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  وال�سعني ةلرابعا اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 6(هـ 1438 رمضان 11 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، اخللیفة أ�ول لرئ�س: الرئاسة
ة الرابعة وا�ق�قة العرش�ن �سا�ة ومخسون دق�قة، ٕابتداء من السا: التوق�ت

  .بعد الزوال
  .� الشفهیةم�اقشة أ�س�ئ: �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة السالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمات واحملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100ب�ٔحاكم الفصل معال 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ا�صصة ٔ�س�ئ� 
  .السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
�ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�لس 

  .وٕا�ال�ت
  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لساملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
الس�ید الرئ�س، قد توصلت الرئاسة �س�تدراك �ىل �دول ٔ�عامل 

السؤال املو�ه لقطاع العدل حول  �لسة أ�س�ئ� الشفهیة، ح�ث حول
موضوع جتاوزات ٔ�م�یة وقعت ٔ�ثناء فض تظاهرة �سا�ة محمد السادس 
�حلس�مية �لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العدا� والتمنیة من 
قطاع العدل ٕاىل قطاع ا�ا�لیة، بعد دفع الس�ید وز�ر العدل بعدم 

س�ئ� املو�ة لقطاع ا�ا�لیة اخ�صاصه لٕال�ابة �لیه، ؤ�دمج مع �يق ا�ٔ 
واليت س��وىل الس�ید الوز�ر إال�ابة عهنا دفعة وا�دة يف ٕاطار و�دة 

  .املوضوع
كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س فریق العدا� والتمنیة یطلب من 
�اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة حول ت�ٔهیل 

  .ا�ٔاكدميیات ٕاىل �لسة الحقة أ�ساتذة املتعاقد�ن مع
وتوصلت الرئاسة مبراس� �نیة من رئ�س الفریق �س�تقاليل یطلب 
من �اللها ت�ٔج�ل سؤايل الفریق املو�ني لقطاع الرتبیة الوطنیة ٔ�یضا ٕاىل 

�لسة الحقة، ومبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
وز�ر الص�ة بت�ٔج�ل السؤال الفرید خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید 

  .املو�ه لوزارته ٕاىل �لسة الحقة نظرا الرتباطه ب�شاط مليك
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� وأ�جوبة اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم 

  : ، فه�ي اكلتايل2017یونیو  6الثال�ء 
  سؤ�؛  56: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 ؛ سؤ� 12: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
 .جوا� كتابیا 17: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید أ�مني

بعد تالوة ما �د خبصوص املراسالت وخبصوص اعتذار الس�ید  ،ٕاذن
وز�ر الص�ة، ن��قل م�ارشة �لسؤال أ�ول موضو�ه �ح�قان �ج�عي 

ل وضع من طرف الفریق ا�ي �شهده مدینة احلس�مية، وهو سؤا
  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، اللكمة لمك الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،السادة الوزراء
  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن واملس�شارات،

 الس�ید الوز�ر، اه�م �بري مجلیع املغاربة مبا یدور يف مدینة احلس�مية،
  .وحضورمك معنا الیوم حضور ٕاجيايب و�م �دا لتوضیح ما یدور

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . يف ٕاطار و�دة املوضوع ،اجلواب لمك الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين وهو مو�ه من فریق أ�صا� واملعارصة موضو�ه  ،ٕاذن
  .تنايم وثرية �ح��ا�ات �ج�عیة، دامئا يف نفس املوضوع

  .مك الس�ید املس�شار، الس�ید رئ�س الفریقاللكمة ل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ك�س�ٔلو احلكومة يف خشص الس�ید وز�ر ا�ا�لیة �ىل تدبري 
  . �ح��ا�ات و�یف�ة التعامل مع �ح��ا�ات يف احلس�مية و�ري احلس�مية

، يف املوضوعا عند� سؤالني بغیت �س�تفرسمك، الس�ید الرئ�س، اح�ا
  .واش غن��اوهلم جبوج مرة وا�دة وال م�فرقني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ادي ی��اولو الس�ید الرئ�س بصفة فردیة، ٔ�ن لو اكن هناك ت�س�یق 

  . ولكن �ادي حنرتمو الرتت�ب د�ل أ�س�ئ� ،ق�يل لاكن من املمكن
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� والتمنیة، تق�یا ل�س من هاذ املوضوع ٔ��ره فریقمك وكذ� ٔ��ره فریق العدا
  .والسؤال أ�خر ملا حيني وق�ه..املمكن، �� سوف

السؤال الثالث دامئا يف نفس املوضوع، لفریق العدا� والتمنیة، تفضلوا 
  .الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  د الوز�ر،الس�ی
یع�ش املغرب �الل الشهور أ��رية �ىل ٕایقاع اح��ا�ات اج�عیة، 
انطلقت من مدینة احلس�مية وام�دت الحقا ٕاىل �دد من املدن واملناطق 

  .أ�خرى، ومت �سجیل �دد من الت�اوزات يف التعامل معها
�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول املقاربة احلكوم�ة يف التعامل 

ع هذه �ح��ا�ات وضامن احلریة يف التظاهر السلمي وحول إالجراءات م
اليت س�مت اختاذها لالس�ت�ابة �لمطالب املرشو�ة يف س�یاق هذه 

  �ح��ا�ات وجتاوز �ا� التو�ر و�ح�قان؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

شار�ن من الفریق دامئا يف نفس املوضوع، اللكمة ٔ��د السادة املس� 
  .احلريك، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف بعض املناطق ببالد� اح��ا�ات شعبیة، من ٔ��رزها احلس�مية، 
  .حول مطالب اج�عیة واق�صادیة وحقوق�ة

لتمك حول التدابري اليت ءنود الس�ید الوز�ر، مسا ،طارويف هذا االٕ 
تت�ذها احلكومة ملعاجلة هذه الوضعیة وٕاطالق دینام�ة �منویة لتحسني 
ٔ�وضاع املواطنني يف خمتلف اجلهات اليت تعرف خصاصا �منو� من ٔ��ل 

  .�رس�یخ ا�منوذج ا�ميقراطي املغريب املمتزي
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ملس�شارشكرا �لس�ید ا

ودامئا يف نفس املوضوع، السؤال املو�ه من طرف فریق �حتاد العام 
  .ملقاوالت املغرب، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید معر مورو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  ،الس�ید الوز�ر احملرتم

عیة واق�صادیة، تع�ش بالد� �ىل واقع اح��ا�ات ذات مطالب اج�
خصوصا ٕ�قلمي احلس�مية، وٕاذ �مثن الت�اوب احلكويم مع مطالب الساكنة 
وق�ام �دد من ٔ�عضاء احلكومة �ز�رة م�دانیة ل�رسیع وثرية اجناز �دة 
مشاریع تندرج مضن ا�طط التمنوي ا�ي یقوده صاحب اجلال� امل� نرصه 

  .اخلدمات العموم�ة �ملنطقةهللا، م�ذ ٔ�زید من عقد من الزمن، وكذا جتوید 
فٕاننا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري اليت تنوي احلكومة 
اختاذها من ٔ��ل بلورة رؤیة واحضة لتوفري م�اخ مالمئ لالس��ر من ٔ��ل 

  حتفزي املقاو� خللق فرص الشغل الالئق واملنتج؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
يل، موضو�ه دامئا احلراك �ج�عي ا�ي تعرفه السؤال السابع واملوا

بعض م�اطق املغرب من طرف الفریق �شرتايك، واللكمة لمك الس�ید 
  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

من م�اطق  الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار احلراك �ج�عي ا�ي تعرفه �دد
  .املغرب، و�لضبط ٕاقلمي احلس�مية

�سائلمك، الفریق �شرتايك، عن املقاربة اليت ت�هتجها احلكومة يف 
  التعاطي مع هاته احلراكت �ح��اج�ة؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثامن دامئا يف نفس املوضوع لفریق �حتاد املغريب �لشغل، 

  .تفضلوا الس�ید املس�شار
  . مسحتوأ�عتذر الس�ید الرئ�س، ٕاىل 

ٕاذن يف نفس املوضوع، السؤال املوضوع من طرف فریق التجمع 
الوطين لٔ�حرار، تفضلوا الس�ید الرئ�س، ٔ�عتذر الس�ید الرئ�س، ٔ�نه 
الرتت�ب ونظرا لو�دة املوضوع، اكن مربجما ٔ�ن �كون سؤال وجواب، ولكن 

  . � يف نفس املوضوعلو�دة املوضوع، هناك �سعة ٔ�س�ئنظرا 
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  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
سؤالنا مو�ه ٕاىل احلكومة، �یف �اجلت احلكومة �ح��ا�ات اليت 

  عرفهتا بعض املناطق وخصوصا احلس�مية؟ وما يه �لف�اهتا؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .لتقدمي السؤال ٕاذن اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :زروال محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

  ، بغینا نعرفو ٔ�ش�نو واقع �لضبط يف احلس�مية؟الوز�رالس�ید 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شارشكرا الس�ید 

ا�س�توري  السؤال التاسع دامئا يف نفس املوضوع، من طرف الفریق
  .ا�ميقراطي �ج�عي، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :ٕادر�س الرايض الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  ،الس�ید الوز�ر
ال جنادل يف احلقوق املرشو�ة لالح��اج والتظاهر وحریة التعبري 

ج�عیة والس�یاس�یة، وال ميكن �حلس�مية و�و�ت و�ريها، عن املطالب �
�انب لك حراك اج�عي ضد الفقر، ٔ�ي فا�ل س�یايس ٕاال ٔ�ن یقف ٕاىل 

ضد ا�هتم�ش، ضد الهشاشة، ضد البطا�، ضد ضعف اخلدمات الصحیة 
  . وتوفري الب��ات التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة

ث وال ميكن ٔ�ن نق�ل خبلط أ�وراق وزرع الضبابیة �لر�وب �ىل أ��دا
اليت �كون م�ش�ٔها و�ا�هتا التعبري عن احلق يف الص�ة والشغل والع�ش 
الكرمي وبني ا�عوات املغرضة واحملرضة �ىل التفرقة واملس �لس�یادة 

  .والثوابت الوطنیة
املغرب دو� عریقة، و�ال� امل� ا�ي ا�شغل �لفقراء وذوي 

مع صعبة، حنن ا��ن یعانون ظروفا �ح�یا�ات اخلاصة ولك املواطنني 
  .احلق يف املطالبة �لتمنیة واملطالبة حبق التعبري وحق �ح��اج السلمي

ننوه �لك قواتنا أ�م�یة اليت تعاملت مع أ��داث �لرتیث  ،و�ملناس�بة
  . و��رتاف�ة، وند�ن لك ر�وب �ىل أ��داث

ففي هذا الباب حنذر لك املغاربة من بعض الق�وات ا�ولیة اليت 
ٔ��داث ل�شویه صورة املغرب، و�رش أ��طیل واملس �لثوابت �س�تغل ا

الوطنیة الس�یادیة، هذه الق�وات �س�تغل الفراغ املیداين ا�ي �ركته ق�واتنا 
  .العموم�ة الوطنیة

فٕاننا نعترب الیوم فرصة ليك نقف وقفة ت�ٔمل لنقمي تعاملنا مجیعا  ،��
ا�ات، ٕاننا حبا�ة الیوم ٔ�ن وقميتنا املضافة مجیعا يف اس��اق ٔ�س�باب �ح��

نعمل ٔ�ن، نعم املسؤولیة أ�وىل يه �لحكومة، لكن ٔ��ن موقع الربملان 
  ومسؤولیته؟

  ٔ��ن موقع امجلا�ات الرتابیة، رمغ ٔ�ن العني بصرية والید قصرية؟
الس�ید الوز�ر، فاقد اليشء ال یعطیه، الیوم هاذ ا�روس والعرب، هذا 

نا ما يه ا�روس والعرب ا�يل �اصنا هو ال�ساؤل د�لنا ا�ي جيب، �اص 
  �س�ت�لصها الیوم من هاذ اليش ا�يل وقع؟ 

 30000ٔ�ن امجلا�ات راه اك�ن جام�ات ا�يل عندمه يف الفائض د�هلم 
الساكن، ٕاذن �یفاش غميكن لنا نتعاملو يف املس�تق�ل  20000ر�ل، عندمه 

ما اك�ش �كون �ش نتفاداو هاذ اليش لكو، ٔ�ن ذاك اليش ا�يل وقع متا ال 
وا�د التق�مي ٕال�ادة النظرة �ش تعطیو �لمؤسسات املنتخبة قميهتا، ف�یظهر 

تنظن �اص إال�ادة د�ل هاذ اليش ا�يل �ادیني ف�ه، ٔ�ن فاقد اليشء  ..يل
  .ال یعطیه

، الس�ید الرئ�س، تنقول ال إالقلميیة وال امجلا�ات الرتابیة ما امجلا�ات
  .عندمهش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الرئ�س اس��فدمت الوقت، اس��فدتو الوقت الس�ید الرئ�س، راه 

  .ف�و نصف دق�قة الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  . هللا �كرث اخلري د��

بغیت ٔ�� ن��ه الس�ید الوز�ر، راه �ش، ٔ�ن املؤسسات تداروا اا�يل 
عطیو امك، ولكن و�ش یعاونوا ا�و�، ٔ�ن اح�ا هنا م�تخبون �ش نعاون

  . �لجام�ات ٕاماكنیة �ش یوا�وا املشالك احلق�ق�ة ا�يل يه يف املدن د�هلم
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

السؤال العارش موضو�ه دامئا ٔ��داث احلس�مية، سؤال من طرف 
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة احملرتمة مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،
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  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  . اشكر

الس�ید الوز�ر، من حق�ا مكس�شار�ن ومن حق الشعب املغريب ٔ�ن 
  . یعرف ما یقع يف احلس�مية م�ذ س�بعة ٔ�شهر

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
بوا من املنصة اجلواب لمك الس�ید الوز�ر، ٕاىل بغیتو الس�ید الوز�ر جتاو 

  .اكن ٔ�فضل نظرا ٔ�مهیة املوضوع

  :الس�ید عبد الوايف لف�یت، وز�ر ا�ا�لیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�تقدم �لشكر �لفرق الربملانیة مب�لس املس�شار�ن اليت  ،يف البدایة
ش�ٔن التطورات اليت یعرفها ٕاقلمي ٔ��حت �لحكومة فرصة ٔ�خرى �لتواصل � 

احلس�مية، مما یعكس ا�ینام�ة اليت متزي ٔ�داء السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة 
  .يف تعاطهيام مع الش�ٔن العام الوطين ومع ا�شغاالت املواطنني

نضج أ�داء املؤسسايت ما هو ٕاال نتاج لقوة التجربة املغربیة اليت حققت 
ب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده بفضل املهنجیة احلكمية لصاح

بناء ا�ميقراطي والتمنوي �رب ٕاطالق مجمو�ة من ال نتاجئ قمية يف جمال 
املبادرات إالسرتاجتیة اليت �رشها �اللته حفظه هللا م�ذ اعتالئه عرش 

  .ٔ�سالفه املیامني
 وقد اكنت املؤسسة امللك�ة �عادهتا س�باقة ٕاىل بلورة احلا�ة لتجربة

ٕاضاف�ة لٕالصالح حنو خطوة معلیة حتددت معاملها يف دس�تور فاحت یولیوز 
، وا�ي ٔ�د�ل بالد� مر�� �دیدة وممتزية ل�رسیع اس�تكامل بناء 2011

مغرب ا�ميقراطیة و�رتقاء به ٕاىل مصاف أ�نظمة املتقدمة دميقراطیا 
  .و�منو�

املواطن لقد حرصت مجمل إالصال�ات اليت شهدهتا بالد� �ىل جعل 
املغريب ٔ�ساس لك الس�یاسات العموم�ة �رب ت�ٔس�س عهد �دید جيعل من 
ا�هنوض ب�ٔوضاع املواطنني ورشا دس�تور� واسعا ومسارا �منو� �بتا 
وم�واز� یؤسس ملس�تق�ل املغرب واملغاربة، مسار یربز ویؤكد بوضوح 

 املتني ا�منوذج املغريب املمتزي ا�ي �س�متد �ذوره ؤ�سسه من ٔ�وارص التالمح
  .اليت �ربط العرش العلوي ا�ید �لشعب املغريب أ�صیل

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ش�ٔنه ش�ٔن �يق ٔ�قالمي اململكة، شلك ٕاقلمي احلس�مية جزء من هذا املسار 
ا�ميقراطي ومن هذه ا�ینام�ة التمنویة، من �الل مؤسسات م�تخبة تعرب 

احلرة لساكنة املنطقة ؤ�جواء دميقراطیة متارس فهيا احلقوق  عن إالرادة

الفردیة وامجلاعیة �لك حریة، فضال عن ا�هوادت التمنویة اليت مت بذلها 
�ملنطقة �لس�نوات أ��رية يف ٔ�فق جعلها قطبا �منو� ممتزيا، جمهودات 

اكنة م�واص� وفق مقاربة اس��اق�ة تتو� موا�بة احلاج�ات املتنام�ة �لس
�ىل أ�مد القریب واملتوسط والبعید، من ٔ��ل ذ� مت وضع �ر�مج �منوي 

 2019و 2015م�دمج م�عدد أ�بعاد هيم التمنیة ا�الیة ٕالقلمي احلس�مية بني 
 6.5بغالف مايل قدره " احلس�مية م�ارة املتوسط"وا�ي ٔ�طلق �لیه امس 

ٔ�مام صاحب  2015ٔ�كتو�ر  17ملیار درمه، ح�ث ٔ�عطیت انطالق�ه بتارخي 
  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده مبدینة تطوان

هذا الرب�مج مدعوما ببايق الربامج التمنویة اخلاصة �ٕالقلمي �س�تجیب 
من املطالب �ج�عیة و�ق�صادیة املعربة عهنا من  %�90ٔكرث من 

وز الوثیقة طرف الساكنة احمللیة، بل ٔ�ن أ�وراش واملشاریع املربجمة تت�ا
 21املطلبیة اليت مت الرتوجي لها يف بدایة احلراكت �ح��اج�ة، واليت تضم 

مطلبا، مت التعامل معها �لك �دیة من طرف القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، 
  . اليت حرصت �ىل الت�اوب إالجيايب معها نقطة بنقطة

مشاریع طمو�ة مت ٕا�دادها حسب �ح�یا�ات املل�ة �لمنطقة، ح�ث 
حتظى يف هذا الس�یاق املشاریع اخلاصة �لب��ات التحتیة ب�ٔمهیة �لغة، بغیة 
تعز�ز قطاع املاء الصاحل �لرشب مك�ال ح�وي وت�ٔهیل الطرق واملسا� 
لفك العز� عن العامل القروي واملشاریع املرتبطة �لت�ٔهیل ا�ايل، فضال عن 

لت�ٔهیل املراكز امل�ش�ٓت الر�ضیة، ٕاضافة �� مت ٕایالء عنایة �اصة 
القرویة وتعز�ز الب��ات الصحیة والتعلميیة ؤ�وراش ٔ�خرى ال تقل ٔ�مهیة عن 
سابقهتا، اك�ال الفال� وامحلایة من الف�ضا�ت وٕا�ادة ت�ٔهیل أ�ح�اء 

  .الناقصة التجهزي وا�االت �ج�عیة وا�ی��ة والثقاف�ة والتكو�ن املهين
رى ق�د إالجناز ٔ�و ا�راسة، وفضال عن ذ�، هناك �دة ٔ�وراش ٔ�خ

من ب�هنا مرشوع ٕا�داث نواة �امعیة �س�توعب ش�باب املنطقة وتعفهيم من 
  .عناء التنقل ٕاىل مدن ٔ�خرى

ووعیا ٔ�یضا �لتداعیات �ج�عیة اليت تطر�ا ٕاشاكلیة ال�شغیل �ىل 
املس�توى الوطين مبا فهيا ٕاقلمي احلس�مية، فٕان احلكومة تعمل جبدیة �ىل ٕاجياد 

ع الطرق خللق ب��ة اق�صادیة دامئة قاب� الس��عاب الطاقات الش�بابیة ٔ�جن
  .اليت �زخر هبا إالقلمي �رب ٕادما�م يف سوق الشغل

لك هذه ا�هودات املبذو� من طرف ا�و� تطرح ٔ�كرث من �المة 
اس�تفهام حول املغزى من ٕارصار البعض عن السلوك �ح��ا� 

  .  �لحكومة مع خمتلف املطالب املعرب عهنااملتواصل، رمغ الت�اوب إالجيايب
ومن � مصل�ة يف دفع �ب احلوار ا�ي ف�حته احلكومة مع الساكنة 
وخمتلف الفا�لني احمللیني ٕاىل الباب املسدود؟ وكذ� من املس�تف�د من 

  تب��س اجلهود التمنویة �لحكومة يف املنطقة و�لق �ا� ٕاح�اط؟
ما مت اس�تحضار ا�طط املعمتد من �ساؤالت جتد مصداق�هتا ٔ�كرث ٕاذا 

طرف بعض اجلهات والهادف ٕاىل تضلیل الرٔ�ي العام و�رش الوقائع �ري 
الصحی�ة من �الل العمل �ىل صنا�ة و�رش أ�خ�ار الزائفة �رب مواقع 
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التواصل �ج�عي وتطبیقات الرسائل الفوریة، وذ� �شلك دق�ق یمت 
مني بعنایة فائقة تؤكد الطابع �ربه احلرص �ىل اخ�یار التوق�ت واملضا

  .املدروس ملثل هذه املامرسات
و�ىل نفس ال�سق من ال�ساؤالت یثري اس�تغرابنا حرص البعض �ىل 
الرتوجي بقوة الد�اء �طل یف�د خبضوع ٕاقلمي احلس�مية لظهري العسكرة �لرمغ 
من التوضی�ات اليت قدمهتا السلطات العموم�ة يف ٔ�كرث من م�اس�بة، 

  . عطیات التارخيیة والقانونیة احملیطة �ملوضوعوتقدمي امل 
ها حنن نؤكد من �دید ٔ�مام السادة املس�شار�ن ب�ٔنه ال وجود هنائیا 

، 1958لهذا الظهري ا�ي مت العمل به ٔ�قل من س�نة فقط بعد صدوره س�نة 
ه �شلك رصحي ال ل�س ف�ه مبجرد صدور الظهري املنظم ؤ ح�ث مت ٕالغا

، ا�ي وضع ا�لبنات أ�وىل �لتقس�مي 1959س�نة  �لتقس�مي إالداري �لمملكة
إالداري املبين �ىل أ�قالمي والعامالت واملعمول به حلد ا�ٓن بعد خضو�ه 

  .ا�وري �لتحیني والتعدیل وفق التغريات ا�الیة اليت �شهدها بالد�
فٕاقلمي احلس�مية ل�س الوح�د ا�ي مت تصنیفه مكنطقة  ،ٕاضافة ٕاىل ذ�
  .نوات أ�وىل الس�تقالل املغربعسكریة �الل الس� 

فعام� ٕاقلمي مك�اس م�ال اليت اكنت �ٓنذاك تغطي مسا�ة شاسعة مت 
، وا�ي مت ٕالغاؤه بدوره 56تصنیفها مكنطقة عسكریة مبق�ىض ظهري س�نة 

  .59مبق�ىض ظهري التقس�مي إالداري �لمملكة د�ل 
فقد حرصت خمتلف القطا�ات احلكوم�ة �ىل  ،�لرمغ من لك ذ�

عامل مع مطالب الساكنة بطریقة معقو� ورسیعة، �راعي إالماك�ت الت
  . املتا�ة �ى ا�و� وخمتلف املتد�لني

حرص جتىل �رب العدید من الز�رات املیدانیة، سواء �ىل مس�توى 
وزارة ا�ا�لیة ٔ�و �ىل مس�توى �يق القطا�ات احلكوم�ة، واليت ٔ�عطت 

رية ٕاجناز بعض املشاریع التمنویة، تنتاجئ �د �مة �ىل مس�توى ال�رسیع من و 
  .وكذ� �ىل مس�توى التفا�ل املبارش مع الساكنة وخمتلف الفا�لني احمللیني

ويف هذا إالطار، یبقى من الرضوري الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الزتام احلكومة 
ب��ف�ذ أ�وراش التمنویة ٕ�قلمي احلس�مية هو جزء من الزتاماهتا بتحق�ق 

ن �الل التفعیل أ�م�ل �لربامج التمنویة يف انتظارات مجیع املواطنني م
  . خمتلف عامالت ؤ�قالمي اململكة

هذه املك�س�بات التمنویة تدفعنا �لتو�ه �لك ثقة وا�زتاز حنو املس�تق�ل 
ملواص� مسرية البناء، وجتاوز اخلصاص املس�ل �ىل مس�توى بعض 

التمنوي املناطق و�ىل رٔ�سها ٕاقلمي احلس�مية، ل�س�تف�د من ا�هود الوطين 
  .�لشلك الاكيف �وا�د من احلقوق أ�ساس�یة لساكنة املنطقة

ؤ�غتمن فرصة التوا�د هبذا ا�لس املوقر ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن مجیع مصاحل 
ا�و� والهیئات املنتخبة تبقى ملزمة بواجب إالنصات �ل�اج�ات �ج�عیة 

وا�فع قدما �لمواطنني، و��ك�اب اجلاد �ىل قضا�مه وا�شغاالهتم احلق�ق�ة 
لعموم، �شلك جيسد ا�ور �بعمل املرافق إالداریة وحتسني اخلدمات املقدمة 

  .احلق�قي ملفهوم إالدارة املواطنة

ٕان تدبري شؤون املواطنني و�دمة مصاحلهم مسؤولیة وطنیة ؤ�مانة 
جس�مية، ال تق�ل ا�هتاون وال الت�ٔ�ري، �ىل اعتبار ٔ�ن الهدف ا�ي جيب ٔ�ن 

ؤسسات إالداریة هو �دمة املواطن، وبدون ق�ا�ا هبذه �سعى ٕالیه لك امل
  .املهمة فٕاهنا تبقى دون �دوى

ويف هذا الصدد، ٔ�ود التذكري ب�ٔن تعل�ت صارمة مت توجهيها �لسلطات 
و�كر�س س�یاسة القرب  ،الرتابیة جبمیع مس�تو�هتا من ٔ��ل إالصغاء �لجمیع

سلطات ٕاىل املزید من اجتاه املواطنات واملواطنني، كام مت دعوة هذه ال 
  .املثا�رة والتفاين يف العمل �دمة �لصاحل العام

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان التعاطي مع التطورات اليت �شهدها ٕاقلمي احلس�مية �شلك عنوا� 
�رزا �ىل حسن تفا�ل خمتلف املؤسسات مع املطالب �ج�عیة 

ٕالقلمي، ح�ث �س�ل ٕ�جيابیة اه�م الفرق الربملانیة و�ق�صادیة لساكنة ا
هباته املطالب،  ،ٔ��لبیة ومعارضة ،مب�لس املس�شار�ن ومب�لس النواب

رية ٕاجناز الربامج التمنویة توحرصها �ىل حث احلكومة �ىل ال�رسیع من و 
اخلاصة �ملنطقة، نفس �ه�م ٔ�بدته ٔ�حزاب أ��لبیة احلكوم�ة و�يق 

�الل ت�ٔ�یدها �ىل احلقوق �ج�عیة و�ق�صادیة لساكنة أ�حزاب من 
ٕاقلمي احلس�مية و�ريها من م�اطق اململكة، ومطالبهتا �لعمل �ىل تعز�ز هنج 

  .احلوار واح�ضان تطلعات املواطنني واملواطنات
موقف أ�حزاب الس�یاس�یة ل�س �جلدید �ىل مس�توى موا�بهتا 

لف احملطات الكربى اليت �اشها املغرب �ل�اج�ات ا�متعیة، ف�ارخيها يف خمت
یؤكد ٔ�ن أ�حزاب املغربیة �شلك منوذ�ا �لهیئات الس�یاس�یة املواطنة اليت 
تضمن حق املواطن يف املشاركة يف تدبري شؤونه العامة و�سامه يف ت�ٔطري 

  .مطالبه وتدفعه يف اجتاه حتق�قها
اكنة �لنظر فضال �ىل ذ�، فاملؤسسة احلزبیة تعرب ا�ٔكرث قر� من الس

��ور الك�ري ا�ي یلعبه السادة املنتخبني املن�س�بني ٕا�هيا من �الل 
الصالح�ات الهامة اليت خو�هتا املق�ضیات ا�س�توریة والقانونیة �لجام�ات 

 .الرتابیة كقاطرة لتحریك جع� التمنیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من �ال� ا�و� �ىل توفري الظروف املواتیة بنفس القدر ا�ي حترص 

لتحق�ق التمنیة وتوفري رشوط الع�ش الكرمي، فٕاهنا حترص كذ� �ىل توفري 
أ�من ملواطنهيا، فال �س�تقمي احلدیث عن التمنیة وعن ا�ميقراطیة دون توفر 

  .أ�من و�س�تقرار يف ظل دو� قویة مبؤسساهتا و�لسلوك القومي ملواطنهيا
قدم ا�ي حققه املغرب �ىل درب املسار التمنوي وا�به وامحلد � ٕان الت

جمهودات �برية �ىل مس�توى �رس�یخ حقوق إال�سان واحلر�ت، وٕاشاعهتا 
اكخ�یار اسرتاتیجي ال رجعة ف�ه، ويف مقدمهتا احلق يف حریة التعبري 
وٕا�الن الرٔ�ي ب�ٔي وس�ی� سلمیة یمت اخ�یارها مبا يف ذ� حریة �ح��اج 
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سلمي اليت عرفت تطورا مكیا ونوعیا �زيك جو �نف�اح ا�ي تع�شه ال 
  .بالد�

و�لیه، وٕاذا اكنت السلطات العموم�ة قد مضنت احلق يف ممارسة حریة 
التعبري وحریة التظاهر ملدة س�بعة ٔ�شهر، �رب خمتلف احلراكت �ح��اج�ة 

وتفعیل  ٕ�قلمي احلس�مية، فٕان يف املقابل �لهيا واجب فرض سلطة القانون
املساطر القانونیة يف حق ا�الفني، حتت رقابة السلطة القضائیة اليت تبقى 

  .ٔ�حاك�ا ملزمة �لجمیع
ٔ�ل�س ا�رتام القانون یعد من املنابع أ�ساس�یة اليت ٔ�قرها دس�تور 
اململكة �ني ربط ممارسة املواطنني حلقوقهم وحر�هتم �روح املسؤولیة 

  م فهيا ممارسة احلقوق ��هنوض ب�ٔداء الواج�ات؟واملواطنة امللزتمة اليت تتالز 
من هذا املنطلق، فعندما یل��ٔ البعض ٕاىل خرق القانون و�دم ا�رتام 
مق�ضیاته، بعیدا لك البعد عن املطالب �ج�عیة �لساكنة، فٕان ا�و� ال 
تبقى يف وضعیة اخ�یار �ش�ٔن ٕاماكنیة تطبیق القانون من �دمه، بل يه 

طلق صالح�اهتا حبفظ أ�من واحلفاظ �ىل سالمة ملزمة بذ� من م�
أ�فراد وامجلا�ات واملمتلاكت وتوفري الظروف املواتیة ملامرسة مجیع حقوقهم، 

  .س�تقرةامل و�ىل رٔ�سها احلق يف احلیاة ا�ٓم�ة و 
وهنا البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه مل یمت اعتقال ٔ�ي خشص من املتظاهر�ن 

 احلس�مية، ٕاال بعد ٔ�ن مت ا�لجوء ٕاىل م�ذ بدایة احلراك �ح��ا� ٕ�قلمي
ماي  26عرق� حریة العبادة ب�ٔ�د مسا�د مدینة احلس�مية، یوم امجلعة 

، من �الل تعطیل صالة امجلعة وم�ع إالمام من ٕاكامل خطبته 2017
وٕاهانته وٕالقاء خطاب حتریيض دا�ل املس�د وٕا�داث اضطراب ٔ��ل 

  .هبدوء العبادة ووقارها وخصوصیهتا
إالطار، وبدون اخلوض يف النقاط اليت قد تعترب خرقا لرسیة ويف هذا 

التحق�ق، ٔ�شري فقط ٕاىل ٔ�ن املصاحل أ�م�یة ٔ�وقفت بتعل�ت من النیابة 
العامة، مجمو�ة من أ�ش�اص املش�هبني يف تورطهم يف ار�اكب ٔ�فعال تقع 
حتت طائ� التجرمي والقانون، توق�فات اكنت موضوع بال�ات رمسیة يف 

من طرف النیابة العامة �ى حممكة �س�ت��اف �حلس�مية، اليت ح�نه 
حرصت �ىل ت�ين هنج الشفاف�ة يف تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين، وٕا�اطته �لام 

  .�لك املعطیات عقب لك مس�ت�د يف املوضوع
تابعني امل ويف هذا الصدد، وجب الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مجیع أ�ش�اص 

هلم القانون، ويف مقدمهتا قرینة الرباءة، �متتعون جبمیع الضام�ت اليت خيولها 
كام ٔ�ن ٔ�ما�ن اعتقاهلم معروفة �لجمیع، �ىل عكس ما �روج � البعض من 
اد�اءات �ط� مل یعد من املق�ول تصورها ٔ�و �ٔ�حرى ا�لجوء ٕا�هيا يف 

  .مغرب الیوم
حرص �بري �ىل تطبیق القانون و�ىل ا�رتام احلقوق ٔ��نت عنه مجیع 

 �سلو�ها املثايل، سواء يف تعاملها مع حق الساكنة يف مؤسسات ا�و�
التمنیة ٔ�و حق املتظاهر�ن يف �ح��اج ٔ�و حق املتابعني يف توفري رشوط 
احملامكة العاد�، وكذ� حق الص�افة يف تغطیة أ��داث، حبیث مل یمت 

  . �سجیل ٔ�ي تضییق �ىل حریة الص�اف�ني يف نقل الوقائع كام يه
ٔ�ود التنویه �لك ا�زتاز �لقوات العموم�ة �ىل سلو�ها  ،يف هذا إالطار

ا�منوذ� و�ىل ضبط النفس و�دم اس�تعاملها القوة يف حق احملت�ني �رمغ 
جلوء بعض العنارص �ري املسؤو� من دا�ل احلراكت �ح��اج�ة ٕاىل ت�ين 
ممارسات عنیفة م�طرفة اجتاهها يف ٔ�كرث من م�اس�بة م�ذ انطالق هاته 

  .هذا سلوك حيسب �لقوات أ�م�یة مبختلف �شك�الهتااحلراكت، و 
 2016ٔ�كتو�ر  28وهنا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ح�ط السادة املس�شار�ن �لام ب�ٔنه م�ذ 

اح��ا�ات یوم�ة ٕ�قلمي  4شلك اح��ا�، ٔ�ي مبعدل  843مت تنظمي 
  . احلس�مية

عنرص ٔ�مين  205يف املقابل مت طی� هذه املدة �عتداء �ىل ما مجمو�ه 
ل�شك�الت وتعریضهم ٕالصا�ت م�فاوتة اخلطورة، ٕاضافة ٕاىل من خمتلف ا

�ق� ٔ�م�یة وصل جحم الرضر يف �الب�هتا ٕاىل  �42سجیل خسا�ر مادیة هتم 
التدمري وإالحراق، فضال عن إالحراق اللكي لبنایة معدة لسكن العنارص 

  . أ�م�یة ٕ�مزورن
هذا  فقد الحظنا ٔ�ن القوات العموم�ة مل حيظى سلو�ها ،ومع ذ�

�اله�م الاكيف يف مقابل سعي البعض ٕاىل الرتوجي لبعض املغالطات من 
  .ٔ��ل ال�شو�ش �ىل معل املصاحل أ�م�یة وتغلیط الرٔ�ي العام

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان اململكة املغربیة حققت من الرتاكامت ومن املك�س�بات ما جيعلها 
ملامرسة ا�ميقراطیة، ومنوذ�ا حيتدى به �ملنطقة �ىل مرجعا يف جمال ا

  . ا التمنوي املتدرجهئمس�توى بنا
واع�دا �ىل هذه أ�سس املت��ة �لتجربة املغربیة، فٕان احلكومة  ،و�لیه

�ازمة �ىل مواص� ا�هنوض �حلقوق �ج�عیة و�ق�صادیة �لمواطنني 
الت ؤ�قالمي اململكة، و�ىل رٔ�سهم التمنویة جبمیع عام او�ىل الوفاء �لزتاماهت

  . ٕاقلمي احلس�مية
يف  -كام ٔ�كدت سابقا-�ري ٔ�ن جمهودات ا�و� يف هذا الصدد تبقى 

�ا�ة ٕاىل اخنراط املواطنات واملواطنني ومجیع الفا�لني الوطنیني واحمللیني 
من ٔ�حزاب س�یاس�یة وم�تخبني وهیئات نقابیة ومجعیات ا�متع املدين 

اجلادة ملواص� الطریق حنو حتق�ق املزید من املك�س�بات ملا  ووسائل إال�الم
ف�ه �ري الوطن حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 

  . نرصه هللا ؤ�یده
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
أ�وىل واللكمة ، �ىل اجلواب الس�ید وز�ر ا�ا�لیة ن��قل �لتعق�بات

  .�لمتد�ل عن الفریق �س�تقاليل
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  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ما حيدث الیوم يف هذا إالقلمي العز�ز �ىل مجیع املغاربة، ٕاقلمي  ٕان

  . احلس�مية، ال �رس�
م��ٔسفني، م��ٔسفني ٕاىل الوضعیة اليت وصل ٕا�هيا احلال، حىت ٔ�صبحنا 

، �ري مق�ول هنائیا من اح��اج سلمي حضاري رايق ٕاىل فوىض مشوهني
 ا�ارمة ٔ�صبحت ال تطاق، بل تعدت احلدود، ؤ�صبحوا الناس ت��فرجو 

  . بقات �رية وطنیةااك، واش ما اف�نا، عیب الیوم �شوفو بالد� ه
نداء� الیوم، الس�ید الوز�ر وإالخوة، هو ٔ�ن لك وا�د یتحمل 

ما  احلس�مية، ومجیع املغاربة �رااك �يل ا�ا�ل، يفهاذوك ا�ٓ�ء ا ،مسؤولیته
  . �زیدو العاف�ة

راه ٕاىل ما اكن �س�تقرار ما �كون �منیة، راه ما معر ما اكن حرب ما 
بني البول�يس ٔ�و ر�ل أ�من مع املواطن، هاذ ر�ل أ�من حىت هو مغريب 

م وند�رو �ري م�ال، ر�ل أ�من ٕاىل توقف �ري هنار و�الو الشعب ب��اهت
  . راه تقول الاكرثة العظمى

مبعىن ٔ�ننا يف �ا�ة �لتعاون، الس�ید الوز�ر، ومجیع إالخوة، �ا الوقت 
  . �ش �كون عند� �رية وطنیة سام�ة

، االبارح ٔ�و ا�يل �یت�امكو  االیوم ٔ�و ترضبو  اهاذوك الناس ا�يل �یرضبو 
ائنا، �اص �كون حمامكة �اد�، ملا ال �كون عفو شامل، حنن يف �ا�ة ٔ�بن

 املطالب د�هلم بدات مطالب �س�یطة و�س�یطة �دا، ا�واء، ورقة يف
  . إالدارة، التعلمي، الهشاشة، املسا� الطرق�ة، هذه يه املطالب

�اصنا نوقفو الیوم، �ا الوقت �ش لك مغريب یتحمل مسؤولیته 
�لو�ه الاكمل وما نبقاوشاي �زیدو ف�ه، راه اح�ا ماش�یني �لهاویة، حىت 

صوم د�ل �س�تقرار، د�ل أ�من، د�ل التمنیة، الس�ید اخلد�لنا،  اخلصوم
بقشاي �ري خصوم الو�دة الرتابیة، دا� تیحسدو� حىت �ىل االوز�ر، ما 

�س�تقرار، راه نعمة أ�من و�س�تقرار ا�يل ما جرهبشاي ما تیعرفش 
  .قميهتا

ني �ىل ر�اء، هاذوك ا�ٓ�ء وأ��ات لك وا�د ی��فض، ها اح�ا مق�ل
وا�د اجلو د�ل الفر�ة، احلس�مية كزتدهر، املغرب لكه �یكب فهيا، وذیك 

ا�يل �ی��ع البیض، ا�يل �ی��ع ا��اج،  ،ا�يل �ی��ع الكرموس ا،الناس �ی��عو 
  .ا�يل �یكري احملل د�لو، واش هباذ الفوىض غند�رو يش �ا�ة

  .امسحوا يل، امسح يل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  .اللكمة املوالیة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بغیت ننوه �ملواطنات واملواطنني يف م�طقة الریف، احلس�مية، ابدایة 
ل وا�د ا�مو�ة د� ،ٕامزورن، بين بوعیاش، كذ� يف ٕاقلمي ا�ریوش

امجلا�ات �ىل سلو�هم احلضاري، �ىل ضبطهم لالح��ا�ات د�هلم يف ٕاطار 
  .من السلمیة، يف ٕاطار من املواطنة، حقا قد ٔ�هبرو� مجیعا ؤ�هبروا العامل

كذ� البد من التنویه ل�س فقط �لسلوك احلضاري والسلمي 
�لمواطنات واملواطنني ش�باب و�ساء وش�یوخ، بل حىت ٔ�طفال يف لك 

  . ملناطق د�ل الریف، وكذ� يف مدن ٔ�خرى يف املغرباملدن وا
البد من التنویه كذ� بقواتنا العموم�ة ا�يل ضبطوا النفس ؤ�حس�نوا 

ٔ�شهر لالح��ا�ات، وهذا البد من قول احلق ٔ�مام  7التدبري طی� هاذ 
  . والد الشعباالعامل، هذا مغربنا، هذا شعبنا، هاذو البول�س د�ولنا، 

الشعب املغريب �لك اف��ار وا�زتاز ٔ�ننا وصلنا الیوم ٔ�ن ٔ�� بغیت هن� 
خنرج بعرشات رمبا مبئات ا�ٓالف من املتظاهر�ن وال جرحي وا�د، وال �رس 
وا�د، وال احنراف وا�د، هذا مكسب للك املغاربة، ولكن ی��غي �ىل 
امجلیع ٔ�ن �كون �ذرا يف حامیة مك�س�باتنا، مك�س�بات املصاحلة وإالنصاف، 

عقود من التضحیات والنضاالت والكفا�ات ا�يل ٔ�دى فهيا مك�س�بات 
  .الشعب املغريب الغايل والنف�س

مطالبون مجیعا، ٔ�� ما �ا�ش �ش �ساءل احلكومة، �اي  ،الیوم
ٔ�سائل نفيس، ٔ�سائل امجلیع، الیوم ی��غي ٔ�ن نتصدى مجیعا �لهتویل اك�ن 

إالخوان من بعد  هناك، ٔ�� �يق عندي، ٔ�عطیين �ري ذاك اليش فني وصلوا
  .�رجع يف أ�خر

قد �كون جتاوزات من هنا وهناك، ولكن ی��غي ٔ�ن یطبق القانون يف 
مجیع �االت الت�اوزات املس�� واملوثقة �لصوت والصورة يف � 

  .اجلانبني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�ساللكمة املوالیة لفریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید الرئ 

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر،
يف احلق�قة ٔ�� اس�متعت لعرضمك �ك�ري من إالمعان، ويه فرصة لنؤكد 
ٔ�ن الفكرة اليت طاملا قلناها والزلنا نؤكدها، ب�ٔن املقاربة أ�م�یة يف اعتقاد� 

س�مية، ول�س فقط يف ٕاقلمي لن حتل الوضع ولن حتل إالشاكل يف ٕاقلمي احل 

  . مدینة وقریة 30احلس�مية، ٔ�ن ا�ٓن �ح��ا�ات ام�دت ٕاىل ٔ�زید من 
ا�لیل ٔ�ن هاته املقاربة لن تنفع، هو هذا التفا�ل وهاذ �م�داد 
لالح��ا�ات والتعاطف الشعيب مع �ح��ا�ات واملسريات اليت �ربت 
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نة �ىل سلمیهتا، م�د�ة و�رب احلراك و�ح��ا�ات اليت متت يف هذه املدی 
  . ٔ�شاكال اح��اج�ة راق�ة ٔ�هبرت امجلیع

 7فٕاذن ٕاذا اكن هذا احلراك وهاته �ح��ا�ات اس�تطاعت �ىل مدار 
ٔ�شهر ٔ�ن حتافظ �ىل سلمیهتا فهو دلیل ب�ٔن معق هذا احلراك م�ش�ث هباته 
السلمیة، الت�اوزات اليت قد �س�ل هنا وهناك، وهنا ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن احلراك 

اء احلراك تربؤوا مهنا يف ح�نه، والزال من مه �ارج ٔ�سوار املعتقالت و�شط
شكون ایتربٔ� مهنا، امللمثني الس�ید الوز�ر، وهاته يه �متمك حتددوا لنا �مة 

احلراك �ل القوات العموم�ة؟ مايش ال�شطاء د اهام هاذ امللمثني ا�يل تیرضبو 
لسلمیة ونعرفهم وا�دا ن �ا�يل اعتقلتو وا�يل يف لك حلظة اكنوا ی�ش��و

بل ٔ�ن من املعتقلني من مل �شارك قط يف هذا احلراك ومت اعتقا�، ، وا�دا
  .ؤ�عي ج�دا ما ٔ�قول، الس�ید الوز�ر

 ..فٕاذن املقاربة اليت جيب ٔ�ن �كون يه مقاربة التعقل، ٔ�ما قضیة
واحلوار، ٔ�ما قضیة احلوار، الس�ید الوز�ر، ما ند�روش التضلیل �ىل 

احلكومة ووزارة ا�ا�لیة ما ؛ ، ما ند�روش التضلیلشعب املغريبال 
ف��ا�ش احلوار مع الناس د�ل احلراك، �ا فعال الوفد الوزاري، ولكن ما 

  . تف�حش احلوار �شلك م�ارش مع هؤالء
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لرئ�سالتعق�ب املوايل �لفریق احلريك، تفضلوا الس�ید ا

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات
نود يف الفریق احلريك ٔ�ن جندد الت�ٔ�ید �ىل تفا�لنا  ،ويف هذا إالطار

إالجيايب مع احلرااكت �ح��اج�ة ذات الطبیعة السلمیة، ويف مطا�هبا 
اليت تعرفها بعض املناطق، ومضهنا ٕاقلمي  �ق�صادیة و�ج�عیة واملرشو�ة

احلس�مية، مؤكد�ن �ىل رضورة التالزم بني مرشوع احلقوق ورشعیة 
  .القانون وتالزم احلقوق �لواج�ات

كام �س�ل ٔ�ن املاكن الطبیعي حلل هذه إالشاكلیات املرتتبة �ىل احلراك 
�ج�عي هو دا�ل املؤسسات، ومن �الل حراك مؤسسايت یت�اوب مع 

  . احلراك �ج�عي
نعتقد يف فریق�ا ٔ�ن املر�� تق�يض ٔ��ذ خطوات  ،ويف هذا الس�یاق

  :معلیة، �متثل ف� یيل
س�یاسة معوم�ة اج�عیة م�دجمة قادرة �ىل اس��عاب ل �سطري احلكومة 

حضیة مطالب الف�ات �ج�عیة حضیة ا�هتم�ش وإالقصاء �ج�عي، 
  .سني ماكنة الطبقة الوسطى وحقوقها، وحت ا�هتم�ش وإالقصاء �ج�عي

ٕاطالق ید اجلهات و�يق امجلا�ات الرتابیة ملبارشة اخ�صاصات ذاتیة 

ومشرتكة وم�قو�، قصد تقویة هذه الوسائل لهذه املؤسسات، ومتك�هنا من 
تفعیل �رامج التمنیة احمللیة واجلهویة، ٔ�ن ٕاصالح الش�ٔن اجلهوي واحمليل لن 

ا�لون احلكوم�ون املركزیون عن س�یاسة تدبري ٔ�مور ینجح ٕاال ٕاذا تنازل الف
 .املواطنني يف البوادي واجلبال وهوامش املدن من ماك�هبم املركزیة من بعد

التعجیل بتفعیل �ر�مج �منیة املناطق القرویة واجلبلیة �ل�د من الفوارق 
 .ا�الیة و�ج�عیة

لرتابط من �ة ٔ�خرى، ندعو مجیع مكو�ت أ�مة ٕاىل اس�تحضار ا
الوثیق بني املواطنة والوطنیة، واحلرص �ىل سالمة الوطن واس�تقراره 
وا�متسك ��منوذج ا�ميقراطي املمتزي ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� محمد 

 .السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .�لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .يل لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�سالتعق�ب املوا

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

   .ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، الس�ید الوز�ر
بالد� حمسودة �ىل منوذ�ا �ق�صادي و�ج�عي، حمسودة �ىل 

محمد  اس�تقرارها و�ىل ٔ�مهنا، حمسودة �ىل أ�وراش اليت ما ف� �ال� امل�
السادس حفظه هللا یدش�هنا، خصوصا يف م�طقة الشامل، �هیك �ىل 

- �نف�اح �ىل ٕافریق�ا وجعل املغرب ق�طرة عبور حنو تعز�ز حمور ج�وب
  .ج�وب

نداء �لجامهري الشعبیة اليت حتتج يف احلس�مية امل�ش��ة بوطن�هتا وبثوا�هتا، 
الوطن مرتبصون  نقول هلم ٕان الرسا� وصلت، و�لهيم ٔ�ن یعوا ب�ٔن ٔ��داء

بنا، ما ف�ئوا حياولون عبثا النیل م�ا، مس�تغلني هذا احلراك السلمي ضد 
  .ب�� يف اخلارج

��، فٕاننا مكغاربة ٔ�حرار قادرون �ىل التصدي هلم �رب تقویة جهبتنا 
ا�ا�لیة و�رب ت�ٓزر� یدا وا�دة �ىل أ��داء، �كون سدا م�یعا ضد لك من 

  . حياول العبث �س�تقرار�
نعم، اخلصاص موجود واحلاج�ات كثرية ورضوریة لاكفة ٔ�بناء شعبنا 
�لع�ش �كرامة يف مغرب وا�د، �دو� املشرتك الفقر والهشاشة وا�هتم�ش، 
نناضل من موقعنا من ٔ��ل القضاء �لیه، طالبني من احلكومة �رسیع وثرية 

  .اململكة ٕاجناز هذه املشاریع املربجمة يف احلس�مية و�يق ٔ�قالمي
یق التجمع الوطين لٔ�حرار یعترب ٔ�ن �ح��اج السلمي حقا مرشو�ا فر 

يف ٕاطار القانون، وهو مكفول دس�تور�، وٕان التجربة احلقوق�ة املغربیة 
  .منوذج�ة وال نق�ل املزایدة �لینا فهيا

  .�لیمك ورمحة هللا والسالم
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اد العام ملقاوالت املغرب، تفضلوا الس�ید اللكمة املوالیة لفریق �حت
  .املس�شار

  :معر مورو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

سؤالنا اكن واحض حول توفري املناخ املالمئ لالس��ر، فاللك یعرف، 
�اصنا �كونو رص�اء، ب�ٔن املشالك �ج�عیة و�ق�صادیة ا�يل تتعرفها 

، الس�ید الوز�ر، يف املغرب، مل تنل مدینة احلس�مية ٔ�و �دة م�اطق ج�لیة
  . حظها من التمنیة

وهنا البد من التذكري ب�ٔن صاحب اجلال� اكنت عندو رؤیة اس��اق�ة 
يف مرشوع د�ل احلس�مية م�ارة املتوسط، وا�يل اكن �ا �ش �اول 
إالشاكلیات لكها ٔ�و جياوب �ىل الواقع ملعاجلة إالشاكلیة احلق�ق�ة ا�يل 

  . مطرو�ة
الز�رة أ��رية ا�يل معلهتا احلكومة وا�يل �زلت �لمیدان وا�يل  وكنمثن

  . ٔ�عطت وا�د أ�ج�دة واقعیة، ٔ�ج�دة ا�يل بدات العمل هبا
�مس إالخوان د�يل د�ل إالحتاد العام �لمقاوالت،  ،فك�ظن الیوم

وكذ� مكنتخب داجلهة و�رئ�س غرفة الت�ارة والصنا�ة واخلدمات جلهة 
احلس�مية، ٔ�ؤكد ب�ٔن الز�رة املیدانیة املتعددة ا�يل مقنا هبا  -تطوان  -طن�ة 

مع ر�ال أ�عامل، ؤ�ؤكد الیوم ٔ�ن اخنراط املقاو� املغربیة فه�ي اخنراط يف 
  .ا�هودات د�ل التمنیة احمللیة

ف�ٔ� ٔ�حيي لك املقاو� ا�يل �اولنا ن�سابقو �هيا و�اولنا ندرجو �هيا وا�يل 
لنا معها ومشات ز�رة م�دانیة، فه�ي تؤكد ب�ٔهنا رهن مش��ا �هيا وا�يل تواص ا

  .إالشارة �ش �كون حىت يه تعمل يف هاذ التمنیة
ن�ا�ة والفعالیة ال كذ� البد من هاذ ا�هودات، كنقولو ب�ٔن �ش �كون 

فهيا �اص �كون بوا�د توفري بوا�د املناخ د�ل أ�عامل مالمئ، الس�ید 
  . الوز�ر

م إالرشاك د�ل املقاو� احمللیة يف الصفقات كذ� البد ما �مثن الیو 
العموم�ة مؤخرا، فهذا ك�س�لو ٕ�جياب �ىل احلكومة، ب�ٔن شار�ت املقاو� 

  .احمللیة يف ظل الصفقات العموم�ة ا�يل كتعمل دا�
كذ� من ٔ�مه املس�ت���ات ا�يل �لصنا هبا هو جيب �ركزي ا�هودات 

  .ش نقدرو نوفرو الشغلد�لنا �ىل ثالثة قطا�ات، ا�يل ميكن �
القطاع الصناعي، وقطاع الس�یا�ة وقطاع اخلدمات املر��، و�ل هاذ 

بغینا نو�دومه �ىل ٔ�رض الواقع �اصنا �كون عند� وا�د االقطا�ات، وٕاىل 
  . التكو�ن مالمئ لهاذ الشغل هذا

  .فك�ظن ب�ٔن هاذو ٕاشاكلیات
مس الصیف، إالشاكل أ��ري وبع�ا�، هو الیوم اح�ا مق�لني �ىل مو

فالقطاع الس�یا�، الس�ید الوز�ر، �یعاين يف ٕاقلمي احلس�مية، فك�ظن ب�ٔن 
لكنا مطلوب م�ا مكس�شار�ن ٔ�و �حكومة ٔ�و مكجمتع مدين، �اص التحسني 

لصعید الوطين و�ىل الصعید د�ل الصورة د�ل مدینة احلس�مية �ىل ا
  .ا�ويل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ن��قل ٕاىل التعق�ب املوايل �لفریق �شرتايك، تفضلوا الس�ید الرئ�سو 

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
اس�متعت ٕ�معان ٕاىل جوا�مك، و�ملناس�بة ٔ�ؤكد من هذا املنرب �مس 
الفریق �شرتايك �ىل ٔ�ن احلراك السلمي ا�ي یعرفه ٕاقلمي احلس�مية الیوم، 

فرض �ىل امجلیع ٔ�ن جيع� موضع ٔ�و موضوع متحیص ودراسات من خمتلف ی
  . لیه� الزوا� بعیدا عن الر�وب 

احلراك السلمي، الس�ید الوز�ر، یضع توصیات هیئة إالنصاف 
  . واملصاحلة �ىل حمك تفعیل رضوري، هذا من �ح�ة

یضع شعار اجلهویة املوسعة ا�ي رفعته بالد� ٔ�مام  ،ومن �ح�ة �نیة
ام��ان حق�قي، س�� ؤ�ن مطالب ساكنة ٕاقلمي احلس�مية يه يف تقد�ر� 
مطالب اق�صادیة، مطالب اج�عیة ال من� يف الفریق �شرتايك ٕاال ٔ�ن 
�كون معها، ال من�، الس�ید الوز�ر، ٕاال ت�ٔییدها ٔ�هنا مطالب مرشو�ة 

  . ومطالب �اد�
، الس�ید الوز�ر لكن يف املقابل �رى ٔ�ن التعاطي كام �اء يف جوا�مك

احملرتم، ٔ�ن التعاطي مع هذا احلراك السلمي البد ٔ�ن �س�متر ف�ه ا�رتام 
  . م�ادئ حقوق إال�سان، ا�ي قطعت ف�ه بالد� ٔ�شواطا �برية

البد ف�ه من ا�رتام رشوط احملامكة العاد� وتقویة ضام�ت حقوق 
صل، واليت ا�فاع، متاش�یا ٔ�و ا�س�اما مع قرینة الرباءة اليت ٔ�حضت يه ا�ٔ 

  . ٔ�حضت الیوم قا�دة دس�توریة
يف املقابل �شدد �ىل ٔ�ن القانون مبا ٔ�نه ٔ�مسى تعبري عن ٕارادة أ�مة، 
ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن �كون حریصة لك احلرص �ىل تطبیق املق�ضیات 
القانونیة ضد لك من �سول � نفسه ٔ�ن خيرق القانون من ٔ�ي موقع اكن، 

 يه ٔ�یضا جزء من ا�متع املغريب ؤ�ي جممتع ٔ�ن القوات د�ل أ�من العمويم
دميقراطي يف العامل لكه ال ميكن � ٔ�ن یع�ش دون قوات ٔ�م�یة ٔ�و قوات 
معوم�ة ٔ�هنا يه اليت حترص �ىل ٔ�من وسالمة واس�تقرار املواطنني 

 .والوطن
 ،الس�ید الوز�ر ،�ملناس�بة كفریق اشرتايك ،الس�ید الوز�ر ،نطالب

ق اشرتايك نطالب ب��ذ العنف ضد ٔ�ي �ة قد ٔ�حتدث ٕالیمك حنن كفری
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  .یصدر عهنا
ونؤكد �ملناس�بة �ىل ٔ�ن احلكومة �لهيا ٔ�ن تزنع ٕاىل ثقافة احلوار، ٕاىل 
ثقافة إالنصات، ٔ�قول إالنصات مث إالنصات ٕاىل اقرتا�ات ساكنة ٕاقلمي 
احلس�مية من ٔ��ل ٕاجياد �لول معلیة من ٔ��ل ال�سلح مبقاربة س�یاس�یة، 

الیوم املغرب يف �ا�ة ٕاىل �ل س�یايس مبقاربة  س�یاس�یةمقاربة ٔ�قول 
�ل احملافظة �ىل �ٔ من  هس�یاس�یة �شار�یة ینخرط فهيا امجلیع لك من موقع

  .�س�ت��اء املغريب
كفریق اشرتايك جزء من السلطة ال�رشیعیة، ل�س  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا

صل من حق�ا ٔ�ن نتد�ل يف اخ�صاص السلطة القضائیة، ولكن اس��ادا �لف
من ا�س�تور من حق�ا ٔ�ن نتو�ه ٕاىل �ال� امل� �مس هذا الفصل،  58

ٔ�ن ميارس حقه يف العفو  ،�مس مجیع املسمیات ،�مس القانون، �مس رمضان
  .�ل�س�بة ملعتقيل ٕاقلمي احلس�مية

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة املوالیة لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :ملس�شار الس�ید محمد زروالا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نتابع بقلق �بري ما یقع يف احلس�مية، 
و�س�ل �م�عاض جحم �رتباك و�رجتال يف تدبري هذا امللف احلارق، 

 ،املر�� يف ظل حمیط ٕاقلميي ملهتبولس�نا يف �ا�ة �لتذكري حبساس�یة 
  .امجلیع ف�ه یناصبنا العداء

فاملوقف یتطلب جر�ات قویة من ا�هتدئة وضبط النفس و�بتعاد عن 
هنج خ�ار التصعید ومحالت �عتقاالت ؤ�سلوب ا�هتویل وا�هتو�ن 

ولن یعمل ٕاال �ىل  ،وال�شك�ك والتحریض ا�ي لن حيبب الوطن ٔ�بنائه
  .د والكراهیة ورضب ا�لحمة الوطنیة الغالیةت�ٔج�ج �ر احلق

إالفراط يف اس�تعامل املقاربة أ�م�یة؟  ،الس�ید الوز�ر ،هل من احلمكة
هل اكن من احلمكة �رجمة موضوع الف�نة يف خطبة امجلعة ويف ظروف 

  مماث�؟
ٕان م�ل هاذ املامرسات مل تعد جتدي نفعا ٔ�مام تنايم الوعي الشعيب 

وما�ینة التد�ني والتضلیل لن حتجب مشس احلق�قة، لقد  ،�لواقع املعاش
اخنرط فهيا ٔ�ج�ال من  ،�اش املغرب حمطات مفصلیة �لمصاحلة مع ا�ات

املناضلني الرشفاء، متخضت عهنا توافقات من ٔ��ل طي صف�ات املايض 
واخلروج من نفق التحمك واحلكرة  ،وٕاقرار دميوقراطیة حق�ق�ة ،املوجعة

ء، توافقات مل یبقى مهنا لٔ�سف ٕاال الشعارات �عناو�ن وا�هتم�ش وإالقصا

  .تؤرخ لت� احملطات
وتعمقت  ،وهكذا توالت �رتدادات و�نتاكسات وخ�بات أ�مل

ٔ�زمة الثقة، وما تع�شه م�طقة الریف و�ريها من املناطق هو نتاج للك ذ� 
اطنة، يف غیاب ٕارادة حق�ق�ة يف التعامل مع املغاربة مكواطنني اكمل املو 

وكذا إالرصار �ىل مواص� التحمك ورضب اس�تقاللیة ومصداق�ة هیئات 
  .الوساطة احلزبیة مهنا والنقابیة و�ريها

   ،الس�ید الوز�ر
وال ی��غي � ٔ�ن �كون  ،ما یقع الیوم من ٔ��داث هو ل�س �لمزایدة

كذ�، املوضوع خطري ویتطلب م�ا مجیعا حسا وطنیا رف�عا وم�سو� �الیا 
ؤ�ن �رحج مهنج احلوار الصادق ٕالهناء هذا اخلالف،  ،والتبرص من احلمكة

ولن �كون ذ� احلوار جمد� ٕاال يف ٕاطار ٔ�جواء هادئة هتدٔ� فهيا النفوس 
  .وتطمنئ ٕ�طالق رساح ف�ات ٔ��بادها من املعتقلني

تلمك ٔ�مه املقدمات الرضوریة لٕالسهام يف تنف�س �ح�قان �ج�عي 
بعث رسائل طم�ٔنة ٕاىل اكفة ٔ�بناء الشعب ب�ٔن  �ملنطقة، ويف نفس ا�ٓن

طریق إالصال�ات احلق�ق�ة الزالت ممك�ة فقط جيب ٔ�ن حتس�نون النیات 
   .وتوفروا �� إالرادة الصادقة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة املوالیة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :الس�یدة �ر� حلرشاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  س�یدي الوز�ر،
الس�ید الوز�ر؟ ما  ،ما معىن �نفصال :عندي مجمو�ة من أ�س�ئ�

س�یدي الوز�ر؟ ما ا�ي � مصل�ة يف ٔ�ن یفرق الشعب  ،معىن اخلیانة
ٔ�قسام؟ من � املصل�ة ف� جيري ا�ٓن يف املغرب  3املغريب ٕاىل قسمني ٔ�و 
هو ٔ�ن خيرج  ،الس�ید الوز�ر ،؟ هل �نفصالمن حراكت اح��اج�ة

تقولون س�یاس�یة نعم س�یدي،  ،الش�باب املغريب لیطالب مبطالب مرشو�ة
يه مطالب س�یاس�یة ٔ�هنا ضد الس�یاسات املعمتدة من طرف احلكومات 

ومهنا كذ� من  ،مهنا ال�شغیل، والرتبیة، والتعلمي ،يف مجمو�ة من املیاد�ن
  .ناطقفك العز� عن مجمو�ة من امل 

احلراك ل�س فقط يف ٕاقلمي احلس�مية، احلراك هو مغريب ا�ٓن مل یتعرض 
ش�باب احلس�مية فقط �لعنف، تعرض � الش�باب يف الر�ط، تعرض � 
الش�باب يف ا�ارالبیضاء، تعرض � املوطنون والنقابیون يف �و�ت 

  .وخریبكة
  س�یدي الوز�ر، ماذا جيري يف املغرب؟ 

درالیة دميقراطیة �لشغل لعبنا دورا �بريا من حنن �كونف ،س�یدي الوز�ر
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ٔ��ل ٔ�ن �كون هناك ٕانصاف ومصاحلة بني املغرب ولك املغاربة، واكن 
عنوانه ليك ال یتكرر هذا، ليك ال یتكرر القمع، ليك ال تتكرر املقاربة 
أ�م�یة، ليك �كون دو� احلق والقانون، ليك نضمن احملامكة العاد� للك من 

  .اقرتف ٕاجراما
ما  ،�ربوا يف املدرسة املغربیة ،س�یدي، هؤالء الش�باب مه ش�بابنا

هناك يشء ال �سرتحي ٕالیه،  ،والد املغرب لكهماج�نامهش من �ولوم�یا، هام 
  .هاو اك�ن يش �ا�ة مايش يه هذیك، خصنا نعرف

ش�باب املعتقلني رصحوا ال الس�ید الوز�ر، الش�باب، رصح لك حمايم 
� ا�ٓن خصمك جتاوبنا واش هاذ الش�باب فعال اداحملامني د�هلم ٔ�هنم عنفوا، 

  .عنف يف الوقت ا�يل ح�ا ترنفعو شعار دو� احلق والقانون
ماذا جرى �ش تويل مسريات يف ٔ�ورو� ضد املغرب،  ،س�یدي الوز�ر

ا�يل دار وا�د ا�مو�ة د�ل أ�ش�یاء ا�يل يف احلق�قة اكن �شهد هبا العامل 
ٕاال ) Cop22(أ�مم املت�دة، وال يف ٕافریق�ا وال وماكنة امللتق�ات ا�ولیة يف 

  .لتقول ٔ�ن املغرب بدٔ� خيطو خطوة دو� احلق والقانون
 :وفریق الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل یقول ،ٔ�� ٔ�قول ،س�یدي الوز�ر

ما ا�ي جيري حق�قة يف املغرب؟ ملاذا تنعتون الش�باب ب�ٔنه ال حيب ب�ه 
  .ینةوال حيب ملكه؟ ال يش �ا�ة اك

ٕاطالق  ،حنن �كونفدارلیة دميقراطیة �لشغل ،ونطلب من هذا املنرب
  ...اوالد معروفني دیورمه و�ارفني فني ذواه ،رساح املعتقلني

احلوار وإالنصات، وإالنصاف وإالنصاف ٔ�بناء الشعب املغريب هو 
  .مسؤولی��ا مجیعا ومسؤولیتمك �خلصوص �حكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ملس�شارةشكرا الس�یدة ا
  .�لرد �ىل التعق�بات ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .بغیت نوحض وا�د ا�مو�ة د�ل النقطا�ري 
ٔ�شهر والناس حتتج حىت  7ٔ�وال ف� خيص املقاربة أ�م�یة، ٕاذا كنا ملدة 

 "نةالطنط "د�لها ة وا�د ما �لكم معهم، مجیع ٔ�نواع �ح��ا�ات مت املامرس
وهذه مجیع أ�نواع، وال تد�ل وا�د، وٕاذا اكنت هذه املقاربة أ�م�یة 

  .مرح�ا
إالنصات، ز�رات م�دانیة لعدة وزراء، إالنصات �لجمیع من ٔ��ل 

موجود يف  %90ٔ�و ٔ�كرث من  %90الت�اور حول هاذ ا�فرت املطليب ا�يل 
، وا�يل خصنا خنلیو لها املشاریع ا�يل يه الیوم كتدار �ىل ٔ�رض الواقع

دار، راه حىت وا�د ما عندو عصا حسریة، خصنا الوقت، تالوقت �ش 
  .خصنا ٕاماكنیات

�ش يش وا�د ی خصنا الوقت، راه ما اك ،إالماكنیات امحلد � و�د�ها

عندو عصا حسریة ا�يل غیخرج مشاریع ویقول � �ن ف�كون، خصنا 
هنرضوا �لهيا راه ماكیناش، ماكیناش الوقت د�لها، واملقاربة أ�م�یة ا�يل �

املقاربة أ�م�یة، اك�ن مقاربة ا�يل يه �شار�یة، مقاربة الید يف الید، مقاربة 
  .معل امجلیع من ٔ��ل �د ٔ�فضلل �د

بطبیعة احلال من الواجب �ىل ا�و�، من الواجب �ىل القوات 
ٕاذا اكن يش العموم�ة ٔ�هنا �سهر �ىل حامیة أ�من داملواطنني واملواطنات، و 

وا�يل ار�كب اجلرم �س�تحق  ،تد�ل ا�يل ما يش هو هذاك یتف�ح حتق�ق
العقوبة ٔ�ي طرف اكن، هذه مس�ٔ� مفروغ مهنا ما يش �ري حتصیل 
�اصل، ولكن �ش جنیو نقولو الیوم ب�ٔن اك�ن مقاربة ٔ�م�یة وترنجعو يف 

يل كنا تنعرفوها ا�ی� د�لنا ب�ٔن املقاربة أ�م�یة بوا�د الطریقة من الطرق ا�
ما �یناش ومعرها  يذايف املغرب ٔ��م زمان ٔ�و ال يف مواضیع ٔ�خرى، راه ه

  .كون�ما 
وند�رو ید يف ید  ،ٕاذن ما نلعبوش �ىل اللكامت، نعطیو احلق�قة كام يه

وقع  ،�ش حنلو املشالك، ما تنقولش ما �ی���ش مشالك، اكینة مشالك
  .لمةمس�ٔ� مس يذاه ،ت�ٔخر يف بدایة املشاریع

ح�ا �دامني ف�ه، ونقولها ا ،تن�اولو ا�ٓن ٔ�ننا �س�تدر�و الت�ٔخر ا�يل وقع
ی� ونعاودها، �لرمغ من الت�ٔخر ا�يل حصل يف بدایة ا، راه قلهتا ق�لمك دا�

أ�شغال راه تنلزتمو ب�ٔن هنایة أ�شغال غیكون يف الوقت احملدد، یعين يف 
ظاهرات يف ا�هنار، م 10، 7، 6، 5، لكن ما ميك�ش ختدم و�2019ٓخر 

تطلب ؤ�عطي الوقت �لمسائل، تطلب هذه یعين بدهيیة ما ضاع حق 
  .وراءه طالب

�، ؤ�� ما ند�ل حىت تصاوب يل، الكن ح�ث تیوقع یعين مطالب د
ونعطیك، ا�يل هرضت �لیه الظهري د�ل العسكرة ا�يل احلا�ة ا�يل ما 

املشرتك  ..ر زعامميك�ش هنائیا و�ا تبغي احلكومة ٔ�هنا ما عندها �ید�
ما اكی�ش، مطالب  ،عطیوها لنا راه ما �یناش، ٔ�ن ما اكی�ش ٔ�ساساا

  .تع�زيیة وتدار يه أ�وىل �ش ت�شدو الباب هنائیا
مع الرمغ �ىل هذا احلوار معرو ما وقف، معرو ما ميكن یوقف، لكن 

ح�ا يف دو� ا�يل عندها املؤسسات د�لها، ااحلوار عندو رشوط د�لو، 
املؤسسات د�لها واح�ا دو� املؤسسات، ما �مك�ش ٔ�ن ٔ�ي وا�د هاذ 

منش�یو نت�اورو مع ٔ�ي وا�د يف ٔ�ي سا�ة يف ٔ�ي موضع، املؤسسات تعلب 
ا�ور د�لها وميكن لنا نت�اورو يف مجیع املسائل يف ٕاطار مؤسسايت، ما 

  .ٕاىل �ٓخره ...ميك�ش ٔ�ن يل طلب ٔ�ن نت�اورو معه يف ٔ�ي ٕاشاكل
و لبعضنا يف وا�د إالطار من أ�طر، لكن ما �مكن لنا �س�متع
ول یعين بصفة من حاحبال ا�يل تند�ر مفاوضات  غمنش�یوش نتفاوضو

  .، واملؤسسات تلعب ا�ور د�لهاح�ا يف دو� املؤسساتاالصفات، 
ؤ�مه مؤسسة كنقولها وكنعاودها يه مؤسسة املنتخب، املنتخب هو 

دور حموري يف مجیع  وعند ،اویةیعين يف ال�شك�� د�ل بالد� هو جحر الز 
  .الس�یاسات إالسرتاجتیة د�ل بالد�
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عند� مك�س�بات خصنا حنافظو �لهيا، وخصنا خندمو مع بعضنا الید يف 
، ، ا�ٓن ا�يل كهنرضو املشاریع د�ل احلس�مية راه �ادیة يف الطریق د�لهاالید

إالخوان د�لنا  لكن حمتا�ني ٔ�ننا نتعاملو مع بعضنا الید يف الید ومنش�یوا عند
ونذ�روا معهم، ٔ�ن حمتا�ني �لول ا�يل مايش يه �لول د�ل جناوبك 

  .مطلب وجناوبك �ىل املطلب، يف �لول ٔ�كرب من هذا
البارح وقع وا�د �ج�ع بني الس�ید رئ�س احلكومة واجلهة د�ل 

احلس�مية، الهدف د�لو اكن هو هذا، خصنا خندمو ید يف  - تطوان -طن�ة 
حىت وا�د ما عندو  ،كونو رص�اء حىت ید و�دة ما كتصفقشید، �ش �

  .اك�ن حىت يش �لا �دم�اش مع بعضنا راه ما احلل السحري، وٕاذا م
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  .ودامئا نبقى يف ٕاطار أ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .تفضيل ،لس�یدة املس�شارةنقطة نظام يف ال�س�یري، ا

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .�ري لعدم سوء الفهم، فقلت �ولوم�یا ٔ�هنا بعیدة �دا، م�طقة �ئیة فقط

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذن نبقى دامئا مع قطاع وزارة ا�ا�لیة، والسؤال املو�ه من طرف 

هذا سؤال  فریق أ�صا� واملعارصة، م�ٓل مرشوع احلس�مية م�ارة املتوسط،
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، ٕاسايل م�ارة املتوسط، ولكن 2019اكن بودي ٔ�ن ٔ�ق�نع ب�ٔنه يف 
؟ �ام اغادي د�رویصعیب �يل نق�نع يف ظل هاذ أ�جواء ا�يل اكینة، � 

ت ويف اقبا� يف هاذ �امني ونصف ا�يل ادرتو حىت �ا�ة، دا ونصف م
  .مق�نعشا ظل هاذ أ�جواء غتمكلوا م�ارة املتوسط، ٔ�� م

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
طبیعة احلال راه صعب �دا ٔ�ننا نعملو يف ب ت احلا� �یف يه ابقاوٕاذا 

  .هاذ الظروف، لكن رمغ هاذ اليش راه كند�رو لیل وهنار
، كنعاود نؤكد �لهيا، وقع لنا یعين 2019ا غنمكلو يف �لزتام د�لنا ب�ٔنن

بغیت تقول تقریبا س�نة د�ل الت�ٔخر، لكن هاذ الس�نة ا�ٓن كن�اولو اوٕاىل 
مايش حناولو فقط لك�نا یوم �ىل یوم كنقلصو من هاذ الت�ٔخر ا�يل وقع، 

مجیع الربامج ا�يل موجودة يف م�ارة املتوسط  2019وكنتعهد ٔ�ماممك ٔ�ن يف 

  .�اتنا الوقت� يف ٔ�رض الواقع، وب غتكون 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  الس�ید الوز�ر، 

بغیناش ند�لو يف اجلدال من املسؤول عن الت�ٔ�ري؟ ٔ�ن يف ا ااح�ا م
البدایة قلت �ىل ٔ�نه اح�ا ج�نا ل�سائل ٔ�نفس�نا، و�شكرو الش�باب د�ل 

مايش يف  ،مية �ىل ٔ�نه جعلوا امجلیع الیوم یقفون �لت�ٔمل يف ٔ�وضاع ب��احلس� 
يف ربوع اململكة لكها، �ش نت�اوزو لك ا�لحظات ولك الظروف  ،احلس�مية

یبغهيا ا ا�يل ممكن جتعل ال قدر هللا نع�شو �دم �س�تقرار يف بالد� وم
  .حىت وا�د
صا� واملعارصة، مند اح�ا يف حزب أ�صا� واملعارصة، فریق ا�ٔ  ،��

یدو �ىل حىت يش وا�د، ٔ�نه مق�نعني ٔ�شد �ق�ناع ا�زن ا ید� �لجمیع، م
�ىل ٔ�نه الیوم وبفضل ش�باب احلس�مية، الیوم الشعب املغريب لكه خصو 
یتعب�ٔ تعبئة حق�ق�ة وجامعیة ٕالجناز أ�وراش د�ل التمنیة واملزید من البناء 

  ش�نو هو املد�ل؟ �ٔ یف الس�ید الوز�ر؟ د�ل ا�ميقراطیة يف بالد�، ولكن � 
هنرضو �ىل احلس�مية الیوم، املد�ل، الس�ید الوز�ر، �ش �سالیو م�ارة 

  :املتوسط
  .ٔ�وال، ٕاطالق رساح مجیع املعتقلني، هاذي رمق وا�د

وخصمك  ،�نیا، الس�ید الوز�ر، املهنجیة د�ل احلوار د�لمك �اطئة
ی� ٔ�ش�نو قلت، ٔ�نه ا ن��قدك ق�بغی�ش یعينابغیناش، ما اتعرتفوا، اح�ا ما 

�هترض كام لو ٔ�نه احلكومة مزنهة يف تدبريها لهاذ امللف، يف �ني ٔ�نه اك�ن 
هناك ارتباك، ار�ك�ت ٔ�خطاء مبا فهيا أ�سلوب د�ل احلوار وا�لیل �ىل 

وا، � ودي رامك �اطئني، یٔ��مك كمتش�یو وك�س�متر وتت�ٔجج �ح��ا�ات، إ 
ب �اطئ، اح�ا �ادي نتعاونو، مند ید�، اح�ا ٕاذن بدلوا أ�سلوب، ٔ�سلو 

 .جزء من هاذ اليش داللك، �اصنا نبدلو طریقة احلوار، هذا أ�مر الثاين
أ�مر الثالث هو �رتقاء �لنقاش العمويم، هاذ اليش ا�يل ك�شوفو 

 (RTM)فاش ت��فرج ٔ�� يف  .. لو ٔ�نهامك (out)�ىل ٔ�نه التلفزیون العمويم 
بغیتو ی �  ؟و الشعبؤ بغیتو نعبی تلفزیون مايش يف املغرب، � حبال كنتفرج يف 

�اصنا نوفرو رشوط الثقة، والثقة ت��دئ من إال�الم د�ل  ؟نق�عو الش�باب
الشعب، �اصها تناقش هاذ القضا� ا�يل تناقشو الیوم، جنیبو الناس 
یناقشوا، �رباء، ٔ�اكدميیني، مواطنني �ادیني، س�یاس�یني، ف�انة، م�قفني، 

�غي ٔ�ن یتعب�ٔ الیوم من ٔ��ل جتاوز هاذ أ�زمة، والشعب املغريب اللك ی� 
 .قادر لت�اوز لك ا�لحظات الصعبة

 : الس�ید رئ�س اجللسة
   ؟الس�ید الوز�ر ابغیتو جتاوبو اشكرا الس�ید الرئ�س، 

ن��قل ٕاىل السؤال أ��ري دامئا يف قطاع وزارة ا�ا�لیة، ویتعلق  ،ٕاذن
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 ،اهرة �سا�ة محمد السادس �حلس�ميةبت�اوزات ٔ�م�یة وقعت ٔ�ثناء فض تظ
  .�لمس�شار�ن احملرتمني لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ...الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ...نعم، عندمك يش تد�ل الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات

وز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ال ،الس�ید مصطفى اخللفي
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

الس�ید الرئ�س، هاذ السؤال كنا طلبنا �ش �كون مضن أ�س�ئ�  ،ٔ�وال
احملوریة، مضن السؤال احملوري والس�ید أ�مني د�ل اجللسة يف البدایة هاذ 

  .تدرج يف ٕاطار سؤال حمورياليش ا�يل قال، �ش ی 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الرتت�ب اكن اكلتايل، الس�ید الوز�ر، يف �ٓخر حلظة �اتنا ب�ٔنه هاذ 
السؤال اكن مو�ه لوز�ر العدل، �ىل لك �ال الرتت�ب اكن ذ�، بقي 

  .سؤال �مكلوه
  .تفضلوا ،الس�ید املس�شار.. احلكومة اكینة، الس�ید الوز�ر، ما ميك�ش

  :ید ن��ل أ�ندلويساملس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هاذ السؤال يف احلق�قة اح�ا طرح�اه �ىل احلكومة يف شهر ینا�ر حول 
جتاوزات ٔ�م�یة وقعت ٔ�ثناء فض ٕا�دى التظاهرات �ح��اج�ة �سا�ة 
محمد السادس �حلس�مية، واعتبارا ٔ�ن الت�اوزات أ�م�یة الزالت �س�ل ٕاىل 

  ل د�ل احلكومة مع هاته الت�اوزات؟ ا�ٓن، ف�ٔش�نو هو یعين التعام
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
ٔ�ن هاذ السؤال �ل�س�بة يل اكن ما دا�لش  ،الس�ید الرئ�س ،ت���ٔسف

مسیتو، یعين ما عند�ش املعطیات بدقة �ش جناوب �ىل السؤال ايف هاذ 
ت���ٔسف ما نقدرش جناوبك �ىل هاذ النقطة �لضبط  ف� خيص شهر ینا�ر،

ف� خيص شهر ینا�ر، ٔ�ش�نو وقع يف سا�ة محمد السادس، �ش ما نقولش 
  . يش �ا�ة ا�يل مايش يه هذیك، ما نقدرش جناوبك بدقة �لهيا

لكن بصفة �امة قلت السؤال د�ل الت�اوزات ا�يل �ق�ة �ادیة حلد 
  . ا�ٓن

قلهتا يف أ�ول د�لها، القوات العموم�ة تتقوم مرة ٔ�خرى تنقولها و�اود 
حتت الضغط، ورامك شف�و بعینمك  ،بوا�د العمل یعين ما ميك�ش نوصفو

یعين مايش �سجیالت ٔ�مسیتو، بعض السا�ات احل�ار، بعض السا�ات 
  . اك، ف�دیوهات حق�ق�نيذراه مايش یعين مايش ف�دیوهات د�ل ه.. ٔ�مسیتو

حتت الضغط يف ظروف صعبة، ومع ذ� القوات العموم�ة تی�دموا 
وامحلد � تنقولها وتنعاودها وامحلد � مل �س�ل بتا� يش �ا�ة ا�يل 

  . تت�دش العمل دهاذ القوات العموم�ة، تنقولها وتنعاودها
هناك ق�ل ما تقولوها يل ٔ�ن�، نقولها لمك ٔ��، اك�ن وا�د ا�مو�ة 

د�ل ا�یور  4وال  3ورن، وا�د �ىل مدینة ٕامز  ادالف�دیوهات ا�يل تیدورو 
  . ا�يل مت ا�هتر�س د�هلم

وا�يل  ،ا�ٓن وا�د التحق�ق �اري �ش نعرفو ٔ�ش�نو وقع �لضبط
مسؤول �لهيا، ا�يل ث�ت �لیه املسؤولیة غیتحمل مسؤولیتو، احلا�ة 
الوح�دة يه هاذي وا�يل فهيا حتق�ق ا�ٓن، من �ري هاذي ما ثب�ت وال مرة 

اليش �ادي، ما ثب�ت وال مرة وا�دة ٔ�ن القوات  وا�دة، ما زال هاذ
العموم�ة الت��ٔت ليش ٔ�سلوب من ٔ�سالیب القمع وا�يل كهنرضو �لهيا، مع 
العمل ب�ٔنه بعض أ�ح�ان �یعملوا يف ظروف قاس�یة �دا، وإالخوان اكملني 

 ،ٔ�شاروا لها، هاذ القوات العموم�ة راه ما �اوش من املرخي، راخ خوتنا
  .وراه مغاربة

 جياز�مك خبري، الهدف د�لنا الیوم أ�سايس، نبداو نف�شو �ىل هللا
املسؤولیة، صايف وا�د یقدر ید�رها، لكن الهدف د�لنا أ�سايس الیوم هو 
�یفاش منش�یو �لقدام؟ �یفاش نلقاو احللول الناجعة من طرف احلكومة، من 

لقاو ما �هيمش، �هيمنا الیوم �یفاش ن ،طرف أ��لبیة، من طرف املعارضة
  .احللول �ش منش�یو ببالد� �لقدام، هذا هو أ�مه

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضلوا الس�ید املس�شار، اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وفعال یعين كنتقامسو معمك ب�ٔن ��رتاف �ٔ�خطاء وحتمل املسؤولیة 
  .هو جزء من احلل

ن، الس�ید الوز�ر، هو ٔ�مر مرفوض و�ري مس�ساغ، ما وقع يف ٕامزور 
ف�ٔن یمت �كسري هباذ الشلك لٔ�بواب د�ل املواطنني، هاذ اليش مايش 
معقول، الس�ید الوز�ر، طبعا �مثن هاذ املبادرة د�ل ف�ح حتق�ق و�متناو ٔ�هنا 

  . تصل لنتاجئ فعلیة
ل�س  ويف نفس الوقت ٔ�و �ملوازاة مع هذا، نؤكد، الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه

فقط يف ٕامزورن، راه الت�اوزات اليت تقع يف ٔ�كرث من مدینة ول�س فقط 
يف احلس�مية، يف فاس ما وقع يف الس�ت املايض، مك�اس، يف خریبكة، يف 
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  .�زة، يف �و�ت، يف طن�ة، يف الر�ط، يف تطوان
ٕاذن �اص ا�و� تتحمل املسؤولیة د�لها يف الت�اوزات اليت تقع، ال 

بعد مسرية من إالجنازات  2017الوز�ر، ٔ�ن نق�ل يف مغرب ميكن، الس�ید 
  .�ىل املس�توى احلقويق ٔ�ن تقع ردة حقوق�ة

�س�شعر فعال ٔ�ن هناك ردة، احلس�مية اليت ٔ�عرفها ج�دا اك�ن حظر 
د�ل التجوال �ري معلن، الس�ید الوز�ر، ؤ�� خشصیا �ای�ت هاذ الوضع، 

الس�ید الوز�ر، املواطنني ا�يل  اك�ن ٔ�ننا يف معا�ر، هاذ اليش مايش مق�ول،
بغا یدوز �ارو فس�یدي �ابد �شلك یويم يف وسط احلس�مية، هاذ اليش ا

�ري مق�ول، اح�ا �مثن هاذ التو�ه لف�ح حوار وخللق أ�جواء د�ل احلوار، 
  .لكن من الصعب ٔ�ن نت�دث عن هاته أ�جواء يف ظل وجود معتقلني

قاربة بعیدا عن املقاربة أ�م�یة، ف�التايل، من املهم �دا ٔ�ن �كون هناك م
بعیدا عن املقاربة القضائیة، هاذ أ�وضاع حتتاج ٕاىل مقاربة س�یاس�یة �لتعامل 

  . �شلك ٕاجيايب مع الواقع احلايل
كذ� من اخلط�ٔ ٔ�ن تتعامل ا�و� مع هؤالء الش�باب �خصوم، هؤالء 

عامل ٔ�بناء الوطن، اح�ا كنحسو ا�ٓن ٔ�ن جزء من هاذ الش�باب ا�و� كت
هذا جزء من ٔ�بناء الوطن، هاته �روة وطنیة  ،معهم �خصم، وهذا خط�ٔ 

جيب ٔ�ن �رعى هؤالء الش�باب، ٔ�ن نف�ح معهم ق�وات التواصل من ٔ��ل 
  .الوصول ٕاىل النتاجئ املرجوة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر ٕاذا اكن هناك تعق�ب

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
ال حظر جتول، ال حىت �ا�ة، ا�يل اك�ن هو ٔ�نه �ش بع�ا�، ما اك�ن 

�خلدمة د�لها ب�ٔهنا ما یوقعوش ��زالقات أ�م�یة، القوات العموم�ة كتقوم 
تتغلق بعض املمرات ميل تیكون خطر �ىل أ�من العام، اك�ن ٕاخوان 
�ی�ٔججوا الوضع، بطبیعة احلال ٔ�ن القوات العموم�ة متنع �لهيم، وأ�خ تیعرف 

  .ليش مز�ن وبال ما ند�لو يف التفاصیلهاذ ا
من �ة ٔ�خرى، املقاربة أ�م�یة يف املدن اكم� راه ما اكیناش مقاربة 
ٔ�م�یة، �شوفو �ري الصور �ٓش تیوقع عند� و�ٓش تیوقع يف ا�ول أ�خرى، 
�شوفو الصور، یعين ما ٔ�حسن، ما ٔ�قل، ما ٔ�كرث، ا�يل اك�ن هو ٔ�نه 

اخلدمة  �كونلقانون، ولكيش �اصو �ح��اج حق مكفول يف ٕاطار ا
  .د�لو يف ٕاطار القانون

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية معنا

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو مو�ه �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س 

احلكومة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة، وهو يف موضوع املضاربة 
اق�ة ٔ�سعار املواد الغذائیة، وهو سؤال مو�ه من طرف فریق وضعف مر 

  .أ�صا� واملعارصة، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

، اك�ن الحظنا مؤخرا بدخول شهر رمضان الكرمي اك�ن ز�دات
جتاوزات، اك�ن ٔ�خطاء الحظناها من �الل الغالء د�ل مجمو�ة داملواد يف 

  . املركزیة وأ�سواقمجمو�ة دأ�سواق أ�س�بوعیة 
د�لمك، الس�ید الوز�ر، حول هاذ الز�دات الصاروخ�ة  اجلواببغینا ا

وا�يل تزتامن مع هاذ الشهر الكرمي، ا�يل من املفروض ٔ�هنا �كون یعين 
  .ن طرف الوزارة د�لمكمراق�ة م

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

ا�اودي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  حلسنالس�ید 
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

ز�دات، حظناه مع املغاربة بيل اك�ن فعال هذا الحظه املغاربة لكهم، وال
ٔ��م أ�وىل د رمضان ٔ�كرث من  5اك�ن �ح�اكر، اك�ن مواد فاسدة، تنظن 

طن  34خمالفة دارت، ٔ�كرث من  600نقطة د�ل املراق�ة، ٔ�كرث من  9000
داملواد الفاسدة ا�يل حصلت يف مخسة ٔ��م أ�وىل ؤ�تلفت، ما تنقولش هاذ 

  .ن هذااليش اكيف، هاذ اليش ما اكف�ش والفساد ٔ�كرث �ك�ري م
ا�ٓن ا�يل تنقولو هو يف الب�ان ا�يل فهيا هاذ أ�سعار هكذا، اك�ن 
مجعیات د�ل حامیة املس�هت�، اك�ن املواطن، ما يش �ري احلكومة بو�د�هتا 

حشال �اصك من مراقب اا�يل �ادي �راقب، قل يل �ري يف ا�ار البیضاء 
  �ش تدور يف أ�زقة؟

اه ا�يل حصل تیودي، راه ت�شوفوا ٕاذن فعال اك�ن وا�د الوعي، ولكن ر 
راه اجلرائد الیوم لكها خرجت هاذ أ��داد، ٕاذن �اصنا نطورو ولكن ما 
�س�ناوش ٔ�ن املوظفني ا�يل اكینني قاد�ن بو�دمه، یبقى الفساد، الفساد 
بعدا تنقول ليش ٔ�صدقاء د�يل الفساد حىت ميوت الش�یطان �اد ما یبقاش 

  .الفساد
هام  ،شویة ٔ�كرثایة راه فهيا الفساد، �ري اح�ا راه يف ا�ول ا�ميقراط 

  شویة قلیل، �یفاش نطورو ا�ٓلیات د�لنا �ش نقللو من هاذ الفساد؟ا
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  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .التعق�ب �لس�ید املس�شار

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر، 

، تتلكموا وتتعرتفوا يف احلق�قة اح�ا ت�سمعوا لمك ا�ٓن، الس�ید الوز�ر
�ىل ٔ�ن فعال اك�ن جتاوزات، ومن �الل املراق�ة د�لمك مت ضبط مجمو�ة 

  .د�ل املواد فاسدة وكذ� مجمو�ة د�ل ا�الفني
حامهتومش االس�ید الوز�ر، اح�ا دا� هاذ املواطنني، هاذ املغاربة ٕاذا ما 

و�ت يف ا�متع، اك�ن الس�ید الوز�ر، ٔ�نه راه اك�ن تفا ،�انمحیهتم ااحلكومة و 
�س ا�يل هام ضعاف ما عندهومش ا��ل، ما عندهومش �ش یقاوموا، 

  . ما عهنومش �ش �رشیو املواد أ�ساس�یة
املشالك يف رمضان كثرية، الس�ید الوز�ر، اح�ا ت�شوفو یعين املناطق 
النائیة، وت�شوفو املدن د�لنا وت�شوفو املس�تضعفني وت�شوفو یعين الغیاب 

  .دودیة املراق�ة د�ل الوزارة د�لمك ود�ل احلكومةٔ�و حم
واح�ا تنطلع دا� �ىل وا�د املذ�رة د�ل املندوبیة السام�ة �لتخطیط 
وت�شوف فهيا املواد، املواد یعين مسطرة مشكور�ن املندوبیة السام�ة 
�لتخطیط، ٔ�نه ضابطني مادة مبادة، ومجیع املواد ا�يل �زادوا وفني، والغریب 

�ر �ن��اه د�يل واملفارقة العجیبة ا�يل ت��لكمو �لهيا دامئا �ٔ فا��ٔين و  ا�يل
ويه الفوارق، كنت ٔ�عتقد اك�ن �ري يف ذاك �س��رات ا�يل �ا� هبا 
الس�ید وز�ر املالیة وكنا سولناه، وقال � ٔ�ودي اك�ن املواطن يف احلس�مية 

درمه،  900، 800ويف �زة ويف وزان ويف تنغري یعين �س��ر د�لو 
، لق�هتا حىت يف املواد، 24000درمه،  23000والر�ط، ا�ار البیضاء 

املواد، الر�ط دا� ٕاذا الحظت هذه املذ�رة، الس�ید الوز�ر، و�متناها �كون 
عندك وال �سلمو � �س�ة مهنا، املواد يف الر�ط مايش بنفس ا�مثن ا�يل 

ا�يل اكینة يف �زة، وا�يل اكینة و  ،وا�يل اكینة يف احلس�مية ،اكینة يف طن�ة
  .املدن �ليف مجمو�ة د

درامه، ويف وزان  2ومايش معقول ٔ�� �رشي مط�شة يف الر�ط ب 
ا�رامه، وها يه اكینة هنا، بیع يل  4ويف احلس�مية ويف �و�ت ت��عها يل ب 

املواد أ�ساس�یة من ا�لوبیا، من العدس، من امحلص، ��ذها هنا يف 
ر البیضاء ح�ث الرشوط مواتیة �مثن، ولكن منيش ��ا�� الر�ط وا�ا

ومنيش �لعیون ومنيش ملناطق د�ل زا�ورة ووزازات ��ذها بوا�د ا�مثن، 
  .وحرام الس�ید الوز�ر

نتوما من املفروض ف�مك ٔ��مك �راق�وا وترضبوا بید من �دید إاىل كنتو 
قولوا ن� �رجعوا وتا�ىل لك من �الف ومن قام بت�اوزات، یعين 

  .احملدودیة، إالماكنیات ما اكیناش، هاذ اليش حرام الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
وا هللا هيد�مك، راه یيش دو� ش�یوعیة، إ الس�ید املس�شار، راه اح�ا ما

قلنا اك�ن اخ�الالت يف السوق، ولكن ما تفكرشاي بيل ا�مثن دالرسد�ن يف 
ا�ار البیضاء �ادي �كون هو ا�مثن عندي يف اجلبل، راه حىت ٔ�� و� 

راين  ..راه �اي من أ�طلس، �ارف هذا الواقع، راه �ري هنار ،الشعب
  . �الش تتلكما �ارف هاذ الواقع طلعت حىت �ٓیت بوكامز، ٔ��

من ا�ار  (transport)ولكن واش تتفكر يف ذاك ا�يل �ادي ید�ر 
البیضاء �ٓیت بوكامز ما �ادي یدي والو، ولكن رمغ هذا الفوارق �برية، ٔ�� 
معك ولكن ما �س�ناش �كون ا�مثن �یف �یف �ين ما نقولوش ا�مثن �كون 

�دا البحر راه اك�ن ا�يل �مييش �لبحر  يف املغرب لكو، ما ميك�ش، ٔ�ن ا�يل
  . عطیه فابورا�هيز �ري الصنارة وتیجبد احلوت فابور، ودیه ٔ�نت �لجبل و 

تنقولو أ�سعار حمررة، ا�ٓن �اص املراق�ة، ٔ�� معك د�ل �ح�اكر، 
  . د�ل الفساد، واش اكینة املنافسة

البیضاء ولكن املشلك م�ال نقول � الرسد�ن، م�ال موجود يف ا�ار 
درمه، ٔ�ن  30درمه، �ادي متيش لبين مالل ممكن تلقاه ب  15، 12ب 

الس�نة  . �یلو �1000یلو م�ال ومطلوبة  100ذاك ا�يل دا الرسد�ن، دا 
  . ٔ�كرث من البنان، ال، اكنت قلی� ؟املاضیة البص� فني وصلت

كثار يف املغرب، احبال امحلص والعدس اراه املشلك املواد ا�يل كثرية 
د�ل �ح�یاط املغرب من  %4ا�ٓن يف رمضان �ادي �س�هتلكو فقط 

لك وا�د �ازنو حمتكرینو �مييش عند الفالح ت�رشي  ؟العدس، وفني هو
  . ما تید�لوش �لسوق، ها هو موجود ام�ارشة، تیخزنو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر، شكرا �ىل مسامهتمك الس�ید الوز�ر

و�ه لقطاع العالقات مع الربملان، وموضو�ه تقویة ون��قل �لسؤال امل
معل ا�متع املدين وتعز�ز حاكم�ه، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
   أ�خوات وإالخوة،

تقویة العمل مع ا�متع املدين عن ٔ�ي جممتع مدين نتلكم؟ هل امجلعیة 
  قع ا�متع املدين؟ اتصنف كذ�؟ وما دور هذه امجلعیات يف و 
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هذا السؤال ا�ي ٔ�صبح الفریق �س�تقاليل �سائلمك ف�ه، ما دور هذه 
مة وما هو ا�ور البعید وأ�فق ا�متعي واحلاك ..امجلعیات؟ وما مدى ارتباط

 ؟اليت نتو�اها من هذه امجلعیات
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید مصطفى اخللفي
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

   . طرح هذا السؤالٔ�وال، ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل
ا�متع املدين �ٔ�ساس �س�یج مجعوي يف ب��، �الیا وصل ٔ�زید من 

يف ا�ال احمليل و�دد مهنم  امهنم تی�دمو  93%ٔ�لف مجعیة، هناك  130
  . �دمات وازنة اتیقدمو 

مجموع ا�متویالت اليت تصدر سواء �رب  ،من الناح�ة د�ل ا�متویل
�ت اخلصوصیة، �رب بعض م�ادرات القطا�ات احلكوم�ة، �رب احلسا

دامللیار د�ل ا�رمه س�نو�، القطا�ات  6املؤسسات العموم�ة حوايل 
، املؤسسات العموم�ة لو�دها حوايل ملیار 400احلكوم�ة لو�دها ملیار و

درمه، ا�راسة ا�يل دارهتا املندوبیة السام�ة �لتخطیط قالت ب�ٔن عند� جممتع 
ال یتوفر  50% ،درمه 5000لو ما تت�اوزش م�و املزيانیة د� 20%مدين 

 �3ىل مقر، املرشوع ا�يل اح�ا م�خرطني ف�ه �الیا ف�ه تقریبا العمل �ىل 
  :الوا�ات الكربى�ل د

الوا�ة أ�وىل يه الوا�ة القانونیة، ويف الرب�مج احلكويم �ا ٕاصالح 
ون امجلعیات، م�اكمل �شاريك، املنظومة القانونیة د�امة �لمجمتع املدين، لقان

�لمؤسسات، ٕال�س إالحسان العمويم والعمل الطوعي، ال�شاور العمويم، 
  .هذا املس�توى أ�ول اجلانب القانوين

املس�توى الثاين هو اجلانب د�ل ا�متویل، ٕاطالق بوابة وطنیة د�ل 
الرشااكت، واح�ا معزت�ن، احلوار الوطين لٕال�الم وا�متع املدين، دینام�ة 

لس الوطين حلقوق إال�سان، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي الر�ط، ا�
والب�يئ، جلنة املراق�ة د�ل املالیة العامة يف جملس النواب �لصوا ٕاىل 
توصیات م�عددة ٕاجيابیة ا�يل اح�ا �ادي ننخرطو فهيا ف� یتعلق ��متویل 

�عطى �ش �كون الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص والفعالیة، �ش فاش املال العام ت� 
م�ال �ر�مج د�ل حمو أ�م�ة �یكون أ��ر د�لو، يف ا�ال الصحي تیكون 

مش�يت لوزارة الص�ة وا�د العدد د�ل اخلدمات ا�ٓن تمت اأ��ر د�لو، ٕاىل 
  .عن طریق التعاون مع امجلعیات، وهذا تطور �م

واملس�توى الثالث ا�يل �ادي �ش�تغلو ف�ه هو اجلانب د�ل التكو�ن 
درات وتعز�زها والتمنیة د�لها و�مثني العمل د�هلم وموا�بة التحوالت ودمع الق

  . الرمقیة ا�يل كمتكن دا� امجلعیات ٔ�هنا تنطلق يف العمل د�لها

  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل

  :ا�لباراملس�شار الس�ید عبد السالم 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
هاذ امجلعیات الیوم ٔ�صبحت ت�شلك، بعض امجلعیات ت�شلك وا�د 
اخلطر يف ا�متع حبیث ٕاذا احنرف الرٔ�س ٔ�و املك�ب د�ل امجلعیة احنرفت 
معه وا�د ا�مو�ة حىت أ�ح�اء، ٔ�ش�نو هو ا�ور د�ل هاذ امجلعیات الیوم 

  ٕایقاف الزنیف ا�يل اك�ن دا� ا�ٓن يف احلس�مية؟ ٕاذا ما سامهوش معنا يف 
واك�ن هذا  ةهاذ امجلعیات تت�شط يف �نت�ا�ت واك�ن احملا�ة واملدارا

وهذا، هذا ٔ�عطاه زادوا املن�ة، كربت املن�ة، رسط املن�ة، واح�ا راه اح�ا 
  . ا�ٓن رب��ا وا�د اليشء ٔ�ن هو �ري مق�ول دا�ل الوسط ا�متعي نتاعنا

كنحين �لك تقد�ر ٔ�مام امجلعیات اجلادة ا�يل ك�سامه يف الت�ٔطري ٔ�� 
والتوعیة ا�ی��ة ا�متعیة �یف ما اكن نوعها، ر�ضیة، ثقاف�ة، هاذو لكهم ما 
ٔ�حوج�ا ٕاىل ٔ�ن �كون العدد د�هلم �بري وكثري �دا، ولكن راه وا�د ا�مو�ة 

  ، فاش؟ دامللیار �ٓعباد هللا 6اغتمنوا هاذ الفرصة، ميل �شوف ٔ�� 
دامئا تنقيص امجلعیات املهمة، ولكن ٔ�ش�نو ا�ور هذا؟ �لق�ا وا�د 
العبث، وا�يل �ادي نبقاو ندورو ف�ه و�ادي یويل التبعات د�لو ضد 

  . املغاربة، ضد متاسك ال�س�یج �ج�عي وا�متعي
ر�اءا، الس�ید الوز�ر، �شوفو وا�د الرؤیة و�دة ٔ�خرى ونق�نو هذاك 

لترصف واحلریة د�ل هاذ امجلعیات، ا�يل رشق لو وما لقاش احلریة د�ل ا
حىت عقلو حصیح وید�ر مجعیة، العقل د�لو ما عندوش حصیح ا�يل �ادي 

�مس امجلعیة،  ای�ٔطر يل مجعیة، وحىت ٔ�� مجعیة وكذا وهذا، والو �ینصبو 
املنا�ر �مس امجلعیات، اح�ا ما  االفلوس �مس امجلعیة، �ید�رو ا�یجمعو 

اح�ا ك�ساءلو راس�نا �اصنا نتعاونو �ىل بالد�، ٕان ما  ،ال ،�دومكشاكنو 
  .یقع يف هاذ املغرب راه مايش سلمي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

عندك تعق�ب؟ تفضل ما . .السؤال املوايل مو�ه لقطاع النقل وموضو�ه
  .تفضل الس�ید الوز�ر ،بقاش � الوقت كثريا

ب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان الس�ید الوز�ر املنتد
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٓ خصنا ن ،ٔ�وال، ا�متع املدين مس�تقل م�و �الس�تقاللیة د�لو، هو رشیك �
وا�ٓن اك�ن ا�ور د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف الت�ٔطري  ،واك�ن القضاء
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ٔ�لف  13ري امجلا�ات الرتابیة ت�ش�تغل مع حوايل �ذینا �ادالعمل د�لو، ٕاىل 
امجلا�ات �ل ملیون درمه، هذا �ري يف ا�ال د 700وا�د  ،مجعیة تقریبا

  . ةاحمللی
 15000س�نوات، حوايل  10املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة يف ظرف 

امللیار د�ل  6س�نوات، ٔ�ما  10دامللیار د�ل ا�رمه ولكن يف  7مجعیة 
ا�يل حتدثت �لهيا هاذیك راه يف س�نة وا�دة من خمتلف اكفة ا�رمه 

  .املتد�لني
مبعىن وا�د ا�ال ا�يل ا�ٓن اكینة توصیات من فعالیات وهیئات م�عددة 
�ادي نتعاونو �ش نطورو املنظومة القانونیة، نطورو املنظومة د�ل 

هداف الشفاف�ة، نطورو املنظومة د�ل الفعالیة �ىل أ�رض �ش حنققو ا�ٔ 
  .يف التمنیة د�ل بالد�

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

والسؤال املوايل املو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه وضعیة السائقني 
املهنیني، وهو موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات،
�لرمغ من ٔ�مهیة قطاع النقل يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين الزال 
السائقون املهنیون یع�شون وضعیة اج�عیة هشة وظروف صعبة، ح�ث 

�ب تقاعس احلكومة عن ال یتوفرون �ىل ٔ�ي حامیة اج�عیة وحصیة، �س 
  .الو�د ا�ي ٔ�عطي لهذه الف�ة

ولهذا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول ٔ�س�باب ٕاقصاء السائقني 
  املهنیني من �س�تفادة من امحلایة �ج�عیة؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،ولیفالس�ید محمد جنیب ب
  :وا�لو��س��ك واملاء امللكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 41و 40املواد د�لها ٔ�ساسا املادة  52.05املدونة د�ل السري  ،كام تعمل
هنیة ربطهتا مسیهتا البطاقة املهنیة، وهاذ البطاقة امل اتتلكم �ىل وا�د البطاقة 

�ٕالضافة ٕاىل حتق�ق السالمة الطرق�ة بعدید من اخلدمات �ج�عیة، م�ذ 
، العمل د�ل 2011د�ل الوزارات س�نة  6االتفاق ا�ي مت توق�عه بني 

مث احلكومة السابقة، اكن �ىل ٔ�ساس ٔ�نه یو�د إالطار  2011احلكومة م�ذ 
�ج�عیة �لسائقني  العام د�ل �ش�تغال �ش یوفروا لك ما هو �دمات

  .املهنیني
اكن عند� ٕاشاكل حق�قي يف ٕاطار ضبط هؤالء السائقني  ،الیوم

  . �ٔ�ساس 1(CNSS)وربطهم ب 
الیوم واقف التفعیل د�ل اخلدمات �ج�عیة مبا يه تقا�د ومبا يه 

مرتبطني �لنصني ا�يل هام ا�ٓن  2(L’AMO)�دمات حصیة ٔ�ساس�یة 
 99.15والنص  98.15جملس املس�شار�ن النص  م�داوالن يف ا�لسني،

هاذوا �ري یمت التصویت �لهيم ا�هنايئ اح�ا  (L’AMO)ا�يل هو مرتبط ب 
  .�اهز�ن �وزارة

د�ل الس�نوات،  3در� دراسة مع املهنیني ومع وزارة ال�شغیل ا�يل دامت 
وا�د�ن، ) les contrats( عند� حىت 2014، وم�ذ 2014، 2013، 2012

�ٔلف سائق ا�يل ممكن  320ٔ�نه السائقني املهنیني مبختلف،  �ىل ٔ�ساس
ینخرط، كن�س�ناوا �ري النص، النصني خرجوا من هنا �ش یويل عند� 
أ�رضیة القانونیة �ش ینخرطوا هاذ املس�تقلني �ري أ�جراء يف املنظومة 

  .�ج�عیة ا�يل يه عند� يف ا�و�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  . شكرا الس�ید الوز�ر

واح�ا كنعرفو العمل د�لمك وا�هودات د�لمك ا�يل كتقوموا هبا، �ري ا�يل 
 كنتالقو مع الناس السائقني وا�يل هام� املهنیني ا�يل �یقول � دا� اح�ا دا�

ا�يل اكینة يف املغرب، اكینة تقریبا مرضوبة يف  (agréments)ٔ�لف  134
ٔ�لف ا�يل اكینة  264جوج، ٔ�ن اك�ن جوج سائقني �ىل الس�یارة، اكینة 

والدمه و�ىل الزو�ات د�هلم ا�يل حىت هام ما ادا�، هذا �هیك �ىل 
ك واملشالك یعين كثرية، �هی ،عندمه ال تغطیة حصیة، ال ضامن اج�عي

�ىل املشالك ا�يل �یتلقاوها د�ل �عتداءات يف ا�لیل ا�يل �یكونوا املشلك 
  .ن� �ارفني هذااد�هلم، ٔ�ن كتكون مشالك رامك 

ٕاذن اح�ا ا�يل �یطالبوا به هو هاذ املركز د�ل التكو�ن ا�يل والو دا� 

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
2 Assurance Maladie Obligatoire. 
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ٔ�لف  8درمه حىت ل  900ا�يل والو �ی�لصوا ف�ه ما بني  (privé)داروا 
، وهام دا� �یطالبوا �ملراكز يف أ�قالمي �ش �كون قریبة هلم و�كون درمه

  . فابور �یف ما اكنت ق�ل
واك�ن مشلك اكنت احلكومة ق�ل اكنت ٔ�عطهتم وا�د الو�د �ش 
ید�روا هلم وا�د ا�مثن د�ل الغازوال �اص هبم هام�، ولكن حلد السا�ة 

ل الناس املهنیني ا�يل هاذ اليش ما اك�ن م�و حىت و�دة، هذا طلب د�
  . ..�یقولوا هاذ

، اكن ش�باك 2009واك�ن �ل�س�بة �لش�باك ا�يل اكن هاذي تقریبا من 
 اا�يل �یكون ف�ه یعين أ�وراق والو�ئق د�ل املهين، الیوم يف ٔ��ریل سدو 

  �الش؟ ؤ�ش�نو املشالك د�لو؟اهاذ الش�باك، 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .مة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من وقتاللك

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء امللكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار مشكور، راك ذ�رت مبختلف إالشاكالت ا�يل 

  . مايش لكها اج�عیة، ا�يل مرتبطة �لقطاع د�ل السائقني املهنیني
 ــكد � ٔ�نه مبجرد ما یصدروا القوانني ا�يل يه مرتبطة ب�ٔ ا�يل ن

(L’AMO)  التغطیة الصحیة إالج�اریة ؤ�یضا �ملعاشات، اح�ا مس�تعد�ن
 200، وا�د ملیون و1.2ٔ�لف سائق �ين، مبعىن  320و�اهز�ن �ش 

ٔ�لف مغريب ا�يل هام ید�لوا فهاذ التغطیة �ج�عیة، فٕاذن هاذي نقدرو 
  .مرتبطة �لتصویتنقولو 

املس�ٔ� أ�خرى ا�يل مرتبطة �لش�بابیك �ج�عیة، هاذي ف�ة ا�يل 
لوا�د  (sous-traité)بعاش لنا اح�ا، هاذي ف�ة ا�يل اكنت ميكن ما �

الرشكة �اصة ا�يل اكنت العقد ا�يل عندها مع الوزارة، احلكومة السابقة 
س�نني  6س�نني،  3 اكنوا ثالث س�نني، ميل ج�نا اح�ا �اود مدد� هلم

، حنن نبحث الیوم �ىل ٕاطار �دید �ش �2017ریل �ٔ �ساالت يف مارس، 
  .�ش�تغلوا هاذ الش�بابیك �ج�عیة

املس�ٔ� أ�خرى ا�يل يه مرتبطة �لغازوال، اح�ا يف ٕاطار ٕاصالح 
مشات ف�ه احلكومة هو ام�ظومة املقاصة، الس�ید املس�شار، التو�ه ا�يل 

�رو يف تف��، الف�ویة د�ل لك �نة �ادي نعطیوها ٔ�نه ما �اد�ش نبقاو ند
  . ..مش��ا يف إالصالح د�لادا� (subventionné) الغازوال 

ما �اد�ش �كون، هو د�لنا القطاع د�ل النقل، ولكن ما غميك�ش 
 الكريانند�رو الغازوال د�ل الصید البحري، الغازوال د�ل املهنني د�ل 

مش��ا �لمقاصة الیوم يف ٕاطار ال يش ف�ة ٔ�خرى، الاكزوال د� والاكم�و�ت،

 . إالصالح د�لها
فٕاذن فاملنظومة س�شمل حىت املهنیني، و�لتايل الیوم مع املهنیني، 
الس�ید الرئ�س، �ش�تغال ا�يل عند� معهم هو �ىل حتیني عقد الرب�مج 
ونقل البضائع وال الطا�س�یات وال املسافر�ن �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو ٔ�سود 
�ىل ٔ�بیض، هذه أ�مور ا�يل يه مرتبطة �جلانب �ج�عي، ؤ�ج�دة 

  .د�ل التحق�ق د�لها �2017الل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر، كام �شكرمك �ىل مسامههتم

ون��قل ٕاىل �ٓخر سؤال يف هذه اجللسة، وهو مو�ه لقطاع الصنا�ة 
ال مو�ه من طرف الفریق التقلیدیة وموضو�ه قانون تنظمي احلرف، السؤ 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
طا�ات �ق�صادیة و�ج�عیة تعترب الصنا�ة التقلیدیة من الق

والثقاف�ة، اليشء ا�ي یوجب حام�هتا من املتطفلني واملتالعبني وبعض 
  .املتد�لني يف القطاع

�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، ٔ�مل حين الوقت بعد ٕالخراج القانون  ،�ا
  املتعلق ب��ظمي حرف الصنا�ة التقلیدیة محلا�هتا واس�مترارها واحلفاظ �لهيا؟

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
 .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة مجی� املصيل
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة 

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . هذا السؤال شكرا الس�ید املس�شار والفریق احملرتم �ىل
هو فعال لن خنتلف ب�ٔننا بصدد قطاع ا�يل عندو رها�ت الیوم ل�س 

  . فقط رها�ت اق�صادیة ولكن رها�ت اج�عیة ومل ال رها�ت ثقاف�ة
ٔ�ول مرشوع قانون مرتبط مبزاو� �ن الصنا�ة  ،موضوع ٕاخراج القانون

 اكنت ، یعين مفنذ ذ� التارخي1978التقلیدیة، ٔ�ول مرشوع وضع س�نة 
  . هناك صعوبة يف ٕاخراج هذا القانون

ولكن الیوم هناك ٕارادة س�یاس�یة �برية من ٔ��ل ٕاخراج هذا النص، 
�اصة ٔ�نه يف ٕاطار یعين �سرتاتیجیة اجلدیدة ويف ٕاطار تطو�ر قطاع 

ور ال�رشیعي واملؤسسايت من احملاور املهمة اليت احملالصنا�ة التقلیدیة یعترب 
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مهتا ٕاخراج قانون مرتبط مبزاو� �نة الصنا�ة �ش�تغل �لهيا، ويف مقد
د  2.3التقلیدیة، ٔ�نه ال یعقل ٔ�ن هذا القطاع ا�يل الیوم ك�شغل ٔ�كرث من 

امللیون داملغاربة، وقطاع اق�صادي واج�عي �م�یاز، ال یعقل ٔ�ن تظل 
  . املهنة �ري م�ظمة وفق قانون

�ل أ��رية و�ادي فاملرشوع ا�يل الیوم هو تقریبا �اهز، حنن يف املرا
مث یقدم بطبیعة احلال يف ٕاطار املسطرة ال�رشیعیة  ،یتقدم �لس حكويم

املعمول هبا، مرشوع س�یعطي ٔ�وال تعریف لهذه الصنا�ة التقلیدیة مضموهنا، 
  . مث كذ� تصنیف املش�تغلني يف ٕاطار هذا احلقل

 وكنظن ب�ٔن �ادي �كون �ٓ�ر �مة �دا، نظرا الرتباط قطاع اخلدمات،
ٔ�ن تتعرفوا ٔ�ن الصنا�ة التقلیدیة اك�ن قطاع إالنتاج�ة واك�ن اخلدماتیة، 
ف�ال�س�بة �ل�دماتیة كنتلكمو �ىل �ن ا�يل عندها �القة م�ارشة �سالمة 
املواطنني وبص�ة املواطنني، و�لتايل �دم ضبط هذا القطاع و�دم ضبطه 

كن السكوت يف ٕاطار قانون الشك ٔ�نه كتكون عندو �ٓ�ر سلیبة ا�يل ال مي
  . عهنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 . يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب ،الس�ید املس�شار احملرتم ،اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

يف احلق�قة هذا ا�يل قليت يف القانون حق�قة، ولكن القانون هو يف ا�ٓونة 
لحكومة، وا�يل هو اكن حصل �لیه تعدیل من أ��رية اكن يف أ�مانة �

بعض الوزراء د�ل الصنا�ة التقلیدیة، واكن هو املر� �ش حيمي الصنا�ة 
التقلیدیة من الناس ا�يل خرسوها، من املتطفلني، من الناس ا�يل �شوفوا 

�لصنا�ة التقلیدیة ميش�یو عهنا، وهو .. وقت ا�يل هو وقت ا�يل صاحل هلم و
�كون بوابة �لقطاع، ٔ�ن ما ید�ل �د ما هو ذاك القانون ا�يل بغیناه اا�يل 

م�وفرة ف�ه الرشوط وا�يل یت�افظ �ىل اجلودة ویت�افظ �ىل معنویة 
  . الصنا�ة التقلیدیة وعندو �رية �لهيا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

س�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ال 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  ، الس�ید الرئ�س
ب�ٔن من أ�هداف الرئ�س�یة لهذا  ،الس�ید املس�شار ،طبعا ٔ�تفق معمك

القانون هو حامیة هذه املهنة وحامیة احلرفة، وحامیة كذ� ا�متیزي ما بني 
الصانع التقلیدي والصانع تقلیدي معمل، وعند� ٔ�حصاب احلرفة ا��ن عند� 

ی��غي ٔ�ن نعطهيم لك الرشوط القانونیة محلایة هذه املنتو�ات ا�يل �یتقدموا 
هبا، ٔ�ن يه مايش م�تو�ات خشصیة، ویعين م�علقات �ادیة ولكهنا 

ب م�تو�ات مرتبط بتارخي بالد� وحبضارة املغرب، بل ختزتل هویة املغر 
وفن الع�ش املغريب، ٔ�ن فن الع�ش املغريب الیوم خمزتل يف ٕاطار الصنا�ة 
التقلیدیة عن طریق املنتو�ات ا�يل م�وفرة وا�يل املغاربة �یحتفلوا فهيا 

  . �لعدید من املناس�بات، م�ل رمضان وأ�عیاد ويف �ريها
فٕاذن هذا فن الع�ش املغريب ا�يل هو �راث ال مادي، ا�يل الیوم 

ی��ا مجیع ٔ�ننا حنافظو �لیه، و�ونوا مطمئنني، الس�ید املس�شار، ٔ�نه مسؤول 
قریبا هذا القانون �ادي یتعرض �ىل أ�مانة العامة مث ا�لس احلكويم، 
وكنظن ٔ�نه دارت ف�ه مشاورات �الل احلكومات السابقة، اكنت ف�حت 
مشاورات يف هذا القانون، فك�ظن ٔ�نه كنعولو �ىل املؤسسة ال�رشیعیة 

هبذا النص، ٔ�ننا نؤمن  اتوصلو ت  الربملان يف �رسیع وترية املناقشة ميل �ىل
ب�ٔن املؤسسة ال�رشیعیة عندها دور �بري �دا يف ٕاخراج النصوص 

  .وجتویدها
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك، كام نوصیمك �ريا �لصناع التقلیدیني

  . فشكرا ملسامهتمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة


