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  ).2009ماي  12( 1430جامدى األوىل  18الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .املستشار السـيد عىل سامل شاكف، اخلليفة الرابع لرئيس ا>لس ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

واUقيقة ثالث ساعات وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .ثالثني بعد الزوالال و  ةمسااخل

  .اقشة األسـئ[ الشفهيةمن ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسة
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني 

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
سني من اUسـتور، ووفقا ملقتضيات معال بأحاكم الفصل السادس وامخل 

النظام اUاخيل >لس املستشارين، خيصص ا>لس هذه اجللسة ألسـئ[ 
  .السادة املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل ذ�، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا>لس عىل ما جد 
  .تفضل السـيد األمني. من مراسالت وإعال�ت

        ::::لطيف اسطنبويل، أمني ا>لسلطيف اسطنبويل، أمني ا>لسلطيف اسطنبويل، أمني ا>لسلطيف اسطنبويل، أمني ا>لساملستشار السـيد عبد ال املستشار السـيد عبد ال املستشار السـيد عبد ال املستشار السـيد عبد ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير،
توصلت رئاسة جملس املستشارين برسا� من السـيد الوزير امللكف 

  :�لعالقات مع الربملان جاء فهيا
  السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم"

  .2009ماي  12جلسة األسـئ[ الشفهية ليوم الثال5ء : املوضوع
  .سالم �م بوجود موال� اإلمام

  وبعد؛
نظرا لاللزتامات الطارئة، يرشفين أن أبلغمك أن السـيد وزير اإلساكن و 
التعمري والتمنية ا>الية سـيجيب عن األسـئ[ الشفهية املو�ة إىل السـيد 

  .واملاء والبيئة امللكف �ملاء والبيئة اكتب اUو� Uى وزيرة الطاقة واملعادن
  .وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير
  .الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان

  ."محمد سعد العلمي: إمضاء

ومن �ة أخرى، السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون، توصلت 
 2009ماي  5رئاسة ا>لس بالحئة األسـئ[ الشفهية والكتابية، ابتداء من 

ثالثون سؤ»، أما : منه، بعدد األسـئ[ الشفهية 12إىل غاية يوم الثال5ء 
  .عدد األسـئ[ الكتابية فسـتة أسـئ[

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

  .احلكومة معنية �إلجابة عن األسـئ[، واألسـئ[ مل تطرح بعد
  .اUاخيل وطلبات اإلحاطةمن النظام  128اآلن منر إىل املادة 

، أعطي 128يف إطار املادة . وردت عىل الرئاسة مثان طلبات إحاطة
  . اللكمة ملمثل فريق التجمع واملعارصة، يف إطار اإلحاطة

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون،
Uراسة اليت قامت هبا وزارة إعداد الرتاب الوطين واملاء لقد خلصت ا

  .والبيئة سابقا يف إجناز خطة للتمنية وإعداد ا>ال �جلهة الرشقية
  السـيد الرئيس، 

�ش تقرهبا للمواطنني  La régieوهاذي يه اUراسة، كنطلب من 
 مليون درامه 8أذكر أن هذه اUراسة رصفت علهيا احلكومة . �ش يشوفوها

Uى ماكتب اUراسة وتعبئة مجيع املواطنني واملنتخبني والسلطات عىل 
  .الصعيد احمليل واإلقلميي واجلهوي والوطين

خلصت إذن هذه اUراسة، يف جمال اجلهة الرشقية، إىل إنشاء إقلمي 
  .بإقلمي فكيك" بين تيجيت"جديد بدائرة 

" يتبين تيج "كام أكدت اUراسة بصورة ملحة عىل ترقية مراكز 
إىل وضعية بÑية، بغية إعطاهئا صالحيات جديدة وإماكنيات " �لسـينت"و

هامة لتنظمي جماهلام، ولقد اسـتبرشت الساكنة خريا هباذ »قرتاح اÓي يفتح 
أماÚا جماال واسعا للتمنية والهنوض �ألوضاع »قتصادية و»جÖعية لهذه 

  .وÞتاملنطقة، اليت تعرف هتميشا ملحوظا عىل عدة مسـت
لكن، من خالل تتبعنا مجليع اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا احلكومة 
يف جمال التقطيع الرتايب واإلداري، مل نلمس بتا� أي متايش مع ما جاء يف 

  : اUراسة املذكورة، وهذا ما نعتربه
رضبة ملقتضيات اUراسة اليت أعدهتا احلكومة ومل تلزتم هبا : أوال -

  مة؛ملصداقية احلكو 
الساكنة تعتربه متادÞ لإلقصاء أو الهتميش مع العمل أن هذه : 5نيا -
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اUائرة جاءت يف موقع جغرايف حساس، �عتبارها منطقة يشهد لها التارخي 
بنضاالت إ�ن حرب التحرير، والزالت جتاهد وتقاوم، وإىل يومنا هذا، رمغ 

بين "افات بني ما تعانيه من قساوة طبيعية والفقر والبطا� وبعد املس
  .ومقر اإلقلمي" تيجيت

منذ أكرث من عرش سـنوات، السـيد الرئيس، مل يدشن أي مرشوع 
يذكر يف إقلمي فكيك، ومل يزره أي وزير، وحىت الوعود اليت أعطيت 

  .للربملانيني من طرف بعض الوزراء أصبحت رسا�
ذا نمتىن من احلكومة أن تبادر إىل اختاذ إجراءات اسـتعجالية لتدارك ه

  .الوضع اÓي أحصبت الساكنة معوما تشـتيك منه
  .وشكرا السـيد الرئيس 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

، اللكمة لرئيس الفريق احلريك إلحاطة ا>لس 128دامئا يف إطار املادة 
  .تفضل السـيد الرئيس. علام

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
وها لطرفني، كنو�وها للحكومة، ملا كنو�و اإلحاطات، راه كنو�

وكنو�وها للرأي العام جبوج، ألنه احلكومة �ش �خذ اإلجراءات دÞلها، 
ألن يه املسؤو� يف هاذ البالد عىل اختاذ اإلجراءات وأجرأة القوانني 

  .وأجرأة األمور
مفع األسف، اكنت عند� إحاطة تهتم املواطنني، لكن الترصف غري 

ول وغري املتوازن >ال السمعي البرصي، جعلنا أننا خنليو املنطقي وغري املعق
  .املسأ� اليل كهتم املواطنني، وغادي نتلكمو عىل احلزب دÞلنا

احلزب دÞل احلركة الشعبية معل مجموعة دÞل اللقاءات التواصلية،  
كتبنا يف لك مرة لإلذاعة والتلفزة، فتغيب هاته يف الوقت اليل هو متطر� 

  . زاب أخرى، يف بعض األحيان إىل حد التخمةبأخبار أح
فني هاد العمل اجلاد؟ احنا يف »نتخا�ت دا�  !فني هاد التوازن؟

قريبة، راه ما بقى والو، Þ نتعاملو مع امجليع يف إطار تاكفؤ الفرص، وال 
أودي هادو بغينامه وهادو غانغطيو هلم وهادو ما : نوحضو األمور، ونقولو

  .هذا عيب وغري معقول. وش هنرضو عىل هاد اليشغنديوش وما نبقا
آخر لقاء معلناه هنار األحد اليل داز يف زاكورة، حرضوا فيه أكرث من 

سـبحان هللا، . دÞل األشخاص، ما اكينش اإلذاعة، ما اكينش التلفزة 2000
يقول � ما عندهومش الوسائل، اجلهات األخرى عندها الوسائل �ش 

، فنطلب من احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا أمام يوصلوا لألحزاب األخرى
  .الرأي الوطين

  .شكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

اإلحاطة الثانية للفريق الفيدرايل، فليتفضل السـيد رئيس الفريق 
  .إلحاطة ا>لس

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون،
  السادة الوزراء،

من القانون اUاخيل، أريد أن أقول  128يف سـياق ما تتيحه لنا املادة 
مقبل عىل »نتخا�ت امجلاعية  -كوطن وكدو�  -اليوم أن املغاربة واملغرب 

يونيو، هاد التارخي اÓي حدده جال� امل� يف خطابه أمام  12ليوم 
  .الربملان

كشغي[ مغربية انتخا�ت مناديب  ومكقدمة لهذا األمر، نعيش اليوم
. العامل وممثيل املوظفني واملسـتخدمني يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

كنا نعتقد أن لك الوطنيني بأحزابنا السـياسـية، جبمعياتنا، بنقا�تنا، 
شـتنرب لتتضافر اجلهود من  7مبؤسساتنا السـياسـية، أخذ� العربة من حمطة 

واعتقادا منا أن  -لألسف الشديد  -ونيو، إال أنه ي 12أجل إجناح حمطة 
اUميقراطية لك ال يتجزأ، ومناديب العامل واللجان الثنائية جزء من هذه 
اUميقراطية، ما نشهده اليوم أمام أنظار احلكومة، أمام أنظار الوزارة األوىل، 
أمام أنظار السلطات مبختلف تشكيالهتا، نرى أن مسؤويل املكتب الوطين 

لكهر�ء مينعون الفيدرالية اUميقراطية للشغل من تقدمي ترشـيحاهتا ل 
مبيلشـيات تصل إىل املائة، تقف حاجزا أمام هؤالء ال�ين يريدون أن 

  .ميارسوا اUميقراطية
املدير العام للمكتب الوطين ال جييب، مصاحل السـيد الوزير األول  

أيضا، حرب ساعة، مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل  48طي[ 
  . رضوس عىل ممثيل الفيدرالية اUميقراطية للشغل

اتصاالت املغرب اليت نقول أهنا جزء من مؤسسة دولية، جزء من 
Vivandi  هذه املؤسسة اليت نعتقد أهنا . من رأساملها %54اليت متت�
أهنا أيضا متارس اإلرهاب، متارس  Les multinationalesجزء من 

مئا �لصني الشعبية، الرأساملية املتوحشة واحلزب الضغط، واليت أصفها دا
الوحيد، مناضلون حياربون يوميا من طرف املسؤولني عىل املسـتوى 
املركزي، عىل املسـتوى اجلهوي، الهتديد �لتنقيل، �إلعفاء من املسؤولية، 
أمر يسـتغربه املرء يف بÑ يسعى لفرض إرادته السـياسـية، وعىل رأسها إرادة 

  .صاحب اجلال�
كذ� توظيف مجعية األعامل »جÖعية بقطاع »قتصاد واملالية  

  .ألغراض انتخابوية
ويف نفس اآلن، أقول أن هيبة احلكومة املغربية يف Úب الرحي، نظرا 
عندما يقتحم زعمي جديد للنقابة مع خشص صدر يف حقه القانون التعاضدية 

ية للحكومة احلالية العامة للموظفني، �Ó فأقول أن الهشاشة السـياسـ 
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تفقدها هيبهتا، تفقدها صورهتا أمام الشعب املغريب، �Ó نطالهبا �لتدخل 
  .العاجل لوقف هذا الزنيف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
جدول األعامل . من فض�، السـيد الرئيس، املرجو احلفاظ عىل الوقت

  .حافل، واملرجو احلفاظ عىل الوقت واحلفاظ عىل النظام اUاخيل
من النظام اUاخيل لرئيس  128اللكمة، دامئا يف إطار املادة  أعطي

  . فريق احلركة اUميقراطية »جÖعية
  .تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

ن أتدخل �مس فريق يف إطار القانون اUاخيل >لسـنا املوقر، يرشفين أ
احلركة اUميقراطية »جÖعية إلحاطة جملسـنا املوقر بقضية جد هامة، هتم 
مؤسسات التعلمي األويل، اليت أصبحت تعرف إغالقات كثرية، وذ� من 
جراء سـياسة التعممي غري املمهنج، �عتبار فتح األقسام املدجمة، اليت جاءت 

  .ت، خاصة �لعامل القرويلتغطي اخلصاص �ملناطق ذات »حتياجا
بل أن هذه األقسام أصبحت تنترش يف املناطق ذات »كتظاظ، مما 
أدى إىل إغالقها بسبب عدم قدرهتا عىل مسايرة جمانية هذه األقسام، 
وتسـببت يف عطا� عدد كبري من عاميل هذا القطاع من مسؤولني 

  .ومسريين ومربني
تعلميية للتعلمي األويل، كام أن بعض املؤسسات رشعت يف فتح وحدات 

مما أحضت تشلك قلقا للعاملني عىل مصري بقاء مؤسساهتم يف حا� انهتا�ا 
لنفس سـياسة األقسام املدجمة يف غياب التوعية ألهايل القطاع عرب 

  .مجعياهتم
واعتبارا ألمهية التعلمي األويل، نأمل من احلكومة أن تدمج امجلعيات 

يف سـياسة التعلمي وتمنية مؤسسات التعلمي من  املهمتة بقطاع التعلمي األويل
  .خالل برامج وزارية، وأن تالمس املناطق القروية والشـبه احلرضية

املتعلق  05.00ومن هذا املنرب، نؤكد عىل رضورة تفعيل بنود القانون 
برشوط البنية التحتية واملسري والطامق الرتبوي، السـتفادة مؤسيس ومسريي 

ألف، ألن هذا  33نية العرصية اليت يتجاوز عددها ومريب الكتاتيب القرآ
العدد ال يسـهتان به من التكوينات املدرجة يف إطار اخلطة »سـتعجالية، 

  .علام أن وزارة الرتبية الوطنية تعتربمه يف وضعية غري قانونية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

  .تفضل. مة لرئيس فريق التحالف »شرتايكدامئا يف نفس اإلطار، اللك

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  .شكرا السـيد الرئيس

اإلحاطة اليت نريد إ5رهتا اليوم تتعلق مبسؤولية اUو�، حكومة وقضاء 
من »نهتااكت  - كقمية حضارية  -وبرملا�، يف حامية الفعل السـيايس 
  . فه السامية ورسالته اخلالقةوالتسيب واخلروج به وإبعاده عن أهدا

اÓي  36.04األمر يتعلق �نهتاك حرمة قانون األحزاب السـياسـية رمق 
فبالرجوع إىل اUيباجة، وأنمت تعلمون أن قليال . صدر من هذا الربملان احملرتم

من القوانني اليت تصدر �Uيباجة، ملا يريد القانون أن يعطي لنفسه أمهية 
  .  إطار التأويل يضع املهنجيةهيلكية وحيدد ويوجه يف

اÓي حصل أن برملانيينا وسـياسـيينا مل حيرتموا هذا القانون، فالبد يل 
أن أقرأ عليمك، السـيد الرئيس، بعض املبادئ الواردة يف اUيباجة، واليت يه 

  .الزتام، واليت يه واجب عىل لك الربملانيني وعىل لك حزب سـيايس
  :ول ما ييلالفقرة اليت أريد أن أقولها تق

التوجه العام اÓي أطر صياغة هذا القانون يسـمتد مرجعيته السـياسـية "
من احلرص املليك الكبري �ملعىن العميق، �الرتقاء هبذا الترشيع اجلديد ليأيت 
بإجيابيات جامعية ممتزية عن قضاÞ جممتعية عريضة، وليس تلبية ملصاحل 

  .، إىل آخر الفقرة"خشصية أو فئوية ضيقة
  :فقرة الثانية أريد أن أقرأهاال

إن القانون اÓي يطمح إىل متكني األحزاب السـياسـية من إطار "
ترشيعي يعيد للعمل السـيايس اعتباره ومصداقيته، ال يعترب غاية يف حد 
ذاته، بقدر ما هو وسـي[ لهت9 مناخ سـيايس مالمئ، جيعل من احلزب 

ية بني اUو� واملواطن، السـيايس أداة إلشعاع قمي املواطنة وص[ وصل قو 
�رزا عىل اخلصوص مسؤولية األحزاب السـياسـية يف العمل وعىل التفعيل 

  ".األمثل والسلمي لألحاكم وترسـيخها
  :الفقرة الثالثة من عدد كبري من الفقرات

كام يظل الهدف السـيايس من سن هذا القانون الرائد جعل األحزاب "
Ñميقراطية، هيآت جادة يف العمل السـياسـية، �عتبارها مدرسة حقيقية ل

عىل تعزيز سلطة اUو� عرب توفري مناخ الثقة يف املؤسسات الوطنية، مبا 
  .إىل آخره" ميكن من حتريك الطاقات ونرش اآلمال وفتح اآلفاق واإلسهام

  سـيدي الرئيس،
لتحقيق هذا الهدف، هاد القانون سطر مبدأ واحضا يف حرية »نÖء، 

ا وأطره جبزاءات، مينع عىل لك برملاين أن يلتحق وسطر اسـتثناء خاص
حبزب آخر مادام حيمل اكمل الوالية وحيمل ثقة الرب�مج السـيايس احلزيب 

األحزاب السـياسـية مينع علهيا القانون اسـتقطاب . اÓي أىت به إىل الربملان
  .الربملانيني وخيضعها للعقاب

  طر�ه ووضعناه مجيعا؟ملاذا ال حنرتم هذا القانون اÓي أ: أ� أتساءل
ف�� أتوجه إىل السـيد وزير اUاخلية، �عتباره حايم لألمن 
السـيايس و»نتخايب، أن حيرك التحقيق وأن يطلب فتح اUعاوي يف إطار 
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اÓي يعتربها جنحة أو خمالفة يطبق علهيا القانون، املسؤولية  55الفصل 
  .لوزير العدل كذ� يف هذا الباب

 يف األخري أن األمر يتعلق مبخالفة خاصة بقانون ف��، امسحوا يل
  .خاص، ال ميكن »حÖء مهنا حىت �حلصانة الربملانية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .، اللكمة اآلن لرئيس الفريق اUسـتوري128دامئا يف إطار املادة 

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ء األعزاء،الزمال

  : اإلحاطة تتكون من شقني
الشق األول، يتعلق مبا يعانيه املقاولون املستمثرون يف جمال النقل 
اUويل والوطين، حيث، السـيد الرئيس، أن املسؤولية اجلنائية املرتتبة يف 
قيام السائقني أو املسـتخدمني بعملية الهتريب عرب الشاحنات تقع حبمك 

ا� للشاحنة، هاد األمر اÓي جيعل األبرÞء املتابعني القانون املغريب عىل امل
وإىل حني إثبات . يف قضاÞ جنائية عىل أفعال مل يرتكبوها وال عمل هلم هبا

براءهتم، يتعرضون لالعتقال واملساء� والبحث، مما ميس بسمعة املستمثر يف 
  .النقل اUويل والوطين

جانب من »ستFر يف لهذه األسـباب، يتخوف الكثري من املغاربة واأل
، عندي "تراكتور"أ� عندي : النقل اUويل والوطين، مفثال السـيد الرئيس

شاحنة، عندي سـيارات أجرة، عندي حمل دÞل كراء السـيارات، عندي 
  حافالت، هل املا� يذهب إىل السجن وهو ال عمل G؟ 

فلنبدأ حبجز الطائرات، حيث حىت  1974إذا كنا فعال نطبق قانون 
الطائرات تيتلقى فهيم داك اليش دÞل احلشيش ودÞل واحد ا>موعة دÞل 
األمور، نعتقلو املدير العام دÞل الطريان، خاصنا حىت هو عاود�ين 
نعتقلوه، حنجزو أيضا البواخر حىت هام حنجزومه، ور�بنة الطائرات 

إىل  Trainوالسفن، مث منشـيو للمسؤولني عن النقل السكيك، أي حىت 
ا لقينا فيه يش حاجة، جنيبو داك املدير دÞل السكك احلديدية عاود�ين، كن

  .حىت هو نساءلوه، خفاص شوية دÞل املعقول
  السـيد الرئيس، 

ال حيمي ما� الشاحنة مما يقرتفه السائقون  1974فقانون 
واملسـتخدمون ومالكو السلع من أفعال جنائية تتعلق بهتريب اKدرات أو 

فإننا ندعو احلكومة إىل رضورة اإلرساع بتعديل القانون األشخاص، لهذا 
والبحث عن الصيغ القانونية اليت جتنب األبرÞء مشالك كثرية، وحىت 
يتحمل لك خشص مسؤوليته اجلنائية عىل أفعاG، كام أن أحصاب النقل 

 22اUويل يعزتمون تنظمي لقاء حواري ودرايس حول هذه اإلشاكلية يوم 

  .2009ماي 
، فإننا نؤكد عىل القطاعات الوزارية صاحبة »ختصاص حضور وعليه

هذا اللقاء واملشاركة �لبحث عن الصيغ القانونية حلل اإلشاكلية كام هو 
معمول به يف بعض اUول، فإن مرونة القوانني يف بعض اUول، جعلت 

  .املستمثر يفضل دول أجنبية عىل املغرب ختوفا من هذا األمر
فيتعلق األمر مبا أقبلت عليه املندوبية السامية  أما الشق الثاين،

للتخطيط من رفع احلجاب عىل نتاجئ اUراسات اليت أجريت عىل الطبقة 
املتوسطة �ملغرب، حيث أكدت هذه اUراسة أن الطبقة املتوسطة، السـيد 

وبعد إطالعنا عىل مضمون هذه . من ساكنة املغرب %53الرئيس، تشلك 
أن األرقام الواردة  -يف فريق »حتاد اUسـتوري  -نا اUراسة، تبني لنا أن 

  :فهيا تثري العديد من التساؤالت واإلشاكليات نلخصها كام ييل
تقول هذه اUراسة، هللا خيليك إال ما امسح يل يش شوية، تقول : أوال

من الساكن،  %53هذه اUراسة أن عدد أفراد الطبقة الوسطى يشلك 
 .نسمةمن ال  %16.5وهو ما يعادل 

هل يدخل مضن هذا الرمق األفراد اÓين حيققون دخال يفوق : تساؤلنا
  درمه شهرÞ، أم حىت األطفال واألشخاص ال�ين يعيلوهنم؟ 2800

  حرضات السـيدات والسادة،
إن احلكومة تتحمل مسؤوليهتا الاكم[ يف مدى مصداقية األرقام 

مام رمق غري جيعلنا أ %53الصادرة عن أي �ة حكومية اكنت، مفعدل 
حقيقي، بناءا عىل التناقضات املذكورة سابقا، فهو يضم العاطلني والفالحني 

  ..ذوي اUخل الرمسي والصناع التقليديني

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أستسمح، السـيد الرئيس، عىل الرؤساء أن يعطوا املثل يف احرتام 

  .القانون اUاخيل
يف إطار نقطة نظام،  اللكمة لمك، السـيد رئيس الفريق »سـتقاليل،

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
أريد أن أتلو عليمك، السـيد الرئيس، واإلخوة املستشارون احملرتمون، 

  :128املادة 
لرؤساء الفرق، عند بداية لك جلسة، إحاطة ا>لس علام بقضية "

دقائق، اللهم إن هذا  5، احنا وصنا ل "طارئة واحدة ويف ثالث دقائق
  .كنطلبو منك تطبيق القانون. نكرم 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

، اليس 128اللكمة للسـيد رئيس الفريق »شرتايك، يف إطار املادة 
  .اخلضوري تفضل، اللكمة لمك
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        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

م الرمسي مع الال تعامل اإلعال"اإلحاطة دÞلنا العنوان دÞلها هو، 
  ". األنشطة دÞل األحزاب السـياسـية

احنا تنغتمنو هاد الفرصة دÞل تواجد وزير اUاخلية معنا، وتنقولو أنه 
أخريا الحظنا يف التلفزيون املغريب أن الاكمريات مو�ني غري لواحد 
احلزب، ألنشطة لواحد احلزب، ال كام وال كيفا وال حىت يف طريقة التعامل 

  .ون اجلديدمع هاد املك
لهذا احنا تنقولو، �مس الفريق »شرتايك دÞلنا، أنه التلفزيون هو م� 
املغاربة لكهم، وجيب أن يتعامل بنفس الطريقة مع مجيع املكو�ت 
السـياسـية، واحنا تنغتمنو هاد الفرصة، التواجد دÞل وزير اUاخلية، 

أنه إىل بقات مكسؤول يف احلكومة، ومكسؤول عىل »نتخا�ت، وتنقولو ب
تتعامل هباد الطريقة هادي، هادي مح[ انتخابية سابقة ألواهنا تزتكهيا وزارة 
اإلعالم وتزتكهيا احلكومة، لهذا حنا تنقولو أنه خاص مراقبة الوقت وتوزيع 

  . الوقت بواحد الطريقة عاد� ما بني املكو�ت السـياسـية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

تفضل السـيد . للفريق »سـتقاليل 128ر إحاطة يف إطار املادة آخ
  .تفضل. رئيس الفريق »سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارون،
إن امجلاعات احمللية تعترب من أمهية املؤسسات اليت تقدم خدمات 

ورا حيوÞ يف التنشـيط اإلداري و»قتصادي، القرب للمواطنني وتلعب د
وعن طريقها تفتح العديد من املؤسسات »قتصادية والسـياحية وغريهام 

ولضامن تأدية ÚاÚا عىل أحسن وجه فالبد عىل املؤسسات اليت يه . كثري
يف عالقة معها، سواء املزود لها �ملاء الرشوب أو �لكهر�ء أن تتعامل معها 

  .ا مؤسسة معومية كبايق مؤسسات اUو�عىل أساس أهن
غري أن املالحظ، و�خلصوص عىل مؤسسات املكتب الوطين 
للكهر�ء، أهنا تعمل عىل قطع التيار الكهر�يئ عىل امجلاعات احمللية، وخاصة 
القروية، حيث املواطن يتجشم عناء الطريق ويقطع مسافات طوال، وحني 

ن أجل قضاء و5ئقه اإلدارية، جيد موظفا يصل إىل امجلاعة اليت ينمتي إلهيا م
، فيعود من "إن التيار الكهر�يئ مقطوع عن امجلاعة: "يقول G بلك بساطة

  .حيث أىت
إن هذه الظاهرة وهذه الصورة غري مرغوب فهيا يف إداراتنا اليت تراهن 

  . عىل العنرص البرشي، اÓي يعترب أحد مكو�هتا، بل األسايس فهيا
الوطين للكهر�ء أن يراعي أن مصاحل املواطنني  جيب عىل املكتب

تعطل قبل أن تعطل مصاحل امجلاعة، كام أنه جيب األخذ بعني »عتبار 
الظروف األمنية لبعض الوسائل اليت تتوفر علهيا امجلاعة، سـT وأن 
امجلاعات احمللية أصبحت لكها تتوفر عىل حواسيب من شأهنا أن تترضر 

  .الكهر�يئ من جراء انقطاع التيار
Óا وجب عىل املكتب الوطين للكهر�ء أن يراعي هذه »عتبارات 

كيفام اكن  -وأن مينح املزيد من التسهيالت يف األداء، ألن امجلاعة احمللية 
  .تبقى مؤسسة �بعة لÑو� -احلال 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

دول أعامل هذه نرشع اآلن يف معاجلة األسـئ[ الشفهية املدرجة يف ج
: مهنا آنية، مو�ة للك من قطاع 15سؤ»،  22اجللسة، وعددها 

اإلساكن، : أسـئ[ عادية موزعة عىل قطاعات 7اUاخلية واإلساكن، و
  .الشـباب والرÞضة، املاء والبيئة، التمنية ا>الية

نسـهتل هذه اجللسة �ألسـئ[ اآلنية املو�ة إىل السـيد وزير اUاخلية 
مهنا تتناول موضوع التصور املسـتقبيل ملا ينبغي أن  8: سؤ» 12وعددها 

تكون عليه امجلاعات احمللية، ونظرا لوحدة املوضوع أسـتأذن ا>لس املوقر 
  :بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذ� نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنا

، السؤال اآلين األول يف املوضوع، املوجه إىل السـيد وزير اUاخلية
إدريس مرون، محمد : حول جامعات الغد، للمستشارين احملرتمني السادة

فضييل، الهامشي السموين، حلسن بوعود، عياد الطييب، محمد الكبوري، 
عبد هللا أبو زيد، عبد امحليد السعداوي، بوسلهام بيتة، عبد ا>يد 

، احلناكري، معر مكدر، سعيد التدالوي، عيل آيت املودن، أولعيد الرداد
  . حلسن أمزوغ، وعبد اللطيف اسطنبويل

  .تفضل السـيد الرئيس. فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  زماليئ،
يف البداية البد ما نسجلو أن السـنة الفارطة وهاد السـنة عرفت مجموعة 

لية، لكها كرتيم إىل حتسني األداء دÞل دÞل القوانني اليل كهتم امجلاعات احمل 
هاد امجلاعات، اللواحئ »نتخابية إىل غري ذ�، تعامل معها الربملان بغرفتيه 

  .�إلجياب
التقيمي دÞلنا األويل للعملية دÞل التسجيل، نالحظ انطالقا من أن 

  :العنرص اليل اعمتد�ه هو السكن الفعيل، وضع عدد دÞل اإلشاكالت
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تح الباب >موعة دÞل املسؤولني احملليني، خصوصا يف العامل ف : أوال
القروي، �ش شطبوا عىل عباد هللا، وخالوا اليل بغاوا، الناس ما 
غميكنلهمش يعرفوا هاد اليش، عالش؟ ألن يف البادية الناس ما تيقراوش 

وما كتب هلم حد وما تيتوصلوا بأخبار، وملا اكن كيجي اإلنسان للجامعة، 
حئ ما معلقاش، ما معلقاش يف بزاف دÞل امجلاعات ال احلرضية وال اللوا

  .القروية
ملا كيطلب املواطن املعلومات تسد الباب يف و�ه، . أقول هذا وأؤكده

خاصو يطلع وهيبط، يف األخري كيسمح وكمييش حبالو، اليش اليل جعل أن 
ينش، تتقول واحد العدد دÞل املواطنني ساكنني يف اUواور دÞهلم ما مسجل 

G عالش؟ كيقول ها عالش، مشيت وسولت واليين ما عطاين حد 
  .األخبار

عند� واحد الظاهرة جديدة يف املغرب، حشال هادي كنا تنقولو رجال 
الكتاب : دا� لقينا واحد العنرص آخر، هام. السلطة كزيوروا »نتخا�ت

امل تيتفرج والرئيس العامون دÞل امجلاعات القروية، وىل القايد تيتفرج والع
تيتفرج حىت هو، ولكن عند� واحد هو اليل كيدير اخلريطة، هل بتوافق مع 

  .امجليع؟ هل �تفاق مع امجليع؟ هاذي إشاكلية مطروحة
البد أن وزارة اUاخلية تدير البحث دÞلها وتدير اآلليات اليل عندها 

مجموعة دÞل يف األقالمي، تبحث كيف أن أصبح اآلن، الكتاب العامون يف 
امجلاعات مه اÓين يضعون ا>الس املسـتقبلية، وهناك من وضع جملسه 

  . ويقول انهتيت
 La licenceاملشلك كنعرفوه أن الفرق الشاسع ما بني واحد قرا حىت 

ومجموعة دÞل الناس فهيم من ال يصل أو �ألحرى وصل للشهادة، و�لتايل 
منه القائد ومنه رئيس ا>لس ومنه يبقى الرجل املعول عليه، مفنه العامل و 

  . لك يش
  .هذا خطر عىل اUميقراطية، خطر

اليل بغيت هنرض علهيا، يه دÞل املوارد البرشية، اآلن ملا : النقطة الثانية
كنا كنتناقشو حول القوانني، أثريت املوارد البرشية حبدة، ألنه كيفام اكنت 

 نعنت �ملوارد البرشية يف القوانني دÞلنا ما غنوصلوش إىل نتيجة إذا مل
 300اUار البيضاء فهيا أكرث من : امجلاعات احمللية، اآلن اكينة فوىض مطلقة

ال يشـتغل، وحنن نشكو، ملاذا  200إطار Úندس ال يشـتغل، الر�ط فهيا 
  .راه غنمكل السؤال دÞيل.. نشكو؟ هدا سؤال حموري

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الرئيس،

رئيس فريق حمرتم، جيب إعطاء املثل يف احلفاظ عىل من فض�، أنت 
مواد هذه اجللسة حاف[، و�لتايل املرجو احلفاظ عىل . النظام اUاخيل

  .الوقت
  .شكرا

النظام اUاخيل يتحدث عن سؤال يف ثالثة دقائق وعن تعقيب يف 
  .دقيقتني، وال يتحدث عن امجلع بني املدة الزمنية احملددة للك شق

  .الرئيسشكرا السـيد 
السؤال اآلين الثاين يف نفس املوضوع، حول تصور احلكومة املسـتقبيل 

عبد احلق التازي، أمحد : للجامعات احمللية، للمستشارين احملرتمني السادة
القادري، محمد األنصاري، العريب احملريش، محمد أبو الفرج، عبد الكبري 

  .برقية، عبد الغين ماكوي، وعبد اللطيف أبدوح
  .تفضل السـيد املستشار. ل أحد املستشارين لبسط السؤالفليتفض

        ::::املستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادري
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
بداية، نريد أن نؤكد أن »ختيار اUميقراطي اختيار ال رجعة فيه، وأن 

لية، نريد أن امجلاعات احملي[ يه اUعامئ األوىل واألساسـية لÑميقراطية احمل 
  .تكون هذه امجلاعات احمللية نتيجة استشارة شعبية واسعة

أوال، جيب أن يشارك فهيا الشعب املغريب بتجاوب، ألهنا يه طريق 
البناء متاع التمنية احمللية وطريق تعميق اUميقراطية، جيب أن تكون هذه 
املؤسسات ذات مصداقية، ولتكون هذه املؤسسات ذات مصداقية، جيب 

ن حترتم اإلرادة الشعبية وأن تتحمل مسؤولية وضع الرجل املناسب يف أ
  .املاكن املناسب

أن نأخذ بعني »عتبار، ويف الفريق  -وهذه مسؤولية امجليع  - جيب 
»سـتقاليل ويف حزب »سـتقالل، نؤكد أساسا عىل أن التمنية اليت 

احمللية فقط،  ننتظرها، ألن ال نريد انتخا�ت من أجل انتخا�ت امجلاعات
ولكن نريد ليك تلعب هذه امجلاعات حملية دورها، وال ميكن أن تلعب 

  .دورها إال بأطر كفئة نزهية حمرتمة بعيدة عن الفساد واإلفساد
ال يكفي . 5نيا، نعتقد أن هذه امجلاعات جيب أن تتوفر عىل اإلماك�ت

ال نبقى يف  أن نعيد النظر يف متويل مزيانيات امجلاعات احمللية، جيب أن
من الرشاكت، بل جيب أن يكون  %1من القمية املضافة،  %30إطار 

  .هناك نسـبة أعىل لمتويل احلاجيات متاع املواطن
التدبري . 5لثا، جيب أن نتجاوب مع املواطنني يف قضية التدبري املفوض

املفوض جيب أن يكون أداة خلدمة املواطنني مع مراعاة القدرة الرشائية 
  .اطننيمتاع املو 

كذ� جيب أن تكون هذه اخلدمات ملموسة، ما ميكنش جنيبو رشكة 
جيب أن .. ونعطيوها النظافة ويتشاكوا الناس من األز�ل ويتشاكوا من

  .تكون أوال املراقبة واملتابعة
رابعا، السـيد الوزير، فT يتعلق �لعملية »نتخابية نفسها، تنعتقد بأن 

ا انتقلنا من واحد الطريقة اليل اكنت متاع هديك الورقة »نتخابية، ألنن
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األوراق واأللوان إىل لواحئ فهيا رموز، تنلمتسو من السـيد وزير اUاخلية 
�ش هاديك الورقة »نتخابية اليل تتكون تتحمل الرموز متاع اللواحئ 
تكون يف واحد احلجم كبري، حىت ال يكون اإللغاء، ألنه املواطن تهيبط 

رمز الثاين تتعترب ملغاة، وهذا تيأدي إىل رفع العدد متاع الستيلو تيقيس ال
  .البطائق امللغاة

هادي بعض املالحظات اليل يه تنمتناو تؤخذ بعني »عتبار من 
  .طرف امجليع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال اآلين الثالث يف نفس املوضوع، حول التدابري املتخذة لضامن 

ة للميثاق امجلاعي ونظام احلاكمة، حسن تنفيذ املقتضيات اجلديد
عبد اللطيف أومعو، أمحد الرمحوين، سـيدي : للمستشارين احملرتمني السادة

محمد أخطور، مصطفى الاكنوين، جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد 
الشوفاين، حسن الغزوين، حلسن أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية، 

  .محمد وحالو
  .تفضل السـيد املستشار. املستشارين لبسط السؤالفليتفضل أحد 

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة املستشارة،
  إخواين املستشارون،

سيمت بعد أسابيع قلي[ انتخاب جمالس جامعية جديدة، ويه مناسـبة 
ومعل امجلاعات  لطرح القضاÞ الكربى املطروحة عىل صعيد احلاكمة احمللية

احمللية، كام أهنا مناسـبة لتقيمي ما مت إجنازه يف إطار امليثاق امجلاعي اÓي مت 
العمل به واسترشاف اآلفاق اليت يفتحها امليثاق يف صيغته اجلديدة يف جمال 

  .احلاكمة ومن أجل فعالية أكرث للجامعات يف التمنية احمللية
شاورات واسعة و�وية ووطنية لقد �درت وزارة اUاخلية إىل القيام مب 

لتقيمي أداء امجلاعات يف ظل امليثاق امجلاعي اÓي اكن معموال به، ورصد 
»ختالالت والنواقص من �ة، ومن �ة أخرى لصياغة امليثاق اجلديد 
لتجاوز هذه النواقص ووضع نظام للحاكمة عىل أسس موضوعية يدفع 

عات احمللية وحتديد أفضل ملوقع كفاءات اإلدارة احمللية ونظم تسـيري امجلا
نظام للحاكمة جبميع مبادهئا . املنتخب واجلهاز التداويل وحفظ حقوق األقلية

وما تقتضيه رشوط الشفافية واملراقبة واحملاسـبة وواجب اإلشهار 
  .والتواصل

وقد لوحظ يف املدة األخرية تتبعا ومراقبة لتسـيري ورصد »ختالالت 
ىل يف توقيف عدد من املسؤولني امجلاعيني، وسوء التدبري، وهو ما جت

وحىت اعتقال بعضهم ممن تثبت يف حقهم سوء تدبري الشؤون امجلاعية، ويه 

إشارة Úمة يف اجتاه التخليق، ينبغي أن يلتقطها املقبلون عىل الرتشـيح 
  .لالنتخا�ت امجلاعية وعىل تسـيري امجلاعات احمللية

اربة الفساد »نتخايب، كام نسجل من �ة أخرى مؤرشات ختص حم
  .وهو ما جتىل يف التنسـيق بني وزارة اUاخلية ووزارة العدل يف هذا ا>ال

وبناء عىل ما ورد، نسائل معاليمك، السـيد وزير اUاخلية، عن التدابري 
املتخذة من طرف وزارتمك لمتر »نتخا�ت امجلاعية يف أحسن الظروف من 

للميثاق امجلاعي وضامن حسن التدبري �ة، ولتنفيذ املقتضيات اجلديدة 
  .وحاكمة حملية جيدة من �ة أخرى

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

دامئا يف إطار األسـئ[ املو�ة إىل السـيد وزير اUاخلية حول آفاق 
 امجلاعات احمللية، والسؤال اآلين الرابع يف املوضوع، املوجه إىل السـيد

محمد : الوزير، حول آفاق امجلاعات احملي[، للمستشارين احملرتمني السادة
اخلضوري، زبيدة بوعياد، سعيد رسار، عبد الرحامن أشن، محمد العلمي، 
عيل سامل شاكف، أبو بكر عبيد، موالي احلسن طالب، معر مورو، محمد 

ا، عبد حتيفة، بوشعيب هاليل، محمد نقاد، دحامن اUرمه، احملجوب اUابد
  .الوهاب بلفقيه، سالمة حافظي وحسن قامسي

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،
  السـيدة املستشارة،

اكنت بالد� رائدة عىل مسـتوى اختياراهتا ألسلوب اUميقراطية احمللية 
املتعلق مبيثاق امجلاعات  1976منذ السـبعينات، و�خلصوص مع ظهري 

احمللية، غري أن املامرسة الفعلية لهذا امليثاق خلقت عدة تراكامت سلبية، 
  . أثرت عىل أدوار امجلاعة وجعلهتا تنحرف عن هدفها اUميقراطي والتمنوي

مفعلوم، السـيد الوزير، أن عدة إختالالت عىل مسـتوى التسـيري 
التدبري وعدة اختالسات وخروقات مالية وتالعبات يف الصفقات العمومية و 

عرفهتا عدة جامعات حملية، واليت الزالت بعض قضاÞها تروج �حملامك، ورمغ 
بعض جلان التفتيش اليت قامت بأدوارها يف ضبط هذه »ختالسات يف 

هذه  املايض وكذا بعض التقارير للمجالس اجلهوية للحسا�ت حاليا، فإن
  .الظواهر السلبية الزالت مسـمترة �مجلاعات

مفا يه رؤيتمك، السـيد الوزير، لتخليق العمل امجلاعي يف املسـتقبل؟ 
وما يه إسرتاتيجيتمك للهنوض �لعمل امجلاعي يف املغرب والقضاء عىل 

  الظواهر السلبية اليت تعرقc؟
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  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

اآلين اخلامس يف نفس املوضوع، حول التصور اجلديد لوزارة  السؤال
محمد لشكر، : اUاخلية Uور امجلاعات احمللية، للمستشارين احملرتمني السادة

محمد دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد العشاب، حسن 
ألكمي، عبد امحليد فاحتي، عبد الرحمي الرماح، محمد الهبطي، عبد املا� 

  .أفرÞط، محمد عداب الزغاري وأمحد العاطفي
  .تفضل السـيد املستشار. فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

انصب التصور اجلديد للحكومة خبصوص تدبري الشأن احمليل، واÓي 
نون املعدل للميثاق امجلاعي عىل مجموعة من اإلصالحات، اليت جاء به القا

تندرج يف سـياق تصور مشويل يرتكز عىل توفري آليات جتعل من املنتخبني 
يف ا>الس امجلاعية فاعلني أساسـيني يف وضع خمططات للتمنية احمللية، 
حيددون األولوÞت واملوارد عىل املدى املتوسط والبعيد، ويسهرون عىل 

يذها وإدارة حملية، تتوفر عىل موارد برشية مؤه[ وموارد مالية اكفية تنف 
  .لتقدمي اخلدمات الرضورية للساكن

كام ارتكز هذا التصور عىل مقاربة، حيل فهيا منطق اUو� املواكبة حمل 
منطق اإلدارة الوصية و»نتقال من املقاربة القطاعية لتدخل مصاحل اUو� 

  .املقاربة التعاقدية والتشاورية حول مشاريع مندجمةفوق تراب امجلاعة إىل 
إن اإلصالح اÓي مت تسطريه يف القانون املعدل للميثاق امجلاعي ارتكز عىل 

  :ثالث حماور أساسـية، هتم الشأن احمليل �ملغرب ويه

 تطوير احلاكمة احمللية؛  -

 الرفع من فعالية اإلدارة امجلاعية؛  -

  .ات والرشاكة مع القطاع اخلاصتقوية آلية التعاون بني امجلاع -
  السـيد الوزير، 

إن هذه اإلصالحات اليت جاء هبا القانون األخري املعدل للميثاق 
امجلاعي واليت اكن الغرض مهنا إعادة النظر يف كيفية تدبري الشأن احمليل 

يونيو  �12ملغرب، تأيت يف أفق »سـتحقاقات املقب[ املعلن عن إجراهئا يف 
ن يكون لها معىن أو مربر إذا مل يمت توفري املناخ املالمئ ، وسوف ل2009

إلجراء »نتخا�ت امجلاعية املقب[ يف جو من املسؤولية والزناهة ومنع 
اسـتعامل املال يف العمليات »نتخابية امجلاعية، وذ� من أجل الوصول إىل 

ة إفراز خنب حملية حقيقية، قادرة عىل الهنوض بأوضاع الساكنة احمللي

وحتقيق التقدم »جÖعي و»قتصادي، حىت حنقق مجيعا ما أكد عليه 
جال� امل� من كون اUميقراطية احمللية يه دعامة أساسـية للهنوض �لتقدم 

  .»قتصادي و»جÖعي
إن التصور اجلديد للحكومة خبصوص تدبري الشأن احمليل ينبغي أن 

ية املقرر إجراءها يف يونيو يواكبه تصور آخر مرتبط �لعمليات »نتخاب 
  .القادم

�Ó نتساءل، كفريق فيدرايل للوحدة واUميقراطية، عن اإلجراءات 
الرضورية لسري العمليات »نتخابية اليت أعدهتا احلكومة لالنتخا�ت 
امجلاعية املقب[؟ وعن مدى النجاح اÓي سـيعرفه اجلو العام عىل مسـتوى 

  نزاهة »نتخا�ت املقب[؟
  .راوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

السؤال اآلين السادس يف املوضوع واملوجه إىل السـيد وزير اUاخلية، 
حول التصورات ملا جيب أن تكون عليه امجلاعات احمللية، للمستشارين 

أمحد الكور، عالل عزيوين، أمحد حاe، محمد طاحلا، : احملرتمني السادة
الرداد، محمد العقاوي، محمد عبده عز اUين، محمد بلحسان، مصطفى 

احلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، 
مصطفى التومة، عبد امحليد البوجادي، عبد هللا عباد، امليلودي عفوت، 
عبد السالم بلقشور، عبد الفتاح عامر، احلو املروحب، العلمي التازي، محمد 

  .د املنصوري ومحمد برطينالقندويس، محم
.. تفضل السـيد املستشار. فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .نقطة نظام، السـيد الرئيس، قبل ما ندوز للسؤال دÞيل

  السـيد الرئيس،
إىل مسحتيوا، هللا جيازيك خبري، احنا السـيد وزير اUاخلية طلبناه عدة 

يوم تنشكروه اليل جاء يرشف هاذ ا>لس املوقر، وكناقشو مرات، وال 
اليوم واحد املوضوع Úم جدا، واليل كنلمتس من الرئاسة، هللا جيازيمك خبري، 
تلينوا معنا شوية فT خيص الوقت، ال مع األغلبية وال مع املعارضة، ألنه 
 نناقش موضوعا نعيشه مرة لك ست سـنوات، ولهذا، السـيد الرئيس، هللا

جيازيك خبري، السـيد الوزير احملرتم عنده الوقت �ش جياوبنا، ألنه 
كتخاطبو� أشـنو يه التصورات؟ والتصورات ما ميكنشاي نتليوها عىل 

  .السـيد الوزير يف ظرف ثالث دقائق
ولهذا أ�شدمك، السـيد الرئيس، تلينوا معنا شوية الوقت، خاصة يف 

  . د� بزاف ما نقولو يف هذا البابإطار التعقيب، هللا جيازيك خبري، ألن عن
  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل لطرح السؤال، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
أ� ما بغيت تعليق دÞل حىت يش حد، هللا جيازيك خبري، السـيد 

  .احنا بغينا نصلحو بالد�. الرئيس
  ..السـيد الرئيس، إىل مسحيت

  هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل ارشف املرسلنيبسم 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخيت وإخواين املستشارون،
كيف قلت لمك، السـيد الرئيس، يف إطار نقطة نظام، كنعيشو هاد 

احنا ما عند�ش الشك يف ا>هودات اجلبارة اليل . احملطة لك ست سـنني
واحنا، مكستشارين جامعيني أو مكجلس كتقوم هبا وزارة اUاخلية، 

  .املستشارين، لكنا منتخبون حمليون
هذي حمطة Úمة يف التارخي دÞل بالد�، غادي نعيشوها، كنشوفو 
واحد العدد دÞل املسؤوليات، ما كنلقاوش هذه الرغبة اليل كنشوفوها 
اليوم عند املغاربة، لكيش راغب يويل مستشار جامعي أو رئيس جامعي، 

ه اكين واحد التغليط، احلكومة مازال ما قامياش �لواجب دÞلها، ألن
وأستسمح، السـيد وزير اUاخلية، ألنه بعض املغاربة كيظنوا أنه امجلاعات 
احمللية يه البقر احللوب، اليل بغا يعمر جيبو جيي للجامعات احمللية، يويل 

  .مستشار أو يويل رئيس
ألول، ألن التصورات كثرية، ولهذا، السـيد الرئيس، التصور دÞيل ا

التصور األول دÞيل وهو كنمتىن من احلكومة املوقرة تفعل بشدة املراقبة، 
وملا يثبت »ختالس جيب معاقبة هاذ الناس، �ش الشعب املغريب يتيق 

  . فينا، اليل بغا يويل رئيس خاص يكونوا جيابو مسدودين
مك، السـيد وزير تدبري املال هو التصور األول اليل غادي نقول لي

اUاخلية، احنا اليوم لكيش �غي يرتحش، مزÞن نرتحشو �ش نصلحو بالد�، 
ولكن ما نضنوش أنه ديك امجلاعة احمللية راه واحد البقرة دÞل احلليب، 

  .غادي منشـيو حنلبو مهنا احلليب
لهذا، السـيد الرئيس، هللا جيازيك خبري، أ� كنمتىن من هاذ احلكومة 

ل مجيع جلان الفحص دÞلها، وتكون املراقبة مسـمترة، مايش حىت املوقرة تفع
يش واحد، يش معارض تيعجبو احلال وتيصيفط واحد الشاكية لوزارة 

  . اUاخلية وتتصيفط وزارة اUاخلية واحد اللجنة �ش تراقب
ال، السـيد الرئيس، املراقبة خاصها تكون مسـمترة، وهذاك اليل 

بلك . جبت ليمك التفتشـية جتي تراقب كيصيفط أش تيقول؟ تيقول أ�
تقديري للسادة املنتخبني، اكين منتخبون اليل نزهاء، نظاف، واكين عند� 
اليل ما نظافش، اليل ما نظيفش خاصو مييش حبالو، مييش يتلكف 

  .بشغاالتو
ولهذا، هذا هو التصور األول واملهم دÞيل، اكين تصورات عديدة، ما 

واش وزارة اUاخلية : الرئيس، أ� تساؤيل هناغاديش نطول عليمك، السـيد 
عندها يش منظور �ش تتغلب عىل هذه الظاهرة اليل غادي نوليو، ألن 
هاذ »سـتحقاقات املقب[ غادي تكون حمطة �رخيية للمغرب؟ ولهذا أمتىن 

  . أن ننظف أنفسـنا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ر امجلاعات احمللية، السؤال اآلين السابع يف نفس املوضوع، حول دو 

إدريس الرايض، عبد ا>يد املهايش، نور : للمستشارين احملرتمني السادة
اUين براكع، عادل املعطي، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، 
أمحد اجلغريي، احلسني احلداوي، احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، ابراهمي 

أهل حامد، محمد جبيل، عبد امحليد بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري 
أبرشان، عيل أساكيت، أمحد الhوي، أمحد التويزي، محمد تضومنات، عبد 

  .الرحمي الرشقاوي، حسن أوتغلياست، املهدي زركو
  .تفضل السـيد املستشار. فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
  .شكرا السـيد الرئيس

  وزراء،السادة ال
  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارون،
  السـيد الوزير، 

وحنن عىل مقربة من »نتخا�ت امجلاعية، ال أحد ينازع بأن جناح 
املغرب رهني مبدى الرفع من معدالت املشاركة »نتخابية وحتفزي املواطن 
املغريب عىل الثقة يف مؤسساته احمللية والوطنية، واملدخل الطبيعي 

ع ثقة املواطن هو تعزيز دور املؤسسات املنتخبة يف جماالت التمنية السرتجا
وتنشـيط »قتصاد ومتكيهنا من الوسائل املادية والبرشية، ليك تضطلع 

  .بدورها يف التصدي لظواهر البطا� والفقر والهتميش
: فهناك جامعات قروية كثرية وحرضية ال تتوفر عىل أي مداخيل، مثال

احلرضية �ألقالمي اجلنوبية، كام أن ذ� يسـتدعي أيضا امجلاعات القروية و 
تعزيز دور املنتخب لمتثيل الساكن، فأي دور تتصور احلكومة للجامعات 

  احمللية املقب[؟ وما يه الوسائل اليت سـتوفرها Uمعها؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

ومة للوضع آخر سؤال يف هذا املوضوع، حول تصورات احلك
مبارك السـباعي، : املسـتقبيل للجامعات احمللية، للمستشارين احملرتمني السادة
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عبد السالم الودي، حسن زهري، سعيد كامل، عبد الصمد عرشان، عبد 
  .الرحمي الكو�يب

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .الرئيس شكرا السـيد

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،

وحنن عىل أبواب »نتخا�ت امجلاعية، البد من التذكري أن بالد� قد 
قطعت أشواطا Úمة عىل مسـتوى الالمركزية والالمتركز، اÓي لعبت فيه 

سار امجلاعات احمللية اUور الرئييس، إذ جسلت جتربة رائدة يف جمال دمع امل 
 -التمنوي واUميقراطي اÓي شهده املغرب، ومن مت فإن امجلاعات احمللية 

أو جمالس العامالت أو األقالمي أو  - سواء امجلاعات احلرضية أو القروية 
جمالس اجلهات، تعترب حماور أساسـية للتمنية، والشك أن األساس لرتسـيخ 

  .وتطوير عقيدهتا ينطلق من هذه املؤسسات امجلاعية
ا الرتباط هذا الهنج بتطلعات املواطنني و�عتباره رضورة ملحة، ونظر 

متلهيا حمتيات تسـيري الشأن احمليل وما يواكب ذ� من منو اقتصادي 
ال خيفى عىل امجليع المك الهائل من املشالك  -ومع األسف  -واجÖعي، لكن 

كيبهتا واملعيقات اليت تعرتض معل هذه املؤسسات امجلاعية، مهنا ما يرتبط برت 
البرشية وا>سدة يف املنتخبني اÓين يتولون تسـيري الشأن احمليل واÓين 
يعانون من ضعف املعرفة والتكوين، يف غياب �م للتعبئة و التأطري، اÓي 
أصبح الزتاما عىل وزارة اUاخلية »هÖم به ووضع بر�مج حمدد يف هذا 

  .الصدد
الوصاية، األمر اÓي يتطلب ومن املشالك كذ� ما يرتبط بقوة سلطة 

خلق عالقات جديدة يطبعها التعاون والتعامل املرن والتاكمل بني سلطات 
الوصاية وامجلاعة، وهناك من املشالك واملعيقات اليت تعاين مهنا امجلاعات 
احمللية ما يرتبط كذ� �لعجز املايل الكبري اÓي تعيشه العديد من 

 بعض املناطق النائية، واليت تعاين من امجلاعات، خاصة ت� املتواجدة يف
  .ق[ املداخيل، إن مل نقل غيا� �ما فهيا

هذه امجلاعات اليت تضل تنتظر دمع اUو�، فقط من أجل تسـيري 
دواليب اإلدارة امجلاعية دون حتقيق أهداف التمنية، وما أحوج امجلاعات 

ق التوازن القروية للتمنية، �Ó أصبح من املفروض البحث عن سـبل خل
بني خمتلف جامعات اململكة خبصوص فرص اUمع و»ستFر، لتصبح 
قادرة، كوحدات، عىل توظيف إماكنياهتا اÓاتية للرفع من مؤهالهتا وتوظيفها 
يف »ستFر املنتج لفرص الشغل وخلدمة املصاحل واحلاجيات اليومية 

  .للمواطنني
وزير عن تصورات و�Ó، وارتباطا مبا سـبق، نسائلمك السـيد ال

وزارتمك للوضع اÓي ينبغي أن تكون عليه امجلاعات احمللية، وعن مدى 

  .تفكريمك يف إجياد حلول Kتلف املشالك اليت تعيق معل هذه امجلاعات
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

. ئ[ الFنيةدقيقة لإلجابة عىل األسـ  24السـيد وزير اUاخلية، Uيمك 
  .تفضل إىل املنصة

        ::::السـيد شكيب بمنوالسـيد شكيب بمنوالسـيد شكيب بمنوالسـيد شكيب بمنوىسىسىسىس، وزير اUاخلية، وزير اUاخلية، وزير اUاخلية، وزير اUاخلية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
أود يف البداية أن أشكر السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني اÓين 
تناولوا، من خالل أسـئلهتم، جوانب Úمة متس حياتنا اليومية عرب 

والبد من . رية يف بناء اUميقراطية، أال ويه امجلاعات احملليةمؤسسات حمو 
التأكيد يف البداية أن امجلاعات احمللية، بعد واحد التجربة اليل دا� تتفوق 
ثالثني سـنة من املامرسة، أصبحت حتظى اليوم عىل األقل مبزيتني 

  :أساسـيتني
احمللية، املزية األوىل تمتثل يف إسـناد صالحيات واسعة للجامعات  -

جتعلها مسؤو� عن تقدمي خدمات أساسـية للمواطن، سواء يف املدينة أو 
الطرق واملسا� لفك العز� يف : يف البادية، نذكر مهنا عىل سبيل املثال

البادية، التطهري واإل�رة ومجع النفاÞت والنقل احلرضي، اÓي أصبح يشلك 
ن، هت9 مناطق الشغل الشاغل لفئات عريضة من املواطنني يف املد

لألنشطة »قتصادية، و�لتايل املسامهة يف إنعاش الشغل اÓي يأيت عىل 
رأس األولوÞت يف لك أرسة مغربية، واملسامهة يف الورش الكبري دÞل 

  .املبادرة الوطنية للتمنية البرشية
أما املزية الثانية، تمتثل يف كون أن امجلاعة ال يمت تسـيريها من طرف  -

ل يه مؤسسة معومية، يوجد عىل رأسها منتخبون، يتجددون موظفني، ب
  :عىل رأس لك ست سـنوات ويتولون املهامت التالية

  Úمة حتديد الربامج التمنوية للساكنة اليت صوتت علهيم؛ -

الغالف املايل اليل هو . Úمة تسـيري مزيانيات اليل يه جد Úمة -
مليار دÞل اUرمه  15اليل اكن  2003خمصص للجامعات احمللية انتقل من 

  مليار دÞل اUرمه؛ 25إىل اليوم 

 .اإلرشاف أيضا عىل إعداد وتنفيذ مشاريع لفائدة املواطنني -

وهاذ امجلاعات، هاذ املؤسسات، تتوفر عىل إدارات Úمة تضم ما يناهز 
 .ألف موظف وموظفة 150

إذن ميكن القول أن امجلاعات احمللية تتوىل مسؤولية تقدمي خدمات 
ة وحتظى �سـتقاللية يف ا>الني اإلداري واملايل، ويبقى دور ال أساسـي

  .األحزاب السـياسـية وال املنتخبني أسايس يف تدبريها
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و�لرجوع إىل األسـئ[ دÞل السـيدة والسادة املستشارين، يه تطرقت 
  : إىل حمورين

يونيو و»سـتعدادات اليت  12يتعلق �نتخا�ت : احملور األول -
 رة يف هذا الصدد؛قامت هبا الوزا

يونيو والتدابري  12يتعلق بتصور� مجلاعة ما بعد : احملور الثاين -
  .واإلجراءات اليت اختذهتا هذه الوزارة كأرضية أو مكقاربة

جفوا� عىل احملور األول املتعلق �النتخا�ت، فسأركز عىل أربعة عنارص 
ة واإلجراءات بإعداد الهيئة الناخبة الوطني -�لتوايل  –أساسـية تتعلق 

اخلاصة بدمع قدرات السادة المتثيلية واKطط التواصيل املعمتد والتدابري 
  .املتخذة لتخليق العملية »نتخابية

فبالنسـبة للعنرص األول املتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، فإن 
نتاجئ املراجعة »سـتثنائية للواحئ »نتخابية اليت جرت يف ظروف إجيابية، 

عدت عىل حتقيق األهداف الرئيسـية احملددة لها، سواء عىل مسـتوى سا
التسجيالت اجلديدة، أو فT خيص تفعيل القواعد القانونية اجلديدة املتعلقة 

  . �لتسجيل وضبط هوية الناخبني
من  -من الناحية العملية  -وميكن أن أؤكد أن هذه اإلجراءات مكنت 

الظروف املطلوبة لتحقيق سالمهتا  حتسني جودة اللواحئ احلالية وتوفري
  .وشفافيهتا

وخالل معلية املراجعة »سـتثنائية، قامت الوزارة �لتتبع اUقيق 
واملسـمتر لاكفة مراحلها، واختذت اإلجراءات املطلوبة لكام اكن ذ� ممكنا 
من الناحية القانونية، ومن طبيعة احلال تيبقى للك األشخاص اÓين 

  .مترضرون أن يعرضوا األمر أمام القضاء يعتربون أنفسهم بأهنم
ويف إطار تدعمي شفافية املراحل المتهيدية لالقرتاع، سمل للهيئات 
السـياسـية، اليت تقدمت بطلبات يف هذا الشأن، مسـتخرج من اللواحئ 

  .»نتخابية الهنائية مرتبة حسب ماكتب التصويت
ن يوم امجلعة األخري أما املرح[ احلالية فتمتزي برشوع املواطنني ابتداء م

يف حسب بطائقهم »نتخابية اجلديدة، اليت سـتعمتد يف التصويت مبناسـبة 
وقد مت اختاذ التدابري الالزمة لضامن جناح هذه . 2009يونيو  12اقرتاع 

العملية واحلرص عىل تقريب املاكتب اإلدارية اKصصة لهذه الغاية من 
اء القانوين اجلديد اÓي يسمح وهنا البد من التذكري �إلجر . املواطنني

للسلطة اإلدارية احمللية بتوزيع البطائق »نتخابية، وسنسهر عىل أن تقوم 
السلطة بعملها يف هذا الباب بلك مسؤولية وحياد، كام أن األحزاب مدعوة 

  .للمسامهة يف تأطري املواطنني وحهثم عىل حسب بطائقهم »نتخابية
احلياة المتثيلية احمللية، فقد حرصت  أما �لنسـبة إلدماج املرأة يف

احلكومة عىل إخراج اUمع لتشجيع متثيلية النساء إىل حزي الوجود، واختذت 
التدابري التنظميية والعملية الالزمة �Ó قبل حلول األجل احملدد إليداع 

وقد بذلت اللجنة امللكفة بتفعيل . الرتشـيحات لالنتخا�ت امجلاعية

ا، جمهودات جبارة توجت �إلعالن هناية شهر أبريل الصندوق، فور تنصيهب
وبداية شهر ماي اجلاري عن املشاريع املقبو� لالسـتفادة من المتويل برمس 

 30النصف األول من السـنة اجلارية، فعدد املشاريع املقبو� بلغ حوايل 
مشاريع  5مشاريع مقدمة من طرف األحزاب السـياسـية و 9مرشوعا، مهنا 
مرشوعا مقدمة من طرف  15عيات ذات طابع وطين وتقدمت هبا مج 

مليون  7مجعيات حملية، وقد بلغت التلكفة اإلجاملية لهذه املشاريع ما يفوق 
  .%60ألف درمه، ممو� من طرف الصندوق بنسـبة تفوق  300و

أما فT خيص تعبئة املواطنني من أجل مشاركة قوية يف »نتخا�ت 
الالزمة لتنظمي محالت حتسيسـية عرب وسائل املقب[، فقد اختذت التدابري 

  .اإلعالم املسموعة واملرئية العمومية
إن هذه امحلالت تروم أساسا تعبئة الناخبني وحتسيسهم بأمهية الشأن 
احمليل ودور امجلاعة يف إطار سـياسة القرب وآفاق احلاكمة احمللية ببالد�، 

ماكتب »قرتاع مع حهثم عىل حسب بطائقهم »نتخابية والتوجه إىل 
والتعريف بطريقة التصويت وتفسريها لمتكني اكفة فئات ا>متع من استيعاهبا 

  .وفهمها
و�لنسـبة لتخليق العملية »نتخابية، فإن السلطات العمومية سـتعمل 
وفق اإلرادة امللكية السامية اUاعية إىل جعل نزاهة »نتخا�ت املدخل 

  . يليةاألسايس ملصداقية املؤسسات المتث 
وتنفيذا ملضمون اUورية املشرتكة املوقعة بني وزارة العدل واUاخلية، 

  :سيمت

تعبئة اكفة الوسائل والطاقات املتوفرة لرصد مجيع اKالفات   -
وقد مت تفعيل . »نتخابية وحتريك املتابعات وتقدمي اKالفني إىل العدا�

Uاجلهوية اللجنة املركزية عىل صعيد لك من وزاريت العدل وا Þاخلية واخلال
واإلقلميية اليت عهد إلهيا بتتبع اإلدعاءات والشاكÞت املتعلقة �خلروقات 
»نتخابية والتصدي لها، كام مت اختاذ عدة تدابري هتدف أساسا إىل تعبئة 
األ�زة األمنية لرصد لك التجاوزات، اليت قد حتصل خالل هذه 

  العامة؛ »سـتحقاقات، وذ� حتت إرشاف النيابة

5نيا، الزتام السلطات احمللية واألمنية �حلياد إزاء العمليات  -
  »نتخابية برمهتا؛

5لثا، التصدي للمحاوالت الرامية إىل اسـتعامل وسائل اUو�  -
يف  -وامجلاعات احمللية واملؤسسات العامة ألغراض انتخابية، مع احلرص 

  .عتباره مرفقا معومياعىل اسـمترار سري املرفق امجلاعي � - نفس الوقت 

وينبغي التوضيح هبذا اخلصوص، أن التفعيل السلمي لإلجراءات الوقائية 
والتدابري الزجرية، يقتيض التوفيق بني الزتام الرصامة يف تطبيق الضوابط 

عىل األجواء الطبيعية  -يف نفس اآلن  - املنظمة للحم[ »نتخابية واحلفاظ 
  .املنافسة الرشيفةللحم[ »نتخابية وإنعاش روح 

و�لرمغ من تضافر اإلجراءات الزجرية والوقائية، فإهنا تبقى غري اكفية 
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إذا مل تكن مصحوبة بإرادة حقيقية لألطراف املعنية األخرى، مهنا األحزاب 
السـياسـية اليت يتعني علهيا انتقاء مرحشهيا وتأطريمه، املرحشني اÓين يتعني 

يفة والناخبني املدعوين الختيار النخب علهيم التحيل بروح املنافسة الرش 
  .املؤه[ لتدبري الشأن احمليل

وجوا� عىل احملور الثاين، املتعلق �إلجراءات العملية اليت تنوي الوزارة 
القيام هبا حىت تؤدي امجلاعات احمللية دورها اكمال، وتكون أكرث قر� من 

ذكري �لعمل اإلستبايق املواطن وتأخذ بعني »عتبار حاجياته، فإنه جيب الت
منتخب حميل ووطين،  2000اÓي قامت به الوزارة مبشاركة أكرث من 

واÓي اكن الهدف منه هو حتديد اإلصالحات واإلجراءات الرضورية، من 
  :خالل تشخيص دقيق أفىض إىل إبراز أربع حتدÞت مجلاعة الغد

ن التحدي األول، ويرتبط �لرؤية، ذ� أن لك امجلاعات ال ميك -
ا>لس امجلاعي . أن يمت تسـيريها ملدة ست سـنوات دون توضيح الرؤية

مدعو ألن حيدد »ختيارات وخيطط ويرتمجها إىل مشاريع واقعية، ميكن 
 .للمواطن أن يعايهنا وحيس �لتعيري

إن أمهية التوفر عىل هذه الرؤية تتجىل يف كوهنا متكن من حتديد 
أضف إىل ذ� أن حتديد . وارداألولوÞت ومن »سـتعامل األفضل للم

طبيعة هذه »ختيارات جيب أن يمت بشلك تشاوري مع املواطنني ومع 
  .ا>متع املدين حىت يمتكن املنتخبون من »سـتجابة لتطلعات املواطنني

ويف هذا السـياق، سـبق >لسمك املوقر أن صادق يف التعديل األخري 
لتوفر عىل خمطط جامعي للتمنية للميثاق امجلاعي عىل إلزام لك جامعة عىل ا

  .وإعداد برامج متعددة السـنوات

أما التحدي الثاين، فيتعلق �إلدارة احمللية، اليت جيب أن تكون  -
فعا� مبواردها البرشية، اليت يتعني تعزيزها �ملزيد من آليات التكوين 
هتا والتحفزي، ومبواردها املالية، اليت يتعني بذل املزيد من ا>هودات لتعبئ

 لضامن متويل املشاريع املسطرة يف اKطط امجلاعي؛

كوحدة  -أما التحدي الثالث، فيمتثل يف عدم قدرة امجلاعة احمللية  -
أن ترفع لوحدها هذه التحدÞت دون مساعدة اUو�، اليت من  - ترابية 

الرضوري أن تقوم بدور املواكب واملصاحب للجامعات، وأال تقترص فقط 
 اية؛عىل ممارسة الوص

وخبصوص التحدي الرابع، فإنه يتعلق مبالمئة اإلطار القانوين  -
والتنظميي، اÓي يسـتدعي منا اعÖد اإلصالحات الرضورية للقوانني املنظمة 

قانون اجلباÞت احمللية، امليثاق امجلاعي، : لتدبري الشأن احمليل، خاصة مهنا
ضال عىل املراسـمي القانون املتعلق �لتنظمي املايل للجامعات احمللية، ف

  .والقرارات التنفيذية لهذه القوانني

وإننا عىل يقني أن رفع هذه التحدÞت يف متناولنا مجيعا، إذا معلنا يدا 
يف يد، لك حسب موقعه ومسؤوليته، مواطنا ومنتخبا، حز� سـياسـيا 

  .وحكومة

وانطالقا من هذه التحدÞت والتشخيص اÓي مت مع عدد Úم من 
امجلاعة يف أفق : "عت الوزارة خمططا إسرتاتيجيا أمسيناهاملنتخبني، وض

  :  ، يشمل عدة ميادين متعلقة �مجلاعة وتدبري الشأن احمليل"2015

فامليدان األول، هو ميدان ختطيط التمنية احمللية، يتعلق بتعزيز  -
ثقافة التخطيط، اليت تقتيض منا تقوية قدرات امجلاعات، حىت خترج 

مج مشاريعها عىل املدى املتوسط، ومتكهنا من خمططاهتا للوجود وترب 
 »سـتعامل األفضل للموارد؛

أما امليدان الثاين، يتعلق بتفعيل دور اإلدارة احمللية، من خالل  -
هيلكة اإلدارة اليت جيب أن تتوفر عىل تنظمي حممك وعىل نظام معلومايت 

ن خالل وآليات تدبري حديثة و5نيا عىل حتديد املوارد البرشية، وذ� م
آليات التوظيف لمتكني امجلاعات من جلب أحسن : عدة أوراش هتم

الكفاءات، وآليات التحفزي والتكوين حىت متارس الكفاءات احلالية املهام 
املنوطة هبا يف أحسن الظروف، وآليات التأطري اإلدارية للموارد البرشية، 

لية يف وذ� بإيالء عناية خاصة للطامق واألطر اليت ستتوىل املسؤو
املناصب العليا يف تدبري امجلاعة، وستنظم الوزارة هبذا اخلصوص سلس[ 

 من اللقاءات املوضوعية يف أواخر هذه السـنة واليت سـتختمت بلقاء وطين؛

أما امليدان الثالث، فهيم تعبئة املوارد املالية، اليت الزالت غري  -
لق بتعبئة معبأة �لشلك املطلوب، ولقد فتحت الوزارة عدة أوراش تتع

هذه املوارد املمكنة، عرب دراسات ميدانية خاصة وحول إعادة النظر يف 
 .طريقة تدبري وحتصيل اجلباÞت احمللية

أما اجلانب الثاين أو الورش الثاين، فT خيص تعبئة املوارد املالية، فهيم 
ويف هذا اإلطار، متت . تدبري املمتلاكت، ألهنا توفر مداخيل للجامعات

ة عىل مرشوع قانون تدبري املمتلاكت عىل مسـتوى ا>لس الوزاري املصادق
األخري، وسيمت تقدمي ومناقشة هذا املرشوع قانون داخل الربملان ابتداء من 

  .األسـبوع املقبل

أما امليدان الرابع، املتعلق �الحرتافية يف تدبري املرافق، وذ� من  -
فري اUالئل املسطرية خالل سن الضوابط املرجعية وإلجناز املشاريع وتو 

  .وتعزيز الكفاءات �لربامج التكوينية الرضورية 
  السـيد الرئيس، 

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
إن مواكبة امجلاعات احمللية لكسب رها�ت عىل مسـتوى امليادين اÓي 
سـبق ذكرها، جعل الوزارة تتبىن مقاربة مندجمة، تريم إىل وضع مجموعة من 

وآليات التدبري المنوذجية رهن إشارة امجلاعات، وكذا دمع عدة برامج  املناجه
تمنوية اكلتأهيل احلرضي والنقل العمويم والتطهري ومعاجلة النفاÞت والطرق 

القروية واملاء الرشوب والكهر�ء، إىل جانب دمع حتسني اخلدمات يف جمال 
  .احلا� املدنية أو ماكتب الوقاية الصحية

واكبة اUو� ال تعين يف أي حال من األحوال القيام مبا وهكذا، فإن م
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جيب أن تقوم به امجلاعة، بل إن دورها يمكن يف توفري لك ما يلزم توفريه، 
مبا يف ذ� تعبئة المتويالت وتقدمي اUمع التقين من أجل توفري لك رشوط 

  .عيالنجاح اÓي نتوخاه مجيعا، مبا فهيا ت� املرتبطة بتخليق العمل امجلا
ففي جمال ختليق العمل امجلاعي، جيب التأكيد يف البداية عىل اUور 

  . اÓي تقوم به ا>الس اجلهوية للحسا�ت، واÓي يعرف وترية تصاعدية
ويف هذا السـياق، البد من التذكري بأنه مت توظيف مالحظات 
وخالصات تقارير هذه ا>الس لسن بعض الضوابط والقواعد »حرتازية، 

  . من شأهنا تفادي بعض »ختالالت املسطرية مسـتقبالاليت 
بأكرث  2008كام جيب التذكري أيضا أن الوزارة قامت منذ بداية سـنة 

Úمة مراقبة، بينت أن أغلبية »ختالالت راجعة أساسا إىل  150من 
نقص يف اإلملام �ملساطر، كام بينت وجود خرق قانون يف عدد من 

  .احلاالت
املعطيات، اسـهتدف تدخل الوزارة حتقيق مج[ من  وانطالقا من هذه

  :األهداف املمتث[

مت تبليغ الرأي العام ببعض القرارات واملعطيات : أوال، الشفافية -
  املتعلقة بتدبري شؤون امجلاعات؛

5نيا، ترسـيخ ثقافة التدقيق واإلفتحاص Uى املسؤولني  -
  امجلاعيني؛

رشاد املنتخبني، حىت 5لثا، مضاعفة اجلهود يف تأطري وتوجيه وإ -
  يتوفروا عىل دراية أكرب بتدبري شؤون جامعهتم؛

رابعا، اختاذ إجراءات تأديبية اكلعزل أو التوقيف، اليت مست  -
رئيس أو �ئب رئيس أو مستشار يف احلاالت اليت تسـتدعي  40تقريبا 

 . ذ�، تنفيذا للمقتضيات اجلاري هبا العمل
تقوية �از املراقبة والتفتيش عرب ويف نفس اإلطار، تعمل الوزارة عىل 

إعادة تأهيc وتطعميه بكفاءات جديدة وممتكنة من أحدث تقنيات املراقبة 
  .واإلفتحاص

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

أريد يف األخري أن أؤكد عىل أن لك هذه اإلجراءات جتعل جامعة الغد يف 
األسايس يف هذا املسار هو البدء بكسب  متناولنا مجيعا، ويبقى املدخل

يونيو، هذه »نتخا�ت اليت يه مسؤولية امجليع،  12رهان انتخا�ت 
  .وجيب عىل لك واحد منا أن يتحمل مسؤوليته من موقعة

فاألحزاب السـياسة مدعوة ألن تقدم مرحشني يمتزيون �ألمانة والكفاءة، 
لعات املواطنني، يكونون يف مسـتوى هذه التحدÞت ويف مسـتوى تط

واملواطن G مسؤولية املشاركة أوال وحسن اختيار من سـيدبر شؤونه 
5نيا، أما احلكومة فإهنا ستتصدى بلك حزم للك ما ميكن أن ميس الزناهة 
و»ختيار احلر للمواطن والتدبري امجلاعي اجليد الكفيل بتحقيق مصاحل 

  . املواطنني
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . يد الوزيرشكرا السـ 

اآلن أفتح �ب التعقيبات عىل جواب السـيد وزير اUاخلية، والتعقيب 
  .تفضل السـيد الرئيس، لمك اللكمة، يف إطار التعقيب. األول للفريق احلريك

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
أريد أن أقول، السـيد الوزير، كنعترب عىل أن هاذ السـنة غادي تكون 

ارد البرشية، وتنمتناو أن اإلجراءات الرضورية أيضا يه السـنة دÞل املو 
تكون جاهزة من هنا آلخر السـنة، عىل أساس أن امجلاعة تنطلق يف معلها، 
واملصاحل اإلدارية دÞلها Úيلكة بطريقة تسمح لها أن تشـتغل حسب ما 

  .نريده مجيعا
هناك �س، عدد . النقطة الثانية، تتعلق مبا جيري اآلن عىل أرض الواقع

 من املواطنني يريدون أن يرتحشوا يف املدن ويف القرى، وهيددون كبري
  .أريد أن أجسل هذا األمر. بسحب ترشـيحاهتم مبختلف الوسائل

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب الثاين للفريق »سـتقاليل، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا

  سـيد الرئيس،ال 
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارون،
أود يف البداية، �مس الفريق »سـتقاليل، أن تقدم جبزيل التشكرات 
للسـيد الوزير عىل النظرة الشمولية للمرح[ املسـتقبلية �لنسـبة 

  .لالنتخا�ت، واليت أ�نت عن ضبط األمور وتصور شامل ومتاكمل
ن نتقدم �لشكر اجلزيل للحكومة عىل ما و�ملناسـبة، نود كذ� أ

قامت به من جمهودات بصفة عامة، ووزارة اUاخلية بصفة خاصة، من أجل 
مواكبة اإلصالحات اليت جاءت هبا احلكومة أخريا يف شلك قوانني وصادق 
علهيا الربملان، وكذ� اإلدارة الرتابية، سواء حمليا أو إقلمييا أو مركزÞ من 

  .لقواننيأجل تفعيل ت� ا
وهذا ال يعين أنه ليست هناك بعض اإلشاكليات، اليت نمتىن من السـيد 
الوزير أن جتمتع اللجنة، وخاصة الفريق »سـتقاليل، قد تقدم بطلب يف 
هذا الشأن ملعاجلة بعض القضاÞ، وهذا هو املاكن الطبيعي للتوسع يف 

  .املناقشة، بدل خرق النظام اUاخيل داخل القاعة



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

14 

 )2009 ماي 12( 1430 جامدى األوىل 16

قرتح، السـيد الوزير، يف هذا السـياق كذ�، ملا لمك من مث كذ� أ
إرادة وعزم عىل أن متر العمليات املسـتقبلية بصفة شفافة وبزناهة �مة 
وتاكفؤ الفرص �لنسـبة لاكفة الناخبني واملواطنني عىل حد سواء، أن تعملوا 
عىل طبع دليل مبسط جدا يوزع بشلك كبري ليبني املسـتجدات يف ا>ال 

ايب وكذ� املكتسـبات �لنسـبة للقوانني اجلديدة، ليك يكون الرأي »نتخ
العام عىل عمل، �إلضافة إىل ما وقع نرشه عن طريق وسائل اإلعالم سواء 

  .البرصية أو املرئية-السمعية
 -وكعادتمك  –وأخريا كذ� نمتىن، السـيد الوزير احملرتم، أن تعملوا جاهدين 

توÞت ليك، إن شاء هللا، يكون حفل عىل مواص[ اجلهود يف شـىت املسـ 
  .وعرس كبري للمغاربة �ملشاركة بكثافة يف »نتخا�ت و»سـتحقاقات املقب[

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب الثالث لفريق التحالف »شرتايك، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  س، السـيد الرئي

  السـيد الوزير احملرتم،
يف الواقع، خمتمت عرضمك مبفتاح كبري، والرهان الكبري أال وهو مدى قدرة 

  . جتربتنا مجيعا عىل التغلب عىل إشاكلية »نتخا�ت وضامن نزاههتا
فقط نرى أنه مل نصل بعد إىل مرح[ اUعاية، ولكن نستشعر بأن 

عامل وسائل غري اUعاية انطلقت من طرف بعض األحزاب، و�سـت
مسؤو�، ال يف التغليط وال يف اسـتعامل بعض الوسائل للتشكيك 
و»سـ�Ö بشلك فطري وغري سلمي، فالبد من مراجعة هذا األسلوب 
 ،Ñلضامن التعددية واسـتحضار ما حتقق من ترامك يف التقاليد يف هذا الب

  .ا البالد�خلصوص يف هذا ا>ال وانطالقا من مجيع اUساتري اليت عرفهت
5نيا، يف جمال التقطيع »نتخايب، أظن أن هناك مشلك حاليا يف بعض 
األماكن أن التقطيع غري مساير لألهداف اليت رمست، حبيث أن هناك 
بعض امجلاعات قطعت بعض أحياهئا أو دواويرها ففصلت عن بعضها 
نظرÞ، ولكن واقعيا يه مندجمة، ولكن طرف يف هاذ امجلاعة وطرف يف 

  .امعة أخرى ج
5لثا، يف هذا جمال التقطيع، سـتكون هناك إكراهات عىل امجلاعات 
احلرضية الصغرية وخصوصا اليت رشعت يف إعادة هيلكة وحتديث جمالها، 
لتجد أماÚا راكما آخر من البنيات القروية، البد لها أن حتدث مشالك يف 

  .تعطيل تمنيهتا، خصوصا يف الهيلكة
ت، حصيح أن هناك جمال كبري للصالحيات يف مسأ� توسـيع الصالحيا

قانون امليثاق امجلاعي، ولكن مل يوازه �لشلك الاكيف نقل املوارد املالية 
  .املوازي لنقل الصالحيات

املوارد البرشية اآلن هناك نقص كبري، هناك : رابعا، يف املوارد البرشية
ميكن عدم كفاية، مث يصعب التوظيف حسب املتطلبات التقنية، كيف 

  التغلب عىل هذه اإلشاكلية؟
فكذ� �لنسـبة إلشاكلية العقارات، مطلوب من امجلاعات احمللية أن 
تضع ختطيطا إسرتاتيجيا، ولكن العرق[ األكرب يه غياب وعدم وجود ما 

  .يكفي من العقارات
النظام املايل مازال معطال، �خلصوص أن هناك حمارصة حاليا يف واحد 

ت، نظام الصفقات اخلاص �مجلاعات احمللية مل يصدر بعد، العدد دÞل امللفا
  . البد من الرسعة

ووضع نظام احلاكمة كذ� يفتقد إىل نظام لضامن التحمك يف وضع 
  .اإلسرتاتيجيات التمنوية واUراسات، هذا مل يتحقق بعد

وأخريا، إشاكلية تعممي التجربة يف جمال التعاون اUويل أو التعاون الالممركز، 
  . ىت يسـتفيد مهنا امجليعح

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

  .التعقيب الرابع للفريق »شرتايك، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

حنن بدور� نسجل الترصحيات اإلجيابية و»لزتامات للسـيد وزير 
ال حيارب الفساد واملفسدين اUاخلية، ونقول أن اإلحتاد »شرتايك الز 

  . �ملسائ[ واملراقبة واحملاسـبة وعدم اإلفالت من العقاب
كذ� نسجل ما جاء �لترصحيات اليت أدىل هبا السـيد وزير اUاخلية 

  .فT خيص املشلك دÞل العيون
نسجل نقطة أخرى، أال ويه التالعبات اليل تتجي يف الصفقات، ال 

  . من �حية تطبيق الصفقاتمن �حية طريقة توزيعها وال
مآل . اسـتغالل إماكنيات امجلاعات احمللية يف مح[ انتخابية سابقة ألواهنا

  ا ـات ومناظرة أاكدير وإخرا�ـآل توصيـم. تقارير ا>الس اجلهوية للحسا�ت
  .حلزي التطبيق

لك هذا، السـيد الوزير، يف غياب إخراج هذه الضوابط، خنىش 
  .ت لبالد�، ما جنته بالد� من مكتسـباتالرتاجع عىل املكتسـبا

وأخريا، نسجل عدم اهÖم وزارتمك يف برجمة ا>ال األخرض يف مدننا، 
  .فا>ال األخرض قد وىل وذهب من مجيع املدن بدون اسـتثناء

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

التعقيب دامئا يف إطار التعقيب عىل جواب السـيد وزير اUاخلية، 
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  .تفضل. اخلامس للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفرÞاملستشار السـيد عبد املا� أفرÞاملستشار السـيد عبد املا� أفرÞاملستشار السـيد عبد املا� أفرÞطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة، ميكن أن أجسل مالحظة أساسـية، هو أنه يف األنظمة 
اUميقراطية ال تطرح مثل هذه األسـئ[ اليت طرحت اليوم، خاصة وأننا عىل 

وما طبيعة األسـئ[ اليت طرحت بعد بضعة أÞم من »سـتحقاقات املقب[، 
إال دليل عىل ما يشوب »سـتحقاقات وأيضا تدبري امجلاعات احمللية من 

  .إختالالت ومن تسيب ومن هدر للامل العام
، وأنه اليوم قال أحد "وشهد شاهد من أهلها"بل و أكرث من هذا 
د إىل اكن يش واح: وحنن نتساءل" تيعمر جيبو"املستشارين بأنه اكين اليل 

كيعمر جيبو ومعروف، جيب أن يكشف، وعىل السلطة أن تتحمل اكمل 
  .مسؤوليهتا إلحالته عىل احملامكة وأيضا السرتجاع ما مت هنبه، هذا من �ة

كيف ميكن أن نعيد الثقة : والسؤال األسايس املطروح اليوم هو
  للمواطنني؟ كيف ميكن أن نعيد »عتبار للعمل السـيايس بشلك عام؟ 

السؤال احلقيقي اÓي جيب أن نطرحه مجيعا، ألن املشلك هذا هو 
ليس مشلك نصوص، بل هو مشلك ممارسات وعقليات عاثت فسادا يف 
العديد من املؤسسات، خاصة مهنا املنتخبة، وعىل سبيل املثال امجلاعات 
احمللية، ألنه هناك من اكن ال يكسب وال ملT واحدا وأصبح اليوم بقدرة 

  . ليارديراتقادر من أشهر امل 
ومن هنا جيب إعامل القانون املتعلق �لترصحي �ملمتلاكت وحماسـبة 

  . الفاسدين واملفسدين
هناك من يتحدث عن اUميقراطية . ال يكفي أن نتحدث عن اUميقراطية

 –ويه منه براء، بل هناك اليوم من ميس بأحد رموز احلركة الوطنية اÓي 
  . هري أمتنا املغربيةوهب حياته خدمة لقضاÞ جام -طبعا 

�Ó نقول ونطالب، من عىل هذا املنرب، أن تتحمل اجلهات مسؤوليهتا يف 
إطار احلياد اإلجيايب، واحلياد اإلجيايب يعين حماربة وموا�ة لك الفاسدين 

  .واملفسدين، أÞ اكن مسـتوامه وأÞ اكن انÖؤمه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

  .ب السادس لفريق التجمع واملعارصة، تفضل السـيد الرئيسالتعقي

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

تنشكرو أوال، �مس فريق التجمع واملعارص، كنشكرو السـيد وزير 
اUاخلية عىل التوضيحات وعىل التقرير الشمويل اليل تقدم به فT خيص لك 

Uاخلية يف إطار »سـتعدادات التدابري اليل قامت هبا وزارة ا
لالسـتحقاقات املقب[، وكنمتناو لمك التوفيق، السـيد الوزير، لتطبيق هذه 

  .التدابري
دامئا، لتمتة ما جئت به يف السؤال دÞيل، السـيد الوزير، أ� كنظن أن 

جبانب حماسـبتنا  -احنا بغينا . احملور األول غادي منيش دامئا لتدبري املال العام
حناسب بطبيعة احلال أمام اإلدارة وأمام الرأي العام، وجيب أن  - أمام هللا

  حناسب سـياسـيا، كيف جيب أن حناسب سـياسـيا؟
  السـيد الوزير، 

خشص أو مستشار أو رئيس  40أ� تنظن أنه قلتيوا بأنه يف شأن 
هاد الناس . جامعة اليل قاموا ببعض اخلروقات يف إطار تسـيري املال العام

هبم مجيع األحزاب السـياسـية، خاصمك تراسلوا مجيع خاصهم يتبلغوا 
األحزاب السـياسـية وتقولوا هلم بأن هاد الناس مت يف شأهنم خرق، أشـنو 
هو؟ أنه هاد الناس غري صاحلني ملامرسة السـياسة أو غري صاحلني �ش 
يدبروا املال العام أو الشأن العام، حبيث خاصنا هاد األحزاب تكون 

ل دÞل حسن السرية السـياسـية، خاص جنيبوها من كتعطينا نوع من السج
هاد األحزاب، مايش واحد تيخطف وكذا وكيزتىك هو األول، مايش معقول 

  .. السـيد
البد ما هاد اجلانب نسدوه وخاصمك تتعاونوا مع األحزاب السـياسـية 

  .�ش حتدوا من هاد الزنيف، هللا جيازيمك خبري، السـيد الوزير
  السـيد الوزير، 

إعادة النظر يف إطار تسـيري املال العام أو تدبري الشأن العام  البد من
احمليل، خاصنا نراجعو الصفقات العمومية، ألن املسطرة طوي[ وطوي[ 
جدا، واملواطنني ما ميكنلهمش ينتظروا، البد ما نرحبو شوية دÞل الوقت، 

ألف درمه  300و  200ألنه بعض املرات مسطرة دÞل واحد الصفقة دÞل 
  ..شهور السـيد الوزير 4أو  3ألف درمه كتطوال  400و أ

مع األسف، كنت ختلينا، السـيد الرئيس، نتوسعو شوية، ألن طلبنا 
منك �ش تلني معنا شوية، ألنه ال داعي �ش جنيو �قشو موضوع اليل ما 

  ..غنمكلوهش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

  .تفضل السـيد الرئيسالتعقيب السابع للفريق اUسـتوري، 

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
 2قبل ما نعقب، ألن يف السؤال xÞ خدينا دقيقة واحتفظنا ب 

  .دقائق، هللا يكرث خريمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الرئيس،

 3هاد املالحظة قلهتا يف البداية، عىل أن النظام اUاخيل يتحدث عن  
ب، وال يتحدث عن امجلع ما بني املادة دقائق للسؤال ودقيقتني للتعقي

  . اKصصة للك شق
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  .تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

رؤساء امجلاعات احمللية، حىت نكونو موضوعيني، ما مه إال رؤساء 
 أقسام املوظفني، مفعظم امجلاعات فقرية، وال تتوفر عىل مداخيل، وفاقد

  . اليشء ال يعطيه
إذا أرد� أن حناسب، فلنحاسب رؤساء املصاحل اخلارجية هام اليل 

، هام اليل عندمه الفلوس بزاف، وحناسـبو Beaucoupعندمه الفلوس 
الوالة والعامل وواحد ا>موعة من الناس هام اليل عندمه : اآلمرين �لرصف

  .الفلوس كثرية، �ش نكونو موضوعيني
  السـيد الوزير،

طلب منمك، السـيد الوزير احملرتم، أن حتثوا الوالة والعامل، ألهنم مه ن
املؤهلون إلعداد امللفات املقنعة واملتاكم[، بتنسـيق مع رؤساء امجلاعات 

  .احمللية ورؤساء املصاحل اخلارجية، هبدف تمنية هذه امجلاعات وتأهيلها
سـبة والعزل 5لثا، ما يقع اآلن هو أن املنتخبني معوما يتعرضون للمحا

من طرف احلكومة، مع العمل أننا قدمنا مقرتح قانون ينص عىل أن العزل ال 
يمت إال حبمك قضايئ، وال ميكن أن يبقى مضن اختصاصات اإلدارة، ألن 

  .املنتخبني صوت علهيم الشعب وليسوا موظفني يف اإلدارة
  السـيد الوزير، 

دارتمك رئيسا اÓي يؤكد حصة هذا الطرح، هناك حاالت عزلت فهيا إ
مجلاعة ما، إال أن القضاء اعترب أن العزل غري قانوين، وهذا إشاكل جيب 

  .معاجلته
خنربمك، . 5لثا، العملية »نتخابية تبدأ من التقييد يف اللواحئ »نتخابية

السـيد الوزير، أن ما يقع اآلن من أخطاء مادية �لتشطيب عىل أسامء 
بإسقاط أسامء من اللواحئ، رمغ طلب املنتخبني، دون إشعارمه بذ� أو 

  .تقييدمه، وهذا يثري إشاكال عويصا
نطلب منمك إصدار دورية، السـيد الوزير، حلث املسـئولني احملليني 

عرب  - من مدونة »نتخا�ت، ونطلب منمك أيضا  27عىل تطبيق املادة 
 إخبار املواطنني بإماكنية اسـتدراك وتصحيح هذه األخطاء -وسائل اإلعالم 

املادية، ألن عدد كبري من املواطنني جيهلون إماكنية هذا »سـتدراك، وهذا 
  .اإلخبار سوف يشجع عىل تكثيف املشاركة يف العملية »نتخابية

  .وشكرا السـيد الرئيس والسادة الوزراء

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

التعقيب األخري لفريق احلركة اUميقراطية »جÖعية، تفضل السـيد 
  .لرئيسا

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،

املقنع  - احلقيقة  - أ� بدوري كنشكر السـيد الوزير عىل اجلواب دÞلو 
اليل اكن شامل واكمل، ويف احلقيقة وحض لنا امجلاعات املقب[، أشـنو هو 

  ات يف املسـتقبل إن شاء هللا؟ اUور دÞل امجلاع
وهذا غري خاف عىل السادة املنتخبني، ألن يف احلقيقة أي واحد 
تيكون مسؤول يف أي جامعة أو يف أي بÑية، إال وغيكون واعي 

  .�ملسؤولية دÞلو
وكذ� ما نساوش، السـيد الوزير، ألن يف احلقيقة، كام جاء يف سؤلنا 

القروية اليل مغلوبة عىل أمرها، راه ما  الواحض، واحد العدد دÞل امجلاعات
  .املوظفني ما كتخلصهمش من شهر لشهر.. جرباش حىت �ش تمكل

ولهذا، السـيد الوزير، أنمت عاملني هباد املسائل اكم[ ولكها تتعرفوها، 
غري فT خيص هاد امجلاعات �لضبط اكن خاص من اإلدارة �ش تعطهيم 

وا، عىل األقل، غري املسائل اليل يه واحد »متياز، �ش حىت هام يلمس
  .رضورية دÞل املواطنني، أما »ستFر ما عند� ما نقولو فيه

كذ�، السـيد الوزير، حقيقة واحد العدد دÞل الفائض دÞل اليد 
العام[ يف واحد العدد دÞل امجلاعات، لكن اكين بعض امجلاعات اليل 

دم، واش خنرجوا هادوك ختلقت وال اليل بقت راه ما عندهاش �ش خت
  ..؟ راه اكين واحد العدد..املنتخبني يشطبوا وال خنرجوا

  السـيد الوزير، 
راه راسلنامك بواحد العدد الرسائل �ش بعض امجلاعات اليل كتسـتقبل 
واحد العدد دÞل املواطنني دوك اليل عندمه شواطئ مثال، راه ما 

ا السلطات الوصية وكذا احنا راسلن. عندمهش �ش خيدموا، السـيد الوزير
�ش يكون عند� حىت احنا واحد داك، �ش حىت دوك الناس اليل غادي 

  . نسـتقبلو نسـتقبلومه يف أحسن الظروف
راه مشاوا شـيفورات، ولكن �ش غادي  5عامل أو ال  4بقاوا عند� 

نشطبو وال �ش غادي نقيو، وأنÖ، السـيد الوزير، قلتوا بأنه هذي 
  .اعات �ش تنظف، النظافة راه من مسؤولية امجلاعاتمسؤولية دÞل امجل

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .دقيقة 16السـيد وزير اUاخلية، لمك حق الرد يف مدة ال تتجاوز 

        ::::السـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخلية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
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لبداية نشكر لك السادة املستشارين عىل التعقيبات اليل بغيت يف ا
مايش غري اليوم، ولكن منذ  -بغيت نذكر بأن احلكومة اختذت . أدلوا هبا

عدة إجراءات وتدابري، اليل الهدف مهنا هو رفع  - هادي عدة شهور 
التحدÞت الكربى وخلق واحد املناخ مالمئ للهنوض �لعمل امجلاعي، ويف 

  .لق الثقة مع املواطننيهذا اإلطار خ
فأوال، من طبيعة احلال، اكن الهدف األول هو »سـتعداد لالنتخا�ت 

يونيو، حيث اختذت الوزارة لك اإلجراءات لضامن جناح هذه  12دÞل 
العملية، مبا فهيا معلية حتسيس املواطنني لإلدالء بصوهتم واختيار مرحشهيم، 

التدابري الرضورية للتصدي بلك وهنا اكن الزتام دÞل احلكومة بأخذ لك 
حزم ورصامة للك ما ميكن أن ميس الزناهة دÞل هاد »نتخا�ت 

  . و»ختيار احلر للمواطنني
بطبيعة احلال، كام قلت يف البداية، الزم هاد املسؤولية يه مسؤولية 

  .أيضا دÞل أطراف أخرى
  : الزم هنا نؤكد عىل بعض النقط

نتخابية، الزم نتعاملو معهم �ملرونة والليونة فT خيص امحلالت »: أوال
الرضورية، ألن راه »نتخا�ت الزم يكون فهيا رصاع، واحنا بغينا هاد 
الرصاع يكون نزيه، وبغينا لك املواطنني يعرفوا أشـنو هام الربامج دÞل لك 
املرحشني، ولكن إىل جعلنا هاد »نتخا�ت ما يبقى أي حترك، أي اجÖع، 

اه ما بقاتش انتخا�ت، ولهذا الزم نتعاملو مع الشأن »نتخايب ممكن، ر 
�ملرونة الرضورية والتواز�ت الرضورية، ويف نفس الوقت �حلزم الرضوري 

  .إىل اكنوا هناك جتاوزات
هذا . أ� مسعت منذ قليل أنه هناك هتديدات للمرحشني وال يش حاجة

ا معطية دÞل لك خطري، إىل اكن هناك هتديدات راه الضام�ت لكه
املؤسسات �ش لك اليل كيعطيه القانون احلق �ش يرتحش عنده احلق �ش 
يرتحش، وهناك ضام�ت إدارية، هناك ضام�ت دÞل القضاء، اليل ميكن تقدم 
أمام القضاء إىل اكن فيه أي مشلك، وأ� مسـتعد �ش ندرسو أي حا� إىل 

  .اكنت اكينة
. الرامية إىل تفعيل دور امجلاعات احملليةفT خيص اإلصالحات والتدابري 

هاد املقاربة اليل خداهتا احلكومة يه مقاربة مشولية، يه مقاربة تشاورية مع 
اليل كهيمهم األمر يف هذا  - بطبيعة احلال  -لك األطراف ومع املنتخبني 

امليدان، يه أيضا مقاربة تدرجيية، ألن عند� القناعة بأن �ش نبنيو امجلاعة 
الغد خاص نبنيوها مرح[ مبرح[، راه ما ميكنش نقولو عند� واحد  دÞل

منطقة أخرى من العامل امجلاعة يف واحد الشلك وغنجيو يش جامعة من يش 
امجلاعة خاصنا نبنيو مع املنتخبني اليل عند�، مع . ونطبقوها يف املغرب

اعة دÞل املوارد البرشية اليل يه اآلن موجودة، نبنيو شوية بشوية هاد امجل
  .الغد

أ�، اليل بغيت نبني، يه اآلن لك التدابري اليل اختذت، بتعاون مع لك 
املنتخبني، هاد التدابري يف احلقيقة جتعل أن هاد امجلاعة دÞل الغد يه 

  . جامعة اليل يف املتناول
هناك أوال يف ميدان ترسـيخ ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي والربجمة 

ا يف احلقيقة غادي، ال امجلاعات احلرضية وال املتعددة السـنوات، وهذ
امجلاعات القروية، �ش يلقاوا املوارد املالية الرضورية �ش ينفذوا الربامج 

  . دÞهلم
 6سـنوات أو عىل  4أو  3منني تتكون عند� واحد الرؤية عىل 

سـنوات، يف احلقيقة ميكن لك األطراف تتجند �ش تلقى املوارد الرضورية 
  .هاد الربامج�ش نفذوا 

من طبيعة  - ، هذا تيعين "تفعيل دور اإلدارة احمللية: "ميل تنقولو: 5نيا
عدد . هيلكة هاذ اإلدارة، ولكن تيعين أيضا تعزيز املوارد البرشية - احلال 

من امجلاعات عندها ميكن فائض، ولكن عدد من امجلاعات األخرى عندها 
ميكن لها تساعد امجلاعة �ش  نقص، ال يف اليد العام[ وال يف األطر اليل

  .تقوم وتساعد املنتخبني �ش يقوموا �Uور دÞهلم
فT خيص اUو� �ش " تكريس منطق املواكبة واملصاحبة: "ميل تنقولو

ما تبقاش غري منطق الوصاية، هذا عنده معىن، وإىل خذيتيوا لك الربامج 
ني اUو� والوصاية ما اليل اآلن املسطرة يف هذا امليدان، هناك عدة برامج ف

تتدخلش للمراقبة فقط، ولكن كتدخل �ش تواكب ال من الناحية التقنية 
  . وال من الناحية املالية امجلاعات، �ش ميكن لها تنفذ هاد الربامج دÞلها

، راه "تفعيل الوسائل لضامن ختليق العمل امجلاعي: "وأخريا، ميل تنقولو
د السـنوات األخرية، راه الحظتيوا أن هذا مايش {م، أ� خالل ميكن ها

اكن فيه تكوين عدد كبري دÞل . املفتشـية العامة دÞل اإلدارة الرتابية تقوت
بطبيعة  -الهدف من هذا العمل هو مواكبة امجلاعات احمللية وأيضا . املفتشني

لكام اكنت رضورة، أخذ التدابري الزجرية الرضورية إىل اكنت حاجة  -احلال 
  .اد التدابريإىل أخذ ه

هناك، الزم نذكر بأن فT خيص الترصحي �ملمتلاكت، املنتخبني احملليني، 
بطبيعة احلال، هاد القانون الترصحي �ملمتلاكت هوما معنيني أيضا هباد 

  .القانون، وغادي يتطبق علهيم خالل الشهور القادمة
هاد  لك هاذ اإلجراءات، يف احلقيقة، الهدف مهنا هو، أوال، جنعلو من

يونيو واحد امجلاعة اليل يه يف خدمة  12امجلاعة احمللية بعد انتخا�ت 
املواطنني، اليل يه ميكن لها تقوم بواحد اخلدمات دÞل القرب، �جلودة 

  .املطلوبة من لك املواطنني، وتنعتربو أن هذا يف املتناول
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد وزير اUاخلية

ونواصل مع األسـئ[ اآلنية املو�ة إىل السـيد وزير اUاخلية، واليت 
تتناول موضوع األمن داخل األبناك، ونظرا لوحدة املوضوع أسـتأذن ا>لس 
املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذ� نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة 
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  .عهنا
ر اUاخلية، السؤال اآلين األول يف املوضوع، املوجه إىل السـيد وزي

حول اخلطة األمنية اليت تعزتمون القيام هبا داخل املؤسسات البنكية، 
عبد احلق التازي، أمحد القادري، محمد : للمستشارين احملرتمني السادة

األنصاري، محمد السويس املوساوي، محمد أبو الفرج، العريب احملريش، عبد 
  . حالكبري برقية، عبد الغين ماكوي وعبد اللطيف أبدو 

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

  السـيد الوزير، 
توالت يف األÞم األخرية ترصفات ال تليق مبجمتعنا ويه معليات السطو 

ل عصا�ت متخصصة، اليشء اÓي خلق ورسقة املؤسسات البنكية من قب
جوا من اÓعر والتوتر واخلوف وانعدام الثقة يف صفوف الزبناء هبذه 

  .املؤسسات
ووعيا منمك خبطورة هاذ املوضوع، سـبق لمك أن رصحمت، السـيد 
الوزير، لوسائل اإلعالم بعزم الوزارة عىل القيام خبطة أمنية محلاية هته 

�ت، وأغتمن هذه الفرصة، السـيد الوزير، املؤسسات والتصدي لهذه العصا
وأود  �مس حزبنا  أن أهنئمك وكذ� رجال األمن الوطين عىل اUور 

  . اإلجيايب يف هذه احلا�
ولتنوير الرأي العام الوطين نسائلمك السـيد الوزير عن مضامني هذه 

  .اخلطة اليت تقدممت هبا ليعمل امجليع هاد املوقف النبيل من طرفمك
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

السؤال اآلين الثاين يف نفس املوضوع، حول األمن داخل األبناك، 
محمد اخلضوري، موالي احلسن طالب، : للمستشارين احملرتمني السادة

زبيدة بوعياد، سعيد رسار، عبد الرحامن أشن، محمد العلمي، عيل سامل 
محمد حتيفة، بوشعيب هاليل، محمد  شاكف، أبو بكر عبيد، معر مورو،

نقاد، دحامن اUرمه، احملجوب اUابدا، عبد الوهاب بلفقيه، سالمة احلافظي 
  . وحسن قامسي

فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد 
  .املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد حتحتحتحتيفةيفةيفةيفة
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،

  ء،السادة الوزرا
  أخيت، إخواين املستشارون،

عرف القطاع البنيك طفرة كبرية يف السـنوات األخرية، حيث أحصبت 
األر�ح اليت جتنهيا املؤسسات البنكية خضمة ومتعددة املصادر، كام أن 
اUو� سامهت يف منو هذا القطاع عرب تسهيل تدخالته ومتتيعه �متيازات 

غري أن ظاهرة الرسقة املتكررة اليت كبرية عىل املسـتوى الرضييب وامحلايئ، 
أصبحت تعرفها مجموعة من الواكالت البنكية عرب الرتاب الوطين، إىل درجة 
أصبحنا نعتقد معها أن هذه الرسقات منظمة، وتزتايد خطورهتا عىل حياة 
املواطنني وأمواهلم، ورمغ ذ� فإن هذه الواكالت البنكية مل تتخذ لك 

نية الالزمة للتصدي لهذه الرسقات رمغ األر�ح اإلجراءات والتدابري األم 
  .اليت جتنهيا

مفا يه حصي[ تقيميمك، السـيد الوزير، لهذه الظاهرة اجلديدة واخلطرية 
املمتث[ يف رسقة األبناك؟ وما هو اUور اÓي تقومون به محلايهتا؟ وما يه 

Óاتية؟ التدابري اليت فرضمتوها عىل الواكالت البنكية للحامية األمنية ا  
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

السؤال اآلين الثالث يف نفس املوضوع، حول هل التدابري 
و»حتياطات »حرتازية واألمنية، حسب تصور وزارة اUاخلية، كفي[ 
وحدها للحد من ظاهرة السطو عىل األبناك، عىل املدى البعيد؟ 

محمد لشكر، محمد دعيدعة، عبد السالم : للمستشارين احملرتمني السادة
خريات، محمد بورمان، محمد العشاب، حسن ألكمي، عبد امحليد فاحتي، عبد 
الرحمي الرماح، محمد الهبطي، عبد املا� أفرÞط، محمد عداب الزغاري 

  .وأمحد العاطفي
  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::بد الرحمي الرماحبد الرحمي الرماحبد الرحمي الرماحبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
  .يتعلق بوضعية القطاع البنيك - بطبيعة احلال  - موضوع سؤالنا 

  السـيد وزير اUاخلية احملرتم، 
يعيش املغرب مؤخرا عىل وقع ظاهرة خطرية، تمتثل يف تزايد حاالت 

اك، مما اسـتدعى تدخل وزارة اUاخلية من خالل عقد السطو عىل عدة أبن
بني الوزارة املعنية وا>موعة املهنية للبنوك،  2008يونيو  12اتفاقية يف 

حيث تنص هذه »تفاقية عىل اختاذ مجيع التدابري و»حتياطات األمنية 
  . لتأمني حامية األموال واألشخاص داخل املؤسسات البنكية
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رة، شددت وزارة اUاخلية عىل رضورة تفعيل أمام اسـتفحال الظاه
العقو�ت املنصوص علهيا يف »تفاقية، واليت تصل إىل حد اإلغالق يف 

  . حق الواكالت البنكية اليت تفتقد للرشوط الوقائية واألمنية
أال ترون أنه �إلضافة للتصور »حرتازي : سؤالنا السـيد الوزير احملرتم

هرة عىل املدى القريب، جيب أن يكون هناك واألمين اÓي سـيحد من الظا
تصور عىل املدى البعيد حول األسـباب واUوافع اليت جعلت الظاهرة 

  تسـتفحل بشدة؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

السؤال اآلين الرابع يف املوضوع املوجه إىل السـيد وزير اUاخلية، حول 
سطو عىل املؤسسات املالية، للمستشارين ظاهرة تنايم رسقة األبناك وال 

أمحد الكور، عادل عزيوين، أمحد حاe، محمد طاحلا، : احملرتمني السادة
محمد بلحسان، مصطفى الرداد، محمد العقاوي، محمد عبده عز اUين، 
احلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، 

لبوجادي، عبد هللا عباد، امليلودي عفوت، مصطفى التومة، عبد امحليد ا
عبد السالم بلقشور، عبد الفتاح عامر، احلو املربوح، العلمي التازي، محمد 

  . القندويس، محمد املنصوري
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكر السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

بغيت �لطبع، �مس فريق التجمع واملعارصة، قدمنا السؤال اليل جاء يف 
  .نطاق األسـئ[ اليل تطرحوا من طرف السادة املستشارين سابقا

امحلد  -حقيقة هذه الظاهرة ظاهرة ما مز�Þش وتفاجئ املغرب، حيث 
 x- Uم جدا �ملغرب، خصوصا الثقة موجودة واألبناك قاميني بواحد اÚ ور

املغرب امحلد x ما . وهو األزمة العاملية »قتصادية اليل عرفها العامل
تقاسشاي �لنسـبة املئوية، كام تقاست أمرياك أوال إسـبانيا أوال بعض اUول 

  .يف أور�
وهادي، عىل لك حال، التسـيري احملمك أوال متاع األبناك املغربية، ولكن 

ليومه يف هاد املشالك األمنية، أعتقد بأنه التدابري اختذت ما خاصنشاي خن 
  .من طرف وزارة اUاخلية ووزارة املالية جتاه هذا املشلك

أشـنو يه التدابري اليل : السؤال اليل تنطرحوه، السـيد الوزير، وهو
اختذتوا �ش هاد الظاهرة ما تبقاشاي؟ تيخصنا الثقة اليل اكينة يف املغرب، 

ثقة دÞل املستمثرين وكذ� حىت املواطنني، خصوصا وهو امحلد x، ال 
أخريا ملا احلكومة قدمت يف مكناس اKطط األخرض متاع املغرب، األبناك 

مليار متاع اUرمه متاع  150اكنت جات �ش تساند هاد اKطط، بل من 
»ستFر اليل غادي تكون خالل العرش سـنوات املقب[، األبناك قبطت 

مليار متاع اUرمه تديرها أمام املستمثرين يف نطاق التمنية  100 عىل عاتقها
  .الفالحية يف املغرب

ولهذا أقل يشء هو نضمنو هلم، عىل لك حال، األمن يف املؤسسات 
  .دÞهلم والرواج دÞهلم

  .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .األسـئ[ األربعة اللكمة لمك، السـيد وزير اUاخلية، لإلجابة عىل

        ::::السـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخلية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
إحدى أمعدة  - بطبيعة احلال  -يف احلقيقة، القطاع البنيك ميثل 

»قتصاد الوطين، و�Ó يعترب من القطاعات احلساسة اليت جيب أن 
ألموال اليت يمت تداولها عىل حتظى بتغطية أمنية خاصة، فبالنظر إىل جحم ا

مسـتوى الواكالت البنكية، فإهنا ميكن أن تشلك هدفا لعنارص إجرامية، قد 
  .تسعى للحصول عىل األموال لتوظيفها يف ارتاكب جرامئ أكرث خطورة

ولقد بينت الكثري من التحرÞت اليت مت إجراؤها مبناسـبة تفكيك بعض 
Þاإلرهابية أن أفراد هذه اخلال Þقاموا �لفعل برصد مقرات الواكالت اخلال 

  .البنكية والربيدية لتنفيذ معليات سطو ضدها لمتويل مشاريعهم اإلرهابية
ولقد لوحظ خالل السـنوات األخرية أن هناك تصاعدا يف معليات 
السطو عىل واكالت خمتلف املؤسسات البنكية، ولقد أصبحت هذه 

شـتغلون داخل هاد الظاهرة مساسا بأمن وسالمة األشخاص اÓين ي 
املؤسسات، بل أصبحت أيضا مساسا �ألمن العمويم بصفة عامة، إذا مل 

  .يمت تدارك األمر يف أقرب اآلجال
قضية دÞل السطو ضد  40لقد مت خالل السـنتني األخريتني تسجيل 

معليات  5الواكالت البنكية والربيدية، ومنذ بداية هذه السـنة مت تسجيل 
سـبة لواكالت حتويل األموال، فقد مت تسجيل تقريبا أما �لن . دÞل السطو

  . معلية خالل هاذ السـنوات األخرية 32
ولقد �درت وزارة اUاخلية إىل موا�ة هذه الظاهرة، وذ� يف إطار 
مقاربة تشاركية اليت تسـهتدف اUفع �لفاعلني »قتصاديني من القطاعني 

ل مع الوسائل ا>ندة من العام واخلاص إىل وضع نظم أمنية داخلية تتاكم
  .طرف مصاحل اUو�

بإجراء دراسة مع  2006ويف هذا اإلطار، قامت الوزارة منذ سـنة 
ا>موعة املهنية ألبناك املغرب، مكنت من وضع خطة أمنية متاكم[، مت 

  . جتسـيدها يف ميثاق حيدد مسؤوليات لك األطراف املعنية
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، 2008يونيو  12يع عليه بتارخي هاذ »تفاقية أو هذا امليثاق، مت التوق 
وتلزم هذه »تفاقية مسؤويل املؤسسات البنكية بتجهزي واكالهتم بنظم أمنية 

  :تتضمن احلد األدىن من وسائل املراقبة واإلجراءات الوقائية، وتمتثل يف
  تشغيل حراس عىل مسـتوى املؤسسات املذكورة؛  -
  يديو؛ وضع أنظمة لإلنذار ووضع أنظمة للمراقبة �لف  -
  جتهزي الواكالت ببوا�ت مدمعة؛  -
  نرش أنظمة املراقبة عن بعد؛  -
  . إضافة إىل حتسيس وتكوين لك مسـتخديم هذه الواكالت -

  :ومن جانهبا، قامت وزارة اUاخلية �ختاذ اإلجراءات التالية
دعوة رؤساء ا>الس امجلاعية احمللية إىل »سـتجابة لطلبات األبناك  - 1

  اكن لتوقف سـيارات نقل األموال أمام املؤسسات البنكية؛بتخصيص أم
حث املصاحل األمنية عىل القيام جبوالت منظمة عىل مسـتوى  - 2

التدخل آنيا  -لكام تطلب األمر ذ�  -املؤسسات البنكية، حىت يتسـىن لها 
  ورسيعا؛

مت الرشوع يف إعداد ربط أ�زة املراقبة التابعة لألبناك مع األ�زة  - 3
  . نيةاألم 

وللعمل عىل تفعيل هذه اإلجراءات عىل املسـتوى احمليل، و�ت 
للسادة الوالة والعامل مجموعة من اUورÞت تدعومه للسهر بصفة خشصية 
عىل تتبع تنفيذ وتطبيق مقتضيات »تفاقية السالف ذكرها، وذ� يف إطار 

وعات جلن حملية خمتصة تضم املسـئولني عن املصاحل األمنية ومسؤويل ا>م
  . املهنية ألبناك املغرب وخمتلف املؤسسات البنكية

غري أنه و�لرمغ مما أجنز، فقد خلصت اجلهات امللكفة �لتنسـيق وتتبع 
�ود تأهيل األمن للمؤسسات البنكية إىل أن تنفيذ »لزتامات اليت مت 
»تفاق بشأهنا ال يمت وفق الرسعة املطلوبة، فبيh جنحت مؤسسات بنكية 

رش وتعممي احلد األدىن من اإلجراءات املعمتدة، مت، مع اكمل األسف، يف ن 
  .تسجيل تأخر بني Uى عديد من املؤسسات األخرى

كام أكدت نفس »سـتنتاج التحرÞت املنجزة عقب بعض معليات 
السطو عىل املؤسسات البنكية، إذ تبني أن هذه األخرية ال تلزتم �لقواعد 

  . عىل توفرها كحد أدىناألمنية الرضورية املتفق 
يناير  5وقد دعا هذا األمر إىل عقد اجÖع مبقر بنك املغرب يوم 

، حرضه مسؤولون مركزيون بوزاريت اUاخلية و»قتصاد واملالية 2009
وا>موعة املهنية ألبناك املغرب وبريد املغرب، مت أثناءه حث مسؤويل 

�مج التأهيل األمين املؤسسات املالية عىل رضورة اإلرساع بتنفيذ بر
  . للواكالت البنكية وفق جدول زمين حمدد

وبعدما لوحظ تأخر أغلب املؤسسات البنكية يف نرش وسائل املراقبة 
ماي  5وامحلاية املقررة، متت اUعوة لعقد اجÖع عاجل لوزارة اUاخلية يوم 

ظ اجلاري، مت خالG إخبار مسؤويل املؤسسات البنكية بأنه، Uواعي احلفا

عىل األمن والنظام العام، سـتقوم وزارة اUاخلية بإغالق الواكالت اليت ال 
  .تسـتجيب للمعايري األمنية املتفق بشأهنا

كام تقرر خالل هذا »جÖع أن تقوم اللجان اإلقلميية اKتصة جبوالت 
ميدانية للتأكد من احرتام املؤسسات البنكية لإلجراءات األمنية اUنيا 

  .2008يونيو  12ا مبوجب اتفاق املتفق علهي
وتتوىل هذه اللجان حاليا إعداد قامئة �لواكالت اليت ال تتوفر عىل احلد 
األدىن من الوسائل األمنية املقررة واليت ستتخذ يف حقها قرارات معلية 

  . أÞم من �رخي صدورها �7إلغالق املؤقت، يبدأ رسÞن مفعولها بعد 
مهت قرارات اإلغالق املتخذة من طرف وإىل غاية صبيحة هذا اليوم 

  .واك� بنكية 267السادة الوالة والعامل 
إن اإلجراءات اليت اختذهتا وزارة اUاخلية بتشاور مع �يق القطاعات 
الوزارية املعنية وبتشارك مع ا>موعة املهنية ألبناك املغرب، تسـهتدف 

ما يهتدده من  �Uرجة األوىل توفري أقىص حامية للقطاع البنيك من لك
أخطار وخنق ظاهرة السطو اليت بدأت �النتشار، واليت أثبتت التحرÞت 

أهنا من تنفيذ أشخاص معزولني، وحىت ال تتحول هذه  –حلد اآلن  -
  . الظاهرة إىل معطى بنيوي تقوم به عصا�ت منظمة

ويف هذا اإلطار، أود أن أؤكد أن لك مصاحل وزارة اUاخلية سـتواصل 
ا األمنية �حلزم الالزم للحفاظ عىل األمن العام، علام أن إلزام تفعيل خطهت

املؤسسات العامة واخلاصة �لتوفر عىل نظم أمنية خاصة هبا، يندرج يف 
إطار مقاربة تسعى إىل حتقيق تاكمل بني وسائل معل اUو� والفاعلني 

عدة »قتصاديني، لردع العنارص اإلجرامية عن اقرتاف أعاملها وكذا املسا
  .عىل إجراء التحقيقات عقب لك اعتداء

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد وزير اUاخلية

  . أفتح اآلن �ب التعقيبات، والتعقيب األول للفريق »سـتقاليل
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
اءات اليت مقمت شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة املوضوعية وعىل اإلجر 

هبا، وأعتقد أهنا تطمنئ امجليع، وحنن بعمل �لرشوط اليت أصبحت مطلوبة 
هبته املؤسسات، غري أنه هذه فرصة خللق مناصب شغل، علام أن هذه 

  .املؤسسات حتقق أر�حا خيالية
  .شكرا معايل الوزير

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .شرتايك، تفضل السـيد الرئيسالتعقيب الثاين للفريق »
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        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
احنا بدور� تنشوفو أنه األمن هو مسؤولية وزارة اUاخلية وأمن مجيع 

و�لنسـبة لألبناك، ما تقومون به، السـيد الوزير، هو معل . املواطنني
ال أنه هناك جانب برشي، جيب جدي من �حية مراقبة اجلانب التقين، إ

  . وتعملوا واحد ا>هود.. عىل األبناك
حقيقة اليل الحظنا بعد دخول رأس املال اخلارe، املوظفني دÞل 
األبناك قاللوا نظرا للتقنية دÞل احلسا�تية إىل آخره، ولكن ميكن نتجهو 
 لتوظيف واحد العدد دÞل الشـباب وتقليص البطا�، عىل حقاش البطا�

يه السبب دÞل الرسقة املنظمة وما معلتوش مقاربة للضغط عىل هذا 
األبناك اليل ترتحب واحد األموال طائ[ للمسامهة يف حل مشلك البطا� يف 

دÞل بعض العنارص  -حقيقة  -املغرب، وخاصها تسامه فيه، والتواجد 
حية األمنية اليل كتكون حتت املسؤولية دÞلمك من �حية التكوين ومن �

التأطري هام خيلصوها، وتكون يف مجيع األحياء فني ما اكنت متواجدة 
البنكة، تكون متا وتكونوا أنÖ مسؤولني علهيا من الناحية األمنية ومن �حية 
السالح إىل آخره، وهام خيلصها، هكذا يسامهوا حىت يف الوقاية دÞل هذا 

  .العمل اإلجرايم اليل كيقوموا وتقليص البطا�
ات دÞل املغرب جيب أن يتقامسها املغاربة لكهم، مؤسسات بنكية اخلري 

ومواطن، واألبناك كنشوفو األموال غري داخ[، األر�ح Úمة، وحىت يف 
»ستFر رمغ ا>هودات اليل كتعمل، ولكن راه ما مشاتش بعيد يف 

  .»ستFر يف املغرب
Þل هذا البالد لهذا، السـيد الوزير، خص اليل تيسـتفد من اخلريات د

  .الزم يسامه يف حل املشالك املعض[ الكبرية اليل مطروحة عىل املغرب
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .تفضل السـيد املستشار. التعقيب الثالث للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد العشاباملستشار السـيد محمد العشاباملستشار السـيد محمد العشاباملستشار السـيد محمد العشاب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
ضيحات اليل عطييت، السـيد الوزير، �لنسـبة لألجوبة، شكرا عىل التو 

ما قامت به احلكومة ووزارة اUاخلية، لكن تيبقى بعض التساؤالت، السـيد 
الوزير، خاصة وأن مايش احلراس مه اليل ممكن يتبىن علهيم األمن �لنسـبة 
لهاد ملؤسسات املالية، واملؤسسات املالية أعين هبا ما فهياش غري األبناك، 

ل فهيا مؤسسات دÞل الرصف كذ� اليل عندها يف الصناديق دÞلها ب
 Moneyواحد العدد دÞل األموال واملؤسسات ذات الصبغة حبال 

Gram وWestern Union  ل املؤسساتÞإخل، فهذا واحد العدد د
  .�يق، السـيد الوزير، ما عندهاش هذا األمن اخلاص
تبار، وهذا أعتقد هو لألسف، هذا الرشاكت ما واخداش بعني »ع 

دور احلكومة ودور وزارة اUاخلية، كيفام قال السـيد الرئيس قبل مين، 
فهذا احلراس أوال خاص يكون عندمه تكوين، التكوين ما اكينش، �لنسـبة 

  للكيفية والطرق كيف ممكن يتحرسوا هاد املؤسسات دÞل األموال؟ 
Öعي كبري، السـيد من خالل هذا اليشء اكمل، اكين واحد اجلانب اج

الوزير، الظروف اليل كتشـتغل فهيا هذه الفئة، حقيقة أنه أخذت واحد 
اجلانب كبري من اليد العام[، لكن الظروف فاش كيشـتغلوا هذا العامل 
واحلرمان دÞهلم من واحد العدد دÞل احلقوق اليل مفروض أهنا تعطامه، ما 

ة، تديروا إحصاء، عندهومش، السـيد الوزير، وميكن لمك تديروا معاين
األغلب دÞل هذا احلراس أهنم كيشـتغلوا من السادسة صباحا حىت 
السادسة مساء، إىل ما اكنوش يف املؤسسات البنكية اليل كتخدم من 
الثامنة حىت الرابعة وال الرابعة ونصف دÞل العشـية، راه خمدمامه 

  .املؤسسات دÞل اUو� ومهنا بريد املغرب
ون واحد العناية وواحد املراعاة للظروف لهذا كنطلبو �ش تك

  .وللحقوق دÞل هدا الرشحية دÞل العامل
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .تفضل السـيد املستشار. التعقيب الرابع لفريق التجمع واملعارصة

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ملستشارون،إخواين ا

بغيت نشكر السـيد وزير اUاخلية، ومن خالل السـيد وزير اUاخلية 
 -احلكومة كلك، حيث التدابري اليل اختذت أخريا بدون شك غادي تعطي 

الFر دÞلها �لنسـبة لألمن يف األبناك، ولكن إىل  -إن شاء هللا، حبول هللا 
  .ا نبقاو حمتفظني هباقلت األمن، هنا تنشوف املصداقية متاع املغرب تيخصن

األعامل اليل تيقوموا هبا األبناك املغربية، عىل لك حال، Úمة جدا، 
�إلضافة للحراسة اليل تتكون عندمه متاع األمن، أعتقد بأهنم حىت هام 
عندمه حراسة كذ� متاع األمن دÞل اخلواص، القطاع اخلاص راه مكون 

متاع هذه املؤسسات البنكية  واحد العدد متاع األطر يف األمن، واألغلبية
  . راه عندمه موظفني، تيوظفوا الكثري

ولكن اليل بغينا يكون واحد ا>هود دامئا، وهذه العملية اليل تبدات يف 
وزارة اUاخلية مع وزير »قتصاد واملالية غادي تعود �خلري، إن شاء هللا، 

ة يف املغرب عىل املسـتقبل، ولكن بغينا ما نقيسوش املصداقية اليل اكين



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

22 

 )2009 ماي 12( 1430 جامدى األوىل 16

متاع األموال، كيف ترتوج األموال؟ وكيف كميكن املستمثرين ميكن هلم جييوا 
بكرثة للمغرب ويستمثروا؟ حىت املغاربة ميكن هلم يستمثروا عىل لك حال 

  .�طمئنان
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .التعقيباتالسـيد وزير اUاخلية، لمك اللكمة، يف إطار الرد عىل 

        ::::السـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخليةالسـيد وزير اUاخلية
  .شكرا للسادة املستشارين عىل التعقيبات اليل دالوا هبا

أ� بغيت غري نأكد، مرة أخرى، بأن أوال املهنجية اليل تعاملنا هبا يف 
هذا امللف يه مهنجية تشاركية مع األبناك، وصلنا لواحد »تفاق عىل واحد 

  . يل من الرضوري هاد األبناك �خذهااحلد أدىن دÞل اإلجراءات األمنية ال
الزم ننوه �>هودات اليت قامت هبا عدد كبري من األبناك، واليل جعلت 
عدد من الواكالت تنلقاو فهيا احلد األدىن من اإلجراءات األمنية، ولكن 
اعترب� بأن من الرضوري، نظرا ألن بعض األبناك أو بعض الواكالت واخا 

ىل هذه »تفاقية، مازال ما وصلتش Óاك احلد مرت تقريبا واحد سـنة ع
األدىن دÞل األمن، اعترب� بأن من الرضوري �ش يكون قرارات اإلغالق، 
اليل يه قرارات إغالق مؤقتة، اختذت ضد هذه الواكالت، يف انتظار ما 

  .يتخذوا لك اإلجراءات
دÞل  %8إىل  %7هاذ قرارات اإلغالق مهت حلد اآلن تقريبا واحد 

الت األبناك، تيبقى بأن نفس اإلجراءات غتطبق، أوال، عىل مؤسسات واك
أو واكالت دÞل بريد املغرب، وغادي يطبق أيضا عىل الواكالت دÞل 
حتويل األموال، ولكن نظرا أن مع هذه الواكالت ومع بريد املغرب »تفاق 

[ ما اكنش مت أو التعاقد ما اكنش مت يف نفس الوقت، تعطاهتم واحد امله
إضافية �ش ينجزوا أو Þخذوا لك التدابري الالزمة �ش يرفعوا من 

  .املسـتوى دÞل اإلجراءات األمنية
تشغيل حراس عىل : من طبيعة احلال، من بني اإلجراءات األمنية

: مسـتوى هذه املؤسسات، هو النقط اليل يه رضورية، وميل تنقولو
يكونوا �بعني ، هذا يعين بأن هاد احلراس خاصهم "تشغيل حراس"

  . لرشاكت وعندمه تكوين خاص هبذا العمل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

�مسمك مجيعا أشكر السـيد وزير اUاخلية عىل مسامهته القمية معنا يف 
  . هذه اجللسة

وننتقل إىل األسـئ[ املو�ة إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية 
  .أسـئ[ 5ا ا>الية وعدده

السؤال اآلين األول، املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية 
ا>الية، حول حامية القصور والقصبات من »هنيار بسبب ارتفاع منسوب 

أمحد الكور، محمد بلحسان، : املياه اجلوفية، للمستشارين احملرتمني السادة
حلا، عبد القادر الربييك، أمحد احلو املربوح، موالي ادريس العلوي، محمد طا

اUيبوين، محمد عبده عز اUين، أمحد الرشقاوي، العريب الهرايم، عبد 
  .السالم أحدوش، عالل عزيوين، العلمي التازي وعبد هللا الغويت

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل السـيد املستشار 

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .سشكرا السـيد الرئي

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء، 
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت، إخواين املستشارون،
عرفت بالد� تساقطات مطرية Úمة، أثرت بشلك إجيايب عىل 
املسـتوى الفال� احلايل وعىل حقينة السدود، كام سامهت يف ارتفاع 

د�، ومثال عىل منسوب املياه اجلوفية، خاصة �ملناطق اجلنوبية الرشقية لبال
  .ذ� إقلمي الراشـيدية

ويف ظل هذا الوضع، يشـتيك ساكن القصور هبته املناطق من خطر 
ارتفاع منسوب املياه اجلوفية، خاصة إذا علمنا أن املشالك املوجودة هبته 
املنطقة مبنية �لرتاب أي املواد احمللية، مما جيعلها معرضة لالهنيار يف أية 

من اهنيار  -أي القصور  -كنة هذه املناطق حلظة، ونظرا لتخوف سا
منازهلم، فقد معدت بعض األرس إىل ترك منازلها و»جتاه حنو املدن 
ا>اورة، خاصة بعد وقوع حوادث اهنيار بعض املنازل، وهو ما ينذر هبجرة 
جامعية للساكن حنو املدن وترك القصور والقصبات عرضة لإلهامل 

ارية والثقافية �عتبارها ترا5 حضارÞت ميزي و»ند5ر، رمغ أمهيهتا احلض
  .بالد�

  : �Ó نسائلمك السـيد الوزير احملرتم
ما اÓي سـتقوم به وزارتمك من أجل التدخل العاجل محلاية مساكن  -

بزتيم " هبيبات"و" املعاضيض"القصور والقصبات، و�خلصوص قصور 
  دائرة أرفود؟ 

  قصور والقصبات ببالد�؟ ما يه برامج وزارتمك للحفاظ عىل ال -
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

اللكمة لمك السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية لإلجابة عىل 
  .السؤال
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        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  دة والسادة املستشارون احملرتمون،السـي

  السـيدة والسـيد الوزير،
فT يتعلق هبذا السؤال، ممكن أنين نبدا، إىل عطاين اإلذن السـيد 

أشـنو ا>هود دÞل اUو� يف جمال رد . املستشار، نبدا �لشق الثاين
 123: »عتبار للقصور والقصبات؟ ما فهيا �س نسـتحرضو بعض األرقام

مت رصدها من طرف اUو� من أجل احلفاظ عىل القصور مليون درمه 
قصبة  17مليون مت رصفها والبايق هو يف طريق التنفيذ،  30والقصبات، 

  .وقرص معنية هبذا ا>هود
دÞل القصور كيعرفها السـيد املستشار متت  4ما فهيا �س نذكر بأن 

ريصاين و�ركة األشغال هبا هنائيا، كيتعلق األمر بقرص موالي عبد الكرمي ال
دÞل القصور  �14لراشـيدية واجلرانة بأرفود واملديد �لراشـيدية، و 

والقصبات يه يف طور إما األشغال أو »نهتاء من اUراسات، يتعلق 
بقصبة أبو عام �لريصاين، لكممية بلكممية، قرص عFن وموىس وقرص : األمر

حلاجب، قرص تشويت مبيدلت، قرص أكوراي بأكوراي، موالي احلسن �
�روك ميعاب �لراشـيدية، قرص السعيدية مبدينة السعيدية طبعا، دبدو 
مبدينة دبدو، قرصة إيش إيش بفكيك، مجموعة من القصور مبدينة فكيك، 
زاوية جحوي وعني الشواطر بوعنان بإقلمي فكيك، قصبة آيت بن حدو 

  .مبدينة ورزازات، هذا الشق الثاين من السؤال
شق األول، وما ترتب عىل األمطار األخرية اليل عرفهتا فT يتعلق �ل 

املنطقة، السـيد املستشار معه احلق، غري هنا جيب أن أذكر أن تدبري ما 
ترتب عن األمطار الطوفانية، هذا ال ميكن معاجلته وزارة بوزارة، بقدر ما 
جيب النظر فيه يف إطار اللجنة احلكومية اليت أحدثهتا احلكومة جراء هذه 

مطار الغزيرة اليت عرفهتا عدد كبري من املدن املغربية ومن مضهنا هذه األ
املنطقة، ومت معاجلة األوضاع دÞلها يف إطار املقاربة الشمولية اليت وضعهتا 
احلكومة، وكتشارك يف هذه اللجنة عدد كبري من الوزارات، طبعا من 

  .مضهنم وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
. علق هبذا املوضوع، أ� أؤكد ما جاء عىل لسان السـيد املستشارفT يت

ميكن أن  - ال قدر هللا، إىل اسـمتر الوضع عىل ما هو عليه  -فعال عدد كبري 
أرسة يف  135. يعرف تصدع بفعل ترسب املياه لألسس دÞل هاذ البناÞت

قروية إطار هذه العملية مت إعطاؤها بقع أرضية يف قرص بودنيب �مجلاعة ال
ألف درمه دÞل املساندة أو  15دÞل واد النعام �لراشدية، وتعطاهتم 

مساعدة عينية مبارشة من أجل إعادة البناء وكذ� تعطاهتم املساعدة 
  .التقنية الهندسـية ا>انية

كذ�، اليوم الواكالت احلرضية دÞل هذه املناطق من ورزازات ومرورا 
والقصور حىت البلوغ إىل أرفود هبذه املنطقة لكها دÞل القصبات 

والراشـيدية، هذه الواكالت احلرضية املعنية، بتعاون مع واكالت األحواض 
املائية، يه بصدد إعداد دراسات اليل غادي تعطي فT بعد مشاريع من 

  .أجل إنقاذ هذا الرصيد الثقايف املهم، كام جاء عىل لسان السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . يد الوزيرشكرا السـ 

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار تعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
احلقيقة احنا ال ننكر ا>هودات اجلبارة اليل كتقوم هبا الوزارة دÞلمك، 
�خلصوص يف ترممي القصور، لكن احلا� اليل كناقشوها حاليا، السـيد 

، يه كرثة تساقطات األمطار واملياه اجلوفية اليل طلعت يف القصور، الوزير
، "النبع طلع يف األرض: "ألنه هذه القصور طلع فهيم املاء كيف ما كنقولو

  .لهذا خاصنا نشوفو يش حا� اليل ميكن �ش نعاجلو هذه الوضعية اجلديدة
ضان ودى أرسة اليل قلتوا ببودنيب، هدوك جاء الفي 135أما �لنسـبة ديك 

لهيم املنازل دÞهلم، لهذا اليل كنقرتحو، السـيد الوزير، عىل أساس أنه ميكن 
�ش هذاك املاء اليل طلع يف  Mandrinageيتدار يف لك قرص فيه يش 

  .األرض ميكن G مييش
5نيا، السـيد الوزير، احنا املنطقة متاعتنا كيفام كتعرفوا، احنا ما 

مليون دÞل اUرمه اليل  123توا بأنه اكين قل . عند�ش ذاك البناء العشوايئ
قرص مايش يف هاذ املنطقة، راه  17قرص، وهاذ  17خترست تقريبا عىل 

  ... يف املغرب لكه، يف ورزازات، يف دبدو
لهذا، اليل كنطلبوا، السـيد الوزير، عىل أساس أنه تولون واحد شوية 

اليل كتخرسوا عىل  دÞل العناية لهدوك القصور، ألن إىل قارننا هذاك اليش
 123دÞل هاذ  %1البناء العشوايئ يف املدن الكربى راه ما يساويش حىت 

  .مليون درمه
اليل اكينة يف  -هللا جيزيمك خبري  -5لثا، السـيد الوزير، الواك� احلرضية 

الراشـيدية، بغيناها ما تطبقشاي القوانني اليل كيطبقوا يف املدينة عىل 
كتعرفوا القصور اكين القرص اليل عندو تقريبا ما  أساس القصور، ألنه كام

سـنة، اكنت العائ[ فهيا فرد أوال جوج، دا�  400سـنة و 500يزيد عن 
العائ[ كربت كيبغيوا خيرجوا يبنيوا برا يف اجلوانب دÞل القرص، ولكن الواك� 
احلرضية كتوضع لهيم الرشوط دÞل املدينة، الناس عندمه األرض دÞهلم، 

ئل دÞهلم موجودة، لهذا كنطلبو منمك، السـيد الوزير، هللا جيزيمك املسا
  . خبري، الواك� احلرضية ما خاصهاش تطبق علينا مسائل دÞل املدينة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار
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  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::لتمنية ا>اليةلتمنية ا>اليةلتمنية ا>اليةلتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري واالسـيد وزير اإلساكن والتعمري واالسـيد وزير اإلساكن والتعمري واالسـيد وزير اإلساكن والتعمري وا
  . شكرا السـيد املستشار

بغيت فقط نسـتحرض بأنه، كام وعد وكام قلت، أنه اكين اليوم دراسات 
تتبناها الواكالت احلرضية دÞل هذه املنطقة لكها، اليل يه الواكالت 
احلرضية، حبال اليل قلت دÞل ورزازات ودÞل الراشـيدية بتعاون مع 

اUراسات مايش يه دراسات من أجل األحواض املائية، وغالبا هذه 
اUراسات، بقدر ما يه دراسات قابلية أو دراسات جدوى اليل غادي 

  . تعطي امليالد لعمليات مبارشة
كذ�، ما فهيا �س، وهذه مناسـبة نو�و النداء للك امجلاعات احمللية 

وهذا موضوع  -املعنية، حرضية وقروية، اليل معنية هبذا املوضوع، أهنا 
أهنا تقرب يف أرسع األوقات ويف أرسع اآلجال من  -امجلاعات احمللية  دÞل

اKترب العمويم وبوحدو، ألن دÞل اUو�، اKترب العمويم لÑراسات 
والتجارب وتقوم بدراسات دÞل أشـنو هو املسـتوى دÞل اخلطورة، 
وآنذاك توجد برامج، وآنذاك اUو� مسـتعدة للمسامهة يف متويل هذه 

  .اكين اسـتعداد واكين متويل، ولكن يف هذا اإلطار اليل ذكرت. مجالربا
كذ�، فT يتعلق �لواك� احلرضية دÞل الراشـيدية، فهيا عىل رأسها 

يف ظروف حسـنة  -قيل يل  - Úندسة معامرية شابة متفتحة، وتشـتغل 
معمك ومع املنتخبني ومع السلطة احمللية، وحنن متفتحون للك اجهتاد، خاصة 

يتعلق املوضوع برد »عتبار و�الهÖم �لهندسة املعامرية التقليدية،  حني
  .اليل يه مفخرة دÞل املغاربة لكهم اليل موجودة يف القصور القصبات

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال اآلين الثاين، املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية 
حول تأثري األزمة املالية العاملية عىل القطاع العقاري ببالد�،  ا>الية،

أمحد الكور، عابد شكيل، مصطفى : للمستشارين احملرتمني السادة
الشهواين، محمد بمنسعود، احلبيب بن الطالب، احلو املربوح، شفيق 
بنكريان، سـيدايت الشاكف، امليك احلريزي، عبد هللا عباد، محمد بوهريز، 

لعلج، عبد امحليد البوجادي، عبد السالم أحدوش، خاU برقية، احلبيب 
  . محمد القندويس، امليلودي عفوت ومحمد برطين

  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل أسـيدي

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس، 

  السـيدة والسادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
يعيش العامل أزمة مالية كبرية أثرت بشلك مبارش عىل »قتصاد العاملي 

هذا يف الوقت . اÓي عرف تراجعا Úام خالل األشهر األخرية من هذا العام
اÓي تشري فيه التوقعات إىل اسـمترار األزمة املالية العاملية يف ظل عدم 

  .ظهور بوادر لهنايهتا
األزمة العاملية بشلك خاص قطاع العقار ببالد� اÓي ولقد مست هذه 

أصبح يعرف ركودا كبريا، عىل الرمغ من أنه لعب دورا حمورÞ يف ترمجة 
بر�مج اUو� عىل أرض الواقع يف ميدان حماربة السكن غري الالئق وإجناز 

  . مشاريع سكنية Kتلف رشاحئ ا>متع املغريب
عام[ Úمة يف مرح[ اكن يعاين فهيا عدد كام سامه القطاع يف تشغيل يد 

  . كبري من الشـباب املغريب من البطا� بسبب تعاقب سـنوات اجلفاف
ويف ظل هذا الوضع، ومع أن املنعشني العقاريني اÓين يعتربون الفاعل 
األسايس يف هذا امليدان، قد استمثروا أمو» طائ[ يف سبيل املسامهة يف 

ان اإلساكن والقضاء عىل مدن الصفيح، إال سد اخلصاص احلاصل يف ميد
أن تأثريات األزمة املالية أدت إىل خلق ركود كبري يف ا>ال العقاري، 

  . وسامهت يف تراجع اإلقبال عىل املنتوجات السكنية
  : Óا نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

  ما اÓي سـتقوم به احلكومة حلل هذا املشلك وجتاوز هذه األزمة؟  -
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عن السؤال

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  .شكرا

األسـبوع املايض، املندوبية السامية للتخطيط تعلن عىل أرقام دÞل 
مشغل ببالد�،  آخر الشهر املايض وخترب الرأي العام الوطين بأن 5ين أكرب

  .بعد اخلدمات، هو البناء واألشغال العمومية
النظام البنيك الوطين خيرب منذ بضعة أÞم التقدم دÞل جاري القروض، 
يعين املغاربة اليل كميشـيوا لألبناك وÞخذوا القروض من أجل امتالك 

مقارنة مع  2009السكن، انتقل �لنسـبة للثالثة أشهر األوىل دÞل سـنة 
  .%25انتقل ب  2008ثة أشهر األوىل دÞل سـنة الثال

كذ� النظام البنيك املغريب اليل هو نظام بنيك دÞل القطاع اخلاص، 
الزال يواصل دمعه الكبري للقطاع العقاري، اعتبارا أنه قطاع الزال عنده 
واحد النوع من املناعة، واحلجة وهو دخول عدد كبري من األبناك يف اآلونة 

خنراط دÞلها يف الضامن دÞل الفئات الوسطى �لقرض دÞل األخرية يف »
  . مليون سـنتمي 80ألف درمه، دÞل  800

هذا ال يعين بأنه بالد� ما وصلهتاش اÓبذ�ت دÞل األزمة، وصلت 
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ومهت �ألساس السكن الفاخر، ومايش عرب مجموع الرتاب الوطين، السكن 
  .الفاخر يف بعض املدن بعيهنا

اإلعاليم العاملي وضع وجعل املغرب وا>متع املغريب يف  وكذ� الضغط
واحد األزمة بسـيكولوجية، اليل جعل أن ا>متع املغريب قرر، �إلجامع، 

  .تأجيل قرار »قتناء
وعليه، بالد� حبال اليل كتعرفوا، واحلكومة وضعت وكونت وشلكت 

Þل اUو� واحد اللجنة حكومية فهيا عدة قطاعات وزارية وعدة مؤسسات د
  .من أجل متابعة الوضع دÞل األزمة والقطاعات املعنية بشلك مبارش �ألزمة

اآلن الوضع عىل ما هو عليه، مازال ما دخلناش لألزمة الكبرية، فقط 
بدا يبلغ القطاع العقاري اÓبذ�ت األوىل دÞل األزمة العاملية، ولكن ها 

  .اع منني جاتالوضع كيفاش هو مطروح؟ ها املناعة دÞل القط
أوال، عند� مليون وحدة سكنية يف العجز املرتامك، وعند� لك سـنة يف 

ألف أرسة كتجي لك سـنة لطلب السكن،  125الوسط احلضاري بوحده 
ألف أرسة كتجي لك سـنة، مبعىن أنه �لنظر للعجز املرتامك والطلب  125

ين سـنة دÞل هناك أمام القطاع عرش  -أ� املسؤول عىل ما أقول  -املزتايد 
العمل املتواصل يف جمال السكن »جÖعي والسكن دÞل الفئات 

ما اكين ال أزمة وال ما يشـهبها، األزمة ميكن أن تصيب مناطق . املتوسطة
أخرى وأن تصيب السكن الفاخر أو ما شاهبها، ولكن �لنظر للرتامك القدمي 

بناك عندمه ما يشـتغلوا وللطلب املزتايد املنعشني العقاريني واملقاوالت واأل
  . وفني يشـتغلوا ملدة عرشين سـنة املقب[

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  السـيد الوزير، 

 أ� سعيد �لتوضيحات اليل عطيتوا، ألهنا تطمئننا وتطمنئ الرأي العام،
احنا بصفتنا مكمثيل األمة .. لكن فعال قلتوا بأن املندوبية السامية للتخطيط

كنعيشو مجيع ا>االت اليل طورت أو اليل حرصت يف التطور أو اليل 
والت راجعة للور، احنا ما كنقولوش بأن األزمة بدات تهتمين عىل القطاع، 

  . ال
ش تعرفوا بأن ألن ولكن، السـيد الوزير، أ� كنقول � بأنه كهنيئمك �

خاصنا أوال تكون »خنراط دÞلمك يف احلكومة و»خنراط دÞل األبناك، 
اخنراط األبناك يف هذه األزمة فT خيص العقار ما اكين . مازال ما شفناهش

والو، ألنه فعال أنÖ كتعرفوا بأن هذا القطاع عرف ارتفاع دÞل األمثان يف 
فهيا عيب اليوم، وخاصة إىل رشتيوا واحد الوقت بطريقة صاروخية، ما 

للجانب دÞل السكن الفاخر، ما فهيا �س نفكرو فيش حل، ألن حىت هو 

هذا كينعش القطاع حىت هو كيخدم اليد العام[، حىت هو كريوج »قتصاد 
  .املغريب إخل

أ� ما كنستمثرش يف القطاع دÞل البناء، السـيد الوزير، ولكن كنعيشو 
عة من األصدقاء اليل تTرسوا وتيشـتغلوا يف هذا القطاع، هذا اليش مع مجمو 

 30أنه تيقول � أسـيدي هاذ العامرة يف السـنة املاضية اكين تيطلع لهيا 
واحد تيشوف اليل �غي يرشي، اليوم تيطلع واحد أوال جوج، احنا 

عىل  -امحلد x  -تنحاولو حنرضومك، السـيد الوزير، وخاصة احنا مقبلني 
 جيد بإذن هللا وقوته، ومقبلني عىل واحد احملطة حىت يه مومس فال�

Úمة اليل يه »نتخا�ت، اليل غادي تروج »قتصاد املغريب، بغينا وال 
  .كرهنا

أخاف من بعد املومس حيس قطاع العقار بشوية األزمة وما 
بذلتيوا واحد ا>هود جبار يف هذا  -تبارك هللا عليمك  -كنمتناوهاش، ألن 

  . ل من ا>االت الناحجة يف بالد� يه جمال اإلساكنا>ا
  .وشكرا السـيد الوزير

        :  :  :  :  السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
ينة فاس يرتأس فرباير املايض، صاحب اجلال� نرصه هللا يف مد 16

مراسـمي جوج اتفاقيات إسرتاتيجية، جيب أن نسـتحرضها ونقرأها قراءة 
دÞل  3هكتار، اليل غادي متيش ل  3853يتعلق املوضوع بتعبئة . اقتصادية

  :الفئات
  ألف درمه؛ 140سكن الفقراء دÞل : الفئة األوىل
 200مليون سـنتمي، دÞل  20السكن »جÖعي دÞل : الفئة الثانية

  ألف درمه؛
ألف درمه  300السكن دÞل الفئات الوسطى اليل مابني : الفئة الثالثة

  .ألف درمه 900و 
يه توسـيع القاعدة دÞل الضامنة دÞل اUو� لفائدة : »تفاقية الثانية

  . األبناك �ش تعطي قروض للفئات الوسطى
 هادو جوج دÞل التدابري اليل من شأهنم أهنم حيدثوا واحد الرجة

هذا  -جيب أن نقولها  -ويعطيوا واحد »نتعاشة للسكن، هذا ال مينع 
ما وصل إىل القطاع من جراء : األزمة وهذا الرجة، مايش الرجة، قلت

األزمة العاملية، نمتناو أنه يوصل للقطاع دÞلنا بآ5ر إجيابية، وينقص يش 
عقار يف شوية من احلدة ومن مسـتوى امحلق دÞل األمثان اليل وصل لها ال

بعض املدن ويف بعض أنواع املساكن، مصاب هذه األزمة حتدث واحد 
النوع من الفتور وترجع السوق إىل عقc وترجع األمثان إىل املسـتوى اليل 

  . طالبيهنا املغاربة
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  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

ري والتمنية السؤال اآلين الثالث املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعم
ا>الية، حول عدم الزتام بعض الرشاكت العقارية �لعقود اليت تربطها 

أمحد الكور، محمد بلحسان، احلو : �ملواطنني، للمستشارين احملرتمني السادة
املربوح، موالي ادريس العلوي، محمد طاحلا، عبد القادر الربييك، أمحد 

وي، العريب الهرايم، عبد اUيبوين، محمد عبده عز اUين، أمحد الرشقا
  . السالم أحدوش، عالل عزيوين، العلمي التازي وعبد هللا الغويت

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدة الوزيرة،
  ين املستشارون، إخوا

  أخيت املستشارة،
  السـيد الرئيس،

بفضل الرعاية السامية لصاحب اجلال�، نرصه هللا، لقد أريد ملدينة 
�مسـنا أن تكون قطبا حضارÞ قادرا عىل استيعاب الضغط العمراين عىل 
مدن الر�ط وسال ومتارة، وكذ� ليك تسامه يف معاجلة أوضاع السكن غري 

  .نبي[ يمتناها لك مغريب الالئق، ويه أهداف
لكن، السـيد الوزير، السـيد الرئيس، رمغ هذه األمهية وهذه األهداف 
املسطرة حتولت أحالم املواطنني يف امتالك السكن إىل كوابيس ومآيس، 

عائ[ اقتنت مساكن من خمتلف األصناف ودفعت لك  1700فأكرث من 
ر األوىل من سـنة األقساط عىل أساس تسلميهم الشقق خالل الثالثة أشه

-Général كام هو متفق عليه يف العقود اليت تربطهم برشكة 2008
Contractor-Maroc إال أن لك هذه العائالت الزالت مل تتسمل ،

مساكهنا إىل حدود يومنا هذا، وهو ما خلف تذمرا كبريا يف صفوفهم، 
 وتسبب هلم يف أرضار جسـمية، خصوصا وأن أغلهبم �عوا مساكهنم ليجدوا

  .أنفسهم يف بيوت الكراء
  السـيد الوزير، 

  : من هذا املنطلق نسائلمك
ما اÓي سـتقومون به من أجل وضع حد لتسويف ومماط[ الرشكة  -

املذكورة ومتكني هؤالء املواطنني من حقهم الرشعي والقانوين يف امتالك 
السكن؟ وحنن عارفون أنمك يف لك مشلكة كيفام اكنت، تتو�ون إلهيا 

لها احللول، فرنى منمك أن جتدوا احلل كذ� لهذه املشلكة اليت هتم  وجتدون

  .مواطنني أعزاء علينا
  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  . شكرا

اص الزتمت مع اUو�، املوضوع يتعلق بواحد املقاو� دÞل القطاع اخل
. شقة يف واحد األجل حمددة 6260مع رشكة العمران، ببناء �لضبط 

شقة انهتت هبا األشغال ومت حل املشلك دÞل اإلساكن ودخلت  1500
يه يف  1583، ونعطيك الرمق �لضبط 1583. أرسة ساكنة اليوم 150

احلق، هاذ  ، اليس عابد معه6000و 3083البايق ما بني هاذ . طور البناء
  :الرشكة عندها مشالك

  أوال، دÞل التدبري املايل دÞلها، هذه رشكة دÞل القطاع اخلاص؛ -
5نيا، عندها مشالك دÞل تدبري األوراش، ألن األمطار األخرية   -

جعلت واحد النوع من التعطال فT يتعلق �لتوارخي اليل الزتمت هبا مع 
  الزبناء دÞلها؛ 

  . شالك أخرى مرتبطة هبذه املقاو� األجنبية5لثا، هناك م  -

اUو� مني مضت »تفاقية مع هذه املقاو�، طبعا مضهتا عىل دفرت 
التحمالت، اUفرت دÞل التحمالت كيعطي لهاد املقاو� اآلن واحد امله[، 
ولكن غادي تدوز هذه امله[، كميكن لنا نوصلو مبوجب دفرت التحمالت إىل 

األرض اليل تعطاهتم ما تعطاهتمش مت�، توضعت رهن فسخ العقدة، ألن 
  . إشارهتم

إىل احرتموا دفرت التحمالت تعطامه األرض وإىل ما حرتموش دفرت 
  . التحمالت، اUو� يف أي حلظة ميكن أن تسحب األرض مهنم

ولهذا احنا متبعني، وهذا هو اليل أسايس، اليس عابد، اليل أسايس 
ف عن كثب، املشلك ما بقاش كبري، مبعىن أن وهو اUو� تتابع هذا املل
 1500ما حاطش مشلك،  3083أ� كنقول . حىت واحد ما سكن، ال

، ولكن البايق أ� متفق معك، واكين الزتام دÞلنا دÞل املتابعة 1583و
  .اليومية لهذا املوضوع وفق ما ينص عليه دفرت التحمالت

  .شكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رشكرا السـيد الوزي

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار تعقيب

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
أ� كنت متيقن حيh اتصلوا يب هؤالء اإلخوان بأن معمك سـنجد احلل، 
ولكن اآلن، السـيد الوزير، سـتجدون إن شاء هللا احلل يف صاحل 
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احلكومة، ولكن هدوك املغاربة، هدوك املرضورين اآلن، هدوك اليل 
كنني يف الكراء، هدوك اليل �عوا حوجياهتم وبقاوا تيتسـناوا، هدوك اليل سا

وتيخلصوا الكراء، شكون اليل مدمر؟  Les traitesاآلن تيخلصوا 
وليداهتم وعائالهتم واملدارس دÞل أوالدمه، هذا لكيش شكون اليل غادي 

  خيلصوا؟ 
د واش هذا الرشكة، الوقت اليل دوزتوا معها هاذ العقدة، السـي

  الوزير، واش ما خديتوش الضام�ت؟ 
أ� تنعرفمك بأنمك أنمت ماهرين يف هذا املواضيع وكتاخذوا احلذر، واش ما 

؟ هادو عائالت، هادو ..خذيتوش معها الضام�ت �ش ميكن لهؤالء املغاربة
، نديروا غري لعائ[ واحدة، ولكن دا� راه يش 3500مشات مهنا  1700
  .ترشدةعائ[ اليل لكها م  3500

، أ� كنعرف بأن سـيد� هللا 300، غري 200، غري 100إىل رشد� غري
ينرصو، الغرض دÞلو أنه لك مغريب يكون عندو سكن الئق، أنÖ حاولتوا 

  . ومشيتوا يف هاذ السـياسة وأ� تنشكرمك علهيا، واحنا تنصفقو لمك
ايش ولكن يف هاذ القضية، املغاربة يترضروا، كنبغيوك السـيد الوزير م

تعمل مع هذيك الرشكة �ش هادوك الناس يتعوضوا أو يتصاب هلم يش 
  . حل أو تعطهيم هلم فني يسكنوا مؤقتا

تصور عائ[ اليل يه اآلن ما عندهاش ما �لك ألنه كتخلص 
وإىل ما خلصاتش الطريطة غادي مييش لهيا لك يش، وإىل ما " الطريطة"

ها أوالدها، هذا اليش لكه خلصاتش عىل أوالدها املدارس غادي خيرسوا ل 
تيخصنا نصيبو G حل، وعند� الثقة يف الوزير دÞل سـيد� أنه غادي 

  .يصيب مع هذا الناس حل إن شاء هللا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير، يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  . را السـيد املستشارشك

. األشـياء كمتيش تدرجييا. مرة واحدة 6000املوضوع ما مطروحش ل 
اليل اكن من املفروض أن يتعطاومه املفاتيح دÞل الشقق هام اليل اكنت 

األوائل دÞل  150عندمه األسـبقية اآلن يف بداية التوزيع، أ� قلت � أنه 
ي يتضخم املشلك إىل ما ساكن �مسـنا جالسني يف املنازل دÞهلم، غاد

مع مرور الوقت، ولكن اآلن مازال املشلك ما  - وعندك الصح  - تدخلناش 
  .مطروحش �حلدة و�حلجم دÞل هذا األرقام اليل مسـتحرضيهنا اليوم

اكين مشلك دÞل رشكة أجنبية مع الزبناء دÞلها فT يتعلق بإعطاء 
مع الزبناء، اUور دÞلنا،  املفاتيح دÞل الشقق يف األوقات اليل الزتمت يه

دÞل اUو�، خاصنا حنميو املسـهت�، حنميو كذ� امجليع، وهذا ما سوف 

  . نقوم به وما نقوم به اآلن بتعاون مع السـيد املستشار احملرتم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

ية ا>الية، السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمن 
إدريس الرايض، : حول األحياء الصناعية، للمستشارين احملرتمني السادة

عبد ا>يد املهايش، نور اUين براكع، عادل املعطي، احلسني نبيه، أمحد 
الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، احلسني احلداوي، احلبيب 

ر المنييل، البشري أهل الزوييك، معر اجلزويل، ابراهمي بنديدي، عبد القاد
حامد، محمد جبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد الhوي، أمحد 
التويزي، محمد �ضومانت، عبد الرحمي الرشقاوي، حسن أوتغلياست، 

  .املهدي زركو
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار 

        ::::املستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييل
  سم هللا الرمحن الرحميب 

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة، 

  السـيد الوزير،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم، 

سؤالنا هو خلق أحياء صناعية للصناع التقليديني، وكام تعلمون السـيد 
دي الوزير، اUور دÞل قطاع الصناعة التقليدية اليل هو تيلعب دور اقتصا

لهذا، السـيد الوزير، احنا لقينا عليمك هذا . واجÖعي وكذ� تروجيي
السؤال عىل أساس املشالك اليل تيعيشوها الصناع التقليديني يف األحياء 

  . السكنية مع الساكن وتتكون مضايقة من طرف هذا الساكن
لهذا، السـيد الوزير، كنلمتسو منمك �ش تشوفوا حق هاد الصناع 

 خلق أحياء صناعية، ولو ا>هودات اجلبارة اليل اكينة، البد التقليديني يف
بغينا مثال خلق أحياء صناعية، لهذا كنلتسمو منمك، السـيد الوزير، أشـنو 

  هو اKطط أو التصور دÞلمك لهذه الفئة دÞل الصناع التقليديني؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .لوزير، لإلجابة عىل السؤالاللكمة لمك، السـيد ا

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  . شكرا
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املوضوع دÞل املناطق الصناعية بصفة عامة أو املناطق دÞل الصناعة 
التقليدية ورضورة توزيعها توزيعا عادال يف لك ا>االت، وجيب أن تكون 

 -مع األسف  -يع، ولكن هذا ممتىن دÞل امجل . مرتبطة �ألحياء السكنية
السـيد املستشار، حنن حنتمك لتصاممي الهتيئة، وهاد تصاممي الهتيئة يه اليت 
حتدد التنطيق، يه اليل كتقول أودي هنا جتي منطقة صناعية، وهنا جتي 
منطقة الصناعة التقليدية، وهنا منطقة دÞل السكن، وهنا مرافق معومية 

  ...إخل
دامئا حني ألتقي يف اللجان، أ�شد الغرف  وهاذ الو5ئق دÞل التعمري،

املهنية لكها مبختلف املهن دÞلها أهنا تتبع و5ئق التعمري حني نكون يف مرح[ 
صنعها وإحدا�ا، �ش الغرف توضع الرشوط دÞلها، توضع املقرتحات 
دÞلها، توضع كذ� املمتنيات دÞلها يف مرح[ إعداد و5ئق التعمري، اليل يه 

  .نظم فT بعد إحداث املشاريعاليل كت 
مفا كميكنش مثال اUو� أو القطاع اخلاص يرشي واحد امخلسني أو مائة 
هكتار ملرشوع معني ويكون عندو إلزام أنه حيدث منطقة دÞل الصناعة 
التقليدية فهيا إىل ما اكنتش وثيقة التعمري املرجعية اليل علهيا خذا الرخصة ال 

  .الصناعةتتوقع إحداث منطقة دÞل 
هذه من �ة، من �ة 5نية كذ�، أ� كنوجه نداء للمسؤولني دÞل 

بقاوا يف العمل اÓي أحدثمت من أجc، : الوزارة و>موعة العمران، كنقول هلم
حفاولوا دامئا إىل اكن يف قلب الرب�مج دÞلمك، منطقة صناعية أو منطقة 

حتدثوا السكن والصناعة، دÞل الصناعة التقليدية، إلزايم تقومون به �ش 
ولكن إىل اكنت منطقة صناعية جمردة ال عالقة لها �ملواضع اليل يه من 
أجلها حتدثت ا>موعة دÞل العمران، خليوا هذا املوضوع لألهل دÞلو 

  .والناس املتخصصني فيه
احنا، منذ إحداث مجموعة العمران، فقط جوج دÞل املناطق الصناعية 

بنجليق وجوج دÞل املناطق صغرية جدا يف مدينة : اليل حدثنا اليل يه
، 2000فاس يف إطار املراجعة، قدمية هاذ املشاريع قدمية جدا، قبل سـنة 

يف إطار الرب�مج املندمج دÞل رد »عتبار للمدينة العتيقة ملدينة فاس، 
ولكن من بعد ما اكنش هناك برامج خاصة لهذا املوضوع، إال اكنت هناك 

  .مناطق الصناعة التقليدية يف قلب الربامج دÞلنا برامج دÞل
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييلاملستشار السـيد عبد القادر المنييل
  . شكرا السـيد الوزير عىل الرد دÞلو

كتقوم به، ولكن احنا  يف احلقيقة احنا تنعرفو الوزارة دÞلمك اUور اليل
�لنسـبة لنا هذه الفئة دÞل الصناع التقليديني اليل هام مثال صناع دÞل 

هاذ الصناع . الصناعة اإلنتاجية الفنية وكذ� الصناع دÞل الفئة اخلدماتية
البد  - من طبيعة احلال، السـيد الوزير -هاذو اليل هام فرادى، واحنا 
  .مومهحنرتمو تصاممي الهتيئة، البد حنرت 

احلوز، -�نسـيفت-�ة مراكش: غري احنا �لنسـبة لنا عىل سبيل املثال
احنا كنعرفو العمران واUور اليل تتلعب يف األحياء اليل تيتخلقوا أو يف 

  . املناطق الصناعية أو خلق حمالت لهاذ الصناع
ولكن، السـيد الوزير، راه ما اكفيينش من أجل مثال »كتظاظ اليل 

صناع يف مدينة مراكش، حسب »قتصاد اليل كريوج يف أصبح دÞل ال 
مدينة مراكش، لهذا، السـيد الوزير، احنا اكين واحد ا>هود من طرف 
العمران ما تنكروهش من طرف الناس اليل مسؤولني، اليل هام يف األحياء 
اليل ختلقت أو ال جتزئات تيخلقوا هاذ األحياء الصناعية، ولكن راه ما 

  . اكفيينش
ا تنطلبو وتنلمتسو من السـيد الوزير �ش Þخذ بعني »عتبار هذه احن

الفئة دÞل الصناع التقليديني وبغينا هذاك »كتظاظ أوال هذاك اخلصاص 
اليل خاص، بغينا �ش أنÖ، كوزارة، حتدثوا لينا مناطق اليل يه يتوسعوا 

وا من فهيا هاذ الصناع وما يبقاوش مشالك مع الساكن اليل هام تيتضايق
  . طرفهم

لهذا، هذا طلب منا، واحنا تنشكرومك عىل العمل اليل كتقوموا به، 
وكذ� تنشكرو حىت العمران أو الناس اليل هام مسؤولني يف هذا املدينة 
رامه اخذين بعني »عتبار، ولكن اكين واحد العدد دÞل الصناع اليل هام 

يقة يف األحياء خاصهم حمالت، وما لقاوش فني يشـتغلوا، وتيلقوا مضا
  .السكنية مع هذا الصناع

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .لمك اللكمة السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  .وصلت، جسلت. شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية  السؤال اخلامس
ا>الية حول ختصيص فضاء للصناعة التقليدية �لقطب املغريب املرتقب 

أمحد الرسغيين، : إحداثه مبدينة آسفي، للمستشارين احملرتمني السادة
احلبيب بن الطالب، محمد بن مسعود، عبد القادر الربييك، محمد العقاوي، 

، امليلودي عفوت، عبد هللا عباد، محمد املنصوري، عالل أمحد السـنييت
العزويين، احلبيب النواس، ابراهمي احلب، بنونة معر الوريدي، مصطفى 
الرداد، جامل اUين أربعني، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، عبد 
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  . السالم بلقشور، عبد الفتاح عامر وأمحد احلنصايل
  .تفضل السـيد املستشار. سط السؤالفليتفضل أحد املستشارين لب 

        ::::املستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الرسغرسغرسغرسغيينيينيينيين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيد الوزير احملرتم،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارون،
لقطاعات ببالد�، فزÞدة عىل إن قطاع الصناعة التقليدية يعد أحد أمه ا

وضعيته اخلاصة يف قلوب املغاربة نظرا للحموالت الثقافية والتارخيية اÓي 
  .خيزتهنا، فإن G أمهية �لغة يف النسـيجني »قتصادي و»جÖعي

غري أن هذا القطاع الزال يعاين من عدة معوقات، ال جمال Óكرها 
يبه يف سـياسة التدبري ا>ايل اليت اليوم، لكن ما يزيد يف تعميقها هو تغي 

تعمتدها السلطة اKتصة �لتمنية ا>الية، مما سامه يف فوىض اÓي أحضت 

تعرفها املدن املغربية بفعل اختالط فضاءات السكن بفضاءات اإلنتاج 
  . �لفضاءات اخلرضاء وغريها

ا يف وهذا يعد تراجعا ملموسا يف التدبري ا>ايل، اÓي اكنت تعرفه مدنن
العقود السابقة، حيث اكنت فضاءات اإلنتاج حمددة بشلك دقيق �ملدن 

  .املغربية كأحياء احلدادين والنجارين إىل غري ذ�
ويف هذا اإلطار، فإن وزارتمك مقب[ عىل خلق قطب حرضي جديد 

واÓي سوف ميتد " سـيدي بوزيد"يف مدينة آسفي و�لضبط يف منطقة 
  . عىل عدة هكتارات

  : ئلمك السـيد الوزير احملرتمÓا نسا
إىل أي حد مت التفكري يف ختصيص فضاء للصناعة التقليدية �لقطب  -

  احلرضي املذكور؟ 
  وما هو حزي هذا القطاع يف سـياسة تدبري التمنية ا>الية؟ -

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .بة عن السؤالاللكمة لمك، السـيد الوزير، لإلجا

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  .شكرا

اكن هذا املوضوع طلب دÞل اليس الرسغيين منذ دامئا، وميكن يل أن 
أخرب اليس الرسغيين أنه هادي واحد ا>موعة دÞل األÞم مت الرتخيص 

، ويف هاد »متداد دÞل "سـيدي واصل"لالمتداد دÞل احلي الصناعي 
راين اتصلت مع مجموعة العمران هاد " سـيدي واصل"احلي الصناعي دÞل 

الصباح، ورامه يف انتظار أنمك تزنلوا هلم امللف من أجل إحداث وحدة 
لإلنتاج، ألن اكين اإلنتاج وحمالت للتقدمي وللبيع، ألنه ما نساوش املوضوع 

  . دÞل اآل5ر السلبية دÞل اإلنتاج فT يتعلق �لبيئة
ا، فT يتعلق �إلنتاج اكين اآلن إماكنية دÞل إجناز وحدات دÞل ولهذ

الصناعة، اكينة يف هاد املناطق الصناعية اجلديدة، راه املسؤولني دÞل 
        .العمران يف عني املاكن كينتظروا أنه تزنلوا هلم ملف

فT يتعلق �حملالت دÞل البيع، املنطقة اليل قلت، القطب احلضاري 
جود يف شامل املدينة اليل هو سـيدي بوزيد واليل اعطى اجلديد املو 

»نطالقة دÞل األشغال صاحب اجلال�، هادي، أوال، واحد املنطقة 
بعيدة عىل وسط املدينة، صعيب أنه ال السـياح وال الزوار بصفة عامة 

  . ميشـيوا لها
5نيا، املنطقة دÞل الساكن أساسا مايش دÞل األنشطة، ولكن رمغ 

ودين أنه نبحثو اإلماكنية دÞل إحداث منطقة دÞل السكن لفائدة ذ� موج
الصناع دÞل اخلزف يف الطوابق، ويف الطوابق السفلية يكون منطقة دÞل 
عرض املنتوجات دÞل اخلزف، إلحداث واحد القرية مثال، حبال اليل اتفقنا 

  .أ� وإÞك فT قبل، إحداث قرية دÞل اخلزف
5لثة دÞل أنه يف املنطقة دÞل املنطقة العمرانية كذ�، هناك إماكنية 

اجلديدة اليل موجودة يف احلي احملمدي اليل هو املطار القدمي، واليل كذ� 
اطلع عليه صاحب اجلال�، نرصه هللا، يف الزÞرة األخرية دÞل مدينة 
آسفي، فهاد املنطقة كذ� حنن مسـتعدون، وهاد اليش اليل تنقولو راه 

  . مني به، وحنن عىل اسـتعداد لÑراسة دÞلواحنا ملزت 
كذ�، يف إطار إحداث هاد املنطقة اجلديدة، اكينة إماكنية إلحداث 
قرية للخزفيني والصناع التقليديني اخلزفيني، ولكن مايش لإلنتاج، لعرض 
املنتوجات، اإلنتاج خاصو يكون يف مناطق خمصصة، اعتبارا لÑخان اليل 

  .اإلنتاجكيحدثوا املعامل دÞل 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الاملستشار السـيد أمحد الرسغرسغرسغرسغيينيينيينيين
أوال، تنشكرو السـيد الوزير احملرتم عىل لك الشجاعة دÞلو، وعىل حسن 

  .العمل دÞلو ولك ما تيقوم به من جمهودات جبارة يف هاد امليدان
ري أمتىن، كام قال األخ والصديق دÞيل اليل هو اليس المنييل، خاصنا غ

Úام تنديرو تتكون واحد املعامر دÞل . أحياء اليل تكون للصناعة التقليدية
  . واحد املدينة، خاص يكون خلق دÞل معامر � الصناعة التقليدية

دن ميل تنشوفو املدن العتيقة، امل: غادي نعطيك مثل، السـيد الوزير
العتيقة اليل خلت لنا اليوم أحياء اليل يه مكآثر �رخيية وتزار بوفد كبري من 
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السواح، ميل تنقول املدينة العتيقة حبال فاس أو مراكش أو آسفي، كذ� 
اليل هو موجود فيه تل دÞل اخلزف بواحد الصفة منفردة يف اUول، اكينة 

رخيية اليل تعطت فهيا تل اليل عندو تقريبا من عهد الفينيقيني، مآثر �
  . القمية

ولهذا احنا اليوم، كيف هاد الناس خالوا لنا اجلدود دÞولنا، خالوا لنا 
اليوم اكين تطور آخر يف البناء، خاصنا هاد .. هاد املآثر، خاصنا حىت احنا

  . الناس أوالد� خنليو هلم حىت احنا واحد املآثر �رخيية
نطقة اخلرضاء واملنطقة الصناعية، أي � تيدار، مدينة تدار، تدار امل 

معر� ما تنخممو يف املنطقة دÞل احلرفيني ومع ذ� تنعرفو حرف الصناعة 
التقليدية اليل يه تتوفر واحد العدد دÞل الشغل اليل يه تتعمل، تنتج، 

داخ[ يف النسـيج »قتصادي يف النسـيج »جÖعي، ولهذا خاصنا .. تدير
العناية الاكم[، وتنعرفو امجليع تيحن علهيا، نعطيوها لك ما تسـتحق من 

  .ولهذا خاصنا حننو علهيا �لفعل، ونزيدو هبا القدام
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .لمك اللكمة السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  . شكرا

ملستشار اليل وضع السؤال اآلن، وال بغيت فقط نطمأن السـيد ا
املستشار اليل قبل منه، يف املواضيع »ثنني املتعلقة �ألحياء دÞل الصناعة 
التقليدية، ألقول G أن هناك معل مشرتك بني وزارة اإلساكن والتعمري 
والتمنية ا>الية وكذ� كتابة اUو� امللكفة �لصناعة التقليدية، وهناك معل 

ثف، بدينا كنوصلو للنتاجئ األوىل، و»قرتاحات املشرتكة مشرتك مك 
كتصب �لضبط يف التوجه دÞل »قرتاحات اليل جاوا من طرف السـيدين 

  .املستشارين
وسوف نعلن قريبا حىت تطيب امللفات وتوجد، وسوف خنربمك مبا وصلنا 
إليه كعمل مشرتك، ال من اجلهة دÞل كيف ممكن أن اإلساكن والتعمري 

لتمنية ا>الية تساند الصناعة التقليدية، وكيف ممكن أن الصناعة التقليدية وا

وخاصة الصناعة التقليدية اليل حترض لفائدة البناء من خشب وجÑ وزليج 
  .بÑي ورخام إخل، كيف ممكن تساند احلركة العمرانية املغربية

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . سامهتمك معناشكرا السـيد الوزير، كام نشكرمك عىل م 

وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الشـباب والرÞضة، حول 
امليلودي عفوت، خريي : وضعية فرق الهواة للمستشارين احملرتمني السادة

بلخري، موالي ادريس احلسـين العلوي، إبراهمي احلب، معر بنونة لوريدي، 

جادي، محمد عبده عز محيد العكرود، عبد الفتاح عامر، عبد امحليد البو 
اUين، العريب الهرايم، أمحد السـنييت، مصطفى الرداد، عبد السالم 

  .بلقشور، محمد العقاوي، أمحد اUيبوين، حلسن بيجديكن ومحمد املنصوري
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار 

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .شكرا السـيد الرئيس

  ة الوزيرة،السـيد
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون،
هذا السؤال املتعلق �لرÞضة طرحه فريقنا، فريق التجمع واملعارصة، 
حول ما نتج عنه أو يف بعض النقط اليت نتجت عن املناظرة الوطنية 
األخرية، اليت عقدت مبدينة الر�ط، وكذ� انسجاما مع الرسا� امللكية 

  .حول الرÞضة الوطنية
قلنا هذا القطاع، السـيدة الوزيرة، منذ أن عينمك صاحب اجلال� نرصه 
هللا عىل هذا القطاع عرف تغيريا كبريا، وعرف أيضا حيوية ونشاطا 
والتأمت بذ� العائ[ الرÞضية مع عائ[ الشـباب املغريب، و�Ó أمسيه 
بوزارة الشـبيبة والرÞضة، حيث عرف هذا القطاع حركة دؤوبة دقت 

هبا �قوس خطر اندحار قطاع الرÞضة، مجيع الفعاليات الرÞضية مبوج
  . الوطنية، وكذ� عرب عهنا أيضا عن طريق الوسائل اإلعالمية

و�لنظر إىل ا>هودات اجلبارة اليت مقمت هبا، السـيدة الوزيرة، عىل 
صعيد خمتلف �ات وأقالمي اململكة املغربية، حيث اسـمتعمت بإمعان إىل مهوم 

الفاعلني يف قطاع الرÞضة وتوجمتوها مبناظرة وطنية �رخيية، اكنت مجيع 
بداية انطالقهتا الرسا� امللكة املدوية اليت أماطت اللثام عن الوضعية 
املزرية للقطاع الرÞيض وخشصت الوضع احلقيقي املرتدي لهذا القطاع، اكن 

  .أبرزها هو غياب المتويل
جت هبا املناظرة الوطنية هو واكنت من مضن هذه التوصيات اليت خر 

»عتناء بفرق الهواة وفرق األحياء وإعطاهئم اإلماكنيات الالزمة Uمعها 
نفاجئ بقرار  - مع األسف الشديد  - لتكون رشايني الفرق الوطنية، ولكن 

اجلامعة امللكية اليت طرحت نظام األشطر، اÓي يسـتحيل معه أن تنهتـي 
Þيض، نظرا لغياب اإلماكنيات املالية الفرق الوطنية للهواة مومسها الر

  .الالزمة
  : و�Ó نسائلمك، السـيدة الوزيرة

  ملاذا ال تعمتدون نظام اجلهوية كقاعدة النطالق مومس الهواة الرÞيض؟  -
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة، لإلجابة عىل السؤال
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        ::::لسـيدة نوال املتولسـيدة نوال املتولسـيدة نوال املتولسـيدة نوال املتولكلكلكلك، وزيرة الشـباب والرÞضة، وزيرة الشـباب والرÞضة، وزيرة الشـباب والرÞضة، وزيرة الشـباب والرÞضةاااا
  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف البداية، أود أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل اهÚÖم 

  . �لرÞضة بصفة عامة ورÞضة كرة القدم عىل وجه اخلصوص
ؤالمك املتعلق بوضعية فرق الهواة ومبدى إماكنية اعÖد وجوا� عىل س

نظام اجلهوية النطالق مومس الهواة الرÞيض، أحيطمك علام أن موضوع 
اجلهوية يعد من اUعامئ األساسـية اليت ارتكزت علهيا اإلسرتاتيجية الوطنية 

، اليت اكنت منبثقة عن املناظرة الوطنية 2020للرÞضة يف أفق سـنة 
أكتوبر من  25و 24اليت نظمت مؤخرا مبدينة الصخريات يوم  للرÞضة

  . السـنة الفارطة، وكذ� التوصيات متاع الرسا� امللكية السامية
هذا، وكينقسم نظام البطو� الوطنية إىل بطو� ا>موعة الوطنية لكرة 

بقسمهيا األول والثاين، وبطو� ا>موعة الوطنية لكرة القدم " النخبة"القدم، 
، اليت تضم أربعة أشطر يف القسم الوطين األول ومثانية أشطر يف "هواة"

  .القسم الوطين الثاين
وكيتوفر نظام البطو� كذ� عىل بطو� القسم الرشيف، اليل كينظم عىل 

 11صعيد العصب اجلهوية لكرة القدم واليل كتبلغ عدد العصب دÞلها 
عصبة، قياسا  16إىل  عصبة، وكنأملو �ش أن هاد العدد يوصل مسـتقبال

بعدد �ات اململكة املغربية، وذ� تفعيال ملضامني اإلسرتاتيجية الوطنية 
، واليل كهتدف إىل الرفع من عدد 2020 -كام قلت  - للرÞضة يف أفق سـنة 

  .دÞل النقط، ومن بيهنا عدد املسـتفيدين واملامرسني
اث كتجدر اإلشارة كذ� إىل أن إنشاء العصب اجلهوية أو إحد

مجموعات يأخذ دامئا بعني »عتبار مجموعة من املعطيات اليت تتوافق 
وإماكنيات النوادي وكذ� إماكنيات امجلعيات، من مضهنا عدد الفرق اليل 
كتتواجد �جلهات وكذ� املسافات الفاص[ ما بني املدن اليل كتنمتي لهيا 

  .هاد الفرق وكذ� املسـتوى التنافيس للفرق
ملديري للمجموعة الوطنية لكرة القدم هواة أن قدم واحد وسـبق للمكتب ا

املرشوع أمام أنظار اجلامعة يقيض بتقليص عدد األندية التابعة لهذه 
  . ا>موعة

ويف هاد الصدد، قررت اجلامعة امللكية لكرة القدم، خالل »جÖع 
من السـنة الفارطة، اÓي خصص Uراسة  2008نونرب  14دÞلها اليوم 

  :ت مجموعة أندية الهواة اعÖد التقسـمي التايلمقرتحا
�دي  737أوال، األندية النشـيطة عىل املسـتوى الوطين، والعدد دÞلها 

  :موزع عىل الطريقة التالية
  هناك أندية ا>موعة الوطنية دÞل كرة القدم النخبة؛ -
  أندية كذ� ا>موعة الوطنية لكرة القدم هواة؛  -
 .ية لكرة القدمأندية العصب اجلهو  -

فT خيص ا>موعة الوطنية لكرة القدم النخبة، كتضم القسم الوطين 
 �18دي، والقسم الوطين الثاين  16األول والعدد دÞل النوادي كيوصل 

  . �دي
�دي يف القسم  48أما أندية ا>موعة الوطنية لكرة القدم هواة فكيضم 

  .ثاين�دي يف القسم الوطين ال  80الوطين األول و
  .�دي 575فT خيص أندية العصب اجلهوية لكرة القدم فكتضم 

هذا، وكيبقى التفكري يف تطوير املامرسة متاع الرÞضة عىل الصعيد 
  . اجلهوي دامئا مطروح لÑراسة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::لسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشاملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
مشكورون، السـيدة الوزيرة، عىل هذا اجلواب حول السؤال املطروح 

فكام تنعرفو، السـيدة الوزرة، بأن الهواة وفرق . املتعلق بتشجيع فرق الهواة
األحياء املتواجدة يف ختوم األحياء الشعبية ويف البوادي ويف األحياء الراقية 

رشايني اليت تغذي الفرق الوطنية، وغريها، فهـي النواة األساسـية، ويه ال 
ويه اليت تغذي الفرق الكربى، لتصل إىل النجومية وإىل املشاركة عىل 

  .املسـتوى الوطين وعىل املسـتوى اUويل
كام  - ف��، السـيدة الوزيرة، جيب »عتناء هبذه الفرق وختصيص 

حية اUمع املايل واUمع أيضا حىت من �حية التدريب ومن � -أرشت إلهيا 
التكوين وإرشاكهم أيضا يف دورات تدريبية وتكوينية، ليسـتفيدوا مه بدورمه 

  . من هذه التداريب تأهيال إىل أن ينخرطوا وأن يصبوا يف الفرق الوطنية
وكذ�، هناك أيضا امجلعيات الرÞضة اليل يه موجودة، اليل كÖرس 

، حىت يه أيضا الرÞضة يف بعض األندية الصغرية، اليل كتكون يف األحياء
جيب أن يعتىن هبا وتأخذ الوزارة بيدها وتشجع، ألهنا يه بدورها تشارك 
وتسامه يف رفع الراية املغربية، سواء اكنت األلعاب امجلاعية أو األلعاب 

  .الفردية اليل يه ألعاب القوى أو غريها
وحىت ديك النوادي الصغرية اليل قلت، السـيدة الوزير، هادي خاص 

لها واحد املنحة تكون سـنوية، وكذ� جيب مصاحبة هذه  البد ختصيص
دÞلها مزÞن  CVاألندية اليل يه عندها مثال الرصيد دÞلها واليل عندها 

واليل عندها أبطالها واليل عندها املشاركة دÞلها واليل عندها العطاء دÞلها 
  .خاصها تدمع

  .وشكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . املستشارشكرا السـيد 

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة، يف إطار الرد عىل التعقيب
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        ::::السـيدة وزيرة الشـباب والرÞضةالسـيدة وزيرة الشـباب والرÞضةالسـيدة وزيرة الشـباب والرÞضةالسـيدة وزيرة الشـباب والرÞضة
ما سوف أقوG يتعلق �إلطار اجلديد اÓي تعيشه اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم، وأكيد مبجيء اليس عيل الفايس الفهري الرئيس اجلديد، 

Tضة هناك تصور جديد وتوجه جديد فÞخيص اإلقالع احلقيقي �لنسـبة لر 
كرة القدم، وأكيد غادية تكون واحد العناية فائقة فT خيص إحياء كرة القدم 

وكنمتىن أن . يف األحياء والنوادي عىل صعيد مجيع �ات اململكة املغربية
  .تكون واحد القفزة نوعية، فT خيص ما جاء قوG من طرفمك

  .وشكرا 

        : : : : ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  . شكرا السـيدة وزيرة الشـباب والرÞضة، كام نشكرك عىل مسامهتك معنا

وننتقل إىل األسـئ[ املو�ة إىل السـيد اكتب اUو� Uى وزير الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة امللكف �ملاء والبيئة، وعددها ثالثة وسيتوىل اإلجابة 

  .ية ا>اليةعهنا �لنيابة السـيد وزير اإلساكن التعمري والتمن 
السؤال األول املوجه إىل السـيد اكتب اUو� Uى وزيرة الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة امللكف �ملاء والبيئة، حول مشالك غابة معمورة 

عبد الكبري برقية، الطاهر : البيئية والبرشية، للمستشارين احملرتمني السادة
د اخلريف، يوسف التازي، الفياليل، بنعيىس بزنروال، محمد األنصاري، أمح

محمد كرمين، محمد العزري، محمد السويس، الطيب املوساوي، عبد العزيز 
العزايب، عبد الغين ماكوي، محمد بلحسن خيري، محمد أبو الفرج، اكيف 
الرشاط، عيل قيوح، عبد امحليد بلفيل، العريب سديد وعبد اللطيف 

  . أبدوح
  .تفضل السـيد املستشار فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال،

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
-ال خيفى عىل أحد األمهية البالغة اليت متثلها غابة املعمورة جبهة الر�ط

 زعري بصفة خاصة، و�ملغرب بصفة عامة، إال أن »سـتغالل-زمور- سال
واإلتالف املفرط لألجشار قلص مساحهتا بشلك مريب يبعث عىل القلق، 

، أصبحت اآلن ال 1953ألف هكتار، معايل الوزير، سـنة  133مفن بني 
متثل إال نصف مساحة األجشار، �لرمغ من محالت إعادة التشجري اليت 
قامت هبا املندوبية السامية للمياه والغا�ت مشكورة، غري أن »سـتزناف 

زال قامئا، وإن مدينيت سال والر�ط وما تعرفه من مشاريع مربجمة عىل ال
  . ضفيت أيب رقراق Úددة �لرمال إذا اسـمتر هذا الزنيف

ولإلشارة كذ�، من الناحية البيئية، فإن بعض أنواع أجشار 
األواكلبتوس اÓي أقدمت عىل تشجريه إدارة املياه والغا�ت ال يصلح 

راسة ميدانية من مراكز دولية، مما هيدد مبعض[ لتغذية النحل، حسب د
  . بيئية خطرية

ومن اآلفة اخلطرية كذ� »سـتغالل غري املنظم والقطع املفرط لألجشار يف 
  . هته الغابة من طرف بعض قاطين الغابة

وحفاظا عىل التوازن البييئ من �ة، وعىل حقوق هؤالء القاطنني من 
ديد من الفعاليات املدنية، نقرتح إجياد حل �ة أخرى، ونزوال عند رغبة الع

لهذه الساكنة، كام نقرتح ختصيص مساحات لزرع نوع من األجشار ذات منو 
  . رسيع وخمصص لالسـتغالل املزنيل والصناعة اخلشبية

ويف هذا الباب، نقرتح عليمك كذ� العناية أكرث �ألعوان وحراس 
عن اإلغراءات اليت يقدÚا هلم  الغابة وحتسني وضعيهتم املادية، حىت يرتفعوا

  . مسـتغلو الغابة بعني املاكن
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، لإلجابة عن السؤال

السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى 
        ::::بيئة، امللكف �ملاء والبيئةبيئة، امللكف �ملاء والبيئةبيئة، امللكف �ملاء والبيئةبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوزيرة الطاقة واملعادن واملاء وال وزيرة الطاقة واملعادن واملاء وال وزيرة الطاقة واملعادن واملاء وال وزيرة الطاقة واملعادن واملاء وال 

ألف هكتار، وتعترب مصدر عيش  132غابة املعمورة متتد عىل مساحة 
ألف نسمة، كام أهنا تسامه يف اإلنتاج الغابوي  300لساكنة تقدر ب 

مليون  77الوطين حبوايل النصف، متكن عائدات بيع منتجاته من توفري 
  . ة املعنيةدرمه سـنوÞ لفائدة مزيانيات امجلاعات القروي

، انطالقا من 2008وبإصدار الرمس العقاري لغابة املعمورة سـنة 
مساحهتا األصلية، يتضح أن هذا ا>ال الغابوي مل خيضع ألي تقلص أو 
اقتطاع لفائدة أي اكن، بل عكس ذ�، مكنت ا>هودات املبذو� من 

هذا  طرف املندوبية السامية للمياه والغا�ت وحماربة التصحر من تأمني
  . العقار بصفة هنائية

هذا، وقد أعدت املندوبية السامية خمططا شامال يبلغ غالفه املايل 
 2005مليون درمه إلعادة تأهيل هذا ا>ال الغابوي، للفرتة ما بني  280

ألف هكتار، يرتكز عىل ختليف وتوسـيع  20عىل مساحة تقدر ب  2014و
ة لهذا الصنف، عىل أن ختصص جمال البلوط الفليين يف لك املناطق املالمئ

املناطق األخرى، وخاصة �ملعمورة الرشقية، لتكثيف التشجري بأصناف 
أخرى ذات المنو الرسيع، بغية ختفيف الضغط عىل التشكيالت الغابوية 

  .للبلوط الفليين
ولضامن إجناح هذا الرب�مج الطموح، اÓي جسل خالل سـنوات 

هكتار، هناك عدة تدخالت آالف  10إجناز برامج مهت  2005-2008
  : مصاحبة نذكر مهنا

  تأمني امل� الغابوي للمعمورة عرب التحفيظ العقاري؛  -
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إنشاء وصيانة التجهزيات الغابوية، وخاصة مهنا املتعلقة �لوقاية من  -
  احلرائق؛ 

  .تكثيف التدخالت لتحسني اإلنتاج والوقاية من األمراض -
تنظمي مسامهة الساكنة عن طريق  كام �درت املندوبية السامية إىل

دÞل  8عقود رشاكة مع : إعداد مشاريع جمالية، أبرمت حولها عدة عقود
تعاونية غابوية، وقد  20ا>موعات ذات املنفعة »قتصادية تتشلك من 

أرسة من هذه املشاريع التشاركية اليت مهت حوايل  1100اسـتفادت حوايل 
اكة عن نتاجئ جد Úمة، سواء ألف هكتار، وقد أسفرت هذه الرش  16

  .�لنسـبة للغابة، حيث مت القضاء عىل اKالفات الغابوية بصفة شـبه �مة
ألف يوم معل،  145أما �لنسـبة للساكن اÓين اسـتفادوا من حوايل 

 1600أشهر من التشغيل يف السـنة، بدخل شهري يناهز  6وهو ما يعادل 
  .درمه للك متعاون

مجعية رعوية  15رشاك الساكنة يف إحداث ويتجىل اجلانب الثاين إل
للتدبري التشاريك للمجال الرعوي، كام مت تعويض حق الرعي للمناطق 

هكتار، اسـتفادت من غالف  14500احملمية لفائدة الكسابني عىل مساحة 
مليون درمه عىل مدى السـنوات األربع املاضية، مما مكن  6.7مايل قدره 

  .ظف يف مشاريع تمنوية حمليةهذه امجلعيات من دخل إضايف يو 
أما عن شق السؤال املتعلق �جلباÞت اخلاصة �لتشجري، فليس هناك 
أي نص ميكن اعتباره عائقا أمام املستمثرين يف هذا ا>ال، بل عىل العكس 
من ذ�، متنح املندوبية السامية إعا�ت عينية ومادية لفائدة اخلواص عن 

تمتثل هذه التحفزيات يف عدة نقط، ما طريق الصندوق الوطين للغا�ت، و 

  .بقاش يل الوقت نسـتحرضها لكها
  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
شكرا معايل الوزير عىل هذا اجلواب، وحنن لكام تدخل األسـتاذ اليس 

يف مواضيع هتم وزارته، إال اكن التدقيق يف األرقام ومصداقية يف جحرية 
األرقام، ولكن اليوم نرى أن الز� أكرث من العذر، أنه نتحدث عن أمور 

  . غري حقيقية، ونتأسف أن نقول ذ�
ولقد سـبق يل أخريا يف مكناس يف املعرض اUويل، أن قدمت نفس 

املسؤولني بنفس اجلواب، واكن  السؤال أمام السـيد الوزير األول وأىت أحد
جواب السـيد الوزير األول حيh نأخذ الطائرة إىل �ريس، نرى أن هته 

  . الغابة أصبحت يف مرح[ الضياع
أال ترون، السـيد الوزير، وأنمت مسـئولون عىل قطاع � �لنسـبة 
للمعامر، أن لكام أخذمت الطائرة وأنمت ترون أن غابة املعمورة يه يف حا� 

فهمت، ولو أن التلفزييون مفتوحة .. تالف اآلن؟ عار أن نقول أن احلا�اإل
اآلن، ال هيمنا ذ�، ولكن نريد أن يعمل امجليع بأن هناك خطر، وأصبح 
الرأي اUويل هيمت بغابة معمورة، ونتأسف أن نقول بعض األمور اليت يه 

، ونقول بأنه "لقد بلغنا"اليوم لقد بلغنا، واكن علينا أن نقول . غري حقيقية
عىل لك واحد أن يأخذ مسؤوليته أمام التارخي، وال ميكن هنائيا ألي أحد 

  .أن يقول العكس عن احلقيقة اليت نعشـهيا
  .شكرا معايل الوزير

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، يف إطار الرد عىل التعقيب

ري والتمنية ا>الية، نيابة عن السـيد اكتب ري والتمنية ا>الية، نيابة عن السـيد اكتب ري والتمنية ا>الية، نيابة عن السـيد اكتب ري والتمنية ا>الية، نيابة عن السـيد اكتب السـيد وزير اإلساكن والتعمالسـيد وزير اإلساكن والتعمالسـيد وزير اإلساكن والتعمالسـيد وزير اإلساكن والتعم
        ::::اUو� Uى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةاUو� Uى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةاUو� Uى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةاUو� Uى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة

متاما، ولكن اآلن انتقلنا من منطق سؤال ملعرفة احلقيقة إىل موضوع 
5ين، واش هاد املعلومات اليل أتت هبا كتابة اUو� واملندوبية السامية 

ام حقيقية أم ال؟ وهذا موضوع، أ� سوف أبلغه بأمانة، وأقرتح واش يه أرق
  .عىل جملسمك أن يعيد برجمة هذا السؤال ملعرفة حقيقة هذه األرقام

  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد اكتب اUو� Uى وزيرة الطاقة 
ف �ملاء والبيئة، حول احلرائق اليت عرفهتا واملعادن واملاء والبيئة، امللك

أمحد القادري، اكيف الرشاط، عزيز : بالد�، للمستشارين احملرتمني السادة
الفياليل، بنعيىس بزنروال، محمد بلحسن خيري، سعد بزنروال، الطاهر 
الفياليل، مصطفى ميارة، اسامعيل قيوح، محمد الفحل، محمد بنديدي، محمد 

القباج، يوسف التازي، عبد الغين ماكوي، صاحل وU العيدي، العريب 
  . داداه، بلعيد بنشميس

  .تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

  �مس هللا الرمحن الرحمي
حنن مقبلون عىل فصل الصيف، وعادة تنشوفو عدد احلرائق كتبدا 

، املضيق، شفشاون وعدة مناطق Cabo Negro: اصة يف أقالمي الشاملخ
اليل فهيا الغابة ويف تطوان عىل اخلصوص، كمتيش واحد العدد دÞل 
الهكتارات كتلف والناس كيضيعوا، وشفنا قدامنا يف الربتغال اكنت اكرثة 
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  . وطنية العام اليل فات بسبب احلرائق
  : �Ó كنوضعو السؤال اآليت للحكومة

ال  -أشـنو يه التدابري اليل اختذهتا احلكومة من أجل موا�ة الوضع  -
إذا حصلت مثل هذه احلرائق؟ �ش ما يوقعلنايش كيفام وقع  -قدر هللا 

للربتغال، وما نعاودوش نضيعو احنا يف الغابة دÞلنا اليل عند� ثروة هائ[ 
  كيخصنا حنافظو علهيا دامئا؟ 

  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، لإلجابة عىل السؤال

السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، نيابة عن اكتب اUو� Uى 
        ::::وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة

لعامل، حيث احلرائق تشلك خطرا كبريا هيدد ا>االت الغابوية عرب ا
من الغطاء  %0.03ماليني هكتار، أي ما يناهز  10جتتاح سـنوÞ قرابة 

الغابوي العاملي، وتزداد هذه الظاهرة حدة يف ا>االت الغابوية لبÑان 
 50حوض البحر األبيض املتوسط، حيث يسجل سـنوÞ نشوب حوايل 

  .ألف حريق يتسبب يف إتالف ما يناهز مليون هكتار
�، يصل املعدل السـنوي للعرش سـنوات األخرية إىل �لنسـبة لبالد

  . هكتار 3280حريق، اجتاحت مساحات يبلغ متوسطها حوايل  390
 11مبساحة تقدر ب  1983ولإلشارة فقد جسلت أعىل نسـبة سـنة 

 593مبساحة تبلغ حوايل  2002ألف هكتار، مقابل أدىن نسـبة سـنة 
  . هكتار

ساحة اليت تلهتمها احلرائق يف ومن خالل هذه املعطيات، يتضح أن امل 
هكتارات  8تضاؤل مسـمتر، حيث أن املساحات املترضرة بلغت معدل 

للك حريق، يف حني يصل معدل دول حوض البحر األبيض املتوسط إىل 
  . هكتار للك حريق 15

، يتعزز هذا »سـتنتاج حيث أنه 2008و�لنظر إىل معطيات مومس 
اون اجليد اÓي يطبع تدخل خمتلف طبقا للتصممي املديري، وبفضل التع

الرشاكء املعنيني مبحاربة حرائق الغا�ت من درك مليك ووقاية مدنية وقوات 
مسلحة ملكية جوية وقوات مساعدة واملندوبية السامية للمياه والغا�ت، 

هكتار، وذ�  1090احنرصت املساحة املترضرة بفعل احلرائق إىل حدود 
  .2008إىل غاية أكتوبر 

�ملقارنة مع حصي[  -طبعا  -رب هذه احلصي[ مكسـبا إجيابيا لبالد� وتعت
بعض بÑان احلوض البحر األبيض املتوسط، اليت تعرف غا�هتا تركيبة 

  .مشاهبة، يعين تقريبا نفس األرقام للغا�ت الوطنية املغربية
   اهـة السامية للميـا�ت، فاملندوبيـرائق الغـن حـق �لوقاية مـا يتعلـفمي

والغا�ت تعمل عىل توفري التجهزيات والوسائل الكفي[ �حلد من اندالع 
احلرائق، وذ� من خالل تعزيز دورÞت املراقبة للرصد واإلنذار املبكر 
وشق وصيانة املسا� الغابوية ومصادرة النار �لغا�ت وهتيئة نقط الزتود 

ل العدد اإلجاميل �ملاء واقتناء السـيارات للتدخل الرسيع األويل، حيث يص
  .سـيارة 69للسـيارات من هذا النوع اليوم 

كام أن التدخل يمت طبقا خلطة حممكة، سواء عىل املسـتوى الربي أو 
اجلوي بتنسـيق مسـمتر مع الوقاية املدنية واUرك املليك والقوات املسلحة 

  . امللكية والقوات املساعدة والقوات امللكية اجلوية
فعاليهتا، حيث أنه ما يناهز ثليث هذه  وقد أ�نت هذه اخلطة عن

  .احلرائق عىل املسـتوى الوطين يمت إخامدها يف حدود مخس هكتارات
إىل جانب هذا ووعيا مهنا بأمهية التحسيس والتواصل، تقوم املندوبية  

السامية بإجناز بر�مج سـنوي لتوعية الساكن ومر�دي الغابة بأخطار 
  . عية البرصيوعواقب احلرائق عرب القنوات السم 

  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، شكرا عىل مسامهتمك معنا

ومنر إىل آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة موجه إىل 
السـيد اكتب اUو� Uى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية، امللكف 

ية للمملكة من برامج التمنية �لتمنية ا>الية، حول اسـتفادة األقالمي الرشق 
محمد طاحلا، خريي بلخري، احلبيب : ا>الية، للمستشارين احملرتمني السادة

لعلج، أمحد الكور، عبد السالم اهلمس، األمني اUراق، احلو املربوح، محمد 
بلحسان، محمد مفيد، أمحد حاe، معر بنونة، إبراهمي احلب، احلسني 

�رص، عبد القادر سالمة، حلسن العواين أشـنلكي، محمد بوداس، ميلود 
  .ومحمد القلويب

  .تفضل أحد املستشار لبسط السؤال 

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
طبقا ملقتضيات النظام اUاخيل، كنلمتسو منمك تأجيل هاد السؤال إىل 

  .جلسة الحقة
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ق يف حق هذا السؤال مقتضيات النظام اUاخيلإذن تطبي

  . شكرا لمك، شكرا السادة الوزراء عىل مسامهتمك معنا

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


