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محضريبلجليليبلخةميلي بلخميين

باتةليخ: اإلثنين 15 ربيع األول 1439 )4 دجنبر 2017م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  بوفراشن  حياة  السيدة  بارئةسل: 
النواب.

باتوق ت: ثالث ساعات وخمسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعمة4:  جد 4ي
الحكومية التالية:

الداخلية؛ .•

الصحة؛ .•

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .•
الهجرة؛

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية. .•

باي دةيح ةةيبوفربشن،يلئييليبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

على بركة هللا نفتتح الجلسة،

بايةنةيباوزلبءيبملحت4مون،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

بمقتضيات مواد  اململكة، وعمال  100 من دستور  للفصل  طبقا 
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نلتقي مرة أخرى في جلسة لألسئلة 
الشفهية في إطار مراقبة العمل الحكومي، يتضمن جدول أعمال هذه 
الجلسة املباركة 33 سؤاال موزعة على 9 قطاعات مختلفة، تفضلوا 
السادة النواب، تفضلوا باش نبداو الجلسة إيال اسمحتو، تفضلوا، 

شكرا.

قبل أن نبدأ في هذه الجلسة، سأطلب من السيدة األمينة للتفضل 
بتالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، السيدة األمينة تفضلي.

بادةئبليباي دةيأسمةءيبغالاويأم دليبملجلس:

شكربيباي دةيبارئييل،

بيميهللايبارحمنيبارح م.

توصلت رئاسة الحكومة من رئاسة الحكومة بمشروع قانون رقم 
69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد األصول؛

ثانية  قراءة  إطار  في  الرئاسة  توصلت  املستشارين  مجلس  ومن 
بمشروع قانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل 
الجمعوي، وذلك بعد تعديل املواد 1 واملادة 20، 21، 27 وعنوان الباب 

الثاني منه؛

وبخصوص مقترحات القوانين، توصلت الرئاسة باملقترحات اآلتية:

به  تقدم  بالخارج،  املغربية  الجالية  يتعلق بمجلس  مقترح قانون 
وباقي  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  اإلدري�ضي  األزمي  إدريس  السيد 

أعضاء فريقه؛

ومن السيدات والسادة النواب أعضاء املجموعة النيابية للتقدم 
العامة على  املنفعة  بإظفاء صفة  يق�ضي  قانون  بمقترح  واإلشتراكية 

جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ؛

ومقترح قانون يق�ضي بإحداث تعويض الخريجين حاملي الشواهد 
العليا في وضعية البحث عن الشغل.

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 20 نونبر إلى 4 دجنبر 2017 : 232 سؤاال شفويا، 252 
سؤاال كتابيا، 82 جوابا على أسئلة كتابية، وتم سحب سؤالين شفويين.

للمرة  بالغائبين  يتعلق  بالغياب، قرار  تتعلق  هناك قرارات أخرى 
الثانية في جلستي األربعاء 15 نونبر 2017 الصباحية واملسائية، تطبيقا 
ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69 
ملجلس  الداخلي  النظام  من  و147   146 املادتين  بمقتضيات  وعمال 
النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم تغيبوا 
تطبيق  تقرر  الدورة،  هذه  خالل  الثانية  للمرة  العامة  الجلسة  عن 
مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من 
املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة 
اإللكتروني،  وموقعه  للمجلس  الداخلي  والنشرة  للبرملان،  الرسمية 
النواب حسن عكاشا، عدي خزو،  ويتعلق األمر بالسيدات والسادة 
الثاني  القرار  يتعلق  البوزيدي،  اإلدري�ضي  هللا  عبد  العمري،  كمال 
بالغائبين للمرة الثانية في جلستي 23 أكتوبر وجلستي األربعاء 15 نونبر 

2017 الصباحية، عبد هللا البوكيلي، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة أمينة املجلس، إيال اسمحتوا، حتى نتفادى مشاكل 
الغياب، للتذكير فقط هللا يخليكم اللي حامل معاه البطاقة يوضعها هللا 

يخليكم، وشكرا جزيال، قبل تفضل أ سيدي.
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بادةئبيباي ديعبديهللايبو بنوي)نقطلينظةم(:

شكربيباي دةيبارئييل،

طبعا حنا في جلسة دستورية والفصل 19 من الدستور اللي كيتكلم 
على املناصفة، وأول مرة في تاريخ هاذ املؤسسة كنشوفو 3 نساء على 
املنصة، فهي مناسبة باش أوال حنا فرحين بهاذ اللوحة وبهاد الرئاسة، 
وثانيا باش نشدو على أيدي لجنة املناصفة اللي تشكلت اليوم ودارت 

البرنامج ديالها اليوم، واليوم كاينة هاد الجلسة، فهنيئا لكم شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا على هاذ املالحظة اللي أنا بديتها بمجرد دخولي، درت لهم هاذ 
املالحظة شكرا جزيال، وفعال هذا يوم تاريخي شكرا لكم جميعا، قبل 

الشروع في بسط األسئلة، تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديبلحيةني)نقطلينظةم(:

كما في علمكم أنه مجلس املستشارين ومجلس النواب كانوا كيعقدو 
مجلس  تفرق  حنا  هلل  الحمد  اليوم  الثالثاء،  يوم  ديالهم  الجلسات 
املستشارين مع مجلس النواب، لهذا كنطلبو باش القانون الداخلي 
يكون فيه تعديل على أساس أنه باش ما نبقاوش جالسين حتى ل 3 
ونصف، ثانيا بغينا حتى الحصة ديال األسئلة تزاد فيها شوية تالوقت، 

كيجيو النواب من الصباح، كيكون عندهم الفرق مجتمعين، كنبقاو 

جالسين في الكلوارات، لهذا كنطلبوا باش نبداو في 2 ونصف وحتى ل 6 

ونصف، وما نبقاوش واحد جاي من الداخلة، على سؤال ديال مينت 

ونصف، ما معقوالش دقيقة ونصف ما معقوالش، لهذا بغينا باش 
زيادات في الحصة ديال األسئلة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، سيرفع هذا ملكتب املجلس، قبل الشروع في بسط األسئلة 

املبرمجة لهذا اليوم، أود أن أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين 

على أنه ستعقد جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على 

املشاريع القوانين الجاهزة.

 كما توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات 

مع البرملان واملجتمع املدني، يخبر فيها طلب السيد وزير التجهيز والنقل 

إلى آخر  املبرمجة لقطاع الصحة  واللوجيستيك واملاء إدراج األسئلة 

الجلسة نظرا لرتباطه بإلتزامات طارئة، كما يخبر أيضا بطلب السيدة 

كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

املدينة املكلفة باإلسكان أنه هي من ستتولى اإلجابة عن األسئلة املوجهة 

إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 

وعليه تطلب تقديم السؤال الوحيد املوجه إلى قطاعها وإدارجه بعد 

اإلجابة عن السؤالين املتعلقين بهذا القطاع.

حضربتيباي دبتي بايةنة،

قطاع  الداخلية،  لقطاع  املوجهة  باألسئلة  الجلسة  هذه  نفتتح 
الداخلية يتوفرعلى 12 سؤال منهم 7 أسئلة كلها لها وحدة املوضوع، 
وبالتالي سنتلقى األسئلة دفعة واحدة وسيتولى السيد الوزير املنتدب 
باإلجابة عليها بإجابة مشتركة، وبعد ذلك 5 أسئلة ستطرح تباعا حسب 
لبالدنا  األمنية  بالوضعية  األمر  يتعلق  إذن  األول  السؤال  املوضوع، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال من الفريق، تفضلي السيدة 

النائبة.

بادةئبليباي دةيسع دةيآيتيبوعلي:

باي دةيبارئييل،

باي ديباوزير،

 نسائل حكومتكم عن اإلستراتيجية التي وضعتها ملكافحة الجريمة 
وحماية املواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم؟

باي دةيلئييليبلجليل:

الثاني للسيدات والسادة النواب  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديس دييببربه ميبلجمةني:

السؤال حول اإلختالالت األمنية في بعض مدن اململكة؟

باي دةيلئييليبلجليل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 

الفريق اإلشتراكي.

بادةئبيباي ديعبديبافتةحيأهليمكي:

ما هي اإلجراءات اإلستعجالية التي ستتخذ الستتباب األمن بعدد من 

القرى ومدن اململكة لحماية املواطنين من بطش املجرمين واملنحرفين؟

باي دةيلئييليبلجليل:

النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 

املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

بادةئبيباي ديسع ديبنم لي:

السيد الوزير، نسائلكم عن ظاهرة الكريساج التي أصبحت في املدن 

والقرى بصفة غير متناهية، ما هي اإلجراءات املتخذة من أجل الحد من 

هاذ الظاهرة حتى يحس املواطن بروح األمن؟ وشكرا.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديز يتن:

شكربيباي ديبارئييل،

نحن في فريق العدالة والتنمية نثمن الجهود التي يبذلها العديد من 
رجال األمن والعديد يعني من كل السلطات املحلية ملكافحة الجريمة 
املنظمة، سواء في تهريب املخدرات أو نشر يعني الجريمة عن طريق 
والنساء،  املتنقلين  وتروع  السكان،  تروع  التي  املسلحة  املجموعات 
وخصوصا صباحا عند توجههم إلى مقرات عملهم وسلب ممتلكاتهم 
كما تفضل السيد النائب الذي اصطلح عليهم مصطلح الكريساج، هذه 
الظاهرة تعرفها العديد من املدن، نتيجة انتشار الحبوب املهلوسة، 
نتيجة انتشار املخدرات في األماكن وفي نقط سوداء يعرفها العديد من 
املواطنين ويعرفها كذلك العديد من رجال السلطة، لذلك نريد السيد 
الوزير ونريد يعني من الوزارة املكلفة أن يعني في هاذ املجلس املوقر أن 
تبين ما هي يعني املقاربة التي ستقاربها الحكومة ملكافحة هذا النوع من 

الجريمة وملكافحة هذا النوع من ترويع املواطنين واملواطنات؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، السؤال السادس للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق الحركي، السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديفض لي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

لتعزيز  الحكومية  باملجهودات  يتعلق  الحركي  الفريق  في  سؤالنا 
الحكامة األمنية ومحاربة الجريمة والتطرف واإلرهاب؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال السابع واألخير وهو آني للسيدات والسادة النواب 
املحترمين فريق التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديعبديباون نيخراوش:

وعن  بالدنا،  في  األمنية  الوضعية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
على  والحرص  للحفاظ  الحكومة  اتخذتها  التي  والتدابير  السياسات 

سالمة وأمن املواطنات واملواطنين؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السيد الوزير املنتدب، تفضلوا للمنصة للجواب.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيبارئييليبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

أتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب املحترمين على طرحهم 
من  علما  إلحاطتكم  فرصة  وهي  ببالدنا،  األمنية  الوضعية  موضوع 
خاللكم الرأي العام الوطني بحقيقة الوضع األمني، وبمختلف املعطيات 
املرتبطة بذلك، اهتمام السادة البرملانيين بالوضعية األمنية المسناه 
جليا خالل مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية باللجنتين 
البرملانيتين املختصتين بمجل�ضي النواب واملستشارين، حيث سجلنا بكل 
فخر واعتزاز إجماع السادة البرملانيين على أهمية العمل الجاد الذي يقوم 
به مختلف املتدخلين في املجال األمني، وتثمينهم للمقاربة اإلستباقية 
املعتمدة وكذا التدخالت األمنية الحازمة في مواجهة املتربصين بأمن 

اململكة.

وقد الحظنا حرص الجميع على تهنئة كل املصالح األمنية والترابية 
على هذا األداء املتميز، وعلى املجهودات املبذولة من أجل املحافظة على 
أمن البالد وسالمة األفراد واملمتلكات، وعلى روح التضحية وخصال 
املسؤولية وأداء الواجب التي تالزم سلوك مختلف مكونات املصالح 

األمنية.

إن إجماع السادة النواب السيدات والسادة النواب واملستشارين 
على نجاعة وفعالية آداء هاته املصالح، يفيد بأن هناك وعي جماعي 
بقيمة املجهودات األمنية املبذولة وبجسامة التحديات املطروحة في 
محيط إقليمي مضطرب نعلم جميعا املخاطر األمنية التي تهدده، والتي 

تتخذ أشكاال مختلفة ومن مصادر متعددة.

واألكيد أن تجاوبكم اإليجابي كممثلي األمة بشأن هذا املوضوع ال 
يمكن له إال أن يعطي لوزارة الداخلية ولجميع املصالح األمنية، نفسا 
جديدا لتواصل النهوض بواجباتها األمنية على أحسن وجه، خاصة في 
ظل التطورات املتسارعة التي تعرفها الجريمة سواء مما يتعلق منها 
باملخاطر اإلرهابية، أو ما يرتبط بتداعيات الجريمة الدولية املنظمة، 

وباقي الجرائم اإلعتيادية.

باي دةيبارئييليبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

يشكل تعزيز الوضعية األمنية موضوع توجيهات سامية متواصلة 
والذي  وأيده،  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
الدول  اململكة املغربية في صدارة  تبقى  يحرص كل الحرص على أن 
اآلمنة واملستقرة، وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية، فإن الحكومة 
تضع دعم القدرات األمنية وتمكينها بالوسائل املادية والبشرية الالزمة 
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في صلب برنامجها بحيث ال تذخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك وفق 
اإلمكانات واملوارد املتاحة.

تجعل  األمنية  واملصالح  الداخلية  وزارة  فإن  األساس  هذا  وعلى 
من هذا املوضوع في طليعة مهامها من خالل اعتماد إستراتيجية أمنية 
محكمة، وخطط عمل متعددة األبعاد، يتم تحيينها باستمرار، لجعلها 
قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع وعلى مسايرة مستويات تطور 

الجريمة، فضال عن التغييرات التي يعرفها املحيط اإلقليمي والدولي.

أعتقد بأنه بفضل اإلستراتيجية األمنية املعتمدة، فقد استطاعت 
على  اعتمادا  إيجابية،  جد  أمنية  نتائج  تحقق  أن  املغربية  التجربة 
منظومة وطنية متكاملة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات 
كافة الفاعلين في امليدان وهو املكسب الذي شكل سندا قويا أفاد بشكل 
كبير مسارنا التنموي وجعل بالدنا مرجعا في اإلستقرار واألمن، ونموذجا 
في كيفية مواجهة التهديدات اإلرهابية التي تحيط ببالدنا كخطر دائم 

ومستمر.

واألكيد أن الفضل في كل ذلك يعود أوال وأخيرا لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده الضامن األول ألمن واستقرار 
الوطن، وراعي املصالح األمنية بمختلف مكوناتها، حيث ما فتئ جاللته 
يشيد في العديد من خطبه السامية بأدائها ويدعو إلى ضرورة التنسيق 

بين جميع مكوناتها على اعتبار أن أمن املغرب واجب وطني.

باي دةيبارئييليبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

إن أداء املصالح األمنية والترابية في امليدان خير دليل على املجهودات 
املبذولة لتعزيز إحساس املواطن باألمن وتعزيز ثقته في املقاربة األمنية 
هاته  جميع  تقوم  االعتيادي  اليومي  عملها  عن  ففضال  املعتمدة، 
املصالح بشكل مشترك عبر اللجان اإلقليمية لألمن، التي تعمل بإشراف 
من الوالة والعمال بحمالت تطهيرية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك في 
مختلف النقاط التي تعرف سلوكات إجرامية مثيرة لالنتباه، حيث يتم 

تحقيق نتائج جد جيدة تلقى استحسانا كبيرا من طرف املواطنين.

ما  على  مؤشر  خير  الوطني  املستوى  على  املسجلة  األرقام  وتبقى 
نتمتع به من أمن واستقرار، حيث ال يتجاوز معدل الجريمة ببالدنا 
بكل أنواعها 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهي من أقل املعدالت 
في دول العالم، ولطمأنة الرأي العام بشكل أكبر، من الالزم القول أن 
معدل الجرائم بشكل عام عرف استقرارا منذ سنة 2015، كما أن 
معدل الجرائم التي تمس اإلحساس باألمن لم يشهد أي ارتفاع طيلة 
السنوات املاضية، بل لقد عرف هذا املعدل انخفاضا ملموسا عبر 
 ،2014 سنة   %-1 نسبة  تسجيل  من خالل  األخيرة  األربع  السنوات 
و8-% سنة 2015 ليعرف الوضع استقرارا سنة 2016، قبل أن يعود 

االنخفاض ب %0.17 خالل 10 أشهر األولى من هذه السنة.

ولتقريب مجلسكم املوقر من املعطيات امليدانية، ال بد من التأكيد 
على أن مصالح األمن الوطني على سبيل املثال، قامت خالل سنة 2017 
وإلى نهاية شهر شتنبر بحل اإلشكاالت املطروحة على مستوى 378974 
قضية من بين 420664 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92.23%، 
وهو من أفضل املعدالت عامليا، وبالنسبة للجرائم املقرونة بالعنف، 
والتي تؤثر سلبا على اإلحساس باألمن، فقد تمكنت مصالح األمن برسم 
نفس املدة من معالجة 29167 قضية، قّدم بموجبها 30695 شخصا 

أمام العدالة.

في  منخرطا  نفسه  املغرب  يجد  املتميز  الجغرافي  موقعه  وبحكم 
مواجهة قوية ويومية ضد شبكات الهجرة السرية واإلتجار في املخدرات 
وكذلك الشبكات اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود، وقد مكنت الجهود 
املبذولة من إحباط أزيد من 50.000 محاولة هجرة غير الشرعية نحو 
أوروبا، وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان اإلتجار في البشر 
منذ بداية سنة 2017، فضال عن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في 
مجال محاربة املخدرات، حيث تم خالل هذه السنة حجز أكثر من 71 
طن من مادة الشيرا وأكثر من طنين ونصف من مادة الكوكايين التي 
تحاول بعض العصابات تهريبها انطالقا من سواحل أمريكا الالتينية في 

اتجاه أوروبا مرورا بالتراب الوطني.

مقاربتنا األمنية املدعومة بنتائج ميدانية جيدة، ساهمت في تعزيز 
فهناك  املختصة،  الدولية  املؤسسات  نظر  وجهة  من  املغرب  صورة 
آمنا  بلدا  املغربية  اململكة  في  ترى  التي  األجنبية  التقارير  من  العديد 
ومستقرا عربيا وافريقيا بحكم وجوده في وضعية أمنية جيدة، على 
عكس ما هو عليه الوضع في بعض املناطق حيث املخاطر األمنية مرتفعة 
في دول ومرتفعة جدا في أخرى، كل هذه املعطيات تدفعنا للقول بما 
ال يدع مجاال للشك بأن الوضعية األمنية جد مستقرة ومتحكم فيها 
بشكل كبير مما يفنذ انطباع التهويل الذي يروج له البعض بشكل مبالغ 
فيه، هذا مع العلم أن كل ما يتم الترويج له يتم التعامل معه في حينه، 
بكل مسؤولية من طرف املصالح األمنية حيث تؤخذ جميع املعلومات 
الجدية كمصدر من املصادر التي يتم االعتماد عليها لتحسين وتعزيز 

خطط العمل في املجال األمني.

باي دةيبارئييليبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

إن تحقيق أق�ضى درجات األمن هو تحدي ال يعني املصالح األمنية 
وحدها، بل هو قضية مجتمعية تهم جميع فئات املجتمع املغربي، كل 
من موقعه بدءا من دور األسرة واملدرسة في إشاعة املواطنة الصالحة، 
التحسي�ضي  بالدور  ومرورا  األفراد  وسط  القويم  السلوك  وترسيخ 
وانتهاءا  السياسية  والهيئات  املدني  املجتمع  لجمعيات  والتأطيري 
بالدولة التي يبقى أساس وجودها مرتبط بتوفير األمن واالستقرار وتعزيز 

الشعور بالطمأنينة لدى عموم املواطنين.
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بالدنا والحمد هلل تتوفر على كل هاته املقومات، فقط يجب الرفع 
املتزايدة  األمنية  التحديات  مواجهة  في  الجماعي  االنخراط  وتيرة  من 
واملتسارعة، مما سيشكل خير سند للمصالح األمنية التي لنا كامل الثقة 
في مهنيتها وكفاءتها وقدرتها على التفاعل بشكل قوي مع مختلف املخاطر 
األمنية املطروحة داخليا وخارجيا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير املنتدب، نمر إذن إلى أخذ التعقيبات السادة 
والسيدات النواب فريق األول الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بادةئبليباي دةيسع دةيآيتيبوعلي:

السيد الوزير املنتدب، أوال كنفرقوا بين الجريمة التي تهدد األمن 
العام وهنايا البد ما نشكروا املجهودات املبذولة فيما يخص محاربة 
اإلرهاب والجريمة املنظمة، ولكن حنا اللي كنهضروا عليه أيضا، هو 
األمن العام للمواطنين، السيد الوزير، تف�ضي الجريمة أدى إلى غياب 
اإلحساس باألمان، ألنه كيصبح املواطن في كل لحظة مهددا في حياته، 
النشل تحت تهديد السالح، السرقة، االعتداء على املمتلكات، االعتداء 
على الناس، هذه أمور ال نريد التهويل منها، ولكنها في الواقع أنا على أشكك 
في األرقام، ولكن أتحدث باسم املواطن العادي الذي ال يحس باألمان ال 
في الشارع العام وال في بيته، أنا أيضا أقسامك الرأي بأنه الجريمة هي 
واحد الظاهرة مركبة، يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي وما إلى 
ذلك، ولذلك تعتبر موضوعا ملجموعة من املؤسسات، األسرة، املدرسة 
إلى غير ذلك، ولكن نحن أمام هذا الواقع الذي ال ينتظر، نتمنى أن تكون 
هناك سياسة رادعة، أوال بتجفيف منابع الجريمة التي هي في كثير من 
املدن معرفة بأماكنها وبأسماء العصابات التي تديرها، وكذلك تجفيف 
املنابع ديال املخدرات ألنها هي اآلفة القاتلة للشباب، وكذلك بالدعم 
املادي والبشري ألجهزة األمن التي تعمل بروح وطنية كبيرة أحيانا كثيرة 

محفوفة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن الفريق املوالي فريق األصالة واملعاصرة.

بادةئبيباي ديس دييببربه ميبلجمةني:

السيد الوزير املحترم، أول سؤال كنتلقاو به فين نخرجوا من هاذ 
أو  القداء  عن  السؤال  وقبل  املواطنين،  طرف  من  املحترمة  القاعة 
الكهرباء أو الطريق، يسولونا على األمن، األمن باعتبارو يعني أهم جزأ 
في حياة اإلنسان، هاذ األمن يعني طبعا ما�ضي وزارة الداخلية وحدها 
اللي عندها عالقة بهاذ القطاع أو هاذ املوضوع، هناك قطاعات مختلفة 
يعني يدخل ضمن سياسة الحكومة اللي طبعا هاذ السياسة املواطن 
شعر بالفشل ديالها، شعر بللي هاذ السياسة ما تالءمش مع الطموح 

يعني  بالرباط  الحاجة هنا  في دوار  املغاربة، ألنو ما وقع مؤخرا  ديال 
الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أحد الشباب اليافع من طرف شاب 
آخر هو يعني مسألة تسائلنا جميعا، تسائل الحكومة بصفة مباشرة ألنو 
هناك مسؤولية على الضحية ومسؤولية على الجاني، هذه الحكومة 

ملزمة، ملزمة..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الفريق اإلشتراكي، لكم الكلمة.

بادةئبيباي ديمحمديبحويط:

السيد الوزير، ما يمكنش نكرو املجهودات اللي قامت بها الوزارة 
ديالكم في هاد املقاربة األمنية ومحاربة الجريمة، لكن السيد الوزير، 
حنا بالنسبة لينا في الفريق اإلشتراكي حنا اللي كنشوفو هاذ املجهودات 
اللي ندارت على مستوى املدينة في إحداث هاذ الفرق ديال التدخل 
السريع، وهاذ الرقم األخضر ديال 19 اواحد العدد ديال اإلجراءات، 
حنا كنشوفوا هاذ الجريمة السيد الوزير انتقلت للعالم القروي، في 
العالم القروي وفي املناطق النائية كاين القرقوبي، كاين املاحيا، كاين 
واحد العدد داملخدرات أمام الثانويات وأمام اإلعداديات، بغينا السيد 
الوزير شنا هي املقاربة األمنية بالنسبة العالم القروي، العالم القروي 
اللي كنلقاو مساحات شاسعة، كنلقاو مثال جماعات اللي مثال كتلقى 
واحد العدد ديال الساكنة ديال 80 و90 و100 ألف نسمة عندها واحد 
املركز ديال الدرك امللكي اللي ما كيتعداش األفراد ديالو 5 وال 6 وال 7 
ديال العناصر مع هاذ املساحات الشاسعة، كنلقاو الكريساج السيد 
الوزير أمام باب اإلعداديات وأمام باب الثانويات، ما نصيب العالم 
القروي من هاذ املقاربة األمنية ومن هاذ السياسة األمنية ككل السيد 

الوزير؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، يليه املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد 
النائب.

بادةئبيباي ديسع ديبازيدي:

السيد الوزير، إذا كان املغرب قد تمكن من التموقع على الصعيد 
الدولي في مكافحة اإلرهاب من خالل كل األجهزة األمنية، فإن انتشار 
الجريمة وما أصبح يعرف اليوم بالكريساج أصبح موضوع الساعة، 
من  بالرغم  املواطنين،  لدى  االطمئنان  عدم  من  نوعا  خلق  بحيث 
املجهودات الجبارة التي تقوم بها األجهزة األمنية من طنجة إلى الكويرة، 
ونحن السيد الوزير في املجموعة نطرح هذا السؤال، إيمانا منا بأن األمن 
واإلستقرار هما املدخل األسا�ضي لتشجيع اإلستثمار وخلق التنمية، وهو 
ما يقت�ضي دعم القدرات األمنية لبالدنا بشريا وماديا، خصوصا وأننا 
بصدد التحضير الستضافة تظاهرات قارية ودولية مهمة، شكرا السيد 

الوزير.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، يليه فريق العدالة والتنمية، السيد النائب تفضل.

بادةئبيباي ديأحمديأنلبق:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكربيباي ديباوزير،

هذه القاعة شاهدة على إثارة هذا املوضوع في الوالية السابقة وفي 
الوالية السابقة عدة مرات، نظرا الرتباطه األسا�ضي باملواطن، نجدد 
طرحه لعله يجد آذانا صاغية مرة أخرى، خصوصا أنه في فريق العدالة 
والتنمية كنثمنوا املجهودات اللي كتبدل على هذا املستوى من طرف 
رجال األمن، رجال الدرك امللكي القوات املساعدة، مختلف األجهزة 
األمنية تبدل مجهودات كبيرة، ولكن ال زال عندنا نقص كبير في املحاور 
التي أثيرت سواء ما يتعلق باملخدرات أمام املؤسسة التعليمية، ما يتعلق 
بمقاهي ديال الشيشة، ما يتعلق بالسرقة باستعمال الدراجات، اآلن 
الداخلية  السيد وزير  املغربية،  املدن  في كثير من  أصبحت متفشية 
السابق صرح في هذه القبة املحترمة أن هناك 100 جماعة أو مركز 
حضري غير مجهز، أوال تتواجد به مفوضية األمن، واعطينا في الوالية 
السابقة النموذج ديال إحدى الجماعات بسوس ماسة اللي هي جماعة 
القليعة اللي كلنا فيها 100 ألف نسمة، وهاد العدد ديال السكان كيتزاد 
هاذي  واحد من 9%  بمعنى  األمن،  بدون مفوضية  أخرى  بعد  سنة 
السيد  ديال  التزام  نأكدوا وعندنا  الوزير، كنعاودوا  السيد  جماعة، 
بأنه مستعد لتوفير  رئيس الجماعة الحالي ها هي املراسلة، راسلكم 
إدارة لهاذ األمن، واستعمال املقر الحالي للجماعة ألن الجماعة كتبني 
مقر جديد لهاد األمن، كذلك في هاذ املراسلة املوجهة لكم مستعد يوفر 
التجهيزات األمنية من خالل أو عفوا التجهيزات الخاصة بهذه اإلدارة 
من خالل اتفاقيات الشراكة معكم، كذلك السيد الوزير تلقينا جوابا 
كتابيا من السيد الوزير السابق فيه بأن هاذ القليعة اللي هي معروفة 
في  داخلة  الوطني  الصعيد  على  ومعروفة  ماسة  سوس  صعيد  على 
املخطط ديال 2017/2013، بقات شهر في 2017 أين وصلت مفوضية 

األمن بالقليعة؟ شكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن مباشرة نمر إلى الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديفض لي:

شكربيباي دةيبارئييل،

نثمن في الفريق الحركي عاليا املجهودات التي يبذلها رجال ونساء 
األمن وجميع السلطات األمنية ببالدنا، الذين يعملون ليلي نهار من أجل 
حماية الوطن واملواطنين في أمنهم وممتلكاتهم، من جهة أخرى نذكر بأنه 

أجهزة األمن بعموميتها تحتاج إلى القوة البشرية واللوجيستيكية لتقوم 
بالواجب أحسن قيام، طبعا هناك بعض األقاليم املحدثة في املغرب ال 
تتوفر على األمن على سبيل املثال إقليم الدريوش الذي هو موجود في 
الحدود املغربية بين املغرب وأوروبا، أيضا بعض املناطق الحدودية التي 
تحتاج إلى دعم كبير، نعتقد بأنه الجانب األمني هو مرتبط بالتنمية في 
إطار القرب، أيضا يمكن التفكير مستقبال كذلك في األمن املحلي على 
غرار الدول التي نجحت في ذلك police municipale أو شرطة البلدية أو 
الشرطة الجماعية، كذلك البد من اإلعالم الوطني أن يشتغل على هذا 
املوضوع، ألنه سوف يمكننا أيضا من توعية املواطنين والحد من آفة 
هذه الجريمة املنظمة والغير املنظمة، موقعنا يقت�ضي ذلك وأستسمح 

ألقول لكم بأنه يجب..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن التعقيب األخير يعود لفريق التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديعبديباون نيخراوش:

األجهزة  تبذلها  التي  باملجهودات  ننوه  نحن  طبعا  الوزير،  السيد 
األمنية واملنظومة األمنية بشكل عام، وهذا يجعل بالدنا من أكثر الدول 
طبعا أمنا واستقرارا في املنطقة، وفي الواقع أن هاذ األمن واالستقرار 
هو جزء من رأسمال الرمزي الالمادي الذي يحق للمغرب أن يفخر به، 
ولكن مع ذلك نحن نطالب طبعا نطالبكم بسياسة أمنية استباقية 
بمعنى الوقاية من الجريمة، والوقاية من الجريمة تقت�ضي النزول إلى 
عدة قطاعات لسن سياسة حكومية مندمجة ملحاربة الجريمة والتدخل 

االستباقي قبل وقوع الجريمة.

السيد الوزير، ينبغي التنسيق بين مختلف األجهزة األمنية وإذا كان 
املغرب حقق واحد التقدم كبير في محاربة اإلرهاب وفي الجريمة اإلرهابية 
بشكل عام، نعتقد أن هاذ السياسة ينبغي أن تطبق أيضا في الجريمة 
يعني ذات البعد املحلي أو الجرائم الجنائية ألن بزاف ديال املواطنين 
ا احنا كنعرفو أن كان 

ّ
ال زالو ما مسكونين بالهاجس ديال الخوف، وخ

تقدم على املستوى األمني هاذ الهاجس ديال الخوف ينبغي أن يزول عن 
طريق يعني إشراك الساكنة وربط تحسين التواصل بين األجهزة األمنية 
والساكنة، عن طريق أيضا الرفع من الفعالية والنجاعة في التدخالت 
األمنية، ثم يعني فيما يتعلق ببعض الحوادث املنفصلة التي تحدث بين 

الفينة واألخرى.

باي دةيلئييليبلجليل:

ديال   3 واحد  باقي  املنتدب  الوزير  للسيد  بالنسبة  إذن  شكرا، 
الدقايق إيال كان ال، تعقيبات إضافية. التعقيبات اإلضافية تفضلوا إيال 
كانت تعقيبات إضافية، الفريق خاص يعني األغلبية تعقيب إضافي من 

األغلبية تفضل، تعقيب إضافي من العدالة والتنمية.
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بادةئبيباي ديمحمدياشكر:

باي دةيبارئييل،

التي  املناطق  أو  السهلية  الوزير، منطقة  السيد  إلى  أوجه كالمي 
تجلب اليد العاملة بصفة عامة، تجلب معها كذلك هي مجلبة كذلك 
لإلجرام بكل أنواعه، النموذج ديال منطقة السهلية ديال اشتوكة آيت 
باها حيث إذا توفرت في كل إقليم نوع من اإلجرام فإن هاذ املنطقة 
بالذات من ماسة، إلى سيدي بيبي، إلى الصفاء، إلى آيت اعميرة، بلفاع، 
انشادن، تجمع كل هاذ املكونات كل أنواع ديال اإلجرام، هنا في الريادة 
جماعة آيت اعميرة والتي سبق أن طالبنا فيها بحل مركز أو مفوضية 
لألمن الوطني، في القصر الكبير مصّل م�ضى إلى املسجد تعرض لإلجرام 
وتوفي على إثر ذلك، العبرة السيد الوزير توفير األمن كذلك أمام املساجد 
مثلما وفرناها أمام املدارس واملستشفيات بتوفير مجموعات أمنية، في 

النهاية ال بد أن نشكر املنجزات ديال رجال األمن، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ تفضل االستقالل والتعادلية.

بادةئبيباي ديمحمديبلحيةن:

السيد الوزير، ما يمكن �ضي نساو األمن الحدودي، الحدود كلها 
املصايب كلها كانت منها التهريب ديال البشر، التهريب ديال املخدرات، 
لهذا كنطلبو باش على األقل املناطق الحدودية اللي كتحتوي على تقريبا 
440 كلم من بوعرفة حتى طاطا، لهذا كنطلبو بإحداث ديال عمالة في 

بوجود  يتعزز  الحدودي  األمن  األقل هذاك  باش على  أرفود،  مدينة 

العمالة في املنطقة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

إضافي  تعقيب  إضافي؟  تعقيب  من  هل  األغلبية،  إضافي  تعقيب 

لألصالة واملعاصرة.

بادةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، كنطلبو حاجة واحدة أوال هو الرفع من املستوى 

اإلقتصادي واإلجتماعي لجميع املوارد البشرية اللي كتشتغل في املجاالت 

األمنية بكافة شرائحها، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، إذن هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، السيد الوزير 

املنتدب تفضل.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

شكرا على هاذ التعقيبات اللي العدد ديالها كيدل على اإلهتمام بهاذ 
املوضوع، أظن بأنه كيما جا في التدخل ديال أحد النواب املحترمين، 
كاين إنعدام األمن واإلحساس بانعدام األمن، أظن بأنه اللي موجود على 
الساحة هو القضية الثانية انعدام اإلحساس باألمن، وذلك راجع ألنه 
ملي كتكون أي جريمة ف�ضي بالصة كيتم التضخيم ديالها عبر الوسائل 
الحديثة اللي كاينة اليوم ديال التواصل االجتماعي وكتساهم في تخويف 
في  راه ما موجودش  ال�ضي  األرقام هاذ  املواطنين. ولكن ملي كناخذو 
األرقام، فعال خاص يكون مواكبة، ولكن هاذ املواكبة عندها حتى هي 

الشروط ديالها وعندها الوقت الالزم ليها، ألنه اليوم إيال كتشوفو.

أنتما دازت امليزانية، وزارة الداخلية كتحظى كل عام بواحد العدد 

مهم من املناصب، املناصب ديال املالية وهاذوك املناصب كلها تقريبا 

 بصفة 
ّ
 في القوات املساعدة، وال

ّ
كتم�ضي لتوظيف في األمن الوطني وال

أقل في الوقاية املدنية، إذن بحال هاذ العام كانت 8000 تقريبا راه كلها 

مشات لألمن الوطني، ولكن هاذ املجهود هذا راه دابا سنوات وحنا 

قايمين، هذا هو اللي عطانا هاذ اإلمكانية باش نواكبو، ولكن بما أنه كان 

هناك واحد النمو عمراني واحد النمو ديموغرافي وعندو مع داك النمو 

ديموغرافي ما�ضي متكافئ على صعيد التراب الوطني، هناك تجمعات جا 

في التدخل ديال بعض اإلخوان القليعة، اشتوكة ايت باها، ايت عميرة، 

كاين واحد العدد املناطق اللي خصها فعال ندوزو من التواجد ديال 
ي كتكون مفوضية تيكون 

ّ
الدرك امللكي، للتواجد ديال األمن الوطني، مل

واحد العدد أكبر بكثير من هاذ العدد، هاد العدد األكبر كثير خصو يتبرمج 

وخصنا نقومو بسميتو بإعداد الوسائل اللوجيستيكية والبشرية، اليوم 

عندنا درنا هاذ الخريطة ديال فيناهما املناطق اللي...، بعض املناطق راه 
إن شاء هللا في املستقبل القريب غادي تكون واجدة واملناطق األخرى 

غادي نديروا واحد البرمجة على هاذ...، غنديرو مخطط، حينت درنا 

املخطط الخما�ضي األول 2008-2012، اليوم دابا غنديرو مخطط آخر 

باش يمكن لينا نواكبو هاذ التواجد الديمغرافي على الصعيد الوطني، ال 

أظن بأن هناك كيما جا في، ظاهرة مركبة وزارة الداخلية كتقوم باللي 

عليها ولكن هذا الظاهرة فيها جميع القطاعات، بما فيها التعليم، بما فيها 

ل في هاذ القضية 
ّ
هاذ خصنا الحكومة كاملة، إن شاء هللا، خاصها تدخ

هاذي، انتشار الجريمة الكريساج بحال التشرميل، هو خرجات، ولكن 

اللي خصكم تعرفوا بأنه كل مرة مرة كتبان هاذ الظاهرة في الوسائل 

سميتو املواقع ديال التواصل االجتماعي...

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير املنتدب، إذن السؤال املوالي، سؤال عن حصة 
الجماعات من الضريبة على القيمة املضافة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.
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بادةئبيباي ديعمريخف ف:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

منتوجات  لتوزيع  لديكم  املعتمدة  املعايير  هي  ما  الوزير،  السيد 
الضريبة على القيمة املضافة على الجماعات الترابية؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

بحال إيال تبدل السؤال، ما كانش محطوط بهاد الطريقة هادي، 
ولكن يمكن لي نجاوب على: أوال- املعايير، املعايير كاين 2 ديال الحصص، 
كاين الحصة األولى كتوزع من 96 إلى يومنا هذا، لثالثة ديال الحصص، 
حصة جزافية اللي مقادة لجميع الجماعات، وكاينة حصة اللي كتم�ضي 
على حساب اإلمكانيات الجبائية، إيال كانت امكانيات جبائية كبيرة، 
هاديك الحصة كتقالل، بحال دابا الجماعات القروية ما عندهاش 
إمكانيات جبائية، الحصة ديالها كتكون أكبر من الجماعات الحضرية 
مثال، وكاينة الحصة الثالثة هي اللي كتشوف املجهود الضريبي، املجهود 
جا  كان  اللي  السؤال  القضية،  هاد  حساب  على  التحصيالت  ديال 
وأظن أنه بغيت نجاوب عليه ألنه كان هذا، كيقولوهاد السؤال أنه ما 
كتواكبش النمو ديال الحصة الضريبية ديال النمو الديموغرافي، ما 
كاينش عالقة مباشرة بين عدد السكان والحصة من TVA، كيما جا، 
وإيال بغينا ناخذوا األرقام من 2004 و2014 حيث خداو هضرو على 
2004 و2014، التزايد السكاني واحد املليون على تقريبا 33 مليون، 
 ،%  5 بواحد  زادت  األخرى   ،% زادت ب45  الضريبة  ديال  الحصة 

واألخرى بواحد 45 % إذن ما كايناش..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

بادةئبيباي ديعمريخف ف:

شكرا السيد الوزير املحترم على سعة صدركم، لكن تجميد حصص 
بعض الجماعات الفقيرة منذ 2013 بالرغم من تطور إعداد ساكنتها 
والذي واكبه كذلك ارتفاع في الكم والكيف لحاجياتها يتنافى مع مبدأ 
إعادة توزيع الثروة وتوفير البناية التحتية والخدمات اإلجتماعية بشكل 
عادي للساكنة القروية، فأنتم تعرفون كذلك حق املعرفة أن الجماعات 
الالزم  بالدعم  اليوم األول البد وأن تواكبوها  التي ولدت فقيرة منذ 
واملستمر لتمكينها من اإلستجابة للحاجيات امللحة للساكنة القروية، 
فمثال جماعة أكفاي بمراكش التي انفصلت على الجماعات األم 1992، 
بدأت جماعة صغيرة بساكنة قليلة واآلن تطورت وإرتفعت ساكنتها 
وكبرت احتياجاتها دون تطور مداخلها أو مواردها الذاتية أو عقاراتها، 

لذا نطلب منكم السيد الوزير، إنصاف هاذ الجماعات الفقيرة، وبالتالي 
الرفع من حصتها من الضريبة على القيمة املضافة بشكل يمكنها من 

أداء دورها التنموي، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا للسيد النائب، هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل 
السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، هذا مشكل TVA القانون املالي 85، تحدث ب30 
% تتم�ضي للجماعات، 96 درتو املنشور، من 96 إلى اآلن كاين مشكل، 
ما�ضي مشكل ديال جماعة صغيرة كبيرة، مشكل كبير، كيخص وال بد 
من مراجعة، الحكومة دارت على أساس أنه يخرج مرسوم ما خرجش، 
اليوم ما كاينش la visibilité، هادي أربع سنوات ما تزاد وال سنتيم 
في TVA، يعني هذا راه تيطرح إشكاالت، صحيح واحد العدد تاملدن 
تستفيد من التنمية، ولكن مدن أخرى ال تستفيد، لذلك ندعوكم أن 
هذا األمر مستعجل وكيخص تكون املواصفات واملعايير واضحة، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، إذن 
نمر إلى السؤال املوالي، الجواب ما عندوش الرصيد ما عندوش، السؤال 
مرحبا السؤال املوالي سؤال عن وضعية املهاجرين والالجئين باملغرب 
املشكل،  شنو  اسمحتوا،  إيال  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
الوزير ما بغاش يتكلم، وعارف راسو إيال بغا يتكلم، يتفضل ما كاين 

حتى مشكل، تفضلو السيد الوزير.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

شحال عندي ديال الوقت؟

باي دةيلئييليبلجليل:

كاين �ضي بركة أقل من دقيقة.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

اللي بغيت نقول هي أوال التجميد ديال الحصة ديال الضريبة على 
القيمة املضافة، هاذ السنوات األخيرة راه on est sur un plateau ما 
كتزادش، إيال جينا نعاودوا نديروا إعادة النظر في الحصص، �ضي غادي 
خاصني نقص لو، �ضي خاصني نزيدو، وقتاش غتكون املراجعة دابا حنا 
كنديروا دراسة ديال املراجعة، املراجعة خاصها تكون منين كتكون 
الضريبة على القيمة املضافة في ارتفاع، باش يمكن هاديك الساعة 

كتوازن.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن السؤال املوالي حول وضعية املهاجرين 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب  والالجئين 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديباتويمييبدجلون:

شكربيباي دةيبارئييل،

باي دبتي بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

لقد أبدى جاللة امللك اهتماما خاصا للسياسة الوطنية في مجال 
الهجرة..

باي دةيلئييليبلجليل:

إيال اسمحتوا نستامعوا للسيد النائب نسمعوا السؤال مهم جدا، 
تفضل السيد النائب عطيوه التوقيت دياله la règie عطيوا للسيد 
السؤال  يطرح  له  يمكن  باش  وقتكم  وعطيوه  دياله  الوقت  النائب 

تفضل.

بادةئبيباي ديباتويمييبدجلون:

قلت لقد أبدى جاللة امللك اهتماما خاصا بالسياسة الوطنية في 
مجال الهجرة وأعطى توجيهاته السامية من أجل رؤية جديدة إنسانية في 
فلسفتها، شاملة في مضمونها، مسؤولة في مقاربتها، رائدة على املستوى 
اإلقليمي، ما هو تقييمكم السيد الوزير للوضعية األمنية للمهاجرين 

واالجين داخل التراب الوطني؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

باي دةيبارئييليبملحت4مل،

بايةنةي باي دبتيبادوببيبملحت4مون،

إذا كانت اإلستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي أقرها 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده قد ركزت على 
البعد اإلنساني والحقوقي في تدبير هذا امللف، فإنها لم تغفل البعد 
األمني بالنظر لتنامي أنشطة شبكة تهريب البشر على الصعيدين الدولي 

والجهوي.

فهي  البشر  تهريب  ملحاربة شبكات  األمنية  بالتدابير  يتعلق  وفيما 
ترتكز على املحاور التالية:

- حماية ومراقبة الحدود وذلك للحد من أنشطة شبكات تهريب 
البشر؛

التي  القوارب  أنشطة  الحد من  بهدف  الشواطئ  تقوية مراقبة   -
تستعمل في تهريب املهاجرين الغير الشرعيين؛

- تعزيز العمل االستخباراتي الستباق أنشطة الشبكات اإلجرامية 
من أجل تشديد الخناق عليه وإنقاذ الضحايا من هذه الشبكات؛

الغير  املهاجرون  يتخذها  التي  األماكن  وبعض  الغابات  مراقبة   -
إلى  األمنية  اإلستراتيجية  هذه  أفضت  وقد  لهم،  كمأوى  الشرعيون 
تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في اإلحباط خالل سنة 2017 ألكثر من 
55 ألف محاولة للهجرة الغير الشرعية، وتفكيك أكثر من 100 شبكة 

إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر.

أما بالنسبة لحماية ضحايا الشبكات اإلجرامية وتقديم مساعدة، 
غير  في وضعية  للمهاجرين  الطوعي  الرجوع  تشجع  الداخلية  فوزارة 

قانونية وفي ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم وذلك بالتعاون..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديباتويمييبدجلون:

الصعيد  على  األمنية  التوضيحات  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
الوطني، ولكن أنا أكيد لقد تتبعتم السيد الوزير األحداث التي حصلت 
بمدينة الدار البيضاء بالقرب باملحطة الطرقية والد زيان واللي وقع 
اصطدامات بين األحياء املجاورة وما يناهز 850 مهاجر اللي لقاوا هذاك 
ملعب مستوطن لهم وفيه واحد العدد ديال العصابات اللي هي تشكالت 
وهاذ املجموعات اللي التكتالت اللي كتكون كتشكل واحد البؤر ديال 
التوتر داخل الوطن، ما�ضي غير في منطقة وال أخرى، وهذه التكتالت 
هذه هي السبب اللي كتجعل تشكيل العصابات وكذلك ويكون واحد 
العمل أمني، وهنا كنبغي نشكر عمالة ومقاطعة الفداء درب السلطان 

على..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إذن هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟ 
ال تعقيبات إضافية، نعم السؤال، نعم تفضل أسيدي تفضل السيد 

النائب.

بادةئبيباي ديبنليسيبرزمييبإلنلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتدمم لي)نقطلينظةم(:

سؤال  عندنا  األعمال،  جدول  في  تفاجأنا  احنا  الرئيسة  السيدة 
على نفس املوضوع وعلى عالقة باألحداث ديال الدار البيضاء فإذا به 
السؤال ديالنا هو وجه إلى وزير الداخلية، فإذا به يبرمج في آخر الجلسة 

موجه لقطاع حكومي آخر، فما هو السبب؟ شكرا.
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باي دةيلئييليبلجليل:

الحكومة هي التي توافق على..، تفضل، شكرا، إذن نمر إلى السؤال 
املوالي شكرا، السيد النائب سجل املالحظة ديالو إذن غادي ندوزو 
الفقر  ملكافحة  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  حول  املوالي  للسؤال 
وتقليص العجز في البنيات التحتية األساسية بالعالم القروي للسيدات 
عن  املوالي  السؤال  بخير،  يجازيك  هللا  الرئيس  السيد  والسادة، 
اإلجراءات الحكومية املتخذة ملكافحة الفقر وتقليص العجز في البنيات 
التحتية األساسية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

بادةئبيباي ديحينيباعدصر:

السيد الوزير، ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة ملحاربة الفقر 
وتقليص العجز في البنيات األساسية بالعالم القروي؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد الوزير، تفضل.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

التنمية  مشاريع  على  كيتكلم  السؤال  في  وعريض،  طويل  سؤال 
املبادرة كانت  البشرية، فعال هاذ  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  البشرية 
اإلقتصادية  أبعادها  في  البشرية  التنمية  دفعة جديدة وقوية ملجال 
 10 لفائدة  مشروع  ألف   44 اليوم  حد  إلى  الحصيلة  واإلجتماعية، 
26 مليار درهم من املبادرة الوطنية  املاليين من املستفيدين بتقريبا 
للتنمية البشرية NDH املقاربة هي تحسين ظروف العيش والولوج إلى 
ديال  باستهداف403  بدينا  اإلجتماعية،  والخدمات  التحتية  البنيات 
الجماعات في 2005، كان معدل الفقر أكثر من %30 وفي 2011 دزنا 
ل 700 ديال الجماعات معدل الفقر أكثر من %14 هناك برنامج أيضا 
متعلق بالتأهيل الترابي اللي كان علن عليه سيدنا هللا ينصرو في 2011 
التقليص  برنامج  كاين  واليوم  دوار،   3300 مليون مستفيد،  لفائدة 
من الفوارق اإلجتماعية والبنية التحتية، هاذ اإلنجازات كلها حسب 
املندوبية السامية للتخطيط هّبطات نسبة الفقر من %51 في 2004 إلى 

%21 2014، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديحينيباعدصر:

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات، ونود في الفريق الحركي 
أن نسجل املالحظات واإلقتراحات التالية:

األرقام  أن  نالحظ  يجعلنا  القروي  العالم  من ساكنة  قربنا  أوال: 

والبرامج التي يتم إعالنها غير ملموسة على أرض الواقع ما كتشوفهاش 
الساكنة السيد الوزير.

القروي  العالم  في  تنجح  أن  للمشاريع ولو صغيرة  يمكن  ثانيا: ال 
دون األخذ بعين اإلعتبار الحاجة الحقيقية للساكنة وأكبر دليل هو 
فاجعة الصويرة والذي يقع اليوم في عدة مناطق باألطلس املتوسط 
كمثال بوملان، ميسور، صفرو، ميدلت، خنيفرة إلى آخره، حيث تواجه 
الساكنة موجة البرد وطموحها فقط الحصول على حطب التدفئة، و 
ملا ال إحداث وكالة لتنمية مناطق األطلس على غرار باقي جهات اململكة، 
ونعتقد السيد الوزير أننا اليوم بحاجة إلى سياسات بديلة تنصف العالم 
القروي وتوزع ثروة البالد بإنصاف وعدالة على مختلف الجهات، ألن 
استقرار البوادي أساس استقرار الوطن، وختاما نقترح عليكم السيد 

الوزير عقد اجتماع في اللجنة الدائمة للتفصيل أكثر، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

املوضوع؟ هل من  تعقيبات إضافية حول  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي؟ عند املعارضة تفضل، ونتأكدو بأن اإلخوان ما غادي 

يتكلموش تفضل.

بادةئبيباي دينوليبادينيبرزلق:

شكربيباي ديبارئييل،

هو السيد الوزير املشروع ديال الفوارق اإلجتماعية ل50 مليار عرف 
واحد التأخير، تنطالبو منكم أنكم تسرعو وتبسطو املساطر بحال اللي 
كاين في NDH كاين دابا مثال نعطيك مثال املكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب، الناس في العالم القروي خصهم الطرق خصهم املاء وخصهم 
الضوء، ولكن باش يبداواملكتب تيخصهم اتفاقيات توقع وهذا، تنطلبو 
منكم تبسطو هاذ املساطر باش يوصل هاذ املشروع بأقرب اآلجال في 

2018 و2019 يبان عندنا الناس ديال العالم القروي، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، تعقيب آخر؟ تفضل.

بادةئبيباي ديعبديهللايغةزي:

التجمع  لفريق  اإلضافية  للتعقيبات  بالنسبة  التوقيت  صحيح 
الدستوري...، كان غالط.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن إيال ما كاينش تعقيب آخر في القاعة إضافي، تفضلو 
السيد الوزير.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

قلت جا في التدخل، في التعقيب بأنه هاذ البرامج ما كيناش على 
املواطنين،  ديال  الحقيقية  الحاجيات  كناخذوش  وما  الواقع  أرض 
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البشرية هي مقاربة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ديال  املقاربة  بأن  أظن 
من تحت إلى الفوق، إذن كتاخذ هاذ الحاجيات ديال املواطنين، فيما 
يخص إحداث وكالة تنمية، أظن احنا غادين في واحد اإلتجاه آخر ألن 
اليوم كاينة الجهات وكل جهة هي اللي مختصة بالتنمية اإلجتماعية 
واالقتصادية للمناطق، وأن الوكاالت ب 3 راه غادي يتم اإلستغناء على 
وكالة التنمية بثالثة، تسريع وتبسيط املساطر احنا غنشوفو كيفاش 

إن شاء هللا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال آخر وهو يتعلق بدعم الجماعات الترابية 
الفقيرة للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديبسمةع ليبابقةلي:

شكربيباي دةيبارئييل،

الترابية  السيد الوزير، في الوقت الذي أصبحت فيه الجماعات 
تقوم بتدبير الشأن العام املحلي، نالحظ أن بعض الجماعات القروية 
وعلى الخصوص تعاني من اإلقصاء والتهميش بسبب ضعف املداخيل 
وانعدامها أحيانا، في غياب الدعم الكفيل بتمكينها من القيام باملهام 
املوكلة إليها على الوجه املطلوب ملا فيه خدمة للساكنة. فما هي التدابير 

املتخذة لدعم الجماعات الفقيرة؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

واحد  كتواجه  اللي  التدبيرية  بالصعوبات  واعية  الداخلية  وزارة 
ما  ألنها  محدودة  موارد  عندها  اللي  الترابية  الجماعات  من  العدد 
ضعيفة،  ضريبية  مداخيل  عندها   

ّ
وال ضريبية،  مداخيل  عندهاش 

ولذلك فالوزارة تتولي إهتمام خاص باش تدعم هاذ الجماعات من أجل 
اإلستجابة للحاجيات املتزايدة، فكتخصص سنويا 400 مليون درهم 
باش تاخذ بالصت الجماعات القروية في مشاريع التجهيزات األساسية 
كالطرق واملاء والكهربة القروية واملرافق اإلجتماعية األخرى، وكتمول 
املشاريع التنموية اللي ما كتقدش عليها الجماعات في إطار شراكات 
تقريبا 300 مليون درهم سنويا، وكاين هناك أيضا في إطار الدعم املالي 
ملوازنة ميزانية الجماعات تقريبا كاين هناك 155 جماعة كيستافدو من 
500 مليون درهم، إذن إيال جمعت هاذ 300 زائد 400 أي كاينة مليار 

و200 مليون درهم هاذي من الضريبة على..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديبسمةع ليبابقةلي:

القروية  الجماعات  تعانيه  ملا  تفهمكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
أن  املوضوع  واحد  على  نأكد  بغيت  ولكن  مشاكل،  من  بالخصوص 
ضعف امليزانيات املرصودة لهاذ الجماعات وتخصيص الجزء الكبير 
العادي  والسير  املوظفين  أجور  أداء  التسيير، خصوصا  مليزانية  منها 
عجلة  وتيوقف  لإلستثمار  املخصصة  الفوائض  من  كيحد  لإلدارة 
التنمية، برامج تنموية ومخططات عمل اللي كتدار بشراكة مع الساكنة 
غتسمح  اللي  ميزانيات  بدون  كتقى  ديالهم  الحاجيات  فيها  وكتلمس 
بالتنفيذ ديالها وكتبقى مجرد حبر على ورق، صالحيات واختصاصات 
كبيرة لهاذ الجماعات القروية وبميزانيات وآليات جد ضعيفة، تحوالت 
هاذ الجماعات القروية من مؤسسات من أجل التنمية إلى مجرد إدارات 

عمومية..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إذن، قبل أن نمر إلى السؤال األخير في قطاع 
 Andre Antoin وزارة الداخلية أود بإسمكم جميعا أن نرحب بالسيد
رئيس البرملان الوالوني ببلجيكا، ونتمنى له و للوفد املرافق له مقاما طيبا 

بين ظهرانينا.

إذن السؤال األخير كما قلت في قطاع الداخلية هو سؤال متعلق 
بغياب إطار قانوني خاص بأعوان السلطة، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديلحيني بعري:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

ال يخفى عليكم السيد الوزير الدور املحوري الذي يلعبه أعوان 
السلطة من شيوخ ومقدمين حضريين وقرويين في قطاع الداخلية، 
ومع ذلك ال يتمتعون بأي إطار قانوني خاص بهم، لذا نسائلكم السيد 

الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها إلنصاف هذه الفئة؟

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد  ديال  الجواب  نتبعو  إيال سمحتوا  الوزير،  السيد  تفضل 
الوزير، إيال سمحتو.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

فيما يخصه الوضعية القانونية ملساعدي السلطة اللي كينقسمو 
حسب املناطق على فئتين، فئة ديال أعوان السلطة الحضريين، واللي 
كيعملو باملدار الحضري، فهما كيتمتعو بجميع الحقوق املخولة ملوظفي 
الدولة، مكافأة األقدمية والتعويضات العائلية، التعويضات الخاصة 
بالخدمة والتمثيل والجوالن، التأمين اإلجباري والتكميلي عن املرض، 
التعويضات القانونية في حالة اإلصابة بحادث شغل، اإلستفادة من 
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نظام الترقي، اإلستفادة من رخص إدارية ومرضية، فيما يخص فئات 
أعوان السلطة القرويين هاذو كيف مارسو املهام ديالهم بالوحدات 
اإلدارية القروية وكيخضعو لوضعية خاصة، ألنهم بخالف الحضريين 
هو  كما  اإلداري  للعمل  كليا  كيتفرغوش  ما   

ّ
ال كليا،  كيتفرغو  فهم 

منصوص في الدورية الوزارية ديال 73، وما كيخضعوش لعامل السن، 
عند التعيين أو اإلعفاء، إلى جانب، فإلى جانب الخدمات اللي كيأديوها 
لفائدة اإلدارة واللي كيتقاضاو عليها تعويض جزافي، فيمكنهم التعاطي 
يستفيدون  أنهم  العلم  مع  وغيرها،  كالفالحة  الحرة  األعمال  لبعض 
من املقتضيات القانونية املعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص 
الصحية  التغطية  نظام  الوفاة ومن  والتأمين عن  واملرضية  اإلدارية 
خارج  أو  داخل  الطبي  والنقل  اإلسعاف  ومن  والتكميلية  األساسية 

املغرب.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديبنعمةل:

وفي الحقيقة في السنوات األخيرة هاذ الفئة تمتعو بواحد مجموعة 
و 

ّ
دالحقوق ولكن اللي بغينا اليوم، بغينا نّبهو باللي أعوان السلطة وال

بعض  في  وخاصة  دالدولة  العمومية  السياسات  تنزيل  في  كيساهمو 
األرامل،  دعم  الجامعية،  املنح  الطبية  املساعدة  كنظام  املجاالت، 
ال�ضيء اللي يستدعي هاذ الفئة نفكروا باش نمتعوهم بنظام أسا�ضي 
ديالهم، اللي فيه الترقية ديالهم والحقوق اإلجتماعية ديالهم، واللي 
غتخليهم بشكل آخر كيسهرون على تنزيل سياسة وزارة الداخلية، ما�ضي 
السياسة ديال رجال السلطة اللي من طبيعة الحال كل واحد وكيصرف 
مع هاذ األعوان السياسة اللي خاصة به، هاذ ال�ضي اللي بغينا السيد 
باقي  النظام األسا�ضي بحالهم بحال  الفئة عندهم  الوزير يكونوا هاذ 
املوظفين تالدولة، باش يحسوا باللي خدامين مع الدولة، وكيستافدوا 
الجامعات،  خريجي  راه  منهم  املجموعة  واحد  وخاصة  ترقيات  من 
ومسجلين في الدكتوراه، وعندهم القدرات بطبيعة الحال باش يطورو 

نفوسهم داخل املهنة وفي اإلطار تالقطاع توزارة الداخلية، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إذن إيال اسمحتي نقطة نظام، تعقيب إضافي، 
تفضل.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال السيد الوزير غير القضية ديال رجال السلطة املساعدين اللي 
كاينين في القرى، كيتنقلو على إمكانياتهم املادية وكيمشيو ما عندهمش 
الحق حتى في التقاعد وال حتى ف�ضي حاجة، وضعيتهم فيها الظلم ديال 
الدولة وديال اإلدارة، ألنهم كيقوموا بنفس العمل اللي كيقول في جميع 

األحوال، ما يقومون به يدخل في مجال الوظيفة العمومية، في مهام 
الوظيفة ورجال السلطة، عالش غادي نحرموهم من الحقوق اللي عند 
الحضريين ونخليوا القرى ألنه في القرى ما عندهمش هاد الحقوق، 
ملجرد أنهم ممكن يكونو كيديرو الفالحة، وإيال ما كيديروش الفالحة، 
ممكن يديرو السقي، وإيال ما كانوش كيديرو السقي، لهذا الوضعية 
ديالهم حتى يقوموا بوظيفة باستقاللية وبنظافة ومن األفضل خاصهم 

يتمتعو بنفس الحقوق اللي كاينة عند اآلخرين، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، هل من إيال اسمحتي السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، 
السيد الوزير.

باي دينوليبادينيبوط ب،يباوزيريبملدتدبيادىي زيريبادبخل ل:

أعوان السلطة هو واحد املؤسسة عريقة ما�ضي وإيال جينا ورديناها 
كأي موظف، ما غتبقاش كتقوم بالعمل اللي كتقوم به اليوم، حنا، ال، 

ما فقيراش..

باي دةيلئييليبلجليل:

على  لكم  شكرا  إذن  انتهى،  كيتحسب،  الوقت  الوزير  السيد 
السيد  سنودع  وبهذا  سمحتوا،  إيال  الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم 
الوزير، شكرا لكم على مساهمتكم في هذه الجلسة، إذن غادي نمروا 
واملساواة  والتضامن  األسرة  بقطاع  األمر  ويتعلق  املوالي  القطاع  إلى 
والتنمية اإلجتماعية، السيدة الوزيرة حاضرة معنا، إذن السؤال األول 
فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الشوارع  أطفال  عن 

األصالة واملعاصرة تفضل السيدة النائبة

بادةئبليباي دةيزك ليبملريني:

السيدة الوزيرة، ما هي سياسة حكومتكم ملعالجة ظاهرة األطفال 
املتخلى عنهم في الشارع؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

قبل أن أتحدث عن األطفال، أريد أن أنوه بهذا الحضور النسائي 
الثالثي من على املنصة، وأريد أن أثمن ما وصل إليه املغرب األمين 
من تقدم ومن إنصاف مما تترجمه هذه املنصة املحترمة، أوال السؤال 
املهم جدا طبعا هناك العديد من املبادرات هناك برامج وهناك إصالح 
ملؤسسات وهناك كذلك شراكات مهمة على املستوى الوطني للنهوض 
السياسة  إطار  في  األطفال  من  وغيرهم  الشارع  في  األطفال  بحقوق 

العمومية املندمجة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.44–24.ربيع األول.1439  )14.دجنبر.2017(  184

باي دةيلئييليبلجليل:

السيدة  تفضل  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة.

بادةئبليباي دةيزك ليبملريني:

السيدة الوزيرة، البارح مات طفل في تطوان، طفل الشارع، والشاب 
اللي طلع للبوطو ديال الضوء في مراكش وقالهم ما نزل إال ما جات 
الصديقة ديالي اللي تخالت عليا، هذا عطى واحد املثل ديال الصدق 
وديال االرتباط ديال هاد األطفال، وأيضا بطل ديال فيلم علي زاوا، اللي 
وصل لبطل عالمي، نجم عالمي، اآلن تضطر باش يرجع للشارع، اليوم 
عندنا عشرات اآلالف ديال األطفال في الشارع، والسياسات القديمة 
يمكن  باش  الناس  هاذ  الظاهرة،  هاد  تصلح  قدراتش  ما  والجديدة 

لينا نصلحوا هاذ الظاهرة تيخصنا نقضيوا على الفقر، نقضيوا على 

الهشاشة والبطالة والجهل واألمية وخصنا نحميوا األطفال، عندهم 

حقوق في القوانين ديالهم، ديال عدم التشغيل، ديال إجبارية التعليم، 

ديال الحماية ديالهم لإلعتداءات الجنسية واالقتصادية واإلجتماعية، 
أيضا خاصنا نفتحوا مراكز كثيرة، راه املراكز اللي كاينة اآلن ألن ضروري 

خصهم يدوزوا على املراكز باش يتم يعني االندماج ديالهم داخل العائلة 

ديالهم، عندنا أقل من 10 % اللي كيستافدوا من هاذ العملية ديال 

يعني املتخصصة، والبقية كتبقي في الشارع، السيدة الوزيرة، السياسة 

ديالكم ما�ضي سياسة إجتماعية، ألن لو كان إجتماعية لو كان راه قضات 

على هاذ الظاهرة من شحال هذه، لهذا تنساءلوكم وتنقولكم السيدة 

الوزيرة إيال كان بالفعل كاينة إرادة تيخصنا نمشيوا للعمق ديال املشكل 

نعالجوا..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، إذن نمر إلى التعقيبات اإلضافية، ال تعقيب 

إضافي داخل القاعة إذن نمر إلى السؤال املوالي، تفضل.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

النائبة، أوال إيال كنت متبعة وعرفتي بأن هاذ السياسة  السيدة 

العمومية اللي طلقنا، طلقات 4 دالبرامج منهم 2 لصالح األطفال في 

اليوم  اللي  الشارع  في  أطفال  بدون  مدن  برنامج  هو  األول  الشارع، 

كيدخل في إطار تنزيل مخطط تنفيذي للسياسة العمومية، الثاني اللي 

هو برنامج املواكبة ديال األطفال اللي كيوصلوا ل 18 سنة وكيكونوا 

من نزالء مؤسسة الرعاية االجتماعية وكيضطروا يخرجوا ألنهم بلغوا 

18سنة، اليوم كاين واحد برنامج مواكب. وهناك كذلك برنامج ثالث..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا للسيدة الوزيرة، إذن السؤال املوالي متعلق بمواكبة تطور 
عدد املسنين باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديحمزةيباصوفي:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن املقاربة واإلجراءات التي ستتخذها 
وزارتكم ملواكبة التطور الحاصل على مستوى عدد املسنين في بالدنا 
حيث تتحدث مندوبية التخطيط عن 7.6 مليون في أفق 2050؟ شكرا .

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

شكربيباي دةيبارئييل،

الصعب هو الوتيرة التي ترتفع بها هذه األرقام، وهي بنسبة 3.3 في 

املتوسط، أي ما بين 2014 و2050 كنتاقلوا من 3.2 داملاليين إلى 10 

داملاليين، أي غادي يوليوا املسنين في املجتمع ديالنا بنسبة 23.2، وهذا 

فيها إصالح  اللي داخل  بزاف، طبعا هناك سياسة حكومية  صعيب 

صناديق التقاعد، واللي داخل فيها كذلك تمتع اآلباء مع األبناء ديالهم 

من التأمين من تغطية التعاضدية وكذلك التأمين الصحي من خالل 

التأمين،  صناديق  في  انخراطات  عندهمش  ما  اللي  بالنسبة  الراميد 

لكن كذلك هناك اليوم برامج جديدة ديال التكفل عن بعد بالنسبة 

لألشخاص املسنين، تأهيل دور املسنين وذلك بتوفير جميع الخدمات 

متخصصين  جلساء  كيكونو  هما  اللي  اإلجتماعيين  العاملين  وتأهيل 

لفائدة األشخاص املسنين، ما نساش كذلك باش نقول بأن أول نسبة 

ديال الذين يعانون من اإلعاقة هم املسنون، لذلك وضع الولوجيات 

واإلهتمام بها هو كذلك خدمة للمسنين، وال نن�ضى الدعم الذي يقدم 

اليوم كتلقى في شراكتها مع  التي تعني باملسنين واللي هي  للجمعيات 

الوزارة، يعني، إمكانية لدعم املسنين وتوفير بعض الخدمات، أرسينا 

املرصد الوطني لألشخاص املسنين منذ تقريبا سنة ونصف، وهو جهاز 

إلنتاج املعرفة وكذلك رصد تطور وضعية وظاهرة تطور املسنين في 

املجتمع املغربي.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، إذن، التعقيب السيد النائب.
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بادةئبيباي ديعبديبلحقيبادةجحي:

شكربيباي ديبارئييل،

السيد الوزيرة، ارتفاع عدد املسنين في أفق 2050 يدعونا إلى اتخاذ 
الحيطة والخطر في مواجهة هذا التحول الديموغرافي نحو الشيخوخة 
اإلجتماعية  الرعاية  بمراكز  كبرى  أهمية  إيالء  وضرورة  للسكان، 
العدد  واللي  القائمة  املؤسسات  ترميم  حيث  من  سواء  للمسنين، 
ديالها فقط 62 مؤسسة، وهذا واحد العدد قليل، إيال خدينا بعين 
اإلعتبار املناطق الجبلية واملناطق النائية في املغرب، وكتحتاج إلى نوع 
من التوسعة، وهذا يدعو إلى بناء مراكز جديدة وتجهيزها، كذلك ال 
بد من تأطير ودعم قدرات للموارد البشرية والتعزيز ديالها، إضافة إلى 
تنويع الخدمات املقدمة لهاذ الفئة من تنشيط وترفيه، من جهة أخرى 

السيدة الوزيرة، ال بد من اعتماد برنامج دعم الجمعيات املشرفة على 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألشخاص املسنين واملواكبة ديالها، من 

أجل تحسين جودة التكفل والرفع من حكامة هذه املؤسسات، ولكن 

األهم من هذا كله، السيدة الوزيرة، هو ضرورة التحسيس والتعبئة 

في صفوف كل املواطنين بكل الوسائل اإلخبارية واإلعالمية من أجل 

التكفل بالشخص املسن في اإلطار األسري، وهذا كتدعو للتقاليد ديالنا 

وديننا الحنيف كيدعونا إلى اإلعتناء باآلباء واألمهات واألجداد داخل 

الوزارة ديالكم  اللي رفعتو  للشعار  أيضا تطبيقا  األسرة، وطبعا هذا 

اللي هو »الناس الكبار كنز في كل دار« وهذا من شأنه طبعا أن يعمل 

على النهوض بثقافة التضامن بين األجيال من خالل تقوية الروابط 

اإلجتماعية وخلق تماسك أفضل للمجتمع..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة ثواني.

باي دةيبي مليبلحقة يي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

األجيال،  بين  الفجوة  لتقليص  التحسيسية  الحملة  إلى  إضافة 

هناك كذلك نداء سنوي إلنقاذ املسنين خصوصا في فصل الشتاء، 

وذلك بتقديم العالجات الضرورية أو وضعهم في مؤسسات الرعاية التي 

وضعت من أجلهم، وبالتالي هناك مقاربة شاملة فيها..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب إضافي، 

السؤال األخير في ملف السيدة الوزيرة، هو حول وضعية املؤسسات 

األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعية 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئييل،

السيدة الوزيرة، آش خبار املؤسسات اإلجتماعية عندكم؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

اش اخبارها.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

املؤسسة عندنا ال بأس بها، نحاول الكثير من أجلها.

باي دةيلئييليبلجليل:

التعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

على كل حال شكرا السيد الوزيرة، تنتمنى أنك تجاوبيني أكثر، ولكن 
على كل حال تبحثين على التفوق في السجال ما بين السؤال والجواب، 
على كل حال بدون مزايدات سياسية السيدة الوزيرة، بكل صراحة نحن 
ندق ناقوس الخطر، املؤسسات اإلجتماعية وخاصة دور الطالب، دور 
الطالبة، كذلك الداخليات فيما يخص املدارس العتيقة، حاليا املنح 
ضعيفة جدا وعدد كبير من املؤسسات غادي يغلقو األبواب ديالهم، 
هاد املؤسسات ما نحتاجوش نذكروكم بأنهم يعني املفتاح األول ديال 
محاربة الهدر املدر�ضي، كذلك محاربة اإلنقطاع املبكر من الدراسة، هاذ 
املنح رغم الهزالة ديالها، اللي صراحة أنا ما عرفتش عالش هما هزيلة 
 
ّ
ديالكم ضعيفة وال لوزارة  امليزانية املخصصة  ديالكم  امليزانية  واش 

شنو، هاذ املنح رغم الهزالة ديالها فرضتو عليهم أنها تخصص فقط 
ألداء أجور املؤطرين، هذا مشكل كبير، خصكم تبحثو على أفكار...

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد النائب شكرا، السيدة الوزيرة، إذن تعقيب، تعقيب إضافي، 
هل من تعقيب إضافي في األغلبية؟ تفضلي.

بادةئبليباي دةيزهوليباوهةبي:

شكربيباي ديبارئييل،

السيدة الوزيرة، ما يمكلناش نهضرو على املؤسسات اإلجتماعية 
بال ما نهضرو على مؤسسة التعاون الوطني واإلختالالت الكبيرة اللي 
كتعرفها على مستوى تدبير املوارد البشرية، بين يدي السيدة الوزيرة 
قرار 985 اللي فيه أكثر من 10 ديال القرارات تعيينية تعسفية اللي 
 12 موظفة وموظف برقم ترتيبي واحد و بأثر رجعي، 

ّ
كيستافد منها 11 وال

كيفاش يمكن تشرحو لنا هاد ال�ضي السيدة الوزيرة، كذلك مراكز القرب 
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اللي تم اإلغالق ديالها وتوقيف بعض األنشطة، هناك مناصب أخرى 
ديال املسؤولية، كنقصد هنا املسؤولية الجهوية ديال املراكز الجهوية 
اللي بقات شاغرة ألكثر من سنة، وتم تجميد في املقابل املسؤوليات 
ديال بعض املسؤولين على مستوى الجهة، كنسائلكم السيدة الوزيرة 

وكنطالبو بفتح تحقيق نزيه يربط املسؤولية باملحاسبة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

هل من..؟ شكرا للسيدة النائبة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتدم ليبالجتمةع ل:

فيما يخصنا هاذ النازلة اللي كتكلم عليها حنا غنفتحو فيها تحقيق 
إن لم يكن قد انطلق، ألن كلما وقفنا على خلل بشكل اعتيادي كنفتحو 
تحقيق، وسنرى ألن جبتيه في معرض الحديث عن مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية، تعودت من الفريق ديالكم أنهم دائما يحورو األسئلة إلى 
أسئلة أخرى وتهريب السؤال األسا�ضي اللي هو مهم ديال مؤسسات 
الرعاية االجتماعية، بغيت نقول لكم بأن امليزانيات ديال القطاع تزادت 

هاذ السنة ب %33، الحمد هلل؛

ثانيا- نبغي نقول لك بأن مؤسسات التعليم العتيق ال عالقة لها 
واللي  القانون14.05،  كيحكمها  اللي  اإلجتماعية  الرعاية  بمؤسسات 

اليوم من بعد ما تصادقو على القانون الذي بين أيديكم 65.15 غادي 
يولي يحكم هاذ القانون، وبالتالي هي كتدخل في قانون آخر، بغيت نقول 
كذلك بأن دور الطالب والطالبة في الواقع هي في حقيقتها ليس دور 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، ولكن ما دامت تدخل في القانون 14.05 

فحنا هاذ السنة هاذي اعطيناها 106 داملليون ديال الدرهم و631 من 

مجموع الدعم الكامل املرصود ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية اللي هو 

148 مليون ديال الدرهم، فأنا مدى بي هاذ املؤسسات ديال الطالب 

اإلجتماعية  للرعاية  ونتفرغ  الوطنية  التربية  لوزارة  يمشيو  والطالبة 

الحقيقية من خالل دعم هاته املؤسسات ومواكبتها.

وبغيت نقول كذلك بأن هاذ الدور خصهم ينوعو الشركاء، ويعبأو 

القطاع،  على  فقط  معتمدين  يبقاوش  ما  أخرى  من جهات  األموال 

ألن القطاع عندو عدة أشياء يستثمر فيها من أجل املواطن، باملقاربة 

اإلجتماعية املعروفة الشاملة والتي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة، 

دور الطالب والطالبة فيها غير �ضي واحد اللي بعيدة دارهم من املدرسة، 
ما�ضي كلهم فقراء، ما�ضي كلهم في وضعية هشاشة، لذلك بغيت نقول 

لك حنا باقيين.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة الوزير، تفضل السيد النائب، ال، نقطة نظام.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبيي)نقطلينظةم(:

ال غير الفريق ديالنا ال يحاور األسئلة، ونحن نسعى إلى توجيه األسئلة 
ملراقبة الحكومة، فقط على الحكومة أال تراقبنا ألن حنا كنراقبوها.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن شكرا السيدة الوزيرة على مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ونمر إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة. 
املكلفة  الدولة  كاتبة  السيدة  اإلجابة  ستتولى  بذلك  اإلخبار  تم  كما 
باإلسكان وباملرة ستجيب على السؤال الذي كان موجها لها إذن على 
بركة هللا، السؤال األول عن مدى االهتمام بالخصوصيات الجهوية 
واملحلية في مجال التعمير للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديبدليباتوبمي:

شكربيباي ديبارئييل،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها 
وزارتكم للحفاظ على الخصوصيات الجهوية واملحلية في مجال التعمير، 

ومدى االهتمام بها، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيدة الوزيرة.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
بةإلسكةني بملكلفلي بملديدلي باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي
باصدةعلي باعلمي،ي زيري حف ظي مواليي باي دي عني بةاد ةبلي
 بالست مةلي باتجةلةي بالقتصةنيبارقمي،يمكلفيبمهمليباق ةمي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي بات4ببي إعدبني مقةمي زيري

بملديدل:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال، واللي يمكن 
لي نطمنكم هو أن مختلف البرامج واملشاريع املنجزة من طرف الوزارة 
كلها كتهدف للحفاظ على الخصوصيات والهوية الجهوية في التعمير، 
وخير دليل على ذلك هو إعداد تصاميم املحافظة على التراث املعماري، 
إعداد  في  للجهة  الصدارة  مكانة  اعطا  الدستور  بأن  كتعرفوا  لكن 
تصاميم إعداد التراب الوطني، وكذلك الوزارة كتشتغل في إطار القانون 
التنظيمي ديال الجهات، وما يمكن لها تشتغل إال مع الجهات ب2 ديال 
األمور، أوال التأطير، ثانيا التمويل، فيما يخص التمويل قد تم تحويل 
ما يفوق 11 مليون ديال درهم للجهات، 8 د الجهات هي جهة الشرق، 
فاس، مكناس، بني ماللن خنيفرة، الدار البيضاء، سطات، مراكش 
أسفي، درعة تافياللت، سوس، ماسة، والداخلة واد الذهب، وكذلك 
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كنواكبوا الجهات في إعداد هاذ التصاميم بالتأطير، واملصالح الخارجية 
ديال الوزارة كلها رهن إشارة ديال الوزارة من مفتشيات جهوية ديال 

التعمير، واملديرية ديال اإلسكان، وخاصة الوكاالت الحضرية.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديباهةنييباشريكل:

التعمير،  ديال  املشاكل  بهاذ  للتذكير  البد  الدولة،  كاتبة  السيدة 
السيدة الكاتبة كتعرفوا بأن راه كاين مشاكل كثيرة في جل األقاليم 
وهناك مشاكل أوال كنديو هاد التصاميم إلى اللجنة، البد ما تتكون 
املشاكل في مشكلة ديال وضعية العقار، كذلك التصاميم اللي مشاو، 
هاذ  ديال  املشكل  واحد  تيكون  يعني  القروي،  العالم  في  التصاميم 
العقار، وكذلك رخص ديال اإلصالح، هاذ رخص ديال اإلصاح كيخلقوا 
واحد املشاكل كثيرة باألخص بالجماعات، يعني تتكون واحد الرخصة 
ديال واحد الضالة غادي تعاود، تنطلبو واحد الرخصة ورخصة ديال 
اإلصالح البد ما كتبعها إجراءات، وهو خاص يدوز داك البالن ديالها 
في اللجنة، هاذ ال�ضي كيبان بأن راه كاين واحد العدد كثير في العالم 
القروي ومنها واحد الدور ديال تيزي نيسلي اللي راه االحتجاج ديالو يوميا 
على هاذ ال�ضي ديال البناء، وكذلك البالنات اللي كيدوز البالنات اللي 
الناس كيبغيو يبنيو غير بالتراب وكيطلبوا لهم بالن ديال الحديد، هذا 
راه مشكل مطروح وكيطلبوا لهم الرخصة ديال رجال اإلطفاء ورغم أن 

حتى الطريق ماعندهم، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

هناك  ليس  اإلضافية،  التعقيبات  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
بةإلسكةني بملكلفلي بملديدلي باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي
باصدةعلي باعلمي،ي زيري حف ظي مواليي باي دي عني بةاد ةبلي
 بالست مةلي باتجةلةي بالقتصةنيبارقمي،يمكلفيبمهمليباق ةمي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي بات4ببي إعدبني مقةمي زيري

بملديدل:

شكرا السيد النائب املحترم، غير اللي نبغي نذكر السيدات والسادة 
النواب املحترمون هو أن هذاك القانون ديال التعمير 66.12..

باي دةيلئييليبلجليل:

القطاع حول  لنفس  دائما  إذن سؤال آخر موجه  انتهى، شكرا، 
للفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الحضري  التأهيل 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديصةلحيأ غبة4:

نسائلكم  الحضري  التأهيل  من  لإلستفادة  املعتمدة  املعايير  عن 
السيدة الوزيرة؟ وهل لدى وزارتكم برنامج محدد لهذه الغاية؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
بةإلسكةني بملكلفلي بملديدلي باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي
باصدةعلي باعلمي،ي زيري حف ظي مواليي باي دي عني بةاد ةبلي
 بالست مةلي باتجةلةي بالقتصةنيبارقمي،يمكلفيبمهمليباق ةمي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي بات4ببي إعدبني مقةمي زيري

بملديدل:

اللي عندنا هو كيتكلم  النائب املحترم، غي السؤال  شكرا السيد 
على إقليم خنيفرة واألقصاء ديالو، واللي نبغي نأكد السيدات والسادة 
النواب املحترمون بأن ال يمكن للوزارة أن تق�ضي إقليم ما، فالوزارة 
تشتغل بمنطق اإلدماج وكذلك السعي نحو العدالة اإلجتماعية، اللي 
نبغي نطمنكم السيد النائب املحترم بأن الوزارة كتشتغل مع إقليم 

خنيفرة بواحد الكلفة ديال 17 مليون ديال درهم في الفترة ما بين 2013 

و2015، وهاذ ال�ضي دخل في إعادة الهيكلة ديال مدينة خنيفرة وكذلك 

إعادة هيكلة 9 مراكز قروية، ال داعي لذكرها، وكذلك تأهيل األحياء 

الناقصة التجهيز بكل من مدينة خنيفرة ومريرت.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديصةلحيأ غبة4:

بأن  ليك  نقول  بغيت  غير  مزيان،  ديالك  الكالم  الوزيرة  السيدة 

مجموعة ديال املدن ديال اململكة كتعاني من واحد النقص كبير من 

واحد الهشاشة كبيرة في البنية التحتية ديالها، ال�ضي اللي كيستدعي من 

وزارتكم واحد تخصيص واحد االستثمارات كبيرة باش يمكن تهيأ املجال 

الحضري ديالها، نعطيك مثال بخنيفرة ومريرت، إيال خنيفرة ومريرت 

أنكم ال تعطيوها واحد االستثمارات  الوزيرة  كتحتاج منكم السيدة 

خاصة حتى تمكن أنها تسّوق املجال الترابي ديالها على أحسن ما يرام، 

مدينة مريرت السيدة الوزيرة كتعاني بواحد الشكل كبير من نقص كبير 

في تأهيل مجموعة من األحياء الناقصة التجهيز، وكتحتاج إلى تقوية 

ديال اإلنارة ديالها العمومية، ألن عاد هضرنا شوية دابا على الجريمة 

وعلى مجموعة من األمور، وكتحتاج إلى خلق فضاء للترفيه لألطفال 

والشباب...
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باي دةيلئييليبلجليل:

ال  املوضوع،  حول  إضافية  تعقيبات  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي، تفضلوا، ثواني.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
بةإلسكةني بملكلفلي بملديدلي باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي
باصدةعلي باعلمي،ي زيري حف ظي مواليي باي دي عني بةاد ةبلي
 بالست مةلي باتجةلةي بالقتصةنيبارقمي،يمكلفيبمهمليباق ةمي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسلي بات4ببي إعدبني مقةمي زيري

بملديدل:

اللي  الخصاص  يمكلناش نختلفو على  ما  املحترم،  النائب  السيد 
ما  وبالتالي  كيسمعش  ما  سؤال  طرح  املحترم،  النائب  السيد  كاين، 

غنجاوبش، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد النائب، إذن السؤال املوالي، ال، طبعا، هاذ ال�ضي اللي كاين، 
تفضلوا، إذن غادي نمرو للسؤال املوالي، السؤال عن دعم استفادة 
الطبقة، ايال اسمحتو، إيال اسمحتي السيد النائب اسمع لي حتى أنا 
راه السيدة الوزيرة دابا راه، ما جاوباتكش ألن ماكنتيش كتسمع لها، 
وبالتالي غندوزو، مرة أخرى، السؤال املوالي دائما للسيدة كاتبة الدولة، 
إيال اسمحتو، السؤال املوالي عن دعم استفادة الطبقة الفقيرة من 
السكن الالئق للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

بادةئبيباي ديلش ديباعبدي:

شكربيباي دةيبارئييل،

بدعم  املرتبطة  الحكومة  نسائلكم عن سياسة  الوزيرة،  السيدة 
استفادة الطبقة الفقيرة واملتوسطة من السكن الالئق؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسليبملديدليبملكلفليبةإلسكةن:

شكرا السيد النائب املحترم، نبغى نذكر السيدات والسادة النواب 
دور  قاطني  هما  الدعم  هاذ  من  املستهدفة  الفئات  بأن  املحترمون 
الصفيح و الدور اآليلة للسقوط، كيفاش كيتم هاذ الدعم؟ أول �ضي 
عبر تعبئة العقار العمومي باش كيكونو، باش يكون األثمنة منخفضة 
وتكون مواكبة للقدرة الشرائية للمواطنين، كاينة دعم مباشر وكاينة 
الدعم الغير املباشر، الدعم غير املباشر كيم�ضي للمؤسسات العمومية 

اللي كتقوم بعملية البناء أو ال بعملية التجهيز وعلى رأسهم مؤسسة 
العمران، الدعم املباشر كذلك كيم�ضي باإلعفاء ديال املستفيدين من 

الضريبة على القيمة املضافة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السيد النائب تعقيب.

بادةئبيباي ديلش ديباعبدي:

اللي كتكلم على هاذ اإلعفاءات وهاذ اإلجراءات  الوزيرة  السيدة 
البرامج الحكومية اللي هي كثيرة، كتضخمو  وكذلك كتكلمو لنا على 
األمور، ولكن األداء ديال الحكومة ديالكم كيبقى ضعيف بزاف، الدليل 
هو أنه حتى حاجة ما توقعات، ما تبدالت عند املواطن، هو أنه ما زال 
كيعيش تحت البراكة، وما زال الواد الحار غادي فوق األرض، وما زال 
هذاك اللي تزاد في البراكة اوليداتو تاهما في البراكة، إذن شنو كتكلمو 
على �ضي حاجة اللي ماكاين �ضي، جبتو في البرنامج الحكومي ديالكم 800 
ألف سكن، غتوفروه في هاذ الوالية هادي، 400 ألف منهم اللي هي كاينة 
ولكن غير الئقة لسكن، هذا مشكل ديال الحكامة حتى تتبع ديالكم 
هاذ املؤسسات اللي كتعطيوها غتبنيو هاذ النوع من السكن لفائدة 
هاذ الشريحة من املجتمع حتى هما التتبع ديالكم غير الئق، وكتبدرو 
الفلوس ديال الدولة، من جهة أخرى وزير السكن طلب من وزير املالية 
في هاذ القانون املالي على أنه نفس اإلجراءات اللي كاينة عند السكن 
بالنسبة للفقراء يكون حتى بالنسبة للطبقة املتوسطة، هذا دليل على 
ت فقيرة، هذا دليل من الحكومة، هاذ 

ّ
أن الطبقة املتوسطة تاهي وال

ال�ضي السياسات الحكومية ديالكم غير املندمجة واللي ما كتاخذش 
بعين اإلعتبار املواطن في الكرامة ديالو، في العيش ديالو، في السالمة 

ديالو...

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب.

بادةئبيباي ديلش ديباعبدي:

ال�ضيء اللي جعلنا أننا اليوم كنعيشو هاذ الوضع...

باي دةيلئييليبلجليل:

العدالة  فريق  النائب،  السيد  تفضل  إضافية،  تعقيبات  إذن 
والتنمية.

بادةئبيباي دينوفليبادةصري:

بيميبارحمنيبارح م.

السيد الوزيرة، مدينة تمارة ثاني أكبر بعد الدار البيضاء اللي كتعاني 
املشكل ديال دور الصفيح، 15 ألف براكة بال ما نحسبو البرارك اللي 
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دايرين بالجماعات، سيدي يحيى، عين عتيق، عين عودة، الصّباح، 
الصخيرات، هاد تقريبا متوسط 75 ألف مواطن كيتحرقو في الصيف 
وكيغرقو في الشتا، السيدة الوزيرة هناك وعود ملجموعة من الدواوير، 
دوار اوالد امطاع والد بناصر، بلمكي، دوار الجديد، دوار الصهد أنهم 
غينتقلو ألماكن جداد إيال كان سكن الئق، لحد اآلن ما كاين والو، لهذا 
نطلب منكم السيدة الوزيرة إنصاف هاذ الفئات في القريب العاجل، 
وما هو حق مدينة تمارة من مشروع مدن بدون صفيح؟ والسالم عليكم.

باي دةيلئييليبلجليل:

النائب، تعقيب إضافي آخر، تفضلو السيدة كاتبة  شكرا السيد 
الدولة.

باي دةيفةطدلياكح ل،يكةتبليباد اليادىي زيريإعدبنيبات4ببي
باوطنيي باتعمي4ي بإلسكةني س ةسليبملديدليبملكلفليبةإلسكةن:

مدن  بأن  وعي  على  الوزارة  املحترمين،  النائبين  للسيدين  وشكرا 
قنيطرة  البيضاء  الدار  سطات  املحور  في  متمركزة  بقات  الصفيح 
العرائش، ومنذ 2004 واملقاربة ديال محاربة مدن الصفيح بقات هي هي، 
الوزارة واعية بأن هاذ املقاربة ربما وصلت للحدود ديالها ونحن منكبين 
على االشتغال بمنهجية جديدة، إن شاء هللا، غادي نتقاسموها معكم 
في اللجنة في أقرب وقت، وخاصة الطبقة املتوسطة، ألن صحيح أنها 
ما استافدتش، ولكن اليوم الوزارة تعمل بدون كلل على إيجاد حلول، 
ال ملدن الصفيح و ال الدور الآليلة للسقوط، وكذلك للطبقة املتوسطة 
ألن اللي ما استافدتش لحد اآلن من هذا املنتوج، عندنا إستراتيجية 
جديدة، إن شاء هللا، كيف ما غادي نجيو نعرضوها عليكم في اللجنة، 

إن شاء هللا، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، وبهذا تكون قد وفيتم كل األسئلة عن 
قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، نمر 
إلى القطاع املوالي القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 
متعلق  آني  سؤال  وهو  حول،  امللف  هذا  في  األول  السؤال  الهجرة، 
بوضعية املهاجرين األفارقة بمختلف مدن اململكة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديجوبنيعربقي:

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، تعرف العديد من مدن اململكة توافد أفواج من 
املهاجرين األفارقة، مما بات يطرح الكثير من األسئلة سواء بالنسبة 
إلقامتهم أو إدماجهم باملجتمع املغربي، بعدما سار املغرب بالنسبة إليهم 
بلد إقامة وليس بلد عبور نحو أوروبا فقط، نسائلكم السيد الوزير 
املحترم ما هي آليات تنزيل الرؤية امللكية إلدماج هؤالء املهاجرين داخل 

املجتمع املغربي من جهة؟ وما هي اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم 
للتصدي لبعض الظواهر السلبية الناشئة عن هذه الهجرة؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير املنتدب، تفضلوا.

ادىي زيري بملدتدبي باوزيري بدعت ق،ي باكريمي عبدي باي دي
بلخةلج ليبملكلفليبةملغةلاليبملق مينيبةلخةلجي شؤ نيباهجرة:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكرا لفريق العدالة التنمية على طرح هذا السؤال، بالفعل هناك 
آليات لتنزيل الرؤية امللكية للهجرة، هاذ السياسة الجديدة بدأت سنة 
2013، أول اآلليات هو أوال تم خلق قطاع حكومي مكلف بالهجرة، 
مجموعة  مع  تعاطي  يخص  ما  في  القانونية  املنظومة  تغيير  تم  ثانيا 
من املكتسبات، مثال املهاجرين لهم الحق في السكن اإلجتماعي كباقي 
املغاربة،  كباقي  املدرسة  إلى  الولوج  في  الحق  لهم  املهاجرين  املغاربة، 
املهاجرين لهم الحق اللي في وضعية قانونية أنهم يستفادو من الخدمات 
الطبية، واملهاجرين لهم الحق كذلك في التكوين املنهي، فإذن هاذي كلها 
آليات ديال التنزيل، اللي كتسمح أنه تفعيل هاذ السياسة الجديدة يتم 
على أرض الواقع، بطبيعة الحال كاين دعم املجتمع املدني، وكاين كذلك 

دعم كل املؤسسات األخرى اللي كتشتغل على أرض الواقع، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديبافةطمىيبارم د:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكرا السيد الوزير، طبعا نتفهم كل ما صرحتم به، وهي مناسبة 
من جهتنا في فريق العدالة والتنمية لكي نشيد بالجهود املبذولة لتطبيق 
اإلستراتيجية الوطنية إلدماج املهاجرين املغاربة، لكن السيد الوزير 
نحن نتحدث ليس عن العشرات واملئات بل نتحدث عن اآلالت من 
املهاجرين الذين أصبحو يتخذون من املغرب ما�ضي فقط محطة عبور 
وإنما أصبحت محطة إقامة طويلة األمد، إن لم نقل دائمة ال تتوفر 
لهم أبسط الشروط الضرورية، نتحدث عن هؤالء وهم يعني يفترشون 
األرض، تغطيهم السماء، يتسولون ليحصلون على قوتهم اليومي، بل 
األكثر من ذلك، ولهذا هو أنه حتى املناطق التي يتوجهون إليها سوى 
بالنسبة للشرق أو ال مدن الشمال أو ال مدينة الدار البيضاء هي عماالت 
بدورها تعرف الفقر والهشاشة، بالتالي أصبح يولد حالة من اإلحتقان 
واالحتكاك بين هؤالء املهاجرين وسكان املحيط، وهنا أحيلكم على ما 
وقع الجمعة الفائت بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بين السكان 
وبين هؤالء املهاجرين، وصل في حده األق�ضى إلى إضرام النار في مكان 
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تجمع أزيد من 1000 من هؤالء املهاجرين، لذلك اليوم نسائلكم السيد 
الوزير أو ندعوكم في فريق العدالة التنمية أوال إلى تشكيل لجنة وزارية 

ملقاربة مندمجة..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب.

ادىي زيري بملدتدبي باوزيري بدعت ق،ي باكريمي عبدي باي دي
بلخةلج ليبملكلفليبةملغةلاليبملق مينيبةلخةلجي شؤ نيباهجرة:

أوال كاين هناك نجاح هاذ السياسة وغنعطي رقم، اآلن في املدارس 
املغربية كاين 6245 من األطفال املهاجرين اللي داخلين في النموذج 
املدر�ضي املغربي، اآلن الفئة األولى وصالت le collège، وفي نظام مغربي 

ناجح وهذا بفضل هاذ السياسة ودعم املجتمع املدني.

-2 فيما يخص التكوين املنهي كاين تجارب قوية اللي تيقودها التعاون 
آليات  كتعطي  واللي  ناجحة  واللي  املغربي،  األحمر  والهالل  الوطني 
الدخول لسوق الشغل بطبيعة الحال كاينة صعوبات، هاذ الصعوبات 
حنا متبعينها عن طريق كل مؤسسات املجتمع املدني، كنشتغلوا عليها، 
لكن كنعتبروا أن املعالجة، معالجة مجتمعية، ما�ضي فقط الحكومة، 

خصنا نضافروا الجهود، ألنه صاحب الجاللة من القادة األوائل في 

العالم اللي اعتبر بأن إشكالية الهجرة هي إشكالية كونية، واملعالجات 

يجب أن تكون كونية، وبالتالي حنا كنآمنوا بأنه هاذ اشتغال غادي يدبر 

مجموعة من الصعوبات، الصعوبات كاينة في كل بلدان االستقبال 

بدون استثناء، وبالتالي ما يمكن نشوفوا إال العالم عن طريق وسائل 

اإلعالم اللي كنشوفوا مجموعة من انفجارات كتكون في الشارع، كنعتبر 

ما وقع في الدارالبيضاء وغيرها كيطلب تدبير مجتمعي وشمولي وعام، 

شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن نمر إلى التعقيبات اإلضافية حول املوضوع، ال تعقيب 

بليبيا  العالقين  املغاربة  وضعية  عن  املوالي  اآلني  السؤال  إضافي، 

الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديبارحمنيأبل ال:

السيد الوزير، نسائلكم عن ما آلت إليه وضعية املغاربة العالقين 

بليبيا؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

ادىي زيري بملدتدبي باوزيري بدعت ق،ي باكريمي عبدي باي دي
بلخةلج ليبملكلفليبةملغةلاليبملق مينيبةلخةلجي شؤ نيباهجرة:

الوزارة كتبع عن قرب وضعية املغاربة العالقين في ليبيا، كنذكر 
السيدات والسادة النواب أننا قمنا بالعملية األولى ليلة عيد األضحى 
لديورهم  وصلناهم  العالقين،  املغاربة  وجبنا  طائراتين  استئجار  وتم 
بما يخص عمل لوجيستيكي انطلق من الدار البيضاء، اليوم نشتغل 
مع قطاعات متعددة على القيام بنفس عملية، ربما غتكون عمليتين 
في  أننا كنتبعوه يوميا  اليوم نواب األمة  وبالتالي هاذ املوضوع كنبلغ 
التفاصيل وكنشتاغلوا يوميا لتوفير كل الظروف اللوجيستيكية باش 

نسترجعوا أبناءنا إلى منازلهم وإلى مناطقهم، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمصطفىيبةيتةس:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي قمتوا بها، وكنهنيوكم على 
العمل اللي قمتوا به ألنكم رديتيو هاذ املغاربة البلد ديالهم األصلي، 
خصوصا أنه كانت مجموعة الصعوبات املرتبطة بما هو أمني بالدرجة 
األولى فكننهي على هاذ املبادرة، ولكن ما فيها باس نتفاعلوا معك وانت 
اليوم موجود معنا لست مجبرا تجاوب على هاذ األمور، فقط نبغيوا 
بخصوص  الدستوري  التجمع  فريق  ديال  املواقف  هاد  على  نعبروا 
االستراتيجية الوطنية ديال املهاجرين فبالدنا، بالدنا دائما كانت بلد 
االنفتاح، ما يمكنش اليوم أننا نكونوا في يعني اللي وصلنا لو من تقدم 
الحمد هلل أننا نتراجعوا على هاد االستراتيجية اللي هي محط اهتمام 
دولي، فبالتالي كنقولوا بأن االقتصاد املغربي يوفر مجموعة من فرص 
الشغل ديال هاذ الناس واملغرب هودائم بلد مضياف وما يمكن إال 
يكون لكي يستوعب كل هاذ الطاقات هادي، ويبقى وفي للمبادئ ديال 

اللي معروف عليها دوليا.

السيد الوزير، أيضا بغيت نتفاعل معكم كما قلت لست مجبرا على 
الجواب على مسألة األرامل ديال إقليم سيدي إفني اللي سبق األزواج 
ديالهم أنهم اشتغلوا مع املستعمر االسباني في الحرب األهلية االسبانية 
واللي اليوم بالرغم من وجود مرسوم من طرف الحكومة االسبانية، 
الدولة تراجعت عن هذه التعويضات اللي كيتقضاوها هاذ األرامل، 
كنطلبوا منكم السيد الوزير تعطيوا أهمية لهاذ املوضوع هذا خصوصا 
املحكمة  ديال  املستوى  على  دعوى  وربح  تحرك  املدني  املجتمع  أن 
االسبانية العليا، الوضعية ديال األرامل اللي في األعمار ديالهم فوق 70 
سنة و80 و90 سنة، واللي اليوم كيتحرموا من أبسط الحقوق ديالهم 
فقط ألن األزواج ديالهم لعبوا واحد الدور كبير كانوا كيظنو بأن الدور 
ديالهم في الحرب األهلية االسبانية غادي يمكن املنطقة من االستقالل، 

نبقى دائما وفي للمبادئ ديال تجمع املوقف ديالها بخصوصا الجالية..
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير املنتدب.

ادىي زيري بملدتدبي باوزيري بدعت ق،ي باكريمي عبدي باي دي
بلخةلج ليبملكلفليبةملغةلاليبملق مينيبةلخةلجي شؤ نيباهجرة:

شكرا السيد النائب، هاذ امللف بمجرد ما نتوصلوا به تنواعدك بأن 
غنباشروه مع السلطات االسبانية املعنية واملختصة، ثانيا: أنا متفق 
معاك بأنه املغرب خاصو يحافظ على موقع الريادة بدليل أنه امليثاق 
العالمي للهجرة اللي غتشرف عليه األمم املتحدة سينعقد في املغرب، 
تيقودها  اللي  السياسة  املتحدة نظرا ألهمية  ثقة األمم  وبالتالي هذا 

صاحب الجاللة اللي كتعطي للمغرب موقع الريادة؛

في  سينعقد  أملانيا  مع  كنترأسوه  للهجرة  العالمي  املنتدى  ثالثا: 
مراكش، هاذ السياسات الكونية كلها احنا جزء وطرف أسا�ضي فيها 
ما يمكن إال نستمرو، كنأكد من جديد غنصطدمو مع مجموعة من 
الصعوبات على أرض الواقع، التدبير ديالها تدبير جماعي، وبالتالي ال 
الفرقاء اإلجتماعيين، وال املجتمع املدني وال األحزاب السياسية، وال 
النخب كلها، مطالبة أنها انتقلو من ثقافة ديال احنا بلد عبور إلى ثقافة 

استقبال.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيبات إضافية حول املوضوع، ال تعقيب 
لهذه  استجابتكم  على  املنتدب  الوزير  السيد  جزيال  شكرا  إضافي، 
األسئلة وتفاعلكم معها. القطاع املوالي يتعلق بإصالح اإلدارة والوظيفة 
للسيدات  املتصرفين  هيئة  إنصاف  حول  األول  السؤال  العمومية، 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

بادةئبيباي ديعبديباعزيزياعةيض:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي تنوي الحكومة اإلقدام 
عليها إلنصاف هيئة املتصرفين باإلدارات العمومية والجماعات املحلية 

واملؤسسات العمومية؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

بملدتدبيادىيلئيسي باوزيري باقةنل،ي باي ديمحمديبنيعبدي
بلحكومليبملكلفليبإصالحيبإلنبلةي اةاوظ فليباعموم ل:

واعية  الحكومة  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بالدور ديال املوارد البشرية في الورش الوطني الكبيراإلصالح اإلدارة 
والوظيفة العمومية، كذلك الحكومة واعية بالدور اللي كتقوم به هاذ 

القطاعات  بين مختلف  هيئة مشتركة  املتصرفين، وهي  ديال  الهيئة 
بهذه  املنوطة  املهام  دقق   2010 أكتوبر   29 ديال  املرسوم  الوزارية، 
الفئة، وهذه مناسبة اإلشادة بالدور اللي كتلعبو في تخطيط وتنفيذ 
بعد  مباشرة  الفئة  هاذ  استقبلت  شخصيا  العمومية،  السياسات 
واستمعت  النقابية  داملركزيات  القيادات  مع  اللي جمعتني  اللقاءات 
لهم، والحكومة درست هاذ امللف من كل الجوانب، وبطبيعة الحال 
كيبقي الحوار اإلجتماعي مع املركزيات النقابية هو املجال األكثر مالءمة 

لتدارس ملف هذه الفئة، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمونيبمري:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير كنشكركم على الجواب ديالكم، لكن السيد الوزير 
من  مجموعة  من  تعاني  الفئة  هاذ  أن  القضية،  واحد  نثيرو  بد  ال 
اإلشكاليات، كتعاني قدر معين من التهميش، اإلقصاء، عدم اإلنصاف 
اللي  البشرية  املوارد  تقرير  حسب  عددها  البالغ  الفئة  وهاذ  طبعا، 
جانا مع قانون املالية البالغ عددها 29.600، باإلضافة إلى آالف في 
الجماعات املحلية محرومة من مجموعة من االمتيازات، هاذ الفئة 
دائما كنواجهوها السيد الوزير بخطاب أنه إلى حين وإلى حين إقرار 
إصالح شمولي ملنظومة الوظيفة العمومية، السيد الوزير، هاذ الفئة 
ما نحتاجوش نذكروكم باملهام اللي كتقوم به هاذ الفئة، واللي هي مهام 
كبيرة وكبيرة جدا، السيد الوزير لعل من مظاهر الحيف، أن هاذ الفئة 

كتقوم بنفس املهام كتدير التكوين، عندها شهادات علمية، عندها 

تخصصات، كتمارس مسؤوليات، لكن ليست لها عدالة أجرية باملقارنة 

مع أصنافها، السيد الوزير إن من حق هذه الفئة، هاذ الفئة من حقها 

أنها تعيش واحد الوضع إداري أو مالي مريح، وأن تحظى بواحد الوضع 

اعتباري يليق بمكانتها وبما تقدمه لوطننا من خدمات جليلة، السيد 

الوزير هذه الفئة تطالبنا بعدالة أجرية، هذه الفئة تطالبنا بحوار سريع 

وعاجل، هذه الفئة السيد الوزير ال يمكن أن نلزمها، ال يمكن أن نلزمها 

السيد الوزير بانتظارية أكبر، خصوصا وأننا احنا في قانون الوظيفة 

العمومية مازال كنتاظرو السيد الوزير وما زال ما عرفنا األفق إمتى 

غادي يجي، السيد الوزير كنلحو عليكم أن هاذ الفئة تولوها العناية 

الالزمة وتتخذو إجراءات عاجلة من أجل إنصافها، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلو. التعقيبات اإلضافية 

وعاد، تعقيب إضافي السيد الوزير، إيال اسمحتو، معذرة تفضل السيد.
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بادةئبيباي ديمحمديبلحجي4ة:

شكربيباي دةيبارئييل،

في الحقيقة السيد الوزير، إقراركم بأهمية هذه الفئة والدور ديالها 
باإلدارة ما كيتماشاش مع السياسة العامة اللي كتقوم به الحكومة 
أو الوزارة بالضبط، املدخل هو الحوار اإلجتماعي، من يعطل الحوار 
اإلجتماعي؟ النقابات كلها متفقة بأن هاذ الفئة مظلومة، جميع النقابات 
متفقة بأن فئة املتصرفين مظلومة في إطار منظومة الوظيفة العمومية، 
ال على مستوى الترقية، ال على مستوى األجور، ال مستوى تحملهم املهام 
بدون مقابل، وأتكلم هنا عن املتصرفين الذين يتواجدون بالجماعات 
الترابية، وبالتالي جا الوقت باش تكون املناسبة أنه هاذ امللف يتفك ألنه 

كلما طولتو، كلما كيزيد يتعقد، شكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر، اسمح لي السيد الوزير، 
اسمح لي حتى ناخدو اإلضافية كلها، تفضلي السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيبايعديليبنيهلي:

ما يمكن لنا إال نقدرو عاليا املجهودات اللي كتصب في إطار النهوض 
باملرفق العمومي وإصالحو، وإرساء حكامة جيدة، ولكن ما تنساوش 
املتصرفين،  هو  املرفق  لهذا  الفقري  العمود  أن  على  الوزير  السيد 
و كيرددو الالزمة 

ّ
نحن رافقنا نضاالت املتصرفين ألزيد من 17 سنة، وال

ديال«هرمنا« ينتظرون اإلنصاف وتكافؤ الفرص مع فئات أخرى حظيت 
بترقية بترقي منهي سريع وحظيت باعتبار كبير، نحن اآلن نطالب بحوار 
اجتماعي حقيقي فعال وناجع بإجراءات استعجالية ملموسة إلنصاف 

هذه الفئة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، إذن إيال ما كان �ضي تعقيب إضافي آخر، 
ناخذو جواب السيد الوزير.

بملدتدبيادىيلئيسي باوزيري باقةنل،ي باي ديمحمديبنيعبدي
بلحكومليبملكلفليبإصالحيبإلنبلةي اةاوظ فليباعموم ل:

الترابية،  الجماعات  في  و18572  الوزارية  القطاعات  في   28322
%5 من مجمل العدد ديال الوظيفة العمومية بالنسبة لهاد القطاع هو 
قطاع مهم صحيح، ال مجال للحديث عن التأخر، يمكن يكون التأخر في 
�ضي حكومة أخرى هادي ماكملتش 7 أشهر، ولكن هاذ الحكومة كتقول 
بأن الحديث اآلن اليوم في هاذ الجلسة مع ممثل أمة على الفئة الفئة 
الفئة يعني أن أم املعضالت في نظام الوظيفة العمومية هي الفئوية، 
عندنا 40 فئة، وما كاينش اللي ق�ضى على هذا الوظيفة العمومية قد 
الفئوية، ما عرفتش من أي ظروف تم تدبير األوضاع ديال كل فئة على 

حدة، ال�ضي اللي أدى إلى خلل كبير في منظومة األجور وتفضلوا بعض 
النواب املحترمين وشرحو حاالت أنا شرحتها في مجلس املستشارين، 
في هاذ املجلس بأن 2 داملوظفين تيأديو نفس املهام، وواحد كيتقا�ضى 
الضعف اللي كيتقا�ضى اآلخر ألنه كينتمي لفئة أخرى، هاد الوضعية، 
الحالية ما�ضي مسؤولة عليها،  الحكومة  في هاذ  الحالية  الوزارة  هاذ 
واحد  هادي  كنقول  اإلجتماعي  الحوار  على  كنتكلم  ملي  قبل  لكن 
دولة املؤسسات دولة الحق القانون تتفاوض مع املركزيات النقابية، 
تفاوض، خلينا من الشعار املرفوع، نجلسو في طاولة املفاوضات، عندنا 
امللفات والنقابات أنا كنت مؤخرا في إحدى املركزيات النقابية في تجمع 
ودرت عرض على هاذ املوضوع والتزمت النقابة أنها غتطرحو في الحوار 
اإلجتماعي، كنظن ألول مرة غادي يتطرح بشكل دقيق وواضح وحنا 
الوظيفة  ديال  الوضع  بإصالح  املتعلقة  التفاصيل  كل  غنجاوبو على 
األجرية  العدالة  هو  أسا�ضي  مدخل  من  الفئة  هاذ  وديال  العمومية 
والعدالة األجرية اللي كترتبط أيضا واحد العدد ديال اإلعتبارات أخرى 

منها الكفاءة واملردودية وتثمين العنصر البشري، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، وهكذا يكون السؤال، كان سؤال فريد ونفس 
السؤال كذلك لقطاع الشباب والرياضة، مرحبا السيد الوزير تفضلوا 
السؤال األول واألخير، طبعا واحد هو سؤال عن تعثر إنشاء مالعب 
القرب ببعض املناطق ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديبلجل ليميكين:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير املحترم، عرفت مجموعة من املشاريع الخاصة بإنشاء 
مالعب القرب بعدد من األقاليم تعثرا سواء من حيث إتمام األشغال 
أو من حيث إخرجها إلى حيز الوجود، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 
أسباب هذا التعثر وعن سياستكم لتعميم هذه الفضاءات الرياضية 

على أقاليم اململكة؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد النائب املحترم، األسباب ديال التعثر هي أسباب متعددة، 
متداخلة فيما بينها، ألن النموذج الذي وضع في البداية من أجل إحداث 
وتدبير هاته املالعب لم يكن نموذجا موحدا بمعايير مضبوطة، وبالتالي 
النتيجة كانت هي واحد النوع من اللخبطة في إنتاج هاته مالعب قرب 
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وفي تدبيرها، والحكومة واعية بهاذ األمر هذا بعد التشخيص، وضعنا 
مجموعة داملعايير ونحن بصدد إخراج املشروع وكنت قلت هنايا، عليها 
مشروع جديد اللي كياخذ نفس هذا مع بعض التحسينات على أساس 
أنه نتجاوزوا كل االختالالت التي تم ضبطها خالل هاذ 5 سنوات أو 10 

سنوات األخيرة منذ إطالق هاذ املشروع منذ 2010، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

النائب، تفضل السيد  الوزير، إذن تعقيب السيد  شكرا السيد 
النائب.

بادةئبيباي ديبنليسيميكين:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نشكركم على هذه الصراحة، صحيح أن هنا اآلن 

على بعد 10 سنوات من إطالق التجربة ديال مالعب القرب، ولكن 

ما أحوجنا إلى تقييم عقالني لهذه املالعب، خاصة أن مجموعة ديال 
التقارير كتشيد بأن هناك اختالالت على مستوى التسيير وعلى مستوى 
التدبير وعلى مستوى التجهيزات وعلى مستوى العدد وحتى على مستوى 

األداء، أداء بعض اإليتاوات من أجل الولوج لهاد مالعب القرب اللي 

مجموعة  كاين  اآلن  دابا  كنوجدوا  املغاربة،  بعض  على  بعيدة  والت 

ديال املالعب ديال القرب اللي كيجيوا بجانبها الشباب كيلعبوا حيث 

ما عندهمش 200 درهم و300 درهم اللي كتفرض على كل فريق على 

كل ساعة ديال اللعب في هاذ مالعب القرب، أعطيكم مثال مثال كاين 

عندنا في إقليم صفرو ال تتعدى هاذ املالعب 4 ديال املالعب اللي عندنا 

23 جماعة محلية، وداخل مثال جماعة اللي هي البهاليل اآلن املسبح 

ياله مجرد حفرة من 2010، وكاين مجموعة ديال العتاد واللوجيستيك 

اللي متآكل ومتال�ضي ويحتاج إلى تدخل سريع من أجل إصالحه ومن 
أجل صيانته، املشاكل السيد الوزير كاين مشكلة ديال الوعاء العقاري 

ما يمكنش نديروا اتفاقيات وأن الجماعة ما زال ما وفراتش الوعاء 

العقاري، إذا كتبقى اتفاقيات دون جدوى، كاين مشكل ديال السيولة 

والتدبير، كاين مشكل ديال نقص في املوارد البشرية التابعة للوزارة، 

ديال  مشكل  كاين  الريا�ضي،  والعتاد  التجهيزات  ديال  مشكل  كاين 
تحقيق العدالة املجالية في انتشار هذه املالعب داخل املدار الحضري 

واملدار القروي، كاين مشكل ديال تعدد املتدخلين، ولذلك ال بد من 

التغلب على هاد مشكل الوعاء العقاري مثال من إبرام اتفاقيات مع 

شركاء آخرين، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيبات إضافية حول املوضوع، ال تعقيب إضافي، تفضلوا السيد 
الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكرا السيد النائب، بخالصة اللي ما قدرتيش تقلوا نقولها لك أنا، 
مشروع فاشل، ببساطة، ولهذا أنا كنشكر السيدات والسادة النواب 
األداءات  هاذ  ديال   segma املالية  القانون  في  التعديل  نقبلوا  بأنه 
املبالغ   ،2002 الصفقة مفتوحة منذ  بالضبط   1679 ثانيا  زولناها، 
600 مليون درهم، موزعة على األقاليم وال �ضي واحد قلب فيها، معطية 
الفلوس املديرين اإلقليميين باش يديروا هاد التجهيزات وما داروش 
خدمتهم، 3 جمعيات جاو استحوذوا على هاذ مالعب القرب غنتفضيوا 
مع هاذ ال�ضي، هذه مالعب القرب موضوعة رهن إشارة الشباب بشكل 
والسادة  الحكومة  رئيس  السيد  من  وبدعم  سيكون  وهكذا  مجاني، 
لتوظيف  العقد  في  معنا  يساهموا  غادي  مشكورين  الجهات  رؤساء 
من سيقوم بتدبير هذه مالعب قرب على مستوى املحلي ليس املستوى 

املركزي، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا كان هذا سؤاال واحدا، وسنمر إلى قطاعي 
الصحة وكذلك التجهيز والنقل وسيتولى السيد الوزير وهو حاضر معنا 
اإلجابة عنهما معا، إذن السؤال األول حول قطاع الصحة، سؤال عن 
السيدات  اسمحتوا  إيال  اململكة،  لبعض مستشفيات  املزري  الواقع 
والسادة النواب لم نرفع الجلسة بعد، تفضلوا، السؤال عن الواقع 
املزري لبعض مستشفيات اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق التجمع الدستوري، تفضل.

بادةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية املتردية لبعض املستشفيات 
في اململكة؟

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكربيبايةنةيبادوببيبملحت4مين،

هو الوضعية ديال املستشفيات يمكن أن نجملها أنها تتوزع بين من 
هي جيدة في خدماتها، وبين من هي متوسطة، ومن هي متواضعة، بطبيعة 
الحال هذا واحد الوضع اللي تتعرض لو واحد العدد ديال التقارير 
الوطنية والدولية، ما تركز عليه الحكومة من خالل وزارة الصحة هو 
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املخصصة  املالية  املناصب  من  الرفع  البشرية،  املوارد  على مستوى 
منصب   4000 واحد  غيكون  هللا  شاء  إن   2018 في  العام  للقطاع 
مخصصة لوزارة الصحة، تنزيل الخريطة الصحية الجهوية لضمان 
التوزيع العادل للخدمات الصحية، وهناك اشتغال على إطار املوارد 
البشرية على الشراكة مع القطاع العام، وكذلك الشراكة مع القطاع 
الخاص، ثم في مستوى التجهيزات الحكومة خصصت مليار درهم كل 

سنة القتناء التجهيزات الطبية الكبرى، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

شكرا السيد الوزير، ال ننكر املجهودات املبذولة، والنتائج املحققة 
في مجاالت معروفة داخل قطاع الصحة، غير أن شريحة واسعة من 
املجتمع املغربي تجمع على أن العديد من املستشفيات ببعض األقاليم 
وصلت حالة من الرداءة والتدهور تخذش كرامة املواطنين والعاملين 
بهذه املستشفيات، التي تنعدم فيها الشروط الصحية الضرورية، فرغم 
الجهود املالية والقانونية واإلدارية التي وفرتها الحكومة لهذا القطاع 
في السنوات األخيرة، فإننا نسجل تراجعا مهوال في حالة املستشفيات، 
أقسام  وخصوصا  للصيانة،  وجيدة  منتظمة  عمليات  غياب  في 
الصحة  وأقسام  الجراحة  وأقسام  اإلنعاش  وأقسام  املستعجالت 
النفسية وغيرها من املرافق. وهكذا أضحت العديد من املستشفيات 
ال تتوفر على معايير املنظمة العاملية للصحة، بعد أن أصبحت جدرانها 
متآكلة ومتسخة ومرافقها الصحية في حالة يرثى لها، وفضاءاتها مرتعا 
للجردان والقطط، أما تجهيزاتها وجودة الخدمات بها فحدث وال حرج، 
إننا نعزي هذه الوضعية السيد الوزير لضعف الحكامة، وعدم ارتقاء 
تجاهل  إلى  وكذا  القطاع،  داخل  املرغوب  للمستوى  التدبير  أسلوب 
املادي  التحفيز  لعامل  تفتقر  والتي  العاملة،  البشرية  املوارد  مطالب 
واملعنوي، كما أننا نسجل وجود تيارات ممانعة داخل القطاع تعاكس 

رغبة الحكومة في اإلصالح والرغبة والرفع من جودة.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضلوا  املوضوع،  إضافية حول  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

أنا قلت السيد النائب ربما بدون مبالغة ألن كاين بعض املستشفيات 
املستوى ديالها جيد، بطبيعة الحال هناك تقارير تؤكد ما تفضلتم به، 
العمل اللي كاين اآلن هو اللي تتقوم به الحكومة عمليا هو الرفع من 
املوارد البشرية وراك الحظتي في قانون املالية د 2018 غتكون إن شاء 

هللا 4 آالف منصب وهذا غير مسبوق، املسألة الثانية هو أنه تخصيص 
واحد املبلغ ديال مليار درهم للتجهيزات الطبية، بطبيعة الحال الحكامة 
طارحة واحد املجموعة ديال اإلشكاالت وأعتقد يعني حسب ما طلعت 

عليه أننا خصنا كمختلف الفاعلين، نخليوا الخريطة الصحية تنزل..

باي دةيلئييليبلجليل:

السؤال املوالي دائما في نفس القطاع حول تقليص نسبة وفيات 
الوالدة  أقسام  وضعية  وتحسين  الوالدة  أثناء  واألطفال  األمهات 
باملستشفيات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية.

بادةئبليباي دةيفةطمليباشواةني:

شكربيباي دةيبارئييل،

األم  املرتبطة بصحة  املؤشرات  تحسين  من  تمكنات  بالدنا  أكيد 
والطفل، إال أن استمرار الفوارق املجالية ال زالت تؤثر بشكل كبير في 
تحسين هاذ النسب وبلوغ املعدل اللي هو متعارف عليه. فكنتساءلوا 
معكم السيد الوزير حول التدابير املتخذة لرفع هذا التحدي وتحسين 

الخدمات باألقسام ديال الوالدة باملستشفيات؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

نقولوا  يمكن  اللي  املجال  واحد  هذا  أوال  النائبة،  السيدة  شكرا 

املسح  معتبرة،  الجهود  ديال  املجموعة  واحد  فيه  بالدنا حققت  أن 

الوطني حول السكان والصحة ديال 2017 بين بأنه كاين 72.6 حالة 

وفاة لكل 100 ألف في 2016، مقابل 112 حالة في كل 100 ألف والدة 

حية سنة 2010، إذن تقريبا تراجع ب 35 % وتجاوزنا األهداف اللي 

كانت مخططة لأللفية، هذا واحد العمل اللي اآلن جاري فيه مجموعة 

داألمور، فيه تحسين جودة التكفل بالحمل والوالدة، تعزيز املسؤولية 

الجهوية حول مراقبة الحمل والوالدة وتحسين الحكامة الجهوية بصحة 

األم واملواليد، وكاين واحد مجموعة داألمور وأنا شخصيا اطلعت عليها 

في واحد العدد ديال املؤسسات الصحية، وأعتقد أن هذا الجهد هذا 

بالطبيعي أنه خصوا يستمر لكي نصل إلى أن تقع العدالة اللي تفضالت 

بها السيدة النائبة، شكرا السيد الرئيس.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن التعقيب.
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بادةئبليباي دةيإشربقيبابوس في:

شكربيباي ديبارئييل،

السيد الوزير املحترم، أكيد أننا نثمن املجهودات املبذولة لتقليص 
 % 44 أثناء الوالدة، حيث أن العدد  عدد وفيات األمهات واألطفال 
وأيضا  الصحية  التوعية  القروي بسبب غياب  بالعالم  يبقى مرتفعا 
بعد املرافق الصحية املتوفرة على إمكانية الفحص بالصدى للكشف 
عن املخاطر التي تهدد األم الحامل وأيضا تف�ضي مرض فقر الدم، ورغم 
والقيصرية  الطبيعية  الوالدة  مجانية  تعميم  في  الوزارة  مجهودات 
املستشفيات  أن  إال  الحمل  بتتبع  الخاصة  البيولوجية  والتحاليل 
ولألسف تعيش عجز في ميزانية تسييرها بحيث نجد خصاص في أبسط 
الوسائل من املستلزمات الطبية واألدوية األساسية مثل لوسيطوسين، 
 lesوهذا راجع إلى طريقة تعقيد مساطر اقتناء األدوية مركزيا عن طريق
achats groupées بحيث أن املستشفيات ال تتوصل إال ب 30 % من 
الحاجيات ديالها، كما تعرف أقسام الوالدة باملستشفيات اإلقليمية 
والجهوية خصوصا أقسام اإلنعاش ضعف على مستوى الخدمات، 
بسبب النقص الحاد في املعدات واألجهزة مثال neonatal وأيضا بسبب 
اإلكتظاظ الكبير مقارنة مع عدد األسرة املتوفرة، وهذا أرجع إلى سوء 
توزيع املوارد البشرية والتجهيزات عبر تراب اململكة. لذا بات ضروري 
مراجعة هذه املخططات وهذه البرامج واإلسراع بإخراج املجلس األعلى 

للصحة، مع الرفع من امليزانية املخصصة للصحة ل 10..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيبات إضافية، تفضلي السيدة النائبة 
عن التقدم واإلشتراكية.

بادةئبليباي دةيثريةيباصقلي:

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، املنظمة العاملية للصحة كتقول باللي 5 % حتى 13 
% من الوفيات ديال األمهات راجعة لإلجهاد الغير اآلمن السري، في بالدنا 
هاذ الظاهرة ما زالت كتقتل الشبات والنساء كاين اللي كتنتحر ملا كتلقى 
راسها كل األبواب مسدودة، وكذلك األطفال اللي كيترماو في املزبلة أو في 
الشوارع في الوقت اللي جاللة امللك أعطى التوصيات السامية من أجل 

منذ مارس 2015.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

عل كل حال يبدو أننا ما مختلفينش ألنه ملي تنقولو تم تسجيل 

72.6 حالة وفاة لكل 100ألف سنة 2016، معناه أنه ما زال الطريق 
النائبة  السيدة  شارت  اللي  بحال  لكن  هذا،  املجال  هاذ  في  طويل 
املحترمة راه كاين التكفل مجانا بعملية الوالدة الطبيعية والقيصرية 
البيولوجية  التحاليل  إجراء  كاين  الحمل  عن  الناجمة  واملضاعفات 
الخاصة، وهاذ ال�ضي كل �ضي تيداراآلن، وبطبيعة الحال هو محتاج إلى 
أن نوسعه وأنه نقويه، هاذ القضية اللي شارت ليها السيدة النائبة ديال 
األدوية فعال منين تنشوفو ثمن التكلفة اإلجمالي اللي تيتجاوز 2 مليار 
ديال درهم أنا في اعتقادي هذا خصو نطورولو الحكامة ديالو ألنه هذا 
مبلغ كبير تيتحملو دافع الضرائب، يفترض أن يكون راشدا وأن يصل إلى 
املحتاجين حقيقة، وهذا بطبيعة الحال إن شاء هللا غيكون فيه واحد 
الدفعة على مستوى وزارة الصحة لتحسين الحكامة ديال هاذ املجال 

ديال األدوية وديال اللقاحات، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

القطاع عن  نفس  في  دائما  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مشاكل وإختالالت املنظومة الصحية للسيدات والسادة املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديباقةنليبونلبع:

شكربيباي دةيبارئييل،

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

نسائلكم عن سياستكم في مجال تطوير املنظومة الصحية وتعزيز 
البنيات التحتية اإلستشفائية؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

الحال  بطبيعة  السؤال  هاذ  طيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الخريطة  تينظم  اللي  قانون  هو  اللي   34.9 اإلطار  القانون  تينظمو 
لعرض  الجهوية  املخططات  بإعداد  يتعلق  مرسوم  هناك  الصحية، 
العالجات تراعى خصوصيات كل منطقة، االشتغال هو على إحداث 
وتوطيد البنيات التحتية واملنشآت الصحية والتجهيزات البيوطبية اللي 
تتم حسب معايير محددة، ترتبط أساسا بعدد السكان املجال الترابي 
والخاصيات الوبائية والجغرافية واإلجتماعية واالقتصادية واستنادا 
على هاذ املعايير املديريات الجهوية تشتغل يعني على إعداد املخططات 
الجهوية لعرض العالجات، ال�ضيء الذي سيسمح بطبيعة الحال بتوفير 
بنك للمشاريع الصحية التي يتم إنجازها كما ال يخفى عليكم طبقا 
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مجالي  في  للوزارة  املتاحة  اإلمكانيات  كذلك حسب  ولكن  لألولويات 
اإلستثمار والتسيير، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديعدييبوعرفل:

باي دةيبارئييل،

باي ديباوزير،

الدستور املغربي ألول مرة بنص صريح وواضح الفصل 31 حق 
من حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، إنسجاما مع املواثيق الدولية 
وخاصة الفصل 25 من إعالن حقوق اإلنسان واملادة 12 ديال العهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واإلجتماعية، ما عندناش سياسة 
صحية واضحة، ما عندناش سياسة دوائية كاين االرتجال النموذج 
املستتشفى  هو  بصراحة  ليك  وغنقولها  املغرب،  في  اليوم  الناجح 
كنشكرو  املؤسسة  وهاذ  الرباط،  بمدينة  الخامس  العسكري محمد 
املؤسسة العسكرية على اإلنفتاح ديالها على املدنيين الخدمات اللي 
كيقدموها كذلك واحد املستشفى متنقل عسكري، السيد الوزير، أنا 
كنشكرك ألنك قبلتي هاذ املسؤولية الصعيبة ديال 2 قطاعات ويتم 
ولكن واحد القضية اللي هي مهمة واحد املستشفى متنقل شراتو وزارة 
الصحة سابقا ب 10 ديال املليار كيسوا 3 ديال املليار فتحوتحقيق 
في املوضوع هناك االرتجال فهاذ القطاع، أهل الصحة أدرى بشعابها، 
نعرف الداء واقترحنا الدواء، ال حياء وال حياة ملن تنادي خص ميثاق 
وطني للصحة يكون عندنا في البالد، درنا مناظرة في مراكش من األهمية 
بمكان وفيها رسالة ملكية، الرسالة امللكية في واد والحكومة في واد آخر. 
احنا كنطلبو منكم السيد الوزير، تفعلو غير املناظرة ديال مراكش من 

األهمية بما فيها، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إذن تعقيبات إضافية، تفضل السيد الرئيس.

بادةئبيباي ديتوف قيكم ليلئيسيفريقيباتجمعيبادستولي:

شكربيباي دةيبارئييل،

املنظومة  ديال  اإلختالالت  هاذ  على  كثير  تكلمنا  الوزير،  السيد 
الصحية في املغرب، ومع كامل األسف كنشوف راسنا كنبقاو كنتورنيو 
فبالصتنا ما كان، ما لقيناش �ضي حل السيد الوزير، في حين أن اإلشكال 
واضح، اإلشكال كاين ف les nadis quations ديال التوزيع متاع املوارد 
الوزير  السيد  العمومية،  املستشفيات  ديال  الطاقات  مع  البشرية 
اليوم كنشوفو في بعض املستشفيات، كنالحظو في بعض املستشفيات 
العمومية أن العدد ديال les blocs operatoires وكنتسائلو على التأخر 

 les blocs operatoires ديال العمليات الجراحية كنشوفو العدد ديال
كنعطيك على سبيل املثال في الدار البيضاء كاين بعض املستشفيات 
اللي كيتواجدو فيها 3، 4 ديال les blocs operatoires وكاين 50، 60 
ديال طبيب جراح، كيبقاو كيشدو السربيس، اليوم السيد الوزير ل
bloc operatoire داخل املستشفى العمومي كيعمل 2، 3 العمليات في 
النهار، في حين أن نفس لbloc في املصحات الخصوصية كيعملو 11، 12 
وهاذي إحصائيات ممكن تأكدو منها السيد الوزير 11، 12 العملية في 
النهار، اإلشكال اآلخر السيد الوزير واش ما كتالحظوش بأن هاذ القطاع 
 la fonction ديال les statuts ديال الصحة العمومية خاصو يخرج من
public يدار ليه un statut خاص، ألن ال يعقل أن اليوم املستشفيات 

كيخدمو في التوقيت العادي ديال الوظيفة العمومية، السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر، تفضلو السيد الوزير، ال.

بادةئبيباي ديبايع ديباصةنق:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكرا السيد الوزير املحترم، هاذي مناسبة باش نشكروكم على 
املجهودات الجبارة اللي تتبذلها الوزارة، ولكن البد أن أثير الخصاص 
املهول أو النقص الحاد اللي تتعيشو العديد من األقاليم، وتنعطي مثال 
بجهة درعه تافياللت اللي هي نموذجية في الخصاص في املوارد البشرية، 
بنية  اآلن  عندنا  بحيث  الطبية،  والشبه  الطبية  األطر  مستوى  على 
تحتية من املستوصفات واملستشفيات ديال القرب، ولكنها مهجورة، 
ال ممرض، ال ممولدة، ال طبيب، والنماذج كثيرة، وكلما تأخرنا، تأخرنا 
في تدارك املوقف كلما عرضنا صحة املواطنين للخطر، وهنا أيضا أثير 
أستغل الفرصة ألنبه إلى ضرورة تعجيل الوزارة للتجاوب مع مجلس 
جهة درعة تافياللت مشكور، اللي خصص ميزانية لتوظيف 900 إطار 
طبي وشبه طبي لسد الخصاص بهذه الجهة، ولكن ما كاينش �ضي رد 
فعل إيجابي ديال الوزارة إلى حدود اآلن، فتنتمنى تفاعل إيجابي مع هاذ 
القضية لتدارك الخطر الذي تتعرض له صحة املواطنين في مختلف 

الجماعات والقيادات بجهة درعة تافياللت، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إذن استوفينا التعقيبات اإلضافية، تفضلوا 
السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

والسيد  اعتقادي  في  أنا  النواب،  السادة  الرئيسة،  السيدة  هو 
أنا في اعتقادي  اللجنة،  في  النائب راه فتنا تناقشنا في هاذ القضية 
املشكل ما�ضي هو في التصورات والبرامج وإال فوزارة الصحة من أكثر 
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الوزارات تصورات وبرامج، هو كيفاش نزلو هاذ ال�ضي ألرض الواقع 
هو ما كاينش خالف حول أن القطاع فيه إشكال د الحكامة، وفيه 
إشكاالت اللي مرتبطة باملوارد البشرية كما وكيفا، الكم بطبيعة الحال 
الحكومات تحاول جاهدة أنها توفر، لكن خاصنا نعتارفوا بأنه كاين 
لألسف الشديد عندما نتحدث فيه عن العدالة املجالية أن هناك من 
أبناء وبنات هذا الوطن، من يستكثر على بعض املناطق أن يقيم فيها 
لبضع شهور أو لبضع سنوات، وهذا خصنا نشوفوه ما انغفلوهش، 
وإال غادي نبداو نحمل وزارة الصحة ما ال تحتمل، القضية اللي قال 
السيد النائب وزارة الصحة عندها مستشفى متنقل فيه أكثر من 30 
سرير ودوز سنتين في املنطقة د القباب في خنيفرة وهاذ السنة إن شاء 
هللا، غيم�ضي إلملشيل، وجهوده مشكورة وما قام به مشكور، ونعتقد 
هاذ ال�ضي خصوا يتقال السيد النائب ألنه وراء هذا العمل بغض النظر 
على الحكومة وراءه عاملون، وراءه أطباء، وراءه ممرضون، وخاصهم 
يسمعوا تشجيع من طرف السادة النواب، ألنه هاذ العمل ديال في 
املجال الصحي انتما عارفين الصعوبات ديالو فعلى األقل نزيدوهم حنا 

�ضي شوية من عندنا من الدعم.

فيما يتعلق بجهة ديال درعة تافياللت في 2017 تقريبا أكثر من 15% 
ديال املناصب اللي كانت على املستوى الوطني خذاتها هاذ الجهة هاذي، 
علما بأن املعدل اللي كان خاص تحصل عليه كان حوالي %8 وكاين 
واحد الجهود، هاذ القضية اللي طرح السيد النائب راه املشكل فيها هو 
اإلطار التعاقدي، وزارة الصحة بصدد مناقشة األمر مع وزارة الداخلية 
باش يكون واحد اإلطار تعاقدي اللي يسمح للجماعات الترابية في إطار 
واحد التعاقد أنها توظف في املجال الصحي، وكاين كذلك اشتغال على 
مستوى القطاع الخاص، فإذن هي جهود أعتقد جهود مشكورة أنا ال 
أنفي وتنقولها وقلتها في مجلس النواب ومجلس املستشارين أنه أحد 
اإلشكاالت العميقة ديال الوزارة، ومعذرة على هاذ الكالم، لكن يبدوا 
أننا محتاجين إلى أن ننزل هذه الخريطة الصحية، مصاب غير الخريطة 
الصحية تنزل بالشكل ديالها، الخريطة الصحية بالطريقة باش دارت 
تتعطي  اللي خرج  القانون واملرسوم  اللي صادقت عليها وعلى  وانتما 
واحد التكامل اللي خاصو يتم ما بين املؤسسات الصحية اللي غادية من 
املجال القروي إلى املستشفيات الجامعية، يبدوا أن هذا األمر فيه واحد 
شوية ديال الفو�ضى اللي ما تتخليش األمور تسيروا بالشكل الطبيعي 
ديالها والعادي في إطار واحد النوع من التكامل، ما تنفيش كذلك أن 
املجال ديال األدوية وقلتها خاصو واحد الحكامة، أنا تنقولوا ما يمكنش 
دافع الضرائب يدير واحد الجهد ديال 2.2 داملليار ديال درهم ما بين 
األدوية واللقاحات وجي عندي مواطنين ويقول ليا مشيت املركز الطبي 
الفالني وقالوا ليا سير شري دواء، كاين واحد العدد ديال األدوية اللي 

هي متوفرة خاصها حكامة، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، إذن نمر إلى سؤال آخر متعلق بالخريطة الصحية للمملكة 

الدستور،  التجمع  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديبمغةل:

السيد الوزير، نسائلكم حول الخريطة الصحية للمملكة.

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

معذرة هاد السؤال ديال آش من؟.

باي دةيلئييليبلجليل:

الخريطة الصحية ديال التجمع الدستوري.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

طيب هذا تقريبا كنت اعطيت عليه واحد املجموعة ديال املعطيات، 
نعاود نأكد عليها، بطبيعة الحال، أنا قلت فيه بعض املالحظات على 
بهذا  باعتباري وزير مكلف  أقول مالحظات  أن  إال  أملك  كل حال ال 
القطاع، هو كاين قانون ينظم الخريطة الصحية وكاين مرسوم واضح 
في املستويات ديال العالجات اللي مقدمة، بطبيعة الحال هناك واحد 
الصحية  الخريطة  باش هاذ  الجهات  تيدار على مستوى  العمل اآلن 
بطبيعة الحال يوقع فيها واحد التوطين جهوي حتى تستجيب لواحد 
العدد ديال املعطيات التي تتغير ربما من جهة إلى أخرى، شكرا السيدة 

الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا تعقيب، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديأمغةل:

شكرا السيد الوزير، الخريطة الصحية جات باش تنزل مضامين 
ديال الدستور وهي الحق في التطبيب والعالج وباش تمحوا الفوارق ما 
بين الجهات واألقاليم وما بين يعني املناطق القروية واملناطق الحضرية، 
ولكن رغم ذلك فمازال هناك فوارق ما بين هاذ املناطق ألن كيخصنا 
نمحيو بعض األسس اللي تبنات عليها هاذ الخريطة باش منها املؤشر 
ديال العدد يعني النمو الديمغرافي، وبالتالي باش نوصلوا لهاذ الحل، 
واملراكز  للمستشفيات  محتاجة  هي  اللي  للمناطق  نعطيوا  خاصنا 
اإلستشفائية ومنها بالخصوص خاصنا على األقل يكون عندنا مراكز 
ثم خلق مستشفيات محلية على  استشفائية على صعيد كل جهة، 
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صعيد مناطق عدة في اململكة، ومنها على سبيل املثال، مدينة تاهلة اللي 
محتاجة ملستشفى محلي، وكان عندها هاد املستشفى املحلي من قبل، 
ولكن لألسف الشديد أن هاذ املستشفى املحلي تدحرج ورجع مركز 
صحي، والعدد ديال الساكنة ديالها يفوق 100 ألف نسمة، واملناطق 
املجاورة محتاجة ليها، وهذا كان سبب ديال اإلحتجاجات، أن السكان 
كانو طالبوا بإحداث هاذ املستشفى املحلي، وبالتالي كنعاودوا نأكدوا 
تخففو  باش  املحلي  املستشفى  هاد  نا  تحدثوا  باش  منكم  وكنطلبوا 

العبء على املواطنين ديال التنقل.

باي دةيلئييليبلجليلي:

تعقيبات إضافية للسؤال، تفضل السيد النائب اإلشتراكي املوحد.

بادةئبيباي ديمصطفىيباشدة ي:

شكرا غير الخريطة الصحية اللي فيها غير القطاع العام، باش نقولو 
الحقيقة للمغاربة راه ما�ضي خريطة صحية، املرسوم ديال نوفمبر 2014 

فيه غير القطاع العام، والقانون كيتكلم على القطاع الخاص والعام.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب إضافي، ال، تفضلوا السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

ما عنديش السيدة الرئيسة خالف، على كل حال هذا مرسوم يمكن 
أن يعاد في النظر، يمكن أن يجود، يمكن أن تدخل عليه معطيات، 
بكل صدق وبكل نزاهة ما عنديش إمكانية نقول فيه اآلن �ضي كالم يعني 
اللي يمكن يتحسب على الوزارة، لكن هو بطبيعة الحال هو يفترض 
أن يأخذ بعين اإلعتبار واحد العدد ديال املتغيرات، وأنا سجلت هاذ 
املقترحات ديال السادة النواب، وكذلك ما تفضل السيد النائب فيما 
يتعلق بالقطاع الخاص اللي عاود ثاني عندو اإلشكاليات ديالو، شكرا 

السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى سؤال عن الخدمات الصحية باملناطق 
اإلستقاللي  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النائية 

للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديبملفضليباطةهري:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي دةيبارئييل،

باي ديباوزيريبملحت4م،

ال زالت ساكنة املناطق النائية تعاني من ضعف الخدمات الصحية 
الضرورية  الطبية  والتجهيزات  املتخصصة  الطبية  األطر  غياب  في 
تبقى  الذي  تاونات  بالنسبة إلقليم  الشأن  الالزمة، كما هو  واألدوية 
الساكنة محرومة من هذه الخدمات على الوجه املطلوب، في الوقت 
الذي تعيش فيه مظاهر الفقر واإلقصاء والهشاشة والبطالة، فما هي 
املناطق  بما يضمن لساكنة  الوضعية  ملعالجة هذه  املتخذة  التدابير 

النائية حقها الدستوري في التطبيب والعالج؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

على كل حال هاد الجواب ما غيخرج على ما تفضلت به قبل قليل، 
عندنا بطبيعة الحال خريطة صحية، عندنا قانون إطار، عندنا مرسوم، 
عندنا مخططات جهوية، عندنا التزام ديال مليار ديال درهم سنويا، وفي 
الحد األدنى جهاز ديال السكانير وجهاز ديال لييرم على مستوى كل جهة، 
كاينة القضية ديال الرفع من عدد املناصب املالية، بطبيعة الحال كاين 
واحد النظرة شوية خاصة لهاذ املجال تاملناطق النائية، ألحد اإلشكاالت 
الكبرى ديالها، وأنا تجدني محرجا عندما تكلمنا على هاذ املوضوع، هو 

املشكل ديال املوارد البشرية، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

بادةئبيباي ديبملفضليباطةهري:

شكرا السيد الوزير، إن استمرار معاناة املواطنين مع الخدمات 

املتردية، يؤكد فشل السياسة الحكومية في ضمان تغطية  الصحية 

صحية حقيقية تضمن للمغاربة حقهم الدستوري في التطبيب والعالج، 

وهنا أتكلم عن ساكنة إقليم تاونات الذين يضطرون إلى التنقل إلى فاس 

من أجل التقاء العالج، كاين بعض أ السيد الوزير، كنمشيو 180 كلم 

باش يجي الخر يم�ضي يدير العملية 180 كلم، كيتنقل من مدينة من 

فيالج إلى فيالج باش يوصل، أما بالنسبة لألمراض في الطرق حدث وال 

حرج...

باي دةيلئييليببلجليل:

النائب،  السيد  تفضل  إضافية؟  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 

تعقيبات إضافية األصالة واملعاصرة.
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بادةئبيباي ديهشةميصةبري:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، أبتدىء من آخر سؤال اللي طرح على السيد الوزير 
السابق وزير الصحة خصوص القطاع الصحة وفي املناطق الجبلية 
إقليم بني مالل من القصيبة، تيزي نيسلي، ناوور، دير القصيبة، زاوية 
الشيخ، نوعية املناطق التي عرفت احتجاجات ومسيرات ديال أزيد من 
30 كلم مشيا على األقدام بخصوص مشكل ديال الصحة، وكان جاوبه 
أنه ليس له علم باملوضوع، في حين أنه املمثلين املحليين قطعوا إلتزامات 
مع الساكنة، نريد أن نعرف منكم السيد الوزير، هل اإللتزامات التي 
تعهد بها مندوب الصحة على املستوى املحلي تلزم الوزارة؟ ويمكن أننا 
نعول عليها في املستقبل من أجل حل مشكل قطاع الصحة خاصة 

باألقاليم املذكورة بالجماعات املذكورة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ ال، السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

 84 الطبية  األطر  تاونات   alors تاونات،  على  تكلم  اللي  النائب 
طبيب، 55 طبيب عام، 29 طبيب اختصا�ضي، 352 إطار شبه طبي، 
املستشفى اإلقليمي فيه 70 سرير، املستشفى ديال غفساي فيه 45 
سرير، مستشفى ديال القرب ديال تيسة في طور اإلنجاز نسبة اإلنجاز 
%20، كاين مشاكل بطبيعة الحال مع املقاولة في طريقها للحل، شبكة 
18 غير مشغلة  75 مؤسسة، صحيح، منها واحد  املؤسسات األولية 
الصحية  الدعم  ديال  مؤسسات  وكاين  البشرية،  املوارد  قلة  بسبب 
فيها واحد املجموعة ديال سميتو، إذن إقليم تاونات السيد النائب راه 
ما�ضي من األقاليم زعم اللي ماعندهاش الخدمات الصحية، نقولو على 

األقل في مستوى متوسط.

فيما يتعلق بالسؤال التعقيب السيد النائب، املندوب ديال الوزارة 
في إقليم بني مالل يمكن لو يلتزم في إطار الصالحيات ديالو، أما إيال كانت 
�ضي حاجة اللي مرتبطة باملركز، يعني، على مستوى اإلستثمار فأعتقد 
هذا ما يدخلش في الصالحية ديالو، لكن أنا تنجاوب بشكل عام، أنا هاذ 
امللف ما عنديش عليه علم، الذي يستطيع أن أعدك به أن أنظر في هذا 

املوضوع، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

املوضوع،  لهاذ  بالنسبة  سؤاالن  بقي  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
السؤال ما قبل األخيرعن تجويد الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيمريميعةملي:

شكربيباي دةيبارئييل،

الخدمات  لتجويد  املتخذة  التدابير  عن  الوزير  السيد  نتساءل 
الصحية املقدمة للمواطنين؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

شكرا للفريق املحترم، بطبيعة الحال هاذ ال�ضي كامل اللي تكلمنا 
الحال  بطبيعة  يتعلق  الذي  اآلن  إلى  األسئلة  طرح  بداية  من  عليه 
تيتعلق،  اللي  الصحية  بالخريطة  تيتعلق  اللي  العمومي  باإلستثمار 
بطبيعة الحال، بالتجهيز ديال املستشفيات واملراكز الصحية، الغرض 
منو أوال وأخيرا هو تجويد الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين التي 
أقول لألمانة أنها بطبيعة الحال فيها مجموعة ديال اإلختالالت على 
مستوى الوطني، الهدف هو أن نرفع من نسبة الولوج إلى خدمات الطب 
العام من %60 حاليا إلى %100 في أفق 2021، وهذا بطبيعة الحال 
تتحكمو هاد الثالثية اللي تكلمت عليها اللي هي املوارد البشرية والحكامة 

وبطبيعة الحال املوارد املالية، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيمريميعةملي:

شكربيباي ديبارئييل،

الصحة  لقطاع  املخصصة  امليزانية  أن  الوزير،  السيد  املالحظ 
ضعيفة وهو ما يؤثر على جودة الخدمات املقدمة للمواطننين، فالعديد 
املراكز  وبعض  الضرورية  التجهيزات  على  تتوفر  ال  املستشفيات  من 
الصحية يغيب عنها األمن واملاء والكهرباء، كما أن انعدام التحفيزات 
املادية املقدمة لألطر الطبية الذي يستعمل في املناطق النائية ال يساعد 
على االستقرار بهذه املناطق، أما تقارير املنظمة الدولية فهي تشير إلى تأخر 
كبير للمغرب على مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها املواطنين، كما 
أنها تغيب املستشفيات املغربية عن قائمة املستشفيات العربية جيدا، 
كما أن هذه التقرير تشير إلى انتشار وتف�ضي األمراض الوبائية وارتفاع 

عدد الوفيات من األمهات الحوامل واألطفال دون سن الخامسة.

وفي الواقع، السيد الوزير، تكفي زيارة إلحدى املراكز الصحية إلدراك 
مظاهر تردي الوضع الصحي كتكدس املستعجالت باملر�ضى واملواعيد 
الطويلة التي تعطى للمر�ضى في حاالت حرجة، السيد الوزير، فضعف 
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التمويل وسوء التدبير والفساد أضعف قدرة املستشفيات العمومية 
على القيام بدورها في تقديم الخدمات العالجية والصحية الئقة وذات 
جودة، إذن يجب على الحكومة إعطاء العناية الالزمة لقطاع الصحة 
فهو املحرك الرئي�ضي لباقي السياسات العمومية وغير قابل للتأجيل أو 

التقشف أو..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعليق إضافي حول تجويد الخدمات 
الصحية؟ ال تعليق، تفضل السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

ما عنديش تعقيب السيدة الرئيسة، أنا بغيت غير نقول للسيدة 
النائبة في املجال ديال املعطيات الوبائية يجب نوعا ما اإلحتراس، ألنه 
في بالدنا  الوبائي  الوضع  الحال تصريحات كبيرة جدا،  هذه بطبيعة 
متحكم فيه وهذا متابع من طرف منظمة الصحة العاملية وعندنا فيه 
واحد املجموعة دالشهادات، أن تكون هناك إختالالت في املؤسسات 
الوبائية  املعطيات  ديال  القضية  هاذ  ولكن  نختالفوش  ما  الصحية 

يجب أن نقاربها بشكل يعني بواحد الشكل شوية فيه نوع من الدقة.

باي دةيلئييليبلجليل:

أوضاع  بخصوص  الصحة،  قطاع  في  األخير  السؤال  إذن  شكرا، 
قطاع الصحة ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديمحمدينةصر:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، رغم كل اإلمكانيات التي ترصدها الحكومة لقطاع 
الصحة والتي وصلت إلى 14.7 مليار درهم، إال أن أوضاعه ال زالت مزرية 
في ظل الخصاص املتفاقم، ال�ضيء الذي جعل املواطن يعاني من ضعف 
الخدمات، السيد الوزير إلى متى سيبقى هذا القطاع على هذه الحال 

على هذه الوضعية الكارثية؟ شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

هذا القطاع، إيال شفنا التطور اللي تيعرفه غادي نعطي واحد 2 أو 

3 داملؤشرات، أوال ملي تنتكلموا على اإلستثمار العمومي راه من 2014 
كانت عندنا تقريبا مليار ونصف ديال درهم، دابا ولينا في 2018 إن شاء 
هللا غتكون 2.55 مليار ديال درهم على مستوى إلتزامات األداء، أما إيال 
 l’engagement خذينا إلتزامات بطبيعة الحال ديال أو ديال االلتزام ديال
راه في السنوات اللي مضات راه كنا في 2014 وصلنا حتى 8.2 مليار ديال 
مليار ديال  2 ديال  2018 غتكون  2017 وإن شاء هللا  درهم وخالل 
درهم، ثم إيال لحظنا راه كاين واحد العدد داملؤسسات استشفائية 
غير من 2012 ل 2016 راه تحالت تقريبا واحد 109 ديال املؤسسات 
استشفائية، أنا في اعتقادي وهذا واحد الوضع اللي هو يتطور شريطة 
أن تتحسن الحكامة. هل هو وضع كارثي مزري فاشل؟ أنا أعتقد هذا 
املصطلحات مصطلحات شوية قاسية على واحد القطاع اللي تيظم 
واحد العدد ديال العاملين والكثير من العاملين يعملون بصمت، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمدينةصر:

شكرا السيد الوزير على هاد اإلجابة، النموذج ديال إقليم تاوريرت، 
السيد الوزير، الصحة مريضة بإقليم تاوريرت من 2013 واحنا نسمعوا 
صحية،  كارثة  كيعيش  تاوريرت  إقليم  الوزير،  السيد  اإلجابة،  هاذ 
يوميا االحتجاجات، كاين سبيطار واحد، تعطاونا وعود وما كاين والو، 
مستشفى إقليمي غير في الورق، السيد الوزير، السبيطار ما فيه ال 
راديو، ال تجهيزات، ال أطباء، السكانير موجود وما كاينش اللي يخدمو، 
اإلستقبال ما موجودش، كنوحلو غير في les sécurités، الوزير السابق 
وعدنا باش يبني لينا سبيطار كبير انتاع 200 سريرعلى أساس نوفرو 
العقار مع السيد العامل، وفرنا العقار 6 هكتارات ها هي موجودة خاص 
الوزارة تكمل الوعود ديالها، بخصوص األطباء الوزير السابق قال لينا 
راه عندكم 30 طبيب، كاين طبيب واحد، السيد الوزير، كنلتمسو 

منكم التدخل العاجل إلنقاذ هذا اإلقليم، وشكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليلي:

السيدة  تفضلي  إضافية،  تعقيبات  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
النائبة.

بادةئبليباي دةيإيمةنيبا عقوبي:

شكربيباي دةيبارئييل،

احنا نثمن الجهوديال الدولة على مستوى الزيادة ديال مناصب 
مالية في قطاع الصحة، ولكن اإلشكال املطروح أوال هو أن هاذ الجهود 
هاذي ليست فيها واحد املواكبة كافية على مستوى املقاعد املخصصة 
لإلقامة في مجال تخصص، هذا السؤال، السؤال الثاني هو بخصوص 
استعانة الدولة بعدد من األطباء غير املغاربة املشكل الذي يطرح هو 
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مشكل ديال اللغة، بعض املر�ضى كيمشيو للمستشفيات، ويجدون أن 
األطباء ما كيقدرو يتكلمو ال باللغة العربية ال بالدارجة ال باألمازيغية، ال 
بالفرنسية، ال باإلنجليزية، وهاذ ال�ضي يهدد في ذيك املدة ديال الترجمة 

يهدد بعض املرات صحة..

باي دةيلئييليبلجليلي:

الوزير  السيد  ال،  آخر؟  إضافي  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
تفضلوا.

باي ديعبديباقةنليبعمةلة،ي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةءيبملكلفيبةاق ةميمقةمي زيريباصحل:

أنا بغيت غير نقول للسيد النائب املحترم من تاوريرت، دابا السؤال 
تيتكلم على اإلختالالت ديال املنظومة الصحية لو كان سولتني على 
تاوريرت نجيب لك املعطيات، ونشوفو حقيقة هاذ الوعود التي قدمت 
لك ما الذي تحقق منها وما الذي ال يتحقق، كل حال مع ذلك سؤالك لن 
يضيع غنشوف أنا هاذ املنظومة الصحية في تاوريرت، وأتحفظ بطبيعة 
الحال على مجموعة من الكلمات اللي تتعلق بطبيعة الحال بالوضعية 
الكارثية، بالنسبة للنائبة اللي تكلمت على هاذو أنا ما كرهتش نعرف هاذ 
املستشفيات اللي فيهم هاذو اللي ما تيتكلمو حتى �ضي لغة التي تسهل 

التواصل مع املر�ضى.

باي دةيلئييليبلجليل:

أتينا على آخر سؤال في قطاع الصحة،  شكرا، إذن هكذا نكون 
فقط أود أن أذكر السيدات والسادة النواب بأنها ستكون لنا مباشرة 
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على املشاريع القوانين، فقط بين 
القطاعين أود أن أذكر بهذا، طبعا السيد الوزير ما زال عندو ملف آخر 
هذا  في  األول  السؤال  واملاء،  واللوجيستيك  والنقل  بالتجهيز  ويتعلق 
الفالحية املجاورة  باملناطق  الرمال  تأثير استغالل مقالع  امللف حول 
تفضلي  اإلشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيم دليباطةابي:

السيد الوزير املحترم، سؤالنا يتعلق بالتراخيص التي تعطيها وزارتكم 
الستغالل املقالع، عن ما هي اإلجراءات املتخذة لتجويد دراسة الجدوى 
قبل إعطاء التراخيص؟ وكذلك ما هي اإلجراءات التي تتخذها الوزارة 
لحماية الساكنة املجاورة واألرا�ضي الفالحية من األضرار الناتجة عن 

استغالل هذه املقالع؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

في  يأتي  الفريق املحترم على كل حال  اللي طرحو  ... هاذ السؤال 
حينه، هو ال أخفي كان عندنا مشكل على املستوى الترسانة القانونية، 
ألن الظهير اللي كان كينضم هذا هو الظهير ديال 1914، اللي كان ما 
أن  بحيث  فضفاضا  وكان  معمق،  بشكل  املوضوع  لهاذ  تيطرقىش 
اللي  لإلدارة  بالنسبة  محددة  تكن  لم  اإلختصاصات  أو  السلطات 
غتراقب املقالع، اآلن كاين قانون اآلن اللي 27.13، وهاذي تقريبا بضع 
في  غيدخل  اللي  القانون  لهذا  التطبيقي  املرسوم  على  صادقنا  أيام 
حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، والذي سيجبر 
بقواعدها،  بيئية  يديرو دراسة  باش  املقالع  الحال مستغلي  بطبيعة 
ولهذا بطبيعة الحال غيتفادى لينا واحد العدد ديال اإلشكاالت اللي 

تشار ليها في هاذ السؤال، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا تعقيب السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيم دليباطةابي:

..القانون الذي تحدثة عنه السيد الوزير هو قانون 2015، لكن 

املقالع تستغل منذ سنوات، وهناك أضرار خطيرة اآلن على أصحاب 

األرا�ضي الفالحية، على أصحاب املنتجعات السياحية القروية، على 

الفرشة املائية، على البيئة كذلك، هذل يسمعني السيد الوزير...

باي دةيلئييليبلجليلي:

إيال اسمحتو السيدة النائبة عندها سؤال مهم استمعو ليه، تفضلي.

بادةئبليباي دةيم دليباطةابي:

الوزير  السيد  القانون  يدركنا،  الوقت  ألن  الوزير،  السيد  نعم 

2015، في الواقع لم يأتي بحماية ألصحاب األرا�ضي الفالحية الجيدة، 

لو تذهبون ألقرب منطقة إلى الرباط، منطقة بن سليمان، ما نمشيوش 

بعيد وحنا كنعرفوا هاذ املقالع في املغرب كامل، راه األشياء خطيرة جدا، 

أن الناس هاجرت األرا�ضي ديالها ما بقاتش قادرة تربي املوا�ضي ديالها، 

كاين مقالع اللي كتشتغل ليل نهار، 24 ساعة تحت األضواء الساطعة، 

وتحت واحد الضجيج لآلالت، إيال مشيتو تمة السيد الوزير غادي تلقاو 
واحد التناقض مع السياسة الفالحية التي تنهجها بالدنا، لذلك نقول 

بأن هذا القانون رغم ما جيئ به..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع، تفضل.
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بادةئبيباي دييوسفيآيتيبلحةجيلحين:

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، في هذا اإلطار اللي دخالت السيدة النائبة املحترمة 
تندعيو ل2 ديال الحوايج، أوال.

باي دةيلئييليبلجليلي:

انتهى الوقت، إذا لم يكن هناك تعقيب إضافي أعطي الكلمة للسيد 
الوزير، ثواني كذلك.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

السيدة النائبة، ما عرفتش أنتي تحاكمين قانونا لم يصدر بعد، 
القانون 27.13 املرسوم التطبيقي داز في مجلس الحكومة منذ بضعة 
أيام، حتى يخرج ونحاكموه، أنت تتحدثين على 1914، وأنا جيتك من 
اآلخر، قلت لك هذا فيه اختالالت أنا اعترفت بها، فإذن ملا يخرج هاذ 
القانون، ألن القانون فيه واحد املجموعة داملقتضيات زاجرة ملا غادي 

تدار الدراسة..

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا إيال اسمحتي غادي ندوزو لسؤال آخر، عن اإلختالل التي 
يعيشها قطاع الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديبسمةع ليملة ي:

باي دةيبارئييل،

ربط  ستتم  متى  ألسائلكم  البرملان  قبة  دخلت  الوزير،  السيد 
مدينتي بالطريق السيار على غرار مجموعة من املدن، ولكن قبل هذا 
استوقفتني الغيرة الوطنية ألتساءل عن اإلختالالت التي يتخبط فيها 
أداء الطريق السيار، والتي جعلت وزارتكم تقف شبه متفرجة على 
الوضع دون إجراءات جازمة، هاذ اإلختالالت إختالالت في التدبير املالي 
 les autoroutes 60 مليار درهم، أو 40 مليار درهم عفوا حجم ديون
du maroc سنة 2016، والتي عرفت سنة 2017، عاشت على وقع 
إضرابات بالجملة كبدت ميزانيتها حوالي 26 مليون درهم، وهي في أمس 
الحاجة من أجل صيانة املحاور الطرقية، من أجل تثبيت األمن واألمان 
الذي غاب عن مجموعة من طرقها ومن أجل معالجة اإلكتظاظ داخل 
محطة األداء، لذا نسائلكم ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها لتفادي 
كارثة املحور فاس وجدة الذي كلف ميزانيات عشرة داملليار درهم وعرف 
جودة رديئة بشهادة الوزير السابق، وما هي التدابير التي تنوون اتخاذها 
من أجل ضمان جودة املنشآت وسالمة مستخدميها، وضمان التوزيع 
الجهوي العادل، فإلشارة 1800 كلم من الطرق السيار لم يصل منها 

ولو متر واحد للجهة التي أنتمي إليها ولربما بمعالجتكم لهاذ اإلختالالت 
ستتمكن ميزانتيكم من..

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

هو السؤال اللي طرح ما�ضي هو هذا يعني بالدقة، ولكن على كل 
حال السيد النائب أنا فهمتو، هو كانت مناسبة طرح فيها بزاف ديال 
الحوايج، 40 مليار ديال الدرهم هذا تراكم السيد النائب، أول حاجة 
ّدارت في الطرق السيارة هو إعادة ترتيب هاذ الكم الهائل ديال املديونية، 
راه 40 مليار ديال الدرهم موزعة على عدد من العموالت، وّدار فيها واحد 
الجهد كبير هو اللي خال شركة الطرق السيارة اآلن قادرة على أنها تلمس 
املستقبل ديالها بواحد االستشراف جيد، املسألة الثانية على مستوى 
2 مستويات، املستوى ديال األطر  العاملين ألن كانت إضرابات كان 
الداخلية من تقنيين وأطر هاذو تّدار معهم الحوار وكاين مذكرة توقعت 
مع التقنيين ومذكرة غادي توقع مع األطر، فيما يتعلق بالشركات ديال 
املناولة هذا أيضا ملف موروث، الدولة دخلت فيه رغم أن هاذو ديال 
شركات املناولة، باش تضمن اإلستقرار لهاذ العاملين أي كانت الشركة 
ديال املناولة، وهذا ملف نحن نشتغل عليه منذ شهور، واحنا وصلنا 
فيه تقريبا لشبه إتفاق مع النقابات املعنية وإن شاء هللا في األيام املقبلة 

سيرى النور هاذ اإلتفاق.

فيما يتعلق بهذا ديال وجدة أنا ما عرفش شنو اإلشكال، ألنه �ضي 
نقولو  باش  املقطع �ضيء ولكن  في واحد  إذا كان مشكل  تنقولو  مرة 
الطريق السيار حتى لوجدة ما مزيانش هذا غير صحيح، أنا الطريق 
السيار تنم�ضي فيه ديال وجدة ما�ضي صحيح هذا الكالم باملطلق، هذا 
طريق سيار من جودة دولية، جودة عاملية، وبالدنا تفتخر أن عندها 
1800 كيلومتر ديال الطرق السيارة، وتجد نفسها وسط عدد من الدول 

األوروبية في هاذ املجال، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، إذن طبعا السيد النائب استنفذ وقته، فبالتالي سنمر إلى 
التعقيبات اإلضافية، ال تعقيب إضافي، السيد الوزير طبعا إذن نمر 
للسؤال املوالي حول الشبكة الطرقية بعد التقسيم الجهوي الجديد 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيعز هةيباعربك:

شكربيباي دةيبارئييل،
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بعد التقسيم الجهوي الجديد لجهات اململكة، أصبحت الحاجة 
ملحة إلعادة النظر في الشبكة الطرقية مالءمة مع هذه املستجدات. 

نسائلكم السيد الوزير، ما هو برنامج وزارتكم؟

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

هو باش نم�ضي قاصد للجواب ألن أنتما طرحتو سؤال محدد جدا، 
مع  املالءمة  ديال  القضية  هاذ  يعني  السؤال  في  طرحتم  الذي  هذا 
التقطيع الترابي غير ممكن في الوقت الحالي غير ممكن، ألنه هذا فيه 
واحد الجهد كبير جدا وغادي يخلي التصنيف غيولي فيه واحد العدد 
ديال اإلشكاليات، اللي كاين اآلن هو أنه انطالقا من سنة 2015 ّدارت 
ديال  القرار  املهيكلة، صدر  الوطنية  الطرق  لتحديث  الدراسة  واحد 
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء فيما يتعلق بالطرق الوطنية، 
ويوجد حاليا مشروع قرار بتحديد جدول الطرق الجهوية اللي غيعطيها 
واحد النوع من التحيين في ضوء املعطيات الحالية انطالقا من املرسوم 

اللي تينظم ديال فاتح فبراير 199، شكرا السيدة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة، السيد النائب، تفضل.

بادةئبيباي ديحينيبلحةلس:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، بالرغم من املجهودات املبذولة من طرف الحكومة في 
مواصلة الدينامية الرامية إلى تمكين بالدنا من بنية تحتية طرقية ذات 
جودة، وإنسجاما مع األهداف املسطرة في البرنامج الحكومي ومواكبة 
مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، ونظرا ألهمية الشبكة الطرقية 
في إنجاح ورش الجهوية املتقدمة، باعتبار الدور الفعال الذي تلعبه 
الطرق في النمو اإلقتصادي واإلجتماعي والسياحي، وكذلك ملساهمتها 
في إعداد التراب الوطني، وتعزيز اإلستثمار وفك العزلة عن الساكنة 
القروية بالخصوص، فإننا في فريق العدالة والتنمية نطالبكم باملزيد 

من الجهود خاصة على مستوى:

أوال- الحفاظ على الرصيد الطرقي الحالي وتطوير البرامج املستقبلية؛

ثانيا- تقييم البرامج السابقة، خاصة برامج الطرق القروية للوقوف 
على اإلختالالت التي عرفها إنجاز هذه البرامج؛

ثالثا- تفعيل الصناديق املتعلقة بالطرق خاصة الصندوق الطرقي 
وصندوق التنمية القروية في شقه املتعلق بالطرق؛

اإلمكانات  من  التجهيز  لوزارة  اإلقليمية  املديريات  رابعا–تمكين 
املادية والبشرية للقيام بأدوار الصيانة وتتبع األوراش واحترام تنزيل 

مبدأ الحكامة؛

العدالة  مراعاة  مع  الحكومي  البرنامج  تنزيل  على  العمل  خامسا- 
املجالية بين األقاليم وجهات اململكة؛

السيد الوزير، نقترح عليكم كذلك إعادة النظر في تصنيف الشبكة 
الطرقية بما يتالءم مع التقسيم الجهوي الجديد، من أجل تحسين 
املؤشرات املرتبطة باإلدماج والتضامن، وكذلك من أجل تحسين فرص 
الولوج إلى الخدمات األساسية والرفاه اإلجتماعي، كذلك العمل على..، 

شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيبات إضافية، العدالة والتنمية، األصالة واملعاصرة، 
تفضل.

بادةئبيباي ديعبديباهةنييباشريكل:

أنا غير غنتكلم على واحد الطريق، السيد الوزير، وباألخص دوك 
مشكل  كاين  هناك  املغرب،  ديال  األقاليم  في  الطرق  ديال  الجنبات 
واحد الطريق ما بين الفقيه بن صالح وخريبكة يعني هادي فيها واحد 

االكتظاظ كثير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي دييوسفيحدهم:

كنحمدو هللا على التساقطات األخيرة، ولكن نتج عنها مشاكل بإقليم 
الحاجب منها انهيار قنطرة للمرة الثانية في سنة واحدة بالطريق رقم 
716 التي تربط بين الحاجب وتاوجطات على فاس، كادت أن تقع كارثة 
والسابعة  السادسة  واملحلية حوالي  اإلقليمية  السلطات  تدخل  لوال 
صباحا في غياب مسؤولين عن قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، 
وأن اإلقليم يتوفر على تضاريس وعرة، عبارة عن مسالك طرقية مهمة 
ومقالع بكثرة، هل يعقل السيد الوزير بأن إقليم كالحاجب ال يتوفر 
على مديرية التجهيز والنقل لتفادي مشاكل الطرق وتقريب اإلدارة من 

املواطن؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، ايال ماكانش �ضي تعقيب إضافي آخر، ما كاين، 
راه كنشوفو، تفضل السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

السيد النائب البرملاني ال�ضي حارس، هداك ال�ضي كامل اللي قلتي 
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أنا ما عنديش عليه خالف، غير داك ال�ضي اللوالني اللي جا في السؤال 
ديالكم ديال املراجعة، هاذ املراجعة، هادي ستكلف ماذا؟ مراجعة 
وتحيين لوحات التشوير الطرقي على املستوى الوطني ككل، وتحيين كل 
الوثائق اإلدارية الالزمة للمحافظة على امللك العمومي الطرقي، وهذا 
السؤال، ألنه  نجاوبك على هاذ  بغيت  األمانة  أنا من  ليس ضروريا، 
اعتبرت أنه كان دقيقا في واحد طلب، وإال فما تفضلت به ما عندي 
مشكل، فيما يتعلق بالفقه ين صالح خريبكة واخا ما لحقتيش تكمل 
السؤال ديالك أنا غادي نشوف، فيما يتعلق بذاك ال�ضي ديال الحاجب، 
اسمح لي السيد النائب، مصالح ديال وزارة التجهيز والنقل كانت داخلة 
وهاذ املسألة هاذي، بطبيعة الحال، ما تيمكنش توقع واحد اإلشكاالت 
وما تدخلش سميتو املصالح ديال الوزارة، ولكن مع ذلك هاذ ال�ضي اللي 

قلت غادي نم�ضي نعاود نتأكد منو فعال بأنه كان..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن فك العزلة عن ساكنة العالم 
اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

للوحدة والتعادلية.

بادةئبيباي ديعبديباغةنييجدةح:

شكرا السيدة الرئيسة، عن فك العزلة عن ساكنة العالم القروي 
عامة وعن إقليم شيشاوة خاصة نسائلكم السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

ويظهر لي من األحسن نمشيو لشيشاوة نيشان باش نتكلمو على..، 
شيشاوة الشبكة الطرقية ديالها راه الطول اإلجمالي 821 كيلومتر، فيها 
600 كلم معبدة، إذن %73، الطرق الوطنية 130 كلم، الطرق الجهوية 
170، الطرق اإلقليمية 516، معدل ولوج ساكنة العالم القروي في 
الشبكة الطرقية كان في 2005 %48، في 2017 وصل ل%76، الساكنة 
البرامج،  كاع  تقريبا  فيها  الساكنة،  ديال   110.000 املستفيدة حوالي 
القروية،  للطرق  الثاني  الوطني  البرنامج  إقليم شيشاوة  منها  استفاد 
برنامج التأهيل الترابي والبرنامج التكميلي، واآلن كاين بطبيعة الحال 
العمليات اللي حنا تنشتغلو عليها هو برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية 
اللي غيمتد للسنوات املقبلة اللي غيكلف حوالي 707 داملليون ديال 

الدرهم في إقليم شيشاوة 667 كلم، شكرا السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديباغةنييجدةح:

شكرا السيد الوزير، األرقام في شكل والواقع في شكل السيد الوزير، 
عدة دواوير وقرى بإقليم شيشاوة تعيش وضعية صعبة ومشاكل التنقل 
ومتاعب أثرت على مجال التعليمي والصحي واإلقتصادي واإلجتماعي 
تستدعي تأهيل مسالك وطرق وقناطر هذه الدواوير وضرورة تعبيدها، 
تيكنمين،  بوزوكا،  تمتوست،  الحمري،  دواوير  ذلك  على  مثال  وخير 
تاّرات، الظهر، أكفاي، بجماعة سبت مزوضة، ودوار تاولوكت، بجماعة 
فروكة، ومسالك سوق الخميس، وتارغة، أوفال، وسوق تينغراد، باوطا 
املعضوض، بجماعة ايت حدو يوسف، أما على الطرق املحلية املنجزة 
في إطار فك العزلة سابقا لم تعرف أي عملية الصيانة منذ إنجازها، 
للتآكل  مما عرضها  املحلية،  الجماعات  التجهيز وال من  وزارة  ال من 
النحلية  الزاوية   212 الرئيسية  بالطريق  الرابط  كالطريق  واالنهيار، 
والطريق الرابط بين جماعات مجاط واداسيف والطريق الرابط بين 

جماعة سبت مزوضة وأي هادي ومرورا بآيت حساين..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب إضافي؟ تعقيبات إضافية، أنتم، تفضل.

بادةئبيباي ديعةن4يبايبةعي:

شكربيباي ديبارئييل،

الطريق  داز  اللي  الثالثاء  ومنذ  اللحظة  لحدود  الوزير،  السيد 
الجهوية 301 على مستوى جماعة ملعاشات ما زال مقطوعة 30 ألف من 
الساكنة السيد الوزير خارج أو معزولة عن املحيط الخارجي، التالميذ 
اليوم ما مشاوش للمدرسة، خصاص حاد في املواد الغذائية باملنطقة، 
توقف عن ولوج الخدمات اإلجتماعية، الشكر الجزيل للمصالح ديال 
الوزارة ديالكم السيد وزير لحد اآلن مازالين فعين املكان، كيحاولو 
املشكل  نفس   2016  2015--2014 من  اللي  القنطرة  هذيك  يرقعو 
كتطيح، سبق للسيد الوزير السابق �ضي رباح وعاين وم�ضى لعين املكان 
وشاف الحالة، واعدنا بدراسة وبإعادة بناء هاذ القنطرة، لحد اآلن 
حتى �ضي حاجة ما تحققت السيد الوزير، كنت باغي نقول ليك السيد 
الوزير باش تفتح تحقيق، عالش هاد القنطرة ما تصاوباتش، ولكن حنا 

في الفريق الحركي كلنا ثقة في السيد الوزير...

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب إضافي.

بادةئبيباي دينوفليشبةط:

..على سبيل املثال إقليم تازة، عدة قناطر انهارت أكثر من عشر 
سنوات ولم تحرك ساكنا كقنطرة طويط على الطريق اإلقليمية رقم 
5404 وكاين دابا الطرق اللي تصاوبت السيد الوزير، طرق إقليمية 
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وما كاين فيهم ال قناطر ال والو حتى �ضي حاجة السيد الوزير، شنو هو 
املشكل السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شنو املشكل السيد الوزير، تفضلو الرد.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

 ،  PRDTS الترابي و  التأهيل   PNR1–PNR2 تازة بال يهديك،  هللا 
عندنا معكم اتفاقية فيها أكثر من 500 مليون، وزارة التجهيز حاطة 
فيها اكثر من %70، وبدا بعد قل لنا شكرا على هاذ ال�ضي هذا وعاد 
ن..، ناهيك على أن هاذ القضية دالقناطر أنا ما كرهتش تقولي شكون 
هاذ القناطر اللي كاينين باش نشوف ألن نشوفوا نشوفوا هاد القنطرة 
فين كاينة، طيب بالنسبة للسيد النائب اللي طرح على شيشاوة أنت 
ذكرتي لي واحد املجموعة ديال الجماعات أنا أدعوك إلى أنك تطلع 
ألن هاذ املعطيات متوفرة على البرنامج PRDTS ديال تقليص الفوارق 
االجتماعية والترابية والعالم القروي، حيث راه فيه تقريبا 707 كيلومتر 
ما يمكنش هاذ الجماعات كلها حتى وحدة من هاذ الجماعات ما تكونش 
سميته إذا كان �ضي إشكال رجاءا اإلتصال بالوزارة حول هاد املوضوع، 
ألنه هذا واحد املشروع كبير جدا وبطبيعة الحال هو يهم واحد العدد 
داملسالك واحنا خذينا يعني راعينا فيه أنه يكون واحد اإلنسجام ما 
بين املسالك الطرق القروية واملستوصفات واملدارس؛ هذا ديال آسفي 

الدراسة ساالت..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن هكذا نكون قد استوفينا جدول األعمال 
لهذه الجلسة ولكن مع ذلك هناك تناول الكلمة بحيث تفاعلت الحكومة 
التشريعية  بالجلسة  أذكر  وطبعا   152 إطار  في  اللي  أسئلة  ثالث  مع 
واملعاصرة،  لألصالة  بالنسبة  إذن سؤالين   ،152 املادة  بعد  مباشرة 
السؤال األول تطرحه السيدة النائبة أمال عربوش عن فريق األصالة 
الخاصة  التوظيف  نتائج مباريات  تأخر اإلعالن عن  واملعاصرة حول 

بالجماعات الترابية للجهات الشرقية، تفضلي السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيأمة4يعراوش:

بايةنةيباوزلبء،

باي دبتيبادةئبةتيبملحت4مةت،

بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

الجهة  بأقاليم  املحلية  الجماعات  مباريات  أن  علما  نحيطكم 
الشرقية اللي كانت تم اجتياز الشق الكتابي منها في نوفمبر 2016 والشق 
الشفوي تم اجتيازه ما بين مارس وأبريل في 2017 يعني 9 أشهر من مور 

الشق الشفوي وأكثر من سنة من انطالق املباراة، لحد اآلن ما كاينش، ما 
تعلنش عن النتائج، كنتساءل معكم واش هاد التأخير منطقي، السادة 
بالحركية  مرتبط  التأخر  ديال  التبرير  كان  الوزراء،  والسادة  النواب 
ديال الوالة والعمال، تم تعيين الواالة والعمال وبداوا باشروا األعمال 
ديالهم، مرت شهور وما زال ما شفناش النتائج ديال هاذ املباريات، 
الشباب اللي اجتازوا هاذ املباراة كيتساءلوا كيعيشوا واحد الحالة ديال 
االنتظار، وكيتساءلوا واش هاذ املباراة شملها داك القرار داإللغاء اللي 
كان في شتنبر 2017، مع أن هاذ القرار كان متعلق باملباريات اللي كان عاد 
غادي يتم االنطالق ديالها، ما�ضي اللي تم اجتيازها، يعني ما شملهاش 
وفي حالة كاع إيال كان شملها القرار ديال اإللغاء كنتساءلوا هنايا فين هو 
ربط مبدأ املسؤولية باملحاسبة، خصوصا وأن ما بين الشهر ديال أبريل 
وشهر شتنبر راه كاين واحد املدة كافية اللي كتخلينا نطرحوا مجموعة 
من عالمات اإلستفهام، بالنسبة لهاذ الجهة كنعرفوا أنها كتعرف أكبر 
الوطني،  املعدل  أضعاف  الوطني  املستوى  على  البطالة  ديال  نسبة 
الجهة اللي كتنعدم فيها فرص اإلستثمار رغم البنية التحتية اللي شرف 
عليها جاللة امللك نصره هللا، الجهة اللي كيعرفوا السبب ديالها الدرجة 
ديال اإلحباط نقدروا نقولوا أنها مضاعفة مقارنة بباقي الجهات اللي 
حتى الشباب اللي كان في..، ديال بالنسبة للحدود حتى الشباب اللي 
كان تيتوفر على فرصة عمل رغم أنها غير في قطاع غير مهيكل حاليا وال 
البصيص ديال  العاطلين، كان واحد  الصفوف ديال  كيتعتد ضمن 
اآلمال بالنسبة لهاد املباراة بالنسبة للشباب ديال الجهة، لكن لألسف 
الوزارة كتزيد تحبطهم وكتزيد تفقدهم األمل، كنتساءلوا فينا هو مبدأ 
الشفافية؟ فين هي النزاهة؟ فين هو مبدأ تكافؤ الفرص في هاذ النقطة 
األسئلة  على  الوزير  السيد  ديال  اإلجابة  عدم  على  كنتأسفوا  هذه؟ 

الكتابية..

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد الوزير.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفليبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدنيينبةيليعنيباي دي

عبديباوبحديافتيتي زيريبادبخل ل:

نيابة عن السيد وزير الداخلية التوظيفات على مستوى الجماعات 
الترابية تتم وفق مساطر قانونية تستمد مرجعيتها من الفصل 31 من 
الدستور الذي ينص على أن الولوج للوظائف العمومية يجب أن يتم 
في إطار احترام مبادئ املساواة، الشفافية، اإلستحقاق وتكافؤ الفرص، 
وأيضا الفصل 22 من النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية الذي 
عمم مسطرة املباراة، 5 ماي 2016 يصدر القرار الوزاري الذي يحدد 
العمومية  املناصب  في  التوظيف  مباريات  وبرامج  وإجراءات  شروط 
املباريات  هذه  تنظيم  إلى  الولوج  ربط  حيث  الترابية،  بالجماعات 
تستدعي  عندما  ترابية،  جماعة  لكل  املالية  واإلمكانيات  بالحاجيات 
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ضرورة املصلحة ذلك، التجأ العديد من الجماعات الترابية إلى هذا 
اإلجراء أي اإلجراء ديال التوظيف بالرغم من توفرها على فائض من 
املوظفين، ال يتعلق األمر بقلة املوارد البشرية العاملة، بقدر ما يرتبط 
بعقلنة توزيعها حسب حاجية التأطير اإلداري والتقني، مما يمكن من 
تقليص كلفة األجور وضبط ميزانية التسيير التي تؤثر بشكل سلبي على 
مستوى جودة الخدمات املقدمة لفائدة املواطنين في حالة إضعافها 

وعدم تخصيص املخصصات الالزمة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، دائما عن فريق األصالة واملعاصرة السيدة 
النائبة ابتسام العزاوي حول الخسائر الفادحة التي خلفتها التساقطات 

املطرية األخيرة، تفضلي السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيببتيةميباعزب ي:

السيد الوزير، كل سنة يطرح نفس املشكل وال تفاعل حقيقي وال 

حلول عملية ناجعة، املوضوع يتعلق بالخسائر البشرية واملادية جراء 

الكوارث الطبيعية، جراء رداءة أحوال الطقس، األمطار األخيرة اللي 

في  بينات  املناطق واللي  في عدد من  بغزارة  عرفتها بالدنا واللي كانت 

ساعات معدودة قالئل هشاشة البنية التحتية، قنطرة حديثة اإلنشاء 

كيعني  شنو  وفاس  الحاجب  بين  الرابطة  الطريق  على  تنهار  جديدة 

هذا السيد الوزير؟ هنا كنتساءلوا عدة أسئلة، و كنتمناوا أنكم ما 

تجاوبوناش بالجواب الكالسيكي أنكم غادي تفتحوا تحقيق ومن بعد ما 

كنعرفوش مآل هذا التحقيق وشنا هي النتائج دياله وما إلى ذلك، طفل 
توفي مؤخرا وأربع نساء مفقودات في نواحي مراكش، عدد من الطرق 

مقطوعة، العزلة اآلن كتعيشها عدد من املناطق على إثر توقف حركة 

الصدد،  في هذا  ثابتة ومؤكدة  الحكومة مسؤولة ومسؤوليتها  النقل 

كانت فيما  إيال  القبلية هذا  تراجعوا االستعدادات  أنكم  تنطالبوكم 

ملحاربة  أحدثت صندوقا  الداخلية  وزارة  الطبيعية،  التعامل  يخص 

الكوارث الطبيعية، كنقترحوا مثال أنه يتم إحداث فرق للتدخل السريع 

جهوية من أجل التعامل مع هذه الكوارث الطبيعية، كذلك نتساءل عن 

ماذا تعد الحكومة ملواجهة البرد والصقيع والثلوج في عدد من املناطق 

الجبلية واملناطق املعزولة، كاين أطفال، كاين نساء، كاين رجال، اللي 

كيعانيوا بشدة وبحرقة في فصل الشتاء، كونوا رحمين بأبناء هاذ الوطن 

أرواح املواطنات واملواطنين اللي كيمشيوا في هاذ الكوارث الطبيعية 

مسؤوليتكم  تحملوا  فكنطلبوكم  أعناقكم،  في  وأمانة  مسؤولياتكم 

الكاملة في هاذ املجال.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير.

باي ديعبديباقةنليبعمةلةي زيريباتجهيزي بادقلي بالوجيت كي
 بملةء:

السيدة النائبة املحترمة، نشكر لك غيرتك وأقول لكم نحن رحماء 
بهذا الوطن، كما أنك أنت كذلك رحيمة بهذا الوطن ما غنقول لك ال 
غنفتح تحقيق وال حتى �ضي حاجة، املعطيات اللي عندي إقليم مكناس 
عندي واحد املجموعة ديال الطرق تقطعت فيها تقطعت فعال، وقامت 
النائب  السيد  كان  آسفي  إقليم  في  بإعادتها،  والنقل  التجهيز  وزارة 
مشكورا طرح هاد القضية هذه وهذيك ما�ضي قنطرة، هاديك كان غير 
واحد التصريف مؤقت على ما تنتهي الدراسة وتدار قنطرة، بالنسبة 
ملراكش انتوما عارفين القضية ألنكم تابعتوها اللي كان في هذاك التهور 
ديال ذاك السائق، نقول ليك السيدة النائبة، بعض املعطيات مزيان 
تكون معروفة، عندنا 9000 منشئة فنية في بالدنا، وهذا من املوروث، 
فيها 2000 منشأة مغمورة submersible بنيت هكذا، ألن املعطيات 
اللي كانت، واللي هي معطيات تقنية وأنا ال أشكك في القدرات ديال 
املهندسين املغاربة، كانت مرتبطة بواحد العدد املعطيات ديال األمطار 
وديال الصبيب، اآلن نحن نعيد فيها النظر، وإعادة النظر في هاذ ال�ضي 
هذا ما�ضي مشكل ديال قرار سيا�ضي وال مشكل، املشكل خاصك تعبأ ليه 
املوارد املالية ونحن نقوم بذلك الجهد املستطاع، لكن مع ذلك هذي 
فرصة باش نذكر أنه في بعض الحاالت إن لم يكن في أكثر الحاالت، 
هناك تهور ديال السائقين، بحال هذا اللي تتكلمو عليه في الحاجب، 
هذا التشوير والناس دالسلطة هو تم داخل في ذاك ال�ضي هذا يبحث 
عن ماذا؟ يجب أن نكون رحماء ونرأفو بالبالد ديالنا، راه األوضاع ديالنا 
تستدعي أن نتكاثف ونقولو الجهد اللي تيدار، ألنه ما تيمكنش تكون هاذ 
املاليير ديال الدرهم اللي تدار ديال اإلستثمارات في بالدنا في املجال ديال 
البنى التحتية ونأتي ونقول أن �ضيء من هذا ما كاينش في بالدنا، يمكن 
يكون بعض التقصير في واحد العدد داملجاالت، لكن اللي أكيد أن ما 

قمنا به في مجال البنى التحتية..

باي دةيلئييليبلجليل:

النائبة  اإلشتراكي،  الفريق  عن  واألخيرة  الثالثة  املتحدثة  شكرا، 
ابتسام مراس حول الوضع املقلق باملعابر الحدودية.

بادةئبليباي دةيببتيةميمربس:

السيد الوزير، أحيطكم علما بأن املشاكل اليومية اللي تتعيشها 
للقلق،  في اآلونة األخيرة بشكل بات يدعو  املعابر الحدودية تفاقمت 
وتينذر بواحد الكارثة لقدر هللا، إيال ما تمش اتخاذ التدابير واإلجراءات 
اإلحتالل  سلطات  اتخذاتها  اللي  اإلجراءات  الالزمة،  اإلستعجالية 
اإلسباني في حق األشخاص اللي تيولجو إلى هذه املعابر كانت في بعض 
األحيان بإغالق املعابر وإستعمال القوة، وسجلنا إصابات في صفوف 
اإلذالل  وسياسة  والقذف  السب  عن  ناهيك  املغاربة،  املواطنين 
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والتحقير، خلق واحد ردة فعل قوية لدى املغاربة اللي تيولجو هاذ املعابر 
بشكل يومي اللي تيتقدر العدد ديالهم أزيد من 30.000 شخص يوميا، 
تحويل منتهي التعليب التهريب املعي�ضي إلى معبري باروتشينو وفرخانة 
الغير املؤهلين الستقبال هاذ العدد الكبير من الراغبين في العبور، خلق 
إيال  االختناق،  من  حاالت  خلق  اللي  والتدافع  واالزدحام  االكتظاظ 
بغيتي تدخل عبر هاذ املعبرين تيخصك تقبط الكوال حتى ليومين، على 
الرغم من املجهودات اللي قامت بها وحدات األمن والدرك والجمارك 
في تحسين وتجويد عمل هذه املعابر الحدودية، فهي تتبقى ضئيلة. لذا 
احنا تنبهو الحكومة بأن أزمة اقتصادية راه تتهدد اإلقليم، لذا فإننا في 
الفريق اإلشتراكي، إذ نطالب السيد الوزير بالتعجيل بتوسيع املعابر 
الحدودية وتزويدها وتعزيزها باملوارد البشرية الكافية واملؤهلة بشكل 
لتأهيل  تنموية  مقاربة  إلى وضع  الحكومة  ندعو  دائم، ومن خاللكم 
املناطق الحدودية عبر إصدار مشاريع وأوراش كبرى، تمتص وتقلص 
من نسبة البطالة وخلق فرص الشغل بديلة عن التهريب املعي�ضي اللي 
تيشتغل فيها العديد من االآلف متاع األسر املتواجدة بهاذ املنطقة عبر 

إخالق وحدات صناعية كبرى، وتطوير املجال الخدماتي..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضل.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفليبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

شكربيباي دةيبارئييل،

تدخل مجموعة  يقت�ضي  املوضوع  هاذ  املحترمة،  النائبة  السيدة 
من الفاعلين، الجهات الساهرة على تسيير وتدبير نقاط العبور واعية 

الهائل  العدد  ألن  املسألة،  هاد  في  عاتقها  على  امللقاة  باملسؤوليات 

للراجلين أو السيارات التي تمر من هاذ النقط تفرض مجهود كبير، 

بين  الفصل  قبيل  من  التحسينات  من  مجموعة  إدخال  تم  بالفعل 

املمرات الخاصة بالسيارات واملمرات الخاصة بالراجلين، باإلضافة إلى 

مضاعفة عدد مكاتب ختم الجوازات من أجل تسهيل سيولة املرور، 

كما هو الشأن في نقطة عبور باب سبتة املحتلة، كما تم تخصيص 
مثال بإقليم الناظور ممر »بيروتشينو« للراجلين الذين يتعاطون األمور 

املرتبطة باملعيشة ديالهم وممر فرخانة بالنسبة للراجلين أو عن طريق 

السيارات.

جديد،  ممر  إنشاء  الناظور ستعرف  مدينة  أن  وهو  اليوم  الخبر 

برنامج  املنطقة من خالل  تعرفها  التي  الشاملة  الهيكلة  مع  يتناسب 

بحيرة مارتشيكا، علما أن وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا قامت بإنجاز كافة 

للشروع  صفقة  إعداد  على  عملت  بل  لذلك،  الضرورية  الدراسات 

املعمارية  الخصوصيات  يوافق  مندمج  إطار  في  وذلك  األشغال،  في 

والحضرية للمنطقة.

في األخير أود اإلشارة هنا إلى أن معالجة إشكالية التهريب املعي�ضي 

تستوجب معالجة هيكلية تنصهر فيها كافة السلطات العمومية واملجتمع 

املدني واألحزاب السياسية، من أجل خلق أنشطة بديلة ومذرة للدخل 

تصون كرامة هاته الشريحة من ممتنهي التهريب املعي�ضي، وخصوصا 

فئات النساء وتجنبهم الوقوع ضحية شبكات التهريب، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعاونكم، سنفسح  على  لكم جميعا  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 

املجال للحصة التشريعية، شكربياكم.
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محضريبلجليليبايةنسلي بلخميين

باتةليخ: اإلثنين 15 ربيع األول 1439 )4 دجنبر 2017م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  ثالثة  باتوق ت: 
مساء والدقيقة الحادية والخمسين.

جد 4يبرعمة4: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشاريع القوانين التالية:

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   28.16 رقم  قانون  مشروع  ..1
في ميدان تسليم املجرمين، املوقعة بموسكو في 15 مارس 2016 بين 

اململكة املغربية وروسيا االتحادية؛

مشروع قانون رقم 41.16 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  ..2
حكومة  بين   2016 مارس   15 في  بموسكو  املوقع  الجوية،  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   43.16 رقم  قانون  مشروع  ..3
بين   2016 أبريل   5 في  بالدوحة  املوقعة  القانوني والقضائي  التعاون 

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛

مشروع قانون رقم 46.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  ..4
للتعاون في مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقة املتجددة وكفاءة 
استخدام الطاقة، املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين وزارة الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة في اململكة املغربية ووزارة الطاقة والصناعة في 

دولة قطر؛

مشروع قانون رقم 80.16 يوافق بموجبه على االتفاق حول  ..5
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع ببروكسيل في 14 

يوليو 2016 بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة؛

في  االتفاق  يوافق بموجبه على   16.17 قانون رقم  مشروع  ..6
مجال النقل البحري، املوقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛

مشروع قانون رقم 18.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  ..7
8 سبتمبر  في  بالرباط  العلمي والتكنولوجي، املوقع  في ميدان البحث 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛

مشروع قانون رقم 31.17 وافق بموجبه على اتفاق التعاون  ..8
بشأن األمن الداخلي، املوقع بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين اململكة 

املغربية والجمهورية البرتغالية؛

مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على االتفاق املن�ضئ  ..9
للمركز الدولي لتطبيق الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها )إسيريد(، املوقع بباريس في 10 ديسمبر 2015؛

النظام  على  بموجبه  يوافق   44.17 رقم  قانون  مشروع  ..10
األسا�ضي ألفريقيا 50 – تمويل املشاريع وأفريقيا 50–تنمية املشاريع ، 

املوقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015؛

45.17 وافق بموجبه على االتفاق بين  مشروع قانون رقم  ..11
اململكة املغربية وأفريقيا 50 )أفريقيا -50 تمويل املشاريع وأفريقيا 50 
– تنمية املشاريع( بشأن إنشاء املقر االجتماعي ألفريقيا 50 فوق تراب 

اململكة املغربية، املوقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمجلسيبادوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين،

باي دةيباوزيرة،

باي دبتي بايةنةيبادوبب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
بالتعاون  خاصة  مختلفة  مجاالت  تهم  والتي  القوانين،  مشاريع  على 
الثنائي، وكذلك الدولي والقاري أساسا على مستوى افريقيا وعدد هذه 
بينها  الصديقة والشقيقة، من  البلدان  11 مع عدد من  االتفاقيات 
الروسية االتحادية، اليونان، البرتغال، قطر، هولندا، وافريقيا. الكلمة 
للسيدة الوزيرة لتقديم مشاريع القوانين الخاصة باالتفاقيات الدولية.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستلي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

بيميهللايبارحمنيبارح م،

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

أتشرف بأن أعرض أمامكم اليوم عددا من مشاريع القوانين يوافق 
بموجبها على مجموعة من االتفاقيات التي وقعتها الحكومة، منها ما 
يتعلق بالعالقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها 

ما يدخل في إطار العالقات املتعددة األطراف.

وتهدف هذه االتفاقيات إلى تعزيز الشراكات مع مجموعة من الدول 
في مجاالت متعددة، سواء في امليدان االقتصادي أو القضائي أو األمن 
الداخلي، وكذا في مجال البحث العلمي والبيئي، هذا ما يعكس بالطبع 
اإلنجازات املحققة من طرف الدبلوماسية املغربية بخصوص تنويع 
الشراكات تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، وكذا التطورات التي عرفتها عالقتنا الخارجية على 

املستوى الثنائي واملتعدد األطراف.

ثنائية  اتفاقيات  ب8  األمر  يتعلق  الثنائي،  املستوى  يخص  فيما 
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تهم أساسا الفضائين العربي واألوربي. الفضاء األوروبي، نعرض أمام 
أنظاركم اتفاقية واحدة ومذكرة تفاهم واحدة مع دولة قطر الشقيقة 
بين  العالقات  تعرفها  التي  واملتصاعدة  اإليجابية  الدينامية  إطار  في 
العليا  للجنة  السادسة  الدورة  خالل  توقيعهما  تم  حيث  البلدين، 

املشتركة املغربية القطرية في 5 أبريل 2016.

املشروع األول وهو مشروع قانون رقم 43.16 يوافق بموجبه على 
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، وبموجب هذه االتفاقية يعمل 
وتبادل  الزيارات  وتشجيع  والخبرات  املعلومات  تبادل  على  الطرفان 
التشريعية  واألدوات  القانونية  املجاالت  في  والبحوث  املطبوعات 
مجال  في  والحلقات  والندوات  املؤتمرات  عقد  يشجع  كما  النافذة، 
القانوني والقضائي، ويتعهد الطرفان بالتعاون القضائي املتبادل بين 
الجهات القضائية في كل من البلدين في املواد املدنية والتجارية واألحوال 
الشخصية والجنائية، ويشمل التعاون أيضا إجراءات التقا�ضي أمام 
املحاكم وفقا لألحكام الواردة في هذه االتفاقية ويتعلق األمر باإلنابة 
القضائية وتصفية  املتبادل باألحكام والقرارات  القضائية، االعتراف 

الشركات إضافة إلى تسليم املجرمين.

املشروع الثاني هو مشروع قانون رقم 46.16 يوافق بموجبه على 
مذكرة التعاون في مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقات املتجددة 
إلى تعزيز  وكفاءة استخدام الطاقة، تهدف هذه املذكرة كما أشرت 
وتطوير العالقات الثنائية في هذه املجاالت خاصة في ما يخص تنويع 
املسال  الطبيعي  بالغاز  املغربي  السوق  وتزويد  والشركاء،  املمونين 
واملشاركة في اإلستثمار في هذه القطاعات، كما يعمل الطرفان على 
إعداد املشاريع والبرامج وتبادل املعلومات والزيارات بين وفود البلدين، 

ودعم البحث عن التمويل الثنائي أو املتعدد األطراف.

بالنسبة للفضاء األوروبي لدينا 6 اتفاقيات مع الدول التالية:

عليهما  التوقيع  تم  وقد  اتفاقيتين،  هناك  االتحادية  روسيا  أوال- 
مارس   15 في  لروسيا  هللا  نصره  امللك  الجاللة  صاحب  زيارة  خالل 
2016، ومن بين هذه اإلتفاقيات لدينا مشروع قانون 28.16 الذي 
اتفاقية في ميدان تسليم املجرمين، وتروم هذه  يوافق بموجبه على 
اإلتفاقية إلى إقرار وتعزيز تعاون البلدين في هذا امليدان، وكذا الحد من 
الجريمة في جميع أشكالها ومن ظاهرة اإلفالت من العقاب وفق شروط 
ومحددات متعارف عليها دوليا وتتوافق مع التشريع الوطني، كما تعبر 
هذه اإلتفاقية عن تضافر جهود البلدين من أجل الحد من الجريمة 

املنظمة خاصة العابرة للحدود.

املشروع الثاني- وهو مشروع قانون رقم 41.16 يوافق بموجبه على 
إتفاق بشأن الخدمات الجوية، ويهدف هذا اإلتفاق إلى تسهيل عمل 
شركات الطيران وتنقل املواطنين بين املغرب وروسيا، كما سيساهم 
بشكل غير مباشر في تشجيع املبادالت التجارية بين البلدين من جهة، 
وكذا الترويج للوجهات السياحية ببالدنا، ويحدد هذا اإلتفاق الحقوق 

التي يمنحها كل طرف للطرف اآلخر من أجل إقامة وتشغيل خدمات 
جوية دولية منتظمة، كما ينص أيضا على الشروط التي على أساسها 
يعين كل طرف مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات املعتمدة على 
الخطوط الجوية املحددة، ويضع كذلك املبادئ التي تحكم تشغيل 
هذه الخدمات، هذا إضافة إلى مقتضيات تهم السالمة الجوية، وأمن 

الطيران.

الجمهورية اليونانية لدينا كذلك اتفاقيتين:

اتفاق في مجال  16.17 يوافق بموجبه على  -مشروع قانون رقم 
النقل البحري، تم التوقيع عليه بالرباط في 8 شتنبر 2016، ويهدف هذا 
اإلتفاق إلى املساهمة في تطوير النقل البحري الدولي على أساس مبادئ 
حرية املالحة التجارية أخذا بعين اإلعتبار املبادئ املنصوص عليها في 
القانون الدولي، كما يعمل الطرفان على تنمية التعاون في ميدان املالحة 
البحرية وتشجيع تطور العالقات التجارية واإلقتصادية القائمة بينهما، 
هذا إلى جانب تسهيل إنشاء مكاتب تمثيلية للشركات البحرية في كال 

البلدين.

قانون  وهو مشروع  اليونان  مع جمهورية  دائما  الثاني  -املشروع 
رقم 18.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي 
والتكنولوجي، ويعمل الطرفان في إطار هذا اإلتفاق على تطوير تعاونهما 
العلمي والتكنولوجي وإعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات 

واملعلومات وغيرها من وسائل البحث العلمي.

مع مملكة األرا�ضي املنخفضة لدينا كذلك اتفاق واحد وهو مشروع 
حول  التعاون  اتفاق  على  بموجبه  يوافق  الذي   80.16 رقم  قانون 
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، واملوقع ببروكسيل في 
14 يوليو2016، يندرج هذا اإلتفاق في إطار تطبيق البروتوكول رقم 
5 بشأن تقديم املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي وامللحق 
للتوصية  وتنفيذا  األوروبي،  واإلتحاد  املغرب  بين  الشراكة  باتفاق 
بشأن املساعدة اإلدارية املتبادلة واإلعالن عن تعزيز التعاون في املجال 
الجمركية عبر  املخالفات  مكافحة  إلى  اإلتفاق  يهدف هذا  الجمركي، 
تبادل املعلومات بين املصالح الجمركية للبلدين من أجل تسهيل وأمن 
السلسلة اللوجيستيكية واملساعدة املتبادلة من أجل مكافحة اإلتجار 

في السلع املزيفة ومحاربة القرصنة وكذا تبييض األموال.

الجمهورية  مع  الثنائية  اإلتفاقية  يخص  فيما  األخيرة  اإلتفاقية 
البرتغالية، ومشروع قانون رقم 31.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
بخصوص األمن الداخلي وهو موقع بلشبونة في 20 أبريل 2015، ويندرج 
هذا اإلتفاق في إطار تعزيز التعاون بين املغرب ودول الجوار املتوسطي 
خاصة في مجاالت مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة ومكافحة الهجرة 
واملؤثرات  باملخدرات  اإلتجار  مكافحة  إلى  باإلضافة  الشرعية،  الغير 
العقلية، وينص على تقوية التعاون في مجال األمن الداخلي عبر تبادل 
املعلومات واملبادالت التقنية ملواجهة تف�ضي الظواهر اإلجرامية، كما 
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يتيح إمكانية تبادل الخبراء األمنيين وتوفير الدعم املؤسساتي مع تبادل 
املعلومات بخصوص املمارسات الجيدة؛

ثالثة  أنظاركم  أمام  أستعرض  األطراف  املتعدد  املستوى  على 
إفريقيا  بصندوق  وتتعلقان  إفريقيا  تخصان  اتفاقيتان  اتفاقيات، 
الخمسون، فيما اإلتفاقية الثالثة فهي تهم إنشاء املركز الدولي لتطبيق 

الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

بخصوص اإلتفاقيتين املتعلقتين بصندوق إفريقي الخمسين أود 
التذكير بما يلي:

إعالن  األفارقة  الدول  رؤساء  2012 صدر عن  في سنة  أنه  أوال- 
إيجاد  إلى  يدعو  وهو  يدعو،  التحتية إلفريقيا  البنيات  تنمية  برنامج 

حلول مبتكرة لتسريع وتيرة إنجاز هذه البنايات؛

ثانيا- إستجابة لهذا النداء وبتشاور بين مختلف الفاعلين واملتدخلين 
اقترح البنك اإلفريقي للتنمية إنشاء هيئة مالية جديدة، أطلق عليها 
العام  إفريقيا خمسون جمعه  إفريقيا خمسين، عقد صندوق  إسم 
التأسي�ضي في الدار البيضاء يوم 29 يوليوز 2015 الذي حضره البنك 

اإلفريقي للتنمية و20 دولة إفريقية مؤسسة لهذا الصندوق.

فمشاريع اإلتفاقيات املعروضة فهي تهم:

األولى مشروع قانون رقم 44.17 الذي يوافق بموجبه على النظام 
األسا�ضي لهذا الصندوق، حيث يحدد مجاالت تدخله وهو املساهمة في 
النمو اإلقتصادي للقارة، املشاركة في التمويل والبناء وتأهيل وتحسين 
وتوسيع مشاريع البنيات التحتية بالشراكة مع املستثمرين الخواص 
أو العموميين، كما يهتم هذا الصندوق بتمويل مشاريع كبرى لها نفع 
هام وطنيا وجهويا في مجاالت الطاقة والنقل وتكنولوجيا املعلومات 

واملواصالت.

حيث  الصندوق،  لهذا  اإلجتماعي  باملقر  تتعلق  الثانية  اإلتفاقية 
اتخذ البنك اإلفريقي للتنمية في 2014 قرار إنشائه ووضع مقره ضمن 
هاذ  املغرب الحتضان  اختيار  وتم   ،casablanca. finance. city هيئة 
املقر، بعد فرز طلب 9 دول أعضاء في هذا البنك، وذلك لخصوصية 
املغرب وريادته في هذا املجال، ومكانته على مستوى القارة تحت القيادة 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى جانب 
املبادرات التي يتخذها املغرب على مستوى األوراش التنموية اإلفريقية؛

آخر اتفاقية وهي مشروع قانون رقم 42.17 الذي يوافق بموجبه على 
اإلتفاق املن�ضئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من االنبعاثات الناجمة عن 
إزالة الغابات وتدهورها واملوقع بباريس في 10 دجنبر 2015، جاء هذا 
االتفاق في إطار انخراط املغرب في مجال مكافحة التغيرات املناخية، 
والوفاء بإلتزاماته الدولية، وتأكيدا لهذا التوجه فاململكة املغربية تلتزم 
الصلة  ذات  الدولية  واملواثيق  اآلليات  على  واملوافقة  االنضمام  عبر 
بمجال املناخ واملحافظة على البيئة، و سيمكن االنضمام من االستفادة 

من الخدمات التي سيقدمها هذا املركز ال سيما في مجال تقوية القدرات 
املساعدات  وكذا  الغازات،  انبعاث  بمحاربة  الخاصة  الخبرات  ونقل 
املقدمة إلنجاز برامج ذات الصلة ولعب دور ريادي على مستوى القارة 
في  واملساهمة  الغابات،  على  املحافظة  تشجيع  مجال  في  االفريقية 

صياغة السياسة املناخية على الصعيد الدولي.

العريضة  الخطوط  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  تلكم 
بالشكر  أتقدم  املناسبة  وبهذه  أنظاركم،  على  املعروضة  لالتفاقيات 
الجزيل للسيد رئيس والسادة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني 
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج، وكافة النواب املحترمين 
تعالى  هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  وشكرا  القيمة،  مساهمتهم  على 

وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، وكذلك أشكر السيد النائب محمد زويتن 
مقرر اللجنة وبدون شك أن التقرير تم توزيعه على السيدات والسادة 
النواب، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد جمال الدين كريمي 

بنشقرون باسم فرق ومجموعة األغلبية.

بادةئبيباي ديجمة4يبادينيكريمييبنشقر ن:

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دةيباوزيرةيبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة األغلبية في إطار 
مناقشة مشاريع قوانين يوافق بموجبه على اتفاقيات مبرمة بين اململكة 
املغربية سواء في إطار اتفاقيات ثنائية أو في إطار اتفاقيات متعددة 
األطراف، وتهم عدة مجاالت منها ما يتعلق باملجال التنموي وتمويل 
املشاريع، وكذا الجانب األمني والتعاون القضائي عالوة على التعاون في 

مجاالت النقل والبحث العلمي والتكنولوجي وغيرها من املجاالت.

ففيما يخص تقوية وتعزيز تجذر املغرب في عمقه االفريقي، تأتي 
املصادقة على مشروع قانون 44.17 الذي يوافق بموجبه على النظام 
األسا�ضي الفريقيا خمسين، وكذا مشروع قانون 45.17 الذي يوافق 
بموجبه على االتفاق بين اململكة املغربية وافريقيا الخمسين بشأن إنشاء 
املقر االجتماعي الفريقيا الخمسين فوق تراب اململكة املغربية واملوقعين 
بالدار البيضاء في 29 يوليوز 2015، وهي املصادقة التي تجعل اململكة 
إلى  باالنضمام  املتعلقة  املسطرية  اإلجراءات  بتنفيذ  ملتزمة  املغربية 
هياكل وأجهزة االتحاد االفريقي، واملساهمة بفعالية ونجاعة في أداءها 
الجيد واملنسجم مع اآلفاق الجديدة املقبلة عليها القارة االفريقية، من 
خالل جلب املزيد من االستثمارات، وتحقيق أهداف التنمية والدفاع 
وتطلعات  لطموحات  االستجابة  بغية  ودوليا  إقليميا  مصالحها  عن 

شعوب القارة في التنمية املستدامة واملنصفة.
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وهي مناسبة نجدد من خاللها تثميننا العالي للمجهودات الجبارة 
واملبادرات الحميدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
تجاه بلدان القارة االفريقية التي حظيت وال تزال تحظى بتقدير كبير 
نابع من االلتزام الصادق لبلدنا بعقد شراكات قوية في كافة املجاالت، 
وهو األول الذي جعل املغرب يكرس سمعته ويرتقي بمكانته املتميزة في 

الساحة االفريقية.

باي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرةيبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

إن املغرب الذي يعد مرجعا دوليا في مواجهة كافة أشكال الجرائم 
باعتراف الدول واملنظمات الدولية الفاعلة في هذا املجال، والتي أكدت 
على أن املغرب يحتل مكانة الريادة في املجهودات التي يقودها املجتمع 
أشكال  وجميع  الديني  والتطرف  اإلرهاب  مواجهة  في  خاصة  الدولي 
بمنح  كبيرين  وعرفان  اعتراف  كعربون  ذلك  تتويج  تم  وقد  العنف، 
االئتالف العالمي من أجل األمل لجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا جائزة االعتراف الخاصة للريادة بتعزيز قيم التسامح والتقارب بين 
الثقافات، وذلك بالنظر للقيادة السديدة لجاللته في تعزيز االنسجام 

بين مختلف الثقافات سواء باملغرب أو على الساحة الدولية.

وعلى هذا األساس فإن املغرب يواصل مجهوداته لتعزيز التعاون 
الدولي عبر مصادقته على العديد من االتفاقيات واملعاهدات الجماعية 
وتسليم  املتبادل،  واألمن  القضائي،  بالتعاون  املتعلقة  والثنائية 
تعاونا  يحتم  الوطنية  غير  الجريمة  واقع  بأن  منه  اقتناعا  املجرمين، 
فعاال ملكافحة هذا الصنف من الجرائم على جميع األصعدة القانونية 
واملؤسساتية، وذلك من خالل تطوير آليات املالحقة القضائية الوطنية 
اآللية  التعاون  من  تجعل  متخصصة  مؤسسات  وإحداث  والدولية، 
األضمن واألنجع لعدم اإلفالت من العقاب، وهو السياق الذي تأتي فيه 
مصادقة مجلسنا املوقر على كل من مشروع قانون 28.16 الذي يوافق 
بموجبه على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين املوقعة بموسكو في 15 
مارس 2016 بين اململكة املغربية وروسيا االتحادية، ومشروع قانون 
31.17 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون بشأن األمن الداخلي 
املوقعة بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين اململكة املغربية والجمهورية 
اتفاقية  بموجبه على  يوافق   43.16 قانون  البرتغالية، وكذا مشروع 
التعاون القانوني والقضائي املوقعة في الدوحة في 5 أبريل 2016 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر.

باي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرةيبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

إن انفتاح املغرب على محيطه اإلقليمي والدولي، واعتبارا للمكانة 

عالقات  لتعزيز  سيؤهله  الشركاء  كل  لدى  بها  يحظى  التي  املرموقة 
التعاون القائمة سواء الثنائية أو املتعددة األطراف فضال عن تدارس 
الثقافية  املشتركة  للقواسم  الجيد  باالستثمار  وذلك  تطويرها،  سبل 
والتاريخية والجيوسياسية التي ستمكن من فتح آفاق جيدة وواعدة 
لتطوير التعاون وتطوير الشراكات بشكل متنوع ومتعدد، وال سيما في 
مجال االهتمام املشترك. وفي هذا اإلطار تأتي مصادقة فرق ومجموعات 
والطاقة،  الجمركية،  بالخدمات  املتعلقة  االتفاقيات  على  األغلبية 
واملالحة  البحري،  والنقل  الجوية،  والخدمات  املتجددة،  والطاقات 

البحرية، والبحث العلمي، والتكنولوجيا الحديثة.

السيدة الوزيرة املحترمة، يحق لنا اليوم االفتخار بما وصلت إليه 
بالدنا بحيث أصبح باإلمكان توسيع حضورها االقتصادي واإلستثماري، 
وفتح آفاق جديدة خاصة على مستوى القارة اإلفريقية وإعطاء نفس 
جديد للمقاولة املغربية املتوسطة والصغيرة بهدف جعلها في مستوى 

الرهانات والتحديات املطروحة.

كما يحق لنا اإلفتخار بنجاح املغرب في تنويع الشركاء اإلستراتيجيين 
للمملكة بقارتنا األم إفريقيا، وملا ذلك من دور محوري في الحفاظ على 
قضايا السلم واألمن بإفريقيا وخدمة القضايا اإلقتصادية والتجارية 
املشتركة، وكذا بتميز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تعبر 
عن عمق وقوة العالقات بين الجانبين وتقارب الرؤية اتجاه القضايا 
اإلقليمية، وهو ما يتم التعبير عنه من خالل بلورة مواقف موحدة 
وإعطاء دفعة جديدة للشراكة اإلستراتيجية بين الرباط ودول الخليج 

التي تعتبر امتدادا لعالقات تاريخية مثينة ووثيقة.

عالوة على انفتاح بالدنا على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى 
مثل روسيا والصين والهند وغيرها، وهو ما يعطي لبالدنا نفسا سياسيا 
اقتصاديا جديدا يؤهلنا للعب أدوار طالئعية إقليميا ودوليا في املستقبل 
القريب، كما يتعين علينا اليوم التوجه كذلك نحو دول أمريكا الالثينية 
كفضاءات سياسية واقتصادية جديدة من شأنها تقوية وتعزيز مكانة 

املغرب وتجذر أدواره على الصعيدين اإلقليمي والقاري.

فالبد لذلك باب لذلك والنقاش مفتوح دائما من العمل على دعم 
الدبلوماسية املوازية البرملانية منها واملدنية واإلنفتاح على كافة أطياف 
املجتمع املدني، ومدها بكل ما يلزم من دعم معنوي وطاقئي ومادي 
ولوجيستيكي ألجل التعريف الكامل بالقضايا املتعددة في إطار عالقاتها 
مع منظمات املجتمع املدني والسيا�ضي داخل الحدود وخارجها، خاصة 
مع اتساع وتنوع مجاالت العالقات الدولية ومعها تنوع الدبلوماسيات 
وتعدد أغراضها وأشكالها، ألن أدوارهذه الدبلوماسية أصبحت ضرورية 
إلى جانب الدبلوماسية الرسمية وهو ما نلمسه في تجارب دولية علينا 
االقتداء بها وعلينا السير قدما من أجل تعزيز عدد من املبادرات ودعمها 
واإلنصات واإلستماع لكافة الطروحات والتصورات التي تهدف دائما 
إلى الدفاع عن قضايا الوطن وتعزيزها بشكل تشاركي بين الدبلوماسية 
املتعددة  املوازية  والدبلوماسية  البرملانية  والدبلوماسية  الرسمية 

املجاالت.
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حجم  ندرك  األغلبية  ومجموعة  األغلبية  فرق  في  ونحن  وهنا 
أمام  خاصة  كاملة  ألدوارها  الدبلوماسية  ألداء  املطلوبة  اإلمكانيات 
اإلمكانيات الضخمة التي توفرها مثال بعض الدول أخرى التي تنافس 

وجودنا في املنتظم الدولي..

باي ديبارئيس:

نستمعوا لبعضنا وشوية داإلنصات للسيد النائب، شكرا لكم.

بادةئبيباي ديجمة4يبادينيكريمييبنشقر ن:

أدوارها  تلعب  لكي  مؤهلة  هائلة  بشرية  ثروة  نمتلك  نحن  ولكن 
كاملة، علينا اإلستثمار فيها.

باي ديبارئيس،

 11 التي يوافق بموجبها على  القوانين  إن املصادقة على مشاريع 
اتفاقية أبرمها املغرب سواء في إطار التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف 
يأتي إنسجاما مع قناعة فرق ومجموعة األغلبية الراسخة بالدور الهام 
واملركزي وكذا على حجم املجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية املغربية 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا في إطار السعي لتعزيز وتوسيع اإلطار القانوني واملؤسساتي لعمليات 

التعاون وإرساء أرضية مشتركة لتعزيز العالقات.

وال يسعنا في فرق ومجموعة األغلبية إال أن نثمن مقتضيات هذه 
املشاريع القوانين التي يوافق بموجبها على االتفاقيات املشار إليها والتي 
العادلة  الدولي لبالدنا وخدمة قضاياها  ستعمل على تعزيز اإلشعاع 
واملشروعة، لذلك كله سنصوت باإليجاب على هذه املشاريع مشاريع 
القوانين، آملين أن تعملوا السيدة الوزيرة ومن خاللكم الحكومة على 
إعطاء اهتمام أكبر للدبلوماسية االقتصادية وباقي أنواع الدبلوماسيات 
الدولية  العالقات  وتعزز  تعمق  أساسية  عوامل  باعتبارها  املوازية، 
في جميع املجاالت وتنتصر للدفاع املشترك عن قضايا الوطن في إطار 
سبل التعاون والشراكة املنتجة بمنطق رابح رابح بين الجميع ومع كل 

األصدقاء واألشقاء، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة عزيزة الشكاف 
باسم فريق األصالة واملعاصرة.

بادةئبليباي دةيعزيزةيباشكةف:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دةيكةتبليباد اليبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة 11 اتفاقيات دولية لندلي بوجهة نظر فريقنا في مضامينها.

إن االنفتاح االقتصادي الناتج باألساس عن ظاهرة العوملة يحتم 
الساحة  التأقلم مع هذا املعطى وإيجاد موطئ قدم على  على بالدنا 
الدولية، بناء على ذلك وباعتبار كوننا معارضة مسؤولة وبناءة أساسها 
الحسابات  كل  إلغاء  بضرورة  إيماننا  من  انطالقا  املوضوعي،  النقد 
السياسية من لدن كل األطراف وااللتفاف حول مصلحة الوطن وال �ضيء 
غير مصلحة الوطن، فال يمكننا سوى أن ندعم مسلسل االنفتاح الذي 
انخرطت فيه بالدنا، وذلك عن طريق املصادقة على مختلف االتفاقيات 
الدولية التي يبرمها املغرب مع مختلف الدول والتي هي معروضة علينا 
اليوم ملناقشتها والتصويت عليها، لكن مصادقتنا باملوافقة على هذه 
االتفاقيات ال يخلي ذمتنا كمعارضة مسؤولة من واجب تقييمها من 
جهة، والوقوف على مدى احترام الحكومة للضوابط القانونية واملبادئ 

الدستورية في مسلسل إبرامها من جهة أخرى.

الدول  من  والعديد  املغرب  بين  تجمع  اتفاقية   11 اليوم  نناقش 
كدولة جمهورية البرتغال، قطر، الجمهورية اليونانية، روسيا االتحادية 
وغيرها، وهي تهم مجاالت عديدة واستراتيجية، وذات أهمية قصوى 
مصلحة  تراعي  االتفاقيات  هذه  نظريا  الوطني،  لالقتصاد  بالنسبة 
في إطار معدلة  وخصوصية كل األطراف املوقعة عليها بحيث تندرج 
رابح رابح، لكن واقع األمر مختلف لألسف، لألسف الشديد معظم 
االتفاقيات التي يبرمها املغرب مع مختلف الدول خاصة تلك املتعلقة 
باملجال االقتصادي تكون فيها بالدنا في كثير من األحيان هي الحلقة 

األضعف.

باي دةيكةتبليباد اليبملحت4مل،

االنفتاح أصبح واقعا معاشا ال مناص منه، لكن ينبغي أن يكون 
دكيا مدروسا بإحكام، اإلتفاقيات التي وقعها املغرب هي اتفاقيات ذات 
أهمية كبرى ال نقاش في ذلك، لكنها في الكثير من األحيان ال تتناسب 
واإلمكانيات اإلقتصادية املتواضعة لبالدنا، ما نعيبه على الحكومة في 
هذا اإلطار هو تغييبها ملنطق التقييم القبلي لإلتفاقيات قبل إبرامها 
واإللتزام بمقتضياتها، وهذا ما يؤكد بامللموس افتقار الحكومة لرؤية 
كل  بلورتها  في  يساهم  األبعاد  ومتكاملة  املعالم  واضحة  إستراتيجية 
الفاعلين في املجتمع املغربي، وهنا ال بد أن نثير مقت�ضى مهم جدا والذي 
ال تفوتنا الفرصة لتذكير الحكومة به وبضرورة تفعيله، أال هو مبدأ 

الديمقراطية التشاركية.

الحائط  عرض  تضرب  الحكومة  التشاركية  الديمقراطية  مبدأ 
بهذا املبدأ في خرق سافر ملقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة 
وشباب  وشباب  ومقاوالت  مدني  مجتمع  من  الفاعلين  كل  إشراك 
وشباب، سأكررها ثالث مرات وأضع خط تحتها ومنظمات غير حكومية 
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وبرملان في بلورة السياسات العمومية، الحكومة ال زالت غير واعية أو 
ربما تتجاهل كون تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية لبنة أساسية 
من لبنات بناء نظام حكامة فعال وناجع، وهنا نسائل الحكومة عن من 
يحرر هذه اإلتفاقيات؟ من يحرر هذه اإلتفاقيات ويناقش مقتضياتها 
مع األطراف األخرى؟ من يسهر على تتبعها وضمان تنفيذها بالشكل 
الذي يخدم مصلحة بالدنا أوال؟ إن كنا نحن ممثلي السلطة التشريعية 
ال نعلم الكثير عن تفاصيل هذه اإلتفاقيات بدقة وتدقيق فماذا عن 

بقية األطراف؟

ومن هذا املنطلق نطلب وبضرورة إعادة النظر في كيفية دراسة 
هذه اإلتفاقيات داخل البرملان لتمكيننا من املساهمة في بلورة وإعداد 
هذه اإلتفاقيات، الحكومة جعلت كذلك من دعم املقاوالت املتوسطة 
والصغرى ركيزة من أهم ركائزها في برنامجها الحكومي، وهنا نتساءل 
وبشدة عن اآلليات التي تعتمدها الحكومة في التعريف بهذه اإلتفاقيات 
وتفسير مقتضياتها لفائدة املقاوالت املتوسطة والصغرى والتي تمثل 
املغربي، بحيث تستفيد من  النسيج اإلقتصادي  أزيد من %90 من 
هذه االتفاقيات فقط املقاوالت الكبرى، هذا وال يمكننا أن نفوت هذه 
االقتصادية  املنظمة  في  املغرب  انخراط  عن  الحديث  دون  الفرصة 
CEDEAO، فحسب ما هو متوفر من املعلومات  لدول غرب إفريقيا 
هناك العديد من الشروط التي ينبغي على املغرب استيفاؤها من أجل 
االنخراط في هذه املجموعة، صحيح أن بالدنا حظيت باملوافقة املبدئية 
على انضمامها لهذه املنظمة، لكن هناك الكثير من الشروط التقنية 
التي يجب علينا استيفاؤها، ونحن نتساءل عن اإلجراءات التي تتخذها 
الحكومة من أجل مواكبة هذه العملية، لتكون في مستوى الشروط 
التي يتطلبها اإلنخراط في هذه املنظمة، وكذا اإلجراءات املتخذة لضمان 
مالءمة قوانين بالدنا مع القوانين الجاري بها العمل في هذه املنظمة 
والبضائع  األشخاص  تنقل  بحرية  املتعلقة  املقتضيات  مع  وتأقلمها 
ورؤوس األموال ما بين املغرب وباقي أعضاء هذه املنظمة، وكذا اعتماد 

عملة موحدة في أفق 2020، وهذا موضوع آخر.

السيدة كاتبة الدولة املحترمة، هذه كلها مالحظات نضعها أمامكم 
بكل صدق،  الوطن  تحمل هم هذا  معارضة  بكل حرقة كمعارضة، 
وبالتالي نحن سنصوت بنعم هذه املرة، لكن نتمنى أن تكونوا أكثر عملية 
أكثر براغماتية في التعاطي مع هكذا اتفاقيات دولية، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عالل العمروي 
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بادةئبيباي ديعال4يباعمر ي:

خةتمي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرة،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4ممون،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
املغربية  الدبلوماسية  حققتها  التي  بالنجاحات  أخرى  مرة  ألشيد 
الرسمية، والتي ما تزال تحققها تحت القيادة القوية لجاللة امللك حفظه 
هللا، ولعل النتائج التي بصمت عليها مؤخرا تؤكد العمل الدبلوما�ضي 
الدؤوب والواضح من خالل الجوالت امللكية املتواترة التي همت عددا 
كبيرا من الفضاءات الدولية، وخصوصا االفريقي الذي شهد في األيام 
األخيرة حضورا فعاال لبالدنا في القمة املشاركة بين االتحاد االفريقي 
امللكية حول خطة  بالتوجهات  كانت مميزة  والتي  األوروبي،  واالتحاد 
عمل إيجابية كفيلة بضمان مستقبل أفضل لشعوب القارة االفريقية 
وبشراكة حقيقية بين االتحاد األوروبي وافريقيا من أجل االرتقاء بها 
إلى مستوى ميثاق مشترك، وذلك ملواجهة التحديات املطروحة على 
القارتين، من خالل تطوير تنافسية مشتركة وضمان حركية منظمة 

لتنقل األشخاص، وتعزيز التبادل الثقافي املثمر.

إذ نعتبر هذا التوجه بمثابة انطالقة حقيقية للشراكة السياسية 
القمة  هذه  من  جعلت  أنها  كما  العالم،  مع  االفريقية  االقتصادية 
سيما  ال  االفريقية،  البلدان  تاريخ  في  حاسما  منعطفا  األروافريقية 
وأن املحور األسا�ضي للقمة كان هو االستثمار في فئة الشباب من أجل 
تنمية مستدامة، والتي يوليها جاللة امللك عناية خاصة إيمانا راسخا 
من جاللته بأهميتها في تحقيق التطور املنشود وبناء املستقبل الزاهر 

لبالدنا.

باي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرة،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

وإن الحديث اليوم على اتفاقيات املعروضة أمام مجلسنا املوقر 
تؤكد مدى التطور املسجل في عالقات املغرب الثنائية مع شركائه العرب 
والتعاون  والصداقة  األخوة  أواصر  يرسخ  بما  واألوربيين،  واألفارقة 
االقتصادي، وذلك من خالل التوقيع على هاذ االتفاقيات ذات البعد 
االقتصادي واملالي والتنموي واالستراتيجي، ونغتنم هاذ الفرصة لإلشادة 
بالدور الذي يلعبه املغرب تحت قيادة جاللة امللك في تقريب رؤى بين 
اإلخوة العرب من خالل زيارته األخيرة لبعض دول الخليج والتي يحق 
لنا أن نتبوأ بإيجابية بمخرجاتها، والتي تتيح للمغرب لعب دور فاعل 
على املستوى العربي بشكل عام في بعث عالقات التعاون حقيقية بين 
مكوناته، وبالنظر إلى غنى التجربة املغربية في مجال التعاون مع الشريك 
التي  الثقة  من  انطالقا  نموذجا  املغرب  بحق  اليوم  أصبح  األوروبي، 
راكمها الجانبان املغربي واألوروبي وعمل على تعزيزها اقتصاديا وأمنيا 
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وثقافيا في أفق مواصلة تطوير العالقات مع الشركاء الجدد الذي بدأ 
التعاون معه يجسد االرتياح ورغبة في تطوير اآلفاق املشتركة كالشريك 
الرو�ضي أو الصيني في انتظار االرتقاء بالعالقات مع باقي الشركاء كالهند 

والبرازيل وباقي القوى العاملية الصاعدة.

مجلسنا  أمام  املعروضة  األطراف  املتعددة  االتفاقيات  أن  كما 
اليوم ال تقل أهمية على االتفاقيات اللي تكلمت عليها الثنائية واملتعلقة 
بافريقيا الخمسين واللي كتيح لبالدنا إمكانية إنشاء املقر االجتماعي 
الفريقيا الخمسين فوق ترابها وما لهاذ الشأن من أهمية لدى الدول اللي 
كتحتضن هاذ املقرات في التأثير على السياسات داخلها، وهاذ الفرصة 
أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية التواجد املغربي على مستوى املنظمات 
للترشيح ملناصب  بالكفاءات املغربية  الدولية وذلك بتشجيع والدفع 
داخل أجهزتها لم لها من دور كبير في إشعاع املغرب على مستوى الدولي، 
والبد من التأكيد على الحرص كل الحرص والتتبع املتواصل من أجل 
تنفيذ مضامين هذه االتفاقيات من أجل تحصين وتقوية صورة وسمعة 
اململكة املغربية مادام األمر يتعلق باتفاقيات ثنائية لها خصوصياتها بما 
تقتضيه من استراتيجية وسرعة في التنفيذ، حتى تكون لهاذ االتفاقيات 
مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور املغربي على املستوى الدولي وترجمة 

نويا املغرب الصادقة في تحقيق التنمية املستدامة باملعايير الدولية.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دةيباوزيرةيبملحت4مل،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

إن مصادقتنا اليوم على االتفاقيات تشكل مدخال أساسيا لتعزيز 
الحضور املغربي في املنتظر الدولي بالنظر إلى أهميتها ودورها في تطوير 
العالقات العربية واالفريقية واألوروبية، خاصة في املجاالت االقتصادية 
الدبلوماسية اللي كتستوجب اليقظة والحرص الشديد على التصدي 
لكل تحركات خصوم املبادرات املغربية، ولذلك على الحكومة أن تضع 
سياسة خارجية واضحة انطالقا من رؤية جاللة امللك تجاه الشركاء 
القدماء والجدد، وأن تعمل على تفعيل دبلوماسية قوية بخطى ثابتة 
على  وأهميتها  تأثيرها  يقل  ال  التي  التشريعية  املؤسسة  مع  وبتنسيق 
تأثير الحكومة حتى نستطيع جميعا مواكبة مختلف املبادرات ملختلف 

الفضاءات والوجهات الدولية اللي تيشملها االهتمام امللكي.

ونؤكد من جهتنا كفريق استقاللي اصطفافنا وراء كل املبادرات 
السامية التي يرسم من خاللها جاللة امللك خريطة الطريق متجددة 
واالستراتيجي  واالقتصادي  السيا�ضي  بشقها  املغربية  للدبلوماسية 
واإلنساني، وذلك عبر الشراكات املبنية على مقاربات ناجحة وناجعة 
مرتكزاتها هي املصداقية ديال املغرب والتطور ديالو املتواصل وأهدافها 
الربح املشترك والرقي باملستوى املعي�ضي لإلنسان بغض النظر على لونه 

أو جنسه أودينه أو انتمائه فقط يكفي ألنه إنسان.

التامة على هذه  الفريق  التدخل على موافقة  نهاية  في  نعلن  وإذ 

املشاريع التي تخدم املصلحة العليا لبالدنا، حماها هللا من كل مكروه 
للشعب  واالزدهار  االستقرار  وأدام  الخير  فيه  ملا  ملكنا  خطى  وسدد 
املغربي امللتف على الدوام وراء جاللة امللك حفظه هللا وأيده، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.

بادةئبيباي ديمصطفىيباشدة ي:

بايالميعل كم،

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دةيباوزيرة،

باي دبتي بايةنةيبادوبب،

أوال  القوانين،  مشاريع  على  باإليجاب  سنصوت  حال  كل  على 
وسأغتنم ما لدي من وقت ألعيد طرح نفس املسألة، أنا بغيت غير 
نفهم شنو هو املنطق السائد لتوزيع املجال الزمني مرة ساعة ونصف 
دقيقة، 37 دقيقة و50 ثانية، كذلك بغيت نفهم مع احترامي األخوات 
واإلخوان األصدقاء ديال الفريق االستقاللي، الدستور والنظام الداخلي 
يتكلم عن املعارضة واألغلبية، ولكن في إطار يعني املرونة تعطى الكلمة 
دائما للفريق االستقاللي، حنا ما عندناش مشكل بالعكس، لكن هاذ 
املرونة يجب التعامل مع الجميع إلى حدود اآلن، ال النظام الداخلي 
وال مقتضيات الدستور ال تطبق ليست لنا ال إمكانيات باش نشتغلو، 
الجديد  الداخلي  النظام  اآلخر،  الرأي  يزعجكم  الحد  هذا  إلى  واش 
املصادق عليه يتكلم عن اإلمكانيات، اسمح لي صافي، شكرا، نحترمو 

بعدا النقاش.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

بادةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقالليي
)نقطلينظةم(:

هذا بطبيعة الحال رئيس الفريق االستقاللي اللي عمره 90 عاما 
وعندو 46 عضو، شكرا.

باي ديبارئيس:

شكربيالي ديبارئيس،

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
قانون رقم 28.16، واملتعلق باإلتفاقية في ميدان تسليم املجرمين بين 

اململكة املغربية وروسيا اإلتحادية:
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املوافقون: 190

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 28.16.

شكرا للسيد الفقيه، شكرا السيد النائب.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
41.16 والخاص بالخدمات الجوية املوقعة بموسكو في 15 مارس من 

السنة املاضية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا اإلتحادية:

املوافقون: 190

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 
43.16 الخاص بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة دولة قطر: اإلجماع.

كلنا نتعلم من بعضنا.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 

46.16 واملتعلق بالتعاون في مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقة 

املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة املوقعة بالدوحة في شهر أبريل من 

السنة املاضية بين حكومة اململكة املغربية ودولة قطر: اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 80.16 الخاص 

باملساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقعة ببروكسيل في 

غضون شهر يوليو من السنة املاضية بين اململكة املغربية وهولندا: 

اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 16.17 املتعلق 

بالنقل البحري املوقع بالرباط في 8 شتنبر من السنة املاضية بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية: اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 18.17 

الخاص بالبحث العلمي والتكنولوجي املوقع بالرباط في 8 شتنبر سنة 

اليونانية:  الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016

اإلجماع.

حنا في عملية التصويت السيدات والسادة النواب فين غاديين، 

نصوت  عندما  فضلكم،  من  الجلوس  النواب،  والسادة  السيدات 

لنا جميعا من املفيد أن ننهي الجلسة كما بدأناها، تفضل  احتراما 

السيد النائب ولو أننا في عملية التصويت.

بادةئبيباي ديعمريبالفريجي)نقطلينظةم(:

حيث بديتي السيد الرئيس قلتي الناس خارجين بهاذ املناسبة عندنا 

نظام اإللكتروني خدام مزيان عالش ما نستعملوهش السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

أحيانا السيد النائب أنا معك، ما زال مع األسف الشديد خاصو 

بعض التمرينات، ونحن خارج الجلسة ديال االثنين نحاول من خالل 

تمرينات متعددة أن نجعل من هاذ الجهاز فاعل وكذلك ال يطرح مشاكل 

بعد التصويت، وحتى خالل التصويت، شكرا على مالحظاتك.

إذن اإلجماع بالنسبة ملشروع قانون رقم 18.17.

كذلك التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 

أبريل سنة   20 في  بلشبونة  املوقعة  الداخلي  باألمن  املتعلقة   31.17

2015 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية: اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 42.17 

االنبعاثات  من  الحد  لتطبيق  الدولي  للمركز  املنشأ  باالتفاق  املتعلق 

الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها واملوقع بباريس في 10 دجنبر سنة 

2015: اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 44.17 

املشاريع  بتمويل  املتعلق  األسا�ضي الفريقيا خمسين  بالنظام  املتعلق 

وافريقيا خمسين الخاص بتنمية املشاريع، واملوقع بالدار البيضاء في 29 

يوليوز من سنة 2015: اإلجماع.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 45.17 املتعلق 

بإنشاء املقر االجتماعي الفريقيا خمسين فوق تراب اململكة واملوقعة 

بالدار البيضاء في 29 يوليو سنة 2015: اإلجماع.

شكرا للجميع ولفعتيبلجليل.
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محضريبلجليليبايةبعلي بلخميين

باتةليخ: اإلثنين 22 ربيع األول 1439 )11 دجنبر 2017م(.

بارئةسل: السيد رشيد العبدي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وخمسة  ساعتان  باتوق ت: 
الثالثة زواال والدقيقة السادسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعمة4:  جد 4ي
الحكومية التالية:

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ .•

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

كتابة الدولة املكلفة باالستثمار؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي.

باي ديلش ديباعبدييلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي

بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

افتتحت الجلسة.

بايةنةيبادوبب،

باي دبتي بايةنةيباوزلبءيبملحت4مون،

باي دبتي بايةنةيبادةئبةتيبملحت4مةت،

نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 100 

من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر والتي 

يتضمن جدول أعمالها 34 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات وزارية 

مختلفة.

الرئاسة، فيتفضل  الواردة على  املراسالت  إلى  البداية نستمع  في 

السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا، فيتفضل.

بادةئبيباي ديبايةاكيبواونيأمينيبملجلس:

شكربيباي ديبارئيس،

47 سؤال  96 سؤال شفوي،  النواب ب  رئاسة مجلس  توصلت 
كتابي، تم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكربيباي ديبرمين،

أود أن أخبر السيدات والسادة النواب على أن البرملان بغرفتيه، 
سيعقد جلسة عمومية مشتركة تضامنا مع الشعب الفلسطيني على 
إثر التطورات األخيرة املتعلقة بوضعية القدس الشريف، ولذلك في هذا 
اليوم ابتداءا من الساعة السادسة والنصف مساءا، سوف أطلب من 
السادة رؤساء الفرق أن يتعاونوا معنا باش نضبطوا شوية الوقت ألن 

هناك جلسة ثانية اللي غتبدا مع السادسة ونصف.

حضربتيباي دبتي بايةنة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
ونستهلها بالقطاع املكلف بالنقل، هناك 8 د األسئلة، سؤال عن التدابير 
املتخذة للتقليص والوقاية من حوادث السير للسيدات والسادة النواب 
النواب  السادة  أحد  فليتفضل  املعاصرة،  األصالة  فريق  املحترمين 

مشكورا، السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيمونىيبشريط:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

باي ديباوزيريبملحت4م،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الوقائية والردعية التي اتخذتها 
أن  علما  الجديدة،  السير  مدونة  مقتضيات  وتنزيل  لتفعيل  وزارتكم 
حوادث السير ال زالت في ارتفاع مهول وطرقنا مازالت على حالها بل 
األسوأ، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء، وذلك للحد من نزيف حرب 

الطرقات الوطنية وتقليل حجم الخسائر البشرية واملادية؟ شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

السيدة النائبة املحترمة، الحكومة في إطار ما تفضلتي به، عندها 
إستراتيجية وطنية اللي هي إستراتيجية عشرية اللي كتم�ضي من 2017 
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ل 2026، وهاد االستراتيجية فيها أكثر من 310 ديال اإلجراءات، واللي 
مقسمة إلى محاور خمسة رئيسية ومحددة وموجهة إلى خمس فئات 
اللي تتعاني من الطرقات ومن الحوادث ديال السير، ال يسع املجال أننا 

نتحدثوا عليها، لكن أنا مستعد نجيو للجنة ونذاكرو في هاذ ال�ضي.

النتيجة هو أنه عكس ما يسوق له، ال في وسائل اإلعالم وال في الواقع 
يظهر على أنه اإلحصائيات اللي عندنا الرسمية اليوم، كتبين على أن 
هناك تراجع في عدد القتلى على الصعيد الوطني خالل 5 السنوات 
-1.7 من عدد  2017، عندنا  10 أشهر األولى ديال  األخيرة، وفي هاذ 

القتلى، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيمونىيبشريط:

شكربيباي ديباوزير،

جميل أن تتوفر بالدنا على هذه الترسانة القانونية كما جاء على 
لسانكم السيد الوزير، السيد الوزير كانت هناك إستراتيجية وطنية 
في  منها، ونحن اآلن، كما قلتم،  املقصود  تنحو  أولى، ولم تجدو ولم 
تسطير  في  ليس  الوزير،  السيد  املشكل  ثانية،  وطنية  إستراتيجية 
القوانين وإنما في تطبيقها، وهذا هو بيت القصيد، ما نريده هو إيجاد 
آلية فعالة لتطبيق هذه املقتضيات، آلية لتحديد وتوحيد من سيراقب 
من؟ ومن سيعاقب من؟ آلية تحد من قتل أزيد من 3000 مغربي كل 
سنة واإلحصائيات واألرقام املهولة تعرفونها بخصوص عدد الحوادث 
والجرحى والقتلى، وتخلف آالالف املآ�ضي األسرية واإلجتماعية، فضال 

عن التكاليف املالية واإلقتصادية.

السيد الوزير، نسائلكم ماذا عملت الحكومة بخصوص البنيات 
التحتية الطرقية من تجهيز للطرق وتوسيعها وأيضا الحالة امليكانيكية 

للعربات؟ زد على ذلك غياب اإلشارات...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
في بعض الثواني.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

العشرية  ديال  اإلستراتيجية  بأن  النائبة،  السيدة  القول  شكرا، 
ألنه  عليه،  مردود  قول  هذا  نتيجة،  ماعطاتش   2013-2003 األولى 
النتائج تؤشر، أقول النتائج واألرقام اللي من املنظمة L›OMS العاملية 
للصحة وCNPAC ديالنا، اللجنة الوطنية تؤشرعلى أن اإلستراتيجية 
الكبير منها، وهاذ اإلستراتيجية  كانت عندها أهداف وحققت الجزء 

ديال اليوم هي، تنكملو بها في إطار اإلستمرارية على أساس أننا نوصلوا 
نحن  التقنية،  املراقبة  على  تكلمت  والحقيقية.  الرئيسة  لألهداف 
نشتغل عليها في إطار منظومة جديدة، وعقد برنامج مع املهنيين اللي 

نحن غنفعلوه، وفي اإلطار الثاني ديال الحالة ديال....

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني حول النقل غير املنظم للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، فليتقدم أحد 

السادة النواب مشكورا.

بادةئبيباي دينوليبادينيباهر �سي:

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجية الحكومة بخصوص النقل 
الغير املنظم؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد الوزير جوابكم.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

اإلستراتيجية ديال لسالمة الطرقية في النقل الغير املنظم، الوزارة 
اعتمدت مشروع اللي هو مشروع ديال دفتر التحمالت لفتح القطاع 
على جميع املهنيين الذين يريدون أن يستثمروا في النقل املزدوج اللي 
يتحدث عنه بأنه نقل غير منظم، اليوم عندنا هاذ األرضية، وعندنا 
األرضية األخرى اللي هي دراسة موضوعية اللي عندنا على خالف ما كان 
في السابق وفي عهد الحكومات السابقة، اليوم درنا دراسات ميدانية ل 
72 إقليم، عندنا اليوم 57 موجودة اآلن، وهاذ الدراسات ديال القرب 
هي اللي غتحددنا مع السلطات اإلقليمية ومع السلطات املختصة ديال 
الوزارات، حددنا أشنو هي الخصاص الحقيقي اللي عندنا في النقل الغير 
املنظم وفي النقل املزدوج على أساس أننا نفعلو العملية ديال إعطاء 

تراخيص جديدة وال إعادة النظر في التراخيص املتوفرة، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيبا�سيينوليبادينيباهر �سي:

السيد الوزير، بالنسبة لغير املنظم يشمل كل من نقل البضائع 
والنقل السري والنقل املزدوج كذلك حتى النقل الحضري، نعطي مثال: 
قد عرفت مدينة تطوان قدوم شركات جديدة مكلفة بالنقل الحضري 
بواسطة التدبير املفوض منذ سنة 2013، وذلك من أجل الرفع من 
الجودة ولكن ما وقع هو العكس السيد الوزير، والغريب في األمر هو 



18 5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.44–24.ربيع األول.1439  )14.دجنبر.2017( 

قيام الشركة خالل شهر نوفمبر 2017 بوضع حواجز باألبواب األمامية 
والخلفية، حيث شكل هذا اإلجراء املعتمد إقصاء ذوي االحتياجات 
الخاصة وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لهن ناقالت األطفال 
وكذلك املسنين الذين ال يقدرون على دفع هذه الحواجز، وهذا األمر 
التحمالت ينص  العلم أن دفتر  الدستور املغربي، مع  لبنود  مخالف 
على استعمال حافالت جديدة باألرضية املنخفضة التسهيل، الولوج 
تمتيعها  يجب  التي  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألشخاص  والهبوط 
بمجانية النقل الحضري، بالنسبة النقل املزدوج يتمثل في فك العزلة مع 
العالم القروي، لكن عشوائية تسيير هذا القطاع له عدة من الخروقات 
كتعمد النقل األضعاف من الركاب املسموح بها القانون أمام مرأى 
ومسمع املسؤولين، كذلك السرعة املفرطة وغيرها من الخروقات، أما 

بالنسبة للنقل السري أو النقل العشوائي أو النقل الغير املرخص..

باي ديلئيسيبلجليل:

التجمع  فريق  تعقيب؟  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الدستوري.

بادةئبليباي دةيخديجليبازيةني:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، إن ما أقدمت عليه شركة vitalis مؤخرا بتطوان 
ذوي  حقوق  مجال  في  حقيقية  ردة  يعتبر  الفنيدق  املضيق  وعمالة 
اإلعاقة، ومحدودي الحركة بالنسبة للنساء الحوامل وبالنسبة للشيوخ 
وكذلك بالنسبة لألشخاص البدن، فبالنسبة للحافالت التي جعلت من 
أبوابها زنازن حديدية مغلقة، األمر الذي جعل املجتمع املدني والحقوقي 
يخوض نضاالت في املوضوع، وقد يقدم على تقديم دعوى بالنسبة 
للمتضررين أمام املحاكم، إذا أثير هذا املوضوع السيد الوزير أرجو أن 
تتحرك الحكومة لفرض سلطة القانون، لجعل وسائل النقل وليجة 
بالنسبة لذوي اإلعاقة حتى نكون أكثر التساقا بمبادئ الدستور املبني 

على عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

النقل  ديال  النقل،  ديال  الوزارة  تيهم  اللي  املوضوع  إلى  بالعودة 
املزدوج، احنا منفتحين قلت في إطار هاذ الدراسة ديال القرب على 
أننا نيسرو كل ما هو استثمار في املجال القروي على أساس أننا نرفعو 

من عدد الخطوط، ومن عدد التراخيص اللي هي مرتبطة بالجماعات 
القروية اللي فيها إشكاالت ديال النقل املزدوج، الدور ديالو الرئيس 
هو العمل على تنمية املناطق واللي هي جبلية وأيضا املناطق األخرى، 
وأيضا الرفع من املستوى ديال التنمية السوسيو اقتصادية، أتضامن 
كل التضامن في امللف املتعلق بتطوان ألنه هاذي شركة خاصة واللي 
بالفعل قامت بواحد اإلجراء اللي من املفروض على أنه شركة خاصة 
ما تمشيش ضد ما هو مرتبط باإلستراتيجية الوطنية ال ديال املغرب 
في ما يتعلق بذوي اإلحتياجات الخاصة، ولكن أيضا كل ما هو متفق 
عليه في التعاهدات الدولية وفي املواثيق الدولية في هاذ املجال التي تيهم 
هاذ الفئة من املواطنين، باعتبار أنه النقل الحضري ما تابعش لوزارة 
اللي تتقوم  اللي هي  النقل ولكن مرتبط بوزارة الداخلية وبالجماعة 
بالتدبير ديالو واللي بالفعل قامت بواحد اإلجراء اللي من املفروض على 
أنه شركة خاصة ما تمشيش ضد ما هو مرتبط باإلستراتيجية الوطنية 
ال ديال املغرب فيما يتعلق بذوي اإلحتياجات الخاصة، ولكن أيضا 
كل ما هو متفق عليه في التعهدات الدولية وفي املواثيق الدولية في هذا 
املجال اللي تيهم هاذ الفئة من املواطنين، باعتبار أنه النقل الحضري 
ما تابعش لوزارة النقل، ولكن مرتبط بوزارة الداخلية وبالجماعة اللي 
هي اللي تتقوم بالتدبير ديالو بالطريقة اللي كاينة في تطوان، حنا اليوم 
في إطار الحكومة والتضامن الحكومي سنقوم بما يلزم على أساس أن 
هاذ الشركة الخاصة بالفعل توفر لهاد الفئة ديال ذوي اإلحتياجات 
الخاصة الظروف املناسبة وتعتبرهم كمواطنين تاهما مغاربة ولهم من 

الحقوق...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثالث متعلق بضعف خدمات النقل 
السككي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، 
فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا بطرح السؤال، السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيم دليباطةابي:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير املحترم، تعاني الخطوط السككية وخدماتها من عدة 
إختالالت، ما هي اإلجراءات والتدابير املستعجلة التي تعتزم وزارتكم 

اتخاذها من أجل تحسين هذه الخدمات؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير جوابكم.

باي ديمحمدينج بيبوا فيكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

اليوم  بالفعل  أنه  على  تعلمون  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السكك الحديدية تقوم بواحد املجهود اللي هو مجهود كبير في إطار 
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التنمية اإلقتصادية والتنمية اللوجستيكية في البالد وكاين استثمارات 
اللي هي كتفوق 30 مليار درهم خالل الخمس سنوات املقبلة، ومنها 
الخط الفائق السرعة وكاين الخط اللي هو التثنية كما تعلمون ديال 
مراكش الدار البيضاء، والتثليث ديال القنيطرة الدار البيضاء، وهذا 
في البنية التحتية تيجعل املغرب مصنف في املرتبة األولى على الصعيد 
مرتبطة  اللي  اإلشكاالت  بعض  كاين  تفضلت  كما  لكن  األفريقي، 
بالخدمات واللي تنحاولو من خاللها على أنه نرفعو من مستوى الجودة 
ديال األداء وخاصة في الفترات اللي هي استثنائية اليوم ديال العطل 
وديال املواسم، فترة اإلكتظاظ وكاين الجودة ديال الخدمات املقدمة 
فيما يتعلق باملواقيت واإللتزام بها هذا هو عمل اللي هو مواكب وتنتمناو 
أنه ملي نكملو هاذ االوراش الكبرى املهيكلة غادي نستطعو أننا نتغلبو 
على هاذ املشكل ديال اإلكتظاظ ومشكل أيضا ديال املجي في الوقت 

بالنسبة للقطارات، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، التعقيب السيدة النائبة من الفريق اإلشتراكي.

بادةئبليباي دةيم دليباطةابي:

شكربيباي ديباوزير،

فقط، السيد الوزير، كشف التقرير السنوي األخير للمجلس األعلى 
للحسابات على مجموعة من اإلختالالت وعلى مجموعة من األسباب التي 
تعتبر هي األساس لتدهور خدمات هذه الخطوط السككية، كنوجدو 
بأن املواطنين، السيد الوزير، يعانون يوميا من تأخر القطارات، هناك 
عدم االحترام حتى للمواطن حينما ال يتم إخباره بكم سيتأخر، يعني، 
التوقيت الذي سيتأخر فيه هذا القطار، حينما ال يعتذر لهاذ املواطن، 
حنا كنعرفو، اآلن، بأن واحد النسبة كبيرة جدا أن أن وسيلتها الوحيدة 
للتنقل هي القطار خصوصا الناس اللي كيمشيو من الرباط ، يعني 
أن أشغالهم كثيرة إما في الدار البيضاء أو في القنيطرة، وأن كتفوت 
هاد الساعات كتفوت على هاد الناس واحد األموال طائلة سواء على 
املقاوالت أو على كذلك الناس مرتفقي هذا القطار، باإلضافة إلى ذلك، 
ما  ما يرصد لTGV هو يضاعف كثيرا  بأن  الوزير، كنوجدو  السيد 
يرصد ل، يعني، إصالحات جميع املعدات وصيانة هاذ القطارات، حنا 

كنساءلوكم كذلك، السيد الوزير....

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
من فريق العدالة التنمية.

بادةئبيباي ديجمة4يميعوني:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، وقعنا خالل الصيف كجماعة تازة اتفاقية شراكة 
مع املكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل تحسين خدمات النقل 
السككي، نسائلكم السيد الوزير، عن مصير هاته االتفاقية ونطالبكم 
كذلك بتفعيلها، خصوصا وأنها مدينة تازة من بين املدن القالئل التي 
لم تحظى بهاذ السياسة اإلستراتيجية ديالكم ديال تحسين الخدمات، 
وخصوصا إحداث محطات ديال السكك الحديدية من الجيل الجديد، 

وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا فيكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

السيدة النائبة، أنا ال يمكن أن أدافع على أمور اللي في الواقع كاينة، 
األمور اللي تكلمتي عليها وتفضلتي بها حقيقة جزء باش ولكن ما�ضي 
معاناة يومية، هي معاناة في أوقات اللي لحد اآلن املكتب رغم ما يقوم 
به في إطار التدبير ديالها وخاصة في املواسم وفي العطل في الويكاندات 
وفي غيرو اللي تيوقع لينا إشكاالت أنا متفق معاك نحن نعمل وتنتصور 
على أنه ملا اتخذ املكتب القرار أنه ما يوقفش القطارات، ورغم البنيات 
التحتية واألشغال اللي عندو بحال إيال جيتي l’auto route وال الطريق 
وبغيتي تصاوبيها البد تتوقف الحركة وال تتعطلها، املكتب قرر باش ما 
يعطلش هاذ ال�ضي وباش يبقى في الوتيرة ديالو، على ذاك ال�ضي كاينة هاذ 
اإلشكاالت نتمناو أنها..، تازة ما�ضي مأخرين معها، ال، تازة وقعنا معها 
وقلتي وقعنا معاها في الصيف، فهي الخط دبا ديال فاس وديال وجدة 
نشتغل عليه، راه درنا des arrets إضافيين والتوقيف ديال الترانات في 
واحد املجموعة ديال املدن اللي جات في ذاك الخط ومنها جرسيف اللي 

زدنا فيها بعض...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال الرابع عن منظومة اللوجيستيك 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا 

الدستوري، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

بادةئبيباي ديكريميشة ي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير املحترم، ال يخفى على أحد املجهودات امللحوظة في 
إطار املخططات الجهوية لتنمية املناطق اللوجيستية، لذلك نسائلكم 
منظومة  وتطوير  تحسين  مستوى  عن  املحترم  الوزير  الكاتب  السيد 

اللوجيستيك ببالدنا؟ وشكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، ال هاذ املنظومة وهي فيها استراتيجية 
ديال 2030 راه ما�ضي دقيقة اللي، كاين أهداف رئيسية 5 ديال املحاور 
ديال اإلستراتيجية السيد النائب راه مطلع عليها، وركزنا على 3 ديال 
األهداف اللي هي مرتبطة بتحقيق ناتج نرفعو ب 5 النقط في البيب، 
الغازية،  باالنبعاثات  مرتبط  هو  ما  ديال   CO2 ديال   35% نقصو 
ورفعو أيضا من النسبة ديال القيمة املضافة، فإذن هاذ األمور احنا 
غاديين فيها، كان تأخر من االتفاقية لعقد برنامج اللي درنا في 2010 مع 
املستثمرين ومع CGM اللي وقع فيه تأخر في البداية وفي االنطالق، اليوم 
هاذ ال�ضي ديال الجهوية نحن في إطار الدراسة اللي مشينا فيها حاولنا 
يكون عندنا تصور، اليوم هاذ التصور جاهز، بدينا طنجة املتوسط، 
راه حنا  اليوم  تعلم،  زناتة وميطا كما  إطار  في  البيضاء  للدار  مشينا 
الجهات األخرى، راه احنا تنشوفو اإلمكانيات اللي هي مرتبطة باإلطار 
العام ديال االشتغال مع الفاعلين املمولين واملستثمرين، وتنفتشو على 
العقار في هاذ املدن اللي تيكون فيها التجميع ديال األحواض تنسميوها 
أحواض ديال اإلنتاج وال أحواض ديال اإلستيراد، وأحواض ديال يمكن 
يكون في التصدير فإذن هاذ املحاور الرئيسية ديال اإلستراتيجية جهة 
الشرق مكناس فاس، الجهة ديال أكادير، الدار البيضاء كاينة وطنجة 
كاينة واألمور ها هي خالل 2018 غادي نمشيو فيها فهاذ اإلتجاه، شكرا 

السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعقيب للسيد النائب.

بادةئبيباي ديكريميشة ي:

هاذ  نثمنو  إال  لينا  يمكن  ما  الحقيقة  في  الوزير،  السيد  شكرا 
املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم، وفي نفس السياق وفي إطار 
بأن حقيقة  ليكم  نأكد  أنا  لي  الوزير يمكن  السيد  التذكير والتفاعل 
كنعلمو بأن قطاع ديال النقل هو يعتبر معلوم لدى الجميع بأنه إحدى 
في  مباشرة  الطريقة  بواحد  كتساهم  اللي  األساسية  الدعامات  أهم 
على  التجارية  املبادالت  وتنمية  اإلنتاج،  البضائع  املواطنين  حركية 
الصعيد الدولي والوطني، واليوم غنتكلمو غير على املستوى الوطني، 
فبطبيعة الحال الوزارة ديالكم اليوم مطالبة من أجل بذل مجهود، 
هاذ  أوال  إلصالح  كبيرة  مجهودات  وهو  املجهودات،  هاذ  من  املزيد 
الترسانة القانونية املنظمة لهذه املناطق، وتأهيل العنصر البشري مهنيا 

واجتماعيا، وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق، وإعادة النظر 
في املساطر اإلدارية املتعلقة بها، إضافة إلصالح قطاع النقل الطرقي 
الجماعي لألشخاص وخاصة بالعالم القروي واملناطق الجبلية والنائية.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في 
بعض الثواني.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

باتفاق مع الفيدرالية، واملسألة  القانونية نشتغل عليها  الترسانة 
اللي مرتبطة باملوارد البشرية هي عنصر من العناصر الخمسة ديال 

اإلستراتيجية مع مجموعة من املراكز أو من..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال الخامس حول تأهيل النقل 
السككي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

بادةئبيباي ديبلحيينيبوزحةي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، يعاني النقل السككي من مشاكل تحول دون القيام 
بالدور املنوط به على الوجه املطلوب. فما هي التدابير املتخذة لتأهيليه؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

عطفا على ما قلته بالنسبة للموضوع اللي الفريق اإلشتراكي طرح 
فيه كاين البنية التحتية اللي فيها ماليير ديال اإلستثمارات خالل العقد 
األخير، وخاصة في الفترة األخيرة ديال عقد البرنامج اليوم نحن عندنا 
البنيات التحتية ومع  التعاطي مع  تصور شامل على املستقبل ديال 
تجويد الخدمات في القطاع السككي من خالل عقد البرنامج الذي نعّده 
اآلن اللي غيكون عاد برنامج مستقبلي ديال خمس سنوات مع املكتب 
الوطني، واللي من خاللو بالفعل أبرزنا واحد املجموعة ديال القواعد 
مركزية ديال التعاطي والتعامل مع انتشار السكك الحديدية في املغرب، 
وأيضا في إطار تطوير الخدمات على أساس أنه السكك الحديدية بالفعل 
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ينتقل من موضوع ديال نقل املسافرين ونقل البضائع إلى موضوع ديال 
التنمية الجهوية، ويكون قطب األقطاب في إطار التعامل مع وسائل 
النقل األخرى سواء كان النقل البحري و ال النقل الجوي وال حتى نقل 
 eco_systéme. un البضائع عبر الطرق، باش نوضعو منظومة يكون

eco_ systéme متكامل للنقل السككي للبضائع في املغرب، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تعقيب للسيد النائب املحترم.

بادةئبيباي ديبلحيينيبوزحةي:

السيد الوزير، املشكل املطروح هو أن العديد من املناطق الحدودية 
والنائية وأخص بالذكر إقليم طاطا ال زالت ساكنته غير مستفيدة ونحن 
في القرن 21 من خدمات النقل السككي، بل األخطر من ذلك حتى الربط 
بالحافالت التابعة لقطاعكم غير متوفرة بالرغم من اإلقبال املتزايد 
عليها من طرف الساكنة، من املفروض أن تحظى هي األخرى بالحق في 
النقل السككي وغيره، السيد الوزير، لقد آن األوان لتفعيل الوعود التي 
تم تقديمها في هذا الشأن مع السلطات واملنتخبين بجهة سوس_ماسة 
الرامية إلى حل مشكل النقل بهذه الجهة التي ال زالت ساكنتها محرومة 
وتعاني من صمت وزارتكم، امللف املطلبي دام سنوات وتعاقب عليه 
العديد من الوزراء دون أن يجد له حال متكامل ونهائي لحد اآلن، إذن 
السيد الوزير نطالب على وجه اإلستعجال اإللتفاتة لساكنة املناطق 
النائية وتمكينها من وسائل نقل محترمة ومقبولة، وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية.

بادةئبيباي ديأحمديأنلبق:

شكربيباي ديبارئيس،

شكربيباي ديباوزير،

نثمن مجهوداتكم في هذا القطاع ونؤكد أنه فعال بالنسبة للمناطق 
الجنوبية بدءا بجزء من جهة مراكش تانسيفت وانتهاءا بجهة الداخلة، 
يعني خمسة ديال الجهات ال زالت تنتظر الربط بالنقل السككي، إيال 
كانو اإلخوان كيتكلمو على ضعف الخدمات والتأهيل ديال الخدمات، 
فإننا احنا في هذه الجهات نتكلم عن انعدام هاذ الخدمة العمومية اللي 

هي النقل السككي من مراكش إلى الجنوب، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد 
النائب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بادةئبيباي ديمحمديبلحيةن:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، إيال كنا كنهضرو على كيما قال األخ بأنه املناطق من 
الضعف ديال السكك الحديدية احنا في املناطق الجنوبية الشرقية 
عندنا السكك الحديدية واصلة حتى لبوعرفة ومن بوعرفة آش بقات 
للراشيدية ؟ ما بقى لها والو األرض مبسطة، لهذا الدراسة ملي كان 
راه  الدراسات  بأنه  واعدنا  كان  التجهيز  وزارة  السابق  الوزير  السيد 
كتدار كنشوفو كنطالبو منكم باش هاذ الدراسات والنقل من بوعرفة 
لوجدة خصنا على األقل يستافدو منو املواطنين ما �ضي غير التجارة، و 
لهذا كنطلبوبأنه التوسيع ديال السكك الحديدية في الجنوب الشرقي، 

وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

أنا أتفهم بالفعل الطلبات ديال اإلخوان سواء كانوا بوعرفة وال في 
طاطا وهذا أمر مشروع، اليوم املكتب الوطني عندو إستراتيجية اللي هي 
مرتبطة أساسا بالنقل السككي ولكن كاين أيضا إستراتيجية مندمجة 
مع وسائل النقل األخرى، في إطار العمل الحكومي الحكومة تعمل بالفعل 
على توفير ما يلزم من الوسائل ديال النقل سواء كانت بحري وال سككي 
وال طرقي وال أيضا الجوي ملختلف الجهات ديال الوطن، اليوم املخطط 
املديري اللي تنتحدثوعليه اللي هو مرتبط بعقد البرنامج املستقبلي مع 
ONCF مع املكتب من املفروض وأقول من املفروض على أنه يكون فيه 
ايجابات على بعض الطلبات اللي جاتنا من األقاليم، ومنها األقاليم 
الجنوبية اللي هي ابتداء من مراكش إلى أكادير األمور راه غادية وفي إطار 
الدراسة، على أساس أنه يتم اإلنجاز ديالها بطريقة اللي تكون إيجابية 
على أساس أنه بالفعل نوسعو، وتتعرفو على أنه جزء اليوم حتى من 
القطار الفائق السرعة اللي غيتوسع على أساس أنه يوفر لألقاليم اللي 
هي أيضا جاية فهاذ الكس ديال الجنوب، ما يمكن أن نقوم به اليوم في 
إطار النقل السككي هو أننا نوفرو هاذ ما يعرف باالستكمال ديال النقل 

السككي من خالل الحافالت ديال سوبراتور.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال السادس حول دعم الدولة 
لتغيير أسطول الشاحنات وسيارات األجرة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب 

مشكورا.
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بادةئبيباي ديأحمديصدقي:

شكربيباي ديبارئيس،

تقوم الدولة بمجهود كبير في مجال تجديد وتحديث أسطول النقل 
عن  وغيرها،  أجرة  وسيارات  شاحنات  من  البضائع  ونقل  العمومي 

الحصيلة املحققة واآلفاق املرتقبة نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير جوابكم.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

في إطار دعم اإلستراتيجية الوطنية ديال النقل اللي كانت مرتبطة 
بالعديد من املجاالت ومنها ملا جاء التحرير ديال قطاع ديال نقل البضائع، 
العملية ديال  تواكب هاذ  السابقة  الحكومات  أنه  كان ضروري على 
التحرير من خالل دعم املستثمرين وخاصة املستثمرين اللي عندهم 
واحد الشاحنة وال 2 واللي بالفعل جاء البرنامج ديال 2006 واللي بدا 
التطبيق ديالو في 2008 واللي زدنا كملناه في 2014 من خالل ليس فقط 
املنحة ديال التجديد ولكن منحة أيضا ديال التكسير، على أساس أننا 
نستجبو ملتطلبات التنمية االقتصادية، ولكن أيضا نستجبو لكل ما هو 
مرتبط باملناخ وبالطاقات املتجددة وغيرها. اليوم البرنامج اللي عندنا 
خالل هاذ السنوات وفرنا فيه واحد دعمنا بين قوسين ما�ضي وفرنا 370 
مليون درهم اللي مشات للتجديد، ومن خالل التجديد وال التكسير ديال 
واحد 2500 عربة. واليوم قانون املالية ديال 2018 اإلخوان ديالكم في 
املستشارين غيجيبو لكم غدا إن شاء هللا واحد التعديل جديد اللي 
ما ّدارش في مجلس النواب واللي من املفروض إستجابة ملطلب السيد 
النائب واآلخرين واملهنيين واللي غنعملو فيه منحة استمرارية خالل 
ثالث سنوات ديال التجديد وديال التكسير ديال نقل املسافرين، وديال 
النقل البضائع وزدنا عليها النقل ديال الجر واإلغاثة وزدنا عليه ديال 
تعليم السياقة، هاذو 4 ديال الفئات اللي غيجيو في التعديل اللي جايكم 

إن شاء هللا من مجلس املستشارين غدا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تفضلوا تعقيب.

بادةئبيباي ديبنليسيبا مري:

شكربيباي ديبارئيس،

أوال السيد الوزير احنا كنثمنو هاذ البرنامج ألنه برنامج عندو أهداف 
مهمة كتهم تجويد الخدمة ديال النقل، كيهم تجويد يعني كذلك شروط 

هاذ  أن  وأكيد  للمواطنين،  توفير خدمة جيدة  كذلك  كيهم  السالمة 
السؤال ديالنا احنا هم ما�ضي فقط السؤال املتعلق بالنقل ديال البضائع 
حتى النقل كذلك ديال املواطنين، واللي بما فيه السيارات ديال األجرة. 
وبطبيعة الحال هاذيك املنحة اللي ّدارت ألنه في البدايات األولى بطبيعة 
الحال كان هناك خالف في القيمة، ألنه النوع ديال هاذ الدعم هو نوع من 
كأن الحكومة كتشتري هاذيك اآللية القديمة من املنهي، ولكن في نفس 
الوقت راه تتكلفو أعباء إضافية ألنه من بعد غيبقي يخلص طريطات 
دياول هذاك الشاحنة رغم أنه غادي يتوفر من عدد من السلبيات 
املتعلقة بالوقود املتعلقة بالصيانة واإلصالح، وفيما يتعلق باملوضوع 
ديال الطاكسيات كاين هناك مشكل حقيقي السيد الوزير، هو أنه 
وقع فعال إصالح في القطاع ديال النقل في قطاع التجهيز، ولكن تأخر 
وما عرفناش عالش مازال متأخر اإلصالح ديال قطاع كريمات، قطاع 
الكريمات قطاع حيوي كيخص الحكومة اليوم خصها تبادر إلى إصالح 
هاذ القطاع وتحاول اليوم توفر كيفما هي كتحاول اليوم تعطي كريمات 
خاص الجانب اإلجتماعي يبقى ألن كاينين مهنيين ما كيستافدوش، كاين 
اليوم فيما يتعلق بالشرط ديال الدعم بالنسبة للطاكسيات كاين شرط 
ديال العقد النموذجي، مع األسف واحد العدد اليوم ما عندوش العقد 
النموذجي كاين كذلك مشكل الكريمات اللي األصحاب ديالها متوفيين.

باي ديلئيسيبلجليل:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
تعقيب، السيد الوزير تفضل.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

التعديالت  بعض  اقتراح  ديال  اإلتجاه  بشكل  النائب،  السيد 
على املحتويات اللي هي مرتبطة بهاذ اإلصالح ديال املنظومة، احنا ما 
هاذ  وتنقولكم  للبرملان،  لكم  تنجيبوها  احنا  املبالغ  إشكال  عندناش 
ال�ضي اللي عندنا نقدروا نعطيوه نعطيوا 150 مليون درهم من خالل 
السيكما اللي عندنا ديال النقل، شفتوا انتما على أنه هاذ املبلغ راه 
هذا أنتما التشريع، راه احنا دابا غير باش نكونوا واضحين، راه انتما 
اللي كتشرعوا، احنا كنلتزموا بذاك ال�ضي اللي كتخرجوا لنا، املسألة 
الثانية ديال الطاكسيات أنتما عارفين القطاع تابع لقطاع الداخلية 
ما غندخلش في التفاصيل دياله، املجال اآلخر ديال الكريمات راه احنا 
وقفنا الكريمات في 2013 وما كاين حتى �ضي كريمة في القطاع ديال 
النقل العمومي أبدا، حنا اليوم من خاللكم من خالل مجلس النواب 
عاود تنعطيوا النداء للمهنيين ألن كنا غنوقعوا معهم عقد البرنامج 

باش نفكوا هاذ اإلشكال ديال الكريمات بصفة نهائية..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال السابع سؤال آني حول مآل 
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اتفاقية الشراكة املوقعة بين كتابة الدولة املكلفة بالنقل ومهنيي قطاع 
السياقة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 
تفضلي  مشكورة،  النائبة  السيدة  فلتتفضل  والتعادلية،  للوحدة 

السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيخديجليلضوبني:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مآل عقد البرنامج املوقع مع املهنيين 
من طرف الوزارة ديالكم مع املهنيين ومآل كذلك الحوار اإلجتماعي مع 

هؤالء املهنيين فيما يخص أرباب مدارس تعليم السياقة؟ شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير، جوابكم.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

السيدة النائبة، قطاع تعليم السياقة لم ينقطع معه أبدا الحوار، 
والحوار كان مستمر منذ املجيء ديالنا لهاذ الوزارة في املرحلة السابقة، 
درنا معهم عقد برنامج في 2014 يوليوز، توقع فيه 14 اإلجراء 4 ديال 
املحاور، تأخرنا في البداية ديال التطبيق ديال جزء من هاذ املحاور و 
2 من هاذ اإلجراءات إلعتبارات اللي هي موضوعية مرتبطة بطلبات 
العروض ديال عدد من les marchés اللي مرتبطين بالبيداغوجية ديال 
التعليم ديال السياقة إلى آخره، اليوم تم اإلعالن خالل هاذ الشهر على 
أننا كاين منظومة ديال التطبيق تقريبا ديال 90 % ديال عقد برنامج اللي 
درنا معهم واللي فيه واحد املجموعة ديال اإلجراءات والحوار هو مستمر 
في يوليوز جلسنا مع الهيئات تقريبا كلها اللي تنعرف أنا واللي تتعرف 
الوزارة ديالي استدعيناهم ودرنا معهم حوار، واليوم كاين إشكاالت 
املحترمات  النائبات  والسيدات  املحترمين  النواب  السادة  تتبعوها 
ألننا اتخذنا بعض اإلجراءات اللي هي بين قوسين غتكون داعمة باش 
الرخصة ديال السياقة في املغرب تولي رخصة بالفعل في املستوى ديال 
التطلعات ديالنا في املجال ديال السالمة الطرقية وأنها ما تكونش واحد 
البطاقة فقط اللي تيجيبها اإلنسان ويديها في 15 يوم ويديرها في جيبه 

ويم�ضي في الحوادث ونلقاوا 3500 و 3600 قتيل، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

بادةئبليباي دةيخديجليلضوبني:

صحيح السيد الوزير، انتما تتقولوا بأن الحوار ما زال مستمر في 

يعني  معهم  الحوار  أن  كيتأسفوا  الوزير،  السيد  املهنيين،  أن  حين 
2016 لألسف كيف ما كيطالبوا ضروري أن  انقاطع من  خصوصا 
القرارات اإلنفرادية ديالكم على لسان هؤالء املهنيين كيطالبوا ضروري 
باملقاربة التشاركية، السيد الوزير، وضروري الوزارة ديالكم أنها تنبه 
لهاد االحتجاجات اللي في الشارع، هاد اإلحتقانات اللي في وسط املهنيين 
ضروري تاخذوها بعين اإلعتبار وكذلك هاذ العقد دالبرنامج اللي وقعتوا 
اللي  هي  فقط  الهيئة  واحد  في  بقات  هيئات   8 الوزير  السيد  معكم 
منضابطة مع الوزارة ديالكم، هذا خصكم إعادة النظر فهاذ النقطة، 
السيد الوزير تتقولوا بأن تأهيل القطاع صحيح كتهتم بها الوزارة لكن 
لألسف كنتم وقعتوا العقد من 2014 على أساس أنه غايتم التنزيل 
دياله تدريجيا سنة 2016 واحنا في النهاية ديال 2017 ولن تنزل إال 
بندين، 2 دالبنود فقط لألسف ما كاينش تأهيل، توفير حتى عقد تكوين 

ما وفرتوش النموذج ديال عقد التكوين..

باي ديلئيسيبلجليل:

هناك  هل  اإلضافية،  التعقيبات  إلى  نمر  النائبة،  السيدة  شكرا 
تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

غير نبغي نأكد للسيدة النائبة أن الكالم اللي تيقولوا املهنيين انت 
جبتيه دابا للمهنيين، املهنيين راهم مهنيين وعندهم مطالب أنا جاوبتك 

على داك ال�ضي اللي تنديروا وملي بدينا تنطبقوا السيدة..

باي ديلئيسيبلجليل:

النقل  آني عن  وهو سؤال  الثامن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السري 

للتقدم واإلشتراكية.

بادةئبيباي ديسع ديبنبعلي:

بايالميعل كميباي ديبارئيس،

السيد الوزير،السؤال ديالنا اليوم كيتعلق بالنقل السري اللي أنا ما 
كنسميهش بالنقل السري نقدر نسميه بالنقل الشعبي أو ال العتاقة كيما 
كيقولو ليهم في بالدنا، والحل دابا اللي كاين هو أنه فوقت ما يحصلوا 
هاذ الناس هادو كيدخلوا للفوريان 15 يوم ويعاود يطلقوهم، بغيتكم 
السيد الوزير نعرف شنو هما الحلول اللي ممكن تقدموها لهاذ الناس 

هادو؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.
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باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

ال الحلول السيد النائب املحترم حنا بالنسبة لنا واضحة، يخرجوا 
من السرية للوضوح، دفتر تحمالت فيه إلتزامات من طرفهم، وإلتزامات 
من طرفنا، يوفرونا إلتزامات، يقدمو امللف اإلقليمي، يجيبوهنا وطني 
وحنا مستاعدين نعطيو للمغرب كلو الرخص ديال اإلستثناء، ما كاين 
حتى �ضي حاجة، هذا بكل وضوح، ولألسف الواحد منين تتخرجو من 
بعض  فيه  شفاف  يولي  ال�ضي  داك  تيبدا  للشفافية،  وتديه  السرية 
املصاريف اإلضافية، كان واحد النوع ديال التلكك، فحنا مستعدين 
اللي طبق الدفتر ديال التحمالت نعطيو الرخص في جميع األقاليم قلنا 
عندنا الدراسات دابا ديال القرب كلها جاهزة، واإلخوان في األقاليم 
السلطات دياولنا وعلى صعيد العمال، راه حنا مستعدين باش نوفيو 

بكل ما هو طلبات ديال اإلخوان في املدن واألقاليم، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

بادةئبيباي ديسع ديبنبعلي:

...النفس ديالكم ملعالجة امللفات ديال هاذ الناس هاذوا اللي هما 
كثار في الحقيقة، واللي هو راه شر البد منه، خاصنا نعرفوا هاذ الناس 
هاذوا راه كاينين وغادي يبقاو، ألن كاين �ضي مناطق اللي نائية ونعطيكم 
مثال إقليم الصويرة كاينين �ضي جماعات اللي كتبعد مثال على املستشفى 
ب 80-90 حتى ل100 كلم، دري صغير كيعضو غير عقرب باش يتسنى 
لعند جارو  يم�ضي  أنه  الساعات، كيضطر   5-4 l›ambilance خاصو 
عندو طوموبيل عادية كيوصلو، كيوصلو لكوضرون، في حالة أنه يجي 
بطاك�ضي راه ما يمكنش كاينة مسالك واعرة، كاين جبال وما كاينينش 
لقناطر وما كاينة حتى �ضي حاجة، وكاين واحد اللي عندو مثال في السوق 
تيجي عندو هاذ ال�ضي راه تنعيشوه أ السيد الوزير، تيجي للسوق عندو 
2 باالت وال ثالثة ديال التبن، عندو خنشة ديال النخالة، واش غادي 
يديرها في الطاك�ضي، اللي كنتمنا السيد الوزير أنه تكون �ضي حلول اللي 
هي ناجعة، واللي أنا في الحقيقة عييت ما نفكر وعييت ما نسول وباقي 

ما، وكنتمنى أنكم تعاونوا معنا فهاذوا، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
تعقيب إضافي، تفضل السيدة النائبة الفريق اإلشتراكي.

بادةئبليباي دةيبايعديليبنيهلي:

السيد الوزير، أنا بغيت غير نعرف واش الوزارة مسؤولة على هاذ 

النقل السري، وال ما مسؤوالش، هاذ النقل السري وال تضاعف بواحد 
الشكل فظيع، وال ضرورة بالنسبة للمواطن ألنه النقل العمومي تخالت 
يندى  الطوبيسات  عمومي،  نقل  كاينش  ما  الرباط  في  الدولة،  عليه 
لصورة  يسيئون  أنهم  العاصمة  في  كيدورو  اللي  الطوبيسات  الجبين 
الرباط كعاصمة، املواطنين كيلجؤوا ألن عندهم ضرورة وما عندهمش 
خيار آخر، إذن كاين واقع ديال العشوائية، واقع ديال التسيب خارج 
املواطن مهددة، شنو  السالمة الجسدية ديال  القانونية،  الضوابط 

واش اعتبرتوه بديل قولوها..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جوابكم 
السيد الوزير، تفضل.

باي ديمحمدينج بيبوا ف،يكةتبيباد اليادىي زيريباتجهيزي
 بادقلي بالوجيت كي بملةءيبملكلفيبةادقل:

شكربيباي ديبارئيس،

ال غير دابا باش نكونوا واضحين، هو ضرورة ضرورة، انتما قلتو 
ضرورة، حنا اليوم قلنا غادي نظمو على أساس أننا نوجدو آليات باش 
أنه بالفعل ذاك الضرورة تولي ضرورة في إطار ما هو مقنن، وفي إطار 
التدابير اللي هي متخذة، وحنا اليوم مستعدين في إطار التعاون، تنقولك 
تنعطيو وصوالت اللي هي مؤقتة، غير أجيوا تفضلوا وديروا الطلبات 
ديالكم، ما غنوقفوكمش، جيوا امللفات تنعطيكم واحد الوصل مؤقت 
للطريق  للجادرمية وتعطيو  تقولو لكم سيرو تخدموا باش تعطيوها 
نديرو  واجيو  ديالكم  امللفات  تكملوا  أساسش  على   couvert وتكونو 
معاكم الضبط، أما باش نقولوا النقل العمومي تخلت عليه الدولة وال 
الحكومة اسمحي لي هذا قطاع اللي فيه التوجه استراتيجي ديال البالد، 
سواء كان النقل على صعيد املسافرين وال النقل ديال التحرير ديال 
البضائع اللي كان قرار سيادي ووطني اللي اتخذناه في 2003 مشينا 
فيه وأعطى نتائج إيجابية ألنه انتقلنا من عدد ديال 30.000 كميو، 
وصلنا اليوم ألكثر من 80.000 بمعنى 80.000 مستثمر كل واحد عندو 
1,5 ديال الكاميوات بمعنى راه عندنا شو شحال ديال العمال خدامين، 
هذا توجه إستراتيجي مشينا فيه، الدولة تقوم بما هو يلزم، من الدعم 
النقل  اليوم  تنقومو ولكن  يتعلق بتجديد الحظيرة وهذا احنا  في ما 
العمومي راه الجزء منو الكبير وخاصة في إطار هاذ لكريمات راه احنا 
 les بغينا نديرو فلسفة جديدة ديال الكريمات على أساس أنه يوليو
appels.d›offres، طلب إعالنات للشفافية والوضوح في املسالك وفي 
الطرق واللي بغينا نديرو على أساس أنه بالفعل نيسرو هاذ العمل باش 
املغاربة كلهم يحصلو على هاذ الخدمة اللي يمكن نقولو راه الزالت في 
بعض األماكن العمومية، ولكن خدمة النقل اليوم راه والت عندها 
خدمة اللي هي تنموية واللي هي اقتصادية واللي هي سوسيواقتصادية 
وبها باش غنميو املناطق وأيضا بعض املجاالت اللي هي مجاالت بعيدة 

كالجبال وغيرها.
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باي ديلئيسيبلجليل:

النقل،  بقطاع  الخاصة  األسئلة  مجموع  أنهينا  قد  نكون  وبذلك 
نشكركم السيد الوزير على مساهمتكم، ونمر إلى قطاع الطاقة واملعادن 
والتنمية املستدامة في 7 أسئلة، ونمر إلى السؤال التاسع حول تشجيع 
الفالحي للسيدات والسادة  القطاع  في  املتجددة  الطاقة  استعماالت 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد السادة 

النواب مشكورا.

بادةئبيباي ديعبديبايالميبابةكولي:

شكربيباي ديبارئيس،

سؤالي السيد الوزير، سؤالي يروم حول تشجيع إستعمال الطاقات 
املتجددة في القطاع الفالحي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير 
اللي خذاتها حكومتكم بخصوص تشجيع الفالح على إستعمال الطاقات 

املتجددة؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

نشكر النائب املحترم على طرح هذا السؤال، هي في الحقيقة محتاجة 
القطاعات  ديال   5 من  هي جزء  الفالحة  ولكن  الوقت،  ديال  شوية 
املعنية بالنجاعة الطاقية وبتشجيع الطاقات البديلة لسببين رئيسيين، 
كيعرفوهم السادة النواب والنائبات، األولى أن بالدنا كتستورد 93% 
بالدوفيز وهاذ ال�ضي ما�ضي معقول، نستعملو شمسنا وريحنا، املسألة 
الثانية هو أنه جزء كبير من الدعم اللي كيمشيو لبوطا غاز كيم�ضي 
اليوم  املليار،   7 نتكلمو السنة املاضية على  للفالحة وتقريبا راه كان 
راه غنمشيو حتى ل10 ديال املليار اللي كيفما قلت 2 ديال املوانئ، 2 
املطارات، الطرق إلى غير ذلك، ولذلك اآلن تم إعداد البرنامج العام مع 

وزارة الفالحة، اآلن ندقق مع وزارة املالية لينطلق إليه في 2018.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديبايالميبابةكولي:

أنا  ولكن  الحقيقة  في  ديالكم،  الجواب  الوزير على  السيد  شكرا 
كنتكلم شوية شيئا على الفالح املتوسط الصغير بغيت واحد املساعدة 
هي  واللي  درهم   75.000 ذيك  تقريبا  ألنه  وزارتكم،  من طرف  كبيرة 
متخصصة لكل 5 الهكتارات في إطار املساهمة ديالكم، نتمناو إن شاء 
الفالحة  ديال  الوضع  باش كتعرفو  منها على أساس  ترفعو  باش  هللا 

الصغار  الفالحة  ولكن  الكبار،  الفالحة  كنهضروش على  ما  باألخص 
املتوسطين كيعيشو في واحد الوضعية مزرية، نتمناو السيد الوزير باش 

االهتمامات ديالكم تصب في هذا اإلتجاه، وشكرا لكم.

باي ديلئيسيبلجليل:

الوزير  السيد  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

طبعا هاذ، احنا بغينا ندخلو هاذ ال�ضي ديال الطاقة الشمشية حتى 
في الدعم اللي كيتعطى للفالح بصفة عامة، ألنه يجوز من منظومة 
اإلنتاج، أنتما عارفين بأن الدولة كتشجع الفالح بآليات وما جاورها وفي 
التصدير، بغينا ندخلو هاذ الطاقات البديلة في املنظومة ديال الدعم 
بدعم أيضا من الصندوق ديال الطاقة، احنا باغيين نمشيو في هاذ 
اإلتجاه، لكن بغينا أيضا نشتغلو بواحد الطريقة، كتعرفو بأن الفالحة 
اللي كيتجمعو كيتعاونو كتطيح الكلفة أقل، فبغينا تولي هاذ الثقافة، 
عند ما يسمى التجمعات الفالحية باش يمكن ما يكونش استثمار على 
قنطار، على نصف قنطار، يولي اإلستثمار على مجموعة، وهذا بطبيعة 
الحال غتكون فيه مواكبة تقنية مع وزارة الفالحة، القاضية ما�ضي 
بسيطة راكم أنتما عارفين فيها معادالت ولكن إن شاء هللا 2018 سنبدأ 

اإلنجاز مهما كانت اإلكراهات.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال 10 عن معاناة ساكنة العالم 
للسيدات  والكهرباء  املاء  فواتير  استخالص  نقطة  بعد  من  القروي 
السيد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة  في  املحترمين  النواب  والسادة 

النائب مشكورا.

باي ديلئيسيبلجليل:

إلى السؤال العاشر عن معاناة ساكنة  شكرا السيد الوزير، نمر 
العالم القروي من بعد نقطة استخالص قواتير املاء والكهرباء للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد 

النائب مشكورا.

بادةئبيباي ديملونيمهريل:

السيد الوزير املحترم، يقوم املكتب الوطني للماء والكهرباء بتزويد 
العالم القروي باملاء والكهرباء، إال أن ساكنة العالم القروي تشتكي من 
بعد نقطة استخالص فواتير املاء والكهرباء. لذا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم على اإلجراءات املتخذة من أجل وضع نقطة إستخالص فواتير 

املاء والكهرباء قريبة من ساكنة العالم القروي؟ وشكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

السيد النائب املحترم، القرار ديال الحكومة السابقة وهاد الحكومة 
الحالية، الخدمات غتم�ضي عند املواطن ما�ضي املواطن غادي يم�ضي 
ليكم  يجرد  العمومية  الوظيفة  وزير  أخرى  مرة  كنتمنى  وأنا  عندها، 
جميع اإلجراءات اللي خذاتها الحكومة السابقة والحالية باش اإلدارة 
تم�ضي عند املواطن، في املجال هذا بالضبط هناك برنامج نجح خذينا 
منو واحد العدد ديال البرامج منها أنه الدفع املسبق اللي كيسهل، فيما 
يتعلق بما يسمى بالنقط املتحركة، MOBILE، فيما يتعلق أننا فوضنا 
للقطاع الخاص، انتما عارفين فوضنا للقطاع الخاص، ناس مواطنين 
يستخلصو. اآلن ابتداءا من 2018 غيدار نظام معلوماتي باش نكونو 
يولي االستخالص قريب، باش ما تجمعش  املواطن، باش  قراب من 
عليه، بعض األحيان كيوقع واحد الغلط في النظام املعلوماتي وكتولي 
كتحسب عليه La tranche الثانية والثالثة، باش ما نبقاوش نطيحو في 
هاذ القضية، وهاذ ال�ضي إن شاء بدينا نعالجوه وغادي نعالجوه اكثر في 

.2018

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب.

بادةئبيباي ديعمريبحمين:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، طبعا حنا راه..، هاذ اإلجراءات كلها كنتمناو أن يتم 
اإلسراع فيها، ألن أغلب أغلب الجماعات القروية كتعاني من هاذ املشكل 
ديال اإلستخالص. إيال جينا مثال لطنجة الحسيمة مثال تطوان، كاين 
ساكنة ديال بعض املراكز اللي كدوز للمراكز اللي فيها نقط االستخالص 
وما كتقدرش تستخلص حتى تدوز ملراكز أخرى، وكاين مثال الرباط- 
سال–القنيطرة، عين الدفالي اللي تابعة لسيدي قاسم خصها تم�ضي 
لجرف امللحة باش تتخلص، وهاذ ال�ضي كيزيد من معاناة املواطنين. وإيال 
معاناة  يعني  جهةدرعة-تافياللت-خنيفرة-أزيالل،  مستوى  على  جينا 
أغلب أغلب الجماعات القروية ما فيهاش هاد نقط االستخالص، إقليم 
ميدلت مثال، سدو 2 ديال الوكاالت وكالة كرامة ديال الكهرباء، وكالة 
بإيتزر فكنتمناو أن هاذ األمور هاذي ما تبقاش. وطبعا بال�ضيء ال�ضيء 
العدادات  يراقبوا  كيمشيو  اللي  الناس  على  إيال هضرنا  اآلن  يذكر، 
للعدادات  تيمشيوش  ما  اللي  ناس  كاين  مشاكل،  راه  ديال سميتو، 
مباشرة، وكيديرو تقديرات، وهاد التقديرات كتزيد من معاناة الناس 
ألن هاد التقديرات ما كتكونش حقيقية، وبالتالي ملي كتم املراقبة ديال 
العدادات كيطيحو في les tranches يعني املتقدمة 3 و4. أنا نعطيك 

مثال السيد الوزير، غير على زايدة تمالحت، وكنشكر باملناسبة جميع 
اإلخوان في السلطة املحلية...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة 
من فريق األصالة املعاصرة.

بادةئبليباي دةيفةطمليباطو�سي:

شكربيباي ديبارئيس،

القروي هذا واجب  للعالم  الكهرباء  أنكم توصلو  الوزير،  السيد 
عليكم ، ولكن أنكم تخليو املواطنين يعانيو هذا اللي ما�ضي من حقكم، 
 troisième et quatrième tranche الفواتير الكهربائية اللي كتوصل ل
الكهرباء  ليه  يوصل  أنه  يحلم  كان  اللي  البسيط  للمواطن  بالنسبة 
ويضوي غير ب 2 د البوالت، راه والت كتجيه 250 درهم، خير دليل على 
ذلك السيد الوزير، إقليم سيدي بنور اللي 3007 كلم مربع ياهلل فيها 
خمسة وكاالت لالستخالص، وهذا كيخلي املواطن كيتنقل، فحالة إيال 
ما تنقلش، كتزاد عليه الفاتورة، وبالتالي كيتعرض لذعائر. هاذ ال�ضي راه 
 troisième كاين ومسجل السيد الوزير، زائد أن املواطن ملي كينزل ل
et quatrième tranche، راه كيولي يقول أما هللا الشمعة وال هاد الضوء 
اللي ولى حتى هو كيثقل الكاهل، يعني ضروري، إيال كنتو السيد الوزير 

أنكم عممتو الكهرباء على العالم القروي فيجب املتابعة واملواكبة.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هناك تعقيب إضافي آخر، السيد النائب من 
فريق العدالة والتنمية.

بادةئبيباي ديمحمدييوسف:

هاذ  القروي حقيقة  العالم  ديال  الساكنة  تعاني  الوزير،  السيد 
أنه   les cartes القضية ديال نقط استخالص، كانت القضية ديال 
ملي  الشديد  لكن لألسف  بدات،  وكانت  كاينة  املسبق  للدفع  يم�ضي 
وهذا  كيجيو  بقاوش  ما   les conteurs هاذ  يقولك  كنلقاو  كنمشيو 
مشكل أنا كنتكلم على إقليم موالي يعقوب، 11 جماعة فيها نقطة 
واحدة ديال األداء وجماعة حضرية ال�ضي اآلخر كلو كيأدي للمركز ديال 
موالي يعقوب، هذا أمر خطير وخطير جدا. املشكل اآلخر هو أن دعم 
تعميم  نقترحو  الوزير  السيد  العمومية،  لإلنارة  القروية  الجماعات 

األلواح الشمسية.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير 
جوابكم تفضل السيد الوزير.
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باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

أنا أشكر السادة النواب، أوال بغيت نرد على األستاذ هاذ الحكومة 
جات باش تحّيد املعاناة بما فيها السياسية بما فيها السيا�ضي، املعاناة 
الحقيقية ألن هي مبدأ كل �ضيء هي املعاناة السياسية والديمقراطية 

وبعد ذلك معاناة تنموية واجتماعية..

باي ديلئيسيبلجليل:

السادة النواب هللا يخليكم، تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

جاءت الحكومة باش تحيد املعاناة السياسية، وجات باش تواجه 
رؤساء الجماعات اللي ما كيبغيوش يعطيو الضوء للعالم القروي اللي 
ما معهم �ضي، وجاءت باش تدير شراكة مع الجماعات القروية اللي 
الرؤساء كيحنو على املواطنين باش تدير معهم نقط ديال باش الناس 
يخلصو االشتراكات ديالهم، وجاءت باش تكمل تعميم الكهربة بالعالم 
الوزير  تكلم عليه السيد  اللي  ال�ضي  القروي، كيف ما غنعممو هاذ 
السابق، ياك كل واحد كيتكلم كيقول اللي بغا؟ قالت لنا ما عندكومش 
الحق تديرو املعاناة للمواطنين احنا عندنا الحق نجاوبو، جاّيين باش 
نحيدو املعاناة، وهاذ ال�ضي اللي كنقولو صحيح، ألنه ملا كانت عندنا هاذي 
20 سنة %18 ديال كهربة العالم القروي وصل الحمد هلل اآلن كنتكلمو 
%99.40، وبالتالي الخدمات البد تبع، أنتما عارفين بأن لخدمات ما 
كتبعش، ألن خصك توظف، لذلك التوجه اللي مشينا فيه ما�ضي هي 
املكتب الوطني غيبقى يستخلص، ما�ضي املكتب الوطني، ما�ضي فقط، 
بغينا مشينا درنا شراكات مع األبناك باش املواطن يم�ضي عند األبناك، 
اآلن كنتفاوضومع بريد املغرب اللي عندو 1500 نقطة، درنا العدادات 
ديال الدفع املسبق، درنا ما يسمى بالقوافل املتحركة، اآلن كنشتغلو 
على نظام معلوماتي وزعنا مليون عداد ديال الدفع املسبق اآلن تطرحو 
إشكاالت حقيقية، لكن تقال بصيغة حقيقية هو أنه هاذي مسؤوليتنا 
باش نمشيو عند املواطن ولذلك أنا كنشكر الجماعات املحلية كيفما 
درنا معهم شراكات ديال إدخال الكهرباء يمكنا نديرو شراكات يديرونا 
واحد اإلدارة في الجماعة، ما كاين بأس إيال كانو قاّدين يعطيونا واحد 
املكتب نتعاونو معهم يشوفو �ضي واحد �ضي جمعية راه كيربحو بها شوية 
الفلوس نديرو معهم حتى هما نوقعو معهم، وكاين دفتر ديال  ديال 
العملية ديال االستخالص، بطبيعة الحال مرة  يّدار  التحمالت باش 

أخرى الحكومة تريد أن توصل الخدمات إلى املواطنين، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي متعلق بحماية األعمدة 
الكهربائية من السقوط، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيأسمةءيبادةصفي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير املحترم، تكاد ال تخلو أي منطقة ببالدنا من أعمدة 
كهربائية تهاوت أو تكاد نتيجة التقادم أو عيوب في الجودة أو تثبيت 
والتوطين، مما يهدد الساكنة في أرواحها ويعرض ممتلكاتها للخطر. فما 
هي اإلجراءات العملية العاجلة التي تودون القيام بها لحماية األعمدة 

الكهربائية من السقوط؟ شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

جوابكم السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

أشكر السيدة النائبة املحترمة، نذكر فقط غير هاذ السنة 75 مليون 
ديال الدرهم استثمارات تغيير األعمدة اآليلة للسقوط، من 2010 إلى 
2017 تغير 80 ألف عمود، راه ملي كنتكلمو على راه كنتكلموا على شبكة 
تعم التراب الوطني، وبالتالي كتكلمو على مئات اآلالف ديال األعمدة، 
وبالتالي  اللي هي خشبية،  تاريخ خاصة األعمدة  طبعا أعمدة عندها 
هذا التوجه، فقط 2017، 14200 عمود، مرة أخرى أتوجه إلى السادة 
النواب املحترمين، صحيح اإلدارة كتدير اللي عليها ولكن كاين الجانب 
الرقابي، حنا كتجينا السادة املنتخبون رؤساء الجماعات يعاونونا في 
اإلحصاءات باش يمكن لنا نقارنو ما نقوم به نحن كإدارة وما تقوم به 
الرقابة واملنتخبين باش يمكن لنا، إن شاء هللا، نشتغل في اإلتجاه، وأنا 
كنشكر بعض رؤساء الجماعات ألن ملا شافو البرنامج، ألن ما يمكنش 
تغير جميع األعمدة، انتما كتعرفو الشبكة خصها نوع من اإلستقرار 
ثم في نفس الوقت خاصها واحد النوع من البرمجة حسب اإلمكانيات 
املالية، كاين رؤساء الجماعات كنشكروهم باملناسبة من فرق متعددة 
وأحزاب متعددة وهذا هو التعاون بين الجميع، للي بدينا كنديرو برمجة 
باش يمكن لنا نقلصو من املدة وبداو كيساهمو حتى ماديا، فأشكرهم 

من هذا املوقع.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا للسيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديبوشن ف:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

باي ديباوزيريبملحت4م،

بداية نشكركم على املجهودات املبذولة، لكن السيد الوزير نحن 
الفترات  عقب  وخاصة  التجهيزات  لهذه  دورية  مراقبة  إلى  حاجة  في 
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املمطرة، للقيام بالصيانة الوقائية بمنطق نتصدى لها قبل أن تقع، 
الجبلية  واملناطق  والقرى  الدواوير  على  الكهرباء  انقطاع  لتفادي 
املحترم،  الوزير  السيد  الكهربائي.  الصعق  املواطنين ملخاطر  وتعرض 
واملناطق  القروي  العالم  لتزويد  الكثير  تستثمر  مشكورة  الحكومة 
الجبلية بالكهرباء، لكن عدم املراقبة والتتبع من طرف بعض املصالح 
والالمباالة أحيانا، تحول دون القيام القيم بالصيانة الوقائية املطلوبة 
بسبب  االنهيار  من  الكهربائية  األعمدة  لحماية  املناسب،  الوقت  في 
اإلصالح  تكاليف  من  ذلك  على  يترتب  وما  التربة  وانجراف  السيول 
والتعويض واإلستبدال. السيد الوزير املحترم، إن ما يحدث لألعمدة 
الكهربائية بالقرى واملناطق الجبلية ينطبق كذلك على املسالك على 
الطرق واملسالك الطرقية وغيرها من املرافق، مما يتطلب من الحكومة 
من خالل مختلف مصالح وزارتها باألقاليم التنسيق والقيام بكيفية 
استباقية بالصيانة املطلوبة لحماية التجهيزات واملنشآت من اإلتالف 
وضمان استدامة الخدمات املقدمة للمواطنين. ختاما السيد الوزير، 

أختم بحكمة الوقاية أفضل من العالج.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
�ضي حجيرة من فريق األصالة املعاصرة.

بادةئبيباي ديمحمديبلحجي4ة:

شكربيباي ديبارئيس،

نفس  في  سابق  جواب  خالف  أجبتم  الوزير  السيد  الحقيقة  في 

املوضوع، بخصوص األرقام املتعلقة باألعمدة املتساقطة والتي قام بها 

املنتخبون بجهد كبير من أجل إحصائها والتعاون مع املكتب الوطني 

للكهرباء وهنا أوجه تحية شكر ملن يعمل في هذا املكتب على تقديم 

جودة الخدمة اللي فيها اإلشكال الكبير، أيضا في هاذ الشق املتعلق 

باألعمدة املتساقطة الرقم اللي قلتو اللي فيه 75 مليون الدرهم كيبين 

املاضية  20 سنة  ّدار خالل  اللي  املجهود  هناك فعال خصاص،  بأن 

بين بأنه بالدنا قفزت قفزة نوعية في هاذ الباب، ولكن اإلشكال على 

مستوى جودة الخدمات نتيجة األعمدة املتساقطة اللي كتمثل خطر 

على اإلنسان والدواب وعلى حتى املشاريع اللي، واحد الوقيتة كان الضو 

بغينا غي يشعلو به 2 بوالت، دابا البادية راه خاصها حياة اللي يكون فيها 

تنمية شاملة وفيها ما هو اقتصادي واجتماعي، أيضا مشكل املحوالت 

اللي كيتحول في بعض األحيان للضو ونعطي إقليم تاونات نموذجا، 

نقطة  أيضا  الالزمة،  بالقوة  فيه  يستمرو  املجهود خاص  هاد  كالز، 

أخرى متعلقة باألعمدة ديال الضغط املتوسط واملرتفع اللي كتجي في 

طرقات اللي فيها مشاريع مهمة اللي خاص املكتب الوطني يحولها وكيعثر 

مشاريع، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير، تفضلوا بالجواب.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

حنا ما زال ما كنذكر آش نجاوبتك السيد النائب املحترم، غير ملي 
قلت لي 5000 في واحد البالصة قلت لك عجيبهم لي 5000 بزاف، ال، باقي 
عاقل قلت لك جيبهم لي واحصيهم، ال، كاينين ماجبتيهمش، صيفطهم 

لي، ياك قلت غتصيفطهم لي أنا، ايوا صيفطهم للمكتب الوطني.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

االول  النهار  الحكومة  كالم  واضحة،  تكون  القضية  غير  ولذلك 
كاين مصداقية  ال�ضي عالش  للنهار اآلخر، وهاد  كتحافظ عليه حتى 
ديال هاد الحكومة، املسألة الثانية، القضية الثانية احنا قررنا غادي 
يكون خط مباشر مع املواطنين مع ONE اآلن كنشتغلوا عليه باش 
املواطن يتواصل مع ONE مباشرة ورؤساء الجماعات يبداوا يخبرونا 
حول األمور ما يبقاش فقط حتى انتاظروا نجيوا للبرملان، صحيح هذا 
الدور ديالكم تقومون به على أحسن ما يرام، الدور ديالنا نجاوبوا ولكن 
بغينا نداركوا، كيفما درنا التجربة السابقة سمحوا لي ال ذكرتها من 
خالل وزارة التجهيز والنقل كنا درنا ما يسمى استعملنا جميع الوسائل، 
الوسائط اإللكترونية باش يرسلنا الناس على الطرق، على القناطر، 
اآلن كنشتغلوا باش يبداوا يرسلوا للمكتب ويرسلوا للوزير أو الوزارة 
جميع النقط اللي فيها هاد اإلختالالت. طبعا أنتما عارفين احنا كنتكلموا 
على مئات آالف ديال األعمدة يصعب نغيروها بسرعة أنتم تعلمون 
حتى الجهد املتوسط واملرتفع يمر حتى داخل املدن ولذلك هناك برنامج 
بمئات املاليين ديال الدراهم ديال املكتب الوطني باش أنه يديرها تحت 
األرض، اآلن كنشتغلوا في جميع املدن الرباط اإلخوان اللي زاروها اآلن 
راه اشتغلوا عليها، املدن كلها كنشتغلوا اآلن إذا اتضح بأنه كاين واحد 
املجموعة ديال هاذ الجهد املتوسط الخيوط ديال الجهود املتوسطة 
تمر باستثمارات، يخبرنا بها، لكن عاود ثاني إبال م�ضى واحد اإلنسان 
 ONE % 100 لواحد األرض وبغى يدير واحد االستثمار ما يمكنش يطلب
أنه يقوم بهاذ ال�ضي، البد يدير واحد املساهمة في إطار االستثمار، بحال 
املساهمات اللي كتدار في االستثمارات مع الطرق، بحال اللي كيدار مع 
assainissement كتكون شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
القضية اللي ذكرتي السيد النائب املحترم حول الوقاية خير من العالج، 
هو هاد ال�ضي اللي بغينا نشتغلوا بالتعاون معكم، لكن اللي بغيت نذكر 
بأنه راه واحد الجهد كبير دار املكتب الوطني، واش كتذكروا السرقة 
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ديال الخطوط، كان املغرب كامل أحيانا املناطق كتوقف، عالش؟ ألن 
كانت الخيوط كلها من النحاس، باش تحول الخيوط كلها لألملنيوم، 

ألنه واخا يتسرق، أنه ما عنده قيمة، هذا راه واحد الجهد جبار..

باي ديلئيسيبلجليل:

عقد  املوالي عن حصيلة  السؤال  إلى  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 
البرنامج بين الدولة واملكتب الوطني للكهرباء واملاء للسيدات والسادة 
السيد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب مشكورا.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

شكربيباي ديبارئيس،

قبل أن أوجه السؤال أريد أن أتوجه إلى السيد رئيس فريق العدالة 
والتنمية الصديق إدريس األزمي أن أهنأه بإحتالله للمراتب األولى في 
ترشيحات األمانة العامة، وأؤكد على مصداقيتكم وجديتكم وخاصة 

أنكم عانيتم مرارة الدفاع عن إستقاللية القرار الحزبي، شكرا.

السيد الرئيس، السؤال اللي عندي ما هو مآل برنامج العقد الذي 
تم، عنداك التوقيت السيد الرئيس، انا غير بغيت ننهي صديقي ال�ضي 
ادريس األزمي عن دفاعه عن استقاللية القرار السيا�ضي للحزب، املرارة 

السياسية الستقاللية الحزب.

باي ديلئيسيبلجليل:

طرح السؤال ديالك السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

السيد الرئيس كيشعروا باأل�ضى ألن استقرارية القرار الحزبي م�ضى 
لهم، التوقيت ديالي.

باي ديلئيسيبلجليل:

الرئاسة غتصرف في التوقيت، غنقتطعوا له الحصة اللي..، تفضل 
السيد النائب طرح السؤال ديالك السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

على كل حتى �ضي حزب ما غيعطينا دروس، حتى �ضي وزير ما غيعطينا 
دروس فكل �ضي يبقى عنده دابا أنا ما عرفتش مال االتحاد االشتراكي، 

مالها كتنقز، ياهلل عطيهم راه ما عندهم فريق، السيد الرئيس،

باي ديلئيسيبلجليل:

أنا غنعطيك نقطة  الكلمة،  الرئيس، ماعطيتكش  تفضل السيد 
نظام، طلب نقطة نظام نعطيها لك..، طلب نقطة نظام غنعطيوه نقطة 

نظام. تفضل السيد الرئيس.

بادةئبيباي ديشقربنيأمةميلئيسيبافريقيبالشت4بكيي)نقطلي
نظةم(:

شكربيباي ديبارئيس،

أنا أعتقد على أنه ونحن في جلسة دستورية، كاينة قوانين تحكمنا 
وهناك كذلك أعراف يجب أن ننضبط لها جميعنا. من املفروض أن 
يتم طرح السؤال، ألن في كل لحظة وحين يمكن أن نخرج عن األسئلة 
ونتحدث فيما نشاء. لكن هناك قوانين تحكمنا يجب أن ننضبط لها 

جميعنا وهذا أمر غير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب لطرح السؤال، ابسطو 
السؤال ديالكم هللا يخليك...

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

السؤال...، كاين نقطة نظام؟ زيد أ�ضي بووانو حتى انت ياهلل..

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد الرئيس.

بادةئبيباي ديعبديهللايبو بنوي)نقطلينظةم(:

طبعا حنا في مؤسسة دستورية واللي الكل يعلم النظام الداخلي 
العدالة  فريق  في  حنا  لبعضنا،  ندوزها  بغينا  إذا  والرسائل  ديالها، 
والتنمية ما عندنا حتى �ضي مانع نديرو جلسة خاصة، ونشوفو شكون 
هي األحزاب املستقلة واألحزاب الغير املستقلة، وحنا ما عندنا حتى �ضي 
مشكل، هاد الدرس ديال..، هداك الدرس ديال البارح وكنا دايرينو 

للعموم واللي بغا ياخد منو العبر ياخذ، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

كنهيو هاد العملية هدي، كنهي هاد العملية ديال نقط نظام هللا 
يخليكم وغنستأنفو األشغال ديال املجلس. تفضل السيد النائب لطرح 

السوال.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

على كل السيد الرئيس، حنا غير سمعنا عدم استقاللية األحزاب، 
أشنو  عرفت  ما  اإلشتراكي  لالتحاد  كتقولها  والتنمية  العدالة  كانت 
تغير؟ سؤالنا هو مآل عقد البرنامج الذي بين املكتب الوطني للكهرباء 

والحكومة؟ شكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد الوزير، ... شوية االنضباط... السيد رئيس الفريق 
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االشتراكي هللا يخليك... السادة النواب كنطلب منكم أنكم تجلسو في 
املقعد... ونوع من الهدوء، تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

باي ديبارئيس،

الحكومة من خالل وزارة الطاقة تجيب على السؤال حول املكتب 
الوطني للكهرباء، ولكي تبقى في السياق وليس خارج السياق. بطبيعة 
الوقت  عندي  أنا  واخا  الرئيس،  السيد  املغاربة..،  وباملناسبة  الحال 
والحكومة  السياسية  الحياة  يعرفون  املغاربة  الكهرباء،  على  نجاوب 
بتفاصيلها. ولذلك الحكومة ملي كتشتغل مع املكتب الوطني للكهرباء، 
الحكومة السابقة، كانت عندها الشجاعة على أنها تجيب واحد امللف 
صعب وحارق وكان ينظر إليه أنه ال شعبي واتخذ القرار بكامل الحرية و 
بكامل الوطنية، وتحملنا املسؤولية أن ننقذ مؤسسة كادت أن تنهار وأن 

يطفأ الكهرباء والنور في املغرب، فإذا به يشتعل ويستمر، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب تفضل.

بادةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

في  بانت  الالحقة  والحكومة  السابقة  الحكومة  الوزير،  السيد 
املغرب  بغينا  القرار على كل، حنا  باستقاللية  اللي كتمس  التنازالت 
يتقدم بشكل ديمقراطي، ما�ضي يتقدم بشكل الدفاع على املناصب. 
عقد البرنامج اللي كان بينكم وبين الحكومة ما عطى حتى �ضي نتيجة، 
رئيس  السيد  الفارط  ماي  في  قال  اللي  األرقام  لك  نقول  ما غاديش 
الحكومة أن 17/14 اآلن وصلنا ل 2017 وغندخلو ل 2018، خصكم 
كانت  نموذج.  غير  نعطيكم  ولكن  هذا،  البرنامج  لهاد  التقييم  تديرو 
 fec واحد القرية صغيرة في الجنوب سميتها تاليوين، خرجت ميزانية من
وقدمتها باش املكتب الوطني للكهرباء، ومن بعد دارو الدراسة قالو لهم 
خصهم 5 د املاليير ومشاو لوزارة الداخلية وعطاتهم وزارة الداخلية، 
من 2010 لآلن ما عمر هاد املشروع تدار وجميع الفلوس كاينة عند 
املكتب الوطني للكهرباء، أشنو راقبتو عطيتو الفلوس لهاد املؤسسة وما 
راقبتوهاش، عطيتوها الفلوس وما درتو لها تقييم، حيلوها على املجلس 
األعلى للحسابات، ديروا مجهود، ديروا أ العدالة والتنمية أنا أمد يدي 
باش نديوا لها لجنة التق�ضي والحقائق باش نفضيوا مع هاد املؤسسة 
ونشوفوا هاد البرنامج ونشوفوا الفلوس اللي عطات، أما قضية شعل 
الضوء وطفا الضوء، الضوء ما داروهش اليوم 14 قرن والضوء في 

املغرب كاين، ما�ضي انتما اللي درتوه..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك، 
الجواب السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

هذه  أن  على  يدل  ومتقدما  ثوريا  جاء  الذي  املالية  قانون  طبعا 
ملا عجزوا  أنهم  السابقة ولدرجة  الحكومة  إنجازات  حكومة استمرار 
أن يواجهوا قانون املالية سحبوا كل التعديالت في الغرف، دليل على 
قوة قانون املالية وعلى ثورية هذه الحكومة وعلى استمرار في إنجازاتها، 
املعتبرة  الفرق  ديال  انتقادات  تتلقى  الحكومة  هذه  الثانية  القضية 

وتتجاوب معها.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى..، الوقت انتهى، ال، الوقت انتهى، 
عنده ما زال امللف ديالهم ما زال يجاوب على هاذ السؤال هذا، ال هللا 
يخليك السيد النائب ما توجهناش انتقادات احنا كنحترموا احترموا 
التوقيت لجميع النواب والحكومة كذلك، هللا يخليك وخلينا نستمروا 
يخليك،  عادية هللا  بطريقة  نستمروا  ال  عادية،  بطريقة  الجلسة  في 
السؤال الثالث عشر سؤال حول تعميم األلواح الشمسية لإلقتصاد 
في الطاقة الكهربائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، فليتفضل السيد النائب مشكورا.

بادةئبيباي ديعبديبارحمةنيحرفي:

باي ديبارئيس،

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

نسائلكم  للبيئة.  والصديقة  البديلة  الطاقات  تشجيع  إطار  في 
السيد الوزير، عن التحفيزات املمنوحة ألجل تعميم األلواح الشمسية 

لإلقتصاد في الطاقة الكهربائية؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

طبعا السيد النائب املحترم، كما تعلمون في إطار استكمال كهربة 
العالم القروي الذي بدأ منذ عشرين سنة وفي سياقها خلقت أجزام ال 
تليق بالتوجه التقدمي ديال املغرب، فسنستمر ولذلك كانت األلواح 
الكابل،  لها  يوصل  قادش  ما  اللي  للمناطق  بالنسبة  حل  الشمسية 
الخيط، وكتعرفوا بأنه أقل من 8 مليون كان فيه برنامج، من بعد ولينا 

كندوزوا ل10 مليون 12 مليون نبغيوا توصلنا.

اآلن كنشتغلوا باأللواح الشمسية، اآلن بطبيعة الحال ابتداءا من 
2018 مع الفرق ومع وزارة املالية غنذاكروا على التحفيزات، صحيح 
كاينة تحفيزات من ناحية ديال التقليص ديال الجمارك، إلى غير ذلك، 
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القانون  املواطنين،  نشجعوا  باش  كبيرة  لتحفيزات  نمشيوا  وبغينا 
كيقول من حق املواطن يدير األلواح الشمسية في العالم القروي وحتى 
في العالم الحضري، بقى واحد اإلشكال هذاك ال�ضي اللي كيشيط له 
من الكهرباء واش يمكن أنه يبيعه ل ONE أو LES REGIES هذا اآلن 
بين  التوازن  دائما  يبقى  باش  نعالجوه  كنحاولوا  احنا  راه  القانون 

املستهلك املواطن والوكاالت اللي هي وكاالت يعني توزع.

باي ديلئيسيبلجليل:

تعقيب السيد النائب تفضلوا

بادةئبيباي ديعبديبارحمةنيحرفي:

شكرا السيد الوزير، أقصد بالتعميم هو تمكين املنتخبين الخواص 
الصناعي  أو  الفالحي  لإلستعمال  النظيفة  الطاقة  إنتاج  أجل  من 
الفالحين وغيرهم  املستهلكين من  تمكين  املنزلي، وكذلك  أو  والخدمي 
الرسوم  باإلعفاء من  املنتجين  لدعم هؤالء  الطاقة، وذلك  من هذه 
والضرائب على املعدات واأللواح والخدمة الخاصة بتركيب واستغالل 
األلواح الشمسية إلنتاج الطاقة النظيفة، ولعلمكم السيد الوزير فإن 
بلدانا أوروبية تقدم حوافز تشجيعية لألسر املنتجة للطاقة وتشتري 
منها فائض اإلنتاج عن اإلستهالك بتحويله إلى الشبكة الوطنية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

..أنا بغيت نوضح هاد القضية هذه باملناسية، اليوم القوانين ديالنا 
أو كان  أو كان خدماتي  للقطاع املستهلك سواء كان صناعي  كتسمح 
مواطن عادي باش أنه ينتج من خالل الطاقات املتجددة، باقي واحد 
نعاونوه  الفالح  الضرائب،  الجمارك،  التحفيزات  هاد  طبعا  اإلشكال 
إلى ذلك، الصنايعي كذلك نعاونوه، هاذ ال�ضي تحفيزات  كما أشرت 
اللي كنشتغلوا عليها، بعضها ينجز وبعضها إن شاء هللا في مفاوضات 
مع وزارة املالية، كيبقى واحد اإلشكال خاصهم يعرفوه السادة النواب 
والسيدات النائبات هو أنه ملي كيبقي هذاك ال�ضي اللي شايط مادام 
مازال التكنولوجيا ماعطاتناش ما يسمى ب le stockage يعني التخزين 

ديال الكهرباء، هذاك اللي بقى..

باي ديلئيسيبلجليل:

في  الفوسفاط  املوالي حول إسهام  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
تنمية املناطق واملدن التي تحتضن مناجمه للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا، 

الفريق الحركي، السيد الرئيس، تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديمبديع:

السيد الوزير املحترم، املعادن والفوسفاط ثروة وطنية نستفيد منها 
كمغاربة ونقتسم خيراتها، املكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة وطنية 
السيد  أتساءل  والدولي،  الوطني  املستوى  على  الريادي  بدورها  نعتز 
الوزير عن دور املكتب الشريف للفوسفاط في تنمية املناطق التي توجد 

بها معامله ومناجمه؟ شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

طبعا أشكر السيد النائب املحترم، أوال كاين واحد املساهمة مهمة، 
فقط باغي نعطي واحد الرقم من هنا 2030 حجم استثمارات ديال 
املكتب الوطني للفوسفاط في ما، يعني، اللي هو مهم صناعة الفوسفاط 
يصل إلى 199 مليار ديال الدرهم، هذا كله يخلق عشرات اآلالف ديال 
فرص ديال الشغل، قيمة مضافة، عائدات للبلد، شراكات مع دول منها 
ثالث دول إفريقية اللي أنتما عارفين اللي هي دول إستراتيجية كنيجيريا 

واثيوبيا، فقط نعطي هذا العائد األول؛

واآلن  الفوسفاط  عند  كانت  سابقا  إستراتيجية  الثاني،  العائد 
كنأكدوها، اليوم كنأكدو على ما يسمى بالتنمية املستدامة واملحلية 
للمعادن، بمعنى نموذج واحد النظام اللي كيدير عملية التقييم، آشنا 
هي الفائدة على مستوى املحلي، عندي األرقام نعطيها لكم ألن الوقت ال 
يسمح حول حجم االستثمارات في املجال اإلجتماعي، في مجال البنيات 
املجال  في  التشغيل،  ديال  املجال  في  الخدماتي،  مجال  في  التحتية، 
الفوسفاط  كتنتج  اللي  املناطق  في  الفوسفاط  اللي كيقومو  الفالحي 
فيها  املحترم  النائب  للسيد  نسلمها  يمكن  منها  العدد  واحد  عندي 
تفاصيل، ولكن مع ذلك غنديرو نظام اللي فيه املتابعة ديال األثر ديال 
التنمية املحلية باش يستافدو السكان املحليين واملدن  املعادن على 

واألقاليم من العائد ديال الفوسفاط واملعادن.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تعقيب للسيد الرئيس، تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديمبديع:

السيد الوزير، هاذ السؤال جا في واحد السياق لهاذ املناطق اللي 
كيتواجد فيها املعامل واملناجم ديال الفوسفاط كتعاني من التلوث، 
من الضجيج، من األضرار اللي كتسببها املفرقعات ديال les mines إلى 
آخره، واألرا�ضي الساللية وديال الجموع اللي كيستغلها املكتب الشريف 
للفوسفاط، حنا معاه وتعاوننا معاه في هاذ اإلطار هذا، ولكن السكان 
والشبان تيعانيو من البطالة، بغيت سياسة تعطى األولوية ألوالد هاذ 



ر184 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.44–24.ربيع األول.1439  )14.دجنبر.2017( 

املناطق وتعاون واملكتب الشريف للفوسفاط يعاون الجماعات باش 
يديرو مناطق صناعية ويعاونوهم في البنية التحتية ويسهل لهم الولوج 
والترفيه، ألن عندو خدمات  والتعليم  للصحة  للخدمات اإلجتماعية 
صحية، عندو مؤسسات، ولكن كيستفدو منها املوظفين واملهندسين 
واألطر، بغينا تلقاو �ضي صيغة اللي نفتحو فيها هاذ اإلمكانيات لهاد 
املكتب  هاذ  وبغينا  وطنيون  نحن  وتيستحملوا  تيعانيو  اللي  السكان 
ينجح ولكن بغينا ينجحنا معاه، ويشوف فوليداتنا ويعطيهم األسبقية 
يخدمهم، وينمي لنا الجماعات ديالنا ويدير لنا الطرقان والضو والصحة 
والتعليم واملغرب ينعم إن شاء هللا وهللا يعاونو، ولكن يشوفو فينا حتى 

حنا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الرئيس، هناك من تعقيب إضافي؟ من نفس الفريق، 
تفضل أ�ضي، ال،ال تعقيب إضافي للسيد النائب من الفريق الحركي، 

تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديلحموش:

السيد الوزير، غير اللي بغيت نقول زيادة على ما جاء به السيد 
الرئيس هو أن a part يعني املعادن وهذا أن كاين معامل اللي ما�ضي 
كتساهم في التنمية بل أنها يعني كتق�ضي جماعات من..، فهناك على 
سبيل املثال املعمل ديال تعليب املاء اللي هو« واملاس« اللي الجماعات 
القروية املجاورة السيد الوزير تعاني من املاء الشروب وليس لها الحق 
في أن تحفر بئر وهاد املا هذا كتديرو في القرعة كيتقام عليها ب 10 د 
ريال وكتبيعو120 ريال، أغلى ماء كاين ربما في العالم، وزيادة على هذا 
فكنوجدو بأن هاذ يعني الجماعات ليس لها الحق في أن يعني تجلب 

مستثمر وتقوم بمعمل داخل هذه الجماعات، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

، أنا باش جماعات تجيب مستثمر داخل الجماعات وليس لها 
ّ
ال

 هللا يجازيك بخير، غير باش نعرفو، 
ّ
الحق را احنا ف�ضي دولة أخرى، ال

، وهذا اللي قال 
ّ
جيبونا هاذ املعامل اللي بغات تدير اإلستثمار وقالو ليها ال

، ملاذا؟ 
ّ
 غيدوز يتحاسب، إال أنكم ضبطو إيال قالو �ضي وحدين ال

ّ
ليه ال

ما�ضي معقول را، احنا مسؤولين جيبونا هاذ امللفات ورغم أن موضوع 
املاء ما�ضي موضوع ديالي أنا ولكن نحن في إطار التضامن الحكومي، 
بل إذن في إطار التضامن الوطني ال يمكن أن نقبل أن �ضي واحد باغي 
، وهذا سيكون مجرما في 

ّ
يستثمر ويجي واحد هكا على كانتو ويقول لو ال

حق البلد وفي حق املنطقة، هاذي هي النقطة األولى؛

النقطة الثانية أنا سأوزع على فرق إن شاء هللا تقرير حول ما قام 

به املكتب الوطني للفوسفاط، املكتب الشريف للفوسفاط حول ماذا 
إستثمر 4.5 مليون ديال األشجار، 6 آالف ديال التوظيفات، 15 ألف 
ديال التكوينات، استثمارات في الطرق، آخر ما توصلنا إليه 600 هكتار 
كانت تستغل ما بقاتش غتستغل غنديرو فيها قطب فالحي في النواحي 
ديال خريبكة، املدينة الخضراء اللي هي عاصمة اآلن ديال التكنولوجيا 
بالنسبة للمغرب وبالنسبة إلفريقية، طبعا نقولو نزيدو متفق معك، 
وأنتم السيد النائب املحترم تعرفون التفاصيل ديال املنطقة وحجم 
ديال استثمارات، نزيدو نعاودو القوانين ديالنا تستافد الجماعات ألن 
العائد ديال املعادن كيم�ضي واحد des redevances كيمشيو فقط 
للجهات ما كايمشيوش للجماعات املحلية، اآلن في إطار التعديالت اللي 
باغيين نجيبو بغينا جزء يم�ضي للجهة وجزء يم�ضي للجماعات املحلية 
مع املراقبة البيئية اللي تكلمتو عليها، باملناسبة ليس هناك أي معمل 
جديد فيه تلويث للبيئة بل العكس هناك مساهمة في البيئة يمكن 
يذكرو الناس ديال خريبكة أن ديال l’assainissement كيساهم فيه 
اآلن املكتب الوطني الشريف للفوسفاط وغيدير l›extention ديالها 

بسط السؤال ديالها باش يمكن لو يعالجها.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا، ونمر إلى السؤال املتعلق بتمكين ساكنة العالم القروي من 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الكهربائية  الطاقة 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب تفضلوا.

بادةئبيباي ديبنليسيجدي:

باي ديبارئيس،

باي ديباوزيريبملحت4م،

ال زالت بعض األقاليم محرومة من شبكة الطاقة الكهربائية كما 
هو الشأن بأسباب عدد كبير من الدواوير في األقاليم، فما هي التدبير 

املتخذ لتعميم اإلستفادة من الكهرباء؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

ننفيه لسببين،  أن  املحترم ال يمكن  النائب  السيد  قاله  ما  كاين 
السبب األول بما أن املناطق اللي استفادت والت كتحس بأن ما استافد 
و كيطلبو أنهم يزيدو وكاين اللي باغي 

ّ
به ما بقاش كافي، قلتها لكم سابقا وال

يفتح حانوت، كاين اللي بغى يطور الفالحة، كاين اللي بغي يدي النجارة، 
 la mise à nivau كان اللي بغا يدير، بمعنى خصنا اآلن نديرو ما يسمى ب
التأهيل ديال الشبكة وهاذيك استثمارات كبيرة، الخيوط، املحوالت، 
إلى غير ذلك، السبب الثاني أنه قلنا ليكم باقة تقريبا %0.5 تقريبا املعدل 
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ديال الصعيد الوطني اللي مازال ما وصلش ليها اللي فيها صعوبات ديال 
التضاريس وديال البعد، وهاذي راه تدار برنامج-2017 2019 فيه 2.5 
مليار ديال الدرهم، 250 مليار ديال السنتيم باش يمكن نوصلو لواحد 
العدد ديال الدواوير ما تبقى وضع في البرنامج الجديد، أنتما عارفينو 
وبدأ اإلنجاز ديالو اللي هو ديال الفوارق املجالية واإلجتماعية اللي داخال 
فيه الكهربة وداخل فيه املاء والطرق باش يمكن نوصلو إلى آخر إنسان 

في العالم القروي، كنتمنى إن شاء هللا سبع سنوات نحققو هاذ ال�ضي.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديبنليسيجدي:

اللي كاين هو التوسيع، ما�ضي املشكل التوسيع في الدواوير، الناس 
باقي ما وصلهومش الكهربة باقي الناس كيضويو عاد يحفظو أوالدهم 
لجنة  �ضي  تشوف  الخير خصك  يعطيك  الوزير هللا  السيد  بالشمع، 
ماغاديش نقولك غادي تجي أنت وغادي تشوف �ضي لجنة تخرج وتدير 
إيناهما وفين واصلين الدواوير اللي كتقولو  القرارات ديالها وتشوف 
واصالهم بالتغطية الشاملة، راه باقي الناس واش ما وصالش التغطية؟ 
واش باقين ما خرجوش؟ كاين مار�ضي خارج هذه مدته أزيد من سنتين، 
املقاول  وجاب  وجراو  ووقفوا  الوقفات  دارو  الناس  وناضو  عامين 
لبوطويات حطهم، هاذي مدة أكثر من سنة ودير السيد الوزير اللجنة 
ديالك وهي تخرج تراقب بالنسبة إلقليم تاوريرت هي اللي مهم والدواوير 
ديالها املجاورة، ما غاديش نسمي لك الدواوير واخا نقول لك الدواوير 
ما غاديش تعرفهم، دير اللجنة السيد الوزير وخرج واملقاول أزيد من 

ثالث سنوات...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب فريق التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديحمةنيآيتيبةهة:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، أوال تنشكركم السيد الوزير، وفي الحقيقة من بين 
البرامج اللي هي ناجحة هذا البرنامج ديال PERG راه ناجح مزيان، ولكن 
السيد الوزير في الحقيقة بالنسبة للعالم القروي باقي مشكل، تحدتتو 
بأنه بالنسبة للدواوير فعال باقي وسنة 99 فاصلة شوية، ولكن خاص 
هاذ املجهود يتضاعف ألنه الطموح ديالنا بأنه الساكنة ديال املغرب 
ديالنا والساكنة ديال العالم القروي باش كل واحد يستفد، إذن خاص 

مجهود إضافي؛

ثانيا- فيما يخص الدواوير اللي هي استافدت ما قبل وهضرتو عليها 

بأن واحد العدد في أطار التوسع العمراني راه واحد العدد ديال الديور 
اللي تنلقاوهم في املساكن في الدواوير املستفيدة ولكن ما وصله �ضي 
الضو، إذن هذا باقي بغى واحد املجهود إضافي، ثم فيما يخص قضية 

ديال املحوالت والعدادات، وشكرا السيد وزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

العدالة  لفريق  آخر  إضافي  تعقيب  هناك  النائب،  السيد  شكرا 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديبنليسيميكين:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، هناك اآلن ال ننكر كاين مجهودات في هاذ املجال 
هذا، اآلن في املناطق الباردة واملناطق الجبلية هناك معاناة شديدة من 
البرودة، مشكل ديال حطب التدفئة نادر وكاين جشع ديال املحتكرين 
ويباع في السوق السوداء، الحل هو في التدفئة الكهربائية، نطالبكم 
السيد الوزير باتخاد إجراءات من أجل تخفيض سعر الكهرباء، وذلك 
الثروة  الحفاظ  التدفئة،  لحطب  املحتكرين  جشع  إيقاف  أجل  من 
ضمان  الجائر،  االحتطاب  محاربة  البيئة،  على  والحفاظ  الغابوية 
استقرار السكان بهاذ املناطق الباردة والجبلية، املساهمة في تحقيق 

العدالة اإلجتماعية واملجالية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةنني باتدم ليبمليتدبمل:

ديال  املوضوع  هاذ  إضافة  تم  املحترم،  النائب  السيد  ذكرته  ما 
التدفئة بطرق جديدة، ما�ضي فقط في العالم القروي حتى في العالم، 
حتى في املدن، ألنها ستكون مفيدة وفي نفس الوقت أنها ستنقص من 
الكلفة بالنسبة للمواطن وبالنسبة حتى للبالد ديالنا، فيما يتعلق ب..، 
أنا السؤال اللي كان عند السيد النائب املحترم ومعذرة كان على خنيفرة، 
أنا عندي السؤال ووّجدت على خنيفرة، دابا درتي لي الدورة لتاوريرت 
اعطني تاوريرت، باش نعرف اشنو غتدير باش نجاوب مزيان، وإن كان أنا 
عندي اإلحصائيات مع ذلك أنا أقر وإال غنكونو حكومة ف�ضي بالد أخرى، 
أقر أنه ما زال عدد من الدواوير ومساكن ما زال ما وصلهاش الكهرباء، 
الصعوبة،  غير  فقط  كاينش  ما  لكن  الصعوبة،  اشناهي  لكم  وقلت 
الجماعات،  ديال  إلتزامات  كاينة  عاونونا،  املنتخبين  السادة  انتما 
التي  الجماعات  املاليين  ديال مئات  بعد  غنعطيكم اإلحصائيات من 
وقعت تلتزم، غتقولو الجماعات ما عندهاش ما�ضي مسؤولية املكتب 
 DGCL الوطني للكهرباء، يمكن لنا نعالجوها في إطار مع وزارة الداخلية
مع الجماعات، ولكن هاذ واحد اإللتزام اللي وقعنا عليه جميعا، كاين 
ملي  الثالث  اإلشكال  وكاين  املواطن،  مساهمة  ديال  الثاني  اإلشكال 
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كنتجاوزو 8 ديال املليون، اللي ما كيدخل في الشراكات، بغينا نلقاو 
الحل ديال هاذ الكهربة يعني شمسية وهاذ ال�ضي كما قلت لكم، هذا 
قلت ليكم عمل اللي، إن شاء هللا، راه خدامين فيه أنا قلت لكم راه 
2.5 داملليار ما بين 2017 و2019 ولكن عطيني ديال تاوريرت باش ما 

ناخذش ديال خنيفرة اللي سولتيني عليها، هللا يكمل بخير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أنهينا مجموع األسئلة الخاصة 
بقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، نشكركم السيد الوزير 
على مساهمتكم ونمر إلى القطاع املكلف العالقات مع البرملان واملجتمع 
املدني، إذن فيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالوضعية 
املتردية للنزالء باملؤسسات السجنية. لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة 
ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول السيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد 

السادة النواب مشكورا، السيد النائب تفضل.

بادةئبيباي ديتوف قيبمل موني:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من 
أجل أنسنة ظروف إيواء وتحسين خدمات املؤسسة السجنية؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السيد النائب املحترم من فريق التجمع الدستوري فليتفضل 
بطرح السؤال.

بادةئبيباي ديكمة4يباعمري:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تشهده بالدنا مجموعة من املؤسسات 
السجنية ببالدنا اكتظاظا كبيرا على مستوى السجناء واملعتقلين، من 
هذا املنطلق نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجية الحكومة فيما 
يخص الحد من ظاهرة االكتظاظ الكبير الذي تشهده بعض املؤسسات 

السجنية ببالدنا، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير، فلتتفضل.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

شكرا على طرح هاذ السؤال، إشكالية االكتظاظ والوضعية العامة 
في املؤسسات السجنية ينبغي أوال أن نقف عند كون اإلشكالية ديال 

االكتظاظ ترتبط بأمرين: أوال االرتفاع ديال عدد الساكنة السجنية: إلى 
ما تم شتنبر 82 ألف سجين حاليا، واإلشكال الثاني وهو عدم تفعيل 
لالعتقال  بالنسبة  خاصة  بديلة  عقوبات  باعتماد  املرتبط  التوجه 
تراجعت  االكتظاظ  نسبة  املشكلين،  هاذ  رغم  ذلك  رغم  االحتياطي 
من %45 إلى %38 ما بين 2012 و2016، من 2012 ل 2017 افتتاح 
د  ملعالجة اإلشكالية   2017 في   3 منها  16 مؤسسة سجنية جديدة، 
االكتظاظ، مع اإلشارة إلى أنه كاينة 11 مؤسسة سجنية اللي تغلقات 
الدور  اللي كتساعد على  في ظروف  بقاتش  عالش؟ ألنها قديمة وما 
اإلدماجي اللي خاص يكون عند السجون، العملية ديال بناء مؤسسات 
سجنية جديدة اللي أدت كما قلت في 2017 الفتتاح 3، اآلن كاين برنامج 
ديال 7 مؤسسات جديدة اللي تم االقتراب من انتهاء من بنائها، وهذا 
األمر يؤدي إلى تحسن في مواجهة اإلشكالية ديال االكتظاظ عبر تحسين 
بتحسين مستوى  يتعلق  اللي مهم وهو  ثاني  املجهود  اإليواء،  ظروف 
برنامج غذائي متنوع ومتوازن، اآلن كاين تحمل كامل ديال  التغذية 
القفة بكل ما يعنيه ذلك من التزامات مالية بحيث أن القفة مابقاتش 
كتدخل وال تكفل كامل بها، زائد تم التعاقد مع مكتب ديال املراقبة 
مستقل باش يراقب مدى التزام الشركات املفوض لها تدبير التغذية، 
أيضا تحسين مستوى الرعاية الصحية متم شهر أكتوبر 2017 639 
حملة استفد منها أزيد من 104 ألف سجين كاين فيهم اللي غادروا كاين 
اللي بقاو، ولكن في ظرف زمني، أيضا اإلطالق ديال ورش تحيين القانون 
23.98 املنظم للسجون من أجل االنسجام مع املقتضيات الدستورية 

واملعايير الدولية في هاذ املجال، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السادة فريق األصالة املعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديتوف قيبمل موني:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، املالحظة األولى هو أن هاذ السؤال كان موجه للسيد 
وزير الدولة في حقوق اإلنسان، وال أدري ملاذا السيد وزير الدولة في 
حقوق اإلنسان ال يحضر هذه الجلسة الدستورية، السيد الوزير هاذ 
الوضعية اللي ذكرتو ديال تحسين الخدمات وتحسين التغذية وكذلك 
بناء واحد العدد ديال السجون، نراها خالف ذلك في الواقع، تصورو 
بأن 1,63 سنتيمتر هو املساحة املخصصة لكل سجين في املؤسسات 
السجنية، وهاذ الرقم راه فيه la date، ألن نشوفو األجنحة املخصصة 
لللمعتقلين االحتياطيين كنلقاو بأن 50 سنتيمتر وال 60 سنتيمير هي 
املساحة املخصصة لكل معتقل احتياطي، راه كينعسو مستفين إيال 
بغاو ينوضو إيال بغاو يدورو خاصهم يديرو نوضة كاملة باش يدورو 
الجهة األخرى، هذا عار على الوضعية ديال السجون في هاذ الوقت 

بالنسبة للمغرب.
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ديال  املشكل  عنها  مغيبة  هي  الحكومة  أن  ربما  الوزير،  السيد 
فحقوقهم  املغاربة  السجناء  ديال  والفئة  املعتقلين  ديال  الفئة  هاذ 
مهضومة، وكذلك حتى من امليزانية اللي تم املناقشة ديالها مؤخرا فهي 
ميزانية ضعيفة وهزيلة جدا ال تساير الوضعية ديالهم داخل املؤسسة 

السجنية، هناك مشاكل أخرى كذلك للحرمان ديالهم.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد النائب من الفريق الدستوري، 
التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديمحمديباوالف:

التقنية  املعايير  تحترم  السجون  بناء  إن  حقا  الوزير،  السيد 
واإلنسانية العاملية هي الخطوة األولى التي يجب اتخاذها ملكافحة مشكل 
االكتظاظ في السجون، وهذا قد فعلتموه، لكن استعصاء واستفحال 
هذه الظاهرة يلزمنا إلى البحث عن حلول انطالقا من مستويات أخرى 
تستوجب تعديالت في القانون الجبائي مثال عوض الذهاب بالسجين 
الحراسة  إلى السجين، وذلك عبر  بالسجن  نأتي  ملاذا ال  السجن،  إلى 
اإللكترونية، لعل املغرب اليوم وصل إلى النضج الثقافي واإلجتماعي 
والتقني الذي يخول له هذه املقاربة، ومن جهة أخرى ملاذا ال نتخلص 
من فكرة الكل سجن، le tout prison ونلجأ في مجموعة من القضايا 
إلى عقوبات إجتماعية ذات النفع العام والخالية من كل جزاء حب�ضي، 
ثم اليوم املغرب منخرط في مجموعة من املنابر الحقوقية العاملية، ولقد 
حان اآلوان لجعل سلب الحرية آخر ما يلجأ إليه في منظومتنا الجزائية، 
لهذا وجب على جعل اإلعتقال االحتياطي استثناء واملتابعة في سراح 
هي القاعدة مع اإلسراع في مقاضاة املواطنين، وأخيرا أريد أن أؤكد لكم 
السيد الوزير أن هذه النقط الثالث ستخفض ال حسب في عدد النزالء 

في السجون.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
الوزير.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

أوال هاذ القطاع تحت إشراف السيد رئيس الحكومة مباشرة، كلفني 
بتتبع أسئلته وقضاياه، ثانيا نسبة املساحة 1,83، 1,63 كانت في هاذي 
سنوات، أما اآلن تحل هاذ اإلشكال، وما زال غادي نواصلو، امليزانية 
ارتفعت بحوالي أكثر من%14 هاذ السنة، رابع استثناء اللي كاين في 
قانون املالية أنها إدارة السجون هي اللي كيمكن ليها تعوض املتقاعدين 

مناصب شغل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير شكرا، في ما يلي أيضا سؤاالن آنيان لهما وحدة 
املوضوع، يتعلق األمر بمعايير الدعم املوجه لجمعيات املجتمع املدني، 
لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد 
النائبة املحترمين من فريق  الوزير، السؤال األول للسيد أو السيدة 
األصالة املعاصرة فليتفضل أحد السادة النواب، السيد النائب تفضل.

بادةئبيباي ديهشةميصةبري:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن معايير استفادة الجمعيات من الدعم 
العمومي والدعم األجنبي وآليات املراقبة وصرفها؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديصةبريباك ةف:

باي ديبارئيس،

الدعم  حجم  عرفه  الذي  اإليجابي  التطور  رغم  الوزير،  السيد 

عدد  مع  باملقارنة  يظل ضعيفا  أنه  إال  للجمعيات،  املوجه  العمومي 

الجمعيات ودورها املتنامي وحاجياتها املتزايدة، غير أن أسوأ ما في األمر 

التي  املوارد واإلعتماد على معايير موضوعية، فاألزمة  تلك  هو توزيع 

يعاني منها العمل الجمعوي تعتبر جزءا من األزمة البنيوية والشاملة 
للمجتمع، والتي من بين تجلياتها اإلستغالل اإلنتخابي للعمل الجمعوي 

من طرف بعض األحزاب السياسية، وعدم االنتقال من دائرة املمارسة 

بالتمويل  يتعلق  ما  في  الوزير  السيد  النوعية،  املمارسة  إلى  الكمية 

العمومي للجمعيات وحسب عرض السيد وزير املالية أمام لجنة مراقبة 

املالية العامة فإن هناك غياب الشفافية في الدعم، وكذا ضعف آليات 

من %80من  تستفيد  الجمعيات  من  فهناك 20%  والتتبع،  املراقبة 

تمويل العمومي الجمعوي، غياب مؤشرات تمكن من ربط النفقات 

بتحقيق النتائج املسطرة بتحقيق األثر املحدد، هيمنة مؤسسة النهوض 

97 % من  باألعمال االجتماعية على حصة األسد في مجال الدعم، 

الجمعيات لم تقدم تقارير أوجه صرف الدعم الذي تستفيد منه، لذا 

نسائلكم السيد الوزير، عن معايير الدعم املوجه لجمعيات املجتمع 

املدني؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير جوابكم.
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باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

شكرا، أوال هاذ املجال عرف واحد التحول في 2003 وبدا واحد 
اإلصالح اللي تعزز في 2014 يقوم على ما يلي:

- أوال: اعتماد نظام طلبات العروض من أجل إقرار تكافؤ الفرص، 
من  كتمكن   ASSOCIATION رقمية شراكة  وطنية  بوابة  اآلن  كاينة 

معرفة طلبات العروض ديال الدعم.

ثانيا: أن الدعم خصه يكون مؤطر بشراكات واتفاقيات، وإيال   -
كيلزم  الحالي  اإلصالح  كيراقب،  للحسابات  األعلى  املجلس  كانش  ما 
املجلس  على  دالشراكة  االتفاقية  تحيل  باش  الحكومية  القطاعات 
األعلى للحسابات باش يفتحصها، لكن املنشور ديال 2003 ما شملش 
كافة الفاعلين في هاذ املجال، ولهذا نحن اآلن بصدد اإلصالح دياله 
باش الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية 
للجميع يبدا يحيل على جهة واحدة مختصة باملراقبة اللي هي املجلس 
األعلى للحسابات واللي كيصدر التقارير ديالو واآلن راه بدا كيساءل حتى 

القطاعات الحكومية على هاذ املجال.

- ثالثا: القيمة ديال الدعم 6.4 مليار درهم وهي قيمة غير كافية، 
ومسؤوليتنا كقطاع حكومي وهو العمل على تحفيز القطاعات ونعطي 
مثال، مثال حاليا القطاعات الحكومية اللي كتجه للقطاع دالصحة 
الدعم ديالو محدود ما كيتجاوزش تقريبا واحد 20 مليون ديال درهم 
وكيقوموا بأعمال مهمة، ولهذا الطموح ديالنا هو نرفعوا من القيمة 
ديال هاد الدعم ولكن على أساس التعاقدي وفق مؤشرات يستثمر 
في املجتمع املدني، أيضا اإلصالح الشمولي الذي نحن بصدده واللي 
األسبوع املا�ضي تم فتح األظرفة ديال تقييم 15 سنة من املنشور ديال 
2003 من أجل مراجعة شاملة، وهذا كان مطلب ديال الحوار الوطني 
كاين  ملاذا  الرباط،  دينامية  ديال  املطلب  كان  املدني،  املجتمع  حول 
واحد ضعف التمويل لواحد العدد من الجمعيات؟ ألن العدد يتكاثر، 
ال يتوازى مع الدعم العمومي، في 2008 كنا حوالي50 ألف جمعية، 
اليوم 130 ألف جمعية، املعدل السنوي في 2015 وهاذ السنة 2017 

التقديرات تتحدث على أكثر من 150 ألف جمعية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

النائب هشام صابري من  شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد 
فريق األصالة واملعاصرة.

بادةئبيباي ديهشةميصةبري:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون أن الغاية من إستفادة الجمعيات من 
املال العام هو من أجل تفعيل دور املجتمع املدني كشريك أسا�ضي 

في العملية الديمقراطية والتنموية في البالد، ملا نتكلم هنا عن املال 
العام نتكلم عن املساءلة وعن ما مصير املال العام الذي استفادت 
منه الجمعيات، أن القانون املنظم للجمعيات في املادة 32 واملادة 32 
مكرر نسائلكم مدى تفعيل هاته املواد في خصوص مراقبة الجمعيات 
التي ال تضع التقارير املحاسباتية؟ ونسائلكم أيضا حول املرسوم الذي 
تعهد الوزير السابق من قبلكم بإعداده في إطار إصالح منظومة الدعم 
عليها  تحصل  الذي  الدعم  جعل  وهذا  أخرى  جهة  من  للجمعيات؟ 
الجمعيات من الخارج، وهنا نتساءل ونسائلكم حول ما طرحه السيد 
وزير الداخلية السابق عن مصير املدونة العامة ملراقبة الجمعيات التي 
تتقدم من الخارج؟ إلى أي حد تم تتبع مسار أو املسار الذي تتم به من 

تلقي هذا الدعم الجمعيات املستفيدة، وأيضا هل وضعت..

باي ديلئيسيبلجليل:

من  الكياف  صابر  النائب  للسيد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 

التجمع الدستوري في بعض الثواني.

بادةئبيباي ديصةبريباك ةف:

شكربيباي ديبارئيس،

من أجل الحرص على خدمات اإلستعمال الجيد للدعم املمنوح 

للجمعيات، ينبغي العمل على تحسين اإلطار القانوني لهاد الجمعيات 

وكذلك وضع تقرير إجمالي ومالي منظم، وكذا تحسين حكامة..

باي ديلئيسيبلجليل:

تعقيب  من  هناك  هل  وقتكم،  استنفذتم  النائب،  السيد  شكرا 

إضافي؟ السيد الوزير تفضلوا للجواب.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

بهذه  اإلعتراف  من  والبد  مهمة،  بأدوار  تضطلع  الجمعيات  أوال- 

األدوار؛

ثانيا- فعال عندنا إشكالية ديال التصريح في التمويل األجنبي، وهاذ 

الوطنية  السيادة  القانوني، ألن هذه  اإلطار  في  نعالجوه  ال�ضي غادي 

للتأثير  أداة  أجنبي  تمويل  يكون  باش  نسمحوا  يمكنش  وما  دالبالد، 
عليها، ولكن في نفس الوقت هاذ الدعم مؤطر باإلتفاقيات ديال التعاون 

الدولي، الذي نطلبه هو الشفافية كاينة هيئة اللي هي األمانة العامة 

للحكومة، وكتقدم في التقرير السنوي النتاج ديال هاد التصريحات، 

سنة 2017 كانت حوالي 17 مليار ديال السنتيم، السنة املاضية راه 

كانت حوالي 100 مليار ديال السنتيم..
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على مساهمتكم، باقي سؤال سؤال 
آني عن تأخر املراسيم التطبيقية لبعض القوانين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد السادة 

النواب مشكورا.

بادةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

شكربيباي ديبارئيس،

ستعتمدها  التي  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
الحكومة لإلسراع بإخراج املراسيم التطبيقية املتعلقة بالقوانين التي 

استكملت مسطرتها التشريعية والتي تكت�ضي أهمية بالغة؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني:

أوال كنشكر السيد النائب على السؤال، بحسب السؤال الكتابي 
املوضوع يتعلق بالقانون رقم 27.13 املتعلق باملقالع وفعال هاذ القانون 
كان هذه سنوات صدر، الحكومة في 27 نونبر 2017 قامت بنشر النص 
التطبيقي املتعلق به، ألن هاذ األمر سيمكن من ضمان تطبيق هاذ 
القانون، عالش؟ في 1914 أي قبل أزيد من 100 سنة صدر القانون 
ديال املقالع في عهد اإلستعمار، في 2002 كانت محاولة ديال اإلصالح 
وصدر قانون وتوضع فيه واحد الشرط أنه إيال ما صدرش املرسوم بعد 
سنة القانون ملغى، ما صدرش القانون بعد سنة ألغي القانون، جات 
املقالع،  لنظام  ندير إصالح  والتزمات قالت غادي  السابقة  الحكومة 
نشر  بعد  وماذا  قالوا  البعض  واحتجوا  اللوائح  نشر  األولى  الخطوة 
اللوائح، قلنا لهم غادي نديروا قانون غادي يفتح املجال داملنافسة، 
فعال صدر القانون واليوم صدر املرسوم التطبيقي اللي غادي يشكل 
واحد الخطوة كبيرة في مكافحة واحد املجال كان كتوجه له اتهامات 
ديال الريع، في واحد املجال اللي كان كيتعتابر بالنسبة للمغاربة أن 

اإلصالح دياله غيشكل نقطة تحول والحمد هلل تحقق.

باي ديلئيسيبلجليل:

بقطاع  الخاص  امللف  هاذ  ننهي  وبذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، ونمر إلى قطاع آه تعقيب اسمح 

لي أعتذر، تعقيب.

بادةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، فعال الحكومة بذالت مجهودات 

كبيرة في هاذ السنة وصدرات واحد العدد ديال املراسيم، ولكن السيد 
الوزير ما زلنا نتساءل عن بعض املراسيم اللي هي مهمة كذلك وتتعلق 
اإلدارية  والقطاعات  والتعمير  عموما  والجماعات  الجهة  بمجالس 
املتعلق  للمرسوم  بالنسبة  الشأن  هو  كما  اإلجتماعية،  والقطاعات 
باإلستفادة من صندوق التأهيل اإلجتماعي واملرسوم كذلك اللي تيتعلق 
املرسوم  كذلك  الجهات،  بين  ما  التضامن  مداخيل صندوق  بتوزيع 
املتعلق بالضمان اإلجتماعي وكذلك املرسوم اللي تيتعلق بمنع التدخين 

باألماكن العمومية، شكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد  جواب  إضافي؟،  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، تفضل السيد، انتهى، وبذلك سنكون قد أنهينها ملف األسئلة 
قطاع  إلى  وننتقل  املدني،  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  الخاصة 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في 4 أسئلة سؤال حول مستجدات 
قضية الصحراء املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب، مشكورا.

بادةئبيباي ديمصطفىيزيتي:

شكربيباي ديبارئيس،

وحدتنا  قضية  مستجدات  عن  نسألكم  املحترم،  الوزير  السيد 
الترابية وعن التدابير املتخذة لتقوية موقع املغرب؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة كاتبة الدولة، تفضلي.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستل،ي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

شكربيباي ديبادةئبيبملحت4م،

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةنةيبملحت4مين،

فيما يخص املستجدات يمكن اختزالها في 5 نقط أساسية فعندنا 
النقطة األولية عودة املغرب إلى االتحاد االفريقي واستعادة املقعد، 
أنطونويو  الجديد  العام  األمين  بتسلم  املتعلقة  وهي  الثانية  النقطة 
كوتيريس ملهامه، النقطة الثالثة وهي تعيين السيد كوليغ مبعوثا شخصيا 
لألمين العام والذي قام بجولة إقليمية والتي تبدو هناك أجواء إيجابية 
فيما يخص هاذ الجولة وتعيين السيد كولن كرئيسا لبعثة املينورسو، 
نقطة أخرى يجب اإلشارة إليها أظن حتى هي من املستجدات األساسية، 
وهي اللقاء التاريخي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
بكل من رئيس جنوب افريقيا وأنغوال على هامش االتحاد األوربي الذي 

انعقد في آخر نونبر ديال هاذ السنة.
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فيما يخص املكتسبات، فيمكن التركيز على 3 نقط أساسية:

التأكيد  تم  والذي   23.51 األمن  األولى: وهي قرار مجلس  النقطة 
فيه على أفضلية مبادرة الحكم الذاتي، وتم الترحيب كذلك بالجهود 
املبذولة من طرف املغرب من أجل التسوية السياسية والنهائية لهذا 
املسلسل  لهذا  املحددة  املعايير  املجلس على  أكد هذا  وأيضا  النزاع، 

السيا�ضي وتثبيتها منذ إطالق مبادرة الحكم الذاتي؛

ساكنة  بإحصاء  مجددا  الجزائر  مطالبة  وهي  الثالثة:  والنقطة 
مخيمات تيندوف مع التشديد وهذا أمر مستجد على ضرورة اتخاذ 

إجراءات ملموسة لتنفيذ هاذ العملية؛

يخص  فيما  الدول  ملجموع  الواضح  الدعم  وهي  الثانية  النقطة 
موقف البالد، وهذا ما تم التعبير عنه أيضا في الدورة 72 للجمعية 

العامة التي انعقدت شهري شتنبر وأكتوبر 2017.

فيما يخص كذلك سحب االعترافات وكما تعلمون في هذه السنة 
تم تسجيل يعني سحب االعتراف من طرف جمهورية املالوي في 5 مايو 
2017 مع استعادة العالقة مع مجموعة ديال الدول اللي كانت عندها 
مواقف معادية لقضيتنا الوطنية، إضافة إلى اللقاء الذي أشرت إليه 
في البداية، يعني لقاء صاحب الجاللة نصره هللا مع كل من رئيس دولة 

أنغوال وجنوب افريقيا، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

بادةئبيباي دينوليبادينيقراة4:

شكربيباي ديبارئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ الجواب، وشكرا على هاذ الدبلوماسية 
الدينامية واملتحركة، إال أننا نسجل بعض املالحظات، أوال الدبلوماسية 
ديالنا خاصها تنهج املنهج ديال االستباقية ما تبقاش موسمية، عندنا 
تقرير تيخرج في أبريل حول القضية الوطنية خاصنا نكونوا نوجدوا 
ليه، ثانيا التشاركية، عندنا اآلن سلطات عمومية، عندنا مؤسسات 
قطاع  عندنا  مدني،  مجتمع  عندنا  الجنوبية،  مناطقنا  في  منتخبة 
خاص، عندنا وفود تتجي املناطق الجنوبية، هاذ التقارير اللي تديرها 
هاذ الوفود، خاصها تدرس وخاصنا نستفادو منها، الجانب اإليجابي 
والجانب السلبي باش نفعلوا ما يسمى بالدبلوماسية اآلن الجهوية، وما 
يسمى بالدبلوماسية املوازية بصفة عامة، النقطة الثانية وخاصة وأن 
النظام الدستوري للمملكة املغربية ينص على أن الديمقراطية املواطنة 
الديمقراطي،  االختيار  ركائز  من  ركيزة  هي  التشاركية  والديمقراطية 
املسألة األخرى وهي اإللتقائية ال بد من اإللتقائية بين الدبلوماسية 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، البحث عن ناظم، ثم 
اليوم املغرب يتوفر على حوالي 1300اتفاقية مع إفريقيا، ما هو العائد 

وعلى  العادلة  لقضايانا  اإلنتصار  اإلتفاقيات على مستوى  هاذ  ديال 
رأسها القضية الوطنية، ال بد من تنويع الدبلوماسية، اآلن فتحنا آفاق 
مع إفريقيا يجب أن نفتح آفاق أخرى كذلك مع أمريكا الجنوبية، مع 
أوروبا الشرقية، مع مجموعة من الدول، بطبيعة الحال، ونستثمروا 
هاذ الجانب اإلقتصادي ونستثمروا هاذ الجوانب اآلن ديال االتفاقيات 
اللي كنعقدوا مع جميع أنحاء العالم، املسألة األخرى الجهوية املتقدمة 
اليوم باقي ما لقيناش الجهوية املتقدمة خاصة في املناطق الجنوبية 
كما أرادها الدستور، الدستور ينص على أن النظام الترابي للمغرب 
هو نظام المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة، ولكن ما فعلناش هاذ 
الجهوية املتقدمة في هاذ اإلتجاه هذا، املسألة األخيرة الباب الكبير وهو 

الديمقراطية باعتبار أن..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ استنفدتم وقتكم أظن السيدة 
كاتبة الدولة، استنفذتم وقتكم في البداية أظن، نمر إلى السؤال املوالي 
عن تفعيل الدبلوماسية االقتصادية وفتح األسواق الجديدة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

بادةئبيباي ديعةلييبارزمل:

باي ديبارئيس،

للميزان  إختالالت  من  الوطني  اإلقتصاد  يعاني  الوزيرة،  السيدة 
التجاري يستدعي معه اإلنفتاح على األسواق الجديدة الواعدة خارج 
اإلقتصادية  الديبلوماسية  وتعتبر  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  منطقة 
اآللية األكثر أهمية على هذا املستوى بحيث يفترض أن تقوم البعثات 
الدبلوماسية املغربية بعدد من الدول التي تمثل أسواقا واعدة بتكثيف 
إجراءات تسويق القدرات اإلقتصادية املغربية، وكذا البحث عن سبل 
تطوير العالقات التجارية لهذه البلدان مع املغرب، وبالنظر إلى ضعف 
املستوى اإلقتصادي للمغرب في فسح املجال أمام تطوير الصادرات 
املغربية إليها. فإننا نسائلكم ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها 
املغربي  اإلقتصاد  لتسويق  املغربية  الدبلوماسية  البعثات  لتوجيه 
للخارج؟ وما هي اإلجراءات اإلستراتيجية التي تعتزمون اتباعها على هذا 

املستوى عن الصادرات للحضور اإلقتصادي بهذه الدول؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستل،ي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

شكرا السيد النائب املحترم، فطبقا للتوجيهات السامية تعتبر يعني 
مجال االقتصاد من بين املحركات األساسية للعمل الدبلوما�ضي، فيعني 
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تم لهاد الغاية اعتماد منهجية اللي تتركز على بعض املحاور، املحور األول 
وهو يعني طبيعة الشراكات واإلتفاقيات اللي تيتم تعقدها مع مجموعة 
بالقطاع  كيهتم  اللي  الجانب  واحد  فيها  يكون  الدول، ضروري  ديال 
الخاص، كذلك نالحظ في جميع الزيارات امللكية في جميع الزيارة الرسمية 
حضور مكثف للمقاوالت املغربية، وكذلك للقطاع الخاص، باإلضافة 
إلى تنظيم مجموعة ديال املنتديات اإلقتصادية اللي تتكون على هامش 
هاذ الزيارات باش نعطيوا هذاك البعد اإلقتصادي ونعطيوا األضواء 
لهاذ الجانب في املجال الدبلوما�ضي، نقطة أخرى اللي كنظن حتى هي 
مهمة في إطار االتفاقيات والتعاون وهي السعي نحو اإلنظمام نحو تكتالت 
إقليمية اقتصادية كما هو بالنسبة ل CEDEAO، في الجانب اآلخر وهو 
كيف يمكن أن نساهم في تحسين مناخ األعمال بالنسبة لهاذ املقاوالت؟ 
فلذلك كنشوفوا بأن مجموعة ديال االتفاقيات وديال مجاالت التعاون 
كتهدف إلى حماية املستثمرين، فكنلقاوا مجموعة داإلتفاقيات كتهدف 
لهاذ الغاية، باإلضافة إلى تبسيط املساطر الجمركية مع الدول الشريكة 
وإلى فتح مجاالت أو شراكات في مجال التنقل مع هذه الدول، النقطة 
الثالثة واللي حتى هي أظن مهمة جدا وهو العمل على مستوى املديريات 
والسفارات بحيث أنه هناك مجموعة ديال يعني املتدخلين على مستوى 
السفارة وما نسميه املستشارين اإلقتصاديين اللي كيتابعوا عن وكب 
استقطاب  في  كيشتاغل  اللي  منهم  كذلك  داالستثمارات،  مجموعة 
املستثمرين وأخيرا يعني كانت لنا على مستوى سفارة اليابان استقطاب 
التتبع،  عملية  إلى  إضافة  السيارات  قطاع صناعة  في  مهم  مستثمر 
فيعني في مجموعة دالسفارات على مستوى القارة اإلفريقية هناك تتبع 

متواصل ملواكبة املشاريع وإنجازها على أرض الواقع، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، التعقيب ألحد السادة النواب، السيد 
النائب تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديعبديبلحق:

شكرا السيدة الوزيرة على ما تقومون به، واآلن ثبت بأن املقاربة 
بعض  عندنا  حال  كل  على  السياسية،  املسألة  تعقل  اإلقتصادية 
اإلضافات في هذه املسألة، أول مرة أخرى يجب أن نفعل بكيفية سريعة 
املشروع إفريقيا 50 للتنمية وإفريقيا 50 للتمويل، ثانيا أننا نحافظوا 
على املصالح والتوازنات ديال تلك الدول التي نستثمر فيها بالخصوص 
الدول اإلفريقية ألن هناك مصالح ال يجب أن نمس بها ويبانو املغاربة 
كأنهم مفترسين أو بأنهم conquérance يعني أن يكون عندنا واحد النوع 
على  الحرص  الناس،  هادوك  مع   codeveloppement املشاركة  من 
اإلشراك الرأسمال األوروبي ألنه هو شريك وعندو تجربة تكنولوجية 
مثال مع الشراكات األوروبية وكذلك الصين اآلن اللي هي واحد الفاعل 
إقتصادي كبير على مستوى إفريقيا، الصين اآلن خصصت واحد 50 

مليار ديال الدوالر اآلن في إطار..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيدة 
كاتبة الدولة.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستل،ي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل كما أشرتم بأن املنظومة املالية 
أو كل ما يهم يعني توفير التمويالت هي أسا�ضي ليعني خلق هذه الشراكات، 
وخلق مشاريع اقتصادية خصوصا مع الدول اإلفريقية، كذلك هناك ما 

يهم الشراكة الثالثية ألنه حنا كنعرفوا بأنه في مجموعة..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال في هذا امللف حول انضمام 
املغرب للمجموعة اإلقتصادية CEDEAO للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  املحترمين من 
واضعي السؤال، السؤال، أعتذر، عن السياسة العمومية في مجال 
تعزيز الشراكة املغربية اإلفريقية على إثر عودة املغرب لإلتحاد اإلفريقي 
املعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد السادة النواب ال�ضي العمري تفضل.

بادةئبيباي ديفؤبنيباعمةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيدة الوزيرة، بغينا نسولكم على السياسة الحكومية في مجال 
تعزيز العالقات املغربية اإلفريقية سواء على املستوى اإلقتصادي أو 

السيا�ضي؟

باي ديلئيسيبلجليل:

السيدة كاتبة الدولة.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستل،ي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

األبعاد ومنفتحة على  الشراكة اإلفريقية هي سياسة متعدد  هي 
مجموعة ديال املجاالت بما فيها اإلقتصاد، التنمية، األمن، مع إشراك 
الفعاليات سواء في القطاع الخاص أو في العام، أيضا هاذ العالقة مع 
الدول اإلفريقية هي تتميز بأنها فيها ما هو قاري، فيها ما هو ثنائي، وفيها 
أيضا ما هو إقليمي، باإلضافة إلى ذلك فالغاية من هذا الشراكات هي 
التوفيق بين املشاريع الكبرى، وآخذ كسبيل املثال مشروع أنبوب الغاز 
الذي سيربط بين املغرب ونيجيريا، باإلضافة إلى اإلهتمام أيضا باملشاريع 
ذات الوقع اإليجابي على الساكنة بما فيها تقوية البنية التحتية، تشييد 
املرافق الصحية والتربوية، ولبلوغ هذه األهداف هناك يعني توجيهات 
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سامية في هذا املجال اللي كتهدف إلى إشراك القطاع الخاص، فنحن 
نشتغل في إطار لجان مشتركة فيها ممثلين على القطاع العام والقطاع 
الخاص، هناك أيضا آلية للتنسيق وتتبع تنفيذ هاذ املشاريع، باإلضافة 
إلى يعني بعض القضايا املهمة اللي املغرب خدا فيها دور ريا�ضي، كناخذ 
كمثال يعني الدور الريادي لصاحب الجاللة في العمل على اعتماد أو 
إعداد تصور إفريقي حول الهجرة، وذلك يعني إنسجاما مع تحديات 
القارة وإيجاد الحلول التي تهدف إلى التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، 
ونقطة أخرى أيضا يجب اإلشارة إليها هو العمل على تثبيت وتقوية 
غتخدم  اللي  هي  ألن  اإلفريقية،  املؤسسات  داخل  املغربي  التواجد 
مصالحنا وغتخدم يعني اإلستراتيجية التي نطمح إليها في إطار التنمية 

املستدامة للقارة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا، تعقيب السيد النائب فؤاد العماري من األصالة واملعاصرة.

بادةئبيباي ديفؤبنيباعمةلي:

شكرا السيدة الوزيرة، على كل حال البد في البداية ننوه ونعتز بما 
يقوم به جاللة امللك على مستوى تعزيز الحضور املغربي في إفريقيا 
برؤية إستراتيجية متكاملة، هاد الرؤية اإلستراتيجية املتكاملة هي اللي 
خاص تواكبها الحكومة تواكبها أيضا برؤية، بسياسات عمومية واضحة 
سياسات عمومية اللي خاصنا نبقاو نقيموها على املستوى البرملاني، 
مستوى  على  الوزارية،  القطاعات  مستوى  على  عمومية  سياسات 
سواء  افريقيا  مع  تقدمنا  فين  نعرفوا  باش  االقتصادية  القطاعات 
في مستوى االستثمار العمومي، بالنسبة الفعاليات االقتصادية اللي 
كتقوم بها الدولة وال مع القطاع الخاص، هاذ التقييم يحتاج إلى تقييم 
سنوي، ويحتاج إلى رؤية استباقية، ما غاديش نستناو دائما جاللة امللك 
يم�ضي الدول االفريقية، عاد نسمعوا الوزراء وال القطاعات االقتصادية 
األخرى كتحرك، ال خاص مادام رؤية متكاملة مندمجة خاص أيضا 
الحكومة تكون عندها هاد الرؤية، صحيح أن هناك تقدم في العديد 
من املجاالت، ولكن هاذ املجاالت خاصنا نتقاسموها معكم كبرملانيين، 
بل أيضا خاص يتقاسمها معكم الرأي العام، ألن الرأي العام اآلن يتابع 
باهتمام كبير ما يقع في افريقيا على مستوى العديد من القطاعات، 

كذلك املجال السيا�ضي مسألة مهمة وأساسية، يجب، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

الدولة  كاتبة  السيدة  الوقت،  استنفذتم  النائب،  السيد  شكرا 
أظن استنفذتم الوقت كذلك بالنسبة لهاذ السؤال، و بذلك نأتي على 
نهاية األسئلة الخاصة، السؤال 24 خاص بانضمام املغرب للمجموعة 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق   CEDEAO االقتصادية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

بادةئبيباي ديعبديبملج ديبافة�سييبافهري:

املبدئية  املوافقة  تم  امللك  جاللة  مبادرة  بعد  الوزيرة،  السيدة 
غير  افريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  للمجموعة  املغرب  النضمام 
بغينا نعرفوا أشنو الحكومة اتخذات من تدابير وإجراءات لتفعيل هاذ 

االنضمام؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة.

باشؤ ني ادىي زيري باد الي كةتبلي بوستل،ي مون لي باي دةي
بلخةلج لي باتعة نيباد لي:

شكرا السيد النائب املحترم، فبالفعل رغبة املغرب في االنضمام إلى 
هذا التجمع اإلقليمي هو قرار استراتيجي بحمولة سياسية واقتصادية 
القوية  الروابط  يعني  تتوج  لكي  املسعى  هذا  ويأتي  األهمية،  بالغة 
والعميقة التي تربطنا مع مجموعة من الدول أعضاء في هذه املجموعة، 
وتندرج رغبة في االنضمام إلى هذا التكتل اإلقليمي في إطار رؤية ملكية 

الندماج إقليمي باعتباره مفتاحا لإلقالع االقتصادي بافريقيا.

وارتأت بالدنا على أن تكون عملية االنضمام وفق مسار ومسلسل 
تسلسلي وتدريجي، فيه مرحلة أولى وهي ما نعتبره املرحلة السياسية، 
حيث يعني كانت لنا خالل القمة التي عقدت بليبيريا بتاريخ 4 يونيو 2017 
بالعاصمة الليبرالية موروفيا بتاريخ 4 يونيو 2017 كان يعني موافقة 
مبدئية لالنضمام، هاذي تعتبر يعني املحطة األولى للمرحلة السياسية، 
القانونية  بإتمام جميع اإلجراءات  تتعلق  التي  القانونية وهي  املرحلة 
النضمام الفعلي للمجموعة، وثالثها هي املرحلة التقنية وهي املرحلة التي 
سيتم خاللها إطالق مفاوضات قطاعية بين املغرب واملنظمة وفق نهج 

تدريجي وواقعي.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السيد النائب من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل.

بادةئبيباي ديعبديبملج ديبافة�سييبافهري:

غير السيدة الوزيرة، راه ما خصناش نعتقد أن األمور غادي تكون 
سهلة واألبواب مفتوحة، راه كاينة منافسة شرسة في داك املنطقة بين 
كاين  ألن  الجدد،  والشركاء  والكالسيكيين  التقليديين  الشركاء  دوك 
منذ سنين  اقتصادية  بدينامية  انخرطوا  اللي  دالبلدان  العدد  واحد 
واللي غادي يشوفوا في االتحاد د املغرب نوع من التهديد. إذن خاص 
الدبلوماسية االقتصادية دير مواكبة ديال املقاوالت املغربية الصغرى 
واملتوسطة هاذي مسألة أساسية، حتى الشركات الكبرى اللي متواجدة 
وهاذي استراتيجية ذكية ألنها عبدات طريق خاصها حتى هي تحفيز 
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املشروع  في  تنخرط  أنه  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تساعد  باش 
تساهم،  خاصها  هي  حتي  والبد  البنكية  املؤسسات  حتى  االفريقي، 
وتساعد املقاوالت الصغرى واملتوسطة خاصنا نعرفوا أيضا بأن عندنا 
خبرة في اإلنتاج الغذائي في الطاقة الكهربائية وفي البنية التحتية اللي هي 
بالضبط الخصاص اللي عندهم فديك املنطقة، إذن هي فرص عمل 

واعدة وعظيمة للمغرب، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
تعقيب إضافي، استنفذتم الوقت السيدة كاتبة الدولة، نشكركم على 
في  والحكامة  العامة  بالشؤون  املكلف  إلى قطاع  وننتقل  مساهمتكم 
ثالث أسئلة، والسؤال األول السؤال 25 حول مراجعة حصص بعض 
األقاليم من الدقيق املدعم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة املعاصرة، فليتقدم أحد النواب مشكورا، السيد النائب 

تفضل .

بادةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيد الوزير، نسائلكم عن حصص األقاليم الفقيرة من الدقيق 
املدعم وكذلك عن طريقة تدبير هاذ امللف اللي ما زال كيعرف الريع 
لواحد  الحصة  الوزير، نعطيو واحد  السيد  يعقل  واإلحتكار؟ كيف 
السعر  إيال  املطحنة مع من غادي يشتغل؟  اإلقليم، ونفرضو عليه 
محدد السيد الوزير، حنا حتى واحد ما كيصدق علينا، راه الفارق 
كيستخلصوه املطاحن من جيوب املغاربة عن طريق صندوق املقاصة، 
ولهذا الجودة خصها تكون آخر مرة في إقليم شيشاوة راه جانا الدقيق 
اخضر وفيه الدود في جماعة أسيفلمال وجماعة أداسيل وبغينا منكم 

جواب، شكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا للجواب.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

الوزير مسؤول حتى على  النائب، ما عرفتش واش  السيد  شكرا 
اللي  الناس  نعاقبو  باش  مسؤولين  حنا  خضر،  جاكم  اللي  الدقيق 
كيديرو هاد ال�ضي، أنا الخلفي هذي أقل من شهر بالليل كيعيط علي، 
قال لي راه سيدي بنور جاها الدقيق فازك، ارسلنا لجنة، وفعال داك 
ال�ضي اللي قال معقول، حنا مستعدين، حرام هي إيال قلتو لينا �ضي 
حاجة وما ارسلناش لجنة باش نوقفو على هاد املفسدين، راه قلتها لكم 
املرة اللي فاتت، كاين الفساد، ولكن إيال ما تعاوناش، واش الوزير غادي 
يح�ضي املطحنة؟ إذن هذا فعال خصنا نتعاونو باش هاد النوع د الناس 
ما يبقاوش، خصنا نسدو ليهم املطاحن، عطيوهم لنا. هذا هو املشكل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب هشام املهاجري، فريق 
األصالة املعاصرة.

بادةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيد الوزير، كنشكروك على االعتراف ديالك، ولكن إيال مازال 
ما قدرناش نوصلو الدعم للمواطن، كاينة حلول أخرى، ما�ضي التاجر 
اإلقليم  على  ونفرضو  التاجر  يعين  الحبوب  ملكتب  نعطيو  غادي 
يوصل  خصو  املقاصة  صندوق  كتخلصو  الدعم  هذاك  املطحنة، 
للفقير، املطحنة ما كتصدقش علي، التاجر نعطيه le bon ديالو ويم�ضي 
يتسارى مع راسو، أشنو هي املنافسة؟ هي السعر والجودة، إيال كان 
السعر محدد، حنا راه ما�ضي صدقة، نعطيو للتاجر هداك le bon ديالو 
ويم�ضي يقلب على املطحنة اللي غتعطيه الجودة، أنتما مكتب الحبوب 
التاجر بحال هاد  الحبوب كيحدد  املطحنة، مكتب  كتعطيوه يحدد 
الناس بحال..، كاين الريع السيد الوزير، إيال هاد le quota خارجة 
للمطاحن قولو لنا راه كنعطيو الفلوس للمطاحن؟ إيال غنوصلو الدعم 
للفقير خصنا نعطيوه للفقير، والطريقة باش خدامين راه ما كنعطيوش 
للفقير. ونعطيك مثال، عالش مطحنة عندها 400 طن في مراكش، 
ومطحنة عندها 16 طن في الجديدة؟ فسروها لي، أنا عندي الحصة 
ديال شيشاوة أول حاجة قليلة والطريقة ديال التوزيع ديالها السيد 
الوزير فيها �ضي حاجة، خصنا نعرفو منين جا املشكل، واش هاد الدعم 

ديال الفقير إيال ما قدرناش نوصلوه للفقير نعطيوه للتاجر..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد النائب، 

فريق األصالة واملعاصرة، فريق العدالة والتنمية.

بادةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

شكربيباي ديبارئيس،

حنا عاد كنهضروا على استقاللية القرار، هاد الدعم وهاد الصندوق 

في  إصالح  دارت  السابقة  الحكومات  الحكومة،  لقاتوهاد  املقاصة 

املحروقات، هاذ الدقيق هاذ 2 د املليار، في علمنا بأنه في الحكومة 

 la السابقة بقيتو كتقلبو واش كيوصل لهداك الضعيف؟ ما لقيتوش

liste ديال لناس اللي كيستافدوا، كاين الناس دابا كاع هاد الوسطاء 

عندكم اللوائح ديالهم وما عندكومش الليوائح..، أ سيدي حدفو لينا 

هاد ال�ضي وعطيو ذاك ال�ضي مباشرة للفقراء، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير، تفضل.
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باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

وهللا أسيدي إيال هاذ الصباح، ياك ما ذاكرتش معاك، ألن اقترحنا 
هاد ال�ضي، خصنا نعرفو الناس ونعطيوهم داك البركة ديالهم مباشرة، 
وما�ضي كل مطحنة عندها،  باغي وسيط،  ما  أنا  يبقاش وسيط،  ما 
املطاحن اللي عندها 2500 ومعروفة، وكاين مع األسف، املطاحن اللي 
كتطحن غير داك ال�ضي، وما كاينش فيها املنافسة ولكن النقد كتحملو 
الدولة، إيال عطيتوا بون ومشا وهو ساكن في صاغرو، وجاب لي أنا 
الدقيق من الدار البيضاء، واش أنا نتحمل املصاريف ديال النقل حتى 
لصاغرو، إذن تنقولو كل منطقة خاص املنطقة اللي قريبا لها، ولكن 
خاص الناس املنتخبين يساعدونا يقولو هذا الطحين ديالو فاسد، حنا 
اللجن مستاعدة تم�ضي، ولكن باهلل عليكم واش من املكتب تالوزير 
غتح�ضي شنو جاري باملغرب، راه املنتخب حتى هو عندو مسؤولية، 
أنا ما مسؤول غير نحط  ديالوا  ما�ضي كل واحد يجر من املسؤولية 
السؤال، ال قلت لك الخلفي عيط عليه في الليل كاين الدقيق، إذن 
تنقولوا حنا مستعدين السيد النائب املحترم، السيد النائب قلتها اليوم 
اعطيني الوقت فاش جاك هاد الدقيق، وغدا نرسل ليك لجنة، راه 
كاين أنا ماغاديش نقولك ما كاينش، ولكن أنا معاك عطيونا املعطيات 

نعطيوكم لجنة.

باي ديلئيسيبلجليلي:

بعض  إدماج  املوالي حول  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
األقاليم املحدثة في النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي للسيدات والسادة 
السيد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب.

بادةئبيباي ديعبديباغنييمخدبن:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، يعد إقليم سيدي بنور من األقاليم املحدثة مؤخرا، 
وبالنظر إلى ما تكت�ضي من طابع إقتصادي. نسائلكم السيد الوزير عن 

إدماج هاذ اإلقليم في النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي؟

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا، السيد الوزير.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

ياهللا تكلمت على الخلفي، هاد اإلقليم عندو محامين كبار الحمد 
هلل كتار، ما�ضي غي واحد، حنا هاذ اإلقليم فعال فيه أقاليم كثيرة كانت 
غير مؤهلة ال في البنية التحتية، ال في املاء وال املاء الصالح للشرب وال في 

مجاالت كثيرة، اآلن كاين البرنامج ديال مليار و210 مليون درهم لهاذ 
اإلقليم، وآخر إنجاز اللي كنتو في التعليم العالي راكم عارفينو درنا فيه 

E.S.T قل لي شحال من إقليم في املغرب فيه E.S.T، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديعبديباغنييمخدبن:

السيد الوزير، حنا قلنا املساهمة ديال هاد اإلقليم في اإلقتصاد 
الوطني هي مساهمة فعالة، جميع القطاعات كونه إقليم فالحي بامتياز، 
مساهمتو في اإلقتصاد الوطني ال بالنسبة للحوم الحمراء وال بالنسبة 
السيد  ديالكم  التدخل  كيبقي  ولكن  للحبوب،  بالنسبة  وال  للسكر 

الوزير في اإلقليم محدود جدا إن لم نقل منعدما، لوال التدخالت ديال 

السيد العامل كانت العاصمة ديال اإلقليم غتبقى على شكل دوار، 

حتى املصالح الخارجية محرومة من التمثيلية ديالها، بقية متمركزة في 

مدينة الجديدة اللي كانت هي اإلقليم األم، لذا السيد الوزير املساهمة 

ديال اإلقليم في اإلقتصاد الوطني مساهمة فعالة، يجب إعطاء األولوية 
لهاذ اإلقليم حتى يساير الركد في التنمية املجالية، وتقليص الفوارق 

اإلجتماعية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي، تفضل السيد 

الوزير.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

ربما خاصنا نعرفوا أن السيد العامل هو املمثل ديال الحكومة تما، 

وممثل جاللة امللك، راه تيمثلنا تما، هي حنا غايبين إيال خدم العامل 
بوحديتو، راه خدام مع الحكومة وخدام مع الوزارات، إذن اللي دارو 

اإلقليم  هاد  تيجيو،  منين  الفلوس  هاد  الحكومة،  دارتو  راه  العامل 

خاصو يتقدم بحال األقاليم األخرى، ما غاديش نتهربو من املسؤولية، ما 

قلناش أن عندكم كل �ضي، هذا غادي يكون كذوب، قلت لك الطرقات، 

الفالحة إيال ما كانتش طرقات، أنا ولد الفالحة إيال ما كانتش طرقات 

نهار تصب الشتاء، كي غتخرج الشمندر، أنا معاك، إذن كاين التأهيل 

ديال اإلقليم، قلت لك مليار و200 مليون، وما كافياش، وخاص كل عام 

تزيد، إذن املنطق ديال تأهيل املغرب، هادوك مغاربة كلهم، ما يمكنش 

إقليم يكون لباس وإقليم ما�ضي لباس، هذا مسؤولية تالحكومة وكان 

برنامج ديال التأهيل، هاذ األقاليم وديال محاربة الهشاشة، ومحاربة 

الفوارق.
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باي ديلئيسيبلجليل:

ارتفاع  تزايد  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  أسعاراملحروقات 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

بادةئبليباي دةيلف عليبملدصولي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، مرة أخرى وأخرى نسائلكم عن األسباب املوضوعية 
اللي هي غير مفهومة وغير  الرتفاع أسعار املحروقات، وهاذ األسباب 

عقالنية، اللي كتهد بشكل كبير القدرة الشرائية داملواطنين.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السيد الوزير جوابكم.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

غير نردو عليه بشوية د الرطوبة، وأنتما درتو اآلن لجنة استطالعية 
وممثلين فيها وغير تسناو بعدا حتى يجيبوا لكم معطيات وتحكموا، اآلن 
لجنة ياله استقبلناها، وراه اعطيناهم كل املعطيات وأنا مستعد نجي 

عندكم اللجنة وناقشوا هاذ ال�ضي بهدوء، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تعقيبكم السيدة النائبة رافعة املنصوري.

بادةئبليباي دةيلف عليبملدصولي:

إلى متى غنبقاوا نتظروا اللجان، الشارع كل  نعم السيد الوزير، 
كيهضر على ارتفاع املحروقات، السيد الوزير، حنا ما يمكناش نبقاو 
نتسناو لجنة استطالعية ونستناو، حنا بغينا أجوبة موضوعية اليوم، 
كيما كنعرفوا بأن أسعار النفط هي متعلقة بتقلبات أسعار املحروقات، 
متقلبة بأثمنة أسعار السوق الدولية، كيف يعقل بأن إيال وصل البرميل 
180 دوالر أو 150 دوالر كشيري املواطن املازوط أو ليسانس ب 10 دراهم 
وإيال هبط ل 50 دوالر كيشد عاوتاني في 10 دراهم راه حاجة ما كيقبلها 
ال عقل وال منطق، أكثر من هذا غتجاوبوني السيد الوزير وتقولو لي 
الكوني  االقتصادي  باملفهوم  حنا  نعم  السوق،  بتحرير  قمتم  بأنكم 
التحرير هو اللي كيعطينا واحد املنافسة، وهاذ املنافسة خاصها تعطينا 
واحد الجودة عالية وأثمنة مناسبة، فإذا بنا اليوم كنوجدو نفسنا بأننا 
اعطينا الصالحيات لفتح واحد الشركات باش يتحالفوا ويديروا واحد 
املكون ديالهم باش يفكسيو ويديروا واحد الثمن اللي هو قار ومتفقين 
بيناتهم على االرتفاع، هنا بغينا نشوفوا آليات املراقبة ديال الحكومة 

على هاذ التحرير ديال..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، تفضل السيد الوزير. تفضلوا السادة النواب كنطلب 

منكم هللا يخليكم التزموا بالصمت، تفضل السيد الوزير.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

السيدة النائبة املحترمة، راه قادة دافع على راسها.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باعةملي بةاشؤ ني بملكلفي باوزيري بادب ني،ي لحيني باي دي
 بلحكةمل:

السيدة النائبة املحترمة، كانت الدولة، الفقير تيأدي الثمن ديال 
ليصانص لواحد عندو عندو كاط كاط كيستهلك 20l% ساكن في تيت 
نبالل في جبل تيأدي من الضرائب ديالو كندعمو واحد عند الكاط 
كاط، اليوم هاد ال�ضي ما بقاش، ما يمكنش الفقير يدعم اللي عندو 
 transport طوموبيالت، ما يمكنش، حقيقة الفقير دروك تيعاني من
ديال بعض املواد وغيرو و كاين األثر املباشر وكاين األثر الغير املباشر، 

أنا متفق معاك، ولكن باش نبرروا أن الزيادة فقط في التحرير، التحرير 

ما قاداش تستطع تدعم  كانت  والدولة  ما يخلصش  الفقير  ما  باش 

املازوط ألنه وصلنا ل 57 مليار، إذن هذا مطلب ديال مجتمع، مطلب 

البرملان.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، وبذلك نأتي على نهاية هاذ امللف ونمر إلى قطاع 

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة 

في ثالث أسئلة، والسؤال األول هو السؤال 28 عن مواكبة احتياجات 

املغاربة املقيمين بالخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

السؤال مشكورا، تفضل  فليتفضل أحد واضعي  والتنمية،  العدالة 

السيد النائب.

بادةئبيباي ديمربنياكولش:

شكربيباي ديبارئيس،

بلدان  وتنوع  العالم  مغاربة  ارتفاع  يشكل  الدولة،  كاتب  السيد 

إقامتهم تحديا وحافزا في نفس الوقت من أجل استثمارهم في مجال 

عن  املحترم  الدولة  كاتب  السيد  نسائلكم  لذا  الوطنية.  السياحة 

اإلجراءات املزمع اتخاذها لإلستفادة من هذه الفئة؟ وشكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

بلجويي باي ةحلي بادقلي سةجد،ي زيري محمدي باي دي
 باصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

السيد النائب املحترم، فعال شكرا على هذا السؤال املتعلق بأفراد 
الجالية املغربية اللي حنا كنفتخرو بها وكنعتزو بها وكنشكرو البرملان 
على اإلهتمام اللي كيعطي لهاذ الفئة ديال املواطنين املغاربة، الجالية 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التوازنات  في  أسا�ضي  دور  كتلعب  املغربية 
ديال بالدنا، باإلضافة إلى التحويالت اللي كتقوم بها واللي كتساهم في 

التوازنات ديال صندوق، التوازنات املالية، كتلعب كذلك دور كبير...

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

بلجويي باي ةحلي بادقلي سةجد،ي زيري محمدي باي دي
 باصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

كتلعب كذلك دور كبير في التنمية ديال بالدنا، هاذ الجالية املغربية 
اللي كذلك كتلعب دور كبير في بالد اإلستقبال حيث أن عندنا عدد 
ديال األطر اللي كنفتخرو بها واللي كتولى مسؤوليات كبيرة في مؤسسات 
الجالية  بهاذ  اإلعتناء  ديال  الناحية  من  اإلستقبال.  بالد  في  متعددة 
املغربية الحكومات املتوالية والحكومة الحالية كتلعب واحد الدور كبير 
في تسهيل العمليات اإلدارية ديال هاذ الجالية املغربية، أما فيما يتعلق 
بالسياحة فحنا كنعطيو إهتمام كبير لهاذ الجالية املغربية بالخصوص 
فيما يتعلق بوسائل النقل وتوفير الخطوط الجوية من البلدان ديال 
اإلستقبال إلى املغرب، بالخصوص في فترات اإلجازة وهنا تم فتح واحد 
العدد ديال الخطوط الجوية مع شركات متعددة من بلدان اإلستقبال 
الجوية،  الرحالت  هاذ  كتكاتر  الصيف  وفي  املغربية،  املدن  اتجاه  في 
كتكاتر كذلك باملجهودات اللي كيقوم بها املكتب الوطني ديال السياحة 

من أجل توفير هاذ الخطوط الجوية، من أجل..

باي ديلئيسيبلجليل:

النائب،  السيد  تعقيب  الوقت،  الوزير، استنفدتم  السيد  شكرا 
تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديبلحرفة ي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

باي ديكةتبيباد ال،

الكل متفق على أن، السيد الوزير مرحبا،

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديمحمديبلحرفة ي:

بالخارج مساهمة  ديالنا  الجالية  ديال  املساهمة  بأن  الكل متفق 
البالد، اقتصاد اململكة واألرقام تشهد على  كبيرة ومهمة في اقتصاد 
ذلك، نظرا لروابط بالوطن األم، فلتقوية هذا الروابط في هاذ املجال 
السياحي هو مدخل كذلك مهم، فاملالحظ أن الجيل الثاني والثالث 
الوزارة  له وجهات سياحية أخرى، فاملطلوب من  باألخص أصبحت 
إعداد واحد البرامج سياحية تكون جديدة ومتنوعة ومغرية وجذابة، 
بحيث يقولو الجالية في فرنسا joindre l’utile à l’agréable، كذلك ال 
بد من واحد، تنظيم واحد لقاءات مع تمثيلية ديال الجالية في الخارج 
للتواصل وتقديم هاذ البرامج الجديدة، وملا ال خلق واحد التمثيليات 
ديال الغرف، غرف الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة بالخارج، 
كذلك كما قلتم هناك أطر ومقاولون راكمو واحد الخبرات في الخارج 
ويريدو أن يساهموا في اقتصاد اململكة، فاملطلوب كذلك توجيههم نحو 
إدارية،  وتسهيالت  ضريبية  بتحفيزات  السياحي  املجال  في  اإلستثمار 
ويطلبون كذلك احتساب املشاريع الذين قدموها بالخارج لتحتسب 
لهم، كذلك تفعيل الشباك الوحيد ليقوم بوجهه على األكمل بتزويده 
واحد  عندي  مشاريعهم،  في  الجالية  ليواكبوا  وأطر  أكفاء  بموظفين 
الطلبات الجالية في األخير لتشجيع السياحة وتخفيض التذاكر ديال 
الرحالت الجوية، كذلك تمديد داك التسويق ديال السيارات ليصل إلى 

سنة عوض 6 أشهر، مع تخفيض كلفة..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير استنفذتم 
الوقت بالنسبة للجواب، نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن تأخر الرحالت 
النواب  والسادة  للسيدات  مواعيدها  عن  الطائرة  عبر  الداخلية 
املحترمين من فريق العدالة التنمية، فليتفضل أحد السادة النواب 

مشكورا، تفضلو السيد النائب. الصوت تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديأ ليش:

شكربيباي ديبارئيس،

تعرف  الداخلية  الجوية  الرحالت  بدأت  املحترم،  الوزير  السيد 
انتعاشة ملموسة، وبالتالي ستنعكس على التنمية االقتصادية عموما 
كتمس  جدا  خطيرة  ظواهر  واحد  كتعرف  بدات  لكن  واإلجتماعية، 
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اللي  الطائرات والخدمات  التأخر ديال  بالكرامة ديال املسافرين من 
كيكونو في املطارات، بغيناكم تجاوبونا على الطرق ديال معالجة هاد 

اإلشكاالت الجانبية اللي بدات تظهر مع تحسن هذا الرحالت، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

بلجويي باي ةحلي بادقلي سةجد،ي زيري محمدي باي دي
 باصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

فعال الخطوط امللكية املغربية كتعرف واحد التنمية ديال الخطوط 
الداخلية ديالها عبر التوقيع على عدد ديال اإلتفاقيات مع عدد من 
هي  الكبرى  التحديات  طبعا  الداخلية،  الشبكة  هاذ  لتعزيز  الجهات 
كيفاش نحّسنو الخدمات ديال هاذ الخطوط امللكية املغربية، ومن أهم 
األولويات هي احترام املواعد ديال الطائرات ألن هاذي من األدبيات ديال 
أي خدمة كتقدمها الخطوط امللكية املغربية. بغيت نضيف كذلك أن 
كاين واحد املجهود كبير اللي كيّدار على مستوى تغطية الجهات ديالنا 
بخطوط متعددة بالخصوص الجهات البعيدة اللي ما عندهاش وسائل 
ديال النقل األخرى ما عدا الخطوط، ما عدا النقل الجوي، فالتحدي 
هو كيفاش نقويو اليوم هاذ النقل الجوي، كيفاش نديرو كذلك مالءمة 
مع املجهودات اللي كتدار على مستوى تيهيء املطارات ديالنا وتحسين 
الخدمات داخل املطارات. واإلشكالية الكبرى كذلك اللي موجودة في 
هاذ القطاع ديال النقل الجوي، بالخصوص النقل الجوي الداخلي هو 
توفير الطاقم التقني الكافي بالنسبة لألسطول ديال الطائرات اللي عندو 
تحديات كبرى وحنا كنشتغلو اليوم مع الخطوط امللكية املغربية لوضع 
واحد إستراتيجية تنموية لتعزيز األسطول ديال الشركة امللكية املغربية 

لخدمة املواطن وخدمة التنمية ديال الجهات ديالنا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بادةئبيباي ديببربه ميبوغضن:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، أوال، أشكركم على كل ما تفضلتم به، إال أنني أود في 
هذا اإلطار أن أذكر ببعض الحقائق حول هذا املوضوع املتعلق بتأخير 

الرحالت الداخلية:

أوال- السيد الوزير 2 داألمور عالش تيركب املواطن يختار الطائرة، 
أوال الراحة مقارنة بوسائل النقل األخرى؛

ثانيا- السرعة، أي ربح الوقت، واآلن كنحسو أن ال املواطن تيربح ال 
الراحة، ال ربح الوقت، واحد العدد أضرار كبيرة كيتصابو بها املواطن 
أضرار  كاين  أوال  الطائرات،  ديال  الرحالت  ديال  التأخر  هذا  بسبب 
اقتصادية كم من مواطن تفوتت عليه صفقة تجارية كبرى ومستثمر 
كبير بسبب تأخير موعد ديال الطائرة؟ كم من مواطن بغا يدّوز مباراة 
ديال  املوعد  بسبب  كلو  ديالو  املستقبل  ليه  تيم�ضي  التوظيف  ديال 
الطائرة؟ كم من مريض شد الرونديفو لشهور بغى يم�ضي عند الطبيب 
ديالو تايتفوت عليه هاد املوعد ديال الطبيب ديالو بسبب الطائرة، هاد 
األمور السيد الوزير غير مقبولة على اإلطالق، أوال، ألن هاذ األضرار 
أيضا  والنفسية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  األضرار  هاذ  اإلقتصادية، 
األسبوع  في  املطار.  في  الطوال  الساعات  تينتظر  املواطن  واملعنوية، 
املا�ضي تغيير املوعد ديال الطائرة ملدة أربع ساعات من 10 ونص ديال 
الليل حتى ل2 ونص ديال الليل في املطار ديال أكادير املسيرة واإلنتظار 
ملدة ساعة كتعرفو، السيد الوزير، تيخلق تذمر نف�ضي تيخلق الحرج، 
يعني املواطن في نهاية املطاف، بالتعبير ديال املغاربة، تيكعى ملي تيكعى 
املواطن يعني بهاد التعبير هذا، فهاد ال�ضي غير مقبول، وهذ تيتكرر ولى 
ظاهرة، كون غير تتقول مرة مرة مقبولة وتيكونو شيوخ، نساء، أطفال 

صغار، ما كاينش ما كيتخبرش املواطن في ظروف حاطة بالكرامة.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب.

بادةئبيباي ديعبديباون نيخراوش:

السيد الوزير، في 10 ديال الثواني بغيت نذكركم بالخط ديال الدار 
البيضاء- كلميم، الساكنة ديال جهة كلميم واد النون كتحاني هذاك 
الخط ديال نهار الحد، باش يمكن لها توصل للرباط والدار البيضاء نهار 

االثنين، شكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد  تفضل  هناك،  ليس  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل 
الوزير.

باي ديمحمديسةجدي زيريباي ةحلي بادقليبلجويي باصدةعلي
باتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

مرة،  مرة  التأخيرات  هاد  كتوقع  النائب  السيد  الحقيقة  في  هي 
غير ما خصناش نعممو هاذ الحالة ديال الخدمات من هذا النوع، في 
أغلب األحيان الخطوط امللكية املغربية كتحاول تحترم املواعيد ديالها 
واألوقات ديالها، كتوقع بعض املرات بعض الحاالت الطارئة اللي ناتجة 
على مسائل اللي هي خارج على الوطن بعض املرات كتكون بعض املرات 

إضرابات خارج اململكة اللي..
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في هاذ امللف عن وضعية املطارات 
وظروف االستقبال بها للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
ال�ضي  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  املعاصرة،  األصالة 

الضور، تفضل.

بادةئبيباي ديسع ديباضول:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، يشكو املسافرون جوا من عدة معيقات تواجههم 
في بعض املطارات املغربية وهي مرتبطة أساسا بتدني جودة الخدمات 
املقدمة، والتي تطبعها جملة من السلبيات من بينها طول انتظار أمام 
وفي  األمتعة،  استالم  في  والتأخير  الجمارك  أو  الشرطة  مراقبة  نقط 
التسجيل وغياب قنوات التواصل مع املسؤولين، ناهيك عن تعرض 
تسببت  وقد  للسرقة،  األحيان  بعض  وفي  للضياع  املسافرين  أمتعة 
هذه الوضعية في العديد من املتاعب للمسافرين وخصوصا كبار السن 
واألسر املرفوقة باألطفال الصغار وذوي اإلحتياجات الخاصة، إلى جانب 
أنها تؤثر سلبا على صورة وسمعة املغرب بالنظر إلى اإلنطباع ال�ضيء 
الذي تتركه لدى السائح الذي يلج التراب الوطني ألول مرة، لذا فإننا 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات العملية التي تعتزمون 
اعتمادها من أجل الحد من هذه اإلختالالت والتي تعرفها املطارات 

املغربية وخصوصا مطار الدار البيضاء محمد الخامس؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير، جوابكم .

بلجويي باي ةحلي بادقلي سةجد،ي زيري محمدي باي دي
 باصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

ديال  اإلشكالية  الحقيقة  في  هي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلستقبال في املطار من اإلشكاليات األساسية بخصوص بعض الوجهات 
األساسية وذكرتو منها مطار محمد الخامس اللي كيعرف واحد التعثر 
في اإلنجاز ديال اإلصالح ديالو، ديال اإلصالح ديال املحطة الرئيسية 
ديالو، حنا على وشك انتهاء األشغال في هاذ املطار ديال محمد الخامس 
كنظن من بعد 3 شهور غادي يكون جاهز لالنشغال من جديد بمحطة 
كبيرة  باستثمارات  جديدة،  بتجهيزات  جديدة،  بتكنولوجية  جديدة، 
كذلك اللي كنحاولو من خاللها أننا نحسنو الخدمات داخل هاذ املطار 
ديال محمد الخامس. ال بد كذلك ما نشيرو أن باإلضافة إلى املجهودات 
اللي كتقوم بها، اللي كيقوم بها املكتب الوطني للمطارات كاين شركاء 
آخرين اللي حتى هما كيشاركو فهاذ العملية ديال تحسين اإلستقبال، 
وكيديرو مجهودات كبيرة وحنا بتنسيق تام مع جميع املؤسسات األمنية 
اللي كتشتغل في استقبال الزوار في املطارات ديالنا، وكنشتغلو كذلك 

لتوفير التجهيزات األساسية لتسهيل عمليات ديال مراقبة الجوازات، و 
كذلك لتسليم األمتعة في أحسن الظروف، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

بعض  في  الضور  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
الثواني.

بادةئبيباي ديسع ديباضول:

في انتظار نهاية هاد األشغال السيد الوزير، ال بد من أخذ بعض 
نقص  هناك  سلوكات،  هناك  ميزانية،  تتطلبش  ما  ألنه  اإلجراءات 
غالبا  جايين  هما  اللي  املوظفين  ديال  الكفاءة  قلة  هناك  تواصل، 
من شركات املناولة la sous-traitance. فأظن بأنه من الالزم اتخاذ 

إجراءات ...

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب من فريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بادةئبيباي دياكبي4يقةنة:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، في اإلعتقاد ديالنا أنه أن النقل الجوي خصو يلعب 
واحد الدور أسا�ضي فالتنمية ديال بعض املناطق، وبالتالي فك العزلة 
على هاذ املناطق من أجل تشجيع اإلستثمار بها. لكن كنالحظو بأنه في 
بعض الحاالت، الحالة ديال املطار ديال بوعرفة اللي هو تبنى من طرف 

واحد الدولة شقيقة مشكورة، ومطار في املستوى العالي، قام الوزير 

السابق بالزيارة ديالو ووعدنا أنه يفتح األبواب ديالو في وجه الساكنة، 

كاين طلبات ديال العمال ديال الخارج، كاين طلبات ديال أبناء املنطقة، 

ولكن لألسف باقي الوضع على ما هو عليه، فنطلبو أن هاذ املطار يتفتح 

في أقرب وقت ممكن، وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

فريق  من  النائب  السيد  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 

العدالة التنمية.

بادةئبيباي ديحينيبلحةلس:

باي ديبارئيس،

هذي فرصة السيد الوزير، بغيت غير نأكد أن وضعية املحطة األولى 

بمطار محمد الخامس، أضرت بالخدمات املطارية للمغرب، ومست 

مجموعة من القطاعات خاصة القطاع السياحي، شكرا السيد الرئيس.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا.

بلجويي باي ةحلي بادقلي سةجد،ي زيري محمدي باي دي
 باصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

باي ديبارئيس،

فعال اإلشكالية ديال مطار محمد الخامس، حنا واعيين باألهمية 
الخامس، وحنا  اململكة هي مطار محمد  ديال  بوابة  أول  ديالها، ألن 
هاذ  وقت  أقرب  في  نفتحوا  باش  ديالنا  الشركاء  جميع  مع  كنجتهدو 
الخامس.  محمد  املطار  داخل  الخدمات  كذلك  ونحسنوا  املحطة 
بالنسبة ملطار ديال بوعرفة، أنا عارف أنه تم اإلنجاز ديالو من طرف 
واحد املساهمة خارجية، واملطار ديال بوعرفة مجهز ومستعد الستقبال 
الرحالت الجوية، كيخص غير الشركات ديال النقل الجوي تهتم اليوم 
وتعرف أنه كاين إمكانيات ديال الولوج إلى مطار بوعرفة. كنعرفو أن 
كاين جالية مهمة في الخارج اللي كتنتظر أنها توصل لهاذ املطار، وحنا 
على كامل استعداد لتسهيل املأمورية للشركات األجنبية أو الوطنية اللي 

تبغي تفتح هاد الخطوط، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أنهيناها جميع األسئلة الخاصة  شكرا السيد الوزير، ونكون قد 
واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  بقطاع 
إلى  ونمر  مساهمتكم.  على حسن  الوزير  السيد  نشكركم  اإلجتماعي. 
قطاع املكلف باإلستثمار. وقد توصلت رئاسة املجلس بطلب من السيد 
كاتب الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي 
إلى  إليه  املوجهين  الشفهيين  السؤالين  بتأجيل  باإلستثمار،  املكلف 
تاريخ الحق، وذلك كما تقتضيه املادة 266 من النظام الداخلي، يمكن 
إلى  السؤالين  التأجيل  أو  بدون جواب  السؤال  النواب طرح  للسادة 
جلسة الحقة، بالنسبة للفريق االشتراكي، سؤال للفريق اإلشتراكي عن 
تشجيع املستثمرين على اإلستثمار باملدن املتوسطة والصغرى، السيد 

النائب تفضلوا، غتطرحو السيد النائب السؤال.

بادةئبيباي ديمحمديبا مالحي:

غير في نفس السياق السيد الرئيس، بما أنه السيد الوزير تعذر عليه 
الحضور، فحنا كنؤجلو السؤال ديالنا إلى وقت الحق.

باي ديلئيسيبلجليل:

الحركي  بالفريق  الخاص  للسؤال  بالنسبة  النائب،  السيد  شكرا 
عن اإلجراءات الحكومية لتعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني وإنعاش 

اإلستثمار الخاص، السادة النواب الفريق الحركي.

بادةئبليباي دةيحك مليبليقية ي:

شكربيباي ديبارئيس،

نحن بدورنا نؤجل السؤال إلى حضور السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

املكلف  القطاع  وهو  آخر  قطاع  إلى  ونمر  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدة  بكم  مرحبا  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية  بالصناعة 
للسيدات  التقليديين  الصناع  دعم  السياسات  عن  سؤال  الوزيرة، 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري فليتقدم �ضي 

نور الدين األزرق.

بادةئبيباي دينوليبادينيبرزلق:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دةيكةتبليباد ال،

نسائلكم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لتشجيع ودعم الصناع 
املنتوجات  من  الشرسة  املنافسة  من  حمايتهم  وكذلك  التقليديين 

الخارجية وخاصة األسيوية؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة تفضلي.

باي ةحلي ادىي زيري باد الي كةتبلي بملصلي،ي جم للي باي دةي
بالجتمةعيي باتقل ديلي بالقتصةني بلجويي باصدةعلي  بادقلي

بملكلفليبةاصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

شكرا للفريق على هاذ السؤال، أنا السؤال اللي توصلت به سؤال 
معكم  نتواصلو  مشكل  ماكاينش  ذلك  مع  ولكن  آخر،  موضوع  عند 
كيعرفها  اللي  بإشكاليات  املرتبط  للموضوع  بالنسبة  النائب،  السيد 
السيد  ذكرتو  التمويل،  ديال  املجاالت  في  التقليدي وخاصة  الصانع 
النائب املحترم املجاالت ديال التمويل ديال كذلك ديال التقليدي. اليوم 
فهذا املجال ديال التمويل ألنه كيتعتبر جانب محدد بالنسبة للصانع، 
وكيتعتبر أثناء التشخيصات اللي قمنا بها وكذلك التشخيصات اللي 
الحلقة  كتعتبر هذه  السابقة،  اإلستراتيجية  الرؤية  في  موجودة حتى 
مهمة جدا فتوفير التمويالت وال شك والتفكير فيها من األشياء اللي اللي 
كتساهم بأن السلسلة ديال القيمة من اإلنتاج للترويج كنساهمو في 
الرفع منها. اليوم بالنسبة لنا املبادرة اللي كاينة كاين على 2 املستويات: 
املستوى األول هو البحث عن منتوج تمويلي مناسب واملستوى الثاني 
هو التكوين والتحسيس فهاذ املوضوع، بالنسبة للمبادرات اللي اتخاذت 
على مستوى املنتوج التمويلي املناسب على مر العقود السابقة كانوا 
2 املبادرات، مبادرة مرتبطة بتوقيع اتفاقيات مع مجموعة أبناك من 
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أجل توفير التمويالت واملبادرة الثانية مرتبطة بتوقيع اتفاقية كذلك مع 
بعض املؤسسات الجمعوية لضمان التأمين، لضمان، يعني، القروض 
والتمويل ولكن من الناحية العملية تبين أن األهداف لم تتحقق كلها، 
وبالتالي اليوم كاين تفكير في إيجاد صيغ جديدة لتوفير هاذ اإلطار ديال 
وكذلك  العام،  والقطاع  الخاص  القطاع  بإشراك  مرتبطة  التمويل 

تحريك الجماعات...

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

بادةئبيباي دينوليبادينيبرزلق:

شكربيباي دةيباوزيرة،

 تنوهو باملجهودات اللي كتقومو بها، ولكن هناك إشكاالت املنافسة، 
عندنا غياب املواد األولية، الندرة ديالها ارتفاع األثمنة ديالها هناك 
ونعطيك مثل سال  التقليديين،  الصناع  لهاذ  الدقيق  عدم اإلحصاء 
فيها 77.000، لكن هاد الصناع األغلبية ديالهم كيمشيو للقطاع الغير 
املهيكل باش يواجهو هاذ املنافسة، عالش؟ ألن هناك ضرائب، هناك 
املنتوجات  هاذ  ينافسو  لهم  يمكن  باش  كتدفعهم  آخره  إلى   CNSS
الخارجية وخاصة األسيوية وبالتالي، السيدة الوزيرة، هاذ املنتوجات 
حماية  كاينش  ما  صحية،  تغطية  كاينش  ما  إيال  الناس  هاد  تدفع 
إجتماعية وخاصة التقاعد وبالتالي كنطلبو منكم تساعدوهم باإلشهار، 

بالدعاية بفتح أسواق أخرى كأسواق أوروبية، أسيوية، وكذلك جنوب 

أمريكية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 

املحترم تفضل.

بادةئبيباي ديكمة4يبنشقر نيكريمي:

السيدة الوزيرة، في نفس اإلتجاه حاجة حرف والصناعة التقليدية 
للدعم واستراتيجية الدولة حاجة ماسة، اليوم هذا واحد املجال حيوي 

علينا  الحرف  االنقراض عدد من  تفادي  وبالتالي  تنموي،  إستراتيجي 

دعمها، علينا توجيه سياسة إستراتيجية ناجحة بهذا القطاع، قطاع 

حيوي االستراتجية أيضا التسويق ديال املنتوجات، اليوم خاصنا نبحثو 

على أسواق، خاصنا نبحثو على آليات لتنمية هذه الحرف الصناعية 

التقليدية ملا لها من دور إستراتيجي في املجتمع املغربي.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيدة النائبة 

من فريق العدالة والتنمية.

بادةئبليباي دةيمديدليمونن:

باي ديبارئيس،

الجنوبية  األقاليم  في  التقليدين  الصناع  الدولة،  كاتبة  السيدة 
الصناعات  من  مجموعة  هناك  الحقيقة  الثالث  الجنوبية  والجهات 
والحرف التقليدية الجنوبية التي هي في طريقها إلى االندثار بسبب ضعف 
الدعم وأيضا ضعف التسويق اللي تحتاجو حقا بشكل كبير، خاصة 
أنها مجموعة أيضا منها، من هاذ الحرف مرتبطة بحياة البدو قديما، 
وهي محتاجة أننا نعيد لها الحياة من جديد وندعموه، أيضا الصناع 
التقليديون يعانون من مجموعة من اإلشكاالت من ضمنها عدم توفير 
أنهم  دائما  يحاولون  اللي  امللفات  من  ومجموعة  الصحية،  التغطية 

يترافعو عليها ويحتاج إلى دعمكم السيدة كاتبة الدولة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد النائب 
تفضل التجمع الدستوري.

بادةئبيباي ديعبديهللايغةزي:

املناطق الجبلية اليوم 11 ديسمبر هو اليوم العالمي للجبل، اشنو هو 
املصير ديال املناطق الجبلية في السياسات ديال اإلقتصاد اإلجتماعي 
وفي الصناعة التقليدية، هاذ املناطق وهاذ املجاالت الجغرافية بحاجة 
اللتفاتات جدية، خاصة وأن الهشاشة ديال هاذ املجاالت ال يمكن أن..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد رئيس فريق 
األصالة املعاصرة تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

شكربيباي ديبارئيس،

السيدة الوزيرة، بغيناك تسجلي عندك واحد املشروع ديال بناء 
مجمع الصناعة التقليدية بالخميسات، مشروع متوقف منذ أكثر من 5 
سنوات، بغينا تبحثو أو يدارتحقيق في هاذ الباب هذا، ثانيا هناك مجمع 
للصناعة التقليدية في طور البناء من طرف الجماعة بواملاس هو يشرف 
على نهاية األشغال ديالو بغينا توجدو في ما يخص املجال ديال التأطير، 
املجال ديال اللوجيستيكي، ديال التأطير ديال الصناع التقليديين، إذن 
السيدة الوزيرة بغينا أيضا العناية مستقبال باألوضاع ديال الصناع 
التقليديين خاصة في ما يخص يعني املجال ديال التغطية الصحية 
واملجال اإلجتماعي، تنعرفو أنه بأنه كاين مجهود كبير، ولكن ننتظر أكثر 
خاصة في املناطق البعيدة واملناطق املعزولة واملناطق القروية، اللي 
خاصنا نشجعو الصناع التقليديين باش يبقاو متمركزين في املناطق 
القروية واملناطق الجبلية، خدمة كما قلت لهذا القطاع الذي يشغل 



عدد.44–24.ربيع األول.1439  )14.دجنبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1866  

واحد النسبة كبيرة من املواطنات واملواطنين، كنتمناو باش إن شاء هللا 
تسجلو هاذ املالحظات في املستقبل، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
كاتبة الدولة تفضلي.

باي ةحلي ادىي زيري باد الي كةتبلي بملصلي،ي جم للي باي دةي
بالجتمةعيي باتقل ديلي بالقتصةني بلجويي باصدةعلي  بادقلي

بملكلفليبةاصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

الذين تدخلو على هاذ اإلهتمام  والنائبات  النواب  للسادة  شكرا 
بهاذ القطاع اللي هو فعال هو قطاع حيوي واستراتيجي في بالدنا، فنسبة 
التشغيل اليوم تقريبا 2,3 مليون تشتغل فهاذ القطاع بشكل مباشر دون 
احتساب يعني مناصب اللي هي غير قارة واللي كتستفد من هاذ القطاع 
بطريقة يعني غير مباشرة، كاين عندنا مدن السيد النائب ذكر مدينة 
سال، كاين عندنا مدن اللي %70 من الساكنة تعيش بهاذ القطاع، 
ويعني كيف ما قلت كنشكر السادة النواب على هاذ اإلهتمام، وعلى هاذ 
املشتركة بهاذ القطاع، ونبغي نأكد على مجموعة األمور، أوال بالنسبة 
الجنوبية،  املناطق  على  تكلمت  اللي  النائبة  للسيدة  بالنسبة  سواء 
املناطق الجنوبية هناك برامج لإلهتمام بالحرف املهددة باإلنقراض على 
املستوى الوطني، وطبعا هذا فيه 2 ديال املستويات، املستوى األول هو 
التوصيف ديال هاذ الحرف، تدوين الحرف ثم التكوين في هذه الحرف، 
على  للحفاظ  اليونيسكو  مع  جدا  متقدم  برنامج  كاين  تقريبا  وهنا 
يعني الحرف املهددة باإلنقراض، من مستوى آخر وهو املستوى ديال 
بعض السادة النواب تكلمو على مجموعة املناطق الجبلية أو القروية 
كتعرفو السيدات والسادة النواب أن قطاع الصناعة التقليدية هو من 
القطاعات اللي عندو تمثيليات، يعني عندو امتداد ترابي عميق، وهنا 
نذكر التجربة ديال دور الصناعة، ونذكر املجمعات، طبعا احنا اليوم 
كنشتغلو على الخريطة الجديدة وكنطلبو من جميع الشركاء ديالنا هو 
التعجيل باإلنجاز، وبالتالي مشروع ديال الخميسات وغيرو من املشاريع 
إخراجها  اليوم على ضرورة  نشتغل  املشاريع  بتأخر بعض  وعي  كاين 
للوجود، وبطبيعة الحال مع برمجة تنشيطها ألنه ال يكفي فقط توفير 
بنية تحتية ولكن ال بد من وضع برامج من أجل تنشيط هاذ املؤسسات 

وتحقيق الغايات من وجودها.

ديال  والسالمة  الصحي  بالوضع  كذلك  مرتبطة  األخرى  املسألة 
السادة  السيدات  السيد  كتعرفو،  والصانعات،  الصناع  مجموعة 
دالصناعة  كذلك  القطاع  اليوم  القانون  على  صوتو  أنكم  النواب، 
التقليدية حنا كنشتغلو على تأهيل املنظومة القانونية من أجل، ألن 
لحد الساعة ما زال ما عندناش قانون اللي هو كيعّرف الصانع التقليدي 
أنشطة  يعني مزاولة  الحرف وتأهيل  بتأهيل  املرتبط  القانون  فاليوم 
الصناعة التقليدية هو في املسار التشريعي ديالو، وكنتمناو بأنه يخرج 

تقنين  في  بأنه غادي يساهم  الجازم  اعتقادنا  في أقرب األوقات، ألن 
القطاع وتنظيم القطاع، إذن إجماال ما يمكن لنا إال نؤكد على قطاع 
الصناعة التقليدية ألنه قطاع إستراتيجي كيجمع ما بين الهوية املغربية 
والتنمية وتوفير مناصب الشغل، طبعا األسئلة اللي ذكرتو أسئلة كثيرة 
ولكن نتمنى تكون فرص داخل اللجنة من أجل مزيد من اإليضاحات، 

من أجل يعني..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، نمر إلى السؤال املوالي عن تطوير آليات 
تمويلية مالئمة لقطاع الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

بادةئبيباي ديخةاديت كوكين:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دةيكةتبليباد اليبملحت4مل،

يعاني الصناع التقليديون من العديد املشاكل مرتبطة بالتمويالت 
إتخذتها  التي  الجديدة  اإلجراءات  السؤال حول  يفرض  مما  البنكية 

الحكومة لتيسير الولوج إلى هذه التمويالت؟ وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السيدة كاتبة الدولة.

باي ةحلي ادىي زيري باد الي كةتبلي بملصليي جم للي باي دةي
بالجتمةعيي باتقل ديلي بالقتصةني بلجويي باصدةعلي  بادقلي

بملكلفليبةاصدةعليباتقل ديلي بالقتصةجديبالجتمةعي:

وديال  التمويالت  ديال  املوضوع  لهاذ  رجوعا  املوضوع  هذا  أوال 
اإلهتمام بالصناع الفرادى ألنه كيشكل التمويل كيشكل، هاد التمويل 
الصناعة  أن  كتعرفو  الفردي،  بالصانع  إهتمامنا  من  جزء  كيشكل 
التقليدية كاين املقاوالت ولكن العماد الرئي�ضي هو الصناع والصانعات 
اللي كيشكلو الحلقة األضعف فهاد املنظومة، بالنسبة للتمويل التجارب 
األهداف  بعض  األخيرة حققت  العقود  في  يعني،  اعتمادها،  تم  التي 
ولكن ال زال لم تحقيق كل أهدافها. وبالتالي اليوم كاين تفكير في تطوير 
منظومة جديدة من أجل استفادة الصناع ألن أهم مشكل كيواجههم 
فبتقييمنا  املستحقات،  أداء  ديال  ومشكل  الضمانة،  ديال  املشكل 
للتجارب السابقة كيبان أن قبل هاد 2 إشكاالت، مشكل ديال الضمانة 
ما كيقدروش يعطيو ضمانات، ثم ما كيقدروش يسددوا املستحقات 
اللي عليهم في هاذ الجانب، فبالتالي اليوم ال بد من التفكير وهنا حنا أدعو 
يعني الجماعات الترابية من جهات وجماعات أننا نشتغلو على صناديق 
بشكل جديد وبتدبير جديد اللي من خاللو يتوفر، يعني، تمويالت بدون 

هاذ الشروط اللي مجحفة في حق الصناع التقليديين.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، التعقيب السيد النائب، تفضل.

بادةئبيباي ديمحمديمعةيط:

شكربيباي دةيباوزيرةيبملحت4مل،

بداية أنا كنحييوك على املجهودات اللي كتقومي بها ودرتي جولة 
عبر املغرب، زرتي معارض، مركبات، ولكن السيدة الوزيرة ال يخفى 
الصعوبات  واحد  كيعيش  اليوم  التقليدي  الصانع  هاد  أن  عليك 
متعددة ومعروفة وأساسية، انطالقا من الولوج إلى التمويالت البنكية 
الفردي ال يخفى عليك الصعوبة ديال  التقليدي  وخصوصا الصانع 
الوثائق اللي كتطلبها األبناك، أنها كتطلب شروط تعجيزية التي تحول 
بين الصانع وبين الوصول إلى هاذ األمر ديال التمويالت، ثانيا املواد 
األولية السيدة الوزيرة، تتعرفي هاذ املواد األولية يحتكرها الكبار مما 
يحول بين التاجر الصغير وبين الصانع الصغير من أجل إيجاد هاذ املواد 
اللي هي مساهمة في اإلنتاج أو في املردودية، أيضا كيعيش واحد الصعوبة 
ديال اإلستنساخ ديال واحد املجموعة من السلع ومن املنتجات اللي هي 
تعيق هاذ القطاع باش ما يتحولش وما تحسنش الظروف ديالو، وال 
يخفى عليك أن الوضعية ديال الواقع ديال الصانع التقليدي وباألساس 
الفردي اللي كيعيش في ظروف غير طبيعية، كيعيش ظروف اجتماعية 
قاسية اللي كيخص الوزارة تهتم أو تعطي األولوية لهاذ الصانع التقليدي 
بالخصوص فهاذ الصعوبات اللي هي متعلقة بالتمويل، متعلقة باملواد 
األساسية األولية، واللي هي متعلقة أيضا بالسلع وباملنتوجات اللي هي 
دخيلة، واللي هي اآلسيوية وغيرها، اللي عطات للصانع واحد التراجع 

سواء تعلق ذلك باإلنتاج أو تعلق ذلك باملردودية، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
تعقيب إضافي، جواب السيدة كاتبة الدولة عن التعقيب.

باي ةحلي ادىي زيري باد الي كةتبلي بملصلي،ي جم للي باي دةي
بالجتمةعيي باتقل ديلي بالقتصةني بلجويي باصدةعلي  بادقلي

بملكلفليبةاصدةعليباتقل ديلي بالقتصةنيبالجتمةعي:

شكرا، أوال نبغي نأكد أن كل املجهودات وسياسة الوزارة هي متجهة 

إلى الصانع التقليدي، ألن جميع اليوم األنشطة اللي كنقومو بها سواء 

في املعارض أو في غيرها أو في وحدات ديال التأهيل أو ديال التكوين، 

أنا كنتفق معكم أن  النائب  املستهدف األسا�ضي هو الصانع، السيد 

الصانع اليوم هو الحلقة األضعف يمكن تقولو هو الصانع هو الحلقة 

األضعف، ولكن هذا ال يمنع أن هناك مجهودات من أجل تحسين هاذ 

يعني  توفير  كذلك  يعني  الوضعية  اإلجتماعية،  الوضعية  الوضعية، 

التمويل، اإلسهام في توفير التمويل، ولكن في نفس الوقت كنحتاجو إلى 

أننا نتعاونو جميع لبناء ثقافة التعاون، ألن أحيانا كتدار مراكز تقنية، 

وحدات تقنية باش يستفدو منها الصناع ولكن ألننا ما كنتعاونوش على 

ثقافة التعاون كيمكن هذيك األنشطة وهذيك البرامج ما يستافدوش 

منها الصناع اللي توضعات من أجلهم، املجمعات اللي كتنجز هي كتنجز 

من أجل استفادة الصانع وتوفير فضاء باش ينتج ويروج املنتوج ديالو، 

إذن كاينة مجهودات كبيرة، طبعا محتاجين إلى تطوير هذه املجهودات، 

ألننا كنستهدفو واحد الفئة عريضة وعريضة جدا من املجتمع، واحد 

الفئة اللي كتسثمر رأسمال ال مادي للمغرب.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، نشكركم على حسن مساهمتكم في هاذ 

الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، 

شكرا على حسن تعاونكم، وأذكر السادة النواب على أنه مباشرة بعد 

هاذ الجلسة سوف تعقد جلسة عمومية مشتركة تضامنا مع الشعب 

القدس  بوضعية  املتعلقة  األخيرة  التطورات  إثر  على  الفلسطيني 

الشريف، شكرا على حسن تتبعكم،يلفعتيبلجليل.
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محضريبلجليليبا ةمدلي بلخميين

باتةليخ: اإلثنين 22 ربيع األل 1439ه )11 دجنبر 2017م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

باتوق ت: ساعتان ودقيقتين، ابتداء من الساعة السادسة مساء 
والدقيقة الخمسين.

جد 4يبرعمة4: جلسة مشتركة بين املجلسين تضامنا مع الشعب 
الفلسطيني على إثر التطورات األخيرة املتعلقة بوضعية القدس.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمجلسيبادوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي ديلئيسيمجلسيبمليتشةلين،

باي دبتي بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبا 4ملةن ين،

باي ديسفي4ين اليفليطين،

من  قليل  بغير  جميعا،  أحسسنا  وكما  جميعا،  تعلمون  كما 
االندهاش واالستغراب والقلق والغضب. فقد فوجئ املنتظم البرملاني 
الكوني، واملنتظم األممي كله، وبالطبع الساحة العربية جمعاء، بقرار 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية بنقل سفارة بالده إلى مدينة القدس. 
هذه املدينة التي عملت إسرائيل على إخضاعها بعد أن احتلتها سنة 
1967، إخضاعها للقانون اإلسرائيلي في سنة 1980، إخضاعها بالقوة 
وال  األممية.  والقرارات  الدولي  القانون  وتجاهل  والعنف  والغطرسة 
يتعلق األمر هنا بقرار دبلوما�ضي سيادي للواليات املتحدة األمريكية، 
وإنما هو قرار منفرد يمس القضية الفلسطينية في الصميم، وحقوق 
الشعب الفلسطيني والحقوق الدينية والروحية والعقائدية للمسلمين 

واملسيحيين كافة، في مقدساتهم داخل القدس الشريف.

والغريب أن املصادفة، وهل هي مصادفة فعال؟، جعلت هذا القرار 
يأتي في الذكرى املئوية لقرار »وعد بلفور«، وبعد مرور حوالي أسبوع 
فقط على اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مما يبعث 
على االعتقاد بأنه قرار يستخف حقا بمنظمة األمم املتحدة، ويضرب 
والشرعية  الدولي  بالقانون  وكذا  وقراراتها،  بميثاقها  الحائط  عرض 

الدولية على السواء.

فاقد  قرار  أمام  نحن  زمالئي،  زميالتي  سادتي،  سيداتي  عمليا 
للشرعية، فاقد للمصداقية، فاقد ألي سند عقالني منطقي، ولكل 
بعد مبدئي قانوني وأخالقي، فضال عن أنه قرار يطلق أيدي املسؤولين 

الرئيس  يأتي قرار  الغاب، عمليا كذلك  اإلسرائيليين ملمارسة شريعة 
األمريكي لدفن كل أمل في السالم في منطقة الشرق األوسط ويجعل 
الواليات املتحدة األمريكية غير مؤهلة لتكون راعية للسالم، مما يجعلها 
خصما ال حكما في سيرورة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي 
كانت قد جعلت من قضية القدس املدينة واملقدسات بندا من بنود 
مفاوضات الحل النهائي. من هنا نثمن عاليا مبادرة صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس أمير املؤمنين، ورئيس لجنة القدس املنبثقة عن 
التعاون اإلسالمي، الذي كان سباقا حفظه هللا، في مراسلة  منظمة 
الرئيس األمريكي لوضعه في صورة الواقع امللموس وحمله على التفكير 
مليا في قراره الذي يفتقد الحكمة، يفتقد الجدية، يفتقد املسؤولية 
والعقيم.  الناضج  والدبلوما�ضي  السيا�ضي  الحس  يفتقد  التاريخية، 
وإننا في برملان اململكة املغربية لنعبر عن رفضنا لقرار يقفز على التاريخ، 
ويعقد  الدولية،  والشرعية  بالقوانين  ويستخف  الصواب،  ويجانب 

األوضاع على األرض بل ويزيدها تدهورا وهشاشة.

البرملانية  الجلسة  هذه  وبعد  املغربي،  البرملان  في  فإننا  وهكذا، 
املستشارين،  ومجلس  النواب  مجلس  مجلسينا،  بين  املشتركة 
لرؤساء  قمة  املقبل  شاء هللا  إن  الخميس  يوم  صباح  سنستضيف 
البرملانات العربية حول هذه التطورات الخطيرة التي تمس بوضع مدينة 
القدس، واملقدسات الشريفة فيها بل وبالحقوق الثابتة املؤكدة للشعب 
العربي الفلسطيني الشقيق واستطرادا سنحضر، وسنساهم، وسنبادر 
ذات  الدولية  البرملانية  واملبادرات  واملنتديات  املحافل  إطار جميع  في 
الصلة بهذا املوضوع في أفق التوجه الذي خطط له صاحب الجاللة، 
وتجاه  الفلسطينية  القضية  تجاه  املغربية  اململكة  إللتزامات  تفعيال 
القدس الشريف. الكلمة اآلن لزميلي السيد رئيس مجلس املستشارين.

باي ديعبديبلحك ميبنشمةش،يلئيسيمجلسيبمليتشةلين:

باي ديلئيسيمجلسيبادوببيبملحت4م،

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةنةيباوزلبءيبملحت4مين،

زم التييزمالئييبمليتشةليني بادوببيبملحت4مون،

باي ديسفي4ين اليفليطينيبملحت4م،

أيهةيبلحضوليباكريم،

مقدمات،  وبدون  املقتضبة،  الكلمة  هذه  بداية  في  لي  اسمحوا 
أن أضم صوتي إلى أصوات كل أحرار العالم ومحبي السالم والعدل 
والتعايش، ألدين وأستنكر بأقوى وأشد عبارات التنديد واالستنكار قرار 
اإلدارة األمريكية القا�ضي بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس املحتلة 
واإلعتراف بها عاصمة إلسرائيل. وبرغم الشعور بالخجل، ألننا نرددها 
هنا ما اعتدنا على ترديده طوال عقود ممتدة من الزمن من عبارات 
الشجب واإلستكار والتنديد وغير ذلك مما عرفته وصارت تسخر منه 
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الشعوب، فإننا مع ذلك نندد ونستنكر ونشجب هذا القرار الذي ال يوازيه 
في خطورته سوى »وعد بيلفور« املشؤوم، والذي ستكون له تداعيات 
وعواقب غير محسوبة وخطيرة على اإلستقرار واألمن في املنطقة، ولربما 
في العالم أجمع. وهناك إجماع وتأكيد من طرف كل الفاعلين في الساحة 
الدولية، دوال، وهيئات وطنية وإقليمية ومنظمات غير حكومية، على 
خطورة هذه الخطوة التي تمس وتعمل على تقويض الجهود الدولية 
الهادفة لتحقيق السالم، بل األكثر من ذلك يمكنها أن تزج باملنطقة في 

مزيد من التوثرات والصراعات والحروب والتطرف والكراهية.

وال يسمح املجال هنا للتذكير بكل مواقف دول العالم من احتالل 
القدس الشرقية منذ عام 1967، التي تعكس الوضع الخاص للمدينة، 
وكذا قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة، ومجلس األمن التي اعتبرت 
مدينة  وضع  لتغيير  إسرائيل  وتتخذها  اتخذتها  التي  اإلجراءات  كل 
القدس الغية تماما، وليست لها أية شرعية قانونية، وال يمكن أن تغير 
بأي حال من األحوال وضعية القدس، مما يجعل والحالة هذه قرار 
الرئيس األمريكي األخير إعتداءا صارخا على الشرعية الدولية، وتعارضا 
صريحا مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس 
األمن في هذا الشأن، وتحديا سافرا للضمير اإلنساني العالمي، كما تعبر 
عنه املاليين من األصوات التي تصدح في مختلف أرجاء العالم، وقرارا 
مسؤوال وشريكا في سفك الدماء الفلسطينيين الزكية، التي تراق اآلن 

على أيدي جنود اإلحتالل اإلسرائيلي.

حضربتيباي دبتي بايةنةيبملحت4مين،

أذكر  الدولية،  الشرعية  مع  يتنافى  الذي  القرار  لهذا  ومواجهة 
باملناسبة بكل املساعي واإلتصاالت املكثفة التي قام بها صاحب الجاللة 
ورئيسا  للمؤمنين،  أمير  بصفته  هللا،  حفظه  السادس  محمد  امللك 
للجنة القدس، للحيلولة دون اتخاذه منذ بداية تواتر األخبار حول النية 
األمريكية لإلعتراف بالقدس املحتلة عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها 
من تل أبيب إليها، ومنها الرسالة امللكية املوجهة إلى األمين العام لألمم 
املتحدة، السيد »أنطونيو غوتيريس« يوم األربعاء املا�ضي، والتي أكد 
فيها جاللته على أن املساس بالوضع القانوني والتاريخي املتعارف عليه 
للقدس ينطوي على خطر الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية 
أجواء مالئمة  إلى خلق  الهادفة  الدولية  بالجهود  واملس  والعقائدية، 
إلستئناف مفاوضات السالم مبرزا جاللته أن األمر قد يف�ضي إلى مزيد 
من التوتر واإلحتقان وتقويض كل فرص السالم، ناهيك عما قد يسببه 
من تنامي ظاهرة العنف والتطرف. وذكر صاحب الجاللة، بالرؤية التي 
يتقاسمها املغرب مع كل محبي السالم والساعين له واملدافعين عنه في 
العالم واملتمثلة في الحفاظ على وضع القدس كمدينة للسالم والتسامح 
للتعايش  ونموذجا  السماوية  الديانات  كافة  أتباع  أمام  مفتوحة 

والتسامح.

وإننا، إذ نساند وندعم من هذا املنبر، كل الخطوات التي أقدمت 
عليها حكومة بالدنا، بتعليمات ملكية سامية، من استدعاء للقائمة 

الرسالة  األمريكية وتسليمها رسميا  املتحدة  الواليات  بأعمال سفارة 
»دونالد  األمريكي  الرئيس  إلى  الجاللة  صاحب  وجهها  التي  الخطية 
ترامب«، فإننا نحيي عاليا الشعب املغربي الذي عبر مرة أخرى من خالل 
اإلدارة  لقرار  الجماعي  والرفض  الحاشدة لإلحتجاج  الوطنية  املسيرة 
العادلة  قضيته  ومع  الفلسطيني  الشعب  مع  وللتضامن  األمريكية، 

واملشروعة.

وفي هذا السياق، وإنسجاما مع مواقفنا الوطنية الثابتة والراسخة 
بخصوص قضيتنا الفلسطينية، نعقد اليوم كما أشار إلى ذلك أخي 
األستاذ الحبيب املالكي، هذه الجلسة العمومية املشتركة بين غرفتي 
البرملان، أوال للتعبير عن شجبنا لهذا القرار وعن رفضنا لهذا القرار الذي 
يعتبر مساسا صارخا بالشرعية الدولية، ولكي نرفع صوتنا عاليا لرفض 
سياسة تهويد القدس واملساس بوضعية هذه املدينة املقدسة. ولكي 
نجدد ثالثا، دعمنا الثابت وتضامننا املطلق مع الشعب الفلسطيني، 
إقامة دولته  لنيل حقوقه املشروعة وعلى رأسها  إلى جانبه  ووقوفنا 

املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وندعو باملناسبة املنتظم الدولي إلى أخذ الخطوات العملية لتحقيق 
ذلك، على اعتبار أن قضية القدس هي املبتدأ واملنتهى ألي حل وألي 
مشروع إلنقاذ املنطقة مما تعيشه من تدمير وتقويض ملا تبقى من فرص 
السالم. ولكي نناشد رابعا، املنتظم الدولي، وفي املقدمة طبعا الدول 
الدائمة العضوية في مجلس األمن، بأن تتحمل مسؤوليتها  األعضاء 
كاملة للحفاظ على الوضع القانوني والسيا�ضي للقدس، وتفادي كل 
ما من شأنه الزيادة في إثارة الصراعات واملساس باإلستقرار الهش في 
املنطقة، أو كل ما يمكن أن يؤجج مشاعر الغبن واإلحباط التي تغذي 
التطرف واإلرهاب، وإضعاف كل األمل في مفاوضات جدية لتحقيق 

رؤية املجتمع الدولي حول حل الدولتين.

حضربتيباي دبتي بايةنةيبملحت4مين،

أستغل هذه املناسبة، ألذكر ببعض املقترحات التي سبق لنا أن عبرنا 
عنها في الكلمة اإلفتتاحية، بمناسبة املؤتمر الخامس والعشرين الطارئ 
لإلتحاد البرملاني العربي، الذي احتضنته هذه القاعة، قاعة مجلس 
النواب، الخميس 27 من السنة الجارية من سنة 2017، بخصوص 

قضيتنا الفلسطينية. وأخص بالذكر:

أوال، التأكيد على الحاجة امللحة إلعداد مخطط ترافعي إستعجالي 
القضية  مع  الدولي  للتضامن  أقوى  زخم  إلعطاء  أو  الحياة  إلعادة 
الفلسطينية العادلة، على أساس أن يستدمج هذا املخطط البعدين 

الرسمي والشعبي؛

البعد  لتعبئة  إستراتيجية  وتنفيذ  وضع  إمكانية  في  النظر  ثانيا، 
الحيوية  القضية  هذه  بشأن  وإسالميا،  عربيا  واآلسيوي  األفريقي 

واملصيرية؛

املنتديات  في  مغربي  كبرملان  عضويتنا  استثمار  ضرورة  ثالثا، 
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من  أجل صياغة عريضة  والجهوية من  القارية  البرملانية  واملنظمات 
أجل الصياغة والترافع على عريضة برملانية إلى اإلتحاد البرملاني الدولي 
بغرض إذكاء الوعي الشعبي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية من 
جهة، وبغية استحداث وإيفاد بعثة دولية الستطالع األوضاع بالقدس 
الشريف والتماس استصدار قرار بشأن الوضع القانوني لهذه املدينة 
املقدسة بدل املطالبة بتسجيل هذا األمر كبند طارئ كما دأبنا على 

ذلك في أشغال مؤتمرات اإلتحاد البرملاني الدولي.

هذا حضرات السيدات والسادة، موقفنا الراسخ والثابت على مر 
التي تعتبر قضية  الفلسطينية  التاريخ وفي كل املحطات من قضيتنا 
كل املغاربة ملكا وشعبا، ولن نذخر جهدا للدفاع عن قضيتنا الحيوية 
واملصيرية هذه وضمنها موضوع القدس الشريف الذي نرفض بشكل 

مطلق أي مساس بوضعيته. والسالم عليكم.

باي ديبارئيس:

شكرا للزميل رئيس مجلس املستشارين، نمر اآلن إلى إعطاء الكلمة 
لرؤساء الفرق باملجلسين، بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس إدريس االزمي 
اإلدري�ضي بإسم فريق العدالة والتنمية. وأطلب من الجميع قدر اإلمكان 

احترام الوقت لتتم تغطية كل التدخالت.

بادةئبيباي ديإنليسيبرزمييبإلنلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتدم ل:

بلحمديهلليلبيباعةملين،ي صلىيهللاي سلميعلىيس دنةيمحمدي
بادبييبرميني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

بايةنةيبارؤسةءيبملحت4مين،

باي دبتي بايةنةيبا 4ملةنينيبملحت4مين،

سعةنةيسفي4ين اليفليطينيبعةصمتهةيباقدسيباشريف،

يةيشعبيفليطينيباعظ م،

بيميهللايبارحمنيبارح م،

 » سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد 
األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير«.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

بمجلسيه،  املغربي  للبرملان  إطار جلسة عمومية  في  اليوم  نجتمع 
على إثر إعالن الرئيس األمريكي عن قراره الخطير واملتهور بنقل سفارة 
بالده إلى القدس املحتلة، ورب ضارة نافعة، لقد هز هذا القرار املتهور 
وأيقظ وجدان األمة بأكملها وأحيا القضية الفلسطينية في نفوس أبناء 
األمة وخاصة الشباب بعد أن ران على القلوب ما ران من هول الوهن 
والتقسيم والتجزيئ ومحاوالت التطبيع، وهي مناسبة لنسجل بإسم 

فريقي العدالة والتنمية بالبرملان ما يلي:

- أوال، محورية ومكانة القدس واألق�ضى في قلوب العرب واملسلمين، 
استثنائية  ورمزية  قدسية  من  تشكله  وما  بها  ارتباطهم  وقوة  وعمق 
يجعلها خطا أحمرا ال يمكن تجاوزه. وهنا البد من التذكير، ونحن في 
خضم هذا الوضع العربي الرديء أن معجزة اإلسراء، وسورة اإلسراء 
شاهدة وذكرى وموعظة عظيمة على الربط املباشر ووحدة املصير بين 
املسجد الحرام واملسجد األق�ضى. وربنا عز وجل، يخبرنا بإسراء رسوله 
عليه الصالة والسالم من املسجد الحرام إلى املسجد األق�ضى املبارك، 
فاملساس بالقدس وباملسجد األق�ضى هو مساس بكل حرمات املسلمين؛

- ثانيا، هذا القرار الخطير واملتهور وغير املحسوب العواقب ليس 
جديدا وال غريبا وال مفاجئا، وبالتالي لن يغير شيئا من وضع القدس وال من 
واقع الصراع، ألنه ليس إال حلقة أخرى في مسلسل العدوان الصهيوني 
الغاشم الذي لم يتوقف يوما على أرض فلسطين املغتصبة، وشعبها 
البطل الصامد منذ »وعد بلفور« املشؤوم إلى قرار ترامب املتهور، وعد 
وقرار من ال يملك إلى من ال يستحق، وما تخللهما من إمعان في تكريس 
مآ�ضي وجراح شعب فلسطين العظيم. هذا القرار الخطير واملتهور وغير 
محسوب العواقب، هو إعالن حرب على القضية الفلسطينية، يؤكد 
أحقية خيار املقاومة والوحدة ويوضح ملن ال يزال له بصيص أمل في 
دور اإلدارة األمريكية في إقرار حق الشعب الفلسطيني كراعية للسالم؛

- رابعا، هذا القرار الخطير واملتهور وغير محسوب العواقب يشكل 
يغير من أصل  لن  استراتيجيا  ويمثل خطأ  أخرى،  استفزازية  خطوة 
وواقع الصراع شيئا، ولن يختطف القدس من مكانها ومن أهلها ومن 
قلوب العرب واملسلمين جميعا. وهنا نسائل اإلدارة األمريكية واملجتمع 
الدولي، هل بمثل هذا القرار سيتم تحقيق مبادئ ميثاق األمم املتحدة، 
وإقام السالم العادل والدائم ودولة فلسطين بعاصمتها القدس؟، كما 
نوجه الخطاب مباشرة إلى الشعب األمريكي الحر، وإلى كل الشعوب 
والضمائر الحية لنسائلهم جميعا، هل بمثل هذه القرارات غير الشرعية 
واملستفزة والجائرة واملتهورة سيعيش العالم في أمن وسالم وسينزع فتيل 
األزمات واإلحتقان والتوتر والعنف، وينضب منبع التطرف واإلرهاب 
وتعالج مشاعر الغبن واإلحباط والظلم التي يحسها العرب واملسلمون 

وكل األحرار في العالم؟.

وفي الختام، يؤكد فريق العدالة والتنمية بالبرملان على ما يلي :

- أوال، تأكيدنا على املكانة الراسخة والثابتة التي تتبوؤها القضية 
من  به  تحظى  وما  قاطبة،  املغربي  الشعب  وجدان  في  الفلسطينية 
عناية ودعم رسمي وشعبي وكذا املوقف الراسخ لبالدنا من القضية 
للدولة  عاصمة  الشريف  القدس  ضمنها  ومن  وثوابتها  الفلسطينية 

الفلسطينية املستقلة؛

املؤمنين  أمير  ومبادرات  بدور  الكبيرين  واعتزازنا  إجادتنا  ثانيا،   -
جاللة امللك حفظه هللا، بصفته رئيس لجنة القدس، في دعم القضية 
الفلسطينية، وللدفاع عن القدس ودعم صمود املقدسيين، تقديرنا 
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وإجاللنا واحترامنا للمقاومة الوطنية والشعبية في فلسطين واملقدسيين 
خاصة على صمودهم البطولي ووقوفهم سدا منيعا أمام كل محاوالت 
طمس هوية هذا الشعب، وإرغام العدو الصهيوني على التراجع صاغرا 
عن قراراته في يوليوز املا�ضي بوضعه عراقيل في مداخل الحرم القد�ضي 

الشريف ملنع الصالة في مدينة الصالة؛

- رابعا، تنويهنا باملبادرة الفورية والعفوية للشعب املغربي بتنظيم 
والتصدي  الفلسطيني،  الشعب  للتضامن مع  مسيرة وطنية حاشدة 

لهذا القرار الخطير؛

في  قرارها  في  نفت  التي  »اليونسكو«  بموقف  تنويهنا  خامسا،   -
أكتوبر 2016، نفت أي ارتباط ديني لليهود باملسجد األق�ضى، واعتبرته 
من املقدسات اإلسالمية الخاصة وأن ال عالقة لليهود به، وانتقدت 
طريقة إدارة إسرائيل لألماكن الدينية في القدس، واعتبرت أن القدس 
مدينة مقدسة لكل الديانات السماوية. دعوتنا الحكومات والشعوب 
باملقررات  الصارم  اإللتزام  إلى  واإلسالمية  العربية  املدنية  والهيئات 
العربية واإلسالمية، املتعلقة بوقف كل أشكال العالقات الرسمية وغير 
الرسمية وكل محاوالت التطبيع مع الكيان الغاصب، دعوتنا الجميع إلى 
دعم املسلسل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الصف الداخلي 
وتوجيه كل الجهود واملبادرات والقوى نحو هدف واحد وهو مقاومة 
اإلحتالل والتصدي للعدوان اإلسرائيلي، دعوتنا الحكومة إلى مواصلة 
خطواتها ومبادرتها العملية احتجاجا ورفضا وتصديا للقرار األمريكي. 
تجريم  قانون  إخراج  تسريع  إلى  املغربي  البرملان  دعوتنا  األخير،  وفي 

التطبيع وتسمية هذا أوال؛

القدس  بقاعة  النواب  بمجلس   11 رقم  القاعة  تسمية  ثانيا،   -

تخليدا إلسم القدس في قلب البرملان املغربي؛

- ثالثا، إحداث لجنة موضوعاتية لتتبع محاولة التطبيع وتفعيل 

مجموعة العمل لنصرة القضية الفلسطينية، ليقوم البرملان بدوره في 

الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي األخير، نؤكد على أن القدس الشريف كانت دائما وستبقى دائما 

وأبدا عاصمة دولة فلسطين املستقلة برغم أنف »وعد بلفور« املشؤوم 

اآلخرة  وعد  جاء  فإذا  تعالى:  لقوله  مصداقا  املتهور  ترامب  وإعالن 

ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما 

علوا تتبيرا« وقوله عز وجل »ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 

األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين« صدق هللا العظيم. والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

فريق  باسم  هللا  بيد  الشيخ  محمد  البرملاني  للسيد  اآلن  الكلمة 

األصالة واملعاصرة.

بمليتشةليباي ديمحمديباش خيب ديهللا:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دينيبارئييينيبملحت4مين،

زمالئيي زم التييبا 4ملةن ينيبملحت4مين،

باي دبتي بايةنةيباوزلبءيبملحت4مون،

معةلييباي ديجمة4يباشبكييسفي4ين اليفليطينيبملحت4م،

بعد  إقليمي ودولي مكهرب، وذلك  في سياق  الجلسة  تنعقد هذه 
املباغث  املتهور،  الظالم،  الجائر،  القرار  خلفها  التي  املباغتة  الزلزلة 
للرئيس األمريكي باعترافه بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل الصهيونية 
اإلدارة  عليه  أقدمت  الذي  الخطير  القرار  هذا  إليها.  سفارته  ونقل 
والنزاهة  واملوضوعية  الحياد  يدوس  كونه  إلى  باإلضافة  األمريكية، 
املفروض أن تتصف بها اإلدارة األمريكية التي ظلت منذ مؤتمر »مدريد« 
السعي إليجاد تسوية  األوسط عبر  الشرق  في  السالم  ترعى مسلسل 
سلمية عادلة ودائمة للصراع العربي اإلسرائيلي بما يف�ضي إلى تمكين 
الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه املشروعة إلقامة دولته الوطنية 
وعاصمتها  جغرافيا  املمتدة  للحياة  القابلة  السيادة  ذات  املستقلة 
القدس الشرقية، فإنه كذلك يتعارض مع الشرعية الدولية ويدوس 

بسنابكه القرارات الدولية ملجلس األمن ولألمم املتحدة.

ويسعدني بهذه املناسبة، أن أجدد بإسم أعضاء فريقي األصالة 
واملعاصرة بالبرملان أسمى عبارات الفخر واإلعتزاز باملواقف الشجاعة 
والتاريخية، التي ما فتئ صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره، 
هللا أمير املؤمنين، ورئيس لجنة القدس، يتخذها حماية للوضع التاريخي 
والقانوني والسيا�ضي للقدس ودعما لصمود املقدسيين وما عبر عنه 
جاللته مجددا في الرسالة السامية التي وجهها منذ أيام، يوم األربعاء 
»أنطونيو غوتيريس«  السيد  املتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  املا�ضي، 
عندما قال جاللته : »إن املساس بالوضع القانوني والتاريخي املتعارف 
عليه للقدس ينطوي على خطر الزج بالقضية في متاهات الصراعات 
الدينية والعقائدية واملس بالجهود الدولية الهادفة لخلق أجواء مالئمة 
التوتر  من  املزيد  إلى  يف�ضي  قد  كما  السالم،  مفاوضات  إلستئناف 
واإلحتقان وتقويض كل فرص السالم، ناهيك عما قد يسببه من تنامي 

ظاهرة العنف والتطرف«. انتهى املنطوق امللكي السامي.

باي دينيبارئييين،

حضربتيبايةنةي باي دبت،

إننا اليوم أمام منعطف تاريخي حاسم لكي ال أقول إعالن حرب، 
حاسم في مسار تدعيم أسس األمن واإلستقرار بمنطقة الشرق األوسط، 
حاسم بالنسبة ملصير القدس العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية، 
سنابك  وطأة  تحت  يئنون  الذين  واألطفال  لألمهات  بالنسبة  حاسم 
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العدو الصهيوني، حاسم بالنسبة ملصير العالم العربي. هذا القرار اغتال 
الثقة، ووأد األمل، واحتقر شعور أكثر من مليار و300 مليون مسلم 
على الصعيد العالمي، واحتقر كذلك شعور عدة ماليين من املسيحيين 
وأقولها، واحتقر كذلك رأي مجموعة كبيرة من اليهود عبر العالم وفي 
فلسطين الذين يدافعون كذلك عن نفس القضية التي ندافع عنها، 
واحتقر كذلك جميع قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن والشرعية 

الدولية والقانون اإلنساني.

حضربتيبايةنةي باي دبت،

بلفور« املشؤوم،  الزمن على »وعد  القرار قرن من  يصادف هذا 
وعلى اتفاقية »سايكس بيكو« االستعمارية و70 سنة على إقامة الكيان 
الصهيوني وبعد نصف قرن من نكسة 1967، وبعد أكثر من ربع قرن على 
انطالق مسلسل السالم الفلسطيني بعد مؤتمر مدريد في سنة 1991. 
ويحق لنا أن نتساءل عن مصير الصراع العربي اإلسرائيلي لكي ال أقول 
عن مصير العالم العربي في العشريات املقبلة. يبدو إذن أن هذا الصراع 
 un.nouveau.cycle يتجه رويدا رويدا إلى دورة جديدة وبراديغم جديد
برزت أولى معاملها بشكل جلي على مدى السنوات األخيرة بسن سلطات 
اإلحتالل الصهيوني ملختلف السياسات اإلستيطانية وتنفيذ مخططات 
توسعية بنهج ممارسة قمعية متنامية رامية إلى تثبيت اإلستيطان بقوة، 
وطمس  ممتلكاتهم،  وسرق  أراضيهم،  ورسق  الفلسطينيين،  وتهجير 
املعالم الحضارية اإلسالمية واملسيحية للمقدسات الفلسطينية، وهو 
ما أدى إلى تقويض خيار حل الدولتين الذي شكل اإلطار املنهجي العام 

ملؤتمر »مدريد« واتفاقية »أوسلو«.

وقد كانت إحدى أخطر تمظهرات هذه السياسة االستيطانية، سن 
قانون التسويات الذي أقره »الكنيست« اإلسرائيلي مؤخرا، والذي يهدف 
الشرعية  وإضفاء  الفلسطينية،  األرا�ضي  على  اإلستيطان  تثبيت  إلى 
على املستوطنات اإلسرائلية. هذا القرار الجائر للرئيس ترامب، يشجع 
إسرائيل إذن على امل�ضي قدما في تطبيقها للمخطط الجهنمي الجائر، 
والعالم ينظر، والعالم ساكت والعالم أخرس. طبعا هنا يطرح كذلك 
تساؤالت كبيرة حول مستقبل العالم العربي، أجاب عنه »جورج كورم« 
 Le prix Nobel de وأجاب عنه »Le Proche-Orient Eclaté« في كتابه
la paix، »شتغلتز« في كتابه حرب ثالثة آالف أقول ثالثة آالف مليار 
دوالر في حرب العراق الجائرة، وبدأ طبعا منذ حرب أفغانستان. وبالتالي 
املسؤولية األمريكية هنا، ليس عليها أي غبار، واضحة. وهذا القرار 
الجائر لرئيس اإلدارة األمريكية اآلن يطرح عدة تساؤالت ليس هنا طبعا 
املجال في الخوض فيها مستقبال، حول مسار العالم العربي وحول مسار 

املنطقة برمتها.

ونحن اليوم إزاء قرار خطير ظل كل رؤساء دول الواليات املتحدة 
االمريكية يتريثون في تفعيله منذ إقراره من قبل »الكونغرس« األمريكي 
جديدة،  انتكاسة  جديدة،  نكبة  بحق  إنها   .1995 سنة  أظن  منذ 
انتكاسة خطيرة، ال ينفع فيها بكاؤنا على األطالل، وال ينفع فيها بكاؤنا 

كما بكينا على األندلس »ملثل هذا يذوب القلـب من كمــد*******إن 
كان في القلب إسالم وإيمــــان«، ينفع فيها التروي والتفكير الجيد وحل 
اإلشكاليات البينية. وفي هذا اإلطار، فإننا في فريق األصالة املعاصرة، 
إذ نجدد اإلدانة القوية لسياسة »L’apartheid« التي تنهجها الشرذمة 

الصهيونية في فلسطين املحتلة. شكرا

باي ديبارئيس:

شكرا. الكلمة للسيد رئيس الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
ال�ضي نور الدين مضيان.

بادةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقالليي
الوحدةي باتعةنا ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دينيبارئييينيبملحت4مين،

باي دبتي بايةنةيباوزلبء،

باي ديسفي4ين اليفليطينيبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

مرة أخرى نجتمع كممثلي األمة املغربية في جلسة خاصة، للتعبير 
عن تضامننا املطلق مع الشعب الفلسطيني في محنته، بعدما استفاق 
القرار  على  العالم  أحرار  وكل  واإلسالمية  العربية  الشعوب  ومعه 
اإلستفزازي الذي أقدم عليها الرئيس األمريكي، القا�ضي بنقل السفارة 
وبالتالي  املحتلة،  القدس  إلى  أبيب  تل  من  إسرائيل  لدى  األمريكية 
اإلعتراف بإسرائيل بالقدس عاصمة لدولة اإلحتالل. هذا القرار الذي 
يعتبر استمرارا للسياسة الصهيونية العاملية، ونموذجا حيا لالستعمار 
االستيطاني، انطالقا من »وعد بلفور« املشؤوم الذي كان وراء تقسيم 
األرا�ضي الفلسطينية وزرع الكيان الصهيوني الغاشم باملنطقة، على 
حساب الشعب الفلسطيني. لقد أبان الرئيس األمريكي من خالل هذا 
القرار، على الوجه الحقيقي لإلمبريالية األمريكية ملا تحمله من أبعاد 
إقتصادية ومالية وعسكرية ال تجد ذاتها إال في ظل بؤر التوتر والحروب 
العدوانية وافتعال األزمات حتى تتمكن أمريكا من إيجاد مداخل تسمح 
نفوذها  تعزيز  أجل  من  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  بالتدخل  لها 
بعدما تعودت أن تجعل من مجلس األمن الدولي مطية لتمرير سياستها 

العدوانية واالستعمارية.

لقد تجاهل ترامب وهو يتخذ هذا القرار، الهدية التي قدمها للوبي 
اليهود تبقى هدية مسمومة عندما أيقظ الفتنة التي كانت نائمة، عندما 
األمريكية  للغطرسة  املناهضة  الفعل  وردود  بالتنديد  القرار  ووجه 
الشعب  حقوق  لدعم  موحدة  جبهة  ظل  في  العالم  أحرار  من طرف 
الفلسطيني كاملة ضد هذا القرار الذي أعاد مشاعر العداء للواليات 
وتقوية  املقاومة  منابع  وتغذية  إسرائيل،  األمريكية وحليفتها  املتحدة 
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الذي جعل من  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  النضال ضد  أشكال 
اإلرهاب الدولة ممارسة يومية في تعامله مع الشعب الفلسطيني.

إن هذا القرار يجسد مدى جهل اإلدارة األمريكية ملا تمثله القدس 
مجرد  يكون  أن  من  أكبر  باعتباره  اإلسالمية  األمة  لدى  رمزية  من 
عاصمة عندما ووجه بصيحات الغضب عبر أرجاء املعمور، وفي مقدمة 
املتضامنين واملنددين الشعب املغربي بكل فئاته الذي خرج في مسيرة 
مليونية يوم أمس األحد، بدعوة من الجمعية املغربية ملساندة الكفاح 
الفلسطيني، باعتبارها أول هيئة جمعوية تأسست للدفاع عن القضية 

الفلسطينية كقضية وطنية عربية إسالمية وإنسانية.

وفي هذا السياق، أيضا نثمن عاليا التحركات الفورية التي قام بها 
جاللة امللك محمد السادس أمير املؤمنين، وبصفته رئيس لجنة القدس 
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، من خالل االتصاالت التي أجراها 
جاللته، مع كل من الرئيس الفلسطيني واألمين العام لألمم املتحدة، 
وكذا الرسالة التي بعثها جاللته، للرئيس األمريكي وتكليف جاللته لوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باستدعاء القائمة بأعمال السفارة 
األمريكية بالرباط. علينا كأمة إسالمية وعربية، أن نعترف بأن الرئيس 
ما  ألنه  االستفزازي،  قراره  املشجعة إلصدار  األراضية  األمريكي وجد 
كان بإمكانه اإلقدام على هذه الخطوة االستفزازية لوال الوضع العربي 
اإلسالمي املتردي املطبوع باالنقسام والتشتت ومظاهر الحروب الباردة 
والساخنة في العديد من الدول العربية، هذا التشتت الذي انعكس على 

املنظمات اإلقليمية كجامعة الدول العربية مثال.

من هذا املنطلق، فإن هذا القرار الذي نعتبره في الفريق االستقاللي 
الوحدة والتعادلية بكل من الغرفة األولى والثانية، بمثابة زلزال حقيقي 
في العالقات الدولية املعاصرة يضع األمة العربية واإلسالمية على محك 
بما يحمله من دالالت على مستقبلها ملطالبة اليوم أكثر من أي وقت 
م�ضى االستفادة من هذا الدرس األليم الذي يعتبر بمثابة إعالن للحرب 
والعدوان ضد األمة اإلسالمية والعربية، وكل القوى املحبة للسالم، 
ودعوة رسمية لدفن عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، ذلك 
تحاك ضدها  التي  املؤامرات  جميع  ملواجهة  توحيد صفها  أجل  من 
وتعيد مجد قرار املقاطعة لسنة 1973. إننا ننشاد الرأي العام األمريكي، 
للتعاطي مع القرار بما يقتضيه من حكمة وتبصر ومصلحة الشعب 

األمريكي.

الفصائل  كافة  ندعو  الخطير،  القرار  هذا  بشدة  ندين  وإذ  إننا 
الفلسطينية إلى توحيد صفوفها أكثر من مرة، وتجاوز خالفاتها حتى 
تتمكن من مواجهة االحتالل اإلسرائيلي الجائر وهي أكثر صالبة وأسمع 

صوتا.

بايةنةيبارؤسةء،

الدبلوماسية  أدواتنا  ومعارضة،  أغلبية  جميعا  نسخر  أن  علينا 
البرملانية للدفاع عن قضية فلسطين لدى املنظمات والهيئات الدولية 

وبرملانات دول العالم. علينا ونناشد أجميع دول الحكومات العربية إلى 
مقاطعة التطبيع بأي شكل من األشكال مع الكيان الصهيوني بطريقة 

مباشرة أوغير مباشرة.. شكرا.

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  يعتزم  السياق،  هذا  وفي 
الكيان  مع  التطبيع  منع  إلى  يرمي  قانون  مقترح  تحيين  على  العمل 
الصهيوني حاليا، مع دعوة باقي الفرق واملجموعات النيابية بكل من 
مجلس املستشارين ومجلس النواب لتبني هذه املبادرة التي كانت عليها 
مالحظات في السابق. كما أقترح على غرار ما اقترحه زميلي األخ األزمي 
أقترح تسمية هذه القاعة بقاعة القدس للجلسات العامة. فمزيدا من 
الصمود والتعبئة في فلسطين العزيزة مرددين ما قاله سبحانه وتعالى : » 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون« 
صدق هللا العظيم. عاشت فلسطين حرة أبية والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد املستشار محمد البكوري 
بإسم فريق التجمع الوطني لألحرار.

بمليتشةليباي ديمحمديبابكولييلئيسيفريقيباتجمعيباوطنيي
األحربل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديلئيسيمجلسيبادوبب،

باي ديلئيسيمجلسيبمليتشةلين،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيباوزلبء،

سعةنةيسفي4ين اليفليطين،

باي دبتي بايةنةيبا 4ملةن ينيبملحت4مين،

بلحضوليباكريم،

نجتمع اليوم بالبرملان املغربي، في جلسة تضامنية طارئة تفاعال مع 

القرار الجائر واألرعن لرئيس الوالية املتحدة األمريكية القا�ضي بإعالن 
القدس عاصمة إلسرائيل، ومن جانب واحد في خرق سافر للقانون 

الدولي ومواثيق األمم املتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن...

باي ديبارئيس:

نطلب من السيدات والسادة البرملانيين التزام املكان نظرا ألهمية 

الجلسة، شكرا لكم جميعا.
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بمليتشةليباي ديمحمديبابكولييلئيسيفريقيباتجمعيباوطنيي
األحربل:

لجاللة  والشجاعة،  الجريئة  السريعة  املواقف  مع  تفاعال كذلك 
امللك حفظه هللا باعتباره رئيس لجنة القدس، مواقف نوه بها العالم 
بأسره وذلك من خالل الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس األمريكي وكذا 
األمين العام لألمم املتحدة. وهو ما يعكس اإلنشغال العميق لجاللته، 
بتداعيات هذا القرار الغير املحسوب العواقب، تفاعال كذلك مع املسيرة 
الحاشدة التي خرج فيها الشعب املغربي بكل أطيافه السياسية والنقابية 
والجمعوية في مدينة الرباط يوم أمس عبرت بصوت واحد أن فلسطين 
عربية والقدس عربية فسحقا سحقا للصهيونية. مواقف ثابتة للمملكة 
املغربية تجاه القضايا العادلة لألمة العربية واإلسالمية، وعلى رأسها 

قضية القدس الشريف.

باي دينيبارئييين،

والتجمع  املستشارين  بمجلس  لألحرار  الوطني  التجمع  فريقي 
الدستوري بمجلس النواب، يدينون وبشدة هاته املواقف املزاجية وغير 
املسؤولة لإلدارة األمريكية الجديدة، ويدعو إلى إعمال مبدأ الحكمة 
والتبصر والعودة إلى طاولة الحوار الجاد واملسؤول لبعث مفاوضات 
كانت  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  املتوقفة، حيث جعل  السالم 
تقود مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اليوم طرفا 
في هذا النزاع، أرجعت العملية السلمية إلى نقطة الصفر، وأدخلت 
نفسها ضمن الدول املارقة على القانون الدولي، مبرزين للعالم بأسره 
بأن إقرار الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني بإعالن دولته املستقلة 
اليوم  تعرفها  التي  األزمات  تبقى مفتاحا لحل كل  القدس  وعاصمتها 
منطقة الشرق األوسط وأوضاعه امللتهبة التي أتت على األخضر واليابس 
وجعلت من هذه املنطقة بؤرة توتر دائمة تنعكس بتأثيرها على املنطقة 
العربية ليس على املنطقة العربية واإلسالمية فحسب وبل على العالم 
بأسره، على اعتبار أن مثل هذه القرارات ستؤجج من جديد الوضع 
اإلقليمي وستذكي التطرف األعمى وستحرج الجهود الدولية املتراصة 
ملحاربة »داعش« ومختلف القوى الظالمية املتطرفة في العالم من أي 

جهة كانت.

باي ديبارئيس،

لقد كانت اململكة املغربية، وستبقى دائما الحضن الدافئ لقضية 
القدس على اعتبار أن القدس هي العاصمة الشرعية لدولة فلسطين، 
القدس عاصمة الديانات السماوية الثالث، القدس عاصمة للبشرية 
جمعاء ولن نتوانى ملكا وشعبا قيد أنملة في الدفاع عنها وعن البيت 
املقدس، منوهين في هذا اإلطار بإنجازات »وكالة بيت مال القدس« التي 
تقف شامخة صامدة في وجه اإلنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة تحت 
ذريعة بحثهم املتواصل لهيكلهم املزعوم، حيث ال زالت إلى اليوم عمليات 
التدنيس وأعمال الحفر متواصلة لقبة الصخرة. نتوجه من هذا املنبر 

إلى الكيان الصهيوني وإلى كافة الدول الداعمة لها ضدا على املنتظم 
الدولي، طالبين منهم إعمال منطق الحكمة والعقل في التعاطي مع ملف 
مصلحة  أن  اعتبار  على  عام،  بشكل  الفلسطينية  والقضية  القدس 
البلدين تقت�ضي بناء سالم دائم وشامل، هذا السالم ال يمكنه أن يتحقق 
دون حل الدولتين وحقوقهما املشتركة على القدس ألن أي حل أو مناورة 
تخرج عن هذا السياق وتذهب في اتجاه تحويره تبقى محاولة يائسة 
لطمس تاريخ ومعالم هذه املدينة الروحية العريقة، يبقى عبثا تزييف 
فاضح للثرات اإلنساني املسجل في كتب األديان السماوية، ال تنجح 
أبدا ألن مدينة القدس ستبقى صامدة، حاملة لهويتها، لها رب يحميها، 
وشعوب عربية وإسالمية، وأمم أوروبية وآسيوية، وأمريكا مقتنعة تمام 
اإلقتناع بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره 
حيث تواصل هذه األمم الدفاع عنها في كافة املنتديات العاملية. إنها نصر 
النبي الرسول صلى هللا عليه وسلم شفيع هذه األمة، هي أولى القبلتين 

وثالث الحرمين الشريفين.

املقدسة  لألرض  أن  للعالم  نؤكد  أن  إال  فريقينا،  في  يسعنا  ال 
املسلمين،  قلوب  في  رفيعة  ومكانة  متميز  مكان  األق�ضى  وللمسجد 
فالقدس واألق�ضى يسكنان قلب كل مسلم، وأن القرآن الكريم وصف 
أرض بيت املقدس بصفات البركة والطهر والقدسية، وجاءت اإلشارة 
إلى قدسية هذه األرض حين أقسم هللا بها مع غيرها في سورة التين 
»والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد األمين«. وحين قال مو�ضى عليه 
السالم » يا قوم ادخلوا األرض املقدسة التي كتب هللا لكم وال ترتدوا 

على لدباركم فتنقلبوا خاسرين« سورة األعراف.

إذن أختم مداخلتي بهذه الكلمات، ال يلزمك أن تكون فلسطينيا 
لتحب فلسطين. حبها ال يعرف جنسية أو هوية، حبها يكون بالفطرة، 
�ضيء يشبه حبنا ألمهاتنا بال تفكير. إنه أقل ما يمكن أن نعبر به كمغاربة 
األنبياء  أرض  املقدسة،  األرض  بهذه  ارتباطنا  لتبيان  بأسره  للعالم 
والرسل، أرض التسامح والتساكن الديني، وأننا نبقى مناصرين للقضية 
هذه  في  تدق  واألجراس  املآذن  وتعود  اإلستعمار  ينجلي ظالم  أن  إلى 
األرا�ضي املغتصبة، صامدون للدفاع عنها. وأكيد أن حليفنا سيكون 
النصر إن شاء هللا تعالى، ما دمنا على طريق النضال املستمر، مؤمنين 

بعدالة هذه القضية والسالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيد النائب سعيد أمسكان.

بادةئبيباي ديسع ديأميكةن:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني آاهي صحبهيأجمعين.

باي دينيبارئييين،

باي ديلئيسيبلحكومل،
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بايةنةيباوزلبء،

زم التييبادةئبةتي زمالئييبا 4ملةن ينيبملحت4مين،

يشرفني أن أشارك في هذا النقاش، باسم فريقي الحركة الشعبية 
املخصصة  الطارئة  اإلستثنائية  الجلسة  هذه  في  البرملان،  بمجل�ضي 
وإدانتنا  شجبنا  �ضيء  كل  قبل  ألعلن  الشريف،  القدس  لقضية 
واستنكارنا لقرار الرئيس األمريكي غير املسبوق، بنقل سفارة الواليات 
املتحدة األمريكية إلى القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين، 

ولإلعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

سافرا  خرقا  واملتهور  الطائش  القرار  هذا  نعتبر  اإلطار،  هذا  وفي 
وانتهاكا  قيل،  كما  الدولية  الشرعية  وقرارات  املتحدة  األمم  ملواثيق 
صارخا للوضع التاريخي والروحي والرمزي للقدس، باعتبارها تراثا عامليا 
والحضارات. فضال عن  السماوية  الديانات  وتعايش  للتسامح  ورمزا 
خدشه، أي القرار، لكبرياء أكثر من مليار ونصف من املسلمين وماليير 

أخرى من غير املسلمين.

إن هاذ القرار الجائر، السيد الرئيس، الذي يحمل بين طياته تغوال 
وتحديا وابتزازا وإهانة للكرامة العربية واإلنسانية، من شأنه أن يطلق 
اإلتفاقات  كل  ويجعل  السالم،  كل مخططات  على  الرحمة  رصاصة 
والتوافقات وما يسمى بجهود السالم، مجرد وهم وسراب. واألخطر من 
ذلك، أن مثل هذا القرار من شأنه كذلك، تصويغ اإلرهاب والتطرف وال 
يمكنه أن يعود على املنطقة وعلى العالم برمته إال بالويالت والدمار، 

بما في ذلك إسرائيل.

ومن هذا املنطلق، حضرات السيدات والسادة، نتساءل هل يمكن 
الوثوق بعد اليوم، بأن هذه الدولة ال زالت راعية للسالم؟ إن هذا القرار 
الذي أجج مشاعر املسلمين، والعرب، وكل محبي السالم في العالم، 
يسائل شرعية دولة عظمى توصف بأنها دولة املؤسسات والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان. فهل يمكن اإلستكانة إلى قرار أحادي الجانب لم يجرؤ 
أي أحد من الرؤساء األمريكيين السابقين على اتخاذه من قبل. إننا في 
الوقت الذي نثمن عاليا مواقف مجمل دول العالم املنددة بهذا املوقف 
بأن  ومؤسساتها  أمريكا  عقالء  الوقت،  نفس  في  ندعو  فإننا  األرعن، 
ينفضوا ضده، إلعادة األمور إلى نصابها وفق القانون الدولي ومواثيق 

األمم املتحدة.

والسيدات،  السادة  الرئيس، حضرات  السيد  القدس،  تاريخ  إن 
تعود إلى أكثر من 5000 سنة، وسبق ميالد املسيح بأكثر من 4000 سنة، 
وتعرضت خاللها هذه املدينة للتدمير عدة مرات وإعادة البناء مرات 
أخرى، وحوصرت 23 مرة، وهوجمت أكثر من 52 مرة، لكنها لم تكن في 

يوم من األيام أبدا عاصمة إلسرائيل ولن تكون.

باي ديبارئيس،

تقول بعض املراجع بأن عمر بن الخطاب هو الذي فتح القدس، 

واسترجعها صالح الدين األيوبي من أيدي الصليبيين، وأعاد استرجاعها 
نهائيا امللك صالح نجم الدين أيوب. إلى حين »وعد بلفور« املشؤوم 
وإعالن الدولة اإلسرائيلية سنة 1948، من طرف »دافيد بن غوريون«. 
الذي  للقدس  الشرقي  الجزء  في ضم  تمثلت  الكبرى  اإلنتكاسة  لكن 
كان تابعا للسيادة األردنية بعد حرب 1967. وإمعانا الستفزاز مشاعر 
املسلمين، أعلن »الكنيست« اإلسرائيلي سنة 1980 القدس عاصمة 

إلسرائيل وهو ما تصدى له قرارا مجلس األمن الدولي 476 و478.

باي ديبارئيس،

قوى  مخططات  بأن  بامللموس،  تبين  األحداث  كرونولوجيا  إن 
املصالح كانت تسير دوما في اتجاه تهويد القدس، عبر التوظيف لنتائج 
مواجهة  ونهاية  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد  الجديد،  العالمي  النظام 
املعسكرات، واستثمار النتائج الكارثية، ملا بعد النكسة وسقوط وهم 
القومية العربية وطبعا طغيان املصالح اإلنتقائية على منفعة الشعوب. 
مخطط يتمثل في إضعاف قدرات العرب واملسلمين واإلستيالء على 
اإلحتياط العالمي من البترول ثلثه في الخليج العربي الفار�ضي، والثلث 
الدول  في  القالقل والصراعات  افتعال  في بحر قزوين. وكذلك  اآلخر 

املحادية واملساندة لدولة فلسطين.

إننا نؤكد السيد الرئيس، بهذه املناسبة، بأن هذا الحدث الصادم 
يجب أن يكون عبرة لوضع حد لواقع التشردم العربي، فليست هناك 
إال وصفة واحدة وهي ترك الخالفات جانبا، وبناء الوحدة الفلسطينية 
والعربية على أسس متينة. متطلعين إلى قرارت جريئة تفرض السالم، 
السالم لضمان الحق الفلسطيني املشروع في إقامة دولته املستقلة، 

وعاصمتها القدس الشريف.

تطلعنا كذلك السيد الرئيس، كبير إلى أن تتمكن الدول العربية 
لدولة  اإلنتصار  من  املقيتة  الطائفية  وتخترقها  الحروب  تمزقها  التي 
البنادق  زناد  واستبدال  والتطرف  اإلرهاب  مغارات  بدل  املؤسسات، 

بلغة الحوار واملصالحة.

باي دينيبارئييين،

في ختام هذه الكلمة، ال يسعنا في الحركة الشعبية إال التعبير عن 
فخرنا واعتزازنا بالجهود الجبارة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره 
البطولية والشجاعة لنصرة  القدس، ومواقفه  هللا، على رأس لجنة 
الحق الفلسطيني. كما نشيد بمواقف الشعب املغربي الذي كانت مسيرة 
أمس األحد، أسمى تعبير عن نصرته الدائمة للقضايا العادلة باستثناء 
القضية الفلسطينية طبعا. بهذه املناسبة، ندعو البرملان بمجلسيه، 
إلى التحرك في مختلف املحافل القارية والدولية، عبر الشعب الدائمة 
ومجموعات الصداقة، لكشف خطورة القرار والعمل على التأثير من 
أجل وقف تبعاته على املنطقة وعلى السلم واألمن العامليين. وشكرا 

السيد الرئيس.
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باي ديبارئيس:

بإسم  أمام  الرئيس شقران  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
الفريق اإلشتراكي.

بادةئبيباي ديشقربنيأمةميلئيسيبافريقيبالشت4بكي:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دينيبارئييينيبملحت4مين،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت4م،

بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبادوببي بمليتشةلينيبملحت4مين،

الشعب  خاللكم  ومن  املحترم،  فلسطين  دولة  سفير  السيد 
الفلسطيني الشقيق،

فلسطين محفورة في القلب والعقل معا، دماء تجري في العروق، 
هواء يسري بنا للقدس، حلما، أمال. للقدس جمال فلسطيني، للقدس 
سحنة فلسطينية، حمضها النووي فلسطيني. هذا هو الواقع، وهذا ما 
يجعلنا مطمئنين أن املستقبل باملنطقة مهما كانت الظروف اليوم، لن 

يكون إال فلسطينيا.

باي دبتي بايةنة،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بالبرملان بغرفتيه 
الشعب  مع  للتضامن  املخصصة  الجلسة  هذه  في  والثانية،  األولى 
بوضعية  املتعلقة  األخيرة  بالتطورات  ارتباطا  الشقيق،  الفلسطيني 
الصريح  التعبير  نجدد  أن  إال  البدء  في  يسعنا  وال  الشريف.  القدس 
واملبدئي عن تضامن الفريق اإلشتراكي مع الشعب الفلسطيني لحيازة 
حقوقه كاملة غير منقوصة، إلقامة دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف. تضامن كان دائما في صلب نضاالت اإلتحاد اإلشتراكي 
هامة  محطات  التاريخ  يسجل  إذ  مكوناته،  بكل  الشعبية  للقوات 
وأساسية، كان لحزبنا فيها حضور دائم وانخراط كلي نصرة للشعب 

الفلسطيني الشقيق في مساره النضالي من أجل قضيتنا العادلة.

تزال كذلك، قضية وطنية  الفلسطينية، وال  القضية  كانت  لقد 
مغربية بامتياز ملكا وحكومة وشعبا، دائمة الحضور رسميا وشعبيا. 
واليوم ونحن نتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، فإننا وال شك، إنما 
نعكس بمعية باقي الفرق، ما يختلج أفئدة كل املغاربة ومحبي السالم 
عبر العالم بخصوص قضية مصيرية ال يمكن القبول إال بحل عادل لها 
يجسد إرادة الشعب الفلسطيني الشقيق في إطار الشرعية والقوانين 
الدولية. إن مدينة القدس، وكما جاء في الرسالة املوجة من قبل جاللة 
امللك محمد السادس إلى الرئيس األمريكي »دونالد ترامب« بخصوصيتها 
الدينية الفريدة، وهويتها التاريخية العريقة، ورمزيتها السياسية الوازنة، 

يجب أن تبقى أرضا للتعايش وعاملا للتسامح بين الجميع. القدس مدينة 
سالم وقرار الرئيس األمريكي باإلعتراف بها عاصمة إلسرائيل هو قرار 
خارج الشرعية الدولية، هو قرار مرفوض قانونا وواقعا، وهو تجسيد 
حي الستمرار الواليات املتحدة في سياساتها املساندة لإلحتالل اإلسرائيلي 
الغاشم والداعمة للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ملساعدة 
إسرائيل على كل املستويات العسكرية والدبلوماسية والسياسية، هذا 
القرار يعتبر تحديا لكل الشعوب الداعمة للسلم والسالم عبر العالم 
وتماديا في إشعال نيران الفتنة والنزاعات في منطقة الشرق األوسط 
والزج بها في كل أشكال الصراعات الدامية. األمر وعلى عكس ما تتوهم 
إسرائيل ومن يدور في فلكها ال يمكن أن يختزل مطلقا في سياسة األمر 
تظل  بها  املرتبطة  املحطات  بتواتر  الفلسطينية  القضية  الواقع، ألن 
هاجسا متوارثا من جيل إلى جيل بنفس القوة، والصمود، واإليمان 
املبدئي بأن الكلمة األخيرة ال يمكن إال أن تكون كلمة تجسيد إلرادة 

األحرار واملدافعين عن الحق الفلسطيني عبر العالم.

باي دينيبارئييينيبملحت4مين،

باي دبتي بايةنةيبملحت4مين،

إن القضية الفلسطينية العادلة، كانت دائما وال تزال في صلب حياة 
حزبنا اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية ونضاالته من أجل التحرير 
والديمقراطية، وتسجل عددا من املحافل الدولية منذ عقود من الزمن 
املواقف املبدئية والثابتة في دعم األشقاء الفلسطينيين ونضالهم من 
أجل فلسطين الحرة بعاصمتها القدس الشريف. كان على عاتق الحزب، 
قيادة وقواعد واجب الدفاع املستمر عن القضية الفلسطينية كقضية 
وطنية من الشهيد املهدي بنبركة بتحركاته ومواقفه السياسية لفضح 
الثالث،  العالم  دول  في  خاصة  التوسعية  وإستراتيجيتها  الصهيونية 
إلى الشهيد عمر بن جلون بنضاالته نصرة للقضية وكتاباته املواكبة 
لنضاالت الشعب الفلسطيني فكرا وتنظيرا، مرورا بمؤتمرات الحزب 
التي ظلت تخصص حيزا هاما  الوطن وصحافته  وأنشطته عبر ربوع 
للقضية الفلسطينية كعنوان اللتزام دائم ومستمر وقطاعات الحزب 
واملبدئي  الروحي  اإلرتباط  من  مطلقا  برامجها  تخلو  لم  التي  املوازية 
للشبيبة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الفلسطيني،  الشعب  بنضاالت 
اإلتحادية التي قدمت للقضية الفلسطينية وردة من شبابها املناضل 
الشهيد محمد كرينة. ودون أن نن�ضى، دون أن نن�ضى بطبيعة الحال 
الدور األسا�ضي لإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية بمعية أحزاب وطنية 
تاريخية في تأسيس أول إطار مغربي لدعم نضاالت الشعب الفلسطيني، 

متمثال في الجمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

واقع  وال شك  تسائل  وطنية،  كقضية  الفلسطينية  القضية  إن 
عاملنا العربي الذي يجب أن تتوحد جهوده نحو بناء جماعي تتحقق معه 
النهضة العربية في شتى املجاالت بالشكل الذي يساهم بشكل إيجابي 
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في خدمة املنطقة وشعوبها بعيدا عن عدد من الحسابات السياسية 
الضيقة، التي نسجل باعتزاز كيف أن بالدنا تعمل على واجهات متعددة 

من أجل تجاوزها بحكمة وبعد نظر.

كفريق  نجدد  أن  إال  املقتضبة،  الكلمة  في ختام هذه  يسعنا  وال 
اشتراكي بالبرملان، التزامنا الدائم واملبدئي وانخراطنا املستمر في دعم 
القضية الفلسطينية، مؤمنين كل اإليمان بأن معركة التحرير مستمرة 
وأنه مهما طال الزمن أو قصر ال يمكن مطلقا القبول بوضع ال يستجيب 
لتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاالته من أجل دولة حرة 

مستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والسالم عليكم.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد املستشار عبد اللطيف أوعمو بإسم مجموعة 
التقدم واإلشتراكية.

بمليتشةليباي ديعبديبالط فيأعمويمنيقيمجموعليباعملي
باتقدمي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

بايةنةيلؤسةءيبلحكوملي با 4ملةن،

باي ديسفي4ين اليفليطين،

باي دبتي بايةنةيبا 4ملةن ين،

يشرفني باسم رفاقي في التقدم واالشتراكية أعضاء الغرفتين، أن 
أتناول أملا وجرحا في قلوبنا جميعا، بأن أقدم أمامكم باسم رفاقي وجهة 
نظرنا في هذا القرار الجائر، ومن هذا التصرف األرعن والظالم، والذي 
ال نجد له أي مبرر أو مصوغ كيفما كان، مهما كانت قوة العالقات التي 
تربط بين الشعبين املغربي واألمريكي، ومهما كان موقع أمريكا كقطب 

بارز في خريطة التوازنات الجيوستراتيجية في العالم.

إننا في حزب التقدم واالشتراكية، نشعر بجرح عميق يخترق أجسادنا 
ووجداننا ككل املغاربة الذين وقفوا البارحة بآالف وقفة رجل واحد في 
مسيرة شاحذة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للقرار األمريكي 
بنقل سفارة أمريكا إلى القدس الشريف، ملا يحمل هذا القرار من دالالت 
ومعاني، بل بأن أمريكا سائرة في مسار تنفيذ مخطط صهيوني الذي 
انطلق منذ إعالن »وعد بلفور« املشؤوم، وماضيا في طريق دعم تحقيق 
حلم بناء دولة إسرائيل الكبرى على أنقاض أجساد وجماجم الشعب 
الفلسطيني املقاوم اعتمادا في ذلك على إمالء القرارات وفرد اإلرادة 
األحادية واستخدام العنف واإلكراه والغطرسة والتحايل على التاريخ 
وعلى الذاكرة اإلنسانية املشتركة بدون خجل أو حياء، ودون أخذ العبرة 
من التاريخ متنكرة في ذلك اللتزاماتها الدولية ولكل املقومات األخالقية 

واألعراف الدولية القائمة.

إننا نعتبر أن هذا التصرف غير مقبول ومرفوض وغير مشروع، وهو 

إعالن غير محسوب العواقب، وهو يعني صراحة رفض حقوق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة، كما أنه يدق مسمارا آخر في نعش 
حل إقامة الدولتين، ويعزز من موقف االحتالل، وهو بذلك ال يهين 
في جميع  وللمسلمين  العربي  للعالم  إهانة  بل  الفلسطينيين وحدهم 
أنحاء العالم. هو إهانة صريحة لكل القوى والشعوب الساعية واملحبة 
للسالم، وهو إهانة للثقافة وللتاريخ ولكل القيم املشتركة، فيه إهانة 

صريحة للوضع الخاص ملدينة القدس.

بالرعونة  إال  يمكن وصفه  ال  القرار  هذا  فإن  ذلك،  من  انطالقا 
والغطرسة واألنانية والجبروت، وهو محاولة فرض وجهة نظر واحدة 
في العالم، قرار يوحي بتوجه إمبريالي متعصب ال يكترث للتاريخ وال يعير 
نضاالت شعوب املنطقة وتحررها أي إهتمام، رغم انتكاسته الكثيرة 
كياناتها  وتمزيق  تشتيتها  إلى  يسعى  ذلك  عن  فضال  وهو  واملتكررة، 
ووحدتها تسهيال لفرض مشروع الشرق األوسط الكبير تحت هيمنة 
إسرائيل وزعامة أمريكا. هذا املشروع الذي نفذ شرطه األول الرئيس 
السابق ألمريكا »بوش« اإلبن عندما أعلن حربا على دولة العراق خارج 
كل القواعد واألعراف الدولية وبعيدا عن مظلة األمم املتحدة. وهو 
اليوم يتحمل وحده مسؤولية ما ترتب عن ذلك من دمار وتقتيل وخراب 
للحضارة اإلنسانية في الشرق األوسط، يتحمل ما أصاب شعوب سوريا 
التي ذهبت  الدامرة  الويالت والحروب  آثار  وليبيا واليمن وغيرها من 

ضحيتها ماليين األبرياء.

لقد اختار الرئيس األمريكي الحالي بالتأكيد، السير على نهج سلفه 
معتمدا في تعصبه وتطرفه وغطرسته وقدرته على خلق ظروف وأوضاع 
جيوستراتيجية جديدة باملنطقة، مرتكزا في ذلك على التالعب بأوتار 
أبشع  في  والطائفية  الدين  واستغالل  وتأجيجها  القائمة  الصراعات 
صورها، إنها جريمة في حد ذاتها ضد اإلنسانية. إن علينا أن نكون اليوم 
أقوياء في مواجهة غطرسة وتسلط رئيس الواليات املتحدة، وأن نعلن 
موقفا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس. إن حقنا 
في القدس كمغاربة قائم ومنذ قرون وأن ترؤس املغرب للجنة القدس 
لم يكن طرفا أو مجرد وظيفة مؤسساتية دولية، بل هي ترسيخ اللتزام 
تاريخي بموقع ومكانة هذه املدينة في قلوب وفي شعور وفي ذاكرة كل 

املغاربة.

وإننا بصفتنا نواب ومستشاري األمة، نشجب بقوة هذا التصرف 
الصادر عن رئيس أمريكا في حق القدس واملقدسيين، وفي حق الشعب 
مباشرا  عدوانا  ونعتبره  وعواقبه  تداعياته  من  ونحذر  الفلسطيني، 
وإعالنا غير مسبوق في حق اإلنسانية. إننا نؤيد ما ورد في الرسائل امللكية 
املوجهة إلى األمين العام لألمم املتحدة، وإلى الرئيس األمريكي، داعيا إياه 
إلى التراجع عن موقفه والرجوع إلى سكة الصواب وبذل مجهود التوفيق 
للقضية  بلورة حل عادل وشامل  أفق  في  الطرفين  نظر  بين وجهات 
الفلسطينية. ومهما تطورت األوضاع باملنطقة، ومهما كان نفاق البعض 
وتردد البعض اآلخر، وسنبقى راعين لشعار تحرير فلسطين وحماية 
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القدس باعتبارها ملكا جماعيا لإلنسانية وعاصمة لدولة فلسطين، 
وهذا ليس غريب عن الشعب املغربي الذي ظل دائما موحدا مدافعا 
عن قيم التضامن والتالحم والتعايش كجسد واحد في مختلف الديانات 
للتوجهات  الرافض  موقفهم  بإعالن  املغاربة  اليهود  عنه  عبر  ما  وهو 
الصهيونية الطامعة في حقوق الفلسطينيين وخروجهم للتظاهر بجانب 

باقي املواطنين املغاربة.

وإذ نجدد باسم برملانيي حزب التقدم واإلشتراكية، دعمنا الكامل 
والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ندعو الصف الفلسطيني والدول 
العربية واإلسالمية إلى التوحيد، وندعو املجتمع الدولي إلى التجند من 
أجل ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحماية الوضع الخاص 

ملدينة القدس. وشكرا لكم السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد املستشار عبد اإلله حفظي باسم فريق اإلتحاد 
العام ملقاوالت املغرب.

بمليتشةليباي ديعبديبإلاهيحفظييلئيسيفريقيبالتحةنيباعةمي
ملقة التيبملغرب:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي دبنيبارئييةنيبملحت4مةن،

باي ديلئيسيبلحكومليبافةضل،

بايةنةيباوزلبءيبملحت4مون،

باي دبتي بايةنةيبادوببي بمليتشةل نيزمالئييبملحت4مين،

معةلييسفي4ين اليفليطينيبلحرةيبمليتقلل،

إن فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، يعرب عن غضبه الشديد، 
باإلعتراف  القا�ضي  ترامب  األمريكي  الرئيس  لقرار  القاطع  ورفضه 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، من خالل نقل سفارة الواليات املتحدة إليها. 
إن مبررات الرئيس األمريكي بكون قراره ليس سوى اعتراف بأمر واقع، 
وأنه ال يغير شيئا من هذا الواقع، هي مبررات مرفوضة بقوة رفض هذا 
الواقع نفسه، ألنه واقع فرضته إسرائيل بالقوة ضدا على قرارات األمم 
املتحدة منذ بداية احتاللها فلسطين، وعملت على تكريسه بتصويت 
»الكنيست« سنة 1980، على قرار ينص على أن القدس هي عاصمة 
إسرائيل الكاملة واملوحدة، وهو ما رفضه مجلس األمن الدولي موجها 
اللوم إلى إسرائيل على ما تقوم به من إجراءات في القدس تعتبر انتهاكا 
للقانون الدولي، ومن شأنها أن تمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949 على الجزء الشرقي من القدس، ويفترض أن تكون 
املدينة ضمن محافظة القدس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
كما جاء في لفظ القرار، وبالتالي رفض مجلس األمن كل تغيير لطابع 

مدينة القدس واضعا في اعتباره الوضع الخاص لهذه املدينة وضرورة 
حماية البعد الروحي والديني الفريد لألماكن املقدسة فيها، والحفاظ 
على هذا البعد. وألن إسرائيل لم تمتثل للقرار 476، صدر عن املجلس 
بعد شهرين في غشت 1980 قرار جديد يحمل رقم 478 يؤكد على عدم 
اإلعتراف بالقانون اإلسرائيلي املشار إليه بشأن القدس، ويدعو الدول 
وقد  املقدسة،  املدينة  من  الدبلوماسية  بعثاتها  إلى سحب  األعضاء 
صوت جميع أعضاء املجلس على القرار 478 باستثناء الواليات املتحدة 

األمريكية التي امتنعت عن التصويت.

وأجهزتها  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  فقد  وللتذكير 
وخاصة مجلس األمن العديد من القرارات بشأن اإلحتالل اإلسرائيلي 
وانتهاكاته، عدد منها يتعلق بمدينة القدس، وأبرزها 12 قرار كلها تدين 
محاولة إسرائيل ضم املدينة وتغيير وضعها ومعاملها، 6 من هذه القرارات 
سبقت القرارين 476 و478 كان آخرها القرار رقم 2334 والصادر في 
دجنبر 2016 والقا�ضي بمطالبة وقف األنشطة اإلستيطانية باألرا�ضي 
تغييرات داخل  بأي  القدس، وإعالن عدم اإلعتراف  فيها  بما  املحتلة 
حدود يونيو 1967. وبناء على ما سبق، نرى في القرار األمريكي انقالبا 
على تاريخ املنطقة، وعلى طبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي، وانقالبا 
على القرارات الدولية التي تجمع كلها على أن مدينة القدس وبسبب 

خصوصيتها الدينية يجب أن ال تخضع ألي تغيير في وضعها وطابعها.

ومن هذا املنطلق، فإننا في فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
الدولي  اإلجماع  مع  يتما�ضى  يتعارض وال  الذي  األمريكي  بالقرار  نندد 
الذي نص عليه قرار مجلس األمن رقم 1980-478 والذي يعارض ضم 

إسرائيل للقدس الشرقية كجزء من عاصمة موحدة.

باي ديبارئيس،

إننا نعتبر قرار الرئيس األمريكي بمثابة محاولة لفرض أمر واقع جديد 
يخالف كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سبقه رفع الحضر من 
قبل إسرائيل عن زيارات أعضاء »الكنيست« للمسجد األق�ضى املبارك، 
والسماح لهم بالدخول إلى الحرم القد�ضي تحت حماية الشرطة وهو 
قرار يرمي في عمقه وجوهره إلى التمهيد لتقسيم املسجد األق�ضى غير 

عابئة باملناشدات الدولية بعدم تغيير الوضع القانوني في تلك األماكن.

باي دبنيبارئييةنيبملحت4مةن،

إن موقف اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، وفريقه البرملاني هو نفس 
موقف املغاربة قاطبة، في اصطفاف وراء صاحب الجاللة حفظه هللا، 
الذي عبر عنه بوضوح بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيس لجنة القدس 
املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، في الرسالة املوجهة لألمين العام 
لألمم املتحدة، والرسالة املوجهة لرئيس الواليات املتحدة األمريكية، 
بعد إعالن هذا األخير عن قراره غير محسوب العواقب بنقل السفارة 

األمريكية إلى القدس.

إن من شأن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس األمريكي أن تؤثر سلبا 
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على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وذلك اعتبارا لكون الواليات املتحدة األمريكية أحد الرعاة األساسيين 
لعملية السالم، والتي كانت تحظى بثقة جميع األطراف. فما العمل إذن؟ 
املطلوب منا جميعا التحرك لدى األمم املتحدة ومنظماتها، إلدانة القرار 
األمريكي ألن ميثاق األمم املتحدة الذي وقعت عليه جميع دول العالم 
بما في ذلك أمريكا نفسها، ينص بوضوح على عدم جواز أن تصدر الدول 
تشريعات وقوانين تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة وقراراتها امللزمة. وفي 
هذا اإلطار، فإن ردود الفعل األوروبية والدولية الرافضة للقرار تشجع 
على مزيد من التفاعل مع الرأي العام األوروبي، وإبقاء القضية حية 

ومتفاعلة في كل املنظمات الدولية.

وبهذه املناسبة، فإننا نهيب بالبرملان املغربي دعوة كافة برملانات العالم 
إلى ضرورة التصدي  البرملانية الدولية  البرملانات الدولية،  واملنظمات 
لقرار اإلدارة األمريكية املخالف للشرعية الدولية، مع تحسيسهم إلى 
ما قد يكون لهذا القرار من تداعيات في املنطقة وخارجها، ذلك أن 
املساس بالوضع القانوني والتاريخي املتعارف عليه للقدس ينطوي على 
خطر الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، واملس 
مفاوضات  إلستئناف  مالئمة  أجواء  لخلق  الهادفة  الدولية  بالجهود 
السالم. كما قد يف�ضي إلى مزيد من التوتر واإلحتقان وتقويض كل فرص 
السالم، ناهيك عن ما قد يسببه من تنامي ظاهرة العنف والتطرف، مما 
سينسف الجهود الدولية في حربها للقضاء على اإلرهاب. عاشت القدس 

عاصمة لدولة فلسطين الحرة والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

باي ديبارئيس:

فريق  باسم  زروال  محمد  املستشار  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
اإلتحاد املغربي للشغل.

بمليتشةليباي ديمحمديزل ب4:

بايالميعل كم.

بيميهللايبارحمنيبارح م،يبلحمديهللي باصالةي بايالميعلىي
لسو4يهللاي آاهي صحبه.

باي ديلئيسيمجلسيبادوبب،

باي ديلئيسيمجلسيبمليتشةلين،

باي ديلئيسيبلحكومل،

بايةنةيباوزلبء،

باي ديبايفي4يبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبادوببي بمليتشةل نيبملحت4مون،

في خرق سافر لقرارات األمم املتحدة والشرعية الدولية، أقدمت 
اإلدارة األمريكية من خالل إعالن رئيسها اإلعتراف بالقدس عاصمة 

للكيان الصهيوني، على انتهاك حرمة مدينة القدس وهويتها الحضارية 
والدينية والتاريخية، واملس بحق الشعب الفلسطيني التاريخي واملشروع 
في بناء الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إن 
القرار الجائر، املعلن من طرف الرئيس األمريكي، هو استهثار باملجتمع 
الدولي ومؤسساته وقوانينه، وكذا نسف للجهود الجبارة التي قامت 
وتقوم بها عبر التاريخ األمم املتحدة واملنتظم الدولي، وكل القوى الحية في 
إنجاح عملية السالم في املنطقة، واستخفاف وتحقير ملشاعر الشعوب 
اإلسالمية والعربية واملسيحية وإهانة صريحة لها وملقدساتها من أجل 
إسرائيل، مقابل اإلجهاز على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، 

وتكريس الطبيعة اإلستعمارية لهذا الكيان الصهيوني الالشرعي.

إن اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة إلسرائيل، في أفق نقل سفارتها 
إليها، يعد بحق »وعد بلفور« ثانيا، فإذا كان »وعد بلفور« األول جاء 
لزرع الكيان الصهيوني في قلب املنطقة العربية باألرض الفلسطينية، 
فإن »وعد ترامب« يهدف إلى تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل 
كامل. ويعطي الضوء األخضر للصهاينة الغاصبين ملصادرة القدس، 
ممتلكاتهم،  وكل  وبيوتهم  أراضيهم  على  واإلستيالء  سكانها،  وتهجير 
أمريكا  إن  األق�ضى.  باملسجد  والعبث  املستعمرات  بناء  في  والتوسع 
بقرارها املشؤوم هذا، تتوج مسلسل طويال من ضرب وحدة شعوب 
خدمة  دولها  داخل  اإلنقسامات  وتشجع  وتشتيتها،  العربي  العالم 
لصنيعتها إسرائيل، وذلك بدءا باتفاقية »كامب ديفيد« مرورا باتفاقية 
»مدريد« و«أوسلو« و«وادي عربة« ووصوال إلى استخدام لعبة اإلرهاب 
لتدمير العراق وليبيا وسوريا واليمن، كل ذلك لتعبد الطريق للكيان 
األوسط كقوة وحيدة  الشرق  ليتربع على عرش  الغاصب  الصهيوني 

وواحدة في املنطقة.

باي دبتي بايةنة،

كيفما كيقول املثل، كيفما قال ال�ضي األزمي : )رب ضارة نافعة(، 
إذا جاز لنا القول أن لهذا القرار املتهور حسنات، فمن حسناته إماطة 
اللثام عن الواقع العنيد لحقيقة الكيان الصهيوني، وحليفته األمبريالية 
أمريكا، ولزور وبهتان هكذا وعود وخطابات عن الحرية والديمقراطية 
والسالم. لقد انكشفت اللعبة، حتى ال نقول أنها كانت مكشوفة لدى 
كل أحرار هذا العالم إال العمالء، وعميان البصيرة، وتأكد بما ال يدع 
مجاال للشك أن أمريكا كانت والزالت يد الكيان الصهيوني التي يبطش 
بها وينفذ بها مخططاته اإلرهابية والتخريبية في العالم، ليلصق لعنة 
اإلرهاب بديننا الحنيف، دين السالم والوسطية واإلعتدال، ويجعل من 
ذلك غطاء لتمزيق الجسم العربي وتقسيم أراضيه ويغطي على جرائم 

الصهاينة البشعة في حق الشعب الفلسطيني األعزل.

األركان  مكتملة  ومؤامرة  أمريكي سافر،  أمام عدوان  اليوم  نحن 
على القدس وأهلها، وعلى مقدساتها وهويتها الحضارية، وعلى فلسطين 
وقضيتها، وعلى كل العالم العربي حكومات وشعوب وحضارة وتاريخ. إنه 
هذا الظلم التاريخي يرتب علينا جميعا مسؤوليات التصدي واملواجهة 
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ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها حقا قضية وطنية ثانية للشعب 
املغربي.

وإننا كبرملانيين وكمستشارين وكصوت لألمة املغربية، األمازيغية 
وعهد  أمانة  عاتقها  على  والحاملة  للسالم  املحبة  املسلمة  والعربية 
لهذه  كممثلين  علينا  التاريخ،  عبر  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع 
وأن  الصهيوني،  العدو  مقاومة  طليعة  في  نكون  أن  العظيمة  األمة 
نكون ذلك الصوت القوي واملدوي الذي صدحت به حناجر اآلالف 
من املغاربة في مسيرة يوم األحد، في مسيرة الوفاء للقدس والتضامن 
مع الشعب الفلسطيني املكلوم في مسيرة الغضب على املوقف املتهور 
للرئيس األمريكي، علينا أن نكون الصوت الرافض للوضع املخزي واملذل 
لألنظمة العربية التي انشغلت بخالفاتها وفرطت في القدس منذ أمد 
بعيد، أن كون ذلك الصوت الرافض لكل أشكال التطبيع مع الدولة 

الصهيونية وراعيتها أمريكا.

إن اإلتحاد املغربي للشغل، تشهد له أدبياته، ويشهد له التاريخ 
بحمله ملشعل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل املحافل الوطنية 
الجهوي  باإلتحاد  أدل على ذلك من تخصيصه مكتبا  والدولية، وال 
لدعم  الدولية  للجنة  كمقر  العتيدة  ملنظمتنا  التابع  الرباط  لنقابات 
الشعب الفلسطيني، وتوفير كل الوسائل اللوجستية والدعم الضروري 

لها للقيام بمهمتها النبيلة في الدفاع عن أم القضايا العربية.

إن اإلتحاد املغربي للشغل، وفاء لتاريخه ومنشئه من رحم معركة 
التحرير الوطنية، ودفاعه الدائم الذي ال يلين عن قضايا تحرير الشعوب 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يدين بأقوى عبارات الشجب واإلدانة 
القرار املتهور للرئيس األمريكي، ويطالب بسحب سفراء الدول العربية 
واإلسالمية املعتمدة لدى أمريكا قصد التشاور، ويدعو كل األحرار في 
التي  الصهيونية  وحليفتها  األمريكية  للغطرسة  التصدي  العالم  هذا 
فاق مداها كل الحدود بإماطتها اللثام عن نواياها الحقيقية في الشرق 
األوسط، وسوف لن يدخر اإلتحاد املغربي للشغل جهدا في مواصلة دعم 
ومساندة أم القضايا العربية واإلسالمية من خالل موقعه واشتغاله 
داخل املؤسسات التمثيلية الوطنية، واملنظمات النقابية الدولية، ومن 
خالل عالقاته الدولية مع النقابات الحليفة والصديقة عبر العالم، 
وسيسخر كل ذلك للتعبئة ضد هذا القرار املشؤوم والجائر واملطالبة 
بإلغائه كما سيكون في طليعة القوى الديمقراطية والحقوقية والنسائية 
والشبابية في نضاالتها للتصدي لهذا العدوان األمريكي الصهيوني، وفي 
دولته  بناء  في  واملشروع  التاريخي  الفلسطيني  الشعب  بحق  مطالبتها 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف وشكرا جزيال.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد املستشار إدريس الرا�ضي بإسم الفريق 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

بمليتشةليباي ديإنليسيبارب�سييلئيسيبافريقيبادستوليي
باديمقربطييبالجتمةعي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دينيبارئييينيبملحت4مين،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت4م،

بايةنةيباوزلبء،

باي ديسفي4ين اليفليطينيبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبا 4ملةن ون،

هذا  في  اإلجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  فريق  بإسم  أتدخل 
املوضوع.

باي ديبارئيس،

بإلخوةيبرعزبء،

لقد كان ملواقف جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، 
رئيس لجنة القدس واملتمثل في الرسالة املوجهة إلى ترامب حيث كان 
جاللته واضحا وجريئا ومسؤوال وحافظا لحقوق الشعب الفلسطيني في 
سيادته على القدس، ونبه إلى قد ما يكون لهذا القرار من تأثير على الدور 

الريادي ألمريكا كراعية للسالم.

ولقد كان ملواقف جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده وقع 
دولي، حيث جاء رد العديد من الدول العربية واإلسالمية بل موقف 
التكتالت في حجم االتحاد األوروبي وهيئة أممية في حجم األمم املتحدة 
منسجما مع مضمون املوقف امللكي السامي، قرار ترامب هذا ضرب 
عرض الحائط املواثيق الدولية ومسار مسلسل السالم، قرارا ترامب 
العربية،  املنطقة  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  تحالفات  يحترم  لم 
وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات  أصدقاء  يحترم  لم  ترامب  قرار 
األوروبيين، قرار ترامب تجاوز التريت الذي طبع سابقيه من الرؤساء 
منذ سنة 1995، حيث أقر الكونغرس األمريكي ضرورة اعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، والعمل على نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
إلى القدس، قرار ترامب تجاهل الوضع الهش الذي تعرفهه ليس فقط 
منطقة الشرق األوسط، بل كل دول العالم وأعطى ذريعة كبيرة ملحترفي 
اإلرهاب العالمي بكل أشكاله وأنواعه على اإلستمرار في نشر الكراهية 
بين الشعوب والديانات والثقافات مستغلة من جديد تجنيد الشباب 
العربي واملسلم الفاقد لألمل واليائس من املستقبل واملتعب بنوائب 

النزاعات والصراعات داخل األمة العربية واإلسالمية.

إندعى البرملان املغربي لهذه الجلسة املشتركة بين مجلسيه ومسيرة 
الشعب املغربي باألمس تجسيد آخر للحس القومي لدى برملاني األمة 
وإنسجامهم مع املواقف الثابتة رسمية كانت أو شعبية من قضايا تحدد 
مصير األمة العربية واإلسالمية جمعاء، ما يريد ترامب من هذا القرار 
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منذ توليه رئاسة الواليات املتحدة األمريكية، اتخذ عدة قرارات معظمها 
تحكم فيها منطق املعاكسة واملشاكسة، مثل إنسحاب الواليات املتحدة 
األمريكية من اإلتفاقيات الدولية حولها إجماع، مرتبطة بمصير الكرة 
اإلستقرار  يهدد  اليوم  قراره  يتخذ  وهو  شعوبها،  ومستقبل  األرضية 
واألمن والسالم العامليين، ويؤجج روح العداء والعنف والعنف املضاد 
تفهم مواقف هذا  اليوم ال  الشعوب، ال، أصبحت  بين  والصراعات 
الرجل وال نستطيع استيعاب، استساغة قراراته ال من حيث التوقيت 
أو الطبيعة، ماذا يريد هذا الرجل بهاذ القرار؟ لقد أحرج حلفاء أمريكا 
بين  الثقة  مناخ  اإلسالمية زعزعة  الدول  أو  العربية  الدول  في  سواء 
شعوب املنطقة، وكرس جو الفتن والصراعات، وأجج عداء الشعوب 
العربية واإلسالمية للواليات املتحدة األمريكية، ماذا يريد ترامب بهذا 
القرار؟ أزم وضع أمريكا كراعية للسالم في الشرق األوسط وأجهزعلى 
كفاءتها في إدارة مفاوضاتها للسالم، أراد هذا الرجل أن يق�ضي على أمل 
الشعوب باملنطقة في نعمة األمن واالستقرار، أراد هذا الرجل أن يسجل 
التاريخ أن الواليات املتحدة األمريكية وفي ظرفية عصيبة اتخذت قرارا 
ي�ضيء لها ويضرب عرض الحائط كل املجهودات التي بذلتها حكوماتها 
األوسط  الشرق  بمنطقة  واألمن  السلم  إحالل  أجل  من  املتعاقبة 
والعالم، ولكن نقول لترامب و رب ذرة نافعة، وكما يقول تعالى » وع�ضى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وع�ضى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم«، 
واالهتمام  الصدارة  إلى  الفلسطينية  القضية  هذا  بقرار  أعدتم  فقد 
الدوليين، وال سيما الشارع بالعالم العربي واإلسالمي، وستكون إن شاء 
هللا انطالقة ملراجعة النظام العربي املتشتت في أفق ترميم الصفوف 
العربية وتكثيف جهودها وإعادة النظر في أولوياتها، أقول ما كان ليجرأ 
هذا الرجل على هذه املغامرة لوال الوضع العربي املتأزم والنتائج الكارثية 
ملا سمي بالربيع العربي، والواقع التي أصبحت عليه دول عربية وازنة في 
كل معادالت الشرق األوسط من عراق ويمن وسوريا وليبيا وغيرهم، 
بكل  إشكالياته  وتداعياتها ومعالجة  أسبابه  يقت�ضي مواجهة  ما  وهو 
تضامن ومسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسية املفتعلة والخادمة 
واإلسالمية  العربية  الشعوب  مستقبل  حساب  على  صغرى  ملصالح 
وأنظمتها وحقها في التنمية واالزدهار واالستقرار أختم بقوله سبحانه 
وتعالى:« ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير املاكرين«، فأقول لترامب للبيت 
والسالم  الشريف،  القدس  وعاصمتها  فلسطين  عاشت  يحميه،  رب 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة املستشارة ثورية لحرش باسم مجموعة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

باي دةيبمليتشةلةيثوليليلحرشيبةسميمجموعليباكونفدلبا لي
باديمقربط ليالشغل:

بايالميعل كمي لحمليهللا.

باي دينيبملحت4مين،

بإلخوةي بايةنةيبمليتشةل نيبملحت4مون،

باي دبتيبمليتشةلبتيبملحت4مةت،

س دييسفي4ين اليفليطين،

أوال قبل أن أبدأ كلمتي نريد أن نقف جميعا ترحما على أرواح شهداء 
القضية الفلسطينية، شهداء القدس، شهداء رام هللا والخليل، شهداء 
غزة، شهداء كل الذين وهبوا حياتهم من أجل القضية الفلسطينية، 

فأطلب منكم سيداتي، السادة الوزراء
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سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلين والحمد هلل 
رب العاملين، هللا أكبر.

إذن، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة الكونفدرالية ومن 
إلى  الوطن من طنجة  عبر  والكونفدراليات  الكونفدراليين  كل  خاللها 
الكويرة ألعّبر عاليا عن غضب الطبقة العاملة وعموم الشعب املغربي 
للقرار الجائر لرئيس الواليات املتحدة األمريكية والرامي إلى اإلعتراف 
الجائر  وبقراره  إليها،  دولته  ونقل سفارة  بالقدس عاصمة إلسرائيل 
واألخرق واملتهور هذا يضرب الرئيس األمريكي الشرعية الدولية وكل 

املواثيق.

س دبتييسةنتي،

لقد اختار الرئيس األمريكي تاريخ نقل سفارته إلى إسرائيل بعناية، 
اختار مناسبة مائة سنة على وعد بلفور املشؤوم، اختار هذا التوقيت 
الذي اغتصبت فيه فلسطين الغتصاب القدس وإدخال املنطقة في 

املجهول وفي الحروب والتقاتل.

س دبتييسةنتي،

باي ديينيبارئييين،

بايةنةيباوزلبء،

الكونفدرالية  انشغاالت  صلب  في  الفلسطينية  القضية  إن 
الديمقراطية للشغل وفي أولوياتها وفي جدول أعمالها، وللذكرى فإن أول 
إضراب عام نظمته الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل كان بمناسبة 
يوم األرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستشهدت آنذاك عريس 
الشهداء محمد كرينة، ونؤكد اليوم وتأكد كذلك بامللموس يوم احتجت 
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الستضافة مجرمي الحرب 
عامر بيريس، وللذكرى نقول إلخواننا في العدالة والتنمية وكل الذين 
تعاقبوا على هذه املنصة على أننا نحن كذلك نريد أن تكون القاعة 11 
هي قاعة فلسطين وقاعة القدس لكي ال نستقبل فيها مجرمي الحرب 

وممثلي الكيان الصهيوني أيما كانت أنشطة هذا املجلس.
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س دبتي،يسةنتي،

باسم املجموعة الكونفدرالية أهنأ الفلسطينيين على وحدة الصف 
وأقول لهم أنجع سالح ملواجهة إسرائيل، الكيان الصهيوني هو وحدة 
الصف الفلسطينية وحدة الفصائل وحدة الشعب الفلسطيني وحدة 
كل التيارات، ألننا ال يمكننا أن نواجه أي خصم ونحن متفرقون، ونقول 
لكم باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السادة، سيدي السفير.

نحن معكم في قراراتكم السيادية، في قراراتكم التي أنتم تأخذونها 
بكل حكمة وتشاور فيما بينكم ونقول لكم نحن معكم ونساندكم بدون 
قيد و ال شرط في قراراتكم السيادية، كما كان دائما املغرب، املغرب 
ينأى عن نفسه أن يتدخل في قرارات الدولة الفلسطينية، نقول لكل 
الذين يراهنون على أمريكا والواليات املتحدة األمريكية، اسمعوا نبض 
خرجت  العالم،  رجال  وكذلك صوت  نساء  اسمعوا صوت  الشارع، 
املسيرات في كل دول العالم بما فيها أمريكا ألن القضية الفلسطينية هي 
قضية شرعية وقضية عادلة، وقضية كذلك لإلنسانية ونحن نقول لكم 
سيدي بأننا خرجنا بكل عفوية، وخرجت النساء املغربيات واألطفال 
الكونفدراليين  كذلك  وخرجوا  املغربية،  الحكومة  وخرجت  املغاربة، 
لإلحتجاج على  يوما  البارحة  كانوا سينظمون  الذين  والكونفدراليات 
الحكومة لسياستها اإلقتصادية واإلجتماعية، وجعلنا من تلك املسيرة 
وكذلك  لفلسطين  والحرية  أوال  وفلسطين  أوال  القدس  شعار  تحت 
فلسطين أبية، ودولة فلسطين وعاصمتها القدس، إذن سيدي نحن 
نقول على أن لم نفاجأ بقرار ترامب، قرار ترامب كان قرار هو يدخل في 
صلب السياسات الواليات املتحدة األمريكية، من هو راعيه أمريكا، 
يسير  ترامب  أماليكا،  هي  الصهيوني؟  الكيان  راعيه  هو  من  التي  هي 

وأنتم سيدي سفير  يمينا،  املتطرفين  الجمهوريين  إطار سياسات  في 

فلسطين قد عرفتهم وخابرتمونهم في محطات كبيرة وأنتم تعرفون على 

أن الدعوة بالنسبة لهم إلى للسلم والسالم هي دعوة تحمل في طياتها 

نوايا استعمارية، وهي التي تحرك اآلن رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو 

الذي كان متابعا مؤخرا بقضايا الفساد وقضايا التقتيل، وخرج كذلك 

مجموعة من اليهود من أجل وحدة من أجل فلسطين عربية وعاصمتها 

القدس الشريف، نحن كذلك نشجب كل أشكال التطبيع، وكل أشكال 

التطبيع بجميع أنواعها، ليس فقط التطبيع اإلقتصادي وليس فقط 

التطبيعات.  أخطر  الثقافي  التطبيع  ولكن  السيا�ضي،  كذلك  التطبيع 

موجهة  سياسية  وبخطة  صمت  في  يشتغل  الذي  الثقافي  التطبيع 

للتنشئة املغربية.

س دبتي،يسةنتي،

 أقول لكم على أننا لن تفوتنا الفرصة اليوم لكي نثمن قرارات ملك 

املغرب، رئيس لجنة القدس والذي لن يدخر جهدا في إسماع صوت 

الحق وصوت..

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة املستشارة، االكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

بادةئبيباي ديعمريبالفريج:

بايالميعل كم،

تح ليالجم ع،

تح ليخةصليالي ديسفي4ين اليفليطين،

نعيش اليوم لحظة حساسة ومضطربة في مجال العالقات الدولية، 
اليوم عندنا رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم، يتصرف 
بطريقة غير مسؤولة، هذا معطى خاصنا نتعاملو معاه، فبالنسبة لي 
أشنو يمكن نديرو احنا كمغاربة، كمسؤولين سياسيين نواب وحكومة، 
كنظن بأن خاصنا نتصرفو بمسؤولية على مستوى الخطاب من جهة، 

وبوضوح من جهة أخرى على مستوى املمارسة والفعل.

محاربة  في  وصلنا  فين  والفعل،  املمارسة  في  بالوضوح  أنا  غنبدا 
التطبيع مع إسرائيل؟ فحسبت الغرفة التجارية الفرنسية اإلسرائيلية 
حجم التجارة بين املغرب وإسرائيل أكثر من 4 ماليين دوالر شهريا، 4 
املليار في الشهر، أين هي محاربة التطبيع مع إسرائيل، حكومتي آش 
كتدير في هاد املجال، وحنا كنواب األمة، كمشرعين، آش كيمنعنا اليوم 
إسرائيل؟ هذا هو  اإلقتصادية مع  العالقات  قانون كيجرم  نصدرو 

بالنسبة لي الوضوح الحقيقي في املمارسة.

بأن علينا  الخطاب، كنظن  في  املسؤولية  آخر وهو جانب  جانب 

حنا كنواب كمسؤولين سياسيين نورو الرأي العام، ونفسرو للناس 

بأن املشكل ما�ضي مع اليهود، يجب عدم الخلط بين اليهودية كديانة 

ال  صهاينة،  كلهم  ما�ضي  اليهود  عنصرية،  كإيديولوجية  والصهيونية 

البارح ال اليوم، هناك في العالم شخصيات يهودية األصل في طليعة 

النضال ضد الفكر الصهيوني والدفاع عن الحقوق املشروعة للشعب 

الفلسطيني، اللي ما كيعرفش أشنو وما عاش في أمريكا نتكلموا غير على 

أبرهام السرفاتي، شمعون ليفي هللا يرحمو، واللي باغي يسمع أكثر 

اليوم يسول على شكون اللي في املغرب كيترأس حركات bds حركات 

املقاطعة الحقيقية ضد إسرائيل، إسمو سيون أسيدون يهودي األصل، 

هاذي من جهة، ثانيا مسؤولية كذلك في إطار املسؤولية يجب علينا 

تنوير الرأي العام عن حقيقة ونوعية الدفاع عن القضية الفلسطينية، 

اليهود  بين  صراع  قضية  ليست  لينا  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 

والفلسطينيين.

باي ديبارئيسي:

السيدة النائبة ما عندكش الكلمة.
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بادةئبيباي ديعمريبالفريج:

وأبسط دليل عن ذلك الفلسطينيين ما�ضي كلهم مسلمين، كاينة 
زوجة املرحوم ياسرعرفات مسيحية، جورج حباش املناضل الكبير، 
الفلسطينية  القضية  كمسؤولية،  لي  بالنسبة  مهمة  أشياء  هاذوا 
كقضية عادلة، هي قضية احتالل وقضية عنصرية، إسرائيل دولة 
عنصرية ال تحترم القانون الدولي وال تحترم حقوق اإلنسان، بحالها 
بحال جنوب إفريقيا في عهد البرتيه، فبالتالي خاصنا ندخلوا في محاربة 

التطبيع مع إسرائيل..

باي ديبارئيسي:

شكرا وقبل أن نفتتح الجلسة الكلمة للسيدة أمينة مجلس النواب 
لتالوة مشروع البيان، الكلمة للسيدة أمينة.

بادةئبليباي دةيعز هةيباعربك:

شكربياكميباي ديبارئيس،

 البيان الصادرعن الجلسة املشتركة بين مجلس النواب ومجلس 
املتحدة  الواليات  سفارة  بنقل  األمريكي  القرار  حول  املستشارين 

األمريكية إلى مدينة القدس املحتلة.

 مشروع البيان

 انعقدت يومه اإلثنين 11 دجنبر2017، جلسة برملانية مشتركة 
بين كل من مجل�ضي النواب واملستشارين، وذلك في أعقاب قرار الرئيس 
األمريكي السيد دونالد تروب بنقل سفارت الواليات املتحدة األمريكية 

إلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل، هذا.

باي ديبارئيسي:

نستامعو للسيدة األمينة.

بادةئبليباي دةيعز هةيباعربك:

وبعد أن استمع السيدات والسادة النواب واملستشارون إلى كلمتي 
كل من السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس املستشارين 
البرملانية في املجلسين معبرين عن  تدخل رؤساء الفرق واملجموعات 
إرادة الشعب املغربي في التحامهما مع اإلرادة امللكية التي تجسدت في 
مواقف ومبادرات صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا أمير 
املؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف املنبثقة عن منظمة التعاون 
اإلسالمي، وبالخصوص رسالة جاللته إلى الرئيس األمريكي باسم 57 
دولة وأكثر من مليار مواطن مسلم لثنيه عن قراره بنقل سفارة بالده 

واإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

إن برملان اململكة املغربية ليثمن عاليا الروح السمحة التي عبر بها 
جاللة امللك عن املوقف املغربي وعن املوقف العربي واإلسالمي، وعما 
تشكله مدينة القدس من أهمية قصوى سواء بالنسبة ألطراف النزاع 
في منطقة الشرق األوسط أو بالنسبة ألتباع الدينات السماوية الثالث، 
وخصوصة دينية متفردة وعمق تاريخي حضاري عريق ورمزية سياسية 
البرملان املغربي بمجلسيه  للتعايش والتسامح، ومن تم يرفض  وأفق 
معا وبكافة مكوناته السياسية واالجتماعية وأجهزته املسؤولة بإرادة 
مشتركة موحدة ووحدوية قرار رئيس الواليات املتحدة األمريكية السيد 
دونالد ترامب، وذلك باعتباره قرار يفتقد إلى أي سند قانوني أو سيا�ضي 
املتحدة  األمم  وبقرارات  الدولية  بالشرعية  صريحا  ومسا  أخالقي  أو 

ومجلس األمن ذات الصلة.

ونعتبر في برملان اململكة املغربية أن هذا القرار سيسقط عن الواليات 
املتحدة األمريكية بدون شك صفة الدولة الكبرى الراعية للسالم في 
الشرق األوسط ويحول وضعها االعتباري من حكم إلى خصم في مسلسل 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، ويعدل بقضية القدس  بين  املفاوضات 
املدينة واملقدسات من نقطة مدرجة ضمن مفاوضات الحل النهائي إلى 
أولوية في الصراع والسجال والنقاش، وفي أي تفاوض بين أطراف النزاع 
إذا ما كتب لهذا التفاوض املفترض أن يحدث والحال أن قرار السيد 
ترامب يعطي االنطباع بإرادت أمريكية صريحة في وأد كل أمل في الحوار 

وفي إقبار سيرورة التفاوض والبحث عن أفق للحل.

القرار  يرفضون  املغاربة  والبرملانيين  البرملانيات  فإن  املعنى  وبهذا 
األمريكي جملة وتفصيال، ويحملون رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
انعدام  العالم من  وفي  األوسط  الشرق  في  األوضاع  إليه  ما ستؤول 
الثقة في الشرعية الدولية واالمباالة بالقانون الدولي، وتنام للكراهية 
في  والتطرف  األفكار  في  والغلو  الديني  والتعصب  والعنف  واألحقاد 
األقوال واألفعال، واملزيد من اإلحساس بالغبن والظلم وانعدام العدل 

واإلنصاف.

بالقانون  املتمسك  البرملاني  موقعهم  من  أملهم  عن  يعبرون  كما 
وبالشرعية واملشروعية في أن يواصل املنتظم الدولي وضمنهم مختلف 
املنظمات واملنتديات واملحافل البرملانية الدولية والجهوية واإلقليمية 
عزل هذا القرار األمريكي والعمل على صيانة أفق التفاوض والحوار بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب 
الفلسطيني من استقالله وبناء دولته الوطنية على أراضه داخل حدود 

العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، شكرا لكم السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا، نحن نعتبر أن البرملان املغربي صادق على البيان الختامي 
رفعت الجلسة، شكرا لكم جميعا، املالحظة مقبولة.
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محضريبلجليليباتةسعلي بلخميين

باتةليخ: األريعاء 24 ربيع األول 1439ه )13دجنبر 2017م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

باتوق ت: ساعة وست دقائق، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا 
والدقيقة الخامسة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  برعمة4:  جد 4ي
التالية:

مشروع قانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون  .-
رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة؛

مشروع قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018 )قراءة  .-
ثانية(؛

القانون  وتتميم  بتغيير   21.17 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 
الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012 (؛

االستشاري  باملجلس  يتعلق   89.15 رقم  قانون  مشروع  .-
للشباب والعمل الجمعوي )قراءة ثانية(.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمحلسيبادوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبادوبب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 

على مشروع قانون تنظيمي ومشاريع القوانين التالية :

مشروع قانون يتعلق باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل  .-

الجمعوي في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018 في قراءة  .-

ثانية؛

مشروع قانون تنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا؛ .-

مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة. .-

قبل أن نشرع في جدول األعمال، أطلب من السيدة أمينة املجلس 

تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة.

باي دةيأسمةءيبغالاويأم دليبملجلس:

شكربيباي ديبارئيس،

بيميهللايبارحمنيبارح م.

توصلت رئاسة املجلس من رئاسة الحكومة بمراسلة تتضمن نتائج 
مقعدين  مللء   2017 دجنبر   7 ليوم  الجزئية  التشريعية  اإلنتخابات 
شاغرين بمجلس النواب، وأعلن عن انتخاب السيد طارق قادري من 
حزب اإلستقالل، برسم دائرة برشيد. السيد محمد الصديق من حزب 

العدالة والتنمية برسم دائرة إنزكان آيت ملول. شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكربيالي دةيبرم دل،

نظرا  والرياضة،  الشبيبة  وزير  للسيد  الكلمة  أعطي  إذا سمحتم 
ملجموعة من اإلكراهات املتعلقة بمهامه، لذلك سنبدأ بمشروع قانون 
رقم 89.15 املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي كما 

ذكرت بذلك قبل قليل في قراءة ثانية له، الكلمة للسيد الوزير.

نفتح قائمة املتدخلين بإعطاء الكلمة باسم األغلبية للسيد النائب 
ر�ضى بوكمازي.

بادةئبيباي ديل�سىيبوكمةزي:

بيميهللايبارحمنيبارح م،ي باصالةي بايالميعلىيلسو4يهللاي
باكريم.

باي ديبارئيس،

بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة األغلبية ملناقشة 
للشباب  االستشاري  باملجلس  املتعلق   89.15 رقم  القانون  موضوع 
والعمل الجمعوي في قراءته الثانية، وهي مناسبة لنؤكد من خاللها على 
مواقفنا الصادقة في فرق ومجموعة األغلبية من هذا املجلس باعتباره 
أحد املداخل املؤسساتية املهمة، التي يمكن أن تطلع بأدوار أساسية في 
حماية وتطوير مجال الشباب، كما أنها مؤسسة دستورية لها أن تسهم 
بشكل قوي في انخراط الشباب في مجموعة من املجاالت االجتماعية 
ومجموعة  فرق  مستوى  على  كنا  وإذا  والسياسية،  واالقتصادية 
األغلبية قد عبرنا خالل القراءة األولى لهذا القانون، سواء على مستوى 
الصالحيات واملهام التي أنيطت به أوعلى مستوى تركيبته وتأليفه، فإننا 
نستثمر هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة اإلسراع بإخراج هذا املجلس 
إلى حيز الوجود، كما نعتبر أن مجال ممارسة هذا املجلس ألدواره هو 
تضطلع  أن  بجعلها  كذلك  والكفيل  املؤسسة  هذه  بتطوير  الكفيل 
بمجموعة من األدوار املناطة بها في ظل التكامل بين فعل جل املؤسسات 
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الدستورية والسلط املعنية بهذا املوضوع، وهي مناسبة كذلك، السيد 
الرئيس، نعتبرها فرصة ملناقشة موضوع السياسات العمومية في مجال 

الشباب.

بداية ننوه بما تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة من أرضية 
لبلورة سياسة عمومية مندمجة في مجال الشباب، وذلك ملا يتوافر من 

إرادات.

أوال اإلرادة امللكية التي عبر عنها صاحب الجاللة خالل افتتاح الدورة 
رئيس  السيد  عنها  عبر  التي  الحكومية  اإلرادة  األخيرة؛ثم  التشريعية 
الحكومة ملا للشباب من مكانة متميزة، سواء من خالل تواجد كتلة 
يعني ديموغرافية مهمة، حيث يمثل الشباب أزيد من %50 من ساكنة 
املغرب وهذا معطى ديمغرافي مهم يجب التعامل معه، باعتباره إمكانا 
بشريا وفرصة ديمغرافية يجب استثمارها في مسار تحقيق االنتقال 

الديمقراطي والتنمية.

في  العمومية  السياسات  من  مجموعة  أقر  تاريخه  عبر  املغرب 
مجال الشباب، إال أن املالحظ حول هذه السياسات العمومية أنها 
لم تتسم بالعرضانية والتلقائية، وهو ما يجعل من املجهود الحكومي 
سياسات  في  التفكير  اآلن  الواجب  من  لذا  مبتغاه،  يحقق  ال  أحيانا 
وال  لها  محور  الشباب  من  تجعل  بشكل عرضاني  مندمجة  عمومية 
تتعامل معه كمعطى ومستفيد من هذه السياسات العمومية، بقدر 
ما تتعامل معه باعتباره فاعل أسا�ضي في صنع هذه السياسات، كما 
نؤكد، السيد الوزير، على أن هذا املجلس من الواجب اليوم التفكير 
بشكل جماعي على توفير جميع اإلمكانات املادية والبشرية حتى يضطلع 
بأدواره الدستورية، في ظل كما قلت، في ظل التكامل بين فعل مختلف 
املؤسسات والسلط الدستورية على اعتبار أن قيام املجلس اإلستشاري 
للشباب والعمل الجمعوي بأدواره، لن يتم إال من خالل هذه املنظومة 
املتكاملة التي تحتل فيها السلطة التنفيذية موقعها األسا�ضي من خالل 
إقرار السياسات العمومية، ثم إبداء املجلس لرأيه من خالل وظيفته 
االستشارية بهذا املوضوع، وإذ نؤكد في فرق ومجموعة األغلبية على 

موقفنا اإليجابي من هذا القانون، شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة أمال عربوش بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة.

بادةئبليباي دةيأمة4يعراوش:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبايةنةيباوزلبء،

بايةنةيبادوبب،يباي دبتيبادةئبةتيبملحت4مةت،

سيدي الوزير، مرة أخرى نتوجه إليكم بهذه الكلمة بإسم فريق 

األصالة واملعاصرة فيما يتعلق باملناقشة والتصويت على مشروع قانون 
89.15 املتعلق باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قراءة 
ثانية، قصد التأكيد لكم من جديد على موقفنا بخصوص إضافة البعد 
الجهوي للمجلس من جهة، وعلى استغرابنا ملوقفكم الرافض ملقترح 
ومبررات  أسباب  أية  وبدون  املؤسسة  لهذه  الترابي  االمتداد  توسيع 
مقنعة من جهة أخرى، فنحن في فريق األصالة واملعاصرة متأسفون 
لكون الحكومة لم تستثمر إيجابا فرصة دراسة هذا املشروع بمجلس 
التي رفضها  التعديالت  في بعض  التفكير مليا  املستشارين، من أجل 
مجلس النواب في إطار القراءة األولى، ال سيما الفروع الجهوية للمجلس 
اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي، خاصة وأننا اعتبرنا في الفريق 
األصالة واملعاصرة أنه يشكل فرصة تاريخية سانحة إلضفاء صبغة 
سياسة القرب على هذه املؤسسة من جهة، التي تتمتع بالشخصية 
اإلعتبارية واإلستقالل املادي، شأنها في ذلك شأن غيرها من املؤسسات 
الدستورية كاملجلس الوطني لحقوق اإلنسان على سبيل املثال التي 
يوجد مقرها بالرباط، لكنها عملت على توفير الشروط اإلدارية واملادية 
إلحداث فروع لها داخل جهات اململكة، في إطار رؤية تولي مكانة خاصة 
للتوجه السيا�ضي العام والتعاقد الدستوري الشامل، القا�ضي بامل�ضي 
قدما في مجال الالمركزية والالتمركز وتسريع وتيرة األجرأة والتنفيذ، 
سيدي الوزير، أنتم بقراركم هذا وبرفضكم ملقترحات التعديل التي 
تقدمنا بها من قبيل مثال إلزامية الحكومة بطلب رأي املجلس في نطاق 
اختصاصاته، املساهمة في تقييم السياسات العمومية، الحرص على 
إعمال املقتضيات الدستورية املتعلقة بالجهويةالتنصيص على نشر 
املجلس ت تقريره بالجريدة الرسمية، إلزام والبرملان بإحاطة املجلس 
الديمقراطية  وتكريس  يصدرها،  التي  والتوصيات  اآلراء  بمآل  علما 

التمثيلية والتشاركية على إشراك كل الفعاليات في مختلف املشارب.

تؤكدون السيد الوزير للشعب املغربي مرة أخرى بأنكم غير مدركين 
لحقيقة أن الشباب أصبح قوة أساسية حاسمة في التغيير، وفاعال 
تنمويا أساسيا في تحقيق التنمية املستدامة، ورقما محوريا في معدلة 
البحث عن سبل استقرار الوطن والتنمية في مستويات متعددة، وبما 
يملك من قدرات إبداعية في مجاالت العلوم واملعارف وبما يسمح به 
املجاالت،  مختلف  في  والتجديد  واملغامرة  الذات  إلثبات  طموح  من 
وبما يتوفر لديه من قدرات وكفاءات في مجال التعامل مع التكنولوجيا 
واالتصاالت وبما يتمتع به من انفتاح على ثقافة العالم، وبما يختزن 
من رغبة في إقامة مجتمعات العدالة والديمقراطية وحوار الثقافات 

وتحقيق السالم العالمي العادل.

سيدي الوزير، من موقع هذه املؤسسة التشريعية نقول لكم بكل 
برفضكم  إنكم  واملسؤولية،  الجدية  من  إطار  وفي  ووضوح،  صراحة 
ملقترحات تعديل مشروع هذا القانون، السيما في مجال إعطائه البعد 
املواطنين  من  بالقرب  واختصاصاته  بمهامه  االضطالع  في  الجهوي 
املغرب  وحرمتم  التاريخ  مع  املوعد  أخلفتم  قد  تكونون  واملواطنات، 
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واملغاربة من تحقيق مكتسب يسير بنا خطوات نحو األمام من حيث 
إحدث التغيير املطلوب في طريقة ومضمون تدبير السياسات العمومية، 
خاصة وأن املغرب سائر بعزم وثبات في اتجاه الالمركزية والالتمركز، 
وعدم التجاوب مع هذا التوجه الدستوري والسيا�ضي العام من شأنه 
عرقلت أي تطور إيجابي في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والبيئية، وهو ما يمكن أن يؤدي فيه األجيال الصاعدة ثمنا باهظا وإن 

لم يشكل عقبة في وجهها نحو الدمقرطة والتحديث والتنمية.

سيدي الوزير، إن الشباب هو املستقبل، هو املؤهل لتدبير شؤون 
البالد واألخذ بزمامها هو شريحة أساسية في الهرم السكاني املغربي إذ 
يتجاوز 40 %، ولألسف يتبين بامللموس أن هذه الحكومة ال تعطيه 
املكانة الالئقة وهي تسير على نفس النهج الذي اتبعته الحكومة السابقة 
التي تعاملت مع مقترح قانون لفريق األصالة واملعاصرة في نفس املوضوع 

باستخفاف كبير وتجاهل تام.

سيدي الوزير، إن رفضكم ملقترحات تعديل مشروع هذا القانون 
كفريق في املعارضة إلضفاء الطابع الجهوي على عمله وإنجاز مهامه 
ووظائفه بالقرب من املغاربة في مجاالت عيشهم اليومية، تؤكدون مرة 
مراعاة  يخص  فيما  الدستور  مقتضيات  رفض  على  إسراركم  أخرى 
املقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات وتشريع القوانين، ويثبت بامللموس 
مرة أخرى رفضكم التجاوب مع كل الخطوات السائرة في اتجاه إعطاء 
مدلول ميداني وعملي للجهوية املتقدمة، وهذا يدل على أنكم بالرغم 
من كونكم في موقع مسؤولية تدبير السياسات العمومية، إال أنكم ال 
تقومون بأدواركم فيما يتعلق بجعل طاقمكم الحكومي متملكا لألسس 
نطاق  على  دقيق  بشكل  ومطلعا  ومبادئها  بقيمها  ومتشبعا  الجهوية 
ال  وبالتالي  الدستورية،  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  صالحيات 
تقومون بمبادرة في هذا املجال وتقومون بحصر الوظائف على مستوى 
املركز، شكرا السيد الرئيس، وعلى هذا األساس بطبيعة الحال نرفض 

التصويت على هذا املشروع.

باي ديبارئيس:

والسادة  السيدات  اإلنصات  ديال  شوية  النائبة،  السيدة  شكرا 
النواب، الكلمة للسيد النائب عمر العبا�ضي باسم الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

بادةئبيباي ديعمريباعبة�سي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

بايةنةيباوزلبء،

باي ديبارئيس،

بايةنةيباوزلبء،

بايةنةيبادوببي باي دبتيبادةئبةت،

في الحقيقة ما قلناه أثناء املناقشة األولى لهذا املشروع نعتقد في 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بأن فيه كفاية، ولكن ألن املناسبة 
شرط ال بد من التأكيد على أننا عندما امتنعنا في الفريق االستقاللي على 
التصويت على مضامين هذا املشروع أثناء القراءة األولى، امتنعنا ألننا 
اعتبرناه غير مالئم للدستور، وأن االختصاصات التي أوكلت للمجلس 

هي ضعيفة وأن الهياكل التي تم التنصيص عليها هي هشة.

باي ديبارئيس،

بايةنةيبادوببي باي دبتيبادةئبةت،

بلغت التعديالت التي سبق أن تقدمت بها جميع الفرق في مجلس 
النواب 90 تعديال، وبلغت التعديالت التي تقدمت بها الفرق في مجلس 
املستشارين 85 تعديال، إذن مجموع التعديالت هي 175 تعديال، هذا 
رقم يؤكد على أنه الجميع مجمع على أنه من املفيد، من الضروري تطوير 
مضامين هذا املشروع، لذلك نستغرب كيف أن الحكومة وافقت في 
مجلس املستشارين على تضمين هذا املشروع تعديالت قبل أن تتحلل 

منها عندما عاد النص إلى مجلس النواب.

باي ديبارئيس،

إن ما يجعل موقفنا قوي ومتمسك وهو موقف للتاريخ، هو الرأي 
اإلستشاري للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي تبنى في رأيه 80% 
من املالحظات التي عبر عنها الفريق اإلستقاللي أثناء مناقشة هذا املشروع 
الوطنية  املجالس  آراء  كانت  إذا  نتساءل  وبالتالي  األولى،  املرحلة  في 
املؤسسات  طرف  من  تراعى  ال  اإلعتبار،  بعين  تؤخذ  ال  االستشارية 
تلك املؤسسات؟ وما  الحكومة. فما جدوى  الدستورية وفي مقدمتها 

جدوى اآلراء اإلستشارية التي تقدمها؟.

باي ديبارئيس،

من املفيد أيضا أن نشير إلى أن هناك من صوت على تعديالت في 
كبيرة  مفارقة  وهي  النواب،  مجلس  في  وعارضها  املستشارين  مجلس 
نتساءل عنها. في نهاية املطاف إن هذا املشروع نؤكد على أننا في الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، كنا نتمنى ونعتبر بأنه كان من املمكن 
املثن  مع  ينسجم  مشروع  إعداد  بإعداده،  قمنا  مما  أفضل  إعداد 
الدستوري ويتجاوب مع النطق امللكي وينسجم مع تطلعات الحركة 

الشبابية.

التي عرض السيد  بالسياسة املندمجة للشباب  أما في ما يتعلق 
الوزير مضامينها أمام لجنة القطاعات اإلجتماعية، فإننا ننوه باألرضية 
التي قدمها وندعوه إلى توسيع املشاورات مع املنظمات الشبابية الحزبية 

في هذا املجال، شكرا.

باي ديبارئيس:

باملادة  بدءا  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر  النائب.  للسيد  شكرا 
األولى، وأعرض هذه املادة للتصويت.. السيدة النائبة تفضلي.
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بادةئبليباي دةيا لىيأحك مي)ينقطلينظةم(:

هاذي  النقطة  لهاذ  بالنسبة  للتوضيح  غير  الرئيس،  السيد  إذن 
املجلس اإلستشاري لشباب العمل الجمعوي، كاين واحد املادة األولى 

اللي حنايا في فريق الحركة الشعبية...

باي ديبارئيس:

حنا إيال اسمحتي لي السيدة النائبة، غادي ندوزوها للتصويت...

بادةئبليباي دةيا لىيأحك مي)ينقطلينظةم(:

للتوضيح غير بالنسبة للتصويت...

باي ديبارئيس:

ال طبقا للمسطرة إذا سمحتي، وفي ما إذا تطلب ذلك سنراجع ما 
يجب مراجعته، شكرا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة، وكما صادق عليه مجلس النواب في قراءته األولى:

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 57؛

املمتنعــون : 15.

أعرض عنوان الباب الثاني للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 57؛

املمتنعــون : 15.

املادة 20 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 57؛

املمتنعــون : 15.

املادة 21 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

نحن بصدد عملية التصويت، ليس هناك نقطة نظام..

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 57؛

املمتنعــون : 15.

املادة 27 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 

وكما صادق عليها مجلس النواب في قراءته األولى:

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 57؛

املمتنعــون : 15.

السيد الرئيس مزيان تبع معايا إذا سمحت، طيب شكرا.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقــون : 164؛

املعارضون : 59؛

املمتنعــون : 15.

يتعلق   ،89.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قراءة ثانية له.

نمر السيدات والسادة النواب، إلى املناقشة العامة لقانون املالية 
لسنة 2018 في قراءة ثانية له. الكلمة للسيد الوزير، إذا كانت له رغبة 

في تقديم ما يرتئيه مناسبا، السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م،يباصالةي بايالميعلىيخي4يبملرسليني
 آاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

هأنذا مرة أخرى أمامكم في قراءة ثانية لهذا املشروع ديال قانون 

املوقرة  غرفتكم  بالغرفتين؛  املعمق  النقاش  استوفى  الذي  املالية، 

أشكركم  أن  إال  أخرى  مرة  يمكنني  وال  املوقر.  املستشارين  ومجلس 

السادة  جميع  وأشكر  بغرفتيها،  التشريعية  املؤسسة  أشكر  جميعا، 

النواب والنائبات املحترمات والسادة والسيدات املستشارين املحترمين 
بعد طبعا كيما قلت وقت وجهد كبيرين من أجل إخراج هذا القانون 

والذي نعتبره إن شاء هللا الرحمن الرحيم انطالقة جديدة من أجل 

تثبيت التوجه الحكومي في املجال اإلجتماعي عبر التركيز على القطاعات 

اإلجتماعية واملجهودات الكبيرة التي في هذا املشروع الذي ال زال مشروعا 

بالنسبة لهاذ القطاعات اإلجتماعية، كما أيضا يهدف هذا املشروع كما 

ذكرت ذلك مرة أخرى يعني في السابق إلى تحريك اإلقتصاد، وتحريك 

اإلستثمار، وتحريك سوق الشغل وما أدراك ما سوق الشغل. ونحن 

نتكلم عن الشباب وعن املجلس ديال الشباب أولى األولويات بالنسبة 

لشبابنا وشاباتنا هو الشغل ألن الشغل يضمن العيش الكريم والشغل 

يعني  تأتي  والثقة  الثقة،  من  يتأتى  واإلستثمار  اإلستثمار،  من  يتأتى 

بإجراءات جاءت متضمنة فهاذ املشروع ديال القانون املالية اللي هي 
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فعال إجراءات جريئة وإجراءات شجاعة تجاه اإلستثمار الخاص وتجاه 
املقاولة.

من أصل حوالي يعني 260 أو 270 يعني ديال التعديالت اللي جات 
في مجلس املستشارين، الحكومة كما بالنسبة ملجلس النواب تعاملت 
بإيجابية كبيرة جدا، وتفاعلت معكم بهذه اإليجابية وحرصت على نفس 
النفس للتعامل بإيجابية أيضا مع مجلس املستشارين، وقبلت الحكومة 
بمجلس املستشارين 41 تعديل كلها تعديالت طبعا مهمة، غنزيد بعض 
التعديالت األساسية اللي جات في مجلس املستشارين ولكن البد أن 
أقول أنه بالنسبة للمجلسين قبلت الحكومة حوالي 118 تعديل. أعتقد 
أنه ما يمكنش اآلن نقولو أن الحكومة صماء أو ال تتفاعل بشكل إيجابي 
مع املؤسسة التشريعية طبعا في إطار االحترام، وفي إطار ما يمكن أن 

نعتبره إكراهات من شتى الجوانب في يعني األخذ بهذه التعديالت.

أهم التعديالت التي أدخلت في مجلس املستشارين اللي هي مهمة 
جدا، تهم على الخصوص بعض اإلجراءات في يعني نذكر ربما 2 وال 3 
ولكن كان لنا فرصة داخل اللجنة لتدارسها ولطبعا التصويت عليها، 
بعض اإلجراءات اللي جات في مجلس املستشارين األول يتعلق بتمديد 
أو إعادة يعني العمل والتوسيع ديال القاعدة ديال هذيك املنحة ديال 
التكسير وتجديد املركبات، وسعنا اإلستفادة إلى سيارة التعليم وبعض 
املركبات األخرى، ومددنا طبعا هذا اإلجراء اللي هو إجراء مهم، واللي 

كان فيه أيضا التزام ديال الحكومة باش تجيب هاذ اإلجراء اللي غادي 

يحسن من طبعا الصورة ديال يعني park ديال بالدنا، وغيساهم في 

التقليل من حوادث السير.

هناك إجراءات أخرى متعددة، إجراءات جبائية، إجراءات تتعلق 

بروح  اشتغال  فيه  وكان  النص،  ديال  باملالءمة  أيضا  املرات  بعض 

إيجابية كما ذكرت مع السادة والسيدات املستشارين املحترمين، واللي 

جبناه طبعا في هذه القراءة وأتمنى إن شاء هللا أن يكون هذه الفرصة 

يعني مواتية اللي اآلن املرور في أقرب األوقات، في أقرب وقت ابتداء من 

السنة املقبلة إلى تنزيل مقتضيات هاذ املشروع ديال القانون، والذي 

مرة أخرى نعتبره قانون إرادي، قانون مالية إرادي، قانون املالية فيه 

إشارات إيجابية جدا بالنسبة ملا نعتبره أولويات في بالدنا اللي هما قطاع 

ديال التربية والتعليم، اللي هو القطاع ديال الصحة، اللي هو القطاع 

ديال التشغيل، قانون املشروع أو مشروع قانون إيجابي وإرادي في ما 

يتعلق باإلشارات اإليجابية للمقاولة ولإلستثمار الخاص، شكرا السيد 

الرئيس.

باي ديبارئيس:

للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  نفتح  الوزير،  للسيد  شكرا 

النائب خالد الشناق باسم األغلبية.

بادةئبيباي ديخةاديباشدةق:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

بايةنةيباوزلبءيبملحت4مين،

أخوبتييإخوبنييبادوببيبملحت4مين،

األغلبية،  ومجموعة  فرق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  عاليا  يشرفني 
وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 
2018 كما أحيل من طرف مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية. 
فقد حظي هذا مشروع قانون املالية بمناقشة جدية ومسؤولة من 
طرف فرق ومجموعة األغلبية واملعارضة بمجلس النواب، وإننا اليوم 
بصدد املناقشة والتصويت على حوالي 41 تعديل أدخلت على املشروع 
املالي  القانون  مشروع  على  صوتنا  بعدما  الثانية  الغرفة  طرف  من 
وعلى التعديالت التي جاءت بها الحكومة، أخذا بعين اإلعتبار املصالح 
العليا لبالدنا والتي تنسجم وانفتاح املغرب اإلقتصادي والسيا�ضي على 

مختلف شركائه اإلقتصاديين.

الحكومة  بانفتاح  والتنويه  اإلشادة  من  بد  ال  اإلطار،  هذا  وفي 
وتفاعلها اإليجابي والصريح حيال كل اإلضافات والتنقيحات التي من 
شأنها إغناء مشروع القانون املالي بعد استنفاده لكل مراحل ومحطات 
يشكل   2018 لسنة  املالية  قانون  إن مشروع  الدستورية،  املناقشة 
لدينا ضمن فرق ومجموعة األغلبية لحظة مفصليه وخطوة كبيرة نحو 
تكريس التحول الديمقراطي لبالدنا وخاصة فيما يتعلق بكل األوراش 
العمومية  السياسات  ضمن  واملدرجة  املهيكلة  واملشاريع  اإلصالحية 
للحكومة، والتي تضع مصلحة املواطن كهدف أسمى ضمن أولوياتها 
سواء اإلقتصادية منها واإلجتماعية مع الحرص والحفاظ على تنافسية 

اإلقتصاد الوطني وتعزيز مكانته جهويا ودوليا.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

بايةنةيباوزلبءيبملحت4مين،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مين،

اإلسراع  إلى  الحكومة  ندعو  األغلبية  ومجموعة  فرق  بإسم  إننا 
التنظيمية املحددة ضمن مقتضيات مشروع  بإخراج كل النصوص 
القانون املالي 2018 سواء تلك املتعلقة بمدونة الجمارك والضرائب غير 
املباشرة أو باملدونة العامة للضرائب، كما نطالب من هذا املنبر املوقر 
بضرورة تبني مقاربة تروم إصالح املدونتين ومراعاة املصالح املشتركة 
لكل الفاعلين والشركاء الذين يساهمون في اإلقالع االقتصادي لبالدنا 
واملنعشين  املهنية  الهيئات  ومختلف  والتعاونيات  املقاوالت  فيهم  بما 
العقاريين واملصنعين واملعشرين الجمركيين مع الحرص على اعتماد 

مبدأ الحياد الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
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باي ديبارئيسيبملحت4م،

بايةنةيباوزلبءيبملحت4مون،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

للمالية  الجيد  التدبير  على  يتوقف  الوطني  اإلقتصاد  تأهيل  إن 
العمومية مع اعتماد كل التدابير واإلجراءات التي من شأنها اإلجابة على 
مختلف االشكاليات التي تعيشها املنظومة املجتمعية املغربية، ولعل 
أبرزها التشغيل ثم التشغيل وتشجيع املقاولين الذاتيين والتقليص 
من الفوارق اإلجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما 
أن بالدنا وهلل الحمد حققت العديد من املكاسب في مسار اإلصالحات 
كل  إلنجاح  كبير  أمل  يحدونا  فإنه  وبالتالي  والسياسية.  املؤسساتية 
االوراش التنموية التي تعيشها بالدنا مع التركيز على إنعاش اإلستثمار 
املجهودات  كل  تتجسد  أن  في  أمل  وكلنا  نتطلع  الثروة.إننا  وخلق 
الحكومية املبذولة في مأسسة الحوار اإلجتماعي وتحقيق مجموعة من 
املكاسب لفائدة الطبقة العاملة من خالل دعم األجور وتقوية القدرة 

الشرائية لفئات عريضة من املواطنين واملواطنات.

وفي الختام، ال يسعنا في فرق ومجموعة األغلبية سوى التأكيد مرة 
أخرى على كون هذا املشروع قانون املالي هو مشروع إرادي ذو صبغة 
إجتماعية نظرا لكل التحفيزات التي جاء يحملها في طياته، معبرين من 
هذا املنبر املوقر على التعاون البناء واملسؤول الذي يجمع مجلس النواب 
ومجلس املستشارين معبرين عن تصويتنا باإليجاب لهذا املشروع قانون 
املالي رقم 68.17 للسنة املالية 2018 في قراءته الثانية شكرا على حسن 

إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب محمد أبو درار بإسم 
فريق األصالة املعاصرة.

بادةئبيباي ديمحمديأبوينلبل:

بيميهللايبارحمنيبارح م،ي باصالةي بايالميعلىيلسو4يهللاي
 آاهي صح ه.

باي ديبارئيس،

باي دينيباوزيرين،

زم التييزمالئييبادوببيبملحت4مين،

السيد الوزير، على سالمتك توحشناك مرحبا. يشرفني أن أتناول 
الكلمة باسم فرق املعارضة عفوا فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
القراءة الثانية ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2018. لكن بداية 
ال تفوتني الفرصة في أن أتوجه إلى هللا سبحانه بالحمد والشكر على 
أمطار الخير التي عمت العديد من مناطق املغرب، والتي جاءت لتكون 

بردا وسالما على املغاربة وخاصة الفالحين، كذلك بردا وسالما على 
الحكومة، وعلى مشروع قانون املالية. في نفس الوقت، بقدر ما أسعدتنا 
هذه األمطار، نتأسف للحالة املزرية اللي عراتها األمطار، أقصد هشاشة 
وضعف البنيات التحتية. وما يؤكد دائما داك ال�ضي اللي تنقولوه يعني 

الفعالية والجدوى ديال العمل اللي تتقوم به الحكومة في هذا املجال.

باي ديبارئيس،

أود التذكير أنه في كل سنة نواجه بعض الصعوبات واملشاكل خالل 
تعاملنا مع مشروع قانون املالية في قراءتنا الثانية له، انتما شتو السيد 
رئيس لجنة املالية، شتي البارح أهال وسهال جات من مجلس املستشارين، 
لجنة املالية ودغيا خاصنا يتحال على الجلسة، فكنتو ديرو غير كيما 
كنقولو دائما وزع ثم قولو راه جينا للجنة وصافي وندوزوه هنا مباشرة. 
على كل حال، نسجل عدم ارتياحنا لهاذ األمر ألنه كاين واحد العمل دار 
في مجلس املستشارين وخاصو ياخذ بعين االعتبار أننا نعطيو الوقت 

ناقشوه ونشوفوه.

بخصوص موقفنا في فريق األصالة واملعاصرة ملشروع قانون املالية، 
فقد عبرنا عنه بوضوح خالل القراءة األولى، وكذلك اليوم من خالل 
القراءة الثانية لهذا املشروع لم نجد أي جديد يمكن أن يجعلنا نغير 
هذه القناعة، بل لم نجد إال ما يزيد من إحباطنا ويؤكد قناعتنا بعدم 
جدوى انتظار تحقق أي معجزة في تحسن تعامل الحكومة مع اقتراحات 
البرملانيين. أنا قبيال سمعت لك السيد الوزير، قلتي تعامل جدي، عرفتي 
وركتي على ديك جدي قلت عالم هللا، حنا في فريق األصالة واملعاصرة 
قدمنا 92 تعديل، شحال قبلتوا؟، 4 د التعديالت، هذا هوالتعامل 

الجدي، السيد الوزير؟.

مجلس  عليه  صادق  كما  املشروع  إلى  فبالرجوع  حال،  كل  على 
املستشارين، يتضح أنه باستثناء التعديل الذي جاء بإحداث املادة 11 
املكررة والتي صادقنا عليها باإلجماع، فإن باقي التعديالت إما أنها مجرد 
إضافات بسيطة وشكلية لتصحيح أخطاء مادية أو لتدقيق أو تجويد 
الصياغة وإما أنها غير مقبولة بالنسبة لنا، بل إن بعضها غير دستوري 
أننا غادي نمشيو  الهدية  لكم واحد  نوجهو  تقديرنا، وهنا غادي  في 
للمحكمة الدستورية بخصوص بعض املواد، فعلى سبيل املثال نعتبر 
التعديل الوارد من املادة 7 من املدونة العامة للضرائب حول التعاونيات 
والجمعيات السكنية مخالفا للدستور وخاصة الفصل 12 الذي ينص 
على الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية، ألنه من 
شأن هاذ التعديل التسبب في تضارب قانوني سيجعل من الصعب 
تنفيذ هذه املقتضيات وبالتالي ستكون هاذ املواد املنصوص عليها في 

القانون املالي إحدى املعيقات باإلضافة إلى العمل الجمعوي.

من جهة أخرى نتأسف لتجاهل الحكومة أو عدم اكتراثها باغتنام 
فرص مناقشة املشروع بمجلس املستشارين لتدارك بعض الثغرات 
بالغة  نعتبرها  أمور  وهي  للمشروع،  مناقشتنا  خالل  إليها  نبهنا  التي 
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األهمية ويتعلق األمر مثال بتفعيل صندوق التأهيل اإلجتماعي، وصندوق 
التضامن بين الجهات املنصوص عليها في الدستور في الفصل 142. 
فكما يعلم الجميع فقد تم إحداث الصندوقين بموجب املادتين 19 و20 
من قانون املالية 2016. على كل حال املسألة ديال هاذ الصناديق فيها 
الكثير مما يتقال، فيها خرق دستوري الفصل 142، األمر نفسه ينطبق 
خصوصية،  ألمور  املرصودة  الحسابات  ضمن  أخرى  صناديق  على 
مدينة  إلنقاذ  الخاص  الصندوق  والجفاف،  الفقر  محاربة  صندوق 

فاس، وصندوق الزكاة. على كل حال تتمة املداخلة السيد الرئيس...

باي ديبارئيس:

شكرا لك، شكرا جزيال. بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب أحمد التومي.

بادةئبيباي ديأحمديباتومي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي ديباوزير،

بايةنةيباوزلبء،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

فقد سبق للفريق اإلستقاللي إبان القراءة األولى، أن إبداء مالحظاته 
املعمقة بخصوص قانون املالية سنة 2018 بإيجابياته ونواقصه. في 

إطار هاذ القراءة الثانية، نود إبداء بعض املالحظات التكميلية:

املالحظة األولى، السيد الرئيس، أننا تتمثل في كيفية تعامل الحكومة 
مع التعديالت التي تتقدم بها الفرق واملجموعات النيابية خاصة منها 
فرق املعارضة، هاذ التعامل الذي أعتبره سلبيا من حيث عدم التجاوب 
التشريعي  اإلطار  في  تبقى  التي  التعديالت  هذه  مع  إيجابية  بطريقة 
األسا�ضي في ما يخص مساهمة فرق املعارضة في إغناء مضامين مشروع 
امليزانية السنوية التي ترهن املجتمع ملدة سنة كاملة خاصة وأن السلطة 
التشريعية ال تشارك خاصة وأن فرق املعارضة ال تشارك في املشاورات 
مشروع  إعداد  أثناء  بخصوص  الحكومة  رئيس  السيد  يعقدها  التي 
امليزانية. فتبقى هذه هي املناسبة الوحيدة التعديالت باش نعبرو على 

رأينا وعلى مالحظاتنا؛

ثانيا السيد الرئيس، املالحظة الثانية تتمثل في تعامل الحكومة مع 
نظام ما نسميه الثنائية البرملانية عندما تسمح لنفسها ولألغلبية برفض 
تعديالت املعارضة بمجلس النواب ثم تقبلها بمجلس املستشارين، األمر 
الذي يطرح أكثر من تساؤل بشأنها التعامل الذي من شأنه مصادرة حق 

النواب في التشريع املالي؛

إلى  الحكومة  دعوة  في  تتمثل  الرئيس،  السيد  الثالثة  املالحظة 

التفكير في أن تحيل مشاريع القوانين املالية على مجلس النواب خالل 
شهر سبتمبر، نعرف أن املدة اللي كتعطانا يعني قليلة جدا بدل 20 من 
أكتوبر كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون املالية وذلك 
من أجل تمكين أعضاء املجلس من دراسة هاته املشاريع في ظروف 
مناسبة ووقت زمني كافي كفيل بتعميق الدراسة والنقاش بشكل يجعل 
أعضاء املجلس يساهمون فعليا في إغناء وتجويد وتحسين مضامين هاذ 

املشاريع.

نعرف كذلك أننا نحن واعون، السيد الرئيس، بالنظام الداخلي، 
ولكن نحن نهيء قوانين املالية في إطار منظومة جديدة اللي هي القانون 
بها  ونفتخر  جدا  متقدمة  منظومة  يعني  هو  اللي   130.13 التنظيمي 
كمغاربة، وكذلك التقارير املتعددة التي تأتي بها وزارة املالية مشكورة 

ولكن ال نجد الوقت في الحقيقة لدراستها والتعميق فيها.

باي ديبارئيس،

صوت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية على مشروع قانون 
املالية 2018 باالمتناع، ألنه يبقى في نظرنا بعيدا شيئا ما عن تطلعات 
املواطنين واملواطنات وانتظاراتهم امللحة، وال يعالج القضايا األساسية 
املطروحة في مختلف املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية وفي 
مقدمتها معضلة البطالة وأزمة السكن واإلختالالت التي يعرفها التعليم 
ببالدنا. ويبقى أملنا معقودا على الحكومة من أجل أن تتدارك الوضع 
وتأتي بمشروع قانون املالية 2019 املقبل مغايرا تماما لهذا املشروع، 
يشكل انطالقة فعلية للنموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب 

الجاللة محمد السادس نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن السيدات، تفضل السيد النائب.

بادةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

مرة  معانا  كتعملو  اللي  املنطق  هو  أشنو  غير  نفهمو  بغينا  اللي 
كتعطونا الوقت، مرة ما كتعطيوناش الوقت، وحتى منين كتعطيونا 
الوقت ما كتبلغونا حتى آلخر لحظة أو بغينا نفهمو هذي من جهة هاذي 
النقطة األولى، أو اليوم ما عندنا حتى �ضي وقت باش نعبرو على هاذ 
القوانين املهمة؛ النقطة الثانية بغيت نعاود نسولك السيد الرئيس على 
التصويت اإللكتروني، فين وصلنا فهاذ ال�ضي للتصويت اإللكتروني؟، 

وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب على هذه النقطتين املفيدتين، ونمر إلى عملية 
التصويت. التعديل رقم 1 خاص باملادة 3 املقدم من طرف الحكومة، 

السيد الوزير.
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باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

يسحب هاذ التعديل السيد الرئيس.. سحب التعديل.

باي ديبارئيس:

سحب التعديل، شكرا للسيد الوزير.

نعرض املادة 3 للتصويت بأكملها، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 186؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : ال أحد.

التعديل رقم 2 الخاص باملادة 4، ورد في شأنها اقتراح تعديل من 
لدن الحكومة، السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

هاذ التعديل في الحقيقة صادق عليه طبعا مجلس النواب وهو 
من  الرفع  عفوا  الرسم  واحد  خفض  هو  الثاني  الشق  شقين:  فيه 
الخفض من رسم اإلستيراد من %17,5 إلى 2,5 بالنسبة لبعض األدوات 
األول  بالشق  ونتشبث  نسحبه،  هذا  الكهربائية  للخطوط  الحديدية 
املتعلق بالحفاظ على الرسوم الجمركية في %25 التي هي مطبقة حاليا، 
النواب  في مجلس  في املجلسين،  نقاش  التعديل كان فيه  هذا طبعا 
تفاعلنا بإيجاب مع واحد التعديل اللي كان كيرمي إلى الرفع من رسم 
اإلستيراد من 17,5 إلى %20 بعد نقاش طويل وإقناع. بعد أيضا نقاش 
طويل واقتناع وإقناع في مجلس املستشارين عدلنا على الرفع من رسم 
اإلستيراد العتبارات متعددة: أوالها أن هاذ الرفع أو النسبة ديال هاذ 
الرفع من رسم االستيراد سوف يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مع 
العلم أن طبعا هناك بعض املواد فيها مواد فالحية وفها مواد طبعا ديال 
la consommation ديال اإلستهالك التي ستؤثر على القدرة الشرائية، 
ولهذا الحكومة تدفع بهذا التعديليعني اإلبقاء على رسم استيراد في 25% 

شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون : 186؛

املعارضون : 64؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما عدلها املجلس بأكملها:

املوافقـــون : 186؛

املعارضون : 64؛

املمتنعـــون : ال أحد.

املادة 6 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 
السيدات والسادة النواب، املادة 6 :

معذرة أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 186؛

املعارضون : 64؛

املمتنعـــون : ال أحد.

املادة 7 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 186؛

املعارضون : 64؛

املمتنعـــون : ال أحد.

التعديل رقم 3 ورد في شأنه طلب من لدن الحكومة، السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

نسحب هذا التعديل.

باي ديبارئيس:

طرف  من  تعديل  الوزير،  للسيد  الكلمة   4 رقم  التعديل  شكرا. 
الحكومة.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

هذا التعديل صادقت عليه الحكومة أيضا في مجلس املستشارين، 
اإلطار  ديال  املراقبة  لطبعا  الضرائب  ملفت�ضي  بإمكانية  يتعلق  وهو 
اإلعفاءات  من  باالستفادة  املتعلقة  القانونية  واملقتضيات  القانوني 
وبطبعا النصوص التنظيمية املنظمة للتعاونيات. هذا اإلجراء كما قلت 
يهدف إلى منع مفت�ضي الضرائب بالقيام بتسجيل العقود واملحررات 
يعني،  عدم،  حالة  في  السكنية  الجمعيات  أو  بالتعاونيات  املتعلقة 
احترامها وإدالئها بقائمة محينة لألعضاء املنخرطين أو في حالة اإلخالل 
بإلتزامات املنصوص عليها في املادتين 248 و247 و 27، شكرا السيد 

الرئيس.

باي ديبارئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون : 173؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : 15.
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التعديل رقم 5 ورد في هذا املوضوع، لكم الكلمة السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةني بملةا ل:

املالءمة مع التعديل السابق السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون : 173؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : 15.

أعرض املادة 8 للتصويت كما عدلها املجلس كاملة:

املوافقـــون : 171؛

املعارضون : 63؛

املمتنعـــون : 15.

املادة 10 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 171؛

املعارضون : 63؛

املمتنعـــون : 15.

أعرض املادة 10 مكررة للتصويت كما صادقت عليهـــــا اللجنــــــــة:

املوافقـــون : 171؛

املعارضون : 63؛

املمتنعـــون : 15.

كذلك  أعرضها  مكرر،   11 املادة  إضافة  على  اللجنة  صادقت 
للتصويت:

املوافقـــون : 188؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 12 الخاصة بتحفيز التشغيل للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقـــون : 188؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 188؛

املعارضون : 61؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقـــون : 171؛

املعارضون : 63؛

املمتنعـــون : 15.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم 68.17 للسنة 
املالية 2018 في إطار قراءة ثانية له.

نواصل السيدات والسادة النواب، باقي ما نهيناش الجلسة، باقي 
قانون تنظيمي ومشروع قانون عادي، احتراما للجلسة ولجدول األعمال 

نواصل أشغال هذه الجلسة.

باي دبتي بايةنةيبادوبب،

نمر اآلن إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 
الفصلين 49 و92 من الدستور والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
للسيد  الكلمة   .2012 يوليو   17  ،1433 27 شعبان  بتاريخ   1.12.20

الوزير لتقديم مشروع القانون التنظيمي.

باي ديمصطفىيبلخلفييباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقةتيمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني،ين ةبليعنيباي دي
بلحكوملي لئيسي ادىي بملدتدبي باوزيري باقةنلي عبدي بني محمدي

بملكلفيبإصالحيبإلنبلةي اةاوظ فليباعموم ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت4م،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  يشرفني 
 2.120 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   21.17 رقم  التنظيمي 
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 
من الدستور، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان باإلجماع في اجتماعها املنعقد يوم 6 دجنبر 2017 .كما تعلمون 
يأتي هذا املشروع في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل 
على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، وإلى تكريس مبادئ الحكامة 
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم 

على النتائج.

العمومية  يهم املشروع أوال استبدال تسميات بعض املؤسسات 
التي تم تغيير تسميتها بمقت�ضى قوانين تم نشرها بالجريدة الرسمية، 

وذلك بعد صدور القانون التنظيمي موضوع التعديل وهي:

والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  »الوكالة  .-
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الطاقية«، والتي أصبحت تسمى »الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية«، 
أيضا وصدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016؛

تسمى  أصبحت  والتي  الشمسية«  للطاقة  املغربية  »الوكالة  .-
الشريف  الظهير  صدر  والتي  املستدامة«،  للطاقة  املغربية  »الوكالة 

بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016؛

»املراكز  تسمى  أصبحت  والتي  االستشفائية«  »املراكز  .-
االستشفائية الجامعية«، والتي صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون 

املتعلق بها بتاريخ 24 ماي 2016.

ثانيا، إذن بعد استبدال التسميات هنالك إضافة مركزية الشراء 
والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفيكيك، وهي مؤسسة عمومية 
تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن الالئحة »أ« من امللحق رقم 2 من القانون 

التنظيمي رقم 2.12؛

ثالثا استبدال عبارة »قائدوا السجون العامون« بعبارة »املراقبون 
العامون املمتازون للسجون«.

تلكم سيدي الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

أنظار مجلسكم املوقر، وشكرا.

باي ديبارئيس:

القانون  املادة املكونة ملشروع  الوزير، أعرض  شكرا لكم السيد 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 249؛ االجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير 
املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم 

العليا.

من   15 املادة  بتغيير  يق�ضي   54.17 رقم  قانون  مشروع  إلى  نمر 
القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، الكلمة للسيد الوزير.

باي ديمصطفىيبلخلفييباوزيريبملدتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفيبةاعالقليمعيبا 4ملةني بملجتمعيبملدني،ين ةبليعنيباي دي

محمديأ جةلي زيريباعد4:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

أوال أعتذر بالنيابة على الوزير املنتدب املكلف الوظيفة العمومية 
ووزير العدل لسفر طارىء.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةنةيبادوببيبملحت4مون،

يهم مشروع قانون 54.17 الذي يغير املادة 15 من القانون املتعلق 
بمدونة التجارة كما وافقت عليه لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس 
النواب باإلجماع يوم 6 دجنبر 2017، يتعلق أساسا بخلق أو إحداث 

حد  ووضع  الوطنية،  القانونية  النصوص  بين  املطلوب  اإلنسجام 
باملنظومة  يمس  أو  ي�ضيء  أن  يمكن  بما  بينها  ما  في  القائم  للتعارض 
الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  سياق  في  يأتي  أيضا  كما  التشريعية، 
للنهوض بمنظومة األعمال والتجارة واملال دعما للتنمية اإلقتصادية 
أجل  من  باملغرب  األجانب  املستثمرين  وخاصة  لإلستثمار،  وتحفيزا 

االستثمار باملغرب.

ال يخفى عليكم أن املادة 209 من مدونة األسرة خفضت سن الرشد 
القانوني من 21 سنة إلى 18 سنة، في حين أن املادة 12 من مدونة 
املغاربة  للتجار  بالنسبة  التجارية  التجارة نصت على خضوع األهلية 
لقواعد األحوال الشخصية، لكن التعديل الذي جاءت به املادة 209 
حيث  األجنبي،  للتاجر  التجارية  باألهلية  يتعلق  قانونيا  إشكاال  أفرز 
نصت املادة 15 من مدونة التجارة على أن األجنبي كامل األهلية ملزاولة 
التجارة في املغرب يعتبر ببلوغه سن 20 سنة كاملة، ولو كان قانون 
الجنسية يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون املغربي، 
في حين نصت املادة 16 من نفس املدونة على أن األجنبي الغير البالغ سن 
الرشد املنصوص عليه في القانون املغربي ال يجوز له ممارسة النشاط 
التجاري باملغرب إال بإذن من رئيس املحكمة الذي ينوي ممارسة التجارة 
بدائرتها، حتى ولو كان قانون جنسيته يق�ضي بأنه راشد، أي أن قانون، 
أي أن املادة 16 املذكورة تخضع أهلية التاجر املغربي ملا هو منصوص 
عليه في القانون املغربي، أي أنها تجعل هذه األهلية ببلوغ سن 18 سنة 
وهو ما يناقض املادة 15 من نفس قانون التجارة والتي تجعل أهلية 
التاجر األجنبي في سن 20، إذن كاين تعارض، من أجل خلق االنسجام، 
وتكريسا ملبدأ املساواة بين املغاربة واألجانب املمارسين للنشاط التجاري 
داخل التراب املغربي، فقد جاء هذا التعديل الذي يقترح جعل أهلية 
التاجر األجنبي هي نفسها أهلية التاجر املغربي أي ببلوغه سن 18 سنة 
كاملة حتى ولو كان قانون الجنسية الخاص بالتاجر األجنبي يفرض سنا 

أعلى عن السن املنصوص عليها في القانون املغربي.

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، نظرة 
موجزه عن مشروع تعديل املادة 15 من مدونة التجارة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكربيالي ديباوزير،

أعرض للتصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: 249 / اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم54.17 يق�ضي بتغيير 
املادة 15 من القانون رقم95.15 املتعلق بمدونة التجارة، شكرا للجميع 

لفعتيبلجليل.
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	جدول الأعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

	محضر الجلسة السابعة والخمسين
	•	كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
	•	كتابة الدولة المكلفة بالاستثمار؛
	•	السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
	•	الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
	•	الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
	•	الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
	•	كتابة الدولة المكلفة بالنقل؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	•	الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

	محضر الجلسة الثامنة والخمسين
	جدول الأعمال: جلسة مشتركة بين المجلسين تضامنا مع الشعب الفلسطيني على إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بوضعية القدس.

	محضر الجلسة التاسعة والخمسين
	-	مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (قراءة ثانية).
	-	مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012 )؛
	-	مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
	-	مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 (قراءة ثانية)؛


