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محررثللجليلثلاي دسلثولا م ني3

لات ضيخ: االثنين 27 شعبان 1439ه )14 ماي 2018م(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  جودار،  محمد  السيد  لارئ سل: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

العدل؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

كتابة الدولة املكلفة باملاء؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .•

الشغل واالدماج املنهي. .•

لايسدثمحمدثجودلضثضئيسثللجليل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3،

افتتحت الجلسة.

لاي دةثلاوزضلءثلملحترمو3،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
على  موزعة  شفهيا  سؤاال   30 األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 

مجموعة من القطاعات.

في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلي.

لايسدةثعزوه ثلاعرلكثأمسنلثلملجلس:

شكرلثاكمثلايسدثلارئيس،

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

الطلب  برفض  بمقتضاه  الذي صرحت   18/74 رقم  القرار  .•

الرامي إلى إلغاء نتيجة االقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 
بالدائرة االنتخابية املحلية كرسيف.

والقرار رقم 18/75 الذي صرحت بمقتضاه برفض الطلب  .•
الرامي إلى إلغاء نتيجة االقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 

بالدائرة االنتخابية املحلية العرائش.

املقعد  بشغور  بمقتضاه  الذي صرحت   18/76 رقم  القرار  .•
الذي كان يشغله السيد مصطفى املنصوري، مع دعوة املترشح الذي 
ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس 

الالئحة لشغل املقعد اللي الشاغر.

ومن فرق ومجموعة األغلبية توصلت الرئاسة بطلب سحب مقترح 
مؤسسات  بفتح  املتعلق   14.05 رقم  القانون  بتعديل  يق�ضي  قانون 

الرعاية اإلجتماعية وتدبيرها.

كما توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يخبر 
فيها دعوة املترشحة السيدة زينب قيوح لشغل املقعد الذي كان يشغله 

السيد علي قيوح عن الدائرة االنتخابية تارودانت الجنوبية.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصلت بها مجلس النواب من تاريخ 07 إلى 14 ماي 2018 توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب74 سؤاال شفويا، 121 سؤاال كتابيا، وتم سحب 7 

أسئلة شفوية وسحب سؤالين كتابيين، شكرا لكم السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرلثلايسدةثلألمسنل،

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني يخبر فيها أوال على أنه هو من سيتولى اإلجابة 
عن األسئلة املتعلقة بقطاع الثقافة واإلتصال نظرا إللتزامات حكومية 
طارئة للسيد الوزير املعني بهذا القطاع، وعليه يطلب إدراج األسئلة 
املرتبطة بهذا القطاع اإلجابة عنها مباشرة بعد قطاع الشغل واإلدماج 
املنهي، ثانيا طلب السيد وزير العدل تأخير األسئلة املوجهة إليه إلى آخر 

الجلسة نظرا إللتزامات طارئة.

لاي دةثلاوزضلء،

لاي دةثلانولبثلملحترمو3،

تابع مجلس النواب ومازال يتابع بغضب شديد أعمال القتل التي 
مارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، 
وإن مجلس النواب إذ يجدد التعبير عن إدانته الشديدة ألعمال القمع 
اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني األعزل ليثمن عاليا املواقف التي 
عبر عنها صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا رئيس لجنة 
القدس في دعم القضية الفلسطينية وآخرها ما ورد في الرسالة التي 
بعث بها جاللته اليوم إلى الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس على 
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إثر تفعيل قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
الكلمة  أعطي  وممارساته،  لالحتالل  الفلسطيني  الرفض  مع  وتفاعال 
لرؤساء الفرق واملجموعات النيابية للحديث في املوضوع، كلمة السيد 

رئيس فريق العدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا.

لان ئبثلايسدثخ ادثلابوقرعيثب سمثفريقثلاعدلالثولاتنمسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم،ثللحمدثهللثضبثلاع ملي3ثولاصالةث
لايالمثعلىثضسولثهللاثوعلىثآاهثوصحبهثأجمعي3،

في البداية البد أن نترحم على أرواح شهداء القضية الفلسطينية، 
على أرواح شهداء األق�ضى املبارك، على أرواح شهداء القضية العادلة 
في حراكهم األخير، ونقول لهم من البرملان املغربي يا قدس معذرة، ومثلي 
ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى، فاألمر ما أمروا، قضية فلسطين هي 
قضية مركزية في نضاالت الشعب املغربي، قضية فلسطين هي قضية 
ال يزايد فيه على أحد على أحد، قضية فلسطين من كل، في كل األوقات 
كانت محط إجماع من طرف جميع التيارات السياسية في املغرب إلى 
جانب القضية الوطنية اللي كنعتبروها قضية مركزية، قضية فلسطين 

كانت دائما هي قضيتنا األولى.

قضية فلسطين، حينما ينادى لكي ننزل إلى الشوارع من أجل أن 
نتضامن نعتبر ذلك هو جزء من الواجب، بل نعتبر أن ذلك أقل واجب 
إخواننا  كان  إذا  املحاصر،  فلسطين  لشعب  نقدمه  أن  يمكن  الذي 
الفلسطينيون  إخواننا  كان  إذا  ويقاسون،  يعانون  الفلسطينيون 
يصارعون كيانا غاصبا، كيانا صهيونيا بصدور عارية، الصواريخ تنزل 
تباعا على رؤوسهم، دمرت منازلهم، هجرت أسرهم، شردت دراريهم، 
يتمت أطفالهم فأقل الواجب الذي يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني 
هو أن نتضامن معهم، هو أن تبح أصواتنا وأن تعلو حناجرنا بالصراخ 
هتافا لهم وتضامنا معهم، وتعريفا بقضيتهم التي يجب أن تبقى كما 

كانت ودائما وإلى األبد قضية كل املغاربة.

جاللة امللك، رئيس لجنة القدس كما عودنا في كل لحظة وفي كل 
املناسب،  الوقت  في  يتصرف  للمؤامرات  القدس  فيها  تتعرض  مرة، 
وهنا جاءت الرسالة امللكية اليوم التي وجهها جاللته لرئيس السلطة 
مساند  موقف  عن  املغاربة  كل  باسم  فيها  يعلن  والتي  الفلسطينية 

للقضية الفلسطينية.

الشعب املغربي دائما كيعتبر قضية فلسطين هي قضيته، ال تتجزأ 
أخواتي،  إخواني  فلسطين  قضية  بها،  يهتم  التي  القضايا  باقي  عن 
كما يعلم الجميع وكما نحن متفقون على ذلك، هي قضية غير قابلة 
للمساومة، قضية غير قابلة للتجديد، قضية غير قابلة للبيع والشراء، 
حق العودة، حقهم في دولة فلسطينية متكاملة األركان، حق ال يمكن أن 
يتقادم، ال يمكن أن يتقادم بالنسيان وال يمكن أن يذهب أدراج الرياح. 

قضية فلسطين وقضية العودة ال يمكن أن تسقط نهائيا، مهما كانت 
القرارات ومهما كان مركز القوة الدولية العظمى في اتخاذ أي قرار.

بهاد املناسبة، وأنا متأكد أن الكل مجمع، كل األحزاب، كل النقابات، 
كل فعاليات املجتمع املغربي مجمعة ومجتمعة على التنديد بقرار اإلدارة 
األمريكية، بقرار الرئيس دونالد ترامب، القرار القا�ضي بنقل السفارة 
األمريكية، إن كانوا يحتفلون اليوم بنقلها هذه السفارة، فنقول لهم أن 
موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نقول لهم بأن القدس شرقها 
وغربها، ملك لكل الفلسطينيين، القدس جزء ال يتجزأ، ال يمكن أن 
نقسمها وأن نعطي جزءا منها للفلسطينيين وأن نعطي جزءا منها للكيان 
أبدية  عاصمة  هي  دائما  ستبقى  كانت،  كما  القدس  بل  الصهيوني، 
لفلسطين من النهر إلى البحر، فلسطين الكاملة السيادة على كامل ترابها 
دون التجزيء ودون قبول بأدنى حركة من أجل استنبات كيان صهيوني 

غريب، داخل أرا�ضي فلسطين وداخل بيئتنا العربية واإلسالمية.

أيها اإلخوة األخوات، هي مناسبة كذلك لكي نتحدث عن أمر يهم 
ومن  كفريق،  موقعنا  ومن  األوان،  آن  التطبيع،  هي قضية  املغاربة، 
موقعنا ومنتسبنا إلى األغلبية أن يخرج إلى حيز الوجود، مقترح تجريم 
التطبيع، املغاربة هما اللي يدعو »يا مواطن ال تطبع معهم«، »يا مواطن 
قاطع سلعهم«. بمعنى املدخل إلى التطبيع، هو التطبيع اإلقتصادي، هو 
التطبيع الثقافي، هو التطبيع الريا�ضي، الذي ال مجال له أن يكون أو أن 

يستنبتنا أو أن يستنبت في تربتنا املغربية.

أجدد التضامن، أجدد الترحم على أرواح شهداء في مسيرات العودة، 
في الذكرى 70 للنكبة، ونقول لهم الشعب املغربي كيفما خرج وغادي 
يخرج، وبمؤسساته التمثيلية، منها البرملان املغربي سيقف بجانبكم كما 
وقف جاللة امللك دائما وأبدا إلى أن يتحقق حلمكم وحلمنا معكم في 
أن تكون دولة فلسطينية على كامل ترابها، والسالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثضئيسثللجليل:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  لرئيس  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
فليتقدم السيد النائب املحترم مشكورا.

لان ئبثلايسدثعد9ثبوعرفلثب سمثفريقثلألص الثولملع صرة:

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثللحروضثلاكريم،

باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي في حزب األصالة واملعاصرة أريد 
باسمهم جميعا أن نسجل بارتياح هذا الرسالة امللكية الهامة، املوجهة 
ألخيه ورفيقه محمود عباس، أو بلغة أخرى أبو مازن، معبرين للشعب 
الفلسطيني الشقيق الذي الزال يناضل من أجل إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ولكن كذلك البد من التذكير 
بالرسالة امللكية التاريخية التي وجهها إلى الرئيس األمريكي األرعن، حينما 
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أخذ القرار الظالم في حق الشعب الفلسطيني، أال وهو تحويل العاصمة 
من تل أبيب إلى القدس. نحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيال، ولكن 
كذلك البد من التذكير، أن املغرب واملغاربة اعتبرا دائما أن القضية 

الفلسطينية قضية وطنية.

وبهاد املناسبة، البد كما ترحم األخ خالد على مجموعة ديال الشهداء 

ديال الشعب الفلسطيني، أن نترحم كذلك على أبو عمار وعلى أبو جهاد 

وعلى أبو علي، وعلى مجموعة ديال املناضلين الذين ماتوا دون أن نن�ضى 

أو نتنا�ضى الشيخ ياسين، هذه الشخصيات التي عملت دائما لصالح 

القضية الفلسطينية، أريد أن أؤكد كذلك، أنه املغرب كان دائما، أنا 

استحضر التاريخ 1974، املؤتمر العربي الذي انعقد بمدينة فاس، وكان 

املرحوم الحسن الثاني آنذاك هو رئيس املؤتمر، اعتبرنا واعتبر املغاربة 

أنه منظمة التحرير الفلسطينية، هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني. لهذا على أساس، نحن كذلك البد أن نستحضر في األيام 

القليلة املاضية وفي األشهر القليلة املاضية، األخ إلياس العمري الرفيق 

إلياس العمري، األمين العام لحزب األصالة واملعاصرة في الصخيرات، 

استقبل..، كانت هناك املصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، جميع 

الفصائل الفلسطينية، كانت »جهاد« وكانت »حماس« وكانت »الجبهة 

الفصائل  جميع  »فتح«،  وكانت  الديمقراطية«  و«الجبهة  الشعبية« 

الفلسطينية كانت حاضرة في املؤتمر ديال الصخيرات، وهذا دور كبير، 

البد أن نستحضره.

الفلسطينية  قضية  أن  على  جديد،  من  نؤكد  أن  نريد  كذلك 

ليست قضية إنتخابات أو حملة انتخابية، هي قضية وطنية تهم جميع 

املغاربة، وبالتالي كذلك نحن نرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع 

الكيان الصهيوني، ولكن نريد أن نؤكد أن الحكومة السابقة مع األسف 

ارتفعت التجارة من خالل التقارير والتي أكدها الرفيق سيون اسيدون، 

أحد اليهود املغاربة، ضد التطبيع.

ولكن بغيت نأكد من جديد لإلخوان واألخوات، أن في حزب األصالة 

واملعاصرة نحن ضد التطبيع ونحن مع الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف، لهذا البد أن نسجل بارتياح هذه الرسالة امللكية 

األخيرة ملحمود عباس، والبد أن ندين بشدة هذا القرار الظالم في حق 

الشعب الفلسطيني، علينا جميعا كقوة مغاربة، أن نناضل من أجل 

إليكم  وتحية  الشريف،  القدس  وعاصمتها  فلسطينية  دولة  إقامة 

جميعا.

لايسدثضئيسثللجليل:

الدستوري،  التجمع  فريق  لرئيس  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لاتجمعث فريقث ب سمث لألزقث لادينث نوضث لايسدث لان ئبث
لادستوض9:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسمثولاصالةثولايالمثأشرفثلملرسلي3،

لايسدثلارئيس،

أخولتيثإخولنيثلانولب،

بإسم فريق التجمع الدستوري، تتبعنا الخبر الفاجع ديال مقتل أكثر 
من 37 فلسطيني في غزة على يد العدو الغاشم الصهاينة بالرصاص، 
وتتبعنا كذلك الرسالة املولوية ملحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، 
ونتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشجب هذا القرار األحادي لرئيس 
دونالد ترامب، رغم أن جميع الدول متضامنة ومتعارضة مع هذا القرار، 
متضامنة مع الشعب الفلسطيني ومعارضة لهذا القرار لنقل السفارة 
األمريكية إلى القدس، وهذا القرار يتعارض كذلك مع املواثيق الدولية، 
ويتعارض مع قرارات مجلس األمن، ونحن في التجمع الدستوري نؤكد 
وعاصمتها  فلسطين  دولة  لتكون  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامننا 

القدس الشريفة.

حول  مؤقتة  موضوعاتية  لجنة  تشكيل  إلى  ندعو  كبرملان  ونحن 
الفرق ليعطو لهذه  فلسطين، وأقترح أن يكون أعضاؤها هم رؤساء 
اللجنة أهميتها وتتبع هذه القضية، وسنتابع كذلك، فالرسالة املولوية 
كانت واضحة وشاملة وتؤكد أن الشعب املغربي مع القضية الوطنية، 
هناك تضامن الشعب املغربي بأكمله، بمؤسساته، بملكه اللي هو رئيس 
لجنة القدس على تضامنه املطلق مع دولة فلسطين، ونتمنى لنا وألبنائنا 

أن نرى يوما فلسطين دولة حرة وعاصمتها القدس الشريفة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

اإلستقاللي  الفريق  رئيس  للسيد  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد الرئيس مشكورين.

لان ئبثلايسدثنوضثمرس 3ثضئيسثلافريقثلإلستقالليثالوحدةث
ولاتع داسل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

يسجل  املنبر  هذا  من  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  إن 
وبشدة تنديده لهذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني األعزل، 
والذي خلف عدة ضحايا أكثر من 40 ضحية إلى حد اآلن، وأن الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية إذ يسجل عاليا املبادرة والتفاعل السريع 
لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا رئيس لجنة القدس والذي 
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بادر ببعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني تندد بالتفعيل األحادي الجانب 
لإلدارة األمريكية واإلعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

إننا في الفريق اإلستقاللي دائما وكجميع املغاربة ألن هذه القضية 
توحدنا عبر التاريخ، وبطبيعة الحال البد لنا أن نشجب يعني ونعلن 
تضامننا املطلق والالمشروط مع الشعب الفلسطيني في محنته التاريخية 
مع الكيان الصهيوني، ورفضه املطلق ألي تهويد ملدينة القدس، ويدين 
قرار اإلدارة األمريكية الرامي إلى تحويل سفارتها إلى القدس، ضدا على 
اإلجماع الدولي وفي استفزاز صريح وغير مسبوق ملشاعر األمة اإلسالمية.

موقف  إعالن  إلى  الدولي  املنتظم  اإلستقاللي  الفريق  يدعو  كما 
واضح وصريح يحمي حق الشعب الفلسطيني األعزل، ويدين العدوان 
لجعل  املطلق  رفضهم  عن  عبروا  الذين  املتظاهرين  على  الصهيوني 
القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، ونقول أنه اآلن أمام هذا 
التصعيد الهمجي نقول بأنه البد أنه حان الوقت لتغيير اإلنتقال من 
أسلوب التنديد واإلستنكار إلى أساليب أخرى أكثر فعالية وجدية للحد 

من الغطرسة الصهيونية التي تتحدى العالم، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

الحركي  الفريق  لرئيس  اآلن  الكلمة  أعطي  الرئيس،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد الرئيس مشكورا.

لان ئبثلايسدثمحمدثمبديعثضئيسثلافريقثللحركي:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسم،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3،

لايسدثلارئيس،

حررلتثلايسدلتثولاي دة،

اليوم حصيلة هذا الصباح 43 قتيل و1800 جريح، إسرائيل تغرق 
حدود غزة بالدماء، نعيش نكبة أخرى، نعيش مصيبة أخرى تنضاف إلى 
ما يعيشه الشعب الفلسطيني منذ سنين، املنتظم الدولي رفض وأجمع 
على رفض القرار الجائر لإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية إلى 

القدس الشريف، القدس التي نعتبرها عاصمة أبدية لفلسطين.

نحن اليوم أمام موقف متعنت متجبر، علينا أن نتخذ العبر، ونتحد 
ونتضامن مع إخواننا في فلسطين، والشعب املغربي كأمة عربية نقف 
صفا واحدا أمام هذا القرار الذي سيزج باملنطقة في الدماء وفي العداوة 

الدائمة.

أحيي عاليا مبادرات صاحب الجاللة رئيس لجنة القدس على كل 
املبادرات التي يقوم بها من أجل استتباب السالم واألمن في املنطقة.

أنادي من هذا املنبر على الرئاسة األمريكية أن تتعقل وتستحضر 
الرهانات السلمية في املنطقة، سنبقى متضامنين متآزرين لحمة واحدة 

يا  مع إخواننا في فلسطين، لتعيش فلسطين حرة شامخة مناضلة، 
القدس  عاصمة  فلسطين  لتبقى  وراءكم  معكم  نحن  فلسطينيين 

الشريف، شكرا لكم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة للسيد رئيس الفريق اإلشتراكي 
تفضلوا السيد الرئيس مشكورين.

لان ئبثلايسدثشقرل3ثأم مثضئيسثلافريقثلالشترلكي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دة،

أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، وإن كان األمر لربما يتعلق 
بكلمة كل مواطن ومواطنة مغربيين في عالقتهم بالقضية الفلسطينية 
التي هي قضية املغاربة ككل، ربما لن أرفع صوتي للتنديد والشجب 
ألن اليوم ال صوت يعلو فوق النضال الفلسطيني الذي يناضل بصدر 
أعزل من أجل وطنه، من أجل حريته، من أجل فلسطين حرة ومستقلة 
بعاصمتها القدس الشريف، القدس الشريف بمكانته الروحية والدينية 
ال بالنسبة للمسلمين فقط، ولكن لباقي الديانات السماوية، لكن األمر 
ال يمنع من أن نقدم بعض املالحظات هو أننا اليوم واإلدارة األمريكية 
تعمد إلى تفعيل قرارها بنقل السفارة اإلسرائيلية إلى القدس، ال تستفز 
السؤال  أمام  تضعنا  ولكنها  العالم،  أحرار  وكل  الفلسطينيين  فقط 
القانون الدولي والعالقات الدولية، تضعنا أمام من يقدمون الدروس 
فيه  تساهم  وقت  في  اإلنسان،  وحقوق  بالديمقراطية  يتعلق  فيما 
قراراتهم في سفك دماء أبرياء، دماء الشعب الفلسطيني الذي يناضل 
من أجل حق مشروع، ال يمكن أن نقبل اليوم من أي كان بأن يقدم 
الدروس في حقوق اإلنسان بأن يتحدث عن الديمقراطية، بأن يتحدث 
عن الحرية، وهو يساهم بشكل مباشر في تقتيل شعب والحد من حريته 

وحرمانه من حقوقه املشروعة.

ومخطئ من يعتقد بأن سياسة األمر الواقع ستوقف نبض نضال 
الشهداء  عشرات  سقط  قد  اليوم  كان  إذا  الفلسطيني،  الشعب 
والجرحى، فإن التاريخ يسجل بأن هناك آالف الشهداء وهناك آخرون 
سيتساقطون تباعا دفاعا عن حقهم املشروع، ألنها قضية مستمرة 
وال يمكن ألي قرار كيفما كانت أن يوقف نضال الشعب الفلسطيني، 
ألننا أمام شعب يؤمن بأن حريته واستقاللية دولته الحرة املستقلة 
هي مسألة وقت قد يطول وقد يقصر، لكنها مسألة وقت لن ينتهي أبدا 

باستسالم الشعب الفلسطيني.

ولعل الرسالة امللكية إلى الرئيس عباس أبو مازن هي رسالة ملك 
لرئيس الدولة الفلسطينية لكنها في العمق، رسالة من الشعب املغربي 
إلى الشعب الفلسطيني للتأكيد مرة أخرى دائما وأبدا على أن القضية 
الفلسطينية هي قضية حاضرة في وجدان الشعب املغربي، مهما انشغل 
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الشعب املغربي بقضاياه الوطنية تظل القضية الفلسطينية حاضرة 
ديمقراطية،  حرة،  فلسطين  عاشت  كذلك،  اليوم  نجسده  ما  وهو 

مستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة للسيد رئيس املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثضشسدثحمونيثب سمثلملجموعلثلانس بسلثالتقدمث
ولالشترلكسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

لاي دةثلاوزضلء،

اليوم، ونحن نتابع في املجموعة النيابية لحزب التقدم واالشتراكية 
األوضاع في فلسطين املحتلة والتي تميزت اليوم بصورتين متناقضتين 
بالقدس واالحتفال بهذا  اليوم فتح السفارة األمريكية  من جهة، تم 
الحدث بحضور ابنة الرئيس األمريكي، ومن جهة أخرى صورة مؤملة، 
مجزرة في حق الشعب الفلسطيني بوفاة أزيد من 50 فلسطيني من بينهم 
أطفال، اليوم نطالب جميع املنتظمات الدولية والحقوقية أن تعبر عن 
مواقفها على هذا اإلجرام في حق الشعب الفلسطيني، نثمن موقف 
والقضية  الفلسطيني  الشعب  حقوق  أجل  من  امللك  جاللة  رسالة 

الفلسطينية.

إدانة ممارسات  إال  الحرجة كذلك ال يمكننا  اللحظات  وفي هذه 
اإلحتالل بكل ما يلزم من عبارات اإلدانة واإلستنكار، نطالب كذلك 
الدولية أن يعبروا  العربية واملنتظمات  اللحظات من الدول  في هذه 
عن موقفهم الصارم نطالب كذلك من الحكومة املغربية موقفها من 
التطبيع ألن املنتجات واإلستيراد وترويج املنتجات اإلسرائيلية في املغرب 
في تصاعد خص يكون عندنا موقف واضح بدون اختباء بدون الكالم 
بوجهين، اليوم حان الوقت أن يكون لنا موقف موحد كموقف جميع 
األحزاب بالنسبة للصحراء املغربية كذلك على جمع كلمتنا بالنسبة 
لقضية فلسطين، نخ�ضى كذلك اليوم أن يزيد نقل هذه السفارة توترات 
في الشرق األوسط اليوم مع األسف رغم العالقات الطيبة بين الشعبين 
األمريكي واملغربي أمريكا اليوم أصبحت جزءا من املشكل وليس جزءا 
القيام  الدولي  املجتمع  على  اليوم  الوساطة،  دور  وفقدت  الحل  من 
بدوره والتحرك من أجل إيقاف عدوانية إسرائيل املتصاعدة ونطالب 

بعقد جلسة في البرملان للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة ألحد نواب الفريق اإلشتراكي 
املوحد، تفضلوا مشكورين.

لان ئبثلايسدثعمرثبالفريجثب سمثللحزبثلالشترلكيثلملوحد:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثلان ئب ت،ثلاي دةثلانولب،

ما قيل من قبل  متافق مع  فيهاش مزايدات  ما  قضية فلسطين 
هي قضية املغاربة أجمعين وأكثر من ذلك أظن بأن هي قضية األحرار 
في العالم أجمعين وهذا مهم ومهم جدا بحيث كانعتبر بأن اليوم كاين 
مبادرات على املستوى الدولي اللي خصنا ندعموها احنا كمغاربة منها 
اللي هي مقاطعة   BDS تكلمت عليها ديال  لي  اللي فايت  املبادرة  هاد 
مقاطعة   BDS هاد  اإلسرائيلية،  والبضائع  اإلسرائيلية  االستثمارات 
 l’apartheid البضائع اإلسرائيلية نجحات مع جنوب إفريقيا في عهد
الفلسطيني،  الشعب  اليوم تنجح ضد إسرائيل ولصالح  املمكن  من 
كاين أحرار في أوروبا وفي أمريكا اللي كيدعموا BDS احنا كبرملان مغربي 
كنطلب كندعوكم ندعموا هاد املبادرة د BDS في املغرب وخارج املغرب، 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

حررلتثلايسدلتثولاي دةثلملحترمي3،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التربية الوطنية التكوين املنهي التعليم العالي والبحث 
العلمي، السؤال األول عن بناء وإصالح بعض املؤسسات التعليمية 
السيد  تفضلوا  الحركي  الفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

النائب مشكورين.

لان ئبثلايسدثمحمدثلايسمو:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزير،

إخولنيثأخولتي،

للحروضثلاكريم،

كنسجلوا باإليجابية التحركات ديالكم مؤخرا رغم اإلكراهات، رغم 
اإليجابية  املؤشرات  الوزير استمر ألن  السيد  اإلكراهات كنقول لك 
الحريزي،  خلدون،  ابن  مدرسة  العرائش  إقليم  وخاصة  ملسناها 
الفردوس، وكذلك كنطلبوا منكم السيد الوزير التعجيل بالكلية ديال 
القصر الكبير، في العلم ديالنا على املرسوم راه في الطريق ولكن بغينا 
التعجيل. سيدنا هللا ينصره كيطلب التعجيل بالوتيرة، باركة، وخاصة 
في العالم القروي السيد الوزير ملسنا في تناقب وسوق الحد والقلة 3 د 
الثانويات، وفي ورزازات تلمين وتالوات كنا عندهم البارحة الناس في حالة 
دالغليان. وكنحيوا من هنا إقليم ورزازات بجميع األنواع ديال اإلكراهات 
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في النقل، في التعليم، في الصحة في جميع املجاالت، أكثر إقليم تضررا 
اللي مضرور، ورغم ذلك يحبون البلد ديالهم، يحبون امللك ديالهم وما 
فيهمش �ضي حاجة دالسوء، يتميزوا على ناس آخر، وإن كنت أنا من 
املنطقة ديالي حتى هي منطقة بعيدة ولكن هم يعانون أكثر منا السيد 
الوزير، وغير كنطلبو منكم هللا يجازيك بخير، التعجيل ثم التعجيل 
وخاصة، أحيانا بعض املقاوالت اللي كتماطل أو ما كتجبر�ضي متابعة، 
التتبع كنطلبو منكم يكون في إطار تشاركي، مع السياسة الجديدة ديال 
كان  إيال  يعني  اإلقليمي.  املجلس  العمالة،  وإما  الجماعة  إما  سيدنا، 
التتبع مشترك هاذ خينا غيجمع راسو، وأحيانا كنمشيو في االتجاه ديال 
السبقات اللي كيعطي الثمن ناقص، أنا بالعكس اللي اعطى النقص 

ما نعطيهش الصفقة، عارفو غادي يغش من départ وغيخلق مشكل.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

شكرا السيد النائب املحترم، كيما جا على لسانكم السيد النائب، 
عملت مصالح الوزارة على برمجة مجموعة من املشاريع تهم إحداث 
القصر  بمدينة  التعليمية  املؤسسات  من  مجموعة  وترميم  وتوسيع 
الكبير. في البداية، أريد أن أقدم بعض املعطيات، اليوم الحمد هلل بلغ 
باألسالك  40 مؤسسة  القصر  بمدينة  التعليمية  املؤسسات  مجموع 
حوالي  التالميذ  مجموع  بلغ  والتأهيلي،  واإلعدادي  اإلبتدائي  الثالث: 
تلميذ   32 حوالي  باألقسام  التالميذ  معدل  يناهز  تلميذ،   26.000

وتلميذة، وال تتجاوز نسبة األقسام املكتظة 9%.

في ما يخص التوسيع، كيف جا على لسانكم السيد النائب املحترم، 
سيتم بناء مدرسة »الفردوس« اإلبتدائية، وإعادة بناء مدرسة »إدريس 
الحريزي« اإلبتدائية برسم ميزانية 2017، حيث توجد صفقة األشغال 
قيد التأشير، إصالح وترميم مدرسة »ابن خلدون« اإلبتدائية برسم 
ثانوية  وإحداث  فعلي  بشكل  األشغال  انطلقت  حيث   2017 ميزانية 
»نور« التأهيلية برسم ميزانية 2018، حيث تم إنجاز الدراسات وبرمجة 
اإلعالن عن صفقة األشغال في األسبوع األول من شهر يونيو القادم، 
وأيضا توسيع مدرسة »جابر ابن حيان« بأربعة حجرات برسم ميزانية 
2018، وتم إنجاز الدراسات وبرمجة اإلعالن عن صفقة األشغال نهاية 

شهر ماي الجاري.

بالنسبة للكلية متعددة التخصصات اللي جات على لسانكم، اليوم 
الحمد هلل عندنا حنا بصدد توسيع امللحقة بالنسبة للدخول الجامعي 

املقبل، غادي نزيدو واحد املدرج ديال 300 مقعد، أما في ما يخص بناء 
الكلية اللي تم االعتماد ديالها في اللجنة...

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  الوزير،  السيد  شكرا 
النائبة املحترمة.

لان ئبلثلايسدةثإشرلقثلاسوسفي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، ألكثر من عقدين نالحظ تال�ضي وتهالك في 
معظم املؤسسات التعليمية، والتي أصبحت وصمة عار في وجه املغاربة 
أخلفت  والتي  السابقة،  الفترة  في  للوزارة  الترقيعية  املحاوالت  رغم 
بمراكش  املقاطعات  أكبر  من  الوزير،  السيد  التاريخ.  مع  موعدها 
مقاطعة »النخيل«، التي عدد سكانها 67.000 نسمة، وفي املساحة 64 
متر مربع في غياب ثانوية تأهيلية، وإعدادية يتيمة من بين املؤسسات 
 »préfabriqué« اإلبتدائية، بها مدرسة »الكحيلي« أقسامها من قصدير
والتي تعتبر مدة صالحيتها 10 سنوات ولم يتم تحديثها، أقسام تغرق 
باملياه شتاء وتحرق وتخنق صيفا، هذه الوضعية املزرية تؤكد بشكل 

جلي فشل ذريع للمنظومة التعليمية.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.. 
ال ال السيد أنتم من طرحتم السؤال، أنتم آخر من يعقب.

لان ئبثلايسدثحينثعوك ش :

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، من املشاكل الكبرى اللي كنعيشو في العالم القروي، 
هو املشكل ديال الثانويات. واملشكل ديال الثانويات كيجعل أن واحد 
جزء كبير من طلب من من التالميذ والتلميذات باألخص ما كايتبعوش 
الدراسة ديالهم وبالتالي كنفقدوهم وهذا حرام. ولهذا على سبيل املثال، 
إقليم بنسليمان قيادة »الفضالة« جماعة »الفضاالت« هادي 3 سنين 
وحنا كنتسناو باش تكون ثانوية، وإلى يومنا هذا باقي كل عام تيقولو 
لنا العام الجاي غادي تبنى، فكنطلبو منكم ديرو الالزم السيد الوزير. 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثسسمو:

ي كنلمس �ضي حاجة بإسم 
ّ
أنا ما كنشكر حتى �ضي واحد، ولكن مل



عدد.62–13.رمضان.1439  )29.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان533   

الفريق ديالنا يجب علينا التنويه. اللي ما يشكركش الناس ما يشكرش 
هللا، هاد الشاب خصنا نعاونوه ونزيدو به القدام، هاد الشباب اللي 
هما اآلن واقفين من طنجة لكويرة كيجرو خصنا نعاونوهم، والنهار اللي 
يخطأو وال يديرو �ضي حاجة ما�ضي هي هديك غنقولو ما�ضي هي هاديك. 
املنهي، راه حنا  التكوين  الوزير، كنطلب منك توسيع  السيد  وكذلك 
واقفين عليه، كتعرف اإلقليم محتاج حاجة ماسة لهاد املرفق. وكذلك 
كنطلب منك السيد الوزير، باش تعمل واحد الجولة انتقالية من جهة 
لجهة، ومدرسة ملدرسة في الشارع اليوم واقفة، ضروري ومؤكد باش 
توقف في عين املكان وتعرف األشياء، وكذلك ديك السنة اللي خلى 
السيد حصاد ديال الصباغة، هللا يرحم والديك واحد الدورية راها 
اعطت الصدى ديالها كل سنة في املجال البيئي وما هو صيانة األعيان 

اللي شاركوا واملحسنين اللي شاركوا وجمعيات املجتمع املدني ديال...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا انتهى الوقت، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

بغيت نذكر في إطار املخطط الحكومي 2017-2021، كاين واحد 
العدد من املشاريع اللي مبرمجة واللي كتعني جميع األقاليم وجميع 
اإلشكاالت  لهاد  التصدي  بصدد  حنا  هللا  شاء  وإن  اململكة،  جهات 
واإلختالالت اللي كاينين على صعيد هاد املؤسسات. حقا، أنا كنشاطر 

األستاذ النائب املحترم، أن نسبة التمدرس بالنسبة للثانوي التأهيلي 

هو قليل شيئا ما، اليوم عندنا واحد املعدل وطني ديال 36 %، التكلفة 

ديال الثانوي التأهيلي جد مرتفعة، وإن شاء هللا نحاولو نتجاوزو هاد 

املشكل، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي املتعلق بتنزيل الرؤية 

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات   2030-2015 اإلستراتيجية 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثأمسنلثفوز9ثزيز9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ما هي أهم التدابير واإلجراءات اللي قمتوا بها من أجل 

تنزيل رؤية إستراتيجية تنزيال سليما، باش ما توقعوش الفشل الذريع 

اللي وقعت فيه البرنامج االستعجالي اللي كلف املغاربة 46 مليون ديال 

الدرهم اللي في مدى 4 سنوات، شكرا السيد الوزير.. مليار ديال الدرهم 

عفوا، مليار ديال الدرهم، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

السيدة النائبة املحترمة، البد من اإلشارة في البداية أن هاد املوضوع 
سيحظى بنقاش مفصل إلى جانب قضايا تعليمية أخرى في اجتماع 
لجنة التعليم والثقافة واإلتصال، التي ستعقد بعد غد األربعاء على 

الساعة العاشرة صباحا إن شاء هللا.

أود التأكيد من جديد، أن الحكومة جعلت التنزيل الفعلي واملتجانس 
للرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
هذه  مضامين  ترجمة  تمت  حيث  أولوياتها  في صميم   ،2030-2015
الرؤية في مشروع قانون إطار الذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات 
امللكية السامية، الذي دعا صاحب الجاللة، الحكومة إلى صياغة هذا 
اإلصالح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خالل اعتماد قانون إطار يحدد 

الرؤية على املدى البعيد.

ويهدف مشروع هذا القانون اإلطار، إلى ضمان اإلستدامة لإلصالح 
ووضع قواعد إلطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء 
املعنيين، كما تعلمون أنه بعد استكماله ملسطرة املصادقة بعد املجلس 
الوزاري، ستشكل إحالته عالوة على البرملان بغرفتيه فرصة سانحة 
لتعميق النقاش من أجل تجويد مضامينه وتطلعاته، وشكرا السيدة 

النائبة املحترمة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية، 
تفضلوا.

لان ئبلثلايسدةثآمنلثم ءثلاعسني3:

السؤال ديالنا السيد الوزير، يتعلق باإلجراءات اللي كديرها الوزارة 
ألجرأة الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين، وانتما 
كتعرفو السيد الوزير، أن الوزارة ما وقفتش سايرة كتاخذ مجموعة 
الرؤية  عليه  نصت  ما  خارج  معظمها  نقولك،  وأنا  اإلجراءات  من 
يكون  غادي  ومنين  والتكوين،  التربية  منظومة  االستراتيجية إلصالح 

عندنا الوقت في اللجنة نذاكرو فهاد ال�ضي.

السؤال اليوم حول قانون اإلطار، قانون اإلطار املنتظر مازال ما 
داولش فيه املجلس الوزاري، ولكن ما الذي يحدث مع هذا القانون 
اإلطار؟، الحكومة السابقة وجهت نسخة، أرسلتها إلى املجلس األعلى 
للتربية والتكوين، اللي وضع الرؤية االستراتيجية وأو�ضى بتحويلها إلى 
قانون إطار كإطار ملزم، املضامين اللي اعطى عليها املجلس األعلى للتربية 



 535 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.62–13.رمضان.1439  )29.ماي.2018( 

والتكوين الرأي حنايا اصطدمنا في النسخة التي تداولتم بخصوصها في 
مجلس الحكومة بمقتضيات كثيرة مختلفة، ثم كنسمعو اآلن أن هاد 
قانون اإلطار في الكواليس التي يناقش فيها عاود فيه نقاش حول قضايا 
لك  تنقول  وأنا  توافق صعب،  بخصوصها  ومرجعية حدث  مصيرية 
السيد الوزير، توافق صعب بنقاشات مستفيضة داخل املجلس األعلى 
الجميع؛  ديال  التمثيلية  كيحتارم  أنه  مفترض  اللي  والتكوين  للتربية 
القضايا  التدريس،  ولغات  اللغات  تدريس  قضايا  التمويل،  قضايا 
املتعلقة بحكامة املنظومة، املناهج والبرامج واإلطار املرجعي ديالها إلى 

غير ذلك..

ّدارت  نهار  الرؤية  الوزير، حنا نحذركم ألن هاديك  السيد  اليوم 
سلمت للملك، وامللك حالها على رئيس الحكومة حتى تتحول املضامين 
ديالها إلى قانون إطار، اليوم أي محاولة للتراجع على املقتضيات ديالها 
غيتحال قانون اإلطار للبرملان ولكن غادي تضطرونا مرة أخرى إلى فتح 
نقاشات كبيرة، ألن اليوم إيال بغيتو تقصيو الناس من التشاور، املجلس 
األعلى للتربية والتكوين اللي كانت فيه تمثيليات حساسيات متعددة 
تراجعوها،  الحالي خاصكم  ديالكم  النهج  في  النقابات  كيعرفش،  ما 

النقابات ما بقيتوش كتشاورو معاهم، صدرت مراسيم متعددة..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الرئيسة، هل من تعقيب إضافي؟، تفضلوا السيد 
النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

ال أوال قانون املجلس األعلى للتربية والتكوين ما�ضي �ضي مؤسسة 
تقرر، مؤسسة تعطي رأيا استشاريا، توافقت وال ما توافقتش؛ ثانيا 
السيد رئيس الحكومة السابق، أحال املشروع ديال القانون كمسودة 
ما دوزها حتى في مجلس الحكومة، باش يتحمل املسؤولية السياسية 
الحكومة عالش؟  واليوم كتحاسبو معانا عليها، وكتحاسبو مع  فيها، 
األعلى  املجلس  انتما  كنتو  إيال  عليه،  وبناء  هادي؟  ما�ضي حكومتكم 
للتربية والتكوين غادي تكون في بالصة الحكومة شغلكم هاداك، إيال 
كنتو كتعتابرو بأنه رئيس الحكومة السابق ديالكم ما بت فيها إطالقا 

شوفو آش ّديرو، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

هل من تعقيب؟ أرجوك تفضلوا السيد الرئيس.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثبوولنوث)نقطلثنظ م(:

لايسدثلارئيس،

للحكومة  كنتوجهو  حنا  واضح،  الداخلي  النظام  نظام،  نقطة 
والحكومة كتجاوبنا، العالقة اللي يمكن تربط البعض مهنيا ببعض 

املؤسسات ما�ضي الدفاع عليها، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا تفضلوا، نقطة نظام.

لان ئبثلايسدثعبدثلالطسفثوهبيث)نقطلثنظ م(:

لايسدثلارئيس،

حنا كنعبرو كفريق املعارضة على وجهة نظرنا، ما مرتابطين بحتى 
�ضي مؤسسة هما اللي في مؤسسة الدولة، عاد اليوم جيت نرد، كيردو 
دائما النواب على النواب، هادي من نهار بدينا حنا كنشوفوها، عاد 

بدات اليوم؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم، السادة 
النواب مشكورين تصنتو للسيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعمرثبالفريجث)نقطلثنظ م(:

بغيتيو تعطيوها لي كنقطة نظام مزيان باش تزيدوني شوية ديال 
الوقت، ولكن السؤال بسيط جدا، فوقاش غايجي داك القانون اإلطار 
اقشو ما هو مصيري بالنسبة للبالد هذا هو املهم بالنسبة 

ّ
للبرملان؟ باش ن

اقشوه في وسط البرملان ما هو مصيري ملستقبل البالد، شكرا.
ّ
ليا، ن

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب؟ آخر تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

اليوم  حيث  مزيان،  فهمتوش  ما  التعقيب  هاد  ليا  بالنسبة  أنا 
الوثيقة الرسمية واملهمة هي اللي غادي تكون عندنا ما بعد املجلس 
الوزاري. اليوم كانت واحد الوثيقة اللي مرات في مجلس الحكومة، يوم 
4 يناير 2018، أنا بالنسبة ليا ماكنتش معني بحيث دخلت للحكومة في 
22 ماي، واخا هكداك درنا واحد الجلسة مع السيد رئيس املجلس، 
وناقشنا  الحكومة  رئيس  السيد  ومع  للحكومة  العامة  األمانة  ومع 
مضامين هاد الوثيقة. واليوم كنتسناوها تدوز للمجلس الوزاري، باش 
تكون رسمية ونزلوها للبرملان بغرفتيه ملناقشتها، ترجمة تفعيل الرؤية 
االستراتيجية عبر ترجمتها خالل القانون اإلطار، هذا هو التفعيل ديالو 
والتنزيل ديال الرؤية االستراتيجية هو القانون اإلطار اللي كيضمن لها 

واحد اإلستدامة وواحد التنزيل أنجع، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي، وفيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع؛ 
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ويتعلق األمر ببرنامج »تيسير«، وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال 
جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات السادة 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا 
السيد النائب املحترم مشكورين.. ال ما عنديش هنايا.. السؤال الثالث 
الخصاص الحاصل في املؤسسات التعليمية للفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، معذرة شكرا.

لان ئبثلايسدثمحمدثبلحي 3:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة ملعالجة معضلة الخصاص في 
العديد من مناطق اململكة خاصة النائية منها؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

فيما يخص العرض املدر�ضي بجهة درعة-تافياللت، أريد أن أقدم 
بعض املعطيات حول الجهة أوال قبل التطرق إلى إقليم الرشيدية، بلغ 
عدد املؤسسات التعليمية بجهة درعة-تافياللت ما مجموعه 810 ديال 
املؤسسات باألسالك الثالث، في ما بلغ عدد التالميذ 371 ألف و149 
تلميذة وتلميذ بلغت نسبة تغطية الجماعات بالجهة بالتعليم اإلبتدائي 
: 100 %، الثانوي اإلعدادي : %88 والثانوي التأهيلي : 50 %، أي معدل 

جد مشرف إيال بغينا نقارنوه باملعدل الوطني ديال 36 %.

املؤسسات  عدد  بلغ  بالضبط،  الرشيدية  إقليم  مستوى  على 
التعليمية اإلبتدائية بإقليم الرشيدية : 156 منها 61 مدرسة مستقلة 
إلى مدرسة جماعاتية  باإلضافة  81 فرعية  و94 مجموعة مدرسية، 
29 جماعة ب42  ترابية من أصل  27 جماعة  تغطية  تمت  واحدة، 
ثانوية إعدادية وب 18 ثانوية تأهيلية منها 4 بالوسط القروي. يتوفر 

هاد اإلقليم على 18 داخلية باإلضافة إلى االستفادة...

لايسدثضئيسثللجليل:

السيد الوزير انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لان ئبثلايسدثمحمدثبلحي 3:

السيد الوزير، شهد شاهد منها، راه السيد النائب ديالكم راه شهد 
بأنه درعة-تافياللت مخصوصة. لهذا السيد الوزير، يجب على الحكومة 
أن تعترف بفشلها في تدبير سياسة التعليم بعدما لجأت لالستغناء أو 

تكوين  الجهوية، ومراكز  املراكز  بكل  التكوين  التقليص على خدمات 
أساتذة السلك اإلعدادي، وتكوين أستاذة الثانوي.

إن لجوء الحكومة إلى النظام التعاقدي في التربية والتكوين، يعتبر 
هروبا إلى األمام بعدما أبانت التجربة عن فشلها في مواجهة الخصاص 
�ضي  يمكن  ما  ألن  األساتذة.  هؤالء  بها  يقوم  التي  االحتجاجات  أمام 
واحد األستاذ متعاقد وأستاذ رسمي كيف بغيتي يخدم هاد األستاذ، 
راه ما يمكنش ايال ما كانش نفسانيا مستعد راه ما يمكنش يخدم، 30 
ألف اللي احتجت في األسبوع املا�ضي، فين هو االلتزام ديال الحكومة 
البنايات  تفكيك  قرار  ديال  االلتزام  هو  فين  الجماعاتية؟  باملدارس 
أن  الحكومة  الوزير، على  السيد  لهذا   .»préfabriqué« املدرسية ب
تعترف بأنها عاجزة عن مواجهة هاد املعضلة التي تؤدي حتما إلى تحقيق 

الهدر املدر�ضي، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي، 
سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر ببرنامج »تيسير« وعليه سيتم 
الوزير.  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما 
النيابية  النواب املحترمين عن املجموعة  السؤال للسيدات والسادة 

للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثضشسدثحموني:

شكرلثلايسدثلارئيس،

الدعامات  بين  من  تيسير«  »برنامج  كيتعتابر  الوزير،  السيد 
األساسية لتعميم التمدرس ومحاربة الهدر املدر�ضي، ولكن مع استمرار 
بعض اإلختالالت التدبيرية والتقنية واملالية، كيحد من النجاعة ديالو. 

شنو دارت الوزارة ديالكم للحد من هاد اإلختالالت؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب؟ وال تفضلوا السيد الوزير.. سؤال ثاني عفوا 
السؤال الثاني للسيدات السادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثلايعسدثلاص دق:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، الشك أن »برنامج تيسير« من البرامج اإلجتماعية 
الناجحة، إال أن املساواة ال تتحقق فيه إذ تبين أنه في اختالل واضح. 
ولذلك نسائلكم في فريق العدالة والتنمية، متى تنقلونه من اإلستهداف 
الجغرافي إلى اإلستهداف املباشر لألسر الفقيرة مباشرة كي يحقق املزيد 

من النجاح والنجاعة؟ وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لاي دةثلانولبثلملحترمي3،

أود اإلشارة في البداية أن لجنة مراقبة املالية العامة بمجلسكم 
املوقر ستعقد اجتماعا صباح يوم غد الثالثاء ملناقشة كافة الجوانب 
ببرنامج »تيسير« و«برنامج مليون محفظة«. يهدف »برنامج  املتعلقة 
تيسير« إلى الحد من ظاهرة الهدر املدر�ضي كما جاء على لسان السيد 
التي  السوسيو-اقتصادية  املعيقات  بتجاوز  وذلك  املحترم،  النائب 
وقد  واملعوزة.  الفقيرة  األسر  من  املنحدرين  التالميذ  تمدرس  تعرقل 
استهدف هذا البرنامج عند انطالقته موسم 2008-2009، الجماعات 

القروية بناء على املعايير التالية:

- أوال نسبة الفقر تساوي أو تفوق 30 % في الفترة األولى؛

- نسبة الهدر املدر�ضي بالسلك اإلبتدائي تساوي أو تفوق 8 %؛

- وثالثا اإلنتماء إلى مجال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

املرشحة  الجماعات  ترتيب  تم  املذكورة،  املعايير  على  واعتمادا 
على  اعتمادا  املالحظة  الفقر  نسب  حسب  البرنامج  من  لالستفادة 
معطيات خريطة الفقر الصادرة على املندوبية السامية للتخطيط سنة 
2004، كما تم تحديد الئحة الجماعات التي شملها »برنامج تيسير« 
بناء على الغالف املالي املخصص للبرنامج. وخالل موسم 2011-2010، 
عرف البرنامج توسيعا جغرافيا هم الجماعات القروية املعنية باملبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، والتي اعتمدت على العتبة 
الفقر املحينة  إلى خريطة  %14، إضافة  الفقر وصلت  لنسبة  الدنيا 
في  وساهم   ،2007 سنة  للتخطيط  السامية  املندوبية  من  الصادرة 
تدبير هذا البرنامج، العديد من املتدخلين الحكوميين: وزارة اإلقتصاد 
واملالية، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون العامة والحكامة، ومؤسسة 

بريد املغرب.

وبخصوص النتائج املسجلة، فقد بلغ عدد التلميذات والتالميذ 
املستفيدين من هذا البرنامج خالل املوسم الدرا�ضي الحالي ما يناهز 
774.000 تلميذة وتلميذ، ينحدرون من 460.000 عائلة. كما انتقل عدد 
الجماعات القروية املستهدفة من 132 جماعة إلى 434 جماعة موزعة 
على 50 إقليم و10 جهات باململكة. زيادة على ذلك، ينبغي اإلشارة إلى أن 
امليزانية السنوية املخصصة للبرنامج ال تكفي لتغطية الكلفة اإلجمالية 
للتحويالت املالية املوجهة لألسر، وخاصة بعد تحديد سقف للغالف 
املالي املرصود بالبرنامج من طرف وزارة اإلقتصاد واملالية، في حدود 500 

مليون درهم سنويا، وذلك ابتداء من السنة املالية 2014، ال�ضيء الذي 
نتجت عنه صعوبات في التحويالت املالية املبرمجة، وبالتالي التأخير في 
صرف املنح لألسر، حيث بلغ هذا التأخير حاليا 18 شهر موزعة على 
موسمي 2016-2017، و2017-2018. وستعمل الوزارة والحكومة على 
تدارك هذا العجز من خالل تعزيز املوارد املالية املرصودة للبرنامج، 

ومراجعة آليات االستهداف املعتمدة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب عن املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية تفضلوا.

لان ئبثلايسدثضشسدثحموني:

شكرلثلايسدثلارئيس،

بأن  االعتراف  أو  ديالك  الجرأة  على  كنشكروك  الوزير،  السيد 
هاد  أتساءل  أنا  ديالهم.  املنحة  ما شدوش  الناس  18 شهر  من  أكثر 
البرامج اإلجتماعية بالضبط عالش ما كيلقولهاش االعتمادات؟، درنا 
»الراميد«، ما كنوجدولوش االعتمادات، درنا »تيسير« ما كنلقاولوش 
والوزراء  البرملانيين  يخلصو  باش  الفلوس  وكنلقاو  االعتمادات، 
واملوظفون السامون. هاد القطاعات اإلجتماعية عالش ما كتلقاوش 
يكون  ي 

ّ
مل الوزير،  السيد  كنتساءل  أنا  بالضبط؟  االعتمادات  ليها 

برنامج، خصنا نوجدو االعتمادات. اليوم كاين 2 مشاكل؛ مشكل ديال 
االستهداف، كنستهدفو الجماعات اللي تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، كنلقاو داخل هاد الجماعات أسر اللي هي ميسورة، خصنا 
نستهدفو األسر، ما نستهدفوش الجماعة كلها، نستهدفو األسر املعوزة، 
كتلقى جماعة حدا جماعة نفس األسر بنفس الخر ما كيستافدوش، 
ألن خص إعادة النظر في اإلستهداف. كذلك مشكل تقني اللي كيعانيو 
منو املدراء، هداك le logiciel ديما مسدود، املدراء عالش ما كتحلوش 
هداك le logiciel؟، كتخليوه فواحد الظرف وجيز باش عاد يمكن لهم. 
هذه مسألة تقنية بسيطة خصكم تاخذو فيه مجهود السيد الوزير، 
املسألة ديال %30 ديال الهدر املدر�ضي و%8 ديال الفقر هي معايير اللي 
ما عطاتش األكل ديالها، كنطالبو بإعادة النظر وإعادة النظر كذلك 

حتى في...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. التعقيب ألحد نواب 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثبلعسدثأعلوالل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

السيد الوزير املحترم، املقاربة املجالية املعتمدة في برنامج »تيسير« 
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قصات ثلثي الجماعات القروية، 848 جماعة، ألنها معتمدة فقط على 
الثلث ديال 434 جماعة. وهاد األمر هذا نعطيوه كمثال، مثال األسر 
امليسورة في الجماعات القروية املستفيدة كيستافدو في حين أنه خصهم 
ما يستافدوش، في حين أن األسر الضعيفة في الجماعات الغير املعنية 
ال يستفيدون. نعطيو مثال ديال املوسم الدرا�ضي ديال 2016-2015، 
 524.400 إلى  كينتميو  تلميذ،   828.000 املستفيدين  التالميذ  عدد 
أسرة. إيال درنا %20 ديال األسر الغنية فهاد األسر املستفيدة، بمعنى 
عندنا 104.000 أسرة كتستفد بدون وجه حق، وكان كيخصها تعطي 

تقريبا 160.000 تلميذ كيستافدو بدون وجه حق.

الحل السيد الوزير راه معروف عندكم، ومبرمج عند الحكومة هو 
أنه تحديد األسر والساكنة املعنية اللي خص يتم تحديدها، وبالتالي عبر 
السجل اإلجتماعي اللي خصو يتدار. وهنا كنتسائلو معاكم فين وصل 
السجل اإلجتماعي اللي مفروض خصو يتدار واللي معتمدين عليه انتما، 
3 د الوزارات باإلضافة للوزارة ديالكم؟ هذا باإلشارة أخرى بأنه ينبغي 
إذ الزيادة في الثمن املعني ال يبقى مثال ديك 60 درهم األول والثاني و80 
درهم للثالث والرابع، و100 درهم للخامس والسادس.. خصو يوصل 

لواحد 200 درهم على األقل...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثبوعبسدثابسدة:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السبب املباشر في حرمان هاد 68.000 تلميذ من برنامج »تيسير«، 
هو النظام ديال االستهداف اللي عند برنامج »تيسير«، يعني كيستهدف 
جماعات وفق نظام معين هادي غنية، هادي فقيرة، بل األصل يجب 
استهداف األسر مباشرة. نوريك السيد الوزير، آالف األسر فقيرة وتوجد 
في جماعات غنية، وال تستفيد. وفي نفس الوقت، آالف األسر توجد في 
جماعات فقيرة وال تستفيد، يعني يمكن للجهات أن تتدخل في برامج 
موالية ولكن بكل أسف تصطدم بعراقيل، تجعلها تتراجع عن هاد النوع 
من الدعم للطلبة والتالميذ، على غرار ما وقع في جهة درعة-تافياللت، 

فيما يخص املنح للطلبة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثهش مثلمله جر9:

املقاصة  لصندوق  البرنامج  هاد  لتلحقو  عنداكم  الوزير،  السيد 

ويصدقو ال هادو ال هادوك، هللا يجازيكم بخير غير شورو عليه حتى تديرو 
�ضي برنامج اللي هو مقاد، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

الوزير  السيد  لكم  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
للتعقيب على التعقيبات.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

حقا املشكل فهاد البرنامج هو آليات اإلستهداف، واليوم الحكومة 
منخرطة في واحد املشروع منذ 2017 اللي يرمي إلى إرساء سجل إجتماعي 
موحد، يمكن من تسجيل األسر املرشحة لإلستفادة من إحداث هاد 
البرامج االجتماعية، وإن شاء هللا هاد السجل أظن غادي يكون جاهز في 

2019، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

الجامعية  النواة  إحداث  مآل  املوالي عن  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
املقررة بإقليم الحسيمة للسيدات السادة النواب املحترمين عن الفريق 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثضفسعلثلملنصوض9:

نعم السيد الوزير، عن مآل ومكان إحداث النواة الجامعية بإقليم 
الحسيمة، نسائلكم اليوم؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد9،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

لايسدثلارئيس،

لاي دةثلانولبثلملحترمي3،

لايسدثلان ئبلثلملحترمل،

بعض  إعطاء  من  سيمكن  الذي  السؤال  على  أوال  أشكركم 
التوضيحات املتعلقة بالقطب الجامعي بالحسيمة بصفة عامة، وليس 
مرسوم  إصدار  تم  أنه  تعلمون  التخصصات.  متعددة  الكلية  فقط 
جديد منذ حوالي أسبوعين أو ثالث أسابيع تم املصادقة عليه في مجلس 
الحكومة، والذي تم بموجبه نقل املؤسسات الجامعية املوجودة في 
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إلى جامعة عبد  األول،  لجامعة محمد  تابعة  كانت  والتي  الحسيمة، 
املالك السعدي. ويشمل القطب الجامعي بالحسيمة على مؤسستين 
جامعيتين: أوال مدرسة الهندسة التطبيقية ثم كلية العلوم والتقنيات، 
وسيضاف إلى هاتين املؤسستين كلية متعدد التخصصات واملدرسة 
الوطنية للتجارة والتسيير، وكذلك حي جامعي، بكلفة مالية إجمالية 
بالنسبة  درهم،  مليون   115 الجامعية  للمؤسسات  بالنسبة  قدرها 
للحي الجامعي 60 مليون درهم. كل األمور جاهزة، فقط اآلن مكتب 
الدراسات يعطينا بالضبط املكان الذي ستبنى فيه هاته الكلية، أما 
االعتمادات املالية فهي اعتمادات جاهزة بمجرد ما نتوصل بالتقرير، 

ستنطلق الدراسة ثم عملية البناء، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلوا مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثضفسعلثلملنصوض9:

نعم السيد الوزير، علما بأن مطلب إحداث نواة جامعية كان على 
رأس قائمة املطالب اللي كانت تشمل حراك الريف. اليوم، سكان إقليم 
دقيقة  زمنية  جدولة  تعطينا  الحكومة  من  كيستناو  كانوا  الحسيمة 
وجواب واضح وهو فوقاش تبدى األشغال ديال هذه النواة وفوقاش 

تسالى وفوقاش يلتحقو أبناء اإلقليم بهاد املؤسسة.

السيد الوزير، تكلمتي على املكان ديال إحداث النواة الجامعية، 
أنا غنقول ليك بأن التوجهات ديال بالدنا هي تحقيق واحد العدالة 
اإلقليم،  هاد  داخل  نشوفوها  بغينا  ديالها  التجليات  لكن  مجالية. 
كيف يعقل بأن اإلقليم فيها 4 ديال الدوائر، وجميع البرامج التنموية 
كتمركز في دائرة وحدة، علما بأنها غير كافية وكتق�ضى دائرة »ترجيست« 
العقاري راه جلس  الوعاء  الوزير،  و«كتامة« و«بني بوفراح«. السيد 
بمكتب الدراسات ووجد الوعاء العقاري باملعايير ديالو. لهذا نطلب 
اليوم الحكومة بأن هاد النواة الجامعية، وإنصافا لهاد 3 ديال الدوائر 
التي لم تأخذ حتى الفتات في التنمية، أنها تدار في مدينة »تارجيست«. 

أوال ألنها تتوفر على الوعاء العقاري، ثانيا...

لايسدثضئيسثللجليل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، فعال كيف دائما كنقولو على أنه ال توجد أية عدالة 
مجالية في جميع القطاعات الحكومية اللي كاينة دابا. على سبيل املثال، 
كل جهة جهة عندها جامعات ولكن جهة الشرق تفتقر للجامعة وعلى 

رأسها إقليم »جرسيف« اللي كان تابع لواحد الجهة وال لواحد الجهة 
أخرى. لهذا الوقت ما كيسمحش، نطالب من السيد الوزير، إحداث 

جامعة في إقليم »جرسيف« على الوجه اإلستعجالي، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للتعقيب، عن الفريق اإلستقاللي.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح فظ:

في نفس السياق السيد الوزير، نتساءل عن مآل مشروع إنجاز 
اللي  نواة جامعية ببعض األقاليم وعلى رأسها إقليم سيدي قاسم، 
طال االنتظار على الساكنة ديالها. ومع العلم السيد الوزير، بأن عدد 
التالميذ الحاصلين على البكالوريا بهاد اإلقليم، تتجاوز 2600 تلميذ، 
زائد 2000 تلميذ عن إقليم سيدي سليمان الذي ال يبعد على سيدي 
قاسم إال ب18 كلم، ونزيدك السيد الوزير، بأن مجموعة ديال التالميذ 

من إقليم وزان وتاونات تيرغبو باش يدرسو بهاد الجامعة.

ديال  الكالم  نكرسو  نزيدوش  ما  بأن  نقولو  بغينا  الوزير،  السيد 
الدراسات اللي تتقول بأن %2 من التالميذ ديال العالم القروي اللي 
تيوصلو للشهادات العليا، هللا يخليكم السيد الوزير، تكون شوية ديال 

العدالة وخصوصا فهاد املجال، وشكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

لان ئبلثلايسدةثمنينلثمود3:

الجهات  إال  مستقلة  جامعات  فيها  الجهات  كل  الوزير،  السيد 
الجنوبية الثالث. املركز الجامعي الوحيد بجهة كلميم- واد نون، ورغم 
أن مدرج  إال  والوزارة مشكورة،  اإلداري  الطاقم  يبذلها  التي  الجهود 
وحيد، وشعبة وحيدة وأزيد من 7500 طالب في هاد املركز غير كافي 
الستيعاب هذه الطاقات كلها. لذلك آن األوان إلحداث قطب جامعي 
مستقل، ليكون ألبناء األقاليم الجنوبية الحق في استكمال دراستهم، 

خاصة أن هذه الجهة هي التي تتصدر اململكة في البطالة، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا لكم الكلمة.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد9،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

بالنسبة إلقليم الحسيمة، الوسيلة التي لجأنا إليها في الوزارة هي 
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تكليف مكتب دراسات، وقد انتقل هاد مكتب الدراسات إلى عين املكان، 
وقام بعملية فحص لكل األماكن املقترحة للبناء، وسيمكننا من تقرير 
خالل هاد 48 ساعة، غادي يكون عندنا تقرير هاد مكتب الدراسات لكي 

يقرر بالضبط املكان الصالح لبناء هاد النواة الجامعية.

الجامعية  بالخريطة  تتعلق  التي  األخرى،  األسئلة  لباقي  بالنسبة 
الوطنية، من بين املشاريع الكبرى التي نشتغل عليها في الوزارة اليوم، 
إعداد خريطة جامعية وطنية تضمن في كل جهة قطب جامعي مندمج 
ومتكتل وقادر على أن يكون قطبا جامعيا وليس مؤسسات جامعية 
مشتتة على الجهة التي ال يمكن أن تمكن ال من تكوين، وال من بحث، وال 
من استقرار وظيفي لألطر اإلدارية والتربوية. نحن بصدد إعداد خريطة 
جامعية وطنية، طبقا ملا ورد في الرؤية االستراتيجية 2015-2030، وال 
يمكن أن تكون إال بتشارك مع الفاعلين في امليدان وخاصة املنتخبين 
الجامعات  عن  املسؤولين  وكذلك  الجهة،  في  والفاعلين  والنواب، 

ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بكل جهة، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب؟ نمر، السؤال عن وضعية 
اإلدارة  السابع عن وضعية خريجي مسلك  السؤال  املدارس.. عفوا، 
الفريق اإلشتراكي،  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  التربوية 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثسعسدثب عزيز:

السيد الوزير، الوضعية اإلدارية واإلجتماعية لخريجي مسلك اإلدارة 
التربوية هي وضعية مأساوية، واللي مسؤولة عليها هي وزارتكم، بحيث 
ش، الوضعية اإلدارية 

ْ
أن اآلفاق ديال هاذ الفئة آفاق مسدود َما َباْين

واملالية مبهمة، هما إطار متصرف تربوي ولكن وضعيتهم َما َواْضحاش، 
أيضا الحركة ما بين األسالك بالرغم أنهم تلقاو تكوين واحد، مازال أنتما 
ما طلقوتوهاش. واملسألة األساسية أيضا هي في ما يخص الفوج ديال 
2017، واللي كانت عندهم مذكرة تعيين وطنية، اليوم حنا غاديين في 
اتجاه الجهوية وإرساء الجهوية، ولكن وزارتكم مشات عكس ذلك، هاذ 
الفئة أظن أنه اليوم حقها أن تستافد من حركة انتقالية وطنية إسوة 
بخريجي مسلك ديال التوجيه والتخطيط، واللي أعطيتهم اآلجال ديال 

سنة فقط في اإلستفادة. ففي هذا املوضوع نسائلكم السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

لايسدثلارئيس،

لايسدثلان ئبثلملحترم،

أود التأكيد في البداية أن الوزارة تولي اهتماما وتقديرا خاصا باملسار 
املنهي ألطر اإلدارة التربوية، على غرار باقي فئات موظفي القطاع، كما 
تقدر املجهودات التي يبذلها املديرون للنهوض باإلدارة التربوية والرقي بها 
إلى مستوى اإلصالح املنشود، وفي هذا السياق، أحدثت الوزارة مسلكا 

لتكوين األطر اإلدارية منذ املوسم الدرا�ضي 2015-2014.

بخصوص خريجي مسلك اإلدارة الترابية لفوج 2017 اللي تكلمتي 
خريجا   994 الفوج  هاذ  مجموع  بلغ  املحترم،  النائب  السيد  عليها 
وخريجة، من أجل تعيينهم في مناصبهم الجديدة تم فتح التباري بجميع 
املديريات اإلقليمية، حيث مكن هاذ اإلجراء من إعطاء إمكانيات واسعة 
التغطية  في  باألولوية  تحظى  التي  املناصب  في  اإلقليمية  للمديريات 
باعتماد مساطر واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، 
إن عملية التباري على املناصب الشاغرة على صعيد املديرية اإلقليمية 
مكنها من ضبط الحاجيات وإعادة ترتيب األولويات لتغطية الخصاص 
املسجل في مناصب اإلدارة التربوية، وهكذا مكنت عملية تعيين خريجي 
هاذ الفوج على مستوى املديريات اإلقليمية من استفادة 367 خريجا...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب في حدود 
18 ثانية.

لان ئبثلايسدثسعسدثب عزيز:

شكرا السيد الوزير، أظن أنه اللي بغينا نسمعوه ما قلتوهش. هاذو 
واش غيستافدو من حركة انتقالية وال ال؟، ألنه هذا مكاينش اهتمام 
بالعكس، راه تعسفتو عليهم السيد الوزير، راه الوضع اإلجتماعي ديالهم 
ال يسمح، راه خاصكم تراجعو هاذ املسألة السيد الوزير، إيال بغينا فعال 

نرقاو بالتعليم ديالنا والتعليم ديال بالدنا فخاصكم...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم، عن فريق العدالة والتنمية.

لان ئبثلايسدثلدضيسثميكي3:

شكرا السيد الوزير، إيال كانت 900 ديال خريجي مسالك مسلك 
اإلدارة التربوية كيعانو مشاكل، فكاين أكثر من 25.000 أطر اإلدارة 
التربوية الذين لم ينصفهم هاذ املرسوم بالرغم من مرور 15 سنة على 
تدارك ثغرات النظام األسا�ضي ديال 2003، ومع ذلك تبين بأن هاذ 
املرسوم الجديد فيه كثير من الثغرات. ولذلك، ال أدل على ذلك من 
كون الوقفة االحتجاجية التي كانت يوم 10 ماي ناجحة بالرغم من كون 
الوزارة قد نبهنا أن هناك إختالالت وينبغي تدارك هاد األمر قبل وقوع 
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هاد اإلحتقان. السيد الوزير، هاد املرسوم خرج دون إشراك النقابات 
املعنية، ودون إشراك الجمعيات الثالث ديال اإلبتدائي وديال اإلعدادي 
ولذلك  أخرى.  باحتجاجات  ينذر  اآلن  مما  كذلك،  التأهيلي  وديال 
نطالبكم السيد الوزير، بتدارك ما يمكن تداركه بإنصاف هذه الفئة 
التي أفنت شبابها وأفنت عمرها، أكثر كاين اللي عندو أكثر من 20 سنة، 

30 سنة في هذه املهمة، ولذلك البد من إنصافهم، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
لكم السيد الوزير مشكورين.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

كنا استقبلنا النقابات وّداكرنا معاهم، حنايا النقاش مع النقابات 
ما�ضي مع التنسيقيات، غير باش نتافقو على هاد األمر، واملرسوم هذا 
مع  ناقشناها  اللي  النقط  اإلعتبارا  بعين  خذينا  وكنا  حكومي  عمل 

النقابات، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن وضعية املدارس 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجماعاتية 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثإدضيسثأقمني:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن وضعية املدارس الجماعاتية باململكة، نسائلكم 
اليوم؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثسعسدثأمزلز9،ثوزيرثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكوينثلملنهيث
ولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلان ئبثلملحترم،

أريد في البداية أن أذكر بهاد األرقام، مجموع املؤسسات التعليمية 
6000 منها  10.900، حوالي  اليوم هو أزيد من  على الصعيد الوطني 
بالوسط القروي أي %54، إضافة إلى ذلك مجموعة الفرعيات هي 
13.084، 98 منها بالوسط القروي وتفتقر أغلب هذه الفرعيات إلى 
وسكن  صحية  ومرافق  وكهرباء  ماء  من  األساسية  التحتية  البنية 

للمدرسين، اعتمدنا هذا النموذج ديال املدارس الجماعاتية منذ سنة 
2009، حيث تم بناء 124 وحدة إلى حدود املوسم الدرا�ضي الحالي. وفي 
إطار تفعيل إجراء املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي سيتم توسيع 
العرض املدر�ضي بالوسط القروي ومالءمته مع الخصوصيات الجهوية 
من خالل الزيادة في عدد املدارس االبتدائية الجماعاتية وتوفير بنيات 

اإلستقبال وتأهيلها.

ومن املتوقع، أن يعرف الدخول املدر�ضي املقبل زيادة إحداث 10 
مدارس ابتدائية جماعاتية، ويرتكز هذا النموذج املدرسة اإلبتدائية 
الجماعاتية في مرحلته األولى على توفير خدمة النقل املدر�ضي مقرونا 
بتوفير مطاعم مدرسية وذلك من أجل التخلي التدريجي على الفرعيات 
وأنشطة  وإجتماعية  تربوية  خدمات  توفر  متكاملة  مدارس  لتقديم 
مدرسية موازية، باإلضافة إلى تمكينها من تدبير إداري ومالي مفوض 
ويمكن من تنزيل مشاريع مؤسسات من عقد شراكات. إن التقييم األولي 
لهاد املبادرة التي قامت بها الوزارة، خلص إلى أن هاد النموذج قدم 
حلوال لبعض املشاكل املطروحة، ولكنه في حاجة من مزيد من التطوير 

والدعم، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لان ئبثلايسدثإدضيسثأقمني:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، نحن ال نختلف معكم 
على أن املدارس الجماعاتية هي مهمة وهي تساهم في النجاح ضد الهدر 
املدر�ضي. إال أنه السيد الوزير، هناك مشاكل متعلقة بهذه املدارس : أوال 
فوقاش غادي يتم تعميم هاد املدارس باململكة املغربية؟ هذا السؤال 
األول؛ السؤال الثاني، هي أن هناك مدارس مبنية وهي ال تعمل اآلن، ما 
مآلها؟؛ والسؤال األخير، هو أنه السيد الوزير، أنكم تتعاطاو مع األرقام 

وما كتعطاوش مع النتائج املتوخاة من هاد املدارس الجماعاتية.

السيد الوزير، الفئة العمرية التي تستفيد في هاد املدارس هادي ما 
بين 8 و 11 سنة، هنايا هذا هو املشكل الكبير، العناية بهاد الفئة ديال 
التالميذ، ديال األطفال راه خاصهم عناية خاصة، ونحن نعلم جميعا 
أنكم كتكلو على بعض الشركاء اللي هما املجتمع املدني والجماعات 
الجماعات  أن  تعلمون  الوزير،  السيد  القروي  العالم  ففي  املحلية. 
يجب  وهنا  يعطيه..  ال  ال�ضيء  وفاقد  فقير،  املدني  واملجتمع  املحلية 
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، فيما يخص هاد املدارس 
الجماعاتية. أقول بأن هاد الفئة اللي من 8 إلى 11 سنة السيد الوزير، 
هي راه خصها واحد العناية خاصة، البنت اللي عندها 8 سنين، باقي 
خاصها اللي يمشط ليها، الولد اللي عندو 8 سنين خصو اللي يعلمو باش 
غادي يتعلم ألن كيجيو من وسط اجتماعي، حنا عارفين أشنو هو، كيجي 
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لواحد الوسط اجتماعي اللي هو مغلوق ومسدود، معنف من طرف 
الناس اللي هما ما�ضي أكفاء، ألن الطاقم املشرف على الداخليات... هنا 
خاص الحكومة تاخد املسؤولية ديالها، كيخصها تكوين لهاد الناس 

هادو. ألن اآلن كيجي هداك تلميذ من واحد الوسط معين...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟. 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثيوسف:

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

الرقي  في  الجماعاتية دورا مهما جدا  املدارس  لعبت  الحقيقة  في 
الوزير،  السيد  ولكن  القروي،  العالم  ديال  التالميذ  ديال  باملستوى 
املشكل الكبير هو أننا نشاهد عدة مؤسسات واقفة منذ خمس سنوات 
وأربع سنوات. على سبيل املثال املدرسة الجماعاتية ب«كيكو« إقليم 
»بوملان«. املدرسة الجماعاتية بإيموزار كندر في »مشاشة«، هادو توقفو 

أكثر من ثالث سنوات ومازال ما استمرش البناء.

لايسدثضئيسثللجليل:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم.  النائب  السيد  شكرا 
للتعقيب، تعقيب إضافي آخر.

لان ئبثلايسدثمصطفىثمش ضك:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، هاد ال�ضي اللي قلتي إقليم سيدي إفني ما وصلوش 
صناديق  أقول  بل  مدرسية،  حجرات  هناك  حيث  ديالو،  النصيب 
 le« تتعرفو السيد الوزير، بأن هاد .»en préfabriqué« مسبقة الصنع
préfabriqué« فيه واحد املادة اللي هي »L’amiante« وكتشكل واحد 
النظر فهاد  التالميذ. هللا يجازيكم بخير، يجب إعادة  الخطورة على 

املدارس الجماعاتية بإقليم سيدي إفني شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟. السيد 
الوزير تفضلوا.. نمر، إذن نمر إلى السؤال األخير عن إصالح نظام الولوج 
للمنح والسكن الجامعي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لان ئبلثلايسدةثزهوضثلاوه بي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم فيما يخص السكن الجامعي 
واإلستفادة من املنح الجامعية؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد9،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزضلء،

لاي دةثلانولبثلملحترمي3،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، طبعا هذا السؤال جاوبت عليه أكثر 
من مرة، ولكن غادي نقول ليك ما الذي سيشهده الدخول الجامعي 
املقبل بالنسبة للمنح واألحياء الجامعية. أوال عملية التشخيص اليوم، 
كشفت على واحد العدد ديال اإلشكاالت والصعوبات في تدبير املنح 
الجامعية، نقول لك بعضها : أوال النظام ديال اإلستهداف؛ ثانيا التأخر 
أحيانا في صرف بعض املنح؛ ثم ثالثا ما كانش عندنا نظام موحد للمنح 
بين املاستر واإلجازة والدكتوراه، ألن كنتكلمو دائما على املنحة ديال 

اإلجازة، ولكن كيخصنا نتكلمو على املنح بصفة عامة.

هاد العملية مكنتنا باش نوجدو مرسوم جديد اللي فيه هاد ال�ضي 
كلو اللي تكلمت لك عليه : أوال، خذينا فيها بعين اإلعتبار منح اإلجازة 
ومنح املاستر ومنح الدكتوراه. ومن األشياء الجديدة اللي غادي تكون 
العدد  واحد  عندنا  كان  ألنه  املسارات،  بين  الفصل  املرسوم،  فهاد 
ديال الشكايات، من كون الطلبة ايال ما كانش عندو منحة في اإلجازة، 
لتغير  املسارين  بين  الفصل  من  البد  إذن  املاستر.  في  ياخذهاش  ما 

الوضعيات وواحد العدد ديال األشياء؛

ثانيا، نضبطو كذلك املنح ديال املساتر التي ال تدبر على مستوى 
اللجن اإلقليمية وإنما على مستوى الجامعات، كذلك منح الدكتوراه، 
منح التميز بالنسبة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، باإلضافة إلى 
املنح ديال الخارج كلها غتولي مدبرة في نفس، ثم من ناحية ثانية عن 
طريق التنسيق البرنامج املندمج للسنة الجامعية، السجالت الجامعية 
كلها غادي تكون عندنا إن شاء هللا في شهر 7، غادي يكونو عندنا اللوائح، 
وإيال كانو عندنا اللوائح اللجن اإلقليمية غادي تشتغل واملنح الجامعية 
ستصرف على أق�ضى تقدير في وسط أو نهاية شهر شتنبر بموازاة مع 
فتح األحياء الجامعية وكذلك التحاق الطلبة سواء الجدد أو القدامى، 
بالنسبة لألحياء الجامعية نعطيك غير جوج ديال األرقام، الرقم األول 
الوثيرة ديال اإلرتفاع سنويا حوالي %16، الطلبات غير املستجاب لها 

حوالي 12 ألف طلب.

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة  أو  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائبة املحترمة تفضلوا.
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لان ئبلثلايسدةثزهوضثلاوه بي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

فعال السيد الوزير جاوبتونا أكثر من مرة على هاذ السؤال وهذا دليل 
على أن اإلشكالية مستمرة واحنا دائما مستمرين في البحث على حلول 
لهاذ اإلشكاليات، اإلشكال اليوم السيد الوزير أن فئات عريضة من 
املواطنين واملواطنات العالم القروي، األساتذة، بعض األئمة املساجد 
ما كيقدروش وليداتهم يستفادوا من املنح الجامعية، ما غنهضروش على 
االكتظاظ اللي كاين بالسكن الجامعي، ما غنهضروش على الجامعات 
اللي كانت عريقة، ظهر املهراز اللي فيه اليوم 150.000 طالب اللي الحي 
الجامعي تهدم، املطعم واقف كاين إشكاالت كبيرة على املستوى الحي 
الجامعي، الولوج لهاذ الحي الجامعي فيه حتى هو إشكاالت، يعني ما 
كنلقاوش واحد املعايير موضوعية محددة اللي ممكن نطبقوها على 
الجميع، كنلقاو بعض الناس اللي سواء كانو تجار أو ال ما مصنفينش، 
ما عندهومش اللي عندهم أقل من السميك ما كيستافدوش التجار 
اللي ما مصنفينش وما قادرينش نضبطو املداخيل ديالهم كاين اللي 

كيستافدو.

اليوم السيد الوزير عندنا إشكال كبير في إشراك الفئات اللي ممكن 
أنها تعاونكم في هاذ املجال، عندنا اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب ممكن 
املغاربة، كذلك عندنا  والطالبات  الطلبة  أكثر قربا من  نشركوه ألنه 

النقابة الوطنية للتعليم العالي ممكن أنها تكون شريك، اليوم السيد 

الوزير خاصنا فعال نبحثو على حلول حقيقية، ننتظر هاذ املرسوم اللي 

الوزير نتحدث على  اليوم السيد  أنه يجاوبنا ألن  تمناو  تكلمتو عليه 

837.000 طالب جامعي بدون سكن، كيفاش ممكن تصورو معنا الحالة 

ديال هاذ الطلبة والهم أو نعطيو نموذج اليوم السيد الوزير غير بمدينة 

الرباط إيال مشينا غير القامرة وبحثنا على بيوتات صغيرة كيسكنو فيها 

طلبة وطالبات ال ما كترقاش للمستوى تحط من كرامة الطالب كيفاش 
غيفكر في التحصيل العلمي، كيفاش غيفكر أنه يكون في وضعية تخول 

له أنه يدير هاذ البحث العلمي كما يجب، عندنا إشكاالت كبيرة السيد 

الوزير في الولوج للمنح وفي السكن الجامعي اللي هو الركيزة األساسية 

واللي ممكن يكون السبب املباشر للهدر الجامعي اللي كيعرفوه.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ بهذا نكون 

قد أنهينا الشطر األول ونشكر السيدين الوزيرين على حسن املساهمة 

ديالهم، نمر إلى القطاع املوالي القطاع املكلف باملاء، سؤال عن ندرة 

املاء الصالح للشرب في العديد من املناطق للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لان ئبثلايسدثعبدثلالطسفثلازعسم:

لايسدثلارئيس،

لايسدةثلاوزيرة،

لايسدثلاوزير،

إخولنيثأخولتيثلانولب،

السيدة الوزيرة، نسائلكم على إستراتيجية الحكومة ملحاربة ندرة 
املياه في العديد من مناطق املغرب؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لفسالل،ث لاسدض9ث شرف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

شكرلثلايسدثلارئيس،

هي  الندرة  بتدبير  املتعلقة  الحكومة  إستراتيجية  النائب،  السيد 
اإلستراتيجية الوطنية للماء اللي تمخض عنها املخطط الوطني للماء 
واللي كتكون من ثالثة دعامات أساسية: أوال هو تدبير الطلب يعني هل 
اإلقتصاد نهج سياسة اقتصاد في املاء والحد من الضياع اللي كتعرفو 
العديد من القنوات سواء املاء املوجه للسقي أو املاء املوجه لالستهالك 
مائية  موارد  البحث عن  يعني  العرض  تنمية  ذلك  بعد  ثم  البشري، 
إضافية سواء كانت املوارد املائية تقليدية يعني انطالقا من مياه األمطار 
أو تشجيع اللجوء إلى املوارد الغير التقليدية كتحلية مياه البحر أو إعادة 
تثمين املياه املعالجة، والدعامة الثالثة هي التأقلم مع التغيرات املناخية 
وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير هذه الثروة املائية، شكرا لكم السيد 

النائب.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
مشكورين.

لان ئبثلايسدثعبدثلالطسفثلازعسم:

السيدة الوزيرة، خاصكم تعرفوا بأن املاء الصالح للشرب هو واحد 
السلعة اللي نادرة بالعديد من مناطق املغرب، وهاد السياسة الحكومية 
من  العديد  الرحامنة  بإقليم  مثال  نعطيوا  مثال  فاشلة،  هي سياسة 
الجماعات القروية ما فيهاش املاء ما وصليهاش املاء، مثال جماعة سيدي 
علي البراحلة، جماعة الطلوح، جماعة سيدي بوبكر، جماعة سيدي 
غانم، جماعة سيدي علي البراحلة، هاد الجماعات كلها جماعات ديال 
القيادات ديال البريكيين هاد الجماعات كلها هي جماعات اللي ما فيهاش 
املاء، وإيال كنا كنعرفوا بأنه املاء هو الحياة، إيال ما كانش املاء راه ما 
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غادي يمكناش نتبتو هاد الساكنة في املناطق ديالها، وغادي نشجعوا 
الهجرة القروية وغادي نشجعوا الهدر املدر�ضي وغادي نشجعوا الناس 
باش تخلى على األرا�ضي ديالها، إذن هنا السيدة الوزيرة واعدتنا كنا 
طرحنا نفس السؤال وواعدتينا باش تدير زيارة إلقليم الرحامنة وما 

وفيتيش بالوعد ديالك باش نحلوا هاد املشاكل، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ فضلوا السيد 
النائب املحترم فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثأبركي:

نسائلكم على املاء ديال طانطان، املاء ديال طانطان في الصيف 
كيوقع نقص في املاء، وكنتي استقبلتينا مع رئيس الجهة ورئيس املجلس 
البلدي، وقلتي لنا غنتبعو املوضوع من ناحية حماية ديال الفيضانات، 
قمتي بالواجب ديالك وراه خدامين فيه، إنما املاء في شهر يوليوز وغشت 
كيكون عندنا االكتظاظ في الصيف، وتيكون نقص في املاء وبغيناكم 

تجاوبونا معالي الوزير، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة تفضلو للتعقيب على التعقيبات.

وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لفسالل،ث لاسدض9ث شرف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لاي دةثلانولبثلملحترمو3،

أظن بأنه من اإلجحاف والظلم أن ننعت بالسياسة الوطنية املائية 
التي تعتبر منار على الصعيد الدولي بسياسة فاشلة، ما�ضي ألنني أسير 
القطاع، ولكن هذا تراكم اللي دام أكثر منذ 5 عقود، منذ اإلستقالل 
الحمد هلل واملغرب كيفتاخر بهاد السياسة اللي نقداتوا من سنوات 
الجفاف اللي ربما كيكون الوقع ديالها على البشر وعلى األعشاب راه 
غيكون كارثي، املشكل املتعلق أ السيد النائب برحامنة راه كتعرفوا 
منطقة رحامنة هي من بين املناطق اللي كتميز بالقلة وال الندرة ديال 
التساقطات املطرية، بالفعل املوارد املائية املتاحة محليا قليلة جدا 
وتتأثر بفعل سنوات الجفاف ولكن احنا ما�ضي وقفنا عاجزين، كاين 
مشروع كبير وضخم جدا اللي استثمرت فيه املاليير، وغيجيب املاء 
انطالقا من سد املسيرة، واللي مولو البنك الدولي، هاد ال�ضي بطبيعة 
الحال خاصوا وقت باش يتم الشروع ديالوا في اإلستغالل في السنوات 

املقبلة.

أما على الزيارة السيد النائب املحترم، أنا ما�ضي ما بغيتش نجي ولكن 

عرضني باش نجي عندك، أما باش نشد را�ضي ونبقا ماشية راه ما جاتش 
زعما، راه ما كتجيش عمليا، عرض علي وأنا نجي عندك، وإيال ما جيتش 

ديك الساعة آجي حاسبني.

املشكل ديال املاء طانطان السيد النائب املحترم كتعرفوا بأن املاء 
اللي  التكنولوجية  الطريقة  الناحية  من  املحطات  أملع  من  تطانطان 
تم اإلعتماد ديالها، من أجود املحطات، كان فيه إختالالت نقر بها، 
ألن املستوى ديال وضع املدخات توضعات في واحد املستوى من بعد 
الفرشة املائية أو ال داك املاء املالح هبط مما كان من الالزم أننا نعاودوا 
ال�ضي استغرق وقت  إنتاجا، وهاد  األكثر  للمنطقة  املضخات  نهبطوا 

نعتذر عن ذلك ولكن هناك عدة إجراءات باش هاد ال�ضي ما يمكنش..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة نمر إلى السؤال املوالي عن معاناة ساكنة العالم 
القروي في الحصول على مياه الشرب للماشية والساكنة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثنزهلثلايزيد9:

السيدة الوزيرة، حالة الجفاف وتأخر محدودية وحتى بدائية تدخل 
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب يكرس أزمة العطش في مجموعة 
واملاشية  الساكنة  القروي حيث  العالم  وخاصة  املغرب  مناطق  من 
يعانون على السواء، فانظروا ماذا تفعلون السيدة الوزيرة؟ وإقليمي 

زاكورة ووزان نموذجا شكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا للجواب.

وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لفسالل،ث لاسدض9ث شرف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة النائبة املحترمة، تداولنا كثيرا بمشكل مياه زاكورة وأتمنى 
أن يكون هذا املشكل في طريقه إلى الحل، وأنتم أكثر دراية بأنه في طريقه 
إلى الحل الجدري وال يمكن أن نكون ما يمكناش نكونوا جاحدين في 
املجهودات اللي دارت في زاكورة السيدة النائبة املحترمة راك عارفة 
ومتبعين معايا خطوة بخطوة ألن املشكل دزاكورة وداولنا فيه كثيرا 
راه  عاجزة،  ليست  الحكومة  ولكن  املياه  أزمة  فيها  اللي  املنطقة  ألن 
استثمرت فيها املاليير ديال الدراهم على عدة مستويات، فيها الشق اآلني 
واملستعجل اللي هو اآلن األزمة أصبحت متجاوزة إلى حد ما أكثر من 
90 % وفيها الحل الجذري اللي خصنا نتاظروه باش يتنجزوا املنشآت 
األخرى، املشكل ديال وزان فيه AUTRE CHOSE يعني مشكل آخر ما 



 555 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.62–13.رمضان.1439  )29.ماي.2018( 

كاينش فيه ندرة املاء، وزان إقليم على بعد 40 كلمتر من أكبر سد في 
املغرب اللي هو سد الوحدة، 340 مليون درهم اللي استثمرت من أجل 
ربط 10 دالجماعات، 6 على مستوى وزان و4 على مستوى الشاون، 
املشكل املشروع عرف عدة تعثرات نتيجة نزع امللكية، وكانت عندي 
زيارة في اإلقليم شهر يوليوز وتعهدت ووفيت، دابا حاليا الدائرة دونانة، 
الجماعة دونانة وجماعة املجاعرة في يونيو غيدخل لهم املاء، الجماعات 
باش  غير  للمكتب  عطيناها  اللي  مليون  و40  تدريجي  بشكل  األخرى 
نتجاوزوا بعض العراقيل املتمثلة في تخريب بعض املنشآت، باإلضافة 
إلى 340 مليون درهم واملحطة كتشتغل املحطة اللي غتعطي لوزان هي 
اللي كتعطي اآلن للقرية قرية بامحمد، يعني ما كاينش هناك تقاعس أو 

تهاون فيما يخص تزويد هاد املناطق هادي، شكرا لكم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لان ئبثلايسدثمحمدثاشكر:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة الوزيرة، من حيث مشكل ندرة املاء املوجه للشرب وللري 
كذلك خجلنا أن نعيد نفس السؤال عن أقاليم تشكو، خجلنا أن نؤكد 
أن البوادي هي التي تحتضن السدود والوديان التي تمد الحواضر باملاء 
الشروب، لكن بالنسبة لهاد الساكنة آخر من نفكر في تزويده باملاء 
الشروب مشاريع متعثرة وما كنقولش إنشاء ولست إنشائيا، جماعة 
آيت عمير بإقليم اشتوكة آيت بها منذ 2009 فوت مشروع مائها الصالح 
2018 ال تفعيل، املنطقة  في  إلى اآلن احنا  للشرب للمكتب الوطني، 
الجبلية بإقليم اشتوكة آيت بها تشكو الندرة رغم وجود برامج، هناك 
اتفاقية مع البنك اإلسالمي للتنمية منذ 2014 إلى اآلن الساكنة ما 
شافتش املاء، في املنطقة هاد البرامج حتى لو أنها تم تنزيلها %100 سوف 
نتعثر مع املشكل ديال املوارد ألن سد أهل سوس غير كافي، بالتالي إخراج 
وإنجاز سهل آيت عباس والسهل ديال هاللة بات ضرورة ملحة، أما فيما 
يخص السقي تعريفة وتسعيرة املاء في كل من تارودانت املجلوبة من 
سد أولوز واملنطقة ديال اشتوكة آيت بها سد يوسف ابن تاشفين هي 
األغلى وطنيا، وبالتالي هذا يضعنا أمام تحدي كبير لكي يروي ويسقي 
الفالحون واملزارعون الصغار يعني الغالت ديالهم وهم إذن في مشكل 
حقيقي، الصيف يتوعد السيدة الوزيرة وشبح ندرة املاء آت ال محالة 
باقي الناس يعني يزودون باملاء عن طريق صهاريج محمولة بالشاحنات 

اللي باهضة الثمن..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثحم دثآيتثبه :

بها،  تتقومي  اللي  املجهودات  نكرو  غاديش  ما  الوزيرة،  السيدة 
ولكن السيدة الوزيرة بغيناك غير تفرقي ما بين زاكورة كبلدية اللي رغم 
املجهودات اللي تتعملوها راه ما زال ما تحل املشكل وما بين اإلشكال 
اللي مطروح في جميع الجماعات ديال اإلقليم ديال زاكورة، راه ما زال 
املشكل مطروح السيدة الوزيرة، ما زال ما تدار �ضي حاجة في الجماعات، 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثضشسدثلابهلول:

السيدة كاتبة الدولة، نسائلك عن التأخير في استفادة مجموعة من 
الدواوير والجماعات بإقليم سطات، رغم انتهاء األشغال باألوراش ملدة 
طويلة، اللي تزيد، أزيد من سنوات وما زال الناس ما استافدوش ومنهم 

جماعات راس العين وواد النعناع واوالد شبانة كنموذج، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  الوزيرة  السيدة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
مشكورين.

وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لفساللث لاسدض9ث شرف تث لايسدةث
لاط قلثولملع د3ثولمل ءثولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب مل ء:

شكرلثلايسدثلارئيس،

املشكل داملاء في إقليم اشتوكة آيت باها كاين مشكل، ألن الفرشة 
املائية ديال اشتوكة هي من املفروض أنها تسقي داك املدارات السقوية 
املهمة، وتحافظ على اإلستثمار اللي كتعرفوا هاد املنطقة وصلت واحد 
الدرجة ديال الخطر، وكان هنا مشروع اللي كتعرفوا، السيد النائب 
املحترم، هو محطة ديال التحلية األولى من نوعها على الصعيد الدولي 
الرأي  ومياه  السقي  مياه  على  الخصاص  لتجاوز  باألساس  املوجهة 
واللي الدولة أو الحكومة عبأت أكثر من 4 داملليار درهم ملعالجة هاد 
النائب املحترم كتعرفوا  باها،..السيد  في إقليم اشتوكة آيت  املشكل 
بأنه ما موجهش باألساس للماء الصالح للشرب بقدر ما دوره هو حماية 
الفيضانات وتداولنا فيه كثيرا واحنا على أتم اإلستعداد للدخول في 
كانت األطراف  إذا  أنه،  احنا مستعدين  الوقت،  في  شراكة إلخراجه 

األخرى عندها استعداد من أجل التمويل أو املساهمة في التمويل.

مشكل زاكورة، السيد النائب املحترم، كتعرفوا بأن احنا كنشرفوش 
فقط على مدينة زاكورة اللي املشكل أصبح نسبيا متجاوز، تامكروت 

تنزولين النقوب، تكونيت كاملة..
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، السؤال املوالي عن االنقطاعات 
املتكررة للماء الشروب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

لان ئبثلايسدثيوسفثحدهم:

لايسدثلارئيس،

أيه ثللحروضثلاكريم،

وضعية  ملعالجة  املتخذة  التدابير  هي  ما  الدولة،  كاتبة  السيدة 
املشاريع  نتيجة  الشروب  للماء  املتكررة  االنقطاعات  من  الساكنة 

الفاشلة؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا مشكورين.

وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لفساللث لاسدض9ث شرف تث لايسدةث
لاط قلثولملع د3ثولمل ءثولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب مل ء:

لايسدثلان ئبثلملحترم،

خصنا نعرفو فين فاشلة؟ اش من منطقة، أنا السؤال غنجاوب 
عليه انطالقا من السؤال، إقليم الحاجب عرفتي إقليم الحاجب، إقليم 
كتكون  املرات  بعض  بأن  كتعرفوا  فاشل،  �ضي مشروع  ما  الحاجب 
عندك إكراهات اللي تتجاوز اإلرادة ديال أي مؤسسة من املؤسسات، 
إقليم الحاجب تفوتت الصفقة للمقاولة وملا، يعني، تم ضبط العديد 
من التسربات، وقام املكتب الوطني بأشغال الخبرة، تبين بأن املواد 
األولية اللي تصنعت منها ديك القنوات مواد غير مطابقة ملعايير الجودة 
مما اضطر أنه يوجهوا إنذار للشركة باش تعاود تبدل داك القنوات 
األخرى، وكان تعهد من الشركة باش تبدل، لألسف التزمت نسبيا يعني 
غيرت فقط جزء من القنوات والجزء اآلخر ما بدالتو�ضي، مما اضطر 
املكتب يرفع دعوى قضائية، أنا متفقة معك، ما خصناش ننتظروا حتى 
فوقاش يحكم القضاء ألن الساكنة تعاني، ولكن احنايا كنحاولو ما 
أمكن كيفاش نصلحو الجرة مع هاد املقاولة هادي، وشكرا لكم السيد 

النائب املحترم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم .

لان ئبثلايسدثيوسفثحدهم:

السيدة كاتبة الدولة، هاد الجواب هذا راه جاوبتينا بسؤال كتابي، 
ولكن راه ما قنعناش وما قنعش الساكنة، عالش؟ ألن هاد املشكل هاد 

املشروع هذا كان مشروع مهم، وكان بواحد املبلغ مالي مهم منذ سنة 
2005 هو هاد املشروع باش تنجز، إذن اشنو هو؟ اشنو هو الذنب 
ديال هاد الساكنة باش تنتظر من 2005 إلى يومنا هذا، اللي كتواجه به 
الساكنة ديال االنقطاعات املتكررة من ديك الوقت لدابا ومعاناة حتى 
املوظفين دياولكم على القيام باإلصالحات املتكررة ديال هاد القنوات 
بوسائل بسيطة بدون جدوى، وكذلك الجماعة الترابية كتلقى الشكاوي 
ديال املواطنين وإفساد ما تم إصالحه من املسالك الطرقية وتدخل 
كذلك السلطة لتهدئة الوضع، إذن السيدة كاتبة الدولة هذا مشكل 
اللي يمكن لو غادي نواجهوه في الصيف املقبل، ألن هادي دابا من 
2005 واملشاكل واملواطن كيعاني، إذن الحل راه بين يديكم أ السيدة 

الوزيرة إيال كاين ما يتصلح نصلحوه.

لايسدثضئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ ما كاينش تعقيب إضافي آخر، بذلك 
الوزيرة عن  باملاء تنشكروا السيدة  القطاع الخاص  أنهينا  نكون قد 
مساهمتها لنا في هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املوالي املكلف بإصالح 
اإلدارة  عالقة  تشخيص  عن  السؤال  العمومية،  وبالوظيفة  اإلدارة 

باملواطنين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع نعم.

لان ئبثلايسدثنوضثلادينثمرس 3ثضئيسثلافريقثلالستقالليث
الوحدةثولاتع داسلث)نقطلثنظ م(:

على كل وزير العدل عاد كان دابا، السيد وزير العدل كان موجود 
دابا تجاوزتو قطاع العدل ومشيتوا لقطاع آخر.

لايسدثضئيسثللجليل:

ال السيد الرئيس مع كامل احتراماتي في بداية الجلسة قدمنا التوزيع 
الجديد ربما مانتبهتوش، شكرا على اإلشارة ديالكم، إذن السؤال للفريق 
التجمع الدستوري حول تشخيص عالقة اإلدارة باملواطنين للسيدات 

والسادة النواب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثلابوكسلي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن تشخيصكم لواقع اإلدارة املغربية في 
عالقتها باملرتفقين وعموم املواطنين املغاربة؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لملنتدبثادىثضئيسث لاوزيرث لاق دض،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلضةثوب اوظسفلثلاعمومسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، وفي إطار الجواب يمكن 
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نقول بأن إذا كان هناك ما يميز املقاربة املعتمدة من طرف هاد الحكومة 
في إصالح الشأن اإلداري ببالدنا وهي أنها مقاربة متمحورة على املواطن 
وعلى الجانب العالئقي ما بين اإلدارة واملواطن، كانت هناك إصالحات 
مهمة جدا عرفتها بالدنا في تطوير النموذج اإلداري، لكن اليوم كاين 
واحد اإلجماع كبير من طرف ال الحكومة وال باقي املؤسسات على التوجه 
إلى املواطن وعلى أن أي إصالح ينبغي أن يكون له فعال أثر على املواطن 
ما�ضي محابة للمواطن لكن ألن املواطن اليوم ما�ضي هو مواطن األمس، 
هو مواطن اآلن عندوا ولوج للمعلومة وعندوا اعتزاز بكرامتو وبحقوقو 
الئقة،  ظروف  وفي  جيدة  خدمة  تقدم  مواطنة  إدارة  يستحق  وهو 
معروف  تشخيص  هو  الحكومة  عند  اآلن  موجود  اللي  والتشخيص 
ودقيق جدا، هو أن جزء كبير من اإلختالالت ديال اإلدارة هو راجع لبطء 
اإلنجاز وراجع في الضعف ديال الخدمات، وفي النقص ديال جودة 
الحكامة مما يؤثر بشكل كبير على املصالح ديال املواطنين، وانطالقا من 
هاد التشخيص الحكومة وضعت واحد الخطة وطنية فيها عدة محاور، 

فيها جانب يتعلق بتخليق اإلدارة وهو عن..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثلابوكسلي:

نشكركم السيد الوزير على جوابكم، انطالقا من الخطاب امللكي 
واألهداف  األولويات  مع  وانسجاما  البرملان  افتتاح  بمناسبة  السامي 
املتعلقة  تلك  الحكومي، وال سيما  البرنامج  واملحددة ضمن  املسطرة 
املدن  من  العديد  تظن  املواطنين،  من  وتقريبها  اإلداري  باإلصالح 
إقليم  املثال ال للحصر  بالذكر على سبيل  واألقاليم املحدثة وأخص 
الدريوش، في حاجة ماسة إلى حكامة إدارية توازي كثافتها السكانية 
تابعة ملجموعة  وتطورها املعماري مما يحتم ويفرض تواجد إدارات 
السيد  فناهيك  العمومية،  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  من 
الوزير عن تحمل أعباء التنقل إلى املدن املجاورة كالناظور أو وجدة، 
وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وغياب البنيات التحتية وفضاءات 
اإلستقبال والنقص املسجل على مستوى املوارد البشرية، كلها عوامل 
حلول  بإيجاد  مطالبين  وبرملانا  حكومة  الوزير  السيد  وإياكم  تجعلنا 
منصفة ومعقولة لإلرتقاء بنوعية وجودة الخدمات اإلدارية املقدمة 

لعموم املواطنين والفئات املعوزة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي سؤال متعلق بمحاربة الرشوة والفساد للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لان ئبثلايسدثشقرل3ثأم مثضئيسثلافريقثلالشترلكي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، هاد السؤال لألسف الشديد ديما كيفرض 
نفسوا وهو املتعلق بمكافحة الفساد والرشوة، فين وصلنا؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

لملنتدبثادىثضئيسث لاوزيرث لاق دض،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلضةثوب اوظسفلثلاعمومسل:

شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال، فعال هذا السؤال له 
ديال  املسار  في  انخرطت  بالدنا  بأن  القول  يمكن  املفتوحة،  راهنيته 
محاربة الفساد والرشوة منذ عدة سنوات، يمكن نقولك منذ حكومة 
التناوب واحد العدد ديال القوانين وديال املراسيم التنظيمية تتعلق 
بالصفقات العمومية وبجرائم تبييض األموال وميثاق حسن التدبير، 
اللي   2011 ديال  الدستور  بعد  األخيرة وخصوصا  السنوات  في  لكن 
دستر القواعد ديال الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في املرفق العام 
أننا عندنا تصور، تصور شامل وباختصار شديد  يمكن نقولوا اآلن 
يمكن نقول بأن هذا شأن يخص الدولة واملجتمع، الدولة بمختلف 
سلطها هاد الصباح مع السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة 
قمنا بإطالق الخط املباشر لتلقي الشكايات حول الفساد في الحاالت 
التلبسية مما يعني أن السلطة القضائية باإلضافة السلطة التشريعية 
الوطنية  االستراتيجية  في  منخرطين  اآلن  كلهم  التنفيذية  والسلطة 

ملحاربة الفساد.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثشقرل3ثأم مثضئيسثلافريقثلالشترلكي:

واملجهودات  املحققة  التراكمات  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد 
املبذولة ما يمكن إال نشيدوا بها ونثمنوها، غير هو املالحظ هو أن هاد 
الواقع أن املواطن يجب أن يحس بأن هناك تغيير مستوى الجانب 
املتعلق بمكافحة الفساد والرشوة، وأعتقد على أنه إيال تحدثنا عن 
الفساد في وضعه الصغير خاص يدار واحد العمل وإهتمام أكثر بالجانب 
الوقائي عبر التربية والتحسيس واإلعالم، والفساد في جانبه الكبير اللي 
خصوا عمل كبير ألن حتى الفاسدين واملفسدين يجتهدون هم كذلك 
يجب أن يكون هناك عمل كبير من أجل تأهيل الجانب املؤسساتي 
والقانوني، من أجل التقليص من واحد املجموعة ديال الثغرات اللي 
كتسمح بالتحايل على القانون وخرق قانون وكمثال على ذلك وهذا أمر 
غادي نطرقوا له غذا في لجنة العدل في إطار مناقشة القانون الجنائي 
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التعديالت اللي جاء بها ما يتعلق بتجريم اإلثراء الغير املشروع، أعتقد 
على أنه يجب أن يبذل مجهود كبير في هذا الباب ألن الواقع اليوم يجعل 
بالدنا مطالبة أكثر بمحاربة الفساد بوضع حدود قانونية ومؤسساتية..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي 
وهو سؤال آني عن تقييم تطبيق القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في 
املناصب العليا للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثم اكلثخلسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

من  لست سنوات  الحكومة  تقييم  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
تفعيل القانون التنظيمي 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا؟ 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لاوزيرث لاق دض،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلضةثوب اوظسفلثلاعمومسل:

في  بالتعيين  املتعلق  السؤال  فعال  السؤال،  هاد  على طرح  شكرا 
املناصب العليا يحيل إلى إشكال هو في صلب إصالح اإلدارة وكيتعلق 
بالوظائف  العليا،  بالوظائف  اإلدارية،  وبالنخب  اإلدارية  بالقيادات 
السامية شنو تكوينهم وطرق لجوئهم إلى هاد املناصب، وتقييم العمل 
ديالهم. وفعال الحكومة عندها تشخيص، فاحنا قمنا بمراسلة جميع 
القطاعات الحكومية ملوافاتنا بحصيلة تطبيق هاد القانون واملرسوم 
ديالو ديال أكتوبر 2012، وعندنا هاد الحصيلة هذه، وقمنا بتقييم 
تركيبي أيضا، ونظمنا منتدى وطني إلعادة هيكلة الوظيفة العمومية 
العليا اللي كيدخل في صلب هذا السؤال ديالكم، وكانت الرسالة امللكية 
قوية جدا، تتعلق فيها توجيهات واضحة، يمكن نوضحوها إذا أتيحت 
الفرصة حول اإلجراءات اللي غناخذو قريبا إلعادة النظر في منظومة 

التعيين في املناصب العليا، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لان ئبلثلايسدةثم اكلثخلسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، اللي ما غنختلفوش عليه أن الحكمة، غاية املشرع 

من هذا القانون التنظيمي هو كان بالتحديد تنزيل مبادئ سامية في 
الدستور، من قبل تكافؤ الفرص واملساواة وربط املسؤولية باملحاسبة، 
ولكن  تقني،  قانون  أو مجرد  أو مسطري  إجرائي  قانون  بتاتا  ليس  و 
لألسف الشديد، واللي ما غنختلفوش عليه أيضا، أن في املرسوم، في 
تنزيل املضمون ديال القانون في املرسوم، كانت هناك قراءة سطحية 
ملضامين، واملرسوم ما تضمنش الحمولة اللي كاينة في القانون التنظيمي. 
وبطبيعة الحال كنقصد املرسوم اللي كيتعلق بالتعيين في املناصب اللي 
كييتم التداول فيها في املجلس الحكومي، وهاد املالحظات، مالحظات 
قيمة األسباب موضوعية اللي تستدعي اإلستعجال، مراجعة املرسوم 
استمعتوا ليها من قبل أعضاء وعضوات لجنة العدل بمناسبة التعديل 

اللي طرأ على هاد القانون التنظيمي.

تنزيل  تنزيله  في  التنظيمي  القانون  الوزير، كنظن أن هذا  السيد 
سليم، كان فرصة ذهبية للحكومة لبناء ثقة املواطن مع املؤسسات، 
ألن كنعرفو أن هاد ثقة ضرورية للسير قدما بهذا الوطن، ويحس كل 
مواطن ومواطنة فكافة ربوع اململكة وفي كل القطاعات وفي اإلدارات، 
أن عندو الحق في االرتقاء الوظيفي واإلحتكام في ذلك للكفاءة وال �ضيء 
غير الكفاءة، أيضا بالنسبة لربط املسؤولية باملحاسبة السيد الوزير، 
كنشوفو بأن هناك قطاعات متأزمة، رغم أنها خضعت في تعيين القيمين 
عليها، لهذا املرسوم، هنا كنتسائلوا، إلى كانت على هاد القيمين يصعب 
القول، فات التأزم اللي ما قدروش يخرجو منو، أنه كانت عندكم رؤية 
واستراتيجية ملعالجة التأزم اللي كتعيش في هاد القطاعات، اسمحوا 

لي السيد الرئيس، رغم أنني ال احبذ اسلوب تبادل التهم، ولكن إنصافا 

لهاد املؤسسة، غنقول أن املؤسسة في هاد املحطة بالتحديد قامت...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 

للتعقيب اإلضافي.

لان ئبثلايسدثعاللثلاعمرلو9:

تنسجلوا مع األسف اإلرتباك والتمييز في التعيين، بطرق ال تصل 

بصلة من حيث التنفيذ بمبادئ اإلستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص 

ديال  الظاهرة  هاد  تيتداول  تيعرف  والكل  واملناصفة،  والشفافية 

املباريات بواحد املقترحات، حسب املقاس وحسب املزاج ونويا ورغبة 

بعض الوزراء وتنستنكرو حقيقة، سكوت وتغا�ضي رئاسة الحكومة على 

هاد املمارسات اللي هي مدابح لروح هاد املسطرة. واملشكل هو االدعاء 

كان هاد  إيال  الخطير،  املسؤولية، هذا هو  يتحملون  الوزاراء ال  بأن 

اإلشكال هذا، أنهم هما يتحملو املسؤولية ويعينو اللي بغاو، من يرونه 

مناسبا، ويتحملو مسؤوليتهم، ما يبقاوش يقولو راه كاينة واحد اللجنة 

هي اللي عينت، وهذا تالعب على على روح هذا الدستور وعلى..، وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

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

لملنتدبثادىثضئيسث لاوزيرث لاق دض،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلضةثوب اوظسفلثلاعمومسل:

هاد املرسوم كانت الغاية منو هو تفعيل املبادئ الدستورية املتعلقة 
بالشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة، لكن أثناء التنفيذ ديالو 
الحظنا واحد التفاوت بين قطاع وقطاع، بين وزارة ووزارة، ألن فرق 
بين مضامين املرسوم وما بين هداك النص اللي كيكون في اإلعالن د 
فتح املنصب، اإلعالن عن فتح املنصب راه خصك فيه املسطر الفالني 
ديال هداك  املقاس  قد  على  كتكون  أحيانا  واملواصفات،  والشروط 
املرشح اللي على بالك. واحنا عندنا هذا التقييم وغادي نراجعو هاد 

الشكليات اللي كتنافى مع روح الدستور.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
ننتقل للقطاع املوالي قطاع الشغل واإلدماج املنهي سؤال عن مواكبة 
اللي ولوج مجال املقاولة واملبادرة الحرة للسيدات والسادة  الشباب 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثخ ادثلاشن ق:

شكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن التوجهات واإلجراءات املعتمدة من طرف 
وزارتكم ملواكبة الشباب في مجال املبادرة الحرة واملقاولة الذاتية؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

شكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

فعال املنظومة ديال التشغيل الذاتي واملواكبة ديال الشباب لولوج 
للمخطط  التنفيذي  البرنامج  مكونات  أحد  هو  الحرة  املبادرة  مجال 
الوزارية  اللجنة  إطار  في  مؤخرا  اعتماده  تم  الذي  للشغل  الوطني 
عندها  ديال..،  بزاف  كتستهدف  الحقيقة  املنظومة  هذه  للتشغيل، 
بزاف ديال األهداف منها مثال االستهداف ديال الخصاص في الخدمات 
األنشطة  القرب،  ديال  الخدمات  والعامة،  االجتماعية  املنفعة  ذات 
الواعدة حسب خصوصيات الجهات واملناطق مثال بعض التشخيصات 
اليوم  كتركز  األقاليم مشات  بعض  أعطات،  األقاليم  بعض  في  مثال 

على التعليم األولي، كاين اللي كيركز على النباتات العطرية، إذن على 
حساب التشخيصات اللي غادي تكون في الجهات وفي األقاليم غادي 
يوقع التوجيه ديال في هاذ املجال، ولكن اللي مهم هنا هو اآلليات التي 
تكون مواكبة  املقاولة، فغادي  لولوج  الشباب  التي ستعتمد ملواكبة 
مواكبة  غتكون  املشاريع،  إعداد  في  قبلية  مواكبة  وغتكون  قبلية 
لدراسة الجدوى ديال املشاريع، غتكون أيضا يعني مواكبة في ما مجال 
اإلجراءات اإلدارية إلحداث املقاولة وغتكون أيضا مواكبة بعد إحداث 
املقاولة باإلضافة إلى الجو اللي غادي تدار كاين عندنا في املخطط الوطني 

التنفيذي واحد الجهد اللي غيدار على مستوى..

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لان ئبثلايسدثخ ادثلاشن ق:

احنا معكم السيد الوزير في هاذ البرنامج اللي جات به الحكومة 
ما يخص تشغيل الشباب وما يمكن إال ندعموه، اليوم السيد الوزير 
الحكومة ما عندهاش الحق في الخطأ ألن جل البرامج اللي دارت في ما 
يخص تشغيل الشباب عرفت فشل ذريع وتسببت في مشاكل كثيرة، 
املحاكم  في  كيتجرجرو  اليوم  كتشوفوهم  اللي  الشباب  املقاولين 
تذمر  كيعيش  الشباب  اليوم  الديون،  مع  األبناك  في  وكيتجرجرو 
واحتقان كبير جراء تف�ضي البطالة وهاذ السلوكيات اللي كنشوفو اليوم 
في مواقع التواصل االجتماعي كتعبر على التدمر ديال الشباب اللي عيا ما 
يقلب على خدمة وما لقهاش، ما يقلقني اليوم السيد الوزير هو التخوف 
ديال الشباب ديالنا اتجاه املبادرة الحرة واملقاولة الذاتية وتفضيلهم 
ما غديش  للجميع،  تتسع  يمكنش  ما  اللي  العمومية  للوظيفة  دائما 
ندخل في التشخيص، التشخيص راه معروف السيد الوزير غنكتفي 
فقط ببعض اإلقتراحات اللي كنشوفوها في فريق التجمع الدستوري 
مهمة: أوال البد من زرع منذ السنوات األولى للتعليم روح املقاولة عند 
شبابنا، تسريع إخراج املراسيم التطبيقية للقانون املتعلق باملقاولين 
الذاتيين لإلستفادة من الضمان اإلجتماعي، إحداث صناديق جهوية 
لحاملي  وبدون ضمانات شخصية  فوائد  بدون  قروض  بمنح  كفيلة 
أفكار املشاريع، اعتماد ترسانة قانونية للتمويل الجماعي كراوج فاندي، 
إحداث صندوق خاص بتصفية ديون املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
العاجزة عن سداد ديونها، إنشاء صندوق سيادي إلعادة الرسملة بغية 

حماية املقاوالت من اإلفالس وتزويدها بدعم الواردات..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
والسادة  للسيدات  التشغيل  مجال  في  العامة  السياسة  عن  املوالي 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورا.



عدد.62–13.رمضان.1439  )29.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان569   

لان ئبثلايسدثمحمدثن صر:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير واإلجراءات الحكومية املتخذة العتماد 
سياسة عمومية فعالة وقادرة على إنعاش التشغيل ببالدنا؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

اليوم السيد النائب املحترم يمكن أن أؤكد لكم بأن الحكومة تتوفر 
على سياسة واضحة في مجال ديال التشغيل، هاد السياسة انطلقات 
ملا تم اعتماد واحد اللجنة وزارية ديال التشغيل يرأسها السيد رئيس 
الحكومة وعقدات اللقاء األول ديالها يوم 28 غشت من 2017 واعتمدت 
5 ديال التوجهات إستراتيجية واعتمدت مخطط وطني، هاد السياسة 
أو هاد التوجهات هي دعم خلق مناصب الشغل، املقصود هنا بالدعم 
ديال خلق مناصب الشغل وهو أنه كيفاش االستراتيجيات القطاعية، 
كيفاش اإلستثمار يولي يخلق فرص الشغل مناسبة وهناك عدد من 
اإلجراءات التي تم اعتمادها في إطار املخطط التنفيذي اللي عكفت 
عليه لجنة موضوعاتية قادتها أو رأستها وزارة املالية. كاين املالءمة ديال 
التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، كاين واحد املجموعة 
ديال التدابير اللي وردت في السياسة القطاعية ولكن اعتمدت أيضا 
في إطار هاد املخطط، كاين تكثيف ديال البرامج النشيطة للتشغيل 
اللي هي كانت ولكن غنطوروها وغادي نزيدوا فيها، وضفنا عدد كبير من 
البرامج النشيطة في إطار املخطط الوطني وكاين تحسين ظروف العمل 
القوانين  الشغل،  ديال سوق  الظروف  الشغل،  في سوق  اشتغال  و 
العالقات ديال الشغل إلى غير ذلك، ألنه كنعرفوا إيال ما وفرتيش واحد 
الجو ديال إستدامة املقاولة كيمكن تخلق فرص ديال الشغل ولكن 
في نهاية املطاف كيمكن تم�ضي، البعد األخير اللي مهم واشتغلنا عليه 

وتدارت فيه واحد اإلتفاقية وواحد لبروتوكول، إتفاق وقعات عليه.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثن صر:

السيد الوزير، الشغل هو املصدر األسا�ضي للعيش الكريم ووسيلة 
املادي  اإلستقرار  املجتمع وتحقيق  في  األفراد  اندماج  لتحقيق  فعالة 
والنف�ضي لألسرة التي تعتبر النواة األولى لبناء مواطن صالح قادر على 

املساهمة الواعية والفعالة في بناء ورقي وازدهار بالده.

ومن هذا املنطلق فإن إقليم تاوريرت يعيش وضعا مأساويا وكارثيا 
يستدعي إيجاد حلول واقعية، تاوريرت ال تتوفر على معامل أو مصانع، 
تاوريرت مدينة منكوبة وليست كباقي املدن، لذا نأمل السيد الوزير 
الحاملين  الشباب  من  فئة  تعيشها  التي  الحالة  اإلعتبار  بعين  األخذ 
للشواهد والعاطلين والحرص على عدم حرمانهم من حقهم الدستوري 
في الشغل، وأغتنم هذه الفرصة السيد الوزير ألثير انتباه الحكومة إلى 
الوضع االحتجاجي بإقليم تاوريرت من طرف جمعيات الشرق للصناع 
والحرفيين لعمالة تاوريرت، وعليه نلتمس من الحكومة فتح حوار مع 
التي ستوفر مناصب  إلى مطالبها املشروعة  هذه الجمعية واإلنصات 

شغل للشباب والعيش الكريم، وشكرا السيد الوزير املحترم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
النواب  السادة  للسيدات  الشباب  أوساط  في  االحتقان  عن  املوالي 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لان ئبثلايسدثسلسم 3ثحوايش:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، حول االحتقان في أوساط الشباب نسائلكم؟

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

الحكومة تعمل من أجل رفع االحتقان في أوساط الشباب؟

لايسدثضئيسثللجليل:

تعقيب للسيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثسلسم 3ثحوايش:

السيد الوزير خاصنا نكونوا صرحاء، راه إيال غتنصب الحكومة على 
�ضي عمل، راه أحسن عمل غتنصب ليه هو الشباب، راه الشباب اللي 
ما عندوش الخدمة، والشابات راه كيكون عندهم واحد املشكل كبير، 
راه إيال مشينا للسجون راه غنلقاوا الفئة الكبيرة اللي كاينة تما هي ديال 
الشباب والشابات، الشابات اللي كيتعطاوا الفساد، السبب الرئي�ضي 
واملهلوسات،  املخدرات  كيبيعو  اللي  والشباب  العمل،  كيلقاوش  ما 
لحقاش ما كيلقاوش العمل، وهاد اإلحتقان اللي كان واقع في الحسيمة 
وجرادة السبب ديالوا اشنو، العمل ثم العمل راه بدون عمل ديال 
الشباب راه ما نقدوا نديروا والو، نداء للحكومة، راه خاصنا ألوف ديال 
الشباب، أولوف ديال الشباب اللي ما كتخدمش، اللي ما عندهاش ما 
تاكل، كتفيق في الصباح ما عندنا ما تدير، كيفيقوا بالليل وتينعسوا 
بالنهار، وهللا عيب وعار، خاص الحكومة توقف، خاص نوقفوا جميعا 
من أجل إيجاد حل ملعضلة الشباب نقصو من امليزانية ديال الوزراء، 
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ديال املديرين، ديال الوكاالت، ديال البرملانيين، ديال أي حاجة، ديال 
املؤسسات، ديال األبناك باش نعاونوا هاد الشباب، خاص يخدموا، 
خاص نلقاوا حلول بغاوا يتزوجوا، بغاو يخليو لوليدات، ما غيبقاوش 
السجون  راه  الحرقة،  بواحد  كنهضر  راه  الوزير،  السيد  مكرفسين، 
مليئة، األلوفات ديال الطلبات اللي عندنا ديال الشباب اللي باغية 
تخدم، باغية غير 50 ألف فرانك، غير 100 ألف فرانك، وبهاد املناسبة 
طلب استعطاف ديال الساكنة ديال الحسيمة وديال الناظور وديال 
الدريوش وديال املغرب، وبصفتي برملاني كنطلب من جاللة امللك محمد 
السادس يشوف املعتقلين ديال الحسيمة، جاللة امللك بمناسبة هاد 
رمضان طلب طلق الصرحاء ديال هاد املعتقلين في إطار الحراك األخير 
اللي وقع، والسبب الرئي�ضي ديال هاد ال�ضي هذا أال وهو البطالة ثم 

البطالة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي، السيد الوزير 
تفضلوا مشكورين.

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

بطبيعة الحال حرقتنا نحن كذلك في الحكومة ال تقل عن حرقتكم 
السيد النائب املحترم، ولهذا الحكومة قبل واحد الشهر مشات دارت 
واستمعنا  الشرقية  الجهة  ديال  الساكنة  مع  مباشر  تواصلي  لقاء 
ديال  والرؤية  موجودة  هي  اللي  املشاريع  ليهم  وقدمنا  للمنتخبين، 
الحكومة للنهوض بالجهة الشرقية كاملة، واملشاريع املهيكلة اللي جاية 
واللي غتكون إن شاء هللا عندها آثار على خلق الفرص ديال الشغل. 
على  تقوم  الجهة  والدولة  إستراتيجية  رؤية  اليوم  عندها  الحكومة 
تقوية البنيات التحتية وخاصة إحداث ميناء املتوسط الغربي والذي 
سيعطي دفعة لإلستثمار على غرار يعني طنجة ميد بغينا إن شاء هللا 
بغينا باش يكون عندنا ناظور ميد، غادي يتربط إن شاء هللا امليناء ديال 
الناضور الجديد بالطريق السيار والسكة الحديدية، هاد ال�ضي كلو 
الهدف منو باش تكون الجهة الشرقية عندها بنيات مستقبل لإلستثمار 
ألن التشغيل ما كتديروش الدولة وال الحكومة، التشغيل في الحقيقة 
كيديرو اإلستثمار، والدولة هي غير كتسهل وكتدير البنايات وهذا هو 
العمل اللي غادية فيه الدولة، األهمية ديال الفالحة وديال املاء، غتكون 
إن شاء هللا في املستقبل واحد املحطة ديال التصفية، هادي مشاريع 
مهيكلة اللي إن شاء هللا غتبان اآلثار ديالها وإال أيضا احنا مشتاغلين 
رغم ذلك ما غننتاظروش في إطار البرنامج الوطني ديال التشغيل غادي 
نديروا مع الجهة اتفاقية باش نديروا واحد املخطط جهوي في إطار 
البرامج اإلرادية ونطورو البرامج اللي هي موجودة في انتظار إن شاء هللا 
الجهة ككل تحرك اقتصاديا وتحرك سنويا، هذا هو التشغيل الحقيقي، 
التشغيل ما كيتعطا �ضي بالحكومة وال الدولة، ولكن التشغيل كيديرو 
التوجهات  كتديرو  التشغيل  التكوين،  كيديروا  التشغيل  اإلستثمار، 

اإلستراتيجية التي تمت اإلشارة إليها والحكومة واعية وعندها منظور، 
واليوم عندها برنامج وعندها تصور وعندها آليات باش يتنفذ إن شاء 

هللا، وسينفذها إن شاء هللا رب العاملين.

لايسدثضئيسثللجليل:

الجلسة،  هذه  في  املساهمة  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
نمر إلى القطاع املوالي، قطاع العدل، سؤال حول تأهيل أقسام قضاء 
األسرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا 

السيدة النائبة املحترمة.

لان ئبلثلايسدةثف طملثلازهرلءثنزيه:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي اآلليات التي تقوم بها وزارتكم من أجل 
تأهيل أقسام قضاء األسرة؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

أشكر الفريق الحركي على طرح هاد السؤال الهام وأود أن أشير إلى 

أن وزارة العدل تشتغل على مشاريع بناء أقسام قضاء أسرة حديثة، 

إضافة إلى بناء املحاكم اإلبتدائية املقررة، عدد البنايات املنجزة 83 

بناية، بنايات إليواء أقسام قضاء األسرة تم تدشينها مؤخرا، قسم قضاء 
األسرة بكل من بركان، الفقيه بن صالح، آسفي، الرباط، بنايات في طور 

اإلنجاز، مشروع بناء املحكمة اإلبتدائية وقسم قضاء األسرة بكل من 

برشيد، طنجة، الصويرة، اليوسفية، بناء قسم قضاء األسرة مستقل 

بكل من بوعرفة العيون وزان القصر الكبير، بنايات في طور الدراسة، 

مشروع بناء املحكمة اإلبتدائية وقسم قضاء األسرة بتطوان وبيوبرة، 

بجرادة،  األسرة  قضاء  قسم  تضم  اإلبتدائية  املحكمة  بناء  مشروع 

مشروع بناء أقسام لقضاء األسرة بكل من أزرو، صفرو، بنسليمان، 

قصبة تادلة، ميسور تاونات، تارودانت، تيزنيت، إضافة إلى البنايات 

املبرمجة في تحناوت وميدلت، أقسام األسرة يتم تخصيص فضاءات 

هندسية بمعايير مالئمة الستقبال الوافدين على محاكم األسرة، خاصة 

الزوجين، خلق فضاء  بين  الصلح  أجل  املشورة من  توفير فضاءات 

خاص إليداع األطفال وحمايتهم لبنيتهم النفسية وتوفير وتمكين هذه 

األقسام من القضاة واملوظفين املختصين، شكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  املحترمة  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثف طملثلازهرلءثنزيه:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على جوابكم ونذكركم بأن الخطاب 
امللكي لجاللة امللك الذي ألقاه بمناسبة إصدار مدونة األسرة سنة 2004 
والذي قدمه له رئي�ضي مجل�ضي النواب، أكد في خطابه على أن مدونة 
األسرة أو قضاء األسرة بصفة عامة لن يكون فعاال إال بوجود قضاء 
عادل وعصري ومؤهال بشريا وماديا، لذلك السيد الوزير رغم يعني 
املجهودات التي تقومون بها تبقى يبقى فضاءات قضاء األسرة تعرف 
مجموعة من اإلختالالت، لذلك نطالبكم السيد الوزير بإنشاء محكمة 
األسرة مستقلة عوض اإلقتصار على أقسام تابعة للمحاكم اإلبتدائية، 
وكذلك تأهيل املوارد البشرية من قضاة مؤهلين في القضاء األسري، 
وكذلك إعطاء املساعدات أو املساعدين االجتماعيين دور فعال خاصة 
في قضايا الصلح التي تكون في املحكمة بين الزوجين، وكذلك ضرورة 
تفعيل مسطرة البت االستعجالي في قضية النفقة، وجعل باب اإلجتهاد 

القضائي خاضعا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ نمر السؤال 
املوالي عن تبسيط املساطر واإلجراءات القضائية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثمحمودثإمر9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة لتبسيط املساطر اإلدارية، 
املساطر واإلجراءات القضائية واملتسمة بالطول والتعقيد نسائلكم؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

املوضوع  هذا  إثارة  على  والتنمية  العدالة  املحترم  الفريق  أشكر 
إطار  في  وتيسيرها  القضائية  واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق 
مشروع تحديث اإلدارة القضائية، إذن تبسيط املساطر واإلجراءات 
يتمثل أساسا في سلوك أيسر الطرق القانونية في أسرع اآلجال لتحقيق 
بالنجاعة  عليه  يصطلح  ما  وهو  القضائية  للخصومة  إنهاء  العدالة 

األوفر للقضاء، وبسرعة على املستوى اإلجتماعي تم تنزيل املقتضيات 
القانونية املتعلقة بصندوق التكافل العائلي وصادقت الحكومة على 
املشروع  إنشاء هذا  الغاية من  لتحقيق  القانون  هاذ  أجرأة  مرسوم 
تم  والقانوني  اإلقتصادي  املستوى  على  املساطر،  لتبسيط  وأساسا 
التجاري  لإلستعمال  املعدة  املحالت  بكراء  املتعلق  القانون  تعديل 
والصناعي والحرفي وجاء بمقتضيات تهدف إلى التقليص من اإلجراءات 
والتخفيف من املساطر القضائية كحذف مسطرة الصلح ومسطرة 

املنازعة في اإلنذار.

في ما يتعلق بمناخ األعمال، الكتاب الخامس من مدونة التجارة في 
ما يخص صعوبة املقاولة، استهدف أساسا الرفع من كل املعيقات، 
ملواجهة  تداببر مالئمة  واقترح  وإكراهاتها  القضائية  املساطر  معيقات 

اإلشكاالت.

على مستوى املحكمة الرقمية، تم إنجاز منصة إلكترونية الستقبال 
بعض  على  الحصول  للمرتفق  يمكن  حيث  الخط،  عبر  الطلبات 
عبر  طلب  تقديم  بعد  التجاري  السجل  مستخرج  خاصة  الخدمات 
الخط وأداء الرسوم إلكترونيا وتمكينهم من وثيقته اإلدارية إلكترونيا. 
تعميم خدمات السجل العدلي اإللكتروني على جميع املحاكم، نفس 
ال�ضيء بالنسبة لخدمات السجل العدلي الوطني، حيث سيتم معالجته، 
حيث أصبح باإلمكان سحب الوثيقة إلكترونيا، إحداث بوابة لتتبع مآل 

القضايا وامللفات، تجويد الخدمات.

لايسدثضئيسثللجليل:

السيد  تعقيب  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 
النائب  السيد  تفضلوا  والتنمية.  العدالة  فريق  عن  املحترم  النائب 

املحترم.

لان ئبثلايسدثجولدثعرلقي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

املساطر  وتعقيد  بطول  يتعلق  السؤال  املحترم،  الوزير  السيد 
الوالية  العدل خالل  التي بذلتها وزارة  القضائية، وإذا كانت الجهود 
وظاهرة  مؤكدة  يعني  الجارية  الوالية  وهذه  السابقة،  الحكومية 
ونشكركم ونهنئكم عليها. إال أن املواطن الزال إلى حد اآلن يتوجس من 
طول وتعقيد املساطر القضائية لعدة أسباب ال يسع الوقت للتطرق 
إليها جميعها، ولكن أذكر وأقتصر على سببين اثنين هما : معضلة التبليغ 
أثناء املسطرة والتنفيذ بعد صدور الحكم، التبليغ يعني مطبة كبيرة 
وكلما تعذر بطبيعة الحال ينعكس سلبا على مدة املسطرة. تليه بعد 
هذا إذا تعذر بصفة نهائية تعيين القيم وهذه مطبة أخرى، ثم إذا صدر 
حكم يعني بالتمهيد بإجراء خبرة هذه مطبة أخرى، أما تنفيذ األحكام 
فيكفي أن نشير بأن نسبة التنفيذ هي نسبة ضئيلة وضئيلة جدا ويطال 
عدم التنفيذ الجماعات املنتخبة وجهات منتخبة أخرى وحتى الدولة 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.62–13.رمضان.1439  )29.ماي.2018(  56 

بنفسها، وما الفائدة من قضاء يصدر أحكاما ال تجد طريقها إلى التنفيذ. 
فنحن نتمنى السيد الوزير، أن تعمل وزارتكم أكثر على التصدي إلى 
جذور هذه املعضلة، وإذا نجحتم في ذلك يكفيكم خالل هاذ الوالية، 

إذا نجحتم في هذه النقطتين فنهنئكم من صميم الفؤاد وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
القانون املنظم ملزاولة الطب الشرعي للسيدات والسادة  املوالي عن 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، السيدة النائبة املحترمة 

تفضلوا.

لان ئبلثلايسدةثب ينلثقروض9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، يعد القانون املنظم للطب الشرعي من أهم القوانين 
بحقوق  املتعلقة  اإلختالالت  عن  الكشف  في  تساهم  أن  يمكن  التي 
الوطني  للمجلس  املنظم  القانون  اإلنسان. وقد صادقنا مؤخرا على 
التعذيب،  ملناهضة  الوطنية  اآلليات  أر�ضى  الذي  اإلنسان،  لحقوق 
واستكمال هاذ املنظومة هذه لن يتم إال بصدور هاذ القانون. سلفكم 
صرح مؤخرا بأنه املشروع جاهز، وأبدى عدم تفهمه لتأخر إصالح هذا 
القانون. لذلك نسائلكم السيد الوزير، ملاذا تم التأخر في إحالة مشروع 

هذا القانون على البرملان؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثجزيالثلايسدثلارئيس،

شكرا لفريق العدالة والتنمية على إثارة هذا املوضوع الهام، بطبيعة 
الحال كما يعرف الجميع هناك نقص كبير في هذا التخصص الطبي، 
جدا،  وكبيرة  كبيرة  القضائي  للعمل  بالنسبة  الشرعي  الطب  أهمية 
خاصة دوره الكبير في املساعدة على تشخيص الجريمة في تحديد الفعل 
اإلجرامي ونتائجه في التأثير ديالو املباشر على تحريك الدعوى العمومية، 
هاذ  األخرى..،  املعطيات  كل  إلى  التعذيب  مناهضة  في  أيضا  أهميته 
مشروع القانون ترأسته رفقة زميلي األستاذ الرميد وزير الدولة، في 
املؤتمر الوطني للطب الشرعي في بداية هاذ الشهر بكلية الطب بالدار 
البيضاء، استمعنا إلى الهيئة الوطنية لألطباء، وأخذنا بعين اإلعتبار كل 
املالحظات، مشروع القانون يوجد اآلن في الصيغة النهائية لدى األمانة 
العامة للحكومة، وسيسد الفراغ التشريعي، ألن هاذ املهنة غير منظمة 
إطار تشريعي يستحدث  املغرب ولم تخضع ألية  في  الشديد  لألسف 

كل ضمانات ممارسة هذه املهنة، وتيخلق واحد مجلس وطني للطب 
الشرعي، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد النواب عن فريق العدالة والتنمية 
للتعقيب. تفضلوا مشكورين السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاطويل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة الطرح ديال هاذ املوضوع بالنسبة لينا 
حنا في فريق العدالة والتنمية ما كانش مجرد ترف رقابي، ولكن الوعي 
ديالنا بالقيمة املحورية ديال هاذ املهنة، مهنة الطب الشرعي في املسار 
معالم  عن  والفحص  األدلة  وإثبات  التحري  ديال  أو  التحقيق  ديال 
الجريمة. وما�ضي عيب أن ال هيئة اإلنصاف واملصالحة في التوصيات 
ديالها في 2009، وال الخالصات ديال الحوار الوطني حول إصالح نظام 
العدالة أكدت على محورية هاذ املهنة في منظومة العدالة ككل، تتزيد 
القيمة واألهمية ديال هاذ املهنة، مع يعني املصادقة ديال املغرب على 
اإلتفاقية ديال مكافحة التعذيب، واللي تم اإلرساء ديالها كآلية مستقلة 

ضمن القانون ديال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

املفارقة السيد الوزير، هو أن الواقع العملي ملمارسة هذه املهنة هو 
واقع، اسمحوا لي نقول ليكم ب�ضيء من اإلحتياط هو الواقع يكاد يكون 
بئيسا، عندنا األطباء الشرعيين معدودين على رؤوس األصابع بضعة 
 200 يفوق  ما  عندها  بجانبنا  الشرقية  الجارة  الناس،  من  عشرات 
طبيب شرعي، وهذا تيضطر في نهاية املطاف اللجوء إلى أطباء الجماعات 
الترابية اللي كتصدرو تقارير مهمة في لحظات تتهم التقاض يفي لحظات 
فاقدة للمصداقية، ما تنتكلموش على البنيات األساسية والتجهيزات...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

يعني  طبيب،   14 يتجاوز  ال  املتخصصين  األطباء  عدد  وبالفعل 
فتحت  البيضاء  الدار  في  الطب  كلية  عليها.  متفقين  حنا  الوضعية 
املالية  املوارد  لتعبئة  نسعى  ونحن  جدد،  أطباء  لتكوين  تخصص 
ولتشجيع الكليات األخرى على فتح هاذ التخصص، أيضا في الرسوم 
القضائية، األتعاب ديال األطباء هزيلة غادي نرفعوها لتشجيع األطباء 
على اإلقبال على هاذ الجانب، وغتكون عندنا فرصة بمناسبة تقديم 
مشروع ديال الطب الشرعي أمام املجلس املوقر، للتداول في كل ما 

يتعلق بهذه املهنة الهامة.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول عدم استفادة املحكومين 
واملتابعين في قضايا زراعة نبتة »الكيف« من العفو للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثإسم عسلثلابق لي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، يالحظ أن املحكومين واملتابعين في قضايا »الكيف« 
ال يستفيدون من العفو على غرار املحكومين واملتابعين في قضايا أخرى، 
وذلك خالفا ملبدأ سمو القانون واملساواة وتكافؤ الفرص بين األفراد. 
بعض  وأن  خاصة  العفو؟  من  األشخاص  هؤالء  يستفيد  ال  فلماذا 
املحكومين واملتابعين في قضايا أخرى قد تكون أشد خطورة سبق لهم 

أن استافدوا من العفو.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرا للفريق اإلستقاللي على طرح هاد السؤال الهام، وهو سؤال 
نواجه به في كل اللقاءات مع مواطناتنا ومواطنينا في أقاليم الشمال 
لحساسية هذا املوضوع. أوال، ال بد أن أذكر أمام مجلسكم املوقر، 
أن بالدنا بذلت مجهودات جبارة في مجال محاربة اإلتجار باملخدرات 
واملؤثرات العقلية، تم العمل على تقليص املساحات املخصصة لزراعة 
هذه املواد حيث تراجعت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47.500 
سنة 2011. تم وضع ترسانة قانونية تحدد العقوبات الزجرية في مواجهة 
مرتكبي هذه األفعال. لجنة العفو، استحضارا للمجهودات التي يبذلها 
املغرب في هذا املجال وحرصا على مالءمة املقتضيات املنظمة للعفو مع 
اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإدراكا لخطورة هذه األفعال، يعني، 
لم يسبق لها أن اقترحت للعفو عن األشخاص املدانين من أجل قضايا 
املخدرات منذ سنة 1996 منذ سنة 1996 لم تقترح. هذا اإلختيار زكته 
لجنة العفو املكونة من مختلف القطاعات، يعني، يااله كترأسها وزارة 

العدل.. غير دقيقة..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم للتعقيب.

لان ئبثلايسدثنوضثلادينثمرس 3ثضئيسثلافريقثلالستقالليث
الوحدةثولاتع داسل:

شكرلثلايسدثلاوزير،

أوال نحن نتحدث على نبتة »الكيف« يستخرج منها املخدر والدواء 
والصناعة، هذا من جهة. حنا كنتحدثو السيد الوزير، على حق من 
حقوق جميع املحكوم عليهم في جرائم مختلفة، حنا كنحتدثو على حق 
دستوري في تكافؤ الفرص واملساواة. أننا حنا كنتحدثو على عدم استفادة 
هؤالء على غرار باقي املحكوم عليهم في جرائم األموال، في االغتصاب، في 
اإلرهاب، الجرائم ضد الوطن، ضد املقدسات استافدو من العفو إال 
هادو يستثنون، يعني من العفو، عالش؟ شنو دايرين مقارنة مع اإلرهاب 
والقتل العمد واغتصاب األطفال. إذن هنا كنقولو، القانون هو كل ال 
يتجزأ، ما�ضي ملاذا يتم استثناء هؤالء دون اآلخرين من القتلة واإلرهابيين 

وناهبي املال العام الذين خرجوا واستافدوا من العفو؟...

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  إضافي؟.  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئبثلايسدثمحمدثللحجيرة:

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، في نفس اإلطار، معاناة املزارعين البسطاء مستمرة، 
أمام القانون هناك عدم التساوي في معالجة ملفاتهم في الشق املتعلق 
بالعفو كما ذكر من قبلي السيد الرئيس. في تقادم الجنح، هؤالء الفئة ال 
يستفيدون من تقادم الجنح، وفي جواب سابق لوزير سابق في العدل، 
قال بأنه سيتم التقادم بمجرد ما تمر املدة ديال 4 سنوات، الشكايات 

الكيدية يعانون منها.

النيابة  مؤسسة  تبلغوا  باش  الوزير،  السيد  كنطلبوكم  لذلك 
العامة بإسقاط؛ أوال تهمة أو جنحة الزراعة بمجرد ما يتم التقادم، 
ألن هؤالء فئة املزارعين البسطاء محرومين من التنقل، محرومين من 
اإلدارية  الوثائق  تيهيء  من  محرومون  العمومية،  املستشفيات  دعم 
أمام اإلدارات العمومية، وبالتالي ما يمكنش يبقى هذا الوضع كما هو، 
خصوصا وأنكم ونحن نعرف جيدا بأن املساحات املزروعة وطننا، بلدنا 
دارت فيه واحد املجهود كبير من أجل التقليص. إذن واش تبقى غير 
العقوبات؟، إذا كانت املساحات رجعت، والناس بمعنى، بالدنا حققت 
نتائج إيجابية في هذا الباب، فباملقابل بنفس التوازي يجب أن يكون 
العفو، أن نوقف الشكايات الكيدية ومن يأخذ في املياه العكرة في هذا 

امللف ويعمل به سياسيا، وأيضا تقادم الجنح، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

غير باش ما تبقاش نظرة سوداوية، أوال سنة 2005 استفاد 721 
من العفو، استفاد بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش : 8577 من 
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العفو، في مناسبة الذكرى 15 لعيد العرش : 6309، هادوك في املناسبة 
ديال الذكرى األربعين للمسيرة : 1803. إذن العفو العادي ما كيدخلوش 
فيه، العفو الخاص ألن العفو اللي كيجي في مناسبات خاصة، كنعملوه 
ما�ضي على أساس كنعملوه على أساس املعايير ديال املدة اللي قضاها 
في الجرم؛ ثانيا هذا موضوع يحتاج إلى نقاش وطني، إلى نقاش واسع، 

وأذكر أنكم انتما اللي كتشرعو، البرملان هو الذي يشرع، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن وتيرة تصفية 
القضايا بمحاكم اململكة للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثلاف طميثضمسد:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

تروج أمام املحاكم املغربية، أعداد مهمة من القضايا بمختلف 
واألحوال  والجنائية  والتجارية،  واإلجتماعية،  املدنية،  أنواعها؛ 
الشخصية. لكن املالحظ، أن هناك تأخر واضح في معالجة أغلب هذه 
القضايا والبت فيها، مما يؤثر سلبا على حقوق املتقاضين خاصة في 
القضايا الجنائية التي تتعلق بسلب الحق في الحرية. لذلك نسائلكم 
السيد الوزير اليوم، عن اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم لتنفيذ 
توصيات الحوار العميق والشامل إلصالح منظومة العدالة، وكذا الرفع 
من وتيرة تصفية القضايا الرائجة أمام املحاكم من أجل الوصول إلى 

قضاء عادل وناجع؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا الفريق املحترم على هذاعلى السؤال، كما تفضلتم، يعني منذ 
الحوار الوطني ومختلف املجهودات اللي تعملت بتعاون مع السلطة 
القضائية، إلى حدود بداية شهر مارس 2018، بلغ معدل أجل البت في 
عموم املحاكم املغربية 140,16 يوم في القضايا املدنية، وفي الزجري 

123 يوم، هذا هو أجل البث إلى غاية بداية شهر مارس.

لتسريع وتيرة تصفية القضايا باملحاكم، تم العمل على :

-تأهيل املحاكم وتعميم نظام املعالجة املعلوماتية وتدشين مشروع 
شامل للتحول الرقمي؛

-وضع معايير عن املدة واألمد املثالي واملعقول لتصفية القضايا، وهي 

مدد تختلف حسب أنواع القضايا وطبيعتها وذلك بتشاور واتفاق مع 
املسؤولين القضائيين؛

-اعتماد مؤشرات اإلتحاد األوروبي لنجاعة العدالة »CEPEJ« لتتبع 
أمد البت في القضايا وعمرها االفترا�ضي؛

-تطوير نظام معلوماتي مركزي على مستوى وزارة العدل لقياس 
نجاعة العدالة ووضع لوحات قيادة تعتمد ذكاء األعمال واإلحصائيات 
املساعدة على اتخاذ القرار رهن املسؤولين القضائيين، ويمكن عبرها 
على  تساعد  معلوماتية  منظومة  وهي  القضايا  تصفية  وتيرة  تتبع 

احتساب العمر الزمني للقضايا؛

-أخيرا نشر إحصائيات، ووضع نتائجها رهن إشارة املحاكم، حيث 
من شأنها املساهمة في تقليص أجل معالجة القضايا. شكرا السيد 

الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم أحد نواب فريق العدالة والتنمية للتعقيب، 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثنجسبثلابق لي:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

ال يسعنا في البداية، إال أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل اإلجراءات 

اإلصالحية، سواء في الحكومة السابقة أو هذه الحكومة، التي ساهمت 

وال شك في تسريع وتيرة البت في القضايا، باعتبار أن دستور 2011 نص 

في املادة 120 على األجل املعقول، على األجل املعقول، فبالتالي هو نص 

دستوري وأصبح يرتب آثارا قانونية. لذلك، بعد ذلك تم اإلعالن على 

األجل اإلفترا�ضي سنة 2016، منذ ذلك التاريخ لحد اآلن لم نشاهد 

السيد الوزير إال تقدما طفيفا في البت في تسريع وتيرة البت في القضايا، 

هو األمر الذي يتطلب إصالحات جوهرية على مستوى البنيات التحتية، 

هنا السيد الوزير، عدد من املحاكم اللي دخلت في إصالحات مهمة ال 
زالت متعثرة؛ قصر العدالة في الرباط، مشروع ديال املحكمة اإلبتدائية 

أكثر من  فيه  بدات  اإلجراءات  أن  النور رغم  ير  لم  الذي  باملحمدية 

سنتين، املحكمة اإلبتدائية ببوزنيقة، قضاء األسرة ببنسليمان، كذلك 

املحكمة الرقمية التي ال زالت لحد اآلن لم تر النور لم تر النور، ناهيك 

عن مشروع املسطرة املدنية السيد الوزير، أين هو مشروع املسطرة 

بالجانب  متعلق  اللي  الجنائية  املسطرة  مشروع  هو  أين  املدنية؟، 

اإلجرائي؟، كذلك مشروع القانون الجنائي...
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
باقي عندكم، وال نمر؟.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

فقط لطمأنة السيد النائب على أن هاد املشاريع القوانين في مرحلة 
املصادقة ما قبل النهائية قبل إحالتها إن شاء هللا على مجلسكم املوقر، 
وهي تتضمن ترجمة لكل اإلصالحات التي تمخض عنها الحوار الوطني، 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول التعويض عن 
أضرار اإلعتقال اإلحتياطي في حالتي عدم املتابعة والبراءة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثع دلثلابسط ض:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن موقف الحكومة من التعويض عن 
األضرار الناتجة عن االعتقال االحتياطي، الذي ينتهي بحكم أو قرار 

بعدم املتابعة أو البراءة؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

اإلعتقال  السؤال،  هذا  لطرح  واملعاصرة  األصالة  لفريق  شكرا 
اإلحتياطي كما تعلمون جميعا، هو تدبير استثنائي تعتمده العديد من 
األنظمة الديمقراطية ال يلجأ إليه في القانون املغربي إال في الجنايات 
والجنح، كما تنص على ذلك املادة 159 من قانون املسطرة الجنائية. 
حرص املشرع على تقييد اإلعتقال اإلحتياطي بمجموعة من الضمانات 
بغاية الحفاظ على حقوق املتهمين حتى ال يتحول من إجراء استثنائي 
إلى قاعدة، قرار اإلعتقال تلجأ إليه السلطات القضائية، سواء النيابة 
فيه  املشتبه  كاعتراف  معينة  حاالت  في  التحقيق  قا�ضي  أو  العامة 
باألفعال املكونة للجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم وأدلة 

قوية، أو عدم توفر ضمانات كافية بالحضور إلى آخره وكل ما تعلمون.

إمكانية تعويض املطالبة بالتعويض عن املدة التي قضاها املعتقلون 

عدم  التحقيق  قا�ضي  قرر  أو  براءتهم  ثبتت  إذا  بالسجون  احتياطيا 
متابعتهم تبقى واردة، إعماال ملقتضيات املادة 122 من الدستور املغربي 
الذي ينص على أنه يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على 
تعويض تتحمله الدولة، ألن القضاء ال يمكن أن يحكم بهذا التعويض 
بصفة تلقائية باعتبار أن املحكمة ال تبت إال في حدود الطلبات املعروضة 
علينا، يمكن تبعا لذلك للمتضرر أن يقدم طلبا للمحكمة املختصة، 
ونحن بصدد تعميق النقاش بصدد هذا املوضوع لكي نتقدم بمبادرة 
الخطأ  عن  للتعويض  املؤطرة  والضوابط  الشروط  تحدد  تشريعية 

القضائي.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لان ئبثلايسدثع دلثلابسط ض:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ملناقشة هاد املوضوع البد من استقراء مجموعة من 
األرقام الواردة في تقرير املندوبية العامة إلدارة السجون في تقرير النشرة 
ديال 2016، اللي جا فيه بأن عدد املعتقلين احتياطيا في املغرب بلغ، 
اللي خرجوا براءة بحكم أو قرار بعدم املتابعة والبراءة بلغ 4825 معتقل 
اللي كيمثل 4 % من املفرج عنهم، كذلك الساكنة السجنية كتحتوي 
على 31800 معتقل احتياطي يعني %15 من هاد املعتقلين اإلحتياطيين، 
يتم اإلعتقال اإلحتياطي ديالهم كيسالي بالبراءة وعدم املتابعة، يعني هنا 
كاين واحد الفئة تستحق جبر الضرر ويجب اإللتفات إليها تماشيا مع 
املعاهدات اإلتفاقيات الدولة التي صادق عليها املغرب ومنها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان في املادة الخامسة وكذلك العهد الدولي الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية في الفقرة الخامسة من املادة 9، ثم أخيرا 
كما ذكرتم السيد الوزير املادة 122 من دستور 2011، الذي ينص على 
حق كل متضرر من خطأ قضائي في تعويضه تعويضا تتحمله الدولة. 
بالنسبة للتشريع املغربي كما ذكرتم السيد الوزير املحترم يعني ال يقرر 
في املسألة ديال التعويض اإلعتقال اإلحتياطي ألن يعتبر أنه هو عمل 
قضائي وليس عمال إداريا، وبالتالي فأي تعويض مسؤولية الدولة عن 
عمل قضاة يتم في إطار دعوة املخاصمة أو مقتضيات مراجعة األحكام، 
وبالتالي فالبد من تشريع خاص باألمر على غرار ما ذهبت إليه مجموعة 
من التشريعات مثل التشريع الفرن�ضي والتشريع املصري وبالتالي احنا 
ندعو البرملان وكذلك الحكومة إلى التفاعل اإليجابي مع مقترح القانون 

الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة في هاد اإلتجاه، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة.
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لان ئبلثلايسدةثف طملثلازهرلءثبرص ت:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

بالرغم من أهمية اإلجراء إال أنه ال يمكن ألموال الدنيا أن تعوض 
حرية اإلنسان، وبالتالي وجب التأكيد مجددا على ضرورة إعادة النظر 
في اإلعتقال اإلحتياطي وجعله إستثناء وفي حاالت محددة على سبيل 
الحصر، ألنه مهما كان التعويض املادي ال يمكن أن يعوض األضرار 
فيما  براءته  ثبتت  الشخص  اعتقال  الناتجة عن  واملعنوية  النفسية 

بعد، وشكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

البد أن نؤكد أن االعتقال االحتياطي ليس دائما خطأ قضائيا، 
وهو محاط بضمانات وستزداد الضمانات في مشروع املسطرة تحديدا 
وتدقيقا، أيضا نحن في الحكومة سنتقدم وبتعاون مع البرملان، بمبادرة 
تشريعية ألن الدستور ينص على تعويض الخطأ القضائي والبد أن 

نؤطره.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
نمرإلى القطاع املوالي واألخير في هذه الجلسة قطاع الثقافة واإلتصال 
نعم، العدل عفوا سؤال آني عن أجرأة وتفعيل صندوق التكافل العائلي 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلايسدثكريمثش و9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

التكافل  صندوق  وتفعيل  أجرأة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
العائلي؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

بداية أشكر فريق التجمع الدستوري املحترم على طرح هاد السؤال 

أغلبية  املحترمين  النواب  السادة  ألشكر  مناسبة  وأغتنمها  العام 
بتغيير  يق�ضي   83.17 القانون  مشروع  مع  تجاوبهم  على  ومعارضة 
وتتميم القانون 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر اإلستفادة من 
صندوق التكافل العائلي والذي تمت املصادقة عليه باإلجماع من طرف 
مجلسكم املوقر، عقب ذلك انكبت وزارة العدل على إعداد املرسوم 
رقم 2.18.249 بتغيير املرسوم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 /6 
شتنبر 2011 بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط 
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي للمالءمة مع القانون 
املذكور، وتمت املصادقة على هذا املرسوم في املجلس الحكومي بتاريخ 
3 ماي الجاري، تم من خالله تكريس التوجه العام القا�ضي بتبسيط 
العائلي  التكافل  لصندوق  املالية  التسبيقات  من  اإلستفادة  مسطرة 
عن طريق التقليص من الوثائق املطلوبة لإلستفادة وتجود الخدمات 
والرفع من سقف اإلستفادة في بعض الحاالت. يمكن تلخيص هذه 
املقتضيات ومالءمة أحكام املادة 2 من املرسوم مع املستجدات التي 
عرفتها مقتضيات املادة 2 من القانون والتي بموجبها تم توسيع دائرة 
الزوجة  لتشمل  للصندوق  املالية  التسبيقات  الفئات املستفيدة من 
املعوزة واألوالد مستحقي النفقة خالل قيام العالقة الزوجية إلى جانب 
األوالد مستحقي النفقة بعد انحالل ميثاق الزوجية وكذا مستحقي 
النفقة من األطفال املكفولين، الرفع من سقف املبلغ الشهري عندما 
يتعلق األمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأوالدها 

القاصرين إلى مبلغ 1400 درهم عوض 1050، تبسيط.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لان ئبثلايسدثكريمثش و9:

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، بالنسبة لصندوق التكافل العائلي غنتافقوا جميعا 
على أن ما يمكنش لنا نفصلوه على واحد املجموعة داملبادرات املرتبطة 
بمدونة األسرة، في املقدمة ديالها الخطاب امللكي ديال 2003 ودستور 
2011 الفصل 32 والتوصية 119 من ميثاق إصالح مدونة العدالة 
وكذلك عدد األحكام الصادرة عن املحاكم املغربية في امللفات املتعلقة 
بالنفقة التي تصل حوالي 33 ألف و700 حكم متعلق بالنفقة ال يتم 
تنفيذ فيها إال 10 آالف. إذن هادي فرصة كذلك نسجل فيها بارتياح 
تجاوب حكومتكم ووزارتكم مع التعليمات امللكية السامية الرامية إلى 
توسيع دائرة املستفيدين من هاد الصندوق لتشمل الزوجة املعوزة 
واألم املهملة وأبنائها وكذلك تبسيط املساطر املتعلقة بهذه اإلستفادة. 
إذن اليوم هاد القانون الجديد اللي جيتوا به السيد الوزير هو قانون 
قدم حلول عملية وبديلة لإلشكاليات املتعلقة بتأخر أو تعذر تنفيذ هاد 
النفقات. األمر اللي غينعكس إيجابيا على واحد املجموعة ديال األسر 
املعوزة. إذن هذا واحد املكسب اللي هو مهم لفائدة األسر املعوزة علينا 
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الحفاظ عليه ودعمه وإنجاحه، نعتقد من خالل مسألتين أساسيتين 
لهذا  املالية املخصصة  للموارد  والدائم واملنتظم  املستمر  الرفع  وهو 
الصندوق اللي غيأدي التبعية إلى استفادة عدد أكبر من األسر من هاد 
بهاد  املرتبطة  التنظيمية  النصوص  بإخراج  اإلسراع  وكذلك  الدعم 
القانون كالهيئة املشرفة على تدبير هذا الصندوق ووثائق اإلستفادة 
منه، نتمناوا أكثر تبسيط لهاد الوثائق وسقف التسبيقات التي يمكن أن 
يستفيد منها هذه األسر، ونتمناوا أنها تكون مناسبة وتراعي الوضعية 

االقتصادية واإلجتماعية، وشكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، ونشكر السيد الوزير مرة أخرى على 
حسن املساهمة في هذه الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي قطاع الثقافة 
واإلتصال سؤال عن تجويد أداء ومردودية املرفق الثقافي للسيدات 
تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثف طملثلاطو�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع 
املرفق الثقافي وتحسين مردوديته؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

تقوم هذه السياسة على التوجهات التالية :

- نهج سياسة القرب في املجال الثقافي؛

- ثانيا: املحافظة على التراث الثقافي الوطني والطبيعي وتسمينه؛

- ثم ثالثا دعم ومواكبة اإلبداع واملبدعين والعناية بأوضاعهم فضال 
عن تفعيل وتعزيز دور املؤسسات العمومية تحت الوصاية وهي املكتبة 
الوطنية للمملكة املغربية واملسرح الوطني محمد الخامس وأرشيف 
املغرب، فضال عن برنامج وطني طموح من أجل التكوين وتمكين املشهد 

الثقافي سنويا من أطر وفعاليات الفاعلة في هذا املجال.

بامليزانية املخصصة  املرتبطة  إلى اإلشكالية  هنا البد من اإلشارة 
لقطاع الثقافة حيث طموحنا وهو الرفع التدريجي من هذه امليزانية، 
ثانيا تعزيز املوارد البشرية، ثالثا تحديث وتحيين املنظومة التشريعية 

ثم أخيرا إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للقطاع.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لان ئبلثلايسدةثف طملثلاطو�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، يبدو أن هناك غياب ملالمح مشروع ثقافي واضح 
لبناء  الثقافي  للشأن  واضحة  استراتيجية  تنزيل  بواسطته  نستطيع 
اإلنسان لإلستثمار في الرأسمال البشري، مرد هذا اإلستنكار وهو أن هذه 
االستراتيجية نجدها غائبة تماما، غائبة لتدبير الشأن الثقافي حيث ما 
يؤسفنا السيد الوزير، فعال أن الحكومة بدل اإلشتغال على استحضار 
اإلعالمية  في بعض خرجاتها  أبدعت فقط  برامجها  في  الثقافي  البعد 
بمقاضاة  التهديد  حيث  االمتثال  ثقافة  لخلق  ربما  الرامية  الردعية 
املواطن مرد تعقيبي هذا هو أننا نتوفر على منشآت ثقافية سواء دور 
ثقافة أو مراكز ثقافية أو مكتبات عمومية أو مركبات الثقافية، بنايات، 
السيد الوزير، خاوية على عروشها، ال موارد بشرية كفأة خصوصا هنا 
عندما نتكلم عن ثقافة القرب، نتكلم على املناطق القروية والشبه 
الحضرية، دور ثقافة يا إما مهجورة يا إما مسيرة بشكل عشوائي، يا إما 
بقدرة قادر تحولت من مركب ثقافي وأعطيت على سبيل هبة أو ال أعرف 
كيف إلى قطاع وزاري آخر، زائد املوارد البشرية. السيد الوزير، هاد 
املوارد البشرية املتمركزة أغلبها في املدن الكبرى نصيب املدن الصغرى 
صفر أعطي مثاالن دار الثقافة املركب الثقافي بمدينة مديونة املغلق 
مدة 6 شهور، دار الثقافة بالزمامرة التي أغلقت مدة 10 سنوات واآلن 
بدأ االشتغال ولكن يبقى السؤال املطروح هو املوارد البشرية التي تعين..

لايسدثضئيسثللجليل:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

الحمد هلل أنه حصل االعتراف بأن دار لثقافة بخميس الزمامرة 
انطلق عملها هذا �ضيء مهم، ولكن ليس ذلك هنالك حركية ثقافية، 
املغرب قوي بتعدديته الثقافية، قوي برصيد يقوم على اإلعالء من 
شأن حرية التعبير هذا املغرب بلد ما�ضي قطر به السقف بالعكس هو 
نتاج واحد الفعل ثقافي امتد طيلة قرون وليس فقط السنوات األخيرة، 
ولهذا الحركية الثقافية موجودة في بلدنا، نناقشوا هل هي في مستوى 
االنتظارات والتحديات ندخلوا في هاد النقاش، ولكن أن نقول نقدم 
نحترموا  األقل  على  هادي  العكس  �ضيء،  ال  وكأنه  سوداوية  صورة 
العطاءات واإلبداعات واإلنجازات اللي تراكمات واللي جعلت بالدنا وهلل 

الحمد عندها موقع ثقافي..
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي املتعلق بالدعم املوجه 
للجمعيات بهدف تنسيق الحركة الثقافية، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لان ئبثلايسدثلدضيسثميكي3:

شكرلثلايسدثلارئيس،

عرفت عملية دعم الجمعيات التي تهتم بالتنشيط الثقافي، مجموعة 
ما  للحسابات.  األعلى  للمجلس  األخير  التقرير  اإلختالالت حسب  من 
هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها من أجل تجاوز هذه اإلختالالت؟ 

وشكرا .

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

أوال املجهود املالي للدعم املوجه للجمعيات في املجال الثقافي، كان 
هنالك مجهود ارتفع من 5.5 مليون درهم إلى 10 مليون درهم. نعم 
كنالحظو بأنه غير كافي، ولكنها خطوة من أجل تعميم االستفادة على 
أوسع نطاق لفائدة الجمعيات. توصيات املجلس األعلى للحسابات، من 
نتائجها أوال إشراك املديريات الجهوية للوزارة في دراسة طلبات دعم 
واملالي  اإلداري  التدبير  تحسين  والجهوي.  املحلي  البعد  ذات  املشاريع 
لعملية الدعم وإرساءه بدورة واحدة عوض دورتين. ثانيا لم يعد بإمكان 
أي جمعية االستفادة من الدعم في أكثر من مشروع، مما يتيح الفرصة 
لباقي الجمعيات لإلستفادة، اللجنة ديال سنة 2018 ما زالت منكبة على 
دراسة املشاريع، 872 طلب تم التقدم به السنة املقبلة سيقع إرساء 

تطبيق إلكتروني سيمكن حاملي املشاريع من تقديمها عبر األنترنيت.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم أوالسيدة النائبة 
املحترمة، تفضلوا مشكورين.

لان ئبلثلايسدةثسع دثاعم ض9:

بها  قامت   ، بها  قمتم  التي  املجهودات  نقدر  الوزير،  السيد  نعم 
الوزارة الحالية لتصحيح إختالالت جسيمة، طاملا شابت مجال تمويل 
الجمعيات، نحن في مغرب ربط املسؤولية باملحاسبة. وطبعا تنشيط 
الحركة الثقافية ليس مهنة من ال مهنة له، وما كيديروش من والى، وإال 

فنحن سنكون أمام ما يعرف بجرائم تبديد املال العام، اإلسترزاق، 
الريع الثقافي وهلما جرا، الوزارة ليس حافظة نقود، وعليها أن تتتبع أثر 
الدعم املالي للجمعيات التي تدعمها، وتقوم نتائج هذا الدعم، وتتخذ 
قرارات وأيضا جزاءات، هذه هي الحكامة طبعا التي ستفرز لنا جمعيات 
جادة، جمعيات جادة أوال بديمقراطيتها الداخلية، الجمعيات ما�ضي 
في  اإلبداعية  بقدراتها  جادة  عائلية،  ما�ضي ضيعة  ملكية شخصية، 

تطوير الشأن الثقافي.

وتقليص  الجمعيات  بين  الفرص  تكافؤ  من  مزيد  أيضا  املطلوب 
الفوارق املجالية، الولوج إلى الدعم املالي يجب أن يكون انطالقا من 
جودة املشاريع املمولة ومن املشاريع املنجزة فعليا على أرض الواقع ومن 
التراكم الذي تحققه الجمعيات، برامج التنشيط الثقافي لألسف ظلت 
عبارة عن أنشطة مكررة مملة، ودون قيمة مضافة على أرض الواقع، 
الحقل الثقافي هو موسمية في معظمها دون بعد إستراتيجي ناظم لها، مع 
أن مبالغ الدعم ما فتئت تتزايد. هناك جمعيات لألسف تولد وفي فمها 
ملعقة من ذهب، خارج كل قواعد الشفافية والحكامة، دون رقيب وال 
ينتفع كل املغاربة بأنشطتها رغم أنها تحمل صفة النفع العام، بينما 
هناك جمعيات تحرم من الدعم بدون مبررات إال أن تكون مبررات 
سياسية وانتخابية. الشأن الثقافي ملك لكل املغاربة، وهو حق وليس 

ترف..

لايسدثضئيسثللجليل:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن فريق التجمع الدستوري.

لان ئبلثلايسدةثخديجلثلازي ني:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ونحن على مشارف اإلحتفال بالذكرى الثالثة عشرة 

النطالق املبادرة للتنمية البشرية، التي انطلقت معها مشاريع مهمة، 

تنموية رياضية وثقافية وإجتماعية، تسيرها مجموعة من الجمعيات، 

وخاصة أذكر الجانب الثقافي، جمعيات تسير مشاريع مهمة ولكن في 

غياب دعم كلي من طرف املؤسسات املنتخبة، كالجماعات املحلية 

هذه  دعم  في  الثقافة  وزارة  دور  ما  والجهات،  والعماالت  واألقاليم 

األحياء  ملكتبات  الحاملة  وخاصة  املشاريع  لهذه  املسيرة  الجمعيات 

مادية  كمنح  الثقافة  وزارة  طرف  من  الكلي  دعم  غياب  في  وغيرها، 

للتسير، ألن هاد الجمعية كتحمل كاهل كبير على الدولة في .. تسيير هاد..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 

الوزير تفضلوا مشكورين
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لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

أوال الفاعلين في دعم الشأن الثقافي في بلدنا والحركية الجمعوية 
فيه متعددون ليس فقط وزارة الثقافة، كنلقاوا اآلن الجهات واألقاليم 
والجماعات الترابية، كنلقاوا عدد من القطاعات الحكومية وزارة التربية 
الوطنية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة التضامن، وزارة 
الداخلية عبر املبادرة للتنمية البشرية، فكاين عمل يتدخل فيه يعني 
العديد من الفاعلين، وزارة الثقافة أوال عبر استراتيجيتها سواء تعلق 
األمر بالتراث، تعلق األمر بالتحفيز على اإلبداع، تعلق األمر بتأهيل املوارد 
البشرية، تضع األولويات الكبرى حتى يتمكن مختلف الفاعلون من دعم 
وتوجيه دعمهم لهذه املشاريع، إذن هذه املسألة األولى. املسألة الثانية 
تتعلق باعتماد نظام يقوم على املنافسة بالنسبة لوزارة الثقافة وهذه 
توصيات املجلس األعلى للحسابات، اآلن كاينة لجنة كتلقى املشاريع 
وتتقوم بالدراسة ديالهم، كاين توجه نحو دعم املشاريع القديمة من 
مثال  بقضايا  تعنى  جمعيات  من  الصادرة  املشاريع  القروي،  العالم 
األشخاص في وضعية إعاقة، إعطاء األولوية للمشاريع دالقرب على 
الثقافي ليس مسألة ترف هذا واحد املكون حيوي  الفعل  اعتبار أن 
أعطى معنى لألمة املغربية وهو اللي غيكون محدد في استمرارية هذا 
املعنى وهاد الروح في املستقبل ولهذا ما عندناش خيار إال اإلستثمار في 
هاد املجال، الدعم ديالوا محتاجين نضعفوه ونعززوا املنافسة ونعلنوا 

القرارات في حالة ما كانت قرارات ديال عدم منح الدعم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن الحكامة في قطاع 
اإلشهار للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثضشسدثلاقبسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن االرتقاء بقطاع اإلشهار وحكامته وتعزيز منظومة 
أخالقياته نسائلكم؟ شكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

الخطوة األولى في هذه الحكامة هي إرساء آلية للحوار مع املهنيين 

سواء مجموعة املعلنين املغاربة أو اتحاد وكاالت االستشارة في اإلتصال 
الصحافة  قانون  خاصة  القانونية  املنظومة  تعزيز  ثانيا  والتواصل، 
والنشر 88.13 الذي وضع القواعد األساسية املرتبطة بحرية اإلشهار 
العملية  أطراف  بين  التجارية  العالقة  تنظم  التي  القواعد  وأيضا 
اإلشهارية فضال عن األخالقيات التي ينبغي أن تنظم ومن ذلك منع 
اإلشهار الذي يتضمن اإلساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها 
بت صور سلبية نمطية تروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها، هنا 
القانون املنظم للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري أعطى اإلمكانية 
ديال اللجوء مباشرة للهيئة باعتبارها تسهر على تعددية املجال السمعي 
البصري وعلى احترام القوانين املنظمة له، أيضا تم تعديل القانون 
77.03 املتعلق باإلتصال السمعي البصري، هذا الخطوة الثانية، تطوير 
املنظومة القانونية في هذا املجال، الخطوة الثالثة مواكبة وتشجيع 
الذاتي وصياغة ميثاق أخالقيات  للتنظيم  آليات  املهنيين على وضع 
للمهنة والعمل على إحداث جائزة لإلبداع اإلشهاري في هذا املجال، 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لان ئبثلايسدثمحينثموفسد9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيد الوزير، ونحيي ونثمن هاد املجهودات اللي تبدالت في 
في املرحلة السابقة وأنا كنظن بأنه كاين ثالثة داملستويات السيد الوزير 
الحالة  بواحد  ديالوا كتميز  القانونية  النصوص  القطاع داإلشهار  في 
ديال التشتت ووجب أن يتم التجميع ديالها والتطوير والتحديث ديالها 
باش كتساير التطور التكنولوجي اللي عرف القطاع، املجال الثاني هو 
وجوب عني سن آليات اللي كتحث على الدمقرطة واملساواة والشفافية 
في ولوج اإلشهار، ما يوليش خصوصا اإلشهار ديال املؤسسات العمومية 
باش ما يوليش واحد الصوت بيد هديك املؤسسات كنغنيوا به بعض 
املؤسسات الصحافية وكندمروا به مؤسسات أخرى، املجال الثالث 
هو األخالقيات اللي هضرتوا عليها السيد الوزير وأنا كنظن هذا خاص 
يتبذل فيه مجهود كبير جدا خصوصا في حماية الجمهور النا�ضئ، في 
محاربة كل أشكال العنصرية، في املسألة ديال تحسين صورة املرأة 
وعدم التسليع ديالها. وهنا في حماية الجمهور النا�ضئ السيد الوزير، 
نسائل الحكومة والوزير الو�ضي على القطاع، وزير اإلتصال والثقافة، 
عن اإلجراءات اللي اتخاذت في حق القناة الثانية واللي هذا الدستور 
والقانون ودفتر التحمالت نص على منع إشهار القمار، والقناة الثانية 
كتقول لنا عومو في بحركم، أنا ما كنعرف ال دستور، ال قانون، ال دفتر 
تحمالت، ال »الهاكا«، وكتعاود تبث اإلشهار ديال القمار في تحدي صارخ 
للمؤسسات ديال البالد. وهنا كيتطرح سؤال واش قوانين ومؤسسات 
هاد البالد باقي عندها هيبة وال ما بقاتش؟، وال هاد الناس فوق املحاسبة 
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هللا وأعلم. ومن بين الفظائع التي أضيفت للقناة الثانية، الخطأ الفادح 
واللي تعاملو به مع السيد رئيس الحكومة مؤخرا، واللي كنعتبرو خطأ 
اللي كاين فيه التعامل بخسة وببؤس شديد، والناس راه ما يمكنش 
خصهم يعرفو هاد القائمين على هاد األمور، املغاربة لهم من الوعي 
ي كيميزو جيدا من يذود عن مصالحهم ومن يحاول الركوب 

ّ
والذكاء، مل

عليها. وأنا كنظن خص تبذل مجهودات كبيرة في املغرب، من أجل تحيين 
وتطوير وإطالق حيوية جديدة في املؤسسة الدستورية.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ 
السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

أوال التطور اللي وقع على مستوى قطاع اإلتصال السمعي البصري، 

وهو أن الجميع معني بالنهوض بما يتعلق باألخالقيات واحترامها، كما هي 
منصوص عليها في القانون ديال اإلتصال السمعي البصري، والقانون 

 la« ،دابا اآلن الحق بالتقدم بشكاية عند الجميع .»la HACA« ديال

HACA« واحد السلطة ديال التقنين والتنظيم، عندها آجال زمنية 

للبت فهديك الشكايات، ما بقاش تقيدات هادي املسألة األولى؛ املسألة 

كتوقع  القوانين،  إقرار  أجل  من  بالعمل  مرتبط  اللي  الشق  الثانية 

اإلثارة ديال القضايا اللي فيها إما تجاوز أو فيها إشكالية داخل املجالس 

اإلدارية...

لايسدثضئيسثللجليل:

عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 

العناية باملآثر التاريخية باملناطق الجنوبية، للسيدات والسادة النواب 

النائبة  السيدة  تفضلي  الدستوري،  التجمع  فريق  عن  املحترمين 

املحترمة مشكورة.

لان ئبلثلايسدةثسوضيلثأهلثحم د:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزير،

 نسائلكم عن برامجكم للعناية باملآثر التاريخية باملناطق الجنوبية 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

هذا واحد املجال عندو واحد األولوية كبيرة منذ أن أطلق جاللة 

امللك حفظه هللا، النموذج التنموي الجديد في الذكرى األربعين للمسيرة 

الخضراء. وتعزز بالدعوة امللكية إلى النهوض بالتراث الصحراوي الثقافي 
الحساني، وخاصة أن الدستور الجديد أعلى من شأن املقوم واملكون 

املالية،  الناحية  املغربية. من  في هويتنا  والبعد الصحراوي الحساني 

هنالك مجهود مالي 16,23 مليون درهم لجهة العيون-الساقية الحمراء، 

20,76 مليون درهم لجهة الداخلة-وادي الذهب، 63 مليون درهم لجهة 

كلميم-واد نون. وهي إمكانات مالية تتطور بشكل منتظم.

املشروع يقوم : أوال، على التنشيط الثقافي والفني وإعادة اإلعتبار 

في  الصخرية  للنقوش  مواقع  ست  تسجيل  ثانيا  الحساني؛  للتراث 
املناطق خاصة على مستوى  في مجموعة من  الوطني،  التراث  الئحة 

جهة العيون، أيضا على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب، العيون-

خمس  وأيضا  السمارة؛  ديال  املنطقة  في  وخاصة  الحمراء  الساقية 

مناطق للنقوش الصخرية على مستوى كلميم، جهة كلميم، طانطان، 

سيدي إفني...

لايسدثضئيسثللجليل:

املحترمة  النائبة  السيدة  التوقيت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 

تفضلوا للتعقيب.

لان ئبلثلايسدةثسوضيلثأهلثحم د:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، حنا واعيين باملجهودات 

اللي كتقوم بها الحكومة في املحافظة والعناية باملآثر التاريخية، رغم 

ضعف ميزانية قطاع الثقافة. ولكن صراحة السيد الوزير، خصكم 

تبذلو مجهود كبير وخاصة في األقاليم الجنوبية اللي كتوفر على العديد 

من املآثر التاريخية. نعطيكم بعض األمثلة ك«سمر« بطرفاية، مواقع 

الزرع« و«قصبة  بوجدور«، »رحبة  »منارة  بالعيون،  تاريخية عديدة 

الوزير،  السيد  عليها  تكلمتو  اللي  والرسومات  بكلميم،  أكويدر« 

والنقوشات الصخرية بمدينة السمارة وآسا، مبنى »فورتي« بالداخلة 

إلى آخره... لذلك نرجو منكم السيد الوزير، اإلسراع بتفعيل اتفاقيات 

شراكة مع املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث، ووضع مخططات جهوية 

للعناية باملآثر واملواقع التاريخية بالجنوب. عموما، نحن في فريق التجمع 

الدستوري، كنأكدو أن النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية يجب أن 

إلى الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي،  الثقافي والتاريخي  يضم موروثنا 

باش يكون مشروع مجتمعي متكامل وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثف ضوقثلاط هر9:

شكرلثلايسدثلاوزير،

إيالءها  املرجو  الشرقية،  الجهة  تعاني على مستوى  تاريخية  مآثر 
العناية الكافية. أوال »برج الحمام« ب«زايو«، »برج تازودا« بالناظور، 
»قصبة موالي اسماعيل« ب«سلوان«، و«مغارة إفلي نعمار« بجماعة 

أفسو و«قشلة تافوغالت«، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟. تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعبدثلافت حثأهلثلملكي:

األموال املرصدة السيد الوزير، بالنسبة على أرض الواقع راه ما 
كايناش. السيد الوزير، ال يخفى عليكم الدور الذي تلعبه املآثر التاريخية 
في الحفاظ على املوروث الثقافي والتاريخي والحضاري للمملكة. والشك 
أن األقاليم الجنوبية تزخر بموروث تاريخي وثقافي يمثل رأسمال المادي 
مهم، ويشهد على تجدر مغربية صحرائنا، مما يتطلب إرادة سياسية 
حقيقية لحفظ وصيانة هذا املوروث الثقافي الغني والكبير، مما يعزز...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟. أعطي 
الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

أوال أشكر اإلخوان املعقبين، النهوض بالتراث الحساني الغير املادي، 
لتجسيد  األساسية  املداخل  أحد  ذلك  باعتبار  األولويات  أحد  هذا 
العناية باملقوم الصحراوي الحساني في هويتنا املغربية. أيضا برنامج 
تأهيل وتثمين املوسيقى الحسانية. هنالك اآلن املجهود الذي بذل على 
15 مهتم  تم إطالق وتكوين  الحساني،  التراث  مستوى جرد وصيانة 

بالثقافة الحسانية في هذا املجال.

لايسدثضئيسثللجليل:

غياب  عن  سؤال  املوالي،  السؤال  إلى  نمر  الوزير.  السيد  شكرا 
عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجادة  الحوارية  البرامج 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لان ئبثلايسدثعبدثلملجسدثلاف �شيثلافهر9:

السيد الوزير، بغينا نعرفو شنو هو الرأي ديال الحكومة في البرامج 
الحوارية اللي كاينة في اإلعالم العمومي في بالدنا شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

مس  فيه  هذا  حوارية  برامج  في  الحكومة  بإسم  رأي  تقديم  هو 
باستقاللية اإلعالم العمومي.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعبدثلملجسدثلاف �شيثلافهر9:

السيد الوزير، هادي مسؤوليتكم وكنتساءلو واش الحكومة كتعتقد 
ي اإلعالم العمومي ما كيهضرش على �ضي خبر، واش املغاربة ما 

ّ
بأن مل

كيتوصلوش به زعما؟. راه خصكم تعرفو واحد املسألة السيد الوزير، 
راه أهم حاجة في اإلعالم، هو الخط التحريري، يمكن لكم تستثمرو 
الفلوس كلها، يمكن لكم تخلقوا قنوات كلها اللي بغيتيو، يمكن لكم 
توظفوا الصحافيين كلهم اللي بغيتيو. ولكن إذا املشاهد ما حسش 
بالحرية، وما حسش بأن اإلعالم العمومي كيهضر معاه بصدق، راه ما 
كايناش املصداقية. ومع األسف، كاين واحد العقلية في اإلعالم الرسمي 
اللي كتعتقد أنه، كلما اإلعالم العمومي انفتح على الهموم ديال املغاربة، 
الفكرة  واحد  وهادي  والتمرد،  والعصيان  االنفراد  إلى  دفعهم  كلما 
خاطئة تماما. الفكرة الصحيحة هو العكس، كلما انفتح اإلعالم على 
مشاكل املواطنين، كلما ساعدهم أنهم يبنيو فكرة معتدلة، مبنية على 
األرقام وعلى املعطيات. إذن خصكم تجعلوا أنه املغاربة يبداو يشوفو في 

اإلعالم حليف وما�ضي عدو، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا هل من تعقيب إضافي؟ أعطي الكلمة للسيدة النائبة املحترمة 
عن فريق العدالة والتنمية.

لان ئبلثلايسدةثأمسنلثفوز9ثزيز9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، كاين زوج برامج حوارية في »la SNRT«، في الشركة 
الوطنية، زوج برامج حوارية في »2M«، وهذا عدد قليل جدا، علما 
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بأن دفتر التحمالت كينص على ثالث برامج حوارية أسبوعيا لكل قناة. 
باإلضافة للتحيز السيا�ضي الشديد والكبير جدا اللي تيظهر جليا في بعض 
الحلقات ديال البرامج الحوارية، كاين مشكل حقيقي تنتساءلو كيفاش 
كيتم اختيار الصحفيين اللي كينشطو هاد البرامج الحوارية، خاصة في 
»la SNRT«، جميع البرامج الحوارية تنشط من طرف صحفيين خارج 
الدار، على أساس أنه كاين داخل الدار، داخل »la SNRT« صحفيين 

عندهم كفاءة عالية جدا، وبالتالي يتم تبخيس العمل ديالهم...

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدنيثب انس بلثعنثلايسدث

محمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

هو كان ممكن السؤال، باش ما نسقطوش في املحظور ديال املس 
باإلستقاللية ديال اإلعالم العمومي، حول أشنو املجهود، املوارد اللي 
حواري،  وعرض  إخباري  يقدم عرض  باش  العمومي  لإلعالم  تعبأت 
اللي  توجه،  هذا  اإلطار  وفهاد  املغاربة.  هموم  ديال  القضايا  كيعالج 
28 من  165 والفصل  حسموا الدستور، ألن خصنا نرجعو للفصل 

الدستور، اللي هو صريح في هاد املجال.

أوال كاين عرض ديال البرامج الحوارية، إيال خذينا القناة األولى ما 
مجموعه 80 ساعة، »قضايا وآراء«، »ضيف األولى«، »في الصميم«، 
»شؤون برملانية«؛ خذينا قناة »تمازيغت«، كاين ثالثة برامج حوارية؛ 
القناة الثقافية أيضا عندها برنامج أسبوعي حواري؛ قناة العيون أيضا 
عندها برنامج حواري، فضال عن البرامج الوثائقية؛ وجود القناة الثانية 
ديال  نموذجي  غير  خذينا  إيال  حوارية  برنامج  شبكات  هنالك  أيضا، 
»مباشرة معكم«، وديال »حديث مع الصحافة«، اللي كنلقاو مجهود 
ملعالجة وطرح القضايا الراهنة. أمس في »حديث مع الصحافة«، راه 
اللي  القضايا  من  قضية  الصحافيين،  مع  وتناقشت  تعالجت  كانت 
كتشغل املغاربة اليوم، اللي هي القضية ديال املقاطعة. فبالتالي ما عندنا 
الش نخافو، هذا اإلعالم ديالنا كناقشو فيه، كنعبرو فيه، كنفكرو فيه 
وفعال أنا متافق، ألن إما نلقاو هاد القضايا في اإلعالم ديالنا العمومي، 
وال الناس كتم�ضي ملجاالت أخرى. الزمن ديال أن املعلومة ما يمكلهاش 
توصل، راه إنتهى مع العالم الرقمي. في القضايا املتعلقة بالتدبير، هذا 

تيبقى...

لايسدثضئيسثللجليل:

حسن  على  وكنشكروكم  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
بجدول  املدرجة  األسئلة  طرح  استوفينا  قد  نكون  بهذا  املساهمة. 
أعمالنا، ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي، 

نعم تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثجم لثكريميثبنشقرو3ث)نقطلثنظ م(:

عذرا السيد الرئيس، واخا الصوت ديالي مريض. هادي املرة الرابعة 
على التوالي اللي كنطرحو فيها بأنه املسألة ديال تناول الكلمة ما كتدرسش 
في جدول األعمال، ونبهنا مكتب املجلس بأنه على األقل يطرحها في بداية 
الجلسة هادي أوال؛ ثانيا ما كاينش إنصاف؟ ما كاينش مساواة؟ الفرق 
اللي خذات تناول الكلمة أكثر من أربع مرات، في الوقت اللي فرق ومنها 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية لم تستفد، عالش؟ هناك وزراء 
يستجيبون، ووزراء ال يستجيبون في الوقت اللي هاد املسألة خص يكون 
فيها واحد النوع من التوزيع العادل من طرف إدارة املجلس بعالقة مع 
الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، وحاضر معنا ال�ضي الخلفي هنايا، 

العالقة مع الوزراء أيضا، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تنظن بأن الرسالة ديالكم وصلت، السيد املكلف بالعالقات 
الكلمة  الداخلي،  النظام  من   152 للمادة  أعود  معنا.  البرملان  مع 
الوطني لألحرار،  التجمع  املحترم عن فريق  النائب  السيد  للمتحدث 
حول اإلجراءات الحكومية املتخذة ألداء مناسك الحج وفق الظروف 
املناسبة، لفائدة حجاجنا برسم موسم 1439 هجرية. تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثحمسدثلاعر�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ال أحد ينكر املجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، فيما يخص التحضير واالستعداد ملرور 
موسم الحج 1439 في أحسن الظروف، وإيمانا منا في فريقنا التجمع 
الدستوري، بدور التأطير واملواكبة والتتبع وتفقد أحوال حجاجنا أثناء 

أدائهم لهذا الركن من أركان اإلسالم الخمس.

فإننا نؤكد من هذا املنبر املوقر، على ضرورة العناية بجميع البعثات 
املسنين،  األشخاص  مقدمتهم  وفي  املغاربة،  حجاجنا  تشمل  التي 
وتجديد الفحص الطبي لهم مع حث وزارة الصحة وبعض املؤسسات 
العمومية، وفي مقدمتها شركة الخطوط امللكية املغربية، على تفادي كل 
املشاكل التي شهدتها املواسم الفارطة. كما نؤكد على ضرورة احترام كل 
التوصيات واملالحظات واإلقتراحات التي حددتها اللجنة امللكية املشرفة 
على موسم الحج لهذه السنة، مع متمنياتنا بحلول الشهر الفضيل 
وبالدنا تنعم بالرفاهية واإلستقرار، تحت القيادة الرشيدة ألمير املؤمنين 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أدام هللا نصره وعزه، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

على  للرد  الوزير  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التدخل.
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لايسدثأحمدثلاتوفسقثوزيرثلألوق فثولاشؤو3ثلإلسالمسل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

أنا أتفق مع السيد النائب املحترم، على وجوب العناية بالحجاج 

وتنفيذ توصيات اللجنة امللكية للحج، وبالخصوص ما يأتي عادة في 

الرسالة امللكية ألمير املؤمنين أعزه هللا، من التوصية بالعناية بحجاجنا. 

وهم أول من يستحق هذه العناية ألنهم مقبلون على شعيرة دينية من 

األركان مثلما نعتني بالصلوات وباملساجد.

وأنتم تعلمون أن الحج هو، فيما يتعلق بالناحية اللوجستيكية، 

هو يعني التسجيل واالختيار والتأطير والنقل واإلسكان واإلشراف على 

أداء الشعائر إلى غير ذلك... عدد من األمور اكتسبت فيها وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية التجربة الكافية، ولكنها ال تألو جهدا لتحسين هذه 

التجربة حسب ما يتطلبه األمر. بعض منها يخرج عن إرادتنا؛ أوال الوقت 

هو الوقت، يعني ننقل 32.000 من الحجاج املغاربة، وبينهم كما أشرت 

السيد النائب املحترم، املسنون 4500 من املسنين، والحمد هلل هاد 

السنة غادي تم�ضي واحد السيدة العمر ديالها 118 سنة.. كان سبقها 
واحد السيد م�ضى 124 سنة، كان عندو 124 م�ضى وحج والحمد هلل، 

واعتنينا به إلى غير ذلك. فهادو تيتختارو خارج القرعة.

فلذلك األمور كلها اللي كتخصنا، بالعكس، يعني مثال كنخلصو 
النقل الداخلي وكنزيدو احتياطات ديال سيارات إضافية، لكن مثال 
املحل اللي كيتعطانا في »منى«، اللي عادة فيه كيوقع... ما عندنا ليه 
حتى �ضي حل، كنتدخلو ومع ذلك.. دائما سيما أن املغاربة كيزيدو عليهم 
أهلهم اللي كيجيو بطرق غير طرق القرعة، فما يمكن إال يأيهم ألن ما 
يمكنش نبداو نحسبو شكون هو اللي دخل وشكون اللي خرج؟ واش انت 
جيتي معنا وال..؟ كيوقع واحد النوع ديال االزدحام والناس كيصبرو 
وكيطلعو. كاين بعض األمورات كتعلق بالنظام، كيتعلق بأن اإلنسان 
يعتبر أنه جاء لهذا املحل اللي هللا تعالى نظمو لينا، قالنا أشنو يكون فيه 
وأشنو ما يكون فيه. مثال النفرة من »عرفات«، كل الوفود كتنظم، 
فدائما كنطلبو أن الناس دياولنا ينتظرو الوقت اللي قلنا لهم باش ينزلو 

ولكم ما كيصبروش...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، ضفعتثللجليل ونشكر الجميع.
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محررثللجليلثلاي بعلثولا م ني3

لات ضيخ: االثنين 5 رمضان 1439ه )21 ماي 2018م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  أوزين  محمد  السيد  لارئ سل: 
النواب.

لاتوقست: ساعتان وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

كتابة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالسياحة؛ .•

مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  .•
البرملان واملجتمع املدني؛

لايسدثمحمدثأوزين،ثضئيسثللجليل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3.

افتتحت الجلسة،

لايسدثلاوزير،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

اسمحوا لي بداية بمناسبة الشهر الفضيل، أن أتقدم إليكم ومن 
بموفور  جمعاء  اإلسالمية  واألمة  املغربي  الشعب  كافة  إلى  خاللكم، 

الصحة والعافية والرفاهية واألمن واإلستقرار، تحت الرعاية السامية 

ملوالنا املنصور باهلل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده.

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

الدورة  هذه  برسم  الشفهية  لألسئلة  حصة  في  مجددا  نلتقي 
الربيعية، في إطار مراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 30 
سؤاال شفهيا، تهم قطاعات: الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد 
الرقمي، القطاع املكلف بالنقل، الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، 
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 
واملياه  القروية  بالتنمية  املكلف  القطاع  باإلسكان،  املكلف  القطاع 
البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  القطاع  آخرا  وليس  وأخيرا  والغابات، 

واملجتمع املدني.

واآلن، اسمحوا لي أن أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت 
الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

لايسدثلاي اكثبواو3ثأمي3ثلملجلس:

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة باملشاريع القوانين 
التالية:

القانون  وتتميم  بتغيير   17.18 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
تطبيقا  العليا،  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي 
ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 

رقم 1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 موافق 17 يونيو 2012؛

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   22.18 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بالرباط في 28 فبراير 2018، بين اململكة املغربية وجمهورية 
بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   23.18 رقم  قانون  مشروع  .•
بين   ،2018 فبراير   27 يوم  بالرباط  املوقعة  الجوية  الخدمات  بشأن 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

يق�ضي  قانون  بمقترح  الرئاسة  توصلت  اإلشتراكي  الفريق  ومن 
بتعديل املادة 103 من الظهير الشريف 1.15.111، الصادر في 18 من 
شوال 1436 )4 أغسطس 2015(، بتنفيذ القانون رقم 127.12 املتعلق 
بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين 

املعتمدين.

كذلك توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 57 سؤال شفوي و114 
سؤال كتابي و73 جوابا عن أسئلة كتابية.

قرلضثيتعلقثب اغ ئبي3ثالمرةثلا  نسل:

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من 
الفصل 69، وعمال بتطبيق املادتين 146 و147 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم، 
تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق 
والرابعة من  الثانية  الفقرتين  في  املحدد  الداخلي  النظام  مقتضيات 

املادة 147، ويتعلق األمر بالسادة النواب:
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سمير عبد املولى- محمد صدقي- إيدار أنجار

شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرلثلايسدثأمي3ثلملجلس،

فبالنسبة  األفاضل،  النواب  والسادة  السيدات  فقط  لإلخبار 
لطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فقد تمت إحالة عشرة طلبات 

إلى الحكومة ولم يبرمج أي طلب منها.

حررلتثلايسدلتثولاي دة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي. عدد 
األسئلة ثمانية نرحب بالسيد الوزير، ومباشرة نمر للسؤال األول عن 
معضلة القطاع الغير املهيكل وإعادة إدماجه للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم 

مشكورا.

لان ئبثلايسدثبلعسدثأعلوالل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، إلى أي مدى يعتبر القطاع الغير املهيكل ملجأ 
ضد القطاع املهيكل خصوصا الشركات املتوسطة؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

لايسدثلارئيس،

املهيكل  الغير  القطاع  اسمحتو  إيال  سعيد،  مبارك  رمضان  أوال 
l’auto- الذاتي  املقاول  أوال  املقاوالت:  ديال  األنواع  ديال  ثالثة  فيه 
entrepreneur؛ ثانيا املقاولة الصغرى؛ وثالثا املقاولة الكبيرة أو الكبرى. 
األنواع ب2 اللولين ديال املقاول الذاتي واملقاولة الصغرى يجب أن 
يواكب أو نواكب هاذ 2 ديال األنواع باش يمكن ليهم يدخلو للقطاع 
املنظم أو البرامج اللي توجدو ليهم في املغرب مهمة جدا، أعطت نتائج 

اللي يمكن لينا نتكلمو عليها.

لكن النوع األخير، وهما الشركات الكبرى اللي كنلقاوهم في القطاع 
الغير املهيكل، الزم أننا نواكبوهم، ونقدرو نقولو أننا نحاربهم باش يدخلو 
للقطاع املهيكل، ألن هاد الشركات اللي كيكونو كبار وما كيخلصوش 
الضرائب أو ما كيسجلوش الناس في »la CNSS« أو ما كيخلصوش 
الجمارك، هادو مشكل مهم للشركات األخرى. فهاد ثالث أنواع ديال 

املقاوالت الزم أننا نشوفوهم بواحد النظرة يعني ما�ضي بحال املقاول 
الذاتي، بحال شركة صغرى والشركات الكبرى، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب إذا كان هناك تعقيب 
تفضل.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح ضثي:

اإلقتصاد  على  القطاع  هذا  يؤثر  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
املغربي بشكل متناقض، من ناحية قطاعية يخل بمبادئ التنافسية 
لشروط  يفتقر  والخدمات،  املنتوجات  جودة  يحترم  ال  اإلقتصادية، 
التطوير، ال يحترم قوانين التشغيل، يحرم شريحة كبيرة من الشغيلة 
من التغطية الصحية، يضرب في العمق العدالة الجبائية ويضيع على 
الدولة مداخيل مهمة، يشكل سوق سوداء بالنسبة للقطاع املنظم، 
ويستقطب قطاعات مهنية مؤطرة كالصحة. وفي نفس الوقت، يساهم 
هذا القطاع في اإلقتصاد الوطني بشكل معتبر نسبة %12 في الناتج 
الخام مع رقم معامالت يقدر ب400 مليار درهم، يتكون تقريبا من 1,7 
مليون وحدة بزيادة 19 ألف سنويا، ويشغل 2,4 مليون عامل بنسبة 34 

% من اليد العاملة.

الحكومة  طرف  من  مهمة  مجهودات  بذلت  لقد  الوزير،  السيد 

بداية  القطاع وضمان هيكلته  تتبع هذا  السابقة والحالية من أجل 

بإقرار إلتزامات محاسبية مبسطة، ثم بإحداث قانون املقاول الذاتي 

ومراجعة الساللم الضريبية، تنظيم الباعة املتجولين. لكنها تبقى غير 

كافية ومحدودة التأثير، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية للحد من 

هذه الظاهرة.

السيد الوزير، إن الحكومة مطالبة اليوم أن تؤسس الستراتيجية 

واضحة املعالم بأهداف مرقمة ومحددة في الوقت مع وضع آلية التتبع 

واملراجعة لتهجير هذا القطاع إلى الضفة املهيكلة وإال سوف نشهد هجرة 

معاكسة. فإذن، باإلضافة إلى التدابير املتخذة والتي يجب الوقوف عليها 

وتقييمها يجب فتح قنوات التواصل من أجل التحسيس والتكوين لهذه 

الفئة من أجل رفع قدراتها وكذلك يجب التفكير في إحداث مناطق 

أنشطة اقتصادية بديلة الستيطان هاته األنشطة حسب القطاعات، 

وهيكلة األسواق األسبوعية القروية كذلك كما يجب قرن تنظيم الباعة 

املتجولين بالتسجيل في نظام املقاول الذاتي. اليوم الحكومة مدعوة 

بلده  تنمية  في  الفعالة  بمساهمته  املواطن  لدى  اإلحساس  لترسيخ 

والسهر على استقرار محيطه املنهي وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل.
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لان ئبثلايسدثفؤلدثلاعم ض9:

وكّتابعو  مهم،  القطاع  هاد  بأنه  عليكم  يخفى  الوزير، ال  السيد 
ألنه  الكبرى،  املدن  املغربية وخصوصا  املدن  في  كيوقع  كاملين شنو 
كاين مشاكل حقيقية وكيحسو املواطنين بأنه الحكومة ما عندهاش 
إستراتيجية واضحة اللي كيحسوا بها بأنه غاديين بها للقدام، وخصوصا 
بالنسبة لألسواق االستراتيجية سواء في عالقتكم مع غرف ديال التجارة 
الجماعات  ألنه  الترابية،  الجماعات  مع  وال  والخدمات،  والصناعة 
الترابية حتى هي كتنظم القطاع في املدن الكبرى إلى جانب الغرف، ما 
كاينش �ضي حاجة اللي كتحسس املواطن وخصوصا املقاوالت الصغيرة 
والصغيرة جدا اللي كيعيشو أزمات حقيقية، السلطات املحلية كتجري 
عليهم على الباعة املتجولين، وأحيانا كتقوم بإعادة هيكلة األسواق، 
مع  عالقتها  في  وال  للوزارة  بالنسبة  واضحة سواء  إستراتيجية  بدون 

الغرف ديال التجارة وال مع الجماعات الترابية.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

شكرا يعني هاد املالحظات مهمة جدا، كنعرفو جميع أن املغرب 
عاش واحد الفترة كانت »la CGEM« آنذاك كنت في »la CGEM«، كانت 
النوع من اإلقتصاد املغربي، وهو اإلقتصاد  أننا نحاربو هاد  محاولة 
الغير املنظم. داك »l’assainissement« إيال عقلتو عليه، أعطى نتائج 
سلبية مهمة جدا، إذن اليوم املحاربة ديال الباعة املتجولين ما�ضي حل، 
يعني خاصها نلقاو حلول أخرى يمكن لنا نتجاوزو هاد املشاكل. طبعا 
هاد املشاكل كيكونو في جميع املناطق اليوم في املغرب، وكيضرو يعني 
املستثمرين وles commerçants اللي عندنا في املغرب، التجار عندهم 
مشاكل مع هاد الفئة اللي في القطاع الغير املنظم. ولكن حذار نعاود 
أننا اآلن  املهم  ديالها،  الثمار  اللي ما عطاوش  التجربات  لهاد  نمشيو 
نواكبو هاد القطاع باش يم�ضي من القطاع الغير املنظم للقطاع املنظم. 
إيال خذيتو »املقاول الذاتي« لحد اآلن، وصلنا ل66.000 شخص اللي 
انخرط في »املقاول الذاتي« اليوم. فهاد النتائج إيجابية، خصها تكون 
أكثر إن شاء هللا في املستقبل، لكن خصنا نواكبو هاد الناس ما�ضي 
نحاربوهم، اللي يمكن نحاربوهم وهما الشركات الكبرى اللي كتكون في 

القطاع الغير املهيكل، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

بمخطط  واملتعلق  الثاني  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصناعي  التسريع 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. السيد النائب املحترم تفضل.

لان ئبثلايسدثلحينثحدلد:

شكرلثلايسدثلارئيس،

تنفيذ  في  أو  املخطط  في  الحاصل  التقدم  هو  ما  الوزير،  السيد 
»مخطط التسريع الصناعي« وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

شكرا، اللي صعيب وهو يمكن نجاوب في دقيقة على الحصيلة، 
500.000 منصب  اللي كان وهو  نعطيكم نقطة مهمة. الهدف األول 
شغل، إيال عقلتو كان البعض كيتهكمو وكيقولو واش يمكن نوصلو 
لهاد النتائج أو ال. األرقام اليوم 218.000 منصب شغل، اللي اليوم 
كاين ومحسوب في »la CNSS«:ن52.000 في 2015، 76.000 في 2016 
واللي  الصحيح،  اإلتجاه  في  غادية  الوتيرة  يعني   .2017 في  و90.000 
تسجل اليوم هو 487.000 منصب شغل اللي كاين فهاد املشاريع اللي 

وقعنا لحد اآلن، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا في الوزير، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثلحينثحدلد:

نعم  الصناعي،  التسريع  ديال  للمخطط  بالنسبة  الوزير،  السيد 
عندو أهمية بالنسبة للقيمة التصديرية بالنسبة للمغرب. ولكن فيما 
تفقد  اآلن  صناعات  هناك  ألنه  نقاش  هناك  راه  التشغيل،  يخص 
مناصب شغل، هناك كذلك معامل تقفل، هناك صناعات تمر بأزمات 
مثل الصناعة ديال النسيج، كذلك الصناعة ديال الجلد. إذن يجب 
إعادة النظر فهاد املسألة ديال القدرة التشغيلية، وخصوصا بالنسبة 
للصناعات اللي هي صناعات كالسيكية اللي موجودة بالنسبة للمغرب.

املخطط  واحد  عندنا  يكون  أنه  بيعني  القيام  يمكن  ال  كذلك 
شاملة  منظومة  �ضي  عندنا  تكون  أنه  بدون  الصناعي،  اإلقالع  ديال 
عندها  كثيرة  دول  العلوم.  وديال  التكنولوجيا  وديال  االختراع  ديال 
استراتيجيات بالنسبة للعلوم التكنولوجيا واالختراع. وهادي اعطاتها 
انطالقة كبيرة جدا، يجب كذلك اعتماد بالنسبة لهاد االستراتيجيات. 
املسألة ديال البراءات مثال، عندنا ألف براءة اللي كتنتج في املغرب، 
200 فقط منها اللي هي ديال املغاربة و800 ديال األجانب. مثال بالنسبة 
للبحث العلمي، بالنسبة للبحث والتنمية، الزال املغرب دون %1، يعني 

الناتج الداخلي الخام بالنسبة للميزانية ديال البحث العلمي...
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لايسدثضئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثعبدثللخ اسدثلابصر9:

لايالمثعلسكمثوضحملثهللاثتع لىثوبرك ته.

لايسدثلارئيس،

في إطار هاد التسريع ديال التصنيع على الصعيد الوطني، في إطار 
تشجيع املنظومة السياسية ديال صاحب الجاللة، باش يكون عندنا 
واحد التصنيع داخل الدولة ديالنا. من هذا املنظور غادي نهضر مع 
الوزير، على مدينة بن جرير، عندنا واحد  الرئيس، والسيد  السيد 
املشروع كبير إسمو »l’Agropole« يعني صناعة املواد الغذائية، اللي 
هو كيعرف واحد التعثر، بغيناه يتسرع، عالش؟ ألنه غادي يسد واحد 

الفراغ، غادي يخلق 4600 منصب شغل.

فلهذا من هذا املنبر، أطالب السيد الوزير بتسريع هاد املخطط 
الصناعي في غياب يعني تصنيع داخل هاذ املدينة. فلهذا كنطلب منكم 
السيد الوزير، باش تعاونونا فهاذ املشروع هذا، باش نخلقو مناصب 

شغل أو نشجعو...

لايسدثضئيسثللجليل:

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

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

إيال اسمحتو هاذ املخطط فيه مسائل مهمة جدا، يعني صعب أننا 
نذاكرو فيه في دقيقة أو جوج، أنا كنقترح أننا نديرو لجنة تتكون من 
جميع اللي بغى يشارك فيها، نعطيوكم املعطيات الدقيقة لحد اآلن 
يعني النتائج. النتائج ديال املخطط لحد اآلن نتائج إيجابية مهمة جدا، 
في جميع املستويات، قلنا واش غير القطاعات بحال السيارات، طبعا 
السيارات وصلنا ل70 مليار ديال الدرهم ديال التصدير وأكثر من 50% 
ديال القيمة املضافة اللي مغربية فهذا مهم جدا، لكن كاين قطاعات 
أخرى اللي عرفات حيوية جديدة كالنسيج واأللبسة، اللي كان هاذي 
سنتين أو ثالث سنوات فواحد الوتيرة يعني صعبة، والحمد هلل السنة 
الفارطة لحد اآلن هما غاديين في واحد اإلتجاه مهم جدا. فالجهود اللي 
كتدير ال الوزارة وال جميع الطاقم اللي متكلف باإلقتصاد املغربي أعطى 
نتائج إيجابية، وكنظن أنه هاذ املشروع مستحيل أننا نتذاكرو فيه في 
دقيقة، يمكن نذاكرو فأكثر من هذا. في ما يخص »l’Agropole« حنا 
مستعدين لكل مشروع إيال كان كيدخل فهاذ التسريع الصناعي، أننا 

ندرسوه جميع وإيال كان عندو يعني األفق مهمة غادي...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ونمر للسؤال املوالي حول دعم 
النواب  والسادة  للسيدات  الصغرى  الصناعية  املقاوالت  وتشجيع 
النائب  السيد  فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثميعود9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن السياسة الحكومية املعتمدة 
الصغرى  املقاوالت  ودعم  الصغيرة  بالصناعة  اإلرتقاء  يخص  ما  في 
أحياء صناعية صغرى خاصة  بناء  بالخصوص،  الذاتيين  واملقاولين 

بهذه الفئة من املقاوالت شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

كي كنعرفو جميع أنه املقاوالت الصغرى مهمة جدا، وأن النسيج 
اإلقتصادي املغربي متكون بأكثر من %80 من هاذ املقاوالت الصغرى. 
فعندنا وكالة خاصة مكلفة بهاذ املقاوالت وهي »MAROC PME«، اللي 
درنا اآلن وهو غيرنا االستراتيجية ديالها فهاذ السنة، وأعطيناها دعم 
جديد كيوصل الغالف ديال 700 مليون درهم سنويا خاص باملقاوالت 

الصغرى والصغيرة وجد صغيرة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب تفضل.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثميعود9:

التي  باملجهودات  واإلشادة  التنويه  من  البد  باملقابل  البداية،  في 
ما فتئت مصالح الوزارة تقوم بها من أجل دعم وتحفيز وتشجيع كل 
الشركات واملقاوالت الصناعية الصغرى واملتوسطة بمختلف جهات 
في  لها دور كبير  املقاوالت  الجزم بكون هذه  اململكة. البد كذلك من 
تشغيل اليد العاملة، وتساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، 
دون أن نن�ضى اإلجراءات الضريبية والتخفيضات التي شهدتها مجموعة 
املقاوالت  لفائدة   2018 املالي  القانون  برسم  الجبائية  الرسوم  من 
الصغرى، ما هي إال تحفيز ودعم للشركات واملقاوالت للتشجيع على 
في  مباشر  بشكل  يساهم  مما  إنتاجها  مردودية  من  والرفع  اإلستثمار 

تحصين اإلقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.

ضمن  املسطرة  واألهداف  الصناعي  التسريع  سياسة  إن 
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االستراتيجية الحكومية، كلها عوامل ومؤشرات دالة على مكانة القطاع 
الصناعي كقطاع واعد، ضمن املنظومة اإلقتصادية الوطنية. وبالتالي 
فالتطلعات واآلفاق يجب أن تتجه نحو اإلنفتاح على أسواق أجنبية 
إلى بالدنا مع وضع  وقوية من شأنها نقل التجربة والخبرة واملمارسة 
رزنامة وخارطة طريق تراعي اإلمكانات البشرية واملادية والطبيعية التي 
تزخر بها كل جهة من جهات اململكة، لكي تنعم بمناطق ووحدات بل 

أقطاب صناعية كبرى، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثمحمدثمالل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، دعم وتشجيع املقاوالت الصناعية الصغرى يكون، 
السيد الوزير، عبر؛ تبسيط مساطر الولوج للقروض وبفوائد مخفضة 
ومساعدتها كذلك في تسويق املنتوجات املصنعة، تيسير كذلك الولوج 
إلى العقار املخصص للصناعة، مواكبتها عبر التكوين املستمر وكذلك 
العمومية، خاصة صفقات  الصفقات  في  املصنعة  املنتوجات  إدراج 
السيد  كذلك  الترابية.  الجماعات  وكذلك  الدولة  ديال  املؤسسات 

الوزير، دون تشجيع هاد املنتوج الوطني.. شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

ايال اسمحتو، أنا متفق تماما أنه املقاوالت الصغرى خصها هاد 
الدعم وبالخصوص الصفقات العمومية، كان عندنا في األسبوع املا�ضي 
الصفقات  ديال  امللف هذا  فهاد  الحكومة  رئيس  مع  اجتماع خاص 
العمومية. حنا كنطالبو أننا نعطيو واحد الجزء منها للمقاوالت الصغرى 
ألن هو اللي غادي يعطيها هاد الحيوية املهمة فهاد السنوات املقبلة، إن 
شاء هللا. وكنتمناو أنه في هاد الشهور املقبلة غادي يكون عندنا نتائج 
مهمة اللي غادي نعلنو عليها، فهاد الصفقات أنا رجعت لهاد النقطة 
حنا  الصغرى،  للمقاوالت  النقط  أهم  من  أنها  لي  كتبان  ألن  هادي 

كنشتغلو على هاد امللف خاصة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، فيما يلي 4 أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر باملناطق الصناعية، لذا سيتم وطرحها، إذا سمحتم، دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات 

فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة 
أحد واضعي السؤال مشكورا.

لان ئبثلايسدثه شمثأمي3ثلاشفسق:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، تفتقر العديد من املناطق التي تتوفر على عدد كبير 
من الساكنة إلى مناطق صناعية قادرة على حل مجموعة من املشاكل 
منها توفير مناصب شغل. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما مدى 

قدرة هذه املناطق على توفير مناصب شغل؟.

لايسدثضئيسثللجليل:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاف ضلي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

هل للحكومة مخطط من أجل خلق منطقة صناعية...

لايسدثضئيسثللجليل:

يتمكن  باش  ارفع شوية الصوت  إيال كان ممكن  النائب،  السيد 
السيد الوزير من اإلنصات.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاف ضلي:

هل للحكومة مخطط من أجل خلق مناطق صناعية على مستوى 
كل جماعة حضرية أو قروية من أجل تشجيع اإلستثمار وخلق مناصب 

للشغل؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
النائب  السيد  ليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  املحترمين  النواب 

املحترم لوضع السؤال.

لان ئبثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايير التي تم اعتمادها إلحداث هذه 
األحياء الصناعية بما يضمن العدالة املجالية على صعيد اململكة؟.

لايسدثضئيسثللجليل:

والسادة  للسيدات  واألخير  الرابع  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب املحترم.
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لان ئبثلايسدثنوضثلادينثضفسق:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ال زالت العديد من الجماعات ذات الطابع الحضري 
لتنميتها  كفيلة  صناعية  ملناطق  حاجة  أمس  في  القروي  أو  القروي 
االقتصادية واالجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات املجاورة 
ملدينة الدار البيضاء الكبرى. فهل لدى الحكومة برنامج محدد لتوسيع 
قاعدة املناطق الصناعية لتشمل الجماعات املجاورة للدار البيضاء، 
املستثمرين  متناول  في  وجعلها  كبيرا،  عمرانيا  توسعا  عرفت  والتي 

وبأثمان تفضيلية؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير على كل األسئلة 
املطروحة.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

شكرا السادة النواب على هذه األسئلة املهمة ألن قطاع الصناعة ما 
يمكن لو يكون حيوي إال إذا كانوا املناطق الصناعية في املستوى الرفيع، 
السؤال األول وهو واش هاد املناطق كيخلقوا مناصب شغل، خاصنا 
نردوا البال كيمكن لهم يخلقوا مناصب شغل إذا كانت الدراسة في 
املستوى، إذا كانت الدراسة فيها أغالط ما كيتخلقوش مناصب شغل 
وكنصرفو أموال الدولة في املناطق اللي كتبقى خاوية، يمكن نعطيكم 
عدة يعني أمثلة اللي في املغرب وضعنا مناطق صناعية مهمة جدا واللي 
بقات خاوية 4 سنين أو 5 سنين وناخدوا على سبيل املثال حتى املنطقة 
الصناعية ديال قنيطرة اللي ما كانتش يمكن الدراسة في األول شاملة، 
واش االستراتيجي ديال الدولة أنها غادي نخلقوا مناطق صناعية في كل 
جماعات حضرية؟ كنتمنى أنه �ضي وقت نوصلوا لو، ولكن كنتمنى أننا 
اآلن ما يكونش عندنا هاد االستراتيجية، كيف يعني أشار لها األستاذ ألن 
اآلن ما عندناش هاد الطلب الكافي باش يمكن هاد الجماعات الحضرية 
النقطة هادي  في هاد  مناطق صناعية، عاوتاني  يكون عندهم  كلهم 
حذاري نمشيو نوجدو مناطق صناعية أكثر من الطلب اللي هو موجود 
اآلن، والطلب معروف باين، يعني أشنا هما املعايير اللي كيجعلو أنها 
منطقة صناعية غادي يمكن لها تقبل باش نحضروها أو منطقة صناعية 
غادي نرفضوا باش فهاد الفترة هادي، كاين دفتر تحمالت اللي هو واضح 
 ils ،فيه معايير باينين يمكنا نعطيوكم هاد الدفاتر ألن هادو عموميين
sont publics معروفين، كنعرضوهم باش يمكن لكم تعرفوا أشناهما 
يعني املعايير اللي تيخص باش املنطقة الصناعية تعطي الثمار ديالها، 
السؤال األخير وهو األثمنة خاصها تكون مناسبة هذا مشكل مهم جدا 
وحاربناه ملي بدينا في هاد الوزارة، وهو يعني الناس كيستعملوا املضاربة 
في هاد القطاع أكثر من قطاعات أخرى، وبدون شك بعض املرات أكثر 

من العقار، كيشريوا مناطق صناعية وكيمكن لهم يعاودو يبيعوها يعني 
بثمن أكثر ويكون الربح مهم، فهاد املسائل وقفناها، ممنوع اآلن أن �ضي 
واحد يشري منطقة يعني أرض في منطقة صناعية ويخليها حتى يبغي 10 
سنين، 15 العام، وعندنا اآلن في املغرب مناطق صناعية خاوية تماما 
يعني الناس كيبيعوا فيها ويشريو ما كيخليوش املستثمرين، إذن هادي 
النقطة األولى املضاربة. النقطة الثانية، وهو وجدنا ألف هكتار على 
صعيد اململكة، اللي كتجواب واحد الطلب اللي درناه يعني درنا إحصاء 
دقيق، في كل قطاع باش نعرفوا بالضبط أشنو هما املحتجيات ديال كل 
قطاع، وحنا اآلن كنوجدوا هاد األلف هكتار منها واحد القسط غادي 
يكون يعني للكراء، باش يمكن الناس يكريو األرا�ضي ديالهم ويمكن لهم 
يكريو حتى معامل بال ما يستثمروا فيهم، يعني اإلتجاه الدولي اليوم يعني 
املقاوالت كيحاولوا ما يستثمروش في األرض، وما يستثمروش في املعمل، 
يستثمروا أكثر في املاكن وداك ال�ضيء اللي كيشريو البضع باش يمكن 
لهم يخدموا فيهم، يعني هاد اإلتجاه هو فاش غاديين حنا اآلن وإيال 

عندكم �ضي اقتراحات احنا مستاعدين يعني نتصنتوا لهم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، واآلن نمر لتعقيبات السيدات والسادة النواب 
األفاضل ونستهله بتعقيب فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد 

النائب.

لان ئبثلايسدثه شمثأمي3ثلاشفسق:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة واملجهودات التي تقومون بها، ولكن 
مازال هناك العديد من املشاكل حيث أن هناك بعض األقاليم تفتقر 
ملناطق صناعية أو يتواجد بها مناطق صناعية فارغة ولم تستغل نتيجة 
لغياب املستثمرين أو لغياب البنى التحتية، كاملنطقة الصناعية كيفما 
قلتو القنيطرة أو املنطقة الصناعية والد حادة، إقليم مديونة. إقليم 
مديونة هو بوابة مدينة الدار البيضاء، وقد تم ترحيل %70 من دور 
الصفيح إلى هاد األقاليم، لكن يبقى عدد كبير من السكان عاطلين 
عن العمل، واستبشرت الساكنة خيرا باملنطقة الصناعية والد حادة 
التي تبلغ مساحتها 840 هكتار تقريبا، إال أنها غير مجهزة، وبالتالي فوتت 
على سكان إقليم مديونة واألقاليم املجاورة فرص عمل كثيرة، كانت 
إنجاز مشروع املنطقة  البطالة.  ال محالة ستمتص أعداد كبيرة من 
الصناعية والد حادة كان يراد منه التنمية الشاملة لإلقليم إلى أنه ال 
يحمل إلى اإلسم والتصاميم، وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير تشييد 
مناطق صناعية وفق دراسات دقيقة، باإلضافة إلى وضع إطار ضريبي 

مناسب للتشجيع على جلب املستثمرين، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.
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لان ئبثلايسدثمحمدثلاف ضلي:

السيد الوزير، إيال سمحتو، حنا الهدف من طرح هاد السؤال، 
على  الخدماتية  أقول  والخدماتية،  الصناعية  املناطق  نعمموا  أننا 
صعيد كل الجماعات، لسبب واحد، وهو أننا املدن والت عندنا شبه 
مناطق صناعية، بغينا نخويو املدن ديالنا، حفاظا على نظافتها وأناقتها 
وجماليتها، نديرو مناطق صناعية لكل جماعة وخدماتية. هنا غادي يبدا 
التنافس في البحث عن املستثمرين على مستوى كل منطقة، جيبو لنا 
كناش تحمالت نذاكرو فيه، انخفضو األرض باش نشجعو اإلستثمار، 
راه هاد ال�ضي عندو أبعاد متعددة، عندنا الصناعة التقليدية، عندنا 
صناعة  بها،  واملرتبطة  الفالحية  الصناعات  عندنا  السمك،  صناعة 
املعادن وما يرتبط بها، ولهذا شاركو البرملان فهاد اإلستراتيجية باش 
نتعاونو إن شاء هللا ألن املشكل الكبير اللي عندنا في املغرب وهو البطالة، 
البطالة ثم البطالة، ما كنديرو والو من أجل التغلب على هذه البطالة، 

شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

املعاصرة،  األصالة  فريق  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون أن املناطق الصناعية تلعب دورا هاما 
في التنمية االقتصادية واإلجتماعية، وتساهم في خلق مناصب شغل 
بكامل  نسجل  أننا  إال  بها،  توجد  التي  املناطق  بتلك  وهامة  إضافية 
األسف، أن السياسة الحكومية الحالية، ال تحترم العدالة املجالية 
في هاد الباب، وعلى سبيل املثال ال للحصر، إن إقليم جرسيف الغني 
بثرواته الفالحية واالقتصادية، يفتقد إلى حي صناعي ومق�ضي من هذا 
الورش الهام، رغم أن هناك مجهودات جبارة تقوم بها عدة أطراف 
غير حكومية كمجلس الجهة، واملجلس اإلقليمي، والذي لهم رغبة في 
املساهمة بإحداث هاد الحي بإقليم جرسيف. إال أن وزارتكم التي من 
إلى االنخراط إلخراج هذا املشروع،  املفروض أن تكون هي السباقة 
نجدها ال تبالي بمنطقة جرسيف وال تضعها ضمن برنامجها. من هنا 
نطالبكم السيد الوزير، بإنصاف إقليم جرسيف ألنه يتوفر على ثروة 
اقتصادية متنوعة وهامة وعلى صناعة قيمة لكونها تمارس نشاطها 
بشكل عشوائي، وفي حاجة وفي حاجة للتنظيم، وهناك رغبة من كل 
الفاعليين االقتصاديين املحليين واملنتخبين والجالية املغربية في املهجر 
وجميع الفعاليات واملواطنين بمنطقة جرسيف، لتطوير وخلق العديد 
من املشاريع، إلحداث املزيد من مناصب الشغل واملساهمة في النهوض 
باملنطقة اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي تطوير وحداتهم وتعزيز قدرتهم 
على املنافسة والتنافسية واإلنفتاح على العالم، وبالتالي املساهمة في 

جلب العملة الصعبة بالبالد، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى التعقيب للفريق االستقاللي 
الوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثنوضثلادينثضفسق:

السيد الوزير، إن، كما كتعرفوا، املناطق الصناعية من عوامل 
واملحلية  األجنبية  األموال  رؤوس  جذب  على  تساعد  فهي  التنمية، 
املتطورة وخلق خلق فرص شغل، غير هو  التكنولوجيا  واستقطاب 
السيد الوزير كاين الوزارة مطالبة بإحداث مناطق صناعية جديدة، 
وكنركز على الجماعات اللي دايرين بالدار البيضاء ألن الثمن راه مرتفع 
بزاف راه كيوصل حتى 3000درهم M² وألف درهم M² في أرض عريانة 
النهار  كاع  املستثمرين  وبالتالي  الصناعي،  للمجال  داخلة  مجهزة  غير 
وهما كيقلبو على عقارات من أجل إنجاز مؤسساتهم الصناعية، ولكن 
كيصطدمو بهاد األثمنة املرتفعة، مسألة أخرى هي خاص باش نشجعو 
هاد القطاع خاص تعبئة العقار العمومي وخلقه وتخصيصه للصناعة 

بدل السكن..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية؟ تفضل السيد النائب، تفضل..

لان ئبثلايسدثمحمدثلحموش:

الصناعية  املناطق  بأن  لسانكم  الوزير، جاء على  السيد  شكرا، 
فهناك مجال  أو عكس ذلك،  التشغيل  في  تساهم  يعني،  أن،  يمكن 
صناعي في عين جوهرة يعني تيفلت إقليم الخميسات اللي كيعاني من 
واحد املشكل كبير وتخلق هادي فوق 10 سنوات، وملا كتجي، يعني، 
املوقع ديالو الجغرافي وال بالنسبة للمواصفات ديالو وال بالنسبة حتى 
العاملة متوفرة، ولكن أنه خداتو، يعني، هاد املجال الصناعي  اليد 
كانت قامت بإشراف ديالو اللي شرف علي هو جهة الرباط سال زمور 
لكم  تنقول  هنايا  التجربة،  الوزير، هناك نقص  السيد  ربما،  زعير، 
السيد الوزير بأن ال بد الوزارة ديالكم تدخل فهاد املجال هذا باش 
تخرجو للوجود، ألنه إقليم الخميسات يفتقد إلى، يعني، مجال صناعي..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعمرثبالفريج:

شكرا في 5 ثانية غير يمكن لك السيد الوزير تعطينا أرقام حول 
التنسيق مع قطاع التكوين املنهي في هاد ال�ضي ديال األحياء الصناعية، 
واش كاين تنسيق؟ واش خصو يكون تنسيق؟ يمكن لك تكلم لنا فهاد 

املوضوع عافاك السيد الوزير.
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لايسدثضئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثإدضيسثلألزميثلإلدضي�شيثضئيسثفريقثلاعدلالث
ولاتنمسل:

في مخطط  بالدنا  بما حققته  نعتز ونحن سعداء  الوزير،  السيد 
التنمية الصناعية والتسريع الصناعي، ولكن هذا اإلعتزاز بهاد السعادة 
ال يوازيها إال حرصنا على العدالة املجالية، هناك مناطق لم تستفيد ال 
من األحياء الصناعية وال من الجلب ديال املعامل وديال اإلستثمارات، 

فاس مثاال، شكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال يبدو، 
السيد الوزير، تفضل، لكم الكلمة.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

كان  الكبرى،  الصناعية  واملناطق  حادة  اوالد  على  األول  السؤال 
عندنا مشكل مهم وهو فهاد السنوات اللي دازو، كانت عندنا واحد 
االستراتيجية، كانت عند الدولة إستراتيجية أننا نديرو مناطق صناعية 
ب 400 هكتار 600 هكتار وداك ال�ضي هذا هو املهم، كنظن أننا عاودنا 
الثمار ديالها، ألن ملي كتدير  النظر فهاد االستراتيجية ما كتعطيش 
منطقة صناعية باش تلقى 600 هكتار الزم نخرج من البالد، كتبعد، 
ايال بعدتو دوك les infrastructures البنية التحتية اللي خصك تدير 
كتقام بواحد الثمن مهم جدا، ويال جبتي هداك الثمن ديال األرض زائد 
البنيات التحتية للمتر مربع كتوصل لهاد األثمنة اللي كنهضروا عليها، 
الناس ما كيبغيوهش،  ال�ضي  لهاد  3000 درهم وكذا،  1200 درهم، 
رجعنا مناطق صناعية واحد الحجم يعني اللي غادي يمكن لو يستعملوه 
املستثمرين املغاربة واألجانب بثمن مناسب، وعندنا اآلن مشاريع مهمة، 
أوالد حادة راه احنا خدامين فهاذ املشروع مع الشركة األمريكية وال 
MCC باش نعطيو يعني نتائج إن شاء هللا في الشهور املقبلة. كان هاذ 
النقطة ديال وأنا متفق تماما أنه املناطق الصناعية ما خصهاش تبقى 
وسط البلدان وتخرج يعني خارج املدينة، االستراتيجية في هاذ املجال 
املناطق  لجميع  نمشيو  غادي  اآلن  أننا  نقول  يمكن  باش  لكن  كاينة 
املغربية في كل مجلس حضري نلقاو عندو اإلمكانيات والطلب وكذا ما 
كنظنش أننا وصلنا في املغرب اآلن لهاذ املستوى احنا غاديين ليه، هذا 
هو االتجاه، االستراتيجية غادية فهاذ اإلتجاه هذا، قلت املناطق الكبرى 
غادي نصغروها، تكون في هاذ الجماعات اللي قريبة للبلدان اللي يمكن 
عندها �ضي امتياز ولو تكون بعيدة من البلدان، اللي خاصنا نعرفو وهو 

ديال الجاللة  عليها صاحب  أشرف  اللي  الجديدة  االستراتيجية  هاذ 
.les )CRI( les.centres وهاذ النموذج  régionaux.d’investissement
باملناطق  يتكلفو  غادي  أنهم  الداخلية  وزارة  مع  اتفقنا  راه  الجديد 
الصناعية مع الجماعات باش يكون هاذ ال�ضي عن قرب احنا غادي 
نواكبوهم، ولكن باش يكون هاذ ال�ضي في الجماعات )les )CRI هما اللي 

كنظنو غادي يمكن لهم يشتغلو في هاذ النطاق.

هضرنا على جرسيف احنا مستعدين إيال كاين �ضي ملف أو �ضي 
دراسة أجي نشتاغلو عليه ونتذاكرو نعطيوكم يعني دفتر التحمالت، 
نشوفو معكم أشنو هما الوسائل اللي خاصها تتدرس ونبداو نشتغلوا 

من اآلن فصاعدا.

عين جوهرة احنا متبعينو إيال كتظنو أننا خاصنا نمشيو نشتغلو أكثر 
غادي نمشيو نشوفوه أكثر ونطلعو على هاذ امللف إيال عندكم �ضي رؤية 
غير أعطونا املعلومات يعني en transparence نشوفوها نمشية ليها 
 l’officeنخدمو إيال كاين �ضي حاجة ما نديرو احنا موجودين، التنسيق
d’information professionnelle باش نكون واضح وصريح ما كاينش 
التنسيق فهاذ النقطة هاذي، ما كانش عندي في الذهن ديالي أنني غادي 
هاذ  نوجدو  باش   l’OFPPT مع  نشتغل  الصناعية  املنطقة  في  نم�ضي 
ال�ضي إال في الخدمات، احنا عندنا التنسيق مع l’OFPPT في الخدمات 
إيال عندكم �ضي فكرة واضحة آش يمكن لينا نديرو في هاذ املجال مع 

l’OFPPT باش يكون �ضي نتائج إيجابية احنا مستعدين.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال األخير قبل أن نودع السيد 
للسيدات  واملتوسطين  الصغار  التجار  حقوق  حماية  حول  الوزير 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد النائب 

املحترم مشكورا.

لان ئبثلايسدثمحمدثلحويط:

السيد الرئيس، السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات التي 
ستتخذها الحكومة لحماية التجار الصغار واملتوسطين من املنافسة غير 

املتكافئة لألسواق التجارية الكبرى وفروعها؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكر السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

يعني  التجارة  ديال  القطاع مهم جدا  الجميع هاذ  كيف كيعرف 
كيشغل مليون و470 ألف شخص عبر املغرب و تقريبا مليون و 200 
ألف في املدن، هاذ القطاع مهم أو حيوي جدا أو فيه مناصب شغل 
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مهمة، عندو صعوبات هاذ املساحات الكبرى دزنا فهاذ السنوات األخيرة 
14 ل539 هذا هو اتجاه الدولي العالمي اللي  من2000 ل2017 من 
كنشوف ما�ضي نشدو هاد املساحات الكبرى ولكن نعاونو التنافسية 
ديال التجار الصغار ألن هاد املساحات الكبرى كتعطي واحد الخدمة 
للمواطن ولكن التاجر الصغير كيعاني من هاد التنافسية يمكن كتكون 
في بعض األحيان صعبة، هذا هو املشروع اللي عندنا اآلن، خدامين فيه 

.Maroc pme مع

لايسدثضئيسثللجليل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

بغينا  اللي  الرسالة  هي  هادي  فعال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
مع  التجاوب  ديال  اإلطار  واحد  عندها  الحقيقة  في  واللي  نوصلوها 
ديال   1.200.000 تقريبا  أنه  على  كنعرفوا  الوزير  السيد  املغاربة، 
التجار الصغار واملتوسطين، وكنعرفوا على أنه املغاربة كيعيشو واحد 
الظرفية اقتصادية صعبة. وهاد التجار كيتعاملو يعني بواحد الظرفية 
زمنية محددة مع هاد الناس بالكارنيات، ألن املواطن البد أن يلتجأ 
لداك البقال في الحي باش يمكن يكون هو الدعامة األساسية ديالو. 
وكيساهمو في واحد النسيج إقتصادي وتنموي كبير. لهذا السيد الوزير 
من اإلنصاف على الحكومة على أنها باش تعطي واحد األولوية كبيرة 
لهاد الشريحة من املجتمع ألن عندها واحد الدور إستراتيجي في التنمية 
اإلقتصادية والتنموية ديال بالدنا وعلى أنه يمكن كترفع الوتيرة ديال 
التنمية واالنسجام اللي كيجمع ما بين املواطن والبقال ديال الحي، 

شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

لانس بسلث لملجموعلث ضئييلث ابلقث ع ئشلث لايسدةث لان ئبلث
التقدمثولالشترلكسل:

السيد الوزير، ملا نتحدث عن التجار الصغار والتجار املتوسطين، 
فنحن نتحدث عن شريحة مهمة، ليست فقط في اإلقتصاد الوطني، 
ولكن أيضا في النسيج اإلجتماعي، وبالتالي حماية حقوق هذه الشريحة 
املهمة والواسعة، هو بمثابة أيضا، تحصين السلم اإلجتماعي ببالدنا، إال 
أن املالحظ السيد الوزير، أن هذه الفئة أي الواسعة وهذه الشريحة 
الواسعة أضحت تعاني من ثقل ضريبي كبير، خاصة وأنها تساهم في 
الضرائب املحلية، أتكلم عن الجماعات الترابية، وهناك إثقال خاصة 
في املدن الكبرى ومدينة الدار البيضاء نموذجا، وأيضا جزء مهم من 
الشريحة هي تشتغل من داخل فضاءات وتمارس نشاطها من  هذه 

فضاء األسواق الجماعية. وبالتالي نريد..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو، ردكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ولاتج ضةث لاصن علث وزيرث لاعلمي،ث حفسظث موال9ث لايسدث
ولالست م ضثولالقتص دثلارقمي:

هاد النقطة مهمة جدا، ألن كيف قلتو أوال النسيج اإلقتصادي 
املغربي فيه هاد الفئة، وفيما يخص الشريحة يعني اللي عندها بعض 
خاصة  إستراتيجية  عندنا  ولهذا  هذا،  القطاع  فهاد  كاينة  املسائل، 
لهاد التجار الصغار، كنواكبوهم، واكبنا لحد اآلن أكثر من 25.000 
من MAROC PME . هاد ال�ضي ما�ضي كافي، 25.000 إيال جبتاها يعني 
املجموع ضعيف. حنا كنوضعو اآلن إستراتيجية ألن نشأنا مديرية عامة 
 ،les chambres de commerces خاصة للتجارة، لي عندها عالقة مع
نواكبو هاد  باش  لينا نوضعو هاد االستراتيجية جميعا،  يمكن  باش 
القطاع، ألن هاد القطاع عندو الباعة املتجولين من التحت والناس.. 
املساحات الكبار من الفوق، يعني خداوه في واحد الحالة اللي هي صعيبة 
جدا. حنا واعيين بهاد الحالة، وكنشتغلو في الوزارة، وإيال عاوتني مرة 

أخرى إيال عندكم..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة. ننتقل إلى القطاع املوالي هو القطاع املكلف بالنقل عدد 
األسئلة 4 ونرحب بالسيد الوزير. والسؤال األول هو سؤال عن معالجة 
النقط السوداء بالطرق الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
مشكورة  املحترمة  النائبة  فلتتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من 

لوضع السؤال.

لان ئبلثلايسدةثمريمثع ملي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن مدى التقدم الحاصل في معالجة النقط 
السوداء على الطرق الوطنية؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

أنا بدوري أتمنى رمضان مبارك كريم للسيدات والسادة النواب 
املحترمين، بالفعل اليوم الحكومة تشتغل على برنامج خاص للسالمة 

الطرقية 2014-2020 واللي مرتبط ب 2 ديال املكونات:
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مكون أسا�ضي اللي هو فيه 2 داملليار و200 مليون درهم اللي مرتبط 
بالطرق واملقاطع اللي فيها الحوادث املميتة، نموذج اليوم تنشتغلو على 
 
ّ
الطريق الوطنية 9 بين آيت اورير حتى ورززات واحد 189 كيلومتر، أوال

النموذج ديال الجهوية 413 مثال من مكناس حتى سوق األربعاء، هادو 
داخلين فهاد املكون األول واللي تقريبا اليوم انجزنا واحد ثلث في إطار 
هاد املخطط وعندنا واحد الربع اللي هو في طور اإلنجاز والباقي مبرمج 

في 2020؛

والشق الثاني مرتبط بالنقط السوداء كما هي معرفة في القانون 
تم،  اللي  برنامج   30 فيها حوالي  عندنا  واللي  الطرقية  السالمة  ديال 
30 عملية اللي تمت، 50 اليوم في طور االستكمال وعندنا واحد 160 

مبرمجين إلى آخر 2020 في حدود مليار ديال الدرهم، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد، السيدة النائبة تفضلي.

لان ئبلثلايسدةثمريمثع ملي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

الوطنية  الطرق  بمختلف  السوداء  النقط  إن  الوزير،  السيد 
الحوادث  من  تخلفه  ملا  نظرا  الوطني،  العام  الرأي  تشغل  والثانوية 
الكارثية واملميتة، وبالرغم مما تبذله الدولة من اإلهتمام بشبكة الطرق 
بالعديد من  اإلهتمام  يواكبه  لم  الوزير،  السيد  السيارة فإن ذلك، 
الطرق الوطنية والثانوية التي تربط بين عدد من املدن، فمثال السيد 
التي تعيش أوضاعا كارثية كطريق  الجنوبية  باألقاليم  الطرق  الوزير 
أخفنير طرفاية والطريق السمارة العيون التي أصبحت تسمى، السيد 
الوزير، بطريق املوت لكثرة الضحايا الذين سقطوا فيها، وهذا السيد 
الوزير، راجع إلى الحالة املزرية لهذه الطريق التي ال تستجيب ملعايير 
الجودة، وتتصف بالرداءة وكثرة املنعرجات واملطبات وتفتقد للصيانة 
واملواكبة وعالمات التشوير، وبصفة عامة، السيد الوزير، فالطرق 
باملغرب ال زالت على رأس قائمة الطرق األكثر سببا في الحوادث املميتة 
على الصعيد الدولي، والحالة املزرية وانعدام الطرقات الثنائية تتسبب 
في سقوط آالف الضحايا بين قتيل وجريح، ناهيك عن الخسائر املادية، 
وهنا نتساءل ،السيد الوزير، عن سبب تراجع حالة الطرق في بلدنا رغم 
أهميتها، فالكثير من هذه الطريقة الرديئة تربط بين مناطق تذر على 
اإلقتصاد أمواال طائلة كاملعادن واألسماك والسياحة، كما نتساءل، 
السيد الوزير، عن مآل مدونة السير التي روجعت مرتين ولم تؤت أكلها، 
ومن املالحظات السيد الوزير الغريبة أن بعض الطرق التي شيدت في 
عهد االستعمار ال زالت تعمل حتى اآلن، في حين أن بعض الطرقات 
عمرها سنة وسنتين أصبحت حفر وتشققات رغم ما صرف عليها من 
أموال، طبعا، السيد الوزير هذا سببه واضح، وهو أن من تسند إليهم 

هذه الصفقات ال يحترمون دفاتر التحمالت وال املواصفات..

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثعبدثلارحم 3ثحرفي:

الطريق  على  سؤال  عليك  حطيت  فايت  املحترم،  الوزير  السيد 
الثانوية الرابطة بين الخنيشات وجرف امللحة فسيدي قاسم إقليم 
سيدي قاسم، اللي هي طريق يرثى لها، واللي قلت ليك مرة أخرى على 
الطريق الرئيسية 13 الرابطة ما بين وزان وفاس اللي قلت راه الناس 
و كيمشيوا من فاس يدوزو على مكناس ويهبطوا على سيدي قاسم 

ّ
وال

وخرجوا للعرائش ويخرجوا لتطوان بدال ما يدوزوا من مثال وزان جرف 
امللحة، فاس جرف امللحة وزان تطوان، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعبدثلاغنيثمخدلد:

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، حينما نتساءل عن النقط السوداء التي تشكل خطرا 
فيما يخص املواطنين، سبق لنا أن طرحنا عدة أسئلة فيما يخص 
الطريق الرابطة بين الغربية وبين الوليدية، ولكن لحد الساعة، على ما 
يبدو أن هاد الطريق الزالت معتقلة، يجب اإلفراج عنها. إضافة إلى هذا 
الطريق، كاين طريق رابطة بين سيدي بنور والزمامرة، التي أصبحت 
النقط  هاد  فيها  ينتشر  بحيث  الساكنة،  على  محدقا  خطرا  تشكل 
السوداء، انتشار النار في الهشيم. يجب التدخل سريعا للحد من األخطار 

التي تحدق باملارة، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

غير فقط أنا مكلف بالنقل وما�ضي بالتجهيز، وبالتالي ربما بعض 
اإلخوان تفضلو ومشاو لنماذج ديال الطرق اللي هي تابعة ل�ضي عمارة. 
ما يمكن أن يقال، هو أنه اليوم البرنامج ديال السالمة الطرقية في إطار 
املكونين الرئيسين اللي تكلمت عليهم، غادي يوصل أنه يعالج حوالي 
%80 من النقط السوداء على الصعيد الوطني. اليوم، املنطقة اللي 
تكلمت عليه السيدة النائبة ديال الجنوب، تتعرفو على أنه بالفعل، 
الجنوب  ديال  الثالثة  الجهات  األخيرتين  السنتين  خالل  ولألسف 
تيكون  كان  بمعنى   300% من  بأكثر  تيزيد  القتلى  عدد  فيها  أصبحت 
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عندنا 3، 4 في الشهر، والو اليوم تيكونو عندنا 10، 11، 12. هو ال زال 
العدد قليال ولكن يؤشر على أنه بالفعل كاين إشكاالت. اليوم تتعرفو 
على أنه الطريق الوطنية الحمد هلل، في إطار املشاريع الكبرى، راه حنا 
غادي نشتغلو عليها من اإلطار من أكادير- تزنيت، تم�ضي حتى للجنوب، 
في إطار حوالي 600 كيلومتر األولى. املجال الثاني هو أننا نقولو اليوم أنه 
الطرق املغربية تتراجع، غير صحيح، غير صحيح، املؤشرات الرقمية اللي 
تيديرها lp12 وتديرها الوزارة تفيد على أنه ربحنا خالل 2005-2015 في 
إطار البرنامج، حوالي 10 ديال النقط في تحسن املستوى ديال الطرقات 
املغربية. هذا راه حنا في %60 هذا تيعني على أنه مازال %40 أخرى ربما 
هي اللي تتكلموا عليها السيدة النائبة، واللي داخلة في هاد اإلطار ديال 
الطرق التي تحتاج. بعض املقاطع اللي تكلمو عليها اإلخوان، سواء ديال 
.l›appel، طلبات  d›offres جرف امللحة وال ديال الوليدية وغيرها راه
العروض راها في إطار اإلنجاز، والتالي غادي يتم اإلستجابة في أقرب 
وقت لهاد املقاطع ديال الطرقات اللي األمور أخرى اللي مرتبطة بطرق 
معينة نوافيكم كتابة ألنه طرحات اآلن، لم تكن في األسئلة، نوافيوكم 

كتابة بالتفاصيل حولها، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي واملتعلق بالعجز املسجل 
في وسائل النقل لبعض املناطق السيدات والسادة املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثلبرلهسمي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم ملعالجة إشكاليات العجز 
املسجل في وسائل النقل وال سيما فيما املناطق القروية والنائية.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

بالفعل ال يمكن إال أن نعترف أن هناك خصاصا في بعض املناطق 
وبعض الجهات في مجال النقل، وهاد الخصاص راجع لعدة إشكاالت. 
إشكاالت مرتبطة أوال باملعايير ديال اإلستثمار اللي يمكن يكون، وبالتالي 
واحد العديد من املستثمرين رغم أننا في النموذج ديال النقل املزدوج، 
واملواطنين  املستثمرين  جميع  أن  تفيد  اليوم،  التحمالت  دفاتر  اللي 
املغاربة بإمكانهم أنهم يستثمرو، لكن ولألسف ما كاينش تجاوب مع 
اإلستثمار في املجال ديال النقل في العالم القروي. اليوم نحن في إطار 

إعداد مخطط مديري عام وشامل على الصعيد الوطني، الذي سيحدد 
الخصاص ومن خالل تحديد الخصاص على الصعيد الوطني برمته، 
سنتمكن من اإلنتقال اليوم كما رأيتم، املسألة ديال الكريمات وغيرو، 
أن ننتقل إلى دفاتر تحمالت وإلى طلبات العروض الشفافة لكي يتم 
اإلستثمار في املجال ديال النقل على الصعيد الوطني، بمعنى ما بقاش 
اليوم خاص ترخيص وإنما عندك دفتر التحمالت وتستجيب مع دفاتر 

التحمالت.

وفي إطار هاد الخصاص النظرة الشمولية ديال الحكومة في إطار 
القانون التنظيمي ديال الجهات كما تعلمون، أعطى خصوصيات ذاتية 

أو اختصاصات ذاتية للجهات في املجال ديال النقل.

الجهات، على  النقاش والحوار مع رؤساء  الحكومة بصدد  اليوم 
أساس نشوفو شنو هي االختصاصات ديال النقل اللي غتم�ضي للجهات 
باش نستاجبو مباشرة لهاد اإلشكال اللي هو مرتبط بالتنمية الترابية، أو 

التنمية على صعيد الجهات واألقاليم كلها، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثلبرلهسمي:

السيد الوزير، الواقع يقول أن أغلب املناطق بالعالم القروي، وال 
سيما املناطق النائية ال زالت تعاني من العزلة، ومن أزمة مزمنة في النقل 
بالرغم من كل اإلجراءات، السيد الوزير، غياب إستراتيجية واضحة في 
هذا القطاع، تسجيل عجز واضح في وسائل النقل بالعالم القروي أدى 
إلى انتشار ظاهرة النقل السري بشكل مخيف في جميع املدن املغربية 
وقراها، وجود أسطول مهترئ لقطاع النقل املزدوج بالعالم القروي، 
املخطط املديري املتعلق بالنقل لم يعط حلول وبدائل، تبقى الحاجيات 
لقطاع وارتفاع أسعار املحروقات بشكل مهول مما سيؤدي إلى إفالس 
الفرقاء  بين  الفرص  تكافؤ  بالنقل، عدم  الخاصة  املهنية  القطاعات 
سيارات األجرة الكبيرة وسيارات األجرة الصغيرة والنقل املزدوج، السيد 
الوزير، هذه بعض املشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل، هل، السيد 
الوزير، هي الرؤية خاصة واستثنائية لهذا القطاع بالعالم القروي؟ 
ال يمكن الدفع بهذا القطاع من خالل التحفيزات اإلستثنائية تراعى 
السيد  القروي؟  العالم  لساكنة  واإلجتماعية  اإلقتصادية  األوضاع 
الوزير، ما مصير الدراسة املنجزة من طرف الشركة اللي هي 6 سنين من 
2013؟ السيد الوزير اللي بديتو في هاد مع هاد مكتب الدراسات اللي في 
الحقيقة، أنا بالنسبة لي كيباني لي على هدر املال العام، السيد الوزير، 
الوجود وكاين واحد املجموعة ما  لحد اآلن ما زال ما خرجش لحيز 
كانش واحد التنسيق ما بين الجماعات الجماعات القروية والجماعات 
الحضرية، هل مكتب الدراسات اللي جاب واحد واحد الدراسة واللي 

حطها على واحد املجموعة داألقاليم...
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثنزهلثلايزيد9:

السيد الوزير، كيف يمكن الحديث عن..

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة النائبة أظن غير باش نذكرك، سمحي لي هللا يخليك السيد 
اإلضافي  التعقيب  السؤال،  كيتطرح  فاش  نذكرك  باش  غير  النائب 
كيتعطى ايال كان للمعارضة كايم�ضي لألغلبية ويال كان لألغلبية العكس، 

غير باش ما�ضي، تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثنزهلثلايزيد9:

املستويات  من  مستوى  أي  عن  الحديث  كيف  الوزير،  السيد 
الجهوية في حين أنه إقليم زاكورة ال تربطه بعاصمة الجهة اللي هي 
الرشيدية أي خط نقل عمومي، وبالتالي معاناة الساكنة ومعاناة الطلبة 

في تنقل للدراسة؟ وشكرا السيد الوزير.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعمرثخفسف:

شكرلثلايسدثلارئيس،

املزدوج  النقل  عن  تنتساءلو  دائما  احنا  املحترم،  الوزير  السيد 
وخصوصا بجهة مراكش آسفي، السيد الوزير، احنا اللي كنسمعو أن 
واحد العدد ديال الطلبات اللي موفرة فيها الشروط وكتجي حتى لعندك 
؟ 

ّ
وكترجعها انت للعمال، بغينا نعرفو عالش؟ واش هاد ال�ضي بصح وال

الناس راه دافعين الطلبات، راه حفظناهم، راه بغيت نقول ليك السيد 
الوزير، راه ما�ضي العالم القروي، راه القبائل اللي جالسة، دابا النقل 
املزدوج تنلقاه أنا في وانت وهذا وهذاك كيلقاوه في البالكة الطوبيس 
وفي املدن، في الدواور وفي القبايل ما كاين والو، املرا كتولد كتركب في 

الكاميو ديال الرملة، اللهم إن هذا منكر، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو، الجواب السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

ال غير بغيت اإلخوان ديال األصالة واملعاصرة واحد السيد النائب 
قال، هدر املال العام واألخ تيقول لك تنجي وتنبلوكي داك ال�ضي، ال غير 
باش نكونو واضحين، تطبيق القانون على الجميع، هناك لجن إقليمية 
السيد النائب املحترم، اللي فيها املمثلين تديال النقالة في اإلقليم هما 
اللي تيعرفو املصلحة ديالهم، وتيعطيوني امللفات، على الصعيد الوطني 
كاين لجنة النقل الوطنية، إذا لم تكن امللفات مكتملة أو ما شابها 
شائب، فاملفروض على السيد الوزير أنه يردها للمصالح اإلقليمية، 
يقول لهم زيدو شوفو، وانت ملي تتهضر لي على النقل املزدوج، تيخرجو 
 تيخرجو اإلخوان ديال النقل الحضري 

ّ
اإلخوان ديال الطاكسيات وال

وتيحتجوا أمام باب ديال العمالة وأمام املصالح ديالي ديال النقل، أنا 
من مسؤوليتي قبل ما نعطيهم خصني نشوف الحالة الوضعية عالش 
كاين االحتجاج، واش هاد الطرق اللي خصن نعطي في العالم القروي 
تستحق ذلك وال ال، والتالي خصنا نكونو عارفين املسطرة. وإيال كاين 
�ضي حاجة اللي انتما جات في الذهن ديالكم كاينة مادا بنا تجيبوها لنا 
باش نشوفوها الدراسة ديال القرب هي دراسات اللي بدات واللي كانت 
فيها كامل الشفافية، اسمحلي نقول لك راه كاين لجان اللي هي تترأس 
على الصعيد اإلقليمي اللي تيتابعو وكاين فيها محطات؛ املحطة األولى، 
تنسيق  وما وقعش  إذا وقع خلل  الثالثة.  واملحطة  الثانية،  واملحطة 
راه غادي يكون على الصعيد اإلقليمي واملحلي، اليوم السادة العمال 
يتابعون هاد الدراسات ديال القرب، أنجزنا حوالي 80 % بصفة نهائية 
لنا  20 % لبعض األقاليم وخاصة األقاليم اللي تحولوا  وباقى واحد 
من جهة لجهة وكانوا في 2014 في جهة وتحولوا اليوم في إطار التقسيم 

الجديد لجهة أخرى، هاد ال�ضي ديال زاكورة والرشيدية أنا قلت...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت نمر إلى السؤال املوالي واملتعلق 

للسيدات  للمسافرين  البحري  النقل  خطوط  مع  الجالية  بمعاناة 

والسادة النواب األفاضل من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل السيد 

النائب املحترم لطرح السؤال.

لان ئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاع يض:

شكرلثلايسدثلارئيس،

معاناة  لتخفيف  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 

الجالية مع خطوط النقل البحري للمسافرين، على الخصوص »سات 

طنجة« و«سات الناظور« وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد وزير.
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لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

لايسدثلارئيس،

أود فقط في إطار التقديم السريع نقول بأنه الحمد هلل العملية 
ديال مرحبا 2016-2017 كانت عمليات اللي يمكن نقولو شبه ناجحة 
بصفة تامة، إال بعض اإلشكاالت اللي طرحات. في 2018 اليوم كاين 
تغطية شاملة وعرض الذي يفوق الطلب املتوقع خالل هذا الصيف 
ديال 2018، كما تفضل السيد النائب عندنا إشكال، عندما تيكون 
عندك واحد داير االحتكار داير »le monopole« هو هاد الخط ديال 
»سات طنجة« و«سات الناظور«، وبالفعل وقعت لنا إشكاالت، تنتابعو 
املهاجرين عندما يطرح، وكانت  ديال  اإلشكاالت مع ممثلي جمعيات 
عندنا معهم لقاءات وأيضا مع الشركة املستغلة ولإلفادة هادي سنتين 
والسنة ما قبل 2016 درنا طلبات العروض باش نشوفو شكون يجي 
ياخذ هاد الخط هذا وال مستجيب باش يستثمر فهاد الخط، وبالتالي 
عندنا إشكال حقيقي، ناقشنا مع هذه الشركة باش تحسن الجودة 
ديال الخدمات باش تجيب الناس اللي تيهضرو بالعربية باش تشوف 
اللي هي إجتماعية داخل البواخر، وهاد ال�ضي كله تمت  الفضاءات 
فيه اإلستجابة. بما أنه قطاع محرر عندنا إشكال اليوم في فرض واحد 
التسعيرة اللي هي منخفضة، لكن في املراحل وال في الفترات مثال بحال 
الفترة ديال يناير األخيرة كانت هناك تخفيضات اللي وصالت ل30 % 

على هاد الخط، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لان ئبثلايسدثأحمدثصدقي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

في الحقيقة نحيي جهودكم السيد الوزير، ونسجل بكل إيجابية هذه 
اإلجراءات واإللتزامات. وفي نفس الوقت، نحيي بحرارة جاليتنا بالخارج 
اللي هي جالية مناضلة ورغم اإلكراهات ورغم الصعاب دائما في املوعد 
ومؤشرات اإلرتباط بالوطن دائما في تزايد، ولكن البد أن نزيل كل ما 

يعيق هذا اإلرتباط بالوطن.

ديال  مشكل  إليه  أشرتم  ما  هناك  البحري،  النقل  بخصوص 
التنافسية، ونسجل هنا ضرورة تجويد الخدمات، ضرورة تيسير ديال 
الخدمات، ضرورة خفض األسعار ديال التذاكر. وعندي هنا، السيد 
الوزير املحترم، واحد »devis« في إطار اإلتصال باإلخوة والجمعيات 
ديال املهاجرين في فرنسا، »devis« مستخرج ألسرة من 5 ديال األفراد 
وبالسيارة في شهر غشت تيعطينا 3240 أورو، نتصور هذا الشخص 
من ذوي الحد األدنى من األجور والحصاد ديال هاد السنة كامل غادي 

يم�ضي مع هاد الباطو هذا، كيفاش غادي يوصل للبالد واش غادي يدير 
في البالد بهاد الطريق هذ؟ هذا �ضيء مؤسف. كل هذا ينطبق أيضا على 
النقل الجوي، ما�ضي غير.. رغم أنه يدخل في اختصاصات أخرى، ونؤكد 
هنا السيد الوزير، على أن أمام الحكومة وأمامكم وأمامنا جميعا واحد 
التمرين صعيب، ضمن تمارين عديدة ملجابهة الجشع البشع، الجشع 
البشع الذي أخذ يضرب بقوة على مستوى بالدنا في املدة األخيرة. في 
اتصال مع مجموعة من اإلخوة املهاجرين في تنغير في الفترة األخيرة، 
أكدوا لي بأن اإلرتباط ديالهم العميق بالوطن هو الذي يمنع من تغيير 
الوجهة إلى بلدان أخرى، البد أن نغير املقاربة في التعامل مع الجالية من 

مقاربة مادية إلى مقاربة إنسانية محضة، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟. ال يبدو 
أن هناك تعقيب إضافي، إذن السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

أنا بدوري ال يمكن إال أن أحيى املغاربة القاطنين في الخارج على 
روح الوطنية ديالهم، كانت عندي لقاءات معهم في إطار النقل وليس 
في إطار ما هو قطاع آخر، في إطار النقل باش ندارسو واحد املجموعة 
ديال اإلشكاالت في بعض األقاليم، وخاصة في الجنوب ديال فرنسا باش 

نشوفو شنو الحلول ديال اإلشكاالت.

اليوم باش نكسرو هاد االحتكار، واللي من هاد املنبر تنقول بالفعل 
على أن هناك جشع في تعاطي بعض الشركات ولألسف الشديد، ألنه 
ي تيكون الطلب يفوق بكثير عرض 

ّ
هاد ال�ضي ديال العرض والطلب مل

األسعار ديال سوق محرر تنحو منحى اإلرتفاع، وهذا ولألسف الشديد 
ما يطبقه هؤالء. قلت اليوم كاين عندنا عرض من طرف شركة...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نمر للسؤال األخير قبل أن نودع 
السيد الوزير وهو سؤال عن تأهيل النقل الطرقي للسيدات والسادة 
السيد  والتعادلية،  للوحدة  الفريق اإلستقاللي  املحترمين من  النواب 

النائب املحترم لكم الكلمة تفضل.

لان ئبثلايسدثأحمدثلاتومي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، ماهي التدابير املتخذة لتأهيل النقل الطرقي، 
وتجاوز املشاكل والصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع؟ وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثايسدثلارئيس،

فيه  النقل  اليوم  أنه  هو  أقول  أن  يمكن  ما  عريض،  سؤال  هو 
الذي  البضائع  نقل  إطار  البضائع.  ونقل  األشخاص،  نقل  باألساس 
حرر، اليوم تنشتغلو به بتصور ديال عقود البرنامج اللي تتكون مع 
املهنيين واللي تتحدد مجموعة من األوليات ومجموعة من اإلجراءات 
التي ستتخذ خالل العقد. اليوم عندنا تأخر في عقد برنامج في إطار نقل 
األشخاص، باألساس نقل املسافرين، اللي نتمنى أنه في القريب العاجل 
نوقعو هاد عقد البرنامج. وكاين اإلستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية 
اللي تستجيب لواحد املجموعة ديال املؤشرات، وكاين إجراءات اللي هي 
سنوية من قبيل مثال الدعم ديال تجديد الحظيرة والتكسير واللي اليوم 
فهاد السنة 2018، كما تعلمون انفتحنا على قطاعات أخرى، فحال 
القطاع ديال النقل املزدوج اللي غيكون فيه تجديد ديال الحظيرة وأيضا 

تعليم السيارة اللي غيكون فيه تجديد الحظيرة إلى آخره، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب للسيد النائب.

لان ئبثلايسدثأحمدثلاتومي:

السيد الوزير، هاد السؤال جا بعد واحد اليوم درا�ضي نظمه الفريق 
اإلستقاللي مع املهنيين، واللي وقف على واحد العدد ديال اإلشكاالت 
وسوء الفهم وكنا رفعنا بشأنه واحد املذكرة إلى الحكومة. غير السيد 

الوزير، بغي هاد اإلشكاالت نديرها في 4 ديال اإلشكاالت:

-أوال، مشكل ديال تجديد األسطول، يعني املهنيين كيقولو أنه عالش 
ما تفعلش هاد تجديد األسطول، وهو جا في قانون امليزانية، وكذلك 
ربطه بأشياء أخرى مثال التوقيع على عقد البرنامج، تيقول لك هذا.. 

يعني أشياء مختلفة؛

-كذلك توقيف التشاور واملشورة والحوار، في وقت اللي كاين واحد 
أنواع  املهنيين،  تداخل  منها  التنافسية،  منها  اإلشكاالت  ديال  العدد 

النقل الطرقي، كذلك التنافسية، كذلك الضغط الضريبي؛

كذلك كاين مشكل السيد الوزير، ديال تجديد الرخص، الناس 
كيقول ليك هاد تجديد الرخص لم يتم، وهذا عندو كلفة ألنه املصداقية 
يعني الثقة ديال املهنيين كتنقص وكذلك اإلستثمارات ديالهم. كاين 
مشكل أخير السيد الوزير هو ديال البطاقة املهنية، الناس تيقولك هاد 
البطاقة املهنية راها مكلفة بالنسبة للسائق، كاين واحد السائق اللي 

عندو 20 سنة وكيأدي من 4000 إلى 7000 درهم...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاشهب:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، غير كما ذكر الزميل ديالي فعال حنا الفريق اإلستقاللي 
عقد واحد اليوم درا�ضي، وتصنتنا لهاد املهنيين ديال هاد القطاع وفعال 
سمعنا لهم عن قرب واحد املجموعة داملشاكل، وصغنا واحد املذكرة 
السيد الوزير، وارسلناها لرئيس الحكومة. لألسف الشديد هادي أكثر 
من ثالث أشهر ما توصلناش حتى ب�ضي جواب، كان من املفروض في 
إطار التعاون ديال البرملان مع الحكومة على األقل يكون واحد الطمأنة 
من السيد رئيس الحكومة لهاد املشاكل يعني نقول الكارثية ديال هاد 

القطاع.

اليوم، فعال كيما قال الزميل ديالي هناك مشاكل متعددة ومتنوعة، 
أول حاجة نطلب من السيد الوزير، أنكم خاصكم تفتحو واحد القنوات 
ديال الحوار يكون منتظم، بصفة دورية باش تعالجوا هاد املشاكل 
للميزانية  ديال هاد القطاع. هاد القطاع مهم في بالدنا، راه كيدخل 
ديال الدولة أموال باهظة، كيشغل واحد اآلالف عشرات اآلالف ديال 
املواطنين، وبالتالي إيال مكانتش هاد السياسة ديال الحوار املباشر مع 
املهنيين ونتصنتو لهم ملشاكلهم شنو هو الدور ديال هاد الحكومة؟. 
إضافة إلى هذا السيد الوزير، يجب إعادة النظر في السياسة العمومية 
املرتبطة بهذا القطاع، كاين مشاكل، وانتما ذكرتو أن لحد الساعة كاين 
تأخر ديال تنفيذ هاد عقد البرنامج، كنظن السياسة برمتها خاص إعادة 

النظر ألن هذا القطاع مهم ومهم جدا بالنسبة لبالدنا وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

ال إليا كنت سأتهم ب�ضي حاجة، من غير فتح باب الحوار، زعما �ضي 
حاجة أخرى ربما. ولكن الحوار، إخوان الفريق اإلستقاللي ومن خالل 
السيد رئيس الفريق، مصيفط لي مراسلة تيقول لي استقبل الناس، 
كنت استقبلتهم واستقبلتهم، استقبلت النقابة اللي بين قوسين مرتبطة 
بين قوسين بحزب اإلستقالل من طرف األخ ارسل لي ممثلين وحضرت 
السيدة مستشارة من الغرفة الثانية مع الفريق ديالكم حاضرة. اإلخوان 
ديالكم ديال تعليم السياقة، أستقبلهم باستمرار، ال إيال غتقولو �ضي 
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حاجة أخرى أنا مرحبا، ولكن تقولو أن باب الحوار مسدود، أنا عندي 
نديرها  ومستاعد  �ضي  وكل  النقاش  وديال  الحضور،  ديال  الالئحة 
»public«، نديرها عمومية. األخ رئيس الحكومة ملا راسلتموه باملذكرة 
الناتجة عن خالصة الدراسات اللي توصلت أنا بنسخة منها، راسلني، 
قال لي ها املطالب ديال اإلخوان، وراسلته برسالة مفصلة على أساس 
أنه أكيد غادي يوافيكم بها إذن فهاد الباب، أظن ما يمكنش تكون 

مؤاخذات.

هناك إشكاالت حقيقة في القطاع ديال النقل ألنه متشعب، وألنه 
ال  املهنيين  من  فيها جزء  واللي  على سنوات،  هي  اللي  إشكاالت  فيه 
يساعدون من بينها تتقولو لي عقد البرنامج ما درتوش، ما�ضي بخاطري 
ألنه منين وصلت، وصلنا للمعقول، باش هاد ال�ضي ديال الكريمات ما 
يبقاش يتعطى في املستقبل ما�ضي اللي عندو، مشاو طلقو إشاعة بأن 
ال�ضي بوليف غادي يحيد لكريمات كلهم لعباد هللا، ولى غادي يقطع 
وصلنا  منين  للمستقبل،  اإلصالح  تنديرو  حنا  غير صحيح،  األرزاق، 

للصح واملعقول، العديد من املهنيين ديك الساعة...

لايسدثضئيسثللجليل:

على حسن  ونشكركم  الوزير  السيد  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع املوالي املتعلق بالطاقة 
واملعادن والتنمية املستدامة، نرحب بالسيد الوزير ونمر مباشرة إلى 
السؤال املتعلق باالرتباك في فوترة املاء والكهرباء في الصيف للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب 

املحترم لكم الكلمة.

لان ئبثلايسدثمحمدثمرزوق:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

يثير  والكهرباء،  املاء  في عملية فوترة  ارتباكا  الصيف  فترة  تعرف 
احتياجات من طرف املواطنين في مختلف مناطق اململكة. لذا نسائلكم 
السيد الوزير، عن التدابير التي أعددتموها لوضع حد لهذا االرتباك؟ 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

أشكر السيد الرئيس، أشكر الفريق املحترم على هذا السؤال. نبغي 
نوضح بأنه اليوم الحمد هلل راه وصلنا ل99,95 % من كهربة املغرب 
بصفة عامة، وبالتالي أكيد تقع بعض اإلرتباكات وخاصة في الصيف 

اللي كتصعاب معه يعني كيرتفع اإلستهالك من حوالي 10 حتى ل15 % 
معناه كيرتافع االستهالك، ثم أيضا تيكون اإلشكال ديال األسفار ديال 
التواصل  إمكانية  كيكونش  ما  وبالتالي  الصيف،  فصل  في  العائالت 
معهم. اللي كان معمول به هو أن الفوترة تتكون على شهرين، الشهر 
األول تقديرية والشهر الثاني حقيقية ولكنه ما كيدخلوش اللي هو في 
األشطر اإلجتماعية كيبقى في األشطر اإلجتماعية. فإذن دارت اآلن واحد 
العدد ديال اإلجراءات من طرف املكتب الوطني باش يمكن فعال ما 
يخلص املواطن إال داك ال�ضي اللي كيستهلك حتى لو تراكمت عليه شهور 
ما كيدخلش في األشطر الغير إجتماعية، وما كتكونش عليه إضافات بل 
تقسم على األشهر وكيبقى دائما في األشطر االجتماعية بالنسبة ل75 % 

من العائالت في املغرب.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السادة النواب تفضل.

لان ئبثلايسدثنوضثلادينثقشبسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نحن ال نقلل من مجهودات وزارتكم وبالدور التي 
فيما  مناسبة  حلول  إيجاد  إمكانيات  دراسة  مستوى  على  به  تقوم 
يخص غالء فاتورة الكهرباء، التي أصبحت تشكل مصدر قلق الساكنة 
سواء تعلق األمر باملدن أو بالقرى. السيد الوزير، فبعد أن استبشرنا 
الكهرباء، والتي تشتغل  القروي بعدادات  العالم  بتزويد سكان  خيرا 
عن طريق تعبئتها بواسطة بطائق ذات الدفع املسبق »prépayée« تم 
التخلي عن هذا النظام القديم ومد الساكنة الراغبة في الربط بشبكة 
الكهرباء بالعدادات الجاري بها العمل في الوسط الحضري، بعدما كانت 
األولى أكثر اقتصادا من حيث االستهالك، هذا ألنها تأخذ بعين اإلعتبار 
الدخل املحدود للساكنة القروية هذا األمر الذي تم استنكاره من طرف 
الساكنة وأثار موجة غضب، وأخص هنا بالذكر إقليم تاونات دائرة 

قرية غفساي بكل جماعاتها الترابية.

السيد الوزير، إن املواطنين يعانون الويالت كل صيف مع مفاجآت 
املكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب فواتيره الخيالية، علما أن غالبية 
الساكنة تعيش في بيوت صغيرة وجد متواضعة لن تتحمل هاته الفواتير 
الباهظة الثمن، أضف إلى ذلك أنها ال تقبل منهم أي شكاية إال شريطة 
أداء الواجبات أو يقترح عليهم في بعض الحاالت تقسيم هاته الفواتير 
ودفعها بالتقسيط وهذا فيه إهانة لكرامة املواطنين وفيه سوء تدبير 
من طرف املكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث ستصبح الساكنة ملزمة 
على دفع ما ال تستهلكه. لهذا السيد الوزير، نطالب بسن إجراءات 
قانونية ملراجعة هاد الفواتير حفاظا على كرامة وحق املواطنين من 
اإلستهتار الذي يطاله والتعسف املمنهج ضدهم من قبل املكتب الوطني 

للماء والكهرباء، وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟. تعقيب إضافي، إذن السيد الوزير لكم الكلمة.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

مرة أخرى كنعاود نقول ما كاينش ارتفاع، ما كاينش ارتفاع بمعنى 
كيأدي املواطن هداك ال�ضي اللي كيستهلك. تقع أخطاء قلتها كم من مرة 
هذا �ضيء عادي، ولكن تراجع هذه األخطاء، ولكن ليست عامة فقط 
في فصل الصيف نظرا ألننا كتستعمل آليات جديدة اللي كيحتاجها 
املواطن، فبالتالي كترتفع بطبيعة الحال االستهالك ما بين 10 حتى ل15 

.%

الوزير  مع  ال  مفتوحة،  الشكاية  أصبح  اآلن  أنه  وهو  األول  األمر 
واملكتب الوطني، الحكومة أقرت نظام ديال الشكايات باش يمكن لنا 

نتوصلو بجميع املشاكل ديال املواطنين؛

املسألة الثانية، كنعاود نذكر راه 75 % من العائالت في املغرب ال 
تؤدي إال 75 %، ال تؤدي إال الشطر االجتماعي األول والثاني، يااله 25% 
معنى هذا راه واحد اإلنجاز كبير بالنسبة للمغرب، زعما راه خصنا ناخذو 
بعين اإلعتبار االستثمارات كبيرة اللي قامت بها البالد ديالنا. العدادات 
ما وقعش تراجع عليها بالعكس اآلن نشتغل على تعميمها وبدينا العملية 
ديال التعميم، أكثر من ذلك بدينا كنفوضو للقطاع الخاص هو ياخذ 
من عند بدال ما املواطن يم�ضي لإلقليم اآلن راه كاين طلبات عروض 

باش يمكن للمواطن هو يكون جاهز باش يمكن...

لايسدثضئيسثللجليل:

بالطاقة  واملتعلق  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النظيفة واملتجددة في الحياة اليومية للمواطنين، للسيدات والسادة 
السيد  والتعادلية.  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب 

النائب املحترم تفضل.

لان ئبثلايسدثعاللثلاعمرلو9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن استعمال الطاقات النظيفة واملتجددة في الحياة 
اليومية للمواطنين نسائلكم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

بالطاقات  باملسار املرتبط اآلن  تعتز  طبعا ال يمكن إال لبالدنا أن 

املتجددة، والذي انطلق باملناسبة منذ سنوات، وهو مسار فيه برنامج 
إلى حدود 2030. املواطن اآلن أصبح السلوك يتغير، ألنه سابقا إيال كنتو 
تتذكرو، إيال ما م�ضى املكتب الوطني لواحد العدد ديال األماكن باش 
يقترح عليهم األلواح الشمسية كانت تعتبر إهانة، ولكن اآلن أصبحت 
موضة، الجميع اآلن يتحول فاآلن القانون يسمح للمواطن باالستهالك، 
كلفة التكنولوجيا تراجعت بشكل كبير إلى حوالي %70 أحيانا، النجاعة 
الطاقية بواحد الشكل كبير لدرجة أنه كثير من املواطنين، وحنا عندنا 
األرقام والو كياخذو ما بين 50 حتى ل60 سنتيم للكيلوات، يعني اللي 
الطاقات  من خالل  اإلنتاج  ديال  توجه  هذا  ولذلك  على..  كيستهلك 
بالنسبة  البديلة  الطاقات  تشجيع  خالل  من  أيضا  وتوجه  البديلة، 
للمستهلك سواء كان في املنازل أو كان في القطاعات اإلقتصادية وهي 

متعددة، وهذا التوجه ال يمكن إال أن ندعمه ونشجعه.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعاللثلاعمرلو9:

السيد الوزير، سياسات الطاقات املتجددة سياسة مدعومة من 
طرف صاحب الجاللة، واللي تتعكس االلتزام القوي للمملكة في مجال 
الحفاظ على البيئة، وأصبحت بالدنا بفضل هاد الرؤية امللكية، رائدة 
على املستوى الدولي في ما يخص املشاريع الضخمة. سؤالي كان السيد 
الوزير، حول تشجيع وتعميم ودعم استعمال هاد الطاقة النظيفة 
واملتجددة في االستهالك اليومي كاستغالل أسطح املنازل مثال إلنجاز 
هاد املبادرة والتي ستمكن األسر من تخفيف عبء الفواتير الضخمة 
للكهرباء، ستمكن أيضا من إتمام حقيقي لبرنامج الكهربة في العالم 
القروي وستكمل أيضا ضمان نمو متوازن ملجموع جهات اململكة. هاذ 
اإلنتقال الطاقي ال يمكنه السيد الوزير، إال أنه يحسن مستوى العيش 
ديال السكان، وهنا البد أنني نأكد بأننا مازالين محتاجين إليجاد آليات 
إدارية مناسبة وفعالة تسمح باستغالل هاد املوارد الطبيعية الحمد 
إطار  بوضع  مطالبين  وأنتم  املغرب،  في  كبير  بشكل  متوفرة  اللي  هلل 
تنفهموش  وما  الصغيرة.  املتجددة  الطاقة  ملشاريع  وتشريعي  قانوني 
اللي  و47.09   13.09 ديال  القانون  هذاك  التفعيل  هذاك  كيفاش 
 la moyenne tension etمازال النصوص التنظيمية ديالو كيتعثرو و
faible tension هو اإلطار املناسب لتعزيز اإلستثمار وضمان االندماج 
اإلجتماعي لهذا املشروع الكبير، وأيضا خاص البد إخراج سلطة أو هيئة 

تنظيمية للطاقة لتفادي االنزالقات اللي يمكن ليها تحصل.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟. ال 
يبدو السيد الوزير.
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لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

أتفق  إال أن  املتابعة ال يمكن  النائب املحترم، على  السيد  نشكر 
معك، اآلن كتعرفو اآلن كاين عدة مستويات؛ القطاع ديال الصناعي 
اآلن أصبح بإمكان القطاع الخاص أنه ينتج وأن يبيع للقطاع الصناعي 
 la اآلن بقى النقاش في ،La haute tension من خالل فيما يتعلق ب
moyenne tension كانت واحد الندوة استدعينا الجميع باش يمكن 

لينا في نفس الوقت نشجعو اإلستثمار باش يمكن...

لايسدثضئيسثللجليل:

واملتعلق  املوالي  للسؤال  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 
بتشجيع ودعم الطاقة النظيفة للسيدات والسادة املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثلبتي مثعزلو9:

السيد الوزير، باسم فريق حزب األصالة واملعاصرة، نسائلكم عن 
استراتيجيتكم لدعم وتشجيع الطاقات النظيفة أو الطاقات املتجددة.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

هو كان ممكن أن نجمع السؤالين باش يمكن يكون متسع من الوقت 
انطلقت السياسة  أنتم كما تعلمون منذ أن  للشرح، ولكن ال بأس. 
ديال البالد ديالنا يعني في ما يتعلق بالطاقة راه %75 من اإلستثمارات 
في املجال ديال الطاقة ما�ضي للطاقات املتجددة وأنتم تعلمون ذلك، 
التقدير اإلجمالي لإلستثمارات غتكون حوالي 360 حتى 400 مليار ديال 
الدرهم. اآلن، اآلن االستثمارات قائمة 112 مليار ديال الدرهم في مجال 
ديال الطاقات وخاصة الطاقات املتجددة اللي هي %75 يعني موجهة 

للشم�ضي وللريحي.

العناوين، ألن الوقت ال يسمح؛ أوال إنتاج الكهرباء من الطاقات 
البديلة %52-%42، االستثمار في الغاز الطبيعي لتعويض الفيول كما 
تعلمون باش يمكن لينا نتخالو عليه ألن عندنا إشكال في ما يتعلق 
وغنجيبو  غنشريو  غي  فقط  بقيناش  ما  الطاقية  الصناعة  بالبيئة، 
صنايعية وبدينا باأللواح بدينا كل ما هو ريحي ومازال كاين استثمارات 
إن شاء هللا في املستقبل، تطوير البحث فهاذ املجال وعندنا مركب 
متميز اآلن وأصبح دولي في مجال البحث في الطاقات املتجددة، تكوين 
موارد بشرية بواحد العدد ديال املعاهد، الشراكة مع القطاع الخاص 
وهاذ ال�ضي ما غيكون إال مع القطاع الخاص وراه كتالحظو اليوم املاليير 
وعشرات املاليير ديال الدراهم استثمارات في الطاقة جاي من القطاع 
الخاص نظرا للثقة في البالد ديالنا، وأيضا نظرا للقوانين املشجعة، 

هي  هذه  املتجددة.  الطاقات  وإستعمال  الطاقة  استهالك  ترشيد  ثم 
العناوين الكبرى، الوقت ال يسمح ندخلو في التفاصيل.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثلبتي مثغزلو9:

بالدنا منين كنتكلمو على الطاقات املتجددة وال الطاقات النظيفة، 
فكنتكلمو عليها ألن هادي ضرورة ما�ضي موضة عابرة، هادي فرصة كبيرة 
لبالدنا، فرصة من أجل تقليص الفاتورة الطاقية، فرصة من أجل 
تقليص التبعية الطاقية للخارج، كنستوردو %93، فرصة للمساهمة 
للحفاظ على البيئة، االحتباس الحراري إلى غير ذلك، وفرصة أيضا 
للشبات والشباب من أجل أننا نخلقو فرص الشغل وانتشالهم من 

العطالة أو من البطالة اللي هما فيها.

املغربيات أو املغاربة، املواطنات واملواطنين اللي اليوم كيعانيو من 
ارتفاع األسعار، من غالء ثمن املحروقات، من غالء املعيشة وغالء 
إجابات،  وفيه  حلول  فيه  املتجددة  الطاقات  قطاع  السلع.  بعض 
وهنا كندعيوكم السيد الوزير على أنكم تشتغلو على توسيع مجاالت 
استعمال الطاقات املتجددة مثال في النقل، تحفيزات من أجل شراء 
السيارات الكهربائية أو les، voitures.hybrides وكاين عدد منهم اليوم 
في السوق املغربية ولكن كنشوفو ما كاينش تجهيزات، ما كاينش مثال 
نقط تزود بالطاقة. في الفالحة كتشتغلو على تعويض البوتان بالطاقة 
الشمسية، فين وصل هاذ املشروع هذا. كتكلمو كحكومة على إمكانية 
إلغاء دعم »البوطا« في 2019، هاد النقطة يعني غادي تكون خطيرة 
إيال ما كانوش حلول بديلة قبل هاذ املسألة هادي، في اإلنارة العمومية، 
في البنايات في املستشفيات، في اإلدارات العمومية هادو خاصهم يكونو 
نموذج فهاذ املجال هذا، كذلك يجب إعادة النظر في الضرائب يعني 
البديلة من أجل استهالك املواطنين  الطاقات  إنتاج حلول  وتشجيع 
تشجيعية  قروض  عرض  في  أيضا  التفكير  يجب  املنزلي،  واالستهالك 
للمواطنات واملواطنين أو لكافة الشرائح من أجل أنهم يتشجعو يمشيو 
املتجددة،  الطاقة  النظيفة.  الطاقات  ولهاذ  البديلة  الطاقات  لهاذ 
فرصة لبالدنا خاصنا نستغلوها باش نمشيو ببالدنا إلى أبعد مدى وإلى 

أبعد مستوى.

لايسدثضئيسثللجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيد  شكرا 
املوضوع؟. السيد الوزير تفضل.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

الوطني  اإلجماع  دليل على  نتفق معاك وهذا  إال  يمكن  ما  طبعا 
على هاذ التوجه الطاقي، ما متفقش على حاجة وحدة، حتى واحد في 
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الحكومة ما كاين حتى �ضي برنامج إلغاء الدعم، والسيما، ال حيث باش 
ما يدوز هاذ الكالم وأن يبنى عليه، ال باش يكون األمر واضح. عندما 
تقرر الحكومة إلغاء دعم مادة معينة ألن %80 ما كيمشيش للفقراء، 
يااله %20 أحيانا %10، وبعد ذلك كتاخذ الحكومة ال السابقة وال 
الحالية إجراءات لصالح الفقراء، واألرقام موجودة مع األسف الوقت 
ما كيسمحش يمكن نذاكرو عليها. وبالتالي باش يكون األمر واضح، ال 
يمكن أن يقع أي إصالح على حساب الفقراء والضعفاء، اإلصالح اللي 
وقع في الكهرباء راه خير مثال، أنه ملا جينا لقينا مكتب وطني قريب من 
اإلنهيار تقريبا 40 مليار ديال الدرهم، 4000 مليار ديال السنتيم ديال 

Crédit أو مكاينش استثمارات...

لايسدثضئيسثللجليل:

املوالي عن  السؤال  إلى  ونمر  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب تفضل مشكورا.

لان ئبثلايسدثهش مثسعن 3:

لايسدثلارئيس،

على  الضغط  كتزيد  اللي  الكهرباء  فاتورة  ارتفاع  الوزير،  السيد 
املواطن وكتمس في القدرة الشرائية ديالو، بغينا نعرفو اإلجراءات اللي 

اتخذتها الحكومة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

بالنسبة للفئات اإلجتماعية، الشطر األول والثاني ما  أنا كنقول 

كاين ارتفاع الكهرباء، فإذن ما غنجاوبش واش كاين ارتفاع الكهرباء، 

هاد ال�ضي اشنو كنديرو ما كايناش. هذا %75 من العائالت باملغرب، 

األرقام توضح وإيال بغاو اإلخوان نعطيو التفاصيل، %75 كيخلصو أقل 

من 100 درهم، أقل من 100 درهم، %75، بل حتى في العالم القروي، ملا 

 ،»branchement« كنمشيو للعالم القروي مكنخليوش املواطن يخلص

يااله كيخلص 2500 درهم وكيخلصها على 7 سنين، 8 سنين، الباقي 
كتخلصو الدولة مع الجماعات املحلية، فبالتالي هاد القضية باش يكون 

األمر واضح. يمكن كتوقع أحيانا كما قلتم، يمكن كتوقع أحيانا هاد 

ال�ضي كيمكن إما عندو عالقة ب »la consommation« كتطلع ديال 

البعض، وخاصة األشطر الكبيرة ديال 3-4 أو أنه كيرتابط ب�ضي أخطاء 

تقنية وراه حنا كنعالجوها. غير باغي نطمأن، فيما يتعلق بدعم القدرة 

الشرائية كنتمنى تكون فرصة وندخلو في التفاصيل ديالها.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثهش مثسعن 3:

عالقة  حتى  عندو  ما  ديالكم  الجواب  راه  الوزير،  السيد  شكرا 
بالواقع، هاد اإلرتفاع يمكن يزيد يخلق احتقان اجتماعي، هاد الحكومة 
راه غير بالزيادات والغالء فقط هاد ال�ضي اللي ولى كيبان، وكمثال كأسر 
في آسفي اللي كتخلص ما بين عندهم 2 بوالت، وتلفزة وكيخلصو 300 
درهم، وهادو راهما فقراء السيد الوزير، وحتى اللي تيبغي يدخل الضوء 
أول مرة كيطلبو منو واحد املبالغ اللي هي كبيرة ما بين 8000 درهم و12 
املواطن  الوزير، وراه  السيد  ألف درهم، وهادو راه حتى هما فقراء 

كيعاني السيد الوزير، وخاصكم تلقاو ليه حل، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟. 
تعقيب إضافي في املوضوع، تفضل.

لان ئبثلايسدثف طملثلاطو�شي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، �ضيء جيد أن نسعى إلى تعميم الربط بشبكة املاء 

لتقديم  مواكبته  من  البد  ولكن  بإيجابية،  نسجلوه  وهذا  والكهرباء 

على  »الزمامرة«  دائرة  املواطن.  من  قريبة  الخدمات  لتكون  خدمات 

سبيل املثال السيد الرئيس، اللي كتضم 5 جماعات قروية، املواطن 

البسيط يضطر إلى التنقل على مسافة 20 حتى ل30 كيلومتر ألداء تلك 

الفاتورة في نقطة أداء، املطلوب وبشكل جدي أنه التعميم، إيال كنا 

فعال كنعممو الشبكة ديال املاء والكهرباء نواكبوها أيضا بتعميم نقط 

األداء لتقريبها من املواطنين وخاصة في العالم القروي.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائبة املحترمة، تفضلي السيدة النائبة.. الصوت هللا 

يخليك السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثلايعديلثبنثسهلي:

األرقام اللي عطيتو السيد الوزير، ال تعكس الواقع كاين مفارقة 

وما  غالية  الفاتورة  واحد  كتأدي  الرباط  في  شعبية  أحياء  غريبة، 

وتقييم  مراقبة  كايناش  ما  ألن  الحقيقي،  اإلستهالك  كتعكسش 

مع  املواطنين  ديال  يومي  اصطدام  كاين  الوزير،  السيد  للعدادات. 

الشركات ديال التدبير املفوض أو في املناطق األخرى...
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت. السيد 
الوزير.

لايسدثعزيزثضب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د3ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

أنا كنتمنى �ضي واحد يصدق األخ اللي قال 2 ديال البوالت وتلفزة 
300 درهم، حتى حد ما غيصدق، غير اسمحوا لي، �ضي حاجة حاصلة.. 
يا أستاذ أوال املنطق، كاين �ضي حاجة سميتها املنطق، دابا �ضي واحد 
عندو 2 بوالت وتلفزة إال إيال مخلي التلفزة 24/24 دائما شاعلة وهللا 
أعلم، أو أنه �ضي واحد كيسرق لو، أو أنه وقع عطب تقني في العداد، 
يستحيل، يستحيل، يستحيل كنقولها أمام املغاربة باش نقولو كالم، 
إذا وقعت بعض األشياء عندكم الهاتف، عندكم الخط املباشر اتصلوا 
بنا نعالجوها، لكن ما تقولوش �ضي حاجة هنا باش، حيت عاود ثاني 
بالدنا خاصنا نقولو الحقائق، يعني ألنه كاين الناس اآلن عندهم تبارك 
هللا البيت ديالهم يااله كتجيهم عامرة بالتلفزات كتجيهم 300 و400 

درهم، 250 درهم غير القضية باش نكون واضح.

أهم  من  هذا  أستاذة  معاك  متافق  أنا  القرب  ديال  الخدمات 
التحديات، عالش ألن الشبكة توسعات، األحياء توسعات، املدن اآلن 
ديالنا وقع فيها واحد التمدن كبير جدا، أنا متافق معاك هادي من األمور 
نشتغلو عليها باش نكونو قراب من املواطنين. األمر اآلخر، أنا بغيت 
نقول ليهم هاد الحكومة ديال الغالء كنذاكرو منذ زمان، هاد الحكومة 

ما هي قررت في األثمنة ديال الحالية اللي كيحتجو عليها الناس، وال اللي 

عليها مالحظات، كاين ديال املحروقات، املحروقات راه تكلمت األستاذة 

الكريمة، عندنا إشكال في البالد ديالنا خاص يعرفوه املغاربة، كنخلصو 

5000 مليار سنتيم باش نجيبو الطاقة من الخارج، ما كنتجوهاش، ما 

كنتحكموش...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على.. انتهى الوقت وشكرا على حسن 

مساهمتكم في هذه الجلسة. لنمر إلى القطاع املوالي املعني بالصناعة 

التقليدية.. هللا يخليكم.. واإلقتصاد اإلجتماعي، عدد األسئلة.. مرينا 

للقطاع املوالي السيد النائب، راه قلت واش كاين �ضي تعقيب إضافي وما 

كانتش فرصة، ترفع يديك باش نشوفها تقدر تنبنهي، إيال ما شفتهاش 

غترفع يديك، إيال رفعتيها لداك املستوى وما شفتهاش غيكون واقيال 
خلل فيا. غنمرو للقطاع املوالي، إذن عدد األسئلة قلنا 3، السؤال األول 

متعلق عن تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية اإلقتصاد اإلجتماعي 

والتضامني للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

فليتفضل أحد أو السيد النائب املحترم مشكورا لوضع السؤال.

لان ئبثلايسدثحينثلاعنصر:

شكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن حصيلة االستراتيجية وآثارها لتأهيل 
وتنمية اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزيرة تفضلي مشكورة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

بداية رمضان كريم، وبالنسبة لهاد املوضوع اليوم نشتغل على إنجاز 
رؤية إستراتيجية جديدة لقطاع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني لتنمية 

اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في بالدنا...

لايسدثضئيسثللجليل:

حاولي السيدة الوزيرة تبقاي قريبة للميكرو عفاك، تفضلي.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

قلت السيد النائب املحترم، نشتغل اليوم على إعداد دراسة حول 
رؤية إستراتيجية لالقتصاد اإلجتماعي والتضامني، ألنه في بالدنا اليوم 
بدأنا  مندمجة  متكاملة  إستراتيجية  ولكن  تنموية  برامج  هناك  نعم 
االشتغال من أجل إنجازها، ألنه هاد القطاع ينبغي أن نقتنع جميعا 
بأنه قطاع مشغل بامتياز، اليوم مجموعة من دول العالم استطاعت 
أن تحول اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وأن يساهم في الناتج الداخلي 
الخام بما يقارب %10. حنا صحيح أن األرقام ال زالت ضعيفة وال ترقى 
إلى هاد املستوى، ولكن نملك من اإلمكانات على املستوى الوطني، سواء 
من اإلمكانات البشرية أو اإلمكانات الطبيعية، فنحن بلد غني من حيث 
املنتجات املحلية، غني من حيث الديناميكية يعني البشرية وهذه كلها 
والتضامني،  اإلجتماعي  اإلقتصاد  إلنجاح  ورئيسية  أساسية  عوامل 

طبعا الرؤية اليوم حنا في طريق اإلشتغال عليها وباملوازاة...

لايسدثضئيسثللجليل:

هللا يخليكم أكرموا السيدة الوزيرة باإلنصات هللا يخليكم، تفضلي 
السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:
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بعد التعقيب ديال السيد النائب نكمل.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثحينثلاعنصر:

شكرا السيدة الوزيرة، أنا كنت باغي نهضر على االستراتيجية ديال 
الجديدة،  االستراتيجية  على  هضرتو  منين  دابا  ولكن   ،2020-2010
كنعرفو بأن اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني كيتعتابر محور أسا�ضي 
في التنمية املستدامة، وهو كذلك محرك لخلق فرص الشغل، وإقرار 
عدالة اجتماعية على مستوى املجال. وهاد ال�ضي جاري به في العديد من 
الدول، وكنظن الدولة األولى اللي بدات في هاد التجربة هي البنغالديش، 
غرف  وخلقت  بعيدة  مشات  اللي  الدول  بعض  كاين  املجال  وفهاد 

اإلقتصاد التضامني.

على املستوى الوطني، نثمن العديد من املبادرات التنموية التي تقوم 
بها البالد ومع ذلك نالحظ نقص في عدد املناطق خصوصا النائية منها، 
وكذلك نقص في التأطير واملصاحبة في الولوج إلى التمويل، صعوبات 
في تسويق املنتوج، توفير التغطية الصحية لجميع املحترفين والالئحة 

طويلة.

في هذا الصدد، فإننا في الحركة الشعبية مقتنعون بضرورة إشراك 
كل الفاعلين املحليين، وخصوصا الجهة التي منحها املشرع اختصاصات 
واسعة في هذا املجال، وهنا أقصد تفعيل نقل املوارد البشرية واملالية...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟، تفضلي.

لان ئبلثلايسدةثمجدةثبنعربسل:

السيدة الوزيرة، إحداث تعاونية أو مقاومة إجتماعية أو غيرها هو 
فرصة للعديد وباألخص للنساء والشباب، فرصة لإلدماج اإلقتصادي 
وفرصة للتشغيل الذاتي. نهنئكم السيدة الوزيرة، على املجهودات اللي 
كتقومو بها، االستراتيجية الجديدة التي تعتزمون إطالقها نبغيو تاخذو 
منها 2 ديال املقترحات في مجالي التسويق والتمويل؛ في مجال التمويل، 
نقترح دعم ومواكبة الجهات في إحداث صناديق جهوية للتمويل، في 
لتمكين  اإللكتروني  للتسويق  رقمية  منصة  إحداث  التسويق  مجال 
الفاعلين فهاد املجال هذا من تجارة منصفة وعادلة وتقريب املنتوج من 

املستهلك وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
ال يبدو السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

اليوم  فعال  هو  تفاعلكم،  على  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني اللي هو كيتعرف بأنه املبادرة املحلية 
ومبادرة جماعية يعتبر فرصة خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة للنساء، 
والشباب خريجي الجامعات بالخصوص. فاليوم املقاولة التعاونية أو 
املقاولة يمكن ليها تشكل فرصة إلنقاذ أسر، وإلنقاذ يعني خاصة في 
العالم القروي إلنقاذ هذه األسر من أجل تحسين مستوى العيش. اليوم 
املبادرات املوجودة، يعني مبادرات مهمة جدا، وطبعا نحن نستحضر 
إشكالية التمويل وإشكالية التسويق، اليوم نناقش مبادرة ومستعدين 
أننا غنفاتحو فيها على مجموعة من الجهات، إطالق مبادرة التمويل ما 
يسمى بصناديق التمويل بالشرف، يعني »crédit d’honneur« سلف 
بالشرف اللي تجرب في مجموعة ديال البلدان وأعطى النتائج ديالو، ألن 
الشروط املوضوعة للتمويل اللي هي شروط عادية ال يمكن للمتعاون أو 

للصانع التقليدي أنه يستاجب وتكون عندو هاد الشروط.

مسألة أخرى السيد النائب، طرحتو قضية الشراكة مع الجهات، 
فعال هناك مجموعة من اإلتفاقيات التي تربطنا مع الجهات، ألن تنزيل 
الذاتية،  اإلختصاصات  بين  من  هو  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد 

معارض  منها  تقامت  اللي  املبادرات  من  مجموعة  هناك  وباملناسبة 

جهوية، ومنها مبادرات كثيرة والسادة اللي كيشتغلو في الجهات راهم 

كيعرفو هاد األمر وملمين به. مسألة أخرى اللي نبغي نأكد عليها، أن 

التصويت اإللكتروني كذلك اليوم من املبادرات التي ال يمكن لبالدنا 

أنها تبقى يعني دون الطموحات فيها ودون املنتظر، هناك مبادرات في 

مجال التسويق اإللكتروني اللي هي فردية...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا انتهى الوقت. نمر إلى السؤال املوالي 

وهو سؤال متعلق بالتكوين الحرفي للمنقطعين عن الدراسة للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، السيد النائب 

لكم الكلمة.

لان ئبثلايسدثبوسله مثلاديش:

شكرلثلايسدثلارئيس،

في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى اإلهتمام بالشباب، وتأهيله 

التدابير  عن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  الشغل.  لسوق 

واإلجراءات املتخذة لفائدة الشباب الذي انقطع مبكرا عن الدراسة 

ولم تسعفه الظروف لولوج مراكز التكوين املنهي.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

شكرا السيد النائب، وأشكركم على هذا السؤال ألنه سؤال مهم، 
فاليوم الرأسمال البشري الذي يعني تحظى به بالدنا واللي هو رأسمال 
شاب، يحتاج فعال إلى دعم القدرات، هاد الشباب البد من اإلهتمام 
بدعم قدراته في مختلف املجاالت. قطاع الصناعة التقليدية، يعتبر 
من القطاعات الواعدة التي توفر تكوينا، وباملناسبة تكوين يعني يمكن 
نقولو الشروط فيه شروط الولوج مرنة، حنا ما عندناش تكوين اللي هو 
يفترض مثال مستوى البكالوريا، ولكن هناك تكوين يبدأ من التدرج املنهي 
اللي كتكون شروط تقريبا أولية، وكاين تكوين خاص بالسادس ابتدائي، 
وتكوين في الثانوي التأهيلي يعني وحنا التدرج، التخصص، تأهيلي، تقني 
وتقني متخصص واليوم نشتغل كذلك على تقني متخصص للمزيد من 

تثمين هاد القطاع.

واليوم تعلمت مجموعة من املبادرات آخرها أننا نظمنا يوم درا�ضي 
مع مختلف الشركاء قبل أسابيع قليلة، وناقشنا فيه هندسة التكوين، 
وحكامة التكوين، ألن هاد املنظومة اليوم عندنا 58 مركز على املستوى 
الوطني، تدرس أو تكون فيه 60 حرفة. هذه الحرف، اإلهتمام بالتكوين 
فضال على أنه كيعطي فرصة للشباب باش يتزودو بآلية لإلندماج في 
سوق الشغل، التكوين كذلك هو آلية لنقل الحرف جيال بعد جيل، 
منين  التقليدية،  الصناعة  ديالنا حرف  الحرف  على  نحافظو  فباش 
فحنا  التقليدية،  الصناعة  داخل  التكوين  ديال  املنظومة  كنطورو 

كنضمنو نقلها عبر األجيال واستمرارية هاد املنتوج في بالدنا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثبوسله مثلاديش:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على جوابكم الواضح والنير، وهو 
نابع وتابع للسؤال ديالنا اللي حتى هو نابع من قناعتنا بأن تكوين الحرف 
لفائدة األطفال املنقطعين عن الدراسة بقطاع الصناعة التقليدية، 
املقاربة  ضمن  جدا  املهمة  االستراتيجية  األوراش  إحدى  يشكل 

الحكومية.

إننا في فريق التجمع الدستوري، نؤكد على أهمية تقوية وتوسيع 
برامج التكوين املعتمدة، التي تستهدف الفئات العمرية من 12 إلى 24 
سنة خاصة التكوين النظامي، والتكوين املستمر، والتكوين عبر التدرج 
الحرف  الحال،  بطبيعة  التخصصات، وعلى رأسها  في مختلف  املنهي 

اليدوية وبعض املهن الحرة، إن كل املعطيات واإلحصائيات واألرقام 
تؤكد تزايد إقبال املستفيدين من هذه التكوينات على مستوى املدن.

هذا، وإيمانا منا بضرورة التركيز على تطلعات وآفاق أجيال املستقبل، 
الذين لم تسعفهم الظروف الستكمال مسارهم الدرا�ضي، فإننا ندعو 
من هذا املنبر املوقر إلى استهداف كل الفئات العمرية املنقطعة عن 
الدراسة، سواء بالحواضر أو هوامش املدن أو بالعالم القروي والجبلي 
في إستفادتهم من برامج التكوين الحرفي التقني كل حسب تخصصاته، 
بهذا  العلمي والتكنولوجي الخاص  التطور  مع مسايرة كل ما يشهده 

املجال الحيوي...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي 
آخر في املوضوع؟، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة.. ما كنظنش فيما تبقى من الوقت أعتقد، بقات �ضي بضع ثواني.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

في مجال  التكوين  التأكيد أن  شكرا، هو فعال كما أكدت وأعيد 
الصناعة التقليدية يعتبر مهم جدا بالنسبة الشباب، وأن الشروط فيها 
مرونة كبيرة. وباملناسبة، نحن ننظم أبواب مفتوحة ملزيد من تعريف 
الشباب املغربي واألسر املغربية بفائدة هذا التكوين، وندعو من خالل 
هاد املجلس، والسادة النواب والسيدات النائبات إلى اإلنخراط في مزيد 

من التعريف، ألن اليوم الحظنا...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا انتهى الوقت. إذن نمر إلى السؤال املوالي 
وهو سؤال حول تثمين قطاع الصناعة التقليدية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري دائما، فليتفضل أحد 

النواب املحترمين، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثموال9ثعب سثلاومغ ض9:

قطاع الصناعة التقليدية والذي يعتبر ثاني قطاع مشغل ب2,3 
مليون صانع، حيث يساهم بما قدره %7 من الناتج الوطني الخام، 
فضال عن أنه دعامة أساسية في الحفاظ على املوروث والهوية املغربية 
هذا  وحماية  لتطوير  الوزيرة،  السيدة  مقاربتكم  هي  فما  األصيلة. 

القطاع؟.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.
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لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرلثلايسدثلان ئب،

أوال الجواب عن املقاربة لهاد القطاع املهم اللي تكلمتو على 2,3 
ديال املليون داملغاربة كيشتغلو فيه، صعيب نجاوب عليه في دقيقة 
ونصف، ولكن ربما تجي مناسبات أخرى للتفصيل. فقط أشير، إلى 
أن هاد القطاع ذكرتو 7 كاين سنوات اللي كنسجلو حتى %8 من نسبة 
إسهام في الناتج الداخلي الخام، هذا القطاع عندو قدرة على التشغيل، 
اليوم كيشغل أصحاب اإلحتياجات الخاصة، النساء في وضعية صعبة، 
املسنون، يعني بدون حاجة إلى مقاولة كبيرة، كيمكن صانع أو صانعة 
يشغل تكون يعني ينجح في عملية ديال التشغيل الذاتي والعمليات ديال 

تحسين أوضاعه اإلجتماعية واالقتصادية.

اليوم يعني هناك كانت رؤية إستراتيجية قديمة 2007-2015، اليوم 
كاين اشتغال على رؤية جديدة، وهناك مخطط يعني واضح لتطوير هذا 
القطاع. أهم نقطة فيه بالنسبة لنا اليوم، والتي نشتغل عليها ونعتبرها 
أولوية هي إخراج القانون، هذا القطاع يعني من أجل التنظيم والحكامة 
أنشطة  لتنظيم  القانون  مؤطر،  قانون  إلى  يحتاج  التطوير  وضمان 
الصناعة التقليدية اليوم راه حنا في املسطرة التشريعية مع األمانة 
العامة للحكومة، وأعتبر أن إخراج هاد القانون غادي يكون وكنتظرو 
الدور اللي غادي يقوموا به البرملانيين فهاد املسطرة هادي، ألنه غادي 
يكون مهم جدا ألن هذا القطاع يحتاج إلى التقنين ويحتاج إلى باش 
نطورو البد من التقنين. طبعا ذكرتو السيد النائب، أهمية هاد القطاع، 
غنأكد مرة أخرى أنه فيه البعد اإلقتصادي وفيه كذلك البعد الهوياتي 

واللي مرتبط بالحضارة ديالنا وبيعني اإلبداع املغربي فهاد املجال.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب لكم السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثموال9ثعب سثلاومغ ض9:

البنية  لتوفير  كبيرة  مجهودات  بذلتو  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
التحتية، وقدمتو واحد الدعم كبير للتعاونيات. ولكن هاد ال�ضي كله 
سيضيع في بضع سنين ألنكم تركتم الصناع والحرفيين بدون حماية 
رغم املجهودات الجبارة التي يبذلونها لتوفير منتوج تقليدي يتميز بكل 
مواصفات الجودة للحفاظ على صحة املواطنين. ولكن لم تقوموا بأي 
املنافسة  من  خصوصا  املنتوجات،  هذه  لحماية  احترازية  إجراءات 

األسيوية بمنتوجاتها التي ال تخضع ملراقبة وزارة الصحة.

ولتثمين املنتوج التقليدي الوطني، يجب إعادة النظر أوال في معاهد 

سوق  مع  تتما�ضى  ال  التجهيزات  التقليدية،  الصناعة  فنون  ومراكز 
يجب  كما  اإلختصاص،  ذوي  بتقنيين  التأطير  يجب  التأطير  الشغل، 
اإلنفتاح على الصناع املهرة في مجال التكوين عن طريق اإلستضافة 
.la« وذلك بالرفع من املبالغ املستحقة، واش 24 درهم يا  vacation«
أستاذة غادي تجلب لنا صناع مهرة باش assurer التكوين متاع هاد 
التطور  ملسايرة  التكوين  برامج  مراجعة  كذلك  يستحيل،  الصناع؟ 
التكنولوجي. وفي األخير السيدة الوزيرة املحترمة، كنبلغوكم من هاد 
املنبر هذا، استياء الصناع الحرفيين تاع مدينة مكناس من أجل رد 

اإلعتبار للفنادق القديمة على غرار مدن أخرى...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثحم دثآيتثبه :

شكرلثلايسدثلارئيس،

البد في الحقيقة باش نوهو بالعمل الجبار اللي تتقوم به السيدة 
للمرأة  بالنسبة  الوزيرة،  السيدة  ولكن  الوزارة.  بها  وتتقوم  الوزيرة، 
القروية راه مازال ما شافت والو من الصناعة التقليدية، ثم السيدة 
بغينا نساءلوك ما مآل املشاريع ديال اإلقليم ديال زاكورة  الوزيرة، 
فيما يخص املركب ديال الفخار ديال »تمكروت«، ثم مركب الصناعة 
التقليدية، ثم دار الصناعة ب«تزارين« اللي زرتيهم والبنايات كمالت 
وإلى حدود اليوم باقي ما اشتغلو، راه بغيناك السيدة الوزيرة تديري �ضي 

مجهود وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة  يبدو  ال  هناك؟  هل  دائما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

وشكرا لكم السادة النواب على تفاعلكم، أنا أوال غانبدا بالنقطة 
ديال املرأة القروية ألن كنعتبرها مهمة جدا. املرأة القروية في الصناعة 
التقليدية، كتعرفو أننا من الوزارات التي تشتغل في العالم القروي، 
وعندنا يعني عدد مهم من دور الصانعة اللي هي مؤسسات الحتضان 
النساء القرويات من أجل تعليمهم الحرف. املنطقة عندكم في زاكورة 
كاينة دار الصانعة ديال »تزارين« واللي سبق لي زرتها، وفي املغرب يعني 
عموما عندنا تقريبا نقترب من فوق 88 دار الصانعة والالئحة مرشحة 
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للمزيد من التوسعة في هاد اإلطار. هذه بنيات تحتية مهمة لتجميع 
يكون  أنهم  اإلسهام  أنهم  أجل  من  وكذلك  الحرفة  وتعليمهم  النساء 

عندهم دخل قار، املسألة الثانية السيد النائب اللي تكلم...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزيرة، شكرا انتهى الوقت، وشكرا مرة أخرى على 
نرحب  املوالي،  القطاع  إلى  نمر  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  حسن 
بالسيدة الوزيرة القطاع املكلف بالسياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، عدد األسئلة هي 4 أو 5 أسئلة. إذن 
السؤال األول سؤال عن استغالل املحطات السياحية ببالدنا للسيدات 
السيدة  الفريق اإلشتراكي، فلتتفضل  النواب املحترمين من  والسادة 

النائبة املحترمة لطرح السؤال.

لان ئبلثلايسدةثلبتي مثمرلس:

اإلجراءات  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  الوزير،  السيد  شكرا 
عامة  السياحية  املحطات  وتأهيل  لتطوير  ستتخذونها  التي  والتدابير 

واملحطة السياحية الخاصة بالسعيدية خاصة؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حلث:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

سياق  في  السؤال،  هذا  لطرحك  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
املخطط األزرق أطلق تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة نصره 
هللا 6 محطات شاطئية، حتى اآلن تم فتح 5 محطات ولكن كل محطة 
رأت سوى وحدة فندقية واحدة باستثناء السعيدية التي رأت ثالثة 
وحدات، فيما كان حوالي عشر فنادق التي كان من املرتقب فتحها في 
كل محطة، هذا التعثر يرجع إلى عدة أسباب إال أن عدم وصول هذه 
املحطات إلى حجم أدنىla taille critique تسبب في عدم إهتمام التجار 
واملطاعم وأرباب الشركات التنشيط باإلستثمار في هذه املحطات، وأدى 
ملشاكل مردودية استغالل هذه املحطات طوال السنة، من هذا املنطلق 
تعمل كتابة الدولة على عدة إجراءات لتسريع تنفيذ املخطط األزرق، 
منه إطالق دينامية اإلستثمار عبر مدونة جديدة مشجعة لإلستثمار 
فيما  والترويج.  جديدة  جوية  بفتح خطوط  املحطات  هذه  ومواكبة 
يخص محطة السعيدية فإن كتابة الدولة تواصل الحوار مع الفنادق، 
هما مستعدين باش يحلو طوال السنة، كما نعمل مع شركة تنمية 

السعيدية على ترويج املحالت حول املارينا، لتفتح هذا الصيف إن شاء 
هللا، وشكرا .

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلي.

لان ئبلثلايسدةثلبتي مثمرلس:

ال يمكن تأهيل املحطة السياحية بالسعيدية دون اتخاذ العديد من 
اإلجراءات اآلنية واملستعجلة:

رسم  في  أقسامها  بكافة  السياحة  لوزارة  حقيقي  أوال-إشراك 
إستراتيجية واضحة للنهوض الفعلي بهاد املحطة السياحية؛

الخاصة  املشاريع  خاصة  املتبقية  املشاريع  بإنجاز  ثانيا-اإلسراع 
ببعض الشركات األجنبية؛

الجزائر  وإلى  أوروبا  وإلى  من  الجوية  الرحالت  من  املزيد  -خلق 
الشقيقة، وبهاد املناسبة السيدة الوزيرة تنأكدو على ضرورة فتح الخط 

الرابط ما بين وجدة وهران لراهنيته وضروريته؛

-إدراج محطة السعيدية في قائمة وجهات السياحة الداخلية في 
إطار شراكات بين القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية من جهة 

ومؤسسات االستقبال من جهة أخرى؛

-تطوير امليناء الترفيهي وتوفير الخدمات الضرورية ألصحاب املراكب 
من صيانة وخدمات صحية وترفيهية ومحالت لبيع أجزاء الغيار؛

والجمعيات  الترابية  الجماعة  إشراك  مع  عمل  خطة  -إعداد 
والتعاونيات للمساهمة في إنجاح هذه املحطة وكذلك املشاريع املدرجة؛

-تشجيع مراكز إلستقبال السياح من فنادق وقرى سياحية ووحدات 
سكنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية على مدار السنة، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائبة املحترمة، هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يوجد أي تعقيب إضافي، السيدة الوزيرة، تفضلي. ما كنظنش بقى 
لكم �ضي وقت السيدة الوزيرة، إذن غادي نمرو للسؤال املوالي، عفوا، 
معذرة، انتهى الوقت، ما بقى لكمش، غادي نمرو للسؤال املوالي هو 
سؤال عن دعم السياحة بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، السيد النائب لكم الكلمة.

لان ئبثلايسدثعد9ثخزو:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزيرة املحترمة نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول برنامجكم 
لزيارة ودعم املواقع السياحية املتضررة من آثار الفيضانات بالعالم 

القروي؟ شكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حلث:

للمناطق  السياحية  اإلمكانيات  تبقى  املناظر  جمالية  من  بالرغم 
القروية في بالدنا غير مستغلة بالشكل األمثل، بحيث تعتبر السياحة 

بهذه املناطق سوى

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة الوزيرة ايال قدرتي تقربي للميكرو غيكون أفضل باش تعطي 
فرصة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حلث:

سوى سياحة عبور، لذلك تعمل كتابة الدولة للسياحة بتنسيق مع 
السلطات املحلية على ترسيخ موقع املناطق القروية كوجهة للسياحة 
املستدامة عبر برامج عمل تشمل إنشاء مباشرة أو بدعم القطاع الخاص 
مراكز إيواء إيكولوجية، مسارات التجول، مراكز اإلستقبال والتوجيه، 
املنتوجات  لبيع  وأماكن  هوايات  الثقافة،  الرياضة،  ترفيهية،  بنيات 
البرامج  هذه  بتفعيل  رهين  النتائج  هذه  تحقيق  يبقى  لكن  املحلية، 
التي تحتاج رهن من التمويالت الالزمة من طرف الجماعات املحلية 
والسلطات العمومية بما يخص املناطق املتضررة من آثار الفيضانات 
 les gorges dades ،فقد تعرض على سبيل املثال في 2017 واد دادس
إلى خسائر وأضرار نتيجة فيضانات الثلوج وقد تم بالفعل فك العزلة 
عن هذه املنطقة التي تعتبر وجهة سياحية مشهورة بإصالح الطريق 
إليه ويتم حاليا إعداد دراسة على املستوى املحلي لتحسين  املؤدية 

املرافق السياحية به، تقدر كلفتها 12 مليون درهم، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعد9ثخزو:

شكرا السيدة الوزيرة، عرفت بعض املؤسسات الفندقية واملطاعم 
بمضايق دادس ومضايق تودغة بإقليم تنغير أضرارا بسبب الفيضانات 
األخيرة، ولهذا نطالبكم السيدة الوزيرة بإعادة تأهيل املواقع السياحية 
تنغير،  بإقليم  السياحية  املهن  في  للتكوين  معهد  إحداث  باإلقليم، 
تشجيع السياحة الجبلية بتعميم شبكات األنترنت خاصة باملضايق 

دادس وباملناطق املوجودة خارج التغطية، دعم الخدمات واملنتوجات 
السياحية املحلية دعم وتعزيز دور املهرجانات وامللتقيات الستقطاب 
السياح إلى اإلقليم، جعل إقليم تنغير قطبا سياحيا يتطلب خلق خطوط 
تنغير،  مطار  وبناء  تافياللت  درعة  جهة  مطارات  بين  مباشرة  جوية 
الذي سيلعب دورا مهما في تشجيع املستثمرين في جميع القطاعات 
باإلقليم، مما سيعزز التنمية وخلق فرص الشغل لشباب املنطقة، 
التقليدية  والصناعات  كالفنادق  السياحية  املهن  وتشجيع  تحفيز 
السياحي  املنتوج  لتسويق  برنامج  السياحي، وضع  واملطاعم واإلرشاد 
ومزيد من التعريف باملآثر التاريخية، وضع برنامج للحفاظ على األسواق 
السياحية التقليدية من جهة اإلنفتاح على أسواق جديدة من جهات 

أخرى، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثلدضيسثلاصقليثعدو9:

السيدة الوزيرة السياحة القروية فرصة بالنسبة للفالح والقروي 
باش يقوي املداخيل ديالوا ما يبقاش فقط معتامد على الحليب وعلى 
اللحم وعلى الزرع، واليوم النتائج في هاد املجال راه غير مطمئنة، نعطيك 
واحد الرقم وعقلي عليه مزياّن، واشتغلي عليه 59 % اليوم من السياح 
اللي تيزوروا بالدنا، تيمشيو ملناطق لقروية وما تيصرفوا فيها ولو درهم 
واحد عالش هو داك ال�ضي اللي قلتي قبايلة، ألن مدة اإلقامة محدودة، 
وألن املسار السياحي ما وفرنا لهمش أماكن مناسبة باش يعاونو العالم 
القروي، وهنا غنجيوا في إطار املقاربة املندمجة ديال التنمية القروية، 

شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

السيد شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي 
آخر في املوضوع، إذن نمر للسؤال اآلخر هو سؤال متعلق بتصنيف مطار 
محمد الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

لان ئبثلايسدثمحمدثمع يط:

السيدة كاتبة الدولة صنف أخيرا مطار محمد الخامس من أسوأ 
اإلجراءات  عن  الدولة  كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا  عامليا.  املطارات 

املتخذة لتجاوز التصنيف؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة.
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لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حلث:

شكرا السيد النائب، مطار محمد الخامس هو أهم مطار وأول مطار 
في بالدنا، استقبل أكثر من مليون ونصف سائح في 2017، إنه الوجه 
األول واألخير للمغرب عند السائح، باإلضافة إلى تسهيل سفر أكثر من 7 
ماليين مسافر مغربي في 2017، أجبرو على املرور على هذا املطار بكونه 
محور الخطوط امللكية املغربية، أيا كان التصنيف العالمي، فقد صنف 
املجلس الدولي للمطارات الشهير، املطار محمد الخامس كأفضل مطار 
في القارة، بناء على معايير محددة ومنهجية علمية أو وكاالت األسفار 
edreams التي صنفت املطار محمد الخامس كاألسوئ في العالم، وفقا 
املكتوبة  التعليقات  على  استنادا  مصداقية  أية  لها  ليست  ملنهجية 
على موقعها اإللكتروني، ولكن مع هذا البد لنا من اإلعتراف بأن مطار 
محمد الخامس ال زال بعيدا على أن يعكس كما يجب سمعة املغرب بما 
يخص الضيافة وجودة اإلستقبال، وبالرغم من هذا بذلت جهود كثيرة 
لتحسين جودة الخدمات في املطار بما في ذلك العمل على استكمال 
املحطة الجوية الجديدة اللي غتحل في يونيو terminal1 وضع تطبيق 
معلوماتي للهواتف الذكية الويفي فابور، مخططات عمل لتسيير فترة 
رجوع جاليتنا من أرض املهجر، فضاءات جديدة لتحسين استقبال 
املسافرين إلى آخره، في املستقبل سوف تركز الجهود أكثر على تحسين 
تجربة العمالء في املطار، وتعتبر وحاليا أنماطا جديدة الستغالل املطار، 
وأخيرا وهادي أولوية ديالنا واحنا تنخدموا بكل جد مع الجهات املعنية 

لتقليص فترات اإلنتظار، وفي أقرب األحيان إن شاء هللا، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم تفضل.

لان ئبثلايسدثعبدثلالطسفثضشسد:

نحن متأكدون بأن الجهات التي روجت لهذا التصنيف املجحف 
للمطار الدولي محمد الخامس، هي جهات مغرضة، ولعلها تخدم أجندة 
دولية منافسة لترشيح املغرب لكأس العالم، ولكن السيدة الوزيرة كما 
يقول املثل، رب ضارة نافعة، هذا يدفعنا للوقوف على مجموعة من 

النقط السوداء التي يعاني منها املطار،

أوال: ضرورة اإلهتمام بواجهة املطار، ونشكر باملناسبة مجهودات 
السيد عامل إقليم النواصر الذي أشرف على توسيع وتجويد وإنارة 

الطريق املؤدية للمطار؛

ثانيا: البد من العمل على تسريع الخدمات األمنية البطيئة باملطار؛

ثالثا: يجب العمل كذلك على تسريع تسليم األمتعة للمواطنين؛

رابعا: البد من خلق املزيد من الفضاءات املرتبطة براحة املسافرين، 

بعض  عكس  على  املطار  بداخل  مسجد  إنعدام  باملناسبة  ونسجل 
املطارات الدولية كأرلي ومطار إسطنبول؛

خامسا: نطالب باإلسراع بتشغيل املحطة رقم واحد؛

اإلقتصادية  بالعاصمة  املطار  ربط  على  العمل  ضرورة  سادسا: 
التي أصبحت تظم قطبا ماليا دوليا باملزيد من وسائل النقل الطرقي 

والسككي وتوفير قطار على رأس نصف كل ساعة؛

أخيرا يتساءل الرأي العام عن مآل مشروع ror الذي سيربط املطار 
بمحيطه، وشكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثضئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثمحمدثأبدضلض:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة الوزيرة، املواطنين تيتساءلو عالش طولتو املنع، العائالت 
اللي كيمشيو مع املسافرين للمطار كتمنعوهم من دخول املطار، انتقبلة 
إيال كانت حاالت خاصة، ولكن باش يمتد هاذ املنع سنين هاذ ال�ضي غير 
مقبول، هذه مؤسسة عمومية ما�ضي من حقكم تمنعو املواطنين، من 

حقكم تنظمو ولكن املنع ال، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ما كاينش، 
تفضلي السيدة الوزيرة.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حلث:

كنشكر السيد النائب املحترم على االقتراحات اللي غتكون النهار 
غتخاذ بعين اإلعتبار، بغيت غير نواجب على السؤال املنع الولوج إلى 
املطار هو حقيقة هو هاذ ال�ضي أمني، هاذ السؤال أمني وما�ضي املطار 
كان  منين  أمنية  املشكلة  يدخلوش  ما  أو ال  يدخل  كيقرر واش  اللي 
واحد الحادثة في بروكسيل من تماك تقرر بأن راه املطار ما يدخلو غير 

املسافرين، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال اآلخر هو السؤال رقم 29 
ولكن نزوال عند طلب السيدة الوزيرة نحن سندرجه مباشرة ألنه له 
بالقطاع هو السؤال متعلق بتطوير، السؤال متعلق بتطوير  عالقة 
النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا  السياحية  للموارد  التحتية  البنية 
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املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب املحترم 
لوضع السؤال.

لان ئبثلايسدثحينثبوضك ان:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة كاتبة الدولة، من بين األسباب التي ال زالت تعترض تحقيق 
هدف الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول سنة 2020 هو ما تعرفه 
البنية التحتية املؤدية للموارد السياحية من أوضاع كارثية وخاصة 
الطرق واملسالك باملناطق الجبلية والقروي، لذلك السيدة كاتبة الدولة 
نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التي سوف تتخذونها من أجل توفير 

الشروط املالئمة لتصميم املواقع السياحية ببالدنا؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة الجواب لكم.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث بوط اب،ث ملس ءث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو9ث ولانقلث

لملكلفلثب ايس حل:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل إن املغرب يتوفر على مواقع 
سياحية إستراتيجية ذات مؤهالت طبيعية مهمة، إال أن بعض هذه 
املواقع يظل صعب الولوج من طرف السياح، في هذا الصدد يجدر 
اتفاقية  على  التوقيع  تم  للسياحة  األخيرة  املناظرة  خالل  أنه  الذكر 
شراكة بين وزارة السياحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تهدف 
إلى وضع برنامج من أجل تسهيل ولوج السياح إلى املناطق الجبلية، 

والنهوض باملنتوج السياحي الداخلي.

يهدف برنامج هذه اإلتفاقية إلى إعادة تهيئة العديد من املسالك 
والطرق بما في ذلك تدعيم وتوسيع أو بناء طرق جديدة من أجل فك 

العزلة واستثمار طاقات سياحية بهذه املناطق.

لتفعيل هذه البرامج تم توقيع مذكرة دورية من أجل إشراك املصالح 
املحلية لوزارتي السياحة والتجهيز من أجل بلورة مقترحات املسالك 
والطرق الواجبة إعادة تهيئها على مستوى جميع جهات اململكة. لقد 
تجندت تجندت املصالح الجهوية للوزارتين من أجل بلورة االقتراحات 
وتقدير الكلفة املادية التي ستتطلبها تهيئة هذه الطرق، وقد تمت مراسلة 
اإلدارات الترابية إلدراج هذه البرامج الجهوية ضمن أولويات الجهة في 
إطار برنامج التنمية القروية، إذن هاذ ال�ضي بين اللوجستيك والسياحة 
راه البرامج تدارو دبا خاصهم يتفعلو وراه تدارو املراسالت وهاذ ال�ضي 

في طريق التفعيل، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثحينثبوضك ان:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، ال يخفى عليكم أن بالدنا 
تزخر بمؤهالت سياحية متنوعة طبيعية وثقافية وحضارية كما هو 
املثال ملضايق تودغة ومضايق دادس ومنطقة أوزيغين الجبلية واملآثر 
بإقليم  صدينا  ومدينة  الوحدة  سد  وكذلك  بوكافر  لجبل  التاريخية 
بهاته  للساكنة  اليومية  املعيشة  تعتمد  إذ  طويلة،  والالئحة  تاونات 
األنشطة  بعض  جانب  إلى  أساسا  السياحية  العائدات  على  املناطق 
الفالحية البسيطة إال أن هاته املناطق، السيدة الكاتبة الدولة، تعاني 
منطقة  يجعلها  مما  التضاريس،  ووعرة  التحتية  البنية  من هشاشة 
معزولة ما ينعكس سلبيا على طموحات وتطلعات الساكنة. ومن هذا 
املنطلق ندعوكم السيدة كاتبة الدولة إلى دعم هاته املناطق لفك العزلة 
واملعنوي  املادي  بالدعم  فيها  املحلي  اإلستثمار  تشجيع  وكذلك  عليها 
وكذلك تسهيل املسطرة القانونية إلنشاء الوحدات السياحية مراعاة 
لخصوصيات املنطقة دون أن نن�ضى التقليص من العبء الضريبي على 
والسياحية عامة،  واملتوسطة خاصة  الصغيرة  الفندقية  املؤسسات 

وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
السيدة الوزيرة ليس هناك تعقيب لكم، إذن نشكركم السيدة الوزيرة 
على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي املكلف 

باإلسكان ونرحب بالسيدة الوزيرة السؤال األول مباشرة سؤال عن 

البرنامج الوطني مدن بدون صفيح للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

لان ئبثلايسدثأحمدثبريجل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة كاتبة الدولة، تبنت الحكومة استراتيجيات عديدة في ميدان 

السكن اإلجتماعي معتمدة على مجموعة من البرامج أهمها البرنامج 

الوطني مدن بدون صفيح لكن رغم املجهودات املبذولة لم يتم البلوغ 

لألهداف املسطرة واملتمثلة أساسا في القضاء على األحياء الصفيحية 

السياسات  وعجز  إخفاق  على  يؤشر  ما  وهو  الالئق.  الغير  والسكن 

املنتهجة في هاد القطاع، فما هي السياسات التي تنوون انتهاجها في هذا 

الشأن خاصة امللفات العالقة منها؟

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزيرة.
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لايسدةثف طنلثاكحسل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسك 3ثوسس سلثلملدينلثلملكلفلثب إلسك 3:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال، إال أنه في 
البداية ال أشاطركم الرأي بأنه برنامج عرف إخفاق أو فشل، إنما هو 
برنامج ربما لم يصل إلى األهداف املسطرة وسأتقاسم معكم املسببات 

والصعوبات التي الزال هذا البرنامج لم يصل إلى األهداف املسطرة:

أوال-هاد البرنامج انطلق في 2004 وكان مخصص لواحد 270 ألف 
أسرة إال أنه بعد تحيين اإلحصاء اتضح أن عدد األسر وصل إلى 420 

ألف إذن هاد العدد داألسر اللي ارتفع شكل بعض الصعوبات.

ثانيا- البرنامج كان اتفق من أجله في إطار 85 مدينة اليوم اعلنا على 
58 مدينة بدون صفيح والحمد هلل وأبشيروا غدا إن شاء هللا سنعلن 
مدينة البروج بدون صفيح إن شاء هللا في هاد العدد اإلجمالي ديال هاد 
األسر اليوم وصلنا لواحد 81 % داملعالجة ديال هاد األسر بحيث تمت 
استفادة ديال 277 ألف و583 أسرة استفادت و 61 ألف 878 أسرة 
خاصها ترحل، باقى لنا واحد 19 % هي موزعة في املحور اللي غادي من 
الدار البيضاء حتى العرايش فيه واحد 25 ألف أسرة معنية بوحدات 
في طور الدراسة وباقى لنا بصدق واحد 56 أسرة تنتظر البرمجة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثأحمدثبريجل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

الهدف من طرح السؤال السيدة كاتبة الدولة هو التنبيه والتذكير 
الدار  مدينة  مثال  أعطي  امللف،  هاد  يعرفه  الذي  الخطير  بالتراجع 
البرنو�ضي،  البيضاء بالخصوص منطقة ديال سيدي مومن، سيدي 
عين السبع، الحي الحسني، عين الشق، سيدي عثمان، موالي رشيد، 
بن مسيك وامللفات كثيرة ومتعددة، مثال االتفاقية ديال في 2006 كاريان 
الرحامنة باقي اآلن ما تحيدت منو حتى بركة، سيدي مومن القديم دوار 
اوالد الغالية، ملف ديال غزة ديال شالة وليلي زرهون، كذلك واح 
اللي  املواطن  ديال  اإلستفادة  تحيين  عدم  وهو  جدا  سلبية  النقطة 
متزوج في 2010 و 2011 و2012 و2013 ما يستفدش من هاد البرنامج 
هذا مشكل خطير جدا، عدم وجود مقاربة تشاركية يتم ترحيل الناس 
على بعد 25 30 كلم من قلب الدار البيضاء خارج املدار الحضري، عدم 
وجود التجهيزات األساسية، النقل، الطرق، مؤسسات مستوصفات، 
دور الشباب، فضاءات ديال الثقافة، ما كاين حتى �ضي حاجة نهائيا، 
ب 

ّ
كتطل الرخصة  البرنامج،  فهاد  املتدخلة  املصالح  مواكبة  عدم 

واحد عامين 3 سنين عاد باش كياخد الترخيص ديال واحد املشروع 

اجتماعي، كذلك  تجاري وال هذا، مشروع  ما�ضي مشروع  اإلجتماعي 
توسيع صالحيات اللجان املحلية واإلقليمية، تيقول لهم حنا تتقول 
لنا الوزارة، تيقول لنا املركز عاد باش كنفكو املشاكل ديال املواطنين 
املحلية، إدارة اإلستقبال التي يستقبل، العماالت اللي كتستقبل هاد 
الناس  هادوك  كينسجمو  باش  كثيرة  يجدون صعوبات  هادو  الناس 
وال كيتكيفو مع ديك املنطقة املناطق اللي اللي كاينة، إعادة النظر في 
تصاميم التهيئة ال بد من إعادة النظر تصاميم التهيئة ووثائق ديال 
التعمير باش هادوك الناس يكونوا تمة في إطار إعادة الهيكلة، في إطار 

تخصيص..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاع يض:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، وصراحة هناك مجهودات كثيرة 
كتدار، ولكن لألسف راه باقي هاديك 420 ألف اللي ذكرتي راه مازال 
غتزاد ايال قمناش بالالزم اآلن، ولكن السؤال ديالنا احنا اآلن السيدة 
الوزيرة أننا راسلناكم في املوضوع كتابة وتكلمنا معكم في هذه القبة، 
ولكن لحد اآلن ما جانا حتى جواب بخصوص عمالة الصخيرات تمارة، 
عمالة الصخيرات تمارة تعتبر اآلن ثاني تجمع سكني بدور الصفيح، 

فلهذا نريد منكم جوابا واضحا في املوضوع، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

السيدة  آخر  سؤال  هناك..؟  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة يمكن لك، السيد الوزير يمكن لك ترتاحي، غندوز ل..غير هللا 
ير�ضي عليكم التزموا غير نرجعو، التزموا األماكن ديالكم، احنا غادي 
لقطاع  نمرو  غادي  إذن  ل..،  ننتقلو  غادي  الوزيرة،  السيدة  نخيرو 
التنمية القروية واملياه والغابات، نرحب بالسيد الوزير على األسئلة 
والسادة  للسيدات  القروية  التنمية  واقع  األول، عن  والسؤال  اثنين 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثسسد9ثحينثلابحرلو9:

شكرلثلايسدثلارئيس،

أزيد  تخصيص  تم  أنه  املعلوم  من  املحترم،  الدولة  كاتب  السيد 
من 55 مليار درهم من أجل برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية، وبالرغم من أن هذا البرنامج يقوم على مشاركة 
قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية إال أن املالحظ 
أن مجالس الجهات هي التي تساهم لوحدها في تمويل هذا البرنامج. 
ولذا فإننا نسائلكم السيد كاتب الدولة املحترم عن اإلجراءات املتخذة 

لتفعيل هذا البرنامج الطموح؟ وشكرا.
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لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفلث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لابحر9ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

املعلومة  هاد  بعدا  ليكم  نصلح  النائب  السيد  اسمحتي  إيال  أوال 
بحيث أن ما�ضي فقط الجهات هي اللي عطات 40 %، ألن تم تعبئة 
جميع املوارد بما فيها بطبيعة الحال الجهات، ولكن كذلك صندوق 
البشرية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  التجهيز  ووزارة  القروية  التنمية 
واملكتب الوطني للمياه والكهرباء وجميع املتدخلين بحيث أن تجمعات 
ما مجموعه 8.31 مليار درهم اللي من طبيعة الحال منذ غشت املنفرط 
بدات يعني التجهيزات وبدا العمل بهاد البرنامج. وبالطبع كذلك فيما 
يخص 2018 هناك كذلك يعني جميع املراحل تم كذلك التجاوب معها 
بحيث اآلن كاينة واحد 7.36 مليار درهم اللي بدات املبالغ عند اآلن في 
حوزة les ordonnateurs les sous-ordonnateurs في جميع املناطق 
وهاد التجهيزات سارية املفعول، فبالتالي هاد البرنامج هذا الهدف ديالوا 
تتعرفوها كاملين، يمكن التذكير ديالها كاين فك العزلة وكاين الولوج 

للخدمات األساسية اإلجتماعية لصالح الساكنة القروية، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمرلدثاكوضش:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، العالم القروي كان وال يزال موضوع مجموعة ديال 
البرامج والتدخالت ومجموعة ديال االستراتيجيات منها ما هو وطني، هاد 
البرامج رصدت لها مبالغ مالية مهمة إال أنه ولألسف تظل نتائجها دون 
املستوى املطلوب والسبب يرجع إلى أمرين حسب تصريح للسيد رئيس 
الحكومة وهو نجاعة وحكامة هذه البرامج، وهنا نعيد طرح السؤال 
السيد الوزير، ماذا تقرر في هذا املوضوع ملعالجة هاد اإلشكال؟ أضف 
وتخلق  بحدة  تظل مطروحة  أخرى  إشكاالت  الوزير  السيد  ذلك  إلى 
مآ�ضي بالنسبة لإلنسان القروي عموما والتي تستوجب أخذها بعين 
اإلعتبار ومعالجتها في أقرب وقت، ونذكر منها ضعف مردودية وآداء 
بالعالم  املتواجدة  الترابية  العمومية والجماعات  اإلدارة واملؤسسات 
مواكبة  وغير  بطيئة  عموما  تظل  اشتغالها  وتيرة  أن  حيث  القروي، 
وتفتقر إلى املوارد البشرية الالزمة وإشكاالت أخرى مرتبطة بمنظومة 

التعمير بالوسط القروي والتي تقت�ضي ملعالجة آنية تأخذ بعين اإلعتبار 
ضرورة  الوزير،  السيد  ذلك،  إلى  أضف  القروي  املجال  خصوصية 
احترام آجال إنجاز املشاريع املبرمجة بالعالم القروي حيث في الغالب 

هذه املشاريع..

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع ال يوجد، السيد الوزير.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لابحر9ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

نذكركم كذلك السيد النائب املحترم أن الحكامة تغيرت، بحيث اآلن 
هناك اقتراح ديال البرامج من طرف املجال املحلي من طرف الجهات 
وكذلك التنفيذي ديال هاد املشاريع في الجهات وما كاين حتى �ضي تعثر 

ديال هاد البرنامج اآلن هو ساري بصفة عادية جدا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، ونشكركم على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة لنمر إلى القطاع وراه قلت واش كاين، سؤال؟ عفوا آه 
عفوا. صحيح عفوا ال�ضي الحجيرة إذن سؤال عن االستثمار في املجال 
الغابوي راه خوفنا على السيدة الوزيرة تشطرنا معها خالنا كيف ما 
تجاوزنا السؤال ديالها بقى بالنا معها. إذن السؤال اآلخر عن اإلستثمار 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الغابوي  املجال  في 

األصالة واملعاصرة تفضل ال�ضي الحجيرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثللحجيرة:

سلمات للسيدة الوزيرة عواشر مبروكة، نسائلكم السيد الوزير 
بخصوص اإلستثمارات في املجال الغابوي وطرق توزيعها على املستوى 

الجهوي ما بين األقاليم ما بين الجهات اململكة؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لابحر9ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

في  جدا،  املهم  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الحقيقة اإلستثمارات اللي كاين هي استثمارات عمومية، هناك يعني 
االستثمارات  فهاد  الخصوصية،  اإلستثمارات  يخص  فيما  محدودية 
هادو أساسا هي للتشجير ثم كذلك لحماية املوارد املائية في املناطق اللي 
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تيكون فيها يعني بعض البارجات، فاآلن اللي احنايا بصدده هو القيام 
بواحد الدراسة شاملة لكافة هاد القطاع هذا لجلب هاد اإلستثمارات 
ونرفعوا القيود واملعيقات فيما يخص أوال النصوص التشريعية اللي 
تمكن املستثمر الخاص باش يمكن يدخل فهاد امليدان هذا، ألن الغابة 
اآلن نحن بصدد فقط حماية هاد املوارد هادي الطبيعية والتعددية 
البيولوجية ولكن البد أن نمروا ملرحلة أخرى وهي مرحلة اإلستثمار في 
هذا القطاع هذا، هناك اآلن بعض اإلستثمارات فيما يخص السكان 
املجاورين اللي تيستافدوا من هاد املوارد هذه والتثمين ديالها، ولكن 
بمجهودات  القيام  يعني  بصدد  واحنا  جدا  محدودة  يعني  املسألة 

إضافية، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضل.

لان ئبثلايسدثمحمدثللحجيرة:

بأن االستثمارات  إقراركم  الوضوح ألنه  الوزير على  السيد  شكرا 
اللي كاينة هي محدودة خجولة ال ترقى النتظارات املغاربة خصوصا أن 7 
داملليون داملغاربة هم يعيشون بمحيطات هذه الغابات ولكن اللي خطير 
حتى اإلستثمارات اللي كتدار تتحول إلى صراع يومي ما بين مصالح املياه 
والغابات وما بين الساكنة ألن ما كاينش التشاور والتشارك وإشراك 
املواطنين وذوي الحقوق في مثل هذه اإلستثمارات، كاين مناطق اللي 
فيها الزيتون 20 عام و30 عام وأكثر وكاين مناطق اللي السكان كيستغلوا 
األشجار املثمرة فإذا به تأتي مصالح املياه والغابات وتترامى وتتحول إلى 
صراعات في بعض األحيان تكون هناك حوادث مؤملة، أكثر من ذلك كاين 
إشكال آخر ديال التحديد اإلداري وكاين وثائق اللي عند الساكنة اللي 
تعود إلى مراسيم خريفية يعني تعود لسنوات لكن الغابة حافظوا عليها 
ممتاز ولكن كيفاش نخليوا الساكنة املجاورة للغابة تستافد إجتماعيا 
واقتصاديا بمشاريع تنموية خصوصا أن العدد هو جد مهم، عندما 
يتعلق األمر بضرر يهم الغابة هاد الساكنة هي التي تتواجد في الصف 
األمامي حريق السكان املجاورين للغابة هم يكونون في الواجهة هم من 
يتصدون للحرائق، وبالتالي كنت كنتمنى لو أنه حتى الدعم الذي يأتينا 
من االتحاد األوربي مثال في 2013 ال نعرف كيف وزع ما بين الجهات 
وهناك محيطات باملجال الحضري ديال الغابة فيها استثمارات بشكل ال 
نعرف كيف ينزل ونستثمر في املحيطات بجانب املدن ولكن السكان اللي 
في املجاالت الغابوية يعانون من الفقر والهشاشة والعزلة وبالتالي خاص 
التسريع بشكل سريع أكثر البرامج اللي عندها عالقة بضمان كرامة 
اإلنسان الجبلي والقروي واإلنسان املجاور للغابة باش يمكن ينخارط 

في املنظومة.

لايسدثضئيسثللجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ السيد الوزير.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفل=ث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لابحر9ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

أوال اسمح لي السيد النائب املحترم، ما كاين أي ترامي، كل ما تقوم 
به إدارة املياه والغابات هو يخضع للقانون، للقوانين الجاري بها العمل. 
هذا من جهة، من جهة أخرى، املخاطب ديالنا األسا�ضي هو السكان 
املجاورين للغابات، وكاينة 180 جمعية ديال هاد السكان هادو، اللي 
هما شركاء فيما يخص استغالل املوارد الغابوية اآلن. واحنا بغينا نزيدو 
إلى األمام باش يمكن لينا هاد السكان هادو، بطبيعة الحال، تيعيشو 

أساسا إن لم أقل بصفة واحدة أنه تيستغلو هاد املكان هذا...

لايسدثضئيسثللجليل:

إلى القطاع  شكرا السيد الوزير، معذرة انتهى الوقت. واآلن نمر 
نرجعو  كتفضلي  اشنو  الوزيرة  السيدة  املستدامة،  بالتنمية  املكلف 
للسؤال ديالك وال نعطيوك فرصة ترتاحي ونرجعو ليك. إذن نمشيو 
للقطاع املكلف بالتنمية املستدامة. فيه سؤالين، السؤال األول عن 
تلوث الهواء بمجموعة من املدن للسيدات والسادة... السيد الوزيرة 
اللي بغيتي أشنو؟ نرجعو .. إذن كنتي غتجاوبي السيدة الوزيرة، عقلتي 
على السؤال؟ تفضلي خير إن شاء هللا كنتمناو الخوف ديالنا عليك يكون 

أكثر من الضرر، تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثف طنلثاكحسل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسك 3ثوسس سلثلملدينلثلملكلفلثب إلسك 3:

شكرلثلايسدثلارئيس،

أوال معذرة، ما خديتش بالي من الدرج اللي كاين هنا في البرملان، 
والحمد هلل سليمة. بغيت نرجع للتعقيب ديال الدار البيضاء اللي احنا 
واعيين بصعوبة ديال مدن الصفيح في الدار البيضاء. أوال لندرة العقار، 
ثانيا غالء العقار في الدار البيضاء، وكيفما قلتو السيد النائب املحترم، 
الناس الليرحلنا، كنا مضطرين باش نحطوهم خارج املدار الحضري، 
ولكن كان خص القطاعات األخرى من النقل والصحة والتعليم لتوفير 

التجهيزات األساسية.

فيما يخص الصخيرات-تمارة، صحيح كاين واحد تكتل كبير ديال 
مدن الصفيح، واليوم نحن منكبين كنشتغلو مع الجماعة الترابية ديال 
باش  أساس  للوزارة، على  الخارجية  واملصالح  العامل  والسيد  تمارة 
نخرجو إن شاء هللا بواحد النتيجة، اللي كيفاش يمكن لنا نسرعو الوتيرة 
ديال هاد البرنامج، اللي كان دائما من األولويات ديال الحكومة وال زال. 
ولألسف نظرا لإلكراهات ديال عدم انخراط بعض األسر فهاد البرنامج، 
والصعوبات إلى الولوج إلى القروض البنكية، وكذلك ندرة العقار كيفما 
ما  البرنامج،  بهاد  املعنية  األسر  العدد  ديال  اإلحصاء  وارتفاع  قلت، 
تمكناش باش نوصلو ليه، ولكن كونوا على يقين بأن الحكومة بصفة 
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الداخلية، عاطين  وزارة  بتنسيق مع  والوزارة بصفة خاصة،  عامة، 
اإلهتمام الخاص لهاد البرنامج، حتى يمكن لنا أن نعلن 85 مدينة إن 

شاء هللا في حدود 2020 بحول هللا، وشكرا لكم.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، إذن نمر للسؤال املوالي هو سؤال عن نزوح 
السكن اإلجتماعي عن بعض األهداف التي وضع من أجلها للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية . تفضل السيد 

النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثلبرلهسمثبوغرن:

الساحلية  املغربية  املدن  من  العدد  واحد  الوزيرة،  السيدة 
والسياحية، يتم اقتناء الشقق اإلجتماعية بها لسببين: أوال تخصيصها 
للسكن اإلجتماعي، ثانيا لإلستثمار في الكراء. وعليه نسائلكم ونطالبكم 
السيدة الوزيرة باإلجراءات التي ستتخذونها لتحصين هذا املنتوج من 

هذه اإلختالالت؟ شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة لكم الجواب .

لايسدةثف طنلثاكحسل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسك 3ثوسس سلثلملدينلثلملكلفلثب إلسك 3:

شكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم لهذا السؤال املهم، اللي 
يمكن لي نأكد لكم هو أن باش نحلو هاد املشاكل وهاد املمارسات اللي 
ذكرتوها السيد النائب املحترم، والوزارة واعية بها. درنا واحد الدراسة 
واحد  كامالش  ما  هادي  أبريل،   24 نهار  ديالها  النتائج  تعرضت  اللي 
الشهر. هاد الدراسة شملت جميع جهات اململكة املغربية في املجال 
القروي والحضري، وكان بحث شامل مع املنعشين اللي كدير معهم 
الوزارة اتفاقيات، والعدد ديالهم 729 يعني واحد 1030 مشروع. وتم 
كذلك البحث لدى واحد العينة من الناس اللي اقتنو هاد السكن. 
وأشنو اللي توضح؟ توضح بأن واحد %10 ديال هاد الناس اللي شراو 
الديور في أجل أقل من 4 سنين، كما هو اتفق عليه باش يكون سكن 
رئي�ضي، كيكريو ومنهم جملة من الجالية املقيمة بالخارج. إذن حنا عرفنا 
بأن هاد املشكل كاين، واليوم كنشتغلو على كيفاش يمكن نراجعو دفتر 
التحمالت واملواصفات ديال هاد السكن اإلجتماعي، خاصة اللي جا في 

املناطق السياحية وال على طول الساحل، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثمصطفىثللحس :

شكرلثلايسدثلارئيس،

هو السيدة الوزيرة املحترمة، اإلشكال فين كاين؟ هو أن هذا سميتو 
السكن االجتماعي، ما معنى السكن االجتماعي؟ أن عندو واحد الفلسفة، 
كيستافد من الدعم ديال الدولة بواحد 40.000 درهم، وكيستافد من 
اإلعفاءات؛ إعفاءات ديال الضريبة على القيمة املضافة، إعفاءات على 
L›I.S ، إعفاءات عندها عالقة بالتسجيل وإعفاءات أخرى، إعفاءات 
مجموعة ديال اإلعفاءات. ما معنى أنه يدار هاد ال�ضي؟ معناه أنه دار 
لواحد الناس اللي استفادو منو، ذوي الدخل املحدود. ولكن كنالحظو 
مثال أن هاد الشقق اللي كدير مثال 25 مليون ديال السنتيم اللي املفروض 
يستفادو منها املغاربة اللي الوضعية ديالهم يعني، خصهم يستافدو منها 
كتم�ضي لجهات أخرى، كتم�ضي كياخدوها الناس سكن ثانوي، ما�ضي 
سكن رئي�ضي كما هو مطلوب في القانون وفي دفتر التحمالت. كيستافدو 
منها الناس باش كيكريها، كيكريها في الشتاء للطلبة وكيم�ضي يسكن فيها 
هو وفاميلتو في الصيف، يبقاو يتناوبو عليها في الصيف. يعني هادي كلها 
عدم انحراف ديال هاد املشروع كلو من املشروع، ألن املشكل عندنا في 
املغرب السيدة الوزيرة املحترمة، أنه عندنا واحد املسائل كنقومو بها 
نبيلة، كنخلصو واحد الدعم وال واحد املبلغ فحال صندوق املقاصة 
نفسو وال كذا، وال كيم�ضي كيستافدو من 9 على 10 في املحروقات، و1 
على 10 من الدراوش هو اللي كيستافد منو. نفس املشكل اللي غادين 
ليه فهاد الحالة هادي، يعني فين هما الدراوش اللي خداو هاد البرطمات، 
الحقائق، ما كافياش فيها هدي لجنة  حنا بغينا واحد لجنة تق�ضي 
استطالع وال كذا، خصنا لجنة تق�ضي حقائق، راه أموال خيالية اللي 
تصرفت على هاد ال�ضي ديال السكن اإلجتماعي، ما�ضي أموال، ماليير. 
غير اإلعفاء املتعلق بالنشاط العقاري 7 مليار درهم، 700 مليار سنتيم، 

النشاط املتعلق بالسكن االجتماعي 3 مليار...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ السيدة الوزيرة.

لايسدةثف طنلثاكحسل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسك 3ثوسس سلثلملدينلثلملكلفلثب إلسك 3:

شكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، أنا كنتقاسم معاكم هاد ال�ضي اللي أدليتو 
به، ولكن ال داعي لتهويل األمر. اليوم كيفما قلت لكم، درنا دراسة، 
والدراسة هاهي موجودة، يمكن نسلمها لكم السيد الرئيس، ويمكن 
لي نطلب من اللجنة املختصة باش نديرو واحد اللقاء وندرسو هاد 
الدراسة، ونشوفو مدى حجم اإلختالالت. صحيح أن كاين إختالالت، 
ولكن الحجم ديالها ال يتجاوز %10 واليوم كيف قلت لكم نحن منكبون 
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على مراجعة املواصفات ديال هاد السكن اإلجتماعي، وكتعرفو بأن باش 
الناس يستافدو من السكن االجتماعي، خصو يدلي بشهادة من الضريبة 
بأن ما عندوش الضريبة على �ضي دار أو ال على العقار أوال كيأدي الضريبة 
ديال الخدمات الجماعية. كاين بعض الحاالت يمكن لنا نعالجوهم، 
ولكن اليوم ما يمكناش نقولو بأن هاد السكن اإلجتماعي انحرف على 
الهدف ديالو، هو لبى الطلب ديال أكثر من %47 ديال الطلب. وهاد 
السكن متواجد فواحد ثالثة ديال الجهات: الدار البيضاء–سطات، 

فاس–مكناس، والرباط–سال–القنيطرة...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، معذرة انتهى الوقت وشكرا لكم السيدة 
شاء  إن  وسليمة،  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة 
هللا، سليمة. إذن نمر إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالتنمية 
املستدامة، نرحب بالسيدة الوزيرة، السؤال هو سؤال وحيد واحد 
أو سؤالين، عفوا. السؤال األول عن تلوث الهواء بمجموعة من املدن 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد 

النائب لكم الكلمة تفضل.

لان ئبثلايسدثللحيي3ثحريش:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدةثلاوزيرةثلملحترمل،

تعرف مجموعة من املدن املغربية خاصة اللي فيها وحدات صناعية 
تلوثا كبيرا في الهواء، وتعرفون أن هذا عندو تأثير على صحة وحياة 
املواطنين، مدينة آيت ملول مثال فيها منطقة صناعية كاين الضجيج، 
التلوت ديال الضجيج، كاين الروائح الكريهة وكذلك التلوث الظاهر 
ديال الهواء. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي التدابير واإلجراءات 

التي ستتخذونها حفاظا على صحة وحياة املواطنين؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاولفي،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثلاط قلثولملع د3ث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب اتنمسلثلمليتدلمل:

شكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

أتقاسم معكم هاد.. ما أقررتم في اإلشكال املتعلق بجودة الهواء 
باملدن املغربية، بل أكثر من هذا أن الدراسة اللي اعلن عليها وتكونوا 
قد اطلعتو عليها، تقول أن املغرب عندو كلفة سنوية تصل إلى 1,05 
الكلفة  هاد  أن  الشديد  ولألسف  الخام،  الوطني  الناتج  من  سنويا 
هادي كترجم فيما يتعلق بشقها الطبي، في شقها داألمراض وتصل إلى 
الوفيات على أن التقرير ديال هاد الدراسة تصل إلى.. في تقديرات 2200 

إلى 6000 وفاة. بالتالي ألول مرة، حنا أشنو درنا؟ ألول الحكومة اليوم 
كتوفر على برنامج جديد اللي هو البرنامج الوطني لجودة الهواء، اللي 
اعتمدتو اللجنة الوطنية لرصد وجودة الهواء في يوليوز 2017 وبدينا 
في 2018 في تفعيله، بحيث أن مراكش غادي نحولو ليها 5 مليون ديال 
الدرهم، أكادير 5 مليون ديال الدرهم، 6 مليون ديال الدرهم في مراكش 
من 2017 ل2030، وفي إجراءات متعددة على املستوى الوطني وعلى 
مستوى الترابي من أجل تولي عندنا آلية التقييس على املستوى الوطني 
وعلى املستوى الترابي ويولي عندنا تقرير سنوي، ثم تولي عندنا إجراءات 
عملية على املستوى الترابي من أجل الحد من هاد اإلشكاالت ديال تلوث 
الهواء على مستوى الوحدات الثابتة وكذلك املتنقلة اللي هي وسائل 

النقل.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثأسم ءثلان صفي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

القوانين  من  مهمة  ترسانة  على  يتوفر  املغرب  أن  املعلوم  من 
والنصوص التشريعية الرامية إلى الحد من التلوث وتوفير حماية أفضل 
للهواء، أهمها القانون إطار 99.12 والذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة. 

وعلى الرغم من هذا الزخم التشريعي وكذا املجهودات املبذولة من طرف 

وزارتكم، ومن مختلف الفاعلين في هذا القطاع، يسجل املواطنون عدد 
كبير من املخالفات ملقتضيات هذه النصوص والتي يترتب عنها ضرر 

كبير لساكنة املدن الكبرى واملتوسطة وحتى التجمعات السكنية. فعلى 

سبيل املثال، السيدة الوزيرة املحترمة، املنطقة الصناعية بإنزكان-آيت 

ملول التي تنبعث منها روائح كريهة بسبب عدم معالجة نفايات مصانع 

السمك، وأيضا الغازات امللوثة املنبعثة من املفاحم العشوائية بإقليم 

تارودانت، جماعة »مشرع العين« و«إدا وكماض« و«تالوين« والذي 
جعل حياة األطفال والشيوخ واملصابين بأمراض تنفسية مزمنة تتحول 

إلى جحيم.

بالحصيلة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نطالبكم  اإلطار،  هذا  في 

السنوية ألنشطة الشرطة البيئية، تفعيل املجلس الوطني للبيئة، نشر 

نتائج عمليات املراقبة للوحدات الصناعية، إخراج املخطط الوطني 

للمراقبة وأيضا تعزيز الشبكة الوطنية ملراقبة جودة الهواء، بإضافة 

محطات جديدة، وشكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثضئيسثللجليل:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 

املوضوع؟. ال يوجد، السيدة الوزيرة.
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لايسدةثنزهلثلاولفي،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثلاط قلثولملع د3ث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب اتنمسلثلمليتدلمل:

املدخل،  على  نتافقو  خصنا  هو  تطرحات  اللي  اإلشكاالت  وهاد 
النفايات املنزلية، عندنا  املدخل هو كيف ما عندنا برنامج وطني في 
برنامج وطني بالنسبة للنفايات الصناعية، اللي اليوم ألول مرة الحكومة 

عندها برنامج وطني لجودة الهواء، وعندنا فيه ثالثة مراحل:

املرحلة االولى، خاص تكون عندنا التغطية الوطنية، غنتقلو من 29 
محطة اللي بفضل املبادرة ديال مؤسسة محمد السادس للبيئة، كان 
عندها مبادرة متميزة رائدة في مجموعة من الجهات، اليوم غنغطيو على 
املستوى الوطني التغطية وحنا في 2018 راه حنا في إطار التحويل باش 

تكون عندنا الجزء األول اللي كايهم 2018؛

اللي  اإلشكاالت  هاد  التقييس،  عندنا  كايولي  الثانية،  املسألة 
هضرتي، ذكرتي أكادير، كاينة في الدار البيضاء، كيولي التقييس ثم...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت. عفوا، نمر إلى السؤال 
املوالي هو سؤال آني عن مشكل الغبار األسود الناتج عن تكرير الشمندر 
السكري للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية 

للتقدم واالشتراكية، السيد النائب املحترم تفضل مشكورا.

لان ئبثلايسدثأحمدثلاغزو9:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

السيدة كاتبة الدولة، سؤالنا إليكم السيدة كاتبة الدولة، يتعلق 
املجاورة  املناطق  منو  كتعاني  لي  املشكل  هاد   ،»bagasse« بمشكل 
ملعامل التكرير القصب السكري، و«bagasse« هو عبارة عن غبار أسود 
كثيف، تقذفه هاد املعامل. فما هي اإلجراءات التي تنوون األخذ بها من 

أجل معالجة هذا املشكل؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة الجواب.

لايسدةثنزهلثلاولفي،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثلاط قلثولملع د3ث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب اتنمسلثلمليتدلمل:

أوال، عمليا كيف ما كتعرفو على أن كتابة الدولة للتنمية املستدامة 
أول مرة كذلك كتدير برنامج سنوي فيما يتعلق باملراقبة لكل املحطات 
الصناعية الثابتة، املصنع املذكور اللي هو ديال تكرير الشمندر السكري 
في القريب، إن شاء هللا، غتكون عندو عمليات املراقبة، وكنشوفو إلى 
أي حد الوحدة الصناعية تحترم دفتر التحمالت، هذا املستوى. ولكن 

املستوى األسا�ضي، هو أن بالدنا تكون عندها إجراءات على املستوى 
الترابي، السيد العامل، السيد الوالي كيكون عندو إجراءات كيعرف 
املدينة جودة الهواء لحد اآلن ما عندناش، إذن هاد البرنامج الوطني 
لجودة الهواء ألول مرة اللي كانت عندو اإلعتمادات املالية وبدينا في 
التحويل ديالها اللي تعتمدت في 2018 : 12 مليون ديال الدرهم، وقلت 
أن بدينا في التحويل ألكادير ومراكش وكذلك الرباط اللي هي فيها هاد 
بالتالي   ،le pic الثانية كيكون عندنا فين عندنا  املصنع هذا، اآللية 
السيد العامل أو الوالي كذلك عن طريق التفعيل ديال اللجنة اللي كاينة 
للجنة جودة الهواء اللي كاينة جهويا ترابيا كتخاذ مجموعة اإلجراءات، 
بعد ذلك كيكونو عندنا كل املعطيات من أجل اتخاذ إجراءات في كل 
محل، وبالتالي امليكانيزم أصال خصو يّدار اللي ما كانش هادي، وهاد 
البرنامج، إن شاء هللا، غيديروه ألول مرة في تاريخ املغرب، باملناسبة حنا 
اخذينا عليه كذلك في التقرير األخير للبيئة، اخذينا عليه ألن خصوصا 
وأنه برمج في املالية العمومية، اخذينا عليه كذلك طلع من املؤشرات 

ديال املغرب فيما يتعلق بمكافحة التدهور البيئي عموما.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب هل هناك من تعقيب؟.

لان ئبثلايسدثأحمدثلاغزو9:

السيدة كاتبة الدولة هاد املشكل هذا خطير، خاصة أنه الساكنة 
ديال هاد املنطقة وخاصة ساكنة مدينة مشرع بلقصيري كتعاني من 
أمراض الربو، من أمراض الحساسية التنفسية، الجلدية. لذا تدخل 
املصالح ديال الوزارة ديالكم في أقرب وقت كيبقى أمر ملح جدا، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما..  شكرا السيد 
تعقيب أه تفضل.

لان ئبثلايسدثبوسله مثلاديش:

شكرلثلايسدثلارئيس،

اللي  القنيطرة  بحالة مدينة  الوزيرة  السيدة  أذكر  أن  أريد  فقط 
ديال  االمتعاض  تيشكل  واللي  األسود،  الغبار  من  هي  حتى  تتعاني 

الساكنة، شكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا، ما كاينش كنظن �ضي.. تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاولفي،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثلاط قلثولملع د3ث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثب اتنمسلثلمليتدلمل:

خصنا نجيو للجنة باش نتكلمو فعال على هاد املستويين، ألن هذا 
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مستوى آخر خاصة في ما يتعلق باملحطات الحرارية. وباملناسبة كذلك، 
غنديرو  والكهرباء،  للماء  الوطني  املكتب  مع  تعاون  كان  الحمد هلل، 
دراسة غنطلقوها فيما قريب نشوفو من هنا 2030 اإلجراءات العملية 
اللي غتكون، وبالتالي غتكون عملية فحص ميدانية ألن ما كاينش مشكل 
في قنيطرة، كاين مشكل في املحمدية والقنيطرة وبالتالي هادي مناسبة 
باش نعلن للرأي العام هاد الدراسة اللي غادي تقول لنا، إما غادي 
يكون عندنا تجديد les.filtres، وال كل اإلجراءات املتعين اتخاذها باش.. 

حتى هذا مستوى، املستوى الثاني...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا السيدة الوزيرة انتهى الوقت ونشكركم 
على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. لننتقل إلى القطاع األخر وهو 
القطاع املتعلق بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، ونرحب بالسيد 
الوزير الذي رافقنا منذ البداية. لك سؤال واحد، متعلق بالوضعية 
والسادة  للسيدات  االحتياطي  االعتقال  إطار  في  للسجناء  القانونية 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيدة النائبة املحترمة 

لكم الكلمة.

لان ئبلثلايسدةثف طملثأهلثتكروض:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

في إطار  تعرف السجون املغربية نسبة عالية جدا من السجناء 
بآجال  الجنائية  املسطرة  تنظمه  اعتقال  وهو  االحتياطي،  اإلعتقال 
املهول  التفاقم  هذا  الجنائية.  بالسياسة  خاص  ومنطق  محددة 
للمعتقلين اإلحتياطيين يفرض التساؤل عن وضعيتهم القانونية التي 
الجهاز  مع  تنسيق  في  ومراقبتها  السجون ضبطها  مدراء  على  تفرض 
القضائي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن مدى اإللتزام بالضوابط 

القانونية في هذا اإلطار؟ وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد وزير لكم الكلمة.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 3ثولملجتمعثلملدني:

لايسدثلارئيس،

لايسدةثلان ئبلثلملحترمل،

أوال، كما تفضلت باإلشارة هنالك أن الساكنة السجنية كتعرف 
واحد االرتفاع كبير على مستوى االعتقال االحتياطي، أزيد من %38 على 
حوالي 82 ألف سجين. هنالك املسطرة الجنائية، وهنالك أيضا القانون 
املنظم للسجون مع األخذ بعين اإلعتبار أن الذي يوجد في االعتقال 

االحتياطي راه هو له قرينة البراءة، بمعنى ما زال ما صدرش في حقه 
حكم نهائي يثبت اإلدانة بحكم نهائي، اإلجراءات:

ملدير  يمكن  ال  بالسجن،  واإليداع  االستقبال  مستوى  على  -أوال 
السجن أن يقبل شخصا في إطار االعتقال االحتياطي إال بمقت�ضى سند 

قانوني صادر عن السلطة القضائية املختصة؛

-ثانيا، على مستوى األجل ديال االعتقال، هنالك مقتضيات قانونية 
تلزم مديري املؤسسات السجنية قبل انتهاء األجل القانوني باملراسلة 
ديال السلطات القضائية املختصة لتذكيرها بالتواريخ ديال االنتهاء، 

ويطلب موافاته باإلجراءات التي ينبغي اتخاذها؛

-أيضا هنالك مسطرة لتلقي التصريحات والطعون التي تقدم من 
قبل املعتقلين االحتياطيين وتقيد في سجل خاص؛

-أيضا على مستوى اإليواء والتصنيف، ال يمكن إيواؤهم مع باقي 
القانون  بحسب  منفصلة وخاصة  أحياء  لهم  بل  املدانين،  السجناء 

واملقتضيات املؤطرة لذلك؛

-العالقة مع املحامين تتم في.. وينبغي في إطار مزارات خاصة تمكنهم 
بكل حرية وسرية من التخابر مع موكله في شأن القضايا التي هم يتابعون 
فيها والرسائل ديال السجناء االحتياطيين التي توجه إلى املحامين، ينبغي 
أن تكون في ظرف مغلق وأال تخضع للمراقبة املفروضة على رسائل باقي 

السجناء؛

-اإلفراج عن السجناء االحتياطيين أيضا القانون املنظم للمؤسسات 
السجنية يلزم باإلفراج الفوري؛

-أيضا عموم مراسالت السجناء االحتياطيين تخضع للمقتضيات 
التي تنظمها املادة 91 ...

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب، هل هناك من تعقيب؟ تفضلي 
السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثسع دثزخنسني:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

السيد الوزير، االعتقال االحتياطي إجراء استثنائي تتخذه سلطة 
التحقيق، واألرقام التي كشفت عنها مندوبية السجون وإعادة اإلدماج 
وأكدها التقرير ديال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان األخير، تشير إلى 
السيد  املعتقلين  أن هاد األمر أصبح قاعدة وليس استثناء، فنسبة 
بعض  وفي  السجناء،  مجموع  من   43% بلغ  كلو  املغرب  في  الوزير، 
األحيان، يعني، تفوق هاد النسبة هادي بحال مثال في السجن املدني في 
وجدة بلغت النسبة %89,21، وسجن عكاشة في الدار البيضاء بلغت 

النسبة 85,69%.
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هذه النسب السيد الوزير، تجعلنا نتساءل عن أسباب تنامي هذه 
الظاهرة املخيفة والتي تمس بشكل مباشر حقوق وحريات املتهمين، 
وتساهم في تنامي كذلك من جهة أخرى ظاهرة اكتظاظ السجون، ولعل 
أهم هذه األسباب هي السلطة املوسعة للنيابة العامة في تقرير االعتقال 
االحتياطي، وسوء تقدير سلطة املالءمة املخولة لهذه السلطة، والبطء 

كذلك في البت في القضايا أمام القضاء.

وفي األخير السيد الوزير، يجب اإلشارة إلى أن هناك ضرورة إلى إعادة 
ترشيد السياسة الجنائية، عبر حصر الحاالت التي يمكن اللجوء فيها 
إلى االعتقال االحتياطي، ومن خالل ضبط املداخل القانونية وتحديد 

اآلجال للبت في القضايا، فضال عن عقلنة الطعون املقدمة من طرف 

النيابة العامة في حق املعتقلين االحتياطيين، وشكرا.

لايسدثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيب في املوضوع؟ ما 

كايبانش أن هناك تعقيب. إذن السيد الوزير، إذا ما تبقى من الوقت، 

انتهى الوقت. إذن مرة أخرى، رمضان كريم، بهذا نكون قد استوفينا 

طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، شكرا للجميع، وضفعتث

للجليل.
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محررثللجليلثلا  منلثولا م ني3

لات ضيخ: االثنين 12 رمضان 1439ه )28 ماي 2018م(.

لارئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ثالث ساعات ودقيقتان ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة العاشرة.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  لألعم ل:  جدولث
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

لايسدثللحبيبثلمل اكيثضئيسثمجلسثلانولب،ثضئيسثللجليل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3.

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفهية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

وتجدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن جزأين؛ يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية والجزء الثاني يتعلق بباقي األسئلة. وإذا 
سمحتم، نشرع اآلن في طرح أسئلة الجزء األول، الجزء الذي يتضمن 
محورين اثنين، األول خاص بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والثاني 
يتعلق بموضوع الحوار اإلجتماعي. أعطي الكلمة اآلن في إطار املحور 
األول للنائب السيد الرئيس محمد مبديع بإسم فرق ومجموعة األغلبية 
الكلمة  لكم  الوطنية،  القضية  بمستجدات  املتعلق  السؤال  لتقديم 

السيد الرئيس.

لان ئبثلايسدثمحمدثمبديعثضئيسثلافريقثللحركي:

شكرلثلايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

جاء قرار مجلس األمن الدولي رقم 2414، ليؤكد على ضرورة إحراز 
تقدم نحو إيجاد حل سيا�ضي وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء 
املغربية. وذلك عقب التحركات الخطيرة ألعداء وحدتنا الترابية باملنطقة 
العازلة، وقرب الجدار األمني، رغبة منهم في فرض األمر الواقع ضدا على 

مقتضيات الشرعية الدولية.

لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن التدابير واإلجراءات 
التي قامت بها الدبلوماسية املغربية في اآلونة األخيرة للذود عن وحدتنا 
الترابية في مختلف املحافل الدولية، وما هي مبادرات الحكومة لوقف 
مناورات الخصوم لتغيير طبيعة النزاع وفرض سياسة األمر الواقع في 
مواجهة املقترح املغربي الجاد إليجاد حل نهائي لهذا النزاع املفتعل؟ 

وشكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
العوني  الفتاح  النائب عبد  السيد  املوضوع.  في نفس  السؤال  لطرح 

بإسم فريق األصالة املعاصرة.

لان ئبثلايسدثعبدثلافت حثلاعوني:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

يشهد ملف وحدتنا الترابية مستجدات وتطورات خطيرة في اآلونة 
األخيرة في ظل مؤامرات ومناورات الخصوم التي ازدادت شراسة وتكالبا 
وانحطاطا وخصوصا بعد صدور القرار األممي األخير حول الصحراء 
املغربية، فلقد جاء هذا القرار مخيبا آلمال خصوم وحدتنا الترابية، ال 
سيما فيما يتعلق برفض املنتظم الدولي تغيير طبيعة مهمة »املينورسو« 
ودعوتهم إلى إحصاء الساكنة املحتجزة في مخيمات تندوف، وإبرازهم 
للدور املحوري للجزائر في النزاع، وتنويهه بوجاهة مقترح الحكم الذاتي 
الذي تقدم به املغرب منذ سنة 2007 كحل واقعي لهذا النزاع املفتعل 
حول صحرائنا املغربية، ولعل أهم هذه التطورات تتمثل في التجاوزات 
لخرق  املستميتة  ومحاولتها  البوليساريو  لجبهة  األخيرة  واالستفزازات 
وقف إطالق النار، وإمعانا في التوغل باملنطقة العازلة من الصحراء 
واستقبال  »تفاريتي«،  بمنطقة  استعرض عسكري  وتنظيم  املغربية، 
سفراء ووفود أجانب وكل ذلك في إطار دعم واضح من الجزائر، وال نن�ضى 
تورط إيران وحزب هللا اللبناني في التآمر على وحدتنا الترابية عبر تقديم 

املساعدات العسكرية للبوليساريو املتواجدة فوق األرا�ضي الجزائرية.

وبالنظر ملا تقتضيه قضيتنا الوطنية األولى من تعبئة شاملة للدفاع 
عن سيادة وطننا ووحدة أراضيه، في إطار تدبير تشاركي وديمقراطي 
فعال، فإننا نسائلكم عن موقف الحكومة من هذه التطورات الخطيرة 
الترابية، وعلى الخطوات املتخذة على  في مسار ملف قضية وحدتنا 

ضوء ذلك؟ شكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد النائب، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
وفي نفس املوضوع الكلمة للسيد النائب آبا عبد العزيز.
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لان ئبثلايسدثعبدثلاعزيزثآب :

شكرلثلايسدثلارئيس،

إخولنيثأخولتيثلانولب،

الحقيقة الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يطرح كذلك، ما هي 
يعني تجاوب الحكومة وموقف الحكومة من هذه الخروقات إذا أنظرنا 
لعمالة  التابعة  »تفاريتي«  منطقة  في  هناك  فهي  املا�ضي  األسبوع  إلى 
السمارة، هناك يعني مناورة عسكرية ضخمة بكل األسلحة، وهناك 
تجمعات كبيرة كيفما قال األخ اللي فيها بعض سفراء الدول وبمباركة 
من الجزائر. هل رئيس الحكومة، هناك مسطرة وهناك تدابير لوقف 

هذا النزيف وهذه املشاكل املفتعلة للمملكة املغربية؟ وشكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم،ثللحمدثهللثولاصالةثولايالمثعلىث
ضسولثهللاثوآاهثوصحبه.

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

أوال أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب على طرح هذا السؤال 
تتوحد  التي هي موضوع وحدة وطنية  الوطنية،  القضية  في موضوع 
حولها كافة القوى الحية لألمة، وهي قضية سيادة وطنية، هي قضية 
يدافع عنها جميع املغاربة، وهي قضية يتابعها الجميع وتتعبأ مختلف 

القوى السياسية واملجتمعية للدفاع عنها.

ويمكن أن أقول منذ البداية، أنه والحمد هلل وخصوصا مع القرار 
األخير ملجلس األمن، سجلت القضية نقاط إيجابية على مستوى هاد 
وذلك  الدولية،  املحافل  من  عدد  مستوى  على  أيضا  ولكن  القرار، 
بفضل أوال التعبئة الكاملة للشعب املغربي وتوحده بفضل االنخراط 
املجال،  هذا  في  القوية  ومبادراته  امللك،  لجاللة  واملباشر  الشخ�ضي 
وأيضا بفضل الديناميكية املستمرة للدبلوماسية الوطنية. ويمكن أن 
أقول أنه اليوم، في كل أسبوع على األقل إن لم تكن مرتين أو ثالث مرات 
في األسبوع هناك نقطة اشتباك متواصلة مع االنفصاليين وباستمرار 
هناك رصد للدبلوماسية الوطنية ألي نوع من محاوالت االختراق أو 

اإلساءة إلى السيادة الوطنية ومواجهتها بما يلزم.

فهي أيضا موضوع إجماع وطني، وأيضا هي مبنية على إيماننا بأن حنا 
في واحد القضية عادلة، وهاد اإليمان ديالنا بأنها قضية عادلة هي التي 
جعلت مكونات األمة املغربية كلها تتجمع عليها. عادلة تاريخيا، عادلة 
قانونيا، عادلة سياسيا، وعادلة واقعيا أيضا، وأيضا فإن الحكومة 

جعلت من أولوياتها وكما قلنا من قبل أثناء عرض البرنامج الحكومي، 
رفع املجهود الدبلوما�ضي الوطني عن هذه القضية، ومواجهة خصوم 
الوحدة الوطنية والترابية، وإبطال مناوراتهم جعل هذا من أولويات 

أولويات الحكومة.

ومن هنا، رأينا عدد من النتائج اإليجابية في هذا املجال، الشك أنكم 
أيضا السيدات والسادة النواب كبرملانيين الحظتم وواكبتم وأسهمتم 
القضية،  الدفاع عن  في  الدولية  إسهام مباشر في عدد من املحافل 
ورأيتم كيف أنه ال تزال هناك من قبل جبهة اإلنفصاليين ومن يساندهم 
محاوالت لإلختراق مستمرة فهو عمل مستمر تقوم به جميع مكونات 

األمة البد أن نحيي جميع على ذلك.

وقد شكلت التوجيهات امللكية في هاد املجال واملتتالية في عدد من 
الخطب امللكية، والتصريحات التي وردت في هذه الخطب، والتي كانت 
قوية تؤكد أن املغرب ال يمكن أن يتنازل عن حقه بأي حال من األحوال، 
فكما قال جاللة امللك: »املغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن 
يرث هللا األرض ومن عليها«. هذه العبارة، وغيرها من العبارات مثل قول 
جاللة امللك في الذكرى 42 للمسيرة الخضراء: »ال حل لقضية الصحراء 
خارج سيادة املغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي التي 

يشهد املجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها«.

وأيضا يمكن أن أؤكد منذ البداية، ثالثا أن املقاربة للدفاع عن 
هذه القضية هي مقاربة شاملة، تأخذ بعين اإلعتبار جميع األبعاد. وقد 
قالت البالغات الرسمية آنذاك للخارجية املغربية، وقلنا وقلت من هذا 
املكان بأن املغرب مستعد لكل �ضيء للدفاع عن سيادته وعن وحدة 
أراضيه، مستعد لكل �ضيء، بما تعنيه هذه الكلمة من معنى. املقاربة 
الشمولية تحتاج إلى دعم اإلجماع الوطني، ترصيد املنجزات الوطنية 
سياسيا وديمقراطيا وحقوقيا واجتماعيا، فتقوية جبهتنا الداخلية أداة 
أساسية للرد على الخصوم، وأداة أساسية أيضا لتعبئة القوة الوطنية 

في هذا املجال.

أما بالنسبة لتطورات القضية الوطنية كما أشار إليها السيدات 
والسادة النواب، فأنتم تعرفون أنه بعد االستفزازات األخيرة التي قامت 
بها جبهة االنفصاليين في املنطقة العازلة، قام املغرب بقيادة جاللة امللك، 
برد فعل قوي بدء من رسالة جاللة امللك، القوية إلى األمين العام لألمم 
املتحدة، وأيضا التحركات الدبلوماسية الوطنية في األمم املتحدة وفي 
مجلس األمن، وأيضا التواصل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس 
األمن وباقي أعضاء مجلس األمن، وأيضا التحركات الوطنية املهمة. البد 
أن أذكر بأن ردود فعل األحزاب السياسية، ردود فعل البرملان املغربي، 
ردود فعل املنظمات املدنية والتي تبرهن على اإلجماع الوطني هي أيضا 
رسالة قوية يجب أن تتواصل، رسالة قوية إلى الخصوم على أن هذه 
املسألة ليست مسألة حكومة وليست مسألة نظام سيا�ضي فقط وإنها 

هي مسألة شعب ومسألة دولة بكل مكوناتها.
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بعدها، الشك أنكم السيدات والسادة النواب، تابعتم مجريات ما 
بعث تقرير األمين العام لألمم املتحدة، وأيضا قرار مجلس األمن 2414، 
والذي سجل عدد من النقاط اإليجابية لصالح املوقف املغربي باملقارنة 
مع قرار مجلس األمن السابق سنة 2017. وفي هذا القرار، أوال يعترف 
مجلس األمن بجهود املغرب، ويعترف مجلس األمن بأن املغرب تحلى 
بضبط النفس في قضية مؤثرة على سيادته، يقول: »وإذ يعترف برد 
املغرب املتزن على أحداث الشواغل املتعلقة باملنطقة العازلة« يقول 
القرار. وأيضا رحب القرار بالخطوات واملبادرات التي اتخذها املغرب، 
والدور الذي تؤديه لجنتا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللتان تعمالن 
في الداخلة والعيون كما يقول القرار، وأيضا رحب القرار بتفاعل املغرب 
مع اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 
وأيضا سجل القرار أنه يقرر الطلب الداعي إلى النظر في تسجيل الالجئين 
في مخيمات تندوف ويشدد على بذل الجهود في هذا الصدد، هادي كلها 
في مقدمة القرار. ثم بعد ذلك يسجل القرار على أنه يشدد على ضرورة 
إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سيا�ضي واقعي وعملي ودائم ملسألة 
الصحراء الغربية على أساس من التوافق وهذه كلها أمور مهمة بعضها 
يكررها القرار باملقارنة مع القرار السابق، وبعضها جبهة بأساليب أكثر 
دقة وأكثر استجابة وهذا هو اللي كيطالب به املغرب. ولكن األهم هو 
في النقطة السابعة والثامنة: »يعرب مجلس األمن عن القلق لوجود 
جبهة البوليساريو في املنطقة العازلة في »الكركرات« ويدعو إلى انسحابها 
الفوري« يقول القرار. النقطة الثامنة: »يعرب عن القلق إزاء إعالن 
جبهة البوليساريو عن عزمها نقل املهام اإلدارية إلى »بئر الحلو« ويدعو 
الجبهة إلى اإلبتعاد عن أي عمل من هذه األعمال املزعزعة لإلستقرار«، 
فهاد القرار في الحقيقة إنما هو إنصاف للمقاربة املغربية ألن فاش كنا 
اإلنفصاليين  جبهة  بانسحاب  كيطالب  املغرب  وكان  الحكومة  وكانت 
وعناصرها من املنطقة العازلة كان البعض يكتب ويستهزئ، لكن املغرب 
قوي  أيضا  ولكن  الحال،  بطبيعة  بشعبه  قوي  بمقاربته،  قوي  كان 
بنظرته املستقبلية انطالقا من الحل الذي يقترح لهذا النزاع الذي دام 
وجاء القرار ديال مجلس األمن كيأكد بأن املقاربة املغربية صحيحة، 

وأن هناك فعال تحديات في املنطقة العازلة.

لكن مع األسف الشديد، قامت بعد ذلك جبهة اإلنفصاليين في تحد 
سافر لقرار مجلس األمن هذا بمناورات كما قلتم السادة النواب، في 
»تيفاريتي«، وهي التي استدعت من جديد تحركا مكثفا للمغرب ووجهت 
عدد من الرسائل إلى األمين العام لألمم املتحدة، إلى الدول األعضاء، إلى 
رئيس مجلس األمن إلثارة انتباه إلى هذه اإلنتهاكات السافرة واملتكررة 
والتي هي تحد سافر لقرار أصدره مجلس األمن، لم يجف بعد مداده باقي 
ما داز عليه والو. وعبر املغرب على اإلدانة الشديدة لهذه االستفزازات، 
وهي تبين -هاد االستفزازات- كتبين حاجة وحدة املأزق الذي وصلت 
إليه جبهة اإلنفصاليين ومن يدعمهم، هم الذين في مأزق، أما املغرب في 
صحرائه، املغرب على أرضية صلبة من حقه، املغرب على أرضية صلبة 
من اإلجماع الوطني، ولذلك كان الرد قوي جدا من قبل الدبلوماسية 

املغربية وهو الذي أدى إلى أن األمين العام لألمم املتحدة في بالغ رسمي 
منذ أيام فقط، يوم 19 ماي 2018 في بالغ رسمي حذر األطراف األخرى 
من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم باملنطقة العازلة 
استئناف  مناخ مالئم،  الحفاظ على  إلى  ودعا  األمني،  الجدار  وشرق 
الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخ�ضي، ودعا إلى التحلي بأكبر قدر من 

ضبط النفس.

حسب  على  حقه  عن  الدفاع  سيواصل  املغرب  فإن  هنا،  ومن 
التطورات اللي غادي تجين بطبيعة الحال أنا كنحيي السيدات والسادة 
النواب اللي اختارو هاد املوضوع هذا السؤال الشهري فهاد الجلسة 
ألن هي جزء من الرد العملي املغربي باش عاود ثاني نوجهو رسالة قوية 
إلى خصوم الوحدة الترابية، أن هذه األمة موحدة في هذا اإلتجاه وراء 
جاللة امللك، وأن هناك ال تساهل وال تراجع عن الحقوق املغربية، 
نهائيا، وأن املغرب مستعد ألي خيار أيا كان للدفاع عن حقه والدفاع 
عن سيادته الوطنية والدفاع أيضا عن القانون الدولي وعن امليثاق 

الدولي وعن االتفاقيات التي أبرمت مع األمم املتحدة.

ثانيا فيما يخص الترافع املدني حول القضية الوطنية، ذلك أنه في 
إطار تعزيز الدور األسا�ضي للمجتمع املدني في الدفاع عن هذه القضية 
الوطنية، والتي ما فتئ جاللة امللك نصره هللا، يؤكد عليه، تم تسطير 
برنامج متكامل لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع عن القضية 
الوطنية، هذا برنامج بدأ منذ مدة وتكثف في املرحلة األخيرة، ألن حنا 
كنعتبرو أن املجتمع املدني عنده دور مهم وعنده دور أسا�ضي باش 
يدافع على هاد القضية، وأن تزويده باملعلومات وباآلليات واألدوات 

الكفيلة بأن يكون في مستوى هذا الدفاع �ضيء مهم.

صحيح أنه عدد من جمعيات املجتمع املدني قامت باألدوار ديالها 
مشكورة، وكتقوم بالواجب ديالها الوطني طيلة املراحل املاضية، ولكن 
حنا بغينا تقوم بأدوار أكبر وأدق وأكثر جودة وأكثر تأثير في املرحلة املقبلة. 
وهذا كيهدف باش نمكنو هاد جمعيات املجتمع املدني من التصدي 
املنابر  للطرح اإلنفصالي والتصدي الختراقات اإلنفصاليين في جميع 
املنابر اإلقليمية، وأن تكون قادرة على رفع  املنابر الدولية،  األممية، 
درجة التفاعل والرد والحضور فهاد املجال. هاد املشروع تيتضمن ثالثة 

محاور:

- املحور األول : إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين التفاعلي 
يستفيد منه املنخرط في هاد املنصة الرقمية، فيها عدد من البرامج 
للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية وإعطاء املستجدات وأساسيات 
الدفاع على هاد القضية. وهادي غادي تمكن الجميع حيثما كان مغاربة 
للمعلومة ويمكن  الوطن يمكن يوصل  الوطن ومن خارج  من داخل 

يتكونو عن بعد؛

املعنية  للجمعيات  سنوي  ملتقى  وإرساء  هو   : الثاني  املحور   -
بالترافع املدني حول القضية الوطنية، وقد شكلت لجنة تضم وزارة 
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الدولة  وزارة  الداخلية،  وزارة  الدولي،  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
املكلفة بحقوق اإلنسان، الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 
املدني إلعداد هاد املشروع ومتابعة  البرملان واملجتمع  بالعالقات مع 
تنفيذ هذا املشروع، وسيتم تنظيم امللتقى األول فهاد املجال بمراكش 

أيام 20-21-22 يونيو املقبل؛

املدني  تثمين مبادرات ومشاريع املجتمع  الثالث وهو  لكن املحور 
للترافع عن القضية الوطنية املوجودة أصال على األرض، وإرساء برنامج 
الفاعلين  لتكوين  املدني  املجتمع  جمعيات  مع  شراكات  عبر  وبرامج 
الجمعويين للشباب. وهاد ال�ضي تم فيه عدد من الجهود من بينها تنظيم 
املغربية  املنظمة  بورززات من طرف  البرنامج  هاد  من  األولى  الدورة 
للشباب بشراكة مع الوزارة املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني أخيرا 
منذ شهر تقريبا منذ أقل من شهر، وهي عشرات الشباب اللي شاركوا 
فيها وغادي نواصلو هاد الدورات، وهاد املبادرات التكوينية والتفاعلية 
مع املجتمع املدني، وكل من يريد اإلسهام في الدفاع عن هذه القضية 
هاد  في  الضرورية  والعملية  العلمية  واآلليات  باألدوات  وغنمدهوم 
الدفاع عن هذه  في  املدني  املجتمع  بأهمية  إيمان  كله  وهذا  املجال. 

القضية.

كانت كتدير وزارة  اللي  الجهد  بأن  أقول  أن  الحال البد  بطبيعة 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من قبل الزال مستمر في التفاعل 

مع السادة والسيدات البرملانيين بمجلس النواب ومجلس املستشارين، 

في كل قضية تهم قضية الصحراء، في كل موضوع قبل أي مهمة فهاد 

املجال ملدهم باملعطيات املحينة، وأيضا للتفاعل والنقاش حول هاد 

القضايا ألن هاد التفاعل مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

مهم جدا كتمكن من التزود باآللية بأحدث اآلليات والوسائل للدفاع 

عن هذه القضية.

مرة أخرى، البد أن أؤكد بأن هاد القضية هي قضية سيادة وطنية، 

والبد أن أؤكد بأن استمرار التعبئة الوطنية في هاد املجال �ضيء مهم، 

وال بد أن نحيي الشعب املغربي على الروح النضالية العالية التي يتمتع 

بها باستمرار عندما يتعلق األمر بهذه القضية. ونحن عازمون، إن شاء 

هللا، على اإلستمرار في الدفاع عنها بكل ما أوتينا، وكما قلت منذ قليل 

ال بد أن نوجه الرسائل تلو الرسائل لخصوم الوحدة الوطنية والترابية 

على أننا ال يهدأ لنا بال وال نتوقف إلى أن نصل، إلى إن شاء هللا، إلى إنهاء 

هذا النزاع بما يضمن الحق املغربي، بإذن هللا، والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

لايسدثلارئيس:

التعقيبات بإعطاء  شكرا السيد رئيس الحكومة، أفتح اآلن باب 

الكلمة إلى السيدة النائبة عزوها العراك بإسم بفريق العدالة والتنمية.

لان ئبلثلايسدةثعزوه ثلاعرلك:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3.

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلءثلملحترمو3،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

إن تناولنا اليوم للقضية الوطنية داخل البرملان لهو تأكيد جديد 
على أنها قضية املغاربة جميعا، ومن خالل ممثليهم، وجب إبقاؤها حية 
في وجدانهم وفي تحركاتهم من خالل فهم للوقائع وتحليل للمستجدات 
واإلحاطة باملعطيات. إن قضية الصحراء املغربية ذات األبعاد السياسية 
على  للحفاظ  املسؤولية جميعا  تحملنا  والجغرافيا،  بالتاريخ  ارتباطا 
جزء من أرضنا وهويتها وبدون ذلك لن يكون ملسار التنمية معنى ألن 

سيادة الدولة ووحدة أراضيها أولوية األولويات.

لذلك، السيد رئيس الحكومة املحترم، نحن نتطلع في فريق العدالة 
الدفاع عن  إلى مواصلة  النيابية  الفرق واملجموعة  باقي  إلى  والتنمية 
املصالح الحيوية للمملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، من أجل 
استباق التحديات التي تواجه الدبلوماسية املغربية والتي تحف ملف 
القضية الوطنية باملخاطر، وذلك درءا ملا تتعرض له من حرب استنزاف 
الجبهات األممية، واألوروبية،  الشرقية على كل  الجارة  شاملة تشنها 

واإلفريقية، والحقوقية، والجمعوية وغيرها...

لذلك، ال بد في البداية أن نسجل كفريق إشادتنا باإلشعاع الذي 
أضفاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، على رأس الدبلوماسية 
املغربية من خالل الدينامية التي أعطاها للعالقات مع الدول اإلفريقية 
جنوب الصحراء، في مختلف األبعاد اإلقتصادية والروحية واألمنية، 
مما جعل املغرب يتبوأ مكانة وازنة في محيطه اإلفريقي ويعود بقوة إلى 

عمقه اإلفريقي.

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

نثمن كذلك املجهودات التي تقوم بها الحكومة، والتي تقف على 
خط املواجهة املباشر للتصدي لكل املواجهات الخارجية التي تشن ضد 
الوحدة الترابية، وآخرها ما جرى منذ أسبوعين في اللجنة 24 املتفرعة 

عن اللجنة الرابعة لتصفية االستعمار.

عند  نقط  عدة  بالفعل  الحكومة، سجل  رئيس  السيد  التقرير، 
إيجابية، هنا ال بد أن نستحضر املوقف الحازم لألمين العام لألمم 
املتحدة في تقريره األخير حول الصحراء، املقدم ملجلس األمن، حيث 
وكذا  »الكركرات«،  بمنطقة  البوليساريو  تواجد  بشأن  موقفه  جدد 
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دعوته التي أطلقها في 6 يناير 2018 بعدم عرقلة حركة العبور التجارية 
واملدنية واالمتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم 
في املنطقة العازلة، وهو بذلك يجيب بشكل صريح على األباطيل التي 

روجتها األطراف األخرى على مدار السنة حول أرا�ضي محررة مزعومة.

إلى االنسحاب  البوليساريو  العام لجبهة  كما نسجل دعوة األمين 
من املنطقة العازلة مثلما فعلت في أبريل 2017 واالمتناع عن اتخاذ أي 
إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا في الوضع الراهن في املنطقة العازلة. 
ويجدر التأكيد هنا، أن التقرير قد أقبر املخططات السابقة واملتجاوزة 
وغير القابلة للتطبيق، ال سيما االستفتاء وأكد كذلك على هدف العملية 
السياسية املتمثل في التوصل إلى حل سيا�ضي على أساس التوجهات 

التي سطرتها قرارات مجلس األمن منذ 2007.

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

وإذ نقدر تأكيد التقرير على الواقعية وروح التوافق كمعيار للحل 
السيا�ضي للنزاع في الصحراء، إال أننا في املقابل نعبر عن القلق من بعد 
الفقرات األخرى لنفس القرار والتي تدعو إلى استئناف املفاوضات دون 
قيد أو شرط، مما يصب مباشرة في املطلب الجزائري االنفصالي الذي 
يعتبر املفاوضات هدف بحد ذاته ألنها تخدم البروباكندا االنفصالية في 

الداخل كما في الخارج.

البد كذلك السيد رئيس الحكومة، أن نخبركم بقلقنا إزاء التغا�ضي 
بالتقرير عن اإلخالء باقي املناطق األخرى، كبير الحلو وتفاريتي وغيرها.

عليها،  االشتغال  وجب  الحكومة  رئيس  السيد  مالحظات  هذه 
املعارك ال ولن تتوقف على كل الجبهات، اإلتحاد األوروبي كما اإلفريقي، 
في املحاكم الدولية، في البرملانات القارية والدولية، في مجلس األمن، 

مجلس حقوق اإلنسان وعلى الساحة اإلعالمية.

إن املخطط تحرك خيوطه الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها و40 
سنة، حيث شدد األمين العام لألمم املتحدة في التقرير املقدم ملجلس 
األمن على مسؤوليتها عن إطالة النزاع، داعيا هذه األخيرة إلى تقديم 
هذا  نواجه  أن  البد  لذلك  السياسية،  العملية  في  مهمة  مساهمات 
الدولة  بأقوى منه، تشارك فيه كل مؤسسات  املخطط االستراتيجي 
هذه  لكل  واستحضارا  مسؤوليته.  وحسب  موقعه  من  كل  املغربية، 
بديلة،  سيناريوهات  إعداد  ضرورة  إلى  انتباهكم  نلفت  االعتبارات، 
للخروج من املأزق والجمود الحالي وللمساعدة في إيجادها، نتساءل 
معكم: كيف تنوون مواجهة الدعوة إلى استئناف مفاوضات بال شروط؟ 
ماذا أعدت الخارجية املغربية لحسم املعركة في اللجنة الرابعة لتصفية 
االستعمار؟ علما أن املغرب هو من طالب بتقرير مصير ساكنة الصحراء 

سنة 1963 لتحريرها من االستعمار اإلسباني آنذاك.

والخطوط  الثوابت  على  مؤكدين  نحن  الحكومة،  رئيس  السيد 

الحمراء التي رسمها جاللة امللك في خطاب العيون 2015 وخطاب املسيرة 
الخضراء 2017، وعلى القيادة الحصرية لألمم املتحدة للمسلسل الذي 
من شأنه اإلفضاء إلى حل دائم وسيا�ضي مقبول من األطراف، نتصور 
واملقاربات  الرؤى  توضيح  إلى  بحاجة  أننا  والتنمية،  العدالة  بفريق 
وبين  الدبلوماسيين  بين  املهام  توزيع  ثم  االشتغال،  وآليات  املعتمدة 
البرملانيين بصفة خاصة، وبين كل الفاعلين الرسميين واملدنيين بصفة 
عامة. نحن بحاجة السيد رئيس الحكومة إلى رؤية إستراتيجية لتنسيق 
تدخالت كل طرف من موقعه، ولكن بكيفية متناغمة ومنسقة وبعيدة 

عن املوسمية وردود األفعال.

لذلك في هذا اإلطار، نقترح عليكم إحداث آلية مؤسساتية تساند 
عمل وزارة الخارجية وال تقوم مقامها بالضرورة، من خالل إحداث 
لجنة مشتركة مع البرملان إلسناد ومتابعة وتقييم مسار تسوية ملف 
الصحراء، نحن بحاجة، السيد رئيس الحكومة، إلى عمل في العمق، 
أعداء  الستراتيجية  عميق  وتحليل  دقيق  تشخيص  على  مبنيا  يكون 
املغرب، وكيفية اشتغالهم بعمل مبني على السيناريوهات االستشرافية 

داخل مختلف الهيئات واملحافل الدولية.

السيد رئيس الحكومة، البد من اإلشارة كذلك إلى التزام اململكة 
على  بينها  ومن  املغربي،  املوقف  من  واملرجعيات  املبادئ  إلى  الثابت 
الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء خارج سيادة املغرب الكاملة 
على صحرائه، ودعوة جميع األطراف إلى االنخراط وتحمل مسؤوليته 
كاملة إليجاد حل نهائي له، وااللتزام باملرجعيات التي اعتمدها مجلس 
األمن الدولي ملعالجة هذا النزاع اإلقليمي املفتعل باعتباره الهيئة الدولية 
الوحيدة املكلفة برعاية مسار تسوية النزاع، ثم مبادرة الحكم الذاتي 
التنمية وضمان  وتحقيق  النهائي  بطي  الكفيل  األمثل  الحل  باعتباره 

األمن واإلستقرار باملنطقة وتجنيبها خطر البلقنة.

لايسدثضئيسثللحكومل،

 أكد التقرير كذلك أن اململكة املغربية لن تقف مكتوفة األيدي، 
في انتظار إيجاد الحل املنشود، بل سيواصل عمله من أجل النهوض 
في  االستثمارات  أن  التقرير  ذات  وسجل  الجنوبية.  أقاليمنا  بتنمية 
الصحراء متواصلة والعديد من املشاريع تم إنجازها أو تم اإلعالن عنها. 
وهنا البد من انتهاز الفرصة كي نثمن انطالقة البرنامج التنموي لألقاليم 
الهامة  التنموية  املشاريع  من  جديد  جيل  عن  واإلعالن  الجنوبية، 
القضية  أولوية  أن  الدرهم، غير  ديال  مليار   77 يناهز  بما  واملهيكلة، 
مواطن  عن  الكشف  عن  كممثلين  تثنينا  أن  يمكن  ال  وحساسيتها 
القصور في السياسة املحلية والتنموية باملنطقة وعن معاناة املواطنين 
واملواطنات السيد رئيس الحكومة، من مظاهرة الفساد والريع الذي 
سبق أن كشف عنه التشخيص السابق لصياغة هذا البرنامج التنموي 
واالجتماعي  اإلقتصادي  املجلس  وضعه  والذي  الجنوبية،  لألقاليم 
والبيئي كمؤسسة دستورية. وتدعون في هذا اإلطار للمطالبة بالتقيد 
في  يوازيه ضرورة  تدبيرها،  في  املشاريع، والحكامة  إنجاز  في  بالنجاعة 
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الكاملة  املواطنة  مدخل  من  صحراء  مواطني  مع  التعامل  اعتقادنا 
وإقناعهم باملشاريع واالختيارات الكبرى، حتى يتملكوها ويدافعون عنها. 
وهذا في نظرنا يبقى تحققه رهين بتوطين رموز ذات مصداقية تحوز 
شرعية تمثيل ساكنة الصحراء، وتحث شبابها على االنخراط والتعبئة 

وتجنب فرض أشخاص بعينهم، احتراما إلرادة الساكنة في اختياراتها.

السيد رئيس الحكومة، قبل أن أختم، البد أن أنبهكم إلى معالجة 
من  خاصة  الوطن،  أرض  إلى  للعائدين  العالقة  اإلجتماعية  امللفات 
شيوخ وأطفال ونساء من أجل إدماجهم في املجتمع وإشراك قيادتهم 
في مسلسل املفاوضات، وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب سيدي إبراهيم 
الجماني بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئبثلايسدثسسد9ثلبرلهسمثللجم ني:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

السؤال  ألن  املستوى،  في  جواب  الجواب،  يكون  أن  بودنا  كان 
املطروح كان أعمق من اإلجابة اللي تفضل سيادتكم وأدلى بها حاال، 
معظم اإلجابات ديال التساؤالت موجودة في الشبكة العنكبوتية، في 

العالم االفترا�ضي ونشطاء الفايسبوك.

وباملناسبة حنا يعني نشير إلى هذه القضية ديال الفايسبوك، هاد 
النشطاء كينتظرو إجابات على تساؤالت ديالهم، ما�ضي باش نوصلوهم 
بلي هذه صرخات أو آهات ديال معاناة، بالعكس، الحكومة لها من 

الوسائل ومن اإلجراءات والبرامج باش تجاوب إجابات عملية.

القضية  ديال  واملستجدات  الوطنية  الوحدة  موضوع  كل،  على 
الوطنية كما ذكرت، أنه أعمق من هاد املوضوع، كان بودنا أن تكون 
اإلجابة حول البرامج واملشاريع ديال الحكومة اللي أنجزتم على أرض 
الواقع من أجل تحصين الوحدة الترابية ديال بالدنا، من أجل دعم 
التماسك الوطني، من أجل خلق جو مناخ ديال السلم وديال التعاون 

بين جميع طوائف املجتمع ديالنا.

ولكن األسف، وهاد األسف يعني ينطبق على أمور أخرى أكثر من 
جاءت  السابقة،  والحكومة  الحكومة  هذه  الوطنية.  الوحدة  قضية 
ثمن  ديال  انخفاض  هناك  كان  يعني  ظروف  استثنائية،  ظروف  في 
املحروقات عامليا، كان هناك يعني مشاكل إقليمية لدى الجيران، كان 
البالد  لداخل  بالنسبة  ولكن  اقتصادي خارجي،  الركود  واحد  هناك 
ديالنا كان هناك مشاريع تنموية ضخمة، كان أطلقها صاحب الجاللة، 
نذكر على سبيل املثال منها يعني ميناء طنجة املتوسط، والقطار الفائق 

السرعة، واملطارات واملوانئ والتوسعة ديال املدن وأمور كثيرة جدا، 
في الحفاظ وتحصين اإلقتصاد الوطني، وكذلك  ساهمت بحد ذاتها 
خلق فرص العمل للمقاوالت الصغرى واملتوسطة واملواطنين، ال�ضيء 
الذي أدى إلى أنه، الحمد هلل، بالدنا تتجاوز هاد الخطورة اللي كانت 

محيطة بنا.

هاد  تستغل  لم  السابقة  والحكومة  الحكومة،  لألسف  ولكن 
الظروف، ولن نرى على ارض الواقع تفسير أو انعكاس إيجابي لهذه 
باملناسبة  املؤشرات  وهاد  كلها،  املؤشرات  هاد  بالعكس،  املعطيات، 
ما�ضي ديال املعارضة، بل مؤشرات من مراكز محايدة ومن منظمات 
دولية أنه لألسف و�ضيء مؤسف جدا، أنه نشاهد املغرب لديه 200.000 
متسول، املغرب في أسفل سلم ديال التنمية، املغربي يعيش ظروف 
يعني غير مشرفة، هذه األمور وأخرى، نحن ننظر لها، لو كان اإلشتغال في 
املناسبة، اشتغال مناسب ويعني عملي من الحكومة، من أجل الحفاظ 
وتطوير هذه املعطيات، يكون لدينا فرصة عظيمة جدا لحل املشاكل 

ومن ضمنها مشكل الوحدة الوطنية.

التساؤل ديال األغلبية، أنا غادي نعاودو بصيغة ثانية، التساؤل 
كمعارضة، ما هي البرامج اللي قامت بها الحكومة الحالية على مستوى 
العملية  الخطوات  هي  ما  الجنوبية؟،  األقاليم  تنمية  برنامج  تفعيل 
لتفعيل كذلك ورش الجهوية املوسعة؟، أين الحكومة؟، أين الوزارة؟، 

أين الفاعلين من فتح مجال الشغل داخل األقاليم الجنوبية؟

األقاليم الجنوبية باملناسبة وضع، وضع والزم نقولو الصراحة يعني، 
وضع نعرفه جميعا، وضعية استثنائية ألنه آخر إقليم تم استرجاعه، 
و الصحراويين بصفة عامة، يعني، لديهم، 

ّ
والحمد هلل باملناسبة كذلك أن

يعني، تاريخ قبل مشكل الصحراء في التواصل مع، يعني، املغرب ولديهم 
، يعني، أواصر وروابط، يعني، روحية أكثر من بعض املناطق حتى هي، 
وهذا، يعني، لكي يضيفه أكثر، نعلم اإلخوة واألخوات اللي ربما أحيانا 
يكون لديهم نظرة غير واضحة على الواقع الصحراوي، هذه األقلية 
الوحدة  أقلية مدعومة من طرف أعداء  باإلنفصال هي  التي تطالب 
الوطنية، وآخر، يعني، مستجدات ديال محكمة العدل األوروبية التي، 
يعني، بررت موقفها من اتفاقية الصيد األخيرة أنه جبهة البوليساريو 
ال تمثل الصحراويين، جبهة البوليساريو ال تمثل الصحراويين، فقط 
هذه الكلمة البسيطة، أنا ما سمعتهاش في الجواب ديال السيد رئيس 
الحكومة، ولو أنو الحكومة اشتغلت على هذه الكلمة البسيطة اللي 
عندها قوتها القانونية وقوتها الواقعية أكثر من أي كالم آخر، أكثر من 
لن نفرط في شبر من وحدتنا الترابية أو حبة رمل أو قطرة ماء أو .. من 
الكويرة، لو استعملنا هذه الكلمة لكان يعني هناك نتيجة مؤثرة على 
قضيتنا الوطنية، يجب أن نشتغل على هذا املوضوع، البوليساريو ال 
تمثل الصحراويين، البوليساريو منظمة انفصالية مدعومة من جهات 
املغربية  املدن  في مدننا  يعيشون  الصحراويين  معلومة جدا، غالبية 
جدا  قوي  ممتاز  يعني،  وطني،  شعور  ولديهم  يعني،  انتماء،  ولديهم 
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وراء  ومتجندين  الترابية  الوحدة  عن  ويدافعون  باملغرب  بارتباطهم 
جاللة امللك، ولكن الحكومة لم تقم بأي مجهود..

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، شكرا جزيال، الكلمة اآلن للسيد النائب مولود 
بركايو بإسم فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلايسدثمواودثبرك يو:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

هذا  مع  تجاوبكم  على  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  نشكركم 
املوضوع الحيوي والحساس الذي يشغل بال واهتمام جميع املواطنات 
واملواطنين املغاربة داخل الوطن وخارجه، والجميع يتابع باستغراب 
التحركات واملناورات واالستفزازات التي تجري في املنطقة بما فيها من 
تحركات خطيرة بهدف فرض األمر الواقع وتغيير طبيعة النزاع، كما هو 
معروض على األمم املتحدة، وتجري هذه املناورات املستفزة بمباركة 
ورعاية من خصوم وحدتنا الترابية ضدا على قرار مجلس األمن الدولي 
رقم 14.24 الداعي إلى ضرورة إحراز تقدم في تحقيق حل سيا�ضي وواقعي 

ودائم تحت السيادة املغربية، وضدا على اتفاقيات وقف إطالق النار.

إن هذه التصرفات الخرقاء من شأنها تأزيم وتأجيج املنطقة كلها، 
والزج بها في ما ال تحمد عقباه وخلق بؤرة توتر قابلة لالشتعال في أي 
لحظة، خصوصا وأن أطرافا بعيدة عن املنطقة ثبت بالدليل والحجج 
واألمن  واإلستقرار  العليا  بمصالحنا  وتتربص شرا  نوايا سيئة  لها  أن 
في املنطقة، كما أن من شأن هذه التحركات توفير بيئة مالئمة إليواء 
اإلرهابيين املارقين والهاربين من العدالة ومن مناطق التوتر في جنوب 
الصحراء والشرق األوسط وليبيا ال�ضيء الذي يؤدي إلى تهديد املنطقة 
بكاملها، ولهؤالء جميعا نقول لهم: »واتقوا فتنة ال تصيبّن الذين ظلموا 

منكم خاصة« صدق هللا العظيم.

وأعداء  كانت حسابات خصومنا  مهما  الحكومة،  الرئيس  السيد 
وحدتنا الترابية لن تنال من صمودنا وعزمنا ومسيرتنا البناءة وثباتنا 
على عدالة قضيتنا وذلك بتحقيق املزيد من البناء والتنمية الشاملة 
ملختلف جهات وأقاليم اململكة وتعزيز مكتسباتنا وإنجازاتنا، خصوصا 

في أقاليمنا الجنوبية بقيادة صاحب الجاللة نصره هللا.

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

إلى  يدفعنا  الواقع  أرض  على  ودسائس  مناورة  من  يجري  ما  إن 
بذل مزيد من اليقظة والحذر واالستعداد لجميع االحتماالت والعمل 
على تحصين البيت الداخلي بتعزيز التماسك اإلجتماعي وتوسيع سبل 
تحقيق العدالة اإلجتماعية واملجالية وإدماج جميع املغاربة في توفير 
فرص العيش الكريم وصيانة املكتسبات الوطنية، ونتمنى صادقين أن 
ينعم الرخاء واألمن جميع شعوب املنطقة، والتفرغ ملواجهة التحديات 
لتعميق  املنطقة  إمكانيات  وتسخير  آفاق..  وفتح  واملعيشية  التنموية 
الفتن  إشعال  في  وتسخيرها  هدرها  بدل  املستدامة  والتنمية  البناء 

واستدامة التوتر في املنطقة.

وبهذه املناسبة، ندعوكم، السيد رئيس الحكومة، إلى تمكين وإشراك 
جميع الفعاليات السياسية واالقتصادية واإلجتماعية والجمعوية في 
مواجهة مناورات الخصوم والتصدي لها كل من موقعه والعمل على 
تنويرنا بصفة ممنهجة بكل املستجدات والبيانات التي تخص القضية 
بكل  امللكية  إلى قواتنا املسلحة  نن�ضى أن نقدم تحيتنا  الوطنية، وال 
األمن  استتباب  على  الساهرة  األمنية  األجهزة  ونحيي جميع  أصنافها 
والطمأنينة في ربوع اململكة داخليا وخارجيا، والسالم عليكم السيد 

رئيس الحكومة.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر العبا�ضي بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لان ئبثلايسدثعمرثعب �شي:

لايالمثعلسكمثوضحملثهللاثتع لىثوبرك ته،

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثأعر ءثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

إن تخصيص جزء مهم من الجلسة الدستورية الشهرية املخصصة 
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة للحكومة ملحور تطورات 
قضية وحدتنا الترابية يجسد ترجمة حقيقية لاللتفاف الشعبي الجامع 
حول قضية املغرب األولى ورسالة واضحة ملن يعنيهم األمر، ألنه ال 
مجال ألي تنازل أو مقايضة أو تراجع عن معركة الدفاع عن السيادة 
امللك محمد  بقيادة جاللة  داخلية متالحمة  إطار جبهة  في  الوطنية، 
السادس نصره هللا، رسالة قوية هي لخصوم املغرب وأعداء الوحدة 
الترابية لبالدنا، ألن املناورات واألعمال االستفزازية التي يحاولون من 
خاللها تضليل الرأي العام الدولي لن تزيد املغاربة إال وحدة وتماسكا 
وتعبئة من أجل الدفاع عن وحدة األمة ومقدساتها، وال حاجة للتذكير 
بأن قضية الوحدة الترابية هي موضوع إجماع وطني ثابت ال يزداد إال 
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ترسخا في املجتمع املغربي وال حاجة أيضا للتذكير بأن الشعب املغربي 
برهن في كل محطة على ارتباطه القوي وتعبئته الدائمة للدفاع عن 

قضيته الوطنية.

السيد رئيس الحكومة، حان الوقت لكي ننظر إلى موضوع الصحراء 
املغربية بأبعاد مختلفة بشكل ال يناقض الشعور الوطني، وبشكل يواكب 
التطورات التي تعرفها العالقات الدولية، تعرفها رهانات مختلف الدول 

الكبرى.

إن هناك كثيرا من القضايا التي يمكن اعتبارها تحديات تواجه 
امللف اليوم أخطرها الوضع امللتبس للمنطقة العازلة كما ال يجب أن 
الترابية، وكذلك وضعية  نغفل أيضا تنوع مناورات خصوم الوحدة 
إلى  إضافة  تندوف،  مخيمات  في  املحتجزين  الصحراويين  إخواننا 
في  املغرب  وانخراط  اإلفريقي  اإلتحاد  في  لبالدنا  الجديدة  الوضعية 
أكبر  إفريقيا  من  ستجعل  والتي  الحر  التبادل  اتفاقية  البروتوكول 
سوق حرة في العالم، وما سيفرضه ذلك من تحديات قادمة بالنسبة 
لبالدنا خاصة من خالل التطورات األخيرة لقضيتنا الوطنية وبالذات 
قرار مجلس األمن األخير بحيث يتضح أن هناك تفسيرات مختلفة بين 
املغرب واألمم املتحدة ملجال املنطقة العازلة، كما أن هناك مجموعة 
من املعطيات تؤكد أن جبهة االنفصاليين تراهن بشكل كبير على الجانب 
الدعائي في تحركاتها في املنطقة العازلة ألن مهمة قطع اإلمدادات أو عزل 
تلك القوات خاصة في منطقة الكركرات عملية بسيطة من الناحية 
العسكرية بالنسبة للقوات املسلحة امللكية، لكن األمر ال يشكل تحديا 

عسكريا أو أمنيا فقط بقدر ما يشكل تحديا سياسيا وإعالميا.

مسألة  بأن  الراسخ  إيماننا  من  انطالقا  الحكومة،  رئيس  السيد 
الوحدة الترابية للمغرب تعتبر القضية الوطنية األولى، ومعركة دائما 

مستمرة لتثبيتها واستكمالها فإننا في الفريق اإلستقاللي:

أوال-نؤكد أن مغربية األقاليم الجنوبية املسترجعة ال رجعة فيها غير 
قابلة للتفاوض أو املساومة؛

ثانيا-نثمن املبادرات الدبلوماسية التي يقوم بها جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا على مختلف الواجهات؛

امللكية  املسلحة  للقوات  البطولي  الدور  كبير  باعتزاز  ثالثا-نسجل 
بقيادة قائدها األعلى ورئيس أركانها العامة وقوات الدرك امللكي واألمن 

الوطني والقوات املساعدة في حماية التراب الوطني والذود عن حوزته.

جبهة  بها  قامت  التي  األخيرة  التحركات  على  املغربي  الرد  نثمن 
بالصرامة  اتسم  والذي  الجزائر،  ودعم  رعاية  تحت  االنفصاليين 

والوضوح عندما حمل املسؤولية بشكل مباشر للجزائر.

لايسدثضئيسثللحكومل،ث

التي  واالستفزازات  التحركات  اتجاه  حاضرين  نكون  أن  علينا 
الترابية لبالدنا، ولعل أبرز هذه التحركات  يقوم بها خصوم الوحدة 

هي املناورات العسكرية الخطيرة التي قامت بها الجبهة االنفصالية في 
منطقة تفاريتي شرق الجدار األمني، وهي مناورات تأتي في أعقاب قرار 
مجلس األمن األخير، مما يشكل تحديا صارخا في وجه املنتظم الدولي 
أوال، وتحديا أيضا لبالدنا التي لوحت ألن جميع الخيارات املتاحة لصب 
هذه املناورات، إذا لم يتم احترام الوضع الخاص باملناطق العازلة شرق 

وجنوب الجدار األمني.

لايسدثضئيسثللحكومل،ث

إن هذا التحدي الذي يفرضه خصوم الوحدة الترابية يوضح بما ال 
يدع مجاال للشك أنها بصدد تنفيذ أجندة محددة األهداف والوسائل 
وقرارات  الدولية  للشرعية  اكتراث  دون  واملكان  الزمان  في  ومبرمجة 
األمم املتحدة ذات الصلة وحق بالدنا في الدفاع عن قضيتنا العادلة، 
وال حاجة للتأكيد أننا في حزب اإلستقالل سنظل إلى جانب كل القوى 
الحية في بالدنا متشبثين بمبدأ استكمال الوحدة الترابية لبالدنا، ونؤكد 
أيضا  في استعادة  للتصرف  القابل  الثابت وغير  على أن حق املغرب 
مدينة مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر املتوسطة التابعة لهما، 
والحرص الدائم على بناء املغرب الكبير باعتباره أمل شعوب املنطقة في 

تحقيق التكامل اإلقتصادي املنشود والتعايش اإلجتماعي.

لايسدثضئيسثللحكومل،ث

إن أبلغ األجوبة على مناورات خصوم الوحدة الترابية لبالدنا هو 
في تنمية األقاليم الجنوبية وجعلها نموذجا يحتذى به  امل�ضي قدما 
ملشروع بالدنا الخالق املتعلق بالجهوية املتقدمة وذلك في أفق تطبيق 
الحكم الذاتي في الصحراء املغربية، هذا عالوة على اإلشراك الحقيقي 
والدائم والفعلي ملمثلي الساكنة في تدبير هذا النزاع املفتعل، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلارئيس:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  باسم  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب لحسن سكوري.

لان ئبثلايسدثلحينثسكوض9:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلءثلملحترمو3،

حررلتثلايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

في ظل التطورات السياسية التي تعرفها قضيتنا الوطنية واإلجماع 
الثابت لكافة مكونات املجتمع املدني الذي يعطي الدليل ملن يحتاج إلى 
دليل إلى عظمة هذا الوطن وقوته، وطن ال تتفرق به السبل يوما حينما 

يتعلق األمر بمقدساته وبوحدته الترابية.
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إننا في فريق الحركة الشعبية نستنكر بشدة تورط بعض الجهات 
تمثيليتها  بواسطة  بالدنا  أمن  ضد  يوجه  خطير  عدائي  مخطط  في 
الدبلوماسية وعبر تنظيم تدعم من خالله جبهة البوليساريو االنفصالية 
مشيدين بقرار الحكومة قطع عالقاتنا الدبلوماسية مع هذا البلد والذي 
يعد قرارا سياديا مشروعا على ضوء األسباب والدواعي الخطيرة التي 

تضمنها بالغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا الشأن.

فأمن وسالمة بالدنا ووحدتنا الترابية خط أحمر ال يقبل أي شكل 
من أشكال غض الطرف أو التساهل مع أي جهة متآمرة مهما كانت 
املصالح الدبلوماسية أو االقتصادية، فاألمن القومي لوطننا والوحدة 
السياسية  الظرفية  ملنطق  تخضع  ال  ثابتة  مات 

َّ
مسل للوطن  الترابية 

والدولية ومتغيراتها مؤكدين أن هاذ القرار السيادي ال يمكن بأي شكل 
املغربي  الشقيقين  الشعبين  بين  العالقات  على  يؤثر  أن  أشكال  من 

واإليراني.

اليوم  بسياق موضوعنا موضوع سؤالنا  ارتباطا  الرئيس،  السيد 
واملرتبط بالتطورات األخيرة في ملف وحدتنا الترابية على إثر االستفزازات 
املتكررة لجبهة البوليساريو في مختلف املناطق العازلة، ال يسعنا إال أن 
نجدد استنكارنا الشديد لهذه التصرفات واملمارسات الالمسؤولة والتي 

قبلت بالرفض من طرف مجلس األمن والسيد غوتيريس.

ونحن نعتبر في الحركة الشعبية أن هذه املغامرة الغير محسوبة 
العواقب من الجهة االنفصالية ومن يدعمها لن تؤثر في كل األحوال 
على مواقف بالدنا الواضحة على تماسك الجبهة الداخلية للدفاع عن 
الحقوقية  اإلصالحات  ومواصلة  الترابية  وحدتنا  واستكمال  تحصين 
والتنموية في أقاليمنا الجنوبية وفي مختلف جهات اململكة تحت القيادة 

الرشيدة لصاحب الجاللة.

مناطق شرق  عدة  إلى  تمتد  أضحت  التي  املتكررة  االنتهاكات  إن 
الجدار األمني الدفاعي للصحراء املغربية تهدد بشكل واضح أي فرصة 
إلعادة إطالق العملية السياسية، وتعرقل جهود األمم املتحدة املخولة 
لها قيادة املسلسل الذي من شأنه اإلفضاء إلى حل دائم وسيا�ضي مقبول 
من األطراف في إطار املقترح املغربي الذي يحظى بدعم واسع من طرف 
املنتظم الدولي، أجل فاألمر يتعلق بتآمر خطير ال يهدد الوحدة املغاربية 
فقط بل املنطقة الساحلية املغاربية منطقة جنوب حوض املتوسط 

بكاملها.

إلى تكثيف  اليوم، السيد رئيس الحكومة املحترم، في حاجة  إننا 
وتجويد التواصل السيا�ضي في إطار دبلوماسية فاعلة وشاملة تتمازج 
فيها الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية املوازية بكل مكوناتها البرملانية 
الحزبية النقابية، مجتمع مدني، قطاع خاص من أجل الترافع بنجاعة 
أكثر ملقترح الحكم الذاتي الذي يحظى من قبل املنتظم الدولي بالجدية 

واملصداقية والواقعية.

الدفاع عن  في  وفي هذا اإلطار ال بد من تكريس مبدأ اإللتقائية 

أمام  الوطنية  الحقيقية لقضيتنا  الصورة  لتقديم  الوطنية  القضايا 
الرأي العام الدولي، ومواجهة مناورات الخصوم في مختلف املحافل 
الجهوية والدولية، كما يجب استحضار االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان التي تطال املحتجزين في تندوف، وتلكؤ البوليساريو من خاللها 
الجزائر في اإلستجابة لعملية إحصاء املحتجزين وندعو إلى تقوية اإلعالم 
املهنية  من  ومتمكنا  املرحلة  لتحديات  مستوعبا  يكون  لكي  الوطني، 

املطلوبة وتوضيح وتفسير وجهة نظرنا للخارج.

ونتمنى أن يتم، السيد رئيس الحكومة املحترم، تنزيل اإلجراءات التي 
جاءت في تدخلكم من تكوين والولوج إلى املعلومة لدعم الترافع لكل 

مكونات القضية الوطنية.

السيد الرئيس، إن إيماننا بعدالة قضيتنا الترابية في إطار توابثنا 
والتزاماتها وشراكتنا وفي إطار مبادئ القانون والحقوق والديمقراطية 
وحسن الجوار، تجعلنا نقول من هذا املنبر للجميع وللخصوم خاصة، 
إن املؤامرات والدسائس التي تستهدف قضيتنا األولى لن تزيدنا إال يقظة 
وتضامن وتالحم وإيمان بمبادئنا متمسكين بمقدساتنا وسنم�ضي قدما 
إلى وبنفس اإلصرار في النهج الثابت الذي يتجلى، كما جاء في خطاب 
صاحب الجاللة بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء لسنة 2017، كالم 
صاحب الجاللة: » التكامل واالنسجام بين العمل الخارجي للدفاع عن 

حقوقنا املشروعة والجهود التنموية الداخلة في إطار التضامن...

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الفتاح أهل 
مكي بإسم بي الفريق اإلشتراكي.

لان ئبثلايسدثعبدثلافت حثأهلثمكي:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

لايالمثعلسكمثوضحملثهللاثتع لىثوبرك ته،

إن الفريق اإلشتراكي ال يمكن إال أن يثمن املجهودات التي تقوم بها 
الحكومة ازاء القضية الوطنية والتي هي محط إجماع املجتمع املغربي 
بكل مكوناته، ولكن، السيد رئيس الحكومة، من حق املغاربة أيضا 
االستفزازات  خصوصا  امللف  بهذا  املتعلقة  املستجدات  كل  معرفة 
األخيرة في املنطقة العازلة التي ال يمكن السكوت عنها ووجب التصدي 

لها بكل مسؤولية وحزم.

وفي هذا الصدد، فإننا نستحضر في الفريق االشتراكي كل املجهودات 
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التي يقوم بها حزبنا بالنسبة لقضية كنا وال نزال نعتبرها أساسا موجها 
لكل أنشطتنا على املستوى الخارجي، وبقدر ما نسجل هذه الدينامية 
التي أطلقتها املبادرة امللكية بخصوص مقترح الحكم الذاتي والتجاوب 
اإليجابي للقوى الدولية، بقدر ما نسجل أن خصوم وحدتنا الترابية لم 
يجدوا أمامهم إال الباب املسدود واللجوء الستفزازات قصد إثارة انتباه 
الرأي العام الدولي، إال أن دينامية الدبلوماسية املغربية كانت بمثابة 

الصخرة التي تكسرت فوقها كل السياسات العدائية للخصوم.

لذا فإننا في الفريق اإلشتراكي نثمن كل املبادرات واالنتصارات التي 
يحققها املغرب سواء على صعيد األمم املتحدة التي نعتبر أنها الجهة 
على  أو  وبشكل حصري  الصحراء  ملف  بمعالجة  املختصة  الوحيدة 

صعيد املنظمات القارية التي يحاول خصوم وحدتنا الترابية

الجاللة  وتبصر صاحب  حكمة  لعبت  ولقد  داخلها،  جهات  فتح 
إلى اإلتحاد اإلفريقي فرصة لبالدنا للتصدي املباشر  بالعودة  وقراره 
ملناورات الخصوم من داخل االتحاد نفسه، كما أن عالقتنا التاريخية 
مع اإلتحاد األوروبي مكنتنا من تطويق كل محاوالت الخصوم. ونثمن 
في هذا الصدد املوقف الحازم للحكومة من أجل احترام سيادة املغرب 

على كافة ترابه والتي ليست مجاال ألي مناقشة ومزايدة.

إن املكاسب التي يحققه بلدنا بخصوص قضيته الوطنية ينبغي 
أن يكون سندا لنا اتجاه االستفزازات التي أصبحت تتكرر بين الفينة 
األخرى والتي تقف وراءها البوليساريو وصنيعتها الجزائر، ونثمن بهذا 
الخصوص املوقف الصارم الذي اتخذته الحكومة إزاء االستفزازات 
األخيرة في املنطقة العازلة والتي يسمونها باألرا�ضي املحررة، كما أننا 
نعتبر أنه على منظمة األمم املتحدة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لفرض 
احترام مقتضيات مخطط وقف إطالق النار في املناطق العازلة، ودعوة 
األطراف املستفزة إلى احترام هذه املقتضيات والشروع في حوار جدي 
ومسؤول في اتجاه حل سيا�ضي نهائي الذي ندعو إليه قرارات مجلس 

األمن.

وفي هذا اإلطار فإننا في الفريق اإلشتراكي نعتبر:

أوال: أن مقترح الحكم الذاتي الذي يعتبره املنتظم الدولي حال واقعيا 
وذا مصداقية مقترحا موضوعيا يمكن معه حل هذا النزاع الذي دام 

أكثر من 40 سنة نتيجة تعنت الخصوم؛

ثانيا: إن تطوير وتوسيع وتنويع العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية كفيلة بخلق عالقات سياسية إيجابية ال يمكن أن تنعكس 
إيجابا على قضيتنا الوطنية من خالل تعزيز سيادة املغرب على كافة 

أراضيه؛

ثالثا: إنه باملوازاة مع ذلك فعند املحاربة على املسار الديمقراطي 
ببالدنا واحترام حقوق اإلنسان وترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق 

العدالة اإلجتماعية واملجالية تشكل جبهة داخلية قوية؛

وإشراك  العيون  بمدينة  السياسية  األحزاب  مع  اللقاء  إن  رابعا: 
املنتخبين بشكل مدينة أخرى ينبغي املحافظة عليه وخلق آليات متابعة 

نتائجها؛

التي  واالنتصارات  املكاسب  كل  ورغم  اإلشتراكي  فإن  األخير  وفي 
حققتها بالدنا ندعو إلى املزيد من توخي الحيطة والحذر واليقظة لصد 

أي مناورات من استفزاز أو عدوان على أراضينا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق.

لانس بسلث لملجموعلث ضئييلث ابلقث ع ئشلث لايسدةث لان ئبلث
التقدمثولالشترلكسل:

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

بداية وباسم نائبات ونواب املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
بمجلس النواب أشكر الحكومة في شخص رئيسها على تجاوبها وتفاعلها 
وهو أمر إيجابي ومهم، بحيث يتم من خالله إشراك البرملان وإطالعه 

على تطورات قضيتنا الوطنية.

لخصوم  اليائسة  املناورات  وخاصة  األخيرة  التطورات  في خضم 
العازلة  باملنطقة  واملستمرة  املتكررة  واالستفزازات  الترابية  وحدتنا 
وفشلهم في فرض واقع جديد بمنطقة بئر الحلو يحاولون اليوم فرض 
نفس الواقع في منطقة تيفاريتي، وهو ما يمكن اعتباره سلوك عدواني 

وفيه تحد ليس فقط للمغرب بل لألمم املتحدة ولقراراتها.

إدانتنا  عن  نعبر  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  إننا 

الشديدة لكل املحاوالت الهادفة إلى التأثير على الوضع القائم، وندعو 

إلى التصدي لها بجميع الخيارات أقول بجميع الخيارات بما فيه الخيار 

العسكري، كما نطالب الهيئات األممية املختصة بتحمل مسؤوليتها 

بهذا الخصوص.

على  الوحيد  الجواب  أن  على  ونؤكد  نجدد  فإننا  املناسبة  وبهذه 

القائم  مناورات الخصوم ورفع ما ينتظرنا من تحديات هو الجواب 

على الصرامة والحزم والتعبئة استنادا إلى اإلجماع الوطني حول عدالة 

قضية وحدتنا الترابية وحماية أراضينا، وبما يمكن من امل�ضي قدما في 

مسار التسوية األممي في نطاق الحل السلمي السيا�ضي، الحل السيا�ضي 

والواقعية  املصداقية  وذات  والجدية  املقدامة  املغربية  واملبادرة 

واملتعلقة بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والوطنية لبالدنا.
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لايسدثلارئيس،

إن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية وهي تستحضر التضحيات 
الجسام التي قدمها الشعب املغربي على امتداد عقود دفاعا عن مغربية 
األقاليم الجنوبية لبالدنا، فإننا نسجل باعتزاز ما تحقق من انتصارات 
ومكتسبات وتدعو إلى مواصلة هذه التعبئة الوطنية القوية، في إطار 
جبهة الداخلية متينة بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
قوامها اإلشراك الفعلي والهادف ملختلف القوى الحية في الدفاع عن 
القضية الوطنية في إطار دبلوماسية رسمية وموازية مناضلة وناجعة 
والعمل على ضخ نفس ديمقراطي جديد في الوضع العام ببالدنا، نفس 
مستمد من روح دستور 2011 ومن مضامينه املتقدمة بما يمكن من 
تصفية األجواء السياسية وتعزيز املسار الديمقراطي وإنجاز اإلصالحات 
املطلوبة على كافة املستويات املؤسساتية واالقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية، لكي يظل املغرب قوي بعدالة قضيته الوطنية ولكي يصير 
أقوى بنموذجه الديمقراطي القائم على العدالة اإلجتماعية واملجالية 
وانفتاحه على محيطه القاري والدولي وسعيه الدؤوب إلى الحفاظ على 

الشرعية والسلم الدوليين.

السيد الرئيس، إن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية تعتبر أن 
قضية وحدتنا الترابية هي قضية جميع املغاربة، لذلك فإنها تدعو إلى 
نطلب  مناسبة  وهي  واملدنية  الحزبية  الشعبية  الدبلوماسية  تشجيع 
من خاللها مجلسنا املوقر أن يعمل من سنة 2019 سنة الديبلوماسية 
سواء من خالل الشعب لدى املنظمات البرملانية أو من خالل تفعيل 
إلى وامللتقيات الدولية دفاعا عن  وحضور املغرب في جميع املحافل 

مصالحنا السيادية واالقتصادية، وشكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد الرئيسة، السيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة فيما 
تبقى من الوقت بالنسبة للمحور األول، لكم الكلمة السيد الرئيس.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

مالحظاتهم  على  النواب  والسادة  السيدات  لجميع  جزيال  شكرا 
وتعليقاتهم، ايوا اش غادي نقولو، نبدا باملعارضة، األخ اللي قال بأن 
الحكومة جات في واحد الظروف إستثنائية، نقص من هاد القضية، 
كيرأس  اللي  الحزب  نفس  كيرأسها  كان  السابقة  الحكومة  فعال  أنا 
الحكومة الحالية، فعال جاءت في ظروف استثنائية ولكن استثنائية 
إيجابية بالنسبة للوطن، واحد اللحظة تجاوب مللك عظيم مع شعب 
عظيم في لحظة عظيمة ديمقراطية عظيمة، واحنا كنعتزو أن هاد 
اللحظة الديمقراطية هي اللي اعطت لهاد الحزب الصدارة في املشهد 
السيا�ضي، شعبيا انتخابيا وديمقراطيا هذا نعتز به، هي لحظة استثنائية 
إيجابية ما نعطيوهاش الطابع السلبي، بال ما نهضر على اللي جاء في 

يخليك،  الفايسبوك، هللا  لشباب  نجي  عاد  مقحم..  استثنائي  ظرف 
شباب الفايسبوك أنا متفاهم معاهم، اللي انتقدني منهم عندو الحق، 
تلقاوها  تكن سلبية، حنا  مهما  الحكومة،  على  اللي عندو مالحظات 
برضا. ولكن حنا وهادوك الشباب ديال الفايسبوك، كلنا ضد الريع، 
ضد الفساد وغادي نقاوموه ما استطعنا، وغادي نديرو جهدنا في هاد 
املقاومة، وغادي نديرو القرارات اللي قدينا عليها. بطبيعة الحال أحيانا 
�ضي أمور ما تنقدوش عليها، واش غادي نكدبو على هللا، ولكن اللي قدينا 
عليها، إن شاء هللا، ما غاديش نرجعو عليها إن شاء هللا. وما عنديش 
مشكل ال مع الشباب الفايسبوك وال الشباب اللي في الواقع، ألنه كاين 
الفايسبوك وكاين كذلك الواقع، وكنتلقاو معاهم وكناقشو معاهم، 
واللي بغى ينتقضنا مرحبا، ما عندناش مشكل، حنا صدرنا واسع. اللي 
مسؤول في الشأن العام خصو يكون قلبو واسع، ويتصنت وياخذ أي 
مقترح إيجابي، وباملناسبة أي مقترح إيجابي حنا عندنا خلية، أي مقترح 
إيجابي كنحاولو ما أمكن نكتبوه، ندرسوه، اللي قدينا نديروها، إن شاء 

هللا، ما نتراجعوش عليها.

كاين واحد القضية أخرى مرتبطة باألخبار الزائفة واملقوالت املضللة 
في قضية الصحراء، حتى هي خصنا نحضيو، راه حنا في حرب إعالمية 
أيضا، باملوازاة مع الحرب في امليدان، باملوازاة مع املعركة الديبلوماسية، 
أحيانا كتسرب لنا عدد من املقوالت وكنتبناوها. وأنا فواحد اإلجتماع 
مع بعض األحزاب السياسية، كنا جبنا لهم الئحة، قلنا لهم ها الخبر 
منين بدا وها الخبر فين خذاوه بعض املواقع املغربية، وها الخبر فين 
والو بعض الناشطين أو الباحثين أو الكتاب أو املحللين. والو خداوه 
املقوالت ومن  وبناو عليه، فلذلك خصنا نحضيو من هذه  كحقيقة 

األخبار الزائفة، ألنها أحيانا تؤدي إلى الهزيمة النفسية.

وقضيتنا مربوحة، قضية حق وإجماع وطني، وتالحم ملك وشعب 
الهزيمة  هاد  خصناش  ما  فيها،  نخدمو  بغينا  وكلنا  سياسية  ونخب 
النفسية تأثر فينا. نحن في انتصار مستمر في قضية الصحراء، صحيح أنه 
هذه اإلنتصارات كتجي بعد نضال، بعد الصراع، فيها راه الدبلوماسية 
الوطنية، كما أنتم، راه البرملانيين إيال مشاو لبعض امللتقيات اإلقليمية، 
إفريقية أو الدولية راه كتشوفو، حتى هما كيتكرفسو.. وخصهم يدافعو 
وخصهم يديرو اتصاالت، خصهم يقنعو، خصهم يديرو جهد. راه هاد 
ما�ضي  يوميا  مبالغة،  بدون  يوميا،  الدبلوما�ضي  العمل  ال�ضي كيديرو 
ضروري وزارة الشؤون الخارجية، عندها السفارات، وعندها املندوب 
نقط  هناك  إذن  خدام.  �ضي  كل  وعندنا..  األمن،  مجلس  في  الدائم 
اشتباك بإستمرار، كتهدى وحدة وكتبدى وحدة، هادو الدبلوماسيين 
يحتاجون إلى تحية. وباملناسبة أنا كنت برملاني مدة 14 سنة، أغلبها 
في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، أغلبها، ثم بعد ذلك وزير 
للشؤون الخارجية والتعاون من الطرف اآلخر، فاش جيت للشؤون 
الخارجية تفاجأت أن العمل اللي كيقومو به الدبلوماسيين في صمت، 
في صمت هو عمل منهي ألن هادو ناس تدربو على داك ال�ضي تكونوا عليه، 
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الدبلوماسية  به. فلذلك خصنا نحييو فعال  عندهم مهارات كيقومو 
الوطنية، ايال وقع �ضي نقص وهاد ال�ضي كيوقع ولكن هو قليل باملقارنة 

مع األعمال الكبيرة التي يقومون بها باستمرار.

وقبل ما يخرج القرار األخير ديال مجلس األمن، فعال بعض األقالم 
كتبت تشكك في اإلنتصارات اللي كيحققها املغرب، وبداو كيطبلو ولكن 
الخصوم بداو كيطبلو لهاد القضية ديال ما وقع في املحكمة األوروبية، 
وأنه سيؤثر، واإلتحاد اإلفريقي، وتأثيره على مجلس األمن وعلى األمين 
العام لألمم املتحدة، وبدا هاد ال�ضي. ومع األسف بعض األقالم ديالنا 
و داك ال�ضي كيضخموه حتى هما ونقلوه فتبين بعد صدور القرار، 

ّ
وال

حنا كنا واعيين عارفين بأن داك ال�ضي ما كاينش، ولكن واخا تقول ما 
كاينش، الناس ما كيتصنتوش لك، ألن اإلعالم أحيانا العجيج ديالو 
كيخلي.. ثم صدر قرار مجلس األمن، وبّين فعال بأن مجلس األمن يعتبر 
بأن هذه القضية تحل في مجلس األمن، وأن ما تم من معركة في االتحاد 
األوروبي وفي املحكمة األوروبية إلى آخره، ليس له تأثير على القرار ديال 
مجلس األمن. باملناسبة راه آخر التطورات فهاد املسألة داخل اإلتحاد 
األوروبي وفي البرملان األوروبي كلها انتصارات للمغرب، بطبيعة الحال، 
ما يمكنش تمنع اآلخرين يغوتو ويقولو، حتى هما راه الساحة العاملية 
مفتوحة، ولكن حنا كندويو على األمور اللي هي شادة، اللي هي قوية 
اللي هي انتصار للمغرب إن شاء هللا. فلذلك، أنا عارف ما كندويش 
مع البرملانيين ولكن البعض ال بد أن نحذر من هذه الهزيمة النفسية، 
ونحذر من األخبار غير املؤسسة وال نشيع وننشر خبر إال بعد أن نتأكد 

منه، ما�ضي غير جا راه هو صحيح.

هذا كله يؤدينا أيضا إلى ضرورة أن نحيي، بطبيعة الحال، كنحييو 
الجنوبية  األقاليم  أبناء  بالخصوص  ولكن  جميعا،  املغاربة  جميع 
الوطني،  املغربي  الحق  الدفاع عن  في  الطليعة  اللي هما  الصحراوية 
وصحيح ما قيل بأنه جبهة االنفصاليين ال تمثل الصحراويين، ولكن 
األوروبي،  البرملان  داخل  حتى  معروفة  أصبحت  اآلن  مقولة  هادي 
داخل مجلس األمن ليس هناك أحد يعترف بأنه ممثل، ليس املمثل 
الوحيد حتى ممثل ألبناء األقاليم الجنوبية، بل ممثلوهم راه معروفين 
باالنتخابات ديالهم، بالشيوخ ديالهم، باألعيان ديالهم وهادو يحتاجون 
إلى التحية ألنهم يقومون بدور أسا�ضي في هذه القضية. وأيضا ال بد أن 
نحيي، بطبيعة الحال، القوات املسلحة امللكية، وقوات األمن الوطني، 
والقوات املساعدة والدرك امللكي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها ألنهم 
أيضا هم في حماية الوطن، وفي حماية الثغور يقومون بدور أسا�ضي 

ومهم.

هناك سؤال طرح على برنامج تنمية األقاليم الجنوبية منذ أسبوع 
بغيتو  إيال  املستشارين،  مجلس  في  عليه  جاوبت  أسبوعين  أو  فقط 
يمكن نجيو نعطيو التفاصيل عليه، هاد البرنامج ديال تنمية األقاليم 
الجنوبية 2015-2021، يمكن أن نؤكد أنه يسير بطريقة طبيعية وعادية 
وإلى حدود شهر مارس 2018، اآلن وصلنا نسبة اإلنجاز %48 عامة في 

مختلف مشاريعه، ويتوقع، إن شاء هللا، قبل نهاية السنة الحالية 2018 
نوصلو ل%70 من اإلنجاز. معنى ذلك، إن شاء هللا، غادي يكمل اإلنجاز 
ديالو في الوقت املناسب، وهناك متابعة مركزية لتنفيذ مشاريع ديال 
هذا البرنامج، وهناك عدد من الوزراء يتحركون كيمشيو كيوقفو على 
املشاريع ديالو على األرض، كما يقفون على متابعة عدد من املشاريع في 

مختلف جهات اململكة أيضا.

بالنسبة للمنصة الرقمية، حنا عندنا برنامج فهاد ال�ضي، راه نهار 22 
يونيو غيتم اإلطالق ديال هاد املنصة الرقمية، بطبيعة الحال، غادي 
يستفد منها الجميع، منصة رقمية اللي تهدف إلى أن باش تكون واحد 
يدافع  أن  يريد  إنسان  لكل  الضرورية  والوثائق  للمعلومات  األساس 
عن قضية الصحراء. معنى ذلك، ما غيبقاش التواصل املباشر غادي 
يولي التواصل الرقمي، وال بد أيضا أن أقول بأن املفاوضات، استئناف 
املفاوضات بال شروط التي أشارت إليه أحد النائبات املحترمات، هذا 
املغرب كيطالب به، املغرب كيطالب به، وهذا ال يعني �ضيء بالنسبة 
للحق املغربي، حنا ما خايفينش ال من املفاوضات، ال من حل سيا�ضي، 
ال من أي �ضي ألن هناك اليوم أسس على مستوى قرارات مجلس األمن 
واضحة، البحث عن حل سيا�ضي واقعي عملي ودائم على أساس التوافق 
هاد ال�ضي اللي بغى املغرب. الخصوم ديالنا اللي ما باغينوش، الخصوم 
ديالنا اللي افشلوا جميع املحاوالت الدولية لحل هذا النزاع املفتعل 
والذي طال، ما�ضي املغرب، املغرب دائما وقت ما جا �ضي حل مقترح دوليا 
كيم�ضي بإرادة صادقة حتى كيوقف االخرين عند الحد ديالهم، هما اللي 
كيحاولو ما أمكن يدير املناورات واملراوغات واإلفشال. فلذلك املغرب 
على أرضية صلبة، وال يخاف من الذهاب إلى حل سيا�ضي متوافق عليه 
بأي وجه كان، وما يكون غير في مصلحة الوطن وفي مصلحة املغرب. إذن 
أشكر جميع السيدات والسادة النواب، أوال على طرح هاد السؤال اللي 
مهم في هذه اللحظة، فهاد الظرفية وأشكرهم على تفاعلهم، وشكرا 

جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلارئيس:

املتعلق  الثاني  ننتقل اآلن للمحور  شكرا للسيد رئيس الحكومة، 
بموضوع الحوار اإلجتماعي. فأعطي الكلمة اآلن لطرح السؤال بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة للسيدة النائبة لطيفة الحمود، دقيقة واحدة.

لان ئبلثلايسدةثاطسفلثللحمود:

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

مع اقتراب محطة فاتح ماي األخير، حاولت حكومتكم أن تسارع 
الزمن وتكثف من لقاءاتها التواصلية الترتيبية واجتماعاتها التواصلية، 
واجتماعاتها مع املركزيات النقابية بهدف الوصول معها إلى التوقيع على 
اتفاق قبل حلول موعد عيد الشغل، في محاولة منها إعطاء بصيص 
من األمل للشعب املغربي، وبعث مزيد من التفاؤل في صفوف النقابيين 
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والباطرونا، وذلك عن طريق تقديم عرض جديد قد ينتشل هذا الحوار 
اإلجتماعي من الفشل الذي غرق فيه منذ مجيء هذه الحكومة في نسختها 
األولى. غير أن العرض الحكومي، اصطدم بالرفض من قبل كل األطراف 
املعنية بهذا الحوار، حيث اعتبرته عرضا هزيال وال يرقى إلى املستوى 
املطلوب. وتبعا لذلك نسائلكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن 
األسباب الكامنة وراء فشل وتعثر هذا الحوار اإلجتماعي وما هي آفاقه 

واملستقبلية؟ وشكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة اآلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري لطرح نفس السؤال في دقيقة 

واحدة. تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلايسدةثعبللثبوزكر9:

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

عرف الحوار اإلجتماعي...

لايسدثلارئيس:

تفضلي السيدة النائبة...

لان ئبلثلايسدةثعبللثبوزكر9:

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

من  وإفراغه  إفشاله  ليتم  متواليا  تعثرا  اإلجتماعي  الحوار  عرف 
محتواه، حيث تبقى الحكومة مسؤولة مسؤولية سياسية ودستورية 
عن هذه الوضعية املتأزمة، التي لها أثر مباشر على املهام الدستورية 
املوكولة للنقابات للدفاع عن الحقوق اإلجتماعية للفئات التي تمثلها 
والنهوض بها وما يترتب عن ذلك من تزايد في سقف االحتجاجات ويفرز 
في  الثقة  وفقدان  املشاكل  تراكم  أمام  اإلجتماعي  االحتقان  حاالت 
الحوار اإلجتماعي، فما هي أسباب هذا التعثر؟ وملاذا لم تقم الحكومة 
ببلورة ميثاق اجتماعي تحدد إلتزامات مختلف األطراف بهدف تطوير 
العالقات املهنية ومأسسة الحوار اإلجتماعي؟ هل لدى الحكومة تصور 
واضح وتدابير محددة لتفعيل الحوار اإلجتماعي في إطار ما رسمتموه في 
برنامجكم الحكومي، ومتطلبات ترسيخ دعائم ثقافة الحوار االجتماعي 

الهادفة والجاد؟

لايسدثلارئيس:

الكلمة  األغلبية،  ومجموعات  فرق  بإسم  النائبة  للسيدة  شكرا 
للسيدة النائبة السعدية بنسهلي.

لان ئبلثلايسدةثلايعديلثبنثسهلي:

منذ  الحكومة  قامت  كاينش،  ما  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
تنصيبها بتدشين سلسلة من اللقاءات مع الشركاء االجتماعيين في إطار 
حوار جاد ومسؤول، وذلك بهدف تحسين األوضاع املادية واملعنوية 
رئيس  السيد  نسائلكم،  الكريم،  العمل  ظروف  وتوفير  للشغيلة 
الحكومة، عن حصيلة وآفاق الحوار اإلجتماعي بين الحكومة والشركاء 

االجتماعيين؟ شكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

شكرلثجزيال،

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

على السؤال املهم أوال، بغيت نأكد أن الحكومة مقتنعة اقتناعا 
جازما عميقا بالحوار اإلجتماعي كآلية أساسية لتطوير التعاون بينها 
وبين الشركاء االجتماعيين والشركاء االقتصاديين، وأيضا كوسيلة من 
الوسائل تحسين ظروف املوظفين والعمال والشغيلة وتحقيق السلم 
اإلجتماعي، وهاد ال�ضي احنا حريصين عليه منذ اللحظة األولى وقلناها 
في البرنامج الحكومي وغادي نبرهنو، عمليا غادي نبرهنو على أننا حنا، 
هاد ال�ضي قناعة راسخة، وأيضا احنا مقتنعين بدور النقابات األسا�ضي 
األسا�ضي  النقابات  بدور  مقتنعين  كنتسناوهم،  عالش  ال�ضي  داك 
هذا  عملية  في  وسيط  باعتبارها  شريك،  باعتبارها  املجال  هاد  في 
الحوار اإلجتماعي وتعزيز السلم اإلجتماعي، وقلنا مرارا وقلنا للنقابات 
احنا حريصون على أن تكون هذه النقابات قوية قادرة على ترجمة 
االنتظارات ديال املواطنات واملواطنين والشغيلة بالخصوص. وأيضا 
بادرت الحكومة منذ البداية بمأسسة الحوار اإلجتماعي على املستوى 
املركزي وعلى املستوى القطاعي وعلى مستوى املقاوالت، وعلى املستوى 
الجهوي، وهاد ال�ضي تدارت فيه عدد من االتفاقيات وتوسع هاد ال�ضي 
توسع. واليوم عندنا واحد النسيج ديال التوافق اإلجتماعي ما�ضي فقط 

الحوار الوطني فقط، ولكن على مختلف املستويات.

 فعال كما ذكر السيدات والسادة النواب املحترمين، كانت هناك 
جوالت من الحوار اإلجتماعي، طبعها على العموم جو ديال الجدية وجو 
ديال التفاهم وتبادل اآلراء، ليس هناك تعثر في الحوار اإلجتماعي، ما�ضي 
تعثر إنما إلى حد الساعة باقي ما تم االتفاق على بلورة واحد االتفاق 
شامل، الرأي ديالنا اللي جبناه في الحكومة هو بغينا نديرو اتفاق ثالثي 
السنوات، شامل ويتم التوقيع عليه من قبل الفرقاء الثالثة، األطراف 

الثالثة، النقابات وأرباب املقاوالت والحكومة.
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هذا  في  اتصاالت  هناك  كان  للحكومة  األولى  املراحل  منذ  وفعال 
املجال وكان هناك منشور لرئيس الحكومة بالبدء في حوارات قطاعية 
إجتماعية قطاعية ورفع تقارير على هاد الحوارات القطاعية، كما كان 
 18 املغرب،  ملقاوالت  العام  اتحاد  رئاسة  تمهيدي مع  اجتماع  هناك 
شتنبر 2017، تبعه اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع األمناء والكتاب 
العامين ديال املركزيات النقابية األكثر تمثيلية 20 شتنبر 2017، وهذا 
تمخض عنه الجولة األولى للحوار اإلجتماعي يوم اإلثنين 9 أكتوبر 2017 
إذن هاد الجولة األولى كان تقليديا كتدار لعرض التوجهات األولى والكبرى 
النقابية واإلتحاد  املركزيات  املالية واإلستماع ملقترحات  قانون  ديال 
العام ملقاوالت املغرب وهاد ال�ضي تم فعال، وكان هناك نقاش أولي حول 
منهجية الحوار اإلجتماعي، ثم بعد ذلك وألسباب إيال بغيتو نرجعوا لها 
ما كاين مشكل، وأنا أقول للنقابات واحد القضية احنا هاد اإلتفاق هذا 
حوار ثالثي، أحيانا نجد أنفسنا في حوار سدا�ضي، ما عندنا ما نديروا، 
سدا�ضي بمعنى عندنا 4 دالنقابات خصوا مبدئيا يكون ممثل وحيد 
برأي واحد، بفكرة واحدة، عندما تكون عندك عدد من أفكار الحوار 
كيحتاج فيه شوية ديال الصعوبة فقط حنا ما عندناش مشكل، ولكن 
كتكون فيه شوية ديال الصعوبة طبيعي، فقدرت املركزيات النقابية 
وبعضها على األقل أنه من األحسن بدال من الرجوع للطاولة ديال ثالثية 
نديروا بعدا واحد مجموعة سلسلة اتصاالت ومشاورات بين رئيس 
الحكومة أو بعض الوزراء ومباشرة مع مسؤولي املركزية النقابية وديال 
CGEM وهو ما تم جزء منه وخالل األسبوع الثاني من شهر مارس 2018 
وبعد سلسلة من املشاورات اللي ذكرتها، اقترحنا عليهم تشكيل لجن 
موضوعاتية وشكلنا لجن فعال، ثالثة داللجان، لجنة القطاع الخاص 
برئاسة السيد وزير الشغل وإدماج املنهي لجنة القطاع العام برئاسة 
السيد الوزير املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، لجنة تحسين 
الدخل تحت إشراف رئيس الحكومة برئاسة رئيس ديوانه، واشتغلت 
هذه اللجن الثالثة انطلقت يوم 13 مارس 2018 إلى غاية 20 أبريل 
2018 عقدت لجنة القطاع الخاص 12 اجتماع لجنة القطاع العام 
5 اجتماعات ولجنة تحسين الدخل 5 اجتماعات، وانطالقا من هاذ 
االجتماعات واملشاورات التي تمت فيها واالقتراحات اللي تعرضت على 
الطاولة تقدمت الحكومة بمشروع اتفاق إذا مشروع االتفاق صاغته 
و النقابية  للمركزيات  واعطيناه  صغناه  االتفاق  مشروع  الحكومة 
CGEM هذا االتفاق يمتد على مدى ثالث سنوات فيه إلتزامات ديال 
األطراف الثالثة وتم تسليمه ملختلف األطراف املعنية وهاد االتفاق 
اشنو ضم؟ أوال ترصيد العملية ديال مأسسة الحوار اإلجتماعي وانتظام 

الدورات ديالو واملنهجية.

يتضمن  بعرض  الحكومة  تقدمت  الدخل  تحسين  مستوى  على 
غالف مالي يقترب من 6 داملليار درهم وفيه راه العرض نشر:

الزيادة في أجور املوظفين املرتبين في الساللم ما دون الرتبة  .-
خمسة من السلم العاشر بمبلغ صافي شهري قدره 300 درهم يصرف 

على ثالث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛

الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل  .-
لتشمل ستة ديال األطفال بالقطاعين العام والخاص ابتداء من فاتح 

يوليوز 2018؛

إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين املرتبين في  .-
السلم 8و9؛

الرفع من منحة اإلزدياد عن املولود من 150 درهم حاليا إلى  .-
1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛

اإلبتدائي  التعليم  ألساتذة  بالنسبة  الترقي  شروط  تحسين  .-
وملحقي اإلقتصاد واإلدارة وكذا امللحقين التربوين املرتبين في الدرجة 
يسمى  ما  و9،   8 السلمين  في  مرة  ألول  توظيفهم  تم  والذين  الثانية 

بالدرجة الجديدة بالنسبة لهم؛

الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في املناطق النائية  .-
والبالغ قدره 700 درهم شهريا؛

هذا فضال عن حث القطاع الخاص على الزيادة املنتظمة في  .-
الحد األدنى لألجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.

وفي ما يخص القطاع الخاص تضمن مشروع اإلتفاق عدد من 
البنود في املجاالت التالية:

تعزيز الحريات النقابية؛

تعزيز آليات املفاوضة وتسوية النزاعات؛

تحسين الحماية االجتماعية؛

وإعداد  الشغل،  للتشاور بخصوص مراجعة تشريع  آليات  وضع 
مشروع القانون الخاص بالنقابات املهنية.

كما تضمن مشروع االتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة ملواصلة 
الحوار حول بعض القضايا العالقة التي تهم القطاع الخاص بالخصوص 
موزعة على أربعة محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر 2019.

االتفاق  مشروع  بخصوصه  ركز  الذي  العام  للقطاع  بالنسبة 
خالل  من  العمومية  الوظيفة  ملنظومة  شاملة  مراجعة  على  املقترح 
مالءمة اإلطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم 
املكتسبة  الحقوق  على  الحفاظ  مع  والوظائف  الكفاءات  تدبير  على 
للموظفين ونهج مبدأ التدرج في اإلصالح، إضافة إلى تعميم جمعيات 

األعمال اإلجتماعية على مختلف اإلدارات الحكومية،

خامسا-إصالح منظومة التقاعد من خالل إصالح شمولي، إطالق 
اإلصالح الشمولي في أفق إرساء نظام القطبين الخاص والعام بناء على 
على  تشرف  جديدة  دراسة  وكذا  الوطنية،  اللجنة  وخالصات  نتائج 

إنجازها وزارة اإلقتصاد واملالية؛
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سادسا-التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي حيث اقترحت الحكومة 
والسلم  التماسك  يحقق  بما  امليثاق  هذا  لصياغة  إطالق مشاورات 
االجتماعيين وير�ضي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وفهاد 
النقط كلها كل نقطة فيها تفاصيل ألن ميثاق يعني دسم فيها تفاصيل 
وسلمناها للنقابات هذه هي الخطوط العريضة لهذا االتفاق، وكنا نأمل 
في الحكومة أن يتم التوقيع على هاذ اإلتفاق قبل فاتح ماي، وكان عندنا 
فهاذ ال�ضي، لكن بعض املركزيات النقابية طلبت تأجيل ذلك على هذا 
التوقيع واستئناف الحوار بعد فاتح ماي، فاستجبنا لهم بعدما تم فاتح 
ماي كان ضروري ننتظرو، ننتظرو انتخاب القيادة الجديدة لإلتحاد 
عاود  كيفاش  نشوفو  غادي  دبا  تم،  هو  ها  املغرب،  ملقاوالت  العام 

نستنفو الحوار اإلجتماعي.

بطبيعة الحال ملا قامت النقابات بهاذ الطلب ديال التأجيل، كان 
بعض النقابات منهم عندو واحد املقترح ألن احنا الزيادة في األجور، 
زدناها درنا من الرتبة 5 السلم 10 فما األسفل، والسبب في هذا أن 
كنعتبرو بأن العدالة األجرية تقت�ضي نقربو بين الشقين ديال املوظفين 
اللي بيناتهم واحد الفرق نقربو الحد األدنى لألعلى، فبعض النقابات 
قالو هذا ما كافيش، خاصنا �ضي حاجة اللي يهم جميع املوظفين، ففعال 
بعد جهد عاود عيطنا على اإلخوان ديال النقابات وقلنا ليهم راه عندنا 
يوازي  بما  املدنيين  املوظفين  أجور  في  الزيادة  واحد  اللي هو  إضافة 
االقتطاع املرتقب ديال األجور برسم اإلصالح املقيا�ضي لنظام املعاشات 
املدنية في بداية 2019 وهي نسبة %1 من األجر، فنحن اقترحنا أن تقوم 
الحكومة هي بالزيادة في األجر بنسبة 1 % بالنسبة للجميع نحتافظوا 
هادوك اللي عندهم 300 درهم اللي هي راه كتم�ضي من 10 % حتى ل 
%8 حتى ل 7 % بالنسبة لهاد الساللم حتى ل 6 % بالنسبة 10 % من 
األجر من 6 و 10 % ديال األجر، زيادة 1 % أخرى إضافية تهم جميع 
مناقشة  تأجيل  بطلب  الحكومة  فوجئت  ذلك  رغم  لكن  الساللم، 

العرض الحكومي والتوقيع على إتفاق إلى ما بعد فاتح ماي.

وأمام هذا الوضع ومع تأكيد الحكومة على أن العرض ديالها باقي على 
الطاولة وأنها باقي مفتوحة في استئناف الحوار اإلجتماعي وبنفس النفس 
التعويضات  في  الزيادة  باعتماد  بجانبها  قرار  اتخذت  لكنها  اإليجابي، 
العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو اإلجراء الذي يهم 387 
قدرها  بتكلفة  و  العمومية  لإلدارة  موظف  ألف   387 من  أكثر  ألف 
981 مليون درهم تقريبا مليار درهم يهم 68 ألف على األقل موظف 
بالجماعة الترابية بتكلفة يقدر 142 مليون درهم و129 ألف مستخدم 
باملؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم، بمعنى هذه تهم 
أكثر من 450 موظف ومستخدم وأكثر من مليون طفل غيتزاد عليهم 
100 درهم لكل واحد، مليون طفل، وهذا اإلجراء في أقرب وقت غادي 
تبدى الحكومة في.. اعتمدته وستبدأ في تطبيقه وغندخلوه في القانون 
املالية املقبل، وستدعو الحكومة واملجلس اإلداري للصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي لإلجتماع من أجل اتخاذ القرار املناسب لتفعيل 

هذا املقت�ضى أيضا بالنسبة ألجراء القطاع الخاص.

باقي  باقي على الطاولة، احنا  بالنسبة لآلفاق احنا العرض ديالنا 
مستعدين في الحوار االجتماعي غادي ندعيوا لجولة جديدة للحوار في 
القريب إن شاء هللا، ودابا ال النقابات وال السيد وزير التشغيل هما في 
اجتماع مؤتمر العمل الدولي بجنيف إن شاء هللا، بمجرد يرجعوا غادي 
نشوفوا كيفاش نديروا البرمجة ديال هاد الحوار اإلجتماعي، بنفس 
اللي كتعمل به الحكومة،  اإلسرار، بنفس اإليمان، بنفس اإليجابية 
وباملناسبة احنا القدرة الشرائية ديال املواطنين حتى احنا الهم ديالنا، 
حتى احنا، إنما بادرنا لهاد الزيادة في التعويضات العائلية، بادرنا لهاد 
الزيادة اللي باش نعطيوا واحد اإلشارة إيجابية إال أننا مهتمون بهاد 

القدرة الشرائية ديال املوظفين وديال الشغيلة عموما.

إذن السؤال ملاذا تبلور الحكومة امليثاق اإلجتماعي بلورة ميثاق 
اإلجتماعي تمنيت أنه ما تقولوش وزير التشغيل فين هو؟ ألن رئيس 
الحكومة كينوب على الحكومة كاملة، وكون ما�ضي وزير التشغيل في 
مهمة لكان حاضرا معنا، ال رئيس الحكومة ينوب عن الحكومة وإيال 
بغيتوا وزير التشغيل وجهوا له سؤال وغادي يجي وراه كيجي ديما، 

السالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثلارئيس:

الكلمة  بإعطاء  التعقيبات  باب  اآلن  أفتح  الرئيس،  السيد  شكرا 
للسيد الرئيس بإسم فريق العدالة والتنمية عبد هللا بووانو.

لان ئبثلايسدثعبدثهللاثبوولنو:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسمثولاصالةثولايالمثعلىثموالن ثضسولث
هللا،

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

رمضان كريم غفر هللا لنا وأعتقنا من النار،

طبعا نستثمر هاد األجواء لنذكر بأن هناك الشعب الفلسطيني اللي 
كيعيش املحن، كيعيش القتل والتشريد، وطبعا البد أن نذكر كنا في 
قضية وطنية وهذه قضية مركزية ديال فلسطين لنشيد بموقف وقرار 

جاللة امللك، إلحداث مستشفى ميداني ألهل غزة وفلسطين.

السيد الرئيس، ال يخفى على أحد أهمية الحوار واإلتفاق اإلجتماعي 
وبالتالي  للحكومة،  وبالنسبة  للباطرونا  وبالنسبة  للمركزيات  بالنسبة 
بالنسبة للبالد ألنه كيتعلق باستثمار كيتعلق بالتنمية كيتعلق باالزدهار 
والعيش  االشتغال  ظروف  وتحسين  والتشغيل  بالتوظيف  كيتعلق 
الكريم، ولذلك فحصول االتفاق سيكون له آثار وأهمية بالنسبة لكل 
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األطراف وأول حاجة كنطلبوا منكم السيد رئيس الحكومة هو مواصلة 
أو  نبداوا  عاد  لشتنبر  حتى  نتسناوش  ما  العاجل  القريب  في  الحوار 

نستأنفوا الحوار.

األثر ديالوا بالنسبة إذا توقع بالنسبة للمركزيات النقابية، أوال هاد 
املركزيات النقابية خالل العشر سنوات األخيرة فقدات الدور ديالها 
من  العدد  واحد  كنشوفوا  ولينا  املجتمع،  في  الوساطة  في  الحقيقي 
التنسيقيات واملجموعات مع الشرعية اللي معطية لهم فقداتها بهاد 
السبب سبب قيام بعضها بعض األطراف في النقابات بأدوار ومواقف 
سياسية والتي برزت مع حكومة السيد عبد اإلله بنكيران وما بغيناهاش 
تبان دابا ما بغيناش تتكرر دابا، حيث اتخذت مواقف سياسية اتجاه 
الحكومة وتم رفض اإلتفاق السابق بما فيه بعض املكتسبات املهمة 
منها  وخاصة  التقاعد  نظام  إلصالح  املصاحبة  اإلجراءات  قبيل  من 
التقاعد  ديال صندوق  اإلصالح  من   4% عاتقها  على  الحكومة  أخذ 
والتعويضات العائلية وغيرها، الحوار هو بطبيعته تكون نتائجه متوافق 
عليها وبالتالي فالحوار اإلجتماعي هو تراكمي، النقابة كتاخذ وكتطالب، 
نخ�ضى اليوم أن تكون حاضرة كذلك بعض املواقف السياسية فيتم 
رفض هذا العرض ديال الحكومة، هاد العرض ليس نهائي ما بغيناهاش 
يترفض بغينا أنه يتناقش ويتقبل، ألنه غادي يضيع فرص على املوظفين 

واألجراء واملستخدمين وعائلتهم.

وهنا البد كذلك من الحسم في املنهجية، السيد رئيس الحكومة، 
واش إذا ما اتفقتش الحكومة واش غتم�ضي لإلعالن املنفرد ديالكم، أنا 
كنتمنى قبل ما تمشيوا له تجيوا للبرملان وتجيوا عبر كل سؤال شهري 

وتقول لنا غادي نمشيوا آنذاك يمكن أن ندعمكم في ذلك.

بالنسبة للباطرونا، إن توقيع االتفاق ينتج عنه سلم اجتماعي الذي 
يبعث على الثقة وهذه األخيرة الثقة أساس التنمية واالستثمار وخلق 
الثروة، لذلك فاملطلوب من الباطرونا هو دعم اإلتفاق وإنجاحه ففي 
كل الدول كتكون الباطرونا كتشتغل في ظل الحكومات، كتشتغل مع 
الحكومات كتشتغل إلى جانب الحكومات، ألن الحكومة ترعاها تدعمها 
تحميها بإجراءات وتدابير مالية، لكن ما الحظناه لألسف الشديد هو 
ومواقف  بأدوار  كذلك  بنكيران  السيد  حكومة  خالل   CGEM قيام 
ديال  روح  هو  اللي  التفاعل  عوض  بتشاؤم  تتحدث  كانت  سياسية 
اإلستثمار وروح رجل األعمال واملقاول، وبخطاب سيا�ضي تأزيمي لألسف 
الشديد، شاهدنا أنه في 2013 أثناء زيارة ال�ضي أردوغان الصراع اللي 
كان حول استقبال واحد الجمعية ديال أمان لرجال األعمال األتراك، 
وقالوا بأنه CGEM ما�ضي سياسية مزيان، جاوا في 2016 داروا لقاء 
بأكادير ثالثي بوثيقة سرية كتطرق للوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية 
جينا   2016 في  استطعووش،  ما  بنكيران  حكومة  إسقاط  أجل  من 
لإلنتخابات قلنا اودي هادوا غيتمثلوا في مجلس املستشارين مزيان، 
ولكن ما خصهومش يتمثلوا بلون سيا�ضي لألسف الشديد على األقل 
 CGEM رأس  على  الحديث  االنتخابات  مع  اليوم  يتمثلوا،  منهم   2

نخ�ضى أن تتحول إلى هيئة سياسية تصدر املواقف السياسية وتخدم 
أجندة معينة، ولذلك ولذلك ال يكفي السيد رئيس الحكومة تقديم 
بل  آخرين،  زعماء  مع  سابقا  والحظنا  شهدنا  كما  اإلستقالة  وعد 
استقالة عمليا واالشتغال وفق نظام ديال CGEM كما كان الحال مع 
سنتصدى  كبرملانيين  ونحن  وغيرهم،  والحوراني  والشامي  الحجوجي 
ألي إستراتيجية أو توجه سيا�ضي وأرجو أن ال تواجهون السيد رئيس 

الحكومة ال بمنطق األغلبية وال بمنطق التحالف.

بالنسبة للحكومة، إن حصول اإلتفاق بتقديم أكبر وأكثر ما يمكن 
من الدعم واملكتسبات سيمكن الحكومة من التفرغ للملفات األساسية 
واإلصالحات الكبرى وتنزيل البرنامج الحكومي وتطوير النموذج التنموي 

لبالدنا.

السيد رئيس الحكومة وعالقة بشعاركم املميز، اإلنصات إنجاز، 
بغيناكم السيد رئيس الحكومة أوال أن تنصتوا، أن تنصتوا للشعب، 
آلهاته، لهمهماته، لكتاباته، النفعاالته، لتحركاته وخاصة منه الفئات 
الهشة والفقيرة وأال تواجه من طرف بعض أعضاء الحكومة ال بالسب 
وال بالقذف وال بالتبخيس ألن هداك الشعب كيعبر بالطريقة ديالوا 
وأقل �ضيء يمكن بعض أعضاء الحكومة يديروه هو.. بدون تعليق، على 

األقل حتى تتبان لوا الصورة.

بغيناكم السيد رئيس الحكومة أن تنصتوا كذلك لفئة من املوظفين 
والعمال واملستخدمين املمنوعين من اإلنخراط في النقابات، كالشيوخ 
واملقدمين واملؤذنين واألئمة ومنظفي املساجد ورجال املطافئ واألمن 
والدرك والقوات املساعدة وموظفي السجون، وحراس الغابات وغيرهم، 
هادوا ما عندهمش نقابة، أرجو أن ال تنسوهم من هذا الحوار، وبعض 
القطاعات بغيناكم تنصوا ليهم السيد رئيس الحكومة، القطاع ديال 
الصحة وديال التعليم وديال الجماعات الترابية ما بغيناش هاد امللف 
يبقى عن قطاع، بغيناكم تواكبوهم، تؤطروهم، وأنه هاد االحتجاجات 
اللي كاينة اليوم سواء في التعليم أو في الصحة والجماعة الترابية تاخذوا 

هاد امللف على عاتقكم وأنكم تواكبوه.

بالعامالت  يتعلق  فيما  كذلك  مناسبة،  نستغلوها  بغينا  وكذلك 
املغربيات بالحقول اإلسبانية، املرجو عوض التصريح، التتبع والتنسيق 
مع الحكومة اإلسبانية، ألن حنا البرملان ديالنا راه كيناقش، كيناقش 
الحكومة  بغينا  فلذلك  كيناقشوا،  اإلسباني  والبرملان  املوضوع،  هاد 

كذلك أن تناقشه.

وفي اإلنجاز بغيناكم السيد رئيس الحكومة تقوي الطبقة الوسطى 
بإجراءات مالية وإجتماعية تحفيزية، بغينا الحماية اإلجتماعية كذلك 
أنكم تفعلوها عبر تجويد خدمات راميد، عبر تفعيل قوانين املستقلين، 
عبر إخراج قوانين خاصة للقانون التنظيمي لإلضراب، وقوانين النقابات 
ملا لها من أثر على استثمار مناخ األعمال، وما تبقاش رهينة التوافقات 
التي ال تنتهي، ما تقولوناش راه عندكم في البرملان، عندنا في البرملان ولكن 
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ما كتجيش الحكومة باش تناقشوا، ما كتجيش خاصها تجي، والبد من 
إتمام إصالح املقاصة، املهمة اإلستطالعية غادي نرجعوا لها إن شاء 
هللا، وكنتمناوا أنكم تحضروا، فيما يتعلق باملحروقات، لكن إصالح 
املقاصة غاز البوطان، ما غاديش نبقاو ننتاظروا حتى ل 2020 كما يأتينا 
السيد وزير الشؤون العامة والحكامة يقول حتى 2020، عالش عالش 
ينتاظر، هو بدا بإجراءات مع الحكومة السابقة، أو أننا نتهمو البعض أنه 
كيهددنا تيقولنا حذار أنكم تمسوه، غاز البوطان، غاز البوطان خاصوا 
إجراءات مصاحبة، غاز البروبان 200 ألف طن التي تستهلك، الهامش 
انتقل من 1000 إلى 5000 درهم، اآلن، مليار ديال الدرهم اللي هو زايد، 
الفيول اإلصطناعي 1.3 مليون طن، وانتاقل الهامش من 90 درهم إلى 

1000 درهم، وهذا كلوا عندو انعكاس على القدرة الشرائية.

السيد رئيس الحكومة، بغيناكم كذلك إلى جانب اإلنصات واإلنجاز 
التواصل عبر القنوات العمومية، ما خرجتيش في القنوات العمومية 
منذ أبريل 2017 عبر MEdi 1 TV بغيناكم تخرجوا في القنوات العمومية 
في القريب العاجل، بغيناكم السيد رئيس الحكومة نتوما فقيه صحيح، 
نتوما فقيه صحيح، نعم ضعيف البنية نعم، ألنها رشاقة، لكنكم قوي 

بأفكاركم قوي بمواقفكم، قوي كذلك بإقناعكم.

وفي األخير ندعوكم السيد رئيس الحكومة مستقبال إلى فتح حوار 
اجتماعي حقيقي وشامل يتعلق بتوفير الشروط األساسية لالستثمار 
وخلق الثروة والتنزيل العادل لها، بحيث يستفيد منها الجميع طبعا 
املواطنين العمال واملستخدمون وكل فئات الشعب، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عدي بوعرفة باسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئبثلايسدثعد9ثبوعرفل:

لايسدثلارئيسثمجلسثلانولبثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكومل،

للحروضثلاكريم،

السيد رئيس الحكومة، نسائلكم اليوم كرئيس الحكومة املغربية، 
ديال  ورئيس  األغلبية  ديال  رئيس  بمعنى،  املغربية  الحكومة  كرئيس 
املعارضة والرئيس ديال األغلبية الصامتة، هناك جزء كبير من املغاربة 
ال يشاركون في العملية السياسية جزء من املغاربة غير مسجلين في 
اللوائح االنتخابية، جزء من املغاربة يقاطعون االنتخابات بمعنى آخر 
انت رئيس ديالنا جميعا حينما تتكلم هنا يجب أن تتكلم بإسم الحكومة 
وليس كزعيم سيا�ضي، النقطة الثانية احنا مستعدين في حزب األصالة 
واملعاصرة إيال كان فريق في األغلبية باغي يدير معانا ملتمس الرقابة 

احنا مستعدين مللتمس الرقابة.

املغربية  النقابية  الحركة  ديال  الدور  ديال  القضية  يخص  فيما 
لعبت دور أسا�ضي عبر التاريخ وحركة النقابية املغربية كانت مساهمة 
في املقاومة وفي استقالل هذال الوطن كانت داعمة للحركة السياسية 
ديال الحركة الوطنية وكانت داعمة كذلك للحركة املسلحة للحركة 
الوطنية، وبالتالي ال يمكن بأي حال من األحوال أن ننكر أو نتكر للمجهود 

اللي قامت به الحركة النقابية من أجل استقالل هذا الوطن.

النقطة الثانية كذلك الحركة النقابية اللي لعبت دور أسا�ضي في 
سنوات الرصاص هاذوك السنوات اللي كاين فيها من عذب واعتقل 
وطرد من عمله وهنا البد أن نستحضر العمل الجبار اللي قام به املجاهد 
الكبيرة عبد الرحمان اليوسفي، وما أدراك ما عبد الرحمان اليوسفي، 
النقابيون طردوا  ديال  الفردي مجموعة  الضرر  دار جبر  الرجل  هاد 
وعذبوا وكان هناك انسجاما مع هيئة اإلنصاف واملصالحة كان جبر 

الضرر.

النقطة الثالثة حينما نستحضر الحركة النقابية عبر التاريخ عري 
الشهداء ديال الحركة النقابية عمر بنجلون هذا املناضل الكبير الذي 
قتل نحن دايما ملي كتجي فاتح ماي كنقولو مجرمون مجرمون قتلت 
عمر بنجلون من قتل بنجلون ومن حرض على قتله؟ ومن قام بمسيرة 
في الحي املحمدي فرحا وطربا الغتيال هذا املناضل الكبير، وبقدر ما 
نستحضر الشهداء ديال الحركة النقابية نستحضر كذلك األحياء ديال 
الكاتب  نبيل األموي  الكبير محمد  املناضل  النقابية وخاصة  الحركة 
العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ودون ذلك أن نن�ضى الدكتور 
عبد املجيد بوزبع، هاد املناضل الكبير كذلك أحد املؤسسين للمنظمة 
الديمقراطية للشغل، الحركة النقابية الشابة عمرها عشر سنوات، 
أصبحت معادلة أساسية اليوم في املشهد النقابي الوطني، إنها آتية ال 

ريب فيها.

السيد الرئيس ديال الحكومة ملي كان السيد جطو وزير أول النقابة 
ديالكم ما كانت عندها تمثيلية، وكان يستقبلها ورغم ذلك لم نعارض 
ولم يعارض أي كان وكان يستقبلها العتبارات سياسية وبالتالي وصلت 

لوصالت لها بناء على هاد ال�ضي.

األوضاع مزرية اليوم وحنا تنقول ليك بأن الحركة النقابية ال تناضل 
من أجل تحقيق مطالب الشغيلة هي تناضل من أجل تحسين األوضاع 
ديال هاد الوطن تناضل من أجل اإلصالحات السياسية والدستورية، 
الحوار االجتماعي مغشوش، الحوار االجتماعي ينبغي أن يكون مبني على 
أسس وعلى قواعد سليمة، غياب اإلرادة السياسية لدى الحكومة لحل 
مجموعة من املشاكل املطروحة اليوم بالنسبة للحوار اإلجتماعي. نحن 
نطلب ألنه الطبقة العاملة املغربية كذلك من خالل تدني ديال األجور 
ديالها، اليوم كنعرفوا بأن املعيشة كيدارت وارتفاع األسعار، هذا دليل 

الواضح على أن الوضعية ال تبعث باالرتياح.

يجب  هناك  األعمال،  ديال  املناخ  تحسين  على  نتحدث  حينما 
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تحسين مناخ ديال اإلجتماعي ألنه أسا�ضي وجوهري، هناك احتقان 
اليوم، وهناك تضييق على الحريات النقابية، اليوم غير القطاع ديال 
الصحة، األطباء في إضراب مستمر، املمرضون في إضراب مستمر، 
هناك  جانب  إلى  مستمر،  إضراب  في  املتعاقدين  األسا�ضي  التعليم 
بعض امللفات العالقة، إلى حدود اليوم لم تر النور إلى حدود الساعة، 
هناك األساتذة ضحايا النظامين هادو شيوخ ديال التعليم ووضعية 
مقلقة إلى حدود الساعة، هناك عمال وعامالت اإلنعاش الوطني، 44 
ألف حالة في املغرب، هاد الناس ما عندهمش تقاعد، وما عندهوش 
كذلك  وهناك  لألجر،  األدنى  الحد  عندهوش  وما  الصحية  التغطية 
عمال وعامالت السمير ديال املحمدية، رغم التوصل ورغم املراسالت 
ديال جميع الفرق، ما زالت الوضعية عالقة إلى حدود الساعة، على 
أي احنا بالنسبة لحزب األصالة واملعاصرة، نحن نريد من الحكومة 
أن تتحمل املسؤولية الكاملة بفسح واحد الحوار جاد ومسؤول ملا فيه 
مصلحة ديال البالد، ألنه إما أن نكون أو ال نكون، أن نكون دولة الحق 
والقانون، دولة املؤسسات واحترام حقوق اإلنسان، أن ال نكون دولة 
الفو�ضى والفتنة وال أعتقد أنه يوجد بيننا من يريد أن يؤجج الصراع 
والفتنة، ألنه يهمنا املغرب ككيان كوطن كتوابث، يهمنا استقرار املغرب 

ومستقبل املغرب، وتحية إليكم جميعا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد النائب نور الدين األزرق.

لان ئبثلايسدثنوضثلادينثلألزضق:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3،

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لاي دةثولايسدلتثلاوزضلء،

إخولنيثأخولتيثلانولب،

مناقشة  في  للمساهمة  أتشرف  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم 
الحوار اإلجتماعي، فإلنجاح هاد الحوار اإلجتماعي عندنا مخاطبين؛

مؤسسات  بناء  يجب  والنقابات  النقابات،  هو  األول  املخاطب 
وقطاعات أكثر عدالة وكفاءة، وأن تصبح النقابات كنظام مؤسساتي؛

 la ثانيا- خاص إطار قانوني لهاد النقابات، فمثال فرنسا عندهم
.loi.du.dialogue رقم 994.2015 هاد القانون  social. et.du. travail
هو اللي غيعطي لهاد النقابات القوة، ويجب مأسسة كما قلتو الحوار 
اإلجتماعي وما يبقاش غير ظرفي أو تحت الضغط، ثم تفعيل الفصل 8 
من الدستور لتنظيم النقابات على غرار األحزاب ويحدد بشكل واضح 

النقابية،  الحريات  عن  الدفاع  ثم  تمثيلية،  األكثر  النقابات  مفهوم 
املغرب لم يصادق على اإلتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية 

وحماية حق التنظيم النقابي، ثم تنفيذ ما تبقى في إتفاق أبريل 2011.

الحكومة جات بمقترحات وهي جد إيجابية، ولكن كتبقى غير كافية، 
عالش؟ ألنه أوال النقابات رفضوها؛ ثانيا- غنفتح واحد القوس باش نقول 
لك عالش هاد اإلقتراحات غير كافية، هي الحكومة السابقة صلحت 
املقاصة، دارت تحرير األسعار، شيطت 36 مليار، مشات للضعفاء، 
مشات للصناديق ديال األرامل، ديال تيسير، الرميد هاد ال�ضي إيجابي، 
ولكن، وباملناسبة بعد خصنا نشكرو قضاة املجلس األعلى اللي جابو 
لجنة مراقبة املالية التقارير فيهم بعض اإلختالالت أو نواقص وحنا راه 
كناقشوهم مع الوزراء املعنيين وإيال غدا عاود الحكومة رفعات الدعم 
على السكر، اللي كنصحو املغاربة باش ينقصو منو، والبوطان، أشنو 
غيوقع؟ غيوقع هاد الحالة اللي حنا فيها، هو هاد غالء املعيشة، وهاد 
ارتفاع األسعار. شكون املتضرر األول؟ كاين الضعفاء راه بطبيعة الحال 
كنعاونوهم، ولكن كاين الطبقة الوسطى السيد رئيس الحكومة، واللي 
هي محتاجة لهاد الحوار ومحتاجة لهاد الدعم ونتمناو أنه هاد الحوار 
يتوقع، ألن هاد الطبقة اشنو فيها املشكل؟ SMIG ب 3000 درهم قليل، 
2400 أو 2500 في القطاع الخاص حتى هو قليل، وبالتالي اشنو خصنا؟ 
خصنا نخلقو الثروة، باش نخلقو الثروة، خصنا نموذج تنموي جديد، 
وهاد النموذج التنموي الجديد جابو التجمع داك ال�ضي عالش بداو 
يضربو فيه. أشنو جاب في النموذج؟ قال أن خصنا نخلقو فرص شغل، 
خصنا نقلصو من البطالة، خصنا مخطط اإلقالع الصناعي ندفعو به، 
ونتكلم على تعليم ذو جودة عالية وباملجان للفقراء والطبقة الوسطى 
والصحة للجميع. املنظمة العاملية للصحة كتقول أنه خصنا تغطية 

شاملة، نتمناو الصحة لجميع الشعب املغربي بإذن هللا وللجميع.

املخطط الثاني هو LA.CGEM, le.Patronat. ال�ضي مزوار ضاع فيه 
التجمع الوطني لألحرار ألن قدم استقالته، ولكن ربحاتو الدولة، ألنه 
رجل الدولة وغيخدم، وباملناسبة أهنئه بهاد الثقة ديال املقاوالت، وعلى 
الرسالة امللكية املولوية اللي يحث فيها جميع االتحاد على مواصلة العمل 
وبذل املزيد من الجهود لإلرتقاء بأداء املقاوالت املغربية، بحيث تكون 
شريكا اقتصاديا واجتماعيا ناجعا، تضع مصلحة الوطن واملواطنين 

فوق كل اعتبار.

السيد رئيس الحكومة، مع األسف كاين بعض 8300 ديال املقاوالت 
تفلس، وكاين %30 ديال املقاوالت الصغرى والوسطى مهددة باإلفالس، 
تيقول بنك املغرب على أنه الحكومة تأخرت في صرف الديون اللي عليها، 
وهنا نوهو بمجهودات الحكومة ألن فعالت هاد القانون ديال فقدان 
الشغل، وكذلك نسأل السيد وزير العدل على قانون الكتاب الخامس 
من مدونة التجارة واللي القضاة اصبحو كشريك ما�ضي غير التصفية 
بالعكس  الشغل،  في فرص  املقاوالت لإلفالس وكنضيعو  وكيسيفطو 

القضاة اصبحو شريك وكيواكبوهاد املقاوالت وكيخليو فرص الشغل.
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لايسدثضئيسثللحكومل،

هناك أوراش كبيرة كنوهو بالحكومة أنها كا تبعها، ولكن بفضل 
املبادرة  األوراش،  هاد  متبع  اللي  هو  وأيده  هللا  نصره  امللك  جاللة 
الوطنية للتنمية البشرية، صندوق الدعم اإلجتماعي ودعم الفوارق 
اإلجتماعية، كذلك مشاريع مؤسسة محمد الخامس املوجهة للشباب 
والتكوين والصحة، املخططات القطاعية، مشاريع الطاقات املتجددة، 
وهادو كلهم مشاريع ندعو هللا أن يخلي لنا هاد البلد آمنا مستقرا، تحت 
قيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي.

لان ئبثلايسدثعاللثلاعمرول9:

خيرث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسم،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3،

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثأعر ءثللحكوملثولانولبثلملحترمي3،

في مسرحية مكشوفة  األدوار  وتبادل  نفاق سياسوي  من  وبدون 
من  واسعة  فئة  تعيش  السياسية،  واملواقع  األدوار  خلط  إلى  تهدف 
الشعب املغربي ظروفا بئيسة على مستوى االقتصادي واالجتماعي، 
وذلك بسبب التردي الكبير في القدرة الشرائية واستقالة حكومتكم من 
املجال اإلجتماعي بصفة شبه كاملة، حيث تركتم األسر املغربية وجها 
لوجه أمام املضاربين، و.. في السلع اإلستهالكية، بينما يعيش اآلالف 
من شبابنا ظروف بطالة قياسية، ال تزيد سوى في تعميق الهوة داخل 
املجتمع كمظهر من مظاهر فشل العدالة اإلجتماعية التي تشكل هدف 

التشريعات واإلنتخابات واملؤسسات.

التنفيذية،  السلطة  مالكة  هي  اللي  الحكومة  تستطع  لم  فإذا 
والعدالة  اإلجتماعية  الكرامة  من  الدنيا  الحدود  للناس  تحقق  أن 

واإلنصاف، فما جدوى وجودها أصال؟

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

تابعنا منذ أكثر من سنة، مظاهر متعددة من الحراك اإلجتماعي، 
الزيت  أن�ضى شهيدات  أن  دون  وزاكورة وجرادة  الحسيمة  هنا  أذكر 
والسكر بالصويرة، هاد األحداث والحوادث وما رافقها من مقاربة أمنية 
أولوياتكم  ضمن  اإلجتماعية  العدالة  موقع  أساسية  بصفة  تسائل 
واختياراتكم األساسية. صحيح أن املقاربة األمنية نجحت إلى حد ما في 

وقت دينامية الحراك اإلجتماعي، لكن هاد املقاربة بطبيعتها استثنائية 
وهي ال يمكن أن تكون اختيارا ممتدا في زمن األزمة اإلجتماعية في ظل 
غياب حس املسؤولية اإلجتماعية لدى حكومتكم. هذا الوضع يفرض 
عليكم شجاعة تفتقدونها مع األسف التخاذ القرارات الالزمة قبل أن 

تصبح هي نفسها بال جدوى وال تأثير.

أننا نتجنى على الواقع وأننا نبالغ في وصفه،  إذا كنتم تعتقدون 
فأنتم واهمون أو ترأسون حكومة في بلد غير املغرب الذي نعيش فيه بين 
أفراده، كثيرا ما خانتكم توقعاتكم من واقع الشارع املغربي. وليس أخر 
تعاملكم في البداية مع حملة املقاطعة األخيرة، والتي تعبر عن سلوك 
حضاري راقي ومتقدم، يكشف كيف أن الشعب املغربي ال يتوفر على 
الحكومة التي يستحق، وأنه قادر على إبداء سلوك احتجاجي كشف 
عجزكم، وضعف إرادتكم، وتفريطكم في السلطات التي منحها لكم 

الشعب املغربي يوم صوت على دستور فاتح يوليوز.

في ظل هذه الوضعية، ونحن بصدد سؤال حول الحوار اإلجتماعي، 
فإننا نذكركم باتفاق أبريل 2011، على عهد الوزير األول األستاذ عباس 
الفا�ضي، هاد الحكومة اللي رغم ارتفاع األسعار من املواد األساسية، 
استطاعت أن تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن حيث ساهم ذلك 
االتفاق بشكل كبير فير عبور بالدنا ملرحلة دقيقة وخطيرة، ألنه استطاع 
من جهة أن يجيب عن جزء من الطلب اإلجتماعي، لكنه بصفة أساسية 
نجح في تأسيس حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والنقابات، إنه آخر 
اتفاق اجتماعي مشترك بين النقابات والحكومة على مدى 7 سنوات، 
هل يعقل أن يكون هذا األمر طبيعيا ومقبوال من طرفكم؟ أال تشعرون 
بمدى الخطر املحذق ببالدنا، وأنتم بهذه السياسة تنفخون في االحتقان 
بصفة  وأنتم  الخجل  ببعض  تشعرون  أال  االنفجار؟  أسباب  وفي 
السيد  أنتم  أين  2011؟  سنة  اإلجتماعي  للحراك  مدينون  شخصية 
الرئيس، من التزامكم الحكومي بمأسسة الحوار اإلجتماعي؟ فشلكم في 
تدبير هذا الحوار ومأسسته كما فشلت الحكومة السابقة نعتبره تراجعا 
غير مبرر عن مكسب حققته املنظمات النقابية وعلى رأسها اإلتحاد 
العام للشغالين باملغرب، خالل تدبير حكومة ما قبل دستور 2011، 
من عبد الرحمن اليوسفي وادريس جطو وعباس الفا�ضي الذي وقع على 
آخر اتفاق، واش هاد املطالب تعجيزية إلى هاد الدرجة، في الوقت الذي 

تعيش في البالد سياسة االمتيازات واقتصاد الريع؟

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

إن رفض النقابات ملشروعكم االتفاق اإلجتماعي، يوضح أننا نسير 
نحو سنوات فراغ قاتل، لكن ألن الطبيعة تأبى الفراغ، فإن الدينامية 
اإلجتماعية ال يمكن أن تتوقف بسبب رؤيتكم التقنية واملحاسباتية 
ملشاكل عميقة في املجتمع، ومع األسف ال نتصور أنه سيكون معكم ما 
يكفي من الوقت الستيعاب هذا األمر، حيث ال يمكن انتظار مبادرات 

من حكومة عاجزة مع األسف.
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لقد فشلتم حتى في تمثل فضيلة الحوار اإلجتماعي، وهذا يتضح 
جليا في مضمون مشروعكم املرفوض التي تضمن ما يسمى بالزيادة في 
األجر بمبالغ مخجلة، إما أنها تعكس جهلكم التام بالواقع أو أنها وهذا هو 
األرجح تمثل تصريف عجزكم عبر احتقار وإهانة الطبقة العاملة وعموم 
الشغيلة في القطاعين العام والخاص، ببضعة دراهم موزعين على ثالث 
سنوات دون مراعاة آلثار الزيادات الصاروخية في األسعار، ومما أثر على 
القيمة الحقيقية لألجور الهزيلة أصال، هل كنتم جادين فعال عندما 
اقترحتم داك 3 دراهم في النهار؟ املواطن يتناول هاد القضية بالنكتة، 
وهاد الشعب املغربي اليوم يتطلع أن تكون له حكومة مواطنة، بحس 

اجتماعي، ال تنقلب على الشعارات عندما تتمكن من الكرا�ضي، شكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد النائب، باسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 
غيثة الحاتمي.

لان ئبلثلايسدةثغس لثللح تمي:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلءثلملحترمو3،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو3،

إننا في الفريق الحركي، نعتبر أن مناقشة موضوع الحوار اإلجتماعي 
في هذه الظرفية الخاصة، وفي هذا السياق االستثنائي املتميز بالضبط 
الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين، يستدعي في تقديرنا التوسع 
في املفهوم واملصطلح لجعل هذا الحوار اإلجتماعي حوارا مجتمعيا ال 
يقتصر على فئة معينة، بل يلمس كل فئات املجتمع. فالعالم االفترا�ضي 
املجتمع،  مبدى  أبينا  أم  شئنا  إن  يعكس  ماثال  واقعا  اليوم  أصبح 
واملشاكل املطروحة عليه، وبالتالي فإن األمر يتطلب التعامل املواكب 
لهذه الحركة اإلجتماعية والتفاعل السريع غير املتسرع مع ما يجري في 

املجتمع.

لايسدثضئيسثللحكومل،

الحكومة بذلت في السابق وتبذل اآلن مجهودات ال يمكن أن ينكرها 
املبادرات  نسجل  أن  البد  اإلجتماعي  املستوى  على  سيما  وال  أحد، 
الخالقة املتمثلة في مجموعة من البرامج اإلجتماعية، كتفعيل صندوق 
التماسك اإلجتماعي، ومحاربة الهدر املدر�ضي، وتمويل الدعم املباشر 

للنساء األرامل، وتفعيل صندوق التكافل للنساء املطلقات وغيرها.

ومجهودات  خالقة  أورش  تقابلها  التي  اإلجتماعية  املبادرة  هذه 
تنموية رائدة، لكن السيد الرئيس، هناك مفارقة تسائلنا دائما، وتتمثل 

في االنعكاس النسبي لهذا املجهود اإلجتماعي والتنموي على مختلف 
طبقات الشعب املغربي، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة وحتى الطبقة 
املتوسطة التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل كبير، وبصيغة أخرى 
كل  في  الوطن  هذا  أبناء  على  عادل  بشكل  النمو  ثمار  توزيع  ضرورة 

الجهات.

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

من املؤكد أن تحسين وضعية مختلف الفئات اإلجتماعية يتطلب 
إرساء حوار مجتمعي منتج وذي جدوى، عبر آليات مبتكرة لإلشراف 
واالستماع إلى مختلف اإلشكاالت التي تعاني منها هذه الطبقات في املدن 

والبوادي والجبال على حد سواء.

في انتظار ذلك، نؤكد لكم السيد رئيس الحكومة، بأننا استمعنا 
وتتبعنا الفصول األخيرة للحوار اإلجتماعي، الذي ضم الحكومة وممثلي 
املركزيات النقابية وأرباب املقاوالت، وال يسعنا إال أن نشيد بإرادة فتح 
فصل آخر من الحوار في إطار املأسسة املرجوة، معتبرين بأن بعض 

االقتراحات معقولة، وال سيما اقتراح رفع التعويضات العائلية.

لكن بالنسبة لباقي النقط، فإنها ال ترقى إلى املأمول واملنتظر بالنسبة 

للطبقة الشغيلة التي نحييها في هذا املنبر، فالبد من الزيادة في األجور، 

واملوظفين  األجراء،  لعموم  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة  وتخفيض 

وإعفاء املتقاعدين منها، البد كذلك من تنفيذ ما تبقى في اتفاق 26 

أبريل 2011، البد من الرفع من الحد األدنى لألجور في القطاعين العام 

والخاص.

حول  للتشاور  العليا  الهيئة  تفعيل  ضرورة  على  نؤكد  وعموما 

القضايا الهيكلية التي تهم الطبقة الشغيلة املغربية، وهي فرصة كما 

قلنا للتحاور واإلنصات والتواصل والتتبع والتنفيذ، فالحوار وحده ال 

يكفي إذا لم يكن حامال لشروط نجاعته.

لايسدثضئيسثللحكومل،

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن الحوار اإلجتماعي أسا�ضي لتطوير 

التعاون بين مختلف الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، ولكن الحوار 

املجتمعي الشمولي أسا�ضي كذلك لتحقيق السلم اإلجتماعي والتنمية 

اإلجتماعية  وضعيتهم  كان  كيفما  جميعا  للمغاربة  الكرامة  وتحقيق 

واالقتصادية، بتحسين دخلهم ورفع قدرتهم الشرائية بجميع اآلليات 

املمكنة، ومن هنا نتمنى أن يتم اإلسراع في االتفاق مع كل الفاعلين ملا 

فيه الخير لبالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيدة النائبة بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد الرئيس 

شقران أمام.
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لان ئبثلايسدثشقرل3ثأم مثضئيسثلافريقثلإلشترلكي:

شكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلءثولانولبثلملحترمي3،

بداية أود أن أشير إلى أن املواقف والقرارات هي للوطن، من أجل 
الوطن ملصلحة الوطن وملصلحة املواطنين والعمل السيا�ضي والنقابي 
طريقه هو هذه املصلحة وليس أمرا آخر، لذلك تم االتفاق على هذا 
املحور، ارتباطا باألوضاع اإلقتصادية واالجتماعي التي تعرفها بالدنا، 
قنبلة  حقيقة  باعتباره  وتعثره،  اإلجتماعي  بالحوار  كذلك  ارتباطا 
موقوتة، ألن الحوار اإلجتماعي حين تنتج عنه نتائج إيجابية تضعنا أمام 
أمل حقيقي في املستقبل، وهاد االمل يجب أن نحافظ عليه اليوم ليس 
مطلوبا منا أن نقرر ما يروج في الشارع وفي املواقع اإلجتماعية، مطلوب 
املؤسسات  هاد  في  هنا  احنا  وحلول،  إجابات  ونقدمو  نتصنتوا  منا 
التي  البرملان من أجل أن نقدم الحلول واإلشكاالت  في الحكومة وفي 
يعيشها املواطنات واملواطنين، ال أن نقدم صورة من صور املعاناة اللي 
كيعيشوها شرائح واسعة من املجتمع، مفروض فينا نقدمو إجابات، 
ونتحملو مسؤوليتنا، الحوار اإلجتماعي يعني هو ثالتي األطراف اي نعم، 
لكن الحكومة عندها واحد الدور أسا�ضي، خاصها تلعب الدور ديالها 
باش أنها تجمع اإلرادات ديال الباطرونا وديال النقابات ارتباطا بطبيعة 

الحال باإلمكانات ديال البالد باش نوصلوا لواحد النتائج إيجابية.

مزيان الحكومة تنطلق من اإلمكانات تالبالد، مزيان تزير السمطة، 
نقولوها بالدارجة ولكن راه إيال زيرنا السمطة بزاف راه كاينة 2 تاألمور، 
يا غتقطع السمطة يا غنتسببو في ضرر للجسد، والجسد املغربي اليوم 
في حاجة إلى حقلة أمل باش نبنيو املستقبل، ألن السائد هو الخطاب 
ديال التيئيس وديال السوداوية، رغم أن بالدنا كتعرف واحد املجموعة 
ديالنا  الواقع  نستثمرو  كيفاش  هو  اليوم  السؤال  اإلنجازات،  ديال 
اليوم باش أننا نقدموا إجابات في املستقبل؟ وأنا كنعتقد السيد رئيس 
الحكومة إيال سمحتوا اإلعالم العمومي خاصو يلعب واحد الدور ديالوا 
كبير من خالل البرامج الحوارية باش أننا نوضعو املواطن املغربي أمام 
صورة وحقيقة اإلمكانات اللي كاينة، بجوانب متنوعة سياسيا اقتصاديا 
واجتماعيا، كاين جانب أسا�ضي وتطرح سابقا، اللي هو املأسسة ديال 
الحوار اإلجتماعي، تنشفوا يعني من الحكومة ديال التناوب حتى لواحد 
راه  قالو  سنين   7 األخيرة  السنوات  فهاد  اآلن  جينا  معينة،  املرحلة 
الشغيلة محققة حتى مكتسبات وما تمش التسويق على أن األمر يتعلق 
فقط بمكتسبات مرتبطة بالزيادة في األجور، هنالك إشكاليات مرتبطة 
 la بالقوانين، إشكاالت مرتبطة بعدم التصريح باألجراء في الصندوق في
cnss، الحرية النقابية، مجموعة ديال األمور التي تختزل فقط لألسف 
الشديد لدى الرأي العام الوطني في الزيادة في األجور، رغم أن املعاناة 

ديال الشغيلة املغربية هي في جوانب كبيرة.

وألن املناسبة شرط، ألن عندنا 4 دقايق لألسف ما كافياش، خصكم 
إرادة حقيقية باش أننا نمشيو ببالدنا لقدام. ولكن ألن املناسبة شرط، 
نبغي نذكر بإسم الفريق اإلشتراكي، أننا لن نسمح من موقعنا داخل 
األغلبية، لن نسمح مطلقا باملساس بالقدرة الشرائية ديال املواطنين 
بأي قرارات ال شعبية يمكن أن تزيد من معاناته، هذا خط أحمر، شكرا.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب جمال بنشقرون كريمي 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لان ئبثلايسدثجم لثبنشقرو3ثكريمي:

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثضئيسثللحكوملثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلاوزضلءثلملحترمي3،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي3،

بداية إننا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، البد أن نتوقف 
مثمنين ومقدرين للمجهودات التي تقوم بها الحكومة، واملبادرات التي 
تسعى بصدق إلى نهج سياسة لبناء صرح العدالة اإلجتماعية الذي 
نتمناه. لكن اليوم، اليوم البد للحكومة أن تنصت بشكل جيد لنبض 
املجتمع، البد أن تتوخى الحذر الكبير مما نعيشه من تفاوتات طبقية 

إجتماعية حقيقية، وتوزيع غير عادل للخيرات في هذا الوطن.

اليوم ونحن في شهر رمضان املبارك، وفي شهر ماي الذي عاشت 
فيه الحركة العمالية عيدها األممي، وعلى هذا النقاش املثمن في إطار 
وعدم  إيجابية  لنتائج  بلوغه  لعدم  نتأسف  الذي  اإلجتماعي  الحوار 
صدور إتفاق ما بين الفرقاء االجتماعيين، لنطرح تساؤل ماذا سنقدم 
للشعب املغربي من إجابات؟، ونحن في األغلبية نعم، لكن البد أن يكون 
عملنا مبني على نقدم بناء ونقد ذاتي أيضا واالنطالق من التجاوب مع 

ما نعيشه نحن كممثلين وللشعب املغربي.

اليوم هناك منسوب كبير من التدمر الشعبي يجب أن نؤكد عليه 
بناء على عدد من الحركات االحتجاجية التي عشناها والتي تعايشنا 
معها، وجب التجاوب أيضا لها بشكل لها بشكل ذكي وبتواصل متين 
لوزرائنا في الحكومة الحالية، ثم أيضا السياسات املنتهجة والبرامج 
املنتهجة لم تالمس املناطق النائية واملهمشة والفقيرة، والتي فعال يجب 

أن نؤكد بأنها لم تتوصل بحقها من العدالة املجالية والترابية.

اليوم، البد السيد رئيس الحكومة املحترم، من نهج حوار حكيم، 
والتعاطي مع املطالب اإلجتماعية، وتقوية دور الطبقة الوسطى، البد 
من تدخل الدولة من حماية القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع األسعار 

راه موجود، هناك فعال خطر محدق باملجتمع، في التوازن اإلجتماعي.
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علينا اليوم أيضا أن ننهي سياسة أجرية وعدالة أجرية في هذا 
املجال ما بين كل الطبقات اإلجتماعية. كذلك، البد من تحسين املناخ 
الداخلي لإلستثمار وللمقاوالت خاصة منها الصغرى واملتوسطة، وفتح 
املجال لعدد من االمتيازات لفائدتها من أجل نهج سياسة للتشغيل 
الصحة  قبيل  من  حيوية  قطاعات  أوضاع  معالجة  وأيضا  رشيدة 

والتعليم.

أخرى  احتجاجية  حركات  الحكومة،  رئيس  السيد  هناك  أيضا، 
بطعم املطالب اإلجتماعية علينا اإلنصات إليها، من قبيل اإلنصات 
إلى  املحطات  من  عدد  في  وقلناها  يعانون  الذين  املتصرفين  إلى 
األساتذة املتعاقدين، إلى عمال اإلنعاش الوطني وغيرها من الحركات 
األخرى الفئوية التي لألسف الشديد تبقى خارج األجندة في الحوارات 

اإلجتماعية وشكرا لكم.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.

لان ئبثلايسدثمصطفىثلاشن و9:

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

للحروضثلاكريم،

تحسلثولحترلم،

مع األسف أخالقي النضالية ال تسمح لي بأن أمارس خطابا مزدوجا، 
وتنقولو عالش املغاربة كيفقدو الثقة في العمل السيا�ضي وفي العملية 
السياسية. نقول كالم ونقول عكسه، كنلبسو قميص ديال األغلبية 
 خارج الكولوار 

ّ
 في نفس النهار، وال

ّ
 في نفس الوقت وال

ّ
وكنلبسو من بعد وال

قميص ديال املعارضة، بغينا املغاربة يثيقو في العملية السياسية.

لايسدثلارئيسثللحكومل،

عبرتم من خالل برنامجكم الحكومي بأنكم غتسثمرو في.. بالنسبة 
كنتو  بالفعل  االستمرارية،  إطار  في  انتم  يعني،  السابقة،  للحكومة 
أوفياء من خالل تجميد الحوار وإفراغه من محتواه، وأوفياء ملا قام 
على  والتفقير  التقشف  ممارسة  قرر  بنكيران حين  ال�ضي  به سلفكم 
الشغيلة املغربية فقط، منذ 7 سنوات 0 درهم للطبقة العاملة، وهي 
املحرك األسا�ضي لالقتصاد الوطني. قلتو مؤخرا بأنه الشعب املغربي 
من خالل »املقاطعة« يعني بمثابة صرخة ديال واحد الجزء من الطبقة 
الوسطى، ولكن ربطتوها برفض النقابات الحوار اإلجتماعي، ما فهمتش 
هاد الخلط، يعني، هنا خلط لألوراق، مع األسف الحكومة هي املسؤولة 
على هاد املمارسة. كذلك 0 درهم مدة سبع سنوات باإلضافة لواحد 
العدد ديال املسائل اللي تمارست على الشعب املغربي منهم.. ولكن في 
نفس الوقت أنتما تسمحون بالريع، بل تشرعنون الريع، كيفاش 7 مليار 

في السنة؟ بال ما نحسبو الفيول، وبال ما نحسبو البروّبان، بال نحسبو 
الكيروزين والزفت كذلك، كنساو هاد ال�ضي اللي غتوصل تقريبا 10 
ماليير ونصف في السنة. سمحتو بهاد الريع ملدة سنة، سنتين ونصف، 
رتو قريب 51 مليار سنتيم خارج 

ّ
وكتحاسبو غير مع الطبقة العاملة، وف

قانون املالية، ال�ضي بنكيران، في العهد ديال ال�ضي بنكيران خرجتوها، 
التأمين  تخلصو  باش  تأمنو  باش  ن؟ 

ّ
مل املالية،  قانون  خارج  بدون، 

ديال الشركات ديال املحروقات، عطيتوهم 3 مليار ديال الدرهم، ما 
ردوهاش، la cour des comptes راه أكدت هاد ال�ضي، إذن ماذا هذا؟ 
وكتحاسبو غير الطبقة العاملة. إذن أنتم تشرعنون الريع وكتحاسبو 
فقط مع الطبقة العاملة اللي 0 درهم منذ 7 سنوات، يعني، الشعب 
مع األسف سيستمر في »املقاطعة«، في مقاطعة سياستكم الالشعبية 

وسياسة التفقير والتهميش وشكرا لكم.

لايسدثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، للسيدات والسادة النواب. الكلمة لكم السيد 
رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات، وكالعادة في ما تبقى من الوقت.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم،ثللحمدثهللثولاصالةثولايالمثعلىث
ضسولثهللاثوآاهثوصحبه.

جميع التدخالت أنا عجباتني كلها، ولكن اللي عجبني بزاف ديال 
بمعنى  بحالكم،  ندير  وغادي  عجبني  أنا  اإلستقالل،  ديال  اإلخوان 
غادي ندير 5 سنين حتى ل3 أشهر االخرة ونديرو اتفاق اجتماعي، داك 
 
ّ
ال�ضي اللي تّدار.. حنا بغينا نديرو اتفاق اجتماعي في السنة األولى وال

في السنة الثانية على أكبر تقدير.. ماغادي تكونش، إن شاء هللا، لن 
تكون بإذن هللا، وحنا اسمحوا لي نقول لكم واحد القضية، حنا خصنا 
نكونو مسؤولين، كلنا نخب سياسية، الخطاب ديالنا خصو يكون راقي، 
والخطاب ديالنا أو اإلشارات ديالنا خص تكون إيجابية، خصنا نكونو 
اإلشارات ديالنا كتدعم جلب اإلستثمارات، كدعم الثقة ديال الفاعلين 
الوطنيين، كدعم الثقة ديال املواطنين، وإيال كان أحد اإلخوة البرملانيين 
السياسية،  واألحزاب  السيا�ضي  العمل  على  يقبلون  ال  الناس  قال 
فهذا األحزاب السياسية تتحمل جزء من املسؤولية، بل الجزء األكبر 
من املسؤولية بما فيه حزبي باملناسبة. ولكن األحزاب السياسية هي 
املسؤولة أوال على هاد القضية، خاصها تقنع املواطنين واملواطنات، 
حنا ما عندنا مشكل يكون النقد ولكن تيكون النقد بناء ويكون منطقي، 
الديون  كيقول  اإلخوان  أحد  موضوعية.  معطيات  على  مبني  يكون 
ديال الضريبة على القيمة املضافة، بالعكس بالنسبة للقطاع الخاص 
بشجاعة  السنة  هاد  في  املضافة  القيمة  على  الديون  جميع  سويت 
هذه الحكومة، وراه انتما شفتوها، اتفاقية معلنة أعلنت أمام الناس 
مع األبناك ومع »CGEM« بحضور السيد وزير املالية وتوقع على هاد 
اإلتفاقية، وكاع اللي عندهم الديون املترتبة على التأخر ديال تسديد 
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ديال داك ال�ضي ديال الضريبة على القيمة املضافة، كله سوي بالنسبة 
للقطاع الخاص، بقات املؤسسات العمومية نحن في حوار معها وعندنا 
إرادة نسويو هاد ال�ضي. وهذا معرفة منا، واقتناع منا باألهمية ديال 
املقاولة وأنها خصها ندعموها باش يمكن تستمر في الجهود ديالها ال في 

التشغيل، ال في اإلستثمار، ال في العمل العادي ديالها.

وأيضا، اإلخوان اللي قالوا بأن 8 آالف مقاولة تفلس سنويا، صحيح، 
ولكن هذا راه األرقام العاملية كلها في نفس املستوى، ولكن نحدث 34 
اللي تتكون عنده صعوبات في املقاولة  ألف مقاولة في السنة، كاين 
كيدير وحدة أخرى وكيسد هذه، كاين بزاف، ليس دائما هذا مؤشر 
سلبي باملناسبة. ما ناخذوش الرقم في املطلق، خصنا ندرسوه في السياق 
ديالو، ولذلك حنا كنا جبنا في دورة استثنائية التعديل ديال الكتاب 
الخامس ديال مدونة التجارة الخاص بصعوبة املقاولة، وضمّناه عدد 
من املقترحات لوقاية املقاولة في املرحالت الصعبة، بمجرد ما غيدخل 
إن شاء هللا هاد القانون حيز التنفيذ عمليا غادي يساعد املقاوالت اللي 
عندها صعوبات باش تواجه الصعوبات ديالها في املراحل األولى. وأيضا 
هناك برنامج لدعم املقاولة قبل أن تدخل مرحلة الصعوبة، وهاد ال�ضي 

إن شاء هللا غادي نمشيو فيه بجد إن شاء هللا؛

لكن ثالثا، ما خصناش نغطيو الشمس بالغربال، هاد السنة الحمد 
هلل الحكومة تعتز أنها دارت عدد من اإلجراءات املهمة التي تدعم القدرة 
الشرائية للمواطنين، عندما نقول بأن سوينا الوضعية ديال 12 ألف 
ممرض ب250 مليون درهم، واش هادي ما�ضي دعم القدرة الشرائية 
لهذه الشريحة وحل إشكاالت إجتماعية؟، وبهاد املناسبة جميع امللفات 
تدريجيا،  نحلوها  غاديين  وكنشوفو  عندنا  الطاولة  فوق  اإلجتماعية 
عندما نقر منحة ملتدربي التكوين املنهي، اللي هما غادي يمشيو حتى ل 
70 ألف، فهاد السنة تعطات ل11 ألف في السنة األولى، رغم أن يااله 
بدينا وغادي نمشيو في أفق 70 ألف متدرب ديال التكوين املنهي بغالف 
ديال 400 مليون درهم. أليس هذا دعما للقدرة الشرائية لشريحة من 
املواطنين ومن األسر ديالهم؟، عندما نوسع املمنوحين هاد السنة تزاد 
في الرقم ديال عدد املمنوحين الطلبة 30 ألف، ومنتظر كل سنة تزاد 
شوية عدد املمنوحين، أليس هذا دعم القدرة الشرائية لشريحة من 
املواطنين؟ عندما نوسع دعم األرامل هاد السنة هذه غادي نوصلوا 
ل80 ألف بزيادة تقريبا من على مدى سنتين ديال 7 آالف تقريبا أرملة، 
أليس هذا دعم القدرة الشرائية لشريحة فقيرة ومحتاجة من املواطنين؟ 
عندما نخفض أثمنة األدوية ونستمر في نفس السياسة، هاد السنة 
تخفض الثمن ديال ثمن 200 دواء، أليس هذا دعم للقدرة الشرائية 
لشرائح واسعة من املواطنين؟ عندما نتم القضية ديال رفع الحد األجر 
الحد األدنى من التقاعد، باش توصل ل1500 درهم وكتهم 74 ألف 
متقاعد، راه آالف ديال املواطنين هادو، عندما نقوم بعملية تشغيل غير 
مسبوقة كما قلنا غير في التعليم سنتي 2017-2018 غير جينا، غير جات 
هاد الحكومة اول ما دارت زادت كندخلو 11.000، دخلنا 23.000 مرة 

واحدة في 2017، زدنا عليها 20.000 في 2018 تمت املباراة ديالهم راهم 
في طور التدريب. إذن 55.000 ورفعنا عدد ديال املناصب املالية ديال 
الصحة، 2017 كانت 1700، 2018 رفعناها ل4000 مرة واحدة، أليس 
هذا دعم للقدرة الشرائية إضافة إلى دعم بطبيعة الحال الخدمات 
اإلجتماعية ورفع جودة التعليم والصحة وهكذا. عندما نأتي بمشروع 
القانون باش نطورو صندوق التكافل العائلي، صندوق التكافل العائلي 
وندخلو فيه األمهات املعوزات، وندخلو فيه الكفيالت أيضا، أليس هذا 
دعم للقدرة الشرائية لشريحة من املواطنين؟. عندما نعطي االنطالقة 
وعطيناها في يوليوز املا�ضي البرنامج ديال مكافحة الفوارق املجالية 
بواحد القيمة ديال 8 ديال املليار في 2017، دابا 7 ديال املليار في 2018 
اللي كيهم الصحة والتعليم والكهرباء واملاء والطرق في املناطق النائية، 
والفوارق  اإلجتماعية  الفوارق  ولتقليص  للمواطنين  دعم  أيضا  هذا 
املجالية. هناك جهد يتم، وخصنا نعترفو بهاد الجهد، نطوروه مزيان، 
نزيدو فيه حنا، باغيين ما نكرهوش حنا نزيدو فيه إلى أبعد مدى، ولكن 
هناك جهود تمت على األرض بأرقام وبإجراءات عملية، ما�ضي فقط 

بكالم.

لكن نرجع للحوار اإلجتماعي، الحوار اإلجتماعي هادي مراحل أولى 
منه، كنا حنا تمنينا بكل صراحة، وهاد ال�ضي قلتها للنقابات نوقعو قبل 
فاتح ماي، لن يفشل، لن يتعثر، إنما النقابات قدرات أنه نزيدو باقي من 
بعد فاتح ماي وعاود نتناقشو عليه، حنا ما كاين مشكل، مدام النقابات 
رغبت في هذا فنحن مستعدون. باملناسبة وباملناسبة باألرقام شحال 
جبنا؟، جبنا 6 ديال املليار تقريبا ونصف و400 مليون، 6 ديال املليار 
و400 مليون، القيمة ديال هاد ال�ضي ديال الحوار اإلجتماعي. شحال من 
موظف عندنا في الوظيفة العمومية؟، شحال من موظف عندنا كلها 
في الجماعات الترابية إلى آخره؟، 900.000، 900.000 شحال للواحد 
املليار  ديال   6 تقريبا،  درهم   600 استقسمهم،  قسموهم،  هداك؟ 
و400 قسمها على 900.000 إيال حسبنا مليون راه أقل من 600 درهم 
بشوية، ولكن إيال حسبنا 900.000 راه تقريبا 600 درهم واحد غادي 
يجيه أكثب وواحد غادي يجيه أقل، بطبيعة الحال ألن ثاني العدالة 
األجرية �ضيء مهم، وهاد االستراتيجية هادي فيها نزيدو للصغير أكثر ما 
نزيدو للكبير، ولكن سيستفيد منها الجميع. أظن بأن هذا جهد كبير 
قامت به الحكومة، وبطبيعة الحال هاد الجهد ديالنا باقي على الطاولة 
هذا هو الدليل على أن الحوار اإلجتماعي لن يفشل، لن يتوقف، إنما 
قدرت اإلخوان في النقابات نواصلو من بعد فاتح ماي، حنا ما واصلينو 
وما واصلينو بكل إرادة جازمة ونية صالحة للوصول إلى هذا االتفاق، 
وغادي نوصلو ليه. وهاد املشروع إن شاء هللا، ما تخافوش، أنا عندي 
الثقة في النقابات أوال، ألن حتى هي عندها إرادة باش دير هاد ال�ضي 
واملهم تتوقع اختالفات هادي هي الحياة، البد أن نختلف، بين الحكومة 

والنقابات وبين النقابات.

باملناسبة باش.. أحد اإلخوان اللي هضر على القانون ديال النقابات 
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املهنية، حنا حريصين على إخراج هذا القانون. أوال ألن دستوريا حنا 
حنا  النقابي،  املشهد  ألن  ثانيا  نحرجوه؛  ملزمين  نخرجوه،  ملزمين 
كنحييو النقابات ألن قامت بجهود مهمة في تاريخ املغرب املعاصر، من 
اإلستقالل لليوم، وال تزال تقوم بها، ونحن جديين في التعامل معها، لكن 
هاد القانون خصو يخرج بالخصوص في 2 مستويات بالخصوص: أوال 
الحكامة الداخلية، انتخابات ديمقراطية، تدبير داخلي بطريقة هادي 
النقطة األولى؛ النقطة الثانية الحكامة املالية، بسيط داك ال�ضي، وهاد 
الحكامة املالية باملناسبة مفروضة دستوريا بنص الدستور، ألن الدولة 
بحال  وسائل  النقابات خصو  ديال  الدعم  وهداك  النقابات،  تدعم 
للمجلس  غيتعطى  اللي  ديالو  السنوي  والتقرير  السياسية،  األحزاب 
األعلى للحسابات، واملراقبة ديال املجلس األعلى للحسابات إلى آخره...، 
فلذلك هاد ال�ضي غادي نمشيو له إن شاء هللا، بطبيعة الحال هو جزء 
من اإلتفاق مع النقابات، ودخلنا فيه حتى قضية التشاور املسبق على 
قانون اإلضراب، دخلنا فيه غنديرو معهم واحد الجلسة تشاورية، 
حنا ما عندنا مشكل تكون عندهم مقترحات لتطوير هاد القانون ديال 
ما  وندخلو  التنظيمي لإلضراب،  القانون  املوجود، مشروع  اإلضراب 
تمكنا من إدخاله وما تيسر من تلك املقترحات، ما عندناش مشكل ولكن 
خصو يخرج حتى هو، ألنه مفروض علينا أن نخرجه دستوريا. فلذلك 
إن شاء هللا هاد ال�ضي غادي نمشيو فيه، وأي حاجة، أي مقترح اللي 
كيدعم القدرة الشرائية ديال املواطنات واملواطنين، فحنا معاه وغادي 
عندهم  ايال  النواب  والسادة  السيدات  وحتى  هللا،  شاء  إن  نزرعوه 
مقترحات فنحن مفتوحون لإلستجابة لها، أشكركم جميعا والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واألخير، 
املتعلق بباقي األسئلة. السؤال األول يتعلق بتنمية الشريط الحدودي 
من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، وأعطي الكلمة لطرح 

السؤال للسيد النائب ياسين دغو.

لان ئبثلايسدثي سي3ثدغو:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسم،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي3.

لايسدثضئيسثللحكومل،

حتما ال يخفى عليكم حجم املعاناة اللي كتعيشها ساكنة املناطق 
الحدودية، وهنا البأس، السيد الرئيس، أن أذكركم بجهة الشرق اللي 
اقتصادية  أزمة  كتعيش  واللي  الحدودي،  شريطها  بشساعة  كتمتاز 
واجتماعية خانقة. أوال بفعل إغالق الحدود املغربية-الجزائرية، فضال 
بدائل  في ظل غياب  ومناجم »جرادة«  »بوعرفة«  مناجم  إغالق  عن 
تنموية واقتصادية حقيقية، وباإلضافة كذلك إلى تسجيل عدد كبير 

من املؤشرات املقلقة والسلبية، واللي كتأكد وتجسد الفوارق املجالية 
اإلجتماعية واللي كتشمل مختلف القطاعات.

للحكومة  هل  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد  السياق،  هاد  في 
برنامج محدد لتنمية هاد املناطق كفيل بتحقيق عدالة مجالية وإنصاف 
إجتماعي؟ وهنا البد أن أحيي من هاد املنبر ساكنة جهة الشرق املرابطة 
األوضاع  وصعوبة  واإلقصاء  التهميش  أشكال  كل  رغم  الصامدة، 

االقتصادية واإلجتماعية.

وختاما من هاد املنبر، وبمناسبة شهر رمضان املكرم، شهر التوبة 
والغفران، أوجه النداء لصاحب الجاللة نصره هللا، من أجل العفو عن 

معتقلي مدينة »جرادة«، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلارئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

لايسدثلارئيس،

شكرا جزيال، لكن أنا أعتبر بأن باقي من جواب السؤال األول والثاني 
خصو يتبرمج ال؟ آه خصنا نتعلمو.

لايسدثلارئيس:

الخير أمام، الخير أمام.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

إرادة، وعندها  الحكومة عندها  أن  املحترم،  النائب  للسيد  أؤكد 
مشروع ورؤية وعندها برامج يتم تطبيقها اليوم على األرض وشكرا.

لايسدثلارئيس:

تعقيب السيد النائب، إذا كان لكم تعقيب في ما تبقى من الوقت.

لان ئبثلايسدثي سي3ثدغو:

السيد رئيس الحكومة، صراحة املشكل اللي مطروح على مستوى 
الشريط الحدودي أكثر من هاد ال�ضي اللي كنتكلموا عليه جميعا، ألنه 
كيعيش واحد األزمة خانقة، والدليل على ذلك أنا نعطيك فقط بعض 
انتما عقدتوا لقاءات على مستوى الجهة الشرقية  اإلشارات، ألنكم 
واستمعتوا للمشاكل املطروحة، ونعطي فقط إشارات، املشكل ديال 
الصحة راه غير يوم الثالثاء املا�ضي واحد املرأة في مقتبل العمر ال تتجاوز 
19 ربيع توفات في املستشفى ديال بوعرفة والطفل اللي كان في البطن 
ديالها ألنها ما لقاتش الطبيبات املولدات وتكلمنا على هاد املوضوع 
ولكن ال من يجيب، أعطي مثال كذلك باملاء باقي الناس كيمشيوا باش 
يدزودو باملاء 50 إلى 60 كلم باش يتزودو باملاء، ويبقاو 24 ساعة باش 
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يزيدوا في املاء في بعض املناطق، وأعطي مثال كذلك بالتشغيل، راه 
املواطن ما كيشتاغلش ملدة سنة كاملة، إيال كان محظوظ كتوصلوا 
واحد سميتو ديال اإلنعاش الوطني اللي فيها 800 درهم، هذا هو الدخل 
السنوي ديال املواطن، فيما يخص التعليم، باقي اآلن أطفال يمشيو 7 
دالكيلومتر باش يوصلو لألقسام ديالهم اللي هما فصل ديال االبتدائي 

ما�ضي ال إعدادي وال ثانوي، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثلارئيس:

شكرا، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

كنشكر السيد النائب املحترم فعال احنا كنحسوا باملعاناة ديال هاد 
املنطقة الحدودية والبرامج اللي كاينة حاليا أنتم عارفينها، كاين البرنامج 
اإلستعجالي لتأهيل املناطق الحدودية، اللي كتهم مختلف األقاليم ديال 
املنطقة واللي بدأ من 2016 واللي غادي يستمر حتى ل2019، واللي 
فيه دعم عدد من املشاريع التنموية وهو مستمر، واآلن تقريبا تنجز 
تقريبا 50 % منو، وباقي 50 % في طور اإلنجاز، الكلفة اللي بقات �ضي 
600 مليون درهم إن شاء هللا، وأيضا البرنامج الجهوي ديال تقليص 
الفوارق املجالية اللي هو برنامج وطني ولكن عندو تنزيل جهوي، ولكن 
األهم بالنسبة للمنطقة الشرقية هو أوال امليناء ديال الناظور املتوسط، 
اللي غادي يكون ميناء غادي يعطي إشعاع للمنطقة، ألن باش يجيو 
عندها  ويكون  معامل  عندنا  وتكون  تما  يستثمروا  باش  املستثمرين 
إلزاما  يحتاج  اإلقتصادية،  الحركة  تحريك  عندها  ويكون  التشغيل 
إلى التنشيط اإلقتصادي وهذا خاصوا أوال امليناء هذا هو أول أسمو 
وهاد امليناء غادي يوازيه الطريق السيار، غادي يربطو بالطريق السيار 
اللي موجود، شبكة السكة الحديدية، اللي غتربطو بالسكة الحديدية 
املوجودة، مما سينعش الحركة اإلقتصادية في الجهة وبالتالي غادي 
يعطي دفعة للتنمية في الجهة، وأيضا هناك عملية التفكير وهاد ال�ضي 
علنتوا ملا زرتكم تما، ديال املحطة ديال تحلية املياه ديال البحر اللي 
غادي تكون إن شاء هللا وغادي نحلو بها جذريا قضية املاء الشروب 
واملاء ديال السقي في الجهة، وبالتالي إضافة إلى البرامج األخرى إن شاء 

هللا، وشكرا.

لايسدثلارئيس:

شكر للسيد رئيس الحكومة، نمر اآلن إلى السؤال الثاني من طرف 
واملنتجات  املواد  بتسويق  يتعلق  سؤال  واملعاصرة  األصالة  فريق 

الفالحية، الكلمة للسيد النائب محمد بنعطية.

لان ئبثلايسدثمحمدثبنعطسل:

شكرلثلايسدثلارئيس،

فالحية  سنة  هللا  شاء  إن  السنة  هاد  الحكومة،  الرئيس  السيد 

بامتياز وكان عندنا السيد رئيس الحكومة السبق باش نطرحو عليكم 
واحد املشكل كيعيشوه الفالحة على جميع املستويات الكبار والصغار 
واملتوسطين، هي إشكالية التسويق واحنا مقبلين على موسم الحصاد، 
السيد رئيس الحكومة السنة املاضية كانت كارثية ألن الحكومة حدات 
القمح الطري في 280 درهم وتباع في السوق أن هادوك أرباب املطاحن 
والشركات خداوه بدرهم 180 درهم و200 درهم، وهاد ال�ضيء السيد 
الوزير حضرنا ليه وشفناه بعينينا في الجهة اللي أنتمي إليها في منطقة 
زعير منطقة الغرب، السيد الوزير هاد ال�ضي ديال ديال التسويق راه كاين 
اإلشكال حتى في األشجار املثمرة كذلك، الحوامض سنة 2015-20014-

2016 كانت كارتية السيد الوزير، فواحد املجموعة ديال الفالحة بداو 
تيقلعوا األشجار البرتقال على سبيل املثال في بركان اللي الدولة أعطت 
واحد الدعم ديال 50 ألف درهم لكل هكتار ومنين كتعطي واحد الدعم 
�ضيء طبيعي تتكون واحد املردودية كبيرة في اإلنتاج ولكن السيد الوزير 
فين كاين الفشل دالحكومة أنها ما كتصاحبش هاد اإلنتاج بالتسويق 

وما كتفتحش أسواق على الصعيد الدولي، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلارئيس:

السيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

توجه  األسئلة  هاد  تمنيت  كنت  أنا  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 
للسيد وزير الفالحة ألن دستوريا هاد الجلسة هي جلسة السياسات 
العمومية اللي هي أفقية ما�ضي السياسات القطاعية، ولكن إحتراما 
غادي نجاوبوا عليه، ولكن نتمنى هاد ال�ضي ما يبقاش يتكرر هاد ال�ضيء 
يتوجه للوزير املعني، تعطيوه وقت وتستدعيه اللجنة وديروا في اللجنة 
تعطيوه الوقت الكافي، أوال الحمد هلل خاصنا نحمدو هللا على املحصول 
الفالحي ديال هاد السنة هذا من فضل هللا علينا وعلى الناس بلغت 
املساحة املزروعة 5 داملليون هكتار على األقل منها 10 % مسقية، وإن 
شاء هللا غادي يكون محصول استثنائي من الحبوب قدره 98 مليون 
قنطار بزيادة تقريبا 3 % مقارنة مع املوسم املنصرم، ويعود الفضل في 
هذا اإلنجاز إلى معدل املردودية القيا�ضي املسجل على حسب كل هكتار 
والذي بلغ 21 قنطار في الهكتار بارتفاع نسبته 23 %، مقارنة مع املوسم 

السابق وذلك على الرغم من انخفاض مجموع املساحة املزروعة.

وعلى املستوى تسويق املنتوجات الفالحية فالشك الحكومة أولت 
إهتمام لهاد ال�ضي ومخطط املغرب األخضر هذا جزء منو عندو أهمية 
إشكاليات  ألي  للتصدي  الفالحية  املنتوجات  وتثمين  تسويق  بالغة، 
مرتبطة بها وهي إشكاليات طبيعية كتكون، وهاد اإلشكاليات كتمثل 
أساسا في ضعف تنظيم األسواق، تعدد الوسطاء بين املنتج واملستهلك 
وأيضا أن التحويل ديال هاد املنتوجات الفالحية عن طريق الصناعات 
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الغذائية هادي واحد العمل واحد الديناميكية يا هللا بدات وإن شاء هللا 
في املستقبل غادي يكون التثمين أكبر بإذن هللا.

في هاد اإلطار تم اعتماد إستراتيجية لتطوير تسويق هذه املنتجات 
ترتكز أساسا على التأهيل الناجع للسوق الوطنية عن طريق تنظيم 
أجل  من  واملتوسطين  الصغار  خاصة  املنتجين  تشجيع  الفاعلين، 
تنظيمهم في إطار تعاونيات أو مجموعات ذات النفع اإلقتصادي للتسويق 
الجماعي لإلنتاج، إصالح شامل ألسواق الجملة وهذا غادي يتم تدريجيا 
عبر خفض عدد األصوات من 38 إلى 32 سوق مع تغطية متوازنة للتراب 
الوطني وإعداد بنيات تحتية معصرنة مع تصميم مالئم، ووضع نموذج 
فعال للتسيير جديد، كيخرج شوية من واحد النموذج التقليدي اللي 
هو فيه الوسطاء املتعددين وفيه الحرية في هاد قضية كثرة الوسطاء، 
وهذا سيؤثر الشك في خدمة وجودة األثمنة؛ ترميز املنتجات الفالحية 
عن طريق اإلعتراف بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة وتأهيل معايير 
الجودة والسالمة الصحية؛ تفعيل أول تجربة نظام املعلومات حول 
الفالحي  التجميع  واعتماد  واملجازر  الجملة  بالنسبة ألسواق  األسعار 
التثمين  لوحدات  املنتظم  التمويل  لتأمين  الوسائل  أهم  كإحدى 

بمنتوجات جودة عالية؛

وأخيرا خلق أقطاب فالحية ملختلف املناطق خصوصا مكناس وبركان 
وتادلة والغرب والحوز وسوس والتي تشكل جيال جديدا من املحطات 
والتلفيف  للتحويل  فضاءات  على  تتوفر  التي  املندمجة  الصناعية 
إما  التسويق  إلى  توجيهها  قبل  الفالحية  املنتوجات  وتثمين  والتخزين 
في السوق الداخلية أو إلى التصدير كما تضم محطات لوجيستيكية 
وخدماتية لتسهيل تسويق املنتجات الفالحية ألن عندنا شوية تالنقص 
على املستوى اللوجيستيكي وتطوير الجانب اللوجيستيكي غادي يكون 

عندوا تأثير إيجابي.

وفي دعم التسويق، هناك برنامج كامل غادي نعاودوا، هناك تحديد 
السعر املرجعي لبيع القمح الطري في املطاحن في 280 درهم للقنطار 
كما قال السيد النائب، هناك إعطاء اإلنطالقة املبكرة 15 ماي بدل 
من فاتح يونيو عادة لفترة تسويق القمح اللين املستفيد من الدعم 

وتمديدها إلى 15 أكتوبر؛

املخزون  لتصريف  للقنطار  دراهم   10 جزافي  دعم  إرساء  هناك 
إلنتاج الدقيق الحر بهدف املحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول 
في  املحددة  الخزن  وبمنحة  بدعم  العمل  مواصلة  هناك  املستهلك، 
درهمين للقنطار عن كل 15 يوم على مجموع كمية القمح اللين التي تم 

اقتناءها خالل فترة التسويق املكثف من طرف مؤسسات التخزين؛

هناك إعطاء األولوية إلستعمال القمح اللين الوطني خالل طلبات 
والقطاني  للحبوب  املنهي  الوطني  املكتب  قبل  من  املنظمة  العروض 

لتمويل املطاحن الصناعية؛

%135 منذ  في سقفها األعلى  هناك وأخيرا وضع رسوم جمركية 

منتصف ماي وطيلة فترة التسويق املكثف وذلك لحماية املنتوج الوطني 
وحماية الفالح وتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عمل التسويق وهو 
الذي تم بمرسوم منذ كما قلت منذ منتصف ماي املا�ضي، وشكرا 

جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلارئيس:

في إطار التعقيب وفي ما تبقى من الوقت الكلمة للسيد النائب محمد 
البرني�ضي.

لان ئبثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،

لايسدثضئيسثللحكومل،

لاي دةثلاوزضلء،

لاي دةثولايسدلتثلانولبثلملحترمو3،

جاء السؤال ديالنا في الحقيقة سؤال محوري كيهم واحد الشريحة 
أو  التسويق  أن  جيدا  تعلمون  الفالحة،  ديال  املواطنين  من  كبيرة 
التجارة الداخلية تعتبر دعامة أساسية لإلقتصاد الوطني ثمتل في 12 
% من الناتج الداخلي الخام و1.5 مليون عامل، دون احتساب التجارة 

الخارجية، وفتح جاللة امللك ألسواق جديدة وخاصة في إفريقيا.

إنه بالرغم من جوابكم السيد الرئيس الحافل باملنجزات على الورق 
ومن اآلمال الخادعة، ألن الواقع ال يرتفع كما يقال، فتخزين وتثمين 
وتسويق املنتوجات الفالحية يعرف إختالال بنيويا عميقا وخطيرا تؤشر 
على هدر ثرواتنا الفالحية، وأعطيك بعض الحقائق الصادمة، فبعد 
62 سنة من اإلستقالل، قدر تخزين الحبوب بقي في حدود %45 و50% 
من الطاقة التخزينية تمركزت في الدار البيضاء وفاس، فالنقص في 
التخزين وسوء التوزيع الجغرافي فادح جدا، وهو ما يضطر الفالحين 
إلى بيع محصولهم أحيانا ل%60 فقط من السعر املرجعي الرسمي، 
وهذا الوضع يخدم الوسطاء الذين يصل هامش الربح عندهم إلى 60% 

ويرهق املستهلكين.

لايسدثضئيسثللحكومل،ث

إن موضوع تثمين املنتوجات الفالحية يشكل أكبر إغفال ملخطط 
املغرب األخضر في صيغته األولى ألنه لم يحترم املقاربة التشاركية في 
إعداده وإجراءاتكم اإلستدراكية األخيرة لترقيع ثغرات املخطط جاءت 
متأخرة وبقيت غير كافية، الحكومة لم تفرج على القرار الوزاري لدعم 
 10 بعد  أي   2018 فبراير  نهاية  في  إال  الفالحية  املنتوجية  التسميات 
سنوات من بداية تطبيق مخطط املغرب األخضر وقرار دعم تثمين 
على  كذلك  وأزيد  للتصدير،  املوجهة  الفالحية  املنتوجات  وتسويق 
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الكوارث الطبيعية اللي هي اآلن أسأل هللا السالمة في تاونات وتازة راه 
الرعد شمل املحصول الفالحي، وخريطة انتشار أسواق الجملة، تبين 
سوء توزيعها ونقصان تجهيزها والشروط الصحية املطلوبة الشتغالها.

والخالصة األولى إن هناك اختالل كبير في سياسة التخزين والتثمين 
والتسويق وهو ما فتح املجال واسعا لهيمنة اللوبيات على شبكة توزيع 
املنتوجات الفالحية واستغاللهم البشيع للفالح عن طريق فرض أسعار 
منخفضة تكاد تكون رمزية مقارنة مع املجهود املبذول من طرف املنتج، 
سواء  البيع  عند  املستهلك  على  جدا  مرتفعة  أسعار  فرض  واملقابل 
تزويد  في  يتحكمون  الوسطاء  يجعل  ما  وهو  بالتقسيط  أو  بالجملة 
األسواق ويتسببون في اإلرتفاع الصاروخي لألسعار، وبالتالي يرهقون كل 
من الفالح واملستهلك على حد سواء، ويهددون السلم اإلجتماعي، فمثال 
أثمنة السردين في سوق الجملة يساوي 2.5 درهم والبيع للمستهلك 30 

درهم ونفس الحالة بالنسبة للبطاطس والبصل واللوبيا وغير ذلك.

لايسدثضئيسثللحكومل،

 الكل يتساءل معنا عن جمود الحكومة في تفعيل اآلليات التنفيذية 
أين  املنافسة؟  مجلس  أين  الفالحية؟  التنمية  وكالة  أين  املوجودة 
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية؟ أين مصالح املوازين 
واملقاييس التجارية؟ أين أجهزة محاربة التهريب؟ أين حصيلة برنامج 
رواج؟ ونحن على عتبة نهايته في 2020 ونكاد نقول أيضا أين كذلك 

الحكومة؟

لايسدثضئيسثللحكومل،

ناجعة  بسياسة  نطالب  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نحن  إننا 
للتخزين والتثمين والتسويق ودخول األسواق الجديدة، وال سيما تلك 
ذلك، وضع حد  وغير  وآسيا  إفريقيا  في  الجاللة  فتحها صاحب  التي 
لشجع املوزعين .. والوصول إلى أثمنة معقولة وعادلة لحماية املستهلك 

من الشجع والغش واملضاربة، إخراج مجلس املنافسة..

لايسدثلارئيس:

شكرا لكم السيد النائب، السيد رئيس الحكومة إذا أردتم دقيقة 

ونصف.

لايسدثسعدثلادينثلاع م ني،ثضئيسثللحكومل:

شكرا جزيال، دائما إال كنتحدثوا على �ضي حاجة على املواد سواء 

اإلستهالكية أو الغذائية كنتحدثوا على ثالثة داألمور، أوال الوفرة أن 

تكون موجودة ألن إيال ما كانتش موجودة راحنا فواحد الوضع آخر، 

ثانيا الجودة، ثالثا الثمن، الوجود والوفرة في املواد الغذائية وفي القمح 

وفي املنتوجات ديالنا راه هو كسب للبالد تم على مدى أجيال، خصنا 

نثمنوه، اإلنتاج الوطني ما�ضي ساهل، ولوا غادي نستوردوا كل �ضي 

غانوليوا معتمدين على الخارج في كل �ضيء، التثمين بالنسبة للسيد 

النائب هضر على وحدات ديال التجميع والتثمين هناك دعم للدولة 

الدولة كل  يدير �ضي حاجة �ضي استثمار فهاد املجال دعم  اللي بغى 

الجهد للتثمين تدعم %30 من املشروع، كذلك املجمعين تدعم وتدعم 

بوحدها  ديروا  الدولة  يمكنش  ما  فهذا جزء  الفالحة  ديال  التجميع 

ضروري يكون تشاركي واللي دار �ضي جهد في الدولة مستعدة للدعم فهاد 

االتجاه ووفرة هذه يستوردو كل �ضي غادي نوليو معتمدين على الخارج 

في كل �ضيء.

للتجميع  وحدات  على  هضر  النائب  للسيد  بالنسبة  التثمين 

والتثمين، هناك دعم للدولة، اللي بغى يدير �ضي حاجة �ضي استثمار 

فهاد املجال الدعم الدولة كل جهد للتثمين تدعمه 30 % من املشروع، 

كذلك املجمعين تدعم وتدعم التجميع ديال الفالحة، فهذا جزء ما 

يمكنش الدولة تديرو بوحدها ضروري يكون تشاركين واللي دار �ضي 

جهد فالدولة مستعدة للدعم فهاد اإلتجاه، ووفرة هذه املواد دليل 

على الجهد الذي قامت به بالدنا واللي غادي يستمر، وحنا عندنا اإلرادة 

باش نحسنو أكثر في هاد الوالية ديال هاد الحكومة، وشكرا جزيال.

لايسدثلارئيس:

وشكرا  الوزراء،  والسادة  للسيدة  الحكومة،  رئيس  للسيد  شكرا 

للسيدات والسادة النواب، أنهينا جدول األعمال،ثضفعتثللجليل.
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