صعيب راه احنا أنا رئيس اغبكومة يف اؼبغرب ـ
اغبكومة دياؿ دكلة أخرل، دياؿ اؼبغرب، كالعمل يف اؼبغرب 
صعب، كمع ذلك السيد النائب احملًـت كنظن غتكوف فرحيت 
النهار اللي داز الدعم دياؿ األرامل كىو دعم ؿبدكد كلكن 

... عندك رمزية كبَتة
: السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الفريق االشًتاكي دائما فشل 
.  تعليم العموميإصبلح اؿ

: النائب السيد محمد المالحي
، نسائلكم اليـو عن  شكرا السيد رئيس اغبكومة احملًـت
إقراركم مؤخرا بفشل إصبلح التعليم العمومي؟ حيث أكضحتم 

مليار درىم دكف أف يرقى إُف  54أنو يكلف خزينة الدكلة 
. األىداؼ اؼبسطرة، كيف انتظار جوابكم شكرا السيد الرئيس

: رئيس الحكومة  ابن كيراند عبد اإللو السي
بعدا أنا باغي نقوؿ كاحد القضية، الناس اللي كيقولوا 

يف راسهم شي حاجة، ما  %100باللي التعليم ديالنا فاشل 
ىادكؾ اللي . كنهضرش عليك انت كما كنهضرش عليكم انتما

كيقولوا باللي التعليم ديالنا ماشي فاشل كماشي فاشل كلو، 
التعليم ديالنا ؿبًـت كباقي كيخرج طلبة المعُت ىاذ العاـ ىذا 

دياؿ  polytechniqueطالب ديالنا اللي دخل  39
للي خارج فرنسا، كماشي غَت ىاذ فرنسا، حنا الدكلة األكُف ا

الشي فقط، كاين كاحد العدد د األمور، كلكن التعليم ديالنا 
حىت ىو مازاؿ ما رقاش ؽبداؾ الشي اللي طلبنا، كباقي بعض 
األمور فيو مرتبكة ما كتمشاش بالطريقة اللي بغينا كىاذ الشي 

عبلش؟ كاين اجمللس األعلى للتعليم اللي كاف متأخر ىدم مدة 
يلة دار مع السي مزياف بلفقيو كاليـو مع السي عزيباف كدار طو
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ـبطط بالتعاكف مع الوزارة كبالتوجيو دياؿ جبللة اؼبلك اللي 
كلفٍت هبذه اؼبهمة مباشرة، يف هناية السنة اؼباضية إيبل كتذكركا 

ألنبيتها عطاىا لرئيس اغبكومة مباشرة كراه حنا اآلف ياهلل 
الشي كلو باش نصححوا  كضعنا القانوف اإلطار، ىاذ

االختبلالت دياؿ التعليم، حشومة علينا نقولوا باللي التعليم 
دياؿ اؼبوظفُت كلو فاشل كىاذ  300.000ديالنا اللي فيو 

الناس ما كيقوموا حبىت شي دكر، الناس اللي كيقولوا ىاذ الكبلـ 
. اهلل كأعلم اشنو يف راسهم

: السيد الرئيس
.  شكرا، الكلمة للسيد النائب

: النائب السيد محمد المالحي
، حنا حىت حنا بغينا  شكرا السيد رئيس اغبكومة احملًـت

نعرفوا ىاذ الناس اللي كيقولوا ىاذ الشي ىذا، حنا نسائلكم 
بصفتكم رئيسا للحكومة، السيد رئيس اغبكومة حنا بغينا يف 

آخر الوالية ديالكم كحنا كربؼباف مشرؼ على النهاية ديالو على 
اش تعطينا لغة األرقاـ، لغة األرقاـ ىي اللي يبكن توضح أننا ب

. كاحد اجملموعة د االلتباسات حوؿ ىذه اإلشكالية
السيد رئيس اغبكومة، حنا بغينا اسًتاتيجية، اغبكومة  

بغيناىا تعطينا كاحد االسًتاتيجية، حنا مشينا يف اعبهوية اؼبوسعة 
السيد . مكانياتكاعبهوية اؼبوسعة كتطلب كاحد اجملموعة من اإل

رئيس اغبكومة خاصكم تبينوا على مدل السياسة اغبكومية 
ما معٌت اعبهوية؟ اعبهوية خاصكم تعطيو . ديالكم

االختصاصات ألف ؼبا حنا عندنا مشكل دابا يف اعبهة ككاف 
معنا السيد كزير التشغيل يف اعبهة تطواف طنجة اغبسيمة كاللي 

كن تعاكف فيما مليوف الدرىم، باش ًن 62اعبهة خصصت 
ىبص اؼبشاكل دياؿ التعليم العاِف ألف اعبامعات السيد رئيس 

اغبكومة أصبحت فيها كاحد االكتظاظ مهوؿ، كذلك بالنسبة 
مليوف د الدرىم بالنسبة للمنح، ألف  5للطلبة اللي خصص ؽبم 

. ما تعطاتش ليهم من طرؼ اغبكومة

كم باش السيد رئيس اغبكومة، حنا بغينا سياسة جهوية دياؿ 
تنخرط، ألف التعليم ىو أساس تقدـ الشعوب كازدىار اغبياة 

دياؽبا، السيد رئيس اغبكومة، ىذا برنامج خاصكم انتما تعلنوا 
عليو يف إطار االسًتاتيجية دياؿ اعبهوية اؼبتقدمة، كىذا ىو 

العمل السيد رئيس اغبكومة، حنا ما بغيناش اللغة اػبشبية، بغينا 
توضيحية فيما ىبص اؼبستقبل دياؿ اؼبغاربة، لغة األرقاـ كسياسة 

.  كشكرا
: السيد الرئيس

.  شكرا، السيد رئيس اغبكومة 
: ، رئيس الحكومةابن كيرانالسيد عبد اإللو 

ىاذ األخ فحاؿ اللي سبق ما كيمكنش ِف لبتلف معاه 
االسًتاتيجية كاينة رؤية . يف اؼبنطق دياؿ الكبلـ اللي كيتكلم

معاعبة . 2030حىت ؿ  2015من اللي غادية بالتعليم 
اإلشكاليات األخ الكرًن، اعبهوية كتعرؼ باللي التعليم ىو 

األكؿ اللي بدا اعبهوية من خبلؿ األكاديبيات، غادم نعًتؼ 
ليك بواحد القضية، حنا كدكلة مع األسف الشديد كنلقاك 

ألف يف هنار األكؿ فاش كونا ىادكؾ  le résistanceكاحد 
اىم يف اذباه أنو الرئيس األكاديبية يكوف كزير األكاديبيات، كوف

التعليم يف اعبهة ديالو كتعطاه الصبلحيات كاملة كتعطاه 
اإلمكانيات كاملة، كانا نقولك اليـو راه كنهضر مع السي 

بلمختار قبل متكلم على البيداغوجية كال على لغة التدريس كال 
اؿ على حىت شي كحدة من ىاذ اؼبشاكل، دير لنا شوية دم

النظاـ، اؼبديرين عطيوىم الصبلحيات كعطيوىم اإلمكانيات 
 . كحاسبهم، شكرا
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: السيد الرئيس
إذف آخر سؤاؿ لفريق االرباد الدستورم حوؿ تنمية 

.  اؼبدف الصغرل، تفضل السيد النائب
: زرداليالالنائب السيد محمد 

شكرا السيد الرئيس المحترم،  
، تعاين مدننا الصغَتة كأقوؿ  السيد رئيس اغبكومة احملًـت

السيد رئيس اغبكومة الصغَتة من عدة مشاكل كعلى صبيع 
اؼبستويات باعتبارىا مدنا سبثل كضعا كسطا بُت ما ىو قركم كما 

نسائلكم ىل من سياسة حكومية لتنمية ىذه . ىو حضارم
تبار اؼبدف الصغَتة كربسُت مستول عيش ساكنتها كإعادة االع

. إليها؟ كشكرا
: السيد الرئيس 

.  شكرا، الكلمة للسيد رئيس اغبكومة
: ، رئيس الحكومةابن كيرانالسيد عبد اإللو 

السيد الرئيس، اؼبدف اؼبغربية تشهد مبوا سريعا نتيجة 
التزايد الديبغرايف أك اؽبجرة، فبا أدل إُف زيادة عدد سكاهنا 

كتوسع نطاقها اجملاِف، فبا يستدعي ضبط العبلقة بُت اؼبراكز 
اغبضارية الكربل كاؼبتوسطة كالصغرل كاجملاالت القركية احمليطة 

ركز االستعماالت السكنية كالتجارية هبا إلهباد التوزيع األمثل لتم
 3كالصناعية، كيرتكز تدخل اغبكومة يف ىذا اجملاؿ على 

:  توجهات أساسية كىي
تأىيل البنيات التحتية اؼبتواجدة كتسهيل الولوج للخدمات -

األساسية؛  
التدخل على مستول مراكز بعض اعبماعات القركية اجملاكرة -

برامج التنمية االقتصادية لبعض اؼبدف الصغرل ؼبا تستلزمهم 
كاالجتماعية؛ 

التوطُت اإلدارم لبعض األقطاب اغبضرية اعبديدة يف ؿبيط -
بعض اؼبدف الصغرل، فبا يشكل فرصة لئلقبلع التنموم ؽبذه 

. اؼبدف كتأىيلها
بالتوقيع على  2015ك 2012كقد قامت اغبكومة ما بُت  

، بغبلؼ استثم 143 ارم يقدر ب اتفاقية، السيد النائب احملًـت
مدينة متوسطة  112مبليَت درىم، نبت أكثر من  10

كصغَتة، فبا سانبوا بشكل ملحوظ بتعزيز البنيات التحتية 
األساسية كربسُت اؼبشهد اغبضارم كاالرتقاء بالتجهيزات يف 

. ىذه اؼبدف
كأخَتا فإف تزايد اإلقباؿ على ىذه اؼبدف الصغرل كاؼبتوسطة من  

اعية يضعنا أماـ ضركرة الرفع من كتَتة قبل بعض الفئات االجتم
تأىيل ىذه اؼبدف الصغرل لتلعب دكرىا التنموم كصلة كصل 

.  بُت القرل كاؼبدف اؼبتوسطة كالكربل، كشكرا
: السيد الرئيس

. شكرا، الكلمة للفريق، تفضل السيد النائب
: زرداليالالنائب السيد محمد 

شكرا السيد الرئيس،  
  رم،السيد رئيس الحكومة المحت

لقد طرحنا ىاذ السؤاؿ يف الفريق الدستورم لعدة 
: اعتبارات

كىو الدكر الذم تلعبو ىذه اؼبدف الصغَتة يف : االعتبار األكؿ -
ببلدنا يف التقليل من آثار اؽبجرة كبو اؼبدف الكربل؛  

ىو كذلك امتصاص الضغط اؼبتواصل على : االعتبار الثاين -
اؼبدف الكربل؛ 

أف ىذه اؼبدف رغم كوهنا صغَتة فهي تساىم : االعتبار الثالث -
. يف تطوير النسيج العمراين يف ببلدنا

كلكن السيد رئيس اغبكومة رغم كل ىذه االعتبارات كىذه  
األدكار اليت تلعبها اؼبدف الصغرل، فإهنا تعاين من عدة مشاكل 

كاختبلالت عميقة يف مسار تطورىا كتنميتها، أحدثكم أك 
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، كأنا رئيس صباعة  أربدث إليكم السيد رئيس اغبكومة اليـو
دث حبرقة حوؿ كل ؼبدينة صغَتة حدكدية كىي مدينة أحفَت، أتح

ىذه االختبلالت، كأنا على يقُت بأف صبيع رؤساء اجملالس 
اعبماعية ؼبثل ىذه اؼبدف يقاظبونٍت كيشاطركف نفس ىذه اغبرقة، 

إف َف أقل اغبكرة، فمدننا ال تنمو كال تتطور بالشكل الكايف 
ىاذ اؼبدف، لؤلسف حاليا تشكل فقط حلقة ما بُت العاَف كوف 

. ؼبدف الكربلالقركم كالعاَف ا
حاليا السيد رئيس اغبكومة كبن ساكنة ىذه اؼبدف الصغَتة،  

نشعر أننا ال كبن ضمن خانة العاَف القركم بإمكاننا االستفادة 
من دعم العاَف القركم، كال كبن ضمن اؼبدف الكربل اليت 

. استحوذت على كل اؼبشاريع كعلى كل األنشطة
، تتوفر على ىذه اؼبدف الكربل السيد رئيس اغبكومة 

إمكانية النمو كالتطور بفضل اجملالس اليت تكوف فاعلة فيها 
كاجملالس اغبضرية كاإلقليمية كاعبهوية ككذلك بفضل 

االستثمارات الكبَتة فيها، يف اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية، 
لكن فإف مدننا ال تتوفر على ىذه اإلمكانيات فبا وبكم عليها 

دينامية تنموية، كعلى سبيل اؼبثاؿ  بالركود كالسكوف كغياب
السيد رئيس اغبكومة دراسة يف مدينة أحفَت لتنمية ىذه اؼبدينة 

مليار سنتيم، كإيبل السيد الرئيس  30يتطلب قيمة مالية 
مليوف سنتيم كفائض  200اغبكومة اعبهود ككفرنا كل سنة 

مليار سنتيم السيد  30بكل اجملهودات باش نديرك التنمية دياؿ 
سنة، كىكذا ىذا صحيح  150يس اغبكومة، هبب أف ننتظر رئ

مليوف  200مليار  30ىذه الدراسة السيد رئيس اغبكومة، 
 . سنة 150سنويا خاصنا 

السيد رئيس اغبكومة، إذا كانت اؼبدف الكربل تعرؼ 
دينامية تنموية بفضل برامج التأىيل كالربامج اؽبيكلية، كىكذا 

اقة سنة بعد سنة، كتطمح بعض تتغَت فيها الشوارع كتزداد أف
اؼبدف أف تضاىي مدف أكربية، أما كبن على مستول اؼبدف 

الصغرل نظل يف مكاننا ننظر بإهباب ؼبا وبدث حولنا كنكتفي 
.  بالنظر فقط، ألنو يعوزنا الكثَت لكي نلحق هبذه اؼبدف

السيد رئيس اغبكومة، اؼبدف الكبَتة كربدثتم عن 
كن ال نقتل اؼبدينة الصغَتة ذات أقطاب جهوية كربل، نعم، كؿ

التاريخ كذات الًتاث، السيد رئيس اغبكومة، إيبل كاتن ىاذ 
اؼبدف الكبَتة، األزقة كالشوارع تتوسع كاعبامعات كالكليات، 

فحاؿ ىكذا، السيد رئيس اغبكومة حنا يف اؼبدف الصغَتة، ما 
زلنا نناضل من أجل صريف صحي، مازلنا نناضل من أجل 

زلنا نناضل من أجل مدرسة، ما زلنا نناضل من  مستشفى، ما
.  أجل دار شباب

السيد الرئيس اغبكومة، أما عندما نتكلم عن مسبح أك مسرح 
أك دكر سينما، فهذا نعتربه بالنسبة إلينا ؾبرد أحبلـ كأحبلـ 
اليقظة كعلى األجياؿ القادمة أف تطالب بذلك إف ظبحت 

. الظركؼ
اذا نفكر يف منح كعليو السيد رئيس اغبكومة، َف 

زبصصات ؽبذه اؼبدف، اؼبدف الصغَتة سياحية، كحدة صناعية، 
كحدة تعليمية، كحدة ثقافية، إننا اليـو السيد لرئيس اغبكومة، 

كاغبمد هلل َف نعد يف مغرب نافع كمغرب غَت نافع، لكننا ال زلنا 
نكرس مدف نافعة كأخرل ليست كذلك دبا يتعُت عليو العمل 

.  ىذا الواقع كشكرامن أجل تدارؾ 
: السيد الرئيس

. شكرا، السيد رئيس اغبكومة عندكم شي تعقيب
: رئيس الحكومة ابن كيرانالسيد عبد اإللو 

اهلل ىبليكم، خليونا نكونوا كاضحُت مع بعضنا، اظبحوا 
ِف، كاين كاحد العدد دياؿ اجملاالت، ىذا كاحد منها، السكٌت 

كالتعمَت كالصحة، التعليم، ىذه كاحد العدد من اجملاالت راكمنا 
ألنو كاف يف اؼبغرب صراع، صراع فيها تأخَت كبَت عبلش؟ 

سنة، ما بدينا  40ة داـ سياسي بُت الدكلة كبُت الطبقة السياسي
يف اؼبسَتة اػبضراء، كحىت ؿ  75كنخرجو منو حقيقة حىت ؿ 
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ملي بدا التناكب التوافقي، كيف ىذيك اؼبرحلة ىذيك  96
اإلمكانيات دياؿ الدكلة عوض ما سبشي لئلشكاليات دياؿ 
البلد لو كاف تفانبنا ما جابش اهلل، ما تفانبناش يف األكؿ، 

حىت ؿ  56من . عاـ باش نتفانبوا 40 خليناىم كنا ؿبتاجُت ؿ
عاد باش نتفانبو كنديرك مسار آخر اللي نقبلوا بو ببعضنا  96

بصراحة، ضيعنا الوقت كالسبب دياؿ ضياع الوقت، القضايا 
االجتماعية ديالنا، ضاع شوية التعليم، ضاعت الصحة، ضاع 

ىاذ الشي كامل، كلكن راه اػبطوات اللي تدارت من ذاؾ 
.  ا راىا جبارةالوقت لداب

األكُف ما تواخذكش، ما تكلموش على اؼبدف الصغَتة كاؼبتوسطة 
األكُف بعدا ىي اؼبدف الكبَتة، . يف تناقض مع اؼبدف الكبَتة

كاظبحوا ِف خليوين نشيد باظبكم كنشكر جبللة اؼبلك اللي ىو 
اللي كاف ؿبمد السادس، باش نكونوا كاضحُت، ىو اللي كاف 

الح دياؿ األكضاع دياؿ كاحد العدد دياؿ كراء اإلنعاش كاإلص
اؼبدف الكربل، رد ؽبا االعتبار كنبدا بوجدة اللي قريبة ليك األخ 

اظبحوا ِف اللي ردىا تقريبا مدينة تقريبا تضاىي اؼبدف . الكرًن
األكركبية، ما نتكلموش على طنجة، ما نتكلموش على الدار 

 الدخلة دياؿ البيضاء، ما نتكلموش على الرباط، دابا حنا غَت
الرباط غَت ىادم بضع شهور، الدخلة دياؿ الرباط من جهة 

، ..مكناس كانت كتحشمنا، كندخلوا فيها فحاؿ إُف داخلُت
، تطواف زكينة من عند اهلل، كلكن ..كلينا كندخلوا اغبمد هلل

. سيدنا هتلى فيها
ثانيا ىاذ اؼبدف الصغَتة كىاذ اؼبدف اؼبتوسطة كذلك  

فينك بعد؟ اهلل ىبليك هبيونا غَت الرؤساء فحالك السيد الرئيس، 
عندىم الكبدة على ىاذ الشي، ألف حىت ىادكؾ اإلمكانيات 

اظبح ِف . الصغَتة كاحد العدد منهم ما هتبلكش يف اؼبدف دياؽبم
اغبقيقة خاصنا نقولوىا، كاحد العدددياؿ اعبماعات احمللية 

الباس عليهم، ترأسوىا كاحد العدد دياؿ الناس اللي كالك نبا 
باغبق اؼبدينة بقات فحاؿ اللي كانت كال تدىورت، كؽبذا باغي 

 Il n’est »نقوؿ لك كاحد القضية كيقولوا الفرنسيُت 
jamais trop tard pour bien faire »  انت دابا

جييت ألحفَت خدـ مزياف، كذاؾ الشي اللي عندؾ دير بو ذاؾ 
الشي اللي قدييت عليو، كاغبكومة مضطرة كملزمة باش تعاكنك، 

كأنا نقوؿ لك أنا شخصيا نساعدؾ، كلكن بغيت نقوؿ لك 
أنت كلكافة رؤساء اعبماعات دياؿ اؼبدف الصغَتة كاؼبتوسطة 

ىي السلطة الوصية، مع كزارة بالتعاكف مع كزارة الداخلية اللي 
السكٌت، مع كزارة التعمَت ديرك برامج، ربركوا كزبدموا يف االذباه 

 . الصحيح شوية بشوية األمور ربسن
: السيد الرئيس

شكرا، انتهى التوقيت، شكرا لكم السيد الرئيس، 
. رفعت الجلسة

 
 

 
 


