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 ة والتسعينيداحال محضر الجلسة
 

أبريل  22 /ه  1141مجادى األوىل  11اإلثنني :  التاريخ
 . م 2114
السيدة شرفات اليدري أفيالل، النائبة الثامنة لرئيس  : الرئاسة

   .جملس النواب
وعشرون دقيقة، ابتداء من  مخسةأربع ساعات و  : التوقيت

   .الساعة الثانية زواال والدقيقة الثالثني
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات  : جدول األعمال
 :احلكومية التالية 

 الشؤون اخلارجية والتعاون؛ 
 الرتبية الوطنية؛ 
 الشباب والرياضة؛ 
 الطاقة واملعادن؛ 
 الوظيفة العمومية؛ 
 االقتصاد واملالية؛ 
 الصحة؛ 
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين؛ 
 التضامن واملرأة؛ 
 لعدل واحلريات؛ا 
 الصناعة التقليدية؛ 
 السياحة؛ 
 الشؤون العامة واحلكامة. 

 :رئيسة الجلسة السيدة شرفات اليدري أفيالل
 .لتحاق بأماكنهملب من السادة والسيدات النواب االنط

 ،السادة الوزراء المحترمون
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يات وعمال مبقتض ،من الدستور 111طبقا للفصل 
خنصص هذه اجللسة لألسئلة  ،النظام الداخلي جمللسنا املوقر
 ويتضمن جدول األعمال اليوم. الشفهية ملراقبة العمل احلكومي

  .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفةثالثني 
طلب من السيدة أمينة اجمللس تالوة ، أواآلن

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

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 سؤاال شفويا  14لس النواب ب توصلت رئاسة جم

ومت  ،كتابيةجواب عن أسئلة   111سؤاال كتابيا و 24و
  .سحب سؤال شفوي واحد

بطلب من الوزارة املكلفة كما توصلت الرئاسة 
بطلب السيدة وزيرة  ،تمع املدينمع الربملان واجمل اتبالعالق
سؤال الجتماعية بإدراج امن واملرأة واألسرة والتنمية االالتض
حيد املوجه هلا، واملدرج يف جدول أعمال يومه و الشفوي ال

 .وشكرا السيدة الرئيسة ،يف آخر اجللسة ،بريلأ 22اإلثنني 
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيدة األمينة

، على ت والسادة النواب احملرتمنيخرب السيدا، أبداية
جتماعية ة النتخاب رئيس جلنة القطاعات االنه ستعقد جلسأ

  .مباشرة بعد حصة جلسة األسئلة الشفهية
نشرع اآلن يف بسط  ،حضرات السيدات والسادة

ومنر مباشرة إىل  ،األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول أعمالنا
 ..ما يلي ويف ،اخلارجية والتعاون قطاع العالقات
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عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد
 :والمعاصرة

 .السيدة الرئيسة واحد نقطة نظامغري 
 :السيدة رئيسة الجلسة
 واش تتعلق بسري اجللسة؟

هبي رئيس فريق األصالة النائب السيد عبد اللطيف و 
 :والمعاصرة

 .إيه، غري واحد نقطة نظام إيه
 :السيدة رئيسة الجلسة

 لسيد النائب، تتعلق بتسيري اجللسة؟ ا
النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 

 (:نقطة نظام)والمعاصرة 
، غري فقط بغيت نوجه مسحيت السيدة الرئيسةيال إ
مالك أنه تقدمنا باقرتاح قانون حول ألسادة النواب إىل نظر ا
ات عروض بأن احلكومة احملرتمة تقوم بنشر طلب أونفاج ،الدولة

ت هادي إهانة للمعارضة يقولوها كانإيال  . لوضع نفس القانون
ا عندها قيمة يقولوها نه اقرتاحات املعارضة ميال كانت أإو  ،نال
، مسحوا لنا ا يف األخري يقولوا لناجييو ولكن حنا درنا قانون و  ؟لنا

 ..السيدة الرئيسة، فال بد ما نقول للسادة النواب 
 :لسةالسيدة رئيسة الج

 ،رجاءالسيد النائب احملرتم، السيد النائب، أ السيد النائب، 
عندكش الكلمة ا م ،عطيتكش الكلمةا ام ،السيد النائب

النظام . السيد النائب، ما عندكش الكلمة السيد النائب، شكرا
رجاء منك أن تنضبط للنظام الداخلي، السيد النائب، 

خيليك، رجاء  السيد النائب ما عندكش الكلمة، اهلل .الداخلي
، أرجوك السيد النائب، أرجوكعندكش الكلمة ا م .أن تنضبط

ما عندكش الكلمة  السيد النائب راه ما عندكش الكلمة،
 .إطالقا، ما عندوش الكلمة، ما عندوش الكلمة

..  منر مباشرة إىل قطاع العالقات اخلارجية والتعاون
للنظام السيد النائب أرجوك، أرجوك السيد النائب أن تنضبط 

الداخلي، رجاء السيد الرئيس، السيد الرئيس، رجاء أن 
نقطة . تنضبط، النظام الداخلي واضح فيما يتعلق بنقط النظام

 وعرفنا باش غيتدخل؟  ..نظام؟ تفضل السيد الوزير
 : السيدة رئيسة الجلسة

أنا اللي كنرتأس، ماشي انت، أنا اللي كنرتأس، أنا الرئيسة، أنا 
ما اعطيتكش الكلمة السيد الرئيس، ما . لرئيسةالرئيسة، أنا ا

اعطيتكش الكلمة، ما اعطيتكش الكلمة، ما اعطيتكش 
السيد ...الكلمة السيد الرئيس، أرجوك، أرجوك السيد الرئيس

أنا .. أل اللي كنرتأس ماشي أنت...رجاء السيد الوزيرالوزير، 
ماعطيتكش ..ما عطيتكش الكلمة السيد الرئيس..الرئيسة
السيد الوزير ... الكلمة السيد الرئيسما عطيتكش  ...الكلمة

 نظام؟ ال نقطةواش تتعلق بتسيري اجللسة؟ تتعلق بتسيري اجللسة 
لمكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني، الوزير ا

 :البرلمان والمجتمع المدني
 ....هذا حتكم هذا ...التسيرييف التسيري، يف 

 :رئيسة الجلسةالسيدة 
 .غادي نرفع اجللسة ...أ مازال ما بدينا 

 ، سأضطر لرفعللتشاور مع رؤساء الفرقسأضطر لرفع اجللسة 
 .اجللسة للتشاور مع رؤساء الفرق

 :السيدة رئيسة الجلسة
  النواب المحترمون،والسادة  السيدات

تكون نقطة نظام حصريا  مت االتفاق على أساس أن
يف جماهلا القانوين كما صادق عليه النظام الداخلي جمللسنا 

 .يف إطار؟ تفضل السيد الرئيس ،منر مباشرة إىل قطاع .املوقر
السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية النائب 

 :(نقطة نظام)
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  ،دة الرئيسةشكرا السي
نعتذر السيدة  ،ما وقع حنا وخا ماشي سبب يف ،والأ
بالرئاسة بعد مدة ديال السيدة  ا، ألن أول مرة كنتشرفو الرئيسة
ا نه م، ألنعتذر عما وقع ،الزمالءو فنيابة عن اإلخوان  .الرئيسة

  .نتمناوش أنه يتكرر
، ويف إطار الفصول ن عندنا النظام الداخلي، أثانيا
يتكلم على كيفية ك 24 حىت ل 22من  واد ديالو،ديالو، امل

ما يتعلق بنقطة  يقول يف، وكتناول الكلمة يف اجللسة  العامة
كيخصها تكون يف جدول األعمال ويف السري ديال نظام  
، اجمللس حاليا 24، 66، املادة اليوم مسعنا اإلحاطة. اجللسة

هاد  كنتمناو  .اليوم كنجيو هباد اإلحاطةو لغاها، الدستوري أ
، ومن ألنه مس بالنظام الداخلي ؟عالش ،يوقع ا عمروم الشي
يكون النظام  ، ألن الدستور كيلح على أنه خصبالدستور متا

  .اليوم هذا خرق .الداخلي يصادق عليه اجمللس الدستوري
بعض  ، هاد الشي،وأخريا ،السيدة الرئيسة ،اثالث

ع ، اللي عندو شي حاجة ماألمور هي حمل أسئلة شفوية
ظام أ أستاذ، نقطة ن يهاد. سؤال شفوياحلكومة يقدمها يف 

مسحيت السيدة يال إ .أستاذأ  خرجتشا دخلتش وما نا مأ
  .نت اللي كتسريي، االرئيسة

املواضيع : كنقول ما يلي ،  السيدة الرئيسة ،ختصرأنا أ
النظام الداخلي حمدد هلا اجملال  اللي عندها عالقة باحلكومة

أ السيدة الرئيسة، ما . ؤال شفوي وال يف غريهجتي يف س ،دياهلا
وما تقدم به  ،رأي وعندنا موقفمنه حنا عندنا  أثري حىت

 .شكرا .السيد النائب ليس صحيحا
 :السيدة رئيسة الجلسة
منر مباشرة إىل قطاع الشؤون اخلارجية  .شكرا السيد النائب

لق ويتع ،أسئلة تتميز بوحدة املوضوع وفيما يلي ستة. والتعاون
لذا  ،األمر بالتطورات واملستجدات اليت تعرفها القضية الوطنية

با موحدا من لدن أقرتح عليكم طرحها دفعة واحدة لتنال جوا
تفضل السيد  كيتعلق بتسيري اجللسة السيد؟. السيد الوزير

 .النائب
 :(نقطة نظام)النائب السيد عبد القادر الكيحل 

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 ،ئيسةالسيدة الر 

 ،السادة النواب
يف اجللسات حنا كنواب كاينة  ،مع األسف

اللي هو املكتب ديال  ،اللي هي ندوة الرؤساء ،مؤسسات
ا ميكنش م .وبالتايل الوقت ديال النواب راه وقت مثني ،اجمللس

القضايا داخل ندوة الرؤساء يتم االتفاق على جمموعة د 
ويف هاد  ،لسة السابقةيف اجل ،تنلقاو العكس دياهلاو وتنجيو هلنا 

 فرق تيخصهم يكونوا منوذج يف الضبطالسادة رؤساء ال .اجللسة
 ...تقاطعنيشا خليين مو  ،أوجه إليكال .. والتدبري 

 :ةسة الجلسيئالسيدة ر 
 ،نائب احملرتمالالرئيس، السيد السيد  ،أرجوك ،السيد الرئيس

اهلل خيليك، ورجاء أنك لكيحل تفضل السي ا د النائب،السي
 .مباشرة لألسئلة ختتصر باش ننتقلو

 :نائب السيد عبد القادر الكيحلال
ألهنا تدخل يف سري  ،نظام ديايل بكل أرحييةالنقطة غنكمل 

  ،ولذلك .اجللسة ويف إطار النظام الداخلي
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .لسيد النائبشكرا لك ا
 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد القادر الكيحل 

راه ما زال ما كملتش، عاد بديت، ويلي، ما زال أنا عاد 
 . بديت

نه هناك قضايا أساسية ولذلك، تنتمناو حنا كنواب، أ
بعيدة باش  ميكنش الناس جتي من مناطقا مهناك، تنتظرنا و 
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ل ربع ساعة وهي دياظر ملدة تبقى جالسة والرأي العام تينت
  .جالسة ما تتشتغلش

إيال  و وهذا، م الضوابط لذلك، تنطلبو من اجلميع حيرت 
اللي و  ،على األقل هاد اجللسة األسبوعية ،شي قضايا وانكا

تكون يف املستوى العايل ديال التدبري  ،تتنقل للرأي العام
 .وشكرا .واحرتام القوانني

 :السيدة رئيسة الجلسة
تم معاجلة كل هذه القضايا يف ، وستئبشكرا لك السيد النا
 .السؤال األول للسيدات والسادة النواب .اإلطار القانوين دياهلا

 .تفضل ،جللسة األسئلة ، خصنا ننتقلوأرجوكم
 :(نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

حنا اجتمعنا اآلن مع السيد رئيس أعتقد . نقطة نظام
مر سيقف عند حد ننا األوكان اتفاق على أ ،جملس النواب

واآلن  ،نظام التدخل األول وغادي توقف املسألة ديال نقط
أوال أن هناك  ونقولو. نقطة نظام حىت حنا عندنا احلق ناخذو

ى مواقف ووجهة نظر ديال إلجهاز عللألغلبية العددية لحماولة 
 .املعارضة

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيدة أرجوك  ،أرجوكالسيدة الرئيسة، ال، امسحي يل، 

نقط أن تدافعي على احدة كنيت كأنت أول و أرجوك،  ،الرئيسة
وبالتايل سأضطر إىل  ،النظام تكون يف اإلطار القانوين دياهلا

 .أرجوك السيدة الرئيسة ،إيقافها
 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود

السيدة مالحظة ثانية  ، مالحظة ثانية وأخرية،ثانيةظة مالح
ال بد من : مالحظة ثانية، مالحظة ثانية من الرئيسة، ال بد 

كما متت   ،نظامالالتفكري جبدية وبعمق يف توسيع هامش نقط 
، للسادة النواب من أجل التعبري، اإلشارة لذلك مؤخرا

 ،نظرالوجهة ، من أجل التعبري عن نعم ،لسيدات كذلكول
 .وشكرا

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
 السيدة الرئيسة،

 وزير،السيد ال
ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة من 

وحتديدا  ،أجل التعامل مع املستجدات املرتبطة بالقضية الوطنية
واليت تقدمت هبا الواليات  ،واملسودة املرتبطة هبا 116الفقرة 

 .؟ وشكرااملتحدة األمريكية
 :السيدة رئيسة الجلسة

ات والسادة للسيد السؤال الثاين .شكرا لك السيدة النائبة
 . عن الفريق احلركيالنواب احملرتمني

 :النائبة السيدة فاطمة الضعيف
 شكرا السيدة الرئيسة،

تفاجأ املغاربة قاطبة بالتوجه الذي  السيد الوزير احملرتم،
أجدين مرغمة  ،والسيد الوزير ،يرمي إىل توسيع مهام املينورسو
، ألننا دثألننا يف حرية مما ح ،على طرح العديد من األسئلة

  .تفاجأنا به
ا ، أليس هذا القرار قرارا هجينالسيد الوزير احملرتم
ملاذا  ؟سيقوي اإلرهاب واالنفصال ،وخطريا بالنسبة للمنطقة

أليست هناك بوادر هلذا التوجه لدى ممثل  ؟فوجئنا هبذا التوجه
كيف ميكن   جملس األمن ولدى وزارة اخلارجية؟ املغرب لدى

ال تصل إىل أعدائنا مبجلس األمن لة حىت التصدي هلذه احملاو 
النظر يف  ،السيد الوزير ،أال جيب ؟هنائيا للبت فيها
أليست هناك أزمة معلومة جيب أن نصرح هبا وأن  ؟دبلوماسيتنا

جنلد أنفسنا وأن نقول بأننا جيب أن نعمل كثريا من أجل 
أال جيب إعطاء جرعة جديدة  ؟دبلوماسيتنا جبميع أنواعها

يف تنزيل اجلهوية اإلسراع أال جيب  ؟سية جبميع أصنافهاللدبلوما
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جمموعات  أليس للربملان خطأ يف عدم تفعيل ؟املوسعة
أمل حين الوقت إلظهار النخب الشابة يف مناطقنا  ؟الصداقة

نستطع خلق متخصصني ملاذا مل  ؟الصحراوية والكفاءات احمللية
 .يف هذه القضية؟

لذلك نطرح  ،فوجئنا به السيد الوزير، كلنا يف حرية مما
 ألن املغاربة قاطبة ،عليكم هذه األسئلة لتنوير الرأي العام

اليت هي  ،أهم قضية يف وطنهمحمتاجني إىل تنوير الرأي العام ب
 .وشكرا .القضية الوطنية

 :السيدة رئيسة الجلسة
لسيدات لسادة واالسؤال الثالث ل .شكرا لك السيدة النائبة
 .ريق العدالة والتنميةالنواب احملرتمني عن ف

 :حمزة الكنتاوي النائب السيد
 شكرا السيدة الرئيسة،

على الرغم من انفتاح املغرب على  السيد الوزير احملرتم،
خمتلف اآلليات األممية اخلاصة مبراقبة تطور أوضاع حقوق 

والشهادات املنصفة الصادرة عنها يف عدد من  ،اإلنسان
لدول األعضاء يف عي بعض اتقاريرها، فوجئ الرأي العام بس

مقرتح يغري من طبيعة مهمة املينورسو  جملس األمن لتقدمي
يف حتيز غري  ،لتشمل حقوق اإلنسان يف الصحراء املغربية

طروحات معادية للوحدة فهوم من قبل اجلهات املذكورة ألم
كيف :  ا نسائلكم السيد الوزير احملرتمفإنن .الرتابية الوطنية

هي  وما ؟ل يف موقف تلك اجلهاتتفسرون هذا التحو 
 .اإلجراءات اليت اختذمتوها للتعاون مع هذا التطور؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
السؤال الرابع للسيدات والسادة  .شكرا لك السيد النائب

 .النواب احملرتمني عن فريق التقدم الدميقراطي
 :حفيظ الترابي النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،

  لوزير،السيد ا
من املؤكد أن تطورات قضيتنا الوطنية تستأثر باهتمام 

ولعل املنعطف . خصوصا يف اآلونة األخرية ،بالغ وطنيا ودوليا
بعد احملاولة األخرية الرامية إىل تغيري  ،ري الذي دخلت فيهاخلط

كممثلني لألمة ملساءلتكم السيد   ايدعون ،مهمة بعثة املينورسو
وكذا التدابري اليت  ؟املوقف املفاجئ حول حيثيات هذا ،الوزير

اختذهتا احلكومة على مستوى دبلوماسيتها الرمسية لدفع جملس 
األمن الختاذ القرار الصائب والعادل الذي ينسجم مع 

 .وشكرا السيدة الرئيسة ؟مشروعية املوقف املغريب
 :السيدة رئيسة الجلسة
النواب  السؤال اخلامس للسيدات والسادة .شكرا السيد النائب

 .احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 :ة كنزة الغاليالنائبة السيد

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .رسلينالم

 ،ةالسيدة الرئيس
 د الوزير،لسيا

 األخوات واإلخوة النواب،
رتابية اهتماما بالغا من مجيع تعرف قضية الوحدة ال

وحتظى باهتمام كبري من لدن الرأي  عب املغريباف الشأطي
األمر الذي يتطلب من احلكومة أن تديل بتوضيحات  ،العام

وكذلك املشروع  ،عن التدابري اليت اختذهتا حيال هذا املوقف
الذي تنوي  تطبيقه من أجل جتاوز هذا املشروع أو هذه 

 .القضية اليت تعرفها مسألة وحدتنا الرتابية
 :الجلسةالسيدة رئيس 

السؤال األخري املتعلق بنفس املوضوع  .شكرا السيدة النائبة
 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة

 :د أحمد التهاميالنائب السي
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 شكرا السيدة الرئيسة،
 عرفت القضية الوطنية تطورات نوعية السيد الوزير،
 ،سروا هاد املفاجأةيفاش حىت انتما كتفك. ومفاجئة لنا ولكم

، حفاظا اختاذها لتجاوز هذا الواقع تنوونهي التدابري اليت  وما
 .من خماطر؟ وشكرامما يتهددها وحدتنا الرتابية  على

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .واب السيد الوزير، تفضلوااجل. شكرا السيد النائب

سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية السيد 
 :والتعاون

 .م اهلل الرحمان الرحيمبس
 السيدة الرئيسة،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
أشكر السيدات والسادة النواب على تفضلهم بطرح 

بل هو سؤال كل ساعة  ،ساعةالاللي هو سؤال  ،هذا السؤال
ألنه يعم املغاربة مجيعا ويتعلق بالسيادة  ،يف مغربنا احلبيب

  .ىلالوطنية وبقضيتنا الوطنية األو 
كل أريد أن أغتنمها مناسبة ألحيي من هذا املنرب  

 ،دبلوماسية رمسية ومدنية ،أغلبية ومعارضة ،احلية ببالدنا القوى
 ،احدو الذين انتفضوا انتفاضة مواطن  ،برملانا وجمتمعا مدنيا

الوطنية ومواجهة  عن تعبئة شاملة حلماية السيادة أبانوا مجيعاو 
فهذه الروح الوطنية  ،رتابيةخصوم وحدتنا المجيع مناورات 

العالية اليت يتحلى هبا املغاربة هي صمام أمان البالد وهي 
حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس  ،حصنه املنيع
  .نصره اهلل

وأريد أن أشيد خاصة بالروح الوطنية العالية واملواقف 
ا أن ما أريد أيضك،  الصارمة اليت عربت عنها مؤسستكم املوقرة

روح النضالية اليت يتحلى هبا الوب و أشيد بالعمل الدؤ 
الدبلوماسيون املغاربة وموظفو وزارة الشؤون اخلارجية يف الداخل 

هم فعال واقفون باستمرار ويف يقظة على الثغور اليت  .واخلارج
  .هم مكلفون بالدفاع عنها من مصاحل الوطن وقضاياه
تت يف سياق أهذه القضية اليت نتحدث عنها اليوم 

، ر روسوفسحب الثقة من كريست تطورات القضية الوطنية بعد
بعد  ،جاللة امللكاألمني العام لألمم املتحدة مع  مكاملةبعد 

وباإلطار العام لبعثة  ،معايري احلياد، التعهد بااللتزام باملعايري
عايري ، مباملبعوث الشخصي لألمني العامولبعثة املينورسو 

  .األممية يف املنطقةوحمددات الوساطة 
، كانت عنده بعض وبعد رجوع السيد كريستوفر روس

واحد املنهجية ببدا عن أنه غادي يوأعلن  ،ملنطقةالزيارات با
 ،فاوضات وصلت إىل مأزقاملقضية  اعرتف أوال بأن. جديدة

 ،ا املغرب السنة املاضيةوهذا هو مستند احلركية اليت قام هب
وبدأ اليوم يتحدث  ،إىل مأزقاعرتف بأن املفاوضات وصلت 

وهذا يف حد ذاته انتصار للمقاربة  ،عن دبلوماسية مكوكية
غربية، ودليل على أن دق ناقوس اخلطر الذي قام به املغرب امل

مبا فيهم السيد  ،باعرتاف اجلميع ،كان يف حملهمنذ شهور  
  .املبعوث الشخصي لألمني العام

لألمني العام خرية للمبعوث الشخصي كانت الزيارة األ
املرتبطة  ،رتبطة بالوساطةاملسبة للحديث يف خمتلف املواضيع امن

حد الساعة إىل هو  ،طبيعة احلالب. ما سيفعلهمبا سيقوم به و 
حددش باقي ما  ،حياول أن يتعرف على مواقف األطراف كلها

اليوم رمبا  ،سري عليها بعد فرتةبالضبط املنهجية اللي غادي ي
شخصية أمام ن راه عندو واحد إحاطة هذه الساعة اآليف 

بعد قليل ماذا قال وشنو هي  وغادي نعرف ،جملس األمن
  .املعطيات اللي غادي خترج من هاد اإلحاطة

انتظرنا  ،األمني العاممبعوث بعد هاد الزيارة ديال 
أريد أن أؤكد هنا بأن  ،طبيعة احلالب. التقرير ديال األمني العام

، ما ميكنش جيي منذ سنوات ،ي اليومماش ،الدبلوماسية دائما
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إال وكتوضع برنامج استباقي متعدد االجتاهات شهر مارس 
العام وقرار األمني تقرير صدور  تحرك فيه الستباقت والواجهات
والدبلوماسية  ،ديروتهذا أي دبلوماسية غادي  ،جملس األمن

وهاد الربنامج  ،هناك برنامج متكامل ديالنا كتديرو أيضا،
 : دد من املستويات يشمل ع

 ،االتصال جبميع أعضاء جملس األمن: املستوى األول 
 ،الدبلوماسية فقط هنا يف املغرب عن طريق ممثلياهتم ليس

وفعال كان  ،عن طريق الزيارات بلدانيف تلك الأيضا ولكن 
وقع األكرب منه قبل ما يمت واحد اجلزء  هناك برنامج زيارات،
  .هاد املشكل األخري
يف  ةدبلوماسيمثلياتنا الناك أيضا مد مستمر ملوكان ه

م بتقرير وهنمد، كل أسبوع كاخلارج جبميع أنواعها بتقارير دورية
من  ، حول مواقف املغربأو اثنني حول مستجدات القضية

نسان حقوق اإل رتبطة جبانباملسواء  ،خمتلف هذه القضايا
أو  رسو،اجلوانب امليدانية مع املينو باجلوانب اإلنسانية أو بو 

يف عالش؟ نمدوهم هبا ، وهادي كجبوانب املفاوضات السياسية
يف اتصال مع سلطات  واكون، باش مها يمجيع عواصم العامل
أثناء احملاكمات اللي   ،عطيات أوال بأولاملذلك البلد ملدهم ب
كنا مندهم   ،كان أيضا  "زيكيكدمي إأ"ال كانت هنا دي
على  ناردمور و وقف املغرب وكيف تطورت األاملمبستندات 

هناك  إذن. العواصم دياهلم واد، باش مها ميتشويشات اخلصوم
، إىل حد صدور التقرير األخري متواصل ،مستمر ،عمل ممنهج

  .مني العاملأل
ميكن خري لألمني العام يف التقييم ديالو هاد التقرير األ

ديال السنة  ،املاضي ،ال عالقة له بالتقرير السابقه بأننقول 
لصاحل مهمة ألنه تضمن إشارات إجيابية  ،2112ة املاضي
مور اللي كنا أعبنا على التقرير املاضي كثري من األ،  املغرب
متوازن وفيه  لكنه رغم ذلك يبقى غري ،التقرير احلايل جتاوزها 

 ،ربوها حنا متس باملغرب وغري مقبولةعدد من األمور اللي كنعت
ز التقرير تجاو دي نغا .تورمبا نقولو بأهنا فيها عدد من املغالطا

فيه كانت رغم أنه   ،رض للتقريرألن حىت شي سؤال ما تع
  .كتابيةالاألسئلة 

أعطى حيزا ضئيال أنه  ،ومن بني أخطر ما يف التقرير
صفحات ملوضوع  وأعطى باملقابل ثالث ،للمسلسل السياسي
ألن  ،يف حد ذاته ماشي متوازنوهذا  ،حقوق اإلنسان
وحنن  .مشكل سياسيل يف العمق هو املسلساإلشكال ديال 

 جبهة االنفصاليني ،نقول دائما بأن خصوم الوحدة الرتابية
منهزمة يف  ،منهزمة على املستوى السياسي عرفت اليوم بأهنا
ي على فشلها ط، ولذلك هي حتاول أن تغاملسلسل السياسي
 ،اللي هي مهمة ،جيج حول مواضيع أخرىواهنزامها بإثارة الض
 ، اللي هيي عمق حبال مشكل الصحراءولكن ماشي ه

، حنا  واحلمد هلل .ريكثالريها غحقوق اإلنسان والثروات و 
  .م أيضا على هاد املستوىكنتصداو هل

ت اململكة ، تفاجأوعقب صدور تقرير األمني العام
، لي زرناهالالعواصم امجيع  أيضا تفاجأ اجلميع،ولكن  ،املغربية

اآلخرين األعضاء الدول  ين،اآلخر  إخل، أو بريطانيا، روسيا،
 ءشي، تفاجأوا هبذا الو غريهمالفرنسييني أ: لي اتصلنا هبم لا

ما كانتش هناك بوادر يف  نأل ،حد ينتظرهأاللي ما كانش 
عن طريق القنوات الدبلوماسية  هعلمناا نا مبتفاجأ. اجتاهه

هو غري  ،ماشي مشروع ،هو غري اقرتاح ،باقرتاح للتنصيص
ص يف قرار جملس األمن املقبل على توسيع للتنصي ،اقرتاح

ه مصالحيات املينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان يف أقالي
  .اجلنوبية

املغرب موقفا حازما رافضا ألي حماولة  ، اختذوفورا
لتوسيع صالحيات بعثة املينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان 

 لية دولية ملراقبة حقوق، وكذلك رفض أي آيف الصحراء
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 ،وهاد املوقف املغريب عربنا عليه رمسيا .اإلنسان فوق أراضيه
 ،فهي موقف دولة ،بتعليمات واضحة وصارمة من جاللة امللك

  .ند قوي جداتسمألنه املستند املغريب  ؟عالش
بأن  ،ا مرة أخرى كما قلت سابقاوأريد أن أؤكد هن

نها أحتدث عللمعطيات اليت س ،لن مير أبدا ،قرتح لن ميراملهذا 
 .ناآل

 : كتايل االعتبارات اليت نستند إليها هي   إذن،
مل ولن  املغرب بكل مكوناته: ر مبدئي ابأوال، اعت -

كانت االنتقاص من سيادته الوطنية يقبل من أي جهة  
ومبدأ  ومبدأ السيادة الوطنية. حتت أي ذريعة كانت
، وعلى يف كل القوانني الدولية سالمة األراضي حمفوظ

  .األمم املتحدة رأسها ميثاق
ر قانوين، مرتبط مبهمة املينورسو هناك ثانيا اعتبا -

 .1991جمللس األمن سنة  691وفقا للقرار  ،نفسها
وهي حمددة اليوم يف اإلشراف على وقف إطالق 

، ستفتاءاالعندها تنظيم  ت من قبل كانوكان .النار
ه خصوم املغرب وجبهة وهو االستفتاء الذي أفشل

ل ممنهج بتفجريها ملسلسل حتديد االنفصاليني بشك
  .اهلوية

وتندرج مهام املينورسو يف إطار البند السادس من      
 ، حيث القرارات تستلزم رضىميثاق األمم املتحدة

القرار  دام هذا ما ،وبالتايل ،ف واتفاق األطرافاطر األ
و صنا غري حنا نثبتخ. لذلك فلن مير أبدا، فيرفضه املغرب

وقف ديالنا صارم وقاطع املكون ا ويعلى املوقف ديالن
  .ي كانأمام أ وواضح ومباشر

، قليل وكما قلت منذ. اعتبار سياسي هناك: ثالثا  -
، وكما مشكل سياسي الصحراءاملشكل يف قضية 

، منذ 2112مجيع قرارات جملس األمن منذ  تقول
منذ  ،ذ املغرب قراره الشجاع باقرتاح احلكم الذايتاخت

جملس األمن تقول بأهنا تساند  ذلك احلني وقرارات
مفاوضات اليت هتدف إىل حل سياسي دائم متوافق 

  .عليه

اجلميع يسعى إىل  ،املشكل هو سياسي ،إذن     
 ل السياسي،، غض الطرف على احلوإذن .حل سياسي

إن كانت و  ،هتميش احلل السياسي إلثارة قضايا أخرى
 ضرب يف املسلسل السياسي وضرب يف، هذا يعين مهمة
وجيب  .سار الذي يرعاه األمني العام ويرعاه جملس األمنامل

فمجلس األمن  ،عدم اخللط بني املسار السياسي واحلقوقي
ملسار احلقوقي فعنده اجملال وا ،هو جملس للحلول السياسية

ية السامية وض، املفاللي هو جملس حقوق اإلنسان ديالو،
  .حلقوق اإلنسان

املغرب قام  ،ضحهناك اعتبار حقوقي وارابعا،  -
مبجموعة من اإلجراءات مهمة يف جمال حقوق 

بل من بني التناقض أن  ،معرتف هبا دوليا ،اإلنسان
هذا التقرير نفسه يشيد جبهود املغرب، اجمللس الوطين 

فروعه يف الداخلة والعيون، استقبال  ،حلقوق اإلنسان
مقررين خاصني لألمم املتحدة يف جمال حقوق 

ىل حد املقررين استقبل املغرب إ اإلنسان، ثالثة د
حقوق اإلنسان  يف آخر اجتماع ديال جملس. الساعة

 ةثالث ، املغرب دعانا حنن، دعيملا ألقيت الكلمة
هاد . لزيارة املغرب يف املرحلة املقبلةآخرين مقررين 
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الشجاعة تقوم هباد  الشي حىت شي دولة ما عندها
زخم من نادرة هي الدول اليت تستدعي هذا ال ،الشي

 ،ليس عنده ما خيفيه ، املغرب ألناملقررين اخلاصني
 ، حنن أيضا ننتقدوهو ينظر إىل نفسه أيضا بعني النقد

ولكن يف  ،فما عندنا مشكل جيي طرف آخر ،أنفسنا
، ونستفيد منه ،فيقدم لنا تقييمه ،إطار السيادة الوطنية

حقوق اإلنسان يف بالدنا  وحنن سنطور آلياتنا وسنطور
إذن ما عندناش  .بعزم مجيع املغاربة ،ة وطنيةبإراد

إذن حىت من الزاوية  ؟فلماذا هذا التناقض ،مشكل
وليس هناك أي حالة  ،هذا املقرتح غري مربر ،احلقوقية
ت فيها آلية يف العامل اللي األمم املتحدة دار مثل هذه 

بل هناك انتهاكات  ،دولية ملراقبة حقوق اإلنسان
 مناطق عديدة من العامل خطرية حلقوق اإلنسان يف

  .لذين حتركوا القرتاح هذه اآللية يف املغربومل يتحرك ال
ات األمنية موجودة دالتهدي ،أمين اعتبار: خامسا  -

واجلميع يدق ناقوس اخلطر  ،اجلميع يعرفو  ،حولنا
 ركريستوفالسيد   ،روس نفسه ،على التهديدات األمنية

ن بني األمور مأن روس قاهلا، تقرير األمني العام سطر 
اليت تقتضي استعجال يف حل مشكل الصحراء هو 

احلمد واملغرب . مشكل التهديدات األمنية يف املنطقة
ذا كانت ، يتمتع بأمن فإهلل يتمتع باستقرار مهم
أن  ، يريدونذا يريد هؤالء، ماالتهديدات األمنية حولنا

هذا أمر جيب أن  ؟املغرب على هذه الفوضى وايزيد
 .وقد رفضه املغرب من أعلى مستوى ،بيرفضه املغر 

ن ، إوأكرر ،واليوم نقوهلا بكل صراحة مرة أخرى

االقرتاح األخري يعترب موقفا سياسيا حمضا يتحيز جلبهة 
دف يف العمق من حيث النتيجة وهو يه ،االنفصاليني

ف العملية إىل نس ،، النيات يعلمها اهللديالو
ل وميكن أن يفتح املنطقة على ك ،السياسية

وعلى كل األطراف أن تتحمل  ،االحتماالت
  .مسؤوليتها

 ،حامسا يف حينه ،كان الرد املغريب سريعاولذلك       
كل من له   ،وأبلغ هذا الرد إىل كل من له عالقة باملوضوع

كما أن جاللة امللك شكل وفدا عايل . عالقة باملوضوع
جلس عدد من عواصم األعضاء الدائمني مب املستوى لزيارة

ىل رؤساء هذه ، حاملني رسائل من جاللة امللك إمناأل
كانت   ،وكانت مناسبة زيارة هذا الوفد املغريب .الدول

القرار فيها على  يمناسبة لبسط املوقف املغريب ملتخذ
  .أعلى مستوى

إن املوقف  ،أريد أن أقول مرة أخرى ،وأخريا    
قوي بتالحم القوى الوطنية وتالحم عموم  ،املغريب قوي

إن املغرب لن . لشعب املغريب وراء جاللة امللك نصره اهللا
ولن ينحين يف ذلك ألي  ،نتقاص من سيادتهيقبل أبدا اال

ومعها  ،وستظل الدبلوماسية املغربية .ضغط أو ألي هتديد
تدافع وتنافح عن قضية  ،خمتلف مكونات الشعب املغريب

ود ، وال يستوي من يذألننا أصحاب حق ،بالدنا األوىل
يدافع عن قضية مشروعة وعادلة ومن يبيع الوهم ويتاجر و 

 .وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهلل. يف اآلخرين
 :الجلسة ةرئيس ةالسيد

الكلمة ألحد  ،منر مباشرة إىل التعقيب .شكرا السيد الوزير
 .، تفضلي السيدة النائبةشرتاكينواب الفريق اال
 :حسناء أبو زيد النائبة السيدة
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 ،بلوماسية، رئيس الدالسيد ممثل احلكومة نستغرب من
خطاب التطمني املفرط يف زمن نعرف فيه املعلومة يف كل 

، قبل ونستغرب أيضا حديثه عن أن القضية قضية ساعة ،حني
القضية قضية زمن استهلك على  .أن يستدرك بأهنا ساعات

 وأستغرب .املغاربة وعلى جنوبه ومشاله شتاتا وأزمنة من التنمية
، كمتابعني وكهيئة سياسية  .ذه املسودةهب ل أننا نفاجأالقو 

شرتاكي للقوات الشعبية يعرف هذا من خالل حزب االحتاد اال
ويعرف  ،ويعرف صعوبة املوقف ،تواجده يف منظمات دولية

  .حرصنا على أن نعمل جاهدين
لس ، وحنن عضو غري دائم يف جمل احلكومة اليومأسائ

، كيف مل تستطع أن تستغل من وحنن ترأسنا يف دجنرب ،األمن
جل التسويق والتعريف باملنجزات لصاحل وضع أكثر راحة يف أ

، إىل أين ستمضي هبذه املؤسسة: أسائلها اليوم  ،هذا النقاش
وحركات ما بني حركات تسخينية لسحب الثقة من روس 

على التزام صرحتم  ،عادة الثقة بهية وتسكينية من أجل إاستكان
ما  علق بعدم التطاول على سيادة املغرب يفبه طويال أنه يت

  .؟يتعلق مبراقبة حقوق اإلنسان
ن نثق يف أن الوضع ، حناول أن أقول من هناد أريوأ

ونسائلكم  .الذي تريده احلكومة هو وضع إمجاع حول القضية
ن جنمع على موقف التطمني ؟ أتريدوننا أأي نوع من اإلمجاع: 

ن نثق يف سلسلة من أتريدوننا أ ؟وحنن يف حالة ترقب
ووضعتنا يف  ،نتيجة ، إال اهنا مل تعطاإلجراءات عرضتموها

  .؟وضع صعب حىت مع أصدقاء املغرب
ال ختالن مواطنة يف الصحراء  ،ن أقول، أريد أومن هنا

عقيدته  ،ننا كهيئة سياسية وكفريق اشرتاكي، أفيها اأو مواطن
ي وتكريس ثقافة األساسية دولة احلق والقانون واخليار الدميقراط

 ،ثقافة حقوق اإلنسان مهما كانت كلفتها ومتثالهتاو  القانون
أننا سنتواىن عن احلفاظ على منظومة وتكريس ثقافة حقوق 

 ،اليوم .لكن بتدبري جدي ،نعم ،عرب آليات وطنية ،اإلنسان
إذا مل يطور املغرب آلياته بالفعل لكي حنمي  هجيب أن نعرف أن

 .. وم بهاإلصالحات وحنمي ما نق
 :السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب ألحد النواب عن ال .، شكراشكرا لك السيدة النائبة

 .الفريق احلركي
 :النائب السيد علي كبيري

 ،شكرا السيدة الرئيسة
 ،السادة الوزراء

 ،اإلخوان النوابو األخوات 
ملف حقوق اإلنسان باطل أريد به  ،السيد الوزير

 هذا وراء تقف اليت اجلهات من ا غري مفهومهنالك نواي. حق
  .القرار

 قرار ،الكرام النواب اإلخوة ،الوزير السيد أستحضر
 الوطين واجمللس املغرب بنية وينوه ،2111 سنة يف األمن جملس
 األقاليم يف اإلنسان حقوق ملراقبة آلية خبلق اإلنسان حلقوق
 بالقرار ينوه ،التنويه نفس يف يسري 2112 سنة وقرار .اجلنوبية
 كل يف له فرعني خبلق املغريب اإلنسان حقوق جملس اختذه الذي
 ستقبالال املغرب أخذه الذي بااللتزام وينوه ،والعيون الداخلة من
 األقاليم يف اإلنسان حقوق ملفات يف للبت املعتمدة الوفود مجيع

 إىل 2112 أبريل 21 رارق صدور منذ حدث ماذا .الصحراوية
 حبق متس اأحداث الصحراوية ناأقاليم شهدت هل ؟هذا يومنا
 حقوق إىل تسيء يعين مستجدات هنالك هل ؟اإلنسان حبقوق
 على ،إذن .الوزير السيد نفهم ال الدرجة؟ هذه إىل اإلنسان
 ..قراراته مع منسجماو  امنطقي يكون أن األمن جملس

 :الجلسة رئيسة السيدة
 فريق عن النواب ألحد الكلمة .شكرا النائب، السيد لك شكرا
 .والتنمية العدالة
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 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 الرئيسة، السيدة شكرا

 األوىل وقضيتنا الوطنية القضية موضوع بأن أؤكد ،أوال
 ،الوحدة ديال وموضوع السيادة د موضوع ،إمجاع موضوع هو

 طرف من مستوى أعلى من يدبر بأنه مجيعا نعرفوك وموضوع
 .املغريب الشعب طرف ومن املؤسسات باقي طرف ومن امللك

 املعارضة د خطاب على نرتفعو كيخصنا اليوم اليوم،
 فوق يكون وكيخص الوحدوي اهلم اليوم  ،األغلبية د وخطاب
 ،اليوم .بالقضية يضر هذا ،نشاز خطابات نسمع أن .اجلميع
 ،بيانات ودارت دياهلا املسؤولية حتملت كلها السياسية األحزاب
 فروضامل .بيانات دارت الرئيسة سيدةال السياسية األحزاب اليوم
 ..الكلمة ينطيتع  حىت الرئيسة السيدة ،اليوم

  :الجلسة رئيسة السيدة
 ،احلق عندو ديالو، الكلمة ،الكلمة يف احلق عندو

 عنده ،الكلمة يف احلق عندو راه النائبة السيدة بة،النائ السيدة
 .تفضل تفضل، ،النائب السيد لتفض .الكلمة يف احلق

 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 ديال موضوع هو السيادة موضوع الرئيسة، السيدة

 السيدة إيوا، ،ياهلل إيوا .. مس أي .الوحدة د موضوع هو ،األمة
  .الرئيسة
 :الجلسة رئيسة السيدة

 شي حىت طعكاق ما تكلميت ملي ،النائبة السيدة
 .احلق عندكش ما حد، شي حىت كطعاق ما تكلميت ملي ،واحد
 الكلمة، اعطيتكش ما ،رجاء ،رجاء ،الكلمة عطيتكشا ما

 اعطيتكش ما ،النائب السيد الكلمة عطيتكشا ما رجاء،
 راه النائب السيد ،النائب السيد الكلمة اعطيتكش ما الكلمة،

 د الرئاسة احترتمو  ابغيتو  وإيال ،خيليكم اهلل .الكلمة عطيتكشا ما
 ما راه .أخرى حاجة حترتموها بغيتوش ما ،غتحرتموها جمللسا هاد

 ما اليازغي، السي أ الكلمة اعطيتكش ما ،الكلمة عطيتكشا
 أ النائب، السيد أ الكلمة، اعطيتكش ما ،الكلمة عطيتكشا

 .هادي تسكت بغاتش ما .النائب السيد أ ،احملرتم النائب
 تفضل الرئيس، السيد تفضل .النائبة السيدة أ النائبة، السيدة
 .النائب السيد تفضل ديالك، الكلمة خذ

 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 فقمو  موقف، الرئيسة، السيدة
 :الجلسة سةرئي السيدة
 تفضل، النائبة، السيدة أرجوك النائبة، السيدة أ النائبة، السيدة
 النائب، السيد تفضل .تفضل الرئيس، السيد أ تفضل .زيد ياهلل

 والسيدات السادة من املرجو .مباشرة املوضوع يف خلد وأرجوك،
 التارخيية السياسية اللحظة ألن الصمت، من بقليل أهنم النواب
 حنملكم النواب، والسيدات السادة .االنضباط منا تستدعي
 واملرجو بامتياز، تارخيية اللحظة ألن اجللسة، هذه إجناح مسؤولية

 القضية هذه يف معناجي ما ألن مسؤوليته، يتحمل أن الكل من
  .النائبة السيدة أرجوك .النائب للسيد الكلمة .يفرقنا مما أكثر

 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 له االشرتاكي االحتاد بأن أؤكد أنا الرئيسة، السيدة

 .أحد فيه يشك ال وهذا الوطنية، القضية من التاريخ ربع مواقف
 وإذا .حقنا من أنه دأعتق ،عليها ونعلق التعابري بعض تأيت أن
 مس فيه كان

 :الجلسة ةرئيس السيدة
  .النائبة السيدة أ ورجاء ،رجاء خيليك، اهلل النائبة السيدة
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 رأيها، االشرتاكي، االحتاد ديال رأي شي ما انيت، رأيك هذا
 أ للتسجيل ترجع يل، امسح يل، امسح تعرب، بغات اللي هي رأيها
 االحتاد .يل امسح يل، امسح للتسجيل، ارجع سري تاذ،أس

 امسح االشرتاكي، االحتاد غري واملواقف راسنا، فوق االشرتاكي
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 االحتاد ديال البيان ..يل امسح هي، هلا هلاو ق هي، هلا هلاو ق يل،
 ...االشرتاكي

 :الجلسة رئيسة السيدة
 داخل نظام نقطة الكلمة، وسط نظام نقطة طيكنع نليشميك ما

 .الرئيس السيد استمر .كايناش ما الكلمة
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب

 إذا الوطن ووحدة السيادة بأن أقول الرئيسة، السيدة
  ...إصالحها ميكن ال مست

 :الجلسة رئيسة السيدة
 ما ،شميكن ما إيوا النائبة، السيدة أ يك،خيل اهلل النائبة، السيدة أ

 الداخلي للنظام انضبط خيليك اهلل ،النائبة السيدة ...ميكنش
 يكمل خليه الداخلي، للنظام تنضبطي أن أرجوك ،أرجوك
 تفضل .القانون به لك يسمح ما إطار يف تعقب كل وميكن
 .الرئيس السيد تفضل  ،تفضل الرئيس السيد أ الرئيس، يدالس

 الرئيس، السيد تفضل .أرجوك أرجوك، النائبة، السيدة أ أرجوك
 ليش كيمكن ما .الرئيس السيد .رجاء النائب، السيد أ .تفضل
 تفضل، الرئيس، السيد تفضل .الكلمة داخل نظام نقطة نعطيك
 .الرئيس السيد تفضل
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب

 كيقتطع الوقت ألنه دبا ،مسحت إذا ة،الرئيس السيدة
 :الجلسة رئيسة السيدة

 كنتحكم اللي أنا شي ما .الكرونو واقف كان واقف، كان ال
 تفضل .الوقت لنا يضبط أن التقين الطاقم من املرجو .الوقت يف

 .تفضل الرئيس، السيد
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب

 صحراءال موضوع بأن وأقول أعيد الرئيسة، السيدة
 ال مس إذا بالسيادة مس وأي ،وطين إمجاع موضوع هو املغربية

 نصلحه أن ملستقبلبا ميكن جتاوز أي اإلنسان حقوق .يصلح
 .فيه نقص أي نتدارك وأن

 أوال بد ال ،األخري يف نقول بغيت أنا الرئيسة، السيدة
 الذايت احلكم وتنزيل هويةاجل ورش تنزيل من

 :الجلسة رئيسة السيدة
 .شكرا

 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 راه الرئيسة السيدة أ ميكنش ما ميكنش، ما راه الرئيسة، السيدة أ
 .الرئيسة السيدة ميكنش ما ميكنش، ما

 :الجلسة رئيسة السيدة
 ،ثواين عشر حدود يف .تفضل تفضل، ياهلل .اجلهاز كان أراه

 .أرجوك
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 الذايت واحلكم اجلهوية ورش تنزيل ،أوال

 :الجلسة رئيسة السيدة
 .أرجوك ثواين، عشر حدود يف

 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
  .الرئيسة السيدة أ ميكنش ما

 :الجلسة رئيسة السيدة
 تفضل، .موقف كان اجلهاز واقف، كان ،اجلهاز واقف كان
 .تفضل الرئيس، السيد تفضل
 :بووانو اهلل عبد السيد النائب
 ،اليوم .مجيعا تسعناوس ،جبملة أختم أنا الرئيسة، السيدة ،طيب
، عندنا صوت واحد يكون كلنا ناكيخص ،تارخيية حلظة هذه
، وأي نقص ،نبقاو يف يقظة تامة، و القضية ديالنا و علىندافع

وأنا  .اد القضية سيمس بالقضيةهب أي نقص من أي جانب
 .شكرا .يتناألنه يضر بقض ،أمتىن أال نكرر ما فعلناه اليوم

 :السيدة رئيسة الجلسة
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 .وا خليين هنضرالكلمة،  رئيس الفريق، .شكرا السيد الرئيس
طلب السيد  .نقط النظام كتعطى لرؤساء الفرق باألسبقية

أ السيدة أنا اللي كنسري وا  .، طلب رئيس الفريقرئيس الفريق
، كاين السيد أنا اللي كنسري، أنا اللي كنسري، أرجوكالنائبة، 

نعطيو لرئيس الفريق  ،رئيس الفريق ،طلب نقطة نظاملرئيس ا
السيد الوزير راه  .تفضل السيد الرئيس .نشوفووديك الساعة 

 . يف حدود دقيقة أرجوك .عندو التزامات، خصنا نراعيوها
السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائب 

 (:نقطة نظام) الوطني لألحرار
 يسة،شكرا السيدة الرئ

  (بعجالة، بسرعةغري )
أبينا عن أنفسنا كفريق أن نطرح هذا  السيدة الرئيسة،

 ، أنه متسبب بسيط، لالسؤال يف هذه اجللسة بالذات
كل ما جاء به الوزير ، ومتت معاجلة  االستماع إىل السيد الوزير

من يوم اجلمعة إىل اآلن ما كاينش عندنا شي  ،يوم اجلمعة
ا نزلوش هلاد املستوى د النقاش ونعطيوه ، باش مبالتايل. إضافة

، حىت شي فريق ما السيدة الرئيسة .هاد الصورة هبذا الشكل
ك ذا، يف هذا الطرف أو يف فرق صكوك الغفرانعندو احلق ي

طار ال ، يف إوال نقبل دروسا من أي كان ،نرفض هذا الطرف،
السيدة  .نرفض ذلكال،  ،ال شيءو تفسري وال نقط نظام 

، السيد الوزير حنن يف حلظة جيب أن نكون يف املستوى ،الرئيسة
، خاص ميشي يتبع امللف أكثر ما يكون غادر القاعةخصو ي
، وما كانش يناهم، خذحنا عندنا املعطيات ،نا هناجالس مع

 .شكرا .على بعضنا وصنا نتزايدخ
 :السيدة رئيس الجلسة

 يفتفضلي السيدة الرئيسة،  ،الكلمة .ا لك السيد الرئيسر شك
نظام فيها النقط  ،دقيقة ،أرجوك السيدة النائبة ،حدود دقيقة

  .بالصيت ي فأجي تسري وا  ،وا السيدة .دقيقة

 (:نقطة نظام)ائبة السيدة رشيدة بنمسعود الن
رتكيز، برتكيز السيدة سأحاول، سأحاول، ب. شكرا، شكرا

 .الرئيسة
، هي سبقوين ا اإلخوة الليال اللي قالو هاد املسألة حب

ما قال ، وكمة وماشي حمط مزايداتألة شعب ومسألة أمس
، االحتاد االشرتاكي عنده السيد النائب احملرتم رئيس الفريق

  .الشعب املغريبديال كونات املكبقية مواقف تارخيية شجاعة  
ه احلق أنه حىت حد ما عند ،حدأليس ألي  ،اآلن

، كل واحد عندو احلق ياخذ نقط لآلخر على التدخل ديالوي
، يف إطار أسئلة أو يف إطار طار نقط النظاملكلمة يف إا

 ،ولكن باش متس أخت نائبة .وهو مسؤول عن كالمه ،تعقيب
متس من خالهلا فريق ومتس من خالهلا حزب له مواقف تارخيية 

، من هاد النفق وخنرج اال بغيتو ياآلن إ ،وعتيدة يف هذا اجملال
، حنا "شازن"و يسحب كلمة صأن السيد النائب احملرتم خ

سوف لن نستمر يف حنا وإال . حنا ماشي نشاز ماشي نشاز،
، سوف لن سوف لن نستمر يف هذه اجللسة ،هذه اجللسة

 .نستمر يف هذه اجللسة
 :السيدة رئيس الجلسة
قبل  ،قبل منك ،قبل منك)، تفضل تفضل السيدة النائبة

 .تفضلي ،نقطة نظام السيدة النائبة (منك، قبيال
 :(نقطة نظام)بشرى برجال ة لسيدلنائبة اا

كامل طريقة تسيري هاد أنا أسجل حقيقة بعدم ارتياح  
حتاد الدستوري كلمة ومل كنت أطلب باسم فريق اال. اجللسة
  .وأعطيت ملن جاء بعدي ،يل تعط

حنن هنا أبنا كنواب أمة عن مستوى  ،على العموم
 ،بدون استثناء ،أمةضعيف جدا لتمثيل  ،ضعيف ،ضعيف

حنن . بدون استثناء ،بدون استثناء ،امسح يل ،ال ،ثناءدون استب
، حنن اآلن لسنا، امسح يل، وا ال امسح يل ،امسح يل ،ال ،اآلن
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. امسح يل، نقطة نظام، لسنا بصدد مناقشة هذا احلزب أو ذاك
السيدة الرئيسة، حنن لسنا بصدد مناقشة أجماد احلزب، األمر 

ن بصدد قضية وطنية، يتعلق بأمة ال حبزب أو حزبني، حنن اآل
( ال، خليين نكمل الفكرة)وجيب على كل النواب احملرتمني أن 

جيب أن حنرتم الدستور السيدة الرئيسة، الدستور أعطى 
حنا عدنا  .جيب على املعارضة أن تعرب حبريةللمعارضة حقوق، 

حنن  ،نا قوانني أو قالب للتعبريوا لما ميكنش توضع ،حصانة
لنائبات والنواب مجيع احلقوق واحلرية ول، نعرب عن قضية وطنية

كالم ممنوع والفيها  ونتوسع النظام ممنوعنقط  تإذا كان .للتعبري
رتك لنا جيب أن ي. ال شيء ؟ماذا منثل حنن اآلن ،فيه ونتوسع
وهذا تطبيقا  ،واسعة من أجل التعبريالفضاءات والاجملال 
 .للدستور

 :السيدة رئيسة الجلسة
 نظام ما كتعطاشالنقط و . ائبة، شكرا لكشكرا لك السيدة الن

، كان يف كش الكلمة مؤخراليت، عليها ما اعطل الكالمداخ
 .تفضل السيد النائب .إطار الكالم

 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد القادر تاتو 
كبري، يثري واحد احلماس  هاد املوضوع بطبيعة احلال ك
من اإلخوة  ولكن كنتمىن. ألنه موضوع ديال املغاربة كاملني

 و يفظام ونستمر السادة النواب باش حنبس هاد نقط الن
 .وشكرا السيدة الرئيسة .نفوتو احلدودألن ولينا ك ،اجللسة
 :ة رئيسة الجلسةالسيد

يق التقدم لفر  الكلمة يف إطار التعقيب .شكرا السيد النائب
الكلمة ( ليكو اهلل خيغلخلينا السيدة النائبة نشت) .قراطيالدمي
اهلل خيليكم، . التقدم الدميقراطي، تفضلي السيدة النائبة لفريق

السيدة النائبة،  .امللف ديالو باش خنليو السيد الوزير ميشي يدبر
أرجوك، أرجوك السيدة النائبة، حنا يؤطرنا النظام الداخلي، 
والنظام الداخلي يقتضي أن ما ميكنش للنائب ياخذ الكلمة 

ك أن تنضبطي ملقتضيات إال إذا تعطات لو الكلمة، فأرجو 
سأضطر مرة أخرى لرفع . السيدة الرئيسة. النظام الداخلي

 .اجللسة، ومعذرة للسيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة لفريق، نستأنف إذن  .نستأنف إذن أشغال هذه اجللسة
نقطة نظام ؟ تفضل  .يف إطار التعقيب، الكلمة ،هذه اجللسة
 .السيد النائب
د عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية النائب السي

 :(نقطة نظام)
السيدة الرئيسة، يف البداية خذيت نقطة نظام لكي 

كنقدم   ،مسامهة منا يف هاد الوحدة .ر لك على الذي وقعنعتذ
  :هاد التوضيح
، مصطلح نشاز ،قضية وطنية حوهلا إمجاع هادي

ي هاد رد الفعل الل .ليس املقصود به االحتاد االشرتاكي "نشاز"
 ، وكنا كنطلبواملصطلحات تسحب بالسبان وبواحد العدد د

، لكن لألسف الرتوي ويسمعواد شويش  ،لسة منعقدةواجل
نود تقدمي  ،من جهتنا حنن ،لذلك .عقلالشديد مل حيضر ال

 .شكرا .هذا التوضيح
 :السيدة رئيسة الجلسة
، تفضلي السيدة النائبة يتفضل ،ياهلل. شكرا السيد الرئيس

 .السيدة النائبة يف حدود دقيقة رجاء
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

، يف تدخل عقب تدخلنا :لنوضح جمريات ما حدث
ول يق احملرتم إىل أن لغته ميكن أن تتأينتبه السيد رئيس الفر  مل

وتسرب إىل جمموعة من النواب حىت  ،بالتأويل الذي وصلنا
تفامهتم أن  ،وهاد الصيغة اليت تفامهتم عليها .ليسوا من فريقنا
سيدة الرئيسة ومن كافة من ال وأنا أعتذر" نشاز"تسحبوا كلمة 
فريقي احملرتم على أي شيء صدر مين تعقيبا على   الفرق ومن
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ومحاية ملوقف وطين حلزب كبري كالذي أنتمي  ،"نشاز"كلمة 
 .وشكرا إليه

 :السيدة رئيسة الجلسة
تقدم الدميقراطي يف إذن الكلمة لفريق ال .لنائبةشكرا السيدة ا
  .إطار التعقيب

 :النائبة السيدة رشيدة الطاهري
 غادي جيي الوزير؟شكرا، 

 :السيدة رئيسة الجلسة
ملكلف الوزير االسيد غادي يتكلف  ،الوزير عنده التزامات
 .السيدة النائبة يتفضل ،الردب بالعالقات مع الربملان

 :طاهريالنائبة السيدة رشيدة ال
 شكرا، 

هاد اجللسة حول يعين كان بودنا أن بالفعل ،  إذن
يعين يف هدوء  ا متر يف أجواء أكثر،قضية الوحدة الرتابية أهن

لوحدة الرتابية بالفعل كما ، يعين على أساس أن قضية اأكثر
ست حمل مزايدة أكد عليها عدد من النواب والنائبات لي

هذا  ،قوي هبذا اإلمجاع وأن املغرب ،وطين ولكنها قضية إمجاع
اللي عربوا عليه املغاربة واملغربيات يف أكثر من مناسبة اإلمجاع 
  .يعربون عنه اليوم اوال زالو 

ملا سألنا وزير اخلارجية اليوم فطبعا لنؤكد يعين  ،إذن
أيضا رفضنا لتوظيف حقوق اإلنسان بشكل مغرض وخلدمة 

رفضنا القوي  سياسية، كذلك لنؤكد عن -أغراض اهليمنة اجليو
علما أن ربيعنا الدميقراطي قمنا  .ألي تغيري يف مهمة املينورسو
وأن االستقرار الذي ضمناه لبالدنا  ،به حنن املغاربة واملغربيات

 ،ألنه يفتح الباب أيضا على احتماالت كبرية ،ال نقبل أن ميس
ولكن يتجاوز  ،وأن الطوفان ملا كيجي ال يهم املغرب لوحده

 علما .لنرفض التدخل يف حقوق اإلنسان ، إذنيطالبحر واحمل
وأننا كمغاربة  ،أن املغرب ملتزم يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان

 ،معياتاجلمن خالل و  ،تنااومغربيات من خالل مؤسس
كل احلرص حنرص   ،من خالل كل املؤسساتيعين  ،كربملانو 

ق أي حق يؤكده أو يؤسس له ونعمل يوميا على أال خير 
للنساء أو للرجال أو لكافة املواطنني   ء، سواالدستور

 .واملواطنات من مشال املغرب إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه
وبالتايل فإننا نعترب أن تكثيف اجلهود ملواجهة خصوم وحدتنا 

 .. نؤكد أيضا على ضرورة تسريع ،الرتابية
 :السيدة رئيسة الجلسة
لوحدة يل لالكلمة للفريق االستقال. شكرا لك السيدة النائبة
 .والتعادلية يف إطار التعقيب
 :النائبة السيدة كنزة الغالي

 السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

الكل . "جدع قصري أنفه ألمر ما: "يقول املثل العريب 
هذه  جا هاد التقرير وشنو هي مالبسات شيعرف اآلن عال

تعرفه الدبلوماسية  لكننا كذلك ال ننكر التقصري الذي. القضية
واملزاجية اليت يتم التعامل هبا مع القضايا الوطنية املهمة  ،املغربية

ألن هذا األمر  ،هذا أمر جيب أن نقر به ،مثل قضية الصحراء
وحنن دائما  .أية عقالنية ىلإال خيضع يف احلقيقة كما نتصور 

بل لدينا دائما رد  ،ليس لدينا االستباق ؟ماذا لنا ،لنا يف املغرب
غربنا، يف األسبوع املاضي حينما  متت املناداة وقد است ،الفعل

 ."الكوركاس"للمشاورة مع زعماء األحزاب السياسية واستثين 
  .مستمرا ،إذن هذا التعامل جيب أن يكون جتاوبا معقلنا

 ،من يتحمل املسؤولية يف هذا: وهنا أيضا نعود لنقول 
تم تمل وكيف  ،أي طرف يتحمل املسؤولية يف هذا النزاع املفتعل

من يتحمل  ،يعين من هو املخاطب ؟تسويته منذ سنوات
ي جهة من مشييت أل إالو  ،الكل يقول ؟مسؤولية هذا احلل
  .اجلهة األخرىلست مكلفة،  أنا ،اجلهات تقول ال
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ن يتم تكوين ، ال بد أمن أجل حل هذا النزاع ،إذن
، وكذلك جلنة مشرتكة من بني مجيع الفعاليات احلية الوطنية

من أفراد من الصحراء أو يعين ومن بينها  ،اءة حكمجلن
ويتم  .إملام مهم هبذه القضايا هلم لذين كذلكال ،صحراويني

زاجية ورد الفعل ، وليس بالفردانية واملالتعاطي معها بعقل وتعقل
عليه اآلن هو نتيجة هذه السياسة اليت اتبعناها  ، وما حننفقط

  .منذ سنوات
ملاذا مل ننزل بعد  حينما نتصور بأن ،واألمر كذلك

ماذا  ،ملاذا مل ننزل بعد احلكم الذايت يف أقاليمنا ،اجلهوية
  .يعين دائما ما تكونش عندنا االستباقية ؟ننتظر

فالنشاز احلقيقي هي األقالم  ،وإذا تكلمنا على النشاز
تتنفس  ،وحدتنا الرتابية من داخل املغربباملغرضة اليت متس 

قاليم هي اليت متس بوحدتنا وهذه األ ،ه وتشرب ماءهءهوا
 ،مثال، مثل علي أنوزال وهذه هي األصوات النشاز ،الرتابية
كيف يتعامل هؤالء الناس مع هذه   ،هذا منكرإن اللهم 
يعرفون حدود املغرب  ،واملغاربة يعرفون الوحدة الرتابية .القضايا

بعة تابشار لومب كو ت القنادسة راه عاد كان ،من شرقه
نعرف  ،نعرف حدودنا الشمالية .1942حىت  ألكادير

 ؟يتم دائما التعاطي مع هذه امللفات ذاإذن ملا .حدودنا اجلنوبية
 .جيب على دبلوماسيتنا املغربية

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .والكلمة لفريق األصالة واملعاصرة .شكرا لك السيدة النائبة

 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي
 ،ةيدة الرئيسشكرا الس

 السادة رؤساء الفرق،
 ، والسيدات والنائبات السادة النواب

شازا يف يبدو أنه هذه اجللسة ستكون ن ،امسحو يل
ولكنين أتأكد  .جتاه قضيتنا الوطنيةمسار من الوحدة الوطنية 

ألن اخلالف  ،هو أنين فرح هلذا اخلالفو  ،من شيء أساسي
  .غىنوحدتنا الوطنية هو مصدر قضية من أجل 

، أتذكر يف جلنة حينما مت سحب الثقة من روس
، وقلنا أن السيد الوزير أهنم سيؤدون الثمن غاليا اخلارجية نبهت

من روس هو سحب الثقة من الواليات املتحدة الثقة  سحب
بعد ذلك  .ألن روس من أعمدة السياسة اخلارجية ،األمريكية

مضادة يف مسعنا تصرحيات  ،مسعنا تصرحيات وتصرحيات مضادة
وقلنا أن هذه التصرحيات ستمس مبوقع املغرب يف  ،قضية مايل

ا من اجمللس ، مسعنا موقفومت سحب هذه التصرحيات ،العامل
وقلنا أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يلعب دورا يف  ،الوطين

ن هناك قوة داخل ، بل أفاء، ومت التعامل معه جبقضيتنا الوطنية
مما أدى إىل عدم القيام  ،التعامل معه احلكومة ال تريد إطالقا

دى إىل اعتباره ال يقوم مبهامه وفقا للدور الذي  ، مما أمبهامه
مما سيجعل  ،والذي أصبح اآلن فارغ الدور ،كان سيلعبه

لوطين وهكذا مهشنا اجمللس ا ،املنتظم الدويل سيلعب هذا الدور
  .ودوره حلسابات سياسية ضيقة

  ،كمغربة، أننا فشلنا  رئيسال ةلة األخرى السيداملسأ
، مل نستطع ات اليت قمنا هبا، يف تسويق مجيع اإلجناز كحكومة

ذلك، مل نستطع أن نقنع العامل باخلطوات اليت ن نقنع العامل بأ
تقدمنا مبشروع قرار حول   موقع، حننكنا يف  ،كذلك .ناهاو خط

ما موقف  ؟ما موقف روسيا اآلن ،وأتذكر اآلن ،قضية سوريا
هل حينما تقدمنا بقرار حول سوريا هل تفاوضنا  ؟نالصني اآل

ا أم كنا نقدم خدمة جمانية جلهات مع الواليات املتحدة وبريطاني
؟ العملية السياسية وكذلك من خالل موقفنا املبدئي ،خرىأ

  .هي فقط مواقف مبدئية توليس ،خذهي عطاء وأ
قضية الوطنية ال ميكن ال ،امسحوا يلاملسألة األخرى، 

غي طنية ال ميكن أن تلختالف، القضية الو لغي االأن ت
أي شخص عنده موقف ويوجد باملغرب وله تصور  .الدميقراطية
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أو مجعية معرتف هبا وطنيا وله الصفة القانونية وله مؤسسة 
 ،هذه هي حقوق اإلنسان ،ن يعرب عن وجهة نظرهميكنه أ

ب أن نستوعجيب  ،وإذا كنا دميقراطيني ،وهذه هي الدميقراطية
، أنا لذلك. للموقفهنا موقع غىن هذه املواقف وأن نعتربها أ

 شخصيا، وكفريق، حنرتم اآلراء األخرى وخنتلف معها يف قضيتنا
 ،حنرتمها يف إبداء الرأي ،ولكن حنرتمها يف الوجود ،الوطنية

  .حنرتمها يف إعطاء رأيهاو 
 .عفوا السيدة الرئيسة. .هذه احلكومة ، إنأخريا

 :الجلسةالسيدة رئيسة 
التعقيب سيتكلف  والكلمة للرد على. شكرا لك السيد النائب

 ،الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان يف ما تبقى له من الوقت
 .فليتفضل السيد الوزير

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد سعد الدين 

 :ير الشؤون الخارجية والتعاونالعثماني وز 
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،نالسيدة والسادات النواب المحترمو 
ه ن، ألوال انسحب من اجللسة اضطراراالسيد الوزير أ

موره لكي ، ورتب أدينة فاسملتزم مبوعد مع جاللة امللك مب
لكي يتحاور حول يقضي الوقت الضروري داخل اجمللس 

 ،الوحدة الوطنية نسغهنا تشكل وال خالف أ ،اليوم قضيتنا
 ،وتشكل حمور اإلمجاع داخل التعدد يف املقاربات والتفكري

 .وليس يف ذلك أي إشكال
أن التطمني الذي : على ما يلي يؤكد السيد الوزير 

بطبيعة ومن خاللكم خياطب  ،جاء يف كالمه وهو خياطبكم
مؤسس هذا التطمني  ،املواطنني املغاربة يف كل مكاناحلال 

كثري من فصوله يف الكواليس على جهد كبري وعلى صراع تتم  
، تنفق كل مؤسساهتابوتنفق فيه الدولة بكل رجاالهتا ونسائها و 

 ، وهذا للداللة على أن حجم الكيدذلك جهدا معتربا وكبريايف 
ولكن  ،الذي صاحب هذه القضية حجم تزول هلوله اجلبال

ابه ونقاباته حز وبكل أ ،الشعب املغريب املوحد خلف ملكه
استطاع هبذا الصرب وهذا الصمود  ،ومواطناته ومجعياته ومواطنيه

يف  والذي نشتم حيبط هذا املسلسل الكبري من الكيد،أن 
رائحة النفط ورائحة الغاز وليس رائحة بعض املؤسسات  قرارات

  .حقوق اإلنسان
هذه القضايا ختالف يف تدبري حنن اليوم نؤكد أن اال

أنواع اإلمجاع يف التعبري عن االهتمام  نوع من مهيتها هوعلى أ
حىت ال يقع أي ننا يقظون وعن اليقظة، وعن احلرص على أ

سرتاتيجية غفلة وألي ضعف يف هذه القضية اال يتسرب أل
  .بالنسبة لبلدنا ولوجودنا واستقرارنا وأمننا

أن كما  ،وهذه مناسبة للتأكيد على شيء أساسي
اليوم هو أن نكون صفا واحدا يف  واجب الوقت ،يقول العلماء

ن ، ميكن أبلوماسية املغربية لعقودالد. التصدي هلذا املكر الكبري
لكن  ،ميكن ،داءات معينةأ ميكن أن ال تعجبنا ،ننتقد

حنيي تعاملها  ،الدبلوماسية املغربية اليوم جيب أن حنيي صمودها
 حنيي عملها الذي ال ،املرابط يف كثري من املؤسسات الدولية

وال ميكن أن يقدر هذا إال مبعرفة حجم  ،ينقطع كما قلت
، جيب أن نعتز بكل مؤسساتنا .الكيد الذي يعبأ هلذه القضية

وهذا ال يلغي أننا يف املكان  ،داء كل موظفينا حيثما كانوابأ
هذا  ،داءناخ املناسب أن ننتقد ونقيم ونطور أاملناسب ويف املنا 

 ، أنلسان السيد الوزير على ،ؤكد مرة أخرىولكن أ. مطلوب
وحمسومة كذلك بالصمود  ،هذه القضية حمسومة هبذا النضال

 .شكرا. الوطين ضد كل الكيد واملكر الذي يطال هذه القضية
 :السيدة رئيسة الجلسة
 ،وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية .شكرا لكم السيد الوزير

بالعالقات وسيتوىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة الوزير املكلف 
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سؤال حول إصالح الربامج . ان واجملتمع املدينمع الربمل
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة  ،التعليمية
 . فليتفضل أحد النواب ،واملعاصرة

 :النائبة السيدة ثريا إقبال
 .الرحيم بسم اهلل الرحمان

م أن السيد الوزير، يؤكد املهتمون بقضايا الرتبية والتعلي
مما  ،املناهج والربامج التعليمية تعاين الكثري من االختالالت

أما  .ريةومراجعة جذجيعلها يف حاجة إىل إصالح عميق 
فيتبني أن هذه العملية  ،املراجعات اليت شهدهتا الربامج الدراسية
ال تنفذ إىل العمق  ، حبيثتتخذ يف الغالب شكل ترقيع وترميم

  .منها وال حتقق األهداف املطلوبة
عن أية مقاربة ستباشرون  ،لذا نسائلكم السيد الوزير

 .وشكرا لكم ؟هبا هذا اإلصالح
 :رئيسة الجلسة السيدة

 .الكلمة للسيد الوزير
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
هلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد بسم ا
 .ينالمرسل

  شكرا السيدة النائبة المحترمة،
تتعلق بإصالح  ،قضية على قدر كبري من األمهية أثرمت

بذل املغاربة لعقود جمهودات من  ،مرة أخرى ،هذه املنظومة اليت
  .وما زالوا يبذلون ،أجل إصالحها

يات ملقاربة هذا احلكومة اليوم تنطلق من ثالث مرجع
 :املوضوع 
 ؛مضامني الدستور:  أوال 
 ؛التصريح احلكومي : ثانيا 

  تقييم الربنامج االستعجايل: ثالثا. 

 :تحقيقها األهداف اليت تشتغل عليها اآلن ل  
  ؛مراجعة وتنقيح الربامج التعليمية: أوال 
  خصوصا يف  ،مراجعة التوجيهات الرتبوية :ثانيا

 ؛السلك االبتدائي
 يد مواصفات املتخرجني على ضوء هذه حتد

 .التكوينات األساسية
 : من حيث جماالت االشتغال بالضبط و 

   يف اجتاه إنتاج مقاربة قابلة املقاربة البيداغوجية: أوال ،
ولويات يف اجتاه األ .الستيعاب خمتلف النماذج التطبيقية

عزيز التكامل بني لقيم وبناء الكفاءات وتاعتماد مدخل ل
  التدخالت؛خمتلف 

   والطفرة  ستثمار املستجدات العلميةهناك اآلن ا: اآلليات
هذا مستحضر بقوة يف هذه العملية التنقيحية  ،احلقوقية
  اجعاتية؛واملر 
   تخفيف كثافة هناك استهداف ل: على مستوى اجلودة

 ،املضامني اليت يشكو منها املربون واآلباء والتالميذ كذلك
  كثري من هذه املناهج؛غري مفيد يف  وشفط وإزالة التكرار ال

   هناك توجه العتماد توقيت مدرسي مالئم : التوقيت
، وهذا طبعا أيضا كان دائما لإليقاعات البيولوجية للطفل

  ؛ار تقييم واقرتاحات وتطويرمث
   هناك اجتاه إلدماج متدرج ومضطرد : أيضا الرقمنة

  لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛
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  هناك توجه إلدراج ثالث ساعات : وية على مستوى اهل
هلذه املرحلة  أسبوعية للغة األمازيغية يف املستويات الست

  .من التعليم الوطين

 : باملدى املتوسط هلذا اجملهود الوطين  يف ما يتعلق
 ،هناك إعداد جيل جديد من الكتب املدرسية: أوال  -

فرق حبثية منكبة على هذه اآلن يف إطار هناك 
 ناك جمهود ملراجعتها يف املستقبل؛وه ،الكتب

  ؛ج خاص بذوي االحتياجات اخلاصةا إعداد منه  -
  ؛ج خاص بالتعليم األويلا مث هناك إعداد منه -
ملنهاج السلك الثانوي  مث إجراء دراسة معمقة -

مته مع ، هبدف مالءواإلعدادي والثانوي التأهيلي
 .شكرا. ة املعتمدةهذه املنظومة القيمي

 :لسةجالسيدة رئيسة ال
لنواب عن فريق تعقيب ألحد اال. شكرا لكم السيد الوزير

 .األصالة واملعاصرة
 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا السيدة الرئيسة،
وأظن على  ،شكرا على جوابكم النظري السيد الوزير،

ألهنا  ،أن اجلواب يأيت يف نفس السياق ديال املناهج التعليمية
نا اليوم كنعيشو هي اللي جعلتو  ،تطبيقية تنظرية كذلك وليس

وجعلتنا كذلك نعيش  ،تنافسيالال االقتصادي و  هاد الوضع
لتعليمية اللي هو واحد املناخ ا  املؤسساتواحد املناخ يف ف
 االلي كيلقاو  ،نفسية ديال املتعلمنيالوكذلك  ،منهار شبه

لسوق العمل  اراسهم بعد سنوات عديدة من الدراسة كيخرجو 
من ناحية املعلومات ال و السوق  اى أهنم يوجلو وغري قادرين عل
 . اللي هي عندهم

حنا كنا يف السابق كان عندنا امليثاق الوطين اللي 
اشتغل فيه املرحوم السي مزيان بلفقيه مع جمموعة من اإلخوان 

إال أنه  ،طريق، وهذا مبثابة خريطة وجابو فيه بزاف ديال
امليثاق  ان جا هذاوك. التفعيل ديالو إىل يومه ما هواش كامل

 يف وهي التنزيل ديال ،نذكر هبا دغنعاو  ،وهي ،مداخل ةبثالث
الرتبية على القيم، الرتبية على االختيار وحتمل املسؤولية 

  .والكفايات ،واالستقاللية
ما كيتصرفوش هاد  املراجع إال أنه كنشوفو اليوم يف

هي طنية مع العلم أن وزارة الرتبية الو  ،و إىل يومهاملداخل هاد
ا من الناس اللي ، وعندنواحد الوزارة اللي فيها من اخلرباء

 وتفتقر إىل آليات التقومي هاد. عندهم إملام باملوضوع
ن التواصل، املنهجية، يالكفايات كا ألنه يف ،املداخالت

 ، من عيب هادوإىل حينه ،الثقافة، االسرتاتيجية والتكنولوجيا
 ي هامش اختيار البيداغوجياال تغط املقاربات بالكفايات أهنا

اك ، وما كتعطيش هامش هلدبل حتده يف واحدة ،املناسبة
لقى اآلليات املناسبة باش يعلم هداك، هذا الشق األستاذ أنه ي

  .األول
حنا عندنا ، هو أنه يف العملية التعليمية الشق الثاين

 Il ،هو غري كياخذها ،املتعلم ما كيبنيش املعرفة ديالو
l’emmagasine  ،األخري أنه ما  وكنلقاوه يف ،كيدخل

وهذا هو العيب ديال املتعلم  .قادش ينتج وما قادش يبتكر
. على خالف األنظمة اللي هي متقدمة علينا ،املغرب عندنا يف

 .ولكن خصنا ميكن ناخذو منها
 :السيدة رئيسة الجلسة

على التعقيب يف الرد . شكرا لكم السيد النائب، شكرا، الوقت
 . السيد الوزيرض الثواينإطار بع
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السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
سؤالكم حول  هو انتما. شكرا السيد النائب احملرتم

شنو كان ش ، ما سولتيواملقاربة هي بطبيعة احلال نظرية ،املقاربة
اآلن ماذا وجدنا عليه احلال، سألتم عن ماذا تقوم به احلكومة 

بسطنا أمور اللي هي توجهات  ،طبعا .يف إطار هاد املقاربة
ليس حنن  يه، وإال فالتعليم كلما تكلمنا عل ،اشتغال آينهي و 

هذه معضلة املعضالت اليت  ،العامل يف ،كشعب أو كدولة
و يف املوضوع نتكلم. عبت فيها األجيال باملناظرات وبت

 .، ولكن بتكامل اجلهودبتواضع
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل إىل السؤال . شكرا لكم السيد الوزير، انتهى الوقت
للسيدات  ،حول انتشار األمية يف صفوف النساء ،املوايل

تنمية، فليتفضل والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة وال
 .أحد واضعي السؤال

 :أحمد بوخبزةالنائب السيد 
 .ان الرحيمبسم اهلل الرحم

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 اإلخوة واألخوات النواب المحترمون،
خاصة يف  ،السيد الوزير، ال تزال نسب األمية مرتفعة

 .مما يعرقل اخنراطهن يف املشاريع التنموية املعلنة ،صفوف النساء
مية يف صفوف وال خيفى عليكم اآلثار السلبية النتشار األ

  .نساء على األسر وجمتمعنا املغريبال
ما هي التدابري املتخذة : لذا نسائلكم السيد الوزير 

لدى النساء ؟ وشكرا  لتفعيل برامج حمو األمية وتقليص نسبها
 .السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

المكلف بالعالقات مع  السيد الحبيب الشوباني، الوزير
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب المحترم،و 
هو ال خالف أن األمية هي من منتوجات التخلف 

وبالتايل ال ميكن يعين الزعم بأنه  ،الذي تراكم على مدى قرون
تقضي ىت بعد فرتة االستقالل أهنا ميكن تعاقبة حاحلكومات امل

 .كبرية جداهذه معضلة ثقافية وحضارية  ألن  ،القضاء ،عليه
هاد املرحلة   ي وقع فالتطور الل لكن مع ذلك جيب أن نثمن

مع  ،متواصل هلذه النسبيعين واللي أدى إىل خفض  ،كلها
وجود دائما هاد اإلعاقات ديال القضاء على هذه اآلفة 

 . ضارية والثقافيةاحل
 2111: ، عندها داللة على مستوى لغة األرقام

، اليوم  %43كانت النسبة ديال األمية يف حدود تقريبا 
ادي جمهودات ديال األجيال اليت ه ،%41كنتكلمو على 

اشتغلت على هذا امللف، وهاد اجملهودات هي متضافرة لثالث  
جملتمع املدين، ومية واملقاوالت واالقطاعات احلك :كتل أساسية 

 طبعا احلكومة التزمت يف ،االخنفاض فهاد النسبة اآلن د هاد
إىل أن تصل هذه النسبة يف هناية تتطلع الربنامج دياهلا أهنا 

، أي واحد االخنفاض اللي %21شاء اهلل يف حدود  الوالية إن
 . أمهية هو عنده

إيال خذينا هاد : األرقام العامة تؤكد هذا اجملهود 
األرقام العامة، نسبة  2114-2111ثال ديال مسنة ال

 ف ،206.111املستفدين من هاد اجلهود ديال حمو األمية 
 .244.111ايل حو  كنا تقريبا يفيعين  هاد السنة اللي فاتت 
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مليون مواطن  6خالل العشر سنوات املنصرمة أكثر من 
ديال القطاعات  ،اللي كنذكر ،دوا من هذه اجملهوداتااستف

 . ديال اجملتمع املدين وديال املقاوالتاحلكومية، 
من املستفدين  %01ما يتعلق بالنساء، أكثر من  يف

ل  2112االنتقال اللي وقع من . من هذه اجلهود هن نساء
: يعين العدد ديال املستفيدات  ،على مستوى نسبة 2112
 .2112سنة  611.111ل  2112 يف 241.111من 

فيه تقريبا  ،ليهاللي السؤال كيشري  ،الوسط القروي
 . من نسبة االستفادة %41حوايل 

اجملهود ديال  ، كعقد أيضا من هذاخالل عشر سنوات
عندنا اليوم تقريبا  ،ري الثقايف اخلطريامكافحة هاد الداء احلض

 . مليون من النساء املستفيدات 1.0حوايل 
 ، فيها أمور أساسية، أوال هذااآلفاق د املستقبل
 إن 2116 يف %21النسبة إىل  االجتهاد من أجل خفض

. لحكومةلا موضوع حماسبة مشروعة من الربملان وهذ ،اهلل شاء
القاضي  40.19تفعيل القانون رقم  األولوية للشباب والنساء؛

بإحداث الوكالة الوطنية حملاربة األمية من خالل إصدار 
هاد  ،بطبيعة احلال وص التطبيقية هلذا القانون املهم،النص

على  ،لي هي الرهان عليها أن تقوم بتنسيق اجلهوداملؤسسة ال
كثري من عدم اإلجناز مرتبط بتبعثر اجلهود وعدم الاعتبار أن 

وجود واحد اآللية تنسق وتنظم هذا اجملهود على مستوى كافة 
 .شكرا لكم. املتدخلني

 :السيدة رئيسة الجلسة
التعقيب ألحد النواب عن فريق . شكرا لكم السيد الوزير

 .تفضلوا السيدة النائبة. لة والتنميةالعدا
 :لنائبة السعدية زاكيالسيدة ا

 .ن الرحيمابسم اهلل الرحم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 ،والسادة النواب السيدات النائبات

حنن اليوم يف فريق العدالة والتنمية نطرح هذا السؤال 
 ،لسيد الوزيرا. اجملتمع نه يتعلق مبعضلة وبآفة خطرية تنخرأل

اجلواب ديالكم على أن هذه املسألة ارتبطت بزمن  جاء يف
منذ فجر االستقالل والدولة املغربية تقوم  ،فعال .بعيد

 ،مبجهودات كبرية منذ تأسيس العصبة املغربية حملاربة األمية
-2111مرورا مبخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

سيكون  2114 اللي حدد على أبعد تقدير يف أن 2111
ك بقيت دار لقمان على لكن رغم كل ذل. ألميةاحملو النهائي ل
حىت  2111من  %14، %41نسبة األمية  حاهلا، بقيت

رقى إىل املستوى هو رقم ال يو  ،%14يعين ، %41 لآلن
 . املطلوب

يف جوابكم السيد الوزير على أن النساء يستفدن  جاء
 ال ،لسيد الوزيرلكن ا .هذا مهم جدا ،%01بنسبة أكثر من 

وهذا  ،%69ة يف صفوف النساء أكثر من نسبة زالت األمي
 . السيد الوزيرجدا رقم مقلق 

 على ضرورة جاء يف جوابكم السيد الوزير ،أيضا
املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية حملاربة  40.19تفعيل القانون 

شان ألن من  ،هذا السيد الوزير نعتربه ضرورة ملحة .األمية
عزز االلتقائية بني القطاعات هذه الوكالة الوطنية أن ي إحداث
كثف اجلهود بني القطاعات املعنية من شأنه أيضا أن يو  ،املعنية

  .احمللية ما خيص التنمية التنمية، وأيضا يف اتطفيما خيص خمط
بد  جمموعة من املقرتحات ال ، لديناأيضا السيد الوزير

ما خيص حماربة  ار يفبعني االعتب هان تأخذالسيد الوزير أ
 ج املستفيدات من حماربة األمية يفمنها ضرورة إدما  ،األمية

ما بعد  ، وضع برامج ملرحلةبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فتح أقسام خاصة  ،للهدر املدرسي ، جعل حداألمية
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كات مع خمتلف ا تطوير الشر  ،طعني عن الدراسةنقللم
طر الرتبوية املستفيدة ألدعوة كافة ا ،اجلمعيات وخمتلف الفاعلني
 .يف برامج حمو األميةواالخنراط سهام اإلمن املغادرة الطوعية إىل 

 .شكرا لكمو 
 :السيدة رئيسة الجلسة

، ما بقى ثواين 2عند  .انتهى الوقتشكرا لكم السيدة النائبة، 
ول ح ،ننتقل إىل السؤال املوايل .للرد بزاف ديال الوقت شكل

للسيدات  ،العامل القرويسية للمتمدرسني بالظروف القا
 عن فريق التجمع الوطين لألحرار، والسادة النواب احملرتمني

 .تفضل أحد النوابيفل
 :السيد السعيد الزعزاعالنائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

يف إطار االهتمام بالعامل القروي  السيد الوزير احملرتم،
 ،فريق التجمع الوطين لألحراريف ا واملكانة اليت حيظى هب

جراءات اليت تعتزم نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري واإل
 ؟ها ملعاجلة املشاكل املتعلقة بالعامل القرويوزارتكم اختاذ

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .واب السيد الوزيراجل .شكرا لكم السيد النائب

لمكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني، الوزير ا
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
 السيدة الرئيسة، شكرا

 شكرا السيد النائب المحترم،
نه يف السياسة احلكومية العامل القروي الحظتم بأ

د كبري من خالل واحد العمل ديال احلالية فيه واحد اجملهو 
جل الرفع به إىل أن السياسات احلكومية من م ريكثالتقائية  

االرتقاء  ،على مستوى اهلدف املركزيإذن  .مستوى مقبول
بالعامل القروي يف جمال ديال التعليم بشكل خاص أولوية 

  .حكومية
ولكن من بني أهم املرتكزات هو  ،املرتكزات متعددة

ه طالع هبذضفعالة لال ،منخرطة ،واحد األطر تربوية حمفزة إجياد
يف هناية  م مها اجلنود ديال األرض اللي كيمارسواألهن ،املهمة
  .املطاف

هاد اجملال  احلكومة يعين التدابري اللي واخذاها ف
 :منها ما يلي ونذكر ميكن 

 كاين هنا  : مستوى توسيع العرض الرتبوي على  ،أوال
 2112هو أنه انتقلنا مثال من سنة و  ،واحد الرقم دال
باش نبقى يف  2114-2111هادي، هلاد السنة 

مؤسسة تعليمية إىل  9214من  ،األرقام املضبوطة
جمموع نسبة استفادة العامل القروي من هاد . 11.210

املستويات يف كل  اآلن اللي عندنااملؤسسات الوطنية 
التعليمية أي جمموع املؤسسات  ،%41اسية هو در ال

نسبة ت النصف بالينة يف العامل القروي اآلن جتاوز اللي كا
  .على املستوى احلضري ا هو موجودمل

: هذا مؤشر دال  ،على مستوى عدد احلجرات أيضا
 يفلي كاينة يف بالدنا لن احجرة اآل 114.111عندنا تقريبا 

يف العامل % 16فيها  ،ميع املستوياتجبمجيع املؤسسات 
، مؤسسة يف هذه املرحلة 0111هيل أجهزة مت تأ. القروي

  .مت جتهيزها باملاء والكهرباءمؤسسة  4111كثر من أ
ود لتوفري بنية حتتية على مستوى العرض كاين جمه إذن
  .الطلب يف العامل القروي مالئمة هلذا
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  على مستوى املوارد البشرية كاين واحد اجملهود نوعي يف
لعامل ، اللي هو مت إعطاء اعهد هاد احلكومة هادي

حبيث  ،ولوية على مستوى يعين التعييناتاألالقروي 
أستاذ من أصل  4061خالل هاد السنة مت توظيف 

 ، إذن النسبة تقريبا ديالللعامل القروي امشاو  0111
  .مرصودة للعامل القروي% 24

 ،كاين برنامج وطين لتوفري   كاين سكنيات وظيفية
تقييم معمق داخل يكون هذا ميكن موضوع  ،السكن

 فيه أيضاو  ،اللجنة وفيه معطيات وأرقام كثرية جدا
  .حتديات

 11 ،2111يف مدرسة  14 ،كاين املدارس اجلماعاتية 
  .النوع من اجلماعات على مستوى هذامدرسة حاليا 

ديال  هود احلكومي على مستوى هاد اآللياتاجمل إذن،
 .التدخل يرمي إىل االرتقاء بالعامل القروي على مستوى التعليم

 ، ال علىيف غياب تدخالت موازية ،خيفى لكن كما الو 
دين ال على مستوى حضور اجملتمع املو التحتية  مستوى البنيات

، وخصوصا أن ن نصل إىل نتائج، ال ميكن أهتيوفعال كذلك
 .هذه املنطقة من بلدنا موضوع األمية مرتبط باهلدر أصال يف

 .شكرا لكمو 
 :السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب ألحد النواب عن فريق التجمع ال .شكرا السيد الوزير

 .لألحرار الوطين
 :النائب السيد السعيد الزعزاع

بالفعل السيد  .شكرا السيد الوزير على جوابكم
ة تصرف من أجل ، هناك جمهدات تبذل وأموال باهظالوزير

كل   ،لكن السيد الوزير .النهوض بالتعليم يف العامل القروي
  .حمدود األثر ذلك يبقى
يف بد من التأكيد على أن وضعية التعليم  وال

وكل  ،اعات واملراكز القروية وضعية مزرية بكل املقاييساجلم
املؤشرات السيد الوزير تؤكد على تدهور مردودية التعليم يف 

، حيث هناك ارتفاع نسبة وخاصة املناطق اجلبلية ،هذه املناطق
وارتفاع نسبة العزوف عن  ،ر املدرسي باملقارنة مع املدناهلد

 ،لقروية بكيفية مقلقة جداا ، وتدين نسبة متدرس الفتاةالتمدرس
صفوف الذكور واإلناث على  فضال عن ارتفاع نسبة األمية يف

  .السواء
التدابري مجيعا عن  نالفهذا الواقع السيد الوزير يسائ

 ،لذلك .ختالالت املؤدية هلذه الوضعيةالالزمة ملعاجلة هذه اال
نتباه إىل خماطر ا هلذا السؤال يهدف إىل إثارة االفطرحن
  .ت عن هذا الواقع املزري للتعليم بالعامل القرويالسكو 

لتعليم يعاين من نفس إذا كان ا ،السيد الوزير
ختالالت اليت تعرفها منظومة التعليم بصفة عامة األعطاب واال

، ختالالت تزداد عمقا يف العامل القروي، فإن هذه االيف بالدنا
بعد لبنيات الطرقية و التحتية وضعف ا بسبب هشاشة البنيات

فضال عن  ،الرابطة بني املدارس والتجمعات السكنية املسافات
والغياب املستمر  ،تدهور وضعية املدارس بسبب غياب الصيانة

وغياب لبعض املعلمني بسبب غياب املراقبة البيداغوجية 
وغريها من  ،غلب احلاالت لإلقامة والتنقلالظروف املالئمة يف أ

  .األسباب
ال يسعنا إال أن حنيي  ،ةالصعب وأما هذه الظروف

وص من يتحلى وباخلص ،رجال التعليم العاملني هبذه املناطق
نضباط والتفاين يف أداء الواجب بكل إخالص رغم باجلدية واال

  .الصعوبات وكل اإلكراهات
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وتعاين منها كل املراكز واجلماعات  ،فاملشاكل متعددة
ت اعما، كما هو الشأن يف اجلالقروية واجلبلية على السواء

 .لذلك السيد الوزير. وغريها من املناطق ،التابعة ملدينة دمنات
 :السيدة رئيسة الجلسة

التعقيب  الرد على. انتهى الوقت ،شكرا لكم السيد النائب
 .السيد الوزير يف حدود بعض الثواين

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
عن السيد محمد الوفا  البرلمان والمجتمع المدني، نيابة

 :وزير التربية الوطنية
وهو أنه يعين أي  ،نا غري بغيت نشري لواحد املسألةأ
التدخالت املادية والربامج والتمويالت ب ،دير جمهودحكومة غت
تقدمناش ا م يالإ .ولكن كاينة واحد املسألة سياسية ،إىل آخره

باش  ،ةيف الدميقراطية احمللية من خالل واحد اجلهوية حقيقي
طبة أساسا لة مرتة يف هاد اجملال القروي تويل مساءلاد املساءه

 .مسؤولني عن السياساتباملنتخبني احملليني اللي مها 
 :السيدة رئيسىة الجلسة

، حول بعض وننتقل إىل السؤال املوايل. السيد الوزيرلكم  شكرا
ادة النواب للسيدات والس ،يلة للسقوطاآل البنيات التعليمية

 .فليتفضل أحد النواب ،حتاد الدستوريرتمني عن فريق االاحمل
 :النائب السيد فريد حرفي

 ،شكرا السيدة الرئيسة
 ، تعرف العديد من املدارس جبهاتالسيد الوزير احملرتم

وكمثال على ذلك هي . عات وشقوقا يف بناياهتاداململكة تص
 .إقليم سيدي قاسمب ةمحد شوقي مبدينة جرف امللحمدرسة أ

مراقبة الوزارة للبنايات  ، عن مدىالسيد الوزير ،ا نسائلكمولذ
 .وشكرا ؟وما طبيعة التدابري العاجلة ،املدرسية

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .واب السيد الوزيراجل

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :ة الوطنيةوزير التربي
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،شكرا السيد النائب المحترم
رغم  ،سؤالالاحلكومة تفيد مبا يلي كمعطيات مرتبطة ب

 :فيها باس  ولكن ما ،طبيعته احمللية
بإقليم سيدي قاسم  يةعرفت املؤسسات التعليم

ويرجع  .طبعا ماشي كلها وإمنا بعضها ،تصدعات يف بناياهتا
ها الفيضانات اليت عرف ،أوال: يلي  ذلك باألساس إىل ما

رتدادية ، بعض اهلزات االثانيا اإلقليم خالل سنتني متتاليتني؛
  .اخلفيفة اليت يعرفها اإلقليم من حني آلخر

م النيابة مبعاينة احلجرات املتضررة تقو  ،أمام هذا الوضع
وإغالق تلك اليت تشكل خطرا على  ،تقنيةمن طرف جلان 
  .التالميذ واملدرسني

خالل الثالث  كما قامت النيابة بتنسيق مع األكادميية
ح وترميم وتوسيع عدد من املؤسسات  سنوات األخرية بإصال

 :كاآليت 
 كاين فرعية ومدرستان مجاعيتان : حداثاث اإل

وأربع ثانويات  ،حجرة دراسية 21 ،وإعداديتان
  .حجرة دراسية 66 ،تأهيلية

  حجرة 11 ،مؤسسة ابتدائية 41: التوسيعات، 
  .حجرة دراسية12 إعداديتان،

  مؤسسات  ثالثعشر حجرات ب: التعويضات
حجرات  11 ،وجناح بإعدادية واحدة ،ابتدائية
  .دراسية
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 حجرة دراسية  401إصالح : الحات اإلص
  .بالثانوي 16 باإلعدادي و 94 بتدائي وباال

ملدرسة ديال أمحد شوقي ببلدية جرف خبصوص ا
فقد مت بناء املؤسسة من طرف  امللحة، موضوع السؤال،
على بقع أرضية تعرف  91لحة سنة اجلماعة احلضرية جلرف امل

رت تصدعات يف جناح ظه 2112ويف سنة  .نزالقات طينيةا
سنة  هتعويض، ليتم حجرات استدعت إغالقه 6مكون من 
نه خالل غري أ. يف إطار شراكة بني األكادميية والعمالة 2116

رت مرة أخرى تصدعات يف ظهاملوسم الدراسي احلايل 
 11 أساسات إحدى احلجرات الدراسية جبناح آخر يضم

 ،تقنيةالوبناء على معاينة للجنة  ،أمام هذا الوضع. حجرات
لسالمة  ناماجلناح الذي توجد به احلجرة ضتقرر إخالء ا

  .التالميذ واملدرسني
 12تقرر حتويل  ،وحفاظا على السري العادي للدراسة

قسم جبناح غري  11حتفاظ ب تني جماورتني واالقسم إىل مدرس
دون إجراء أي تعديل على البنية الرتبوية  ،متضرر باملؤسسة

أمهات ية وذلك بإشراك املفتشني ومجع ،ودون تعميق االكتظاظ
مور التالميذ واملنتخبني والسلطات احمللية يف آباء وأولياء أو 

ملتضررة احلجرات ا وسيتم العمل على برجمة تعويض .القرار
 . بتنسيق مع األكادميية

ا تكون هننتمىن أ ،معطيات تقنية متعددةهادي إذن 
شكرا السيد النائب  .الكميعين تشكل جواب شايف على انشغ

 .مرت احمل
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب ألحد النوابال .شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد فريد حرفي

 ،شكرا السيدة الرئيسة

اللي هو  ،قسم 12ن ترحيل ، أوال إالسيد الوزير
تلميذ وتلميذة اللي   101كيصبح   ،العدد ديال التالميذ

ة، اللي هو جرف امللحديال املدارس يف مدينة  2 نرحلوهم لك
م التالميذ عندهم نرحلو هلاللي غ جبوجرب هادوك املدارس كيتعت

تجمع بني اجلماعات ألن املدينة هي الوحيدة اللي ك ،اكتظاظ
ماعات التالميذ اجلهلا من جل  ايجيو ة اللي كالقروي

املشاكل يف اجلماعات ألن كاين بزاف ديال . والتلميذات
 ، كيفضل السيد يكري لولدوكاين مشاكل ديال النقل  ،القروية

النقل باش املشكل ديال  يلقىباش يبقى قريب من املدرسة وال 
واش : لوكم وهلذا السيد الوزير احملرتم كنسو  .يقرا يف مجاعة قروية

 2رقوا على تلميذ وتلميذة اللي تف 101اللي  هاد التالميذ
راه   ا،ميكنش يقراو ا راه ما، أغيقراو  ديال املدارس واش هادو

  .11كيفوت راه القسم   ،كاين اكتظاظ
ويف سنة  ،أقسام أغلقتم ستة 2112، يف سنة ثانيا

با حنا يف ، ودقسم اللي مغلق 12أصبحنا أمام  2116
سنوات يف هذه األقسام املنكوبة مل يتم  2مرور  رغم 2114
 2114ل  2112واش من  ،والسيد الوزير احملرتم .إصالحها
بإنه تلميذ  101د التالميذ اللي مها فكرتوش يف هاا واش م

اللي  سجوج مدار مها  اللي ،يف املدارس ماغيلقاوش راحتهم
اتوا حلقاش ف ،يبغيوش يسجلوهما كمو أصال كريجعوا التالميذ 

  .راتخط 2العدد القانوين مدوبل على 
مصري االعتمادات ائلكم السيد الوزير حول نس ،ولذا
 .وشكرا ؟الرتميم أين ذهبتو إلصالح لاملالية املرصودة 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد الوزير الرد على. شكرا السيد النائب

مع السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
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السؤال ديالكم األخري بالنسبة  .شكرا السيد النائب
ة يف مهمة وأدعوكم إىل تفعيل جلنة برملاني ،يل مهم جدا

ما : السؤال هذا على اجلواب على  انتعاونو استطالعية باش 
 بإمكانكم توصلوا للجواب؟ موال أين ذهبرصد من أ
 .شكرا ،ونتعاونو عليه

 :السيدة رئيسة الجلسة
 ،وننتقل إىل آخر سؤال يف القطاع .شكرا لكم السيد الوزير

وهو سؤال آين عن مصداقية الئحة موظفي وزارة الرتبية الوطنية 
 ،اللذين يتلقون رواتبهم من الوزارة دون العمل لفائدهتا

تفضلي  ،شرتاكيواب عن الفريق االدات والسادة النللسي
 .السيدة النائبة

 :رشيدة بنمسعود النائبة السيدة
 ،شكرا السيدة الرئيسىة

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب

، املوظفني األشباح يف إطار حماربة ظاهرة ،السيد الوزير
م موظفني لرتبية الوطنية مؤخرا بالئحة تضطلعت علينا وزارة ا

 .لعام وال يقدمون أي  خدمة عموميةأجورا من املال ا يتقاضون
ما هي حقيقة هذه : نسألكم السيد الوزير  ،يف هذا السياق

 .شكرا ؟الالئحة
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير. شكرا لكم السيدة النائبة

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
ي، نيابة عن السيد محمد الوفا البرلمان والمجتمع المدن

 :وزير التربية الوطنية
 السيدة الرئيسة،شكرا 

 ب أن نثمن التجاوب احلكومي مع هذاأوال جي
، وبالتايل اإلقدام سنواتنشغال ديال األشباح الذي طال لاال

العملية ديال البحث والتقصي والتحري ونشر  على تفعيل هاد
ميكن توقع  .إمجاعاللوائح جيب أن يكون موضوع تثمني وب

، وارد، لكن على مستوى املعطيات ميكن اختالالت أو أخطاء
 :أن أوضح ما يلي 

نشرت  ،املوارد البشريةتدبري يف إطار العقلنة ديال 
الئحة أوىل خاصة : لكرتوين الئحتني اإل هاالوزارة على موقع

باملوظفني املوضوعني رهن إشارة املؤسسات واهليئات 
 204وفيها  ،طابع السياسي والثقايفواجلمعيات ذات ال

ذين يتلقون لالئحة ثانية خاصة باألشخاص ال .موظف وموظفة
كاين : ني صنف ،رواتبهم وال يقومون بأي عمل داخل الوزارة

لي هو طبقا للمعطيات ال وكاين ال ،رهن اإلشارةاللي راه خدام 
  .موظف وموظفة 460العدد هو  ،عمل يقوم بأي

 التدقيق دعت األشخاص الواردة ن الوزارة يفورغم أ
ة االتصال باألكادمييات اجلهويإىل  الئحة الثانيةأمساؤهم يف ال

ا أو مبديرية املوارد البشرية للوزارة والنيابات اإلقليمية التابعني هل
تاريخ وذلك يف غضون شهر من  م،من أجل تصحيح وضعيته

ت ويالإىل توقيف حت ، وإال ستكون الوزارة مضطرةنشر الالئحة
بعد صدور  .ية يف حقهمرواتبهم واختاذ اإلجراءات القانون

وضعية  229مت تصحيح  ،أبريل 19ىل غاية يوم ، وإالالئحة
تقدم أصحاهبا ببيانات ووثائق إىل املصاحل املعنية تفيد ممارستهم 

ما ننتظر تسوية في. ملهامهم الرتبوية واإلدارية بشكل طبيعي
 .شكرا .باقي احلاالت األخرى

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب للسيدة النائبةال .شكرا لكم السيد الوزير

 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
السيد الوزير، يف البداية نثمن ونؤكد انطالقا من 
  ،موقفنا املبدئي يف االحتاد االشرتاكي على حماربة هذه الظاهرة

وحماربة الريع كنا سباقني إلثارة االنتباه واملطالبة بإسقاط الفساد 
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ومن خالل رفع شعار حضاري من خالل حكومة  ،تارخييا
رفع شعار ي لال ،التناوب برئاسة األستاذ عبد الرمحان اليوسفي

وعيا منه بأن القضية  ،التخليق، شعار ديال التخليقديال 
لب استهداف حماربة الفساد يف تتطلب اسرتاتيجية مشولية وتتط

  .، إىل غري ذلكية واألخالقيةاللي هي الرتبو  اجلذور ديالو،
حنن حيق للحكومة أن تقوم مبا  ،أيضا السيد الوزير

ولكن ما نالحظه بشكل  .أي وزارة الرتبية الوطنية ،قامت به
أي ما  "ويل للمصلني"عام على احلكومة هو الوقوف عند 

هاد نفس احلالة مع رخص  ؟الغاية من الكشف عن اللوائح
اآلن حنن مع التخليق ومع  ،نيمع سكن املوظف ،ديال النقل

ماذا  ،بأية منهجية ،بأي أفق ،ولكن بأية اسرتاتيجية ،احملاربة
 :  ؟ وعندي جمموعة ديال املالحظاتبعد اإلعالن عن اللوائح
عندنا تصريح حكومي كيقول هناك  ،املالحظة األوىل

ألف موظف شبح، التعليم يستقطب الثلث ديال جمموع  91
عليم يستقطب ثلث جمموع املوظفني وفيه كيفاش الت،  املوظفني
إيال كان  ؟أشباحاللي هي حاالت موظفني  حالة 461فقط 

 ،ثلث أيضا ديال املوظفني األشباحاليكون فيه  الثلث خصو
توماتيكي و ال عملنا هاد املنطق األإي ،ألف 41اللي هي 
  .احلسايب

، ناس ملحقني اللوائح عندنا ،ناس ،ثانيا السيد الوزير
، ن الوطنية ديال حقوق اإلنسانايف اللج ،هبيئات ات،مبنظم

، واش هاد  L’ENAملحقني ب  ، l’ENSملحقني ب
اد اإلدارات الناس ما كانش شي قانون ملزم هلم باش التحقوا هب

؟ كان فيه هاد التفرغ وفق مسطرة قانونية يهذا ما كانش ،هذه
  . فيه جتاوز

عندي  السيد الوزير ، كيفاش ميكن أمن جهة أخرى
وفيها مس  ،مساء فيها افرتاءهاد األ ،الئحة فيها أمساء

بالكرامة األستاذ و  مس بالشخصية د ،بالشخصية ديال األستاذ

كيكون عندها انعكاس سليب ومثل هذه اإلجراءات راه  . ديالو
وأيضا  ،الذي كاد أن يكون رسوال ،األستاذ على الصورة د

 .على املنظومة الرتبوية برمتها
 :ئيسة الجلسةالسيدة ر 

 .الرد على التعقيب السيد الوزير .السيدة النائبة، انتهى الوقت
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد محمد الوفا 

 :وزير التربية الوطنية
ماشي املشكل أن هو  .شكرا السيدة النائبة احملرتمة

املطلوب أن تقرأ معها املعارضة  ،"ويل للمصلني"ة احلكوم تقرأ
، فنتعاون "ذين هم عن صالهتم ساهونلال"وكل القوى احلية 

لي جتي احلكومة وتدير واحد احملاولة معينة وتبدا كتصلح م
كومة ما احل ،ال وقع خطأإي ؟فني كاين املشكل ،واحد امللف
 ،جتاه شخص معنيإذا وقع خطأ  اضة أن تعتذرضعندها أي غ

رغم أمهية الشخص  ،ماشي قضية أشخاص ،لكن هذا ملفو 
، كاين اللي  ملف طال حوله الكالم، ولكن هذا يف املوضوع

،  ألف 01اللي كيتكلم على كاين  ،ألف 21يتكلم على ك
 ،على هاد املوضوع كل واحد أش تيقول اليوم خصنا نتعاونو

ألن هذا واحد الثقب اللي كاين يف اجلسم ديال اإلدارة 
من و من اجلهد  ،من العمل ،حيرمها من الكفاءات ،وطنيةال

  .إخل ،ساعات العمل
 ،هذا شيء نثمنه كذلك ،ملوقفا تثمنواانتما ك ،فاليوم

ملف يتطلب تقصي هذا ميكن . لكن تقدموا إىل األمام
ألن هذه واحد الظاهرة ما كايناش يف الدول احلديثة  ،حقائق

ومة عندها إرادة أن تقضي احلك فنتعاونو،. الدميقراطية العاقلة
الية وحترر حترر املناصب املأن على ملف املوظفني األشباح و 

 ، نتعاونوختالالت القانونيةالكاين ا. هماإلدارة من ثقلهم وعبث
ما زال ما تنشرش املرسوم لألسف  ،رهن اإلشارة ،عليها
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وكاين نعطيك أنا يف عامل اجلمعيات  ،منذ سنوات ،الشديد
بقرارات ديال  ،ديال الناس يف اجلمعيات آالف 6أزيد من 

حنا حنسنو . إذن راه كاين ملف ،وزراء يف حكومات سابقة
دعموا الظن باجلميع ونقولو الناس كانوا كيتعاونوا باش ي

لكن اليوم يدا يف يد من أجل  ،اجلمعيات ما كاين مشكل
 .هاد امللف ديال األشباح على ونطويونقضي 

 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل إىل قطاع الشبيبة . ا السيد الوزير، انتهى الوقتشكر 

ن يف ما يلي سؤاال. وعدد األسئلة املربجمة ثالثة أسئلة ،والرياضة
ويتعلق األمر بالشغب يف املالعب  ،هلما وحدة املوضوع

طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا  ، لذا أقرتح عليكمالرياضية
األول للسيدات والسادة السؤال  .موحدا من لدن السيد الوزير

فليتفضل أحد  ،النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 . واضعي السؤال

 :النائب السيد سعد حازم
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، السؤال ديالنا اليوم حول موضوع 
هاد الظاهرة اللي  .الشغب يف املالعب الرياضية واحمليط دياهلا

من املواطنني ي الضحية دياهلا جمموعة يمش، كأصبحت خطرية
  .األبرياء

 ،شنا هي اإلجراءات الوقائية: نساءلوكم السيد الوزير ت
 وها من أجل التصدي هلذه الظاهرة؟اللي تتعمل ،وحىت الزجرية

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة
للسيدات  ،وهو سؤال آين ،السؤال الثاين .شكرا السيد النائب
 .ن الفريق االشرتاكيوالسادة  النواب ع

 :سيدة خديجة اليمالحيالنائبة ال
 السيدة الرئيسة،شكرا 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ليت السيد الوزير، نسائلكم عن أحداث الشغب ا
ثر املقابلة اليت جرت بني الرجاء عرفتها مدينة الدار البيضاء إ
دابري وعن اإلجراءات والت ،البيضاوي واجليش امللكي

االستعجالية والبعيدة املدى اليت تنوي وزارتكم يف ظل السياسة 
 .؟ وشكراالظاهرة -مية اختاذها ملواجهة هذه الكارثةاحلكو 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

 :محمد أوزين، وزير الشباب والرياضةالسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 النواب األفاضل، السيدات والسادة
نشكر السادة النواب احملرتمني على تتبعهم  ،بداية

تعرتض الرياضة اليت طبعا  ائم ملختلف القضايا واملشاكلالد
  .ياضة كرة القدم الوطنية بشكل خاصاملغربية بشكل عام ور 

، أستنكر وككل املغاربة ،أجدين مرة أخرى ،طبعا
ليت شهدهتا طبعا، ا بل اإلجرامية ،رياضية بشدة األحداث الال

 فأعمال .من الشهر اجلاري 11مدينة الدار البيضاء خالل 
لتخريب واالعتداءات اليت مست أمن وسالمة املواطنني ا

وأحلقت أضرارا باملمتلكات العامة واخلاصة وما محلته من 
ات عدوانية بعيدة كل البعد عن القيم النبيلة اليت حتملها يسلوك
بغيتكم توقفوا  ،ن هذا وقع قبل املباراةالغريب أ ،طبعا .الرياضة

ألن لو سلمنا جدال  ،باش كنقول قبل املباراة ،على هاد الشي
لو سلمنا مرة أخرى  ،أن الشغب كيكون يف وسط املالعب

احتجاج على قرار ديال  ،جدال أنه احتجاج على نتيجة
، يتفهمشا كخا هو م، ميكن هاد الشي ممكن نفهمو، و كماحل

التخريب واملشاهد  الفرجة إىل االعتداء وإىل وما ميكنش حنول
طبعا أن قبل املباراة بساعتني   ولكن فاش كنشوفو. اللي شفنا
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، ت األمنطات على مستوى الدار البيضاء وفر كتجي السل
لي كانوا لوا ،وفرات حىت احلافالت اللي غادي تنقل املشجعنيو 

هتم ر تهم وأطوصلو ، 2411العدد دياهلم كيفوق  ،فنيلتقريبا أ
آخر اللي  ، ولكن كنتفاجأو وكنشوفو أن جا واحد الفوجإخل

 االلي جاو  ،مشجع 011و  611ح ما بني يرتاو فيه تقريبا ك
، le signal d’alarmeحبسوا القطار ومها كيجروا داك 

 ، يعين هنا كنفهمووكيوقفوه يف حمطة أخرى ،مقبض اإلنذار
التشجيع عين يهناك أجندة أخرى من غري و بأن هناك نية مبيتة 

: تساؤل  إذن هنا كنطرح. باراة من هاد الشياملىل و الركوب إأ
أو أعمال  ،الشغبواش هاد الشي أعمال ميكن يكون يف 

ألن شفنا الناس جايني يف حاالت ماشي  ؟إجرامية ليس إال
حمطة اللي ما كانش ، هبطوا يف هم غاديني، وشفناعادية

يهرسوا ريق ومها ك، ومها غاديني يف الطخصهم يهبطوا فيها
 . وا بالطرق اللي شفتوادكوكيدك

ميكنش نقبلوها وما ميكنش  مسائل طبعا ماوهادي 
طبعا بالتعامل بالصرامة الكافية  ،واحلكومة عازمة ،فيها نستمرو

غادي تقولوا يل املقاربة األمنية بوحديتها ما   .وبال هوادة
نا بغي ،ولكن ضرورية ،ما كافياش ،كنقول لكم آه  ،كافياش

  .مث الزجر ثانيا ،الوقاية أوال
ن هناك اجتماع ديال وزارة كا،  طبعا يف هاد اإلطار

والرياضة مع كل من اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم  الشباب
ألن   ،واللجنة الوطنية األوملبية ووالية الدار البيضاء الكربى

باختاذ  صول على مجيع املعطيات باش نقوموطبعا احل نتظروكن
 . قرارات وإجراءات إضافية لتفادي تكرار مثل هذه األحداث

جديد، درناه به  طبعا هاد الشي ما غاديش نقومو
 19.19القانون ر اصداست ،قانونالن أراه كاي .شحال هادي
ن وطنية احدثنا جلأكاين   ،الوقاية من الشغبو قريبا ملكافحة 

ولكن هاد  .مشرتكة للوقاية وحماربة العنف يف املالعب الرياضية

إيال ما كانش طبعا تضافر  قاصر وكيظل الشي راه ما كافيش
راه  ألن هاد الشي  أراه حنا كنحاولو كنحسسو، .يعمجهود اجل
 ،كيمر للنادي،  كيمر للمدرسة  ،كيبدا من األسرة،  كيبدا

، يعين للوزارة ا، حىت كنوصلو للجامعة ،ديال احملبنيللجمعية 
 ش منشيوكوزارة راه ما غاديبوحديتنا  و  متسلسلهاد الشي راه 

وهاد الشي . افر اجلهودضكما كنقول ت  كانتشإيال ما   ،بعيد
يعين هذا هو الورش اللي   ،شاء اهلل به إن اللي غادي نقومو

كل األطراف املعنية تتدخل طبعا  ألن بغينا عليه،  كنشتغلو
باش ما يبقاوش األبناء ديالنا والشباب ديالنا طبعا أهداف 

 .وشكرا .سهل التغرير هباي
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب لفريق العدالة والتنمية .شكرا لكم السيد الوزير

 :عبد اللطيف الناصري النائب السيد
 شكرا السيدة الرئيسة، 

وعلى نشكركم السيد الوزير على ما أفدمت به 
عن الشغب يف السيد الوزير، احلديث  .صراحتكم املعهودة

أوهلما أن املدى : ىل أمرين أساسيني لرياضية يفضي إاملالعب ا
قاربات الذي وصله شغب املالعب يعكس حمدودية وفشل امل

 .، أو على األقل حماصرهتاهذه التظاهرة املعتمدة يف اجتثاث
أن شغب املالعب اتسعت رقعته وتعددت أشكاله  ،ثانيهما
بل  ،وأصبح ال يهدد فحسب املمارسة الرياضية ،ووسائله

 ،صبح ميس باألمن واالستقرار وبسالمة األشخاص وأرواحهمأ
  .وكذا باملمتلكات العامة واخلاصة

وما عرفته مدينة الدار البيضاء مؤخرا يف ما مسي 
حيث مبناسبة مقابلة اجليش  ،باخلميس األسود خري دليل

شهدت املدينة أحداث شغب ممنهج ومنظم وخمطط  ،والرجاء
سائر املادية والعشرات من له خلف وراءه العديد من اخل

 ،العاممن عالمات االستفهام لدى اخلاص و والكثري  ،املعتقلني
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وكيف وصلت األمور إىل هذا  ،حول ما الذي جرى بالضبط
وكيف ميكن تفادي حدوث هذه  ،ومن املسؤول ،املستوى

  .؟؟؟؟ األحداث مستقبال
نعلن عن تضامننا الكامل يف فريق  ،وهبذه املناسبة

والتنمية مع الضحايا ونطالب بالبحث يف سبل جرب  العدالة
كما نطالب بفتح حتقيق هادئ يفضي إىل   ،الضرر الذي حلقهم
 :نسجل ما يلي  ،ويف انتظار ذلك .حتديد املسؤوليات

اليت ما زالت مصرة على  م،مسؤولية جامعة كرة القد
 ة خاصة مسؤولية جلنة الربجمة هبا،وبصف ،البقاء خارج الشرعية

إىل غاية يوم اإلثنني مل يعرف هل ستلعب املقابلة يوم حيث 
 ،مما أربك الرتتيبات اخلاصة هبا ،األربعاء أو يوم اخلميس

  .أهنا مقابلة يف غاية احلساسيةخصوصا 
نسجل بأن األجهزة األمنية كانت يف حالة شرود 

يف حالة شرود ألن املقابلة سبقتها جمموعة  ،خالل هاته املقابلة
وبالتايل ما كانش واحد  ،ت والسلوكات واألفعالمن اإلشارا

اليقظة وواحد اخلطوات استباقية من أجل التصدي ملثل هاد 
املزيد من اليقظة واحلذر يف املستقبل بكذلك ها  نطالب .األفعال

  .حىت ال تتكرر مثل هذه األحداث
نسجل كذلك بأن عملية االعتقاالت مهت بعض 

وبقدر ما . للسلطات األمنيةخر نتيجة التدخل املتأ األبرياء
، نطالب يف اآلن التعامل مع مثريي الشغبنطالب باحلزم يف 

وأن هتم املتابعة من يثبت  ،ن يتم ذلك يف إطار القانوننفسه أ
شكرا السيدة و  .تورطهم بالدليل القاطع يف هذه األحداث

 .الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شرتاكياالالكلمة للفريق . شكرا لكم السيد النائب

 :النائبة السيدة خديجة اليمالحي
 ،السيدة الرئيسةشكرا 

ونشاطركم أيضا  ،ستنكار، نشاطركم االالسيد الوزير
ونثمن  ،وأن هذا عمل إجرامي ،أن األحداث وقعت قبل املباراة

  .اجملهودات اليت قمتم هبا
إىل أي حد كانت املقاربة األمنية بعد  ،ولكن

تخذة يف حق بعض رجال املسؤولية اإلجراءات والتدابري امل
  ؟إىل أي حد تبقى كافية ملواجهة هذه الظاهرة ،األمنيني
إىل أي حد دور اجلمعيات الرياضية خبصوص تأهيل  ،كذلك

، أيضا ؟الشباب ومنخرطيها تؤدي دورها الفعال يف هذا اإلطار
 ،مهيكلة لتشجيع الفرق الرياضيةأشرمت إىل التنظيمات الغري 

ر قانوين هلذه التنظيمات حىت نستطيع أن هل هناك إطا
 ؟ مدى تفعيل دوريةحناسبها يف حالة وقوع مثل هاد األحداث

 ، هلالوزارة خبصوص منع القاصرين ومراقبة الدخول للمالعب
  .؟و قوانني على األوراقستبقى دائما قوانني يف الرفوف أ
من  ،نسائلكم السيد الوزير ،عن برجمة املقابالت

ضا دور وزارة وعن أي ؟ومن حيث املكان أيضا حيث التوقيت
وحنن نرى اخليوط  ،صوص هذه الربجمةالنقل يف التنسيق خب

  .؟الرابطة اآلن يف مثل هذه األحداث
 جتماعية جتاه جتار وشبكاتاملنظومة اال ،السيد الوزير

، وحنن رأينا يف األمس القريب أن هناك واحد العدد  املخدرات
الكوكايني  اللي هي تفوق يف تأثريها من حبات القرقويب كبري
املقاربة اليت حتمي الشباب وحتمي األطفال  ، ما هي هذهوغريها

ن شفناها تتقوم ستقبل هلذه الشرحية اللي حنا اآلوترسم لنا امل
إذن  ؟وكأهنا تنتقم لواقعها الذي تعيش فيه ،حتدي اد الشيهب

نظومة هنا هذا راه فعل ورد فعل اللي كيسائلنا وكيسائل امل
مسؤولية احلكومة يف تأمني سالمة  ،ديالكم احلكومية كلها

  .سالمة أمنهم وأرواحهم وممتلكاهتم ،املواطنني
عب القرب اليت أشرمت إليها يف دور مال ،السيد الوزير

مؤهالش هاد ا زال ما حلد الساعة م ،بقةاسجتماعات ا
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ا زال ما م ،ش هاد اجلمعياتا مؤهالمالعب القرب ومزال م
دعماش باش ميكن هلا تؤهل هاد الشباب وحتصن النشء من م

 .املخاطر
حنا   ،جتماعية يف التواصلخطورة أيضا دور املواقع اال

أن التحريض على  ،كاملنيوكيف شفتوا معنا   ف شفناكي
العنف راه كان يف هاد املواقع بواحد الشكل اللي هو فظيع 

واطنني ا حتركتش باش ميكن هلا حتسس املووسائل اإلعالم م
  .هذاخبطورة 

تشريوا ليها يف ترحيل اللي كجراءات اإلرغم أمهية 
 .املالعب

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد  من لدنوالرد على التعقيب  .شكرا لكم السيدة النائبة

 .ما تبقى من الوقت الوزير يف
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

  ،شكرا
 ،قاربة األمنية ضروريإىل أي حد يبقى دور امل ،طبعا

لكن و  ،فياشاكا  ها ميتنه املقاربة األمنية بوحد، بأأنا قلتها
، ولكن  على الوقاية أوالطبعا رنا هض. ضرورية ،يلا امسحو 
  .عليها ا غيمكنش خنتلفوهادي م ،الزجر ثانيا كنقولو

ا  أنا م ،ة الرفوفمث املسألة ديال قوانني حبيس
راه  أمبكافحة الشغب  املتعلق 19.19القانون  ،فقشكنت
قلوا يعين ا كنعلنوش على الناس اللي كيتعتميكن م ،طبقتكي

راه أ ،كم اليوم املشكل اللي عندناأنا كنقول ل. مبقتضى القانون
صنا حنطوها يف ، خما يقعهاد الظاهرة يف معزل عوش اخذنا م

، كاين ما هو  كاين يف األسرة اليومأراه  العنف  .السياق دياهلا
كاين أيضا اللي مسكوت يف جزء منه،   وتواء ديالحكيتم اال

املدرسة  ،كاين يف املدرسة  ،وكاين اللي كيمشي للمحاكم ،عنه
 %42أو  41، ل ملعدالت غري مسبوقةاليوم العنف وصل 

شفنا كانت مجعيات حقوقية كانت كتغوت  .اليوم اللي كنشوفو
و ، اليوم ولينا كنشوفطفال والتالميذش تعنيف األيتما باش م

 ،نيينا كنشوفو بأن كاين أساتذة وكاين مربل، و تاملقاربة تعكس
تقريبا ما بني  ،عامليا ،كيتعرضوا هلاد العنفا  و معلمني اللي ول

 laهاد  سنة أغلب هاد الوفيات ف 11حىت ل  14
tranche d’age  كلها يعين وليدة   الشرحية العمريةهاد

 .العنف
 ،ب القربالعمل اللي بغيت نأكد عليه هنا بالنسبة

راه  ولكن  ،تأطري ضعيف فيهاكاين ميكن   ،أنا قلتها ،التأطري
انتما كمنتخبني تعاونونا اجلمعيات  ،نطالبوكم كجمعياتك

راه داك الشي باش   ،هاد الشي راه قلناه وعاود قلناه ،حمليا
الشي باش كنقولو راه  راه داك ،الوجه املشروك كنقولو
جهود افر ما كانش تض إيالتبقى قاصرة غديالنا  املقاربات
حنا يف دور . فاجلمعيات احمللية أيضا عندها دور ،اجلميع

ش، راه طبعا  ولكن ما كافي ،تحسيسال الشباب راه حنا كنديرو
وكمنتخبني أكيد أن كاين  ،بغينا اخنراط ديال اجلميعكان 

  .دي تدار يف هاد االجتاهواحد القيمة مضافة اللي غا
الربجمة الليلية  ،كاناللقاء اللي  طبعا الربجمة، الربجمة يف 

 ، حناولوفق معكم، أنا كنتنتجنبوها ما أمكن اولوغادي حن
ل هاد ب التغلب عليها يف ظاكيصع، ألن  نتجنبوها ما أمكن

  .فيه السياق اجلديد اللي كنعيشو
ورمبا ماشي  ،وكنعاود نأكد ، كنقولمرة أخرى
ما  كن ول ،مبجهود كبري ، راه حنا كنقوموبالشكل الكايف

وكل واحد فينا  ،شي كيبدا من كلراه  راه التحسيس . شكافي
، حىت هي أيضا املدرسة ،األسرة: كنقولوها   ،مسؤول عليه
حنا دور الشباب اليوم دايرين فيها ، فيها دور خصنا نلعبو

مرة أخرى وكنعاود  ،ولكن راه ما كافياش ،محالت حتسيس
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إيال ما   ،يفبالشكل الكا ، وما غاديش، نأكد عليهانقوهلا
 .وشكرا .افر جهود اجلميعكانش تض

 :السيدة رئيسة الجلسة
 ،وننتقل إىل آخر سؤال يف القطاع .شكرا لكم السيد الوزير

عن النتائج السلبية املتتالية للمنتخب املغريب  ،وهو سؤال آين
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق  ،لكرة القدم

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال ،دليةاالستقاليل للوحدة والتعا
 :بوشتى الجامعي النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

  السيدان الوزيران،
كتعيش يف السيد الوزير، كنعرفو بأن الرياضة املغربية  

يف عدة مرات كنا طرحنا هاد  ،هاد الشي معروف ،واحد األزمة
هناك اسرتاتيجية  هل: منكم اليوم لب فكنطا. األسئلة هادي

ماشي فقط كرة  ،القطاع هذا بصفة عامة ادعمل للنهوض هب
من ما هناك ف. أهنا تعيش أزمة ولكن الرياضة مبجملها ،القدم

ة اللي ميكن تعطي واحد سرتاتيجيالاعمل باش نقوم بواحد 
كما  احد الصورة اللي هي مشرفة للمغرب  و  النتائج وتعطي
 .وشكرا ؟كانت من قبل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير. شكرا لكم السيد النائب

 :محمد أوزين، وزير الشباب والرياضةالسيد 
طبعا  د النائب احملرتم على طرح السؤال،شكرا السي
  .جاوبت عليهأين هذا سؤال سبق يل 

، أنا قلتها باحلرف ،على االسرتاتيجية فاش كنهضرو
بأن اليوم املشكل اللي كان عندنا  قلت  .اكدهوغادي نعاود نأ

 وأكيبغي يغادر الوزارة ويف جعبته نتيجة كان كيجي مسؤول  
يوم عبد ربه ما  ال .رمبا هذا هو اللي خلق لنا مشكل ،ميدالية

 ، شنواختار االختيار الصعب وه ،ال ميداليةكيتسىن ال نتيجة 
تنا بدات هاد الدول اللي سبق. هو؟ هو العمل القاعدي

، وها هي غري سنة 21و  14يف هاد العمل القاعدي  ،اخلدمة
كنا دائما كانت حنا اليوم  . إسبانيا جارتنا وصلت للنتائج دياهلا
كان ، كانوا عندنا مواهب،  عندنا الشجرة اليت ختفي الغابة

مور هاد  ننساقوعندنا فريق كيقوم مناسباتيا مبباراة مجيلة وك
  .الشي

عليه هو أننا  ضر ي كنهي اللاليوم العمل القاعد
، الرياضات املدرسية كنرجعو للمدرسة يف اتفاقيات شراكة يف

ثالثا  ، الرياضة ديال احلي؛ثانيا احلي أيضا اجلمعيات الرياضية؛
واللي كان العنوان العريض ديال املناظرة  ،املشكل األساسي

طبعا أنا و  ،فمنها ،هي احلكامة ،اللي كانت يف الصخريات
املفصلية ما بني احلكامة وما بني  و هو العالقةنفسرت سابقا ش

على  ، ألن فاش كنتحدثو على احلكامة كنتحدثوالنتائج
على  ، كنتحدثومشروع، كنتحدثو على حامل الدميقراطية

قادر ، شخص عنده غرية على الصنف الرياضي اللي كيمثل
يقدر يكون اإلمجاع على ، وبالتايل فاش كجيمع عليه الناس

ر علينا التناحر والتقاتل وهاد الصراعات اللي كاينة األقل كيوف
  .على مستوى اجلامعات

نا هو املنظور القاعدي اللي  املنظور اللي عند ،إذن
الرياضة يف اجلامعة،  ،املدرسةالرياضة يف  ،عليه كنشتغلو

ه ال ألن .والتكوين ،الرياضة يف احلي، وأيضا احلكامة اجليدة
، ال يعقل أننا اليوم  على كرة القدم مثال هضروكنيعقل  

، باش بغيتوا لنتائج وما عندناش مراكز تكوين جهوية كنطمحو
أو ديال  ،حتدثنا على العدد ديال املنخرطني عندنا هاد النتائج؟
عباد  ألف  أ 241كتشوف فاش  واش  ،رقم صادم ،املمارسني

أمثلة ينا عطراه  ،اهلل واش غادي حتقق هبا نتائج ؟ راه ما ميكن
 ،كرة الريشة يف فرنسا badmintonال قلنا راه غري يف و 
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إذن  .ألف 411راه واصل فيها  ،اللي ماشي رياضة شعبية
حنا أنا شوف، م التوجه اللي عندنا اليوم أن اجلامعات قلت هل

جاب  يالإ ،النتائجمن يتكم اعفأنا  ،موريةغنسهل عليكم املأ
يل غري العدد ديال  اعطيو ا ،خرهلل يساهلل شي نتيجة ا
 14مارسني، كربوهم طلعوا يل يف حدود املنخرطني ديالكم وامل

 .وشكرا .كمهداك الشي اللي بغيتوا نعطيه ل %41أو  21أو 
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .لسيد النائبالتعقيب ا .شكرا لكم السيد الوزير

 :بوشتى الجامعي النائب السيد
ولكن  . لوكله تفاؤ  ، كالم مجيلشكرا السيد الوزير

ي شا ميكنم ،كنعرفوها، وحنا  كاين هناك استمرارية ديال اإلدارة
 ، أنا من هاد املنرب دوزت ثالثة دنا جيت ولقيتانتا اليوم أ

اللي كنخافو . نا نفس احلكاية، وكلهم كيعاودوا وقالوا لالوزراء
عاود تاين يقول تاين مرة أخرى د و اوزير عمنو هو أنه كيجي 

، وكنعرفوك مل على القاعدة وهاد الشيء هذاين أنا كنعلنا بأن
ليت ديال احلكامة اجليدة وديال رياضي وهاد الكالم اللي ق انت

، كيعرفوه مجيع املواطننيشي   كل  تكافؤ الفرص وهاد الشي
اللي خص  ولكنأن، داخل يف الدستور اجلديد  وهاد الشي
  .التطبيق ناقص خصو

ني اللي هاد املنتخب رفواللي هنا كنعن حقيقة فأظن بأ
رؤساء مجاعات وكيخصهم يوفروا  هنممها برملانيني غالبيتهم أ

 .املالعب اللي كيمكن فني يكون هاد التكوين هذا بعض
ونسولك عليه  أنا اللي ما بغيتش نفهمو السيد الوزيرأ ولكن 

شحال  ،كنائب واحدا زال  هو شحال من سؤال عندي أنا م
 ،لقطاع هذا ديال الشبيبة والرياضةمن سؤال طرحناه يف هاد ا

غتكونش عندك ا رمبا م ؟شحال ،تقدر جتاوبين عليهادي ال غيإ
مجيع ، ولكن طرحنا عدة مرات، كما كنطرحو ف ورقةال ال و 

  .املواد اللي هي كاينة

يل على فرنسا  لمميكن تتكاليوم  ،حنا اليوم مطالبني
سنة  24هادي وخا بأن فرنسا  وحنا كلنا كنعرفو ،سبانيااوال 

. لة العاملسنة واليوم بط 21ي ، إسبانيا هادبدات من الصفر
على  ،يحال هادمن ش يشا بدينام هاد الشي حنا عاله

 ؟حىت حاجة ا دارواعمرهم ما شحال هادي هاد الناس م
 ياشم ك راهم، إذن هادو وبالعكس .وسبحان اهلل العظيم

لسادس مثال ا دنا كنا كنحتلو الصفكنا خدينا عنيال  إ ،فلتات
ا كنحتلوا الصف م، اليوم راه حنا ولينا  يف ألعاب القوى عامليا
نا واحد الوقت أن الصف يحتلاإال كنا  ،هعرف فني وصلنا ب

 ،تاتدوك الفلغري  الثالث يف كرة املضرب ماشي دائما كاين
كاين ،  ابرة، كاين هناك مثكاين هناك تكوين قاعدي،  الراه 

ولو أن اليوم املدرسة اللي خاصها أما أننا نق. هناك جمهودات
اضات اجلامعية الري ،ديرشا كتاملدرسة بوحدها م ،ديرت

 هي الفويل وهيوهي الباسكيت و  ،كنعرفوهاواملدرسية راه حنا  
 ،والد الشعباكرة القدم كيلعبوها ، مها اللي كيلعبوهم،  اهلوند

صها اللي خاللي هي ف وسط املالعب اللي هي معروفة 
 .توفرت

ستمرارية ديال نا اللي كنأكد عليه هي هاد االإذن أ
حبال اللي هاد الناس وهاد الوزراء وهاد الناس  ،ارة ديالكمداإل

. هاد األبطال عمرهم ما كانواو  ،كانواا  املسؤولني عمرهم م
 .ولكن السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للرد . شكرا لكم ،شكرا السيد النائب

 . السيد النائب، انتهى الوقت .التعقيب على
 :لسيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضةا
 (.إيال خلييت يل غري العمل القاعدي واهلل يسامح يف النتائج)

  ،شكرا
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؟ ألن السؤال عالش ،ن الرد ديالكم رمبا أمجلأعتقد أ
سولتيين  ،ش على كرة القدما سولتيم ،رويةجا على املنظومة الك

فاش هضرت لك على املدرسة وهضريت  ،نظومة الكرويةعلى امل
. اهلل يرضي عليك ،ال ،على اجلامعة مشييت يل لكرة القدم يل

طرحتيها علي ، ولكن األسئلةطرحيت علي واحد اجملموعة ديال 
يف غري طرحتيها علي  سنني، 1ا طرحتيهاش علي يف م ؟فاش
يف  انرتم أيوا هاد العام انت كتظن أ السيد النائب احملإ ،عام

. جنيبلك وغادي  ريق وحنققعام غادي جني غادي حنط ف
، االستمرارية أنا غادي منشي معاك كون كان عندنا هاد ال

ت األقدار جينا ا تنساش راه شاءم ،فريق يف سنة الزهر نوجدو
شفيت النتيجة، شهرين جات  ،لقينا كأس إفريقيا قدامناو 

يقيا، يف ظرف عام األلعاب األوملبية، من بعد جات كأس إفر 
 ..شفنا نتائج 

 :السيدة رئيسة الجلسة
ونشكركم  ،انتهى الوقتالسيد الوزير  ،السيد الوزيرلكم شكرا 

ننتقل إىل قطاع الطاقة واملاء  .على حسن مسامهتكم معنا
سؤال عن نشر . ، وعدد األسئلة املربجمة هي ثالثةواملعادن

يدات والسادة للس ،لوائح رخص املستغلني للمناجم املعدنية
حد ، فليتفضل أالنواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

  .واضعي السؤال
 :النائب السيد موح الرجدالي

  .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 ، شكرا السيدة الرئيسة

ناطق اللي السؤال ديالنا تيتعلق مب، السيد الوزير احملرتم
الساكنة دياهلا  ،لكن لألسف الشديد ،هي غنية باملوارد املعدنية

يشوفوا ، حبيث أهنم تالفقر واهلشاشة والتهميشمن تتعاين 
هاد السؤال ديالنا تيجي يف إطار أن  .خريهم تيمشي لغريهم

من ذوي الرخص تتعطى للناس ال هلم عالقة بالقبيلة، أي 

 .وال كذلك ناس اللي هلم عالقة البتة باملناطق دياهلم ،احلقوق
كبري من مناطق  واحد العدد  وهذا على كل حال كاين يف

واللي نذكر من بينها اللي كنت فيها قبل أيام فقط  ،املغرب
وطبعا  ،تافراوت ،سطاو المرزوكة،  شيدية،نواحي الر : قالئل 

وسؤالنا إذن على هاذ  .أماكن أخرى تنغري ويف هذا موجود يف
 .كتعطى وأفق اإلصالح ؟ شكرا السيد الوزيرالرخص كيفاش  
 :الجلسة السيدة رئيسة

 . جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزيرالسيد فؤاد الدويري، 

 السيدة الرئيسة،شكرا 
 شكرا السيد النائب،

بأنه التقنني ديال قطاع املناجم هو   اتنظن تتعرفو  ،أوال
الظهري يعين  ، وهاد1941كاين قانون ظهري من أبريل 

ص البحث أو رخص االستغالل رخ ،الرخصإذن  ،واضح
ما كاين  ،ياخذ الرخصةتاللي طلب األول  ،األولويةتتعطى ب

أو شخص ذايت أو معنوي بالنسبة هناك أي امتياز يعين لفرد 
 ،الرخصة وولوية يف الطلب هو اللي تيكون عنداألهو  ،خرلآل

كاين ورخصة االستغالل معلوم ملي تيكون   ،رخصة البحث
  .نا نستغلوهااللي ميكن هناك مكامن
هو أنه اآلن  ،عدد الرخص املعدنية احلاليةبما يتعلق  يف
رخصة  1001، منها 2112رخصة يف هناية  4464عندنا 
من الناحية ديال  ،ميعاجلو  .رخصة استغالل 604 حبث و

بأنه مجيع رخص أو قرارات تأسيس أو  االشفافية خصكم تعرفو 
البحث أو رخص  كانت رخص  ،جتديد أو إلغاء الرخص

الرخص هي يعين يتم نشرها باجلريدة الرمسية، مجيع  ،االستغالل
  .منشورة يف اجلريدة الرمسية

، هو أنه اآلن حنا عندنا واللي بغيت نضيف كذلك
 ،عملنا .واضحة عندنا رؤيةبالنسبة للوزارة  ،واضحة رؤية
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ها إن شاء اهلل يف و وضعنا اسرتاتيجية جديدة وغادي نقدم
االسرتاتيجية حددناها مع  ، وهادع القليلة املقبلةاألسابي
 ،هناك مشروع قانون املعادن جديد ،مث .مع املهنيني ،الفاعلني

كما ، هاد القانون اجلديد  1941ألنه القانون احلايل من 
تعلمون مت نشره على البوابة اإللكرتونية ديال األمانة العامة 

ه و وغادي نقدم ،ه اآلن وتدرسوهو ميكن لكم تشوف ،للحكومة
 لربملان تنظن يف، مث غادي جيي أمام امستقبال جمللس احلكومة
بتحيني  2112وكذلك قمنا منذ نونرب  .األسابيع القليلة املقبلة

حتيني اللوائح يعين بشراكة مع املديريات  ،لوائح الرخص
 شهر ماي أو يف الرخص اآلن يعين تنظن يف ، وهاداجلهوية

، ا إيال بغينا نشروهانة باش ميكنجاهز  شهر جوان غادي تكون
نا نميك ،ولكن اختيارية ،شي إجباريةألنه من الناحية القانونية ما

األسابيع القليلة القادمة، وإن شاء اهلل  نشروها إن شاء اهلل يفن
ننا ملي غادي جيي القانون أمام الربملان آنذاك غادي ميك

 .ندرسوه وحنددو التقنني اجلديد
 :سةالسيدة رئيسة الجل

النواب عن فريق تعقيب ألحد ال. شكرا لكم السيد الوزير
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد أحمد صدقي
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد الوزير على اجلواب وعلى التوضيحات 

ونؤكد يف  ،القطاع هذا وعلى اجملهودات ديالكم إلصالح هاد
اإلصالحات  لتنمية على أمهية املضي يف هذهوا فريق العدالة

 تعدون أن جناريكم يف كل هذهس، وماليت متس هذا القطاع
 . صالحات إىل النهاية إن شاء اهللاإل

لوائح االستغالل املنجمي سيمثل  ونؤكد أيضا أن نشر
مترين ، وسيكون مبثابة مقدمة حمفزة إلقرار هذا اإلصالح

وح الدستور اجلديد والربنامج بيداغوجي يتوافق مع مقتضيات ور 
وهي  ،ومع روح املرحلة مبا تقتضيه 2112يناير لاحلكومي 

موسومة بالرغبة يف تكريس املزيد من الشفافية والنزاهة يف تدبري 
مثل أيضا خطوة إىل األمام يف اجتاه تنقية يوس .املوارد العمومية

كما ميثل  .وتطهري طاولة القطاع قبل املضي يف أي إصالح
بالنسبة لنا حمفزا نوعيا وحنن على مشارف الدخول  ضاأي

وسيمثل أيضا يف نفس  .واعتماد قانون الولوج إىل املعلومات
الوقت رد اعتبار بالنسبة للفاعلني واملستثمرين احلقيقيني 

لوا لسنوات ولساكنة املناطق املنجمية ولعموم املواطنني ممن ظ
 .غالل املنجميرار االستطوال وعقود طوال يتساءلون عن أس

وسيمثل بطبيعة احلال أيضا ردعا اجتماعيا وعقابا جمتمعيا لكل 
ما يرتبط بتسليم الرخص واستغالل  السلوكات الفاسدة يف

  .احتكار الرخص واملتاجرة يف الرخصالرخص و 
ما ذهبتم إليه السيد الوزير بأن األمور فعال معلنة 

، ملعلوماتفهذا مل يف بالغرض من حيث تعميم هذه ا ،ضمنيا
ني تسليم هذه الرخص وال ندري املستغل فال ندري كيف مت

وأحيلكم إىل حاالت ديال اجلنوب الشرقي  . اآلناحلقيقيني
 .اللي تتعرفوها السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
الرد على التعقيب يف إطار . انتهى الوقت شكرا السيد النائب،

 . السيد الوزيربعض الثواين
 :الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد

القانون  ،نت راك تتعرف القانونالسيد النائب، ا
وكاين الشفافية  ،الرخص القانون واضح ، كيفاش تيتعطاواواضح
حنا ولكن اآلن . شي منشور يف اجلريدة الرمسية وكل الكاملة

وجدنا مث و  ،االسرتاتيجية مع الفاعلني من بعد ما وضحنا الرؤية
وضحنا فني غادي منشيو، اآلن   إذن اآلن ،التقنني اجلديد

 .ننشرو اللوائحا نكيمكن
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 :السيدة رئيسة الجلسة
حول تزويد العامل  ،ننتقل إىل السؤال املوايل. السيد الوزير شكرا

للسيدات والسادة النواب  ،القروي باملاء الصاحل للشرب
 .فضل السيد النائبواملعاصرة، فليتاحملرتمني عن فريق األصالة 

 :محمد المهدي الكنسوسيالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ن،السادة النواب والنائبات المحترمو 
حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نتأسف   السيد الوزير،

 سنة من االستقالل باملغرب ال 41كثريا على أنه بعد مرور 
زمة من املاء التغطية الالزال العامل القروي ال يتوفر على 

هذا التقصري الغري مربر والغري ونظرا ملا يرتتب عن  .الشروب
عن التدابري اليت اختذهتا  ،نسائلكم السيد الوزير ،مقبول إطالقا

املدى البعيد واملتوسط والقصري  علىاحلكومة يف هذا املضمار 
 .من أجل تاليف هذه الطامة ؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .لوزيرواب السيد ااجل. ائبشكرا السيد الن

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب المحترم،
تعرف بأنه املغرب راه منوذج على الصعيد  كيخص  أوال

القرى  يف تزويدوخاصة  ،الدويل من ناحية تدبري املوارد املائية
واحد الربنامج  ث أنه منذ انطلقنا فحي ،باملاء الشروب
، ولإلشارة .تزويد القرى باملاء الشروبل 1994هيكلي منذ 

مليون درهم اللي   211 فقد مت رفع االستثمار السنوي من
إىل اآلن املعدل يفوق مليار  2111-2111يف أوائل كانت 

ئوية ووصلنا اآلن لواحد النسبة امل. مليون درهم سنويا 211 و
 يتم تزويدها واليتن الساكنة ديال العامل القروي م %94ديال 

 ،كاين الربط الفردي،  ماشي بالربط الفردي ،باملاء الشروب

إذن كاين يعين جوج د الوسائل ديال تزويد  ،وكاين النافورة
 .القرى باملاء الشروب
عض األقاليم تبقى من أن نسبة تغطية بوبالرغم 
الوالية التشريعية  هاد ولكن عندنا خمطط ف ،منخفضة نسبيا

ملليار د ا 4واحد الغالف ديال ب 2116و  2112ما بني 
، اللي غادي املكتب الوطين ونص ديال الدرهم اللي رصده

إن شاء اهلل من خالل املكتب الوطين للماء الشروب  هرصدو ن
ئوية يف هناية الربنامج ل ، وغادي نرفعو النسبة املوالكهرباء

 ئوية يفو بأنه أقل نسبة م، وغادي نضمنمن الساكنة 96%
كمعدل  %96إذن  ،%01اإلقليم غادي تكون تفوق 

بعض األقاليم اللي عندها يعين  ئوية يفوطين، وأقل نسبة م
  .%01موارد مائية قليلة غادي تكون فيها فوق 

اللي  ،كاين كذلك برنامج إضايف،  عالوة على ذلكو 
، وهاد يةاجنزناه مع وزارة الداخلية مديرية اجلماعات احملل

يف  ،أو اللي معزولة ساكنة القرى املتشتتةالربنامج للقرى أو 
أي  ،دوار 1419ضايف غادي يتم تزويد اإلالربنامج  هذا
مليون  224بواحد املبلغ ديال  ،ألف نسمة 441ساكنة ب

هاد الوالية  الربنامج ف ، وهذا كذلك غادي ننجزو هادردهم
 .التشريعية إن شاء اهلل

 :الجلسةسيدة رئيسة ال
لنواب عن فريق تعقيب ألحد اال. شكرا لكم السيد الوزير،

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد محمد الحجوجي

 شكرا السيدة الرئيسة،
لجواب ديالكم ، وأنا أستمع للرد لالسيد الوزير

ا فيما هل اوصلتو  %94فيه على أنه هناك  ، واللي قلتمالدقيق
هناك بعض أنا تنقول لكم  .بالنسبة للعامل القروي 94يتعلق، 

والدليل  ،%4ي فيها التزويد حىت ل األقاليم اللي ما وصلتشا
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هو  ،نموذجالأنا غنعطيكم و  ،يعين هناك عدة أقاليمهذا، على 
كيشمل على واحد السد أكرب سد وزان، إقليم وزان اللي   إقليم

يف  نه أكرب سدهل ترضون أ ،ولكن باهلل عليكم ،يف املنطقة
كم واحد الفرقة ديال ل نقولو ؟ املنطقة والساكنة حترتق عطشا 

  11در اللي هي بعيدة على السد ديال الوحدة ب باوالد ا
ياله عني عندها ألن  ،رتتبتاآلن الساكنة بدات  ،كلم
السنوات  كيف كتوزع هو أنه يف، ترتتب كيفاش غتوزع، و واحدة

العني بنفسها وهي اللي ارس ديال هاذ احلالسابقة كتعمل 
د ليرتو  4واش  ،كل فردل وليرت  4 اواللي كيفرضو  ،تتخلصو
يغسلو هبا ؟ وشكون  ا هبا، يشربوها، احلاجيات دياهلم،يتوضاو 

كنطلبو لذلك،  . اللي كيجيب هاد اخلمسة د ليرتو ؟ النساء
  .ا هادوالفتيات مها اللي كيجيبو  ،بالنساء امنكم أنكم ترأفو 

كاين بعض املناطق اللي هي مزودة  ،أكثر من ذلك
هو املركز ديال  ،ثالاملوغادي نعطيكم  ،ولكن بكيفية ال تليق

. اء ال تشرباملعني دريج اللي هو فيه واحد امللوحة ديال 
اللي فيها املسؤول على املكتب  ،كذلك قبيلة مصمودةأيضا  

الوطين للماء الشروب وعد الساكنة بتغيري يعين واحد اخلزان 
 12واللي كيزود أكثر من  ،املاء لكل من الرحييني وكوماديال 
الساكنة كذلك حترتق  ، اآلن يعين من حني إىل آخر هاددوار
هو أنه فني موجود سد الوحدة واحد  ،أكثر من ذلك .عطشا

ار واحد الربنامج ديال التصفية اللي تد زغريةا اجلماعة ديال
  .حرمت منه
هل : سيد الوزير على ال هسؤال اللي كنطرحو ال ،إذن

 .اك توزيع عادل للماء الشروب على املراكز؟هن
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب السيد الوزير. شكرا لكم السيد النائب

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

أنا عندي واحد الالئحة هنا ديال املشاريع اللي ال، 
 %91فوق  ا،اللي ذكرتيو   اإلقليمن يفجاهزة وتشتغل اآل

الالئحة أنا عندي يعين و  ا،اإلقليم اللي ذكرتيو  مزودة يف
، إقليم وزان ،ال نعطيها لكم،واملشاريع والساكنة ميكن يل 

 ،الفرتة هاد وبالنسبة ملا هو مربمج ف .كلم على إقليم وزانتت
مليون درهم مربجمة كذلك يف  211عندنا استثمارات تفوق 

الربنامج احلكومي وغادي نوصلو إن شاء اهلل  هاد نطقة فامل
عندي  اوراه جاو  .%96لواحد املعدل بالنسبة للمنطقة ديال 

 ووضحت هلم هادمجيع املنتخبني ديال املنطقة وتالقيت هبم 
 .ومرحبا إيال بغييت نعطيك توضيحات ،املشاريع كلهم

 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل إىل آخر سؤال يف . شكرا لكم السيد الوزير، شكرا

 ،وهو سؤال يتعلق بسياسة بناء السدود التلية ،القطاع
ستوري، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق االحتاد الد

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :النائب السيد محمد ناصر

 شكرا السيدة الرئيسة،
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 سادة الوزراء،ال

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
هنجت بالدنا منذ سنوات سياسة  السيد الوزير احملرتم،

 ،بناء السدود يف عهد امللك الراحل احلسن الثاين طيب اهلل ثراه
املغرب ولكونه بلدا فالحيا بامتياز  احيث حاول من خالهل

السدود اليت ومن نوعية  .احلفاظ على مياه األمطار املتساقطة
، واليت أبانت عن جناعة  تبىن املغرب تشييدها السدود التلية

 . توزيعها كبرية يف جمال ختزين املياه السطحية وإعادة
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عن تقييم هذه التجربة اليت  ،السيد الوزير ،سؤالنا
وعن خمطط وزارتكم يف تبين هذا النوع من  ،عرفتها بالدنا

 ،ناطق النائيةالسدود من جديد وتعميمه على خمتلف امل
خصوصا تلك اليت تعرف جفافا بنيويا وتتوفر على كافة 

 اوريرت على سبيل املثال ال احلصر؟ت، كإقليم الشروط إلنشائها
 .السيد الوزير شكراو 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا لكم السيد النائب

 :والماء والبيئةالسيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد النائب،شكرا 
املغرب انطلق يف سياسة بناء السدود  ،كما تعلمون
ال   هذهيف .ة والتلية منذ الثمانينات تقريبااملتوسطة والصغري 

ما بني السدود  سد 241سنة تقريبا أجنزنا ما يناهز  24
 ،لت متواصلةزا وهاد السياسة ما. الصغرى والتلية واملتوسطة
وهو من ضمن االسرتاتيجية الوطنية  ،وهي توجه اسرتاتيجي

للماء، كاين هاد التوجه ديال االستمرار يف بناء السدود التلية 
 . توسطةوامل

اقتصادي مهم -وقد كان هلذا الربنامج أثر سوسيو
 ،هاد الربنامجديال فوائد الوبغيت نشري لبعض  .ومفيد جدا

، ما ، مث احلماية من الفيضاناتحيةالتنمية الفالأوال وهو 
كذلك ، ولكن غري رؤوس األقالم،  التفاصيل بغيتش ندخل يف

ت آ، وأخريا محاية املنشوإرواء املاشية ،الباطنية بئة الفرشةتع
 . يةاملائ

ك نصت كذلتيجية الوطنية للماء اللي ذكرهتا  واالسرتا
 إىل 11بواحد الوترية ما بني ت على مواصلة بناء هاد املنشآ

حسب  ، وهذا بالطبعمتوسط أو تلي سنويا أوسد صغري  21
  .وشكرا ،اإلمكانيات املالية اللي غادي تكون مرصودة للوزارة

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب للسيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :محمد ناصر  ب السيدالنائ
أسباب نزول هذا السؤال ترجع  .أشكركم السيد الوزير

كون إقليم تاوريرت من أضعف األقاليم اليت مل باألساس ل
السيد  ،اليوم. تستفد من هذه املشاريع الطموحة واحليوية

هذه السدود، وذلك لألسباب مثل ، اإلقليم حيتاج إىل الوزير
 : إقليم شبه جاف، إقليم يعتمد على االقتصاد الرعوي :التالية 
  .ملاشيةحة يشتغلون برتبية امن الفاّل  %01 إىل 21ما بني 

مشاريع مطلبنا األساسي هو إخراج  ،إذن السيد الوزير
السدود التلية اليت تتوفر اليوم على دراسة جاهزة قامت هبا إما 

وأحيلكم عليها  ،وكالة احلوض املائي مللوية أو وزارة الفالحة
 حلسن، ماعة سيديزوز جلسد سيدي ب: على سبيل املثال 

 سد تلي على واد علوانة، حلجر،جراف مجاعة عني سد بني األ
 ،شبل بين فراون اعبيدةإوسد  ،سد بوقنادل مجاعة العطف

السكان هبذه القبيلة  .السنةقاتال على طول  اواليت تعيش جفاف
تلميذ وال جتد  211وايل حبعاتية االيت تتوفر على مدرسة مج

نسمة يضطر  4111املاء الصاحل للشرب، إضافة إىل وجود 
واليت ترتواح  ،اطنني لشراء خزانات املياهمنها العديد من املو 

، علما أنه درهم لليوم الواحد 111إىل  441قيمتها ما بني 
ومع  ،مرت 411آبار على طول  مت حفر أكثر من مثانية

  .األسف مل جيد السكان املاء
ومن باب  ،لذا أصبح من املستعجل السيد الوزير
أن تعملوا على  ،املسؤولية اليت نتحملها مجيعا حكومة وبرملانا
خصوصا وأن  ،إخراج هذه املشاريع يف أقرب وقت ممكن

، من العطش طةتفراتنتظر التنزيل إلنقاذ منطقة  دراستها جاهزة
 .املاشية وأن اقتصادها يعتمد كليا على نشاط تربيةخصوصا 

فإن إقليم تاوريرت يتوفر على التضاريس  ،باإلضافة إىل ذلكو 
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اريع من شأهنا كما أن هذه املش  .املشاريع الصاحلة إلجناز هذه
سد :  ة املوجودة باإلقليمحل السدود الثالثأن حتد من نسبة تو 

والسالم  .وسد حممد اخلامس وسد مشرع محاديزا  داعلى و 
 .وبركاتهتعاىل  عليكم ورمحة اهلل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :د فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسي
 ،شكرا

ه املغرب كله شبه ، راس والغربو  استثنينا اللوكيالإ
  .، املغرب كله بصفة عامةجاف

عندكم مخسة ديال  ،ولكن بالنسبة إلقليم تاوريرت
وكاين . املكعبةار د األمتاملليون د ثالثة  افيهالسدود التلية، 

، ومها فيهم ريع إن شاء اهلل غادي ننطلقوديال املشاجوج 
عيسى بن عمر وبطحة الطاهر، هادو جوج :  سدين تليني

 .مليون درهم 41ديال إمجالية  بتكلفة ديال السدود التلية،
يف  اوبدد املشروع مهم إن شاء اهلل غادي نوكذلك عندنا واح

هو سد كبري على و  ،مستقبال اإلجناز ديالو، غادي نربجموه
، وهذا يف علية سد مشروع محاديوهذا  قصوب،لا يواد

، ملي جموه مستقبالغادي نربجموه، ألن درسناه، غادي نرب 
إقليم تاوريرت كجميع  ،إذن. الكافيةكون عندنا املوارد املالية ت

االستطاعة، ولكن ية على حسب ، فيها سدود تلأقاليم اململكة
 .فقطشبه جاف، ماشي غري إقليم تاوريرت  هاملغرب كله را

 :الجلسة رئيسةالسيدة 
ونشكركم على حسن مسامهتكم  ،شكرا لكم السيد الوزير

 بالوظيفة العمومية وحتديثننتقل إىل القطاع املكلف  .معنا
بسؤال عن تأخر صدور بعض املراسيم التطبيقية  ،اإلدارة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق  ،41.14للقانون 

 .السؤال مشكورا يضعاو يتفضل أحد ، فلالعدالة والتنمية

  :النائب السيد محمد خيري
 السيدة الرئيسة،

 ،السيد الوزير المحترم
 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

املعدل واملتمم للنظام  41.14نص القانون رقم 
العام للوظيفة العمومية على إصدار سبعة مراسيم  األساسي

يم املتعلقة بالتفرغ النقايب وإعادة خصوصا املراس ،ونص تنظيمي
 ،احلركية بني اإلدارات العمومية والوضع رهن اإلشارةو نتشار الا

رغم مرور أكثر من سنتني على  ،ه املراسيم مل تصدر بعدهذ
  .باجلريدة الرمسيةاملذكور صدور القانون 

ل املرتقب لصدور ماهو األج: نسائلكم السيد الوزير 
 .شكرا؟ و املراسيم املذكورة

 :ة الجلسةرئيسالسيدة 
 .جواب السيد الوزير. شكرا

السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيدة الرئيسة، 
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

 41.14ري يف البداية إىل أن هذا القانون نشبغيت 
ونص  ،املعدل واملتمم للنظام األساسي للوظيفة العموميةهو 

على جمموعة من التعديالت للنظام األساسي للوظيفة 
  .2111د الشي مت يف اوه ،العمومية

تعلق بالسؤال ديالكم حول صدور املراسيم يما  يف
األول يتعلق : كر أوال أن صدروا مرسومني ، بغيت نذ التطبيقية

من النظام األساسي  22تطبيقا للفصل وهو  ،تنظيم املبارياتب
مباريات تنظيم  ة، اللي كيحدد شروط وكيفيللوظيفة العمومية

مرسوم  املرسوم الثاين هو  .يف املناصب العموميةالتوظيف 
املرسوم حىت هو وهاد  ،41، تطبيقا للفصل خص الرتقيةيك
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ترقي كيحدد شروط  اللي ،2111يوليوز  11صدر يف  يعين
  .املوظفني

ور مسطرة ي آلن يف طلال مراسيم ةأن هناك ثالث كما
 6فصل التعاقد تطبيقا لل ،يتعلق بالتعاقدكا  ، وهذاملصادقة

مرسوم كيخص  ؛ لوظيفة العموميةمكرر ديال النظام األساسي ل
هو  واملرسوم الثالث ؛كذلك اإلحلاق وإدماج املوظفني امللحقني

 ،التعيني ومرسوم إعادة ؛رهن اإلشارةع م مرسوم عندو عالقة
  .عالقة مع احلركية اللي عندو
اللي عندهم ربعة ديال املراسيم مها مراسيم د األاه

احلركية واملشكل ديال د ألن املشكل  ،قصوىواحد األمهية 
ليس هلا  رة واإلحلاق مها كانوا يعين وضعياتوضع رهن اإلشاال

كاين ،  لي هو كثريالن كاين واحد العدد واآل. سند قانوين
 ف ي اآلن راهملالفني املوظديال  ،الفإن مل أقل اآل، مئات
اد ن قمنا بإعداد ه، واآللي هي غري قانونيةالو  ،د الوضعيةاه

كل املوظفني  لدياأوال الوضعية القانونية  املراسيم باش نسويو
لحركية داخل وثانيا فتح آفاق ل ،د الوضعيةالي مها يف هال

ناسبة يف امللرجل أو املرأة ا بطبيعة احلال جلعل ،الوظيفة العمومية
تكون هناك واحد من طبيعة احلال باش و  ،املكان املناسب

وكاين  ،بني الوظائف والكفاءات داخل القطاع العامما املالءمة 
، لي جيب توظيفهاالواحد املؤهالت كبرية داخل القطاع العام 

 .اوشكر 
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

واب عن فريق العدالة التعقيب ألحد الن. الوزيرشكرا السيد 
 .والتنمية

  :نائب السيد محمد خيريال
 .سيد الوزير على التوضيحات املعطاة هلذالشكرا ل

ألنه كاين واحد  ،افياجوابا ش ، مل نتلقولكن بالرغم من ذلك
واملراسيم التطبيقية  كيصدر، أن النص التشريعي  املشكل مطروح

 طاء تأويالت غري، وهذا يدفع إىل إعل حمددليس هلا أج
لي كيقول بأنه املراسيم الرمبا كاين البعض  .مرغوب فيها

خصوش ا ا م، وهذالتطبيقية تتحكم يف النصوص التشريعية
كذلك  . النص التشريعي هو اليت يتحكم ،ألن العكس ،يكون
إصدار املراسيم التأخري ديال  بأنه رمبا هذالي كيقول الكاين 

أنه املراسيم التطبيقية االنطباع بالتطبيقية كيويل يعطينا واحد 
، إن مل مث أن تأجيل ،عندها أمهية أكثر من النص التشريعي

 ،كيخلق واحد الفراغ بالنص التشريعي ،ملنقول تعطيل الع
ه من طرف الربملان التفغيل ألنه النص التشريعي املصادق علي

  .د املراسيم التطبيقيةامعلق على صدور ه ديالو كيبقى
، التساؤل ديالنا وهو اشنا هو د الوزيرا السيوهلذ

على كل  .واحد اجلواب واضحي تلقيناشا م ؟ل املرتقباألج
، نتمىن باش تعطى أمهية باش تويل املراسيم التطبيقة خترج حال

  .ميف واحد الوقت مالئ
املتعلق بتنظيم رسوم املصدر كاين أنه  رمبا شرتوا ب

، يف طور املصادقة مراسيم ةثالثو تنظيم الرتقيات املباريات و 
اآلن كاين  ، التفرغ النقايبعن التفرغ النقايب اجوابولكن مل نتلق 

إصدار مرسوم تطبيقي إىل لة اتاج بعجيعين هذا موضوع حي رمبا
  .يبني كيفية تطبيقه

أن ترى هاته املراسيم  ،السيد الوزير ،إذن نتمىن
 .شكراو  ،يف أقرب اآلجال حسب ما ذكرمتالتطبيقية النور 

 :الجلسة رئيسةلسيدة ا
عن  ،وننتقل إىل السؤال املوايل .شكرا لكم السيد النائب

دارات العمومية واحلياة اللغة العربية واألمازيغية يف اإلاستعمال 
عن الفريق  للسيدات والسادة النواب احملرتمني ،العامة
 .يتفضل السيد النائب، فلستقاليلاال

 :النائب السيد جواد حمدون
 شكرا،
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 ،دة الوزراءالسا
 ،نخوان النواب المحترمو اإلو  األخوات

مازيغية العربية واأل تعترب اللغتان ،السيد الوزير احملرتم
من  4كما ينص على ذلك الفصل اللغتان الرمسيتان للدولة،  

دارات العمومية يتم تعميم استعماهلا يف اإلسفمىت . الدستور
أحكام الدستور  يلوما هي التدابري املتخذة لتفع ؟واحلياة العامة

 .وشكرا ؟اجملال يف هذا
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير

السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 ،السيدة الرئيسة المحترمة
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

مازيغية مقوما العربية واأل لغتانتشكل ال ،فكما تعلمون
أساسيا من املقومات األصيلة يف الشخصية املغربية واهلوية 

  .الوطنية
فالربنامج احلكومي  ،وتفعيال للمقتضيات الدستورية

تضمن توجهات واضحة تقتضي تنزيال تشاركيا يرتكز على 
مازيغية يف إطار الوطنيتني الرمسيتني العربية واألتقوية اللغتني 

 :  عرب اإلجراءات التالية ،ف  الوحدة والتنوعحي
 ؛وير وتنمية استعمال اللغة العربيةتط: أوال  -
العربية  لغةإرساء أكادميية حممد السادس ل: ثانيا  -

 ؛شتغال الالزمةومتكينها من شروط اال
اجمللس الوطين للغات والثقافة إرساء :  ثالثا -

ط جمللس هو ضمن املخطا وإحداث هذا. مازيغيةاأل
 ؛ه احلكومةالتشريعي الذي تقدمت ب

إدراج وضع قانون تنظيمي حيدد كيفية : رابعا  -
حىت  .اجها يف التعليم واحلياة العامةوإدم األمازيغية

نون اللي هو ضمن املخطط هو كذلك هو قا
 التشريعي؛

 ،تعزيز دور املعهد امللكي للثقافة األمازيغية: خامسا  -
ضوء إحداث على  ،وإعادة النظر يف اختصاصاته

 .اجمللس الوطين للغات والثقافات املغربية

لدينا كذلك مكتسبات  ،فبغض النظر على كل ما قلته
إلجنازات اليت حتققت يف أفق تتكون من جمموعة من ا ،مهمة
  .اللغتني العربية واألمازيغية تعميم

بالنسبة للعربية كاين منشورين ديال السيد الوزير األول 
وا على استعمال اللغة العربية يف أكداللي كي ،2110 و 90

الدولة  ، وإلزام إداراتوثائق ومراسالت خمتلف املرافق العمومية
استعمال اللغة العربية لية واملؤسسات العمومية بواجلماعات احمل

يف حترير املراسالت والوثائق واملذكرات اإلدارية واعتماد 
استعمال  ، عدمكذلكو  .طبوعات النموذجية باللغة العربيةامل

ال يف احلاالت اليت تتعلق مبخاطبة جهات خارجية لغة أجنبية إ
  .ها إىل اللغة العربيةتأو الستعمال وثائق تقنية يصعب ترمج

عدد  ، كان هناك كذلكما خيص اللغة األمازيغية يف
خاصة شروع العديد من اإلدارات واملؤسسات ، من اإلجنازات

قع اإللكرتوين إىل يكلتها وكذلك املو مسها وهة ايف ترمج
كذلك عدد من املتعلمات واملتعلمني بتدريس كاين  . ألمازيغيةا

يعين  421.111، اللي اآلن وصل ما يقرب اللغة األمازيغية
وعدد من اإلجنازات  ،2112-2111خالل املوسم الدراسي 

 .شكرا ،األخرى
 :السيدة رئيسة الجلسة
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عن الفريق سيد النائب تعقيب للال .شكرا لكم السيد الوزير
 .االستقاليل

 :السيد جواد حمدونالنائب 
احلقيقة أن كل يف  ،رالسيد الوزي .لسيد الوزيرشكرا ا
ثلج الصدر ويعطي القيمة احلقيقة للغة هو ي ما جيتيوا به

السؤال  هقول أنو غادي يسعمنا تنهضر لكن اللي . الوطنية
  .مور كلها على ما يرامطرح يف غري حمله ألن األ

و أنه ولكن تنطلب الشي اللي قليت، هاد ونحنا تنثم
رئيس احلكومة وديال ول املنشور ديال السيد الوزير األ .ينفذ

عطي كومة يمن السيد رئيس احل ولكن تنطلب ،شيء ممتاز
ارات، وتنتمىن من مجيع الوزراء التعليمات ديالو لكل اإلد

 واستقبلوا يرفضالتعليمات ملكاتب الضبط دياهلم أهنم ي اعطيو ي
باش  ،للغة العربية أو األمازيغيةأي مراسلة بلغة أجنبية غري ا

 ،مواطنني وألنه تنخاطب ،لمبتغى ديالناو لنا حقيقة نوصلكن لمي
جنبية دياهلم ماشي يف املستوى تنخاطب مواطنني اللي اللغة األ

وأنا ما باغيش  ،نعطي أمثلة .م هبا مراسالتو هلاللي تنصيفت
عمال ديال واحد العدد ديال ي األشأمثلة باش ما نبخسنعطي 
، لكن باش جتيين ارات اللي حقيقة عربت اإلدارة دياهلااإلد

املاء والضو  ، باش جييين الورقة دجنبية مرفوضةالضريبة بلغة أ
بني ، باش يكتب يل املوثق العقد ما بيين و بلغة أجنبية مرفوضة

لعربية ض أهنا تكتب باللغة االقانون يفر و واحد آخر بلغة أجنبية 
 . ذا ارتضى الطرفان لغة أخرى مرفوضةإال إ

ص احلكومة واحد العدد ديال املسائل اللي خ ،إذن
من  ، هو أهنا تبدالي قلتلواملثال هو هذا ا ،تعطي فيها املثال

وال  وا رسائلستلموا يرفضوكل الوزراء يكل اإلدارات ،  نفسها
  .مطبوعات بلغة أجنبية من مواطن مغريب

 les،على صفقات ونه تنعلن أ، ما معىنكذلك
cahiers de charge  ،les CPS  املسائل كلها

، العربية، قليل فاش تتكون بالفرنسية و تكون بالفرنسيةوت
واملقاولني الشبان واللي ما عندمهش لغات املقاولني املغاربة و 
وال شنو  واغلوهم باش يشتاش هادي طريقة باش حنرم، و جنبيةأ

، ألنه هاد املوضوع و فنتكلم حشوما نبقاو هو؟ هلذا،
هذا حبال الوحدة  ،يكون عليه واحد الوحدة موضوع خصو

يف انتظار ترسيم اللغة  ،فاللغة العربية ،ديال الرتاب الوطين
 .، جيب أن حتظى باهتمام كلاألمازيغية

 :السيدة رئيسة الجلسة
وهو  ،وننتقل إىل آخر سؤال يف القطاع .شكرا السيد النائب

ة النواب للسيدات والساد ،بتعقيد املساطر اإلدارية سؤال متعلق
 .فليتفضل السيد النائب ،ستقاليلاحملرتمني عن الفريق اال

 :محمد أبو الفراج النائب السيد
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،السادة الوزراء
 ،أخواتي النواب المحترمونو إخواني 

رغم اجلهود املبذولة لتبسيط املساطر اإلدارية وحماربة 
لبريوقراطية واستغالل النفوذ وتفعيل مضامني املفهوم اجلديد ا

زالت  ال ،به جاللة امللك أكثر من مرة ىللسلطة الذي ناد
اإلدارات العمومية تتعامل بطريقة معقدة وأساليب متجاوزة ال 

خاصة  ،ستثماراملبادرة احلرة وال حتفز على اال تشجع على
  .باملناطق النائية والقروية

مبا  ،ر اإلداريةلتدابري املتخذة لتبسيط املساطا فما هي
يضمن جعل هذا اهلدف املنشود واقعا ملموسا خيدم املصاحل 

 .؟العليا للبالد
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير .شكرا السيد النائب

السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :تحديث اإلدارةالحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و 
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 ،السيدة الرئيسة المحترمة
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

 ااملساطر اإلدارية هي فعال مشكلة متعقيد  ،بالفعل
زال يواجهها املواطن وتؤثر على سري املرافق العمومية وعلى 

ة حتديث قمت بوضع اسرتاتيجي ،فلذلك .جودة اخلدمات
لب اهتمام يعين كل السياسات يف ص اإلدارة، اليت تضع املواطن

، توسيع واليت ترمي إىل حتسني جودة اخلدمات ،احلكومية
ودعم الشفافية وحماربة كل  ،ىل اخلدمات العموميةالولوج إ
، ستثمارتوفري كذلك بيئة مالئمة لالو  ،ات املشينةيالسلوك

  .ستثمارحتسني مناخ اال
اء هناك إجر  ،من بني الركائز ومن بني اإلجراءات ،إذن

إذن ففي  .يقوم على إعادة هندسة املساطر من أجل تبسيطها
عملت على اعتماد برنامج وطين وفق رؤية حمددة  ،هذا اإلطار

اليت ينخرط فيها كافة  ،متعددة السنوات لتبسيط املساطر
 .لك القطاع اخلاص واجملتمع املدينالقطاعات العمومية وكذ

ارية عرب اعتماد تدوين وتبسيط وتوحيد املساطر اإلد ،ثانيا
 ، التعريف هبذهثالثا .la certification، يعينمنوذج موحد

م لتقيي ، وضع آلياتوأخريا .املساطر واإلشهار هبذه املساطر
ديال هاد الربامج  الفعالية برامج تبسيط املساطر، باش نعرفو

  .هادو
مسطرة  111نطالقة لتبسيط اآلن أعطينا االو  ،إذن

 ،بالنسبة للمقاولة 41 نسبة للمواطن وبال 21 ،كثر تداوالاأل
، وبدينا اآلن باملسطرة ديال رخصة السياقة والرخصة الرمادية

اد الرخص نظرا لعدد الوثائق اللي هي ألن املواطن كيعاين هب
  .دخل فيهتونظرا كذلك لعدد اإلدارات اللي هي ك ،مطلوبة

ويف إطار  ،اآلن هاد الربنامج هو يف طور اإلجناز ،ذنإ
 ،قمنا يعين بالتبسيط اللي هو اآلن معروف ،املسطرتني هاد

 .وشكرا ،وحنا غاديني يف هاد الربنامج

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب للسيد النائبال .شكرا السيد الوزير

 :محمد أبو الفراج النائب السيد
كان يعين ن اجلواب ديالكم  أظن أ. يرشكرا السيد الوز 

 كنا باغينييال  ن إ؟ ألاذامل ،بالنسبة يل شخصيا غري شايف
ا طرق م ، يعين هادوستثمارحملاربة الرشوة، دعم اال نطمحو

ا بدون م ا ميكنش يزيد هاد الشييعين م ،ميكنش تنمية البالد
فيه،  نقولوكاك الوحيد اللي شحال من عام وحنا  الشب نديرو

ليكن يف  .وتوحيد كذلك املساطر والقوانني ،الشباك الوحيد
، كل رئيس اجلماعات احملليةغري مثال ، أن الوزيرعلمكم السيد 

بوحدو، واحد كيقول لك قانون  مجاعة وال رئيس بلدية عندو
 ،خر يقول لك وثيقة أخرىاآلد الوثيقة و ابد من ه خصين ال

يف نفس ويف نفس تقريبا بعض املرات  ،ويف نفس اإلقليم
  .خر كيقول كالماملدينة، كتلقي رئيس كيقول كالم ورئيس آ

يال بغينا تكون عندنا، يعين إ ،د املنطلقاإذن من ه
احللول ديال األزمة  ،ألزمة املاليةإيال كنا كنقلبو على حلول ل

ما  د الشي اه ،تبسيط املساطر، وهي هي االستثماراملالية 
ا حنا مهاد الشي راه بامللموس، و  ،مع كامل األسفكاينش 

املعىن  إيال بان ، يعينواحد العدد ديال اإلدارات بغيناش نذكرو
اللي تضرب شي حاجة  أنا أظن أن خصنا. ال فائدة يف التكرار

، كل ستثمارات يف البالدبيد من حديد على كل من يوقف اال
  .من يدير القانون بوحدو
اعات اللي كننديرو به يف اإلذالتعريف  ،حاجة أخرى

 يووعنعليه  ، نزيدواديال ضد الرشوة وضد كذمثال اآلن، 
، ها إيال بغييت تدير ها القانون كيف كيكون له قولو، نالناس
، باش الناس تويل تكون ها كيفاش خصك لفاليناستثمار اال

  .عليها اا ومهل ما تعرف
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، فيما خيص الوزارة ديالكم ناهو أن ،اأكثر من هذ
، فيها اوباقني كنستن ،اإلدارة اإللكرتونية واحد الوقتعلى لتوا ق

 .احلالة املدنيةحنا كنوحلو غري يف نسخة 
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

الرد على التعقيب السيد الوزير فيما تبقى . شكرا السيد النائب
  .من الوقت

السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيدة الرئيسة،
. ، فعال كاين مشاكلإذن غري بالنسبة لتبسيط املساطر

، أوال : هاد املنهجية اللي غاديني فيها هي منهجية بسرعتني يف
، فيها واحد العدد ني فيهايلي غادالستعجالية هي إجراءات ا
ة، بصفة مباشر  اللي هي يعين متس املواطنر ديال املساط

املصادقة على  كاين كذلكولكن   ،على رخصة السياقة تتكلم
وكاين كذلك  .واحد العدد ديال الوثائقكاين   ،إخل..اإلمضاء 
 ،تخص املساطراللي ك ،لية ومندجمةلي هي مشو المنهجية 
يعين   .، إخلموميةالتكوين داخل اإلدارة الع ،رتونيةلكاإلاإلدارة 

 .كاين واحد املنهجية اللي هي متكاملة ومشولية اللي كتمشي
 :الجلسة رئيسةالسيدة 
. معنا سن مسامهتكمونشكركم على ح ،سيد الوزيرشكرا ال

السؤال األول عن . بسؤالني ،طاع الصحةوننتقل إىل ق
 ،ة من أجل ختفيض أسعار األدوية باملغرباإلجراءات املتخذ

، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .السؤال يضعاو أحد  ليتفضفل

 :النائبة السيدة إلهام والي
أشرف  والصالة والسالم علىحمان الرحيم بسم اهلل الر 

 .الخلق والمرسلين
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 النواب المحترمون،والسادة السيدات النائبات 
 ،السيد وزير الصحة المحترم
املغريب قرار التخفيض الفوري  لقد استحسن املواطن

 ،دواء خمصص لألمراض اخلطرية 411سعر ما يزيد عن ل
وكذا  ،التخدير واإلنعاشوبعض أدوية  اتالسرطان والتعفنك

الضغط القلب وارتفاع املزمنة كأمراض مراض األبعض 
ودات احلثيثة واملفاوضات اليت ه اجملهوإذ نثمن هذ. اينيالشر و 

عن  ،نسائلكم السيد الوزير ،التخفيض قمتم هبا إلقرار هذا
ض تعميم ختفيسبيل حكومتكم يف  اهءات اليت ستتخذاإلجرا

 نسائلكم عن ،ملقابل كذلكويف ا ؟ويةاألد سعر باقي
 .وشكرا ؟ت املوازية واملواكبة لتدعيم القطاع الصيديلءااإلجرا

 :الجلسة رئيسةالسيدة 
 .السيد الوزيراجلواب . شكرا السيدة النائبة

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 ،الرئيسة المحترمةالسيدة شكرا 

 ،دة الوزراء المحترمونوالسا السيدة الوزيرة
 ،ات والسادة النواب المحترمونالسيد

يق لفر جلزيل للسيدة النائبة احملرتمة و الشكر ا ،أوال
  .السؤال اهلام هلذا العدالة والتنمية على طرحهم

بالنسبة للشق األول من سؤالكم املتعلق بتعميم ف
شهور  يكم أنه منذفال خيفى عل ،دويةختفيض سعر باقي األ

مع املصنعني  ،نييقية مع املهنالوزارة باشرت بطريقة تشاركية تواف
يف مت . هاد الثمن ديال األدويةباش خنفضو  واملوزعني والبائعني

و  41اللي كان  ،دواء 421سعر املرحلة األوىل فعال ختفيض 
ديال  %04 يف بعض األحيان تيوصل حىت لو  ،44

 ،اللي تتهم املفاوضات ،حنا اآلن يف املرحلة الثانية .التخفيض
يعين ندوي  يغاديشا م ،ف ديال األخذ والرداللي فيها بزا
، اللي حنا يف نقاش ،تهمى هاد املرحلة الثانية اللي كبزاف عل
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قرتاحات ديال كاين ا،  كانت اقرتاحات ديال الوزارة  هنايا
أنه  ،وغادي نقول كلمة .جتماعيني ديالنااإلخوان الفرقاء اال

 ،يف سريةهاد النوع ديال املفاوضات تتم، غادي تتفهوين، تتم 
نا أ. هي اللي غيكون مفتاح النجاح األهن ،وتتم يف الكواليس

يزيدوا  اراه بغاو أ %41أراه تزادوا منني تنقرا يوميا أن الصحف 
 هداك الشي اللي تيتنشرغري صحيح متاما  ، هاد الشيهنا

باش  ،هاد الشي تيدوز بسرية تامة مع املهنيني ،تيتقالواللي 
ي كالم ديال احلكومة وكالم  ، وهذانهار األولالألن كي قلت 
 ،نه غادي يتم التخفيض بطريقة تشاركية، أالوزارة وكالم ديال

وا األدوية والناس اللي تيعيشوا الناس اللي تيبيع ا نضيعوبال م
 . األدوية داهب

يعين التدابري  ،ما خيص الشق الثاين من السؤال يفأما 
ا خصناش وال مأنه أيف التدابري املوازية ذكرت منها  ،املوازية

، الطبقة املتوسطة حنرمو هاد الناس الصيدليني يعين أهنم مها
فقني املواطن هو املقصود ، يعين متباش املواطن ماشي غنقصو

شي حىت مها طبقة يعين وسطى ما ين، وليديالنا يف السياسة
، أكثر من ولد امليدانأنا ن ، أنا تنعرفهم ألمهل غادي نقول

 les pharmacies، تيسدوا سوارتلامنهم تيحطوا  11%
  اللي تنشوفو، ا تيعرفوش هاد الشيالناس مأراه بزاف د  ،دياهلم

 %11ثر من اك ، وليينم، اهلل يزيد هلواحبكاين الناس اللي تري 
 ا غاديشي منشيو نقتلووهلذا حنا احلكومة م ،سوارتالتيحطوا 
  .تشاركية وتوافقية، خصنا بطريقة هاد الناس

لصرف  يةسالك القانوناملاحرتام  ،والتدابري أ، من الأوال
 les يفطنا لفتوا الدورية اللي صش ، وهذااألدوية

cliniques  وال اللي صيفطناهم للناس اللي تيبيعوا
رسوم املتعديل  ،ثانياو  عيادات دياهلم؛اللقاحات يف داخل ال

املرسوم  و على هاداللي قلنا دائما تندويو دد لثمن األدوية احمل
ف  إقرار تدابري موازية ومصاحبة حت ؛1969تريجع لعام  اللي

 ،12.11تعديل القانون  قتصادي؛للصيادلة توازهنم املايل واال
 ،2116سنة  اللي خرجديال الصيدلة واألدوية  هاد القانون

 جوج وال قانون اللي خرج حىت شي مرسوم إىل يومنا هذاواللي 
التغطية الصحية  ؛وشخرجا م اللي مديال املراسي 4وال 
ح للصيادلة باحتكار بيع السما  ؛جتماعية ملهنيي القطاعاالو 

 .شكرا السيدة الرئيسة. شبه الطبيةاملواد 
 :السيدة رئيسة الجلسة
نواب فريق التعقيب ألحد  .انتهى الوقتشكرا السيد الوزير، 

 .العدالة والتنمية
 :مصطفى إبراهيمي النائب السيد

 ،، يف إطار التشاركيةيف احلقيقة .شكرا السيد الوزير
بغينا املمثلني ديال الشعب حىت مها يكونوا يف هاد املفاوضات 

دام أن املهنيني ديال الصيادلة وكذلك  ما ،السيد الوزير
  .همفاوضوا معاملصنعني مها اللي كت
 ،الثمن ديال األدوية ،جا السيد الوزير وهاد الشي

، وهادو 2119ملان سنة الرب  لى إثر التقرير اللي كان صدروع
واللي كنحمل املسؤولية للدولة وكذلك  مها التداعيات ديالو،

، اللي كان املواطن: مها  ، واللي كانوا الضحايا ديالوللمصنعني
ل اللي أغلى يف العامل يف تاع املغرب هو من بني الدو الثمن ن
اللي  ،وكذلك صناديق ديال التغطية الصحية ،دويةبعض األ
رتوا عليهم ، مث الصيادلة اللي هضازن دياهلا املايل مهدداآلن التو 

ن هادي عملة ، ألوكذلك امليزانية ديال البالد ،السيد الوزير
مها  ، هادوصعبة كتخرج لدول أخرى اللي كتصنع هاد املواد

  .الضحايا اللي شفناهم
ولكن باش نعطيكم على سبيل  ،دواء 421خفضتوا 

سنة يف خيسر ادي غنه أب كيقول  CNOPS، ال الاملث
 مليون ديال الدرهم على هاد الشي نتاع 01 2114

  .التخفيضات ديال األدوية
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أنكم يف هاد املفاوضات  ،نطالبكم السيد الوزير ،اآلن
ألن املصنعني والصيادلة  ،حتافظوا على أوال املواطن املغريب

غريب املواطن امل ،عندهم اهليئات والنقابات اللي كيدافعوا عليهم
  .هذا هو اهلدف األول ا بغينا اللي يدافع عليه،حن

ا  لتغطية الصحية م، ألنه القدرة الشرائية وااهلدف الثاين
، اهلدف الثاين هو الصيديل ،يناش تغطية صحية شاملةاك

يكونش ا م ،2هاد امللف على  بغيناكم باش تفرقوا جوج
 ،تعويضات ديال الصيديل عندها عالقة بالثمن ديال األدويةال
منو كل ما  pourcentageيال اخذوا مها ذاك ال إال إو 

نا ، وهو غادي يويل لعليه نأثرويف الثمن إال وغادي  خنفضو
 . هلاد القضيةحبال واحد الفرملة 

ا اللي م ،اهلدف الثالث ومها الصناديق ديال التأمني
مث الصناعة  .عليهم صنا حنافظومها خ اللي حىت ،خصناش

وباملناسبة، هذاك . ي خصنا نشجعوها، واللالصيدلية الوطنية
اللي  ربنامج اهلدفالالشي اللي تدار يف طنجة، التوقيع ديال 

ديال الصناعة،  تدار أمام صاحب اجلاللة ف هذاك الشي
واللي كانت دارتو الوزارة ديال الصناعة والتكنولوجيا، هذاك 
شيء مجيل، وحنا نبغيو باش يكون التغطية ديال االكتفاء 

كل ل الوطن، وكذلك نصدرو، باش نشوفو هاد املشا الذايت ديا
                             .   شكرا السيد الوزير ،ديال العجز التجاري اللي كاين

 :السيدة رئيسة الجلسة
سؤال وننتقل إىل السؤال املوايل، وهو . شكرا السيد النائب

وضعية قطاع الصحة يف األقاليم احملدثة وآليات آين، عن 
وض به، للمجموعة النيابية للحزب العمايل، فليتفضل النه

 . السيد النائب
 (: نقطة نظام) نماللييوديع تالنائب السيد 

نقطة نظام السيدة الرئيسة، خبصوص القطاع، ألن 
مريتوا من واحد القطاع ديال االقتصاد واملالية للصحة مباشرة،  

 .ديالنا ، عندنا السؤالكاين واحد مربجمني
 :السيدة رئيسة الجلسة

بالعالقات مع هناك مراسلة وردت علينا من الوزارة املكلفة 
إرجاء األسئلة املتعلقة باالقتصاد واملالية إىل الربملان بأنه طلب 

 .آخر اجللسة نظرا اللتزام السيد الوزير
 .اجملموعة النيابية للحزب العمايلتفضلوا السيد النائب عن 
 :النائب السيد سعيد بعزيز

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير، كما تعلمون، بأن األقاليم احملدثة قبل أن 
ات ترتقي إىل مستوى إقليم كانت تتوفر على جمرد مستشفي

حملية، هاد املستشفيات احمللية، ويف دقائق معدودة، حتيدوا 
هاد . الباليك ديال مستشفى حملي رجع مستشفى إقليمي

املستشفى اإلقليمي يف صورته أو وضعيته احلالية كينتظروا منه 
السكنة جمموعة من اخلدمات، إال أن وضعية هذه املستشفيات 

من حيث التجهيزات ومن اإلقليمية ال تزال يف صورهتا احمللية، 
حيث الطاقة االستيعابية ومن حيث املوارد البشرية ومن حيث 
حىت النوعية ديال اخلدمات اللي كتعطى فيها للوافدين على 

 .املستشفيات
ولذلك، نسائلكم السيد الوزير، حول وضعية هذه 
 .املستشفيات وآليات النهوض باخلدمات املقدمة فيها؟ وشكرا

 :لسةالسيدة رئيسة الج
   .جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
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 السيدة الوزيرة، السادة الوزارء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال، أشكركم السيد النائب احملرتم من اجملموعة النيابية  
دائما أمام . على طرحكم هلذا السؤال املهمللحزب العمايل 

هذا اجمللس املوقر كنت دائما أؤكد، وأعود اليوم ألقول نفس 
الشيء، رمبا املنظومة الصحية يف البالد، ماشي مشكل ديال 
الوزارات اللي تعاقبوا، هذا مشكل كاين خصنا نقرو به، كاين 

هاد الشي اللي . نقائص، كاين اختالالت، كاين مشاكل
ِت ليه من املشاكل، أنه أحدثت أقاليم وبني عشية وضحاها شر 

خص مستشفيات، واللي ما كانش حىت شي واحد جمهز باش 
غيديرهم، هذا تنعرتف به أنا وتنعرتفو به، وليين دبا ماشي غري 

 .نعرتفو وخصنا نسكتو، خصنا نعرتفو ونلقاو حلول
العرض االستشفائي باألقاليم . وهلذا، نقول أش تدار 
ستحدثة، مت إحداث مستشفيات حملية بعدد من املدن امل

واجلماعات اليت تدخل يف نطاق هذه األقاليم، اللي حنا 
بديناها، وكاينني شي وحدين مها موجودين، إىل يومنا هذا 

قلعة مكونة، عيون سيدي ملوك، دمنات، : موجودين 
إمينتانوت، القصر الكبري، القصر الكبري ماشي موجود، حبال 

كونة موجود، مديونة، سوق السبت، جرف امللحة، كاين دبا م
 .مستشفيات حملية موجودة

كاين إعطاء انطالق الدراسات إلحداث مستشفيات  
جديدة، وهنا خصنا نعرفو أراه كاين أقاليم ما فيهاش كاع، مها 

موالي يعقوب، ما فيهش مستشفى؛ : ثالثة يف املغرب 
ادو ثالثة أعطينا،  الدريوش وطرفاية ما فيهمش مستشفيات، ه

كان عاود تاين هنا باش غنعطيو هاد الدراسات، ألن خص 
، حبال دبا إيال ناخذ الدريوش ياله أوال الوعاء العقاري

اخذيناه، ومنني اخذيناه وقع األخذ والرد عالش ما  ميشيش 
          . إخل.. مليضار، عالش غادي يبقى؟ 

اللي شاكل أنه يعين هاد املالشق الثاين من السؤال، 
نت تتعرف أنه مثال ، واحنا غادينيتتعيشها مجيع هاد األقاليم، 

، زرته أنا شخصيا أكثر من إقليم جرسيف من بني هذه األقاليم
 د 4ياهلل األسبوع اللي داز وأنا  .وتناقشنا ،راتد امل 4 الو  2
اك ، وتتعرف ذالسكانري املات مع السيد العامل باش نشريواملك

، كنت وعدتكم هنار جيت سرير 14ل املستشفيات ديا
 نيديالو، من l’extentionيعين عندكم أنه غادي يتم 

خا تدير قالت يل و  ،اقرتاح أحسنت علي جات اللجنة اقرتح
 ،شي زايدك اليكون داغ 2141، يف غري صاحل له تكربو

يعين كل  .سرير 144ب مستشفى جديد غنبنيو قررنا أنه ف
 ،مع هاد الشيو سيد العامل السكانري مع ال ،شي هاد الشي

الوقت باش أنه هاد  شوية د اليد يف اليد أنه خصيعين 
 .وشكرا السيد النائب احملرتم .حتلاملشاكل كلها 

 :السيدة رئيسة الجلسة
غري تكلم وغيجي  .تعقيب للسيد النائبال .شكرا السيد الوزير

تفضل السيد النائب، تفضل، تفضلو أ السيد . داك الشي
 .النائب

 :سعيد بعزيز لنائب السيدا
 .دقايق السيدة الرئيسة 2نديش أنا ما ع

 :السيدة رئيسة الجلسة
اين طاقم راه ك ،نتحكم يف القاعةإيوا راه ماشي أنا اللي ك

 .لك دقيقة حنسبو تفضل، ياهلل تفضل،. تقين
 :سعيد بعزيز النائب السيد

ألن أنا طرحت السؤال غري يف ثالث  ،السيدة الرئيسة
  .التعقيب أكثريفرتض بعين ، يمجل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .ما كاين باس، ياهلل تفضل

 :النائب السيد سعيد بعزيز
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تقوموا هبا ، أكيد أن اجملهودات اللي كالسيد الوزير
على مستوى قطاع الصحة هي جمهودات مشكورة وتسجل 

 .، وعربنا عن ذلك يف حمطات رمسية يف هاد املسائل هادولكم
على اآلن النقطة اليت أفاضت الكأس  ،سيد الوزيرإال أنه ال
فمختلف إقليم جرسيف،   قلتواني، منجرسيف إقليم مستوى

التدخالت اللي كاينة يف قطاع الصحة هي تدخالت ديال 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حلد اآلن الصحة ما زال ما 

 ،اشي السيد الوزير شنو شفنال كثر من داكاألبل  .شفنا والو
قروي بدون طبيب، الطبيب ديال أنه إقليم جرسيف املدار ال

 د املرجية التحاق بالزوج، صاكامعتقل ألسباب أمنية، كني ر ب
رخصة والدة، مجاعات آخرين  ،رخصة مرضية ديال الوالدة

شنو  ،املدار القروي يف إقليم جرسيف بدون طبيب ،التخصص
إلقليمي ما كيبقى املستشفى اإلقليمي، املستشفى ا  ليبقى؟
 ، سواءي يستقبل دوك احلاالت كاملني ديال اإلقليمميكنش

فيه السيد وهاد الشي اللي قلتوا لنا  ،املستعجلة اّل البسيطة أو 
تعطيونا طبيب آخر باش يدعم دوك الوزير من قبل أنكم غ

، واللي ما كيستفدوش من األطباء اللي يف املستعجالت
  أن أحد األطباء كانتبل حىت ،لسيد الوزيرا الرخص اإلدارية
عملية دقيقة يف الدار إليه، أحد املقربني د عنده عملية 

، عالش؟ ألن ما كاينش هاينه حيضر ل، ما متكنش أالبيضاء
فهاد الوضعية السيد الوزير أمتىن أنه  .يشد املستعجالتاللي غ

وعلى األقل  ،ا يتعلق باملوارد البشرية أنه يتم التصحيح دياهلامب
دياهلم  هلاد األطباء اللي كيتم االنتقالاخللف بالنسبة  يتم تعيني

املرضى  يف ظروف ما كرتاعي ال املصلحة اإلدارية وال مصلحة
  .الوافدين على املستشفيات

ة للتخفيف على بالنسب ،كذلك السيد الوزير
سبق أنه  ،املستشفى اإلقليمياالستقباالت اللي كتكون يف 

إال أن  ،ت وصاكار من تادااقرتحنا مستعجالت القرب يف كل 
 .ب هاد الطلب هذا ما زال ما توصلناش

 :السيدة رئيسة الجلسة
ت، الرد على التعقيب السيد قو انتهى الشكرا، أراه نقصنا لك، 

 .الوزير
 :الحسين الوردي، وزير الصحة السيد

  شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 املشكل ديال املوارد أنا تنظن هاد ،ال غري بعجالة

ما غاديشاي  ،اين غادي نكررها، عاود تما تنقوهلاالبشرية دائ
 .وشحال خصنا من ممرضةخصنا من ممرض اللي نقول شحال 

طبيب  12 ،إقليم جرسيف شي حاجة على قد احلال رمبا
 ،إداري 44ممرض و  110األطباء اختصاصيني و  د 0عام، 
تزاد  2112ثال يف م ،ماشي شي حاجة كثرية ،هاد العامف 

radiologueطبيب األطفال ،، جراح ،généco، 2 
، حنا ياكإأنا و  غري املشكل املطروح دبا خصنا نتفامهو. أطباء

 la directionهاد الشي تنصيفطوه يعين ل 
régionaleباش نتفامهو اآلن كمنتخبني، وانت بغييت ،. 

 :السيدة رئيسة الجلسة
، ونشكركم على حسن مسامهتكم شكرا لكم السيد الوزير

مع الربملان واجملتمع  العالقاتاملكلف بقطاع الننتقل إىل . معنا
للسيدات  ،بسؤال عن وضعية غابة الفلني املعمورة ،املدين

 .والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الوطين لألحرار
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :(نقطة نظام)البرلمان والمجتمع المدني 
ه إىل جلسة صاحب السؤال أبلغين بأنه أرجأالسيد النائب 

 .الحقة
 :السيدة رئيسة الجلسة
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بسؤال  ،ننتقل إىل قطاع العدل واحلريات .ما كاين مشكل
حول مالحقة مواطنني يف قضايا املخدرات بأقاليم  ،واحد

يق نواب احملرتمني عن الفر للسيدات والسادة ال ،الشمال
  .االستقاليل للوحدة والتعادلية

طلب  ،آخر اجللسة التضامن طلب منا أنه يتربمج إىل
منا بأنه القطاع ديال التضامن يربمج إىل آخر اجللسة، هي 

من بعد  بالعالقات، نا من الوزارة املكلفةلياملراسلة وردت ع
ندي اللي ورد هذا هو الرتتيب اللي ع ،قطاع العدل واحلريات
العدل  من بعد قطاع ،مع الربملانبالعالقات من الوزارة املكلفة 

  .واحلريات
فليتفضل  ،السؤال للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 .أحد واضعي السؤال مشكورا
 :عبد اهلل البقالي النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،
يتعرضوا ي كتثري املتابعات واملالحقات الل السيد الوزير،

يف قضايا  ،خصوصا يف العامل القروي ،كثري من املواطننيالهلا 
 ،ترتبط بزراعة القنب اهلندي بأقاليم الشمال إشكاليات متعددة

أو ما عندهم  املواطنني ما عندهم عالقة هنائيا، كثري من هادوال
  .يف ما حيدث مسؤولية

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة 
؟ الذي يعيشونهجدا املواطنني من هاد الوضع احلرج  لتخليص
 .شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للجواب .شكرا السيد النائب

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
 .رحيمبسم اهلل الرحمان ال

 السيدة الرئيسة،

خاصة إذا علمنا  ،هذا سؤال مهم جدا السيد النائب،
عتقلني يف السجون املغربية من أجل قضايا املخدرات أن امل

ا أنه وإذا علمنا أيض ،من ساكنة السجون %24ميثلون نسبة 
،  شخص يف قضايا املخدرات 41.111يتم سنويا إيقاف 

شخص يوجدون يف حالة فرار وقد  11.111كما أن 
إذن هو موضوع خطري  ،صدرت يف حقهم مذكرات حبث

هناك مناطق متعددة معنية مبوضوع  وإذا أضفنا إليه أن .جدا
إلشكاالت اليت حتيط هبذا سنستحضر ا ،زراعة القنب اهلندي

  .املوضوع
سؤالكم يتعلق مبوضوع ختليص هؤالء  املواطنني من 

ا من أجله مبخاصة أنه ليس هناك ما يثبت قيامهم  ،تابعاتامل
، هذا سؤال يف هذا اإلطار ليس لدي عليه جواب .تتم املتابعة

م قد  نشوفش واش القضاء تدخلش يف القضاء وما غنين ما غألن
  .ئ أو أِدن، ولكن علينا أن نتحدث يف اإلطالقر، بر  أو أخ  

بأنه كاين هناك بالفعل نقول  ذا نقول؟يف اإلطالق ما
ينبغي  ،باش يتوضع حد للمالحقة ،أشخاص مالحقني قضائيا

لسبب عندنا ا .أن يكون هناك سبب من األسباب القانونية
األول هو أنه إذا ثبت أن هناك يعين إثبات غري قائم طبعا يتم 

ولكن هناك  ،هذا يعين كيف السماء من فوقنا ،حف  القضايا
سبب قانوين هو الذي يؤدي يف الغالب إىل ختليص هؤالء 

ر وهو التقادم، التقادم الذي يعين مرو  ات،تابعاملاملواطنني من 
مبا  ،نة بالنسبة للجناياتس 14 أربع سنوات بالنسبة للجنح،

  .نتحدث عن أربع سنوات ،أن األمر هنا يهم اجلنح
غشت  14وزارة العدل واحلريات أصدرت يف  ،هنايا

البحث املنشورة  منشور من أجل أن يتم إلغاء مذكرات 2112
يف حق األشخاص مبجرد توفر األسباب القانونية الداعية إىل 

، ال ميكنين أن لضيق الوقت نظرا .ذلك اإللغاء أو تقادم القضية
عة القنب ين أقول بأن موضوع زرانولك ،املوضوعيف  أفصل
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تم تناوله من خالل سياسات اهلندي موضوع ينبغي أن ي
، واليت بديلةالزراعات العمومية مندجمة وتساهم فيها الدولة ب

ولكن أيضا يساهم فيها اجملتمع ، أن تدعم من طرفهاينبغي 
فيد من أي سياسة تروم ختليص الذي سوف يست ،الدويل

كانش سياسة إيال ما   .املناطق املعنية من هذا النوع من الزراعة
ودعم  ،سياسات متعددة ،حدةاما شي سياسة و  ،الدولة
 .شكرا .قد ال يصل إىل أن خنلص هذه املناطق املعنية ،دوري

 :السيدة رئيسة  الجلسة
 .تعقيب للسيد النائبال .شكرا السيد الوزير

 :ئب السيد عبد اهلل البقاليالنا
قيقة متفق معك على أنا يف احل. شكرا السيد الوزير
ما   هنا ،حنا غري بعض التمييز .التحليل ديالك كامل
على واحد  ، حنا كنتكلمواملخدراتكنتكلموش على جتار 

بالعامل الناس بعشرات اآلالف من البدويني  اجملموعة كبرية د
احلسيمة، وزان، الشاون، :  الشمال كلها القروي يف أقاليم

هاد الناس  ،سيدي قاسم، طنجة، تطوان، تاونات، بالعرايش
كان واحد النشاط    ،كانوا يف واحد الوضعية معينة موجودين

 حد مشولية باش نوضعوجينا بغينا واحد املقاربة  ،كيتمارس
راه الناس تتعرض لالضطهاد من طرف الضابطة  .هلاد املسألة
سواق يف العامل القروي ما كيعمرومهش الرجال راه األ ،القضائية

  .نظرا هلاد املالحقات
، تكون واحد املعاجلة شاملةإما غ: عندنا خيارين 

املنرب نطالب بإصدار عفو على مجيع هاد  وحنن من هذا
واحد الوضع  ألهنم كانوا ضحايا د ،املواطنني البسطاء العاديني

أهنا خصها تكون هو  ،املقاربة ص اجلزء الثاين دوخ. معني
نب هلم املنع ديال زراعة الق ، ملي كنجيو نقولومقاربة حقيقية

ى ومسمع من القائد ومن اهلندي اللي كان كيتم على مرأ
واحد احلد  ، ما ميكنش جنيو اليوم ونوضعوالشيخ ومن املقدم

 ،ص نعطيوهم بدائلخ. بواحد الطريقة تعسفية هباد الشكل
 ناس راها ضحايا دال ،تعطاهميعز اللي اماشي املمرمط ماشي 

نتكلم ، وأنا كص احلكومةخ. واحد الوضع مأساوي جدا
تكون عندنا  ،معكم بصفتكم وزير يف حكومة حمرتمة ومسؤولة

نصدروا العفو على هاد  ،واحد املقاربة حقيقية وواقعية ومنطقية
إما   ،غلوا، كانوا كيشتعاديني ،الناس البدويني اللي بسطاء

وكاين أيضا ناس ما عندهم عالقة هباد امللفات  ،كينقلوا إما
ألنه جا االسم ديالو يف شي حمضر أو غري  ،متابعني اهنائيا ومه
  .ص مقاربة تكون مشولية حقيقيةخ. تذكر

إما : هاد الشي ديال زراعة القنب اهلندي خيارين 
إما ، و واحد النقاش عام وواضح ومسؤول ، وبالتايل يكوننقننوه
 آالف د 11باش يبقاوا أكثر من  ،شي حل واحد آخر نشوفو
يف إقليم  احدة يف األربعاء د عياشةيف مجاعة قروية و  ،الناس

ص تكون واحد ، خما ميكنش العرايش ألفني واحد متابع،
، وجنيو نقولو عفا اهلل عما سلف املقاربة مسؤولة حقيقية

من  نبداو ،من جديد ونصدرو العفو على هاد الناس ونبداو
 . ن سيتجاوبون، بكل تأكيد املواطنو الصفر

د كاين اللي صدر عليهم أحكام غيابية مببالغ مالية ج
ن واحد يكا  ،يف هاد الوضع ما ميكنش نستمرو ،خيالية ،مرتفعة

انتما  ،فلذلك .ديال البالدالوضع خطري وكيهدد األمن 
للي  ل املبادرات اك  وكنشجعو ،حنا عندنا فيكم الثقةو  ،حكومة
رأة السياسية احلقيقية باش نوضعو حد اجل و، منلككتديروا
 .اطنني من هاد اجلحيم اللي كيعيشوا فيهاملو  وخنلصو

 :السيدة رئيسة الجلسة
ونشكركم السيد الوزير على مسامهتكم  ،شكرا السيد النائب

ننتقل إىل قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية  .معنا
بعة ملصاحبة نزالء االسرتاتيجية املت، بسؤال حول االجتماعية
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للسيدات والسادة النواب عن  ،دار اخلرييات ما بعد مغادرهتم
 .فلتتفضل السيدة النائبة ،فريق التجمع الوطين لألحرار

 :سعيدة شاكر مطالسي النائبة السيدة
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء، السيدة الوزيرة،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
املتعلق بتدبري ورعاية  11.14يعرف القانون 

، وأهم هذه املؤسسات اخلريية االجتماعية معيقات كبرية
عدم تتبع ومصاحبة النزالء عند خروجهم املعيقات هو مشكل 

شين كيوقع؟  .سنة 10خاصة عند بلوغهم سن  ،من املؤسسة
تابعني الدراسة سنة وكيكونوا  10الء اللي عندهم بالنسبة للنز 

كيلتحقوا   ،وهذا قليل جدا ،دياهلم وكيتفوقوا يف الدراسة
سنة وباقي عنده  10دهم ولكن أكثرهم كيكون عن ،باجلامعة
 ،ؤسسةامليال عدادي وملزم عليهم املغادرة داإل يالمستوى د

بطبيعة  إذن ،كاين ال عائلةما   ،إىل أين؟ ما كاين ال عمل
  . الشارعوما أدراك ما يقع يف ،شي للشارعاحلال غادي مي

ما مقاربتكم يف :  إذن، سؤايل السيدة الوزيرة هو
 .شكرا ؟هذا القانون يلتعد

  :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلوا السيدة الوزيرة .السيدة النائبة شكرا

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

على هذا السؤال  أوال أشكرك السيدة النائبة احملرتمة،
مل يعد اليوم جمال للحديث عن  .لتوضيح جمموعة من األشياء

هذا املصطلح قد تغري ابتداء من العمل بالقانون  ، ألناخلرييات
من  .هذا من جهة ،ملضمونه القدحي ،2116منذ  11.14
ال ينص على سقف لتقدمي  11.14 ، القانونجهة ثانية

ال  ،سنة 10 ، العيةخدمات داخل مؤسسات الرعاية االجتما

إمنا األنظمة املنظمة للجمعيات املسرية  ،أقل وال أكثر
ملؤسسات الرعاية االجتماعية هي اللي كيتوضع فيها واحد 

املعايري  ،نوعها ،أوال حتدد فيها شروط تقدمي اخلدمات ،احلد
  .كل مؤسسة شنو فيها  ، إذنوكذلك من إىل ،املعتمدة

ذا القطاع نعتمد مقاربة سألة الثانية هي أننا يف هامل
أي أننا ندعم التالميذ والنزالء واملستفيدين  ،استباقية يف املواكبة

 ،وذلك بدعم متدرسها ،داخل هذه املؤسسات على تنوعها
 %01اليت اخنرطت بنسبة  ،وكذلك تأهيل اجلمعيات املسرية

إىل  60، ورفعنا نسبة النجاح يف الباكالوريا من يف هذا املشروع
  .ذا شيء متميز جداوه ،29%

ما بعد الباكالوريا هناك  ؟ما بعد الباكالوريا ،اآلن
  ،التعليم العايل: تكامل يف الوظائف بني القطاعات احلكومية 

للي ا ،ية االجتماعيةواألسرة والتنمكما القطاع ديال التضامن 
حىت هو   ،وكذلك باإليواء ،طعام، باإليقوم بالتكفل بالغريهو ك

تعطى و  ،اجلامعية لإلطعام وكذلك اإليواءكيوفر األحياء 
الرعاية االجتماعية  األسبقية هلؤالء خرجيي مؤسسات

بأن اإلطعام باقي  وانتوما كتعرفوكذلك، ا .إليواءلالستقبال ول
سنتيم للوجبة  11 لي هو درهم ولواحد الثمن رمزي اب

 211ب فعت هاد السنة للي ارتا ،ناهيك عن املنحة .الواحدة
ووصلت  ولي كنعرفللشهر زايدة على ذلك الثمن ايف ادرهم 
حبال مثال املؤسسة  ،وهناك مجعيات متطوعة .درهم 641إىل 

تفوقني من خرجيي هذه امل ، اللي كتاخذاملغربية للطالب
س واملعاهد يف م وصلوا ألكرب املدار ، وراهتبناهماملؤسسات وت

 .الغرب
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .عقيب للسيدة النائبةتال .السيدة الوزيرة شكرا
 :السيدة سعيدة شاكر مطالسي النائبة
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ولكن ما  .شكرا السيدة الوزيرة على اإلجابة
موضوع لل يتألن تطرق ،جاوبتنيشي يف احلقيقة على السؤال

أنا سؤايل كان واضح  ،قني يف الدراسةو ديال النزالء اللي متف
هو ، وهذا لي ماشي متفوقني يف الدراسةلبالنسبة للنزالء ا

بالنسبة لنا . ولكن ماشي مشكل و،ظر اجلواب اللي كنت كننت
كون تعديل مستعجل يف هاد القانون حنايا، كنتمناو باش ي

موعة ديال بواحد اجمل واوفريق التجمع الوطين لألحرار جا ،هذا
  .تقبلوهماالقرتاحات إذا كنتوا غ
ديال لجنة الوهو تفعيل هو مهم جدا،  االقرتاح األول

نتسناوشي التجاوزرات ، وما اللي كينص عليها القانوناملراقبة 
اللجنة  ونوضو نفعلنحبال اللي وقع يف احلي احلسين عاد باش 

  .ديال املراقبة
يكون الدعم للجمعيات خص  وهو الدعم، ،ثانيا

 الدعم اللي كاين هو دعم alors que، مهم جدادعم 
ت على اجلماعا وند، كنستعلى احملسنني ونستند، وكهزيل
و املستخدمني باش نوظف ووهذا ماشي كايف باش نقدر  ،احمللية
 وا لنا هاد النزالء باش يعطيونا واحد املستوى اللي غاديطر يؤ 

 .ديانتجاوز هاد املشاكل ه
سنة والتتبع من أجل  10املصاحبة ما بعد  ،ثالثا
هاد العيال ما  ي ، عالش ما كنفكروشالتكوين املهينباإلدماج 

 وايحتاجوا، كنعسوا ويشربوا ويياكلاش كيحتاجوشي غري ب
  .ندجموهم يف العمل ومهين باش نقدر  تكوين

  ،ورابعا هو تبسيط املسطرة للحصول على الرخصة
وا، دخلا احملسنني يكاين الناس اللي كيبغيو   ،كاين مؤسسات

ي باش خليهومشدة اللي ما كتإدارية معق ولكن كاينة مسطرة
  .هاد املؤسسات هادو واعملي

ة النظر يف حتديث مؤسسات الرعاية ادوإع
خدرات امل ايتعاطاو ني أطفال اللي كألن كاين ،االجتماعية

بالسيدا األطفال اللي  نيكاين  ،القانون ما كينطبقشي عليهم
 .هاد القانون ا ما كينطبقشي عليهمحىت مه

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الوقتفيما تبقى من  ةلسيدة الوزير الرد ل. شكرا السيدة النائبة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

راكز ومؤسسات حنن بصدد إصالح منظومة م ،أوال
  .ومرحبا بكل مقرتحاتكم ،كما تعلمونالرعاية االجتماعية  

وهناك  ،لكن أريد أن أقول بأننا هنتم بالتكوين املهين
سهم وا على انفمدوا يعتر خرجني من هذه املؤسسات اللي قد

بعدد  ، وهممنها داخل هذه املؤسسات والي متكنلباحلرفة ا
  .مستفيد حلد اآلن 2111

ما ميكنش  ،ةاجك واحد احلل غري هو بغيت نقول
ك أنا يتيم عام يقول ل 11، 44، عام 41 وواحد عند

وكلوين وشربوين  ،وبغيت نبقى يف مؤسسة الرعاية االجتماعية
 .قيمة لقيمة العمل، خصنا نعطيو نفسهوال يعتمد على 

 :السيدة رئيسة الجلسة
ونشكرك على حسن مسامهتكم  ة، شكرا،شكرا السيدة الوزير 

بسؤال حول تشجيع السياحة  ،ننتقل إىل قطاع السياحة .معنا
للسيدات والسادة  ،الداخلية واستغالل بعض املواقع الطبيعية

يتفضل أحد لفريق التجمع الوطين لألحرار، النواب عن ف
 .تفضلوا السيد النائبواضعي السؤال، 

 :النائب السيد حماد آيت بها
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 السيد الوزير،
قع سياحية هامة ميكن تتوفر بعض املناطق من بالدنا على موا

وكذلك يف  ،دورا هاما يف جلب السياح األجانبهلا أن تلعب 
  .تشجيع السياحة الداخلية
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هي  ما: التجمع الوطين لألحرار  سؤالنا يف فريق
اتيجية وزارة السياحة فيما خيص تشجيع السياحة رت اس

وهل من خمطط لتقوية البنيات التحتية وبنيات  ،الداخلية
، االستقبال يف بعض املواقع السياحية والقبالت الطبيعية بامتياز

 .وشكرا؟  ةيلاحسواء اجلبلية منها أو الس
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .واب السيد الوزيراجل .السيد النائب شكرا
 :لحسن حداد، وزير السياحةالسيد 

السؤال اللي  السيد النائب احملرتم على طرح هذاشكرا 
احلكومة يعين كتعمل على  وا،ما كتعرفك. هو من األمهية مبكان

، وذلك يف إطار التنزيل مضاعفة عدد السفريات ديال املغاربة
  .2121ديال  موجود يف الرؤيةاللي هو " بالدي"خمطط ديال 

ة اللي هي  مهية القصوى ديال السوق احملليبالنسبة لأل
كتمثل   2112ن يف ، اآل%26كتمثل   2111كانت يف 

، %41 إىل أكثر منتوصل  2114، وتنتمناو يف 20%
ديال % 11و هي نوصل 2121ديال  واهلدف بالنسبة للرؤية

تنا يعين أنه املقاربة عطمهية اهاد األ إذن. غاربةمن املا السياح مه
واملوجودة يف إطار الرؤية ديال اللي موجودة لدى احلكومة 

، اإلنعاش ديال هاد املنتوج السياحي هي أننا نديرو 2121
واحد التوزيع أفضل على مستوى الرتاب  ونضمنوكذلك أنه 

وكذلك خلق واحد املنتوج سياحي اللي هو مالئم  ،الوطين
  .غاربةمبالنسبة لل

ها شنو " بالدي"خمطط  بالنسبة لالعتماد ديال إذن،
ديال األمور أساسية جدا اللي هي   وهو أنه كاينة ثالثة فيه فيه،

، أوال غاربةمكتمشي مع شرائح اجتماعة مهمة بالنسبة لل
 بنايات أفقية اللي هي فيالت وشاليهات، ي تكون يعينغاد

كاين كذلك   ،درهم 411-111والثمن دياهلا ما كيتعداش 
 ،درهم 111 و 211قق يف إطار إقامات فندقية ما بني ش

هادو حمطات اللي  .درهم 141 و 111وخميمات ما بني 
فران احملطة ديال إ: ديال احملطات  0منهم  وغادي نوجد ياحنا

ديال  2111فيها تقريبا و  ،با سنتنييهادي تقر  راه موجودة
تكون ي غأكادير اللار مشال إميي ودوهناك احملطة ديال  ،األسرة

 ،رو شهد ال 2ور وال شه 6واحد لواجدة تقريبا يعين من هنا 
مت ي لالكذلك ، حمطة املهدية  املاء بالناظور اسر  هناك حمطة يف

، إذن هناك أكتوبرشني دياهلا من طرف صاحب اجلاللة يف التد
لي هي كتوجد لا ،"بالدي"باإلضافة إىل النوادي  .حمطات مثان

بالنسبة يعين كيعزز العرض  وهذا ،يعين يف إطار طبيعي
 .للسياحة الداخلية

 :السيدة رئيسة الجلسة
، تفضلوا السيد تعقيب ألحد النوابال .شكرا لكم السيد الوزير

 .النائب
 :النائب السيد حماد آيت بها

 .شكرا السيد الوزير على اجملهودات اللي تتعملوها
  الرؤيةبأنه يف يواقلت ، راه يف احلقيقة إيالولكن السيد الوزير

خص جمهود  زال راه ماأ% 11ل  واباش توصل 2121ديال 
، يف بأنه عدم التعامل مع املناطق وراه تنالحظأ .داروجمهود يت

، مع املناطق السياحية بالتساوي وشايملاما تتعالوزارة ديالكم 
غري على املدن  ااملواقع وتتهضرو  دبا على هاد انتما تتهضرو ا

ال واحد العدد ديال املناطق، مناطق اء دي، ومت االستثنالكربى
 ،حبال ورزازات، زاكورة، تنغري، الراشيدية ،نائيةاللي هي مناطق 

راه واحد العدد أ ،الشي اللي جعل دوها ،راه ما تتذكروهاشأ
راه دبا املشكل الكبري وهو السواح األجانب مها  ،ديال املغاربة
والناس ديالنا  ،البالد باملؤهالت اللي عندنا يف االلي تيتمتعو 

 أراه ،الشي اللي عندنا ال املغاربة راه ما تيتمتعوش هباددي
ما  جمهود جبار يفو جمهود  ابغيناكم السيد الوزير باش تديرو 
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، القضية ديال التعريف باملناطق اللي مناطق سياحية ص هادخي
  .ما خيص اإلشهار اللي تتديروه ها األمهية يفتعطا

وزير واحد املؤشر بأنه لسيد الكذلك غادي نعطيكم ا
باهلل  ،املناطق اللي ذكرت ما تتعطيهاش الوزارة العناية هاد

يال زاكورة، غادي هنضر على املنطقة دو  ،عليكم السيد الوزير
ي مدة عندنا املندوبية ودرنا جمهود حىت جانا زاكورة كنا مع هاد

 ،هيدي شكارة فالومندوب بوحدو، مندوب شاد  ،املندوب
كاين ال ، ما  د الطونوبيل اللي فات عليها الزمانت لو واحاتعط

كيفاش ،  مقر ديال املندوبية ما كاين ال أطر ما كاين ال موارد
الناس ؟ كيفاش  بغينا نأطرو هاد كيفاشننميو السياحة؟  بغينا 

 ،واهلل العظيم أستغربأنا  ،هم ؟ أنا ما عرفتشو بغينا نواكب
اللي ما فيهش  ماشي بعدا شي إقليم ،املنطقة مندوبيات يف

 يال تيخدم فإ واملندوب واهلل .رمبا زاكورة معروفة ،السياحة
مرة تلقاه  ،نوبيلالطو  ديالو ف bureau، حىت ال نوميلالطو 
هذا السيد  .مرة كذا ،القهوة مرة يف ،العمالة واحد البريو يف ف

غيناكم تعطيو العناية اخلاصة ب راه ،ماشي معقولراه الوزير 
 ،مؤهالت ديال القصور ،يها مؤهالت سياحيةلألقاليم اللي ف
واحد  ،السياحة اإليكولوجية ،ديال الواحات ،ديال القصبات

إطار  وبغينا يف .ولكن مع األسف ،العدد ديال املؤهالت عندنا
السياحة الداخلية  ميكنشاي هادراه ما أ ،التضامن احلكومي

  .ار جمهود جبارتدنميوها إيال ما ن
 ،لي فيها مشكل ديال املطارهضرت على زاكورة ال

باري دبا الواحد تيفضل ميشي من الدار البيضاء ل ،باهلل عليك
وال من  ،عوض باش ميشي من زاكورة مثال ويرجع لواحد الدولة

كاين مشكل ديال البنية التحتية ديال ،  ورزازات للدار البيضاء
  .ديال األمور اللي خصها املواكبة راه واحد العددأ ،الطرق

وال ديال  "بالدي"الربنامج ديال  و على هادهضرت
 .أراه فيه "كنوز بالدي"

 :السيدة رئيسة الجلسة
على التعقيب من طرف السيد رد ال. شكرا السيد النائب

 .الوزير
 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة

السيد النائب  هالشي اللي قلتو  ماشي صحيح هاد
أنه أنا اليوم  ،زاكورةاحملرتم فيما خيص عدم االعتناء بورزازات و 

ورزازات من أجل  وكنا يف ،ورزازات الصباح عاد كنت ف يف
عندو وهذا غيكون  ،ورزازات إحياء الصناعية السينمائية يف
  .وقع كذلك إجيايب على زاكورة

د  4فيها  ازاكورة ماشي حمتاجة ملندوبية اللي يكونو 
وي ؟ حمتاجة خلط ج، زاكورة شنو اللي حمتاجة ليهاملوظفني

ورزازات حمتاجة   .املدن اللي هي سياحيةيربط بينها وبني 
كذلك بأنه ما يبقاش فقط خط جوي ما بني باريس وما بني 

ورزازات . م، خصنا خطوط جوية مهمة بالنسبة هلورزازات
وهذا هو اللي كنعملو  ،لتسويق والرتويجوزاكورة حمتاجني ل

ئية ترجع ورزازات حمتاجة كذلك أنه الصناعة السينما ،عليه
السينمائية واحد الوقت الصناعة  بأنه كان ف اتتعرفو  ،لورزازات

نظرا  ،كاينة فنادق اللي هي مغلقة  .متطورة بشكل كبري جدا
ملشاكل نعرفها كلنا اللي موجودة يف ورزازات وموجودة يف 

و مها األمور ادإذن ه .كذلك خصنا نرجعوها  ،مناطق أخرى
هناك خمطط  ،لو عليهمو أمور كنعمولكن هاد. اللي خصنا
  .وعلى هاد املناطق هادللعمل 

، يعين حنا بالعكس .بأنه القصور والقصبات قلت
 .عندنا شركة إلعادة تثمني القصور والقصبات

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .نشكركم على حسن مسامهتكم معناشكرا السيد الوزير، 

ال ، بسؤ وننتقل إىل القطاع املكلف بالشؤون العامة واحلكامة
الغاز والزيادة يف مثنها يف بعض  آين حول مشكل نفاذ قنينات



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

55 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة  ،املناطق
 .التنمية، فلتتفضل السيدة النائبةو 

 :النائبة السيدة السعدية علمي بيناني
 شكرا السيدة الرئيسة،

صالة والسالم على سيد ن الرحيم والابسم اهلل الرحم
 .المرسلين

أو  ،تعرف قنينات الغاز نفاذا تاما السيد الوزير احملرتم،
وهذا يسب  ،يف بعض املناطق باملغرب ،أحيانا نقصا حادا

املادة احليوية والزيادة يف   هذهمعاناة املواطنني من املضاربة يف
الوضعية غري هذه حيث أن  .األسعار يف بعض املناطق األخرى

 ،وبالتايل .ا آثار اجتماعية سلبيةوميكن أن تكون هل ،مفهومة
ما أسباب هذا النقص احلاد : نسائلكم السيد الوزير احملرتم 

عاجلة هذه وما هي التدابري اليت ستقومون هبا مل ،وهذا االرتباك
 .اإلشكالية ؟ وشكرا لكم
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

الوزير المنتدب لدى رئيس  ب بوليف،محمد نجيالسيد 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 وشكرا السيدة النائبة المحترمة،

أود يف البداية أن أؤكد على أن اجملال ديال قنينات هو 
وال يعرف أيضا أي زيادة يف  ،الغاز أوال ال يعرف أي خصاص

 ،مفتعلة بفعل فاعلن شي أمور يكاإيال   فإذن،. األسعار
  .فاإلحالة على الفاعل

املغرب يستورد جل  ،واملادة موجودة ،احلكومة مل تقرر
على أنه األسعار  واوتتعرف ،احلاجيات ديالو من هاد املادة

  .خالل العشر سنوات األخرية ارتفعت بشكل كبري

احلايل  اللي هي متوفرة هو أن الدعم لكن املعطيات
 ،مليار درهم 14الغاز فاق  لقنينات 2112لي اعطيناه يف ال

ديال  11 كيلو و  12درهم للقنينة ديال  11بسعر مرجعي 
 .كيلو  4ديال اللي هي الدراهم كسعر مرجعي بالنسبة للقنينة 

 10 ،1994والزيادات منذ  ،صندوق املقاصة ،اآلن
ما  .سنة 10 ،سعار ديال قنينات الغازسنة مل يتم الرفع من األ

ديال األنواع ديال الدعم  4قاصة كدعم فيه يقدمه صندوق امل
فيه الدعم ديال الفارق بني الثمن املرجعي والثمن ديال : 

و نكون، فيه الدعم ديال املدخرات واالحتياطات باش االسترياد
فيه دعم و  ،stockage دو   des réserves مدخرات

املركز  ،centre emplisseurاللي هو مرتبط بالفارق بني
، املغرب شيال هادوعلى . ئة واملكان اللي تنبيعو فيهديال التعب

املنطقة ايل قريبة من املراكز : مناطق  عندنا مقسم إىل أربع
قنينة ديال الدرهم لل 11، 11 و 11ديال التعبئة اللي فيها 

كاين املنطقة األوىل اللي األسعار فيها كيلو،   12ديال 
 لدراهمديال ا 11.41 ،كيلو  12درهم بالنسبة ل  11.41
هم للبوطة ر د 11حوايل  2، املنطقة كيلو الصغرية  4بالنسبة ل 

هي  4واملنطقة  ،درهم للبوطة الصغرية 11الكبرية وحوايل 
  .بالنسبة للبوطة الصغرية 11.11 درهم و 11.11

اللي هبا،  وف، وحنا تنعرت كانت بعض اإلشكاالت
ا كان عندن  .عندها عالقة بإشكاالت اللي مرتبطة باملوزعني

املشكل ديال الشركة املعنية  ،إشكال يف الراشيدية ويف بودنيب
وكانت  ،كانت عندها ملفات قدمية ديال املراجعة  ،بالتوزيع

ديال السنوات وهي تتوزع واحد  0أكثر من  ،عندنا رخص
بدون أن تكون  ،نقولوهكاين الش   ما ،بوطةالالنوع ديال 
كومة احلالية نؤكد لكم أنه يف شهر فرباير احل .عندها رخصة

ن ، على أساس أنه اآلقامت بتسوية مجيع ملفات هذه الشركة
  .بالنسبة للراشيدية وبودنيب ما كاينش إشكاالت
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 ،حتالت علينا يف كلميمكانت عندنا إشكاالت اللي 
هي كاين فيها إشكال ديال  ،طاطا، كلميم و وحنا متبعينها

، ا من تزنيتا تيجيبو هلكانو ،  املركز اللي حتول ديال التعبئة
كات املوزعة زادت يف والشر  ،من بعد لسيدي بييب ومشى

ك حنا زدنا يف ، على أساس قالت للراسهااألسعار هي 
نبهناها مباشرة وكتابة وتراجعت هذه الشركات على  ،املسافة
 لوا يل على أن األسعار راهايقو ، اليوم يف الصباح تالزيادةهاد 
  .نفسها وحمددةهي 

حنا اشتغلنا ، راه كال يف فاس وصفروكان عندنا اإلش
 ...تحتجاجات وإضرابات يف إحدى الشركاا اكانو   ،عليه

 :السيدة الرئيسة الجلسة
انتهى  ،فرصة أخرى ،انتهى الوقت لألسف ،شكرا السيد الوزير

اب من تعقيب ألحد النو ال .انتهى الوقت ،السيد الوزير ،الوقت
 .فريق العدالة والتنمية

 :السيد سعيد بنحميدةالنائب 
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 .لسيدة الرئيسةشكرا ل
  ،السيد الوزير

 .نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
ولكن  .نشكر السيد الوزير على هذا اجلواب ،بالفعل

ليه إشكاالت قائمة كما متت اإلشارة إ لت هناكاز  بالفعل ال
، بالنسبة خاصة بكل من كلميم وتزنيت والنواحي ،جوابكميف 

زادت تأنه املسافة  ألن الشركة املوزعة زادت الثمن بدعوى
خاصة  ،بوملان-، املشكل اللي واقع جبهة فاسوكذلك .عليها
 ،وكذلك ،SORIGAZ فاس وصفرو من طرف شركة يف

عليها واحد اإلشكاالت وواحد  تبهادي ترتهاد األمور 
خاصة اللي   ،ألن هاد الشركة ،ديال السكان اتاالحتجاج

بعني  SOFRIGAZ و COZIGAZكاينة دييال ِ 

وترتب  صفرو عندها احتجاجات اجتماعية بإقليم الشكاك
  .عليها هاد اخلصاص
إلشكاالت أوال ناجتة على جمموعة ديال هاد ا

، لغياب واحد اجملموعة د ختالالت اللي تيعرفها القطاعاال
  .وكذلك غري حمينة ،نظمة للقطاعامل ،ري كافيةأو غ ،القوانني

كذلك هناك غياب املراقبة أو انعدامها أو قلتها بالنسبة 
و ، سواء بالنسبة للصناعة أللشركات على كل املستويات

غياب هاد  ،بالنسبة للتعبئة أو بالنسبة للتخزين أو التوزيع
ين ، ألن كاختالالتت عليه واحد اجملموعة د االاملراقبة ترتب
من خالل التعبئة  من خالل الصناعة أو للي كتلجأشركات ا

ديال الغاز إىل التالعب يف املواصفات ديال القنينات د 
ينجم عليها عموما يف بعض القنينات وكذلك طرق التعبئة ت

علما أن النقصان ديال   ،كيلوغرام  2احلاالت النقصان ديال 
 11ة على قمنا بواحد العملية حسابي يالكيلوغرام واحد إ

مليون درهم ديال الربح الغري  0آالف قنينة تيرتتب عليه واحد 
إذن هاد األمر هذا تيطلب  .مشروع بالنسبة للشركات املعنية

وال   ،ال ملراقبة األسعار ،بأن تكون مراقبة صارمة هلاد اجلانب
وال كذلك طريقة التعبئة بالنسبة  ،كذلك القنينات املصنعة

رتتب عليه اختالس األموال تي هاد األمر، ألن للشركات املعنية
وكذلك من صندوق  ،املواطننيديال املواطنني من اجليوب د 

ديال الدراهم اللي  ألن ترتتب عليها تقريبا ماليني  ،املقاصة
 . كتكون يعين نتيجة ديال هاد

 :السيدة رئيسة الجلسة
 ،السيد النائب .، نشكركم السيد النائبشكرا السيد النائب

قتصاد ، وهو قطاع االننتقل إىل آخر قطاع .الوقتانتهى 
وسيتوىل الوزير املكلف بالشؤون العامة واحلكامة  ،واملالية

السؤال األول حول قانون نزع  .اإلجابة على األسئلة املربجمة
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة  ،امللكية
 .فليتفضل السيد النائب ،واملعاصرة
 :السيد أحمد التهاميالنائب 

 ،شكرا السيدة الرئيسة
، رحوه مرة أخرى، هذا سؤال كنعاودو نطالسيد الوزير

ألن نزع امللكية هي واحد العالقة  ،واحد األمهية كبرية وعندو
وا يعانيوهاد العنف ك. بني املواطن والدولة اللي مطبوعة بالعنف

واحد لي تيكون مصحوب بمنو املواطنني، وكيكرب هاد العنف م
  .اجملموعة ديال التعسفات فيما بعد

، وكنقولو واش هاد عليكم السيد الوزير رحوهنطوهلذا ك
؟ فكرتوش تعدلوها ينظم هاد املوضوع هذا ماللي ك 02ظهري 

ا هو أنه احلكومة م ؟اجلواب ، شنوباولكن جاين اجلواب د
، هاد السؤال كان مرتب عندهاشي هاد املوضوع من األولويات

فيه  ما يفكرآخر : مبعىن  ،خرمعني بقى هو اآل يف ترتيب
نا نتمناو تقول ل. ب عنهاوآخر ما يسأل عنه وآخر ما جي

 .شكرا ،العكس السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .واب السيد الوزيراجل .شكرا السيد النائب

محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس السيد 
مة والحكامة، نيابة عن الحكومة المكلف بالشؤون العا

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيدة الرئيسة

تابع العرض ديالكم ، وأنا أأكيد .شكرا السيد النائب
ما ماشي هادي هي املرة األوىل ك ،ديال هاد السؤال لفرتات

احلكومة ملناقشة القوانني نأكد لكم أن األولوية د . تفضلتوا
جلس مب  اجللسة ديال األسئلة الشفويةها يفماشي هي جدولت

وملا عرضنا املخطط  ،عتوهااألولوية هي األولوية اللي تبّ  ،النواب
ألولويات اللي هي ا اللتشريعي كانت فيه واحد اجملموعة ديا

، ولويات اللي عندها عالقة بامللفات اللي هي أفقيةقطاعية، وأ
ولويات ديال امللف ديال نزع امللكية هو من األنه وأكيد أ
  .احلكومة

ن اإلشكاالت اللي هي مطروحة ومتعلقة أكيد أ
 ،قانون اللي يعود كما تفضلتم يف سؤالكم إىل عهد احلمايةالب

كان   ،لكن أيضا قانون اللي مت عليه جمموعة من التعديالت
 ءمث أيضا املقرر التنظيمي اللي جا ،02قانون ديال الآخرها 
ة من اإلجراءات، هاد تيعطي جمموع ، واللي1904يف 

واحد النوع  كانت هو نوجدواإلجراءات اهلدف منها أساسا  
، على ديال التوازن بني الدولة كنازعة للملكية وبني املالكني

يبقاش فيه داك القوة اللي ا التوازن بالفعل م أساس أن هذا
تكلمتوا هبا وداك أيضا العنف اللي رمبا جا يف السؤال ديالكم 

 .اد نزع امللكيةاللي متعلق هب
حنا عندنا واحد اجملموعة ديال اإلشكاالت اللي هي 

 : ردها عليكم كما وردت ، واللي نسبالفعل مطروحة
، باش ضرورة املراقبة القضائية لسالمة اإلجراءات أوال،

الك األرض ضرورة املراقبة القضائية لسالمة مل بالنسبة حنفظو
  .اإلجراءات اإلدارية لنزع امللكية

ناف ديال احلكم ستئهناك اإلمكانية ديال اال ،أيضا
ومن احلاالت  ،كما تعلمون يف مجيع احلاالتديال نزع امللكية  

هو املسألة ديال التحديد ديال و ميكن يستأنف فيها اللي أيضا 
اإلشكال  ، وهذا اللي تيجعل أن حىتاملبالغ ديال التعويض

ل هو القيمة دياو  ،وعادة ما يتحدث عنه ،اللي مطروح
تضمن ستئناف أهنا تناقش و ، هي ممكن يف إطار االالتعويض

مام القضاء مبختلف للمالك احلق باش يناقشوا هذا التعويض أ
  .الدرجات

هاد املسألة ديال التعويضات العادلة بالفعل  ،مث أيضا
الثمن نعوض بهل عندما نعوض : هي اآلن مطروحة كإشكال 
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شرينا به األرض، وال ين اللي والاللي عندنا ديال العقد األ
 اللي هو موجود، واللي بثمن املثل اللي هو الثمن احلايل نعوضو

ه املرات الثمن اللي ميكن يكون شرى ب تقد يكون مئا
ن املواضيع مد بل فيه عد ؟سنة 11وال  41اإلنسان هادي 

، باإلضافة إىل أنه من ناحية ديال قتصاديةاللي من الناحية اال
، وبالفعل يف هاد اإلطار .جدا أمر مهم العدالة القضائية هو

ت اإلجيابيا املسألة اآلن راها تناقش على أساس أننا نشوفو
  .قتصاديةديال هاد املسألة من الناحية اال

أهنا حتمل  ،ماشي إمكانية ،هناك إمكانية أن ،مث أيضا
يف مجيع األحيان وحدها املصاريف امللكية السلطة نازعة 

نه ميشي يكون عندو اإلمكانية على أ، باش املالك القضائية
ملصاريف القضائية هي تكونش هاد التكاليف واا للقضاء وم
  .مام اللجوء إىل هذا األمراليت تعجزه أ
كما تعلمون السيد ارية  اإلحداث ديال احملاكم اإلد ،مث
نزع امللكية ديال سألة املأن  اعطى 94شتنرب  14النائب يف 
 %14جملال كبري، أكثر من اوهذا اللي جعل  ،ميكن تعرض

من القضايا اللي كانت مطروحة على القضاء العادي حلت 
  .ةالرئيس ةشكرا السيد .يف إطار احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب للسيد النائبال .شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد أحمد التهامي
د  الكم من جوج، كنستغرب اجلواب ديالسيد الوزير

، استعرضت  أقله، واملسألة الثانية، قولتين ما ملأوال: سباب األ
السنة يف إطار  بالكلية علي العموميات اللي رمبا تندرسوها

  .األوىل
ملفتوحة ، يف إطار هاد األوراش الكربى انا تنقول لكمأ

 :TGV  تتعرفوا طنجة يف املنطقة، وانتما ولد
l’autoroute  ا شحال دار من الضحايا يناء وهذاملو

يف واحد املوضوع  ،ظروا التعويض دياهلما زال كينتالعرضيني وم
  .حق مقدس ،اللي الدستور تيقول فيه امللكية حق مضمون

، حنا اللي بغينا منكم ماشي هو تقولوا السيد الوزير
، حنا هينرفالقضاء اإلداري حنا عا ،كاين القضاء اإلداريلنا  

 ،األضرار كلها ي عنيعوضشا كم 02ري لكم هاد الظه تنقولو
األضرار احملققة واملباشرة  ،تيعوض فقط عن جزء من األضرار

إىل غري ذلك .. مباشرة ، أما األضرار احملتملة وال الغري واحلالية
وفرنسا اللي خذينا . لكامعناه يتحملها امل ،ما فيهاش تعويض

كنا  . اشتراجعنا ت يف هاد املبدأ وحنا ممن عندها راه تراجع
هاد احلكومة السياسية يكون عندها بعد النظر وتصلح  لونقو ك

  .هاد اخللل اللي كاين يف قانون نزع امللكية
اللي اآلن  ،تصاميم التهيئة ،املسألة الثانية السيد الوزير

، الطموح أنه تنديرو طرق ومناطق وثائق التعمري إىل غري ذلك
من  ،نزع امللكيةهادي كلها أشكال من  ،ىل غري ذلكخضراء إ

 .؟ من ،سيعوض املالكني يف هاد املوضوع هذا
 ،ه املخطط التشريعييف ما مسيت   ،نههلذا، كنا كنتمناو أ

يف هاد السنة يكون هاد املوضوع هذا من األولويات مثال 
هاد ونصلحو هاد األعطاب ونرفعو املستوى د  2114
ة احلالية وال نظرا لألوراش الكبري  ، ألنه حنا حمتاجني لو،القانون
 ، كنحققواملواطن ايل كنكونو فعال كنصفووبالت ،املنتظرة
يف املناخ السياسي  ،وهذا شيء أساسي نخرطو،ن، وكالتنمية

 ،ينشاكا  هذا مع األسف م .واحلقوقي اجلديد للدستور اجلديد
راه يعود  02هاد الظهري . رها القدميةزالت حليمة على أعذا ما
 .لكن ثالثني سنة كافية، و ما قلت لعهد احلمايةك

 :السيدة رئيسة الجلسة
عن اإلجراءات  ،ننتقل إىل السؤال املوايل .شكرا السيد النائب

ش الوقت؟ ما ما بقى لو  ،الوقتلكش  ا بقىمال ..املتخذة
 . ش الوقت السيد النائب، راه حاسبةلكباقيش الوقت، ما بق
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ختالالت ت املتخذة ملعاجلة اااملوايل عن اإلجراء السؤال
، للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة التوازنات اخلارجية

 .والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :النائب السيد عبد الكريم النماوي

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،
لنسبة كما تعرفون هناك عجز هيكلي با السيد الوزير،
كذلك عجز وهناك   ،2111-2111للميزان التجاري خالل 
كمتوسط % 4.2بعدما سجل  ،%0مليزان األداءات بنسبة 

كما تدل يعين العوامل   ،هذه املؤشرات .ألربع سنوات السابقةل
هي اإلجراءات اليت  ما: نسائلكم  لذا. ستزيد تفاقما ،اخلارجية
 .وشكرا ؟ها احلكومة ملعاجلة هذه االختالالتستتخذ

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .عن السؤال تفضلوا السيد الوزير للجواب .ا لكمشكر 

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نيابة عن 

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب المحترم،
 ،السيد النائب احملرتم ،أكيد أنه من بني اإلشكاالت

 ، وهوومنذ فرتة وليس فقط اآلن ،اللي تيعاين منها املغرب
 .اختالل جمموعة من التوازنات اخلارجية

ن هاد االختالل راجع أساسا إىل السياسة وتعلمون أ
االنفتاح ديال املغرب على الشركاء االقتصاديني يف  ،املنفتحة

من خالل التوقيع  وهذا اللي جعل املغرب ،اجملال االقتصادي
 ،أنه بالفعل هاد االتفاقياتعلى على جمموعة من االتفاقيات 

تكون يف عمومها لصاحل ، التبادل احلر فاقياتوخاصة ات

الطرف اآلخر عوض أهنا تكون لصاحل امليزان التجاري 
  .للمغرب

د على جمموعة من ، املغرب اعتمباإلضافة إىل ذلكو 
ي اهلدف منها كان هو أننا األنظمة االقتصادية للتدبري الل

مبعىن أنه ركزنا  ،سياسة اللي هي توسعية اقتصادية ااستعملن
وركزنا أيضا على الدعم ديال االستهالك  ،على االستثمار

واحد الرتكيز على االستثمار أنه يف وهذا اللي جعل  ،أساسا
للي هي مرتبطة والعجوزات ا ،جوزات تظهرجمموعة من الع

، االستثمار وا على أنه كلما منيناتعرفك .ساساالتجاري أ بامليزان
كلما منينا االستثمار   ،كثري من األحيان ما عندناشوهذا يف  
، حوايل ديال االستثمار العمومي %111عطينا ا ،العمومي
ديال االستثمار العمومي تأيت عرب  111من هاد ال % 11

الواردات ديالنا خالل  هوهذا اللي جعل على أن ،الواردات
، بينما %111أكثر من بت لعشر سنوات األخرية انتقال

 ،لي كرب العجزلا هذا ،%21-61الصادرات بقات يف حدود 
 2110و  2116،2112 سنني 1وبينما قلنا خالل غري 

للي نه املوارد اللي عندها عالقة بالسياحة أساسا واملوارد اعلى أ
ا تيغطيو  اكانو تحويالت ديال املغاربة يف اخلارج  لعندها عالقة با

، هاد العجز التجاري اآلن ما قدرناش نا العجز التجاريل
 ،كبار عندناللي مها  ا غطيوه هباد املوارد ديال هاد هاد جوجن
 خالل السنة% 21حىت  61حبوايل لي مرتبطني أساسا لوا

  .وهذا اللي جعل اإلشكاالت عميقة ،املاضية
اجملال  ، مشات حنوأوال ؟ديرتشنو غادي  واحلكومة

وال التعبئة ديال التمويالت ، أال التعبئة ديال التمويلدي
سواء امللكية  ،ةللي كانت الدينامياحلركية ا ووتتعرف ،اخلارجية

احلكومة يف تعبئة جمموعة من  أو على صعيد ،بدول اخلليج
، وهذا اللي جعل بالفعل على أنه املوجودات خراتاملد

، رغم أيام ضعةاخلارجية اآلن تستقر يف حوايل أربعة أشهر وب
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 4ل ين لشهر غادي تنزل  كان كيتحدث على أنهنه الكل  أ
  .شهر كما مسعتمأ

املغرب  ،يف إطار تنويع العرض التصديري ،مث أيضا
اآلن يف إطار السياسة ديالو الرامية إىل تنويع جمموعة من 

اللي  ،وخاصة يف اجملال ديال السيارات ،القطاعات اإلنتاجية
 ،ديال املليار 11حوايل  وغادي نصدر شهور األوىل  4خالل 
د املليار يف قطاع  11، سنوات 4كانش هادي الشي ما   وهاد
  .باإلضافة إىل القطاعات األخرى ،رات فقطالسيا

ى دول أخرى، هو االنفتاح عل ،إشكاالت نمث كاي
ن االحتاد األورويب أساسا اللي فيها غري الدول اللي هي اآل

وأيضا على  ،كما رأيتملى إفريقيا  و عفتحننو نحاول، وغاألزمة
والدول اللي هي نامية حبال الصني  ،بعض الدول العربية

فف ، اللي غيجعل على أن هاد التنويع ميكن خيوالربازيل وغريها
 نه داكاملغرب عندو واحد اإلمكانية على أألن  ،من األذى

الو الشمالية واالحتاد أمام اجلارة ديمن  وضيعلي غيشي الال
اإلطار اآلخر يف دول جماورة منو يف  وفديب ميكن نستاألورو 
 .أخرى

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد التعقيب ألحد النواب،  .شكرا لكم السيد الوزير

 .النائب
 :(نقطة نظام)وديع تنماللي السيد  النائب

طرقتوش ليه تاللي ما  22سؤال يف قطاع االقتصاد واملالية رقم ال
 .22، مباشرة ودزتو 

 :ة رئيسة الجلسةالسيد
 .األخري ما زال هو 22هو  ها ،المكرر،  21

 :وديع تنماللي السيد النائب
 .21ل  وحيت دزت

 :السيدة رئيسة الجلسة

مت سحب سؤال متعلق بقطاع الصناعة ال، مت استدراك، 
ية من طرف التقليدية وتعويضه بسؤال يف قطاع االقتصاد واملال

 .باشرة بعدهفريق العدالة والتنمية، وسؤالكم م
 :النائب السيد وديع تنماللي

 .شكرا السيدة لرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائبللتفضلوا 
 :النائب السيد عبد الكريم النماوي

ولكن هناك زيادة على الذي . بشكرا السيد الوزير على اجلوا
اك عوامل كذلك عميقة هي اللي هن ،السيد الوزير ذكرت
 .د امليزان تيتفاقم يوم على يومت أن هاجعل

فأول هاد املسائل هي كون أننا يعين كمغاربة 
ستريادات ديالنا كلها يعين تقريبا النصف ديال اال تنستوردو
ا يف اخلانة ديال االستريادات غري النافعة، صحيح نديروه نقدرو
تطوير ديال حمتاجني هلا باش يكون واحد  %41واحد 

تدار واحد اجملهود نقدرو ال إي % 41، ولكن االقتصاد الوطين
 .نكونو مستغنني عليها
نلجأ يف كثري من هناك، هو أنه كذلك و املسألة الثانية 

 دمات اخلارجية اللي عندها واحد تكلفة يعيناألحيان إىل اخل
  .، وتنخليو املوارد البشرية الوطنيةمرتفعة

، هي القضية ديال اجلدوى مسألة كذلكأن هناك  مث
السيد أ تتعرفوا  .تعاجل هاد القضية على األمد الطويل اللي هي

كانت يف احلالة اللي  الوزير أن واحد اجملموعة ديال الدول 
 ،حبال اهلند وحبال ماليزيا ،حبال الربازيل، حبال كوريا، ديالنا
اللي هو  اعطى الفاعلية ديالو،ت على واحد امليدان اللي ركز 

ملسألة، املغرب اليوم من استثمرت يف هاد او اقتصاد املعرفة 
وهاد اقتصاد املعرفة  ،الدول اللي باقي متخلف يف هاد امليدان

للدول اللي  نوصلوشاء اهلل  إن نا باشهو اللي غادي ميكن
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لواحد املستوى  شاء اهلل نوصلو شاء اهلل وباش إن فاتتنا إن
اللي يكون فيه املغرب تيتميز على اآلخرين وتيضمن واحد 

. االجتماعي املناصب ديال الشغل والسلم يالاجملموعة د
 .والسالم عليكم السيدة الرئيسة وشكرا،

 :الجلسة السيدة رئيسة
وننتقل إىل آخر سؤال يف هذه اجللسة،  .شكرا السيد النائب

والرمال جبميع  مبيعات مواد البناءسؤال عن تأثريات تضريب 
ار على املستهلك وعلى االستثم (احلديد، اإلمسنت) أصنافها

 ،للسيدات والسادة النواب عن الفريق احلركي ،يف قطاع السكن
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد وديع تنماللي
 السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير، 
ضريبة على مبيعات مواد البناء األساسية يف على إثر سن 

ذه ، عمد جل املزودين هب2114-2112قانون املالية برسم 
فاقمت أضعاف قيمة الضريبة  ال قانونية املواد إىل زيادات

ليت هي ا ، مما أهلب أسعار هذه املواد،املتضمنة يف القانون املايل
أصال ختضع إىل منطق املضاربة لفائدة جمموعة من احملتكرين 

فإن هذه  ،ضافة إىل ذلكإ. ضدا على مصلحة املستهلك
 ،ناءالزيادات الغري مربرة والغري قانونية ستنعكس عن قطاع الب

وخاصة  ،وسيعمق من أزمة السكن ،الذي يعرف أصال ركودا
  .بالنسبة للفئات الضعيفة

وقد حذرنا من خالل مناقشة قانون املالية إىل احتمال 
املضاربة يف غياب مراقبة وتدخل الدولة  وقوع هذا النوع من

مما يطرح على احلكومة  .سعار هذه املواد وغريهالتحديد أ
محاية للمستهلك وحفاظا على ضبط السوق والتدخل 

  .االستثمار يف قطاع السكن بكل أنواعه

عن اإلجراءات اليت تعتزم  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
ق واحلد وزارتكم اختاذها بتنسيق مع باقي الوزارات لضبط السو 

عرفها تسويق هذه املواد بدون من الفوضى العارمة اليت ي
صوصا لإلمسنت خ ،توحشاملحتكار الحسيب وال رقيب وا

وخاصة  ،نسائلكم عن عزم احلكومة ،وكذلك ؟واحلديد
لوضع خطط ردعية لتجنب استفحال ظاهرة  ،وزارتكم

 .وشكرا ؟االحتكار واملضاربة بشىت أنواعها
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جوابكم السيد الوزير. شكرا السيد النائب

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
ة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نيابة عن الحكوم

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السدة الرئيسة،

أكيد أنه السؤال ديالكم  .شكرا السيد النائب احملرتم
املتعلق بالتأثريات ديال التضريب ديال مواد البناء على 

هاد  يسمح لنا يفيف هذا القطاع غستهالك الاملستهلك وعلى ا
  .العجالة باش نعطيو بعض املعطيات املتوفرة هبذا القطاع
ابقة مث ال خيفى عليكم على أنه احلكومات الس

 ،ولوية ديال التنمية ديال القطاعاألعطت احلكومة احلالية أ
وهاد التنمية كانت تتطلب من احلكومات السابقة واحلكومة 

وخاصة  ،طاعاحلالية أن جتد متويالت هلاد الدعم ديال هاد الق
ملا  2112يف  ،وبالتايل .فيما يتعلق بالسكن االجتماعي

 نيف منها منهذه الضريبة على األمسنت كان اهلد تأحدث
جمموعة من  منولودخلناها للصندوق ديال السكن على أننا 

هاد  ،القطاعات واملشاريع اللي بالفعل كانت عندها إجيابيات
 111قريبا ب بدينا ت 2112بالفعل منذ اللي  الصندوق

الفعل ديال بعض الضرائب اللي  هباد وينمو ،مليون درهم
 وصلنا يفو  ،مليون درهم سنويا 100افت لو حبوايل تض
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ديال املليار وزيادة  2الصندوق تكون فيه  إىل أنه هاد 2111
وهذا أقول اللي مكن باش  ،نوهذا اللي مكّ  ،ديال الدرهم

زات هي الربنامج ديال اإلجنا ، هادجزو جمموعة من اإلجنازاتنن
ديال املليار  1الصندوق  اعطى هلا هاد ،مدن بدون صفيح

مليار درهم،  4.2ديال الدرهم، هيكلة السكن غري القانوين 
واقتناء األراضي وجتهيزها  ،مليون درهم 611برنامج الفوكارمي 

مبعىن أنه لو مل  .مليون درهم 211السكن االجتماعي  لفائدة
ما كانش  2112ري على اإلمسنت من تكن هذه الضريبة غ

ننجزو هاد اإلجنازات املتعلقة هباد التوفري اللي تكلمت ممكن 
  .لكم عليه

بالفعل القانون ، و 2112 هذا باإلضافة على أنه يف
لكن األرقام  .كانت فيه بعض الزيادات  2114املايل ديال 

اللي عندنا السيد النائب احملرتم غتبني لكم بأن بالفعل 
 بقدر ما أن اإلشكال هو يف ،الزيادات ال ماشي يفاإلشك

عدم بالفعل األخذ بعني االعتبار  املضاربة اللي كاينة ويف
 ا هادوكثري من املضاربني استغلو  ،املسألة ديال املنفعة العامة

عندي املعطيات اللي تتقول أنه  .لزيادة باش بالفعل يكونا
املسلحة بالنسبة احلديد على اخلرسانة  الزيادة اللي كانت يف

 ت ويفناألمس عندي األرقام يف ،مرت مربع 61للمنزل ديال 
وال  concassageستخرجة إما من احلجارة ال الرمال امل

مرت مربع  61 كل منزل ديال يف ،بان الشواطئكثالرمال ديال  
 املواد غادي تعطينا زيادة يف هاد الزيادات اللي تزادت ف هاد

 1412ب  احلالة األوىل و درهم يف 916املنزل ككل ب 
مرت مربع الزيادة  61احلالة الثانية، مبعىن منزل ديال  درهم يف

 قانون املالية ب الزيادات اللي جات يفالقصوى على حس
  .درهم 1412توصل غ

 الزيادات اللي جات يف إذن اإلشكال ماشي يف
ألنه تتعطينا جمموعة من اإلجيابيات اللي  القانون املايل،

 ،وأوال تيكثر من العرض ديال السكن ،م عليهاتكلمت لك
  .راقبة امللكن كاين إشكاالت يف

بدات  ،مثال كنموذج ديال املقالع ،فيما يتعلق بالرمل
 ،املنطقة ديال الغرب خرجت بعض الدوريات يف ،الدوريات

واستطعنا على أننا حنصرو واحد اجملموعة ديال الناس اللي 
وكاين  ،غادية اتبعة يف حقهم راهواآلن راه املسطرة امل .ازادو 

القانون أساسا  ،إطار القوانني اجلديدة اإلجراء اللي هو اآلن يف
 .للي عندو عالقة باالسرتاتيجية ديالا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب للسيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد وديع تنماللي
من و ه أنإال . لى اإليضاحات السيد الوزيرشكرا ع

خاصة بعد القرار احلكومي األخري املثري  ،باب املفارقات الغريبة
واملتعلق بتقليص نفقات االستثمار  ،للجدل دستوريا وسياسيا

مليار درهم، الشيء الذي سيكون له وال شك  14ب 
ويف الوقت ذاته  ،انعكاسا على املشاريع التنموية واالجتماعية

شيء سيتحمله  وهو ،سنعمل على تضريب مواد البناء
وسيؤثر على الدورة االقتصادية املأزومة  ،املستهلك مباشرة

أصال، هذا كله يبني مدى االرتباك احلاصل يف التدبري احلكومي 
ليربالية  نظرة مشولية تتمحور حول سن سياسات وغياب
  .كما هو احلال اليوم يف فضاء االحتاد األورويب،  اجتماعية
ض القطاعات قانون كانت احلكومة سنت يف بع  اإذ

فإن التشجيعات الضريبية  ،األفضلية للمقاوالت املغربية
املقاولة  هااملمنوحة للشركات األجنبية ال بد وأن تستفيد من

على سبيل املثال السيد  .املغربية لتشجيع االستثمار والتشغيل
سنة بالنسبة  21اإلعفاء الضرييب اللي تيوصل تقريبا  ،الوزير

واللي الربح الصايف دياهلا تيتحول إىل  ،ةللشركات األجنبي
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بدون إعمال مسطرة االستثمار اليت تقتضي نسبة  ،اخلارج
  .يف بالنسبة لالستثمار داخل الوطنمائوية من الربح الصا

قالع عن ممارسة اخلطابات السياسية اإل ،وكذلك
 اشى وتطلعاتناوإقرار مبدأ صحة املعلومة مبا يتم ،االستهالكية
فإن  .غرب الرخاء والتقدم والعدالة االجتماعية واجلبائيةيف بناء م

 ،كانت قضية أقاليمنا الصحراوية هي قضيتنا الوطنية األوىل
فإن قضية رخاء وتقدم شعبنا هي قضية وطنية تتطلب كذلك 
عقد مناظرة وطنية حول التحديات اليت تواجه اقتصادنا 

يها وافق علوذلك بغية سن سياسات اقتصادية مت ،الوطين
 .معارضة وأغلبية، شكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب

. هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة ضمن جدول أعمالنا
 .ورفعت الجلسة نشكركم على حسن مسامهتكم معنا

 
 
 
 


