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 الثمانينة و حاديال محضر الجلسة

 
فرباير  41املوافق ل  4121ربيع األول  32 :  التاريخ
3442. 
السيد عبد القادر تاتو النائب السادس لرئيس  :  الرئاسة

 .جملس النواب
ثالث ساعات وأربعة ومخسون دقيقة ابتداء من :  التوقيت

 .الثالثنيثالثة و الساعة الثانية زواال والدقيقة ال
سئلة الشفهية  املتعلقة مناقشة األ:  ل األعمالدو ج

 (.آنية 8) 24 : بالقطاعات احلكومية التالية 
 الداخلية. 
 النقلتجهيز و ال . 
  الطاقة و المعادن 
 التعليم العالي 
 الجالية 
 التشغيل 
  الماليةاالقتصاد و 
  الحرياتالعدل و 
 الصناعة التقليدية 
 المرأةتضامن و ال 
 الثقافة 
 صتصالاال 
  الرياضةالشباب و. 

 
 
 
 

السيد عبد القادر صتاصتو النائب السادس لرئيس مجلس 
 :النوب

الصالة والسالم على أشرف و ن الرحيم بسم اهلل الرحم 
  .صحبه أجمعينو له ى آالمرسلين وعل

  .افتتحت الجلسة
  ،السيد الوزير المحترم

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
مبقتضيات  مالتور وعمن الدس 444طبقا للفصل 

ه اجللسة لألسئلة ، خنصص هذالنظام الداخلي جمللسنا املوقر
 ، ويتضمن جدل األعمال هلذاالشفوية ملراقبة العمل احلكومي

 .على قطاعات خمتلفة ةثالثون سؤاال شفهيا موزع ،اليوم
ة املراسالت الواردة ن أطلب من السيد أمني اجمللس تالو واآل 

 .مشكورا يتفضلفل ،عن الرئاسة
  

 :أمين المجلسوديع بنعبد اهلل  النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية  ت رئاسةتوصل

يقضي بتغيري  24.43مشروع قانون رقم _: ب ويتعلق األمر
 341....4ابة القانون رقم الظهري الشريف مبث وتتميم

 ..أكتوبر 1ل املوافق  .422شوال من  34الصادر يف 
 ؛يتعلق بإحداث نظام مجاعي ملنح رواتب التقاعد

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مقرتح قانون يتعلق بتعزيز _
رشيد  ،نزهة الصقلي :ه السيدات والسادة النوابتقدم ب

 ،أناس الدكايل ،أيبمنت ة ولكجم  ،مصطفى الغزويكبان، و ر 
حسني  ،يجعبد احلق النا ،يرشيدة الطاهر  ،فؤاد حجري

هلل ا عبد وطاهر،إدريس ب ،لركيبعزة او ، بعمر الزعيم ،القامسي
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من فريق التقدم  ، والغازي جطيوالبوزيدي يدريساإل
 ؛الدميقراطي

ومكافحة كل  املناصفة مقرتح قانون يقضي بإحداث هيئة_
ة جيخد :ه السيدات والسادة النوابيز، تقدم بيأشكال التم

 سليمة ،عمر، نبيلة بنمباركة توتو، رى املالكيبش ،الرويسي
 ،فاطمة الزهراء املنصوري ،ورية إقبالث ،ة حازب، ميلودفرجي

، هلل أدبدا، عبد احة العيادييفت ،مجيلة عفيف ،نادية العلوي
  ؛اقي من فريق األصالة واملعاصرةوكمال العر 

-44-2-.-1: وتتميم املواد تغيريمقرتح قانون يقتضي ب_
املتعلق  44.44من القانون رقم  34-.43-41-4

 :ه السيدات والسادة النوابتقدم ب ،بتنظيم التعليم العايل
 ،إقبال وريةد التهامي ث، أمحالشرقاوي الروداين ه،مسري بلفقي

ومجيلة عفيف  ، مجال افتيتو،حممد بوغالمموحي بوركالني، 
  ؛من فريق األصالة واملعاصرة

ايا العنف املبين على النوع مقرتح قانون يتعلق حبماية ضح_
خدجية  :ه السيدات والسادة النواباالجتماعي، تقدم ب

بشرى  ب،ميلودة حاز  ،عمر، نبيلة بنمباركة توتو، الرويسي
مجيلة  ،فاطمة الزهراء املنصوري ،نادية العلوي ،املالكي
 عبد اهلل ،ورية إقبال، ثسليمة فرجي ،حة العيادييفت ،عفيف
  ؛ي من فريق األصالة واملعاصرةالعراق لوكماأدبدا، 

اجلنائية  مقرتح قانون حيدد املسطرة املتعلقة باملسؤولية_
أمحد  :ه السيدات والسادة النوابألعضاء احلكومة، تقدم ب

 ،سليمة فرجي ،خدجية الرويسي ،حممد احلجوجي ،التهامي
من فريق األصالة  ، عبد الرحيم مساعفالشرقاوي الروداين

 ؛واملعاصرة
من القانون  34تتميم املادة ون يقضي بتغيري و قانح مقرت _

صادق عليه مبقتضى امل ،مبثابة مدونة األسرة 4.42.رقم 
من ذي  43الصادر يف  4.41.33الظهري الشريف رقم 

كما وافق عليه   3441فرباير  2املوافق ل  4131احلجة 
 جملس املستشارين؛

من  1.1مقرتح قانون يقضي بتتميم وتغيري الفصل _
املصادق عليها مبقتضى الظهري  اجلنائي،موعة القانون جم

مجادى الثانية  38الصادر بتاريخ  4.12.142الشريف رقم 
كما وافق عليه جملس   4213نوفمرب  31، املوافق ل 4283

 املستشارين؛
و  34وأخريا مقرتح قانون يرمي إىل تعديل وتتميم املادتني 

الصادر  ،لة املدنيةاملتعلق باحلا 22..2من القانون رقم  34
رجب  31بتاريخ 102.02.1بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

، تقدم به السادة 3443أكتوبر  2املوافق ل  4132
أمحد الزايدي، رئيس الفريق وباقي أعضاء الفريق  :النواب

 .االشرتاكي
 341سؤال شفوي،  11وتوصلت رئاسة جملس النواب ب 

 41ومت سحب  ،جواب عن أسئلة كتابية 84سؤال كتايب، 
  سؤالنيكما مت حتويل سؤالني شفويني إىل   ،سؤال شفوي

 .كتابيني
 .شكرا السيد الرئيس 
 

 :السيد رئيس الجلسة
توصلت الرئاسة برسالة من  ،شكرا للسيد األمني

 ،السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
بحث العلمي خيرب فيها طلب السيدين وزير التعليم العايل وال

سئلة املوجهة بإدراج األ ،التجهيز والنقلكذا و  ،األطروتكوين 
وكذا طلب السيد وزير الشباب  ،إليهما يف آخر اجللسة

، مباشرة بعد والرياضة بإدراج السؤال الوحيد املوجه إليه
 . سئلة املوجهة إىل السيد وزير الداخليةاأل
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اج إدر باحلريات طلب السيد وزير العدل و  ،وأخريا
 . السؤال الوحيد املوجه إليه مباشرة بعد قطاع االتصال

 ،وتأسيسا على ذلك فقد طرأ تغيري على جدول أعمالنا وعليه
 :سيصبح ترتيب القطاعات الوزارية على ما يلي

الداخلية، الشباب والرياضة، الطاقة واملعادن، اجلالية، 
من التشغيل، االقتصاد واملالية، الصناعة التقليدية، التضا

واملرأة، الثقافة، االتصال، العدل واحلريات، التعليم العايل 
 .وأخريا التجهيز والنقل

 حضرات السيدات والسادة، 
نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول 

وفيما يلي أربعة  ،ومنر مباشرة إىل قطاع وزارة الداخلية ،أعمالنا
لذا  .راضي اجلموعويتعلق األمر بأ ،أسئلة هلا وحدة املوضوع

أقرتح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة 
 .لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير

رتمني من فريق السؤال األول للسيدات والسادة النواب احمل
 .تفضل السيد النائب ،ليتفضل أحد النوابالعدالة والتنمية ف
 :عبد الصمد اإلدريسيالنائب السيد 

 . الرحمن الرحيمبسم اهلل
 السيد الرئيس،

سؤالنا اليوم يتعلق بالتفويتات واألكرية اليت يعرفها 
وعن  ،راضي اجلموع لغري ذوي احلقوق بإقليم احلاجبملف أ

 .التجاوزات القانونية يف هذه التفويتات؟ والسالم عليكم
 :السيد رئيس الجلسة

لنواب السؤال الثاين للسيدات والسادة ا. شكرا للسيد النائب
 .من فريق االحتاد االشرتاكي تفضل السيد النائب

 :رشيد حمونيالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير المحترم،

 ،نود أن نثمن انفتاحكم على هذا امللف ،يف البداية
وحنن نعرف أنكم تعرفون تشعبات هذا امللف ألنكم من أبناء 

الذي يعرف  ،يم بوملانالقبائل الساللية ومن إقليم جماهد إقل
كما . مشاكل عويصة فيما خيص هذه األراضي الساللية

األولية بشأن هذا امللف وخاصة  إجراءاتكمنثمن السيد الوزير 
هلذا . إحداث املوقع اإللكرتوين اخلاص هبذه االراضي

نسائلكم السيد الوزير عن االجراءات اليت تود الوزارة القيام 
ذا امللف و رفع احليف يف حق هبا و تتخذوهنا ملعاجلة ه

 .شكراو  ؟اجلماعات الساللية
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب، السؤال الثالث للسيدات و السادة 
 . تفضل السيد الرئيس. النواب

  
 التنميةاهلل بوانو، رئيس فريق العدالة و النائب السيد عبد 

 (:نقطة نظام)
 الرئيس،شكرا السيد 

النا هو األول ماس ألن السؤال ديغري واحد االلت  
طابع حملي يتعلق بإقليم احلاجب واألسئلة األربعة  عندو

لذا إذا امسحتوا السيد الرئيس نتشبت بأن  .األخرى عامة
مث التعقيب عليه فيما يتعلق  ،يكون اجلواب ديال السيد الوزير

 .بإقليم احلاجب شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

تيقول فيه القانون الداخلي السيد السؤال احمللي تتعرف آش 
 .الرئيس

 
 التنميةاهلل بوانو، رئيس فريق العدالة و النائب السيد عبد 

 (:نقطة نظام)
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عاد ميكن تعقبوا عليه واش  السيد الرئيس من بعد ما تسمعوا
 .م الحملي أ

 :السيد رئيس الجلسة 
 كني مشكلا م ،السيد الرئيس أنت اللي قليت حملي

وب األسئلة ومن بعد يتجاطيب نقراو بعد  .عند السيد الوزير
دزت  حىتإوا خليتيين  .على السؤال ديال احلاجب بوحدو

ر نقطة نظام مباشرة بعد ما قريت ديلألسئلة األخرى كنت 
قرا السؤال تمنني قلت وحدة املوضوع و  ،نه كاين مسيتوبأنا أ
 نقطة نظام وطلب دير يلتقرا السؤال الثاين كنت حتبسين و 

ومن  ،غنقرا األسئلة دابا بأربعة ،ي حالعلى أ .طلبهاد ال
 .. بعد جواب خاص للسيد

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
تفضل السيد النائب فريق اإلحتاد  ،اإلحتاد الدستوري

 .السيد الرئيستوري السيد الرئيس السؤال ديالكم الدس
فريق االصتحاد  الشاوي بلعسال، رئيس النائب السيد

 :(نقطة نظام)الدستوري
مسوا منكم إرجاع ظن السيد النائب مزال حمضرش كنلتكن  

 .هاد السؤال
 :السيد رئيس الجلسة 

السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .االستقاليل

 :أحمد جنفي النائب السيد
ف ن الرحيم والصالة والسالم على أشر بسم اهلل الرحم

  .المرسلين
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

أكيد أن سكان بعض املناطق  ،السيد الوزير احملرتم
تعاين من إشكالية خطرية  ،اليت توجد هبا أراضي اجلموع

ويتعلق األمر مبطالب التحفيظ اليت تقدمت هبا  ،وخطرية جدا
يكون من  ،وعندما يقوم هؤالء بالتعرض ،إدارة املياه والغابات

ن يؤدوا مبالغ أقل ما يقال فيها الواجب عليهم ومن امللزم أ
ننا نلقيهم يف اليم مكتويف األيدي ونقول ، مبعىن أهنا باهظةأ

مسوا منكم جتاوبونا على هذا السؤال لتكن  .هلم عندكم تغرقوا
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .إذن تفضل .شكرا السيد النائب احملرتم

 :دادرةلخليفي قا النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

سؤالنا موجه للسيد الوزير حول اإلسرتاتيجية  
املعتمدة من طرف وزارة الداخلية حلماية أراضي اجلماعات 

لذا نسائلكم السيد  .من سطو الشركات العقارية ،الساللية
هاته األراضي  نير يف هذا املوضوع، وكما تعلمون أالوز 

لثلث من األراضي أراضي اجلماعات الساللية تشكل ا
كتكسب غري   وأن عدد من اجلماعات الساللية ،الفالحية

و أراضي يف مناطق هاد األراضي معندهاش أراضي ملك أ
وبالتايل يستغل فقر هاد الفقر الفاحش وجراء البطالة  .أخرى

ومشكل التسويق الفالحي لدى  ،وتوايل سنوات اجلفاف
هي كتبان بسيطة ذوي احلقوق وكيستغلوا بواحد املبالغ اللي 

وبالتايل كيقوم تفويت  ،ولكن أمام الفقر دياهلم كتبان مغرية
األراضي دياهلم بواحد الشكل يعين واحد املفارقة غريبة اللي  
كنتمناو أن السلطة الوصية تكون إىل جانب ذوي احلقوق 

وها من هاد ومحاية املكتسبات اللي ميكن ياخذ يف محايتهم
إذن كاين هناك غياب  .وهااألراضي هادي اللي كيستغل

  ،مقاربة تشاركية مع ذوي احلقوق يف استغالل هاد األراضي
ننا كنلقاو بعض االجتماعي حيث أكاينة غياب البعد 

أوال  1444ن واحد كيكسب واحد لية أاجلماعات السال
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نه عندوا ربع وال هكتار كيعيش فيه من حيث أمرت م 1444
غراس اللي كيعيش هبا واحد شوية تاملاشية ديالوا وبعض األ

طول السنة ومنني كنطلبوا منوا يتخلى عليها مهما عوضناه 
وشحال ما عطيناه تلفلوس ولو نعطيوه بقعة أو فيال يف ديك 

ألن جيب أن تكون هناك  ،التجزئة فهو مغيقدرش يعيش
الفالحة ميضيعوش األرض  مقاربة اجتماعية باش حنميو هاد

س معندمهش مشاريع يف ن بعد سنة هادوك الفلو دياهلم أل
روسهم معندمهش إمكانيات باش  يطوروها وال باش 

وكيبقى  بالتايل كتمشي هاديك الفلوس هباءو  ،يشغلوها
و نقرتح يف هاد كذلك نود أ. هداك املواطن عالة على الدولة

اجملال تدبري جديد للتعاطي مع هذا امللف باش ينعكس إجيابا 
اللي ممكن  سرتاتيجيةاالكنتمناو ماهي ، و على ذوي احلقوق

 .هذا وشكرا ؟و هل حضرت الوزارة اسرتاتيجية هلاد املشكلأ
 :السيد رئيس الجلسة 

ل كنطلبوا من التقين باش يضبط التشغي  ،شكرا للسيد  النائب
بطنا اآلن وكذلك يض .دامشديال الوقت ألن كيظهر بأنه خما

من لة والتنمية ألن اآلن خرج ادالوقت ديال السؤال ديال الع
تفضل السيد  .دقائق 2دقائق  2اجملموعة إذن باش تكون 

 .النائبة ةالسيد يتفضل. الوزير للجواب على السؤال األول
 : (نقطة نظام) النائبة رشيدة بنمسعودالسيدة 

 ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات النواب
زموا بالنظام يف الواقع إىل كنا غادي ننضبطوا ونلت

خصوا خيرج من األجندة ديال األسئلة  يلسؤال تا ،الداخلي
ألن النظام الداخلي كيقول بأن األسئلة احمللية املوضوع  ،كلها

هذا من  ،دياهلا هو السؤال الكتايب وليس سؤال شفوي
 .شكرا ،اإلشكاالت األساسية اللي كيخص احلسم فيها

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الرئيس

بوانو، رئيس فريق العدالة  اهللعبد  النائب السيد
 :(نقطة نظام)التنميةو 

 ،السيد الرئيس
هذا  ،ش دقيقتنكا عتذر ألن رمبا التعبري مأنا أ 
خرى هذا بأن داك اإلشكاالت األ هكدوا من خاللأالسؤال كن

الطابع احمللي حىت النظام الداخلي صحيح  ،خيتلف عليه
 تنتكلموا على هاد الشيء ولكن راه مكينش يف النظام
 ،الداخلي السيدة الرئيسة مكينش ميمنع لكن حنا مع املبدأ

ل كتايب غري هذا عندوا طابع اللي عندها طابع حملي تويل سؤا
 .السيد الوزير يتعطاه شوية تالعناية فقط خاص بغينا

 :السيد رئيس الجلسة 
تفضل ؤال حملي أنت بغييت غري تسحبوا، إذن هذا ماشي س

 .السيد الوزير
 :العنصر وزير الداخليةالسيد امحند 
 ،السيد الرئيس

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
فعال اإلشكالية مطروحة يف اإلقليم ديال احلاجب مهياش 

طار اجلواب العام  ، وكان السؤال يعين يف إخاصة باحلاجب
كان فعال سيمكن أن يعاجل هذه اإلشكالية ولكن ال بأس 

اجب، ما وقع يف إقليم مبا أن نريد أن نتحدث على إقليم احل
احلاجب ويف مجاعة باخلصوص ديال إقليم احلاجب وهي 

ن فعال  هو أشاي تنخرجوا هاكدا  آيت حرز اهلل باش منكونو
اللي   ،كان هناك ضبط بعض احلاالت ديال ذوي احلقوق

 ،حق هلم يف كراء هذه األراضي كراو بعقود عدلية ألناس ال
فعندما تبني للسلطات  ،يةألن ليسوا من أبناء اجلماعة السالل

هذه اخلروقات فقامت فعال ببحث مع النواب ديال 
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اطؤ ديال النواب ديال اجلماعات وهنا كاين تو  ،اجلماعات
ن من واجبهم مها اللي كان كيخصهم أهنم يدافعوا على أل

الطرف  ت باش متكونش إما مدفعوشاي إما غضهاد العمليا
ل وهو أن خدينا واآلن ما هو معمو  .على هاد الشيء هذا

، بإعطاء إجراءات أوال إليقاف هاد النوع ديال التعامل
نه ميكونشاي يعين تصحيح ديال تعليمات للجماعات أ

يع أو اإلمضاءات على كل ما يتعلق باألراضي الساللية بالب
 الكراء ديال األراضي الساللية؛

طلب من قاضي التوثيق  أن العدول كذلك  :ثانيا
لية ديال األراضي الساللية ال يف ميدخلوشاي يف العم

  ؛الكتابات ديال البيع وال للشراء وال للكراء
اآلن مت اإلحصاء ديال مجيع هاد احلاالت وحناول  :وثالثا

ألن هناك حاالت عادية ديال اإلنسان اللي كرا أو  ،معاجلتها
فهذا غادي يرجع األرض شرا أو كيستغل بالطرق العادية 

ها االستثمار اللي إال وقفناه للي فيكاين حاالت ا  .ملاليها
ن وحيدناهم رمبا اجلماعة الساللية هي اللي غاتكون اآل

مضرورة وباالتفاق مع النواب اجلدد اللي تعني تنحاول أننا 
نسويو هاد الوضعية ديال الكراء بال ما ضيع اجلماعة يف احلق 

ي يف دياهلا يف التمليك ديال األرض ولكن كذلك ما ضيعشا
 .وشكرا اإلقليممارات املهمة اليت أجنزت يف ذلك االستث

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب تفضل السيد النائب ،لوزيراالسيد شكرا 
 :عبد الصمد اإلدريسيالسيد  النائب

فقط أريد أن  .شكرا على التعقيب ،السيد الوزير
ذكر بأن يف فريق العدالة والتنمية عندما طرحنا هذا السؤال أ

ولية فقط حول كانت عندهم معطيات أ  3443 أبريل يف
هاد  ،راضيت يف تفويت هذه األوجود فساد ووجود اختالال

ظهري وال اهها ألي قلتيو السيد الوزير أنه مت اكرت لاألراضي ا

ثانيا  ،وىلو هادي املسألة األمينع التفويت والكراء  4242
املشكل كاين يف آيت  ،املشكل ال يتعلق بأيت حرز اهلل فقط

كاين يف آيت   ،يف آيت بونعمان ،يف آيت بوملان ،ينبورزو 
ا بقاش عندنواليوم ما . يف كل اجلماعات الساللية ،قدر

ية اليوم عندنا ملف مكتمل على وجود فساد لو معطيات أ
نعم يف مدينة  ،سالليةوفساد كبري يف موضوع اجلماعات ال

ت الساللية احلاجب لكن ميكن لينا نعمموه على كل اجلماعا
اليوم السيد الوزير حصلنا على وثيقة وثيقة موقعة  .ملغربيف ا

ة مكناس موقعة على بياض موقعة يف اجلماعة احلضرية لوالي
آالف درهم كتباع  44ب الف درهم آ 44مبئات كتباع ب 

هكتار  24هكتار  34كن تعمر فيها أي مساحة بغييت ومي
مضاء بنفس الرقم وعندنا موقعة بنفس مصححة إ 41-14

وعندنا  ،ا منها العشرات بأمساء خمتلفة مبساحات خمتلفةوعندن
الكراء يف نفس الوقت عقود ديال التفويت ديال البيع وديال 

كن نتكلم على أهنا الناس دارو نعم السيد الوزير مي .سنة 22
ولكن ما بين على باطل على عقد مزور خمالف  ،مشاريع

يكم أنا نقول لفهو باطل الناس  4242 ريللقانون الظه
شبكة فيها قضاة فيها الناس يف اإلدارة فيها الناس يف الفالحة 

هددوهم كيقولو ليهم توقع هاك كاجييبو الفالحة البسطاء كي
نا وقفت ، أراضي شاسعةووقع وكياخذ ليهم ألف درهم أ 14

  ،هكتار اليوم 24على عني املكان كاين الناس اللي واخدين 
لي والناس ال ،همهكتار بأمسائ 21كاينني اللي واخدين 

يف اليوم  ،قل يف باب العمالةجابوا هاد الوثائق فضحوهم تعت
شهور  1م قضية التحقيق اللي تركب ليهم ملف مزور واليو 
يحاور مع السيد العامل وما بغاش يسمع ليهم، كانوا ك

السابق وباملناسبة نأكد ونقول كنشكر السيد العامل احلايل 
يحاور معاه يف هذا امللف نوا ك، كاعلى اجلهود اللي كيقوم هبا

قل يف باب العمالة مبلف ركب ليهم ملف مزور واليوم تعتوت
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هنم هاد الفساد ألو حضهنم فا يف السجن أل، ومهمفربك
نفس كثرية موقعة على بياض وفوراق  فضحوه وجابو لينا أ

الوقت عقود كثرية لبيع الناس وجهاء باملدينة ونقول مبدينتني 
ه ما كاينش فقط يف آيت حرز اهلل دوز ورامكناس واحلاجب 

ي كاينني جنبها يف آيت بورزوين نفس الشيء الكاريانات الل
ديال  2راضي اجلموع كيكريو يف احلاجب يف أغلبهم أل

هادشي السيد الوزير اعطيناه  .24وكيستغل  1اهلكتارات أو 
 .هو ملف مكتمل جلنة تقصي احلقائق ليك 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير .قت السيد النائبانتهى الو 

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 السيد الرئيس،

راه ما تنشوفشاي املشكل بكل إمعان نقوليك  ،السيد النائب
هذا تزوير كما ميكن أن يقع يف عدد من األشياء آشنو فرق 

ن ما نقوم به اآلاألراضي ديال األراضي الساللية على كل 
هل اإلدارة هي اليت  ؟ي اليت تبيع هذه األوراقهل اإلدارة ه

م تافه كانت حالة تزوير حنا مستعدين هذا كال ؟تدفع هلذا
مور هلاد األ ونبهنتصداو ليها ونبغي أن الناس فعال كلهم ي

ن هاد التزوير ميكن هلاد احلاالت أل نتصداو كن ليناباش مي
 .وقع يف أي قطاع من القطاعات وشكراي

 :لسةالسيد رئيس الج
أسئلة  2م تعقيب على اآلن عندك ،شكرا للسيد الوزير

 .تفضلوا السيد الوزير .متتالية
 

 :السيد امحند العنصر، وزير الداخلية
 ،شكرا

 السيد الرئيس،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

 ،أنا كذلك أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب
ن أهم على طرحهم هذه األسئلة حول موضوع فعال م

بأن هاد النظام ديال األراضي  ألن البد ما نذكروا ،املواضيع
الساللية أو أراضي اجلموع رمبا ميزة من ميزات القبائل اليت 

حاولت نقلب قليل أننا نوجدوا يعين مثل . خيتص هبا املغرب
هذه احلاالت إما كنوجدوا األرض فعال ماشي ديال اخلواص 

هاد . ها، أو التمليكولكن كتكون مملكة للدولة أو لغري 
سنة تقريبا اللي بدا  444النظام هذا اللي هدي أكثر من 

التقنني ديالو حبيث أنه فعال نستعمل آالت قانونية ديال 
، هدي 4231. باخلصوص 4242-.4241-424

 .حالة فعال
عالش جات هاد القضية ديال أراضي اجلموع والتقنني دياهلا 

اثنني مها اللي مازال  وإعطاء الوصاية لإلدارة؟ لسببني 
أوال  ن كاسرتاتيجية ديال أراضي اجلموع،كنشتغلو عليهم اآل

محاية مالكي هذه األراضي وكنعرفو كلنا أن األمور اللي هي 
لها بمشرتكة البد كيكون فيها خلل خص شي واحد أنه يقا

وإال غنطيحو فهاد الشي اللي قالو السادة النواب يعين 
الغاية األوىل هي احلماية ديال إذن . التالعب يف األراضي

كن ذوي احلقوق، هي الدفاع ومساعدة ذوي احلقوق باش مي
واهلدف . ضيعش حقوقهمهلم ميشيو أمام القضاء باش ما

نت الثاين فاالسرتاتيجية وهي تثمني هذه األراضي ألن كا
اللي كيعرفو هاد  هدي األراضي وكنعرفوا كلنا أوالد األراضي

حيرث،  هذا القبيلة هاد العام كيمشياألراضي يعين موالني 
العام املاجي كيمشي اآلخر حىت واحد ما ميكن يستثمر أو 
يثمن هاد األراضي، اآلن أصبح ضروري أن يكون تثمني هاد 

إذن هذا اللي كنشتغلوا عليه ولكن هذا كيوري لنا . األراضي
من خالل بعض احلاالت اللي وقفنا عليها فيما يتعلق 

يتعلق بالتالعبات اليت تقع أو ما يتعلق حىت بالتزوير، فيما 
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بقضايا ديال التعرض عندما يكون التحديد اإلداري فحال 
اللي هو واقع يف فكيك يف مسألة املياه والغابات، اآلن وصل 
الوقت اللي كيخصنا اليوم نوقفو وكنت كيظهر يل فلجنة 
الداخلية أو فهاد اجمللس املوقر أعلنت بأن هاد السنة هدي 

كون عندنا ندوة وطنية حول أراضي اجلموع باش نشوفو غت
عام فعال راه  444هاد القوانني اللي ورات اجلدوى دياهلا، 

ميكن يل نقول لكم بأن الكثري يف هذه القوانني باقي صاحل 
ولكن رمبا وصل الوقت اللي كيخصنا نغريو فيهم بعض 
االشياء وحناولو أن تكون املالئمة مع املتطلبات اللي  

األراضي ديال اجلموع اليوم كذلك يف إطار . نعيشوها اآلنك
 ديال الطرق، الطريقة األوىل وهي 3االستغالل دياهلا كاين 

الكراء لالستغالل، إما للفالحة، أو يف إطار املخطط  إما
األخضر مع الدولة باخلصوص أو كذلك لبعض املشاريع 

سكن الكربى ديال التعمري، ديال السكن االقتصادي، ديال 
  اجتماعي والطرق راه كتعرفوها ما نبغيش نطول فيها هنا ألن

، إذا باقي عندي بزاف ايباش ما منشيشكنضبط الوقت 
بغيت نقول فهاد الباب هذا بأن بطبيعة احلال عندنا  الوقت،

كنشكر . واحد العدد ديال األراضي ميكن يل نقول لكم
قة اللي منطمن السيد النائب احملرتم اللي ذكر بأننا كذلك 

شنو  إىل السنوات األخرية فيها األراضي الساللية كثرية ألن 
كان كيوقع حىت واحد ما كيديها فأراضي اجلموع اللي بغى 
يرعى كيمشي يرعى، اللي بغى حيرث هاد العام كيمشي 

لي داك الشي على قد احلال ما حيرث وال ما حيرتشاي وال خي
وفو بأن هاد األراضي هاد االهتمام إال ملا بداو الناس كيش بدا

راه ممكن أهنا تكون مصدر ديال الدخل لألشخاص، 
وهذا ما حناول   ،للجماعات، مصدر ديال التنمية للجماعات

كذلك أن نقوم به كمجلس وصاية يف إطار تثمني هذه 
إما  ،األراضي، حبيث أن إما عندما يقع الكراء أو التفويت

لو نتجنبو هاد هبذه املداخيل توزع على ذوي احلقوق وتنحاو 
التوزيع فعدد من األحيان ألن داك الشي اللي كتقسمو 

يكون شوية كيتقسم  عالناس كيكلوه وكيمشي ولكن تنحاولو
خرين كنديرو هبم التنمية احمللية إما طرق إما  عليهم وحوايج آ

 . اللي كيمكن فعال تعطي قيمة هلاد كهرباء، إما أشياء أخرى
و وهو أن كيكون لكو  ولكن اللي مهم فهاد الشيء

واحد التحفيز ديال ذوي احلقوق، ديال دوك اجلماعات ملا  
كيشوف املستثمر بأن فاألرض اللي هو ما كان كيجبد منها 
إال بعض القنطارات ديال الشعري ودابا بأن ممكن تعطي 
أكثر، كيوليو مها كيديرو مجعيات، كيوليو يديرو تعاونيات أو  

يف الراشيدية  مع مشروع كنعاوهنم على هاد الشي كما وقع 
بناء ذوي ضر اللي عاوننا واحد العدد ديال أاملخطط األخ

 . احلقوق اللي كيمكن هلم يستغلوا هاد األراضي
صحيح كذلك عالش غادي نوقفوا هاد الوقفة باش 
نعاودو النظر فهاد القانون ألن عندنا إشكاليات اللي واقعة 

ك تشتغل بقوانني املياه والغابات كذل. مع املياه والغابات
ولكن آنذاك كان  ،ديال بداية القرن اللي غالبا باقية صاحلة
فيه احللفة وفاحلقيقة  اهلاجس هو كل ما فيه الغابة أو كل ما

ماشي حىت احللفة ديك الساعة القانون الفرنسي كان  
يعين غري شي حاجة  les broussaillesكيحضر على 

. ك د الغابة شي نبات اللي ما صاحلش بأنه كيدخل ملل
وكيجي ملا املياه والغابات بدات التحديد دياهلا كاين حق 
التعرض، وهذا ما وقع يف فكيك، وقع تعرض ولكن املساحة  

أشهر ديال  1هكتار وهاد التعرض بعد  424.444كانت 
ىل بغاو موالني التعرض أنه يكون عندها فعالية ية إالقانون

خيلصو عليه،  خصهم يطلبوا التقييد فالتحفيظ وكيخصهم
درهم على هاد د املليون دياال ال 8كيخصهم خيلصو ووصلوا  
الدرهم وما عندهومش وثائق  ديال املليون 8ولكن  ،التقييدة
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 8تبث امللكية وختوف بطبيعة احلال، أوال ما ماكايناش اللي ك
د املليون عند مجاعة ساللية وختوف وهو أن بدون وثائق 

وغادي تضيع الدعوة  د املليون 8مضبوطة أن غتخلص 
هذا هو اللي جعل اآلن أننا دخلنا يف . د املليون 8وتضيع 

مفاوضات مع املياه والغابات وكنبحثوا على حلول بتوافق 
 .شكرا السيد الرئيس .خنرجوا هباد الشي

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .شكرا للسيد الوزير، منروا للتعقيب الفريق االشرتاكي

 :رشيد حمونيالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

  ،السيد الوزير
مادام جبدتو املياه والغابات لوكان كان الظهري ديال 
األراضي الساللية سبق الظهري ديال املياه والغابات لو كان ما 

ما بالنسبة للعقار اجلماعي  أ. غنطيحوش فهاد املشكل
لوا اليوم السيد الوزير هاد العقار ما نوعية هذا العقار؟ كنتساء

 ،ملك خاص للجماعة وليس ملك عمومي وهر مجاعي عقا
ة ألن الوصاية الدور دياهلا فشخص وزارة الداخلية وهي محاي

اليوم . نواب أراضي اجلموعذوي احلقوق وليس القيام مقام 
م النواب وذلك كتقوم مقااللي كاين اليوم أن وزارة الداخلية  

تات بتعيني النواب عوض االنتخاب وكتستغلهم فبعض التفوي
ت بعض لك السيد الوزير النقطة اللي حلقكذ. اللي مشبوهة

القبائل وكنطلبو منكم رفع الظلم اللي حلق هباد القبائل 
الساللية مبصادرة أراضيها أو كرائها دون موجب حق وتفويتها 

مثل  خاصة يف ضواحي املدن واألمثلة كثرية السيد الوزير
كذلك   ،زاكورة ،والد غامن جبديدة ،جرادة ،تلميد، ميسور

طالب واملشاريع ابيا مع املجيإ التجاوبيتعني السيد الوزير 
ن مجيع اجلماعات الساللية حط حيث أ ،ذوي احلقوق

مشاريع استثمارية والعديد منها انتظم يف التعاونيات 

وش اولكن مكيلق ،از مشاريع استثماريةجنواجلمعيات إل
أغلب ك كذلجتاوب مع الوزارة للمساعدة ديال هد الناس  

حاالت الكراء ديال األراضي الساللية ال تعرف املداخل 
قع كنتمنوا قمتم هبد املو  ،دياهلا ومكنعرفوش حىت القيمة دياهلا

لي تبني الشفوا وتكون الشفافية السيد الوزير باش يتك
أين تصرف هد و  ،العائدات ديال الكراء وديال هد األراضي

اجلماعات  اصخ ،الصناديق السوداء هد يفاللي األموال 
  .تعرف الفلوس دياهلا فني كتمشيالساللية 

لي هي خطرية الكاين مشاكل أخرى  ،السيد الوزير
  ...وعويصة كتمثل يف عهد الوزير السابق إدريس البصري

 :السيد رئيس الجلسة
، اآلن منر إىل الفريق الدستوري ،شكرا السيد النائب احملرتم

 .تفضل السيد النائب
 :في قدادرةيلخلا النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
لي جا يف الرد ديالكم السيد اليف احلقيقة أن اقرتاح الندوة 

كلشي ألن اآلن   ،الوزير هو شيء إجيايب وخصها تعجلوا هبا
كثرية معرضة للخطر مع أراضي اجلموع   معرض للخطر

ماشي  ،االستثمارية خاصة التفويتات الشركات التهديد ديال
تنظيم هد  ص البد مناخ، وبالتايل يال الدولةاالستثمار د

وش يا باش منمشويكون تعجيل هب ،القطاع يف هد الندوة هذه
طات و كاين تعرضات كاين ضغو  ،عودتين حىت يفوت األوان

 .النواب الساللني باش يفوتو األراضي و شكرا على
 : الجلسة رئيسالسيد 
  .الفريق االستقاليل ،شكرا

 :فيالنائب السيد أحمد جن
أشكركم غاية الشكر على ردكم إمنا هناك 

عندما تعرضت إىل القول أن  ،مالحظات أساسية ال بد منها
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من  اجلموع تتعرض إىل مطالب حتفيظ أو حتفيظ أراضي
، على سبيل املثال حىت أقربكم من طرف املياه والغابات

ا أهله يعتمدون بدرجة هذإقليم فكيك  ،لصورة إقليم فكيكا
مرتبط مبساحة شاسعة  وهو ،عي وتربية املاشيةأوىل على الر 

هناك صامدون هناك أغلبهم على احلدود ما هم مرابطون 
بني حلظة وأخرى أن تأيت املياه  ،ذنبهم السيد الوزير احملرتم

كروا ، تقريبا بنسبة كبرية احنا كنشوالغابات على أراضيهم كله
، اطننييف طمأنة املو  مي بدورقااللي السيد العامل احملرتم 
فني غادي ميشوا هد  االستياءغاية  الساكنة اآلن مستاءة

، ألن مطالب التحفيظ ألف نسمة فني غادي يديرهم 144
صهم يؤديوا اخاللي الناس  أن هد ه عرضت على أساسهات

لي المبالغ تصوروا معي أن قطعة أرضية  ،مبلغهم مبالغ باهظة
رت على  كيلو م  أو احملروق وحدها فقطمقيسمة الداود هي 

وا ، مبعىن أن هد الناس إذا ناظمليون 814مقابلها  كيلو مرت
صهم خيلصوا مئات اخاوا يتعرضوا على األرض كلها وبغ

شيء غريب جدا أننا غادي اخلطوا على واحد  ،املاليري
لي كسبتوا سنني الاحلق  ها واحدمع اللي هاو الساكنة وجنرد

 عقل بأيال ي عاشوا هناك، أجدادها بل أجداد وأجدادها
وباعتباركم الوصية الوحيد ، السيد الوزير احملرتم وجه من الوجوه

نلتمس منكم التعجيل كما قلتم باحللول  ،ه األراضيى هاتعل
ر أقرب وقت ممكن مع إصدار قوانني وتطبق بأث ويف ،املالئمة
 ..ليس هناك ألنه ، نعمرجعي

 :الجلسة رئيسالسيد 
د على التعقيبات السيد هناك ر ، شكرا السيد النائب احملرتم

 .الوزير
 :وزير الداخليةامحند العنصر السيد 
 ،شكرا

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
أنا تيظهر يل يف هاد القضية هادي  ،باختصار شديد

وال ال من أ ،على املدة واكنختالف  اآي نكونو ناشما خاص
منا از الت ايعين م .ناحية الشفافية وال من ناحية التدبري الشفاف

املوقع وبواحد عدد ديال الدالئل إال كلشي يف هاد   وأننا حنط
ن هذا املمثلني راه كاميكن ليهم جييو ثر مبغينا أن الناس أك

ولكن بغينا حنا نعمم  ،مور دياهلمشوفو األحىت اإلدارة ي
ني راه  قضية النواب راه ماشي قضية تعي .هادشي على اجلميع

يو اجلماعات الساللية هي لخكاين تعيني كاين انتخاب تن
كتعطي املمثلني راه    خب ولكن هيتوافق إما تنت إما ،تصرف

أنا بغيت غري  .كن نعاود نشوفوه يف الندوةكاين هادشي مي
نرجع القضية ديال املياه والغابات راه هادشي اللي تايقولو 

ميكن السادة النواب احملرتمني اللي دخل يف هاد الباب 
ولكن راه عندنا اليوم واحد  ،فقنينو متنتقامسوه ميكن نكو 

الوضع قانوين اللي ما تيمكنش آي نغريوه غري هاكداك بالفم 
 وديال .424الظهري ديال  القانونالوضع القانوين هو 

اللي كما اجلماعات احمللية كاتقوم بالتحديد باش  4231
ت كتبغي اامللك دياهلا اجلماعات الساللية املياه والغاب حتمي

ذلك امللكية ديال الدولة الغابوي وعاطيينها هاد حتمي ك
هادشي عالش قلت يف  واجنلس .القانون وعاطيينها ها احلق

ات اللي غمكن هاد الندوة غادي نشوفو شنو هو التغيري 
هبا املأمورية  واكن نسهلندخلوها شنوه وما اإلمكانيات اللي مي

ألن يف آخر املطاف ما ميكناش آي هادي دولة وهادو 
 .نضيعوهم اين كذلك ما ميكناشسكا

راه ما   تان عندما يكون التحديد املياه والغابآلا
، راه كاين كذلك ذوي كيحرمش الناس من احلقوق دياهلم

غل احلقوق اللي كاميكن ليهم يرعاو اللي كان ميكن ليهم يست
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غالل راه موجود يف القانون وغادي تهذا احلق ديال االس
 .نبقاو ساهرين عليه وشكرا

 :لسيد رئيس الجلسةا
هناك أيضا سؤاالن هلما وحدة املوضوع  ،شكرا للسيد الوزير

لذا أقرتح على السيدات  .ويتعلق األمر بالتقطيع اجلهوي
اال جوابا موحدا من نيسادة النواب طرحهما دفعة واحدة لوال

السيدين النائبني احملرتمني من الفريق  .لدن السيد الوزير
 .النائبتفضل السيد ، االشرتاكي

 :السيد محمد عامرالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

مناسبات طرح  سبق لفريق االشرتاكي يف عدة
 ،وأيضا موضوع التقطيع اجلهوي ،موضوع اجلهوية املتقدمة

وماهي  .فني وصالت احلكومة يف هذا الشأن وافبغينا نعر 
اجلهوي املقاربة اللي كتنوي احلكومة يف بلورة هاد املشروع 

انبه املتعلق هة أو جبختصاصات اجلجانبه املتعلق با سواء يف
 ؟بالتقطيع

 :السيد رئيس الجلسة
تفضل السيد ، احلركي السؤال للفريق، شكرا للسيد النائب

 .النائب
 
 

 :السيد علي كبيريالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ،األخوات واإلخوة النواب

، ة احلالع الساعة بطبيعو موضوع اجلهوية هو موض
مكونة  ،ن اشتغل على هاد امللف جلنة ملكية ساميةسبق أ

ته اللجنة أن اسبق هل ،من كفاءات من عدة مشارب

 ،ين والنقابينيني واجلمعو استشارت مع مجيع الفاعلني السياسي
نريد يعين  .راتان استشارت مع جل الوز اته اللجنة أسبق هل

ل احلكومة ن نسائأ ،ورش املستقبل ورش اجلهوية من خالل
هو املكان الذي سيأخذه  ما ،عرب السيد وزير الداخلية

عمل اللجنة امللكية املكلفة باجلهوية يف التصور  ،العمل
 .شكرا ؟احلكومي للجهوية املتقدمة مستقبال

 :السيد رئيس الجلسة
تفضلوا املنصة تفضلوا السيد الوزير،  .شكرا السيد النائب

  .زيرالسيد و بغيتو  السيد الوزير إال
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،
 ن، السيدات والسادة النواب المحترمو 

 .ن طرحا األسئلةدان النائبان اللذاالسي
فهو  ،البد ما نذكر بأن مسألة ورش اجلهوية املتقدمة

انون ليس هو تعديل للق ،ليس هو بإصالح لنظام موجود
ولكن حقيقة  ،عات احملليةامو باجلاملوجود فيما يتعلق باجلهة أ
عطا عطاه هلاد الورش ملا و نصر املنظور اللي سيدنا اهلل ي

كان   3444يناير  2ارية يف االنطالقة ديال اللجنة االستش
خرها يف عدة مناسبات وآكد جاللة امللك وزاد أ ،منظور آخر

ديال هاد الورش  األمهيةكتوبر من هذه السنة على عتقد يف أأ
ألوىل للمغرب ارتباطها مع كذلك القضية الوطنية اوخصوصا 

و مبعىن أن املسألة ماشي مسألة أننا نصوب غري نصوص أ
ا بني نوجد انتخابات ولكن هو التفكري شامل يف العالقات م

ات من اجلماعة الصغرى ماعاملستويات الثالث ديال اجل
مون  واإلقليم إىل اجلهة إال ما تعادش أي النظر يف هاد املض

فمن هاد املنطلق حنن  ،أشياء وال يعين غانكونو غري تنرقعك
نشتغل كوزارة الداخلية من طبيعة احلال كوصية على 

ولكن ال نشتغل من  ،اجلماعات الرتابية نشتغل على النص
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ات ت سنة اللي تصنتاغ ما مكنشي هاد اللجنة اللي اشتغلفر 
حزاب سياسية من مجعيات جلميع املكونات يف البالد من أ

من فاعلني وباخلرباء دياهلا أهنا خرجات واحد التقرير اللي 
، ناسبة باش نشيدو به ألنه تقرير جد مهماملدي يعين هتقرير 

وهذا فعال مشروع راه تقرير و ما ميكناش آي خنليو حنطوه ونقل
نه ليس له قانون ولكن راه أنه ليس قرار أنه غري ملزم صحيح أ

فإذا نشتغل يف  ،نبنيو عليه تقرير وأرضية اللي ما ميكناش آي
شروع هاد اإلطار نشتغل على النصوص ولكن كذلك هاد امل

ننا غادي منشيو نوجد ما هو شاي مشروع عادي حبيث أ
ش غانقولو ديال القانون وجنيو الربملان ونقلو أودي أمشروع 

هذا البد أننا نفتح واحد النقاش مع الربملانيني  .يف هادشي
مع  ،خبني احمللينيت املوجودين مع املنمع املسؤولني اجلهويني

لي لدائما آخذا بعني االعتبار األرضية ا ،عدد من الفعاليات
هي موجودة اللي هي األرضية ديال تقرير ديال اللجة 

نو صرحاء و كة حىت فيما يتعلق بالتقطيع باش ناالستشاري
غادي منشي من أرضية اللي هي  ،حىت فيما يتعلق بالتقطيع

هنا ما قالتشي ا وأهنا ما كتشدشاي الباب أصموجودة خصو 
ها بعض  43تفقوا علىوباس  43ها اللي كاين راه 

ل ها الباب مفتوح لتعديالت هنا تدخأي ممكن لالتعديالت ال
املناقشات بينت بأن هناك و بانت االستشارة  أخرى إىل

ولكن اللي ماشي هو معقول وهو أننا نقولو  لألشياءضرورة 
 ين والو غاحنطوح ونرميوه ونقولو أجيوهادشي وكان ما كا

 .نو غانديرو اليوم أو نعاود من جديد شنو غانديرو اليوماش
املناقشات والتشاور  ا حنن نشتغل يف هذا اإلطار وستبدأفإذ

نا قلتها يف يات السياسية ومنتخبة وبرملانيا أمع عدد من الفعال
يف  ني وتناكدها هنا ملا ال حىتاملستشارين هادي يومجملس 

الندوات حىت يف يعين دوائر موائد مستديرة خارج من الربملان 
وهذا  ؟مع الربملانيني ملاذا ال نناقش املواضيع اللي هاد الورش

التوجهات ديال جاللة  ما سنشتغل عليه كما قلت يف إطار
طار كذلك العمل اجليد الذي قامت به اللجنة امللك ويف إ

 .االستشارية وشكرا
 :لسةالسيد رئيس الج
 .الفريق االشرتاكي ،ىل التعقيبمنر إ .شكرا للسيد الوزير

 :محمد عامر السيد النائب
نه إصالح صحيح حنن معكم السيد الوزير، أ

ح اسرتاتيجي بالنسبة اجلهوية  واجلهوية املتقدمة هو إصال
صالح الدولة يف االختالالت اللي كتعرفها هو إ ،لبالدنا

 ،و على املستوى اجلهويزي ألدولة سواء على املستوى املركا
هو استكمال البنيان الدميوقراطي وجعل اجلهات كذلك إطارا 

صالح وكذلك إ ،مله هذه الكلمة من معىنسياسيا بكل ما حت
من  أن العديد ألهنا كنعرف ،اجلهوي ضرورة تنموية قصوى

تعاين منها عدد من االختناقات واإلكراهات اليت 
عف اللي موجود على ماجي من الض ،اإلصالحات اليوم

 .مستوى اجلهوية
ال تضيع بالدنا نتمىن يف الفريق االشرتاكي أوهلذا  

، هذه الفرصة احليوية بالنسبة إلصالحها وإصالح دواليبها
و اللجنة امللكية حقيقة دارت عمل جيد اللجنة اجلهوية أ

املقرتحات املرتبطة باالختصاصات سواء فيما خيص املشروع و 
ا ولكن مالحظتن ،رتحات املرتبطة بالتقطيعو مبا خيص املقأ

اق ته تنجز يف سيين هاد املشروع يف مشولاألساسية واجلوهرية أ
و ما  سياسي ودستوري آخر، وهلذا كنعترب بأن ما عندوش أ

كيتمتعش بنفس الروح اإلصالحية اللي عرفتها املؤسسات 
وهلذا البد  .فيما بعد وخاصة املرتبطة باإلصالح الدستوري

راجعة جذرية وحتيني هاد املشروع على ضوء السياق من م
قول حتيني هاد املشروع يف ، وإمنا أالسياسي والدستوري اجلديد

شقيه املتعلق باالختصاصات حىت تصبح اجلهة إطارا سياسيا 
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قويا وحىت تصبح اجلهة كذلك تتمتع مبا يلزم من صالحيات 
اش وكذلك ب ،واالختصاصات باش تقوم بأدوارها السياسية

ومن هنا كتجي قضية  ،تصبح اجلهة إطارا تنمويا مالئم
 ،التقطيع اجلهوي اللي ماشي مسالة ثانوية بل مسالة حيوية

ألنه اإلطار الرتايب جيب أن يكون إطارا يسمح ببلورة 
يسمح بتدبري التنمية  ،يسمح بإقامة حكامة جهوية ،املشاريع

 .وشكراعن قرب 
 :السيد رئيس الجلسة

 .احلركي الفريق، شكرا
 :السيد علي كبيري النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 األخوات اإلخوة النواب،
ن املغرب عرب نريد أن نؤكد من موقعنا كفريق حركي أ

 محاية حىت فيما خيص ،تارخيه الطويل مل يكن دولة ممركزة
بالك  املغرب كانوا يستنفرون القبائل فما الثغور امللوك ملوك

ن ، أن على مستوى اجليش أو املدافعني على الثغورذا كاإ
بالك بقطاعات يعين تستنفر القبائل وتستنفر اجلهات فما 

يفكر منذ  ب عرف متركزا مع فرض احلماية وبدأاملغر  .خرىأ
ويف أواخر  ،السنوات األوىل لالستقالل يف تقطيع جهوي

من القرن املاضي كان املغرب مقسما إىل سبع  الستينات
ذا بعد اسرتجاع األقاليم اجلنوبية إ 3إذا أضفنا ليهم جهات 

 2ديال اجلهات يف اجلنوب غادي نكون يف  3ضفنا ليهم 
حاليا نظن  ،21-21اجلهة من طبيعة احلال يف  41فزنا ب 

بأن مستقبل املغرب يف اجلهوية ومستقبل املغرب من طبيعة 
 ،سياسة القرب يف اجلهوية، و احلال من الناحية التنموية

والتقرير الذي جاءت به اللجنة امللكية يلح على هاتني 
واملغرب فيما خيص باجلهوية مر بتجارب  ،النقطتني باألساس

نه توجه اللجنة امللكية االستشارية لعزل مناطق ، ونظن بأعدة
 ،ةدعها يف جهة واحمجما وراء األطلس ومناطق الضعيفة و 
ولة بدعم نه ستلتزم الدجهة تافياللت درعة توجه سليم أل

 .شكراهذه اجلهات حىت تصل إىل مستوى اجلهات األخرى 
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيد الوزير، شكرا السيد النائب
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

اد الورش هو ورش للجميع ال أنا أعتقد بأن فعال ه
إذا ساهم فيه اجلميع ولكن كذلك  ن ينجح إالميكن أ

ربية والروح اللي تبنات عليه وهو أوال نسامهوا فيه بالروح املغ
بدينا هاد العمل وحنا املغاربة ماشي حنايا حىت اللي منني 

بداو قبل منا تيهضر على التدرج والتجارب الدولية اآلن 
 تيخص نكونو معقولني ت بأن فعال تيخص نكونو جدينيورا

ك مثال ولكن منشيو بتدرج يف واحد العدد من األشياء نعطي
ن حتدد االختصاصات بصفة ديال االختصاصات ال ميكن أ

هنائية يف قانون تنظيمي ألن غادي نضيع الفرصة ديال اجلهة 
يف  4283الفرنساويني اللي بداو يف  م مثال اليو 

هادي ما  خرج راه مازال قانون آخر ياله  االختصاصات
ن هناك تطور تيخص هاد القوانني شي سنة مبعىن أكامال

لالمتركز ديال القرارات ديالنا تكون قابلة هلاد التطور عندنا ا
كن نعرف راه ختص خيرج موازاة مع هاد القانون باش مي

غل غادي طلق هذا هو اللي بغينا نشت اإلدارات شنو هو اللي
ح عليه يف روح ما نقولشي تضامنية يف روح مجاعية يف رو 

هاد الورش يستحق ديال املصلحة العليا ديال هاد البالد ألن 
وبالنسبة للصورة  ،نجح بالنسبة للمغربحقيقة أن ينجح وي
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ديال املغرب وبالنسبة للتقدم والتنمية ديال املناطق املغربية 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد الوزير

عني منر إىل سؤال حول تسوية وضعية األوراش التاب
لإلنعاش الوطين واجلماعات احمللية للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة
 :السيدة ثريا إقبالالنائبة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
هاد السؤال كان مربجما منذ شهرين  ،السيد الوزير

نذاك فضلنا ولكن لعدم استطاعتكم حضور اجللسة الشهرية آ
ولعل يف كل تأخري خري ألن بني  ،أن نؤجل طرح السؤال

سؤالنا يتعلق بشأن عدد من  .ذلك التاريخ واليوم جد جديد
مدرسة  ابعني لإلنعاش الوطين وهم خرجيمسريي األوراش الت

فواج قدمية جدا من فوج ألشغال العمومية وهم يتنمون إىل أا
وزارتكم يف  مت تعيينهم من طرف 82حىت  84 84 42.2

اإلنعاش الوطين ويف اجلماعات احمللية وأدجموا يف السلم 
ن ذلك التاريخ إىل حد ولكن مجدت وضعيتهم م ،اخلامس

منهم من قضى حنبه ومنهم من  ،م اخلامسلسقريب يف ال
ومنهم من  ،ختلص من سجن السلم اخلامس باملغادرة الطوعية

نرب من السنة ففي شهر دج ،الزال ينتظر إىل حدود قريبة جدا
  .الفارطة توصلوا بقرار ترقيتهم إىل السلم السادس

علما بأن نظرائهم خرجي نفس  ،السيد الوزير
املدرسة الذين حالفهم احلظ يف االلتحاق بقطاعات أخرى 

نريد أن  ،مثال التجهيز والنقل وصلوا اليوم إىل السلم العاشر
ء نعرف هل لديكم النية يف استكمال تسوية وضعية هؤال

مر وإذا كان احلال كذلك فبأي وترية ألنه إذا مت األ ،املسريين
سنة فما  24ن ينتظر لشكل الذي مت عليه من قبل فيلزم أبا

فماذا تعتزمون  .فوق ليصلوا إىل السلم الذين يتطلعون إليه
 .وشكرا ؟فعله يف شأن هذا امللف الشائك

 :السيد رئيس الجلسة
 .للسيدة النائبة راشك

 .سيد الوزيرتفضلوا ال
 :وزير الداخليةامحند العنصر السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيدة النائبة،

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
فعال كل تأخري فيه خري ألن ملا كان كنت غاجناوب على 
السؤال كنت غادي نقول فنحن على وشك االنتهاء من هاد 

كان مطروح ماشي من اللي يف احلقيقة اإلشكال اللي   ،امللف
كان مقبول أن هاد الناس ألن    املبدأناحية املبدأ من ناحية 

كاين أمثلة يف الوظيفة العمومية ديال الناس يف نفس املستوى 
دياهلم اللي فعال مروا بسالمل أخرى ولكن كان خالف يف 

اج حبيث أن حنا كنا  بدأ ديال هاد اإلدمالتاريخ ديال امل
لتاريخ اللي جاو الوزارة وما كانشآي اج من اهنم إدمكنطلب أ

ن حتل هاد اإلشكال وتوصل القرار دياهلم يف آخر الدخول اآل
دوزو للسلم ، وقرارات أخرى غادي تنطلق باش يالسنة

يعين  وغادي ياخذ 3443بتداء من شهر يناير السابع ا
ن الوضعية دياهلم سويت كما االستحقاق دياهلم مبعىن أن اآل

فمن  .خرضعية زمالئهم يف القطاع العام اآليعين موازاة مع و 
شكل اللي كاين هاد الناحية ما وقع حىت شي مشكل رمبا امل

ن دجنرب لسبب بسيط وهو أ 24وهو أن ما ختلصوشاي يف 
 les mandatsن يف شهر دجنرب يعين تتوقف تتعرف أ

 توصل باملستحقات دياهلم يف هاد الشهر إنواآلن راه غادي ي
 .وشكراشاء اهلل 

 :السيد رئيس الجلسة
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 .تفضلي السيدة النائبة؟ تعقيب، الشكرا السيد الوزير
 :النائبة السيدة ثريا إقبال

 .شكرا السيد الوزير
السيد الوزير هاد الفئة كطالبكم بتسوية عادلة 

ألن إذا قلتم بأن غادي يدجموا يف السلم السابع  ،وحقانية
تربو دخلوا فهذا يعين أهنم سوف يع 3443ابتداء من يناير 

وهم يتطلعون غلى السلم أكرب  ،سنة 34ملدة  1للسلم 
السيما وأن  2م سلم الذي جيبأن يكونو فيه هو السلفمعلم ال

هاد الناس كلهم يف سن التقاعد ووقع عليهم ذنب وحيف  
حبيث يطالبونكم ليس فقط بتسوية الوضعية  ،كبري جدا

 1السلم  ولكن جبرب الضرر ألن هاد الناس اللي بقاو حبيسي
بأن تكون هلم عوائل  ن نطالبهمكيف ميكن أ. سنة 24ملدة 

ش وكرامة فيطالبونكم بتسوية الوضع بشكل بأن يكونو عي
 .عادل

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد الوزير، شكرا السيدة النائبة

 :وزير الداخلية امحند العنصر السيد
 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة

غادي نشوفو احلالة ديال  حنالة ي حال احلاأعلى 
هاد الناس ولكن أنا كنعرف أن املشكل اللي مطروح هاد 

يف  ايعين ملا كانو  3441الناس راه ما جاو عندنا حىت 
ما  3441األشغال العمومية ملا جاو اإلنعاش الوطين يف 

كن كان بعض احلاالت سنة مي 34ميكنش تكون عندهوم 
عندي واحد بواحد  .41 ،غادي نشوفو احلالة دياهلم

وتنعرفهوم غري هو اللي كاين اآلن الوضعية دياهلم تسوات 
مثلهم مثل الزمالء دياهلم يف القطاعات األخرى ديال 

باخلصوص ألن من مت جات األغلبية  ،األشغال العمومية
إذا كان  ،دياهلم وسينطبق عليهم ما هو منطبق على اآلخرين

ألقدمية أو يف النقل هاد الناس عندهم احلق باش يعين يف ا
لكن ما تقوليش على باألقدمية ما كاين حىت شي مشكل و 

 .شكرانا ياله بدا املشوار ديايل سنة وأ 24ظهري 
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكر للسيد الوزير
السؤال حول اشتداد معاناة السكان يف العديد من املناطق 

ريق بسبب الثلوج للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الف
 .االشرتاكي

 :السيد المختار راشديالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

ن هاد السؤال أصبح يعيد أو يطرح من طبيعة احلال أ
هاته  ،نفسه بنفسه ألنه يتعلق باملناطق اجلبلية واملناطق القروية

كلما كانت املؤكد أن   قتصاديا واجتماعيا ومناملناطق املهمة ا
ال وتعيش واحد أو الثلوج إ الفيضاناتو احلرارة أو أشدة الربد 

السؤال  .زمة خانقة إال و تعيش يف واحد العزلة شبه تامةاأل
ديالنا السيد الوزير ماهي اإلجراءات العملية اليت تعتزم 
احلكومة القيام هبا من أجل رفع هذا التهميش يف أبعاده 

جتماعية ورفع معاناة هذه الساكنة احملاصرة االقتصادية واال
 .وشكرا ؟بالثلوج

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا جواب السيد الوزير

 :وزير الداخلية امحند العنصر السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السيد النائب المحترم،
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زم تيمكن يل نقول ماشي اإلجراءات اللي تتعتأنا 
م هبا اليت قامت هبا ألن هادي إجراءات منذ احلكومة تقو 

ت يعين عندما وقع .344عدة سنوات خصوصا منذ 
برنامج سنوي تقوم به الوزارة ن احلدث ديال أنفكو هناك اآل

عند اقرتاب يعين كل موسم ديال الشتاء ديال الربد حبيث أن  
ألف  123دوار اليت متثل  4424كاين إحصاء اآلن ديال 

اللي موجودة يف مناطق اللي  ،إقليم 33 نسمة وموزعة على
وهاذ الربنامج ديال هاذ  .ممكن أهنا تتضرر بتساقط الثلوج

الدواوير كلها وهو عند االفرتاض ديال موسم الشتاء كل سنة 
لي نقول ليكم الواللي ميكن تقوم أوال،  .إال وهناك جلن لتتبع

ن يف املائة كلهم وضعنا فيهم يعين املكا 84فهاذ الدواور 
ميكن تنزل فيه الطائرة املروحية بأن عندنا مستودعات  اللي

جهوية وإقليمية قرب هذه املناطق اليت هي مزودة مبواد غذائية 
وبأغطية أن هناك يعين واحد احلشد ديال اآلليات سواء ديال 
الدولة أو ديال القطاع ديال اخلواص قرب يعين املسالك اللي 

وهاذ السنة ميكن يل نقول  ،ميكن هلا تكون مقطوعة بالثلوج
ليكم أنه يعين ما ضطريناشاي نستعملو هاذ يعين األكثرية 

ألن الدواوير اللي كانت معزولة  ،ديال هاذ اإلمكانيات
ولكن حنن  ،ساعة وتفتحت الطرق 18ألطول مدة كانت 

نتابع بطبيعة احلال هذه األماكن وهاذ الدواوير اليت هي 
ت حسب يعين املدة  اللي د املستويا 2خمتلفة ألن عندنا 

جاهزين للتدخل يف أي وقت،  ميكن لكم معزولني فيها وحنن
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 ؟تعقيب السيد النائب شكرا السيد الوزير،

 :المختار راشديالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير،

غري نذكر بأن سبق لنا طرحنا نفس السؤال على 
كان جاوبنا ياله هاذ السنة فهاذ واللي   ،السيد رئيس احلكومة

الدورة هاذي اللي جاوبنا هو وزير التجهيز والنقل، تكلم على 
التنمية تنمية هاذ املناطق اجلبلية والقروية، تكلم على صندوق 

نتاع التأهيل الرتايب على التنمية القروية تكلم على برامج 
 البشرية إىل غري ذلك احنا كيما يقول املثل الصيين السيد

الوزير علمين كيف أصطاد خري من أن تعطيين مسكة كل يوم، 
حتل املشكل ما ميكنش هاذ الربامج املومسية هي اللي غادي 

نتاع التهميش اللي كيعاين منو العامل القروي واملناطق اجلبلية 
واملناطق احلدودية، كاين برنامج مسيتوه فإطار التنمية البشرية 

القة ديالو من مدينة جرادة واللي عطى صاحب اجلاللة االنط
التأهيل الرتايب اللي مشل بالضبط املناطق  امسهالسيد الوزير 

إقليم فني وصل ؟ حلد  33اجلبلية واملناطق املهمشة اللي فيها 
ش هلا الربنامج ما تدار  اآلن حىت املسالك اللي جاية فهاذ

كيفاش ممكن   3441إىل  3444الدراسة هذا برنامج من 
املناطق اللي معزولة دبا بالثلوج كيشملها واحد نفكرو أن هاذ 

الربنامج حلد اآلن املسالك ما فيهش واملسالك مادارتلهاش 
كيفاش نفكرو بأن العامل القروي ما فيهش كهرباء   ،الدراسات

فالوقت اللي كنشوفو اإلنارة العمومية إذن كلها عندها 
الكهرباء، كيفاش كنفكرو باش نرفعو احليف على العامل 

فالوقت اللي كنديرو التأهيل كانديرو الرخام فالشوارع  ،لقرويا
والناس فاملناطق اجلبلية ما عندهومش حىت البئر باش يشربو 

اجلماعات اللي ممكن  ،املا، ما كاينش تعميم للكهرباء القروية
تلعب هاذ الدور يف إطار التنمية اللي منوطة هبا مجاعات 

نتاع املياه لية فيها أراضي اجلب فقرية وختلقت فقرية، املناطق
والغابات هاذ الناس ما يقدرو حيطبو ألن احلطب متا كيتهرب 
وكيمشي ملناطق أخرى ما يقدرش يفلح ألن هاذيك املنطقة 
فيها الغابة، كيدير هاذ السيد يعيش فذيك املنطقة ؟ ما 
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عندوش املاء ما عندوش الكهرباء ما كاينش املسالك ما  
التعليم ما كاينش برامج فالحية كاينش الصحة ما كاينش 

تلك املناطق، فخصكم تفكرو كحكومة كيفاش اطة بألهنا حم
 .....تنميو املناطق

 :لسيد رئيس الجلسة ا
 .اجلواب السيد الوزير شكرا السيد النائب احملرتم،

 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

توه وهي راه الشق اللي طرح :السؤال راه فيه شقني
والثلج أنا قلت لكم شنا  ءما هو الربنامج االستعجايل للشتا

هو، التنمية ميكن نذاكرو عليها من بعد أنا غري اللي بغيت 
 ،راه هذا هو املشكل اللي مطروح لنا ،نقول فهاذ اخلطاب

عندما نتحدث عن الثلوج عن العزلة كأن كنهضرو على 
يه الطريق تتقطع الناس مغرب آخر اهلل أودي وا الثلج كاين إ

 ،ع رآه الال اخصنا انكونوا كنهضروا بالواقعو متيموتشي باجل
أنا متفق أن املناطق اجلبلية اخصها تنمية أخرى أن اخصها 

ي دائما  اللالتجهيزات أخرى ولكن منعطوش ديك الصورة 
كتعطى اليوم حىت يف اخلارج كدخلوا يف االنرتنيت ملا كتهضر 

ألف مرة اهلل يودي  34ملغرب كتلقى على الثلج كاين يف ا
مرتو رآه  4844مرتو ماشي أكثر رآه عندنا مناطق  4144

، فإذا كيخصنا مرتو رآه عايشه 3444عندنا مناطق يف 
ه الرتوين، ولكن انقموا مبا جيب أن نقوم بوا من هد احنييد
  .وشكرا
 :الجلسةرئيس السيد 

 .شكرا للسيد الوزير
 ،اع عن شركات األمن اخلاصةالسؤال األخري يف هد القط

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 
  .للوحدة والتعادلية

  .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد صبحي

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
 ،السيد الوزير المحترم

كات األمن اخلاصة دورا مهما يف تشغيل شر تلعب 
، مما يساهم يف تقليص نسبة البطالة ،عدد كبري من الشباب

ه الشركات عدم التزام تطبيق غري أنه يالحظ على هذ
اليت تلتزم باحرتام احلد األدىن  ،مقتضيات مدونة الشغل

فيها توفري مبا لألجور وضمان حقوق األساسية للمستخدمني 
ية، مما يعرض حق االنتماء احلرية النقابملتزمات العمل و 

ا ما العديد منهم إىل الطرد التعسفي يف حالة ممارسة احلق وهذ
نتساءل  وعليه .حصل ببعض الشركات يف مدينة صويرة

ذكرة األخرية ه امللسيد الوزير عن مدى تطبيق فحوى هذا
األمن اخلاص وشروط العمل داخل  مستخدماملتعلقة بتشغيل 

لتطبيق قانون  .3.2.2سات حسب املرسوم رقم هذه املؤس
  .وشكرا السيد الوزير 44..3رقم 

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

 ،السيد النائب المحترم
مشينا فعال بري، ألن بغيت أنصحح واحد التعأوال 

فيه كلنا نتحدث عن شركة األمن ليس هناك شركات األمن 
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يعين من يقوم باألمن هو الدولة هناك شركات احلراسة مكني 
حىت شي إشكال من هده الناحية واملصاحبة ذاك الشي ديال 

le transport  نقول أن فعال هد القطاع وهد النقل بغيت
ي وقع فيه ملدة طويلة  لالالشي كله باش يسري تنعرفوا كلنا أنه 

كان واحد الفراغ قانوين وقع فيه واحد النوع ديال التجاوزات 
ان لي كالال احلراسة وتوظف وكلشي تتخلق الشركات دي

 .البستنة وأشياء أخرىوكخلط ما بني احلراسة والنقل و 
وبطبيعة احلال كان من الناحية حىت املهنية ديال األعمال 

لقانون ت وجا ااهمة مكنتش بقه األعمال املهلذحىت الضمان 
لي قال بأن هد الد القطاع و اهالذي نظم  41..3يف 

أهنا أوال إال  ،معينة شروطختضع لواحد الخصها الشركات 
حىت شي حاجة  ديراو النقل مقوم غادي دير احلراسة تما

لي غادي الأن الناس  ،وثانيا .اد الشي هذاأخرى من ه
د العدد ديال الشروط د العمل يكون عندهم واحاتوظفهم ه

لي ميكن هلا بالشواهد الات ءافومتوفرين على بعض الك
ه ذسنني ه 1طويل أجال أكثر من  وتعطى واحد اآلجال

حىت خيرج نص يعين  يتنفذاألن القانون قال بأن القانون م
 1 خرجاللي من بعد النص التنظيمي  1خر نص وآتنظيمي 

 .ة املاضيةرب السنلي هي كانت يف شتنالأشهر من بعد 
 ساريرب السنة املاضية أصبح القانون إذن يف شتن 

املفعول وجدنا أن مع األسف مع حسن احلظ ميكن رآه 
أن  يف هذا البابشركة رآه بزاف بالنسبة للمغرب  144
ت امللفات دياهلا وصوبت األمور دياهلا احطهي  244النص 

لي الهي  4.4أو  414كاين   244ولكن حىت ديك 
ن يعين أخر إنذار واآل .تقبلتاللي وط املقبولة و الشر  اعنده

تعطى للجزء األخر إما يوضعوا األمور دياهلم يف هد األيام 
م هباد العمل اهده أو غادي يتمنعوا هنائيا بصفة هنائية من القي

 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا للسيد الوزير تعقيب السيد النائب

 :محمد صبحي النائب السيد
يف إفادتكم و ك السيد الوزير على جوابكم نشكرو ت

شرتيش ليها هو اهاد املوضوع شي مشاكل السيد الوزير م
فيما خيص أوقات الشغل اللي كتربمها هاد الشركات مع كيما 
قليت نصححوا ديال احلراسة مع مجيع املؤسسات السياحية 
وال التعليم وال غريها كتلقى ديك العقدة كتوفر على مجيع 

فعة لصاحل وانني املنظمة للشغل، األجور مرتلقا :الشروط
ولكن  .، التغطية الصحية إخلاالجتماعيصندوق الضمان 

جند العكس فاش كنلقاو هاد الشركات كتعاقد مع 
فيها والوا ما  ما االلتزاماتهاد  االلتزاماتاملستخدمني يف 

رحوا ركة يعين وقت ما بغاتوا تسرحوا تسزم به الشالتزام كتلت
يف اإلقليم  السيد الوزير كاين مشكل ثاين اللي عندنانزيدك و 

ليم يعين  و املشاريع اللي كتواجد يف اإلقهو أن املشكل كتعلم
ولية للسكان املدينة شباب وشابات كنحاولوا نعطيو فيها األ

ديالوا إال أن هذا الشركة كتعمل بالعكس على داك الشيء 
كن مها ول ،حنا ماشي ضد الناس جييو مستخدمني من برا

أوال عندهم األجر زهيد وكيلقاو مشاكل يف السكن ويعين  
كيكون ضعف يف املردودية دياهلم وهاد الشيء موقع لينا يف 
أوطيل سوفيتيل احملطة اللي دشنها صاحب اجلاللة وكانت 

منصب شغل وإال جيتوا تشوفوا  4444فرصة خللق ما يناهز 
 .س اللي كايناإلحصائيات دياهلا كتلقاو السيد الوزير العك

ن منني كتسايل هاد العقد لوزير هو أالطامة الكربى السيد ا
ديال هاد الشركات كتلقى املآل هلاد العمال الشارع وكتجي 

ت الصفقة وكتلقى اشي شركة أخرى وكالدير اللي شد
هادوك الناس اللي عندهم التجربة  االعتبارمكتاخدش بعني 

يطرح لينا يف اإلقليم  وهذا راه مشكل كبري ك ،يف هاد امليدان
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شاب وشابة عرضة للشارع وشكرا  144كنلقاو أكثر من 
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا للسيد النائب تعقيب السيد الوزير

 :الداخلية وزير، امحند العنصر السيد
 ،شكرا للسيد النائب احملرتم

ا قلت يعين أصبح أعتقد اآلن مبا أن القانون كم 
هاد املدة ألن يف احلقيقة كان كيخصنا من  عول بعدساري املف

شتنرب نوقفوا كلشي ولكن يعين بغينا نزيدوا خنليو هاد الشي 
اآلن عندنا اآلليات كلها باش ميكنا نضبطوا ال العقد  .شوية

وال يعين نطلبوا من الناس اللي مكلفني باملستخدمني أن 
ن يف هذه الشروط كلها ديال القانون ال تطبق وهذا ما سيكو 

 .شاء اهلل ألن اآلن القانون أصبح ساري املفعول األيام إن
 :السيد رئيس الجلسة 

وشكرا لكم على حسن املسامهة ديالكم  ،شكرا للسيد الوزير
سؤال  ،ىل قطاع الشباب والرياضةوننتقل إ  .يف هذه اجللسة

كأس   نهائياتبمشاركة املنتخب املغريب  آين متعلق بتقييم
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  ،ب إفريقياإفريقيا جبنو 

 .فريق التجمع الوطين لألحرار تفضل السيد النائب
 :محمد بن محمد السالسي النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء المحترمون

 ،السادة النواب
  ،السيدات النائبات المحترمات

ر بعد خرى السيد الوزيالشعب املغريب صدم مرة أ
ما هو تقييمكم وما  .ولطين من الدور األإقصاء املنتخب الو 

 .وشكرا ؟هو خمطط مستقبلكم باحملطات الرياضية املقبلة
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا تفضل السيد الوزير
 :الرياضةالشباب و  وزيرمحمد أوزين  السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيدات والسادة النواب األفاضل

ميكن غا طبعا كجميع املغاربة  ،ائب احملرتمالسيد الن
فق معاك ألن فعال كانت صدمة الن للمرة الرابعة للتوايل نت

ملنافسة يف الدور األول لدرجة أهنا اوحنا كنخرجوا من غمار 
أصبحت عقدة لدى املغاربة وهذا هادي معاناة كنتقامسوها 

غري هو تشخيص  .مجيعا يعين كمواطنني قبل مسؤولني
يف السابق هو ش على األشياء اللي سبق وأننا قلناها منخرجو 

ية وعموما وكرة القدم االرتقاء بالرياضة الوطن أن طبعا أن
باخلصوص راه ما ميكنش تكون إال وفق واحد املنظور اللي 
قلناه وأكدنا عليه ورمبا ما غاديش نأكدو عليه بالشكل 

د الكايف هو أنه كينتظرنا عمل شاق عمل قاعدي ألن إعدا
اخللف وإعداد األبطال راه ما كندوزهم فماكينة من هنا 
وخنرجوها هلنا راه وفق واحد العمل شاق ونفس طويل وأنا  
كنتفق معك هاذ العمل اليوم ما عندناش ما درناهش وهذا 
هو اللي كيفسر رمبا هاذ السنوات العجاف اللي عندنا 

، فالرياضة ورمبا تيعطي حىت واحد الشرعية للسؤال ديالكم
طبعا الناخب الوطين ما توفقش أنه يعطينا فريق متجانس 
ولكن ما غاديش نكونو قاسيني فحقو ألن أيضا بواحد النوع 
من املوضوعية أيضا نعرتفو بأنه ماكانش عندو رمبا الوقت 

شهور ما ميكنش يعطينا فريق  2الكايف ألن فظرف ديال 
عاد  متجانس فواحد الوقت اللي ما كانش عندنا فريق ياله 

كنوجدو فاملالمح ديالو وبالتايل شفناه ميكن حىت هو براسو  
كان كيكتشف الفريق وهو داخل فغمار املنافسة وجا حىت 
للمباراة الثالثة عاد شفنا ميكن النواة ديال واحد الفريق اللي  
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كنتمناو من اهلل سبحانه وتعاىل أنه فعال يعطي هاذ االنطالقة 
 را،الصحيحة يف االجتاه الصحيح وشك

 :السيد رئيس الجلسة 
 شكرا للسيد الوزير،

 تعقيب السيد النائب ؟
 :النائب السيد محمد بن محمد السالسي

على اإلجابة ولكن السيد امسح  ،شكرا السيد الوزير
، املعاناة اأنه كتقامسو كرتدوا     ايل غادي نقول شفتكم رجعتو 

احنا يئة الشعب املغريب بغا احلقيقة بغا تكون عندكم جرأة جر 
هو سبب اإلقصاء أنكم سبقتم  عندنا تقولو احلقيقة شنو

فبزاف د املنتديات قلتو بأن عندكم عصا سحرية وغادي 
جتيبو شي حاجة سنة كاملة وهذا كنأكدوه كمتتبعني للشأن 

سنة كاملة كلها  ،الرياضي بالنسبة لكرة القدم راجعة إىل الوراء
ندنا الثقة فيه بيع الوهم للشعب املغريب، الناخب الوطين ع

ولكن لو ما كنتوش  ،وعطيوه الوقت وعطيوه اسرتاتيجية
عطيتونا اسرتاتيجية شاملة وفلسفة جديدة باش متشي البالد 

حدانا غري دولة وحدة دارت  ،ومتشي كرة القدم مزيان
اسرتاتيجية وجنحت فجميع اجملاالت فالكرة فالفوت يف أي 

روبا ف دات كأس أو  88فرنسا دارت دراسة ف  ،حاجة
ما ميكنش جتيو وتقولو لنا عندنا غدا  ،دات كأس العامل 28

غادي نعطيو منتخب وبعتو الوهم ونزلتو عندنا خامت سليمان 
هلذا خص تعطيو وقت  .بأننا غادي حنققو غادي حنققوه

ديالو ما جتيبوش  اآلراءوخص جتلسو وتسمعو للشعب املغريب 
وطين لألحرار  واحد مقرتحات خيالية وهلذا كنطالبو كتجمع

بأن هذا بداية فشل جزء من احلكومة وأنكم ما عندكمش 
اسرتاتيجية وكنحملو املسؤولية حىت لرئيس احلكومة اللي ما 

سياسة وطنية للنهوض  مهتمش هباذ اجملال هذا كذلك غياب
هلذا بغينا  ،وذاك لغياب اسرتاتيجية شاملة ،بالرياضة املغربية

ف ف بالفشل ديالكم وتعرت قيقة وتعرت أنك خترج من هنا حب
احنا هنا شوف هاذ الشي اللي بالفشل ديال املخططات، 

أن الناس  ،تنقول أنا ماشي أنا تنقول الشعب املغريب شنو بغا
ماشي أنا اللي تنقول هاذ الشي الشعب ، شنو غتطالب منا

  .والشارع املغريب
كنحتج بعدا على هاذ السلوك هذا   ،وهلذا خصكم

السيد الوزير بغيناك تعرتف باحلقيقة وتعرتف  هلذا ،اللي قاطعو
بأنكم ما درتو حىت شي حاجة لسنة كاملة ونتمناو هذا فشل 
نتمىن ما يتعممش على املسائل األخرى احنا عارفني هاذ 
احلكومة غادي تكون مثال وال السياسة ديالكم فاشلة هلذا 

عندكم  ،وعندكم اسرتاتيجية ،بانت هنا تنداركو األمور
وصلت لألحياء  ،عندكم قاعات مغطاة ،كبرية  مركبات

 ،عندكم رسالة ملكية بالصخريات ،عندكم اسرتاتيجية سابقة
  .عندكم مؤسسة حممد السادس منوذج

 :السيد رئيس الجلسة 
 .جواب السيد الوزير على التعقيب ،شكرا

 
 

 :الشباب و الرياضة وزيرمحمد أوزين السيد 
كنستحضر واحد القولة   فاحلقيقة أنا دبا ،شكرا على التعقيب

ما يل نقوهلا لك كنهضر معك بالقلب كوامسح  ،شهرية
زعما  "فافعل ما شئت إن مل تستح" ،هضريت معايا بالقلب

 ..بكل صدق
 :السيد رئيس الجلسة 

   .كمل السيد الوزير
 :السيد محمد أوزين وزير الشباب و الرياضة

 ..نسحبهاادي غ
 :الجلسة رئيسالسيد 
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، اهلل يرضي عليك ،كمل السيد الوزير  ،أرجوك السادة النواب،
راه ما كنسمعوش ، أرجوكم كمل اجلواب ديالك السيد الوزير

 ،أنا بعدا ما مسعتش أشنو قليت
  ـ،تفضل السيد الوزير كمل اجلواب ديالك، السادة النواب

  .كاين اهلدوء صايف تفضل
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

 س،شكرا السيد الرئي
 ..طبعا قلت 

 :الجلسة رئيسالسيد 
راه حنا فاجمللس أنا اللي كنسري  .أرجوكم السادة النواب

 .اجللسة تفضلي السيدة الرئيسة
 :(نقطةنظام) رشيدة بنمسعودالنائبة السيد 

يؤسفنا يف الفريق االشرتاكي إىل أن نصل أن نسمع 
 وصادر من وزير ،مثل هذا الكالم يف مثل هذه القبة املوقرة

حنن نتضامن يف الفريق االشرتاكي مع  ،مسؤول يف حكومة
 ،أي نائب ونائبة يقع املس دياهلا من خارج هاد املؤسسة

فكيف بنا ال نتضامن مع نائب يقع املس ديالو داخل هذه 
 .ة و اجلهاز التنفيذيمو كاحلالقبة ومن طرف 

 :الجلسة رئيسالسيد 
وزير  تفضل السيد ال ،أرجوكم ،شكرا السيدة الرئيسة

راه ما كتخدوش  ،اهلل يرضي عليك ،كمل اجلواب ديالك
السيدة الرئيسة دارت نقطة نظام ، جاوبناها . القرارات انتما

وزير ألن ما كنسمعوكش السيد ال ، تفضل السيد الوزير،صايف
 .امليكرو شوية بعيد عليك

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة
أوال أنا و، ميكنش تسمعين فهاد اجلأكيد ما 

ال نقوهلا،  ،استحضرت مقولة ما وجهتها حلىت شي احد
ما كنبيعوش   ،ما ميكنش نقبل اهتام ديال ،نقوهلا غادي نقوهلا

يتزايد علي شي واحد يف هاد ا، ممغاربة حناللالوهم 
 ..الشيء

 :السيد رئيس الجلسة 
 .رفعت اجللسة ألداء صالة العصر انتهى الوقت السيد الوزير،

 :رئيس الجلسة السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

ىل القطاع الطاقة واملعادن واملاء نستأنف اجللسة وننتقل إ
 ،سؤال حول التدابري الكفيلة حبماية الرمال الشاطئية ،والبيئة

للسادة النواب احملرتمني من فريق االستقالل للوحدة 
  .والتعادلية

 :النائب السيد بولون السالك
 ،يسشكرا السيد الرئ

 ،السادة الوزراء
 ،نالنائبات النواب المحترمو 

نتيجة  النهب، لشىت أنواع ةشاطئيالتتعرض الرمال 
وضعف املراقبة وانعكاس  ،تزايد طلب أمام التوسع العمراين

ووضعية الشواطئ وغريها  والبيئي ذلك على التوازن الطبيعي
لثروة ه اا هي التدابري املتخذة حلماية هذم .من النتائج السلبية

 وشكرا  ؟الطبيعية من االستنزاف
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تفضلوا السيد الوزير، شكرا للسيد النائب
 :البيئةوالماء و  المعادنلسيد فؤاد الدويري وزير الطاقة و ا

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،شكرا السيد النائب المحترم

التنمية االقتصادية اليت عرفتها بالدنا  ،كما تعلمون
خاصة على مواد البناء و املواد  على رتفاع الطلباأدت إىل 

ا أدى إىل تزايد ، وهذومواد البناء وأشغال بصفة عامة
، ولألسف ال زالت هد حاجيات السوق من الرمال خاصة
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ع من استخراج الرمال من الشواطئ ؤدي إىل ارتفا الظاهرة ت
  .من الكثبان الرملية

الساحلية إلشارة السوق الوطنية تعتمد على الرمال لو 
لتلبية حاجيات السوق يف املائة من اإلنتاج  84ة تفوق بنسب

على الرمال له  طاملفر  الضغط ذالكم أن ه دكه وأ .الوطين
يعين  .تأثري سليب على البيئة خاصة على الساحل بصفة عامة

فيعين ال بد من  ،ه اإلشكاليةوعيا هبذو الستدراك هد احلالة 
ومنها فعلى  ،اجهاتتدخل السلطات املعنية على عدة و 

وكذلك قوانني  ،الصعيد التنظيمي كاين عدة قرارات ودوريات
على تأثري الاملتعلق بدراسة  42-43أذكر منها القانون رقم 

ع املقالع منها مقال كل حيث أن هد القانون يعين ،البيئة
البيئة وكذلك  على تأثريالن خاضعة لدراسة الرمال يعين اآل

 l'enquête عملية لبيئية بعد احلصول على املوافقة ا
commodo     البحث العمومي وهد القانون بدأ يف أي

منشور السيد الوزير األول بتاريخ يونيو مث هناك  3442
استغالل  هو مراقبة الذي يعين من األهداف ديالو  3444

 .ع الرمالاملقالع وخاصة مقال
أشري كذلك إىل مشروع قانون املتعلق بالساحل  

ومت سحبه بعد  األوىل،يف الغرفة  ألنه داز تعرفوهكتوأنتم  
راه  ،موه إن شاء اهلل مستقبال، مث غادي انقدالدستور اجلديد

موه مستقبال للربملان يف اجمللس احلكومة وغادي انقد اآلن داز
من الساحل و  بانكثوقاية  اللي مت حتيينها هبدف يف الصيغة 

املتعلق باملقالع كاين كذلك مشروع قانون   ،فرطاملغالل الستا
اللي وجداتو قطاع التجهيز والنقل هو اآلن بصدد هناية 

إذن هادو كلهم تدابري . الصيغة النهائية من هذا املشروع
املراقبة بالنسبة لالستغالل املفرط  تعزيزمهمة وكاين كذلك 

 .الرملية للكثبان
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 :بولون السالكنائب السيد ال

فعال أمهية . شكرا السيد الوزير على اإليضاحات
الرمال الساحلية والكثبان الرملية صرحتو بأنه حاجة خصها 

ولكن السيد الوزير استبشرنا خري  ،الرملية الكثبانمن  84%
بأن احلكومة نشرت واحد الالئحة ديال املقالع وقلنا بأنه هاد 

 ،املقالع غادي يعرف واحد القلعة الريع اللي كاين ديال
وغادي يعرف واحد اجلزر ولكن اللي وقع هو أنه السيد 

بدل احلكومة ما متنع رمال  3442الوزير فهاد القانون املالية 
الشواطئ باخلصوص وتشجع على الرمال البديلة اللي هي 
السيد الوزير كتعرفها بالرمال املصنعة من اجلبال واألودية 

رهم د 14رسم وهاد الرسم هو دابا يطبق فرضت واحد ال
درهم فحال إىل  14ت هاد للمرت مكعب، والوقت اللي فرض

الشاحنة لكل مواطن لى درهم زيادة ع 4444فرضت واحد 
، ومع الفرض ديال هذا يريد اقتناء هاد الرمال ديال البحر

دابا راه وصل ل  %84صبح النهب تزاد إىل كان ب أ
ورية واصبحوا الناس كيتهافتو ألنه هاد املادة ضر  434%

ن عملية السرقة ليال، كاين عملية يعين مقالع  عليها، كاي
دة ألنه هذه املا ،صبحت اليوم تستغل هلعاكانت مسدودة، أ

درهم كانت  14واحد  غتعرف واحد الضريبة اللي كتسوي
للمرت املكعب املستخرج السيد الوزير، كان عاحلكومة أهنا 

وكاين  ،متنعها منعا كليا وتلقى البديلهاد الرمال الساحلية 
سنوات  44البديل فواحد العدد د األمور من هنا واحد 

والرمال خصها  ،غيكون عندنا شواطئ فعال ولكن بدون رمال
واحد الوقت كبري جدا باش تكون من جديد وباش تكون 
عندنا شواطئ نقدروا نافسوا هبم من الناحية السياحية 

 .وشكرا
 :لسةالج رئيسالسيد 
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السؤال املوايل عن سياسة السدود . شكرا السيد النائب احملرتم
 .للسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للحزب العمايل

 :سعيد بعزيزالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب
خبصوص هذا السؤال يتمحور حول سياسة احلكومة 

 ،الواقع ومادياكار دود وبالتحديد سد تإنشاء الس بشأن
السيد الوزير . شاء اهلل أن يتم إجنازه بإقليم كرسيف املنتظر إن

منذ انطالق سياسة السدود فهاد كما تعلمون هاد السد  
البالد على يد جاللة املغفور له احلسن الثاين، مت وضعه من 
بني السدود اللي غادي تنجز، إال أنه حلد اآلن ال جديد،  

ل ما فيه هو التقرير اللي جيتو به يف إطار مناقشة قانون ك
. املالية واللي قلت فيه أنه مقرتح يف إطار التمويل اخلليجي

السيد الوزير، كما تعلمون أن الدراسة التقنية هلذا السد وهي 
دراسات تقنية ونتمناو أنه تكون األخرية ستتم النهاية دياهلا 

من أجله نسألكم السيد الوزير  .فغضون األيام القليلة املقبلة
 ؟التنفيذ ءات العملية  إلخراج هد السد حليزحول اإلجرا

  .وشكرا
 :الجلسةرئيس السيد 

 .شكرا السيد النائب
 .اجلواب السيد الوزير

 :البيئةوزير الطاقة والمعادن والماء و  ،السيد فؤاد الدويري
 ،شكرا السيد النائب
 ،شكرا السيد الرئيس

يعين إجناز السدود واملشاريع املائية  كما تعلمون وه
كاين   ،هي تندرج يف إطار يعين خمططات ،بصفة عامة

خمططات اجلهوية مندجمة للموارد املائية يف إطار وكالة 

هد وكالة األحواض يشاركوا فيها اجمللس اإلداري  ،األحواض
املصاحل التقنية و منهم السلطات يعين  ني،اجلهوي أو نياحمللي

مستعملني الفالحة والصناعة وإىل و منتخبني ولكن كذلك 
  .أخره

حنن بصدد اآلن لي ال وطين كاين كذلك خمطط
إجناز املخطط الوطين للماء وغادي انقدموه مستقبال 

هدا غادي . واملناخ للمصادقة عليه للماء للمجلس األعلى
خاصة  ،املخططات يف إطار هدو  .3424يعطينا رهية من 

هو السد تاركاومادي  األمر هد عين باملخطط اجلهوي امل
يف الربنامج  ،مج يف إطار هد الواليةرب ممج و مرب عندنا 

وكذلك اقرتحنا على  السد تاركاومادي،عندنا  احلكومي
املنحة إن شاء اهلل يل التمويل يف إطار يعين التمويل اخلليجي، 

 .غادي اجتينا من دول اخلليج والدراسة ديالوا عندنا جاهزة
 يف غادي انطلقوا إن شاء اهلل التمويلون عندنا يك ريثماإذن 

ميكن انطلقوا  ، إن شاء اهلل 3441األعمال ديالوا ميكن يف 
 .نقدروا انطلقوا يف األعمال ديالوا وشكرا منوا و ثون

 :الجلسةرئيس السيد 
 .التعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد سعيد بعزيز
 ،شكرا السيد الوزير

تنطلق أنه  3441أنه يكون فعال يف سنة  تمنواكن
مسألة أساسية ومهمة  ،كما قلت السيد الوزير  ،فيه األشغال

أن هد السد غادي تستفد  ،السيد الوزير خصوص هد السد
، عالش ألن منه الساكنة وغادي تستفد منه حىت الدولة

ساكنة اإلقليم كتعيش واحد الشح خطري يف املاء الصاحل 
اللي عاشتوا  ا أثناء فصل الصيف والشيءخصوص ،للشرب

ا إشكال وهد اإلشكال كدفع خالل الصيف املنصرم، هذ
واحد امليزانية مهمة من أجل  زارة ديالكم باش غادي ختسرالو 



 

 

24 

 -0220دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

24 

وهناك خسائر  ،جتلب املاء الصاحل للشرب من هد الناس هدا
د ، مثال ألن التدفق ديال الواأيضا ديال ميزانيات أخرى

فنية   منشئاتديالوا سبب يف ثالث ضياع والفيضانات 
مليون درهم كيسبب كذلك يف  14كتجاوز القيمة دياهلا 

ط ومليلوا بزيز على الواد ديال  اإلتالف ديال السواقي
من  كتصاوب  لياللي كدعمها وزارة الفالحة أوال الوالسواقي 

ف إىل ذلك ، أضالداخليةلوزارة شؤون القروية طرف مديرية ال
للي كتعطى للفالحة، أضف إىل ذلك ارتفاع االتعويضات 

دي ومسرح حممد اخلامس والتزايد امححل مشرع نسبة التو 
اإلقليم فهد اخلسائر كاملة  يفديال العمق ديال الفرشة املائية 

لي لاالدولة أكيد أهنا جتاوزت السيد الوزير القيمة احلقيقية د
هنا  .ا هد السد وتتجاوزوا هد اخلسائر هدواممكن ستنجز هب

األقاليم وغيمكن  1منه  لي كاين هو أنه ممكن غيستفدواال
ميبقوش يف املغرب املهمش و لمغرب النافع يتضمنوا ل

يد الوزير كنتلمسوا منكم أنه تأخذوه من أجله الس. واملقصي
  .شكراو . 3441تكون يف  وأنه ونتمنوا أن مأخذ جد

 :الجلسةرئيس السيد 
 .يرتفضلوا التعقيب السيد الوز  ،شكرا

 :البيئةسيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء و ال
احنا مقتنعني باألمهية واألبعاد  ،السيد النائب
من  ندووهد السد ع ،وحىت البشرية االقتصادية واالجتماعية

احنا مقتنعني  لكنو  مهمسد  إذن ،القطاعداألولويات 
دي امحمشرع وش بأنه حوض ملوية رآه يعين سد انساوم
سدود أخرى اللي سد حممد اخلامس وكاين كذلك يعين و 

سد احلسن الثاين على كذلك و  يزمنهم سد على واد ز  جنزهنم
ن يف طور سدود الصغرى واملتوسطة وعندنا اآلملوية وال
إذن . سد الصفيصفكذلك   ،سد متالوت واد أمسرياإلجناز 

عندنا عدة مشاريع يف املنطقة ولكن هد السد غادي يكون 

واحلجم ديالوا كبري وغادي يعطينا فائدة مهمة إن  سد مهم
  .شاء اهلل
 :الجلسةرئيس السيد 

ادة مبتلوث املائي ال حول سؤال آين. شكرا للسيد الوزير
املرجان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

  .االستقاليل للوحدة والتعادلية
  .تفضل أحد النواب

 :بعبد العزيز لشهالنائب السيد 
 .اهلل الرحمن الرحيم بسم

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 ،السيد الوزير المحترم

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
 ،السيد الوزير

يعين   ،ال خيفى عليكم املشكل الذي يتكرر كل سنة
ا مشكل وسم ديال الزيتون عصري الزيتون هذكل سنة م

السيد الوزير ن اآل .مياه األودية، واملتعلق بتلوث خطري
لي يف هد النتكلموا على أن مجيع اإلحياءات مبقناش ك

تعاين منه اللي كشكل اليوم املن أل ،تااألودية كلها مش
كن نشري يف هد الصدد أن سد الوحدة ومي ،الساكنة اجملاورة

هدد بالتلوث أو بل ملوث سد واد املخازن يعين املياه أصبح م
علم السيد الوزير أن مجيع على  .اجلوفية ديال إقليم تاوريرت

كيتم التزويد دياهلا انطالقا من   هاكل  ليماالساكنة ديال األق
 ،ة السدود من أجل تزويدهم باملاء الصاحل للشربحقين

قدر اهلل  الاخلطر ونقول اهلل حيفظ  وسقان ندق وبالتايل فنحن
ة ون كارثتكإىل مت التلوث ديال حقينة ديال السدود غادي 

 نتنة ف إىل هدا السيد الوزير أن الروائحأض .بيئية حقيقية
 ، يعين على جماريذلك املشكل األودية أصبحت سوداءوك

الطرق الوطنية الكل يالحظ اللون الذي أصبح أسود ديال 
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ماهي اإلجراءات  ،لذا نسائلكم السيد الوزير .املياه اجلارية
كذلك ماهي اإلجراءات و ا تنوون القيام هباملستعجلة اليت 

أصحاب املعاصر بالتنفيذ ديال  من أجل حث خذةاملت
املعاصر  ني اجلاري هبا العمل احنا ماشي مع إغالقناالقو 

وا على حلول ناجعة للحد ولكن الزم أن تبحثالسيد الوزير 
 .وشكرا ألفةمن هد ا
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :البيئةوالمعادن والماء و  ري وزير الطاقةالسيد فؤاد الدوي

 ،السيد الرئيس
 ،السيد النائب شكرا،

صناعة هي زيت الزيتون  ه صناعة الزيت أويعين هذ
ومت التطور كبري هد  ،تقليدية عندنا منذ قرون أو عقود

حلمد اخصنا السنوات ديال اإلنتاج الزيت الزيتون وهلل ا
مادة ن مالتلوث  دياللفات السلبية انفرحوا ولكن كاين املخ

املرج ديال الزيتون وهده تتخلق أضرار كبرية خاصة على املوارد 
فتبني قمنا بأحد الدراسة يف قطاع البيئة وتبني أنه من  .املائية

الواجهة األوىل  :خالل الدراسة أنه ميكن العمل يف الواجهتني
هو على حسب مشكل التلوث وعلى حسب يعين املصنع 

منذ إصدار  أخصكم تعرفوا ، هو أوالواش تقليدي وال عصري
 اآلن مجيع املعاصر تتم 3442التأثري على البيئة يعين قانون 

غري إىل ما  وافقة املتكون عندها باش و  دراسة التأثري على البيئة
 ةر السلبياآلليات العصرية ولتتحد إىل اآلثا كانت عندها
لي كانوا قبل سنة الأما بالنسبة للمعاصر  .ديال التلوث

أوال بناء أحواض  : الواجهتنيكاين يعين  هناك 3442
العصرية  وأخري الطبيعي وهدا خاصة للمعاصر التقليدية للتب

 ريصمث املعا. طن يف املائة34اليت ال تفوق قدرة اإلنتاج 
النظام اإلنتاج من زيت الزيتون الكربى كاين تغيري طرق إنتاج 

نظام وكذلك ائي ثنإىل نظام اإلنتاج ال triphaséثالثي 
التقنية أو الوسائل  هدوا مها املعايري، اإليكولوجي لتجفيف

كاين القانون ديال   ،عدة وسائل حتفيزية عندناا التقنية وهلذ
كما كتعرفوا دراسة تأثري على البيئة وكاين وسائل حتفيزية منها  

ميول يعين العمليات ديال إعادة العصرنة  عندنا الصندوق اللي
يعطي هبات ي إىل الثنائي، ميكن ، من الثالثاآللية الصناعية
كاين كذلك عندنا عدة أيام دراسية أيام   ،وكذلك قروض

ويف الغرب مع  ،حتسيسية خاصة على حوض اللوكس
تعاونيات باش  يهيؤواولنا نقنعهم باش يعين احو الفاعلني 

. وسائل التجفيف ديال الفيتور مجيع هد التعاونياتيعملوا 
  .شكرا

 :الجلسةرئيس السيد 
 .تعقيب السيد النائبال

 :النائب السيد محمد جمال البوزيدي التيالي
الصالة والسالم على أشرف و ن الرحيم بسم اهلل الرحم

  .المرسلين
  ،السادة الوزراء

  ،السادة النواب  ،السيدات النائبات
أشكر األخ على العرض ديالوا  القيم على أن هد 

من ل السيد الوزير الشجرة املباركة غادي تنتج الزيتون كما قا
ان مع األسف لكن املاء املرج ،املنتجات األساسية للمغرب

 .وله خمالفات جد بيئية جد سيئة أتى على الزرع والضرع
املعلوم أن الساكنة ديال هد املناطق قامت بعدة وقفات 
احتجاجية من أجل الكف والتخفيف من أضرار ديال ماء 

ل كبرية إحنا  ولكن مع األسف مكنش ردود فع ،املرجان
لي قلتوا السيد الوزير الكتعقيب كبري من عندنا هد الشي 

 هألن ،الوا يف أرض الواقعاألجرأة ديلكن كنطلبوا  ،مهم جدا
 ،نفوذ عندهممع األسف وهد الناس منتجني ديال الزيتون 
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يتحايلوا على كومها منتخبني وعندهم واحد النفوذ كبري  
ونات هو جتربة أن دفرت ا توعندنا جتربة يف ،القانون بعدة طرق

ومن بينها   ،مالت جيب أن يتضمن جمموع من الشروطالتح
الظاهرة اخلطرية  هد كما قلتم اإلجراءات األساسية للحد من

 .وشكرا 
 :الجلسةرئيس السيد 

  .التعقيب السيد الوزير، شكرا للسيد النائب
السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة و المعادن و الماء و 

 :البيئة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب،
واللوكس  سيد النائب إذا أخدينا أحواض سبوكيف قلت ال

 حنا إذن .معصرة تقليدية 3444رآه كاين فوق  وسبو
اللي خذينا هي طريقة حتفيزية مواكبة الطريقة يف العمل 

ندوزوا واحد ألنه مبغيناش د ديال أصحاب املعاصري و هاجل
تعاون السلطات احمللية كاين جتارب بعين ي ،الطريقة ديال القوة

وشفت آنذاك الناس  مثال هذه شهر كنت يف صفروناجحة 
خزان التجفيف، يعين كنحاولول  اعملوا تعاونية وداروا يعين

  .حنفزو الناس باش ياخذوا التدابري الالزمة
 :الجلسةرئيس السيد 

 شكركم على املسامهة ديالكم يف هذهنكو  شكرا للسيد الوزير
  .باخلارج منيوننتقل إىل قطاع املكلف باملغاربة املقي ،اجللسة

للسيدات  ،ارجحتويالت املغاربة يف اخلباخنفاض  ؤال متعلقس
تفضل ، والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

  .النائبالسيد 
 :يسليمانال محمد  النائب السيد

 .الرحيم نبسم اهلل الرحم
  ،سشكرا السيد الرئي

  ،السيد الوزير المحترم
عرفت التحويالت املغاربة يف اخلارج اخنفاضا يف هناية 

مقابل  ،مليار درهم 13.11وصلت  ،املاضي شتنربشهر 
أي  ،ا من السنة املاضيةل فرتة ذاهتمليار درهم خال 11،44

يف املائة حسب ما جاء يف تقرير  2،2باخنفاض معدل 
االقتصادية هلا  األزمةطبعا حنن نعرف أن  .ملكتب الصرف

ولكن حنن نعرف أيضا له  ،الرتاجع يعين أسباب يف هذا
التدابري اليت  ماهي .انعكاس على احتياط العملة الصعبة

 وشكرا السيد الوزير  ؟الرتاجع تعتزمون القيام هبا لتدارك هذا
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تفضل السيد الوزير، شكرا السيد النائب
معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد اللطيف 

 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
السؤال أنا  ذاعلى ه ،شكرا السيد النائب احملرتم

 على أن التضرر من األزمة االقتصادية احلاليةنذكر بغيت أوال 
هم  ،صر يف التحويالتال ينح ،ملغاربة العاملبالنسبة 

األزمة عندها  اذن تكون هأنفسهم قبل أ زمةاألمتضررين ب
واحلكومة قامت بواحد برجمة واحد  .ضرر على التحويالت

العدد ديال اإلجراءات يعين تضامنية مع مغاربة العامل 
على حياهتم يف اهلجرة أو عند األزمة  تداعياتلتخفيف من 

لتحويالت التحويالت بالنسبة ل .م إىل أرض الوطنعودهت
 11نة عندنا األرقام النهائية حنا يف هناية السعرفت بالضبط 

هد  ،يف املائة 1احد الرتاجع و مليار أي  18مليار عوض 
لي تضررت باألزمة ال األوروبيةالرتاجع هو راجع من الدول 

خاصة اسبانيا وإيطاليا وكذلك هولندا وبعض الدول األخرى 
اللي جات لي عرفت حتوالت الباملقابل كانت هناك دول 

يف املائة يف  31لي وصل المهم جدا ارتفاع مهم جدا منها 
وكذلك  ،بعض احلاالت خاصة بالنسبة منطقة اخلليج العريب
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هد يعين إىل . روبا الشماليةو بنسبة أقل أمريكا الشمالية وأو 
لوا و نطرقوا للقضية التعامل مع هد املعطى ميمكنا انطرقبغينا 

إال من خالل حتسني املدخول والتخفيض من أثار األزمة 
دخار وحتويالت املغاربة يف ، وعلى بالتايل االدخولعلى امل
يساعد املغاربة اللي هو كيف هد الباب بدأنا عمل  .اخلارج

 ،لي كيعيشوا يف واحد الظرفية ديال البطالة يف بعض الدولال
طار توجهنا لدول وا حلول يف دول أخرى ويف هد اإلباش يلق

لعمل بالنسبة اخلليج باش احناولوا انفتحوا يعين فرص جديدة ل
كذلك باش احنفزوا   .لي مها يف حالة ديال البطالةالهد الناس 

لي عندهم إمكانيات باقي عندهم إمكانيات األزمة الاملغاربة 
دخار دياهلم يبقى يف بالصة أخرى لي كيختاروا أن االالو 

احنفزوهم باش يكون التحويل أكثر لصاحل بلدهم األصلي 
لي طلقناها األسبوع الالبوابة  من خالل مثال ،لي هو املغربال

جات و نتمبلي هو مغربكم وكذلك الاملاضي اخلميس املاضي 
لي غتماشى مع االحتياجات وكذلك اإلنتظارات المالية 

ني فيها اآلن مع القطاع امحنا خداللي ديال املغاربة العامل و 
 البنكي وشكرا 

 :الجلسةرئيس السيد 
  .نائبالتعقيب السيد ال، شكرا للسيد الوزير

 :يديالنائب السيد رضوان ز 
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 ،السيد الوزير
ه الظاهرة اليت تواكب نقص اليوم نطرح معكم هذ

ل الناجتة عن التحويالت يف السيولة الناجتة عن تقلص األموا
اليت  االقتصاديةكل يعلم أن اآلثار ديال األزمة املغاربة، ال
جدي وهد مباشر ار بشكل ثلدول األوربية هلا آتعيشها ا

اآلثار كيخلف جمموعة من الظواهر اجملتمعية اليوم إذا كنا فعال  
وتسبب يف العجز  أثرلي الكاين واحد التنقص يف السيولة و 

أيضا عندنا هد النقص يف هد السيولة مكن من  .التجاري
لي وجدنا أنفسنا الواحد اجملموعة ديال الظواهر اجملتمعية أو 

اليوم السيد الوزير مغاديش  .اجملتمعية جديدةأمام الظواهر 
صحيح كاين واحد التقلص على  اللي طرحتو،انتكلموا على 

املستوى اجملموعة النسبة املئوية لكن ظاهرة جمتمعية أصبحت 
تقلق املغاربة وهي وضعية هده الفئة سواء يف البلدان املهجر 

طبيعة لي باليف البلدان املهجر هناك ظاهرة   .أو يف الوطن
وتراجع يف  االقتصاديةاحلال من املسببات دياهلا هد األزمة 

تكوينات ظاهرة البطالة جمموعة من الظواهر الغري األخالقية 
على مستوى الداخل هنا السيد الوزير واحد  .لي كنتبعوهاال

ليوم احلكومة إذا كانت وكنا  االوضع جد مقلق هو أن 
باجلالية املغرب مرحبا عار نرحب كنفتخروا كوننا أن كنرفعوا ش

اللي اضطرت باش ادخل بكم يف بالدكم اليوم هد اجملموعة 
سوا التجارة غري الدها معظمهم متجولني أصبحوا كيمار بل

جمموعة ديال األسواق أسبوعية أو يف  ،املنظمة يف األسواق
ت احلكومة فعال أهنا جادة يف نعاجل اليوم إذا كان. يومية

اليوم ينبغي حفظ   ،مة ديال املواطننيظاهرة ينبغي إعادة الكرا
يف االقتصاد ديال البالد  واكرامة هد املواطنني ألن هم سامه

 ،لي كانت تتحقق التوازن التجاريالبة سامهوا يف العملة الصع
  .وشكرا
 :الجلسةرئيس السيد 

   .بضع الثواين السيد الوزير، شكرا للسيد النائب
منتدب لدى رئيس السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير ال

 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
حبال اللي تيقولو ماشي طحت الصمعة علقو 

اللي يعين إيال كاين مشكل د السيولة ماشي مغاربة  ،احلجام
العامل مها اللي مسؤولني عليها، مغاربة العامل راهم مها 

ا ويعين م ،يعين بالنسبة للعملة الصعبة 3ني رقم املسامه
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فأنا متفق معك على أنه  ،غاديش حنملوهم هاذ املسؤولية
وحىت إيال كانو يعين   ،الناس اللي متضررين أننا نتضامنو معهم

الباعة املتجولني  كيف قلتو مها من الباعة املتجولني حىت
 .مواطنني، شكرا

 : السيد رئيس الجلسة 
 سؤال آين عن اسرتاتيجية النهوض. انتهى الوقت السيد الوزير

للسيدات والسادة  ،بأوضاع اجلالية املغربية املقيمة باخلارج
النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي، تفضلي السيدة 

 النائبة،
 :رشيدة الطاهريالنائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

إذن سؤالنا نوجهه لكم اليوم واخلاص باسرتاتيجية وزارتكم 
أخذا بعني  ،جلالية املغربية املقيمة باخلارجللنهوض بأوضاع ا

االعتبار بالفعل آثار األزمة االقتصادية واملالية اليت حتاول هذه 
 ،الدول حتميلها للمهاجرين بصفة عامة أو ملواطنني ضمنهم

مث دور الوزارة وموقعها يف تنسيق السياسات العمومية املوجهة 
قرب اجتاههم ودور واآلليات كيعين لعمل ال ،للجالية باخلارج

ملغاربة باخلارج  القنصليات يف هاذ اإلطار كمرافق عمومية وا
 .كمرتفقني، وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة 
 .ضلوا السيد الوزير اجلواب ديالكمتف شكرا للسيدة النائبة،

السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
يف احلقيقة من الصعب جدا اجلواب على سؤال مثل 

ألنه هو يتطرق تقريبا للربنامج  ،هذا يف دقيقتني أو ثالثة
واللي عطينا  ،احلكومي اجتاه اجلالية املغربية القائمة باخلارج

يعين كل حمتوياته للجنة املختصة واللي هو رهن اإلشارة 
يعين بتفاصيله وأرقامه وكل اإلجراءات اللي  ،ديالكم مجيعا

 .هي مربجمة
أنا متفق معكم على أن كاين  ،ولكن رغم ذلك 

هناك واحد التأثري مهم ديال األزمة االقتصادية على مغاربة 
واللي يعين تطرقنا للعديد من  ،العامل خاصة يف بعض الدول

اإلجراءات للتخفيف من هاذ األزمة وكذلك يعين تشديد 
بط يعين االتصال بني مغاربة العامل وبني بلدهم األصل من روا

الناحية الثقافية ومن الناحية االجتماعية كذلك من الناحية 
ديال املشاركة يف كل األوراش الوطنية، بعجالة يعين غادي 
نركز على بعض املعطيات حبيث يف ميدان التعليم واللغات 

الستقبال إلدراج والثقافة املغربية كنعملو على حتسيس دول ا
حىت ال تبقى هناك  ،اللغة العربية كلغة رمسية يف املدارس

نا واحد اللجنة مشرتكة بني وزارة ، مث حدثهتميش هلاذ اللغة
الرتبية الوطنية ووزارة اخلارجية ومؤسسة احلسن الثاين ووزارة 

لوضع تصور لتدريس اللغة العربية باخلارج يف  ،املغاربة باخلارج
كما متت تسوية وضعية كل   .إن شاء اهلل 3442أفق هناية 

األساتذة بدون استثناء أساتذة اللي كيقريو اللغة العربية يف 
مليون ديال  144اخلارج الشيء اللي كلفنا أكثر من 

مث   ،ألف كتاب ومراجع بيداغوجية 24مث مت اقتناء  ،الدرهم
مؤطر اللي كيخدمو  414كذلك مساعدة مجعيات وتكوين 

ان ديال تدريس الثقافة واللغات املغربية، مث رصدنا فهاذ امليد
ديال املاليني ديال الدرهم للتوجيه واملساعدة القانونية يف  44

وتوسيع الشبكة القنصلية من طرف وزارة  ،إطار األزمة
 .اخلارجية

ولتقريب يعين اخلدمة من املواطنني كاين هناك  
ه بالنسبة برنامج ديال القنصليات املتنقلة اللي خصصنا لي

ديال املاليني ديال الدرهم،  1ميزانية ديال  3442لسنة 
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منحة للتعليم  4444مساعدة للتمدرس لألطفال و 3444
مث تسهيل اإلدماج  ،مليون د الدرهم 41العايل اللي كلفونا 

الرتبوي بالنسبة للعائدين والرعاية الصحية بالنسبة للناس 
الرتبية الوطنية وكذلك احملتاجني مبساعدة وزارة الصحة ووزارة 

وأخريا قدمنا واحد تأمني التقاعد للمغاربة  .وزارة التعليم العايل
ش هاذ التأمني وكذلك اتفاقية مع مؤسسة مهاللي ما عند

 .م من احلصول على السكن االجتماعيالعمران لتمكينه
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيدة النائبة شكرا السيد الوزير،
 :دة رشيدة الطاهريالنائبة السي

 شكرا السيد الوزير،
أكيد أن هناك يعين ال نشك فيها بأن هناك 

لكن حني  ،جمهودات من أجل مرافقة املغاربة بدول اخلارج
نطرح هذا السؤال عن اسرتاتيجية لنقول أن أوضاع اجلالية هي 

واش طلبة واش عمال واش يعين  ،متعددة تعدد أوضاعهم
إىل غري  ؟..نساء واش رجالمستثمرين واش عاطلني واش 

مث تعددية الدول دول اإلقامة ودول االستقبال واليت ال  ،ذلك
 حيث تتوفر محاية يف بعض الدول اللي ،طبعا بنفس تتعامل
ولكن هناك  ،هناك يعين تقاليد واتفاقيات مع املغرب عندها

خاصة يف الظرف الراهن يعين اللي  دول وعلى سبيل املثال و 
منها مثال كمثال ديال  ،األزمة ملواطنينا تعمل على حتميلك

 .هولندا اللي فيما يتعلق باحلماية االجتماعية
وأريد أن أتوقف أيضا عند يعين جاليتنا بإيطاليا  

يعين فريق التقدم عقد لقاءات مع العديد من أعضاء جاليتنا 
ألن نقول مثال أن بالنسبة هلاذ الدولة باألساس أن اجلالية هي 

هناك نفس األوضاع مثال اجلالية فرنسا أو حديثة ليست 
وهاذ طبعا يف غياب االتفاقية ديال  ،فهولندا أو إىل غري ذلك

ستقبلة فهناك يعين احلماية وتوقيع االتفاقية من طرف الدولة امل

وبالتايل يعين  ،تجعل اجلالية يف وضعية هشاشةهاذ األوضاع ك
من قبيل ربط اليوم مثال تيعيشو يعين اإلجراءات يعين جديدة 

وبالتايل يعين كاين يعين  ،جتديد بطاقة اإلقامة بعقد الشغل
سنة وما  31سنة أو ل  34عمال وعامالت اللي اشتغلو ل 

كذلك   نيعين تيكونو يف وضعية عدم جتديد بطاقة اإلقامة
وما  .يعين وهذا تيدفعهم طبعا إلجراءات أهنم يدخلو البالد

من جهة ثانية   ؟ذه العودةهي إجراءات االستقبال أو لتدبري ه
كذلك أريد أن أتوقف عن دور القنصليات هناك جمهودات 
ولكن يعين من بني يعين اجلالية طرحو إشكاليات كبرية 

 .وشكراصة يف إيطاليا ويف مدينة بولونيا خا
 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا للسيد الوزير على املسامهة  شكرا للسيد النائبة،

اع التشغيل والتكوين املهين، السؤال وننتقل إىل قط .ديالكم
عن البطالة يف بالدنا وسبل احلد منها للسيدات والسادة 

 النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السيد النائب،
 :النائب السيد عزيز الدرمومي

 شكرا السيد الرئيس،
 ،بطبيعة احلال مشكلة البطالة هي مشكلة عاملية

احلكومي أتت بالعديد من املشاريع  احلكومة يف إطار الربنامج
واعتربت بأن احلد من البطالة أو التخفيف من ظاهرة البطالة 

يعين نشوفو االسرتاتيجية  ،من األولويات اليت ستنكب عليها
نبغيو نشوفو ما هي االسرتاتيجية اللي وضعتها احلكومة من 
أجل التخفيف من ظاهرة البطالة خاصة بالعامل القروي، 

 شكرا،
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير شكرا للسيد النائب،
التكوين التشغيل و وزير عبد الواحد سهيل، السيد 
 :المهني
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 السيد الرئيس،
شكرا للسادة والسيدات النواب أعضاء الفريق 

د  2بطبيعة احلال ف  ،احلركي اللي طرحو هاذ السؤال
يجية ديال الدقايق يصعب نتحدثو مبا ينبغي على االسرتات

التشغيل بغيت فالبداية نذكر السيدات والسادة النواب 
احملرتمني بأن اإلشكالية ديال التشغيل اللي هي فعال كونية 

وأهم هاذ العوامل هو  ،عندها عوامل اللي هي حمددة هلا
 االستثمار،الوضع االقتصادي واالستثمار واحملددات ديال 

بالنسبة لينا إذن  .وهذا هو اللي أساسي يف أي سياسة
بالنسبة للسنة املاضية واألرقام خرجت فهاذ املدة هاذي كان 

النسبة ديال البطالة و وقع تقريا حتديد العدد ديال العاطلني 
 .يف املائة 2احلدود ديال  بقات ف
بالنسبة للحكومة من دون شك أن العمل خصو  

يكون على أساس العوامل اللي هي كتخلق مناصب الشغل 
 ،السياسات العمومية ديال التمويل ،ستثماراللي هي اال

 ،اجلو العام ديال البالد ،التشجيع ديال هاذ االستثمار
اجلو االجتماعي فني كتوقع هاذ  ،احلكامة ديال البالد

بالنسبة لينا   ،هاذي كلها أمور حمددة إىل ذلك ،االستثمارات
ديال  كوزارة ديال التشغيل عندنا دور فيما يتعلق املالءمة

تعطى ي خصولي الاجيات ديال الشغل مع التكوين املهين احل
ا ما شي مشكل متعلق بالوزارة والتكوين ني الشغل وهذلطالب

اللي مث هناك دور  ،املهين متعلق بالنظام ديال التعليم ككل
الوساطة يف جمال التشغيل ونسعى اآلن  خصو يكون عندو

بالتشغيل باش الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل باش متهتمش 
عندهم شواهد لكل طاليب لي حيملوا و الدياب الناس 
ا وال بد من يكتب اإلنصاف ديال هد النوع التشغيل، وهذ

من اإلخوان وكذلك كاين قطاع ديال الوساطة يف القطاع 
مشينا اللي مث من دون شك هناك سياسات إرادية  .اخلاص

وع و البعض كيعطي ن األكل ديالوالبعض فيها كيعطي  ،فيها
وين دياهلا وكاين مبادرات ، كاين إعادة التكاملشاكلمن 

حنا يف إطار  ، اآلنميو لي جات يف الربنامج احلكالأخرى 
 ألية ديال ن عندناو مث يف األخري وال بد ميك .التفعيل دياهلا

الرصد ديال اجملال ديال الشغل باش تكون عندنا سياسات 
لي الن تستهدف الطالبني الشغل خصوصا الشباو هادفة 

 .عن الشغل وشكرا دياهلم ال البحثيطول أمد ديت
 :الجلسةرئيس السيد 

 .التعقيب السيد النائب، شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد عزيز الدرمومي

السؤال   ،اإليضاحات اذشكرا السيد الوزير على ه
أننا نعرف األزمة العاملية  اكان الغرض منه بطبيعة احلال مب

لي تأثرت الوخاصة الدول  ،ان الشغلوتأثريها على ميد
ع طلنعلم بأن دول جماورة بطبيعة احلال  .باألزمة كان كبري

فيها معدل ديال البطالة حنن بطبيعة احلال يف الفريق احلركي 
 تعطيها مندوبية السامية للتخطيط األرقام اليتعلى وا لتنتساء

 أو كذلك احلكومة خاصة فيما يتعلق بنسبة البطالة خاصة يف
جينا انشوفوا الواقع  العامل القروي اآلن إيال. العامل القروي

ديال العامل القروي رآه نسبة كبرية كبرية جدا وخاصة الشباب 
 ولكن املواطن يف البوادي والقرى متيمشيش ،ويف حالة بطالة

يعين تبقى  ،بأنه طالب للشغل االستمارةباش يعمر  يلجأ
 ة احلال يعين خدام وهذهبأنه بطبيع ديالو هي التسميةدائما 

يف  يشتغل مع األب ديالو من إشكالية كبرية ويعترب كل
حىت هو يؤثر ن بطبيعة احلال الفالح وهدا هو أل ،الفالحة

على األرقام اليت تعطيها السلطات وخاصة املندوبية السامية 
روي السيد الوزير العامل القروي العامل الق .للتخطيط واحلكومة
قروي يعاين من طبيعة العامل ال ،وين املهينتكلميت على التك

ة إن مل نقول انعدام ديال املراكز التكوين املهين احلال من قل
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من تخفيض الخر من اللي ممكن أهنا تساهم بشكل أو بآ
العامل القروي كانت مبادرات يعين قدمية يف  ،ظاهرة البطالة

ل مع كام ،احلكومات السابقة إلنشاء مراكز التكوين املهين
 االسرتاتيجيةلي سبقت مكيناش واحد الاألسف احلكومات 
تص ال إنشاء مراكز التكوين املهين ختمن أجل بطبيعة احل

 ،ختتص برتبية النحل وختتص برتبية املواشيو  ،بالعامل القروي
 .ص احلكومة تنكب من أجل احلل دياهلااخوهذه مشكلة 

 كذلك هناك الربامج احلكومية السابقة الربامج فيما
يتعلق بالتشغيل الذايت أو فيما يتعلق كذلك بتشجيع 

اللي غادة ختلقنا فرص الشغل معرفناش هد االستثمارات 
تش يف أداء الدور دياهلا اجنحالربامج هل جنحت فعال ما

لي احلكومة اآلن تنكب عليها من الكذلك ماهي البدائل  و 
 .أجل التخفيف من هد الظاهرة وشكرا السيد الوزير 

 :الجلسةيس رئالسيد 
 .شكرا للسيد النائب

 .بضع ثواين السيد الوزير
السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
ا مشكل يف بعض الثواين السيد النائب احملرتم، أظن بأنه هذ

 مجيع متيهمشعليه شتغلوا لنا كاملني رمبا اخصنا نءسالي كيال
 .بوحدهاحلكومة غري ا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد الوزير وشكرا على املسامهة ديالكم

ل حو  ،وننتقل إىل قطاع االقتصاد واملالية يف سؤال واحد
للسيدات  ،فتحاص املايل للجماعات احملليةالتدقيق واال

إحدى  .والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
 .تفضل السيد النائب، أحد النواب احملرتمنيأو النائبات 

 : النائب السيد محمد خيي

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،شكرا السيد الرئيس

السؤال ديالنا كيتعلق باختصاص  ،السيد الوزير احملرتم
فتحاص لوزارة املالية فيما خيص عملية االأحد اختصاصات ا

طبيعة احلال ال نتحدث ب. التدقيق املايل للجماعات احملليةو 
حد عن أإمنا و املراقبة ديال التدبري املايل للجماعات احمللية  عن

ملالية عن طريق املفتشية وزارة الاالختصاصات املمنوحة قانونيا 
خصوصا  ،كيف السبيل إىل تفعيل هد اآللية،  لماليةالعامة ل

أن اجلماعات احمللية كتقوم بدور أساسي مهم يف العملية 
ماهي  ،لذلك السؤال .امليزانية فوصر ديال التنمية 

اإلجراءات التنظيمية والعملية اليت تعتزم اختاذها الفتحاص 
  .وشكرا ؟ مستوى أداءها ورفعمالية مجاعات احمللية 

 :الجلسةرئيس السيد 
 .تفضل السيد الوزير، شكرا للسيد النائب

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و المالية
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،سيد الرئيس المحترمال
 ،السيدات والسادة النواب

 ،السيدة والسادة الوزراء
أريد أن أشكر السادة النواب من فريق العدالة 

قة وكما جاء يف ويف احلقي ،والتنمية على هد السؤال اهلام
عمليات الرقابة املطبقة من طرف وزارة سؤالكم وهو أن 

ت احمللية عرفت واحد بالنسبة لتدبري اجلماعا ،االقتصاد واملالية
لتطور السياسية اليت عرفته بالدنا  التطور مهم نتيجة

ويف  .والدميقراطية احمللية اليت خطونا فيها خطوات جد مهمة
لجماعات احمللية املايل ل الواقع اليوم القانون املتعلق بالتنظيم

اعات احمللية ميزانية اجلممشاريع فهو يؤكد على عدم إخضاع 
االقتصاد واملالية بل  عديلية لتأشرية مصاحل وزارةوالقرارات الت
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متارس حتت  االلتزامات وهي مراقبة ،الذي يقوم بذلك
  .أي لرهساء اجلماعات ،بالصرف مريناملطلقة لآل املسؤولية

ين بالصرف ر ميتحمل اآل ،التوجه ذاوانطالقا من ه
اه القوانني مجاعيا مسؤولية مراقبة مشروعية قرارات املالية اجت

املراقبة فهي مراقبة مواكبة والحقة  ،ا العملواألنظمة اجلارية هب
اليت ختصص الوزارة الداخلية عرب املفتشية العامة لإلدارة الرتابية 

مراقبة اجلماعات احمللية واجملالس اجلهوية للحسابات يف جمال 
لي هي كتقوم كما تعلمون مبراقبة ميدانيا على املستندات ال

ا من طرف حماسبني اخلزينة ة اليت يتم إدالء هبالتربيريوالوثائق 
وفضال عن ذلك فيمكن اعتبار بأن  .العامة كل ثالثة أشهر

دور تكميلي  لمالية فهو فقط عندوتدخل املفتشة العامة ل
وليس أساسي كما يتم ذلك بالنسبة للمؤسسات العمومية أو 

العمل  ويف هد اإلطار رغم ذلك فاملفتشة .بالنسبة الوزارات
فتحاصات يف هد اجملال ونضع لمالية تقوم بعديد من االل

وإن شاء اهلل يف إطار هد البعد  ،برناجما سنوي لتطوير ذلك
 .التشاركي فلنا برنامج جد مهم هد السنة يف هد اجملال

 .وشكرا 
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تفضل السيد النائب، التعقيب .شكرا السيد الوزير
 :نماويالنائب السيد عبد الكريم ال

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،شكرا السيد الرئيس
قدم يف احلقيقة أنه كاين واحد الت ،السيد الوزير

ن احلالة ديال اجلماعات ولكن هداك التقدم غري كايف أل
فإذن  .اجلميع ال تبشر باخلري تعلمون و كما يعلم احمللية كما

كلة نعاجلوا هد املشباش اطرحنا هد السؤال باش  الشيهداك 
العام املال ديال احلالة ديال التسيب واحلالة ديال اهلدر 

لي تتسود فواحد اجملموعة الواحلالة ديال التالعب بالصفقات 
  .ديال اجلماعات احمللية
ة ليست  الطريقة املتبعة إىل حد الساع، السيد الوزير

هيئات املراقبة  به ه وغالبا ما تقومكافية ألن جممل ما تقوم ب
واملراقبة هي جتيب عن السؤال كيف  ،عملية املراقبةهي تقوم ب

لكي نعاجل املشكلة واحد املعاجلة حقيقية  ؟يعين يتم اإلنفاق
ومة من حماربة الفساد ال بد أعلنته احلك مايعين تتماشى مع 

ديال التدقيق دال اإلفتحاص باش  تكون واحد العمليةباش 
باجلماعات جناوبوا على السؤال ديال ملاذا تنفق األموال 

هد القضية هي اليت  ؟وكيف تنفق األموال يف اجلماعات احمللية
متكن احلكومة باش تكون عندنا واحد و متكننا السيد الوزير 

رجوا بواحد اجملموعات املة حملاربة الفساد وباش خناملقاربة متك
توفر فيها اجلودة والكفاءة اللي تاحمللية ديال اجلماعات 
تكون تويف بالوعد وباش احلكومة يعين ، والشفافية والفعالية

تكون اإلدارة كما أعلن حماربة الفساد وباش  ا ديالدياهل
املواطن ملا يدخل اإلدارة يدخل  أن السيد الرئيس احلكومة

 .دخل املنزل ديالوا وشكرا السيد الوزير إيال فحال 
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تفضل السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب
 :ار بركة وزير االقتصاد و الماليةالسيد نز 

 ،شكرا السيد الرئيس
األمور اجلديدة  بني منبأن أوال بغيت فقط نذكر 

وبالتايل  ،ا الدستور وهو ربط مسؤولية احملاسبةالذي جاء هب
الكامل يف هد  همدور وا بأن يقومرهساء اجلماعات ينبغي 

  ؛اجملال
بات لس اجلهوية للحساالنقطة الثانية وهو أن اجملا

 ؛والفحوص الالزمة هي تقوم بتدقيقات
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مستعدة  والنقطة الثالثة وهو أن املفتشية العامة للمالية فهي
 وشكرا  .اتيتكاملي مع مجيع املفتشلتطوير مهامها يف إطار 

 :الجلسةرئيس السيد 
شكرا للسيد الوزير وشكرا على املسامهة ديالكم يف هد 

، ليدية يف سؤال وحيدوننتقل إىل قطاع الصناعة التق .اجللسة
، للسيدات والسادة ة التقليديةحول تسويق منتجات الصناع

تفضل السيد  .واب احملرتمني من فريق العدالة والتنميةالن
 .النائب

 :محمد أدراقالنائب السيد 
  ،السادة الوزراء
  ،المحترمات النائبات السيدات ،السادة النواب

منتجات اسرتاتيجية الوزارة لتسويق سؤالنا عن 
 ولوج ضمانل تسعون لبذهلاواملساعي اليت  ،الصناعة التقليدية

، خصوصا بعد جية واألسيويةسواق اخلليألاملنتجات الوطنية ل
  .تراجع تلك املنتجات يف السوق األوربية وشكرا

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

 :التقليديةالسيد عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة 
 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء
 ،السيدة الوزيرة
 ،السادة النواب

يف البداية أريد أن أشكر فريق العدالة والتنمية على 
سؤالكم السيد النائب احملرتم ، كما جاء يف طرح هدا السؤال

وكذلك ترد  ،أن الظرفية احلالية تراجعت فيها طلبات األسواق
ولكن ن هناك صعوبة التسويق أقر أإىل صعوبة التسويق 

اليت  كلها  أي تراجع بل املؤشرات الرتاجع مل يكون ومل نالحظ
 أواخر اإلحصائيات ديال علما بأنه حىت ،توفر عليهان

ة بعد ثالثة أشهر، كون إن شاء اهلل موجودغادي ت 3443
حقيقة ليس ارتفاع كبري ولكن شري إىل أن هناك ارتفاع ت

ارتفاع  144و 1قرب بني ة مع التوقعات ما يمقارن
 أو الالسوق الداخلي هو السوق الكبري  أنه علما ،الصادرات

 .أكرب نسبة حيتلها السوق الداخلي
عن  ،رجوعا إىل سؤالكم السيد النائب احملرتم 

ق الداخلي وتقوية لتطوير السو من خالهلا  نطمحاآلليات اليت 
أو  سواء يف الداخل على البيع قدرات الصناع التقليديني

الفئات مها ما يسمى  وهناك بطبيعة احلال هتم ،اخلارج
ت القرويني واحلضاريني وكذلك املقاوال بالصناع الفرادى،

السياسة  .ملقاوالت الكربىاملتوسطة والفاعلني املرجعيني أي ا
لصناعة التقليدية عرب مؤسسة دار نهجها وزارة اتلي كال
الصناعة  غرف و كذلك عرب املنح اليت يتلقاهالصانع ا

معرض سنويا على املستوى  434التقليدية تنظم ما يقرب 
فيما خيص اخلارج  .الفرادى وهتم باخلصوص الصناع ،الداخلي

فيما خيص يعين  مقاربةلي هو جديد أن هناك الوهد الشي 
هتم املقاوالت املهيكلة أن هنجنا واحد السياسة جديدة 

ية يف إطار ب باملقاوالت الصناعة التقليداباخلصوص الذه
 ،مع مستوردين le business to businessواحد 
الصناعة للرقي ب ،ومصممي ديكور ،مهندسني ،موزعي

لي هي الاملعمار ويف العمارة  خيص مايعين في ديالنا التقليدية
و عندو مسعة مطلوب  اللي اآلن غريباملعيش فن الكتصدر 

 يد يف إطار املقاربةجد عاملية أضف إىل ذلك اللي هو
ها احلكومة وكذلك الوزارة هو وضع مشروع اجلديدة لكتخذ

لفرض مجيع منتوجات الصناعة التقليدية فيما خيص املعمار 
اللي هو اآلن موضوع لدى  ،وتزيني لكل اإلدارات العمومية
أمام أنظاركم يف األسابيع  بهاحلكومة واللي غادي نقدموا 

لواحد  هاد املشروع هو اللي غادي يضمن العمل ،املقبلة
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الشرحية كبرية ديال املواطنني وباخلصوص الصناع التقليديني 
حبيث أنه غادي يشمل أوال مجيع املنتوجات ديال الصناعة 

ر غادي يكون مفروض واحد التقليدية اللي كتهم املعما
وية على مجيع اإلدارات اللي فيها العامل املغريب أهنا النسبة مئ

ت غادي يكون فيها تكون يف الصفقة ويف إعداد الصفقا
إضافة إىل تزيني املكاتب وكذلك ديال البهو  ،واحد النسبة
ديالنا واألصالة ديالنا  ، أوال غنحافظوا على الرتاثوالفضاءات

واحد النسبة ديال العمل للصناع ذلك غادي نعطيو وك
 .وشكرا

 :الجلسة السيد رئيس 
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا للسيد الوزير

 :نور الدين البركانيالنائب السيد 
  ،شكرا السيد الرئيس

عتارفوا أنه هناك جهود نك  فعال السيد الوزير احملرتم
غري أريد أن أذكر  ،وخطوتكم تبشر باخلري إنشاء اهلل ،قيمة

من املبيعات راه كتم داخل  % 28مبسألتني ضروريتني أوال 
هو  مث املسألة الثانية  ،األسواق املغربية وهاد الشيء راه قلتوه

بقطاع الصناعة التقليدية بصفته قطاعا اقتصاديا  االهتمامأنه 
كان كنظرة إليه كقطاع به   االهتمام ،تأخر لسنوات عديدة

يعين  ،اجتماعي نظرة اجتماعية هذا هو اخلطأ اللي كان
تعاملنا معاه لعقود تعاملنا معاه كقطاع اجتماعي وها هو اللي 

دد ديال الفرص وفوت واحد الع ،سبب يعين هاد التأخر
فرص ديال التطور واملسامهة الفعالة للمقاوالت والتعاونيات 

 . يف جمهود التنمية
ول حاجة أول شرط هو خاصنا يعين نغريوا إذن أ

 ،هاد النظرة ونتعاملوا مع هاد القطاع يعين كقطاع اقتصادي
إذا مل يعين  ،ال ميكن أن نتكلم نتحدث عن التسويق ألنه

مث ألن  ،القطاع كقطاع اقتصادينتحدث عن يعين هاد 

املعركة ديالنا اليوم هي معركة اقتصادية وسالحنا هو يعين 
فحنا كنثمنوا  ،املقاوالت والتعاونيات ودعم التسويق والتصدير

خرية اللي تنمية كيثمن اجملهودات ديالكم األفريق العدالة وال
 على اتفاقية مهمة يعينسفرت قمتوا هبا يف دول اخلليج واللي 

وكنتمناو يعين تكون مزيد من اجلهود ومزيد من هاد اجلوالت 
حموا للي غادي يعين تعطينا نتائج ونقتألن هي ا ،شاء اهلل إن

األسواق العاملية يعين وهاد الشيء يعين كنحمدوا اهلل أنه كاين 
اللي  .من اليوم كاين خطوات وكاين برنامج واضح ومشجع

امة معارض دائمة بغيت نؤكد عليه أيضا هو أنه خاص إق
ملساندة تعاونيات ومقاوالت على تسويق منتجاهتا حبضور 

حمضرش الصانع التقليدي ألن  ألن إيال ،الصانع التقليدي
 لو نه يشوف الصانع التقليدي ويشرحالزائر كيحتاج أ

هذا أمر مهم خاصنا يعين  ،ويشوف املعاناة ويشوف اجلهود
املستوى ديال اجملهود البد الصانع التقليدي يعين حيضر ويربز 

ديالوا واملستوى ديال يعين األماين ديالوا كيفاش كيخدم داك 
 .واإلبداع واالبتكارالصنعة 

 :السيد رئيس الجلسة 
والشكر للسيد الوزير على  ،را للسيد النائب احملرتمشك

املسامهة ديالوا وننتقل إىل قطاع التضامن واملرأة واألسرة 
 االحتياجاتل حول ملفات ذوي سؤا .االجتماعيةوالتنمية 

اخلاصة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 
 .تفضلي السيدة النائبة .الوطين لألحرار
 :سعيدة شاكر المطالسي النائبة السيدة

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السيدة الوزيرة
 ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
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اخلاصة نالحظ  االحتياجاتوي بفئة ذ االهتماميف إطار 
ملنح بطاقة اإلعاقة حيث أن  4.23.24عدم تفعيل ظهري 

وذلك منذ  ،ملفات طلب البطاقة الزالت عالقة يف وزارتكم
 .وشكرا ؟سؤايل ما مصري هذه البطاقة .4222سنة 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا للسيدة النائبة تفضلي السيدة الوزيرة

التضامن والمرأة واألسرة  زيرةو بسيمة الحقاوي  السيدة
 :والتنمية االجتماعية

 ،السيدة النائبة المحترمة
وكذلك الذي  ،أوال أشكركم على طرح هذا السؤال املهم

مينحين فرصة تقدمي بعض التوضيحات املتعلقة بالبطاقة 
هناك مرسوم  أن صحيح .اخلاصة بالشخص يف وضعية إعاقة

 .422رسوم آخر ديال أشرمت إليه يف سؤالكم والذي سبقه م
والذي حيدد شكلية ومسطرة إعداد هذه البطاقة وهذه البطاقة 
متكن الشخص يف وضعية إعاقة من إثبات صفته كشخص 

منها اإلعفاء من شرط  االمتيازاتمعاق ومتنحه كذلك بعض 
السن القانوين للتمدرس منها كذلك ما يرتبط بالنقل ومنها 

ال  االمتيازاتموعة من الكوطا املخصصة للتشغيل وهناك جم
لكن البد ان نعرتف أن هذه البطاقة مل  .داعي لطرحها

وبالتايل  ،تصدر قط لفائدة أي شخص يف وضعية إعاقة
ليست هناك اليوم بطاقة لفائدة شخص معاق يستفيد من 

لكن كانت هناك مبادرات بتمكني  ،االمتيازاتهاته 
اف املعنية الشخص املعاق من هاته البطاقة ومل تتمكن األطر 

 ،من أن تصادق على متكني الشخص املعاق من هاته البطاقة
لذلك فاألمر متوقف من ذلك احلني وحنن يف وزارة التضامن 

نسعى إىل متكني الشخص املعاق  االجتماعيةواألسرة والتنمية 
بوضعية اإلعاقة اللي هو  االعرتافمن وضعية متكنه من 

تزكيها وزارة الصحة وذلك بتمكينه من شهادة  ،موجود فيها
 .االجتماعيةوتصدر عن وزارة التضامن واألسرة والتنمية 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا للسيدة الوزيرة تعقيب السيدة النائبة
 :النائبة السيدة سعيدة شاكر المطالسي

منذ تويل جاللة  ،شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم
ان من بني ك ،رشامللك حممد السادس نصره اهلل على الع

اخلاصة وكل  االحتياجاتأولوياته هو حتسني ظروف ذوي 
وأكد  ،االجتماعيةاألشخاص اللي يف وضعية ديال اهلشاشة 

جاللته الرجل امللك اإلنسان على تفعيل بطاقة املعاق منذ 
لكن السيدة الوزيرة . حسب الظهري املشار إليه 4222سنة 
ان مكتسبات هاد س يف جوابكم أية انطالقة فعلية لضممل أمل

املشكل مازال قائما كاين  ،الفئة ذوي االحتياجات اخلاصة
واحد اجملموعة ديال كانت واحد املبادرة من احلكومات 

 .السابقة على أن هناك ملفات جاهزة 
وإذا قبطنا غري اجلهة ديال طنجة تطوان فهناك 

وإذا  ،ملف جاهز ينتظر إال تأشريات من وزارتكم 44444
بطاقة املعاق غادي يكون عندوا اجملانية يف كانت هاد ال

اجملانية يف  ،غادي يكون عندوا اجملانية يف الرتويض ،النقل
احلكومات السابقة أيضا جاءت  ،التطبيب إىل غري ذلك

من هذه الفئة وهذه  % .احلمد هلل ونشكرها على توظيف 
ل أيضا ملاذا مل تفعل ، مث أتساءمسألة جاري هبا العمل

عشري سيارات تاللي متعلقة بتخفيض ال 1383.244الدورية 
وهاد التخفيض كينطبق غري على اجلالية  %3اإلعاقة فبنسبة 

وال ينطبق على نفس الفئة داخل الرتاب  ،املغربية يف اخلارج
كما أن السيدة الوزيرة وزارتكم ليست هلا متثيلية على   ،الوطين

ىن لو كان وهذا قطاع اللي هو جد مهم أمت ،اجلهات واألقاليم
ملاذا مل تسندوا هذا القطاع على التعاون الوطين أوال الوكالة 
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ديال التنمية االجتماعية ولو أن هذه األخرية كتبقى عالمة 
رفوش معامن  االستفهام على طريقة العمل دياهلا ماكنع

 ...وأخريا كتشتغل وكيفاش كتشتغل
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .الوزيرة تفضلي السيدة ،شكرا السيدة النائبة
وزيرة التضامن والمرأة واألسرة  ،السيدة بسيمة الحقاوي

 :والتنمية االجتماعية
السيدة النائبة إذا كنت كتعريف القطاع مزيان البد 
أنك كتعريف أما التعاون الوطين وكالة اجتماعية هي من 
مكونات القطب االجتماعي لوزارة التضامن واألسرة والتنمية 

الوزارة بامتداد هاته  وامتداد ،هااالجتماعية وصية علي
البطاقة  ،من جهة ثانية .هذا من جهة ،املؤسسات التابعة هلا

وحنا دابا  ،ما صدراتش .422ديال الشخص املعاق من 
فلذلك خصنا نديرو احلساب ويفهموا هاد املدة  3442ف 

جيب أن  ،الزمنية مل تكن كافية لكي خترج هذه البطاقة
ألن هناك مصاحل متضاربة وكذلك هناك نتسائل ملاذا، ملاذا؟ 

قطاعات ما ميكن ليهاش أن تغطي مصاريف هاته البطاقة 
 واألسرة والتنمية االجتماعية تأخذوما ميكنش وزارة التضامن 

 ،أي قرار دون املكونات األخرى للحكومة مبوافقتها وبتزكيتها
وبالتايل ميكننا عندها أن منكن الشخص املعاق من هذه 

اللي قامت به الوزارة هو االفتحاص أوال للمصاريف . البطاقة
اليت ال أقول أهدرت لكنها صرفت من أجل إصدار هذه 

واآلن حنا كنشتغلوا على . البطاقة ومل تصدر هذه البطاقة
القانون ديال الشخص املعاق اللي غتخرج فيه احلق للشخص 

 . املعاق لالستفادة من هاته البطاقة
 :الجلسة رئيسالسيد 

ا للسيدة الوزيرة على اجلواب دياهلا وعلى املسامهة دياهلا شكر 
 ل إىل قطاع الثقافة يف سؤال للسيداتوننتق .يف هذه اجللسة

والسادة النواب احملرتمون من فريق االحتاد االشرتاكي عن 
 .تفضلي السيدة النائبة. مسرح القرب

 :بشرى برجالالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الرئيس،

 ر،السيد الوزي
م املسرح ومسرح القرب كآلية ثقافية ماهي خطتكم يف دع

 .وشكراوسياسية واجتماعية واقتصادية وطنية بامتياز؟
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .السيد الوزير تفضل. شكرا للسيدة النائبة
 :السيد محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة

 .رف المرسلينن الرحيم والصالة على أشبسم اهلل الرحم
 الرئيس،السيد 

 السيدات النائبات، السادة النواب،
بداية أود أن أشكر الفريق الدستوري على تفضله 

كما تعلمون . بطرح هذا السؤال حول إنشاء مسارح القرب
وزارة الثقافة منذ بداية السنة املاضية تشتغل يف إطار برنامج 
قطاعي يتمحور حول مخس أولويات واعتربنا أن أوىل 

انطالقا من  . سة القرب يف اجملال الثقايفاألولويات هي سيا
كون أن اخلريطة الوطنية للمؤسسة الثقافية كتربز بوضوح 
واحد العجز كبري فيما خيص هذه املؤسسة الثقافية ديال 

مركز أو عاصمة إقليم أو  11حيث أن هناك فقط  ،القرب
عمالة كتوفر على مؤسسة ثقافية أو مسرح القرب بنسبة 

مجاعة حضرية أو  21فقط .  %18تغطية ما كتفوتش 
مقاطعة اللي كتوفر على مؤسسة ثقافية أو مسرح القرب 

 . %14بتغطية ما كتفوتش 
تكلمنا على اجملال القروي فقط  وبطبيعة احلال إيال

 ،القراءةديال اجلماعات القروية اللي فيها نقطة  444
انطالقا من هذا العجز الكبري اعتربنا بأن البد ما خنصصوا 
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ديال  % 14انية مهمة ومنذ السنة املاضية كنخصصوا ميز 
 344ميزانية وزارة الثقافة دون احتساب كتلة األجور، ويناهز 

أجل إجناز مسارح القرب، مؤسسات  مليون درهم سنويا من
بغينا يف  بطبيعة احلال إيال. ومعاهد موسيقية قافية خزاناتث

هاد إطار خمطط مخاسي نغطيو أوال كل عواصم أو مراكز 
مسرح قرب  414األقاليم والعماالت، العجز هو اليوم ديال 

طعات  أو مؤسسة ثقافية، فيما خيص اجلماعات احلضرية واملقا
 1سنني،  1ا نتجوا فمؤسسة حنا بإمكان 414. كذلك

 . ديال مسارح القرب 14سنني واحد 
إذا هناك البد من تظافر جهود كل املتدخلني بدأ 

م نعرتفوا بأن هناك طلب كبري من باجلماعات احمللية واليو 
شاركنا كطرف فاعل فهاد امليدان، طرف اجلماعات الرتابية وكت

ولكن كذلك يف  ،وصلوا بالعشرات ديال طلبات الشراكةنت
تقائية ديال السياسات العمومية، السياسة احلكومية إطار اإلل

نشتغل مع وزارة اإلسكان والتعمري اللي كتشرف على هاد 
 ،من أجل توفري فضاءات هلاد مسارح القرب سياسة القرب

وكذلك دعم وزارة الثقافة واجلماعات احلضرية يف إطار مثال 
 .شكرا. صندوق التضامن للسكىن واالندماج احلضري

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة

 :بشرى برجالالنائبة السيدة 
. يضاحات املهمةشكرا السيد الوزير على هاد اإل

بالقطاع الثقايف وإن كان  االهتمامحنن نشكر لكم هذا 
اهتماما فرديا ونعاتب على احلكومة عدم االهتمام وعدم 
التخطيط والتوفر على خطة اسرتاتيجية واضحة للمجال 

ا بدأ مبيزانية وزارة الثقافة وأنتم تعلمون ذلك جيد ،الثقايف
لنسبة للدعم حنن حينما با حتدثتم عن الدعم،. السيد الوزير

 ،نتحدث عن القطاع الثقايف حقيقة نتحدث حبرقة ومبرارة

والزلنا نستحضر املعلمة التارخيية يف الدار البيضاء باملسرح 
البلدي الذي اجتث عن آخره وهو اآلن فضاء مرتع لكل 

هذا الدعم الذي تكلمتواا عليه السيد الوزير . ناقممنحرف 
أوىل رنا أن وزارة الثقافة هي هو دعم حممود ولكن يف نظ

ومن هنا  .أمهيته فهو غري مقنع رغمهذا الدعم هلذا ف. بالدعم
تجعل قسطا من لأنا أنادي مجيع الوزارات املعنية لتساهم  و 

ميزانياهتا من أجل وزارة الثقافة ألهنا شأن وطين وميزانية 
أقول بأن هذا الدعم دعم غري . الثقافة لوحدها غري كافية

 حاجة إىل دعم هي يف حد ذاهتا وزارة الثقافة يف نمقنع أل
هاد السياسة اليت تفتقت عليها قرحية  غري مقنع ألن هذهو 

احلكومة وهي سياسة الدعم وسياسة خلق الصناديق بالنسبة 
هذه السياسة سياسة غري كافية وغري مالئمة ألن  للثقافة هي

عطاف هي تكريس للتبعية ولثقافة االستجداء ولثقافة االست
. ولثقافة التكاسل واخلمول وهاد الشي ال ينفع للثقافة

الفنانون هم أهرام السيد الوزير وال ميكن أن ندخلهم إىل 
قالب وجنعلهم يستعطفون وفق أهواء وأجواء اجلهة املاحنة مع 

 . احرتامنا هلا
أقول أن هذه وسائل الدعم هي غري كافية رغم   السيد الوزير،

نستحضر جيدا بأن املسرح هو قبل أن  أمهيتها ولكن جيب أن
من أجل . يكون فرجة هو رسالة وهو فضاء وهو مجهور

مساعدة املسرح لسنا يف حاجة فقط إىل مادة بل حنن يف 
حاجة إىل فضاء وحنن نشكر لكم خلق هذه الفضاءات يف 
إطار ما يسمى مبسرح القرب وهذا يصب يف الصميم يف 

اسة نشكر لكم القيام هبذه يعين هاد السي. اجلهوية املتطورة
ولكن جيب على هاد الفضاءات أن تكون حتت  .السياسة

رواد املسرح املغريب وحنن نبكي األزمنة اخلوايل . إدارة الرواد
حيث كان املسرح املغريب يرتبع على عرش قلوب املغاربة 
بفضل الرواد، لدينا رواد مسرحيون ولدينا كتاب مسرحيون 
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جيب أن يكون هذا . ة املغربية أيضاولدينا رواد يف األغني
بالدنا و يزخر املسرح كشكول عن كل الثقافات اليت تزخر هبا 

 ..هبا املغرب
 :الجلسة رئيسالسيد 

عندكم شي . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت
 .تعقيب؟ فبعض الثواين السيد الوزير

 :السيد محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة
ل السيدة النائبة تعلمون بأن وزارة الثقافة بطبيعة احلا

 .تشتغل يف إطار سياسة حكومية ويف إطار أولويات حكومية
وبطبيعة احلال بالرغم من إمكانيات وزارة الثقافة كان مرتبط 

 وتدقيقبرنامج  تدقيقأولويات وزارة الثقافة، تدقيق بضرورة 
 ..العمليات

 :السيد رئيس الجلسة 
كنشكركم على املسامهة ديالكم يف  شكرا السيد الوزير،

وننتقل إىل قطاع اتصال سؤال حول مواكبة اإلعالم  .اجللسة
العمومي لألحداث األخرية مبراكش للسيدات والسادة النواب 

 احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب،
 :ريافؤاد العمالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
من فريق األصالة واملعاصرة للسيد وزير السؤال املوجه 

يتعلق مبواكبة اإلعالم  ،االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة
العمومي لألحداث األخرية اليت عرفها حي سيدي يوسف 
بن علي أو أحداث أخرى مبراكش أو أحداث أخرى على 

أرض الدولة صعيد الرتاب الوطين حبال األحداث ديال 
تغطية إخبارية من طرف قنوات فطنجة حيث سجل غياب 

هذه التغطية اليت كان من شأهنا تنوير الرأي  .القطب العمومي
العام الوطين مبالبسات هاته األحداث الشيء اللي ما 

أجنبية أخرى، شكرا  غيخليش الرأي العام يتوجه لقنوات
 .السيد الوزير

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

 :االصتصالوزير مصطفى الخلفي، لسيد ا
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

أوال فعال أنا غري راض على التغطيات د اإلعالم 
العمومي لألحداث اللي كتشهدها عدد من املدن على 

وهذا  .وعلى مستوى القرب ،مستوى الرأي والرأي اآلخر
مشكل األسباب ديالو أوال كاين إشكالية د اإلمكانيات ألنه 

حداث د مراكش بالنسبة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  فاأل
كان عندنا مشكل ديال عندنا فريق واحد متواجد يف منطقة 

ولكن القناة الثانية دارت ربورطاج اتصلت باملسؤولني  ،بعيدة
ديال الشركة ديال الكهرباء واتصلت بالسكان وقدمت 

 32م السبت إخباري باللغة العربية والفرنسية طيلة يو  ربورتاج
نونرب وحترتمت فيه كل املقاييس بالنسبة للقناة الثانية، 
اإلشكالية اللي عندنا على املستوى الوطين وهو أنه ما 
عندناش إمكانيات ديال االنتشار اجلهوي ياله عندنا متثيلية 

واملستوى  ،املكتب اجلهوي 44بالنسبة للقناة الثانية يف 
l’AMAP  كتب على م 31عندنا فقط متثيلية ف

املستوى الوطين اللي اآلن والت عندها خدمة تلفزية وخدمة 
اآلن بصدد عقد برنامج باش حنلو اإلشكالية ديال  .صوتية

اإلمكانيات ولكن فنفس الوقت عندنا اإلشكالية ديال بناء 
عالقة واضحة مع الفاعلني على املستوى احمللي وخّا وقعت 

ناس تتشكى أنا مناطق أخرى راه التغطية فمراكش ولكن ف
ري مثال طنجة كانت مجعية حملية دارت مبادرة ضخمة ديال غ

حافلة من طنجة إىل العيون من النساء مرورا باألطلس 
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لألسف ما دارتش تغطية بسبب  ،املتوسط واألطلس الكبري
 إشكالية ديال اإلمكانيات، وشكرا،

 :السيد رئيس الجلسة 
 شكرا للسيد الوزير،

 ؟تعقيب السيد النائب 
 :ريافؤاد العمالنائب السيد 

السيد الوزير احنا عارفني بأنه ماغاديش ألنه الوزارة 
واحنا كنعرفو بأنه الوزارة ملي   هي املسؤولة على اإلمكانيات

ولكن أحداث  ،تبغي تغطي شي حاجة تتمشي تغطيهاك
 ،بعينها السيد الوزير، على صعيد الرتايب الوطين ما تغطاتش

الصدفة وغنقوهلا ليك من غري وهاذ الشي ماشي حمض 
األحداث ديال مراكش كيما قلت ليك اإلخوان توجهو لقناة 

د الدقايق واحنا كنعرفو القنوات  2قطرية واللي دوزت تقريبا 
واش موضوعية  ،األجنبية كيفاش ممكن تكون التغطية دياهلا

وال ماشي موضوعية، نعطيك االحتجاجات كذلك ديال 
يناير كذلك التلفزيون ما كانش  24 سكان إميغرم وتنغري يوم

 24نعطيك األحداث كذلك ديال قبل منها قبل  ،حاضر
البارح السيد الوزير   ،يناير ديال مسرية قبائل خنيفرة 38يناير 

كان مسرية ديال تودان احلركات األمازيغية على صعيد 
واش كان احلضور ديال التلفزيون ؟  ،العديد من املدن املغربية

كن ميكن نقول لك حىت على املستوى مي نعطيك كذلك
السؤال نعمموه على مستوى احلضور على مستوى اإلقصاء 
ديال الثقافة الصحراوية احلسانية من التلفزيون أو من إيال قلنا 
بأنه التلفزيون ديال العيون يف األقطاب األخرى العمومية ما 

كذلك   ،الثقافة الصحراوية وخصوصا احلسانية ،حاضرش
العربية السيد الوزير فالقطب العمومي وهي الثقافة اللي  الثقافة

ل الغياب ، وهنا البد اإلشارة باش أتساءحصنها الدستور
واش  ،ديال كذلك على املهرجان السينمائي املغريب بطنجة

عندو عالقة بالبالغ ديال احلزب ديالك اللي صدرو وخاصة 
 هاذ وبالتايل ،وأنك أنت وزير كل املغاربة السيد الوزير

املعطيات اللي كنهضرو عليها بغيت نشري كذلك هلاذ السيد 
رئيس احلكومة اللي بغا يبان فالتلفزيون مشا فجوج دقايق 
مجع مجيع القنوات وما كانتش إشكال ديال أنه ما عندناش 
إمكانيات وبالتايل هاذ األحداث اللي كنهضر عليهم أحداث 

العديد من املدن بعينها يغيب عليها التلفزيون العمومي يف 
اسرتاتيجية حول  حول وانتساءل  من حقنايلوبالتا .املغربية
السيد الوزير يعلم  من البارح إىل اليوم، تبدل يف اإلعالم أشنو

سنني باش  2ماشي فحال الصحة وال حبال التعليم حمتاج ل
  ..سنني باش ابنوا مدرسة 2انبنوا مستوصف وحمتاج 

 :الجلسةرئيس السيد 
 .التعقيب السيد الوزير، النائب احملرتميد السشكرا 

 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االصتصال
لي كينظم إذا كنت مقتنع أن وزارة الأوال القانون هو 

 استقاللية ،هذا راه رجع اللور ،كتحرك التلفزيون  االتصال
اإلعالم خيار ناتج ال رجعة عنه وإذا كنت كطلب مين باش 

إذن هذا سلوك ال  .وسري هلنااحنرك التلفزيون سري هلنا 
املغرب  ها واحد، جوج.دميقراطي مقبلينش املغرب يرجع اللور

قطع مع هد األمر ودارت اهليئة العليا التصال  3443 من
لي خرجته اشنوا وقع الالتقرير  ،السمع البصري كرتاقب

املعارضة أحزاب املعارضة هنا وزير املغاربة منقولش األمساء 
ساعة  1.امج احلوارية األحزاب األغلبية ساعة يف الرب  431

تسولين على الربنامج  غييتلي ابالثالثا هنار  .هدا تقرير اهلاكا
ونطرح سؤال واضح متمروش جناوبك غاجني الوطين للسينما 

رابعا وهدا  .خر وأنداك كنجاوب بكل وضوحمع سؤال آ
املغرب اآلن كعيش حتوالت  خمصناش ننساوه شيء أساسي

ود استثنائية وكبرية اس القطب العمومي كيبدلوا جهاإلعالم الن
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ربوا من اإلمكانيات ماشي باش اهندشكالية باش قلت ليك اإل
السؤال باش نقول بأننا مجيعا اخصنا انوفروا اإلمكانيات 

الثقافة العربية  ،ديالنا باش يعكس التعددية لإلعالم
ملحظتيش بأنه يف أول السنة التغطية ديال األنشطة ديال 

 الطائفة املغربية يف املغرب الوطنية مرت يف التلفزيون 
 :الجلسةرئيس السيد 

ننتقل إىل قطاع العدل  .شكرا السيد الوزير انتهى الوقت
 ،رف الضابطة القضائية، حول احملاضر احملررة من طواحلريات

للسيدات والسادة النواب من احملرتمني من فريق العدالة 
 والتنمية 

 :ءامنة ماء العينينالنائبة السيدة 
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

أشغال احلوار الوطين إلصالح  تشرف ،السيد الوزير
 االسرتاتيجيةيف انتظار عرضكم و  .منظومة العدالة على هنايتها

القطاع  يتطلبها الشعب املغريب إلصالح هذا الواعدة اليت
تلعب حماضر الضابطة القضائية دورا مهما يف إقرار  ،احلساس

بإقرار مبدأ املساواة أمام  ،التقاضي العادل جلميع املواطنني
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا يف هذا الصدد فما هي  .القانون

 .احلق األساسي وشكرا لصيانة هذا
 :الجلسةرئيس السيد 

  .تفضلوا السيد الوزير، شكرا السيدة النائبة
 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات

  ،دة النائبة المحترمةشكرا السي
 .له وصحبهبسم اهلل والصالة والسالم على آ

حماضر الشرطة القضائية من حيث احلجية نظمها 
هناك من احملاضر ما يعترب معلوم أن  ،قانون املسطرة اجلنائية

مامل يثبت  ،حا يكون على صعيد املخالفات واجلنحجة وهذ
هناك من مث  ،يعاكس ذلك أي وسائل من وسيلة اإلثباتما 

مث  ،ا يكون يف املادة اجلنائيةهو جمرد بيانات وهذ احملاضر ما
ا بالنسبة  ميكن الطعن فيها إال بالزور وهذهناك حماضر ال

ز احملاضر ما اجنليت تنجزها اهليئات اليت هلا حق إللمحاضر ا
هو أن كثري من املغاربة مشكل اليوم  .عادا الضابطة القضائية

اء الكثري يقولون بأن ما ينسب إليهم ون أمام القضتأحينما ي
ه من قريب أو من الشرطة القضائية ال عالقة هلم ب من حماضر

ني قد كذبوا وافرتوا  التساهل هل هؤالء املواطنهنا يثري. بعيد
كس ه التصرحيات تعذتصرحياهتم أم أن هعلى الشرطة يف 

أن الكثري من املواطن  تأكيدأستطيع أن أقول بكل  ؟احلقيقة
ما ينكرون فإنكارهم ال يكون حقيقيا ولكن هناك من حين

 ،املواطنني حينما ينكرون فإنكارهم قد يكون عاكسا للحقيقة
 يات القول بأن مجيع احملاضر اليتألننا ليس لدينا إمكان

ينجزها ضباط الشرطة القضائية تعكس احلقيقة وتطابقها ألن 
 .هذا يف احلقيقة سيكون جمازفة

مثل  هو أن يعمل كل املتهم مل ابتداءمل؟ العإذن ما الع 
أمام القضاء ونسب إليه تصريح مل يفه به أمام الشرطة 
القضائية على أن يواجه ما ينسب إليه بكل وسيلة من وسائل 

ذلكم  دحضاإلثبات كما ينص على ذلك القانون من أجل 
لكن ليس كل الناس . التصرحيات الواردة عليه يف احملضر

يثبتوا عكس ما جاء يف احملاضر ألن هذا ال  بإمكاهنم أن
يتأتى جلميع الناس، لذلك فإن احلوار الوطين حول إصالح 
منظومة العدالة حياول أن يقارب هذا املوضوع من زوايا خمتلفة 

عاكسة للحقيقة اليت  ،حىت تكون حماضر الشرطة القضائية
صدرت عن املشتبه فيه املوضوع رهن احلراسة النظرية أمام 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أننا سنحاول أن  .لشرطة القضائيةا
ويف هذا  ،نقارب هذا املوضوع كما قلت بطريقة حقوقية

الصدد سنقرتح عليكم يف قانون املسطرة اجلنائية املنتظر 
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صدوره اعتماد وسائل التسجيل السمعي البصري لكل ما هو 
 .شكرا لكم ،اعرتافات تنسب إىل األشخاص

 :جلسةال رئيسالسيد 
 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :محمد امكرازالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
 ،أمثن عاليا بداية ما جاء يف كلمة السيد الوزير
ا خصوصا اجلملة األخرية اليت طرحتم أنكم تودون من خالهل

طرح فقانون املسطرة اجلنائية املقبل إمكانية االستعانة بوسائل 
وباملناسبة هذا كان مطلب ملدة  .التسجيل السمعي البصري

طويلة جدا للحركة احلقوقية وهذا البد من تسجيله بشكل 
إجيايب، البد من التسجيل بشكل إجيايب أيضا الطريقة اليت 

حول اإلصالح الشامل الوطين تتعاملون هبا يف ندوات احلوار 
ونتمىن لكم التوفيق يف هذا اإلطار ونتمىن  ،لعدالةوالعميق ل

أيضا أن نكون موفقني يف تنزيل خالصاهتا وتوصياهتا على 
شكل قوانني مؤطرة لسلطة قضائية مستقلة كما يتمناها مجيع 

 .املغاربة
البد من استحضار أيضا أنه  ،لكن السيد الوزير 

ة الوضعية اليت تعيشها العدالة فاملغرب حاليا فالظروف احلالي
البد من التعامل بشكل استعجايل مع هذا املوضوع،  أن ال 
ننتظر إىل حني صدور قانون املسطرة اجلنائية ألنه أكيد أن 
هناك حقوق ميكن أن هتضم يف هذه اللحظة اليت حنن فيها 

وال ميكن تدارك املوضوع بعد  ،يف حماضر الضابطة القضائية
وبالتايل السيد الوزير كنعلموا  .قانون املسطرة اجلنائيةصدور 

أن احملاضر ديال الضابطة القضائية ومرحلة ديال البحث 

التمهيدي هي البداية ديال احملاكمة العادلة، إىل كنهضروا 
على احملاكمة العادلةـ، ما غنهضروش عليها أثناء احملكمة فقط 

قلتو العديد من  لكن تبتدأ من حلظة حترير احملاضر، كيفما
ما صرحوش مبجموعة من التصرحيات أهنم  الناس كيصرحوا

ما كنقولوش أن هاد الشي  . إليهم تضمن يف احملاضر وتنسب
إىل  أيضا ال سوء النية وغريها ولكن لو كريجع للفساد أوك

ضغط العمل على الضابطة القضائية، كريجع أيضا إىل تراكم 
كانيات البشرية واملادية امللفات، كريجع أيضا إىل ضعف اإلم

كنهضروا أيضا السيد الوزير احملرتم . لدى هاد الناس هادو
لو كيجعل على تكوين ديال هاد الناس، هاد الشي كعلى ال

أننا كنلقاو بعض احملاضر بغض النظر على التصرحيات ديال 
-copierاملتهمني، كنلقاو أحيانا بعض احملاضر هي 

coller ال اجلرائم، كنلقاو خصوصا يف بعض النوع دي
أحيانا اللي كيتغري هو اإلسم والتاريخ ديال إلقاء القبض 

وبالتايل هذه  .والتاريخ ديال التصريح وحترير احملضر وغريها
اختالالت كبرية جدا نتمناو أننا نقطعو معها قبل ما نوصلو 

 للقانون املسطرة اجلنائية وشكرا لكم، 
 :السيد رئيس الجلسة 

هاذ  سيد الوزير على املسامهة ديالكم يفونشكر ال شكرا،
وننتقل إىل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي  .اجللسة

وتكوين األطر، سؤال حول التعليم العايل وحاجيات قطاع 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة  ،الشغل

 .السيد النائبواملعاصرة، تفضل 
 :سمير بلفقيهالنائب السيد 

 را السيد الرئيس،شك
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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نسائلكم اليوم السيد الوزير احملرتم عن اسرتاتيجية 
حول ملالئمة  ،ووزارتكم بشكل خاص ،احلكومة بشكل عام

 .معة املغربية مع سوق الشغل وشكراالتكوينات باجلا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير نائب،شكرا للسيد ال
التعليم العالي والبحث وزير لحسن الداودي، السيد 

 :صتكوين األطرالعلمي و 
 شكرا السيد الرئيس،

 ،شكرا السيد النائب المحترم
قة بكلمة يصرمبا غري لإشكالية املالءمة هي إشكالية 

ألن اجلامعة ال تكون لقطاع معني قد يستجيب  ،املالءمة
وقد تستجيب بعض  ،حاجيات قطاع معنيالتكوين املهين لل

أو  3+لوريا امثال من صنف باك ،معاهد التعليم العايل
ولكن عندما تكون  ،لبعض احلاجيات الدقيقة 2+لوريا اباك

مهندس فهو له ختصص أفقي وميكن أن يتأقلم مع ختصصات 
الطبيب عندما نكون الطبيب نكون  ،يف إطار تكوين معني

ولكن إذا ذهب إىل منطقة معينة الطبيب فهو تكوين أفقي 
وفيها أمراض معينة قد يتخصص يف حسب حاجيات ما كان 

ولكن حذار حذار من أن نطالب من اجلامعة أن  ،معني
ما هي احلاجيات يف كلية اآلداب  ،تكون حسب احلاجيات

؟ ما هي احلاجيات يف كلية العلوم ؟ حىت احلاجيات يف 
أن بومباردي ستأيت إىل القطاعات التكنولوجيا هل كنا نعلم 
مع األسف عندما ال  ،املغرب ؟ لنكون يف هذا التخصص

 ،ننتج التكنولوجيا يكون التكوين بعدي عوض أن يكون قبلي
علينا أن نوسع من دائرة تكوين باك  ،ولكن رغم كل هذا

وكذلك املاسرت  ،يف ختصصات معينة 2لوريا زائد اباك 3بزائد 
اجها إما يف القطاع اخلاص والدكتوراه يف ختصصات قد حنت

ألنه مع األسف حىت اجلامعة هناك  ،حىت يف اجلامعة

حاجيات ولكن احلاجيات تتطور هل اجلامعة هلا املؤهالت 
املؤهالت لتتطور ؟ وهل تطور البحث العلمي  أعطيناهااآلن 

نتطرق إليها مستقبال إن شاء ؟ إذن هناك إشكالية كبرية س
 .اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب كرا السيد الوزير،ش

 :سمير بلفقيهالنائب السيد 
 ،شكرا السيد الوزير احملرتم على هذه اإليضاحات

ولو أنه كنا نتمىن أن تشريوا يف جوابكم إىل التقرير األخري 
الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط الذي حتدث عن 

صدر عن وكذلك التقرير الذي  ،بطالة حاملي الشهادات
اجمللس االقتصادي واالجتماعي السنة الفارطة الذي يتحدث 
بشكل عام عن الشباب والشغل بصفة عامة، ملا حتدثنا عن 
املالءمة مع حاجيات سوق الشغل يف طريقة ضمنية نقصد 

ما ستأيت به  الستباقيعين تكوين األطر  استباقيةبطريقة 
معامل السنوات، حنن نعتقد السيد الوزير أن رسم أية 

اسرتاتيجية لتحقيق التوازن بني حاجيات سوق الشغل 
والتكوينات داخل اجلامعة مير ضرورة وحتما بتحديد العالقة 

ما هو دور مسؤولية كل  .بني الدولة واجملتمع واجلامعة املغربية
حىت يتسىن  ؟طرف على حده يف عالقته مع الطرفني األخرين

للي هو الطالب لنا أن نستشرف مصري املنتوج اجلامعي ا
هل هو العمل ؟ هل هو  .حامل الشهادة داخل اجملتمع

املسامهة واالنصهار يف النسيج االقتصادي ؟ هل هو البطالة 
هو االعتصام أمام الربملان ؟ هل هو اهلجرة ؟ هل هو هل ؟ 

االحنراف ؟ إذن السؤال اللي كنا كنتظرو اإلجابة عليه ماذا 
أي جامعة تريد ؟ هل هو  ؟يةتريد احلكومة من اجلامعة املغرب

أو هو  ؟فضاء إليصال العلم املوثق بدبلوم يف هناية السنة
حمطة لتأهيل شباب املغرب لالنصهار يف النسيج االقتصادي 
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ألف طالب  14ألف و  24؟ تعلمون السيد الوزير أنه بني 
حامل الشهادة كيخرجو سنويا من اجلامعات املغربية من 

وجمازين وحاملي املاسرت وإىل ما  مهندسني ودكاترةو أطباء 
وكتعرفوا بأن النسبة ديال حاملي الشهادات العليا . ذلك

نسبة ديال  %4.اللي ما كيشتغلوش وكتوصل  %34تقريبا 
إذن السؤال اجلوهري اللي كنظن جيب . كثر من سنةأالبطالة 

اإلجابة عليه هو أن تسائل احلكومة اجلامعة املغربية هل تتوفر 
بناء عالقة مع الفرقاء السوسيو اقتصاديني سواء على مرصد ل

داخل اجلهة وخصوصا يف إطار اجلهوية املوسعة لتحديد 
ماسرت السيد الوزير وميكن  4844. التكوينات داخل اجلامعة

واش البالد . ماسرت 4844لي هاد الرقم حوايل التصححو 
فاملغرب؟ إذن كتعرفوا السيد حاليا ماسرت  4844حمتاجة ل 

 تفاقيات اللي بناهتا اجلامعات معر كذلك بأن مجيع االالوزي
تعلمون السيد الوزير . الفرقاء االقتصاديني تظل حربا على ورق

كذلك بأن جمموعة من التكوينات حاليا ال تالئم سوق 
الشغل ومع ذلك الزالت حاضرة ونازلة ويتم تعزيزها داخل 

ل إذن حنن نعتقد بأن هذا املشكل جيب أن حي. اجلامعات
ة ء مجاعي للحكومة ألهنا ليست مشكلبطريقة تبىن على ذكا

 ..التعليم العايل فقط بل هي 
 :الجلسة رئيسالسيد 

 الرد على التعقيب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
والبحث  السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي

 :العلمي وصتكوين األطر
احلكومة ال . هناك ترديد كثري لكلمة احلكومة ،أوال

هذا تاريخ اجلامعة املغربية، إذن هدي  ،تكون يف سنة
. مجيع باش ما نبقاوش حناصرو املشكل فاحلكومة مسؤوليتنا

د حاملي الشهادات حسب عاطلني، واش هذا  %14اآلن 
الدورة  كيعين أن اجلامعة اإلسبانية ماشي فاملستوى؟

ب يف حاجة املغر  اإلشكالية يف الدورة االقتصادية  االقتصادية
أردنا فعال أن  إذا %8إىل  .إىل دورة اقتصادية يف مستوى 

أما إذا كانت نسبة النمو ضعيفة . نعاجل إشكاليات البطالة
اجلامعة األملانية فاملستوى، فيها  ،فكيفما كانت اجلامعة

إذن الدورة  ،أمريكا فالعامل كلو ،البطالة حلاملي الشهادات
جلامعة هلا حد ولكن ماشي  ا االقتصادية هي سبب البطالة،

 .اجلامعةكلشي 
 :الجلسة رئيسالسيد 

شكرا السيد الوزير، سؤال آين عن املنح اجلامعية للسيدات 
. والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار

 .تفضل السيد النائب
 :عبد اهلل البوكيليالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،و ترمالسادة الوزراء المح

 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
تعترب املنحة اجلامعية عمال أساسيا مساعدا ومهما 
للطلبة من أجل إكمال تعليمهم، خصوصا وأن هاد الطلبة 

طالب  124.444املوسم اجلامعي األخري فاق ما يناهز 
ل الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص نتساءويف إطار مبدأ . وطالبة

الوطين لألحرار عن برنامج اللجن اإلقليمية  يف فريق التجمع
لتوزيع املنح وعن اإلجراءات واملساطر واآلجال املتبعة فيما 
خيص عملية متكني الطالبات والطلبة املستحقني هلذه املنح 

 .وشكرا ؟اجلامعية
 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
لعالي والبحث السيد لحسن الداودي، وزير التعليم ا

 :العلمي وصتكوين األطر
 شكرا للسيد الرئيس،
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 ،شكرا السيد النائب
عندنا  124.444أوال السيد النائب ماشي عندنا 

 44.املنح اآلن كلفة املنح كانت . طالب 141.444
د  %4.أكثر من . مليون درهم 344مليون، اآلن مليار و

 341.444ل  484.444عدد املمنوحني مر من . الزيادة
 .44عدد الناس اللي طلبوا املنحة . طالب اللي عندو املنحة

تقريبا عرفيت شحال النسبة املئوية اللي وصلنا هلا  اآلالف
قولوا يل شي بالد . د الطلبة اللي طلبوا خداو املنحة 84%

 ،يف املائة الطلبات تلبت املنح 84فاملستوى د املغرب 
الفقراء وال املشكل هو كيفاش كتعطى هد املنح واش كتوصل 

عطتها اللي اجملتمع راه ماشي احلكومة  ،ها املصيبة ،ال
لفقراء ، اجملتمع كيضحي لاجملتمعهد الفلوس ديال الفلوس 

  املسؤوليةلي كتحمل الولكن اللجن اإلقليمية هي  ،ديالوا
 رنا مرسومغرينا د. وفيها حىت املنتخبني احمللني %444 كلها
تكون مثال يف اصها خ ولكن اجلامعةحتضر اجلامعة  زدنا

اهلل  إن شاء اونتمنحتضر يف األقاليم كلها، ت أكادير خاصة
 نوسعواغادي يكون عندنا لقاء مع الوزارة الداخلية باش  ليلم

ن كنتمىن إن شاء اهلل الربملانني يكونوا حاضرين حىت مها االلج
ن حناسب على أمور لية معنا ألن اآلو يتحملوا شوية داملسؤ 

إذن  .حنا غري كنسرقوا املنحلني عليها و سؤ واحنا ماشي م
ن و تكاص فعال املراقبة خاحلكومة عملت اجملهود كبري ولكن 

ن خدامة عندها ة اآلواحدناس لقينا حملية وصارمة والقينا 
يفطنا هلا رسالة إما ترد س ،باقي كتقبط املنحة 44السلم 

 depot، الناس واحد عندو ما احلبس احملاكمةالفلوس إ
  .ا مصيبةوهذمنحة  ذاخ دقيق

 :الجلسةرئيس السيد 
 .التعقيب السيد النائب، شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد حسن الفياللي

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،شكرا السيد الوزير

شكرا على اجلواب وكاينة إشكالية السيد الرئيس إما 
لية كتمشي و املسؤ  ،لية السيد الوزيرو شي املسؤ إىل من تتم
اللجن اإلقليمية كتشتغل مبذكرات مذكرة  ،ليميةللجن اإلق

ديال وزير الرتبية الوطنية وكذلك مذكرة ديال وزير التعليم 
األقاليم من  لكل إقليماللي كتحدد العدد الوزارة هي  ،العايل

التايل اللجنة وب .ديال اململكة كتحدد العدد ديال املمنوحني
وممثل ديال املالية اإلقليمية تتشتغل يف إطار ممثل ديال وزارة 

لي  الوكتعتمد السيد الوزير على امللف  اآلباءاملنتخبني مجعية 
لي فيه الدخل السنوي الكيجي من الوزارة الرتبية الوطنية 

على حساب الدخل  ضبالتايل كيكون الرتفو ديال األب 
املناطق ولكن السيد بعض كاين بعض احلاالت يف   .السنوي

ولية دياهلا ملي تتحمل املسؤ الوزير جيب على احلكومة أن 
يف املائة كاين واحد اإلشكالية أخرى السيد  84نقولوا ت

نعطيك قانوين يف وضع امللفات راه مثال ال اآلجالألن ، الوزير
م اخلميسات احلصر عندنا يف إقليال  مثل بسيط على سبيل

حط واحد مدخلش كاع إطار اللجنة اإلقليمية ألن  4444
ه وهذ .خداش الشهادة البكالوريا اامللف ديالوا مورة م

يف  84يف املائة راه  84لي مطروحة من كنقولوا الاإلشكالية 
اهلم داخل اآلجال لي وضعوا الطلبات ديالاملائة من الناس 

وبالتايل هد اإلشكالية  .البكالوريا اللي هو قبل االمتحان
مطروحة مليتنوصلوا اإلقليم ديال اخلميسات إذا زيدنا العدد 

يف  84ا بالتايل يف املائة وهلذ 11وا ياهلل وصلنا سجلني تلقامل
لي كيهضر عليها السيد الوزير راه موصلناهش يف الاملائة 

اطر السيد الوزير يكون الطلب األقاليم وجيب تبسيط املس
باش  ،االستدراكيةالنتائج ديال البكالوريا ومورا النتيجة  مورا

شفافة يف إطار  لجن اإلقليمية تشتغل يف ظروفميكن ال
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ألن عالش كيتطرح  ،ويف إطار الشفافية ،مة اجليدةااحلك
 القانوين وكاين امللف اآلجال يف املشكل واحد حمطش امللف

بالتايل تيقولك راه يف اللجنة اإلقليمية متيدرسش و  عندنا
درهم يف  3444درهم وال  4444ندوا معطوش ألنه ع

وبالتايل  ،ألف درهم يف السنة 41الدخل السنوي وال 
نه حمرتمش اآلجال يدرسش وحترم من املنحة السنوية ألمت

كرة ديال الوزير اللي كينظم هد الشي مذ شكون و . القانوين
لي حتدد فيها سنويا التاريخ ودميا تكون قبل الالرتبية الوطنية 

 اإلقليميةوأي حاجة ترجعوا للجنة  ،االمتحانات البكالوريا
توناش ولكن يلي معطالنة اإلقليمية واملواطنني تيجوا أنتما اللج

راه احلكومة ووزارة التعليم حتدد العدد وحتدد املساطر واملذكرة 
  .اللجان اإلقليمية وشكرا السيد الوزير م مجيعاللي كتنظهي 

 :الجلسةرئيس السيد 
وننتقل إىل التعقيب الرد على التعقيب  .شكرا للسيد النائب

  .السيد الوزير
دي، وزير التعليم العالي والبحث السيد لحسن الداو 
 :العلمي وصتكوين األطر
 ،مالسيد النائب المحتر 

 غري دوكطلبنا يف املائة  444طالبناش تعطوا ام
عطوا الناس كاين الناس   ال ،لي كيستحقوا فقطالالناس 

يف املائة ديال الطلبات  84ا هو املصيبة ذه ،مكيستحقوش
بقيت حىت دوزت  اآلجال إياللي حمرتمش عطيناها آجال ال

إذن  . زت العطلة حىت املوظفني راه يف عطلةودا االمتحانات
خاص حيط  إذن .وال مكينشواش كاين آجال جال كاين آ

االنسان يف آجال ماشي يتسىن حىت ينجح و ال ال، إذن 
 1،13.ت اخلميسات خذا حناالتاريخ حد قانون املذكرة ك

 .441ت اخذ 4111يف املائة ديال املنح الناس احطوا 
 مسؤولني،لي اللي يف اللجن الأش من جمهود مطلوب الناس 

ما تعطتهاش هاذ  لقينا ناس بنت ما عندها ال أب ال أم
نقولوها   ناصاخرين، هاذي هي مصيبة خاملنحة واتعطاو آل

 .كاين فساد
 :السيد رئيس الجلسة 
وكنشكرك على املسامهة ديالك واهلل  شكرا للسيد الوزير،

ننتقل إىل قطاع التجهيز والنقل سؤال حول  .يعطيك الصحة
املمرات حتت السكة احلديدية للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب
 : حسن الحارس النائب السيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،
لقد أجنز املكتب الوطين للسكك  السيد الوزير،

جمموعة من املمرات حتت أرضية لفك العزلة  ،احلديدية
غري أن كلما سقطت األمطار تغمر هذه  ،وتسهيل التنقل
لذا نسائلكم  .الشيء الذي يعطل دورها ،املمرات باملياه

السيد الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حلل هذا 
 .اإلشكال ؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير سيد النائب،شكرا ال
 :النقلعزيز الرباح، وزير التجهيز و  السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 ،السادة الوزراء

أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طرح 
ولكن هو مناسبة باش نبغي نأكد على واحد التوجه  ،السؤال

الكتب الوطين للسكك  اآلن عند وزارة التجهيز والنقل ومع
كيدار حول اخلدمات   الليأنه بغينا النقاش اآلن  ،احلديدية

ألنه سابقا كان نقاش شحال بنينا من مطار شحال درنا من 



 

 

46 

 -0220دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

46 

ديال السكة شحال من كلم ديال  ميناء شحال بنينا من كلم
التحول اآلن مع مجيع هاذ املؤسسات وهو   .يق السياراتطر 

ملرتبطة هباذ الشي كامل اخلدمة كيفاش نتحدثو على اخلدمة ا
وكان عندنا  ،وبالتايل هذا توجه موجود ديال حتسني اخلدمات

اجتماع مع املكتب الوطين للسكك احلديدية باش نذكرو 
على األمن والسالمة واجلودة ديال اخلدمات وربطناها ب 
أيضا بالدور ديال السكك احلديدية فالتنمية احمللية هاذ الشي 

غريها هي جزء  ال الفوقية وال يعين التحتية و ال ديال املمرات
من اخلدمات اللي كيمكن يقدمها املكتب الوطين للسكك 

ألنه فيها واحد النوع من سالسة  ،احلديدية فالتنمية احمللية
ات وبني اجلماعات وما بني التواصل بني املقاطع ديال اجلماع

ولذلك  دياهلم وما بني اجلماعات والتجارة دياهلم  الفالحة
األمر الثاين وهو أنه اآلن درنا واحد  .كاين هاذ االشتغال

العدد ديال الدراسات احلمد هلل اللي تتكلم على واحد العدد 
ديال املقاطع ميكن ليا نذكر من بينها ما بني املقطع ما بني 

لقصريي ضاء وسيدي قاسم سيدي حيىي مشرع بالدار البي
اللي فيها أكرب قدر طنجة فاس تاوريرت الناظور فاس وجدة 

من العدد من هاذ املمرات التحتية إن صح التعبري واألشغال 
إن شاء اهلل ستبدأ قريبا للتحسني ديال اجلودة دياهلا للمواكبة 
دياهلا ولكن أيضا احنا كنطلبو أيضا من اجلماعات احمللية أهنا 
تعاون كيف ما كان احلال وخا تدير ملي تتكون حتت األرض 

يع التجهيزات املمكنة ال بد ملي تتكون األمطار وخا تدير مج
فواحد املستوى يعين غري معهود ال بد أنه تيكون جتاوز ديال 
ما هو يعين ما هو يعين معهود فباليت أن كنعتقد بأنه ال بد 
من التعاون مع اجلماعات احمللية وأنا سبق ليا ملا كنت برملاين  

ت باش يكون كنت كندخلو مع اجلماعات احمللية واجلمعيا
واحد النوع من التعبئة ملي تتكون األمطار زائدة كما قلت 

على احلد دياهلا باش ميكن لنا هاذ املمر يبقى كيأدي الوظيفة 
 .تواصل بني املقاطع ديال اجلماعاتديالو ديال ال

 : السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد النائبتعقيب ؟ ال شكرا للسيد الوزير،

 :  لرجداليالنائب السيد موحى ا
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
أوال حنيي  ،شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالك

ومن جهة أخرى نشكر  ،فيكم الدينامية اللي عرفها القطاع
 ،القائمني على القطاع السككي على اجملهودات املبذولة

والتجاوب اإلجيايب طبعا مع بعض متطلبات الساكنة، السيد 
الوزير احملرتم، طرحنا هاذ السؤال فاحلقيقة للخطورة اللي 

نتما ذكرتو العديد من املناطق ، أوال أتيحطوها هاذ املمرات
اللي تيهمها كل املناطق اليت يعين خترتقها السكك احلديدية 

 ،يزداد األمر استفحاال إيال جتتمعت السكة مع الطريق السيار
ا بوابة الرباط تنلقاو وهذا واقع يف عدة أماكن وعلى رأسه

عني عتيق يعين فتمارة واحد العدد د  فالصخريات اهلرهورة يف
 املناطق أخرى اللي هي قريبة من الشاطئ اللي فاحلقيقة

جلميع الشرائح أوال تنلقاو تتحط إشكالية، إشكالية للجميع  
عموم املواطنني اللي عندهم إشكاليات يف قضاء الولوج 

دياهلم، الفالحني يف تسويق املنتوج  لألماكن وقضاء احلوائج
التالمذ اللي هاذي فئة فاحلقيقة هشة اللي  ،والتسوق وغريو

إما أهنم يبطلو من املدارس دياهلم إما أهنم إيال كانت 
إمكانيات يقطعو كيلومرتات عديدة باش يرجعو للمدرسة 

وإال خياطرو  ،اللي هي على مرمى حجر من السكىن ديالهم
فلذلك السيد الوزير احملرتم  .اح دياهلم ويقطعوويغامرو باألرو 

احنا تنتفهمو اإلكراهات واإلشكاالت اللي عندكم واللي 
أوال  ،لكن تنطلبو منكم جمهودات إضافية ،عند اجلماعات
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ملياه إلجياد إجراءات عاجلة ودائمة إما لصرف ذيك ا
ولكن يكون هاذ الشي دائم وال تقنيات صرف مبضخات 

توية أو وطبيعي إجياد قناطر أو إجياد القناطر ديال املياه الش
واألهم من ذلك السيد  ،وممرات للراجلني هاذي من جهة

الوزير احملرتم هو أن تنطالبكم مراعاة هاذ األمر ونبهوكم هلاذ 
األمر يف املشاريع املستقبلية لتمديد السكك ولتمديد كذلك 

فيها، لي احنا الطرق السيار باش نتفداو هاذ اإلشكالية ال
   .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضلوا السيد الوزير شكرا للسيد النائب،

 :عزيز الرباح وزير التجهيز والنقلالسيد 
أنه ما ميكنش السكك  السيد النائب احملرتم،

 ريخاأل يفاحلديدية وال الطرق السيارة تدير نزع امللكية للناس و 
لتايل هاذي فبا. ما تديرش ليهم هاذ الشي يعين هذا غري

مشاريع باش كيمكن يستعملها مجيع املغاربة ولكن أول 
مها هاذوك اللي خذينا هلم األرض دياهلم  املغاربة املعنيني

ودرنا هلم نزع امللكية بطبيعة احلال كاين سؤال حول هذا 
فبالتايل هم أوىل باش تكون اخلدمات مناسبة على  ،املوضوع

 .ع ديال اجلماعاتاألقل كما قلنا التواصل بني املقاط
أنه مجيع املشاريع اجلديدة كلها أخذت بعني  :ثانيا 

االعتبار هاذ املوضوع ال ديال األمن والسالمة وال حىت ديال 
 .تالتواصل كما قلنا بني املقاطع ديال اجلماعا

املمرات التحتية أن  أن املمرات املستوية و : ثالثا  
ا باش تأدي كما كلها اآلن كاين برنامج ديال املعاجلة دياهل

ال بد أن تؤدي الوظيفة  ،قلت الوظيفة دياهلا وإال ال معىن هلا
دياهلا وتزادت يعين الكلفة ديال االستثمار أو القدر ديال 
االستثمار فهاذ اجملال تزاد بواحد النسبة حمرتمة كما قلت 

 ...فأكثر من هاذ الشي 

 :السيد رئيس الجلسة 
بالتنازل عن بعض  سؤال متعلق. شكرا للسيد الوزير

االختصاصات لفائدة اجملالس اجلهوية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

 النائب،
 :محمد بودراالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،  
 السادة الوزراء،

 ن،حترمو السيدات والسادة النواب الم
تنتهوا من اجلواب  ال شك أنه بعد أن السيد الوزير،

عن كافة األسئلة الشفوية سيعرتض النواب طريقكم كالعادة 
وهم متأبطني مبلفات ذات صلة باملشاكل املتشعبة جلهتهم 

وطبعا فأنا واحد من هؤالء هذا علما  ،واملناطق اليت ميثلوهنا
أن الكل يطالب السادة النائبات والنواب باحملرتمني بعدم إثارة 

بغة احمللية واجلهوية مادام أن عمل الربملاين القضايا ذات الص
يف املقام األول هو التشريع ومراقبة احلكومة والدبلوماسية 

غري أن إرادة املواطنني واملواطنات تبقى أقوى أتعرف  ،املوازية
فقط ألن كافة الوزارات مبا فيها وزارتكم  ؟ملاذا السيد الوزير

ثتموها وقد استعملت  تعاين من مرض املركزية املفرطة اليت ور 
كلمة مرض وأنا أعين ما أقول ألنه ال يزال هناك أناس 
يعتربون اآلخرين قاصرين يف كل شيء وحىت ال تتفاقم 
شكاوي النواب والنائبات عليكم ولكي ال تصل هذه 
املشاكل إىل الرباط عليكم أن تسرعوا من وترية نقل 

 ،اتهاجلهويني وإىل جمالس اجل مدرائكماالختصاصات إىل 
ماال عريضة جلهات املغرب خاصة وأن الدستور اجلديد فتح آ

الغري النافع وكذلك كما فتحها لألمازيغية وملغاربة العامل الذي 
ولكن كل هذا سيبقى حرب على ورق إذا  ،أنصفهم الدستور

 .مل يتم إعمال الدستور
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السيد الوزير، نرغب يف مسائلتكم هل الربنامج 
يبقى دائما من اختصاصات املركز؟ الوطين للطرق القروية س

وهل رخص النقل واملقالع ستظل حمتكرة من قبل اإلدارات 
املركزية؟ فكيف يعقل وأن متنح الوزارة ما شاءت من رخص 
النقل يف الوقت الذي جيرب فيه امليثاق اجلماعي رئيس اجلماعة 
على إجياد احملطات الطرقية وحمطات الوقوف دون التحكم يف 

 .عدد الرخص
 ،صروزير، هل يعقل على سبيل املثال ال احلالسيد ال

أن التاريخ تازة احلسيمة تتحكم فيها خلية يف الوزارة ويف حالة 
إذا وقع مشكل حملي كما هو األمر حاليا، ننتظر حل من 

 .الوزارة اليت قد ال يأيت إال بعد تعقد املشكل
 يطالبون نواهبم بإجياد إن املواطنني السيد الوزير،

لول ملشاكلهم وال يهمهم إذا كان ذلك يدخل يف إطار احل
 فما هي اإلجراءات املتخذة السيد الوزير؟. اختصاصاهتم

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز
شكرا للفريق احملرتم والسيد النائب احملرتم على طرح 

بطبيعة احلال هو ما مرتبطش بالوزارة ألن حسب . السؤال
املعلومات اللي عندي هاد السؤال رسلتوه جلميع الوزارات 

كل الفرق يف أفق   رسلوهوالقطاعات مبعىن مرتبط بأفق و 
. نقاش سياسي وليس تقين وهالنقاش حول موضوع اجلهوية 

نقاش سياسي أشنو بغينا اجلهة؟  .أنا غنجي لألمور اللي
شنو اللي غيمكن يعطيها هلا املركز؟ أ لصالحياتأشنو هي ا

هو التوازن اللي خصنا خنلقوا ما بني املركز وما بني اجلهات 
واش حىت نقل هاد . ألن خص يبقى التوازن ألنه ضروري

الصالحيات واش غادي ميشي بطريقة هنائية أو بطريقة 
متدرجة ألنه ثقافة، راه ثقافة فالتدبري، ثقافة يف معاجلة 

فات مث ماهي اآلليات اللي غادي توضع الدولة ديال املل
إذن هذا . مواكبة اجلهات ملا غتنتقل ليها هاد االختصاصات

نقاش سياسي بطبيعة . واحد النقاش سياسي وحتمل مسؤولية
احلال اللي كنظن غادي جيي الوقت ديالو وكنظن بدات 

 هاد املوضوع وال يرتبط فقط بالتقطيعاملالمح ديال النقاش ف
الرتايب وال شحال ديال املوظفني غيمشيو هنا وال شحال من  
كلومرت هنا بل هو نقاش حول مفهوم اجلهوية بارتباطها 

أنا كنعتقد البالد ديالنا خصها . بالدولة ككل وبوحدة الدولة
تاخد االختيار أننا متعددون ومتنوعون لكن يف إطار الدولة 

اآلن جنيو . فيههذا هو التوازن اللي خصنا منشيو . الواحدة
لواحد العدد د األمور اللي شرتو هلا، أوال مرحبا بالسادة 
النواب والنائبات بامللفات فاملكتب ديايل أو هنا ألن هذا 

بطريقة  ن األمة وبالتايل البد من التعاملنتم متثلو أواجب، 
القطاع ديالنا اليوم  يف ثانيا أنه ميكن يل نقول ليك . إجيابية

مع اإلخوان ديال النقل باش نشكرهم كان عندي اجتماع 
، فأكدت هلم على أنه ى تنظيم املناظرة اليت كانت ناجحةعل

يع اللي سطرة مبسطرة وبديناها هاد السنة مجغادي نشد م
ممكن نعطيه للمديريات اإلقليمية واجلهوية غادي نعطيهوم 
وآخرها خديت قرارات فهاد الشي ال داعي باش جيي املواطن 

يتكلم خصنا نديرو الثقة فاملسؤولني ديالنا ال  للرباط ويبدى
 contrôle على املستوى اإلقليمي واجلهوي ونديرو 

، القضية األخرى رخص هناك نوع من التجاوزاملراقبة إذا كان 
اللجنة يعين يف إطار  كيعطيوها العمال يف إطار  املقالع

حنا غنمشيو يف هد االجتاه أننا ، اآلن كاين واحد و املنشور
ديريات اجلهوية غتحمل املسؤولية دياهلا يف إعطاء الرخص امل

هذا  الرخص ديال النقل .ديال املقالع لكن غنديروا املراقبة
خيضع لطلبات العروض هذا هو التوجه اللي ماشيني فيه باش 
خنرجوا من هذاك النمط السابق يعين و منشيو لواحد النمط 
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دي مدام جبدهتا  اللي مبين على التنافسية، تازة احلسيمة سي
كاينة مديرية خاصة باملقطع ديال تازة ، مدير خاص بتازة 
احلسيمة مكلف هبد امللف هذا و هد املقطع و اللجان  

نقول لك بصراحة املشاريع الكربى كتمشي و لكن خليين 
صها اص يكون فيها فرق على املستوى احمللي لكن خاخ

زن باش ميكنا تكون متابعة على املستوى املركزي هذا هو التوا
جنحو فهاذ املشاريع الكربى ألن فيها قرارات فيها التمويل 
فيها نقاش مع وزارة املالية فيها ترتيب يعين مع الفرقاء 

لي والشركاء يف هذا اجملال فيوقع هاذ التوازن بني التدخل احمل
 .وبني التوجيه املركزي، وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة 
املوايل سؤال آين عن وضعية  السؤال شكرا للسيد الوزير،

النقل اجلوي باألقاليم اجلنوبية للسيدات والسادة النواب 
وطين لألحرار، تفضل السيد احملرتمني من فريق التجمع ال

 .النائب
 :عبد اهلل أبركيالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 ن،السادة الوزراء المحترمو 

 ن،مو السيدات والسادة النواب المحتر 
ال خيفى على أحد أمهية النقل اجلوي وذلك 
لشساعة مساحة بالدنا حيث يعترب فاعل رئيسي يف االقتصاد 

وعليه أصبحت اخلطوط امللكية املغربية تلعب دورا  ،الوطين
هاما يف حتريك عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية ما بني 

فرتة إال أنه من املالحظ يف ال ،جهات املغرب داخليا وخارجيا
األخرية مت حذف بعض اخلطوط والرحالت ما بني املركز 
وبعض األقاليم اجلنوبية زيادة على غالء التذاكر وقلة 

لذا  .الرحالت املربجمة فضال عن التوقيت الغري مالئم للسفر
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن وضعية النقل اجلوي ألقاليمنا 

تعزيز الرحالت  اجلنوبية وهل من مقاربة عاجلة من أجل
  .جلنوبية وتطوير خدماهتا ؟ وشكرااجلوية حنو األقاليم ا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضلوا السيد الوزير شكرا للسيد النائب،

 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل
 السيد الرئيس،

ائب احملرتم وإن كنت كنتمىن أشكر الفريق احملرتم والن
حول النقل الداخلي اجلوي لكم  مع واحد السؤال يتلقى

باش ميكنا نعطيو صورة ولكن ما كاين باس ميكن . مادام ما
ليا نوضح أنه التوجه لدى احلكومة أنه النقل اليوم بصفة عامة 
النقل كيقوم بواحد الدور فالتنمية احمللية يف ربط األقاليم ديال 
اململكة واجلهات ديال اململكة وبالتايل ما ميكنش نبداو 

قاشو فقط باملنطق الرحبي حىت النقل احلضري ما ميكنش ن
ناقشوه دائما مبنطق الربح هذا واحد اخلدمة تقدم للمواطنني 
للمقاطع اللي هي مرحبة راها مرحبة ولكن كاين مقاطع غري 
مرحبة ال بد للدولة أن يكون فيها وهذا التوجه ديال السيد 

الو غانشوفو رئيس احلكومة يعين هذا توجه تطرح التنزيل دي
الرتتيبات فني ميكنا نزلو، كيفما وهاذ الشي كنا كنقولوه حىت 
فالنقل احلضري كيفما كنعطيو إمكانيات مالية للنظافة خصنا 
نعطيو إمكانيات مالية للنقل احلضري ألهنا خدمة كنقدموها 
للمواطنني نفس األمر بالنسبة النقل اجلوي نفس األمر 

قاطع فهذا بالتايل هو التوجه بالنسبة لواحد العدد ديال امل
اللي ماشية فيه هاذ احلكومة وهو كيلتقي مع واحد لكن غري 

 الدولة سابقا ف شتنرب la RAMخصنا نقولو 
سنات معها عقدة الدولة اللي قالت ليها ما تبقايش 2011

متشي للخطوط الغري مرحبة ديري الكلفة كما هي حيدي ما 
والو كان واحد املنطق تبقايش تناقشي السياحة ما تناقشي 

حمتاجة لواحد العقدة برنامج باش   la RAMألنه كانت 
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تنهض باإلشكاليات اللي كانت فيها واستطعنا احلمد هلل ف 
ومع الوزارة   la RAMمع اإلخوان املشرفني على  3443

ميكن   la RAMمع املكتب الوطين للمطارات باش اليوم 
صها ابدينا النقاش خليا نقول ليكم حققت نتائج هاذ السنة 

ترجع تقوم باخلدمة الوظيفة دياهلا ديال نقل املغاربة وتقوم 
باخلدمة دياهلا ديال التنمية االقتصادية خاصة يف اجملال ديال 
السياحة مع السي حداد كنوجدو واحد املقاربة اللي غاتكون 
فيها واحد التشجيع ديال اخلطوط السياحية وميكن ليا 

لعدد ديال اخلطوط ديال الشركات الدولية نبشركم بأنه واحد ا
رجعت واآلن بشكل كبري جدا حىت للمناطق اللي كانت 

جلسنا مع رهساء ديال اجلهات   la RAMمنسية بالنسبة 
ء اشل اجلنوب ولقينا اآلن مقاربة إن بالثالثة ومع الوكالة ديا

اهلل اللي غيكون فيها الدعم ديال الدولة باش نرجعو بأمثنة 
يف أوقات مناسبة وبعدد ديال الرحالت اللي غايكون مناسبة 

 إن شاء اهلل مناسب بالنسبة لألقاليم ديال اجلنوب،
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيد النائبال شكرا السيد الوزير،
 :عبد اهلل أبركيالنائب السيد 

شكرا السيد الوزير على التوضيحات وعلى التنوير 
نا علم أنه اجلهات مستعدة تعطي إمنا السيد الوزير احنا عند

املسامهة دياهلا الوكالة ديال اجلنوب مستعدة وزارة الداخلية 
فاجلنوب وفاألقاليم اجلنوبية وأنت اللي ه راجنا مستعدة إال أن

غادي تنورنا أنه اخلطوط امللكية عندها ما ستخلصاتش بعض 
ط هاذو الديون فجهات أخرى وتتقول ما حنلش هاذ اخلطو 

نت اللي غادي توضح لينا، الديون السابقة وأ حىت نشد
   .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا للسيد النائب

 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل
ماشي  "وازرة وزر أخرى التزر"السيد النائب  طبعا

فهاذ الشي  ،قب جهة بسبب الذنب ديال جهة أخرىانع
ل جهة ف غري باش هذا ما تيقولو ال شرع وال قانون ك

 .نطمأنك
مليون ديال الدرهم  .2كاين خصاص ديال   ،ثانيا 

ملا شفنا املسامهة ديال اجلهات وشفنا املسامهة ديال الوكالة 
 .2بطبيعة احلال بدعم من وزارة الداخلية لقينا خصاص 

مليون درهم على اعتبار أن التذكرة  اللي درنا واللي مقرتحة 
غادة تكون يف متناول اجلميع تذكرة مناسبة يعين اللي 

غانطورو هبا السياحة، األقاليم ديالنا اجلنوبية تستاهل الربنامج 
املقرتح أو التقرير كيتكلم على إمكانية ديال التنمية فهاذ 
األقاليم واحنا عندنا تصور يف وزارة التجهيز والنقل وعرضتو 

 أنعلى السيد الرئيس ديال الوكالة أن عندنا تصور كيف 
قل والتجهيز أنه يساهم يف هد املسامهة، ميكن يل السيد الن

ش أننا انقموا بالدعم عطى التعليمات باالرئيس احلكومة أ
ليم أخرى إن احىت األقة ولكن أيضا ليم اجلنوبيالالزم األقا

جني هد النقطة يعين السؤال املتعلق هبد شاء اهلل غادي 
  .املوضوع
 :الجلسةرئيس السيد 

ول التعويض أصحاب األراضي اليت ينجز  حالسؤال اآلين
لفائق السرعة للسيدات للقطار اعليها حاليا ممر السككي 

  .والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
  .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أحمد أيتونة
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد الوزير المحترم
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اب األرض اليت ينجز عليها املمر كي أصحتشت
الفائق السرعة من ضعف التعويضات اليت  لسككي للقطارا

 ،لني عن إجناز السكة احلديديةو أعطيت هلم من طرف املسؤ 
العلم أن هذه األرض تبلغ حبيث مت اقرتاح مبلغ زهيد مع 
كما أن املساحة الفارغة اليت   قيمتها أضعف هذا املبلغ املقدم

ني الطريق السيار واخلط السككي لن يتم تعويضهم ستبقى ب
ذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت ل. عنها

 وشكرا  ؟ستتخذوهنا لتعويض هؤالء السكان
  :الجلسة رئيسالسيد 

  .تفضل السيد الوزير
 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل

  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

والنائب احملرتم على هد السؤال  احملرتمنشكر الفريق 
كن يظلم بغيت أنوضح كنعتقد احلمد هلل يف الدولة ديالنا ال مي

ماشية يف  ه واحلمد هلل البالد ديالناأي واحد ال ميكن يعين هذ
ندوا بإنسان كان ع إذا تعلق األمر هد املسار هدا وال سيما

اتوا يش فيها كيسكن فيها مريب فيها وليدكيع  وأرض قدام
 مها معمروا جا قدامطالب من الدولة والوا جالس كيحرث

الربملان واطلب الوظيفة كيحرثها وكيزرع وكرييب البهيمات 
وكيعيشنا كيقدر اهلل هد املصلحة ديال البالد هي أهنا دوز يف 

راه ما ميكنش غادة دوز بدون و ال السكك احلديدية  الطريق
ون كما تعلمون أن يكون هناك تعويض ولذلك كاين القان

لي كيعطي اللكي حيدد أنه لكي كتكلم على نزع امللكية و 
الصالحية للجنة جهوية متعددة األطراف هي خترج وجتلس 
معهم شنوا هي الثمن نزع امللكية يعين املقابل دياهلا امللكية 
وأنتما عارفني إذا وقع الرتاضي كيوقع فيه واحد النوع يعين 

عويض ديال األرض والتعويض ما مبناسبة هد القضية فيها الت

 ماشي فقط غري األرض إذا  السطحية مبعىن للمنشئاتيسمى 
كانت عندوا الفالحة واألشجار وعندوا بناء وكان عندوا بري 

ندوا شي حاجة حىت كيوقع عليها التعويض وأنا قل ليكم ع
نزع من حسن احلظ البالد ديالنا أنه كاين املوضوع ديال 

 حظ ضر األوراش ولكن من حسني تداإذا مكناش غ امللكية
ملي ن حيمي املنزوع امللكية ديالوا فالبلد ديالنا أيضا كاين قانو 

اللي كتعطالوا كاين متيقبلش اإلنسان يعين هد التعويضات 
نلجؤ إىل احللول إما كنرجعوا إىل التفاوض وإما  جوج ديال

ه اللي قمت به اإلدارة و تلتزم ب ه القضاءالقضاء وما حكم ب
يرنا ترتيب نزعت ليهم واألحكام ودلي ال الالئحةنه شوفت أ

املسألة األخرى أنه  .عوضوا الناسحول الزمن باش ميكنا ن
جاتين شكايات أنه تيقول لك أودي باش األرض كتقطع لينا 

بغيتوا مكتغوضوش على اجلزء اللي وبالتايل كتعوضنا على 
الوطين توجه اتفقنا مع املكتب  لو لي مبقيناش كنوصلواال

تعود صاحلة لكي  لسكك احلديدية أي أرض أخدت ومل
عوض كاملة وكما ختدها املكتب الوطين يستغلها صاحبها ت

  .للسكك احلديدية
 :الجلسةرئيس السيد 

 .التعقيب للسيد النائب، شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد أحمد أيتونة

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
  .مرسلينال

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد الوزير المحترم
اليت واملعطيات  تبذلوهنامن اجلهود اليت يف احلقيقة نث

ا السؤال املتعلق بالتعويضات وها يف جوابكم على هذأعطيتم
ق السككي للقطاع الفائاملمر ن من اخلدمات املتضرري
  .السرعة
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ول من املتضرر األ إن العامل القروي هو ،السيد الوزير احملرتم
هلذا . ت السطحيةالتعويضات عن نزع امللكية ومنشئا ههذ

ن هد املشروع إن شاء اهلل سيصبح أل ،جيب تصحيح الوضعية
يال تكلمتو عليها ينص على مسألتني إ 83وطنيا والظهري 
ميكن حتقيقه يف وهو أمر ال  ،املباشر االقتناءما السيد الوزير إ

وإما  ،األشخاص 3شخص وال  اهذه اآلونة ألن ماشي هذ
اللجوء إىل تطبيق القانون لنزع امللكية عن طريق اللجن 

ه اللجن السيد الوزير تعتمد على ، هذاإلقليمية واحملاكم
والتشاور  جلماعات الرتابية من أجل االستئناسرهساء ا

وهد الرهساء السيد الوزير كما يقال  ،ر التعويضحماضضاء وإم
اصهم يوضحو هاذ األمور  كاين خ  ،أهل مكة أدرى بشعاهبا

السيد الوزير فاجلواب ديالكم على األرض املثل  ءما جاك
اللي تبقى بني الطريق السريع واملمر ديال قطار السريع 

اص السيد الوزير منني غيدوز هاذ الناس  خ ،والطريق السيار
وال  3444قى اإلنسان عندو خدام وال جوج خدامة أو كيب

د   1د كلم أو  8ناطر السيد الوزير اين القمرت وك 2444
لسيد غيمر من القنطرة م بني القنطرة والقنطرة كيفاش هاذ اكل

هاذ األرض ضاعت منو السيد  الفالحديال  ويرجع ألرض
 .اصها ال بد من التعويضالوزير وخ

السيد الوزير كانت تعويضات على اخليام  ،ثانيا
حىت  24وز كتدير أنا فالح اخليام د امل ـالبالستيكية د املوز

مليون  .4مليون سنتيم والتعويضات تعيطيوها  21
زير كيعوضو هذاك القسط اللي وماتتعطاش كاملة السيد الو 
 3444مرتو كيعوضو لو  3444تتقيسو القطار فقط قاستو 

بشحال غتقام على ، خرى تيقولو لو ريبها وسري حوهلاواأل
 اويديها ويبنيه les serres حيول هذاك ملي  هاذ السيد

 . les serres  خرى بشحال غتقام عليه هاذفجهة أ

الراجل كدح هو املرأة  ،السكن التعويضات علىلثا ثا
ديالو باعو الدجاج دياهلم باعو البيض دياهلم سنني باش بناو 
دار بناو بيت وكوزينة فني يستقرو جاو هدمو هلم قبل اهلدم 

يد هدم كيجي القايعطيه التعويضات حىت تيقول ليه  قبل ما
أصال هو بانيه يف . كيوقف ليه تيقولو أرا الرخصة ديال البناء 

رض مجوع أو يف أرض عطاها لو شي حد من العائلة ديالو أ
ثانيا الوزير كيلقا مشكل فالرخصة د البناء هي األوىل السيد 

ملي تيمشي يبين كاين الناس اللي بناو بعاد من الدوار مبائة 
الكهربائي باش يربطهم  صهم أش جا يوصلهم التيارامرت خ

 .مع املنزل دياهلم كاين إشكال، ثانيا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير شكرا السيد النائب،
 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل

أقدر أنا نقول لك ما  ،نقول ليك السيد النائب احملرتم أنا
يقبل باش يتظلم شي غيكونش مقبول وال حىت واحد ما غ

العامل القروي فرصة مثينة  ،إنسان أنا كنعاود نقوهلا مرة أخرى
العامل القروي فرصة مثينة أنا راه درت واحد  ،للبلد ديالنا

اإلشارة هاذ الناس أحيانا ال يطلبون أي شيء من الدولة 
سوى أن ترعاهم وأن تواكبهم يف الفالحة دياهلم وفالتجارة 

وإذا أخذت أراضيهم  .دياهلم إىل غري ذلكدياهلم وفاألسواق 
ال بد أن ينالوا حقهم وإال غنكونو ظاملني وأنا نقول لك أنا 
هاذي قناعتنا وتربيتنا متغربيت إيال ظلمنا الناس راه ريب ما 
غيباركش فهاذ البنية التحتية اللي كنديرو ال إن اهلل يعين حرم 

التايل بف ،ابينكم فال تظاملو  حمرماالظلم على نفسه وجعله 
والدولة فضال على ذلك هي ترعى املواطنني  وتواكب املصاحل 
دياهلم ولذلك أنا نقول ليك هاذ اإلشكاالت كلها اشتغلنا 
عليها وسنشتغل عليها وعنحاولو حنلوها يف إطار واحد النوع 
من التوافق عا الناس ما يطلبوش عاودتاين راه ماشي عندو 
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مرتو سنأخذ  444نا عندي مرتو يبدا يقول أ 34وحدة فيها 
هاذ الشي بعني االعتبار رهساء اجلماعات ملاذا كاين فاللجن 

 ....؟ ألهنم مؤمتنون على من انتخبوهم 
 :السيد رئيس الجلسة 

ين حول سؤال آ ،منر إىل السؤال املوايل السيد الوزير شكرا،
سفي للسيدات والسادة النواب امليناء املعدين اجلديد آل

ة، تفضل الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلي احملرتمني من
 .السيد النائب

 :محمد كاريمالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
لقد مت مؤخرا فتح طلبات عروض خاصة مبيناء 

إال أن بعض وسائل اإلعالم أشارت مؤخرا أن هناك  ،آسفي
اليت رفضت التأشري  ،جهيز ووزارة املاليةمشاكل بني وزارة الت

على هذه الصفقة، هذا ما يدفعنا لطرح جمموعة من 
مىت سيشرع : التساهالت أوال ما صحة هذه األخبار ؟ ثانيا 

هل سيتم حتويل مجيع أنشطة امليناء : يف األشغال ؟ ثالثا 
القدمي إىل امليناء اجلديد منذ بداية األشغال أم سيبدأ كميناء 

ل للفحم اخلاص باحملطة احلرارية وبعد ذلك سيتم توزيعه تنزي
 ملزاولة باقي األنشطة األخرى ؟ وشكرا،

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

 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل
 السيد الرئيس،

 ،السيد الوزير
وأنا ملا  ،أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال

بدات تتكتب الصحافة حول هذا امللف استغربت ألنه هاذ 

امللف ملف إداري حمض يعين كتناقشو املؤسسات يف إطار 
الصالحيات املخولة هلا فإذا به بدأنا جند ذلك يف الصحافة 
وهذا عيب هذا عيب وأنا نكون معك صريح أنا الصراحة 

رية فالبالد املعهودة يف إطار يعين ملا تتكون شي صفقات كب
دائما اللي ما تيديهاشاي ما كريضاش وحترك آليات كانت يف 
السابق معهودة نقول هذه اآلليات ال حيتاج إليها القول اليوم 
احلمد اهلل كاين الشفافية واجمللس األعلى للحسابات وامليثاق 
ديال احلكامة اجليدة ودرنا فاألنرتنيت ديال الوزارة مباشرة 

ودرنا فريق يستقبل  عندها إشكاالت الشركات تواصل إيال
كيسمع الشكايات دياهلم وأتابع شخصيا كما الشركات و 

يتابع كل الزمالء الوزراء امللفات الكربى مثل هذه امللفات 
أنه ما قمنا به باستشارة ديال وزارة  نطمئنكمك نبغي لفلذ

املالية هناك تأويالت ما دخلوش فالتفاصيل دياهلا لكنها 
 نطمئنكمنبغي أيضا  .ء اهلل باآلليات اإلداريةستحسم إن شا

السيد الربملاين احملرتم النائب احملرتم هو أنه املشروع فالبداية 
ديالو كان فقط للفحم لكن ملا جات هاذ احلكومة جلسنا 

وقلنا لو يا  ocpمع السيد الرتاب الرئيس املدير العام ديال 
إطار التوجه ودي ما ميكنش ال بد نديرو مقاربة مندجمة يف 

املشاريع وانتقائية املشاريع  اندماجيةديال احلكومة ديال 
وجلسنا وتوفقنا يّدار ميناء كبري كبري جدا واآلن كنقلبو على 
األرض باش ناخذو ألف هكتار باش يدار ميناء يليق بتلك 
املنطقة غادي يكون كبري إن شاء اهلل اللي غيكون فيه الفحم 

ة الفوسفاط وتوافقنا أننا قريبا وغيكون فيه يف مرحلة ثاني
غنبداو الدراسة ديال كيفية تأهيل امليناء القدمي هاذ امليناء 
اللي هو مشتغل كيفاش نأهلوه باش خيدم كما قلنا املنطقة 
مدينة أسفي ويساهم فالتنمية احلضرية دياهلا ولذلك أطمئنكم 

لي تتكون إدارات إال لأن هذا هو التوجه وبطبيعة احلال م
تاخذ القرار أنا تنقول وزارة املالية تتقوم بالدور دياهلا باش 
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عطيها القانون تدير املراقبة وهي تصادق على الصفقات 
وتعطي الرأي دياهلا وهلا كامل الصالحيات أن تقوم بذلك 
يعين فبالتايل هذا ليس فيه تنازع بني املؤسسات بقدر ما هو 

  .بالصالحيات اللي تيخوهلا القانونالقيام 
 :لسيد رئيس الجلسة ا

 .تعقيب السيد النائبال شكرا السيد الوزير،
 :محمد كاريمالنائب السيد 
 السيد الوزير،

ألسف الشديد أنا دبا ها التوضيحات إال أنه 
أوال تنقول واش كاين شي  :د األسئلة مدققة 2طرحت 

مشكل فالصفقة على حساب السؤال جوابك فاألول الشق 
أنه ما كاين والو وليين فيه واحد األول ديالو كان تيقول ب

الكلمة قليت ستحسم تقنيا يعين كاين مشكل أصال، كنظن 
ال مشكل وال ما  أنه احنا بغينا توضيح أساسي واش كاين فع

صري ديال هاذ الصفقة ؟ واش هاذ الصفقة كاينش ؟ واشنو امل
ادق عليها ؟ يعين بغينا سؤال تص تعاود وال غادي غادي
ام احمللي فاملدينة كيهضر على هاذ املسألة ألن الرأي الع شاف

بواحد الشكل كبري احنا من خالل اجلواب ديالك ما 
ي عطيتيناش توضيحات هضرت على الشروع فاألشغال باق

نتاع الصفقة ممكن أنه ما عطيتناش توضيح يعين املشكل 
يطاول يعين التأشرية ديالو غادي تطاول واش غادي يكون 

شهور القادمة يعين بغينا سؤال مدقق، هاذ العام وال فهاذ ال
هضرنا على امليناء املعدين، امليناء املعدين كان عندنا خلط 

تنقولو واش غادي يكون ميناء اللي غادي حناولو أنه  هو حىت
خيدم كميناء معدين وحيول األنشطة اللي كاينة فامليناء القدمي 

األوىل أنه إىل امليناء اجلديد دخلنا تنقولو جوج مراحل املرحلة 
غيكون ميناء خاص بالفحم احلجري للمحطة ويعين فاملرحلة 

سنوات اهلل يعلم ألن هاذ  1سنوات أو  44الثانية يعين بعد 

سنة  42يعين  3444نتاع امليناء ناقشناه يف سنة املشكل 
ياله بان باش غادي يكون هاذ العام إن شاء اهلل إيال كمل 

بالش أهنا اآسفي ما قكنرجعو كنقولو مرحلة ثانية مدينة 
تسىن يكون عندها جوج ميناءات ميناء كيحطو فيه الكربيت 
وحيطو فيه املواد املعدنية السامة وامللوثة ويكون عندها ميناء 
يف اجلنوب ديال الفحم احلجري كنعرفوه حىت هو ملوث يعين 

نه من نت بواحد الشكل كبري تنظن، تنظن أمدينة آسفي عا
مدينة آسفي فيها شاطئ وكان فيها السبعينات كان عندنا 

مرسى وكان فيها واحد امليناء معدين صغري جات وزارة 
التجهيز وخذات الشاطئ وكنعرفو الشاطئ الدور ديالو 
فالسياحة الداخلية ألن كانت مدينة آسفي كتلعب واحد 
الدور كبري فالسياحة الداخلية وكانت املدينة تتعرف واحد 

حد الشكل كبري إما لألسف الرواج اقتصادي وسياحي بوا
الشديد جات وزارة التجهيز وخذات الشاطئ بقات املدينة 
الوحيدة فاملغرب اللي كان عندها الشاطئ كتسمع أمواج 
البحر وما تتشوفهاش ألنه كان واحد احليط بناه املكتب ديال 
السكك احلديدية اللي كان يف آسفي ما كيشوفش البحر،  

ت ميناء يف اجلنوب وميناء يف كنجيو دبا كنحطو جوج ميناءا
الشمال جبوجهم ملوثني هذا كيحط الكربيت وكيحط بعض 

 .واد السامة اللي خاصة بالفوسفاطامل
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيد الوزير شكرا السيد النائب شكرا،
 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل

ه اجلواب بطبيعة احلال إيال مسعيت اجلواب ديايل را
ديايل واضح يعين امليناء تقرر يف االسرتاتيجية املينائية عرضت 

سنة باش ما نطوهلاش  42على جاللة امللك ويال ساينتو 
ساينو بضعة أشهر وغادي يبدا الشروع يف البناء إن شاء اهلل 

سنة غتويل من املاضي  42فاملهم على األقل ذكرو أنه هاذ 
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نبغيش نقول كالم آخر، ثانيا أنه وغادي نبداو العملية أنا ما ت
أنه مجيع املوانئ اللي اآلن يف السياسة املينائية هو التوجه 

 ملدن وخنرجوها غاديني نبداو بطنجةا داخلممكن حنوهلا من 
ميد منوذج اآلن كنشتغلو على ديال  احلسيمة كنشتغلو على 

ي غادي يبدا العملية لالدراسات بدات مل القنيطرةامليناء ديال 
اإلجناز يوجد غنبداو نشتغلو على امليناء ديال آسفي  د

وغنمشيو فهاذ االجتاه اللي تتقول مث تتعرفو إيال بغييت تدير 
واحد امليناء راه خصو خصو سنوات إيال يغييت تدير عا 

سنني تتعرفو الكلفة ديالو إىل غري  1الشطر األول خصك 
احل ر ذلك ولذلك أطمئنك بأنه ميناء مندمج لكن يف إطار م

 .....بطبيعة احلال فالتوجه اللي
 :السيد رئيس الجلسة 

 .ومنر إىل السؤال األخري يف هذه اجللسة شكرا السيد الوزير،
سؤال آين حول ارتفاع كلفة تذاكر الرحالت اجلوية الداخلية 

الة والتنمية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العد
 .تفضل السيد النائب

 :يد عبد اهلل أوباريالنائب الس
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

 اضطر ،بسبب الكلفة املرتفعة لتذاكر النقل اجلوي الداخلي
الكثري من املواطنني إىل التخلي عن هذه اخلدمة واستعمال 
وسائل النقل األخرى مكرهني، لذلك نسائلكم السيد الوزير 
احملرتم عن اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا ملراجعة هذه 
التكلفة العالية لتشجيع املسافرين داخليا على اإلقبال عليها 

 وشكرا، ؟من جديد
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضلوا السيد الوزير شكرا السيد النائب،

 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل
م والفريق احملرتم على طرح السيد النائب احملرت  أشكر

السؤال وهو كيتالقى مع السؤال حول اجلهات ديال اجلنوب 
ج ممع اخلصوصية ديال جهة اجلنوب ألنه كاين تصور مند

عند الدولة إن شاء اهلل بالنسبة للجنوب لكن خلينا نقول 
ليك يا أخي الكرمي فقط باش نعطي أشنا هي كاين أسباب  

كان عندها عجز وهو  la RAMكثرية اللي خالت أن 
االستغالل دوالر للربميل و  441روقات وصل ل أنه الوقود احمل

كيشكل هاذ الشي ديال اللي كنتكلم عليه   la RAMعند 
يف املائة وهاذ  32يف املائة ماشي حاجة اللي ساهلة  32

الشي واحد العدد ديال الشركات الدولية ما قدراتش أهنا 
ث على اخرى أو حبثت مع شركات أاتقاوم أو أهنا تدجم

شركاء فباش نقول ليكم الوضعية أن هاذ احملروقات مكلفة 
لكن اآلن التوجه اللي مشينا فيه  .بالنسبة للنقل بصفة عامة

أنا وجدت واحد املذكرة للسيد رئيس احلكومة وعطى املوافقة 
مع اإلخوان ديال وزارة املالية أنه باإلضافة للمسامهة ديال 

سامهة ديال الوكاالت ديال تنمية ديال اجلهات باإلضافة للم
بالدور دياهلا باش ترجع اجلهات إن شاء اهلل أن الدولة غتقوم 

طوط اليت كانت بكلفة يعين أو بأمثنة مناسبة بالنسبة اخل
للمواطنني فهاذ الشي راه احنا كنشتغلو عليه وإن شاء اهلل 

األول إن شاء اهلل  semestreقبل هناية هاذ السدس األول 
ادة تكون حلول بالنسبة جلميع اجلهات ديال اململكة هذا غ

فضال على العمل اللي كنقومو به مع وزارة السياحة باش 
نرجعو واحد العدد ديال اخلطوط سياحة لواحد العدد ديال 

بني مجيع  جهات اململكة مرة أخرى بدعم وبتشجيع وبتعاون
 .املتدخلني فهاذ اجملال

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب لسيد الوزير،شكرا ا



 

 

56 

 -0220دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

56 

 :أحمد المتصدقالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
  السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب
أود أن أشكر السيد الوزير على اجلواب  ،يف البداية
اليت تقوم هبا وزارتكم للنهوض  اجملهوداتوالذي ينم على 
ويف احلقيقة يف إطار هاذ  ،وي الداخليبقطاع النقل اجل

السؤال كنا نود االطالع على احلصيلة ديال اللجنة اللي 
 ، لوضع رهية3443ماي  31ديالكم يف حدثتها الوزارة 

اسرتاتيجية موحدة ومندجمة إلنعاش النقل اجلوي الداخلي 
هبدف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بني اجلهات 

م سياسة االنفتاح وفك العزلة وتسهيل تنقل ودع ،واألقاليم
هذا كان تصريح ديالكم يف إحدى الصحف يف  .املواطنني

رأينا السيد الوزير إنعاش قطاع النقل اجلوي الداخلي 
ودمقرطته حىت ال يبقى حكرا لبعض املواطنني دون غريهم 
يبقى رهني مبدى اعتبار النقل اجلوي الداخلي هو خدمة 

ية وبطبيعة احلال هذا يأيت بدعم بالتمويل خدمة مواطنة عموم
ص يكون قار حىت ال اصنا نبحثو عليه وخاالعمومي اللي خ

يقع اضطرابات فهاذ القطاع من طرف اجلهات وبشكل 
تضامين كذلك ليس فقط هاذ األمر تتحمله اجلهات البعيدة 

على األقاليم اجلنوبية واألقاليم الشرقية ولكن بشكل تضامين 
أن اجلهات األخرى تستفيد جهة ت باعتبار خمتلف اجلها

الدار البيضاء وجهة الرباط كذلك تستفيد من هاذ اجمليء 
من جهة أخرى مسامهة الفاعلني يف  .ديال املسافرين حنوها

اش النقل اجلوي نعسياحي وراه أشرمت له باعتبار أن إالقطاع ال
نعاش السياحة الداخلية بطبيعة احلال الداخلي من شأنه إ

خره من ين بازدياد تنقل املستثمرين إىل آدياد عدد املسافر باز 

يعين املردودية ديال هاذ القطاع على باقي القطاعات األخرى 
السياحة واالقتصاد بشكل عام، يف هذا اإلطار نقرتح السيد 
الوزير أن ينشأ باش خنرجو من هاذ األمر ديال دعم هاذ 

اذ القطاع التمويل العمومي أن ينشأ صندوق خاص لدعم ه
صندوق خاص فيه املسامهة ديال اجلهات ويتم اقتطاعه 
بشكل مباشر من املسامهة من املدخول ديال اجلهات عن 

ل ديال الضريبة على القيمة املضافة ديال يطريق يعين املداخ
 هاذ ديال اجلهات فاألخري كذلك نود واحد التقييم ديال 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .رتم، وتفضلوا السيد الوزيرحملشكرا للسيد النائب ا

 :السيد  عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل
ت لو اأن هاذ النقل اجلوي الداخلي تعط نأكد نبغيك أنا

أمهية أول جلنة داخل الوزارة أنشأهتا هو جلنة ديال النقل 
الداخلي باش ندرسو اإلمكانية عالش ؟ باش خنلقو نوع من 

يال البالد كاين اللي عندو العدالة يف استعمال اخلدمات د
auto route   كاين اللي عندو السكك احلديدية كاين

ما  اللي كتمشي لو الشركة ألن اخلطوط مرحبة وكاين جهات 
تايل كان ال بد يتخلق هاذ البكيستفدوش من هاذ الثالثي ف

التوازن وهاذ اللجنة اشتغلت واللي حددت أشنا هو القيمة 
ي حمتاجني ليها باش تويل باش صنا نضخوها اآلن اللااللي خ

 414تقريبا مليون ديال الدرهم  414ميكن هاذ اخلدمة 
مليون ديال الدرهم بطبيعة احلال غتكون فيها املسامهة ديال 
اجلهات غتكون فيها مسامهة ديال الوكاالت ديال التنمية 

فالفكرة ديال إحداث صندوق  ،وغتكون مسامهة ديال الدولة
 .عن التفكري هذه ليست فكرة بعيدة

دارت جتربة ديال أنه بدل نيا الفكرة احنا اقرتحناها كانت ثا
ما منشيو عند كل جهة وناخذو ميكنا مباشرة مع وزارة املالية 
ووزارة الداخلية كل هذه وسائل املهم أن نوفر يعين التكلفة 
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املالية اللي حمتاجني هلا باش نطورو إن شاء اهلل التنقل اجلوي 
كنعتقد هذا غادي يساهم كما قلت على الداخلي وأنا  

مستوى حركية الناس وتنقل الناس والتواصل دياهلم والقيام 
باألغراض دياهلم وأنا كنظن بأنه ما عرفتش واش اإلخوان تبعو 
اليوم املوضوع ديال النقل يؤخذ يف أبعاده املتعددة أبعاده  

صها تكون فيها اجلودة والتكلفة مناسبة واألمن اكخدمة خ
سالمة يف بعده االقتصادي على اعتبار أنه يساهم يف وال

ي نبداو نتكلمو على لاالقتصاد الوطين اليوم كان نقاش هو مل
l’économie de transports  اقتصاد النقل كيفاش

أنه ميكن لو يرتفع هاذ االقتصاد ديال النقل املسألة الثالثة هو 
اللي  أنه كاين واحد العدد ديال الصناعات مرتبطة بالنقل

صنا نطوروها مع السي اعمارة كنشتغلو فهاذ اجملال صيانة اخ
الطائرات صيانة البواخر صيانة الشاحنات واحلافالت صيانة 

ضافة القطارات اللي ميكن إن شاء اهلل تأدي واحد القيمة م
 .بالنسبة للبلد ديالنا وشكرا
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