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  السادسة واألربعين  محضر الجلسة
 

 (.2672غشت  60) 7311رمضان  71اإلثنني  : التاريخ
السيد عبد العايل دومو النائب اخلامس لرئيس جملس  : الرئاسة
 .النواب

ابتداء من ثالث ساعات وثالث ومخسون دقيقة : التوقيت
  .الساعة الثانية عشرة زواال والدقيقة اخلامسة

ة املتعلقة بالقطاعات هيمناقشة األسئلة الشف: جدول األعمال
  (:آنية 73تليها مناقشة  و(5  سؤاال17 ،احلكومية التالية

 االقتصاد واملالية، 
 الرتبية الوطنية، 
 ،االتصال 
 ،التعليم العايل 
 التجهيز والنقل، 
 الصحة، 
 واملعادن، الطاقة 
 ،السكىن 
 العدل، 
 ،الوظيفة العمومية  
 مع الربملان ةالعالق، 
 ،اجلالية 
 اخلارجية. 

 
 :رئيس الجلسةعبد العالي دومو السيد 

سؤال موزعة على  17نفتتح هذه اجللسة اليت تتضمن 
وأعطي الكلمة للسيدة أمينة اجمللس لتالوة  ،قطاعات خمتلفة

 .املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة
 :جميلة المصلي أمينة الجلسة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية 

 :ويتعلق األمر ب
  يوافق مبوجبه على  72.72مشروع قانون رقم

بورة والرواسب يف االدولية لضبط وإدارة مياه الصاالتفاقية 
 ؛2663فرباير  71عة بلندن يف املوق 2663السفن لعام 

   يوافق مبوجبه على  72.71مشروع قانون رقم
بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم  "ناكويا"بروتوكول 

العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق 
أكتوبر  22وقع باليابان يف تنوع البيولوجي املباتفاقية ال

 ؛2676
  يوافق مبوجبه على النظام  71.72مشروع قانون رقم

 70ساسي للهيأة العليا للذخرية العربية املوقع بالقاهرة يف األ
 ،2676 ربسبتم

  يوافق مبوجبه على  72.22مشروع قانون رقم
بشأن اتفاق النظام الشامل  "باولو ساو"بروتوكول جولة 

فوز " فضليات التجارية فيما بني البلدان النامية املوقع بلأل
 ؛2676سمرب يد 75الربازيل يف  "دي كواسو
  يوافق مبوجبه على اتفاق  72.12مشروع قانون رقم

للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية للعالمات  ئاملنش "فيينا"
تح أكتوبر ااملعدل بتاريخ فو  7211يونيو  72املوقع بفيينا يف 

 ؛7295
  يتعلق بسوق األدوات  72.32مشروع قانون رقم

 ؛املالية اآلجلة
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  يتعلق بالتهيئة املغربية  72.31مشروع قانون رقم
 لسوق الرساميل؛

  يوافق مبوجبه على معاهدة  72.39مشروع
 21بشأن قانون العالمات املوقع بسنغافورة يف " سنغافورة"

 ؛2660مارس 
 يوافق مبوجبه على اتفاق  72.32قانون رقم  مشروع

والنماذج الصناعية واملنشئ للتصنيف الدويل للرسوم " لوكارنو"
 29واملعدل بتاريخ  7209كتوبر أ 9املوقع بلوكارنو يف 

 ؛وامللحق به 7212سبتمرب 
  يوافق مبوجبه على اإلتفاق  72.52مشروع قانون رقم

هورية البريو بشأن بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مج
و املنقولة بطرق غري أمحاية وإرجاع املمتلكات الثقافية املسروقة 

 ؛2677يونيو  5مشروعة املوقع بليما يف 
  يوافق مبوجبه على اإلتفاق  72.55مشروع قانون رقم

 2672فرباير  22ن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف أبش
 ؛غامبيا وعلى امللحق بهبني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

  يوافق مبوجبه على  72.11مشروع قانون رقم
اإلتفاقية املعدلة للتعاون العريب يف جمال تنظيم وتيسري عمليات 

 ؛2662سبتمرب  2اإلغاثة املوقعة بالقاهرة يف 
  يتمم مبوجبه القانون رقم  72.91مشروع قانون رقم

  ؛املتعلق باملراكز اإلستشفائية 96.11
 انون برمي لضمان حق احلصول على مقرتح ق

 ؛املعلومات تقدم به نواب من الفريق اإلشرتاكي
    سؤاال شفويا  776كما توصلت رئاسة اجمللس ب

 .جوابا عن األسئلة الكتابية 05سؤاال كتابيا و 210و
 : السيد رئيس الجلسة

وأريد أن أخرب السيدات  ،شكرا السيدة األمينة
كذلك   االتصاللسيد وزير والسادة النواب أنه بطلب من ا

الوزير املنتدب املكلف بالوظيفة العمومية يتم تأخري األسئلة 
  .دياهلم إىل آخر احلصة

 االقتصادننتقل اآلن إىل أول قطاع اللي هو قطاع 
والسؤال األول عن إصالح نظام األجور يف الوظيفة  ،واملالية

واملؤسسات العمومية مطروح من طرف الفريق اإلشرتاكي 
 .حد واضحي السؤال مشكوراأفليتفضل 

 :رشيد حموني النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،السيد الوزير
اليوم إشكالية األجور يف الوظيفة العمومية واملؤسسات 

اليوم بإحلاح واستعجال يف السياق الدستوري العمومية تطرح 
و تصور ما ه ،هلذا نسائلكم السيد الوزير ،اجلديد يواحلقوق

 .وشكرا ؟جوراحلكومة إلصالح منظومة األ
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار البركة السيد 

 ،السيد الرئيس
 ،السيدات والسادة النواب

السادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي أشكر 
جور يف على طرح هذا السؤال اهلام املتعلق بإصالح نظام األ

وينبغي التذكري بأن  ،سات العموميةساملؤ يف الوظيفة العمومية و 
هاد اإلصالح انطلق منذ سنوات حبيث أن وقع تطور مهم يف 

املوظفني أجور املوظفني وكذلك وقع العمل على حتسني وضعية 
وكما تعلمون فاحلد األدىن لألجور  ،االجتماعييف إطار احلوار 

وكذلك  % 39يف الوظيفة العمومية عرف تطورا ملحوظا ب 
وال أنتيجة  ،% 72بالنسبة لألجور األخرى فارتفعت ب 

نتيجة   ،3إىل  7األجور من  الليمالدرجات املرتبة يف س ذفحل
كذلك لتقليص الضغط اجلبائي يف إطار الضريبة على الدخل 
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 % 11إىل  % 22وبفضل كذلك رفع حصيص الرتقية من 
  .2672سنة 

وينبغي التذكري هنا بأن هاد العمل مكننا وهذا شيء 
إجيايب أننا قلصنا فوارق األجور داخل الوظيفة العمومية من 

أن الفرق ما بني احلد مرة أي  70يوم وصلنا إىل الىل إمرة  16
مرة اليوم وصل إىل  16ال األجر كان ياألدىن واحلد األقصى د

وهذا تيبني التوجه الذي هندف إىل حتقيقه وهو  ،مرة 70
  .تقليص فوارق الدخل داخل الوظيفة العمومية

واليوم كما تعلمون هناك دراسة مت القيام هبا هاد 
جل مواصلة هاد شاء اهلل سيتم استثمارها من أ الدراسة إن

التوجه وهو تقليص فوارق الدخل داخل الوظيفة العمومية 
 .والعمل على حتقيق االستحقاق يف بالدنا وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .تعقيبال

 :رشيد حموني النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،
كان االهتمام هباد املسألة أن  كما أشرمت   ،السيد الوزير
لكن اليوم السيد  ،السابقة وهي حتسب هلامن طرف احلكومة 

اللي يف الربنامج االنتخايب و حكومة احلالية نسائلكم كالوزير 
حنا ا ،دياهلا كانت أشارت إىل إصالح منظومة األجور

 ؟شنو دارت احلكومة السابقةما شي سألناكم السيد الوزير 
إصالح  نأل ؟إصالح هاد املنظومةيف شنو غدير هاد احلكومة 

ملنظومة السيد الوزير ماشي بالضرورة تقليص األجور العليا هاد ا
حنا كفريق يف نظرنا وهو املردودية ربط هاد اإلجراء اولكن 

القوة البشرية ألن كاين جنود اخلفاء يف هاد  منيثباملردودية وبت
الوطن اللي كيخدموا وكاينني آخرون اللي ما كيدير حىت شي 

اإلشكال خاصنا  ،لحاجة وكيتخلص بزاف هذا هو اإلشكا
األجر اللي   ذاللي كيستحق واللي كيخدم خاصو ياخ

كاين بزاف ديال القطاعات السيد   وكيما كتعرف  ،كيستحق
هلاد املشكل هذا وحنا كفريق اليوم نؤكد على أنه جيب  ،الوزير

اإلصالحات يف أقرب وقت ألن كيما شرتوا يف هاذ إخراج 
     بني احلد األدىن لألجور  مرة راه يف فرنسا ما 16املغرب 

بالضبط وهلذا  0,1 ،رات السيد الوزيرد امل 0راه وما بني العليا 
السيد الوزير نلح على ربط هاد اإلصالح باالستحقاق 

 .واملردودية وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار البركة السيد 

أريد أن أذكر  ،على تعقيبه شكرا السيد النائب احملرتم
أن الربنامج احلكومي أكد على ضرورة إصالح منظومة ب

احملرتم   خ النائباأل ء بهوحنن يف نفس التوجه الذي جا ،األجور
يف و  ،وهو أن نرتكز على االستحقاق وكذلك على املردودية

هاد اإلطار كما تعلمون انطالقا مما جاء به الدستور اجلديد 
عيد النظر يف إصالح القانون ناحملاسبة فأوال ربط املسؤولية ب

التنظيمي للمالية اللي هو مرتكز على نتائج ويف هاد اإلطار  
كذلك العمل على أن يتم األجور أن ترتكز على ماذا حتقق 

         ؟هي مردودية املوارد البشرية وما ؟من النتائج املرجوة
التوجه  حن يف نفس هادنوبالتايل ف ؟وما حققناه من نتائج

وأكثر من ذلك ينبغي التذكري هنا بأن هاد التوجه كذلك ديال 
تقليص فوارق األجور داخل الوظيفة العمومية شيء إجيايب 

من جهة أخرى نعمل كذلك و أن نواصل هاد العمل  ينبغيو 
 نيعلى تشجيع املوظفني ألن كما جاء يف تدخلكم املوظف

دارة العمومية يلعبون دور أساسي يف اإلصالح ونرتكز على اإل
 .للقيام باإلصالحات املرجوة وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
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 5ننتقل إىل املوضوع الثاين وفيه ، شكرا السيد الوزير
أسئلة ويتعلق األمر باحتياطي العملة الصعبة وانعكاساته على 

والفريق األول هو فريق التجمع  ،التوازنات االقتصادية واملالية
 .ل أحد واضعي السؤالتفضيالوطين لألحرار فل

 :يالنائب السيد سعيد بليل
  ،شكرا السيد الرئيس
مستويات صل العملة الصعبة و  ياحتياط ،السيد الوزير

من أجل به ا قمتم ذماو  ؟ه احلدةذهل توقعتموه هب ،قةلقم
من أجل يف املدى القصري واملتوسط هي التدابري  وما ؟تفاديه
 .وشكرا ؟اقتصاديةاكرو ظ على التوازنات املالية واملاحلفا

 : السيد رئيس الجلسة
الفريق الثاين وهو فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

  .السؤال يضعاو 
 :النائب السيد رمضان بوعشرين

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

بالدنا تراجعا خالل بالعملة الصعبة  يعرف احتياط
إىل أربعة أشهر من النصف األول من هذه السنة حيث نزل 

يزان امل لىع ؤثر سلبامما ي 2672هناية ماي العملة الصعبة 
من جهة وعلى قيمة العملة الوطنية  اتداءاألالتجاري وميزان 

ماهي اإلجراءات  ،سائلكم السيد الوزيرنذا ل ،من جهة ثانية
 لرفع من العملة الصعبة يف بالدنالاملستعجلة اليت تتخذوهنا 

  .وشكرا سلبية لالخنفاض؟وجتنب اآلثار ال
 : السيد رئيس الجلسة

أحد لفريق األصالة واملعاصرة فليتفضل الثالث السؤال 
  .لوضع السؤالالنواب 

 :رشيد العبديالنائب السيد 
  ،السيد الوزير

  ،السيد الرئيس
 داجملتمع بصفة عامة خاصة بعوالحظ الحظنا 

ؤولني باحلكومة على أن الوضع االقتصادي يعاين سحيات املر صت
اخنفاض من اخنفاض يف مجيع املؤشرات احلساسة وخاصة منها 

حتويالت اجلالية املغربية  ،تراجع الصادرات ،ل السياحةيمداخ
باخلارج وكذلك االستثمارات اخلارجية وهي ركائز أساسية 

ن ع ،سائلكم السيد الوزيرنلذا  .العملة يلتكوين احتياط
ة إشكالية تراجع اليت اختذهتا احلكومة ملعاجل ستعجاليةالتدابري اال

 ؟تأثريها على االقتصاد الوطيناحتياطي العملة الصعبة و 
 .وشكرا

 :  السيد رئيس الجلسة
  .تفضل األخت ،فريق االستقاليلللالسؤال الرابع 

 :النائبة السيدة منية غوالم
  ،شكرا السيد الرئيس

الرحيم والصالة والسالم على أشرف  نبسم اهلل الرحم
  ،المرسلين

  ،السيد الوزير
  ،السيدات والسادة النواب

عجزا من  اتاألداء مليزانيسجل احلساب اجلاري 
مما ينعكس  ،2672 سنة عند هناية % 9املتوقع أن يتجاوز 
اخنفاضا تتوقع بدوره يعرف  الذيالصرف  يسلبا على احتياط
 ايةأشهر هن 3إىل أقل من للتخطيط أن يصل املندوبية السامية 

الصعبة  ةإذا كانت األسباب وراء هذه الوضعي .2672سنة 
ترجع باألساس إىل األزمة االقتصادية العاملية وخاصة ارتفاع 

 تعادل فاتورة الطاقية اليت تساهم وحدها يف هذا العجز بنسبةال
فما هي التدابري  ،من الناتج الداخلي اإلمجايل % 7,5

 ؟لحد من هذا التدهورل ماليت تعتزم احلكومة القيا ةاالستعجالي
التدابري على املدى املتوسط والبعيد اليت من شأهنا أن  اوكذ
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ت اداءاألاقتصادية عامة وتوازن ميزان  كروا تعيد التوازنات امل
ىل املستويات املقبولة اليت ال تشكل خطرا على سيادة إخاصة 

 .شكرا. ؟بالدنابالقرار االقتصادي 
 :  السيد رئيس الجلسة

فلتتفضل ، السؤال األخري لفريق االحتاد الدستوري
  .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فوزية البيض
 السيد الوزير المحترم،

  ،زمالئي وزميالتي
فرتة من االضطرابات احلرجة اليت باالقتصاد املغريب  مير

وقد خلف تراجع املوجودات اخلارجية على  ،املؤشراتا هب ئتنب
ألبناك بدورها أزمة اكما تشهد   ،عجزا خانقا ةمستوى السيول

ر بأزمة مالية ذا ينممسيولة بالرغم من موجودات البنك املركزي 
  .قد تكون تداعياهتا خطرية على االقتصاد املغريب

عن حجم هذه األزمة  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم
سائلكم عن التدابري نكما   ،وانعكاساهتا على االقتصاد الوطين

 .وشكرا السيد الوزير ؟هذه الوضعية ةجهاو ملاختاذها  معاملز 
 : السيد رئيس الجلسة

 .تفضل، واب السيد الوزيراجل
  :السيد نزار البركة وزير االقتصاد والمالية

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،الرئيس المحترمالسيد 

  ،السيدات النائبات
  ،السادة النواب المحترمون

أشكر السيدات والسادة النواب احملرتمني أعضاء الفرق 
فريق  ،فريق العدالة والتنمية ،التجمع الوطين لألحرار :النيابية

فريق  ،فريق االستقاليل للوحدة والتعادليةال ،األصالة واملعاصرة
ؤاهلم اهلام املتعلق برتاجع مستوى االحتاد الدستوري على س

على االقتصاد  ااحتياطات العملة الصعبة ببالدنا ومدى تأثريه
  .اقتصادية كروا الوطين والتوازنات امل

أوال ينبغي التذكري بأن املغرب واالقتصاد الوطين 
تداعيات  مد السنوات املاضية أن يصمد أماااستطاع خالل ه
واللي مع  2669منذ سنة ي انطلقت لاألزمة الدولية ال
ومست باخلصوص شريكنا  ،زالت مستمرة األسف هي ال

وهذا اللي جعل أن  ،األساسي أال وهو االحتاد األورويب
يالو مستوى النمو أن يواصل النمو داستطع االقتصاد ديالنا 

خالل اخلمس سنوات املاضية اللي هو %  3,1املتوسط ديال
فريقيا ومنطقة الشرق إومشال  فريقيةأكرب مما حتقق يف الدول اإل

تقليص واستطعنا كذلك أن يتم تراجع ديال البطالة  ،األوسط
 2677سنة %  9,2إىل  2661سنة % 76من البطالة 

  .% 9,7ويف الفصل الثاين هلاد السنة وصل إىل 
أشرنا يف األسبوع املاضي بكل أن ولكن كما سبقنا 

ة االقتصادية مبجلسكم شفافية ومسؤولية أمام جلنة املالية والتنمي
نؤكد مرة أخرى أنه مت فعال تسجيل تراجع مهم يف  ،املوقر

أشهر األوىل من السنة  1حجم املوجودات اخلارجية خالل 
 وايلمليار ديال الدرهم بعد أن اخنفضت حب 16اجلارية بقدر 

إذ انتقل احتياطي العملة  ،2677مليار درهم سنة  27
مليار  711إىل  2677 سنةمليار درهم  701الصعبة من 

ما الذي و ولكن رغم ذلك  ،درهم يف بداية هاد شهر غشت
الرتاجع على أمهيته ال يصل  ذاوهو أن ه ؟ينبغي التأكيد عليه

إىل مستويات مقلقة أي أن الوضع الزال متحكما فيه حبكم 
أشهر من الواردات من  3أن احتياطي العملة الصعبة ميثل 

األمور متحكم فيها ولكن تيخص إذا اليوم  ،السلع واخلدمات
  .اليقظة والتتبع

وال خيفى عليكم كما جاء يف تدخل السادة النواب 
والسيدات النائبات بأن هاد الرتاجع كان له كذلك انعكاسات 
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 ،على السيولة البنكية وبالتايل على السيولة يف االقتصاد الوطين
د ها ،مطروحهو هو السؤال اللي ألنه  ؟عالش هاد الرتاجع

 :الرتاجع راجع لعدة عوامل
 وهو االرتفاع املتزايد ألسعار املواد  العامل األول

األولية خاصة املواد الطاقية اليت تساهم حبوايل أكثر من 
  ؛يف عجز تفاقم العجز التجاري% 96

 استمرار اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية العاملية  ثانيا
وخاصة يف منطقة األورو اليت تعترب الشريك األساسي لبالدنا 
وانعكاساهتا على مكونات ميزان األداءات املتعلقة بالطلب 

يف هاد اإلطار يف ظل تفاقم العجز التجاري  ،اخلارجي
قية فاتورة الطاال ،% 0,2سجلت الواردات ارتفاع ديال 

وهذا % 76مليار ديال الدرهم بزيادة ديال  35ىل إوصالت 
ر و شه 0 يف هاد البرتول مبعدل عرناتج أساسا عن ارتفاع س

كذلك االرتفاع   واوتيخصنا نعرف ،دوالر للربميل 772وصل 
أي زيادة ديال الدوالر يف  ،صرف الدوالر مقابل الدرهمسعر 
الفاتورة الطاقية  النفط يؤدي إىل زيادة يف ل ديالربميالسعر 
سنتيم يف سعر  76وأي زيادة ديال  ،مليون درهم 266ديال 

الدوالر مقابل الدرهم يؤدي إىل زيادة يف الفاتورة الطاقية مليار 
هاد املعطيات إذا هادي من بني  واتنعرف ،مليون درهم 266و

  ؛نا إىل هذه النتيجةتوصالاللي العوامل األساسية 
 ديال استرياد ديال احلبوب  وكذلك اللي وقع يف جمال

نتما عارفني بأن هاد أالقمح اللني القمح الصلب اللي كذلك 
دي إىل كذلك ارتفاع أتغتوسط و من املكانت سنة أقل فالسنة 

 مهم يف الواردات خصوصا أن األسعار ديال هاد املواد اليوم 
السعر ديال يف % 56تعرف ارتفاعا مهما جدا زيادة ديال 

ويل وبالتايل اليوم صبحات الواردات الصعيد الدالقمح على 
من جمموع واردات % 16ديالنا من الطاقة واحلبوب متثل 

  ؛بالدنا
 خصناتية ومنطقة األورو كذلك هذا ي األزمة الدولريتأث 

تراجع ديال الطلب اخلارجي  وقع ،بعني االعتبارناخذوه 
وهذا كان عندو انعكاسات % 7إىل % 1املوجه لبالدنا من 

احلوامض ديال ديال أوال الصادرات  :على الصادرات ديالنا
الصناعات اإللكرتونية  ،% 27,1البواكر اللي تراجعات ب 

النسيج واأللبسة كذلك اللي  ،%79اللي تراجعات ب
اللي عرف  للجلدرتاجع خصوصا بالنسبة واحد العرفات 

هاد املعطيات كلها  نإذ ،%79تراجع ديال أكثر من 
تباطؤ يف وترية منو ديال الصادرات ديالنا ولو  جعالت أن وقع

  ؛ن احلمد اهلل سجلنا تطورأ
  ونقطة أخرى كذلك بسبب األزمة الدولية وبالنسبة

السياحة وقع تراجع يف املداخيل  ،لالحتاد األورويب أساسا
وكذلك حتويالت املغاربة القاطنني باخلارج % 2السياحية ب 

لنمو دياهلا واحد التباطؤ وخصوصا بأوروبا اللي عرف مستوى ا
شهر  1ولكن يف %  6,2 كاين نوع من االستقراراليوم  

ديال هاد % 5األخرية يف الفصل األخري وقع تراجع ديال 
اخلارج ألن كاين أزمة بالتحويالت ديال املغاربة القاطنني 

تضررين األولني من املواملغاربة اللي مها عايشني يف اخلارج فهما 
هاد حتويالت املغاربة املقيمني  نإذ ،االحتاد األورويباألزمة يف 

% 50باخلارج وكذلك املداخيل السياحية اللي كانت تتمثل 
% 52من العجز التجاري اليوم تتغطي فقط % 50تتغطي 

ات اخلارجية فهي ودن املوجأهذا اللي جعل  ،من هاد العجز
  .تراجعت
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أن عندنا ب وايخصنا نعرفتأوال  ؛ماذا ستقوم به احلكومة
عليها  واشاء اهلل يف هاد األشهر القليلة غنعمل إمكانية وإن
مليار ديال الدرهم يف إطار املنح والقروض  77وهو تعبئة 

تعاقدات مع البنك الدويل عندنا اخلارجية اللي هي مربمة مع 
نا اسرتاتيجيات قطاعية ل مع االحتاد األورويب باش أنه إمولو

مليار  71 ةربجممالسنة كانت  هاد، عندنا وإصالحات مهمة
من هنا وها أكن لينا نعبميمليار ديال الدرهم  77ديال الدرهم 

 .آلخر السنة
نقطة أخرى اللي هي أساسية كذلك وهو نشتغل 

نشتغل على إصدار قرض  2676الوزارة املالية كما وقع سنة 
ىل إمليون دوالر  166سندي يف السوق املايل الدويل ما بني 

ر أمريكي وذلك من أجل التخفيف من الضغط مليار دوال
 ،على السيولة الداخلية واحلد من خطر مزامحة القطاع اخلاص

علما بأن املستوى احلايل للدين اخلارجي فهو ال ميثل إال 
وزيادة على ذلك وحبكم  ،من الناتج الداخلي اإلمجايل% 77

متانة العالقات اليت جتمع بالدنا بقيادة جاللة امللك أيده اهلل 
التعاون اخلليجي يف إطار البحث على آلية متويل  سودول جمل
يف خطاب العرش  ككما جاء يف تدخل جاللة امللجديدة  

فنحن سنعمل على تعبئة التمويالت املتاحة أمام بالدنا يف هذا 
  .اإلطار

إطار سياسة تدبري املخاطر واألزمات اليت وضعتها  ويف
متكنت بالدنا من احلصول على خط ائتماين وقائي  ،احلكومة

خط الوقاية والسيولة من طرف صندوق النقد الدويل بقيمة 
د املليار ديال الدوالر اللي غيمكن الواحد إستعملها  0عادل ت

   إذا وهو نا ضوش اهلدف ديالانقرت حنا مغا ،عند الضرورة امللحة
قدر اهلل كانت واحد األزمة خانقة يف أوروبا أو ال ارتفعت  ال

إىل دوالر  726تت اف وصالت املواد الطاقيةاألسعار ديال 
يادة القرار االقتصادي بسوا متحكمني ابقأن نباش  ...خلإ

د اخلط االئتماين وسنشتغل كذلك يف تسريع وترية اهل واغنلجأ
هي موجهة للتصدير باش  ليالرتاجتية السياسات القطاعية اإلس

العملة الصعبة  واالنا وباش أننا كذلك نعبأيسنوا التنافسية دحن
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل املناقشة والكلمة لفريق ، شكرا السيد الوزير

 .تفضل السيد النائب ،التجمع الوطين لألحرار
 :النائب السيد سعيد بليلي

  ،شكرا السيد الرئيس
د السؤال كان عندنا اي طرحنا هلحنا السيد الوزير ما

كبري ألن الذاكرة د املغاربة مكتنساش وختوف   واحد التخوف
مي اهليكلي و التقهاد و  ،لتقومي اهليكليالثمانينات ملي وصلنا ل

والفاتورة  الو غايليت شرائح املواطنني الثمن دادفعي لال
فهاد العام ديال  أشهر 0بعد  ، مناالجتماعية هي غالية جدا

ال يقدوا شهر ونصف دكنف جيواكن  ،السيد الوزير 2672
أشهر  0نا زد يالإ ،ال الدرهميمليار د 16الصعبة  العملة

 ىأخرى واش وترية فقدان العملة الصعبة غتمشي بنفس املنح
العملة  ديالأشهر   1أقل من أننا نوصلوا يؤدي بنا غادي و 

ي بنا إىل التقومي دها هده مؤشرات كتأوصلنا لي يالالصعبة إ
  .اهليكلي

 صمدتكلمتو على أن االقتصاد الوطين  ،السيد الوزير
سنني  5ه ذت هاكيف أن مفهمناش األزمة بد،   2669 ذمن
 على كنهضرواأشهر   0بعد من سنني مهضرناش على األزمة  3

سنني مكانتش؟ تكلمتوا  3األومة كل هنار، واش األزمة فهاد 
ماشي  اللي البطالة وعطيتوا واحد املعدل السيد الوزيرعلى 

 % 2,2أن البطالة  نقصات مع العلمتوا البطالة لصحيح ق
تشغلوا املواطنني أنكم ال الربنامج حكومي باش ييعين الوعد د

تكلمتوا على أن هناك تراجع متحكم فيه  ،انقلب إىل العكس
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كنفقدوا   ما دامش لينا ناما بيف احلقيقة التحكم السيد الوزير 
كنطلبوا أشهر، كيفاش كتحكموا؟ ما نعرف يعين   0شهر و

  .التحكمهاذ أنكم تشرحوا لينا 
كذلك يف اجلواب تكلمتوا   يولةنعكاس على السالا
االقتصاد  ، عن االنعكاس على السيولة يفالسيد الوزيرديالكم 

االقتصاد كانت يف د ة ولبنك املغرب يف السيديال أكرب تدخل 
 ديال مليار 16شهر يونيو مبا يفوق هاذ السنة هذه أظن يف 

احللول  ؟االقتصاد السيولة يفكيف تتحكمون يف   ،الدرهم
مليار الدرهم   77قرتحوا تعبئة كتأنكم  جيتوا  ؛السيد الوزير

 .اخلط االئتماينقرض سندي و إصدار  ،قروضو  كمنح
الكم يف البالد تفتقد إىل يالسياسة د ،السيد الوزير

دخل األزمة عاد حىت د البالد انخليوا هغبتكار ألنه واش اال
رئيس احلكومة يف عدة رغما أنه رضوا اوا نقولوا نقتابقن

ل أنه حفاظا و قييف قناة اجلزيرة تدخل خرها آتدخالت كان 
واش  ،االقتصادية لن نقرتض راهتاعلى سيادة املغرب يف قرا

ض االئتماين وإصدار قرض سندي والقر مليار  77ال يالتعبئة د
  ؟ال وزير املاليةيقرار د أميعين قرار حكومي 

شكل املد اال هيالتربير د ،تكلمتوا السيد وزير املالية
األزمة غري كايف ومنطق غري مسموح به باالحتياطي ديال نقص 

 ؟ني بالبالد السيد وزير املاليةيفني غاد ،وهو منطق االستسالم
 اليوم وأنتما ،الوطين القتصادليف مسلسل درامي  ونحنن داخل

                 ر ليهادللطبيب واحد مريض  جبنا الإيال حبوا تدر 
consultation la  عطيتونا اش لينهو املعاينة الدواء ما عطيت

أنه هاذ القرض يعين عنده رغم ممكن هو القرض دواء أسهل 
 .انعكاسات سلبية على سيادة القرار

 : السيد رئيس الجلسة
فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد النواب ، شكرا

  .وشكرا

 :بد الكريم النماويعالنائب السيد 
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،شكرا السيد الرئيس
 واحنا يف فريق العدالة والتنمية بغينا نوهاأوال 

 ىلن إأل ،اهلا اجتاه املغاربةيال احلكومة والصراحة ديبالشجاعة د
نسمعوا أن املغرب ما فيهش أزمة وأن تحدود وقت قريب كنا 

فإذن كما بينت السيد الوزير على  ،الدنيا هانية والسما صافية
العملة الصعبة هو بدا  يال اخنفاض احتياطيد القضية داأن ه

ة بكل املقاييس يهي سنة كارث 2677وسنة  2661منذ سنة 
 ،% 72,5االحتياطات بلغ الرتاجع كبري يف ألن عرفت واحد 

  :التأثريات اخلارجية مهمة فيهاأن هاد وكما بينت كذلك 
 ديال  ال الشركاءيقتصادي دالاالنمو انكماش  أوال 

  ؛املغرب الرئيسني
  اللي وىل فيها الطلب اخلارجي اجتاه املواد املغربية

  تقريبا يف الربع؛
  ؛عرفت ارتفاع مهولي لالكاين كذلك أسعار الطاقة 
  ؛الصرفكاين كذلك تقلبات أسعار  
 وكاين ارتفاع يف مثن املواد الغذائية.  

ولكن احلكومة هي مطلوب منها اليوم أهنا تسرع 
  :ال القرارات منهايفواحد اجملموعة د

كما كتعرفوا د القضية  امعاجلة العجز التجاري ه أوال
السيد الوزير هي مشكلة بنيوية وهيكلية وكتعرفوا كذلك أن 
الصادرات املغربية ال تغطي وارداته وكذلك هناك جمموعة من 
املعاهدات اللي برمها املغرب ديال املعاهدة ديال التجارة احلرة 

  ؛ال الدول وجب تقييمهايجمموعة دمع  
 القتصاد املغريبا ةوهناك يف املقام الثاين حتسني تنافسي

 وترشيد الواردات يف جمال االستهالك؛ 
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ويف اجملال الثالث هناك تشجيع االستثمارات اخلارجية 
املباشرة ألهنا كذلك عندها تأثري على احتياطي العملة الصعبة 
وفهاد املضمار تتعرعوا السيد الوزير، أن هناك واحد اجملموعة 

وإجرائية خص  وقانونية ديال التعقيدات مسطرية وإدارية
  ؛احلكومة تعاجلها

وهناك يف األخري اإلسراع يف إخراج قوانني البنوك 
اإلسالمية ألن املغرب حمروم من االستثمار يف البنوك اإلسالمية 

ال ير على االقتصاد الوطين واحد اجملموعة دذادي يغ ليال
 .العملة الصعبة هو يف حاجة إليها وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
فريق األصالة واملعاصرة التعقيب ، سيد النائبشكرا ال

 .السيد النائب
 :النائب السيد يونس السكوري وبحسو

  ،السيد الرئيسشكرا 
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
     جأ يعين أنه ال نعلن عن الوضعية امرة أخرى نتف

اليوم أنه كان بودنا على األقل    ،إال عندما حيدث الطارئ
ذا األمر من خطورة عكس الطمأنينة هلحتضر احلكومة كلها ملا 

الوضع ماشي متحكم فيه  ،كتحاول احلكومة تقوهلا اليوم ليال
األمور  عن تعلنون  ذلك لو أنكم ال  أدل علىوال ،السيد الوزير

 ،د اخلط االئتمايناكحكومة إال على بعد يومني أو هنار من ه
 ،مكيناشراه صراحة مع املغاربة د الاه ؟د الشياكيعين ه شآ

الية املديروا قانون جيوا نكن الصراحة مع املغاربة كتكون ملي
الصراحة مع املغاربة   ،بزاف باش صوتنا عليه ذهماشي ه ليال

د اخلط اه ،ربنامج احلكوميالكنجيوا كنديروا ملي  كتكون 
د اتعبأها احلكومة هدي غا ليالمليار  77د ااالئتماين وال ه

ا مشاكل بنيوية دنالسيولة راه عنيف لنقص ال ديال املشك

برنامج حكومي كيقول كيفاش  ؟ كيعاجلهاشكون كيعاجلها
يف اليوم عرفنا  ،الفلوس عندنا مها ها؟غندير االستثمار

 les appels d’offreعرفنا ؟ناذفناالستثمار العمومي شحال 
شحال  les marchés infructueuxعرفنا ؟ شحال خرجنا

 ،املشكل السيد الوزير، كاينة اليوم ليالد االنتظارية اه ؟كاينني
أمحلكم املسؤولية وحدكم كوزير املالية ألن وزارة املالية  الو 

القضية قضية  ،نا على السياسة النقدية فقطل غادي تكلم
ال يوالقضية قضية التقصري د ،هيكلية يف املغرب اتسياس

تنصيبها ألن  تش باألمر منذاألن ما اهتم ؟عالش ،احلكومة
ها اسنتكي ليالاملسائل احلقيقية  بناأمور جانبية جتباهتمت 

هذا هو اإلشكال احلقيقي الذي تعاين منه  ،املواطن املغريب
ويف بالصة ما نقولوا هذا هو اإلشكال احلقيقي  ،احلكومة اليوم

 كان املغاربة يالإحىت باش أشهر  3مواطنني شحال هذه لل
كلشي ميكن يدير ،  يصربواككلهم يصربوا يعرفوا عالش  خصهم  

ني ياألزمة الدولية حنن واقع ناشياكما  قلناشي  مااحنا التضحية 
ما منلك كحكومة مغربية وحنا  ،ديال احلكومة داءاألولكن 

نا اخلارج حىت يمعاكم يف هاد االجتاه ولكن ما عط ابغينا منشيو 
قوة التصرحيات  وابعشكون يت اما عرفو  ،إشارة لالستثمارشي 

 اإديرو  االناس إجيو  اواش بغيتو  ،ما كاينش انسجام يف العمل
وثانيا هادشي كيأدي   ،طبيعة احلالبدوهومش ر فلوسهم وما ي

حىت واحد  les arriérésكاين الضغط على الدين الداخلي 
عات الرتابية وال يف الص ال يف القطاع العام وال يف اجلميخمك

أنه  أة نتفاجيهذه هي اإلشكاليات احلقيق ،املؤسسات العمومية
السيد رئيس احلكومة قاليك استقاللية القرار حنن بعيدا عن 

 .استقاللية القرار وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

الفريق االستقاليل تفضل السيدة ، شكرا السيد النائب
 .النائبة
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 :منية غوالمالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الرئيس،

ر السيد الوزير على كأن أش إاليف البداية ال يسعين 
أوال التشخيص راه حنا كنعرفوه كلنا  ،اجلواب اللي جا به

واش عاد اليوم احلكومة  اتنا ونكولو اعلى بعضي امنبقاوش نزايدو 
  ليشي راه حنا كنعرفوه مال هاد ،شيال جات كتقول لينا هاد

 وانا كنعرفراه ح هكناقشو   كنا  ليقانون املالية وم واكنا كناقش
الوضعية وكنعرفوها من العام اللي فات وكنعرفوها من العام اللي 

اجلديد اليوم هي الصراحة اللي جات كتهضر هبا  .هقبل من
اليوم احلكومة جات كتهضر بلغة الصراحة وهاد لغة ، احلكومة

هي اللي خالهتم أهنم و لي ماعجباتش البعض لالصراحة هي ا
 هادحنا نه يف الواقع يج ما كاينينش ألإبداو إيكولو شي حوا

اليوم اللي جديد هو أننا مسعناه على لسان وزير  ،شي كنعرفوهال
حنا كنا كنطالبوا بأن  ،به واشي كنا كنطالبال هاداللي املالية و 

احلكومة يف شخص وزير املالية جتي تكول لينا الوضعية احلقيقة 
     ،الوضع حبال اللي قال السيد الوزير ،ديال االقتصاد املغريب

زال مغنفقدوش القرار السياسي هاد اخلط االئتماين اللي  ما
يتعطاش ألي دولة ومكيتعطاش هكداك كراه م FMIمنح لينا 

ة اللي عندها صالبة يف االقتصاد واللي عندها لراه كيتعطا لدو 
عالش مغتعطاش لدول  ،هيكل وهيكلياملإلصالح لتصور 
تعطى  ،حبال دول أخرىو حبال مصر وحبال تونس  ؟أخرى

عندو  همغرب ألنه عندو سياسة اقتصادية واضحة واللي أنلل
وبالتايل  ،إصالحات هيكلية اخنرط فيها منذ العشرية األخرية

كون عندنا ي ناحنا اليوم يف الربملان ويف املؤسسة التشريعية خص
نو ممكن ش اخصنا نقولو  ،بدائل اخصنا جنيبو  ،قوة اقرتاحية

ويف هاد  ،االقتصاد الوطين ديالنا واطور ن اباش نزيدو  انديرو 
 :اإلطار حنا يف الفريق االستقاليل عندنا جمموعة د االقرتاحات

 تعاد النظر يف السياسة النقدية يكنقتارحو أنه   والأ
 واها بنك املغرب ونفتحكينهجوخاصة سياسة الصرف اللي  

حوار صريح وجاد يف هاد املسألة يف إطار اللجنة املختصة ألنه 
ونعاودوا  انشوفوه اهاد السياسة النقدية كيخصنا نعاودو 

  ؛فيها بشكل وانذاكر 
  كنقتارحوا تفعيل احلكامة االقتصادية اجلديدة اليت
ن تعيد الثقة أومي واليت من شأهنا كعنها التصريح احل ثيتحد

ب يف ظل منا خ عاملي وجهوي غري للمستثمر وخاصة األجان
إذا هاد احلكامة االقتصادية اللي جاهبا التصريح  ،مستقر

  ؛..بأننا وااحلكومي خصنا نسرع
  اللجوء إىل االسترياد إال يف حالة تقليص كنقتارحوا

ماية التجارية وتشجيع املواطنني احلالضرورة عرب تفعيل تدابري 
 .اعلى استهالك املواد املنتجة حمليا شكر 

 : السيد رئيس الجلسة
فريق االحتاد الدستوري تتفضل ، شكرا السيدة النائبة

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة فوزية البيض

مع لغة  ،حنن يف الفريق الدستوري مع لغة الصراحة
كنا نأمل السيد الوزير أن   ،الواقع ولسنا مع لغة التطمني اخلاطئة

الكيفية الناجعة اليت  حول تقدموا لنا أجوبة شافية مقنعة
ي ذاجه هبا اجلهاز التنفيو كم يف االقتصاد وسيؤ واجه هبا خربايس

ب اتكرر النوبات وحىت ال يصتاألزمة االقتصادية حىت ال 
  .ال قدر اهلل االقتصادية بالسكتة القلبية باملغر 

ة دوخة أزال يعيش حتت وط املواطن املغريب يعيش وال
 النمو تغيري توقعات نسبة ةماهي ل عنءارتفاع احملروقات ويتسا

% 3عوض % 1واليت صرحتم أهنا لن تتجاوز  ؟يف حكومتكم
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 املهتمني كلوحنن نتتبع ك ،اليت جاء هبا مشروع قانون املالية
قتصادي والسياسي والعام بصفة عامة كيف البتدبري الشأن ا

نعم الواقع أننا نعيش ؟ كريان بناتتساقط األرقام يف حكومة 
أزمة سيولة خانقة طبعا جلأمت إىل األسواق املالية اخلارجية اليوم 

األسباب  ،وقد تطرحون سندات سيادية يف األسواق املالية
الرتاجع  ؛كثرة اإلنفاق العمومي: عديدة والنتيجة واحدة منها

ارتباط ىل إل القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية وجلها يرجع جيف 
ولكن كنا  ،الوارداتفاتورة ع رويب وارتفا و األ كبالشري نااقتصاد

نا خيرجون لالعوامل اخلارجية جعلت الزبناء ديا أن عرفننود 
 ـنقل يف تواطؤ مع ألبناكمل ن إألبناك ويف صمت اودائعهم من 

ولذلك أصبحت ألول مرة قيمة القروض املمنوحة تفوق قيمة 
 ةهناك انتظاري ،الودائع ولنقلها بصراحة هناك هتريب لألموال

هناك أزمة ثقة واالقتصاد املغريب  ،ستثمرين يف األموالامللدى 
املفتاح السحري أال وهو الثقة ولكن هذه هذا يف حاجة إىل 

ني متوازن صالثقة ال تكسب باخلطاب إال خبطاب هادئ ر 
لتصرحيات املتضاربة واملتناقضة بكثرة امطمئن وواقعي وليس 

 فاريتواملشككة يف كل شيء وليس مبطاردة الساحرات والع
بل خبطاب رصني ميلؤه الثقة يف بالدنا ويف مؤهالهتا وقدراهتا 

 .ويف أمننا ويف عدالتنا
 : السيد رئيس الجلسة 

  .السيد الوزيرالسيدة النائبة، شكرا 
 :السيد نزار البركة وزير االقتصاد والمالية

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السيد الرئيس

  ،السيدات والسادة النواب
وأريد أن  ،أن أشكر السادة النواب على تعقيباهتمأريد 

 أوضح بعض األمور ال ميكن لبلد أن يتقدم بسياسة جلد
أتن ال ميكن لبلد أن يتقدم ، l’auto flagélation تالذا

 ،يشتغل ويعمل على املاضي ينبغي أن نتوجه إىل املستقبليبقى 
اليوم  2677نوفمرب 25االنتخابات التشريعية انتهت يوم 

تحدث عن الربنامج احلكومي الذي نعمل من أجله من أجل ن
د اإلطار ينبغي اويف ه. مرتاصةتطوير البالد يف إطار أغلبية 

القول بأن احلكومة هلا برنامج عمل واضح ونعمل وسنعمل إن 
شاء اهلل من أجل أن تبقى سيادة القرار االقتصادي يف بالدنا 

، برنامج نكون واضحنيلولسنا يف إطار برنامج التقومي اهليكلي 
العملة الصعبة كانت  التقومي اهليكلي دار ملي كان احتياطي

وهو أننا نضمنوا  انديرو  اللي حاولنا حناااليوم  ،يوم 75فقط 
على صعيد االحتاد شي أزمة خانقة  تقدر اهلل كان إذا ال

ت أسعار احملروقات واملواد الطاقية إىل ارتفعاألورويب وا
حتياطي باش ميكن الا واحد ادنننا يكون عنأمستويات عالية 

    يادة القرار ألن هذا هو األساس سوتبقى عندنا  وانواجهلنا 
  .د التوجهانبقاوا يف ه إالا لن ميكن ما

 ةخص الواحد يركز عليها بالنسبتي ليالالنقطة الثانية 
خصنا تيات جيدة مو قت ومؤهاله عندنا ماللربنامج ر 
 :ا سنقوم بهمبونذكر  ،إن شاء اهللوغنستثمروها نستثمروها 

القطاعية واملهن  اتسرتاجتياالتسريع وترية  أوال
 اتصناع؛ الد اإلطارااجلديدة ونعطيكم بعض األرقام يف ه

غري  % 0الصادرات د ال السيارات اليوم عرفت تطور يد
أشهر بوترية  0يف فهاد ألف سيارة  26ت االيوم صدر  "نوو ر "

 0666سيارة يف فرباير اليوم  2666متطورة أي كانت 
فري نا جمال ل حنا فواحد التطور مستمر هذا غيفتحاإذن  ،سيارة

الصادرات نوصلوا يف إطار ا لن خر السنة أننا ميكنهنا آل من
الطيارات ، عندنا قطاع ال الدرهميليار دد امل 5إىل أكثر من 

عرف واحد قطاع الطريان  ،قطاع الطريان مكانش يف بالدنا
 ،ديال التطور ديال الصادرات % 06هائل أكثر من النمو 

لواحد االيوم كذلك هادو من بني القطاعات الواعدة اللي 
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اللي غيجي   «Bambardier» وعندنا ،ميكن لو يركز عليها
يستثمر يف بالدنا واللي غيفتح لينا جمال آخر للتنمية ولتطور 

 offshoring نتكلم كذلك على ترحيل اخلدمات ،الصادرات
اللي هو كذلك تيعرف واحد التطور مستمر واللي تيخدم 

 ،ألف مواطن ومواطنة يشتغلون يف هذا القطاع 36والدنا 
إذن كاين واحد السياسة كاين  les calls centersوبالنسبة 

ومنساوش  ،تيخصنا نستثمروها ونطوروهااللي واحد النتائج 
        فالحيةنذكروا بأن املناطق الصناعية املندجمة واملناطق ال

les agropoles  األقطاب الفالحية عاد غتنطلق عاد غيبدا
إذن هاد السياسات ونقولوها بكل صراحة هاد  ،التصدير

ال بالنسبة  2662بتدئات حىت ل االسياسات القطاعية اللي 
احلقيقي انطلق يف  "l’émergence"للسياسة الصناعية 

انطلق يف  "راملغرب األخض"والسياسة ديال الفالحة  2662
املغرب اليوم عندو  .تعطي النتائج دياهلا داعاد غتب 2662

كون يخص تياملقومات الكافية باش يواجه هاد الشيء ولكن 
حنا قررنا أن تكون لغة احلقيقة ولغة الصدق ألن االيقظة و 

ا لن خصنا نكونوا صادقني مع املغاربة ونقولوا الواقع باش ميكنتي
  .اونطورو  او دمنتق

نقول كذلك يف هذا اإلطار أن من بني األمور بغيت 
كاين إشكال حقيقي يف   ،األساسية هي القضية ديال الواردات

ستهالك تطور ولكن الوهو أن هذا شيء إجيايب ابالدنا 
املواد اإلستهالكية عرفت واحد التطور هائل وهذا الواردات يف 

تيطلب منا كذلك تكون نوع من اليقظة والوعي ال بالنسبة 
الزيادة اللي   ةمواطنني وال كذلك بالنسبة نعطيكم غري الطاقلل

فهاد  % 72كانت يف استهالك الطاقة الكهربائية أكثر من 
لفيول باش ادي إىل اإلسترياد ديال أأشهر وهذا كلو تيجي تي 1

من بني األمور  اكذلك نعطيو   ،ا نولدوا هاد الطاقةلن ميكن
أوال العمل على تقليص  :وبالتايل األمور اللي غنشتاغلوا عليها

 ذا توجه خداتوالعمومية وه االستثماراتحمتوى الواردات يف 
هاد احلكومة اللي هو أساسي أي بالنسبة للصفقات العمومية 
غنعملوا يف دفرت التحمالت ما هو احملتوى ديال العملة الصعبة 

ن األولوية للناس اللي تينتجوا داخليا أل اوغنعطيو  ،الوارداتد 
من بني األمور كذلك  ؛خصنا نشجعوا اإلنتاج يف بالدناحنا تيا

 damping وهو أننا نعملوا على الدفاع التجاري ألن كاين
 تكلفة وهذا املرسوم واجد إنمن اليبيعوا بأقل كناس اللي  كاين 

وكذلك  ؛لس احلكومةشاء اهلل يف األسبوع املقبل غندوزوه يف جم
شاء اهلل يف شتنرب  البنوك اإلسالمية راه القانون وجد إن

 .غنقدموه يف جملس احلكومة وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة
وننتقل إىل قطاع  ،الوزير على املشاركة شكرا السيد

لسادة النواب لاألقاليم بالرتبية الوطنية سؤال عن قطاع التعليم 
جتماعي موعة النيابية لتحالف الوسط االاحملرتمني عن اجمل

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :محمد الميريالنائب السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،المحترمونالسادة الوزراء 

  ،إخواني أخواتي النواب المحترمين
بالرغم من اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم  ،السيد الوزير

إىل  به على املستوى الوطين من أجل رفع جودة التعليم والرقي
زالت تعرف تعثرا  فإن هذه اجملهودات ال ،املستوى املطلوب

بعدة أقاليم منها إقليم بوملان الذي يعاين من إشكاالت هتم 
املنظومة الرتبوية يف جمملها ويتجلى ذلك يف النقص احلاصل يف 

 ،مهول ضاألطر التعليمية وكذلك األقسام مما ينتج عنه اكتضا
الشيء الذي حيتم على املسؤولني حمليا اللجوء إىل عملية دمج 

ى ذلك غياب السكن الوظيفي لبعض الوحدات األقسام زد عل
  .املدرسية البعيدة
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وما يرتتب عنها من  ،هذه الوضعية السيد الوزير مماأ
ر املدرسي دضعف املستوى التعليمي باإلقليم وانتشار اهل

اليت  اءاتجر نسائلكم حول اإل ،الفتيات طخاصة يف وسو 
 .وشكرا ؟تنوون اختاذها للتخفيف من هذه الوضعية املعقدة

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس
 ،السيد النائب المحترم

  ،السيدات والسادة النواب المحترمين
يب علي جناوب على شنو كدير وكتقوم عغيكون ص

على كل حال السيد  ،بوملانبه وزارة الرتبية الوطنية يف إقليم 
املنجزات اللي  به هي ما قامت اشنأالرئيس عندي إحصائيات 

قامت هبا وزارة الرتبية الوطنية يف إقليم بوملان ال على املستوى 
 ،وال على مستوى التعليم اإلعدادي والتأهيلي االبتدائيالتعليم 

   هي املدارس اللي توسعات وشنو هي املدارس احملدثة  اوشن
وأنا مستعد نعطيها اللي ميكن يل  ،وما هي الداخليات احملدثة

ستعجايل واللي واللي دخالت إما يف الربنامج اال للسيد النائب
بعض املنجزات قامت هبا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 
جهة وقامت هبا اجلماعات احمللية من جهة أخرى وكذلك 

ملنظومة الرتبوية يف انه املواطنني كيساعدونا بزاف املواطنني أل
 ..احملسنني على مستوى دار الطالب إىل غري ذلك

 12نه إقليم بوملان اليوم فيه أكد ليك أيل ن اللي ميكن
إقليم بوملان حسب  افرعية أي كنغطيو  752بتدائية وامؤسسة 

عدادي كنغطيو فيها إثانوي  73 ،%766اخلريطة املدرسية 
ي التالميذ والتلميذات اللي حمتاجني يكونوا يف أ % 52

ثانويات تأهيلية وصل عدد التالميذ برسم  1 ،اإلعدادي

ألف  20 االبتدائيالتعليم  :2672-2677املوسم الدراسي 
البنات النص راه شيء مهم هذا يف د ألف  72منهم  95و

لطابع القروي يكون عندنا هاد اواحد اإلقليم اللي غالب عليه 
    79بع القروي والطابع اجلبلي يكون عندنا هاد األرقام الطا
ديال البنات  9563فقط بالوسط القروي منهم  7306ل 

اإلناث منهم  2666الثانوي اإلعدادي  ،يف العامل القروي
إناث  2617تقريبا منهم  5166هيلي أالثانوي الت ،1266
 % 26تعميم التعليم ،593بالوسط القروي واإلناث  7111

 :73إىل  72من  ،% 22 :77إىل  0من  ،سنوات 0ل 
قاميني بواحد اجملهود على  % 39 :71إىل  75من  ،% 02

مستوى إقليم بوملان ولكن من خالل السؤال الشفوي صعيب 
يكم التفاصيل ديال التدخل ديال وزارة الرتبية ل علي نقول

 .الوطنية يف هذا ملوضوع شكرا ولكن األوراق موجودة
 : لجلسةاالسيد رئيس 

 .تعقيب للسيد النائب ،شكرا السيد الوزير
 :محمد الميري النائب السيد

اجملهودات  يعينيف احلقيقة  ،شكرا السيد الوزير احملرتم
ميكن حىت شي واحد ينكرها ا م ،تقوموا هبا السيد الوزيركاللي  

احلركة اإلنتقالية اللي قمتوا هبا يف هناية املوسم يعين وخري دليل 
رتتب عليها خالل املوسم يعين جمموعة كالدراسي واللي كانت  

إقليم بوملان يعين إقليم  ،ولكن السيد الوزير ،ديال التعثرات
بوملان منني  -من مساحة اجلهة ديال فاس شاسع يشكل ثلثني

كيرتتب عليها كنهدروا على هاد الشساعة بطبيعة احلال يعين  
تشتت ديال الساكنة ووجودها يف واحد املناطق معزولة وشبه 

إىل املؤسسات يعين الولوج  ،مما جيعل السيد الوزير ،نائية
هذا إضافة إىل غياب خريطة  ،جداوصعب التعليمية صعب 

مدرسية واضحة وذات فعالية تليب طموحات املتمدرسني 
  .وآبائهم على حد سواء
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جينا نشوفوا املشاكل اللي  اليعين إي ،السيد الوزير
مشاكل تتعلق يعين  :لينا نقسموها إىل قسمني ظاهرة ميكن

على وجه اخلصوص اللي كتعرف  االبتدائيباملدارس والتعليم 
هناك نقص حاد يف األطر الرتبوية هذا و واحد العداد ديال 

واإلدارية إضافة إىل الظروف الصعبة اليت يعيشها رجال التعليم 
إىل مستوي املطلوب وال تساعد  ترقىاملتواجدة ال رات احلج

بعض بغياب سكن وظيفي  ،لتعليميف اعلى تقدمي جودة عالية 
غياب وسائل التدفئة باملدارس املوجودة يف املناطق  ،املدارس

وشفتوا يعين   اإلقليمأنتم كنتم السيد الوزير، قد زرمت اجلبلية و 
عين                ييف فصل الشتاء  ثلجية عرف تساقطاتيك

حجرات دراسية يف بعض غياب إضافة إىل ما نكولكشاي، 
الوزارة  وكيلتجأوا مؤخرا تلتجأ تنعدميعين كاين اللي كالدواوير 

 .ىل ذلكما إية و اتإىل املدارس اجلماع
والثانوي  ياإلعدادالتعليم يعين أما املشاكل املتعلقة ب

على ميكن مشاكلها و تفاقم تد النوع من املؤسسات التعليمية اه
نقص احلاد يف املوارد ال ،السيد الوزيرالذكر ال احلصر سبيل 

الشيء الذي تعرفه خمتلف واالكتظاظ البشرية واملؤسسات 
 والكتب كتباتيعين زيادة على غياب املهذا،  املؤسسات

نعكس سلبا على ي مباوالتجهيزات املخربية ببعض املؤسسات 
  ..ضافة إىل النقص املفرط يف املنح، إالقدرات الفكرية للتالميذ

 : لجلسةاالسيد رئيس 
منر إىل السؤال املوايل حول ، شكرا شكرا السيد النائب

لفريق االشرتاكي لقة إلشكال التعليم اخلصوصي لاملذكرة اخلا
 .ل تتفضل السيدة النائبةف

  :النائبة السيدة السعدية الباهي
  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

  ،والسادة النوابالسيدات 

لقد توصلت مؤسسات التعليم اخلصوصي باملغرب 
بتاريخ  0296وزارة الرتبية الوطنية حتت رقم  عنصادرة مبذكرة 

تنص على أن ال تتضمن الشواهد املدرسية  2672مارس  62
اليت تشري إىل اململكة    l’entêteالرتويسةغادرة املوشواهد 

واألكادميية اجلهوية والنيابة اإلقليمية املغربية ووزارة الرتبية الوطنية 
التعليم اخلصوصي كما ينص امليثاق الوطين  أن على الرغم من

راقبتها ملمكونات املنظومة الرتبوية وخيضع لوصاية الوزارة و من 
  .إشرافا وإداريا وتربويا

أثار هذا القرار استغراب واحتجاج  ،السيد الوزير
 037 عددهم البالغو هم ئأوليااملعنيني وأضر مبصاحل التالميذ و 

تلميذ باعتبار أن القرار جيرد املؤسسات  133ألف و
مشاكل  ال حمالة ها الوطين وسيخلقئاخلصوصية من انتما

 ،لتالميذ والطلبة خصوصا خارج الوطن وأيضا داخل الوطنل
ة وراء هذه املذكرة نعن األسباب الكام ،سائلكم السيد الوزيرن

وعن عالقة  ؟ستعجالية للمشكل املطروحعاجلة االاملوعن كيفية 
 وشكرا  لديكم؟ وزارتكم بالقطاع ومبصداقيته

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
  ،السيد الرئيس

  ،السيدة النائبة المحترمة
  ،السيدات والسادة النواب

ها  د السؤال هذا يف اعتقادي غري مطابق للواقعاه
   د الشي اها نا نصلحو و بغيت د القطاع اخلاص إمااه الشهادة،

د االسيدة النائبة يف ه اياكلميت معت ،هو وال ما بغيتوناش نصلح
اليمني بالعريب  لىالشهادة فيها ع ،وشرحت ليك هذا املوضوع

رقم ترخيص وزارة الرتبية الوطنية وبالفرنسية  ،سم املؤسسةإ
 ،تحت خامت وتوقيع مدير املؤسسة اخلصوصيةلو  ،نفس الشيء
ه وثيقة منوذجية ذوزارة الرتبية الوطنية أي هنائب خامت وتوقيع 

ال التعليم اخلصوصي يف املغرب ألنه كاين يؤسسات داملجلميع 
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أنه كاين ب ةالنائب ةكر السيدذ كن  ،الشواهديف واحد التسيب 
 ةذلك درنا شهادلاحملاكم لشهادات مزورة و  محاالت أما

  .موجودة كيف هيمنوذجية  
 د الشهادةاكيقرا يف اخلارج كجيب ه ليالبالنسبة 

وكنعطيوه شهادة معاها اللي كنقولوا هاد املؤسسة للوزارة 
 تمصاحلش معرف اإذا كان هاد الشيء اللي درن ،معرتف هبا

 .شكرا
 : السد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب

 :لحسن بونواري النائب السيد
  ،شكرا السيد الرئيس

  ،السيد الوزير
  ،السيدات والسادة النواب المحترمين

ما يزال املغاربة  ،مع األسف بعد جواب السيد الوزير
يتساءلون هل يقبلون على تسجيل أبنائهم يف التعليم 

به  مالقبيل الذي قمت ذافإجراء من ه ؟اخلصوصي أم ال يقبلون
وغري حمسوب العواقب كانت ردود األفعال بشأنه  ،السيد الوزير

د مزعزعة لقطاع يعترب شريكا لوزارة الرتبية جد خطرية وج
ن   فأ ،الوطنية حبكم ما جاء به امليثاق الوطين للرتبية والتكوين

ن أديال الوزارة  معناه ب l’entêteال تتضمن الشهادة املدرسية 
هذه الشهادة شهادة من الدرجة الثانية وليست بنفس املستوى 
وليست بنفس القيمة اليت تسلمها للمؤسسة العمومية وبالتايل 

وزارة الرتبية الوطنية مطالبة بأن تفعل مجيع آليات املراقبة ومجيع ف
 آليات املواكبة هلذا القطاع ولكن حتفظ له مصداقيته وتضرب 

تضرب من حديد على  ،د الوزيرمن حديد وحنن معكم السي
ألف تلميذ  056يد املتالعبني ولكن أن تصدم عائالت 

وتلميذة وتسرب الشك إىل نفوسهم فهذا ميس يف احلقيقة 
 .القطاع وشكرا هذا ةمصداقي

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير ،شكرا

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
 ،املغاربةأبناء حبماية حنا مسؤولني كلنا امبا أنه 

تحمل فيها املسؤولية كتعطي املدرسة العمومية  كالشهادة اللي  
 االدولة املغربية والشهادة اللي كيعطي القطاع اخلاص كنعطيو 

ابت ثعليها املصادقة بأهنا شهادة عندها مصداقية وهاد الشي 
ال ييف الشهادة أنه النائب اإلقليمي كيوقعها وكيصادق عليها و 

ميشي شي واحد يستعملها يف اخلارج كنعطيوه شهادة  ىبغ
لدولة انقولوا هاد الشهادة معرتف هبا كمصاحبة هلاديك  

أن ديال اململكة املغربية و  logoن نستعمل أولكن  ،املغربية
ميكنش وال داك الساعة ا عبارة اململكة املغربية راه ميستعمل 

كنبيع غربية  اللي كيجي يصنع ماطيشة حىت هو يدير اململكة امل
 ميكنش هاد الشيء البد هاد الشيء يتوضح امسحا مماطيشة، 

 ...يل 
 : السيد رئيس الجلسة

ستعدادت سؤال عن اال ،ننتقل إىل السؤال املوايل
الكلمة للفريق  ،2671- 2672اصة باملوسم الدراسي اخل
 .حد واضعي السؤال تفضلأستقاليل فليتفضل اال

 :حسان التابي النائب السيد
  ،شكرا السيد الرئيس

 ،السيد الوزير
خصاصا يف  2672-2677عرف املوسم الدراسي 

والتعليم اإلعدادي والثانوي مما  االبتدائيأساتذة التعليم 
انعكس سلبا على مستوى التمدرس بالعديد من مناطق  

التدابري  ،نريد من السيد الوزير ،اململكة خاصة باملناطق النائية
وزارته ملعاجلة هذه الوضعية مبا يضمن أو ستتخذها هتا ذاليت اخت



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

16 

لسد ىل أساتذة إالتغطية الكاملة ملؤسسات التعليم دون اللجوء 
 .وشكرا السيد الرئيس اخلصاص

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
 ر على استعمال هاد العبارةذكنعت   أوال ،السيد الرئيس

ينا احتياطات  ذحنا خا ،...رمضان وا غري خرجت هكاكيإ
 الدخول املدرسي غيكون إن ،كبرية للدخول املدرسي املقبل

البتدائي وغادي لشتنرب بالنسبة  72شاء اهلل يوم األربعاء 
اإلعدادي -بالنسبة للتعليم الثانوي 71يكون يوم اخلميس 

م املاكلة فيه تجاهزين داخليا اوالثانوي وبعد يومني غايكونو 
ويل يباش حىت هادي ما يلقاوش الناس إختبعوا فيها ألنه خاص 

عندنا دخول مدرسي باملعقول ألنه راه ما عندناش دخول 
راه هاد التاريخ هو الدخول املدرسي و  واكانقول  ،مدرسي

تفوت شهرين ولذلك خدينا مجيع التدابري كمكندخلوا حىت  
ركة االنتقالية درنا احل :كون الدخول املدرسي مضبوطيباش 

ما فيها  ؟فيها عيوب يوليوز 75وانتهت احلركة االنتقالية يف 
انتهت احلركة النتقالية ما كاينش شي واحد غيدير  ؟عيوب

حركة انتقالية استثنائية واألساتذة اللي شاركوا يف احلركة 
اللي خرجوا من مدارس  ،االنتقالية عرفوا األقسام دياهلم

 2299:  5213وتعينوا  افني غايكونو التكوين عرفوا األقسام 
 21اإلعدادي و-بالسلك الثانوي 2129بالسلك االبتدائي و

بسلك التربيز  725بالسلك الثانوي التأهيلي الرتبية البدنية و
عارفني األقسام فني  يوليوزأي هاد الناس اللي خرجوا يف 

  .اغايقريو 
درنا تليفون أخضر واحد العدد ديال الناس شوهوا 

هذا تليفون أخضر ماشي  ،فون األخضريالتل دكلمة الهاد 
ال  يتكلم على الدخول املدرسي إيتبيع باألساتذة باش يباش 

ال مافيهاش يإ مافيهاش البولة ،كانت املدرسة ما فيهاش اجلاج
املاء املواطن عندو احلق إعيط لواحد املركز ديال استقبال 

املدرسي كون الدخول يالشكايات حىت ديال األساتذة باش 
كن لنا ميمصايب يف الشكل املدرسة فيها النقص باش 

ينا مجيع ذخ ،مجيع العيوب املتعلقة بالدخول املدرسي واركدنست
كون عندنا دخول مدرسي باملعقول يف ياالحتياطات باش 

 .املغرب شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب شكرا السيد الوزير،
 :حسان التابي النائب السيد

 ،نشكر السيد الوزير احملرتم على اإلجابة على السؤال
على اخلصاص  احنا كنسولو ا ،السيد الوزير اواللي بغينا نسولو 

الدخول املدرسي على  بالنسبةحنا ما جيناش بالسؤال ا
  .اخلصاص اليت تعرفه بعض املناطق يف بالدنا

حنا  أنه اب هذا يف هاد الوقت ، بأن دابامث السيد الوزير
على الدخول املدرسي  اكنجيو هباد السؤال هذا باش نتعرفو 

ولكن السيد الوزير الوقت فاش كتوصل  يف  ،ديال السنة املقبلة
  ،العكس ديال اجلواب االدخول كنلقاو يف شتنرب  يف 2 شهر

يف التعليم اإلعدادي  ،خصاص يف التعليم االبتدائي اكنلقاو 
 d’avanceإقليم طاطا  ،مثال السيد الوزير ذوالثانوي نأخ

لبالد ل النسبةانتوما أنكم اعطيتو أنكم اعطيتو املوارد البشرية ب
وا أن عندنا خصاص يف السنة املوالية عندنا اديالنا ولكن كنلق
يف  26أستاذ يف التعليم اإلعدادي و 26اخلصاص ديال 

املاضية يف التعليم الثانوي والسنة  26التعليم االبتدائي و
صاص يف التعليم الثانوي واإلعدادي عندنا اخلمكانش عندنا 

 ؟وا مع هاد اخلصاص هذالغنتعام ،كيفاش السيد الوزير  ،فائض
 .وشكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس الجلسة
 .بضع ثواين السيد الوزير ،شكرا

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
يف إطار  واكنلجأاخلصاص عندنا بالقانون أننا  

معاهم عقد يف  اعات اإلضافية إىل أساتذة اللي كانديرو االس
عندنا اخلصاص  ،سدوا معانا اخلصاصكيالسنة الدراسية باش  

أنه  راين قلت ليكم املرة اللي فاتت يف اجللسةو يف وزارة التعليم 
د اه واجهاا نو بن ألف منصب مايل باش ميكن 75حمتاجني إىل 

راه ما ميكن هلاش  ال املغربياالقتصادية د الشي ولكن القدرة
 .ألف منصب مايل لوزارة الرتبية الوطنية بوحدها 75تعطي 

 :السيد رئيس الجلسة 
 حول إدراج آينالسؤال املوايل ، شكرا السيد الوزير

فليتفضل  ،األمازيغية يف الربامج الرتبوية لفريق األصالة واملعاصرة
  .تفضل السيد النائب أحد النواب

 :النائب السيد محمد بوغالم
  ،شكرا السيد الرئيس

  ،السادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

مقتضياته أبعاد اهلوية املغربية يف إن الدستور قد حدد 
 ص علىون ،تاريخ املغربحضارة و الثقافة األمازيغية يف  ةومكان

وضع ضرورة اللغة األمازيغية كلغة رمسية ومن أجل التفعيل أقر ب
قانون تنظيمي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية 

العامة ذات احلياة وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت 
األولوية وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها 

  .ة العربيةلغة رمسية إىل جانب اللغبصفتها 
نسائلكم السيد الوزير على التدابري املتخذة يف اجتاه 

  .إدراج اللغة األمازيغية يف الربامج الرتبوية وشكرا
 

 :السيد رئيس الجلسة
  .تفضلالسيد الوزير 

 :التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
  ،السيد الرئيس

  ،السيد النائب المحترم
وزارة الرتبية الوطنية  ،السؤالد اوبت على هايل جسبق 

أوال ملتزمة بدستور اململكة املغربية ودستور اململكة املغربية أقر 
املعطى  ذاباللغة األمازيغية لغة رمسية جبانب اللغة العربية ه

تقريبا  لن األمازيغية وزارة الرتبية الوطنية كتدرس اآلثانيا  ؛األول
بية الوطنية كونت وزارة الرت ثالثا  ؛ألف تلميذ مغريب 535

 أننا عازمنيفتشني واملكونني يف اللغة األمازيغية و املة و ذساتاأل
غادي نقريوا  ذألف تلمي 5553وش اقبيف الدخول املدرسي من

 سؤولنيم ليالة ذولكن األسات ذألف تلمي 266تقريبا مليون و
حنا يف نقاش ه اوراأنا قلت هاذ الشي للمعهد األمازيغية  على

د ايف ه وااألمازيغية غيقريديال ساعة  16هد غيقريوا عمع امل
ويعاود يقريوا يف هاذ املؤسسة ويعاود يقريوا فهاذ املؤسسة 
االبتدائي د ساعة  16حىت يكمل احلصة ديال املؤسسة 

نقريوا  الدخول املدرسي املقبل أننل يوهكذا غنوصلوا يف نظر 
د  ةذألف غري يف ظرف سنة ألنه كاين أسات 266مليون و

نا االساعات يف السيمد  5-3األمازيغية مع األسف كيقريوا 
  .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير

  :النائب السيد محمد بودرا
  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

الصدق والصراحة مع املغاربة  ناليوم الكل يتحدث ع
واش غادي نديروا األمازيغية  ،والزم نكونوا صادقني وصرحاء
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طرحوه على احلكومة خصنا نوالسؤال قبل ما منديروهاش؟ وال 
واش يف الدخول  ،نطرحوه على جملس النواب وعلى الربملان

ال؟  ال و التحدث باألمازيغية أمن مكن سنتاملقبل  الربملاين
كرنا ا هذه هي الصراحة مع املغاربة ألننا يف محالتنا االنتخابية ذ

 ،تارودانتلمشينا  ،زروآل انيفرة مشينخلباألمازيغية مشينا 
يف قاديشكغ قادكيغ  سوتات غيآيتما سوستما  ألكادير
 . قادكيغ

 األمازيغيةبديك  مبقيناش كنهضروابكمنا ولكن هنا 
هي الصراحة مع هذه يف احلملة االنتخابية  اللي هضرنا هبا

وكنعرف واحد العدد ، ص السيد الوزيراكاين اخلص  ،املغاربة
  ،هم يف البطالةااألمازيغية يف اجلامعات ر د  اللي قاريني املسلك

كاين  ة،كاين يف وجد  ،املاسرت يف األمازيغية همعند ليالكاين 
 وكاين ،البطالة كيعانيوا مني مسلك األمازيغية  جيأكادير خر يف 

ك يتدريس األمازيغية عند اجلالية املغربية يف اخلارج هد قضية 
  هم ريبطت ليالط الوحيد يألن هو هداك اخلعالش مهمة؟ همة م
بالدهم واحد العدد ديال املغاربة هي هاد األمازيغية هي اللي ب

نقول بأن تفلهذا ف ،تتجعلهم متمسكني بالوطن دياهلم األم
صادقني إال قال ال ال  ان يكونو أعلى الربملان وعلى احلكومة 

الشروط املكتب خصو  إييه إييه بال مراوغات وبال خاصنا
قانون الداخلي القانون التنظيمي ال ،الشروط خصو الرتمجة

لس النواب يؤجل أمتىن متنقولش هاد العام رمبا نتفهم هاد جمل
العام كان صعيب وكان ولكن الدخول الربملاين املقبل أمتىن أن 

 .تحدث باألمازيغية وشكراالنتمكن من 
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير تعقيبالسيد النائب،  شكرا
 :الوطنيةالسيد محمد الوفا وزير التربية 

اللي قال السيد النائب ورئيس جهة  وشي كلال أنا هاد
ولكن كاين حوايج ما متعلقاش بيا اللي  ،احلسيمة أنا معاه

 اأستاذ اللي قراو  73.666نقولو أنين عندي يل كن مي
ساعة يف األسبوع  16ة ضرهبا يف األمازيغي ااألمازيغية باش إقريو 

 ،وتشوف شحال ديال التالميذ خاصين نقري األمازيغية
 اياك الناس تقدموا باش إقريو  أولذلك كيخص كلشي إتعب

 اساعة ولذلك غادي نقريو  16 اخصهوم إقريو  األمازيغية إيوا
ألف تلميذ يف  266احلكومة ملتزمة باش تقري مليون و

هلاد الغرض   ااألساتذة اللي تكونو  االبتدائي األمازيغية ولكن
 .ساعة حبال األساتذة ديال العربية شكرا 16 اكيخصهوم إقريو 

 :السيد رئيس الجلسة
نشكر السيد الوزير على املشاركة ، شكرا السيد الوزير

وننتقل إىل قطاع التعليم العايل هناك سؤاالن هلما وحدة 
نقرتح أن نقدم ، فاملوضوع ويتعلق األمر بإلغاء جمانية التعليم

فريق االشرتاكي تفضلي السيدة الالسؤال األول من طرف 
 .النائبة

 :رشيدة بنمسعود ةالنائبة السيد
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير عرف اإلعالن ديالكم على إلغاء جمانية 
التعليم العديد من ردود الفعل كانت موضوع جمموعة من 

موضوع جمموعة  ،الصحافة املكتوبة واإللكرتونيةيف تعليقات ال
نا وللرأي العام لتوضحوا لي ،من البالغات بغيناكم السيد الوزير

 .الوطين هذا القرار وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

، والتعادليةالسؤال الثاين من الفريق االستقاليل للوحدة 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :السيد جواد حمدونالنائب 
 شكرا السيد الوزير،
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 السادة الوزراء،
 إخواني أخواتي النواب المحترمين،

بإحدى وسائل  مسبق ليكم صرحت ،السيد الوزير
ع جمانية التعليم وخصوصا فاإلعالم الوطنية عن نية وزارتكم يف ر 

منكم توضيحات للرأي  وافلذا تنطلب ،يف كلية الطب واهلندسة
 .العام يف هذا املوضوع وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضلوا

والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

 شكرا السيد الرئيس،
ولن   ،ال ،أوال لن أخاطب أصحاب الالءات ال

نفوسهم العناء ل اغري العناوين ومكايعطيو  اأخاطب اللي كيقراو 
هناك سؤال رمبا ... ،املقاالت هاد النوع ماجناوبوش اقراو يباش 

هناك خطأ ما موجهش ليا أحتدى شي واحد ألن الكالم بني 
هي بني  اشنأمزدوجتني واللي طرحوا أساتذة جامعيني وكيعرفوا 

حبجة أن هذه  ؟ماذا يقول ،مزدوجتني يعين أنه كالم الوزير
هاد  ،إال أبناء امليسورين أالتخصصات بني مزدوجتني ال يلج

 ؟ فني قلت هاد الكالميل قوليأحتدى شي واحد  االكالم قلتو 
 هاد اقراو يأنا ما قلتش هاد الكالم أعباد اهلل ألن الناس منني 

صايف الصراع الطبقي أنا  اشي غايقولو ال هاد اقراو يشي منني ال
موجود يف الكالم اللي د الصراع الطبقي  ما عنديش اخلطاب

هاد أنا ما عنديش  ،يف القاموس ديايلأنا ما عنديش  ،اذه
حنط غادي ال كنت يإ ، أنا ميسورالكالم ديال الصراع الطبقي

والدي يف املدرسة اآلن كوزير ميسور أنا من امليسورين ما 
ال وي ،خر أنا منهم خاصين خنلصاآلعنديش شي واحد 

هاذ لمغرب ل وااللي جاب ادارس خاصنا حناسبو املاد هلمشيت 
عالش  ،املصيبة اللي ما قراوش وال اللي ما بناوش املؤسسات

  ؟اللي غدير اخلوصصة ديال التعليم العايلهي هاد احلكومة 
دي كاين اللي خرج بيان اخلوصصة رأس املال األجنيب غا

هذا  ،يدخل املغرب هذا خطاب ما قبل سقوط حائط برلني
قول يما كاينش يف هاد الورقة باش  وشرب، الدهرأكل عليه 

  .كاين هاد الكالم كذلكهلى هذه   اوبينجييل شي واحد 
ألف  10القطاع اخلاص داخل التعليم العايل فيه 

فيه أكثر من  بتدائيطالب القطاع اخلاص داخل التعليم اال
 ،ألف طالب ياله جات هاد احلكومة غتخلص التعليم 066

نداكر مع تأنا  ،مدرسة خاصة حىت أنا جمايب حىت وجمايب
شاء اهلل يف أكتوبر احلكومة  فرنسية غاجتي إنال ةوزير فرنسا ال

 ،احلكومة االسبانية غدعم املغرب ،الفرنسية غدعم املغرب
مع احلكومات وغادي  واتنتفق ،احلكومة اإليطالية غدعم املغرب

جماي حبىت  ،الفلوس وارحبيوس ماشي جايني باش لالف اعطيو ي
ألف طالب شايطة  10مدرسة خاصة إذا تنقول اآلن كاين 

 واألف طالب كان 10التقديرات اللي كانت  ذاك على حساب
ألف طالب اآلن جنحات  710 وانجحيالتقديرات ديال 

اد الوترية امليزانية اللي كانت بعدا هب اف طالب تنقولو آال 276
ستوعب هاد قداش تماللي كانت  ،هلل أعلما غتكوناللي 

 ؟املتضرر هو ولد الفقري عالش ا والدبغينا خنليو  ،ياتلكاشاإل
ماشي صراع طبقي هذا واقع املتضرر اللي عندو شوية باقي 

يف املعدل وما لقاوش  79تيلجأ لربا واللي معندوش عندو 
اجملانية ودايرين والدهم يف القطاع اخلاص   ايقولو تلبالصا وتباقي 

 ،نية ووالدو يف القطاع اخلاصااجملى لعكلم يتكاين اللي داير ت
قني بغينا هاد البالد وامليثاق تيقولو يل أهم املبادئ فمت اونكونو 

القانون  و؟األربع امليثاق هو املرجعية اآلن امليثاق شكون وضع
لمغاربة الواقع ل اواقعيني ونقولو  انكونو  ؟فني توضع 67.66

 ةنقز يف ال ىبقي 79الفقري ب ولد ا و ذالتعليم هك ىبقي اتو يبغ
 .شكرا .إقولوها لنا الناس
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 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب، شكرا

 :رشيدة بنمسعودالنائبة السيدة 
ما جاوبتينيش على السؤال ديايل وهلذا  ،السيد الوزير

        أنا  ،عندي جمموعة من التساؤالت األخرىترتبت أنا 
النية ديال ما تكلمليشي على احلجة  تكلم يل على القرار على 

واش كاينة النية ديال هاد القرار وال مكايناش  ،هاد القرار
  ؟نتم كوزير مسؤول على هاد القطاعأعندكوم 

ثانيا هاد النية هادي واش هي النية ديال الوزير 
املسؤول على القطاع وال النية ديال احلكومة اللي مسؤولة على 

وش أكنتفاجمحنا ، اصراحة السيد الوزيروب ،تدبري الشأن العام
القرار  ذمبثل هاد التصرحيات ديالكم دائما الرتدد بني اختا

كانت هناك   ،والرتدد يف اإلعالن هو مبثابة بالونات اختبار
ن احلكومة مغيمك ذهه تارجتالية تتسم هبا العديد من قرارا

 لهناك انفرادية ديا ،ليشي ندخل يف التفاصيل القول ال يسمح
صندوق  لنا ومة عوض أهنا تعاجلقطاع معني واحد فاحلك

زيادة يف احملروقات وخالت جيوب املواطنني الا ناملقاصة جات
لنا  اتضفاحلكومة عوض أهنا تعمل لنا ر  ،تكتوي بنار الغالء

ضريبة على الثروة ويف التايل جابت لينا اآلن كتكلم بطريقة غري 
 مباشرة وبنية مبيتة حول إلغاء اجملانية يف كلية الطب وكلية

هو كل  ن يساهم األثرياء يف دعم ماأاهلندسة حنن مع 
اجتماعي ولكن لن نقبل أبدا بأن يكون املستهدف هو الطبقة 

نتم اآلن يف هاد احلكومة السيد الوزير تستهدفون أ ،املتوسطة
أن الطبقة  ،الطبقة املتوسطة وخصكم تعرفو السيد الوزير

هناك  .حكمساسية اللي وصلتكم للاملتوسطة من الدعائم األ
ال حق ألي وزير أن يتحدث عن  ،جتاوز للدستور وللقوانني

املالية، اجملانية  الرسوم يف قطاع معني إال مع الزميل ديالو يف
ساسية اللي تبىن عليها امليثاق الوطين ديال فعال أحد املبادئ األ

ب هذا ساملدرسة املغربية وكل احلكومات محات هاد املك
اآلن  ،من أجلو قوة سياسية ونقاباتعليه ت عاتو وناضالاور 

ادي ال ميكن أن نقدم هدية مبناسبة العيد للطبقة الفقرية شنو غ
والزيادة  72السيد الوزير ألمثال أنور عبادي، جاب لنا  انقولو 

املعدل، نقولو لو ما تدخلش لكلية الطب، ما تدخلش  يف
لكلية اهلندسة ما عندكش من حيميك، ما عندكش من يؤدي 

كيف؟ كيفاش غيمكن نقنع الرأي العام الوطين؟ السيد عنك،  
لغاء اجملانية، نواجهوا اإلشكال إعلى  اعوض أننا نتكلمو  ،الوزير

 احنا كنعرفو ااآلن  ،التعليم العايل واجلودة ديال التعليم ديالنا يف
ديالنا واملستوى ديال اجلودة هناك  رجينياخلالرتبة اللي كتحتلها 

والشارع إشكاالت حقيقية، هناك إشكاالت ديال العتبة اآلن 
ال شعيب، ال دميقراطي حلكومة  السيد الوزير اآلن هذا قراريغلي 

 .تدعي أهنا شعبية
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للفريق االستقاليل ،شكرا السيدة النائبة
 :جواد حمدونالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ثار عدد من التساؤالت يفأيف احلقيقة هذا املوضوع 
السؤال . ولياء ديال الطلبة اجلامعيني املغاربةاألباء و اآلصفوف 

عادة التوضيح ديال قرار إديالنا القصد منو هو التوضيح و 
احلكومة ديال عدم املساس مبجانية التعليم وبالقدرة الشرائية 

   لكن السيد الوزير، املسامهة ديال الطلبة . للمواطنني املغاربة
باء يف التعليم العايل ممكن يكون ولكن خص فتح أو ديال اآل

حوار وطين، خص فتح نقاش للمذاكرة حول الكيفية اليت 
ستغل هبا التعليم العايل باألداء كمثيله يف التعليم ميكن أن ن

رخص إلحداث جامعات وكليات وطنية حتت المنح  ؛الثانوي
إشراف وزارة التعليم العايل ولكن يف األخري الطالب ملي 
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ي الواجبات تكون ديتسجل وملي يقرا ويأدي الرسوم ديالو ويأ
امعة ال اللي غياخدها من اجلحبعندو شهادة ديال املعادلة 
بغينا خنلقوا التعليم  إيالهذا هو . اللي هي كتدير التعليم اجملاين

وا ولكن جيرب الفصل، ياملغاربة مستعدين يأد ،العايل باألداء
جيرب األستاذ، جيرب الشهادة ديالو يف آخر السنة الدراسية 

هادي جامعة ماشي  لو التايل يقول ماشي يقرا ويف ،ديالو
ل اللي واقع اآلن واحد العدد ديال احب معرتف هبا أو دبلوم

يخلصوا عليهم توالدهم و  ايقريو تاملعاهد العليا املغاربة 
آخر املطاف  التعليم العايل ويف يقراو يفتهم راهم يسحاب لتيو 

كيقول هلم هذه شهادة غري معرتف هبا، هدي شهادة الدولة 
د اجلامعات اللي  2رخصة هلاد املدرسة أو ياهلل الما عاطياش 
شكون مها و  كيف صرحيت السيد الوزير اللي عندهماللي عندنا  

هلم املغاربة وخيلصوا فلوسهم ويقراو  اباش ميشيو  ؟هاد اجلامعات
 ايطلبو تإذن هدي هي املسائل اللي  .باش ياخدو شهادهتم

املغاربة هو الوضوح هو التوضيح، هم مستعدين األثرياء 
أساس تكون  مستعدين يسامهوا مستعدين ميولوا ولكن على

األخري تكون جيدة ويكون الطالب كيحصل على  النتيجة يف
 يالالشهادة ديالو فحالو فحال اآلخر وما ميشيش يضيق ألن إ

غادي ندير الرسوم وال ندير الواجبات يف نفس احلصة اللي 
 .شكرا السيد الرئيس فاس يفمثال كلية الطب   عندي يف

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير ،شكرا السيد النائب

والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

 ؟سبحان مبدل األحوال واش درنا ضريبة على أتاي
درنا ضريبة على الزيت؟ درنا ضريبة على الروز؟ درنا ضريبة 

 اهاد احلكومة نبداو  ؟على الزبدة؟ شكون دار هاد الشي
        نتكلموا اآلن نتزايدو فهاد الكالم، أنا ما بغيش ندخل 

 polémiqueولكن مستعدين ل  polémiqueف 
هاد  ؟شكون زاد فيها %73مستعدين هلا ما زدناش فأتاي 

    لقدام  ابغينا نزيدو  ،احلكومة هاد الكالم ما بغيناش جنبدوه
 ..لقدام انزيدو  وخليونا اامللفات اللور راه نزيدو  اوال بغينا جنبدو 

شكون تكلم على الطبقة املتوسطة  ؟شكون الطبقة املتوسطة
راه   prépaراه جا ملوالي يوسف كيدير  72هذا اللي جاب 
ندافعوا على دوك الناس باش ت ،prépaيدير تجابو االستاذ 

تاريخ  أول يف معندهومش الفلوس، يف ألنميمشيوش للشارع 
 H.E.C إيال جات شاء اهلل جات إن إيالأول مرة  املغرب يف

Paris ،26%   يف او اد الفقراء يقار H.E.C  واش غادي
 ايقراو  H.E.C Parisحيلم هبا؟ كان غادي حيلم شي واحد 

 Polytechniqueفيها الفقراء؟ كان شي واحد كيحلم هبا؟  
Barcelone و فيها، كاين اد الفقراء يقر   %26جات  إيال
حنا  اعرفوه، يالكالم للمواطنني  وايحلم هبا؟ نقولتشي واحد 

 احنا كنرضعو اعلى الفقراء والشرحية املتوسطة، زعما  اكندافعو 
الشرحية املتوسطة والفقرية، هذا كالم ال يليق بنا،  اصبعنا نضربو 

ال يليق أنا ملي تكلمت قلت هاد الكالم ما قلتوش والصراع 
 هاذ الشي اللي علقت، الصراع الطبقي خلش يفاالطبقي مد

عالش  ،شتيل أن الضريبة على الثروة هذا نفاق مدار  لواأما تقو 
الناس بلي باش يكون الضريبة على الثروة  األن كيعرفو  ؟شتمدار 

أحتدى . ص يكون اإلحصايات كل واحد عرف أشنو عندواخ
ش آاملغرب يقول يل من غري العائلة ديايل يقويل  شي واحد يف

ص الناس اخ ،أنا يش كنملك، باش يديرو الضريبة علآعندي 
املغرب  ش كنملك، معندهومش مكاينش هاد الشي يفآيعرفوا 

ها وزير املالية السابق معانا ممعروفش ألن الناس عندهم 
غتدير الضريبة؟ واش هاد  لياألراضي ما حمفضهاش، على م

 .الكالم بال فايدة يف اغنتزايدو  ؟الشي معروف وال ممعروفش
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 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل حول حالة االكتظاظ جبامعة  ننتقل إىل

 .ابن زهر بأكادير، فريق العدالة والتنمية
 :محمد عصامالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
اليوم نطرح سؤاال حول وضعية جامعة ابن زهر، 

معة مقبلة طالب، جا 53.666جامعة حتتضن اآلن أزيد من 
هاته األرقام تسائلنا . طالب 11.666على استقبال أكثر من 

مجيعا على مستوى بنيات االستقبال، على مستوى التأطري، 
هي  ما ،لذا سؤالنا السيد الوزير ،على مستوى اإليواء واإلطعام

اإلجراءات والتدابري من أجل التعامل مع هاته األرقام املخيفة 
 .وشكرا

 :الجلسةالسيد رئيس 
 .السيد الوزير تفضل

والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

 شكرا السيد الرئيس،
أوال أريد أن أبشر ساكنة أكادير وكل اجلهة أن هناك 

النقطة الثانية، مشكل . مشروع لبناء كلية الطب بأكادير
االكتظاظ سيتم جتاوزه بالنسبة للدخول احلايل احلمد هلل 

 نقولش غري وزارة التعليم العايل وراه يفتالتضامن احلكومي، مب
آيت يف ، سلك ديال القانون العامامل انفتحو ادي كلميم غ

إذن بالنسبة للدخول اجلامعي عندنا املناصب  ،ملول كذلك
 ممكن املشكل ديالنا ماشي املناصب هاد السنة،  .املالية الكافية

مايل، منصب  066لقاوش التخصصات الالزمة عندنا نم
 166مني يف اجلامعات واخد ليالمن الناس املوظفني  166

دنا ا مستعد ميلوفاوالسي ما عندناش تقريبا  منصب جديد
املناصب احلمد د كذلك معندناش مشكل اللي عندو  دكاترة ب

والوترية باش غادي  2673املشكل هو الدخول اجلامعي  ،هلل
  و كنا شنأاليوم مع األسف من إذن خصنا  ،كون النجاحي

 عوا الشرو ابداللي ن هيوا حىت تكون امليزانية انسنتت ؟كنعملوا
اللي لبوا من وزارة املالية بالنسبة لألمور ااآلن كنط ،يف البناء

 2673يف خصهم يتفتحوا  ليالملدرجات اصها تفتح اخ
السنة نبدا من اآلن باش اهلا اآلن باش يد لنا التموييوا ليعطو 

توضع ي حىتديسمرب حىت ل أما إيال تسنيناجد تو اهلل سنة ي
ن واعد املغاربة أنك  .القانون املايل ميمكنش أنا حنل املشاكل

ة وبين ز فاس وتاو أكادير  خصوصا يفكاين  ليال االكتظاظد اه
الشي غادي يتحل ولكن هاد   2673ن شاء اهلل يف إ لمال

كانت ي  لالقول الناس معملوش ال التوقعات نورثناه وماشي ت
 تزادتإذن  ،فآال 276ت االبكالوريا جنحيف ألف  710

ا هو هذ يتبىن هلاليها باش  احلساب شألف ضروري مكان 10
  .املشكل

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب ألحد السادة النواب تفضل

  :النائب السيد عبد اهلل أوباري
  ،شكرا السيد الوزير

غري بغيت نقول بأن جامعة ابن زهر بأكادير تعيش 
بكل معىن الكلمة جامعة ابن  ، كارثيةةيحقيقة يف وضعية كارث

 ؛املغربل يااجلهات دد  3تستقطب من كزهر بأكادير  
ال اجلنوبية يومن اجلهات د ةدرع-ماسة-ن سوستستقطب مك

 72واجلهات د  3جامعة كتغطي  ،األقاليم الصحراوية وفيها
 د السنةاوا فيها هايقر كألف طالب   53إقليم السيد الوزير فيها 

يصبح العدد غادي ألف  11ت اويف اجلهات املعنية جنح هذه
هاد هول املد العدد اهألف مكيناش جامعة يف الوطن فيها  10
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كبري جدا لتصبح جامعة ابن زهر أكثر اجلامعات العدد ال
واآلداب نة كلية احلقوق يفجامعة ابن زهر كا ،الوطنية اكتظاظا

 إيالكلية اآلداب يف  تطاق  والعلوم فأصبحت األمور فيها ال
جنليزية فيها اكتضاض مهول داب كاينة شعبة اإلينا كلية اآلذخ

  إيال خذيناالتاريخ واملقارنة كاين و أيضا تماع االجعلم وكاين 
ا السيد هكرتو ذ  ليالوطنية كاينة اجلامعة  اتاملقارنة مع جامع

كليات   2العلوم وفيها  اتكلي  2الوزير يف مدينة أخرى فيها 
د الشي اثرية وهكفيها مؤسسات ديال التعليم العايل  و داب اآل

هناك جامعة  ،كادير ويف جامعة ابن زهرأهذا غري متوفر يف 
 قرناها مع إيالألف طالب  70على املستوى الوطين فيها 

وا بأن الفرق القنامعة ابن زهر غادي اللي قرات جب 53.666
وا أستاذ لكل القنفكلية احلقوق يف أكادير ك ،شاسع جدا

رقم قياسي ويف ورقم مهول و طالب وهذا أيضا رقم كبري  166
وا االب ويف أكادير كنلقوا مقعد لكل طاأغلبية اجلامعات كنلق

ال يد 2,9ال الطلبة لكل مقعد أي مقعد لكل يد 2,9
  .وا أقل من طالب يف املقعداويف بعض اجلامعات كنلق ،الطلبة

الستقطاب احملدود ا ذاتلمؤسسات اجلامعة لبالنسبة 
يف كلميم كاين هذا ليس حل اللي ذكرتوها السيد الوزير، 

األرقام   داه ،7566طالب فقط ويف تارودانت كاين  756
كنقرتحوا بعض احللول إذن   ،هذا يناص لتميمكنش أهنا متكلها 

كتستقطب  ليالعندنا اجلهات اجلنوبية  ،السيد الوزير احملرتم
 همجامعة ابن زهر بغيناكم حتلوا اجلامعات الوطنية أماممنها 

ي ألذو من حقو ميشي امن هذه اجلهات ه اج ليالالطالب 
 756 ذاك د املشكل وكنقرتحواابغينا حنلوا ه إيالجامعة وطنية 
 ..اللي كاين عند وزارة الرتبية الوطنيةأستاذ دكتور 

 :السيد رئيس الجلسة
  .السيد الوزير، شكرا

والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،هو موجودال أظن أنك تعاتب هذه احلكومة على ما 

قولوا إن نت ،ا عام عامني وبدوا حتسبوناز و ندسبونا خلينا احتغ
أكادير غادي يتحل يف  االكتظاظمشكل  2673 يف شاء اهلل

اآلن املناصب موجودة البنايات بقات ولكن الواقع هو هذا 
 ،كتعرفوه د الشياميمكنش بني عشية وضحاها تبين مدرج ه

ه إن ذد السنة هاديال هصنا نتعاونوا وحنلوا املشكل اإذن خ
جتاوزناها كاع د املشاكل  اتكون ه 2673اهلل على أساس  شاء

شحال من واحد غادي هو ممعروف  ليالكن مم ليالولكن 
ممكن  التوقعات هو املشكل هوراه هذا  ؟ينجح يف البكالوريا
 5666 تال تزاديولكن يف حدود إ نإذ ،تزيد ممكن تنقص

   طالب  166 اتنقولو  ماشي مشكل غري باليت 0666وال 
 ..حلل املشاكل ولكن راه التفويج عدقم 766ل 

 :السيد رئيس الجلسة
 يف هذا ريخاألسؤال الننتقل إىل ، شكرا السيد الوزير

سؤال حول التسجيل يف الكليات آين هو سؤال القطاع 
لفريق األصالة  2672/2671واملعاهد واملدارس العليا ملوسم 

 .تفضل السيد النائب ،واملعاصرة
 :سمير بلفقيه النائب السيد 

 شكرا السيد الوزير،
 السيد الرئيس،

ف أال 276 بأن وكما تعلمون كما قلت  ،السيد الوزير
هاد السنة يف املغرب ومبعدالت  ديال الطلبة شدوا البكالوريا

 ،كن هادي سابقة يف تاريخ الثانوية املغربيةميمرتفعة جدا 
ألف  066لوا لوصيكن ميرتفع عدد الطلبة يف املغرب يوغادي 

جامعة  75طالب يف  066طالب هاد العام اللي غادي 
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ألف ديال األسر  266هاد ، أن لألسف السيد الوزير .مغربية
املغربية بدل انتشاء فرحة النجاح تصدمات يف التعامل ديال 

 والي كان عليكم توفر لفالوقت ا ،أكبادها ذاتالوزارة مع فل
ت حباهلم حبال اامتحان االظروف املواتية باش هاد التالميذ إدوزو 

ليهم  او لتقو  امجيع اللي حصلوا على البكالوريا بدل هاد جتيو 
املعاهد العليا إذا  ديال عدد الألف هو  72ألف وال  71بأن 

كن اجلميع ميكان عليكم توجدوا واحد اآلليات رقمية باش 
أنت أستاذ  ،االمتحان ى ليه الفرصة باش إدوزطإدوز وتع

 77جايب  يكون كن طالبميالتعليم العايل وكتعرف بأن 
تفوق يف التعليم العايل ألن التعليم  ياملعدل و  د 72داملعدل و
ما بني التعليم األساسي والتعليم العايل هادي  كاين فرق
  .وىلالنقطة األ

 عارفني ووش التدابري وهاد االكتظاظ كنتتتخدإذن م
 وابأن غادي نوصل تقرير اخلمسينية كنا عارفني هذا راه جا يف

ي غادي لألف عندو الباك ماشي شي حاجة ال 236ل 
وريا هاد العام لالبكا الف شدو أ 96كانوا   2669 ،هبا أوانتفاج

ديتوش خم ،السيد الوزير نإذ ،آالف 276تقريبا لوصلنا 
التدابري باش دوز هاد املرحلة ديال هناية العطلة الدراسية يف 

واحد العدالة بأحسن الظروف واجلميع تكون عندو الفرصة 
املغاربة  واللي قلت .متحان يف ظروف مزيانةالباش كلشي إدوز ا

املغاربة معارفينش واش  إذن اهلل اشي اللي عطال نه راه هادأهو 
هداف حمددة مع آليات أاسرتاتيجية ب عندها فعال هاد الوزارة

هادي هي الفرصة و علم أهاد األهداف اهلل لتنزيل وبلوغ لبلوغ 
لمغاربة كيفاش غادي تكون اجلامعة املغربية يف ل اباش تكولو 

وال مازالني غادين يف شي محلة انتخابية اللي مبغاتش  2675
 ؟وال تعملون على مأسسة الفقر ؟2677نونرب  25 منحتبس 

تعطيونا إيضاحات يف هذا املوضوع شكرا  ا أعلم ونتمناو اهلل
 .جزيال

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضل

والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

عاوتاين سبحان اهلل وراه انتوما اللي كنت يف هاد 
ال كتكوهلا يل أنا؟  ،...، ياله جينا احناحنااالوزارة ياله جينا 
 تقويل ما عندكمش اسرتاتيجية...ما تقاطعنيشما تكوهلا ليش، 

واش مكنتوش يف يف احلكومة  وشي كنتال هاد انتخابات
املواطنني خناطبوهم  واخاطبكن احلكومة؟ ال ولكن كالم إيال

شي ياله جينا لقيناه ال واش هاد ،بشي كالم مسؤول وصريح
امليزانية  ؟نبين مدرج اآلندي باهلل عليك واش غاواش غادي 

ال يإ دو اع واوا خليونا نتكلم ...؟حبرا صوتوا عليها إيه وال ال
 710فيها اللي عملتوا أسيدي التوقعات  ا،نغوتو الغوات  ابغيتو 

 ،انت معروفةكقويل  تتألف وم كنلومهومش كنسرد املعطيات 
نون كانت اجلال كانت معروفة عند شي واحد اهلل أعلم عند يإ

 2ألف و 710 ها هو، معروفة عند بين آدم مكانتش معروفة
 ،عليها اهادي اإلحصائيات الرمسية اللي بناو  2672يف هي 

أنا  نإذ 2663على هاد احلساب مبناوش على  ابناو  نإذ
يك التوقعات ماشي هي هاديك ل مكنلومش هاد الناس تنقول

ات نتخابالا يديما كاين ال انتخابات أس 2673 ااآلن تنقولو 
 ،نديروش العمل االنتخايبتحنا ماصوت يالشعب اللي غادي 

د الشعب ي مزيان والشالعمل االنتخايب غادي يكون كلكون 
وا القرارات ذخانتاحنا  ،دو مبناوش ماشي شغليانقوهلم ه

ا كان يف ذد الشي ميمكنش يستمر هااجلريئة ملي جني نقول ه
نسبة لألحزاب اللي  بال ال التعليم وامليثاق فيه إمجاعيامليثاق د

سنوات بعد  1قالوا أسيدي  كانت عتيدة وكانت زمان،
عالش  ،د الشي حيز التطبيقاص يدخل هااإلصالح خ

ه كان إمجاع ار وعاود ثاين نقول لك خاص يكون  ؟مطبقوهش
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ولكن فني ما جا شي  ،صنا نديروا شي إمجاع أخراخراه و 
املغرب  إيوا كيف غادي نديروا  إمجاع جديد ل لكو يقحزب ت

إذن خصنا نكونوا الوضوح اآلن حنن مع الفقراء  ؟ميتقدمش
اش دوالشرحية املتوسطة وحنن من األثرياء باش شي واحد ميب

  .ك الصراع الطبقي شكرال يقول
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد النائب أتفضل ،شكرا
رئيس فريق األصالة  النائب السيد عبد اللطيف وهبي

  :والمعاصرة
  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

أنا كنت أود أن يكون النقاش علميا بدون تبادل 
مع خنتلف قد هناك تقييم و  ،االهتامات خاصة يف جمال التعليم

توجيه لي ينتمي للفريق ولكن ليس ذمن طرف النائب ال
ولن  ، ألن إيال بدينا نوجهوا االهتامات مغنخرجوشاالهتامات
الذي نطرحه  النقاش حنن .نقاشلا من هذا الشعبيستفيد 

ألننا نعترب على مستوى الدخول لدخول املدرسي ماذا هيأمت ل
قط يف د الكوارث ماشي فاه نقف أمامها كارثةاملدرسي هناك  

 ...ويف الشكلاحلجم 
 :السيد رئيس الجلسة

ا يف إطار ذه، الكلمة للسيد النائب السيد الوزير
تفضل يف إطار التعقيب ثواين  ععندهم بضباقي التعقيب 

 .تفضل الكلمة لكم السيد الرئيس، السيد النائب
رئيس فريق األصالة  النائب السيد عبد اللطيف وهبي

  :والمعاصرة
، السيد الوزيرتديروها أودي  polémiqueنديروا 

احنا كناقش ويال درت تقييم مكتشوفوهش صحيح قول يل 

ال السيد الوزير مسح يل نكن لك االحرتام ... باش نصحح،
  ...تعامل معنا باحرتام

 :السيد رئيس الجلسة
 ...تفضل السيد النائب...

رئيس فريق األصالة  النائب السيد عبد اللطيف وهبي
  :والمعاصرة

قلت أن ال الدقيقة ديايل غادي ناخذها كلها، ... 
، أنا اإلشكال الذي يهمين يف إشكال هالدخول املدرسي في
سأعطيكم هو أنه يف كلية الطب  ثالهو مالدخول املدرسي 

 ،كلية الطب يف مراكشيف  يف الرباط ماشي هو نفس املعدل 
  ،ال أكاديريهي دماشي اخلدمات يف وجدة و تجارة الة مدرس
 يتسجل يف كلية الطب معندوش احلق  70الطالب ب كيجي
 71ألن االمتحان  ز فيهايدو لرباط وما عندوش احلق يف ا

درتوه عرقل جمموعة من  ليالد اخلليط اه ،يف مراكشكاين 
وا ياألسر وخلق مشكل كان ممكن نديروا معدالت وطنية وجي

رج بواحد النتيجة خيوا و اا االمتحان فني ما بغز يدو الناس 
املشكل كاين أصال ماشي فيكم  ،ونعطيوا الفرصة لكلشي

  ...نفسها البكالوريايف املشكل كاين أصال 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير، شكرا السيد الرئيس
والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 

 :وتكوين األطر
ين اه الرئيس عطاغري يسأل ر شي حاجة معرفش  ليال

  ...الرئيسإيوا دبر مع ... مالك أنت اللي كتعطيها...الكلمة
 :رئيس الجلسةالسيد 

... ، كمل السيد الرئيس كملكالمككمل  تفضل  
  .الصوت
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رئيس فريق األصالة  النائب السيد عبد اللطيف وهبي
  :والمعاصرة
ت املغاربة خال ليالالدخول املدرسي د الشكل  داه

  ليالاألزمة  عمق حيددوا واحد النهار للتظاهر يعرب عنأهنم 
-79-70جابوا  دياهلم األبناء دابااملغاربة آباء عند كاينة 

طالبة جابت  ةوكاين ،يف اجلامعاتبيهم ا و وكيدور  71-75
أكادير معندكش احلق يف وجدة   تسجلي يففنيقالوا ليها  75

هذه هي الوضعية  ،71هم يويف أكادير قالوا ل 73هم يقالوا ل
هو  ،ها املغاربة السيد الوزيرو يعيشك ةد املأسااكنعيشوا ه ليال

  .حىت شي حاجة توه ما فيه ال قاعات مافيهذداري اختإقرار 
 :السيد رئيس الجلسة

  .تفضل السيد الوزير، شكرا السيد الرئيس
والبحث العلمي  وزير التعليم العاليلحسن الداودي السيد 

 :وتكوين األطر
زالت األمور الاختدتوه و  وكنت ليالهذا قرار شكرا، 

على كانوا أنا مكنتقدمهش  كانوا على حق و عليه كانت ما  على 
 بعدا خص غري تسألوا عالش؟  سابقيينحق هادوك اللي 

 ااحلكم على شيء جزء من تصوره وحىت تعرفوا بعد ؟عالش
كلية  كلية الطب مثال  ،د الشياكانوا عالش كيديروا ه  ،عالش

عندها  ليالال املقاعد يمرة العدد د 75 ذخاطب األسنان كت
دوك اللي قدموا  من 7566 ذخامقعد كت 766عندها  إيال

مرة ولكن قدموا غري  75مثال  ذيف وجدة كتاخ ،الطلبات
إما إذن العدد املعدل كيهبط على حسب الطلبات و  7666

لف طالب هنا أ 16املعيار معيار واحد ولكن هنا تقدموا 
 756مراكش د  ENCGنعطيك مثال  76.666تقدموا 

رات د امل 0منني جتي تاخد  ،واحدو ألف  12بالصة تقدمت 
             طنجة د ENCGالعدد ضروري مغاديش يكون 

السطات راه كان منطق هادو اللي داروا هاد د  ENCGوال 
 .شكرا .الشيء ماشي داروه هكداك

 : السيد رئيس الجلسة
نشكر السيد الوزير على املسامهة  ،شكرا السيد الوزير

  .دقيقة 75فع اجللسة ر ون
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل قطاع التجهيز والنقل، السيدات والسادة 
النواب، أريد أن أخرب السيدات والسادة النواب أن هناك طلب 

طروح على السيد وزير السكىن والتعمري لتأخري السؤال امل
وسياسة املدينة حىت ملن وراء قطاع االتصال نظرا اللتزامات 

  .طارئة
ن وضعية السؤال األول املطروح يف هذا القطاع ع

فريق التجمع الوطين لألحرار شركات جرف الرمال من 
 .تفضل السيد النائب ،فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :مهدي عباد النائب السيد
 ،السيد الرئيس

  ،السيدات والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يعرف قطاع جرف الرمال مشاكل كثرية  ، السيد الوزير
التملص من أداء الضرائب،  ،العشوائي والغري القانوينكالتدبري 

وكذا غياب البحري احتالل بقع أرضية تابعة للملك العام 
ا على يمما يؤثر سلب املسوقة الرمالودة آليات املراقبة املتعلقة جب

يعرفوا شنو غادي  ااملغاربة بغاو  ،فلذلك السيد الوزير ،بيئتنا
ا العقوبات اللي غادي وشنو مه ؟ديروا لعقلنة هاد القطاع

متارسوا على هاد مقالع الرمال اللي مكيحتارموش دفاتر 
نشر لوائح  اوأخريا راه املغاربة باقيني كيتسناو  ؟التحمالت

لتزام باال اواش غادي توفيو  ،املستفيدين من هاد مقالع الرمال
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وال غادي نقولوا ليهم كيما قال رئيس احلكومة عفا  ؟ديالكم
 .اهلل عما سلف وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير تفضل
 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

السؤال وهو سؤال هذا أشكر النائب احملرتم على طرح 
وال بطبيعة احلال العملية ديال التشخيص أ ،راهنية ديالوعندو 

نا كنتمىن منختالفوش عليها كيفما كان احلال هادي بالدنا أ
اإلجيابيات كثرية وأوراش كثرية احلمد هلل انطلقت وسلبيات كثرية 
يعين واخلطاب ديال جاللة امللك األخري مبناسبة عيد العرش 

كامة اجليدة وتنمية بني على أن من امللفات الكبرية احل
شاء اهلل إىل اقتصاد تنافسي  اإلقتصاد إىل غري ذلك وخنرجوا إن

وشراكة مع القطاع اخلاص وفعال مؤسسات قوية جهوية قوية 
فإذن حنن مبغيتش يبقى يوقع اختالف ما بني  ..إىل غري ذلك

 حباال غتغطيحول تشخيص الوضعية ألن ..السادة الوزراء وبني
  .الشمس بالغربال

حنا اهاد املوضوع ديال املقالع ديال الرمال عندنا فيه 
اللجان  يعين يف  تصور واضح عرضناه عدة مرات داخل هذه

سواء اللجنة األوىل ديال الغرفة األوىل والغرفة الثانية اللي هو 
أننا سنيسر العملية ديال احلصول على املقالع  ؛تصور واضح

املقالع اللي  ،ربة سواسيةيتساوى فيها مجيع املغاربة مجيع املغا
بان هادي ثاألحجار والكد قالع ديال خاصة املعندو كاين 
اللي  وفيما يتعلق باملقالع البحرية ،déclarativeغتويل تقريبا 
غتويل عن طريق طلب عروض بناء على دراسات   هي اجلرف

دار جرف ديال يكتقوم هبا الوزارة فني هي األماكن فني 

 ؟شددواتفني غن ،العملية ديال الرتاخيصإذن غنيسروا مال، الر 
 ،سنتشدد وسنكون صارمني فيما بعد يف العملية ديال املراقبة

البيئية أال يضر ذلك  :مراقبة بيئية ومراقبة مالية 2املراقبة فيها 
بالبيئة مع العلم أن أي مقلع غيتفتح كيدير الدراسة ديال البيئة 
التأثري على البيئة اللي كتصادق عليها اللجنة اجلهوية ديال 

  ال يؤدي  دي ما عليه أوأمث أيضا املراقبة املالية واش كي ،البيئة
ال السادة النواب على أنه هاد اجمل مئنولذلك أنا أط ،ما عليه
بالنسبة للمستثمر وهذا هو التصور ديال احلكومة  اغنمشيو 

سنيسر العملية ديال اإلستثمار رمبا قد نذهب إىل أن 
يف املراقبة األمر الرتاخيص تصبح ميسرة ولكن أين سيكون 

 ملصلحة يلستكون مشددة يف اجملال البيئي ويف اجملال املا
 .قتصاد الوطينصلحة االملاملستثمر و 
 :يس الجلسةالسيد رئ

 .السيد النائب تعقيب
 :محمد بن محمد السالسي النائب السيد

وهذا جواب مؤسف ألننا ناقشناه  ،شكرا السيد الوزير
ن أل لقانا هنا شاء اهلل زال إنا داخل جلنة البنيات األساسية وم

السيد الوزير اخلطري يف األمر هو أنكم أنت على بينة هباد 
رجعنا  اليجرف الرمال وقبل إ املقالع ديالباملوضوع هذا و 

لألمس القريب كنت من أكرب املناهضني هلاد جرف الرمال 
واآلن وأنت على رأس الوزارة ديالكم عوض ما تلحوا على 

ق البنود ديال دفرت ر أساس أن هاد الشركات كنعرفوها بأهنا كتخ
دياهلا والطريقة ديال التعاطي دياهلا العبات التحمالت والت

 ن عندنا دالئل  أل احنا غادي جنيو او  ،دياهلا من الضريبةوالتهرب 
جنيب ليك جوج ديال الوثائق ديال املدن دي نا غاأقاطعة و 

اإلقليمي ديالكم ديال اجلديدة واخلازن اإلقليمي ديال اجلديدة 
اللي كيأكدو بأن الشركة ديال جرف الرمال اللي ماخلصوش 
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حىت  اما ما درتو حىت لدابا وهذا دليل كيتبث وانت 2669من 
  .شي إجراء

 احنا حطيناكناش ا  لو مو نطالب  ،لذا السيد الوزير
وغادي هاد الشركة  اهاد السؤال هذا ما كانش غادي تلقاو 

 ايوم من بعد السؤال ديالنا جاوبتو  77دميا متهربة ألن تبقى 
الت املدير اإلقليمي ديالكم راسل الشركة اانتما على هاد رس

  .الفاتورة دياهلا يدأباش جتي ت
حنا عندنا دليل بأن مكتب الدراسات اوبالنسبة للبيئة 

بعض  هاللي درتوه يف الوزارة ديالكم على املهدية ثبت بأن
األمتار كرتجع املهدية اللور وأنت قريب من املهدية وهكاك 

وبالنسبة للمقالع ما فيها باس  ،فيها جرف الرمال اخدمتو 
هاد الناس ألن كاين إشاعات   لنا ابتصور واضح وتبينو  واخترج

من  افدتبأن الناس عندهم مقالع الرمال كيس واكنسمع
هنم رمبا حلسابات ما غاديش الكرميات وما بغيتوش خترجوهم أل

ألن خاصك تكون عندك اجلرأة باش تبني بأن  ،حناياا اخنرجوه
هاد املقالع وتكون عندك اجلرأة باش توقف هاد االستهتار 

 .باملالية ديال الشعب املغريب وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 

يعين  ،اجلرأة الرأي العام حيكم عليها املهم احلديث عن
تجرأ سابقا ومن يتجرأ اليوم ومن يتجرأ غدا فبالتايل من ي

 مندخلوش فهادكنطلب خرى  أشي مرة ال مندخلوش يف هاد
باش نبداوا  ﴾ق ل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴿شي ال

كالم حبال اللي  الل قو نوإال غ ،نتكلموا لغة كيفهموها املغاربة
راه  2662و 2669سي الداودي راه تكلميت على الكيكول 

 وا اللي خصها تراقبمكانتش عندي وزارة املالية باش نتفامه
بطريقة معقولة ملا جينا أول أمر ودابا  واوبالتايل خليونا نتكلم

 اخليونا نتعاملو  املستقبأل االرسالة ديايل واضحة خليونا نشوفو 
كن لينا ميهو سليب باش  ماو  واهو إجيايب باش نثمن ملعاجلة ما

هاد القضية اللوائح ديال املقالع جاهزة  تال جايأما إ .نعاجلوه
ي واملشروع ديال القانون ديال ا هولكن مت االتفاق على أهن

            ي جيكون يدفرت التحمالت اللي وعدنا يف سبتمرب 
le circuit  احلمد اهلل  ،ح لعرض هذا امللفو كون وضيباش

مشينا أبعد من ذلك أضف إىل احنا ماشيني و شي ال حنا هادا
 ،ذلك ملا جئت أول عمل قمت به احتالل امللك العمومي

ات ذواللي خ les concessions ذاتالشركات اللي خ
كن مياجلرف كلها راسلناها باش تأدي ما عليها و  لاالمتياز ديا

باقي  2677-2669دت ما عليها أول ليك كلها قليا ن
 كونيالفلوس باش األمر  ذراسلنا املالية هي اللي كتاخ ،القليل

شي يف  اللي ما polémiqueنش هاد و واضح باش ميك
 .مصلحة االقتصاد الوطين والرأي العام

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن توقف اخلط ، شكرا السيد الوزير

اجلوي الرابط بني كلميم والدار البيضاء للفريق االشرتاكي 
 .تفضل ،فليتفضل السيد النائب

 :الحسين ودمينالنائب السيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
 -خط النقل اجلوي الرابط بني جهة كلميم ليشك

السمارة والدار البيضاء شريانا تنمويا أساسيا استبشرت به 
ربمة املتفاقية اللساكنة اجلهة خريا منذ انطالق العمل به طبقا 

ني وجهويني ما بني اخلطوط امللكية املغربية وعدة شركاء حملي
ووطنيني لضمان استمرار هذا اخلط ملا يقدمه من خدمات 

 هناك ،إال أننا السيد الوزير .لفائدة املسافرين واملستثمرين
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اجلهة بتوقف العمل هبذا اخلط منذ  ذهساكنة ه فوجئت
منتصف شهر يونيو من هذه السنة ألسباب جنهلها الشيء 
الذي انعكس سلبيا على تنمية املنطقة وأضر باملصاحل 

للمستثمرين واملقاولني والسياح وأفراد  قتصادية واالجتماعيةاال
اجلالية يف الوقت الذي كنا نطمح فيه إىل مضاعفة زيادة عدد 

الل األسبوع لفك العزلة عن اجلهة واقتصار املسافة الرحالت خ
عتربنا ملا سبق ذكره او  ،الزمنية بني مشال اململكة وجنوهبا

نسألكم السيد الوزير حول األسباب الكامنة وراء توقف هذا 
وماهي اإلجراءات والتدابري االستعجالية اليت  ،اخلط اجلوي

لة إلعادة يلكفجرائية ااإللول احلوهنا من أجل البحث عن ذتتخ
فتح هذا اخلط الرابط ما بني الدار البيضاء كلميم وطانطان ملا 
فيه مصلحة التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستثمارية 

 .وشكرا السيد الرئيس ؟والتنموية هبذه الربوع
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير ،شكرا
 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 
 السيد الرئيس، شكرا

 السادة الوزراء،
شكر النائب احملرتم على طرح هاد السؤال ومناسبة أ

 عقدةطوط عندها واحد الاخلن الدولة مع شركة أب واباش نوضح
هاد العقدة  ،2677شتنرب  2677اللي متضات عليها يف 

اليت أمضت عليها الدولة كتقول باحلرف على أهنا واحد العدد 
مفيهاش و ال مكانتش مرحبة يوطنية إديال اخلطوط دولية و 
باإلضافة  ،لق ألن الشركة كانت غاديةغالتوازن املايل جيب أن ت

ألف ديال املوظفني يف إطار ما يسمى  166لى واحد ع
لى أن ختال واحد العدد ديال عباإلضافة  ،توافقيةالغادرة بامل

لش يف دخو واحد العدد ديال األنشطة اللي مكأاخلدمات 
 .دياهلا حبال الفندقة واحد العدد ديال األمور اتصاصتخاال

كون يباش  ؟شنو هو اخلط اللي كيبقىأ ،مشينا يف هاد االجتاه
هو اللي كيدار فيه  ىمر واضح اخلط الداخلي اللي كيبقاأل

 من خالل دعم  la RAMالتوازن املايل اللي مكتخسرش فيه 
subvention  كتقدموا اجلهات راه هذا هو االتفاق هذا

التزام بني األطراف باش منحملوش واحد اجلهة بوحدها 
شي مياخلط  اكتقول بغيتو   ،املسؤولية هذا التزام بني األطراف

شي كذا اجلهة مي ،لرباطلشي مي ،لجنوبلشي مي ،شيديةاللر 
لي كاين  لشي كيخصها العجز امياملعنية اللي بغات اخلط 

دياهلا الشركة هي شركة عندها منطق  ايما وفراتوش واكتوفر 
فلما توقف الدعم ديال اجلهة  ،طبيعة احلالبهذا هو املنطق 

ولذلك  ،قررت الشركة أن توقف اخلطوط اليت ال تدعمها اجلهة
باش القضية عالش؟ طروح على اجلهة اليت ال تدعم املالسؤال 

دام أن شركة الطريان  ما ؟حناااآلن شنو درنا  .تكون واضحة
حد فريق عمل داخل الوزارة  أن اخلطوط مكلفة فاآلن درنا وا

        كيدخل إمكانية تطوير اخلطوط الداخلية عن طريق 
low cost  انتش كشركات إال مغندخلواla RAM  تكون

مستعدة وأنا كانقول لكم اللي مستعدة جتي دير اللي شركات 
هلاد  اين نعطيو دحنا مستعاالطريان الداخلي بأقل كلفة ونوفروها 

شي باخلسارة يستحيل والسيما أن ال أما تبقى دير هاد ،الشركة
كن هلا تنقدها من األزمة ميباش  la RAMالدولة سنات مع 

يف خط تصاعدي واللي بدا كيتحقق  كن ليها تكونميباش 
 .2672واحلمد هلل يف 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب تفضل، السيد النائب، شكرا

 :لحسن بنواري النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
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فمرة أخرى مع األسف بعد االستماع جلواب السيد 
 ،السمارة سالم-الوزير نقول ويقول معنا ساكنة كلميم

ال ملا يتعلق إفسبحان اهلل ال نستحضر مقاربة املوازنة املالية 
له  TGVل خط فه ،مر باجلنوب وباملناطق اجلنوبيةاأل

ملا التزمنا بأن نساير االلتزامات السابقة ومنو  ؟مردودية مالية
هاد اخلط هذا هل ساكنة هاد اجلهة ال يستحقون معنا يف 
جمال التنمية ما نبذله من جمهود من تضحيات ليس فقط 
باجلانب املايل ولكن كذلك بالغايل والنفيس مبا يف ذلك أرواح 

 ،أال يعقل أن نستمع اليوم السيد الوزير ؟قوات املسلحة امللكية
ىل االستثمار داخل املناطق إيف خضم نداءات متعددة وحنن 

استثمارات هيكلية ومهيكلة من  ،استثمارات ضخمة ،اجلنوبية
شأهنا أن ترد االعتبار هلذه املناطق وتقضي على اإلشاعات 

وبالتايل  ،وتقضي كذلك على ما يرتبص هبذه اجلهة من خصوم
د اإلشارة ديال حذف هاد اخلط هذا على الرغم من أن فها

اجملالس اإلقليمية مل تقطع ال اجلهة جملس اجلهة مل يقطع دعمه 
 .دعهما

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، شكرا

 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 
من % 36أنا كنأكد بأن هاد اخلط غري مربح ألنه 

نه مازال  أهادي هي اإلحصائيات و الطيارة كتمشي عامرة 
لكن  ،هاصكيتسال املاليني ديال الدراهم للجهة اللي ختل

  ؛على اجلهة اللي أنت ممثل فيها االسؤال طرحو 
قبل منا من اوه ذكيطرح على اللي اخ  TGV ثانيا

 ،بالتدبري ديالو باش املسؤولية تكون واضحة ا اآلنحنا كنقومو ا
  ؛ديالو اتأدي الغايي شاء اهلل نإالتدبري ديالو باش 

ن القوات املسلحة ال مكان للحديث عنها اآل الثثا
خاص ملا كتكون الظروف   traitementألن هاديك عندها 

تكون التعبئة وطنية فمخصناش كما  يكتكون التعبئة ككيما  
  ؛خنلطوا انبداو 

شي اخلط  وا الفرق بني املغاربة ماقمنبداوش خنل رابعا
 حىتديال الراشيدية  يسيدألي تقطع لديال اجلنوب بوحدو ا

هو توقف فمتبقاوش تقولوا هاد الشيء باش ختلقوا عند املغاربة 
أي  ،وشي مكنعطيوش االنفس ديال أن شي كنعطيو  دواح

 عند اجلهات هي  اخط ملتزمتش به اجلهة يتوقف ولذلك منشيو 
ولذلك  ماشي هذا الدور ديال اجلهات أي خط ،متشي متول
ون اجلهات اا أسيدي تعوا هلد وزارة الداخلية نقولعن اوإال منشيو 

حنا اقرتحنا هاد املقاربة منبقاوش ها او  ،اللي مبغياش تعطي
بدا نتعاملوا مع اجلهات نتعاملوا مباشرة مع وزارة الداخلية وت

فناقشوا هاد  ،مباشرة وحنلوا هاد اإلشكال TVAليهم  ذاخت
 .الشيء مع اجلهات ديالكم ماشي مع اللي التزموا

 : السيد رئيس الجلسة
السؤال األخري هو سؤال آين عن شكرا السيد الوزير، 

الفريق الدستوري  ،التدابري املزمع اختاذها خبصوص املقالع
 .تتفضل السيدة النائبة

 :بشرى برجال النائبة السيدة
كنت قد   ،من الوقتلدي مالحظة أرجو أال حتتسب 

يف وحدة الجل تنوير الرئاسة إىل أطلبت نقطة نظام من 
إليها األ خ قبل ذلك  املوضوع موضوع مقالع الرمال ألن تطرق

  .السؤال بطريقة أخرىصياغة نا مضطرة إىل إعادة أواآلن 
ن ترفع شعار حماربة أحيلوا حلكومتكم  ،السيد الوزير

ماذا عن مقالع الرمال اليت هي وجه  ،الفساد واملفسدين
يف بالدنا وهي استغالل فضيع  يضاحك للفساد املستشر 

ماذا عن التدابري املزمع اختاذها من  ؟وبشع للثروات الوطنية
 .وشكرا ؟جل فك هذه املعضلةأ
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 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير

 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 
  ،الرئيسطيب السيد 

  ،السادة الوزراء
وضحناه  ،درنا اإلحصاء ديال املقالع التدبير األول

ما يف امللك إمقالع خاصة والبقية مقالع  % 06أكثر من 
  .الغابوي وامللك ديال الدولة واألمالك والساللية

شروع ديال املننا حاولنا نوجدوا أ التدبير الثالث
شروع ديال املت تيوجد القانون كتعرفوا نتوما شحال ديال الوق

آخر لقاء كان عندي مؤخرا  ،بشراكة مع املهنيني هالقانون ودرنا
 les matériaux deمجعيات مع اجلامعة ديال  2مع 

construction يال مواد البناء ومع اجلمعية ديال الغرب د
مث وجدنا مشروع ديال دفرت  ،بانثتستغل الرمال ديال الككاللي  

نا كنعاود أحنا وجدناه التدبري واضح االتحمالت هاد الشيء 
عندنا احرتام البيئة وعندنا األداء املايل للدولة وهاد  ،نقوهلا

شاء اهلل وعدتكم وقلتها ليكم فيه هذه القاعة احملرتمة  الشي إن
شاء اهلل قبل  وإن 2672أن هاد الشي غيكون جاهز قبل 

ولذلك حيلوا لنا ونعتز أن نكون حكومة احلكامة  ،2672
 .حماربة الفسادو 

 : السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيدة النائبة

 :بشرى برجال النائبة السيدة
وماذا   ،يف ردكم عين تطرقتم إىل احلل الثاين والثالث

قلتم احلل الثاين والثالث على أي السيد  ؟كان احلل األول
الصدق بالنسبة للحكومة  ،مسألة الصدق تبداية أثري  ،الوزير

ليس أن تصرح بالواقع أو أن تصف الواقع ألن وصف الواقع 
ولكن الصدق هو وجوب يعين  ،هو شيء معلوم ومقدور عليه

والواقع املر فيما خيص  ،الصدق هو املعاجلة الفعلية هلذا الواقع
املقالع الرمال هو النهب العشوائي ملقالع الرمال النهب 

على حساب سكنه  العادي، املواطن العشوائي على حساب
على حساب  ،سكينالقتصاد الألن الرمال مقرتنة بسياسة ا

على حساب شواطئه اليت تعترب متنفسا وحيدا  ،قوته اليومي
 ،باجملان له وهاد الشواطئ هي ثروة إن داخل الوطن أو خارجه

 يالصدق سيد ،زان البيئة والطبيعةوان وتايعين على حساب اتز 
حنن نشكر التدابري  ،داجلأخذ هذه اإلشكالية حممل  الوزير هو

قالع املاملتخذة نتمىن أن تقوموا فعال بتطبيقها خصوصا حصر 
ألنكم كنتم قد صرحتم يف خطاب سابق على أن ما يقارب 

لشجاعة واجلرأة  امن مقالع الرمال هي غري مصرح هبا ف % 56
هذه  ركما أشار إىل ذلك النائب الربملاين احملرتم هو حص

املقالع وإلغاء يعين هاد املقالع جيب أن حتذف هذه املقالع 
توافق هذه  ىوجيب حصر املقالع املصرح هبا وجيب مراقبة مد

القوانني املعمول هبا ومدى توفرها على دفاتر التحمالت 
الصدق السيد الوزير هو . واحرتامها هلذه الدفاتر التحمالت

لعمل على إعداد دفاتر املراقبة الصارمة لدفاتر التحمالت وا
جديدة تراعي ما نتطلب إليه وتراعي املصلحة مصلحة الوطن 

ة باحملاسبة وفقا ياملسؤول بطومصلحة البالد حىت نتمكن من ر 
مبا جاء به الدستور ونتمناكم دائما صادقني ورافعني لشعار 

 .حماربة الفساد قوال وفعال وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .كرا السيد الوزيرش
 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 

حنا رافعينوا كاملني برملانيني وحكومة ااحلل 
 ؟مكنعتاقدش شي واحد خارج من هاد الشيء ياك كاملني

شاء اهلل ديك الساعة  ي غنجيبوه إنلحنا ما ،متافقني عليه
األمر األول كنعاود نقوهلا وهادي  ،كد هاد اإلمجاعأغادي يت
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الرتخيص جلميع  ؛صها للعناوين الكربىمناسبة وغادي نلخ
املغاربة سيصبحون سواسية أمام مقالع الرمال هذا أهم شيء 

كان اللي عندو إمكانية   ،معرفتش واش كنتصوروا األمهية ديالو
كانية إميوصل لشي مقلع ياخد رخصة واللي معندوش 

مكانش كيوصل اليوم كنقولوا جلميع املغاربة ها هي الشروط 
يستثمر يف املقالع اللي عندو أرض كنت  ىبغواضحة اللي 

واحد املرة وصفتها ريب عطاه أرض خصبة كيمشي حيرثها واللي 
 ىتحعطاه ريب احلجر كيشوف فيها وال حىت هو ميشي حيرثها 

هو ميشي يدير مقلع ويعيط على شي واحد يشرك معاه ويبيع 
 نفإذ ،وميشي يقلب يدير يستثمر توفناويشري ويصنع لينا 

أمر وهذا أساسي أن يكون املغريب عنده إمكانية أن  فأول
يستثمر يف اخلريات ديال البالد على قدم املساواة وبطريقة 

 .شفافة
خففنا العملية املستثمر يف البالد ديالنا  األمر الثاني

 اننا نلغيو أيتعذب باش يستثمر ولذلك حنا درنا اتفقنا على 
جلنة البيئة وعاد  :اللجاند  2كاين اللجن   واحد العداد ديال

 ىوافقنا يف اجمللس احلكومي تبقت ؟جلنة إقليمية قلنا ملاذا هذا
اللجنة البيئية ألهنا مهمة واللجنة األخرى انتهى املوضوع 

déclarative   ىتعطيه بعدا شهرين ميشي يبدكألن البيئة 
  .يشتغل وفق طريقة التصريح

سنوات  5رخصة ديال ال اكنا كنعطيو   األمر الثالث
 5وكتقولوا  le matérielsتصوروا معايا مستثمر كيشري 
كيعطيوه سنة وكيقولوا أحيانا  سنوات ويبقى يساين ومرة 

لو يكون  نعاودها فاتفقنا على أن مندد الرخصة باش ميكن
ستثمار على أساس كل مرة ديال اال une visibilitéعندو 

اتفقنا أيضا  ،جيدد لينا الدراسة البيئية باش ميكن لينا نراقبوا
وهاد الشيء غادي جيي أن الدولة غتعاقد مع مكاتب ديال 
البيئة واملكاتب ديال الطوبوغراف باش متشي تعرب لينا شحال 

باش و حنا غنعربوا اكياخدوا واخا يديكالري اللي ديكالرا 
شاء اهلل  هادي كلها أمور اللي إن .ميشي يرتاقب ديال البيئة

روع واملشروع أيضا ديال القانون شاملحتمالت دفرت  معروضة يف
شاء اهلل املساندة  واللي غنعرضوه عليكم واللي ننتظر إن

 .كمديال
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير على املشاركة وننتقل إىل شكرا، 
والسؤال األول عن تأهيل القطاع الصحي بالدار  ،قطاع الصحة

أحد فليتقدم البيضاء الكربى من فريق األصالة واملعاصرة 
 .واضعي السؤال تفضل السيد النائب

 :محمد مدهون النائب السيد
  ،شكرا السيد الرئيس

  ،المحترمونالسادة الوزراء 
  ،السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين

عن التدابري املتخذة لتأهيل  ،نسألكم السيد الوزير
والرباط الدار البيضاء مثال بالقطاع الصحي باملدن الكربى 

ومراكش وخاصة ببعض املقاطعات اليت تعاين عن ضعف 
 .وتدين خدمات هاد القطاع وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :الصحة وزيرالحسين الوردي  السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

  ،المحترمان الوزيران السيدان
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

فالسيد النائب احملرتم عالوة فيما خيص الدار البيضاء 
 7066بن رشد اللي فيه افعالوة على املستشفى اجلامعي 

 هاستشفيات عمومية فيد امل 76 :مستشفى 72سرير هناك 
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النقطة مستشفيات متخصصة هادي  2خصص العام وكاين الت
  ؛األولى

 كاين كذلك هناك عدد املراكز الصحية  النقطة الثانية
اللي  2677-2676ىل غاية إ 761 تباجلهة اللي كان
فيما خيص األدوية  .مركز صحي حاليا 716صبحات اآلن 

كبريا حيث انتقل من   ااألدوية حتسن ءاقتناعرف ي كذلك فه
زيادة قدرها بي بارتفاع أدرهم  نمليو  55مليون درهم إىل  21
مليون  1كذلك التجهيزات الطبية اللي انتقلت من   ،% 31
نا عرفت أفيما خيص مستشفى سيدي مومن . د املليون 2ل 

ألن كان ذاكر معايا السيد النائب احملرتم على مستشفى سيدي 
فمستشفى سيدي مومن بشراكة مع النواب احملرتمني  ،مومن
 التنمية البشرية هاذ املستشفى اللي تتدوي عليه INDHومع 
سرير اللي  35بزاف ديال طويل ا وقت كثري ذتعطل خاللي 

أشهر  1خرج من دابا شهرين أو غي أنهحنا يف يعين اتنواعدكم 
 les grandes œuvresهنار باش ألن و فيه ليل  نيخدام

         التجهيزات باش نقول ليكم % 26كثر من ألوصلوا 
le marché est lancé شاء اهلل غيكون خدام يف  باش إن

 .قرب وقت ممكن وشكراأ
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب أحد تفضل السيد النائب شكرا السيد الوزير،
 :أحمد بريجةالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
بأن مدينة الدار البيضاء أصبحت يف حاجة إىل أعتقد 

ليون ديال د امل 0 ليون ود امل 5مستشفى جامعي آخر 
 ،ديالو السيد الوزير يةالساكنة هداك املستشفى كتعرف الوضع

ثانيا املستشفيات اجملاورة ديال  ،حبكم التواجد ديالك اليومي متا

الضغط  افو فخيخغادي النواصر وديال مديونة ألهنم مها اللي 
كذلك   ،على املستشفى ديال ابن رشد ديال الدار البيضاء

املستشفيات اإلقليمية اللي كاينة جبميع املقاطعات ديال الدار 
كاين باش   ،البيضاء حاليا مفيهاش التخصصات املطلوبة

  25حىت  26دير واحد الراديو تيضرب واحد يشي مياإلنسان 
نة هذا مشكل كبري األزمة ديال النقل اللي كاي واكلم كنعرف

 كذلك كاين واحد الربجمة ديال جملس جهة الدار البيضاء  ،جدا
كون واحد القطب يمليون ديال الدرهم باش  70 الكربى

تفاقية هذا المؤخرا على ا وارمبا وقعتواللي ديال االستعجاالت 
شي هو هداك ألنه هاد القطب  شي حل ولكن حل ما ما

ستافدوا منو الناس ديال الطبقات الشعبية ياملركزي مغاديش 
اللي كاينني يف املناطق احمليطة ديال الدار البيضاء لذلك البد 

 . املستشفيات اإلقليميةمن تأهيل هاديك 
شمويل التأهيلي ديال الربنامج اللقضية ديال ل وانرجع

مشروع اللي داز يف هاد  31مقاطعة سيدي مومن من أصل 
تنفدات مجيع املشاريع باستثناء هاد  2676/ 2661االتفاقية 

املستشفى اإلقليمي اللي تقريبا هنا كيتطرح مشكل ديال 
نمو لمدى استجابة االستثمار العمومي ل ،االستثمار العمومي

وكذلك حىت مشكل الوترية  ؟املناطق وااالقتصادي اللي كتعرف
ن منطقة فيها أديال احلكامة كيف يعقل بأخريا واملشكل 

يال السكان مفيهاش دار الوالدة ما ميكنش ألف د 566
كذلك املشكل ديال املوارد   ،حنا هاد القضية هاديانتصوروا 

يف مستشفى ابن رشد كاين  واالبشرية خاصة األطر الطبية كنعرف
الناس كدير واحد العملية على الدماغ وال على القلب كيدير 

طة ك املستشفيات احمليو هادعالش طبيب عملية وحدة وكرييح 
رمبا هاد  ؟ احتاهاد التخصصات هادي فيهاما تكونش 

احد القضية السيد و م ليك بتخوغن حبدةاملشكل اللي كيتطرح 
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درناه ولبارح غيسايل غدا وهذا  tramwayحنا ا ،الوزير احملرتم
 .مشكل كبري حول احلكامة يف تدبري الشأن العام وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، شكرا
 :الصحة وزيرالحسين الوردي  السيد

شي هو  ما tramwayب و باش تصاواليين احلكامة 
، جراحة مثال جراحة القلب شمستشفى ألن منني تدوي عال

  ،راه كيتبعها اإلنعاش ؟خاصك تشوف آش كيتبعها القلب
يعين كيتبعها   ،كيتبعها أطباء خمتصني  ،كيتبعها سكانري

خس املداومة ماشي مسائل ساهلة خص أخصائيني يف مجيع 
كن ليا نأكد ليك أنه يف هاد مياللي ..شي هاد املسائل مايعين 

 بكلفة مالية مشروع يف الدار البيضاء  56 هذه كاينالسنة 
 71مشروع هتيئة وترميم و 37مليون درهم منها  05ناهز ت

ما املستشفى اللي كنت دويت معاك أ ،مشروع بناءات جديدة
 هو اللي كيحط مشكل يف  تشفىاملس هاذ أن نا فيهقبايال ودوي

شاء اهلل يف  نه مجيع اإلمكانيات متوفرة باش إنأسيدي مومن 
 .شكرا وغادي نبداوا الشهور القليلة املقبلة غادي حنلوه

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل وهو سؤال آين  شكرا السيد الوزير،

حول بناء مستشفى متعدد االختصاصات مبدينة زايو من 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال ،احلركي الفريق

 :وديع التنمالليالنائب السيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
وضع السؤايل إليكم السيد الوزير يتمحور حول تردي 

الشك على دراية واسعة هبذه و ور وأنتم ظالصحي بإقليم النا

ه املنطقة ذه ة واليت ولألسف الشديد ال ختصذالوضعية الشا
  .فحسب بل تشمل كافة الرتاب الوطين

على التدابري االستعجالية  ،سائلكم السيد الوزيرنهلذا 
كما أننا نلتمس   ؟ن عليهو ي تشرفذلتحسني جودة القطاع ال

املزمع بناؤه عطاءنا توضيحات حول املستشفى احمللي إمنكم 
ال ز  حسب املندوب اجلهوي لوزارتكم ما والذي وة زاينمبدي

أن مدينة  ،كما تعلمون السيد الوزير  ،عالقا لغياب االعتمادات
ألف  15زايو واجلماعات اجملاورة تتجاوز كثافتها السكانية 

بني املدينة واملستشفى  بعد املسافة ما على يكناه ،نسمة
كذلك   ،الوزيرم علما السيد تكطاحوإل ،ورظالوحيد مبدينة النا

لتجهيزات لرف غيابا شبه تام عاملركز الصحي مبدينة زايو يأن 
ويشرف عليه فقط طبيبني مما جيعلنا بعيدين كل البعد على 

  .معايري املنظمة العاملية للصحة وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

  .السيد الوزير ،شكرا
 :الصحة وزيرالحسين الوردي  السيد

  ،السيد الرئيس
  ،الوزراءالسادة 

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
كيعيشها القطاع الصحي ي  لال تالنقائص واالختالال

كاين مستشفى إقليمي   ،ور هي كجل أقاليم اململكةظمبدينة النا
احملرتم كاين  النائب السيد كيف أشار  خدم ولكنيتي لال

هاذ الثالثة د ودرويش  رضاحبال ميجهات أخرى حبال زايو و 
وا يف  ايبدغ 2671 مستشفيات ويف شفيهما ماملدن اللي 

وديال  رضاميال يال درويش ودياملستشفيات د د هاد ثالثة
ماشي مشكل فيما خيص زايو اللي دوييت عليه . زايو

ىل إكد ليك أهنا موجودة أنكاالعتمادات أنا   ،االعتمادات
مدة  ذالوزارة منباشرت ا كاين ذالوقت ه اديومنا هذا كاين فه
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تني من أجل حتديد العقار حتت إشراف جلنإجراءاهتا األولية 
تضمن بلدية زايو وباشوية املدينة واألمالك املخزنية  مشرتكتني

يف طور املسح هي العلم أن العملية وكذا وزارة الصحة مع 
ورش الطبوغرايف وما يرتبط به من دراسة تقنية متهيدا النطالق 

مع و  رضاميمع  2671 يف إن شاء هلل ىدغيباللي البناء 
 .الدريوش وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب ،شكرا السيد الوزير

 :وديع التنمالليالنائب السيد  
 السيد الوزير، شكرا السيد الوزير على التوضيحات

تابع  ليالكم علما كذلك أن مندوب الصحة تطاحإلغري 
واحد االتفاق ما بني  يعين كان ورظإقليم النابالكم يوزارة دلل

مدينة زايو يف التنسيقية واملندوبية بأن غادي يكون مستشفى 
إىل يومنا هذا مكاين حىت و  ،2672د  د السنةاخالل هيف 

معرفناش  اعتمدواالعتماد عالش شي حاجة حىت األسس 
كتقول بأن البلدية ديال زايو حىت هي   عالش اعتمد،

مليون ديال الدرهم يعين  16يل احو يعين االعتمادات عندها 
 .مسعنادار وما هدا ما 

ىل أن املستشفى إأريد االشارة  ،كذلك السيد الوزير  
الغياب  يعين يعرفت ليال الوحيد املستشفىيعين ال احلسين يد
كذلك احملسوبية   ،نقص يف املوارد البشرية ،ال التجهيزاتيد

قليم بن اإلأنكم إبكل صراحة أنتما حبكم لدرجة ة يوالزبون
يعين أنتما  ،املسائل السيد الوزير ادهعليكم ش و خفايومك

املشكل على املستوى قلتوا بأن  تكلمتوا يف العموميات يعين
حنايا االنتظارات ديال املواطنني اليوم بكل صراحة يعين االوطين 
وغادي يتبىن غادي تكون مستشفى بأن  تمتاللي الوعود 

فينا  بقاوش مها تايقني عندنا يعين مااليوم مابقاش مستشفى 
على يشوفوها أمور يعين تيتسناوا  يشوفواتاملردودية تيتسناوا 

احلق يف احلياة يعين السيد الوزير، يعين  االنتظارات ،أرض الواقع
السيد الوزير، أنتما  ةمباالالد الاهيعين أصبح مهددا فعال 

قميت خر زيارة كانت يعين آدخل ليه ت املستشفى احلسين ملي
 ، شكون يف األسبوع الفارط يعين مكاينشغري كانت  هبا

غري دايز  أناغري مريض لدرجة يعين  بغييت يالحىت إتسول تقدر 
 كول يل اهلل خيليك كلم يليل كي تيشري pavillonمن 

l’infermière التدبرييف يعين كاين إشكالية  وال كلم يل، 
معرفناش  مرة خرآوأنتما قمتوا بزيارة  ،السيد الوزيرسوء التدبري 

  .شكرا. د املستشفىاه حولوصلكم تقارير  يعين راه
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير، شكرا السيد النائب
 :الصحة وزيرالحسين الوردي  السيد

 ،العمومياتو  ةالالمباالقضية تفقوش عليها هي نرمبا م
هباذ الطريقة اللي تتشاف، أنا تندوي ملي جاوبتك، ماشي 

 هجاوبتك ألن هاد املشكل كاين يف املغرب كلجاوبتك، 
عموميات هادي حقيقة وجاوبتك  ثوهادي حقيقة ماشي حي
فيهم  اغادي نبداو والدريوش ار يضوم وعلى زايو وقلت ليك زاي

تنقوهلا اليوم وحاسبين على الكالم اللي تنقول  2671يف 
  .النقطة األولىهادي 

 ااكرو ذنتكاين لدابا يف هاد الوقت اللي   النقطة الثانية
اللي  يتبىنتفيه كاين واحد املستوصف مع دار الوالدة اللي 

سايل يف الشهور املقبلة هادي بال املستشفى اللي يغادي 
كلها إجراءات تدابري   ، هذه2671اللي يف يها عل ااكرو ذنت

واقع ة دياهلا ويف التفعيل دياهلا على أرض الأحنا يف األجر االلي 
 .شي عموميا وشكرا السيد النائب احملرتم ما

 :السيد رئيس الجلسة
كنشكروك على املسامهة وننتقل ،  شكرا السيد الوزير

هناك سؤال آين عن  ،إىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
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تفضل أحد يالسياسة املائية من فريق التقدم الدميقراطي فل
 .واضعي السؤال
 :الغازي أجطيوالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات النائبات السادة النواب المحترمون،
يتعلق بالسياسة املائية  ،سؤالنا اليوم السيد الوزير

عندنا خصاص كبري يف  ،سيما السيد الوزير املطبقة يف بالدنا ال
 ،لوزيربعض املناطق بعض املدن واألغلبية دياهلم السيد ا

اجلماعات القروية والعامل القروي عندنا خصاص كبري السيد 
يف العامل القروي نلتمس منكم و يف اجلماعات القروية  ،الوزير

وهنا يف هاد ذتتخسهي التدابري اليت  ما ،السيد الوزير
 .وشكرا ؟اإلجراءات

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير، شكرا

 :والماء والبيئة الطاقة والمعادنوزير فؤاد الدويري السيد 
 شكرا السيد الوزير،

 السيد النائب المحترم،
اللي خاص نعاود نذكر بأنه الظروف املناخية  أوال

بالنسبة للمشاكل املائية مهمة ديال املغرب يعين كاين حتديات 
مرت  2566كان عندنا واحد املعدل ديال   7206حيث يف 

مرت  166اآلن عندنا هاد املعدل  ،لسنةولمكعب للشخص 
مرت  566غيكون  2616مكعب وغادي من املرتقب يف أفق 

 الرهانات والتحديات نييبتا ذمكعب للشخص وللسنة فه
مائية  سرتاتيجيةمع هذا عندنا واحد اال ،بالنسبة ملشكل املاء

وعندها قطبني هاد  2662للي اجنزناها وبدات يف ا
التحكم يف الطلب  أوال :على قطبني املائية ترتكز ةاالسرتاتيجي

و العقلنة ديال االستهالك ديال العرض يعين أوثانيا االقتصاد 
  .الطلب واالستهالك

يعين من  2616فمن الناحية ديال الطلب يف أفق 
مليار ونصف مرت  2شاء اهلل  املرتقب غادي يكون عندنا إن

مكعب إضافية يف العرض وعرض تعبئة خاصة املوارد ديال 
يف سياسة بناء  وايعين غادي نستمر  اتاملياه السطحية وسياس

  ؛السدود الكربى
تعبئة حول إعادة استعمال املياه كذلك كاين    ثانيا

من  .العادمة وكذلك عدة تدابري أخرى ولكن أمهها هو السدود
الناحية ديال التدبري ديال التحكم يف الطلب عندنا كذلك 

مليار ونصف مرت مكعب يف أفق  2يقارب  ماديال اقتصاد 
خمطط املغرب  واخمطط كتعرفيعين وهذا خاصة من  2616

الري من الري التقلدي إىل وا يعين األخضر اللي غادي نغري 
واحد  2616 أفق شاء اهلل يف عطينا إنيالتنقيط وغادي 

مليار مرت مكعب من املوارد املائية  2 تقريبا االقتصاد ديال
تأهيل        ألخرى غادي جتي من إعادة أو مليون ا 566و

من الناحية ديال  .قنوات اجلر ديال املياهيعين إعادة تأهيل أو 
ديال  الربنامج « P.A.G.E.R » برنامج واتعرفتتزويد القرى 

من الساكنة اللي يعين مزودة % 22تزويد القرى اآلن عندنا 
 .باملاء الشروب وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب للسيد النائب، السيد الوزير شكرا
 :الغازي أجطيوالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
شكركم السيد الوزير على املعطيات املقدمة اللي أ

 ليك لواحد ريأنا غادي نش ،لسيد الوزيرابالنسبة  ،قدمتوها لنا
أنا رئيس اجلماعة ديال  بالنسبة يم تازة لقاإلاإلشارة عندنا يف 

دخلت  ،ترأست اجلماعة السيد الوزير 2662 "راسنبين ف"
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أنا غنقولك  ،اء العامل القروي كذلكوداش باملز لجماعة ممل
نتحدى املديرين املدير اإلقليمي وال اجلهوي و  ،السيد الوزير

 ،ةز ساكنة إقليم تاديال سؤولية املمكلفني باللي ال تارة يد
وا احنا بالدرجية كيما كنقولالفيالج   ،املواطن مركز السيد الوزير

ساكن يف الفيالج وعندو الدابة لقينا فيه الدبابات الفيالج 
فني يدبر فني يدي الدابة عشية خصو البة يف الباب ويف االد
دبر ويف الصباح يللعامل القروي  هاخصو خيرجمعلوم  ها،تييب
إترو وال  06جييبها ويسقي ميشي  شي خدام باشيها على ل

قبل من الدورة  ،نعلمك السيد الوزيروباش  ،املاء د تروإ 96
 كان des marchésن املاء كان اك  2662ة قبل من السابق

ديال صغري كان واحد ملارشي  les marchés جوج د وادمخت
ال يواحد اجلهة دجاي من واحد العني وختدم واحد املارشي 

 شتمتم ةقفش الستمكانمتا مت هتدمي " قدح"عني ديال تاونات 
ه ذكلشي مشى دابة هبالصتها العمل مكانش هو هذاك،  يف 

راسلناهم، راسلناهم، هم يوا فاسنتنراه احنا أربعة سنني 
 ،يزودونا الفيالج راسلناهم، هذه أربع سنني واحنا نتسناوا باش

مكاين باقي يستنا راه  والفيالج ينعايمكاين والو العامل القروي 
واحد العني اطلبنا الساكنة  ،اهلل حممد رسول اهلل الإله إ ال
كلم وال كلم ونصف ديال األرض  2أعطونا واحد  ااهليد

 املاءد  وجبنا واحد شوية l’ONEPها مع ااحفرناها تعونا مع
السيد ابا عندنا املسريين د ،ال الفيالجيد % 26واحد  سرتنا

ش دايرينم % 26نا داك ا ليسريو اللي غ الوزير، عندنا املسريين
متا قدمي عندنا  l’ouvrierواحد  عندنا ،مواطناملناصفة لل
 16أو  06م باخدموظف عندنا شبح واحد متا موظفني 

السيد راسلنا  ،عون l’ONEPدرهم يف النهار ماشي ديال 
شي  املدير اإلقليمي والسيد املدير اجلهوي  واملدير اإلقليمي ما

ي يدير لنا شاش بيدنا داك العون باش حيشي وجوج  مرة ما
املستوى باش يعطي واحد املناصفة للمواطن ألن  يف واحد 

قلمي منزل والسيد الوزير املدير اإل 316 املركز فيه كاين
، السيد املدير اجلهوي د السيد يف املستوىاقالك هجاوبنا 

شكون  ،ا الناسنسولراه  راسلناه قالك هاذ السيد يف املستوى
     جوج معاه ه هو مغايسولوش غايسولوا غيسلو  ؟سول ليال

اللي ولفوا له  الو يواألصدقاء دصحابو ال الناس يوال أربعة د
عجبوا  ليالالساعة  ن هنام لتقنيال و  انايتعامل معكي يبدى 

  .هو
منك زيارة  وانلتمسغالسيد الوزير اهلل جيازيك خبري دابا 
هنا باش تشوف عندك من  ال تارة منيقليم دما شي لإل

نو  أش" بين فراسن"مع  déja" بين فراسن"ديال ساكنة ال
 وشكرا ...تعاينك

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، شكرا السيد النائب

 :والماء والبيئة وزير الطاقة والمعادنفؤاد الدويري السيد 
 ،شكرا السيد الرئيس
  ،شكرا السيد النائب

إن شاء اهلل نديروا شي زيارة يف عني املكان باش 
د املشكل ولكن على أي حال كيف قلنا اآلن يف انشوفوا ه

اللي ال املناطق القروية يمن الساكنة د % 22 ل املغرب وصلنا
 ،شهلموصلناا ممازال  ليال % 9 التزويد يعين مازال دهاعن

درهم كل سنة  266مليار و لو خصصونالربنامج يعين ت
مستمرين حنا املاء املشروب و باالقرى  زويدال تيربنامج دال

كاين ديالو،   والربنامج مازال عندو عدة سنوات قبل االنتهاء
يكون فيها بعض املشاكل ألنه التدبري خاصة تيمكن حاالت 

كون فواحد ياء املشروب تباملتزويد لالتنظيمات لهادوك ال يد
 داكيف بعض احلاالت ، تيمكن اإلطار تشاركي مع الساكنة

إن شاء اهلل  الوياملعاجلة دولكن كتكون سليم كونش تيالتدبري م
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اء ـنديروا شي لقنديروا شي زيارة ونشوفوا وال بعدا يف املكتب 
  .د املشكل وعاد نديروا زيارة يف عني املكان وشكرااوندرسوا ه

 :السيد رئيس الجلسة
 حول التنقيب عن ينالسؤال آ، شكرا السيد الوزير

تفضل فلي ،يلاملناطق اجلافة من الفريق االستقالب املاء املشروب
 .تفضل، السيد النائب

  :النائب السيد أحمد جنفي
الصالة والسالم على أشرف و  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،المرسلين
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
املاء لتعميم أكيد رغم أن اجلهود اليت قامت هبا الدولة 

ه املادة اتزالت حمرومة من ه بعض املناطق الحظ أن زلنا نال ال
غياهبا من انعكاسات جد خطرية وعن احليوية وما يرتتب عنها 

وسلبية على احلياة اليومية للمواطنني كما هو الشأن بالنسبة 
ثالث مرات د اإلقليم الذي يوازي اإلقليم فكيك مثال ه

الذي يعاين سكانه من نقص حاد يف املاء بلجيكا مساحة 
  .شروبال

ملواجهة األزمة احلادة يف هذه املادة احليوية لذا نتساءل 
عن التدابري املتخذة للتنقيب عن املياه  ،السيد الوزير احملرتم

فكرت الوزارة يف بناء سدين على كل من  وهال ،املناطق اجلافةب
رتقان ذين خيلهذين الوادين ال" اليطف" وواد "الشارف"واد 

كلم مبعىن أن   266مساحة تتجاوز  "الشارف"واد لبالنسبة ل
فقط  "الشارف"هاد الواد ميكن إجناز سدين عليه هاد الواد 

   فمياهه تذهب هدرا يف اجتاه الرمال  "ليطاف"بوحدو أما واد 
لذلك كنلتمسوا منكم اختاذ املوقف املناسب  ..ال جدوى من

  .يف هاد اجملال وشكرا

ين أن أعرض ال يفوت ،وعلى سبيل املثال السيد الوزير
بالضاية   عليكم املناطق املتضررة األكثر تضررا ويتعلق األمر

 ،حلساين بات،يهالس ،واد ناجي ،واد سيدي علي ،الراشية
 ،تامللت كة تودادين،شب ،الكلتة البيضاء ب،طراريال ،لعوج

أكثر من ذلك هناك ساقية السيد الوزير بعني  ،عبو لكحل
لذلك نلتمس منكم وبكل احرتام  ،شواطر هي معطلة اآلنال

ن أشري إىل أاختاذ املتعني باإلشارة إىل أن ال يفوتين الوقت دون 
بدورها تعاين من نقص هاته املادة وأهلها ينقلون  "تنغري"أن 

وتعرفون املخاطر اليت ترتتب عن  ،املادة على منت الصهاريج
نقل املياه على منت الصهاريج ذلك أن الصهاريج هي من 

د واملاء يبقى موقف داك الصهاريج سيجلب األوبئة وما حدي
 .وشكرا السيد الوزير .إىل ذلك

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزيرشكرا، 
 :والماء والبيئة وزير الطاقة والمعادنفؤاد الدويري السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،شكرا السيد النائب المحترم

نفس املوضوع تيبني حدة  اهاد السؤالني يعين تقريب
لري واملاء الشروب خاصة يف ل ؛ املاءهاد املشكل ديال املاء

راه ذكرت  ،املناطق القروية وخاصة بعض املناطق ديال اململكة
شي   ماهو املعدل ديال املوارد املائية يف املغرب يعين املعدل ب

تينخفض وخاصة يف بعض املناطق الشرقية واجلنوبية هي من 
ناطق اجلافة يف املغرب وخاصة يف السنوات ديال اجلفاف بني امل

ألنه هاد املشكل حدة مشكل املاء وكاين بعض السنوات اللي 
تيكون ناقص وبعض السنوات هاد احلدة تتكثر وخاصة يف 

يعين بالنسبة إلقليم فكيك كاين عدة تدابري  .سنوات اجلفاف
لماء متخذة من طرف يعين الوزارة وكذلك املكتب الوطين ل

  :التزويد باملاء الشروب وعندنا يعين من الناحية ديال ،الشروب
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ة ئاإلستكشافية لتعبواألثقاب مواصلة إجناز اآلبار  أوال
 ،عمقأياه اجلوفية يف العمق متوسطها املياه اجلوفية وعندنا امل

عميقة يف هاد الوكذلك برنامج استكشاف الطبقات املائية 
كذلك برنامج لتعبئة املوارد   وعندنا ،اإلقليم إقليم فكيك

املوارد السطحية عرب السدود كاين هنا يف هاد  ،السطحية
 2677سدود منها آخر سد أجنز يف سنة ديال ال 9اإلقليم 
مليون  26ستيعابية تصل طاقته االمليون درهم و  776بتكلفة 

وكاين واحد السد كذلك مربمج يف خالل سنة  ،مرت مكعب
بتكلفة  "ركيزة"مسيتو سد  سدهاد البتكلفة تناهز هو  2671
مليون مرت  71مليون درهم وسيمكن من تعبئة  26تناهز 
  .مكعب

أما خبصوص هاد السدين اللي تكلميت عليهم يعين 
شاء اهلل يف زيارة  فسنقوم إن "ليطاف"وواد  "الشارف"على واد 

عني املكان املصاحل التقنية للوزارة هلاد املواقع هلاد السدود  يف
 إجناز دراسة تقنية ويف حني تأكيد جدوى وصالحية يعين ومت

 .م يف املستقبلشاء اهلل بربجمته هذين السدين سنقوم إن
 .وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
، تفضل نشكركم على املسامهة ،شكرا للسيد الوزير

 . بعض الثواين تفضل باقي عندك بعض الثواين إىل بغييت تعقب
 :أحمد جنفي النائب السيد

جاء مبا هو أهم وقرر  ،السيد الوزير احملرتمجواب 
ه ر القيام بزيارة ميدانية هذا سنستفيد منه ونشكره على تقدي

 .وشكرا السيد الرئيس .للموقف
 : السيد رئيس الجلسة

نشكر السيد الوزير على املسامهة وننتقل إىل  ،شكرا
سؤال واحد حول مآل أحكام  ، هناكقطاع العدل واحلريات

بعض املتهمني السياسيني منذ سبعينات القرن  حق صادرة يف
 .فلتتفضل السيدة النائبة ،املاضي عن فريق العدالة والتنمية

 :السعدية زاكي  النائبة السيدة
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات النائبات المحترمات
  ،المحترمونالسادة النواب 

ن بعض أ ،خيفى عليكم السيد الوزير احملرتمال 
امللفات السياسية يف لحرية لاحملكومني عليهم بالعقوبة السالبة 

زالوا يعيشون خارج أرض الوطن  منذ سبعينات القرن املاضي ال
ومل يستطيعوا حلد اآلن العودة إىل وطنهم لعدم تؤكدهم من 

هو ما ينطبق و  ؟م الأزالوا مدانني  هل ال ،وضعيتهم القانونية
لذلك نسائلكم السيد  .خرى يف قضايا أخرىأعلى ملفات 
وما هي  ؟عن موقفكم من هذه احلاالت ،الوزير احملرتم

اإلجراءات اليت ميكنكم اختاذها حىت تتمكنوا من طي صفحة 
 .وشكرا السيد الوزير ؟املاضي

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السيد
 ،شكرا السيد الرئيس
  ،ادة النوابالسالسيدات النائبات 

فئة  أوال :فئات 1بالنسبة هلذا السؤال فهو يتعلق ب
فحق هؤالء  ،مل تكن حمل أي متابعة أو حكم واختارت الغربة

ضمون كما جاء يف مذكرة اجمللس ىل أرض الوطن مإيف العودة 
إىل جاللة امللك احلسن  رفوعةحلقوق اإلنسان املستشاري اال

 .7223الثاين رمحه اهلل سنة 
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هؤالء استفاد و كم حفئة كانت حمل متابعة أو  ثانيا
بعضهم من العفو امللكي مبناسبة ذكرى عيد الشباب اجمليد 

ستشاري قا لقائمة إمسية أعدها اجمللس االوف 7223لسنة 
من املعتقلني  شخصا 77حلقوق اإلنسان تضمنت أمساء 

شخص آخرين حكم عليهم يف أحداث  371السياسيني و
مؤملة ومل تتوفر فيهم معايري املعتقل السياسي كما عرفه املنتظم 

ة األمم ئالدويل إذ حددته جلنة حقوق اإلنسان التابعة هلي
الشخص الذي يبحث "بأنه  7219املتحدة يف دورهتا لسنة 

و الرأي أ حرية التفكري و تطوير حقوقه يفأسياسيا عن ممارسة 
والتعبري وكذا يف تكوين اجلمعيات والتجمعات وحق املشاركة يف 

 ."القضايا العامة
فئة ثالثة مل ترد أمسائهم بلوائح العفو اإلمسية  ،ثالثا

املذكورة وكانوا حمل أحباث أو متابعات أو أحكام وهؤالء 
قة حبالة  يعتربون خاضعني لإلجراءات القانونية والقضائية املتعل

اجلرائم ن تكون أونظرا ملرور الوقت فيمكن  ،كل واحد منهم
نسوبة لبعضهم أو األحكام الصادرة يف حق بعضهم قد امل

ومعلوم أن األحكام اجلنائية تسقط بالتقادم  ،سقطت بالتقادم
سنة على صدورها كما تسقط األحكام اجلنحية  75مبرور 

سنوات على صدورها من التاريخ الذي يصبح فيه  3رور مب
كما أن الدعوة   ،قوة الشيء املقضي بهلاحلكم بالعقوبة مكتسبا 

العمومية إذا مل يكن قد صدر بشأهنا حكم حائز لقوة الشيء 
رور نفس املدة انطالقا من تاريخ مباملقضي به تسقط بالتقادم 

  من إجراءات التحقيق ارتكاهبا ما مل يتم قطع التقادم بإجراء 
و أمرت به بالنسبة أو املتابعة قامت به السلطة القضائية أ

          للمتهم املعين باألمر نفسه أو بالنسبة ألحد شركائه 
ن تدرس أوهو ما يفيد بأن كل قضية يتعني  ،أو املسامهني معه

  .القضائية املختصة ئاتحلاهلا من طرف اهلي

وم بالنسبة هلذه القضايا على العموم أقول على العم
وغريها نؤكد على حق املواطن وكذلك األشخاص املغرتبني 

و احملكوم عليهم الذين أالذين مل يكونوا حمل حكم أو متابعة 
       و األشخاص احملكوم عليهم أاستفادوا من العفو امللكي 

       و املبحوث عنهم الذين تقادمت جرائمهم أو املتابعني أ
 ،ىل أرض الوطنإالصادرة يف حقهم للعودة  أو األحكام

وبالنظر لكون القضايا تتسم باخلصوصية بالنسبة لكل حالة 
         فبإمكان كل شخص معين باألمر أن يتصل شخصيا 
أو بواسطة حماميه بالنيابة العامة واحملاكم للتأكد من الوضعية 
 اخلاصة به كما أن هذه الوزارة على استعداد إلحالة كل طلب

تتوصل به يف هذا الصدد عن النيابة العامة لدراسته وإعطائه 
 .شكرااالجتاه القانوين املناسب 

 :السيد رئيس الجلسة
 .هل من تعقيب تفضل السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :يونس بنسليمانالنائب السيد 
فيما يتعلق بالتقادم سواء العقوبة بعد صدور  أوال

األحكام النهائية أو تقادم أفعال اجملرمة مبقتضى القانون اجلنائي 
هذا حق قانوين ال ميكن حلد سواء كان يف احلكومة أو يف 

اإلشكال احلقيقي  ،املعارضة أو يف السلطة القضائية أن ينكره
تها مدد التقادم نه هناك بعض اجلرائم اليت طالأالذي يقع هو 

سواء من حيث األفعال أو من حيث العقوبة بعد صدور 
وسأبدأ من أن نالحظ  ،األحكام لكن لألسف السيد الوزير
جل السؤال عن مآل هذه أآخر اجلواب أنه عند الذهاب من 

اجلرائم أو عن مآل هؤالء األشخاص نواجه بسواء إجابات غري 
يفاجؤ البعض عند التقادم لكن واضحة أو جواب أنه طاهلا 

ة النظرية سباعتقاله يف إطار احلراأوال أو دخوله املغرب  هحضور 
على أساس أنه سيبث يف موضوع التقادم من طرف وكيل 

ويف بعض  ،و الوكيل العام عند تقدميه النيابة العامةأامللك 
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    امللك وكالء بعض  نداألحيان ال تكون الشجاعة كافية ع
 االقرار باإلفراج عنه نظر  ذوايتخلو بعض الوكالء العامون أ

ساعة  39هذه املدة ديال  ،لوجود تقادم وحيال على احملكمة
ة النظرية وال ديال االعتقال الذي يتم من املطارات سديال احلرا

 ملكان احملكمةأو يف املواقع احلدودوية إىل حني احلضور 
ل جذري له وذلك اد حاملختصة هذا يشكل سؤاال جيب إجي

ي أنتم ذبإعطاء تعليمات تكون واضحة جلهاز النيابة العامة ال
حق ألي يف مصلحة وهو اعتبار أن التقادم هو بمسؤولون عنه 

مواطن وأن كل جرمية أو كل حكم طاله التقادم فيجب اإلفراج 
يف االعتقال حيث أننا هنا مباشرة على الشخص ال أن يعتقل 

أكثر مما مة ديال النيابة العامة ءال نتحدث عن سلطة املال
 .نتحدث عن تطبيق القانون وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .إيال بغييت تعقبثواين د ال 9، كاين شكرا

 :وزير العدل والحرياتمصطفى الرميد السيد 
إىل  تفقط نقول للسيد النائب احملرتم أن مذكرة وجه

النيابات العامة بكافة مكوناهتا من أجل إعادة النظر ودراسة  
كافة امللفات حىت يتم تطهري السجالت من كافة األوامر 

لبحث عن األشخاص الذين حصل التقادم يف حقهم سواء ل
 .بالنسبة للدعوة العمومية أو بالنسبة للعقوبات وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
إىل قطاع العالقات مع ننتقل ، شكرا للسيد الوزير

الربملان واجملتمع املدين هناك سؤال مربمج عن اإلجراءات 
 ،ة للوقاية من حرائق الغابات عن فريق العدالة والتنميةذاملتخ

 .فليتفضل السيد النائب
 :محمد لشكرالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

نشبت جمموعة من و  إال الصيف كلما حل فصل
هي اإلجراءات اليت  سؤال ماال ،خسائراحلرائق تنتج عنها 

 .وشكرا ؟وهنا للحد من هذه الظاهرةذستتخ
 :السيد الرئيس الجلسة

 .السيد الوزير تفضلوا
وزير المكلف بالعالقات مع ال الحبيب الشوباني السيد

 :البرلمان
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،شكرا 

بالنظر إىل النتائج احملصلة يف هذا امللف ميكن التأكيد 
عاقب منذ سنوات أمثر وضعا جيدا تن اجملهود احلكومي املأعلى 

 ،البحر األبيض املتوسط ديال ستوىامللمغرب على بالنسبة ل
-2676خرية األثالث سنوات ، وماتكم السادة احملرتمونلملع

يف  566 د احلرائق املسجلة يف اخنفاضعد 2677-2672
إىل حدود  2672يف  210و 2677يف  377 - 2676

ضحية هذه احلرائق  وأأيضا املساحة املستهدفة  ،هذه اللحظة
هكتار 7237و 2677يف  2566 – 2676يف  3166

ي  لالن اجملهود أ ه أرقام أيضا تفيدد الوضع فياهيف هذه السنة، 
 محاية يعين إىلكيتبدل من طرف اللجنة املختصة يعين يؤدي 

من  % 95اليوم  يدلنا من احلريق وهناك رقم مفديا اتالغاب
يف منطقة  ،ح مخس هكتاراتتا ق يتم إمخادها قبل أن جتائاحلر 

 ،فضل اجلهود املبذولة هكتار واحدبنسبة الالريف بلغت 
هكتار  73من تقليص معدل املساحة املتضررة لكل حريق 

هكتارات خالل  1إىل  7225إىل  7206خالل الفرتة 
فقط هكتارات  0اليوم وصلنا إىل  ،2676-7220الفرتة 
من املساحة اجملتاحة بالنريان  % 05علما أن  2677خالل 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

42 

هاد الشي كله جاء بسبب ماذا؟ سنوية  بتقتصر على أعشا
  :جمهداتبسبب 

       ه نسبةكري بأنذ مع الت ئيعلى املستوى الوقا أوال
على  ،رتبطة بالعامل البشريماحلرائق من أسباب  22%

تعزيز : فيما يلي مستوى الوقاية اجملهود احلكومي يتمثل 
مراقبة أبراج للوضع  ،واإلنذار املبكر صداملراقبة والر  رياتدو 

وحدة على الصعيد الوطين  22برج حلد الساعة ووجود  235
تدابري استباقية كاين كذلك   ،ال التدخل السريع واألويليد

بط عامل املخاطرة ضنظام معلومايت يعتمد على مرتبطة بوضع 
نشر خرائط  ،دماج املعطيات املناخية والتشكيالت الغابويةإب

كثر تعرضا ملخاطر الغابات وذلك األحتدد اجملاالت الغابوية 
لتدخل الربية لوسائل االتموقع املسبق  ،مرتني يف اليوم

النريان  عاندال ا من األماكن احملتملهتقريبل يةساطيل اجلو األو 
  .فيها

كاين   :على مستوى املكافحة ميدانيا نسجل ما يلي
 ،املدنيةة والوقايالسامية للمياه والغابات تدخل سريع للمندوبية 

لقوات املساعدة باة املنهجية عند احلاجة نكاين االستعا
خصصة تمبطائرات كاين االستعانة   ،والقوات املسلحة امللكية

جمهودات اليوم  هاوهذه كل ...خلإع لتدخل السريلأنواع ثالثة ب
يف البحرية املتوسطية أن املغرب اليوم  ااعطتنا واحد الوضع وطني

هذه الظاهرة  يفيعترب من أحسن البلدان على مستوى التحكم 
  .احلريق شكرا ديال

 :السيد الرئيس الجلسة
لسيدات والسادة االتعقيب ، شكرا السيد الوزير

  .لسيد النائباتفضل ، النواب
 :النائب السيد موح الرجدالي

  ،شكرا السيد الرئيس

وضعنا هاد الو و يكنشكروا السيد الوزير على اجلواب د
احلكومة من  اكتقوم هب ليالدات و منوا اجملهثنباش أوال السؤال 

لوها رجال ذتيب ليالدات و د املنرب ننوه باجملهاكذلك من ه  ،جهة
الغابات إىل جانب طبعا التحية والتقدير للهيئات و ياه املنساء و 

القوات املساعدة والدرك  ؛لوقاية املدنيةلاملساندة واملساعدة 
د اأن السيد الوزير بغينا جبنا ه الإ ،امللكي والقوات املسلحة

ة يهناالر  كذلك  د اجملال لكناالسؤال أوال لألمهية االقتصادية هل
د اأن الساكنة اجملاورة هلد القطاع كون اال هياالجتماعية د

شاشة والتهميش ولذلك اهلتعيش وتعاين من هي الغابات 
من األسباب هي بشرية وغالبا ما تعود إىل  % 22 أن نشوفوات

البنيات بجانب االهتمام طبعا إىل ورة لذلك االساكنة اجمل
اهلا ال بد مث ال بد ياهلا والصيانة ديالتحتية واألساسية والتعزيز د

د الساكنة اجملاورة هلذه اهبلعناية اخلاصة والالزمة من ا ال بدمث 
اهلا من يالتوعية د ،اهلا من جهةيد التحسيسأوال  ،الغابات

 سلسل    امليعين ديال سلسل املد اكذلك إدماجها يف ه   ،جهة
من جهة نتمىن أن يكون هلا  ،ديال محاية الغابات من احلرائق

رصد واإلنذار املبكر  حظ وافر يف هاد الدوريات املنظمة لل
من جهة تكون هلا دخل يف هذا اجملال  ،كذلك املراقبة والتتبع

ولكن من جهة أخرى خاص البد من خلق واحد احلس 
بالشعور يعين إشعار هاد الساكنة باالندماج واالنتماء هلذا 

ها احلافز ديال احملافظة على هذا دعن والذلك يعين تنكرب  ،اجملال
هاد الصيانة وتعزيز  نذلك إىل جانب إذول ،املوروث الغابوي

ديال هاد النزعة  وااآلليات االستباقية كذلك نود يعين أننا نكرب 
تيسري للمجال و خلق لدى الساكنة هاد الشعور باالنتماء 

 . الخنراط دياهلم يف هذا املوضوع وشكراا
 :السيد رئيس الجلسة

  .شكرا
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 ،باخلارجننتقل إىل القطاع املكلف باملغاربة املقيمني 
هناك سؤال واحد عن أوضاع املغاربة املقيمني بالدول اليت 

 .تفضل السيد النائب .تعيش أزمة اقتصادية
 :عبد السالم بالجي النائب السيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 الزمالء والزميالت النواب،
 :السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير باقي جماش أعتذر هناك اقرتاح ألن 
قطاع  .تأجيل هاد السؤال سنمر إىل السؤال املوايل شكرا

الشؤون اخلارجية والتعاون هناك سؤال واحد كذلك حول 
التهديدات األمنية مبنطقة الساحل والصحراء عن فريق التجمع 

 .إحدى النوابأو تفضل أحد يفل ،الوطين لألحرار
 :امبارك بوعيدةالنائب السيد 

 اهلل الرحمن الرحيم،بسم 
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
تعيش منطقة الساحل والصحراء حالة من التوتر 
والغيالن جراء انتشار األسلحة والذخائر احلية وتنامي احلركات 
اإلرهابية خاصة من مشال مايل والنيجر مما ينعكس سلبا على 

 ،بناء عليه نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،املنطقة والبلدان اجملاورة
منية الشؤون اخلارجية والتعاون لألوضاع األ ةر اهي مقاربة وز  ما

ستباقية لتفادي اهل من تدابري  ؟يف منطقة الساحل والصحراء
ومنها على البلدان اجملاورة االنعكاسات اليت تعيشها املنطقة 

 .وشكرا ؟املغرب
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضلوا، شكرا السيد النائب

السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية 
 :والتعاون

أن املغرب بقول أن أأريد  ،شكرا السيد النائب احملرتم
فعال مهتم اهتمام مباشر وشبه يومي مبا يقع يف هذه املنطقة 

يل مؤثرة على استقرار املنطقة من املنطقة وبالتاأألهنا مؤثرة على 
وبالتايل مؤثرة على تنمية املنطقة وما يؤثر على منطقة الساحل 

فهاد  ،والصحراء يف املغرب كيعتابر بأنه كيأثر عليه مباشرة
  :مبادئ أساسية 3املقاربة ديال املغرب عندنا فيها أوال 

 احلرص على احلفاظ ودعم وحدة  هو المبدأ األول
  ؛أراضي هذه الدول واستقالهلا واستقرارها

 لكنباخلصوص إىل مايل و هنا وأشري  المبدأ الثاني 
حلرص ودعم كل تداول اهو و املبدأ الثاين و مجيع دول املنطقة 

لسلطة وكل تطور دميقراطي ورفض أي استيالء على اسلمي 
استعملناه أيضا يف دول املنطقة على السلطة بالقوة وهذا مبدأ 

  موقف مبدئي وليس فيه مصلحي هذا املغرب  املوقف ديالو 
  ؛ال يتغري وفق تغري بعض العوامل البسيطة

 إيثار احلل السياسي يف حل إشكاالت الدول  ثالثا
دول املنطقة ومن هنا دعم املغرب كل حل سياسي فيما خيص 

 ؛حل قضية مايل
 ن مع دول املنطقة ومع هو التعاو  المبدأ الرابع

استمرار بملنطقة ومن هنا كان املغرب يف ااملنظمات اإلقليمية 
تنسيق مع دول املنطقة ويف تنسيق مع التجمعات اإلقليمية يف 

 ويف مقدمتها التجمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا 
« CDAO »  والذي يعين املغرب يف تنسيق مستمر معه

ألسف ا ، معأزمة مايلة يف قضيبداية التدخل يف  ليالو 
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توقف ولكن مث جيايب يف البداية إكان   ديالوالشديد التدخل 
  .زال يدعم جهود هذه التجمعاتي الاملغرب 

قول هنا  أفيمكن أن  ،أما من حيث آليات التدخل
غرب يريد املهو استمرار بكاين واحد املبدأ بالنسبة للمغرب 

من املشكل وبالتايل  امن احلل ال جزء اجزءباستمرار أن يكون 
د االجتاه اتمشي يف هكالو  يالتدخالت دأن غادي نشوفوا 

جيد احللول وليس أن يعقد أن الجتاه الذي حياول اجيايب اإل
وكانت تدخالت املغرب على ثالث  ،املشاكل احلالية

، املستوى إلنساينا املستوى ،مستويات املستوى السياسي
  :األمين

جمموعة من االتصاالت  هناكالسياسي  على املستوى
وجمموعة من التنسيق مع دول املنطقة ومع التجمعات كما 

لرسائل  لخارجية حاماللوزير ك ايتقلت وأذكر هنا مثال زيار 
من جاللة امللك حممد السادس إىل رؤساء الثالث دول وهي 

أن ندعم فيها  حاولناوار فدي تسو وكو االنيجر وبوركينا ف
د التجمع أن اه تاسي الذي حاولبالنسبة للمغرب احلل السي

يعين أن يبدأه مث أيضا جمموعة من التدخالت مع دول 
 ؛املنطقة

ر واحد اجلهد اد املغرب على مستوى اإلنساني اثاني
نطقة وخصوصا الالجئني املاليني املباإلنساين بالنسبة لالجئني 

  ؛النيجر وأيضا يف مايلو سو فا ا بوركينوريتانيا ويفيف م
 بسرعة على املستوى األمين املغرب يف ريسأ وكي ثالثا

الو هي يف متناول يمن الدول واخلربة د ةعو تنسيق فعال عن جمم
التكوين يف جمال  ،ه الدول وخصوصا يف جمال التدريبذه

ى ـــــــرم علــــــــــة وحمتــــاحلمد هلل املغرب عندو واحد اخلربة مهم
 ــيلتنسيق األمنلذا املستوى وأيضا هناك جتمعات كثرية ـــــــه
الساحل ملغاريب على مستوى دول ا االحتادى مستوى ـــــعل

حلدود يف طرابلس اعلى مستوى أمن  ،الرباطيف  والصحراء

األخرى  اتا امللف األمين أيضا يف التجمعذوهناك متابعة هل
  .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة تفضلي ،شكرا السيد الوزير

 :النائبة السيدة نعيمة فرح
ال نشك أبدا يف  ،شكرا السيد الوزير على جوابكم

وا أن يكون اجلواب  انسا املوضوع ولكن كنا كنتذهباهتمامكم 
من انتشار  واليصوص املغرب واالحتياطات دخبتعلق يك

 .الصحراء جنوبال الساحل و يد املنطقة داهيف األسلحة 
نا كنعرفوا بأن انتشار األسلحة فيه لك  ،السيد الوزير

ا ومومنكتفيوش هتديد أمين صريح على كل دول املنطقة 
هو يرين واحد اجلدار األمين احنا دا بأن راهميكنش لنا نقولوا 

اوش بأن عندنا سمن ،من تسرب األسلحةاللي غادي حيمينا 
هناك كافية و الراقبة املزالت مشرعة وما فيهاش  حدود ما

د االصحراء الشرقية مع اجلزائر وعندنا احلدود مع موريتانيا وه
املنطقتني جبوج أو احلدودين جبوج مكاينش فيها مراقبة كثرية 

كتعرف   توالي لالوجتارة السيارات  عوالدليل هو تسرب السل
 إيالد احلدود امن خالل هكل اخلوف اخلوف  النمو، واحد 

بقات على ي لالمراقبة صارمة أن تلك األسلحة  كمكناتش هنا
تقدر واحد الوقتية تدخل أهنا ميكن ايف ذال القيالنظام السابق د

ا ذخايفني منو حنايا كمغاربة ه ليالا هو اخلوف ذلمغرب هل
تسرب األسلحة إىل داخل املغرب شنو  ،على بالدنا ناهو خوف

و درنا  شن ؟ه الظاهرةذقامت به احلكومة من أجل مواجهة ه
يد من حديد على القاعدة اليت بكدولة من أجل الضرب على 

منطقة يف متركزت وبشكل قوي هناك يف الصحراء خصوصا 
  ؟فو تند

سبانيا نظرا إبأن  ،وش أيضا السيد الوزيرامنسو 
النتشار األسلحة ومتركز القاعدة وكل احلركات اإلرهابية يف 
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لصحراء ت كتمركز يف دول الساحل وجنوب ااإفريقيا بد
 راه سبانياإها سوش بأن بعض الدول األوروبية وعلى رأاومنس

وش فيها اد املناطق ومايبقاوا هياهلا خيليد ات كتطلب الرعايابد
د الدول هي نفسها اأيضا ألن هنظرا نظرا لعدم توفر األمن و 

حنا كدولة ا .د املناطقااهلا يف هيحتمي املواطنني دقادة ش تمبقا
لنا من تسرب ديااحلدود  وادرنا باش حنميحنا كمغرب شنو او 
يهدد حىت تسرب غادي إيال مشى حمال  ا السالح الذي الذه
 .البلد وشكرا  السيد الوزير نأم

 : السيد رئيس الجلسة
 3تصال فيه ننتقل إىل قطاع اال ،شكرا السيدة النائبة

تلفزية الربامج الأسئلة تتسم بوحدة املوضوع ويتعلق األمر ب
  .رمضانية، السؤال األول من فريق التجمع الوطين لألحرارال

 : محمد التويمي بن جلون النائب السيد
     تأجيل هاد السؤال طلبنا يل السيد الرئيس  امسح

 .اخلرب ديال التأجيل ديال هاد السؤالميكن وصلكمش ا م
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .العدالة والتنميةالسؤال الثاين من فريق 

 :مينة زنيبرالنائبة السيدة 
  ،سيدي الرئيس
 ،سيدي الوزير

 ،المحترمونالسادة النواب 
  ،السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

ختصص كل سنة ميزانية مالية  ،السيد الوزير احملرتم
مهمة إلجناز برامج رمضانية غري أن هذه الربامج تتعرض 

 ،النتقادات واسعة من طرف اجلمهور والنقاد على السواء
وذلك لكوهنا ال تستجيب لتطلعات املواطنني خالل هذا 

 ،الشهر الفضيل الذي يرتقي فيه اإلقبال على القنوات الوطنية

ما هي التدابري اليت  ،زير احملرتملذا نسائلكم السيد الو 
 ؟ستتخذوهنا لضمان جودة املنتوج املقدم خالل شهر رمضان

 .وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

ستقاليل تفضل فريق االالالسؤال الثالث عن  ،شكرا
  .السيد النائب

 :عبد اهلل البقاليالنائب السيد 
  ،شكرا السيد الرئيس

يطرح بإحلاحية كل اإلنتاج التلفزي خالل هاد الشهر 
طبعا كاين قضية تتعلق باحلكامة وبرتشيد صرف املال  ،سنة
وأنتم كنتم من أشد الغاضبني  ،لوكم السيد الوزيرأكنس  ،العام

توا هاد السنة ذعلى مثل هاد اإلنتاجات اإلجراءات اللي اخت
 .شكرا ؟اجلمهور املغريب مما جيب أن حيمى منه اباش حتميو 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيدة النائبة ،لسؤال الرابع من الفريق احلركيا

 :يرحلبنى أمالنائبة السيدة 
  ،السيد الرئيس
 ،السيد الوزير

  ،السيدات والسادة النواب
أنفقت القنوات العمومية أموال طائلة املاليري ديال 
الدراهم إلنتاج برامج رمضانية أقل ما ميكن القول عنها أهنا 

ذكاء املواطن املغريب ومن احلس الفين هزيلة وتستخف من 
وهذا يف وقت أننا نالحظ فيه أن كاين  ،للمشاهد املغريب

اخنفاض نسبة املشاهدة حلساب قنوات أجنبية أخرى لدول 
منها من تعيش ظرفية غري مستقرة ال سياسيا وال اقتصاديا ومع 

فإىل مىت السيد  ،ذلك أنتجت منتوجات وبرامج يف املستوى
إىل مىت سننفق هذه األموال الطائلة يف الربامج التلفزية  ،الوزير

وما هي اإلجراءات اليت  ؟للقطب العمومي دون مردودية تذكر
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تنوي احلكومة القيام هبا مستقبال لتقدمي إنتاج وطين يف مستوى 
 .شكرا ؟التطلعات وانتظارات املشاهد واملواطن املغريب

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير ،شكرا
 :االتصال وزير مصطفى الخلفي السيد

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين
أشكر الفرق الربملانية اليت تقدمت هباد األسئلة يف 
قضية أعتربها قضية مجاعية النهوض جبودة اإلعالم العمومي يف 

ولكن احلكومة بشكل أساسي  ،بالدنا هادي مسؤولية مجاعية
هذا يقتضي أوال ناقشوا السؤال واش   ،تتحمل املسؤولية األكرب
نا مقتنع أن مكاينش رضا على أ ؟كاين رضا على املنتوج
  ،كاين عندنا مشكل ديال اجلودة  ،املنتوج وغري راضي عليه

نتاجات اللي بذلوها فنانني كنفتاخروا إكاينة   ،ط قوةاكاينة نق
طاءات ولكن يف احملصلة العامة عندنا مشكل هبم وداروا ع
اإلبداع اللي كيجعل  ،عندنا مشكل ديال اإلبداع ،ديال اجلودة

ذاهتم الصورة  ايلقاو كاملغاربة باش كيتوجهوا للتلفزيون دياهلم  
 اكيلقاو   ،التعددية اللي كاينة يف هاد اجملتمع ايلقاو ك ،دياهلم

العناصر اللي  ااو كيلق  ،نفتاح اللي كتتسم به هاد البالداال
  .جعلت هاد البالد قوية

باملقارنة مع سنوات ماضية تبذل جمهود وغادي نعطي 
       بعض املؤشرات ديالو ولكن يف نفس الوقت هاد اجملهود

نه غري كايف وغادي نقول من أعندنا واحد القناعة  تزالال 
أيضا أن هاد الشهر عندو خصوصية ديالو  ،بعد عالش

شتغال واال دادأثناء اإلع تأاملفاجولعل من  ىخاصها تراع
شكالت خلية كتشتاغل تالوزارة كانت يف حنا اعلى هاد األمر 

ويل من بعد مرور أسبوعني واآلن غادي أدرنا مسح استطالع 
نديروا استطالع واسع يف األسبوع األخري من رمضان غادي 

ات يكون على املستوى الوطين ولكن درنا عينة اشتغلنا هبا بين

ن قناة السادسة تقدمات على أمهها أولعل  ،أنه كاينة جهودب
هادي كانت من النتائج واملعطيات  ،القنوات الدينية األجنبية

اللي هي  األخرى اللي عندنا ديال القنوات الوطنية األربع
كاينة قناة أجنبية ديال   Medi1TVاألوىل والثانية و

 .السادسة زالت حمتلة وتتجي من موراها املسلسالت ما
النتائج دياهلا يف هاد  غنستثمرشتغال يف دراسة علمية اللي اال

األسبوع املاضي عقدت  ،اجلواب وأيضا لقاءات مع املهنيني
لقاءات مع جمموعة من جتمعات شركات اإلنتاج وعندي هاد 

مث أيضا كانت لقاءات اللي مع بعض  ،األسبوع أيضا لقاءات
هذا أول سؤال اللي   ؟هرمضان شحال كنفقوا علي .اخلرباء

مليون  30يف القناة األوىل السنة املاضية كانت  ،كيتطرح هنا
مليون ديال  22هاد السنة اإلنفاق تراجع ل  ،ديال الدرهم

 ءمليون ديال الدرهم وهاد الرتاجع باألساس جا 10الدرهم ل 
من أجل تشجيع اإلنتاج الداخلي هذا مؤشر رقمي أول 

ونتجاوزوا بعض املبالغات اللي كتكون باش نضبطوا فأساسي 
اإلعالم كرتوج أرقام واملفروض  يعين يف اإلعالم لألسف الشديد

تصال مع املعنيني هادي على مستوى القناة الخص يوقع ا
واإلنتاجات الرمضانية اللي هي أساسية يف الفرتة ديال  ،األوىل

يف لف درهم أ 966مليون و 72الذروة كانت عندنا ما قيمته 
     لقناة الثانية اإلنتاجات الرمضانية ديال هاد السنة كلفتنا ا

كاين اللي حتدثوا   ،مليون ديال الدرهم 11ما جمموعه تقريبا 
مليون ديال الدرهم اإلنتاجات  11مليار ال  9مليار  1على 

مرتبطة هباد لي األربع اخلمس األساسية، املداخيل اإلشهارية ال
اإلشهار فعال من  ،تبطة باإلشهاراألمر وهنا كاينة مالحظة مر 

شهارية كتنزل إبني النقط ديال الضعف هو واحد الكثافة 
وهادي كانت مرتبطة بدفاتر التحمالت السابقة اللي كتعطي 

فكيمكن  ،دقيقة بال مكتحدد الكثافة حبسب الساعة 79
شحال   ،دقائق كيما وصل فواحد النهار متتالية 2يدير 
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مليون ديال  736ديال العقود  كتعطينا كتعطينا التوقعات
مليون ديال الدرهم غري يف  736هادي معطيات ، الدرهم

القناة الثانية بال القناة األوىل اللي حىت هي هاد السنة كانت 
تقليص الضغط ديال ديال واحد السياسة يف القناة األوىل 

يف  دقيقة يف الساعة 70اإلشهار حبيث السنة املاضية كانت 
    هاد السنة هبطات  ،دقيقة ونصف 70لذروة االساعة ديال 

فطروا يدقيقة وخصصنا فرتة ديال األمداح املغاربة أهنم  71ل 
  .على اخلاطر دياهلم

كاين هاد الشق األول اللي مرتبط بامليزانية شنو إذن  
كون يف هناية غيأول إجراء واللي  ؟اإلجراءات اللي دارت اآلن

 النظام ديال طلبات يف اهاد الشهر هو أننا غادي نبداو 
العروض أي تعتمد موقع إلكرتوين عند الشركتني عربه غادي 

ويل التسجيل ديال املشاريع أي واحد عندو شي مشروع ي
يقدموا وكيتسجل وكيتوثق بنية استقبال إلكرتونية إذا هذا األمر 

جلان ديال ديال اء سر اإلزائد  ،األول اللي استطعنا نتقدموا فيه
نتقاء مبا فيها التمثيلية ديال خارج الشركتني الاحلكامة ديال ا

 اتطلبالتويل غوقع اإلرساء دياهلا قبل هناية السنة ياللي غادي 
اللجن  هديك ا وتويل جلن وتعلن النتائج ديالتسلم إلكرتوني

صادق عليه اجمللسني يوفق معايري ووفق دفرت التحمالت ت
كاين عندنا سؤال ديال اإلبداع   نإذ ،اإلداريني ديال الشركتني

اللي خصنا نصنعوه وعندنا فيه إشكال ولكن عندنا السؤال 
عالقة ديال احلكامة واحلكامة هنا يف الشق اللي عندو 

فنان نلتقي معاهم كيقول لك  شركات اإلنتاج باش ألن كاين ب
التهميش كاين اللي قدم شهادات مؤملة  بباحلكرة  واكنحس

نا كنمثل أاوين منثل والنصوص مكايناش نا استدعأكاليك أسي 
عالن عليها إلكاين الربامج اللي مت ا  ،ومها كيجيبوا ليا النصوص

ففاش كاتكون عندك جلان ديال احلكامة  ،زال كتصور وهي ما
وجلان اإلنتاج كتصادق على املشاريع وكتعلن وكتسجل 

ولكن هادي  ،ة أولىو الخطواحد  واإلكرتونيا وكتضبط غنقطع
  .وةغري خط

نا ثحد ،هي اإلشكالية ديال التكوين الخطوة الثانية
هيئات مهنية املعهد العايل  76جلنة استشارية فيها أزيد من 

للمهن السمعي البصري والسينما هاد اللجنة اشتغالت 
تطلق ينه السنة املاضية غادي أوخرجات بواحد التصور ديال 

ديال السيناريو برنامج ديال التكوين املستمر مكثف يف الكتابة 
  .من الطلبات ديال الشركات اللي كتشتاغل يف هذا اجملال

كال أيضا مطروح اللي هو شاللي كان إ ثالثامث 
الربملان كنلتزموا باش قبل  أمامهنا  ،اإلشكال ديال اخلالقيات

يوقع إرساء جلنة األخالقيات يف الشركة الوطنية غهناية السنة 
 SOREAD 2Mالثانية شركة التلفزة ويف القناة و لإلذاعة 

نصوص عليها يف دفرت التحمالت مجلنة ديال األخالقيات كان 
السابق ودفرت التحمالت احلايل اللي اإلشكال كان يف غياب 

 هو يف ؟خالقيات دياهلا شنو هوالنص على امليثاق ديال األ
ن مع الرئيس املدير العام ديال القطب اآل ،جل ديال اإلرساءاأل

م هذا املوضوع ديال أنه اللجنة ديال وصلنا إىل حس
  .األخالقيات اللي هي مرجع غادي تويل عملية

تني كرمضان املقبل اجمللس اإلداري املقبل ديال الشر 
ألن املشكل األول لقيناه  ،ديال رمضان قدم ليه التصورتيغ

التنافسية اللي   ،نشياللي كيعوق اإلبداع اإلعداد املبكر مكا
مع املبدعني حمدودة  ةكا الشر  ،و ضعيفةأكنتج اجلودة مكايناش 

  ،ث غادي نتقدمواال اشتغلنا على حل هاد اإلشكاالت الثاليإ
كاينة عطاءات اللي خمصناش نكروها يف الشركة الوطنية 

برامج يف اليوم  1لإلذاعة والتلفزة الربامج الدينية انتقلت إىل 
يضا على املستوى أالثانية  ةتنتجات يف القناعمال اللي أوكاين 

مث كاين الربامج  ،ن كتبلورآلالديين الربامج اللي أيضا بدات ا
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة كاينة أسئلة يف ديال الفكاهة 
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قلصنا إىل برناجمني  ؟شنو واقعبعدا شوفو يرجعوا يلي مفروض لا
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .لفريق العدالة والتنمية تعقيب الوزير،شكرا السيد 

 :أبو زيد المقرئ اإلدريسيالسيد النائب 
 ،بسم اهلل الرحمن الرحمن

جوابكم فيه كثري من عناصر الطمأنة  السيد الوزير،
نرجو إذا ما مشت األمور يف االجتاه الذي ذكرمت  ،للمستقبل

أن يكون حظ املغاربة يف رمضان القادم أفضل من كل 
لكن إىل حني ذلك الوقت  ،سنة املاضية 26 د رمضانات

عندنا ختوفات كبرية أن يقع هلذا الربنامج الوردي اجلميل الذي 
ن خترج من أوقع يف حكاية دفرت التحمالت و  قدمتموه ما

  ؛جحورها جهات معرفوة مبعاداهتا ألي تغيري
الربامج برامج رمضان يف مشكلة اجلودة يف  ثانيا

ا تكون الشفافية ملكلة حكامة ألنه عموما هي يف األصل مش
هل املغاربة شعب  ،والتنافسية والوضوح سوف يظهر اإلبداع

أبدا ولكن ألن  ؟عقيم من اإلبداع وعقيم من إبداع رمضان
نها ياحتكار الشركات بع ،غياب الشفافية ،غياب احلكامة

 ،ة عالية تصدم املغاربةءأسعار خيالية وتنتج ردا ذحمظوظة تتاخ
دينهم كتفقسهم يف رمضان  ،قيمهم ،خالقهمأ ،متصدم حسه

عند الفطور برامج رديئة وهزيلة وسخيفة وفارغة وسطحية 
  ،ومنتجة بأسعار خيالية جلهات حمتكرة ومنعمة منذ ربع قرن

متىن أال أ ،نساليو معاهخصو  يسايلشي خصو ال كفى هاد
خيرج إليك عفاريت الظالم يف الطريق القريب ليوقفوا هاد 

  .الربنامج الوردي اجلميل الذي قلته
ن ينتهي وقيت هناك أخرية قبل أمجلة  ،السيد الوزير

رمضان  ،معها ينبغي القطعسم رمضان و سلمة غريبة يف مم
املوسم التلفزي هو موسم للرتفيه والرتفيه يساوي الكوميدي 

هاد الثالثية شكون اللي سلطها  ،والكوميدي يساوي الرديئ
عالش مايكونش  ،هنا قدر نازل من السماءعلى املغاربة كأ

الدول  ،رمضان شهر ديال اإلبداع وديال الثقافة وديال التكوين
 ،نديروهاشتحنا ماغري مسابقات ثقافية  ااألخرى تيديرو 

ل السحور غري معتربة كأننا يف االلحظة ديال اآلذان اللحظة دي
هذا شهر اجلد  ،ننا يف دولة غري إسالميةوكأأيام أخرى 

جتهاد واإلجنازات واإلنتصارات الناس كدير فيه أفالم دينية االو 
فرصة  ،برامج ثقافية هو فرصة للتكوين االناس كيديرو  ،عمالقة

 ،الرتفيه احملرتم ،الرتفيه اهلادف ،للرتفيه نعم ولكن للرتفيه اجلاد
 مع هويته، تارخيهذاته مع رد املغرب متصاحل مع يالرتفيه اللي 
نرى إال السخف والرداءة ونقوهلا بفم مليان  ن مل أما حلد اآل

خططك الوردي أن جيد طريقه إىل اإلجناز كفى ونرجو مل
 .وموعدنا رمضان القادم وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الفريق االستقاليل تفضل السيد النائب شكرا السيد النائب،

 :عبد اهلل البقاليالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،
مليار ونصف اللي  1ن واحد نتحدث عحقيقية حنن 

معاك  املال العام يف هاد الربامج هادي وهناك نتفق نمشات م
ديال املليار   1العصب يف القضية هو احلكامة  ،السيد الوزير

كيفاش تصرفت وراه الشعب يطالب بتغيري هاد الشركات دابا 
وعندها حصة  معالإلة يف ار اللي حمتكرة يف السياسة وحمتك

  .شيال فيما يروج من هادسد األ
يف تقديري ترتبط بالعجز فيما يتعلق  اإلشكالية الثانية

 ،الرتاث :الوطين هناك ثراء كبري على املستوى ،باإلبداع
بتذال مبالغ كولشي ولكن نالحظ واحد اال  ...الفن ،باداآل

هذا  هوفي به الشعب املغريب رخيز  افيه جدا يف توظيف م
طبعا ما ميكنش  .احتقار هلاد الشعب املغريب واحتقار لثقافتنا



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

حنا عندنا االلي مطلوب يف السوق هو شي ال قن لينا راه هادثإ
دراسة اللي تنشرت مؤخرا فيما يتعلق باإلذاعات رغم التعدد 

ن إذاعة حممد السادس للقرآن الكرمي هي اليت أاللي كاين نعتز 
تماع اإلذاعي إذا الشعب املغريب معروف حتتل الرتبة األوىل لالس

كيطلب   ،ف آش كيطلبرو مع هوصيتصف خو معر  ههويت
          هملكونات شخصيت اإلجيايب كيطلب التوظيف  ،اجلودة

واضحني حنن مع الفنانني املغاربة  اما كنعمموش باش نكونو 
وجيب تشجيع الفنانني املغاربة ولكن من حق الشعب املغريب 

وأيضا جتنب  ،دعم الفنان املغريبهاد مقابل  أن يطلب اجلودة
حتكار كنتكلموا عليه يف االقتصاد كاين االحتكار الاالحتكار ا

ني ننفس الفناالسيد الرئيس، السيد الوزير،  محىت يف اإلعال
نفس شركات اإلنتاج  ،نفس املخرجني ،نالحظهم نفس السنة

وظف هناك إمكانيات جيب أن ت ،ا من سلطاننزل اهلل هبأما 
امسحوا يل أنين منارس واحد -ن جزء أخطر من ذلك واأل

واحد اجلزء من املتعجرفني يأخذون  -اخلطاب شوية متقدم
حنا تبعنا ما حدث يف اطار التفاهة إاحلياة السياسية سخرية يف 

الفراغ الفكري والعجز يف اإلبداع كيدفعهم إىل  ،هاد الشهر
تبخيس العمل  تسخيف العمل السياسي وإىلإىل االبتذال و 

السياسي وتبخيس املؤسسات الدستورية وبكل تأكيد ما ميكن 
إال مع املطالبني بالتغيري ومع املساندين ليكم وراه  والينا نكون

حنا كمكونات ديال الشعب املغريب وكمكونات ديال األغلبية ا
اللي  «حيوانات»وديال الربملان مستعدين باش نواجهو أي 

 .ياهلا يف هذا الشهر املبارك شكراكن خترج من اجلحور دمي
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للفريق احلركي تفضلي السيدة النائبة ،شكرا
 :فاطمة الضعيفالسيدة النائبة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، لعل جوابكم مطمئن للسادة الربملانيني 
أنا متفقة معكم كل االتفاق  الوزيرولكن سيدي  ،وللرأي العام

بأن اإلعالم املغريب حيتاج إىل حكامة جيدة وكذلك إىل تكافؤ 
 ،نفس الشركات هي اليت تتنافس يف شهر رمضان ،الفرص

وقد ارتفعت  ،نفس الوجوه هي اليت تظهر يف شهر رمضان
أصوات للسادة املمثلني عن هذا االحتكار لعل دفرت 

شاء اهلل هو الذي سيحل  نإ 2التحمالت املؤجل إىل الشهر 
قي حيتاج إىل دراما حقيقية تساير  اهذا اإلشكال ألننا شعب ر 

فنحن نتيه يف اإلسفاف وكذلك يف  ،رقي اجملتمعكذلك 
لذلك نطالب من هذا  ،الكالم الذي ال يليق بذكاء املشاهد

كذلك   ،كذلك حكامة جيدةو املنرب تكافؤ الفرص جلميع الناس 
من هنا إىل رمضان  ،يف رمضان املقبلتفعيل دفرت التحمالت 

 هذه األسئلة وأن نثمن شهر رمضان رين تتغأاملقبل نتمىن 
تنا املقبلة معطاء يف التأصيل ويف نان تكون رمضاأاملقبل و 

 .وشكرا التهذيب املغريب
 :السيد رئيس الجلسة

 .بضع ثواين السيد الوزير، شكرا السيدة النائبة
 :االتصال وزير مصطفى الخلفي السيد

 علىخنتلف ال رتكيز أوال كنوه باألسئلة واخا نتفق و ب
امليدان كيشتاغلوا  بأنه كاين ناس يف وانأكدخصنا بعض النقط 

  ؛ولاألحكام هذا األمر األ اوما ميكنش نعممو  ،أيضا
ن الصفحة ديال دفاتر التحمالت أاألمر الثاين وهو 

يالو وفق شق الطريق ديوطريق اإلصالح غادي  ىقريبا ستطو 
إمجاع  اها واللي حصل عليهؤ املبادئ ديال احلكامة اللي مت إرسا

ال على مستوى اللجن الوزارية وال على مستوى احلكومة باش 
واحد القوس  تكان  ،الطريق ديالنا يف اإلصالح واغادي نشق

زيل ديالو غادي نشاء اهلل واملسار ديال الت نإتفتح دابا تغلق 
  ؛إىل األمام
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حىت  نا يف التقدير ديايل خمصناشأالنقطة الثالثة واللي 
هي القضية ديال أن  ،ليها اإلخوان انغفلوها واللي شارو  هي

الربملان باألسئلة اللي كيطرحها كيقوم بواحد الدور الرقايب 
راه عندها مسؤولية البد من  HACA ل مانساوش بأنه كاين

اإلعالم ديال  يةاللاللجوء ليها ألنه كاين النظام ديال االستق
يف التقنني ويف الضبط دور  كتلعب   HACA لالعمومي اللي 

 .ديالو شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير على املشاركة وننتقل إىل قطاع 
هناك سؤال واحد حول تتبع  ،السكىن والتعمري وسياسة املدينة

مراقبة استثمارات وديون مؤسسة العمران من طرف فريق و 
 .العدالة والتنمية فليتفضل أحد تفضل السيد النائب

 :محمد ادعمار السيدالنائب 
  السيد الوزير،

طردا ضعرفت استثمارات مؤسسة العمران تزايدا م
واليت تشتغل  ،موازاة مع الوظائف املتعددة املسندة هلذه املؤسسة

على برنامج مدن بدون صفيح، جمال العقار، جمال الدور اآليلة 
للسقوط، جمال هيكلة وجتهيز األحياء الناقصة التجهيز وهي 
مشاريع متول بشكل مباشر من ميزانية الدولة ومن مسامهة 

 .ت حكومية وكذلك من االستدانة اخلارجيةئامؤسسات وهي
عن احلصيلة الرقمية  أوال: لذا نسائلكم السيد الوزير

عن األسباب الكامنة وراء عدم نشر تقارير  ثانيا ؟هلذه املشاريع
عن اإلجراءات اليت تعتزمون  ثالثا ؟مفصلة حول هذه الربامج

وشكرا  ؟ها ملعاجلة االختالالت اليت تعرفها هذه املؤسسةذاختا
 .سيد الرئيسلا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير

سياسة والتعمير و السكنى السيد نبيل بنعبد اهلل وزير 
 :المدينة

 شكرا لكم السيد النائب المحترم،
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النائبات والنواب،
مؤسسة العمران هي مؤسسة اللي على غرار 

تخضع للمراقبة وكتخضع للمحاسبة كمؤسسات عمومية أخرى  
بأن هناك عدد من اآلليات ويكفي التذكري على هذا املستوى 

ذكر على رأسها ن ،اللي عملتها الدولة واللي حتركات فعال
املفتشية العامة ديال وزارة املالية، اجمللس األعلى ديال 

املراقب ديال الدولة اللي متواجد على مستوى  ،احلسابات
املندوبني ديال احلكومة اللي كيمثلوا  ،املؤسسة اجملموعة

جلنة  ،لشركات الفرعية التابعة للمجموعةاحلكومة يف خمتلف ا
االفتحاص اللي كرتأسها وزارة املالية وعدة أساليب أخرى ديال 

اللي عملنا على حتريكها يف املرحلة األخرية وصادقنا عليها يف 
جملس الرقابة األول وجملس الرقابة الثاين اللي عقدناهم يف 

زوا أكثر النصف األول من هذه السنة من أجل أننا فعال نرب 
شفافية عمل هذه املؤسسة وجنعلوها أكثر خاضعة للمحاسبة 

 . ذي قبلمن 
االجتاه ميكن يل نقول لكم بأنه كتخضع كذلك  ذوفها

التدقيق ديال هذه املؤسسة لالفتحاص واملراقبة من قبل جلنة 
هذا ما كيمنعش أنه  ،السنة اللي كتجتمع على األقل مرتني يف

خصنا جنتهدوا أكثر من أجل أن األموال اللي كتوظفها هذه 
الشركة وهي من أكرب الشركات العمومية التابعة للدولة أهنا 
تكون مراقبة أكثر يف اجلدوى من توظيفها، يف الفعالية ديال 
استثمارها ويف ضرورة أن نصل إىل نتائج حممودة أساسا من 

املسطرة من قبل السياسات العمومية خالل بلورة األهداف 
وما فيها باس هنا  ،ومن قبل الربنامج احلكومي وهذا هو املبتغى
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نأكدوا على أنه على مستوى االستثمارات واإلجنازات هدي 
استطعت أهنا تبين ما يزيد على   2677 شركة اللي يف

وحدة  752.666وحدة وأهنت األشغال ب 703.666
أرقام  ذهبراكة، أعتقد أن ه 71.666وعاجلت ما يزيد على 

اجلودة، ميكن  ديال شكلاملضخمة، بالطبع ميكن يتطرح 
يتطرح املشكل ديال بعض الربامج اللي ما منتاهياش واللي اآلن 

إطار التوجهات اجلديدة  عليها يف اأننا نتغلبو  احنا كنحاولو ا
مؤسسة اللي وظفات منذ  ذهه. اللي غاديني يف بلورهتا

       د املليار  1ديال الدرهم مبعدل ديال  مليار 10 2661
ىل أهنا  إالدرهم كل سنة، أعتقد أهنا أرقام فعال ضخمة حتتاج  د

أكثر أين تسري  اتعزز ولكن يف نفس الوقت حتتاج إىل أننا نراقبو 
هي اجلودة؟ إىل أي مدى  اهاته األموال؟ كيف توظف؟ شن

السياسات تليب هذه األموال األهداف اللي مسطرة من قبل 
 ذلك أكثر يف العمومية، أنا معكم من أجل تسهيل وحتسني

املستقبل لكن مع الرتكيز على أن اجملهودات تبذل وتبذل اليوم 
شكرا . من ذي قبل من أجل أن نصل إىل هذه األهداف

 .لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيدة النائبة تفضلي. شكرا السيد الوزير
 :ربيعة طنينشي النائبة السيدة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
كنستمعوا لكم بكل إمعان على احلصيلة الرقمية 

حنا عندنا حصيلة على أرض ا ،ولكن كنقول لكم السيد الوزير
الواقع، وعندنا حصيلة أيضا على التقرير ديال املفتشية العامة 

جد ضعيفة اللي كيأكد بأن النتائج يعين جد  2677ديال 
األهداف اللي  اكلنا كنعرفو  .وغادي نعطيوها حىت باألرقام

تأسست من أجلها مؤسسة العمران واللي جات واحد اجلزء  
 . السؤال ديالنا كبري فيها يف

هو الضعف ديال حجم  ،أول مالحظة السيد الوزير
 066د املليار و 0 ديال أي برقم %72االستثمارات ب 

يعين أنا كنعاود نطرح  ،السيد الوزير كنقول لكم  ،ليونديال امل
العمران وكان  ديال ؤسسةامل وش من مشروع دارتآالسؤال 

كانت   يالنعطي غري مثال ديال السكن الصفيحي، إ ؟ناجح
على " مدن بدون صفيح"الدولة بفمها كتعلن فشل ديال 

لسان املدير العام أنه كيقول بأنه ارتفع السكن الصفيحي من 
ش آ، %16 أي بنسبة 227.666أسرة ل 223.666

باإلضافة لالختالالت واإلشكاالت  ؟حنا حققا اكن نقولو مم
السلطة وال حتقيق السيد الوزير  تاللي تورطوا فيها بعض رجاال

 73نعطي مثال آخر ديال السكن ديال  ،تفتح فهاد اجملال
حققنا نسبة  ؟ش حققنا السيد الوزيرآد السنوات  3مليون 

 ،اإلشكاالت ونقول لكم السيد الوزيرديال ديال اخلروقات و 
بأن جمموعة ديال املشاريع اللي حتدفت من زيارات ملكية  
كانت غادي يزورها صاحب اجلاللة وحتدفت بسبب 
االختالالت ومبعايري ديال االستفادة ألن كانت فيها خروقات 

ش آمليون السيد الوزير،  25السكن ديال . باجلملةيعين 
كانت مؤسسات وشركات خاصة   يالإ ؟كاملة  حققنا فهاد املدة

، 2677سكن يف 066كتنافس الدولة، الدولة كتدير 
 سكن يعين يف 10.666شركات خاصة كتدير  مؤسسات يف

2677.  
السيد الوزير كنأكدوا لكم بأن احلوار اللي فتحتوا بأنه 
أكد اإلشكاالت واالختالالت العريضة فهاد اجملال ديال 

بواحد اجملموعة ديال التوصيات  اجتو خر  افأنتم ،العمران
اجملموعة ديال احلوار الوطين، درنا واحد  وخرجنا معاكم يف
وخترج للوجود  أتأجر تباش  ،السيد الوزير ناواالتوصيات فكنتم
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ونفعلوا الرقابة والتتبع ديال ما مت إجنازه وكذلك نديروا آليات 
 ...باش حنسنوا

 :السيد رئيس الجلسة
 .برتكيز بضع ثواين السيد الوزير ،ئبةشكرا السيدة النا

وسياسة والتعمير  لسكنىالسيد نبيل بنعبد اهلل وزير ا
 :المدينة

شوية شي  اكنالحظ بأنه فهاد شهر رمضان كتساهلو 
درهم هاد  736.666نقول لك بأنه أنه  سفيها با ما .مزيان

بأنه كفى  االشي اللي تلغى حنا اللي لغيناه، لغيناه ألنه كنعتربو 
من العهد ديال أننا نقدموا لصاحب اجلاللة أمور اللي باقي 
ماتنجزاتش وباقي ما حمصنة، وباقي ما مصفية وغري ذلك من 

إذن حنا اللي وقفنا هاد الشي هذا وهدي من  ،األمور
 . اإلجراءات اجلديدة اللي مت اختاذها

ارتفاع املدن ديال  ااملسألة الثانية هو أنه ملا كنقولو 
األصل ملا بدينا   يف ،رتفاع كايناللصفيح، ارتفاع نسيب ماشي اا

، طبيعي أنه بالنظر 719.666، عاجلنا 139.666 تكان
ت عرفنا واحد التزايد يف ركاالبالد من حيوية ومن حت هملا عرفت

    بعض املدن، ولكن هذا ما كيعنيش الفشل وحىت شي حد 
، فشل الربنامجما قال الفشل رمبا الصحافة اللي تكلمت على 

الربنامج، ضرورة معاجلة هذه السلبيات  صعوبات، سلبيات يف
أسرة أعتقد  719.666لكن الفشل ديال الربنامج اللي عاجل 

 ....انتكلمو  ناأنه صعيب أن
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل القطاع املكلف بالوظيفة  ،شكرا السيد الوزير
العمومية وحتديث اإلدارة هناك سؤال واحد حول الدور احملدود 

تفضل ...أعتذر ... عن الفريق  يات العامة للوزاراتتشللمف
 .السيد النائب

 

 :عزيز بنبراهيمالنائب السيد 
 ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

يكتسي عمل املفتشيات العامة للوزارات أمهية خاصة 
قطاعات احلكومية، للكونه يساهم يف تفعيل املراقبة الداخلية ل

غري أن حصيلة عمل عدد من هذه املفتشيات اتسمت 
 . باحملدودية واتسمت كذلك بعدم النجاعة

نسائلكم عن التدابري اليت  ،لذا السيد الوزير احملرتم
 ؟لتجاوز حمدودية دور هاته املفتشيات تعتزمون القيام هبا

 . وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
المنتدب لدى رئيس  وزيرعبد العظيم الكروج ال السيد

 :الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 السيد الرئيس المحترم،

 ،المحترمون السيدات والسادة النواب
وجد حمدود فعال دور املفتشيات العامة هو جد حمدود 

عدا املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة  ما يالهذا يعين إ
أوال كاين ضعف  :لإلدارة الرتابية فالدور هو حمدود ألن

كاين كذلك   ؛اإلمكانيات والوسائل املادية وكذلك الكفاءات
املشكل ديال اعتبار ديال هاد املفتشيات ألن البعض كيعترب 

 comme desهاد املفتشيات كيف ما كيقول بالفرنسية 
voies de garage.  

املنظومة اجلديدة للحكامة اجليدة اللي بغينا  فاآلن يف
د األدوار اللي هي  1اإلدارة العمومية كاين  نوضعوها يف

وضع السياسة العمومية وهذا  يعين ص الدور اللي كيخ :مهمة
الدور الثاين هو الدور ديال  ؛كريجع للحكومة وللوزير املعين
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 ؛التدبري اللي كريجع جلميع املسؤولني داخل اإلدارة العمومية
وكاين الدور الثالث هو دور املراقبة وفيه املراقبة الداخلية 

 . واملراقبة اخلارجية
ام ديال املفتشيات العامة فاملراقبة الداخلية هي من امله

واحد الفعالية ديال التدبري  اوباش نضمنو  ،ديال هاد الوزارات
ديال وضع هاد السياسات العمومية بكل فعالية و العمومي 

بد باش نفعلوا دور هاد املفتشيات  وباملردودية اللي بغيناها فال
وعندنا منظومة اآلن اللي هي منظومة قانونية فيها مرسوم يونيو 

وكذلك منشور السيد الوزير األول ديال غشت  2677
أوال مهام  :عطى مهام جديدة هلاد املفتشياتأاللي  2677

هام ديال التقييم، املثانيا  ؛بواحد الفعاليةو ديال التدقيق واملراقبة 
واحد التدبري قائم على من  اتقييم ديال النتائج باش ندوزو ال

ثالثا يعين تسيري أو تدبري و  ؛الوسائل إىل تدبري قائم على النتائج
رابعا  ؛العالقة مع مؤسسات الرقابة وكذلك مؤسسات الوسيط

إعطاء كل الوسائل املادية والبشرية هلاد املفتشيات باش يعين 
 .يقوموا باملهام دياهلم وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب تفضل السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :ابن يعقوب عبد اللطيف النائب السيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

أجدين يف هذا التعقيب السيد الوزير أمتاهى معكم من 
حيث املالحظات اليت أبديتموها عن سري أجهزة الرقابة 
والتفتيش داخل القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية 

معنوية يعين ذو صبغة هو د عليها شيئا أساسيا ومهما و يوأز 
وهو غياب االعتبار هلذه الرقابة الداخلية من حيث أصبح 

ستوى الداخلي داخل  املالتسيب وأصبح الفساد ال جيد له على 

ه املتفشيات ذعلى اعتبار أن ه دمن متص اإلدارات واملؤسسات
أصبحت كما قلتم وكما جاء على لسانكم أنه وهذه اهليئات 

ة والعناصر املعروفة بالسوابق واملعروفة خيتار هلا األدىن كفاء
األحوال أن يراقب  حبال منميكن  بسوء تدبريها وبالتايل ال

د املنطلق تتالت وتعاقبت امن ه ري،اخل ئالسي األدىن أو
على اإلدارات واملؤسسات العمومية وضعيات خملة وتواترت 

وهو الرتكيز باألساس على هيئات التفتيش  ئلسياووقع الشيء 
اجمللس األعلى للحسابات واحملاكم اجلهوية وعلى  :ارجياخل

يكون أن يف حني كان منتظرا  ،املتفشية العامة لوزارة املالية
بني الرقابة الداخلية واخلارجية من أجل ما هناك تنسيق وتكامل 

من أجل رقابة حقيقية على مسار اإلدارة العمومية و جاعة نال
  .املغربية

كم يف بعض حأستسم ،لوزيرد املنطلق السيد اامن ه
املقرتحات األساسية اليت أراها بإمكاهنا أن تنهض بقطاع 

 :  التفتيش وإعادة االعتبار له
 ؛أوال إعادة هيكلة التفتيش وكما جاء على لسانكم 
 والكفوءة؛ اختيار العناصر اجليدة  
  رعاية التنسيق األفقي بني خمتلف اهليئات لتبادل

خلق قطب للتفتيش الداخلي وملا ال  اخلربات واملمارسة اجليدة
 ؛ واخلارجي وإقرار التكامل بينهما

  رفع تقارير دورية للوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة
 ؛ ووزارتكم كذلك

  العمل على تفعيل التوصيات والقرارات اليت خترج هبا
 .ه املفتشات على أرض الواقع وشكرا السيد الوزيرذه

 :السيد رئيس الجلسة
 .فضل السيد الوزير بضع ثواينت
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المنتدب لدى رئيس  وزيرعبد العظيم الكروج ال السيد 
 :الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

فني الكم هذا هو التوجه ياالقرتاحات د هإذن كظن أن
أوال دور املتفشية  :بغيت نقولكم هوي لال ،غاديني اآلن احنايا

ال القوانني يالتطبيق دعلى غري خصوص ينحصر ا م
د اهفالتدبري على النتائج ألن على كذلك   ؛التشريعاتو 

خصنا ي لالعلى النتائج  القائم ال التدبريياملنظومة اجلديدة د
سبوا مها النتائج أكثر من يعين تطبيق النصوص التشريعية احن

لني  هي باش و لمسؤ لألن النصوص التشريعية من املهام األولية 
 ليالن هناك تدابري يطبقهاش بطبيعة احلال كاا م لياليطبقوها و 

احنا راه هي املنظومة فني  يهدف ،د اخلصوصاجرية يف هز  يه
ثانيا  ، ال اهليكلةياآلن إعادة دكاين غاديني وأكثر من ذلك  

كرا السيد شو  اتد املفتشياكاين نظام حتفيزي باش هنضوا هب
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال األخري القطاع املكلف  ،شكرا السيد الوزير

باملغاربة املقيمني باخلارج عن أوضاع املغاربة املقيمني بالدول 
 .اليت تعيش يف أزمة اقتصادية من فريق العدالة والتنمية

  :النائب السيد عبد السالم بالجي
  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

  ،النوابالزميالت  الزمالء و
 قطنروبية اليت تو من الدول األ ةعروف أن جمموعامل من

 تعرف أزمة ؛ املغاربة املقيمني باخلارجفيها اجلالية املغربية
ه ذوه ،يطالياإسبانيا و إاجتماعية كبرية وباخلصوص و  اقتصادية

األوضاع انعكست سلبا على أوضاع اجلاليات املغربية املشتغلة 
بل نتخوف أن يكون حىت انعكاس على االقتصاد  ،هناك

عدد من املغاربة اآلن يبيعون ممتلكاهتم يف أن  ألنه يروج املغريب
  .قامة حاليااإلاملغرب إلنفاقها نظرا لكوهنم عاطلني يف بلدان 

ه ذالتساؤل هو هل هناك رؤية وتصور واضح هل
؟ اإلشكالية مبا يف ذلك تشرحيها واإلحصائيات املتعلقة هبا

حد من هي اإلجراءات املتخذة لل التساؤل الثاين هو ماو 
حىت على االقتصاد و التأثريات السلبية على اجلالية املغربية 

  .وشكرا ؟املغريب مستقبال
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
السيد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس 

  :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
د السؤال هو يف احلقيقة اه ،النائب احملرتمالسيد شكرا 

األزمة السؤال كيجي يف الظرفية ديالو، هو وجيه وهو يعين 
يطاليا إسبانيا و إاالقتصادية كيف كتعرفوا هي كتهم ماشي غري 

من ف ،كتهم منطقة األورو كاملة وهتم العامل بأسرهلكن  و 
ال يد ةداحلولكن بوحدها الصعب أن نتكلم على منطقة 

يعين  ،يطالياإسبانيا و إاألزمة هي أكثر يف بعض الدول وخاصة 
ال التتبع يه الوضعية كاين هناك واحد اللجنة دذالتعامل مع ه

رينها على الصعيد احلكومي وخاصة بالنسبة للوزارة ايد ليال
  ،األوضاعكتتبع أوال   :املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج باش

الساعة لو أن اإلمكانيات حلد حركات و كتتبع األرقام وكتتبع الت
املواطنني املغاربة يف ديال معندناش باش نتبعوا كل التحركات 

الوضع على  ذااخلارج وكذلك إلعداد والتفعيل برامج ملواجهة ه
  :واجهتنيال

ال دول املهجر من خالل يعين يالواجهة د أوال
اية كنقوموا هبا اجتاه احلكومات املعنية حلم ليالالتحركات 

ال يد ،البطالة ديال يداناملاخلارج يف بحقوق املغاربة املقيمني 
ال ميدان التغطية الصحية مث هنيئ يد ،التعويضات على البطالة
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ال املغاربة املقيمني باخلارج يالتوجيه دإعادة ال يواحد النوع د
قطاعات متضررة إىل من لتوجيه ا ،سواء بالنسبة للقطاعات

ال يكتعرف واحد النوع د  ةقاب ليالقطاعات واعدة أو قطاعات 
  .التصاعد

 اتاحلكومبعض باتصال مع اآلن وكذلك حنن نعمل 
الدول اإلفريقية حىت ال دول اخلليج والدول العربية و يدكذلك 

أماكن أخرى إىل دول أخرى إىل د املغاربة اعادة توجيه هإل
 هذا عمل يعين ميكن لنا نسميوه ضهبم الغر  هاعند ليال
ي لاليعين مع هذا كاين هناك مساعدة اجتماعية  ،سرتاجتيا

أكثر من  رصدنا هلا د السنةاهديالنا اللي حسب اإلمكانيات 
لصناديق  ةيف دول املهجر موجههناك ال الدرهم يمليون د 56

 72فيها ي لالال الدعم االجتماعي واملصاحبة القضائية يد
هي الوسيلة  ليالدعم اجلمعيات  ،الدرهم اليمليون د

 لياللمغاربة يف اخلارج لد الدعم ااألساسية اآلن باش نوصلوا ه
مث الدعم الرتبوي للتالميذ  ،ال الدرهميمليون د 16ت ذاخ

 .املخيمات لفئات املعوزة أولكتعطى  ليالللمنح ال بالنسبة 
 ، العمل عملهناك كذلك   ، هنا باملغربهنا باملغرب

رجعوا معندناش  ليالكاين ناس   ألنور أوال حول األطفال ديك
ولكن عكس ما يروى كبري ماشي شي رقم  بالضبط الرقم 

مع  ا هلموا وكنهيئو ادهم يقر وال خصيجعوا كري ك ليالالناس 
مث  ،وزارة الرتبية الوطنية كيفية اإلدماج يف املنظومة الرتبوية

عندهم اإلمكانيات فتح مشاريع  ليالللناس بالنسبة التسهيل 
ات ؤسسامللسكن مع وزارة اإلسكان خاصة لمث كذلك بالنسبة 

ص للمغاربة املقيمني باخلارج يباش كتخلي واحد احلص العمومية
  .املتضررين من األزمة وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد النائب التعقيب، شكرا

 

  :النائب السيد موالي رشيد السليماني
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

  ،المرسلين سيدنا محمد
  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

  ،السادة النواب والنائبات المحترمين
      من الدستور  70جاء يف الفقرة األوىل من الفصل 

 املغربية على محاية احلقوق واملصاحلتعمل اململكة "ما مضمونه 
للمواطنات واملواطنني املغاربة املقيمني يف اخلارج يف  املشروعة

إطار احرتام القانون الدويل والقوانني اجلاري هبا العمل يف بلدان 
طوق مبثابة د االلتزام الدستوري الذي بات يعترب اه "االستقبال

على  يةتنزيل اتيطوق عنق الدولة املغربية البد له من إجراء
هلا احلكومة ذدات اليت تبو اجمله أرض الواقع حقيقة حنن نقدر

 أن نشري إىل بعض املالحظاتمن بد لنا  ولكن مع ذلك ال
 : يف عجالة

بد أن  عوض أن نتحدث عن اللجنة للتتبع الأوالها 
نتحدث عن ضرورة تشكيل خلية أزمة حنن نعيش أزمة حقيقية 

وهلا تداعيات سلبية من املغارب العريضة  الفئة هذهدف هستت
أن تكون هلا ه اخللية خلية األزمة البد ذه ،الداخلي ناعلى واقع

يعين األزمة فيها ن متفرعة مرتبطة بكل دولة من الدول اليت اجل
لألمور وهذا ما  ةحقيقي متابعةمتفاقمة وبالتايل يكون هناك 

ه يلإتبع وضع السيناريوهات احملتملة ملا ميكن أن تؤول باليعين 
اللي أ احلال االحتمال األسو  وبطبيعة ،األوضاع يف تلك البلدان

كون عندنا هاد النظرة االستشرافية البد أن تممكن يوقع ملي ك
 . نستشرف أيضا احللول املمكنة فهاد االجتاه هذا

ممكن أن الوزارة املكلفة باجلالية اللي يضا أر و من األم
وأظن أن  ،املغربية أهنا تطرح فتح مكاتب االستشارة القانونية

املغاربة املقيمني يف اخلارج وخاصة الذين يوجدون يف وضعية 
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صعبة بعد التسرحيات باجلملة من العمل باتوا يف أمس احلاجة 
إىل هاد املساعدة القضائية وهاد الدعم القضائي وهاد 
االستشارة القانونية باالستعانة من اخلربات والكفاءات املوجودة 

ال أقول بأن نأيت جبيش من  ،اخلارجمن املغاربة املقيمني يف 
القانون ولكن هناك خربات البد من أن نستفيد منها، البد من 

اجلزائر وما  ،الدول اليت تعيش نفس األزمة تونس التنسيق مع
أن  امثال بسيط باختصار شديد كنتمناو  يعين ...إىل ذلك

غشت  76 يكون يفادي ختليد اليوم الوطين للمهاجر اللي غ
ية إىل مرحلة إجرائية اللي كتخرج لحتفاالمن مرحلة ا أن ينتقل

 .بتوصيات حقيقية ملعاجلة األزمة وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

نقطة نظام للسيد الوزير  ،شكرا للسادة الوزراء ،شكرا
 .املكلف بالعالقات مع الربملان تفضلوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكلف بالعالقات مع  لوزيرالحبيب الشوباني االسيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني 

 شكرا السيد الرئيس،
ألتمس منكم قبل رفع اجللسة تالوة الفاحتة ترمحا على         

روح أحد أفراد القوات املساعدة الذي قضى يف جهود مكافحة 
رمحه اهلل وتغمده برمحته  ،بعض احلرائق يف مشال اململكة

 .الواسعة
 :سةالسيد رئيس الجل

 .فلنفعل
اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  ( 1)اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم    بِْسمِ ﴿      

إِي َّاَك نَْعُبُد  ( 4)َماِلِك َيْوِم الدِّيِن  ( 3)الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ( 2)
ِصرَاطَ  ( 6)اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيَم  ( 5)وَإِي َّاَك َنْسَتِعيُن  

 ﴾(7) َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َوَل الضَّالِّينَ   الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِهمْ 
 .رفعت الجلسةشكرا السيدات والسادة النواب  . آمني

 
 

 
 


