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  )2009يونيو  09( 1430 اآلخرةجامدى  15الثال7ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .رئيس اDلسلاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، اخلليفة اخلامس  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

اPقيقة ساعتان وثالثة عرش دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية و : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .ثالثني بعد الزوالال و  ةمسااخل

  .األسـئX الشفويةاقشة من ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  الرمحن الرحميهللا بسم 

  .أعلن عىل افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارون احملرتمون،
اPاخيل من اPسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  56معال بأحاكم الفصل 

Dلس املستشارين، خيصص اDلس هذه اجللسة ألسـئX السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئX الشفوية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني، إلطالع اDلس علام عىل ما جد من 

  . مراسالت
  .اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل محمد وعىل آ� وحصبه وسمل

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  :إلعالن عهنالاملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس املستشارين 

من  42لس املستشارين مبقرتح قانون يقيض بتعديل املادة توصلت رئاسة جم
املتعلق مبدونة �نتخا�ت، تقدم به بعض السادة  09.97القانون رمق 

  .املستشارين من الفريق احلريك
  :كذ  توصلت رئاسة اDلس برسا� من فريق التجمع الوطين لألحرار

التجمع الوطين الحئة بأسامء السادة املستشارين من فريق : املوضوع"
  .لألحرار

  سالم §م بوجود موال¦ اإلمام وبعد؛

طبقا للموضوع املشار إليه أعاله، يرشفين، السـيد الرئيس احملرتم، أن 
أضع رهن إشارتمك الحئة بأسامء السادة املستشارين أعضاء فريق التجمع 

  .الوطين لألحرار، وتفضلوا بقبول فائق التقدير و�حرتام

  .التجمع الوطين لألحرار عن فريق: إمضاء
  ".أمحد حا�

كذ  توصلت رئاسة اDلس مبراسX من املستشار السـيد أمحد 
الكور، خيرب من خاللها اDلس بتشكيل فريق جديد حتت امس األصا� 

  .واملعارصة
كام أحيط اDلس علام أن السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

األسـئX املو´ة إىل السـيد الوزير املنتدب احلديثة سيتوىل اإلجابة عن 
Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج، وأن السـيد وزير 
�تصال سيتوىل اإلجابة �لنيابة عن األسـئX املو´ة إىل السـيدة وزيرة 

  .الثقافة
Xلس مبراسDكذ  توصلت رئاسة ا:  

  .تأجيل سؤال شفوي: املوضوع"

  .م §م بوجود موال¦ اإلمامسال
يسعد¦ ويرشفنا، السـيد لرئيس احملرتم، أن نلمتس منمك تأجيل  وبعد؛

، املوجه إىل السـيد 2009يونيو  09السؤال الشفوي املربمج يف جلسة 
 ،"اسـتكامل اPراسة �خلارج"ويزر الشؤون اخلارجية والتعاون، موضوعه 

  .لوقت الحق
  .اموتقبلوا فائق التقدير و�حرت 

  ".عن فريق احلركة اPميقراطية �ج½عية: إمضاء

عدد األسـئX الشفهية الكتابية والشفهية اليت توصل هبا جملس 
  :منه 9إىل غاية يوم الثال7ء  2009يونيو  02املستشارين، ابتداء من 

  سؤ�؛ 20: عدد األسـئX الشفهية -
 .أسـئX 5 :عدد األسـئX الكتابية -

  .مك اللكمةول. شكرا السـيد الرئيس

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

  :طلبات اإلحاطة الواردة عىل رئاسة اDلس
 اإلحاطة األوىل، للتجمع الوطين لألحرار؛ -
 اإلحاطة الثانية، من الفريق الفيدرايل؛  -
 اإلحاطة الثالثة، من الفريق اPسـتوري؛  -
 .والرابعة واألخرية، من الفريق احلريك  -

اإلحاطة . إحاطات 5أ¦ اليل عندي . لسـيد الرئيسما عنديش، ا
 4األوىل من فريق األصا� واملعارصة، صيفط رسا� كيسحبوها، واكين 

  .إحاطات
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        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
  .أ¦ صيفطت هاد الصباح رسا� للرئاسة كنطلب فهيا إحاطة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لوطين لألحرارإذن، اللكمة ألحد أعضاء فريق التجمع ا

        : : : : املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  الزمالء املستشارون احملرتمون،

من النظام  128فريق التجمع الوطين لألحرار يتدخل يف إطار املادة 
بيه احلكومة والسلطات العمومية ملا اPاخيل Dلس املستشارين، وذ  لتن 

حلق ويلحق ساكنة هوامش املدن الكبرية واملتوسطة من ظمل ورضر 
�لغني، وذ  بفرض رضائب ورسوم حملية عىل ساكن هذه الهوامش، 

  . وكأننا نعيش يف املدينة الفاضX، اليت تضمن نفس اخلدمات للك املواطنني
فرض رضائب ورسوم عىل وإذا اكن األمر طبيعيا جدا وعادÎ يف 

إال أنه، السـيد . ساكن املدن وتقدمي اخلدمات للمدينة، كذ  أمر طبيعي
الرئيس، الغري عادي هو فرض رسوم ورضائب عىل أحياء ال حتمل من 
احلرض إال �مس، فهـي أحياء Ñمشة و¦قصة يف التجهزيات، سواء تعلق 

  .اديةاألمر �لبنية التحتية أو التجهزيات السوسـيو اقتص
  السـيد الرئيس، 

حنن، يف فريق التجمع الوطين لألحرار، ال ننطلق من فراغ، ولكن من 
ويف إطار التواصل مع ساكنة هذه املدن، . واقع الساكن ومن اDال املعاش

وخاصة مدينة الراشـيدية وغريها، وأخص �Øكر أحياء أوالد احلاج وأحياء 
هذه الساكنة حتس �ملرارة  الشعبة وتيشاك و§ركة وأزمور، المسـنا أن

للحيف اØي أصاهبم، فهذه الساكنة تؤدي رسوما ورضائب وكأننا يف 
وسط املدينة، يف حني أن هذه األحياء ينقصها الكثري، فال وجود حلدائق 
وال وجود ألندية نسوية، وال وجود Pور الشـباب، فكيف حيصل ذ ، 

اخلدمات إال القليل  ومه يؤدون نفس الرسوم والرضائب، وال يناهلم من
 !جدا؟

  السـيد الرئيس، 
إن األمر واألدىه من ذ ، فإن هذه الساكنة تؤدي رسوما خلدمات 

  . منعدمة أصال يف هذه األحياء
إن هذه الساكنة تؤدي يف مدينة الراشـيدية وغريها، إن أعطيهتا عىل 

  .سبيل املثال ال احلرص، فهـي تعكس ضآ� جودة احمليط احلرضي يف مدننا
إن هذه األحياء حتتاج فعال للتأهيل �قتصادي و�ج½عي، وحتتاج 
للتأهيل العمراين واDايل وبصفة اسـتعجالية، وهذا ال ميكن حتقيقه إال إذا ما 

  . تضافرت اجلهود احمللية للمنتخبني ودمع كبري من مصاحل اPو�
ة، هذا واجب، السـيد الرئيس، لتأهيل هذه األحياء الكبرية واملتوسط

بل أصبح من الالزم أن ختص مصاحل اPو� لهذه اDهودات احلكومية من 
نفس : �ب إنصاف هاد الساكنة، ألننا نريد دميقراطية حملية حقيقية

  .الرضائب ونفس اخلدمات للك املواطنني، أيí وجدوا
  السـيد الرئيس،

إننا ال نسعى هبذه اإلحاطة كسب عطف هذه الساكنة وال كسب موقع 
لتلفزيون، وإمنا تصحيح هذه الوضعية اليت تتأرحج بني الظمل وأداء يف ا

  .رسوم مقابل خدمات ضئيX جدا
عىل لك حال، حنن شعر¦ مبعا¦ة هذه الساكنة ونقلناها بلك صدق 

  .وأمانة وبسطناها أمام اDلس وأمام أعضاء احلكومة لتتخذ القرار املناسب
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
موضوع اإلحاطة اليل كنتقدمو هبا، �مس الفريق الفيدرايل للوحدة 

يونيو  �12النتخا�ت امجلاعية اليت سـتجرى يوم امجلعة  واPميقراطية، تتعلق
شـتنرب من  7والهدف من ذ  هو حىت ال يتكرر ما حدث يوم . القادم

وليك نسامه مجيعا �ش ما . عزوف ومن العديد من األساليب السلبية
شـتنرب، كيتطلب �ش تكون  7نعرفوش نفس األوضاع اليل عرفناها يف 

  . املشاركة مكثفة
عة احلال، من هذا املوقع، وحبمك مسؤوليتنا كفريق، كنتو´و مجليع فبطبي

املواطنني واملواطنات �ش تكون املشاركة موسعة، والهدف من ذ  هو 
ال حما�،  -حملاربة مسـتعميل املال احلرام، ألن الغياب دÎل املواطنني كيؤدي 

بطبيعة  -يف دمع الناس اليل كيرشيوا األصوات والناس  -بطبيعة احلال 
اليل كيسـتعملوا لك األساليب اليل كمتس مبصداقية املؤسسات  –احلال 

Ø  حملاربة مسـتعميل املال احلرام، علينا أن . دÎلنا، ومهنا هاد اDلس
  .نشارك يف هذه �نتخا�ت بشلك مكثف

عندما نصوت، فنحن . التصويت شهادة -بطبيعة احلال  -كذ  
وزيد غري صاحل مثال، ونفس اليشء  صاحل ونصوت ليك نقول أن معر 

�لنسـبة للسـيدات، مبعىن أنه ما مسموحش لنا �ش ما نشاركوش، وما 
 -مسموحش لنا أيضا �ش نزكيو الناس اليل هام ما صاحلينش، اليل هام 
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ما كيخدموش مصاحل املواطنني، Ø  تقع املسؤولية علينا  –بطبيعة احلال 
  .مجيعا، مكواطنني

دÎلنا �ش تكون املؤسسة دÎلنا عندها مصداقية  كذ ، املشاركة
وعندها قوة وعندها فعالية، سواء عىل املسـتوى الوطين أو املسـتوى 
اPويل، ألن مقياس لك بالد يف تقدÑا وتطورها هو مدى مصداقية 

  .مؤسساهتا ويف مدى صالحية تþ املؤسسات
ملستشارين، كذ  هاد �نتخا�ت لها عالقة هبذه الغرفة، أي جملس ا

هذا كيلزمنا �ش  -بطبيعة احلال  -إذن . ومبجالس اجلهات ومبجالس العامالت
وبطبيعة احلال، املسؤولية تقع عىل . وقوÎ امكثف ايكون حضور¦ حضور

اليل علهيم  -بطبيعة احلال  -لك الرشفاء ولك الصادقني ولك الناس 
من حيمل املسؤولية املسؤولية أهنم يبذلوا ´د، حىت ال يبقى يف األخري 

  . لآلخر
إذن، كذ  �ش نوضعو حد للك األساليب السلبية، للك األساليب 
املشينة، للك األساليب اليل أساءت لبالد¦، اليل أساءت ملؤسساتنا، 

بطبيعة احلال  - حد لهاد األساليب  احنا علينا مسؤولية �ش نوضعو اواليل 
  .السلبية –

رفو مبارشة بعدما غيتعلن عىل النتاجئ، غادي نع - بطبيعة احلال  -كذ  
غادي نشوفو من دون شك الناس اليل غادي يبقاوا هيربوا من 

وكيبقى هنا كذ  مسؤولية . املستشارين، وغادي يبقاوا يتخبعوا فباليص
  .وزارة اPاخلية واحلكومة جبميع مكو¦هتا

ا والسلطات م ،ما ميكنش نقولو اآلن اسـتعامل املال احلرام يسـتعمل 
حنا كنشوفو واحد العدد دÎل التجاوزات تمت، ااآلن . كتشوفش

والسلطات ليست عىل دراية من خالل املقدمني ومن خالل الشـيوخ ومن 
خالل القياد، ف�  خاص، سواء اآلن و�نتخا�ت جتري أو بعد 
�نتخا�ت مبارشة، بعدما غتنهتـي �نتخا�ت، غادي نعرفو بيل دوك 

اجلهة أو Pيك اجلهة، لهاد الفندق أو ذاك الفندق  الناس مشاوا Pيك
  .كييسء لنا -بطبيعة احلال  -اآلخر، وهاد اليش 

إذن Ø  املسؤولية تقع عىل لك الرشفاء ولك الصادقني ولك املواطنني 
ببالد¦، ما غاديش تتقدم وما غاديش تتطور حبال اليل تقدمت دول أخرى 

ندها برملان حقيقي، برملا¦ت حىت عرفت مؤسسات حقيقية، حىت اكن ع 
  .حقيقية، واكنت عندها كذ  مؤسسات، كذ  جامعات يف املسـتوى

. إذن املسؤولية تقع عىل السلطات �Pرجة األوىل، وتقع عىل الواعني
امسحوا يل، السـيد الرئيس، ألنه موضوع الساعة هو هذا، إىل اكن يش 

اآلن . س بالد¦موضوع، ألن اخللل خلل خطري، كميس مؤسساتنا، وكمي
كنشوفو التجاوزات اليل كمت بواحد العدد دÎل األساليب، وجيي يقول يل 

ما غيطلعوش ¦س : "، ويقول يل"املال احلرام ال يسـتعمل: "يش واحد
ني ال لهذا وال حلصاما ¦س هام "، "¦س مايش يف املسـتوى"، "مغشوشني
ما نبقاوش نتفاكو ، ف�  علينا أن نتحمل املسؤولية مجيعا، و "ألي يشء

  . من بعد
من هنا كنعاود نرجع، �مس فريق الفيدرايل للوحدة واPميقراطية، نوجه 
النداء من جديد للك الرشفاء ولك الصادقني ولك املواطنني، وكنطلبو من 

  . السلطة تتحمل مسؤوليهتا، ألنه كميس مصداقيتنا مجيعا
  .وشكرا

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

  .اللكمة للفريق اPسـتوري

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد احملرتم

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
  أخيت الوزيرة،

  السادة املستشارون احملرتمون،
يسعدين ويرشفين أن أتدخل، �مس فريق �حتاد اPسـتوري، يف إطار 

  .128املادة 
  سـيدي الرئيس،

  .ملوقر علام بأمر طارئاة جملس إلحاط 128املادة 
  السـيد الرئيس احملرتم، 

مفنذ افتتاح هذه اPورة، وحنن، يف فريق �حتاد اPسـتوري، نعيش 
صعوبة كبرية يف اختيار األسـئX وبرجمهتا نظرا السـتفحال ظاهرة الغياب، 

ال ". ليس غياب الربملانيني: "ليس غياب الربملانيني، وأكررها للمرة الثانية
ج Ø  اإلعالم، السـيد الرئيس، ولكن غياب احلكومة احملرتمة، فقد يرو

وزراء يف لك جلسة لألسـئX، ومه ميثلون  10بلغ معدل غياب الوزراء 
  .القطاعات املهمة واألساسـية

  السـيد الرئيس، 
حلسن احلظ، يف هذه الساعة اليت أ¦ أخاطبمك فهيا، ما تنقولش أن 

ة فهيم، ولو كتكون عندمه Ñام طارئة، كيجيوا األغلبي. الوزراء لكهم كيغيبوا
وكيجاوبو¦ عىل األسـئX، وإىل قلت أن السـيدة والسـيد الوزير اليل 

هادو ال وزير �تصال وال األخت  ،أ¦ ما كنجاملهومش ،حارضين معنا
هللا يسمح لنا  -حارضين معنا وكيجاوبوا، وكنشكرهوم، ولكن بعض الوزراء 

ر جييوا معنا نتحاورو معهم، وما يصفطلناش ظينويعطيو¦ وقت و  - وهلم 
اليل ينوب علهيم، ألن أ¦ كنبغي فريق �حتاد اPسـتوري يقوم بواجبه أمام 

ملا كيجي . العامل، ألن الوزير ملا كيجي بنفسو كنتحاورو معه، كتحل املشلك
  .اليل يه ما كتحلش، فهيا املشالك %35اليل كينوب عليه كيبقى 

  !ن نسائل حنن، كربملانيني؟السـيد الرئيس، مف
   !ومن يقدم األجوبة للربملانيني؟ السـيد الرئيس،
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  !ومن سـيقول املعطيات للرأي العام الوطين؟ السـيد الرئيس،
  السـيد الرئيس،

إننا، يف �حتاد اPسـتوري، نستنكر هذه الظاهرة، وفضلنا عدم طرح 
 Xخالل هذه اجللسة، احتجاجا عىل الالحئة الطوي Xلغياب الوزراءاألسـئ .  

 .وشكرا

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

  .اللكمة للفريق �سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

أحيط اDلس علام بقضية طارئة ويه ختص واحد الرشحية من اDمتع 
لني يف تربية اPواجن عىل الصعيد الوطين، وخاصة اليل هام فالحة ومقاو 

واحد القانون  -حنا مع القانون او  -إقلمي اجلديدة، اليل تدار واحد القانون 
اليل لكفهم مادÎ ومعنوÎ واحد العدد دÎل الوقت، �ش يتجاوبوا مع هذا 
القانون، إال أن اليل كيلفت النظر هو أن بعض املقاولني وبعض الناس اليل 

ريبيوا اPجاج لقاوا بعض التعرثات ف� خيص المتويل مثال، أو فهيم اليل ك
  .اكن مريض، وواحد العدد دÎل املشالك
نرتيثو مادام أن فات  -عىل األقل -اليل كنطالبو هو خاص هاد القانون 

األجل اكن حمدود، و�لتايل هاد القوانني �ش يكون عندها مردود . األجل
ني للقوانني، خاصنا ميل نديروه نديرو واحد شوية ويكونوا الناس فرحان

نعطيو واحد املهX للناس �ش حيلوا هاد . الرتيث ف� خيص التوقيت
  . املشالك دÎهلم

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة للفريق احلريك

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .الرئيسشكرا السـيد 

من النظام اPاخيل  128يف نفس السـياق، وطبقا ملقتضيات املادة 
للمجلس، كام ورد عىل لسان بعض الزمالء، نود بدور¦ كذ  من الفريق 

ببعض  ،احلريك أن حنيط اDلس املوقر علام، ومن خال� الرأي العام الوطين
Xاملامرسات اليت تتعلق �النتخا�ت املقب.  

  السـيد الرئيس،
اللك يطمح أن متر هذه �نتخا�ت امجلاعية املقبX يف جو من الزناهة 

والشفافية، كام يريدها صاحب اجلال� نرصه هللا، األمر اØي دفع �حلكومة 
من خالل اPورية املشرتكة لوزارة العدل ووزارة اPاخلية عىل السهر عىل 

تسول � نزاهة �نتخا�ت والرضب عىل أيدي من حديد عىل لك من 
مع اكمل  -نفسه إفساد هذه احملطة التارخيية اليت تراهن علهيا بالد¦، إال أننا 

نالحظ أن بعض املسؤولني يسخرون أدوات اPو� ويسـتغلون  - األسف 
نفوذمه مبواقع املسؤولية السـ½� الناخبني، األمر اØي يتناىف ومقتضيات 

  .تاكفؤ الفرص بني الناخبني القوانني اجلاري هبا العمل، وميس كذ  مببدأ
  السـيد الرئيس،

نرى، عىل سبيل املثال، هناك مسؤولون �ملندوبية السامية للمياه 
والغا�ت واØين هلم عالقة مبارشة �ملواطنني، يقومون بأعامل متس بزناهة 

  . �نتخا�ت
عىل سبيل املثال، نرى أنه هناك مسؤولني عىل رأس بعض املصاحل، 

تل �ملياه والغا�ت، اØي يقوم بإغراء املواطنني السـ½لهتم مكصلحة املشا
لصاحله وإغراهئم بتوزيع األغراس، وكذ  ليس فقط األغراس، بل يقوم 
بلك ما هو ممكن السـ½� املواطنني بوسائل اPو�، ألنه يرأس هذه 

  . املصلحة
وأمام هذه املامرسات ا'الفة للقانون، يتساءل الساكن عن حياد 

إلدارة، مما يشجع �يق األطراف األخرى عىل اللجوء إىل رشاء الضامئر ا
وجحز بطاقات الناخبني ليوم �قرتاع، وهذا لكه يعد خرقا للك مقتضيات 

  . مدونة �نتخا�ت
اعتبارا للك ما سلف ذكره، السـيد الرئيس، فإننا نطالب اجلهات 

امرسات، حىت متر املسؤو� عىل مضافرة ´ودها من أجل احلد من لك امل
  . �نتخا�ت يف جو من الشفافية والزناهة

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

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

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئX الشفوية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
الطاقة : مهنا آنية، مو´ة للك من قطاع 3سؤ�، و 13اجللسة، وعددها 

أسـئX  10و ؛دن، الصناعة والتجارة، اجلالية املغربية املقمية �خلارجواملعا
الطاقة واملعادن، الصناعة والتجارة، اجلالية : عادية موزعة عىل قطاعات

املغربية املقمية �خلارج، الشؤون اخلارجية، الثقافة، كتابة اPو� امللكفة 
  .�لتمنية اDالية

املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة نسـهتل هذه اجللسة �لسؤال اآلين 
واملعادن واملاء والبيئة حول نتاجئ اسـتعامل الغازوال النظيف عىل البيئة 

ن، اأمحد الكور، محمد بلحس: ببالد¦، للمستشارين احملرتمني السادة
مصطفى الرداد، عبد السالم أحدوش، محمد العقاوي، محمد عبده عز 

صطفى تومة، عبد امحليد البوجادي، اPين، أمحد السـنييت، محمد طريبش، م
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  . عابد شكيل، محمد املنصوري، محمد البطاح، أمحد اPيبوين، محمد كرم
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيد الوزير، 
  إخواين املستشارون،

  السـيدة الوزيرة،
وجه احلكويم الهادف إىل احلفاظ عىل حصة املواطنني وعىل يف إطار الت

البيئة، قامت احلكومة بتسويق الغازوال النظيف، وقد مت اختاذ مجيع 
اإلجراءات الرضورية �لتنسـيق مع الفاعلني يف قطاع النفطي من أجل أن 

  . جتري معلية تزويد السوق هبذا النوع من الغازوال يف أحسن الظروف
اإلجراء يف إطار إجبارية احرتام املواصفات اجليدة للمواد  كام يأيت هذا

للمعايري اليت يعمتدها  -يف خطوطها العريضة  - البرتولية بصفة مطابقة 
�حتاد األوريب، وهتم ختفيض نسـبة الكربيت من الغازوال ونسـبة الرصاص 

 ،من البزنين، وهو األمر اØي سـميكن من ختفيض نسـبة التلوث ببالد¦
  .صفق �يشء ن

ما هو تأثري هذا اإلجراء عىل ختفيض : Ø  نسائلمك السـيدة الوزيرة
نسـبة التلوث ببالد¦؟ وهل هناك إحصائيات عن تراجع نسـبة انبعاث 

  الكربيت والرصاص يف الهواء؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة، لإلجابة عىل السؤال

  :وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيوزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة    اء،اء،اء،اء،أمينة بنخرض أمينة بنخرض أمينة بنخرض أمينة بنخرض     السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يف البداية، بغيت نشكر السـيد املستشار احملرتم عىل سؤا� املتعلق 
ة �لقطاع النفطي، واØي يلعب دورا Ñام يف التمنية �قتصادية و�ج½عي

وكام جاء يف تدخل السـيد املستشار احملرتم، مفنذ فاحت أبريل . ببالد¦
ذي النسـبة املنخفضة من  50ppm، مت تعممي تسويق الغازوال 2009

  . الكربيت وكذ  البزنين املمتزي واملمتاز بدون رصاص
وبغيت نشري يف هذا الصدد إىل أن هذا التعممي قد مت يف ظروف 

هباتني املادتني يمت حاليا بصفة عادية وطبيعية،  عادية، وأن تزويد السوق
وأيضا هاد الغازوال املسـتعمل �ملغرب � مواصفات شبهية مبواصفات 
الغازوال املسـتعمل يف اPول األوربية، كام أن املغرب يعترب أول دو� عربية 

  .وإفريقية تعمم اسـتعامل الغازوال ذي النسـبة املنخفضة من الكربيت
والبزنين املمتزي  50ppmسؤالمك، فإن تعممي الغازوال  كام ذكرمت يفو 

بدون رصاص يدخل يف إطار اإلسرتاتيجية الطاقية اليت هتدف إىل احلفاظ 
وسـميكن تعممي تسويق هاتني املادتني من  .عىل حصة املواطنني وعىل البيئة

طن  760طن سـنوÎ والرصاص ب  54.000خفض انبعا7ت الكربيت ب 
Îقيق، فهاد التقيمي  ونظرا ألن. سـنوPمدة شهرين ليست اكفية للتقيمي ا

حتت اإلجناز، وسـنعلن عن األرقام األولية بعد الثالث أشهر األوىل أو 
  . الست أشهر األوىل

  .وشكرا عىل تساؤلمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  .التعقيب للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
غري نمتىن . ة الوزيرة، عىل هذه املعلومات املهمة لشعبناشكرا، السـيد

أن يكون تواصل دامئ، ويكون  - كام هو يف العادة  -من السـيدة الوزيرة أن 
يف صاحل حصة  - يف احلقيقة  -الشعب عىل عمل هبذه اإلجراءات، اليت يه 

  .الشعب املغريب
  .وشكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس والسـيد املستشار احملرتم

جد Ñم، والتواصل الزم ما يزيد يتكثف، إن شاء  ههاد التدخل لك
و هبا املسـهتلكني، واليل مهللا، ألن اكين عدة امتيازات أخرى اليل كميكن نعل

سني اسـهتالك السـيارات لهاد الغازوال، اكنوا عىل وعي هبا ف� خيص حت 
و7نيا متديد معر احملراكت وشؤون أخرى اليل ميكن نعملو فهيا التواصل، إن 

  . شاء هللا
  .شكرا

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

السؤال الثاين املوجه أيضا للسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، 
عبد احلق : فطية، للمستشارين احملرتمني السادةحول اسـتغالل الصخور الن 

 ،Xالتازي، حباشيش التيجاين، خدجية الزويم، محمد اكيف الرشاط، محمد داي
مصطفى ميارة، الطيب املوساوي، محمد العريب القباج، محمد السويس 

دي، ـد القادري، محمد العيـاري، أمحـاوي، محمد أبو الفرج، محمد األنصـاملوس
  . ريش، اسامعيل قيوح، سعيد كرم، العريب بوراس، بنجيد األمنيالعريب احمل
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  .اللكمة للسـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

دوالر، بيí يف أول السـنة اكن  70أمس، مثن برميل البرتول وصل 
دوالر يف الصيف األخري، مما  145 ، إذن تضاعف، واكن مثنه وصل إىل35

دفع لتقلبات خطرية دفعتمك إىل بلورة وتقدمي إسرتاتيجية اليل تنوي وزارتمك 
تفعيلها، مث مشكورة جئمت أمام اللجن ا'تصة �لربملان وتلكممت عن هذه 

  .اإلسرتاتيجية
أن تقويل لنا،  قبل أن نتلكم عىل الصخور النفطية، نريد يف جعا�

وزيرة، أين وصلمت يف تشييد هذه املشاريع، ال �لنسـبة للجرف السـيدة ال
  األصفر وال �لنسـبة لعني بين مطهر، وال �لنسـبة للشامل؟

ف� خيص الصخور النفطية، دراسات Ñمة تقول لنا أنه ملا يصل مثن 
وضعنا عليمك . دوالر كميكن املغرب يسـتعمل ديك الصخور 35الربميل 

وضوع، وما زال كنشوفو أن وزارة الطاقة ما أسـئX كثرية يف هذا امل
يشارك يف اDهود  كتعطيش أمهية لهذا املوضوع، ألن حىت هو ميكن �

عالش ما بغيناش نشغلو هاد الصخور النفطية اليل يه يف . الطايق لبالد¦
  تميحضيت واليل يه كذ  يف األقالمي اجلنوبية؟ 

ات؟ واش غتبداوا يف بغينامك تقولو لنا عالش؟ واش مكلتوا اPراس
  اسـتعامل هاد الصخور كوقود للمراكز الطاقية؟ 

كنت قلت لنا غادي نسـتعملومه، لكن إىل اآلن ما كنشوفوش هاد 
اليش، كيخصنا مجيع الوسائل اليل بني يدينا خاصنا نسـتعملوها، مايش فقط 

و امحلد @، هاد العام راه مزÎن، الرباجات عامرين، ولكن ميكن نطلب. املياه
سـنوات املقبX فهيا تساقطات مطرية اكفية �ش تعمر  7عىل هللا تبقى هاد 

هاد اليش عند هللا . هلنا الرباجات، ولكن هاد اليش مايش متأكدين من
  .سـبحانه وتعاىل

إذن زÎدة عىل املاء، زÎدة عىل الفحم اليل كنسـتوردوه، زÎدة عىل 
اليل در¦ جمهود، أين احلليب، بدينا كنديرو جمهود، زÎدة عىل الشمس 

وصلنا يف تفعيل هاد اإلسرتاتيجية الطاقية دÎل وزارتمك، وخاصة يف قضية 
  الصخور النفطية؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة

        

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  لوزير،السـيد ا
  السادة املستشارون احملرتمون،

بغيت نؤكد يف . شكرا للسـيد املستشار عىل هاد التساؤالت دÎلو
البداية أن اإلسرتاتيجية اليل تقدمت هبا وزارة الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة، بعد اPراسات العميقة، اليل قامت هبا، يه امحلد @ يف طور 

  .يف املدى القصري واملتوسط والطويلاإلجناز، واكنت عندها تدخالت 
ف� خيص املدى القصري، هو برجمة عدة مشاريع إلنتاج الكهر�ء، وعند¦ 

ميغاوات اليل هو مت اإلجناز دÎلو، مهنم احملطة احلرارية  1860بر¦مج دÎل 
  .ميغاوات وعدة حمطات أخرى 140دÎل طنجة دÎل 

¦مج عىل املدى املتوسط، ف� خيص اجلرف األصفر، فهو داخل يف الرب
، واملكتب الوطين 2013وغادي يوصل اإلنتاج دÎلو إن شاء هللا يف 

للكهر�ء، حبال اليل مسعتوا يف األسابيع القليX مضينا العقد دÎل متويل هاد 
  ".طاقة"إلمارايت ااملرشوع من طرف رشيكنا 

طة املرشوع دÎل آسفي، مجيع اPراسات أيضا جاهزة لتفعيل هاد احمل
، وعند¦ 2014و 2013يف آخر  -إن شاء هللا  -الكربى اليل غادي توجد 

ميغاوات اليل يه لكها حتت  100برامج دÎل الطاقة الرحيية دÎل تقريبا 
  .اPراسات وفرتات متعددة اإلجناز

ف� خيص التدخالت يف إطار النجاعة الطاقية، عند¦ عدة مشاريع أيضا 
�لتدقيق يف أي جلسة من  كن لنا نتطرقو �هاد اليش مي. حتت اإلجناز

  .اجللسات ا'تصة �ش نعطيوكوم مجيع التوضيحات
ف� خيص الصخور النفطية وكام جاء يف تدخاليت يف إطار التقدمي اليل 
معلنا يف اللجنة ا'تصة، كنت عطيت مجيع املعطيات اليل كتبني أن هاذ 

إما كتحرق حبال الفحم �ش : طرق السـتعاملها 2الصخور النفطية، اكين 
تنتج الكهر�ء، أو يف التقنيات اليل ميكن تسـتخرج مهنا البرتول أو الزيوت 

  .أو الغاز
ف� خيص اسـهتالك الكهر�ء، اكين قرية واحدة يف العامل اليل كينتج مهنا، 

  .يه إسـتونيا، وعندها خصور نفطية غنية، وأكرث غىن من خصور¦
و الغاز من هذه الصخور، مازال ما ف� خيص اسـتخراج الزيت أ

متواجدش يف العامل تقنية، اليل يه اليوم حديثة، وكميكن لها تعطي نتاجئ 
بفضل  -وامحلد @  -اكين هناك جتارب يف عدة أماكن، واملغرب . صناعية

يف متحضيت وطنجة وطرفاية، اكن معل فعال  هاملدخرات اليل عند
ولكن ديك التجربة اكنت حمدودة، دراسات يف السـبعينات والBنينات، 

، مايش نتاجئ اليل ميكن يتبىن Expérimentalesوديك النتاجئ اكنت غري 
علهيا صناعات كربى، واليوم �يق ما اكينش تقنيات حمددة وتعطي مجيع 

  . املعلومات التقنية �قتصادية
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فاملغرب كيعمل اليوم �ش هاد الصخور النفطية ختاذ بعني �عتبار يف 
هناك برامج �ش نسـتعملومه . املزيان الطايق عىل املدى املتوسط والطويل

واملكتب الوطين للكهر�ء، يف اPراسات . يف حمطة أولية لتوليد الكهر�ء
اليوم، ويف طلب العروض، �ش تكون عند¦ حمطة منوذجية، اليل إن شاء 

ية، اليل تعطي املعطيات التقنية و�قتصاد 2012و 2011هللا نمتناو يف 
ميكن لها توحض لنا واش هاد الصخور ميكن لها تسـتعمل فعال يف إنتاج 

  .الكهر�ء من بعد فهاد احملطة والبد مهنا
7نيا، ف� خيص �سـتخراج، عند¦ مع املكتب الوطين 

سـنوات، ميل  3أو  2للهيدرواكروبنات واملعادن اليل فتح هاد امللف منذ 
ومعل عدة عقود وÑمة مع الرشاكت، اليل  كرتتفع، 2005بداو األسعار يف 

عندمه خربة عاملية، واليل هام اليوم كيعملوا عىل تطوير هاد التقنيات اليل 
�قا مايش صناعية البتة، وكنعملو معهم عقود يف منطقة متحضيت وطرفاية، 
وكنتبعو هاد النتاجئ بصفة دقيقة، ولكن خاصنا نكونو عىل �ل بأن هادو 

حنا منكبني، ال يف الوزارة وال يف اتوسط والطويل، و مواد للمدى امل 
املكتب الوطين للهيدرواكربو¦ت واملعادن، وال مكتب الكهر�ء، �ش حنللو 

  .مجيع الوسائل اليل ميكن لها تسـتعمل
ومعلنا أيضا واحد اللجنة وطنية داخلني فهيا مجيع اخلرباء دÎل هذه 

فاط ومن اجلامعة املغربية، املاكتب ومعهم خرباء املكتب الرشيف للفوس
�ش حناولو نطورو وسائل �سـتخراج، واخذين بعني �عتبار مجيع 
اPراسات اليل معلنا يف السابق والتجارب اليل كنعملو اليوم مع الرشاكت 

  . األجنبية، اليل عقد¦ معها يف هذه السـنة األخرية
  .وشكرا عىل تساؤالتمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . لوزيرةشكرا السـيدة ا

  .التعقيب للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل هاد اإليضاحات املهمة اليل تفضلت 

ما نكرهوش نعرفو، السـيدة الوزيرة، أشـنو يه هاد احملطة . بإعطاهئا لنا
األولية السـتعامل الصخور النفطية؟ فني غادي تكون؟ واش يف متحضيت 

رفاية؟ وأشـنو يه القوة دÎلها؟ واش غادي تكون حمطة كبرية أو وال ط
  حمطة صغرية؟ 

ما فهيا �س الرأي العام يكون عىل عمل، كام أن، السـيدة الوزيرة، ما 
داش وصلت التقنيات دÎل الوزارة ف� خيص الغاز حفهيا �س تقويل لنا 

الغرب، ما الطبيعي؟ حيث تلكمت اجلرائد عىل إجياد الغاز الطبيعي يف 
  نكرهوش السـيدة الوزيرة، كذ  أين وصلت هذه التنقيبات؟

  .شكرا

        

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

قدمنا، ويف بر¦مج هذه احملطة المنوذجية، كام جاء يف اإلسرتاتيجية اليل 
غادي تكون عندها قدرة  2015مجيع احملطات اليل يه مربجمة من هنا ل 

  .ميغاوات، وغادي تكون يف منطقة طرفاية 100إنتاج دÎل 
فقلت هادي منوذجية، وغادي ميكن لها توحض لنا ف� بعد واش غيمكن 

  .لنا نعملو حمطات أخرى حبجم أكرب
تقنيات من طرف عدة رشاكت اليل هام ف� خيص الغاز الطبيعي، هناك 
ت واملعادن، والسـ� يف منطقة ¦وبرشاكء املكتب الوطين للهيدرواكر 

الغرب، اليل فعال هذا خامس برئ اليل عطا¦ نتاجئ إجيابية من احتياط 
الغاز، فبحال اليل قلت يف التدخالت السابقة دÎيل، هادو أجحام صغرية أو 

مليون  60أو  50حىت ل  3م ماليني 10 متوسطة، احلجم دÎهلم ما بني
تدرجييا يف اإلنتاج يف إطار  -إن شاء هللا  -، ولكهم غادي يدخلوا 3م

�سـتعامل دÎلو يف املنطقة الصناعية دÎل املغرب ومتديد �سـتعامل دÎلو 
  . إىل الصناعات اليل يه متواجدة يف نفس املنطقة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . الوزيرةشكرا السـيدة 

السؤال الثالث املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، 
عبد احلق : حول اسـتعامل احملرك الطايق، للمستشارين احملرتمني السادة

التازي، الطيب املوساوي، معر حداد، أمحد ��، مصطفى ميارة، محمد 
الفرج، عبد الكبري برقية، صاحل داداه، بومجعة الغدال، محمد دايX، محمد أبو 

أمحد القادري، محمد األنصاري، محمد السويس املوساوي، محمد العزري، 
عبد امحليد بلفيل، العريب احملاريش، العريب سديد، عيل قيوح، اسامعيل 
قيوح، سعيد كرم، محمد بومكوك، العريب بوراس، بنجيد األمني، خدجية 

  . الزويم
  ..اللكمة للسـيد املستشار

        ::::شار السـيد عبد احلق التازيشار السـيد عبد احلق التازيشار السـيد عبد احلق التازيشار السـيد عبد احلق التازياملست املست املست املست 
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

هذا املشلك كهيم كثري يش األقالمي اجلنوبية دÎلنا، حيث هناك تعاقد 
بني املكتب الوطين للكهر�ء وعدة مقاوالت، �ش هاد املقاولني يقتنيوا 

اليل كيطيحوا علهيم عىل حمول كهر�ء، مبا فيه كذ  األسالك والراكئز، 
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 ،مليون سـنتمي للك مقاو�، ويف ذاك العقد املقاول كيخلص 25األقل ب 
  . اسـتعمل أو ما اسـتعملش الطاقة

  اوالت اليل ـة للمقاوالت، والسـ� املقـف �لنسبـد نعتربه جمحـذا قـه
كتصدر السمك اDمد إىل اخلارج، اليل كتعرف اليوم صعو�ت، وØ  إىل 

ما فهيا �س خيصلوا، ولكن إىل . كيسـهتلكوا، مزÎن، راه احلركة كتدوراكنوا 
اكنت احلركة واقفة واملعامل واقفة، ما عندها حىت يش معىن املكتب 
الوطين يطلب من املقاولني خيلصوا ذاك احلد اليل اكين يف العقد، ألن 

، كيلووات مثال 150أو  100: حشال غادي يسـهتلكوا؟ كيقولوا: كيقولوا هلم
  . كيلووات 150إىل ما اسـهتلكوش كيحسـبوا علهيوم داك 

هذا حيف �لنسـبة للمقاوالت، وØ  نطلب من السـيدة الوزيرة أن 
تعمل عىل حل هذا املشلك �لنسـبة خاصة للمقاوالت املصدرة يف أقالمينا 

  . اجلنوبية
  .وشكرا

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

  .ة لإلجابة عىل السؤالاللكمة للسـيدة الوزير 

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
  األسـتاذة واملستشارة احملرتمة،

يف البداية، نذكر أن الوحدات الصناعية تزود �لطاقة الكهر�ئية 
بواسطة حموالت ´د متوسط، ´د منخفض، من خالل عقدة للزتويد 

قة الكهر�ئية ذات اجلهد املتوسط، وأن تسعرية بيع الطاقة الكهر�ئية �لطا
  .مقننة بواسطة قرار وزاري

 2كام أن التسعرية املطبقة حاليا �لنسـبة لزبناء اجلهد املتوسط كتضم 
شهرÎ حسب عدد الكيلووات اليل تاكتب  ىقسط 7بت يؤد: تدخالت

الك، وإ§وات �سـهتالك عليه هاد املقاول، واليل هو مسـتقل عن �سـهت
وهبذا فإن الزبناء . عن لك شطر توقييت حسب الطاقة الكهر�ئية املسـهتلكة

. ملزمون بأداء القسط الثابت عن لك شطر �لرمغ من عدم �سـهتالك
هذا عقد معروف، ولك يشء، ومطبق منذ عدة سـنوات، مايش زعام 

�سـهتالاكت دÎل حاجة عاد اكنت، وهاد اليش يف غالب األحيان يف مجيع 
  .الطاقة

  : وهاد القرار الوزاري اليل ذكرت، ينص كذ  عىل املقتضيات التالية
إعفاء الزبناء يف بداية أنشطهتم من أداء القسط املتعلق �لقدرة  -

املكتتبة، وحتمل فقط األداءات املتعلقة �لقدرة املسـهتلكة خالل السـتة 
  أشهر األوىل من نشاط وحداهتم الصناعية؛

7نيا، إماكنية اكتتاب ثالث قدرات يف السـنة �لنسـبة للزبناء ذوي   -

األنشطة املومسية، فبجانب هاد اإلماكنيات، تقليص قدراهتم املكتتبة مرة 
 . واحدة يف السـنة، ورفعها لكام اكن ذ  رضورÎ �لنسـبة هلم

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  .للتعقيب اللكمة للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
العقد . شكرا السـيدة الوزيرة عىل اإليضاحات املهمة اليل تلكمت علهيا

اليل بني املقاولني واملكتب الوطين للكهر�ء مايش قرآن مزنل، يعين كميكن 
كنطلبو من احلكومة، كيف  - حنا، كرجال أعامل اوهاد اليش اليل كنطلبو  -

س دÎل النسـيج، كيف معلت مع الناس دÎل السـيارات، معلت مع النا
تعمل كذ  مع هاد الناس اليل كيصدروا السمك املغريب للخارج، اليل 
اآلن هو يف أزمة، ملا واحد القطاع اقتصادي Ñم، وخاصة يف أقالمينا 

كنطلبو منمك توقفو هاد . الصحراوية يف حمنة، احلكومة البد §خذ إجراءات
  .هيا خاصو خيلص، اسـتعمل أو ما اسـتعملش الكهر�ءالعقود اليل ف

ما بني املكتب  C’est un contrat léoninهذا حيف، هذا 
املكتب كيسـتافد من املاكنة دÎلو والقوة دÎلو . الوطين للكهر�ء واملقاولني

أ¦ أتلكم يف حا�  -�ش كيفرض الرشوط دÎلو عىل املقاولني، وهذا نعتربه 
غري منطقي، وØ  نطلب من السـيدة الوزيرة §خذ واحد نعتربه  -األزمة 

احلكومة §خذ قرار سـيايس �ش . القرار سـيايس، يه واحلكومة �لطبع
  . يغريوا هاد العقد، و�ش املقاول اليل ما كيسـهتلكش ما خيلصش

  .شكرا

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة

        ::::طاقة واملعادن واملاء والبيطاقة واملعادن واملاء والبيطاقة واملعادن واملاء والبيطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةةالسـيدة وزيرة الالسـيدة وزيرة الالسـيدة وزيرة الالسـيدة وزيرة ال
  السـيد الرئيس احملرتم،

. بغيت نذكر أن املكتب الوطين للكهر�ء ما كيفرضش قرارات عشوائية
هادو قرارات كتدرس يف إطار جلان خاصة، والسـ� اللجان ا'تصة 
�ألمثنة، واليل كيكونوا فهيا وزارة اPاخلية وزارة الشؤون العامة 

مفنني كيكون املشلك حساس مطروح، كميكن . الطاقة و�قتصادية ووزارة
يتخاذ بعني �عتبار، ولكن هادو هام الضوابط اليل كنعملو علهيا بصفة  �

عامة، واليل اكنت دميا معمول هبا، ألن اكين عدة استBرات اليل كيقوم هبا 
املكتب، اليل حىت هو خاصو يتأدى علهيا، فالزبناء كيكونوا عارفني بيل 

وإىل اكنوا حاالت . ة أ§وة خاصة �لربط و7نيا إ§وات �سـهتالكاكين
اسـتثنائية، ميكن هلم يتدرسوا من اللجنة الوزارية املشرتكة اليل ملكفة 
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  . �ألسعار و�ألمثنة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، حول دمع بعض القطاعات التصديرية بعد تراجع 

أمحد : الطلب اخلار� بسبب األزمة العاملية، للمستشارين احملرتمني السادة
الكور، محمد طريبش، محمد العقاوي، ميلود ¦رص، محمد بوخلدادي، 

اPين،  امليلودي عفوت، عبد القادر الربييك، محمد اPيبوين، محمد عبده عز
أمحد الرشقاوي، موالي ادريس احلسـين العلوي، العريب الهرايم، عبد 

  . السالم أحدوش، محمد برطين، سعيد كامل، محمد كرم، عابد شكيل
  اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيدة والسادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
برية بسبب تراجع الطلب تعرف بعض القطاعات التصديرية مشالك ك 

. اخلار� عىل بعض املنتوجات الوطنية، بفعل األزمة �قتصادية املالية
و�لنظر لZور الكبري اØي تلعبه القطاعات التصديرية، اكلنسـيج واأللبسة 
يف إنعاش �قتصاد الوطين وكذ  الفالحة وامتصاص البطا�، مبسامههتا 

ويف التشغيل، فإننا نرى رضورة تقدمي اPمع الكبرية يف الناجت اPاخيل اخلام 
املسـمتر لهذه القطاعات، خاصة يف ظل الظرفية احلالية من أجل ضامن 

  .�سـتقرار واحلفاظ عىل مناصب الشغل وكذ  عىل القدرة الرشائية
ما هو جحم تأثري األزمة : ومن هذا املنطلق، نسائلمك السـيد الوزير

النسـيج، : ة حنو التصدير ببالد¦، خاصة�قتصادية عىل القطاعات املو´
األلبسة، الفالحة وزد عىل ذ ؟ ما اØي تقوم به احلكومة من أجل دمع 

  هذه القطاعات؟ 
  .وشكرا، السـيد الوزير، مسـبقا

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

  .اللكمة للسـيد الوزير

        ::::كنولوجيات احلديثةكنولوجيات احلديثةكنولوجيات احلديثةكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشاالسـيد أمحد رضا الشاالسـيد أمحد رضا الشاالسـيد أمحد رضا الشايميميميم، وزير الصناعة والتجارة والت ، وزير الصناعة والتجارة والت ، وزير الصناعة والتجارة والت ، وزير الصناعة والتجارة والت 
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

  د الرئيس،يالسـ 
  السادة املستشارون،

  حقيقة، اليوم هذا العامل كيعرف واحد األزمة عاملية، اليل معرو ما عرفها 
امحلد @  -القطاعات تأثروا سلبيا هبذه األزمة هذي، علام بأن . 1929منذ 

هاذ السـنة هذي،  %5و أكرث من يف املغرب مازال كنتوقعو واحد المن -
ولكن هذا ال يعين بأن بعض القطاعات ما ترضروش، وحقيقة اكين بعض 
القطاعات اليل ترضروا، إذا أخذ¦ مثال الصناعة كنجربوا بأن قطاع دÎل 

قطاع اإللكرتونيك، و§بعو  ومعدات السـيارات هو اليل ترضر أكرث، §بع
Zقطاع النسـيج واجل.  

، مثال يف 2009من يناير ألبريل  :األرقام �ش نعطيومك بعض
نتاع �خنفاض يف رمق معامالت ذاك القطاع نتاع  %40اإللكرتونيك 

اإللكرتونيك، ولهذا قررت احلكومة �ش §خذ بعض التدابري، �ش تدمع 
  أشـنو هام التدابري؟. هذه القطاعات

 اليوم هاد القطاعات هذوا، ذاك :أوال، اكين واحد الشق اج½عي -
التحمالت �ج½عية، اPو� اليل كتاخذمه عىل عاتقها، الرشاكت ما 

  ؛كيخصولش هذا التحمالت �ج½عية
هاذ الرشاكت حمتاجة �ش يكون  :7نيا، اكين واحد الشق مايل -

 Le fond deالمتويل نتاع �ستBر دÎلها وال ذاك الرأسامل العامل 
roulementلهاÎو� أعطت الضامنة دPمن هاد القروض  %65لنسـبة  ، ا

  ؛اليل كتعطهيا األبناك، فالمتويل ما وقفش
هذا الشق التجاري، اPو� كتساعد  :7لثا، اكين واحد الشق جتاري -

هاذ املقاوالت �ش ميشـيووا جيربوا واحد الزبناء آخرين، �ش ميشـيوا 
 ألسواق جديدة، فاPو� ميكن §خذ حىت مجيع التلكفة يف هذا امليدان وال

  ؛يف بعض األحوال 80%
فهذا الشق نتاع التكوين، اPو�  :وأخريا، اكين واحد شق التكوين -

كمتول واحد التكوين غادي يوقع Øاك اليد العامX لألطر، حيث ما 

كيجربوش، كيقلصوا من معلهم يف وسط الهنار، فميكن يكون عاود 7ين 
ين، ولكن اكين بعض اسـتعامل ذاك الهناير اليل تيكونوا �طلني فهيا للتكو 

 :الرشوط
الرشط األول واألسايس هو احملافظة عىل مناصب الشغل، وكنظن بأن 
هذا اليش هذا هو اليل مكننا يف بالد¦ �ش األزمة تكون عندها §ثري عىل 
األرقام املالية، اكين تأثري اليد العامX، ولكن أقل نسـبة بفضل هاذ 

 . اإلجراءات اليل خذينا
  .وشكرا

    ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  . شكرا السـيد الوزير

  .تفضل السـيد الرئيس ،اللكمة للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

خاصو يكون . أ¦ أتوجه إىل وزير � حنكة، وأ¦ أعرف القدرة دÎلو
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معاÎ متفق بأن هذا اليش ضئيل، ضئيل كثري �لنسـبة لZول األخرى 
Zراه، السـيد . حنا معها يف املنافسةامع اليل كتوجدو دول أخرى، اليل ول

. الوزير، يف األزمة فاش كتعرف القدرة دÎل احلكومة عىل موا´ة املشالك
ما شفنا حىت يش . اآلن كنطلبو من احلكومة املوقرة تعطينا يش اسرتاتيجية
  !اسرتاتيجية دÎلها، اليل يه قادرة عىل موا´ة هذه األزمة

يف لك مرة كنسمعو . هذه األشـياء، اليل كنسمعو اآلن يه املعاينة
وهاد . ، املعاينةLe constatاألزمة، كنكونو ننتظرو يش حاجة، كنسمعو 

اليش اليل قال السـيد الوزير غادي يكون متفق معي، أ¦ ما كنفوتوش يف 
 الوطنية، وكنعرفو بأنه ابن هذا البZ، كيحب هذا البZ، هذا اليشء راه

  . ضئيل، قليل
بطا� أكرث، القوة : راه عرفين فاش غادي نتسببو اآلن للبZ دÎلنا

نعطيك مثال غري دÎل الفالحة، اليل ما مشيتيش للجانب . الرشائية مشات
اليوم راه ما ". درامه 10البطاطا كتباع ب : "البارح الناس كتقول. دÎلها

يا بدرمه ونصف، جوج درامه، اللوب  2بغاها حىت يش واحد بدرمه ونصف، 
فني مىش العامل القروي؟ فني مشات الفالحة، اليل يه �قتصاد  !درامه

 !دÎل املغرب؟
حنا مع الرأي، اأما املعامل األخرى، ما غاديش خنبيو عىل الناس، ألننا 

. ذ احلكومةاوخاصو يعرف أشـنو يه القدرة دÎل احلكومة، وآش دارت ه
Îحدا¦، هام يعطيو¦ األرقام ال الكنفدرالية راه املعامل كتسد، والرجال د

  .دÎل املعامل اليل كتسد يوميا
. اإلنسان وىل كيرشب أ§ي واخلزب وخيرج. القوة الرشائية ما بقى والو

إىل اكنوا مخسة أو سـتة يف العائX خدامني، راه Îاله �يق واحد وال ما 
  . اكينش

كومة جتينا بواحد حنا كنبغيو أن احلاهللا خيليك، السـيد الوزير، 
اإلسرتاتيجية لهذا األزمة، أزمة كيعيشها العامل، ولكن اكن ميكن للمغرب 

اآلن ما كنسـتفدوش مهنا، . حناÎ نسـتفدو مهنا، كيف قلت لنا الهنار األولا
  . حنا هام اخلارسين يف هاذ املنطقةابل 

  .وشكرا، السـيد الوزير، ألن هذا املوضوع راه ضار املغاربة لكهم

    ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة للسـيد الوزير، للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  املستشار احملرتم، 

وأ¦ كنشوف بأنه متأثر هبذه األزمة اليل واقعة، وأ¦ ميكن نقول   بأننا 
  ذه ـن هـوا مـني كيعانيـوا مواطنـوفو ميل اكنـميل كنش -�لطبع  –ومة ـكحك

  .حنا من أكرث املتأثرين هبذه القضية هذهااألزمة، حىت 
حنا هاد اإلسرتاتيجية اليل عند¦، اميل كهنرضو عىل اإلسرتاتيجية، 

معلنا واحد اPراسة، وشفنا هاد . هاد اإلجراءات ما جبناهومش من راسـنا
حنا من اميكن نقول   بأن البZان، هاد املنافسني دÎلنا آش كيديروا، و 

أحسن اإلجراءات اليل حتطوا يف هاد املنطقة نتاع جنوب البحر األبيض 
  .حنا من أحسن اإلسرتاتيجية اليل عند¦ااملتوسط، 

حنا ما اوأ¦ كمنيش لواحد اخلطوة أكرث من هذا، كنقول اليل ميكن 
قني �ش حنا �لطبع متفاعند¦ش لك األجوبة، وتفضلتوا ببعض املقرتحات، 

، واحد اللجنة Le comité stratégiqueندرسومه، اليوم عند¦ واحد 
إسرتاتيجية، اليل كيجلسوا فهيا مجيع الوزراء، اليل كيرتأسها زمييل اليس 

فهيا املشالك وكنجيبوا اقرتاحات، و�لطبع اكين القطاع  مزوار، وكنطرحوا
ليل كميثلوا اخلاص حىت هو مشارك معنا يف إطار ذاك اللجنة، وهام ا

بو¦ ها هو املشلك اليل عند¦، حبال هاد الشق ي املقاولني، هام اليل كيج 
اليل هرضت عليه نتاع التكوين ما اكنش عند¦ يف الرؤية األوىل، ولكن 
جاوا واقرتحوا علينا هذا وطلبوا منا هذا ودخلناه كشق من اإلجراءات اليل 

اكين يش إجراءات آخرين  حنا متفتحني إىلاحنا كنقومو هبا، و�لطبع و ا
�ش ندرسومه، وذاك الساعات إىل عند¦ اإلماكنيات، نديرومه، إن شاء 

  .هللا
  .شكرا

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

السؤال املوايل موجه أيضا إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
احلديثة، حول فرض لغة أجنبية لتحرير الربقيات،  توالتكنولوجيا

بوشعيب هاليل، محمد اخلضوري، سالمة : مستشارين احملرتمني السادةلل 
حافظي، أبو بكر عبيد، عبد الوهاب بلفقيه، محمد حتيفة، موالي احلسن 

  . طالب، محمد نقاد، دحامن اPرمه، احملجوب اPابدا، حسن قامسي
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  م،السـيد الرئيس احملرت 

  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  .السؤال يتعلق بفرض لغة أجنبية لتحرير الربقيات
  السـيد الرئيس احملرتم، 

ت هذا السؤال إىل وزير �تصال، ولكن تبني بعد  لقد كنت ́و
حفص األسـئX من طرف املكتب عىل أنه يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة 

وهذا يشء أقبل به، ولهذا أريد أن أطرح هذا والتكنولوجيات احلديثة، 
السؤال، وأقول إن بZ املغرب يعترب بZا عربيا لكون اللغة العربية لغة رمسية 
دسـتورÎ، كام تعترب وسـيX للتواصل إدارÎ كذ ، ولكن نالحظ أن 
وزارتمك تعمتد اللغة األجنبية، بل تفرضها عىل املواطنني، كام أراها، لتحرير 
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  :، وهذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التايلالربقيات
نريد معرفة األسـباب اليت تمكن وراء اإلجراء، ألن اإلحياء عىل  -

التواصل بلغة غري اللغة األم يضع العراقيل العديدة أمام املواطنني اØي 
  يرغبون يف اسـتعامل الربقيات كوسـيX للتواصل؟ 

  وز هذا اخللل، يف نظر¦؟نريد معرفة هل الوزارة احملرتمة تفكر يف جتا -
  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عن السؤال

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
حنا ادو بأن اللغة العربية كؤحنا البد نا. شكرا عىل طرح هذا السؤال

مقتنعني بأن يه لغة دسـتورية، يه لغة نتاع البZ، يه اللغة األوىل نتاع 
إىل . حنا مقتنعني به، وكنعملو ´ود لك يوماالقرآن، هذا اليش لكه 

  .الحضتوا، أ¦ كنعمل جمهود لك هنار �ش حنسن العربية دÎيل
مل لك ما هو ممكن عتأما ف� خيص الوزارة، الوزارة �لطبع كتسـ 

كتسـتعمل اللغة العربية، ولكن اكين بعض املصطلحات تقنية وال يش حاجة 
اليل كنسـتعملو فهيا اللغة الفرنسـية، حيث اليوم ما ميكنش نسـتعملو اللغة 

  .العربية العربية يف ميدان تقين معني
بريد املغرب معل واحد  نحنا كنعرفو بأاف� خيص ذاك الربقيات، 

، يه الربقية اليل كمتيش عىل "إ برقية"واحد الوسـيX سامها  اإلبداع يف
حقيقة كيجيوا املواطنني ويطلب مهنم �ش "إ برقية"هاد . خط األنرتنيت

يسـتعملوا اللغة الفرنسـية، علام بأن التكنولوجيا ميكن لها متكنا �ش نسـتعملو 
  . اللغة العربية

ل احلاسوب عالش دا� واقعني يف هذا املشلك هذا؟ حيث اسـتعام
 �Leللغة الفرنسـية أسهل من اسـتعامل احلاسوب �للغة العربية، داك 

clavier بريد "حنا خذينا، بدينا نقومو يف اخاصك تبدلهوم وذاك اليش، ف
بواحد التكوين لهاد املوظفني اليل كيسـتعملوا هذا احلاسوب �للغة  "املغرب

مجيع ذاك الناس اليل  - إن شاء هللا -العربية، وكنواعدمك بأن آخر يونيو 
  .كيسـتعملوا هذا احلاسوب، غادي يكون عندمه واحد التكوين أويل

هذا ال يعين أن من بعد يونيو لك يش غادي يسـتعمل اللغة العربية، 
هذا يعين أن عطينامه تكوين أويل، وغادي نوليو �سـمترار �ش يكون 

ب برسعة، واحد التكوين إضايف، �ش ميكن هلم يسـتعملوا ذاك احلاسو 
حيث ميل كيجي يش مواطن، وما ميكنش يسـتعملوا احلاسوب برسعة، 
. حىت ذاك املواطن كيتقلق، فلهذا كنظن أن عندمك احلق يف هاد القضية

حنسـنو هاذ اخلدمة اليل كتعطى  -إن شاء هللا  - حنا خدامني �ش ا

  .للمواطنني
  .وشكرا

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

  .لسـيد املستشارالتعقيب ل 

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
حنا التخوف دÎلنا ا. أشكر السـيد الوزير احملرتم عىل التوضيحات دÎلو

أنمت، بلك احرتام، العربية، ميكن لمك أن تكتبوا برقية �لعربية . هو العراقيل
أو �ألجنبية، ولكن العراقيل الكبرية هو أن الرجل دÎل القرويني، الرجل 

Îل املعهد اإلساليم أو الثقافة العرصية �لعربية، هاد اجليل اليل هو جيل د
إىل بقينا يف هذه احلا�، هذه . Ñم، حيí يريد أن يتواصل بطريقة برقية

  . الشخصيات يوليوا يطلبوا من الناس اليل هام عندمه اللغة األجنبية
اذ املشلك، وأ¦ أشكرمك عىل التفكري �ش ذاك التقنيات اجلديدة حتل ه

ولكن هذه القضية دÎل الربقيات راها مشلكة موضوعة عىل املثقفني �للغة 
  .العربية

  .وشكرا السـيد الوزير

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

ننتقل إىل األسـئX املو´ة إىل السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير 
رج، وسيتوىل اإلجابة عهنا �لنيابة األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلا

السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، سؤ�ن مهنا 
يتناوالن موضوع اسـتقبال اجلالية املغربية، ونظرا لوحدة املوضوع، أسـتأذن 
اDلس املوقر بعرضهام معا وبعد ذ  نعطي اللكمة للسـيد الويزر اإلجابة 

  .عهنام
ول يف املوضوع، حول اإلجراءات اليت هنجهتا احلكومة السؤال اآلين األ

من أجل تسهيل معلية اسـتقبال أفراد اجلالية املغربية يف املهجر وتبسـيط 
أمحد : املعامالت اليت تربÑا يف وطهنا األم، للمستشارين احملرتمني السادة

ن، مصطفى الرداد، عبد السالم أحدوش، محمد االكور، محمد بلحس
د عبده عز اPين، أمحد السـنييت، محمد طريبش، مصطفى العقاوي، محم

التومة، عبد امحليد البوجادي، عابد شكيل، محمد املنصوري، محمد البطاح، 
  . أمحد اPيبوين، محمد كرم

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،
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ألشهر األوىل من فصل الصيف يف لك سـنة بتقاطر العديد من تزتامن ا
أبناء اجلالية املغربية اليت توجد يف املهجر، وذ  السـتغالل هذه الفرتة من 
السـنة لالصطياف والسـياحة، وكذا لزÎرة األهل واألحصاب وجتديد 

  .أوارص الرتامح واحملبة
عقيد املساطر فكام ال خيفى عليمك، السـيد الوزير، أن ضيق الوقت وت 

اإلدارية وكرثة الزتامات أفراد اجلالية، غالبا ما تفوت علهيم قضاء مصاحلهم 
وتأجيل إبرام العديد من العقود و�تفاقيات اليت اكن من املمكن هلم القيام 

  .هبا لو منحت تسهيالت واقعية ومعلية لهذه الفئة املغربية من أبناء وطننا
الوزير، عىل اإلجراءات اليت هنجهتا  مفن هذا املنرب نسائلمك، السـيد

احلكومة املغربية من أجل تسهيل معلية اسـتقبال أفراد اجلالية املغربية يف 
  ؟وكذا جحم التسهيالت ا'و� إلهيم يف تعامالهتم اإلدارية ؟املهجر

  .وشكرا مسـبقا

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

اإلجراءات املتخذة السـتقبال  السؤال الثاين يف نفس املوضوع، حول
عبد العزيز العزايب، : اجلالية املغربية �خلارج، للمستشارين احملرتمني السادة

محمد األنصاري، عبد اللطيف أبدوح، العريب سديد، اسامعيل قيوح، 
مصطفى القامسي، عبد الكبري برقية، محمد أبو الفرج، عبد امحليد بلفيل، 

سـين، أمحد بومكوك، سعيد كرم، صاحل وP دريس احل إعبد الغين ماكوي، 
  . داداه، معر حداد ��، مصطفى ميارة، خدحية الزويم

  .اللكمة ألحد املستشارين

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

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

نتدب البد يف البداية أن أتوجه �لشكر اجلزيل إىل السـيد الوزير امل 
  .Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية

كنائب رئيس جلنة اخلارجية يف هذا اDلس املوقر، ومن خالل 
اتصااليت الشخصية يف عدة منتدÎت، الحظت ورأيت ومسعت ما قام به 
السـيد الوزير جبدية واسـتقامة ورصاحة مع اجلالية املغربية، فهنيئا � عىل 

سلوب، وأمتىن أن ترتمج مجيع الوعود عىل أرض الواقع، �لنسـبة ملا هذا األ
وعد به اجلالية املغربية، و�ألخص يف بعض امليادين اليت يه حمرجة 
�لنسـبة للجالية املغربية، أال ويه مشالك العقار، مشالك احملامك، مشالك مع 

  .بعض البÎZت
ق ـري لتحقيـد الكثـية ووعر � اكمل الصالح ــد الوزيـد بأنه السيـفأعتق

رغباهتم وطلباهتم، وأمتىن �لنسـبة إلعطاء مجيع اإليضاحات لهؤالء الناس، 
  . أن احلكومة باكملها سوف تكون جبانهبم

أمتىن منمك، معايل الوزير، إبالغ الرأي العام عن ما يه اإلجراءات اليت 
  اختذت من طرف الوزارة؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . لسـيد املستشارشكرا ا

اللكمة للسـيد وزير الصناعة والتجارة، �لنيابة عن الوزير املنتدب Pى 
الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج، لإلجابة عن السؤالني 

  .املتعلقني �سـتقبال اجلالية املغربية

السـيد السـيد السـيد السـيد نيابة عن نيابة عن نيابة عن نيابة عن     ،،،،احلديثةاحلديثةاحلديثةاحلديثة    تتتتالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
        ::::الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة املستشارون احملرتمون،

حنا كنعرفو لك �ه½م اليل كيعطيه صاحب اجلال� وحكومة ا�لطبع، 
ون واحد صاحب اجلال� للجالية املغربية �خلارج، ولهذا لك سـنة كتك

  .التعبئة السـتقبال عاملنا �خلارج
فهذا �سـتقبال كتكون واحد العملية مكثفة، وهاد معلية العبور 
. كترشف علهيا واحد اللجنة وطنية متخصصة واليل كيرتأسها وزير اPاخلية

  :فهاد السـنة هذه اللجنة عندها واحد بر¦مج معل، �ش
� كام ال خيفى عليمك، أوال توفري السـيو. أوال، يكون توفري السـيو� -

غادي يكون وضع أسطول حبري رهن إشارة اجلالية وتنظمي رحالت إضافية 
  ؛وأيضا إلزام الرشاكت �حرتام التوقيت، فهذه أول حاجة

7نيا، غادي يكون عىل صعيد األمن والسالمة، غادي يكون الزÎدة  -
  ؛من والسالمةيف عدد شـبابيك املراقبة والتفتيش، �ش نقويو من هذا األ

 :7لثا، اكين تعزيز املساعدات اإلدارية، اليل هرضتوا علهيا جبوجمك -
غادي يكون متكني السفارات واملراكز القنصلية �لمكية  -1  •

 .الاكفية من جوازات السفر واPفاتر العائلية
 Lesوهو إقرار نظام املداومة  -وهذا أمه يشء  -أظن  - 2 •

permanences  ميكن يكون اسـتقبال اجلالية �ش يف أي وقت
  .املغربية

. غادي يكون أيضا تقوية التواصل اإلعاليم والتحسييس ،رابعا -
خا تديروا ذاك األسطول اخا نديرو هاد نظام املداومة، و اكنعرفو بأن و 

البحري اجلديد وال الرحالت اإلضافية، خاصنا البد نوصلو هاد املعلومات 
ادي تكون واحد امحلX إعالمية مكثفة وقوية هادو للجالية املغربية، فلهذا غ

للتحسيس وإعطاء لك املعلومات، �ش نسهلو علهيم العبور، �ش نسهلو 
علهيم املساطر اإلدارية، يعرفوا أشـنو هام احلقوق دÎهلم، �ش نسهلو علهيم 

 .أيضا مجيع اإلجراءات اليل كياخذوها فاش كيكونوا هنا يف املغرب
  .وشكرا
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        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  . شكرا السـيد الوزير

  .لفريق األصا� واملعارصة اللكمة ،التعقيبات عىل األجوبة

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

من بعدي، دÎل السـيد  ءيف الوقت اليل كنت كنسـمتع للتدخل اليل جا
املستشار، الصديق احلبيب، وهو ينوه �لسـيد الوزير، كنقول ميكن أ¦ 

، le constatكنبقاو دامئا يف " ترتمج"ولكن ميل جبد لكمة  غلطت،
املعاينات، فأشكر السـيد املستشار، خصوصا وأنه من احلزب اØي يؤيد 

  .احلكومة، أ¦ أجسل أنين لك ما جئت به هو حقيقي
  السـيد الوزير، 

  .الزلنا بعيدين عن تبسـيط اإلدارة
  السـيد الوزير،

ما  ،بغا يرشي أرض أو يرشي دويرةكيجي املهاجر، إىل بغا يزتوج أو 
كتيقدوش الوقت دÎلو دÎل الشهر، أما إىل بغا جيلس حىت يمكلهم، كريجع 

حنا اليل سـببنا � اكيصيب اخلدمة مشت ليه، ها هو أصبح يف البطا�، 
إمنا هذا اإلجراءات، السـيد الوزير، أصبحت يف دول أخرى . فهيا

 �ألنرتنيت، اليل بغا يزتوج يه، وحنا كذ او�إلماكن دÎلنا تكون عند¦ 
خا اميكن � يزتوج �ألنرتنيت، اليل بغا يرشي بقعة دÎل األرض أو يرشي و 

راه  ،العقار راه عند¦ اآلن يف ركود، بغا يرشي أرض وال بغا يرشي دار
هنا، كيخصنا مايش نشوفو إال من يحنا �يق اإلدارة مصعب اميكن � يرشي، 

املغاربة لكهم، و�خلصوص هذا املهاجر اليل هو اآلن ´ة املهاجر، من ´ة 
  .املوضوع دÎل املداخX دÎلنا

وهو كيخدم، وذيك الربكة اليل كيجمعها  ه، عام لكهإنسان كيجينا بفلوس
  .كيمت جايهبا �ش خيرسها عند¦، كنصيفطوه هناÎ غضبان، ما معرو ما يرجع

  السـيد الوزير،
 انكبت عىل هذا املوضوع، وحاولت شكرا مسـبقا، إذا احلكومة دÎلمك

�ش تسهل عىل املهاجرين دÎلنا �صطياف دÎهلم واألشغال دÎهلم اليل 
  .كيديروها هنا

  .وشكرا مسـبقا

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

  .اللكمة للفريق �سـتقاليل

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

الصديق عىل تدخp، وهو يعرف اكمل املعرفة أنه حيí شكرا لألخ و 
جيب أن أقول الرصاحة، أقولها بلك واقعية، وهذه اكنت شهادة حقيقية من 

خالل ما رأيته وما مسعته وما عشـته جبانب السـيد الوزير وجبانب اجلالية 
البد أن تكون بعض النقط، ال ميكن أن ال تكون انتقادات، حنن . املغربية
مام الرأي العام، ليكون النقد اØايت، فهذا واقع، ولكن البد أن نقول اآلن أ

pجبدية واسـتقامة، وال ميكن إال أن أنوه بعم pلكمة حق يف من يقوم بعم، 
  .مبواقفه

  معايل الوزير،
أتيمت ببعض املعلومات فعال، ولكن حيí حتدثمت عن معلية محX يف هذه 

هذا التارخي، ليسـتعد املواطن مجليع الفرتة، البد أن تكون امحلX قبل 
اإلجراءات اإلدارية، علام وأقولها أمام الرأي العام وهذه شهادة حقيقية، 
رأيت وبلك رصاحة، وأ¦ ¦ئب رئيس جلنة اخلارجية يف هذا اDلس املوقر، 
رأيت بأن هناك بعض اPبلوماسـيني يف بعض القنصليات تعرقل مشالك 

فهذا ليس حبق �لنسـبة للوزير و�لنسـبة بعض املسؤولني احلكوميني، 
 Xللحكومة و�لنسـبة للتوجهيات، يه أمور شفافة وحقيقية، ولكن معام

  .بعض املوظفني داخل القنصليات ال تكون يف املسـتوى املطلوب
من ¦حية 7نية، البد معايل الوزير أن تكون خلية دامئة داخل الوزارة 

ني املهاجرين وبني اإلدارات املغربية، ألنه لتقوم �التصال املبارش بني املواطن
اآلن أصبح اإلنسان يأخذ موعدا سـنة أو سـنتني قبل، فيجب أن تكون 

  خلية دامئة داخل الوزارة لتقوم هبذه العملية
  .وشكرا معايل الوزير

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

Pى الوزير السؤال املوايل موجه كذ  إىل السـيد الوزير املنتدب 
لكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج، حول اإلجراءات املتخذة يف املاألول 

بZان اإلقامة لصاحل اجلالية املغربية املقمية �خلارج، للمستشارين احملرتمني 
عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد : السادة

غاري، عبد امحليد فاحتي، عبد بورمان، محمد العشاب، محمد عداب الز 
  . املا  أفرÎط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي، حسن ألكمي

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السادة املستشارون،

البد أن ، 2009وحنن عىل بعد أÎم من �نطالق الرمسي لعملية عبور 
 �تسائلنا هذه احملطة عن مدى جناعة اإلجراءات اليت قامت هبا احلكومة، ف
يتعلق بأوضاع اجلالية املغربية املقمية �خلارج، وخاصة ما يتعلق �إلجراءات، 

  .املفروض أن تتخذها احلكومة يف بZان املهجر
. الأن الترصحي احلكويم جاء بتصور يف هذا اD - بطبيعة احلال  - ندرك 
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كذ  تتبعنا عرب وسائل اإلعالم اخلطوات اليت قامت هبا الوزارة املعنية، 
وكذ  سـنحت لنا الفرصة أن نتحدث مع السـيد الوزير املعين داخل 
اللجنة املعنية هبذا اDلس املوقر، إال أننا نقول أن لك اإلجراءات اليت 

يف بZان  اختذت، هل المست القضاÎ احلقيقية اليت حتتا´ا جاليتنا
املهجر؟ وحنن ندرك اإلشاكالت احلقيقية القامئة، إن يف جمال الرتبية، إن يف 
جمال الثقافة مبفهوÑا الشمويل، مبعىن هل اجلانب الروr، اجلانب الرتبوي، 
اجلانب �ج½عي، جانب �رتباط �لوطن، اØي ميكن املهاجر املغريب، 

ن ميتþ الصفات اليت تؤهp يف نفس اآلن ارتباطه بوطنه ويف نفس اآل
  لالندماج يف بZ �سـتقبال؟

كذ  ندرك تعدد املتدخلني يف هذا اDال، هل متكنت هذه الوزارة 
من خالل تصورها، من خالل مقاربهتا إىل جانب املتدخلني اآلخرين، 
وأعين هبم وزارة اخلارجية، وأعين هبم أيضا جملس اجلالية املغربية املقمية 

هل متكنت الوزارة من فرض مقاربة لها حمددات أساسـية، ولها �خلارج، 
  مرتكزات واحضة، وبينة للعيان؟

أن نرى النتاجئ األولية لهذه  2009نمتىن يف هذا العبور: Ø  سأقول
الهدف مهنا هو توطيد ارتباط جاليتنا  -بطبيعة احلال  -املقاربة، واليت 

ندرك أن هذه اإلجراءات اليت ببZان املهجر بوطهنا األم، ويف نفس اآلن 
قامت هبا احلكومة، وهذا العبور نفسه يأيت يف سـياق أوضاع دولية أثرت 
عىل أوضاع جاليتنا املغربية �خلارج، من حيث أن األزمة املالية مل ترتك، 
خاصة بZان املهجر، مل ترتك أي بZ مل تؤثر فيه، وندرك أن جاليتنا جزء من 

  . ليت تأثرت هبذه األزمةهذه الفئات �ج½عية ا
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة للسـيد الوزير، لإلجابة عن السؤال

نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد     ،،،،احلديثةاحلديثةاحلديثةاحلديثة    تتتتالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
        ::::�خلارج�خلارج�خلارج�خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية 

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارون احملرتمون،

نعاود نؤكد بأن قضاÎ اجلالية يف اخلارج من أولوÎت احلكومة،  ،أوال -
حنا اليوم هاد احلكومة عندها رؤية، عند¦ إرادة، عندها برامج معل، او 

مل وعندها أيضا املوارد املالية وموارد برشية ووسائل �ش تقوم بواحد الع
  .جيد يف إطار اليل أرشت �، هو اإلطار اPيين وأيضا اإلطار الثقايف

 :فإىل خذينا اإلطار اPيين
وضعت وزارة األوقاف واحد الرب¦مج متاكمل لالعتناء �ملساجد   •

 واألمئة؛
اكين إنشاء اDلس العلمي للمغاربة يف أورو�، وهذا ا'طط هذا   •

  .واحد ا'طط اليل عىل مخس سـنوات
حنا كنعرفو بأن البد يكون عند¦ واحد ا7نيا، فميت خيص الثقافة،  -

  العمل ثقايف يف البZان اليل موجدين فهيا اجلالية املغربية عالش؟
أوال، حيث الثقافة دÎلنا ميل تكون قوية، تواكب اإلندماج، ذاك  •

الناس دÎلنا مغاربة كيكونوا ساكنني يف أورو� أو فني ما اكنوا، 
خا كنظن اون عندمه واحد الثقافة مغربية قوية، و فاش كيك

  .العكس، ولكن العكس من هذاك، كيسهل اإلندماج
7نيا، وهذا مشلك اليل خاصنا البد نتجاوزه، وهدف اليل خاصنا  •

. نسـهتدفوه هو تعميق الروابط مع املغاربة، خاصة اجليل اجلديد
ة مع هذا اجليل اجلديد اليوم، خاص البد يكون عنده روابط قوي

 .هاملغرب، خاص يكون عنده ثقافة مغربية توصل حىت لعند
  فلهذا أشـنو در¦؟ 

معلنا أوال، بر¦مج إجناز مخس مراكز ثقافية، يف بروكسـيل، يف  -
  .مونرÎل، يف برشلونة يف �ريس ويف طرابلس

7نيا، اكين الهدف دÎل مركز ثقايف يف لك العوامص، اليل فهيا واحد  -
موجودة بكثافة، علام بأن اليوم اكين واحد الطلب كبري يف اجلالية مغربية 

هذا امليدان هذا، والطلب حيث الناس كيطلبوا ثقافة مغربية، ثقافة عربية، 
ثقافة إسالمية، ثقافة أمازيغية، فلك هذه العوامل مأخوذة بعني �عتبار، 

ن يف تفعيل هاد الربامج اليل هرضت علهيم يف امليدا -كام قلت  –حنا او 
 .اPيين ويف امليدان الثقايف

  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
فعال، ال أحد ينكر التصور Pى الوزارة املنتدبة امللكفة �جلالية 

ناك تصور متاكمل، �خلارج، هناك تصور فعال، وأعتقد ألول مرة أن ه 
أوال، الثقة للمؤسسات، : يرتكز عىل لك األشـياء اليت من شأهنا أن تعيد

أنه مل تكن ثقة للمهاجر املغريب يف  -وهذا هو املؤسف، أساسا  -ألنه سابقا 
اآلن أعتقد أننا يف إطار جتاوز هذه . أي مؤسسة تأيت من احلكومة املغربية

Xاملرح.  
نه من صعو�ت �ندماج دÎل املهاجر املغريب املسأ� الثانية، نعتقد أ

يف اخلارج، أوال نظرا لتعدد الثقافات يف بZان املهجر، ألن يف لك بZ يف 
املعينة، مما يزيد الصعوبة، ويفرض علينا أن نتعامل مع لك  تهاملهجر � ثقاف 

 جممتع دÎل املهجر عىل حدا وبثقافته اليت ميكن أن تدفع املهاجر املغريب إىل
�ندماج، Ø  فنقول أنه جيب أن تكون املقاربة أساسا كيف نفك عقدة 
اندماج املهاجر املغريب يف بالد �سـتقبال؟ ويف نفس اآلن كيف حيافظ 



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

15 

 )2009 يونيو 09( 1430 اآلخرةجامدى  15

هذا املهاجر املغريب عىل روابطه بوطنه يف إطار من �عتدال، يف إطار 
  من التارخي املغريب الوطين احلقيقي؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  . شكرا السـيد املستشار

  .وزيرالاللكمة للسـيد 

يابة عن السـيد يابة عن السـيد يابة عن السـيد يابة عن السـيد ن ن ن ن     ،،،،احلديثةاحلديثةاحلديثةاحلديثة    تتتتالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجياالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
  :الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارجالوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج

الطرف : متفقني مع السـيد املستشار احملرتم، ولهذا خدمنا عىل الطرفني
األخذ بعني �عتبار، كيفاش  - كام قلت  -اPيين والطرف الثقايف، وأيضا 

اDلس األعىل للمغاربة  ؟ميكن لنا حنسـنو ذ  العمل اPيين والعمل الثقايف
املقميني بأورو�، إنشاء املراكز الثقافية يف مجيع العوامص اليل فهيم املغاربة 

�ندماج يف البالد فني هام، ولكن  بكثافة، وهذاك هو الهدف، الهدف هو
حنا تنظنو هباد الطريقة غادي اأيضا الربط بيهنم وبني املغرب يتقوى، و 

  . يتفوق، إن شاء هللا
  .شكرا

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

السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، ورد 
  .اPميقراطية �ج½عيةبشأنه طلب تأجيل من فريق احلركة 

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير �تصال، حول سـبل مراقبة 
اإلعال¦ت اإلشهارية املتخصصة يف التداوي من األمراض املسـتعصية، 

محمد طاحلا، العلوي موالي ادريس، يوسف : للمستشارين احملرتمني السادة
رود، عبد الرحمي العامين، عبد بنجلون، محمد عبو، ابراهمي احلب، محيد العك

يب، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب وهللا الغويت، محمد القل
، امليك احلريزي، ةالعلج، أمحد حا�، عبد العزيز بوهدود، عيل طلح

خريي بلخري، عبد السالم أمغار، محمد مفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، 
احلسني أشـنلكي، محمد بوهريز، عبد القادر عالل العزيوين، العلمي التازي، 

سالمة، امليلودي عفوت، احلو املربوح، احلسن العواين، احلبيب النواس، 
  . عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، حلسن عباد

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  م،السـيد الرئيس احملرت 
  الزمالء املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير،

نعتقد، يف فريق التجمع الوطين لألحرار أن وزارة �تصال، �إلضافة 
إىل دورها يف إخبار املواطنني، لها دور أمسى من ذ ، وهو تأطريمه 
وتوعيهتم حول ما تتناقp الوسائل اإلعالمية املكتوبة واملرئية يف لك ما من 

ون كذ� مزيفا أو مملوءا �لتشاؤمات املبالغ فهيا، بل نعتقد كذ  شأنه أن يك
أن لك هذه األمور اليل فهيا كذب وفهيا زور، فهيا زيف هو شأن عام، 

  .جيب عىل اPو� أن حتمي املواطن منه
يف هذا اإلطار، السـيد الوزير، انترشت ظاهرة اإلعال¦ت اإلشهارية 

سـتعصية، اليت صعب عىل الطب املتخصصة يف تداوي بعض األمراض امل 
الناس اليل : "العلمي معاجلهتا، ويدعي بعض املشعوذين وبعض ما يسمى

، بأهنم هلم القدرة العالجية، ويه يف الوصالت "كيداويوا �لوسائل التقليدية
اإلعالمية والصحافة املكتوبة وبعض الوسائل املرئية يف اخلارج، ال نذكر 

  .اPاخل
هذا يعاجل داء الرسطان، وهذا يداوي آالم  :ونرى يف هذا الباب

الروماتزيم، وهذا يداوي ويعاجل من العقم، وهذا فقيه � قدرة عىل قراءة 
  .�لطبع، هذا اليشء لكه كذب وال أصل �. مسـتقبل العباد

وحىت ال يسقط املواطن املغريب، ألن الغاية من هذا اليشء،  ،ولهذا
أن تؤطرمه وتوعيهتم ومتنع بعض وهذا هو األمسى يف وزارة �تصال، 

األمور، وإن اكنت الصحافة هذا شأن مقدس يف بZ¦، ومىش بعيد يف 
حرية التعبري ويف حرية الصحافة، ولكن حىت ال يسقط املواطن املغريب يف 
خف اإلعال¦ت الاكذبة ويف خف اإلشهارات، اإلشهار الاكذب كيفام اكن نوعه، 

لومات وسالمهتا، خاصة ملا يتعلق األمر ألنه جيب أن نتأكد من حصة املع
  .بصحة املواطنني وجناعة العالجات واألدوية املقدمة

هذا مما دفعنا، السـيد الوزير، لطرح هذا السؤال وخاصة أن عدد 
  .يف تصاعد املواطنني اØين سقطوا حضية هذه اإلشهارات الاكذبة املزيفة هو

، أوال Ñمتة هبذا هل احلكومة: لهذا، السؤال هو فيه ثالث لكامت
ما يه  :يفرض نفسه، وإن اكن كذ  -يف احلقيقة  -املوضوع؟ ألنه أصبح 

اإلجراءات اليت ينوي السـيد الوزير، واحلكومة بصفة عامة، محلاية 
  املواطنني من هذا األمر هذا؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيد الوزير

        ::::رصي، وزير اإلتصالرصي، وزير اإلتصالرصي، وزير اإلتصالرصي، وزير اإلتصالالسـيد خاP الناالسـيد خاP الناالسـيد خاP الناالسـيد خاP النا
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
يف  –أشكر السادة املستشارين عىل طرح هذا السؤال اØي هيم 

 –بطبيعة احلال  - أمن وسالمة وحصة املواطنني، وحنن  - احلقيقة 
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كسلطات، سواء السلطة الترشيعية أو السلطة التنفيذية، مؤمتنون عىل 
من شأهنا أن تفي �لواجب، ف� خيص تأمني حصة  تقدمي اخلدمة اليت

املواطنني، حىت ال يظلوا عرضة، كام تفضلمت، أل¦س قلييل الضمري، ويف 
  :األمر مطروح أمامنا .بعض احلاالت املشعوذين

أن  - بطبيعة احلال  -ف� خيص الشق األول من السؤال هو أن نوحض 
تتابع هذا املوضوع عن كثب، وزارة �تصال، حبمك الوظيفة املولكة لها، 

ويه معنية به ويف تتبعه و�ختاذ التدابري اليت من شأهنا أن حتصن أمن 
  . وسالمة املواطنني

كام تفضلمت، حنن يف إطار  -بطبيعة احلال  -ف� خيص موضوع اإلشهار 
من ممارسة احلرية، وعندما يتعلق األمر بتعاقد بني جريدة أو بعض 

هذا اإلشهار الاكذب، ال دخل للوزارة يف حد ذاهتا، املؤسسات اليت تروج ل 
علام أن األمر، كام تفضلمت ال  - بطبيعة احلال  -لكهنا ليست مكتوفة األيدي 

هيم اإلذاعة أوالتلفزة، القنوات املغربية بعيدة عن هذه املزنلقات الال 
هناك دخول  ،أخالقية، لكن يف عامل معومل، والعوملة هتم أيضا الفضائيات

 .ائيات غري مغربية إىل البيوت املغربية، وهذا موضوع آخرفض
فاإلطار القانوين املنظم لإلشهار، خاصة ما خيص الصحافة املكتوبة، 
وإن اكن ال يتضمن مقتضيات دقيقة ومفصX تسمح �إلجابة عىل مثل هذه 
اإلشاكليات اليت يطرwا سؤالمك، فإنه مع ذ  يوفر الضام¦ت محلاية اDمتع 

  .لك خطاب إشهاري من شأنه أن يوقع املواطن يف الغلطضد 
أكتوبر  15الصادر يف  13.83من القانون  1أشري إىل أن هناك املادة 

املتعلق �لزجر عن الغش يف البضائع، هذه املادة تدين الغش عن  1984
طريق اخلداع والزتييف، وهذه املادة تعاقب الفاعل �حلبس من سـتة أشهر 

ألف درمه أو بإحدى  24درمه إىل  1200وبغرامة من  إىل مخس سـنوات،
  .هاتني العقوبتني

أما الفصل الثاين دÎل هذا القانون يصعد الزجر، يتضمن عنارص ميكن 
تكييفها مع حا� اإلشهار الاكذب، خاصة ذ  املتعلق �إلعال¦ت اإلشهارية 
 ا'صصة للتداوي من األمراض املسـتعصية، حيث ينص الفصل املذكور

عىل إماكنية مضاعفة العقو�ت املنصوص علهيا، أي من عامني حىت مخس 
  .سـنني، ومضاعفهتا مرتني إذا اكن يتعلق األمر �لهتديد بصحة املواطنني

أضيف أن الربملان اآلن، خاصة جملس النواب، بصدد معاجلة مرشوع 
ن قانون بتحديد التدابري محلاية املسـهتلكني، وفيه هاذ املرشوع، اليل اآل

متنع لك إشهار  21: حمال عىل جملس النواب، وسـيأيت عندمك، فيه املادة
يتضمن، بأي شلك من األشاكل، إدعاء أو بيا¦ أو عرضا اكذ� أو من شأنه 

  .أن يوقع يف الغلط، بأي وجه من الوجوه
يبقى فوق لك هذا ذاك أن الصحافة مطالبة بأن حتصن نفسها، بأن 

  . حىت ال يقع أي تطاول عىل حصة املواطنني حتتمك إىل أخالقيات املهنة،
 -أشري إىل ذ   –ويبقى أيضا يف هذا الصدد، أن الوزارة دÎلنا 

حسبت رخصة إلحدى رشاكت اإلنتاج، اليت اكنت تقدم بشلك غري قانوين 

. خدمة تلفزية من خارج الرتاب الوطين، واكن يمت ذ  انطالقا من املغرب
دد املواطنني، حتملت وزارة احلكومة ونظرا للمخاطر اليت اكنت هت

  . مسؤوليهتا يف هذا اDال
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد ادريس العلوياملستشار السـيد ادريس العلوياملستشار السـيد ادريس العلوياملستشار السـيد ادريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس

. عىل لك حال، كنشكرو السـيد وزير �تصال عىل تفضp للجواب
بأن األمر جيب تفعيل القانون، جيب  -حنا ايف نظر¦  - ة األمر ويف احلقيق

حنا كنبارشو املواطنني، ويف احلقيقة اتفعيp ولك يوم، السـيد الوزير، ألن 
وقع نصب واحتيال علهيم كثريا يف هاد الباب، وكيتشاكوا من هاد 
اإلعال¦ت، تيقول   أ¦ شفت هاد البيان يف جريدة حمرتمة، شفهتا يف 

ي إىل آخره، وتيبقى األمر مصاوب، لهذا وجب، السـيد الوزير، هاد
وأنمت من السلطات العمومية، أنمت عضو �رز يف حكومة صاحب اجلال� 

  .�ش حتميوا املواطنني من هاد األمر هذا
 ولكن ،مسأ� أخرى، إن اكن القانون ال حيمي املغفلني، كام يقال

 لZو� دخل وال مسـتقل، شأن رواإلشها واPعاية حرة، يه كذ  والصحافة

 القانون أن الوزير، السـيد دÎل اإلجابة يف وجات ذ ، مع ولكن ذ ، يف

 أوال، وجب لهذا �، املواطنني وفهم قدرة مع ي½ىش اكن إذا إال قوة يصبح ال

 �لتباس، هاد ومن اخلطر هاد من املواطنني وحتسيس املواطنني هاد حامية

  .فيه يوقعوا هلم ميكن اليل
 وتنطلبو اجلواب، هاد عىل تنشكروك حناا الوزير، السـيد يكون، Ñام

 ويف اإلعالم، وميدان الصحافة ميدان يف Ñمة اأشواط قطعت بالد¦ بأن

 يه دÎلها املرآة يه واPميقراطية �إلعالم، إال كمتيش ما اPميقراطية احلقيقة
 توسـيع تنساندو حرارلأل الوطين التجمع يف حنااو  الصحافة، ويه اإلعالم

 األمر مه املواطنني ألن املواطنني، حساب عىل مايش ولكن احلرÎت،

  .واألخري األول األسايس
  .الرئيس السـيد وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .املستشار السـيد شكرا

  .التعقيب عىل للرد الوزير، للسـيد اللكمة

        ::::�تصال�تصال�تصال�تصال    وزيروزيروزيروزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
 مناسـبة وأغتمنها املستشار السـيد تعقيب عىل أوال أثين شديدة برسعة

 النداء ووسـيX الزجر وسـيX اثنتان، وسـيلتان أماÑا احلكومة أن ألقول
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 إىل نداء أوجه ،مناسـبة ويه النداء، أفضل .الصحافيني مضري إىل ةاملو´

 من املغريب اDمتع وحيموا اDال، هذا يف مضريمه حيمكوا يك الصحافيني اكفة

  .اآلفات هذه
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .الوزير السـيد شكرا

 سيتوىل واليت الثقافة، وزيرة السـيدة إىل املو´ة األسـئX إىل ننتقل

   .�تصال وزير السـيد عهنا اإلجابة
 احملرتمني للمستشارين التارخيية، املآثر عىل احملافظة حول األول السؤال

 الفرج، أبو محمد يل،الفيال عزيز الفياليل، الطاهر األنصاري، محمد :السادة

 بلحسن ماكوي، العين عبد التازي، يوسف خفاري، ¦� برقية، الكبري عبد

 العريب بوطيب، رضا بزنروال، سعد الزيدية، بن محمد لفحل، محمد خيري،

   .األمني بنجيد بوراس،
  .املستشارين ألحد اللكمة

        ::::الفرجالفرجالفرجالفرج    أبوأبوأبوأبو    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .الرئيس السـيد شكرا

  الوزيران، السـيدان
  املستشارون، إخواين

 العتيقة القصبات يف يتجىل هام، §رخيي تراث عىل املغرب يتوفر

 إال كثريا، هبا نعزت مآثر من العتيقة املدن به تزخر عام زÎدة وغريها، والقصور

 وأصبح العناية، من الاكيف �لقدر حيظى ال الهام الرتاث هذا أن يالحظ أنه

 غياب يف وذ  األحيان، بعض يف والهنب والتلف والضياع للتاليش معرضا

 إقلمي إىل أنمتي أنين وحبمك ذ  عىل ومكثال عليه، للحفاظ حممكة اسرتاتيجية

 بولعوان وقصبة بأزمور العتيقة واملدينة �جلديدة العتيقة املدينة أذكر اجلديدة،

  .كثري وغريها �جلديدة البZي واملرسح
 ومهنجية اسرتاتيجية للوزارة هل :الوزير السـيد نسائلمك فإننا وعليه،

 للمحافظة واإلجراءات التدابري واختاذ املشالك هذه جتاوز أجل من جديدتني

   ثراتنا؟ عىل
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .املستشار السـيد شكرا

  .السؤال عىل لإلجابة الوزير، للسـيد اللكمة

        ::::فةفةفةفةالثقاالثقاالثقاالثقا    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة    عنعنعنعن    نيابةنيابةنيابةنيابة    ،،،،�تصال�تصال�تصال�تصال    وزيروزيروزيروزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .احملرتم الرئيس السـيد شكرا

  املستشارون، السادة
 الهام السؤال عىل اجلواب أعرض الثقافة، وزيرة السـيدة عن �لنيابة

 يعاين، املعامري الرتاث هذا أن إىل إلشارةل ،املغريب احلضاري تراثنا هيم اØي

 الوضعية تعقد من يعاين العتيقة، املدن ومنازل والقصبات القصور وخاصة

 بناÎت وظهور لألجانب البيع ومعلية الورثة بني امللكية وتفرق عقاريةال

 القدمية، البناÎت عن واألشاكل املواد اسـتعامل حيث من ختتلف جديدة

 سالمة عىل تؤثر اليت والبيئية الطبيعية العوامل تأثريات إىل إضافة وذ 

 إزاء فعةالش يف اPو� حق أقر قد اكن وإن القانون، أن حيث البناÎت،

 معطى وهذا - اإلشارة من فالبد التارخيية، أو املعامرية القمية ذات املباين

 املزيانية خيص ف� املادية اإلماكنيات أن يرتفع، ال والواقع - احلال بطبيعة

 الطموحات لك تنفيذ بإماكهنا تكون بأن لها تسمح ال الثقافة لوزارة املرصودة

  .Pهيا اليت
 املركز أوهلام املشلك، مع للتعامل أدا§ن أو وسـيلتان لياحا الثقافة لوزارة

 الصحراوية والشـبه األطلسـية، �ملناطق التأهيل وإعادة �لرتممي اخلاص

 للك والتأهيل واجلرد الرتممي بقضاÎ هيمت واØي ورزازات، يف املوجود

 ومنطقة اجلنوبية واألحواض فكيك واحة حىت رشقا املمتدة الرتابية البناءات

 عددا أجنز واØي األطلسـية اجلبلية األحواض إىل إضافة والراشـيدية، درعة

 املركز اكتسب وقد حدو، يتآ قصبة ترممي :مهنا نذكر الرتممي، معليات من

  .اPويل الصعيد عىل واجلرد الرتممي جمال يف ومرجعية ماكنة أطره ´ود بفضل
 كام ملغاريب،ا الصعيد عىل القصور طريق مرشوع منسق هو املركز هاد

 العاملي الرتاث مرشوع إطار يف وخاصة اليونسكو، منظمة طرف من اختري

 أجل من العربية �Pول ستتلكف ´وية، مكؤسسة الرتابية �لهندسة املتعلق

 للمحافظة اسرتاتيجية وإعداد مشاريع وحتقيق خرباء وتكوين اج½عات عقد

   .الرتابية املباين عىل
 املعامري للرتاث جرد معلية األخرية سـنوات سامخل خالل املركز وأجنز

 جغرايف نظام جوية، صور جديدة، متطورة تقنيات �سـتعامل درعة مبنطقة

 التخصصات املتعددة الفيدرالية املدرسة ومبساعدة �خلصوص، معلومايت

 300 من أكرث وجرد إحصاء من العمل هذا مكن وقد سويرسا، يف بلوزان

 املعامري للرتاث الراهنة احلا� عىل الوقوف من مكن كام درعة، حبوض قرص

 عىل للمحافظة زاكورة لورزازات احلرضية الواك� مع هنديس ميثاق إعداد ومن

  .الهنديس والرتاث البناÎت
 الوسائل حملدودية اإلدراك متام مدركة الوزارة هذه أن القول، خالصة

 تشـتغل اليت الطريق ارطةخ يف املطروحة الهائX احلاجيات إزاء علهيا املتوفرة

 وإراداهتا الوزارة طموحات احلكومة، طموحات أن إال بلورهتا، أجل من

   .املتوفرة الوسائل من ميكن ما أكرث تفعل أن أجل من جدا قوية تظل
  .الرئيس السـيد شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الوزير السـيد شكرا

  .اجلواب عن للتعقيب املستشار، للسـيد اللكمة



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

18 

 )2009 يونيو 09( 1430 اآلخرةجامدى  15

        ::::الفرجالفرجالفرجالفرج    أبوأبوأبوأبو    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    اراراراراملستشاملستشاملستشاملستش
 اليل أنه إال الوزيرة، السـيدة عن نيابة اإلجابة عىل الوزير السـيد شكرا

 أ¦ املواكبة، تكون خاصها املشاريع، بعض كنديرو ميل أننا هو نعرفوه خاصنا

 يف كبري سـياr مرشوع فهيا يكون غادي اجلديدة مثال، اجلديدة ذكرت ميل
 ميل عليه، ونسدو يدخل غادي املركب، هاذل  جيي غادي الساحئ .احلوزية

 واليل يشوفها غادي اليل حاجة حىت يلقى غادي ما للجديدة خيرج غادي

 اليل السـياr، فاملرشوع الوزارات بني ما مع تعاون اكين إىل يديرها، غادي

 اليل الثقافة وزارة ،السـياحة وزارة يه اليل الوصية، الوزارة عليه مرشفة هو

 إىل كذ ، Ñمة يه اليل املسائل هاد وعىل املشاريع هاد عىل كترشف يه

 القمية واحد يعطيوا وغادي أكرث، يعطيوا غادي مواكبة اكنت تاكمل، اكن

  .املدينة لهاد جييوا غادي اليل السـياح من ونسـتافدو العمل، خيص ف� مضافة
 اليش هاد ولكن أكرث، اجلديدة كنعرف ألنين نقول، بغيت اليل اليش هاذ

 اليل الوزارات بني ما تنسـيق يكون خاص مشاريع، عند¦ يكون ما نيف

 ف� ألكها تعطي غادية اليل إضافية مضافة القمية واحد عند¦ يكون أنه كيخيل

  .اDمتع رشاحئ مجيع دخل خيص

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .املستشار السـيد شكرا

 ترممي حول الثقافة وزيرة السـيدة إىل أيضا املوجه اآلين السؤال إذن

 العلوي طاحلا، محمد :السادة احملرتمني للمستشارين اخلامس، محمد مرسح

 العكرود، محيد احلب، ابراهمي عبو، محمد بنجلون، يوسف ادريس، موالي

 الشاعر، الواحد عبد القلويب، محمد الغويت، هللا عبد العامين، الرحمي عد

 عيل بوهدود، زيزالع عبد حا�، أمحد لعلج، حلبيب الشهواين، مصطفى

 محمد مفيد، محمد أمغار، السالم عبد بلخري، خريي احلريزي، امليك ،ةطلح

 أشـنلكي، احلسني التازي، العلمي العزيوين، عالل بنكريان، شفيق بوداس،

 حلسن املربوح، احلو عفوت، امليلودي سالمة، القادر عبد بوهريز، محمد

   .عباد حلسن و،وامعر  الرحمي عبد البنني، العزيز عبد عواين،
  .املستشارين ألحد اللكمة

        ::::التازيالتازيالتازيالتازي    العلميالعلميالعلميالعلمي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .الرئيس السـيد شكرا

  الوزراء، السادة
  املستشارون، إخواين

 وهباد الوزيرة، السـيدة عىل ينوب جا اليل الوزير، السـيد تنشكرو

 وحول، األبطال، حول فيه قامت اليل الهتاين لهيا نقدمو �ش بغينا املناسـبة

 التجمع طرف من تطرح اليل السؤال �لطبع أعد¦ ولهذا الفن حال، لك عىل

 اخلامس، محمد مرسح وهو الر�ط، يف مبعلمة يتعلق وهو لألحرار، الوطين

 بباريس األوبرا مرسح هو اخلامس محمد مرسح بأنه تنعتربو -  حقيقة – اليل

 اليل املعلمة هاد �لطبع ولهذا املرسح، بني ما كثري فريق ولكن حبال، حبال

 بأنه أعتقد -  حال لك عىل -  واليل سـنة، 50 قرن، نصف ذياه تدارت

 لك عىل وجات الرتممي، تيخصو الرشوط، فهيا تتوفر بقاتش ما ..البد خاصها
  .البالد وسط يف حال

 معمتدين عند¦ اليل السفراء طرف من تيتختار أوال هو اليل املرسح هاد

 صبغة عندو احلفل واحد احلفل، حدوا تيديروا سـنة ولك املغرب، يف

 الناس نتاع الفئة واحد -  حال لك عىل - لصاحل احلفل هاد تيديروا اج½عية،

 عند¦ اليل الوحيد الوطين املرسح حيث املرسح، ذاك يف وتيديروه املعاقني،

 شيئا تيخصو أعتقد بأنه حال لك وعىل اخلامس، محمد مرسح وهو الر�ط يف

 تيقرتح لألحرار الوطين التجمع كيقرتح اليل أ¦ الرتممي، لشنقو  ما الرتممي، ما

 هداك ولكن الر�ط، يف يتبىن اليل وطين جديد املرسح واحد يكون �ش

 خصوصا هو، اليل احلا� يف يبقاش ما �ش يتصلح حال لك عىل تيخصو

 حال لك عىل شوية يش �قة -  حال لك عىل -  القاعة تعاود، تيخصها الوا´ة

  .شبهيا ما
 الثقافة وزارة من ونطلبو املرسح، هذاك يرتمم وهو تنطلبو اليل ولهذا

 نتاع املسـتوى يف يكون اليل العامصة، يف وطين مرسح بناء يف ختمم �ش

   .املغرب
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .املستشار السـيد شكرا

  .السؤال عىل لإلجابة �تصال وزير للسـيد اللكمة

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة    عنعنعنعن    نيابةنيابةنيابةنيابة    ،،،،�تصال�تصال�تصال�تصال    وزيروزيروزيروزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .الرئيس السـيد شكرا

 مرسح أن أوحض املستشار، السـيد به تفضلمت اØي السؤال عىل جوا�

 واإلداري املايل �سـتقالل عىل تتوفر معومية مؤسسة يعترب اخلامس محمد

 وجملس مدير من مكونة تدبريية هيئات وعىل مسـتقX مزيانية عىل وكذا

 اليت الثقافة وزارة لوصاية املؤسسة هذه وختضع صاحل،وم وأقسام إداري

  .مالية اع½دات سـنوÎ لها ختصص
 500و مليون 14 احلالية السـنة برمس املفوضة �ع½دات بلغت وقد

 التجهزي أجل من املمنوحة املزيانية بلغت حني يف للتسـيري، مكزيانية درمه ألف

 مسـتقل بشلك املؤسسة هلهذ التدبريية املصاحل وتتوىل درمه، مليوين

  .واإلصالح الرتممي معلية ذ  يف مبا �عتيادي، تسـيريها
 وصلت اليت املؤسسة مرافق هتيئة إلعادة اسـتعجايل بر¦مج وضع مت وقد

 واملرتبطة احلساسة للمرافق األولوية فيه وأعطيت مرتدية وضعية إىل

   رضورة �عتبار بعني ذاـوأخ ة،ـ�خلشب املقدمة �لعروض اليويم الـ�الشـتغ
  .انقطاع دون �ملؤسسة األنشطة اسـمترار

 األخرى امللفات بأن يعين ال هذا ولكن أولوÎت، اكين البد أن هذا معىن

 تعترب اليت اخلشـبة، آليات إلصالح القصوى األولوية أعطيت هكذا Ñمشة،
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 مع ،السـتينات بداية إىل اقتناهئا §رخي يعود واليت مرسح، للك الفقري العمود

 جلانب ومراعاة الفنانني سالمة لضامن وذ  املرسح، اشـتغال دÎل البداية

  .الفنية الفضاءات هذه مثل يف يتوفر أن جيب اØي و�حرتافية، األمان
 سـنة درمه ماليني ثالثة الثقافة وزارة خصصت اإلطار، هذا ويف

 عرب ستمت اليت اآللية، هذه إلصالح 2009 سـنة درمه ومليوين ،2008

 بإصالح القيام مت ذ ، مع و�ملوازاة اجلارية، السـنة هناية غاية إىل املراحل

 خلق مت حيث املرسحية، �ملامرسة املتعلقة والسـ� الرضورية، املرافق

 الشـباب ولتكوين واملوسـيقية املرسحية الفرق لتداريب جديدة فضاءات

 والفنانني هورامجل  معوم اسـتقبال لتحسني فضاءات هت� مت كام واألطفال،

  .املرسr املقهـى وهت�
� املستشار، السـيد سؤالمك يف ذ  عىل ركزمت وقد الوا´ة، خيص ف

 لهذا األربع الوا´ات هت� إعادة مبرشوع العمل بدأ املاضية السـنة منذ

 األمامية، الوا´ة دÎل األمهية رمغ األمامية، الوا´ة فقط وليس املرسح،

 من الوزارة ومتكنت األخرى، الثالثة �لوا´ات �عتناء من البد ولكن

 الرشاكء مبسامهة ذ ، عىل اشكرمه أن جيب الرشاكء، مبسامهة الالزم المتويل

-سال- الر�ط ووالية العام� وجملس اجلهة وجملس املدينة جملس من احملليني
 الاكمل اسـتعدادمه عن مجيعهم عربوا اØين آخرين، ورشاكء زعري،-زمور

  .�ملرسح احمليطة والفضاءات الوا´ة ترممي مرشوع متويل يف ةللمسامه
 وجملس الوالية مع املايض األسـبوع توقيعها مت رشاكة اتفاقية إطار ويف

 من الثاين النصف من ابتداء الوا´ة هذه ترممي يف الرشوع تقرر املدينة،

 سـنة قبل كلك املؤسسة تأهيل بر¦مج من �نهتاء يمت وحىت اجلارية، السـنة

  .اخلامس محمد الوطين املرسح لتأسيس امخلسني اØكرى تصادف اليت ،2012
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الوزير السـيد شكرا

  .املستشار للسـيد التعقيب

        ::::التازيالتازيالتازيالتازي    العلميالعلميالعلميالعلمي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .الرئيس السـيد شكرا
  الوزير، السـيد

 الر�ط، نتاع الساكن وهنين املعطيات، هاد عىل الوزير السـيد شكرا

 املرسح، هاد نتاع الرتممي يوقع وغادي يتبذل، غادي اDهود اآلن راه ألنه

   .اكفيش ما ولكن
 كلك، للحكومة تيتقدم لألحرار الوطين التجمع أخرى، نوبة أنه تنعتقد أ¦

 اليل املرشوع واحد هذا حيث �تصال، ووزارة خاصة، بصفة الثقافة ووزارة

 تنعتقد أ¦ ولهذا الثقافة، وزارة بني وما تصال� بني ما مشرتك يكون خاصو

 للقانون �لنسـبة عليه يتحصلوا حياولوا خاص، �ع½د واحد البد خاص بأنه

 هاد ترممي غري مايش ولكن هللا، حبول هللا، شاء إن ،2010 نتاع املايل

 فهيا يكون خاص العامصة أنه -  البداية يف قلت كام -  أعتقد بل املؤسسة،

   .املسـتوى يف وطين رسحامل  واحد
 واحد يكون خاص الر�ط يف عالش؟ �ريس، يف األوبرا مثال قارنت أ¦

 املؤسسات، هاد كذ  وهو هذا من أكرث بل املسـتوى، يف وطين املرسح

 §فياللت، يف مثال الكربى املدن بعض يف كذ  يكون خاص املرسح هاد

 حال لك عىل عند¦ مكناس العناية، يه حىت خاصها اليل القصبات اكين

   .يرمحه هللا املنوين، نتاع املرسح كذ 
 جدا، قليX الصيانة نتاع املزيانيات اكين حال، لك عىل لكه، اليش هاد

 للتسـيري �لنسـبة ال ،�ع½دات هاد من ترفع �ش احلكومة من تنطلبو ولهذا

   .تكون والبد خاصها رضورية يه اليل للتجهزيات، كذ  �لنسـبة وال
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الرئيس السـيد شكرا

  .التعقيب عىل للرد الوزير للسـيد اللكمة

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة    عنعنعنعن    نيابةنيابةنيابةنيابة    ،،،،اإلتصالاإلتصالاإلتصالاإلتصال    وزيروزيروزيروزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الرئيس السـيد شكرا

 موضوع بأن الوعي متام واعية احلكومة بأن املستشار السـيد نطمأن نبغي

 وهناك أمامنا، املطروحة األولوÎت من هذا الثقايف، اDال يف �ستBر

 علهيا يتوفر اليت وللقدرات للمغرب احلضارية للرتاكامت أوال احرتاما حاجيات

 املرسح احلال وبطبيعة املناسـبة، الفضاءات هلم خنلق حىت واملغاربة، املغرب

 هذه يبلور أن جيب اليل العامصة، دÎل مكرسح اخلامس محمد الوطين

 اليت �ملسارح كذ  يه أخرى، مدن بإمداد �عتناء اأيض ولكن الرتاكامت،

  .مسـتواها يف تكون
  .الرئيس السـيد شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الوزير السـيد شكرا

 اكتب السـيد إىل موجه اجللسة، هذه أعامل جدول يف مربمج سؤال آخر

 اليةاD �لتمنية امللكف اDالية، والتمنية والتعمري اإلساكن وزير Pى اPو�

 للمستشارين اDالية، التمنية برامج من للمملكة الرشقية األقالمي اسـتفادة حول

 محمد بنجلون، يوسف ادريس، موالي العلوي طاحلا، محمد :السادة احملرتمني

 الغويت، هللا عبد العامين، الرحمي عبد العكرود، محيد احلب، براهميإ عبو،

 أمحد لعلج، احلبيب الشهواين، فىمصط الشاعر، الواحد عبد القلويب، محمد

 عبد بلخري، خريي احلريزي، امليك ،ةطلح عيل بوهدود، العزيز عبد حا�،

 العزيوين، عالل بنكريان، شفيق بوداس، محمد مفيد، محمد أمغار، السالم

 احلو سالمة، القادر عبد بوهريز، محمد أشـنلكي، احلسني التازي، العلمي

  .عباد حلسن وامعرو، الرحمي أمغار،عبد العزيز عبد العواين، حلسن املربوح،

  .املستشارين ألحد اللكمة
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        ::::طاحلاطاحلاطاحلاطاحلا    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .الرحمي الرمحن هللا بسم

  الوزير، السـيد شكرا
  املستشارون، إخواين
 من �يق هو السؤال هذا أن أشري أن البد الرئيس، السـيد البداية، يف

 �عتذار، الوزير للسـيد كنتوجه ولهذا املاضية، السـنة دÎل اخلريفية اPورة

  .مرات ثالث تأجل السؤال هاد أن حيث
  احملرتم، الوزير السـيد

 �قتصادية �ألوضاع للهنوض احلكومة تبذلها اليت اDهودات من �لرمغ

 الرب¦مج يف وإدما´ا عزلهتا من إخرا´ا هبدف الرشقية لألقالمي و�ج½عية

 �قتصادي النسـيج يف كذ  وإدما´ا دة،م منذ احلكومة دشنته اØي

 يتفامق والفقر ضعيفا، الزال التمنية مؤرش أن إال لكه، هذا من و�لرمغ الوطين،

 وجرادة §وريرت من اجلنوبية الرشقية األقالمي يف خاصة يوم، بعد يوما

 مبين اقتصادا تعرف ور،ظوالنا وبراكن كوجدة الكربى املدن وحىت وفيكيك

 والهتميش املنطقة تعرفه اكنت اØي الكبري اخلصاص جحم حبمك ،الهشاشة عىل

  .طويX لسـنوات طالها اØي
 جحم مدى اجلهة هذه عىل هطلت اليت الطوفانية، األمطار كشفت وقد

 السـيد جعلنا، اØي اليشء وهشاشـهتا، التحتية البنيات وضعف اخلصاص

 لألقالمي املو´ة رات�ستB جحم هو ما :اآليت السؤال عليمك نطرح الوزير،

 �قتصادي الركود من املنطقة خترج مسـتدامة، حملية تمنية إلرساء الرشقية

  تعيشه؟ اØي والعز� والهتميش و�ج½عي
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .املستشار السـيد شكرا

  .اPو� اكتب للسـيد اللكمة

    والتعمريوالتعمريوالتعمريوالتعمري    اكناكناكناكناإلساإلساإلساإلس    وزيروزيروزيروزير    PىPىPىPى    اPو�اPو�اPو�اPو�    اكتباكتباكتباكتب    املصبااملصبااملصبااملصباrrrr،،،،    السالمالسالمالسالمالسالم    عبدعبدعبدعبد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد

        ::::رتابيةرتابيةرتابيةرتابيةالالالال    �لت�لت�لت�لتمنمنمنمنيةيةيةية    امللكفامللكفامللكفامللكف    اDالية،اDالية،اDالية،اDالية،    والتوالتوالتوالتمنمنمنمنيةيةيةية
  .الرحمي الرمحن هللا بسم

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارون،

أريد يف البداية أن أشكر طارr السؤال املتعلق �سـتفادة األقالمي 
  .الرشقية من برامج التمنية اDالية

وض �ملنطقة الرشقية يمت وجوا� عىل سؤالمك، أريد أن أشري إىل أن الهن
وفق ويف إطار مقاربة جديدة للتمنية اDالية اإلرادية، اليل تتوحد املرجعية 

علن علهيا جال� أدÎلها يف املبادرة امللكية السامية لتمنية اجلهة الرشقية، اليل 
، كام جتد مرجعيهتا يف الترصحي احلكويم 2003مارس  18املþ يف خطاب 
، حيث استنادا إىل هذه املقاربة 2007مك يف §رخي أكتوبر املقدم أمام جملس

اليل تتسـهتدف تقوية تنافسـية وجاذبية اجلهة، متت وتمت تدخالت 
اسرتاتيجية عرب مشاريع كربى Ñيلكة، هتم العديد من القطاعات اليت من 
شأهنا توفري متطلبات ورشوط هذه التنافسـية، و�لتايل حتقيق التمنية 

دامة القامئة عىل الفعالية �قتصادية واإلنصاف �ج½عي اDالية املسـت
  :وحامية واحملافظة عىل البيئة، وهكذا ميكن أن نعدد املشاريع والربامج اآلتية

 :ف� يتعلق �لبنيات التحتية األساسـية، ميكن لنا نذكرو -
الطريق السـيار بني وجدة وفاس اليل غادي إن شاء هللا يعرف النور يف   •

  ؛2011سـنة 
  الربط السكيك بني §وريرت والناضور؛ •
  اسـتكامل برامج تزويد مراكز ومدن اجلهة �ملاء الرشوب؛ •
  برامج الطرق القروية؛ •
  .بر¦مج الكهربة القروية •
 :ف� يتعلق �ألقطاب الصناعية �جلهة، هناك - •
القطب اخلدمايت املرتبط �لتقنيات احلديثة واملنطقة اللوجيستيكية قرب   •

  جدة أناكد؛مطار و 
  وهناك قطب الصناعات الفالحية يف براكن؛ •
 .ورظهناك املنطقة احلرة احملادية مليناء مدينة النا •
 :ف� يتعلق �ألقطاب السـياحية �جلهة، هناك - •
احملطة السـياحية اجلديدة �لسعيدية، اليل غادية تكون فهيا مناظرة يف   •

  من هذا الشهر؛ 18
 ور؛ظبإقلمي النا" شـياكمار "مرشوع احملطة السـياحية ل  •
  .مث هناك واحد ا'طط ´وي للسـياحة، اليل تيتعد �لنسـبة للمنطقة  •

إجناز خمطط ´وي : ف� يتعلق بربامج التجارة اPاخلية �جلهة، هناك -
للتمنية التجارية ملوا´ة �ختالالت النامجة عن ظاهرة الهتريب اليل تتأثر 

ن خالل برجمة املراكز التجارية الكربى سلبا عىل �قتصاد اجلهوي، وذ  م
  .املهيلكة وإعداة هيلكة وتأهيل النسـيج التجاري القامئ

ف� يتعلق بربامج السكن، اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية اليل  -
  :تتنجزها الوزارة وفق نفس املقاربة الرتابية، ميكن إجاملها ف� ييل

ئة العقار العمويم ألجل تكثيف هناك مشاريع السكن، وتمتركز حول تعب  •
  وتنويع العرض السكين؛

هناك انطالق الشطر األول ف� خيص الرب¦مج اجلديد للسكن املنخفض  •
بلك من وجدة وسلوان  2008ألف درمه خالل سـنة  140التلكفة بقمية 

وزايو واملركز القروي زاييس براكن، وانطالق ثالث معليات متعلق 
  سـبة للطبقة املتوسطة؛�لبنية �قتصادية �لن 

السـتكامل التعاقد مع امجلاعات " مدن بدون صفيح"وهناك ترسيع بر¦مج  •
مليون  570املعنية �لنسـبة لعرشة مدن �جلهة، تناهز قميهتا �ستBرية 

  درمه؛
ور، ظوهناك تأهيل األحياء الناقصة التجهزي بلك من وجدة، براكن، النا •
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عني الصفا، عني بين مطهر، سلوان، جرادة، بين درار، تويست، 
 مليون درمه؛ 450§وريرت، دبدو بتلكفة إجاملية تفوق 

وهناك كذ  مشاريع التأهيل احلرضي والتدخل يف األنسجة العتيقة،   •
ور ظوجدة وبراكن والنا: مليار درمه لتأهيل مدن 2.4حيث مت ختصيص 

لقمية نصار ورأس املاء وعني بين مطهر، اأوالسعيدية وبين درار وبين 
 مليون درمه؛ 380دÎلها وصلت ل 

وهناك فتح مدن ومناطق جديدة للتعمري، اكين منطقة العروي، اكين   •
 منطقة جديدة بسلوان، اكين كذ  منطقة أخرى �لربج وولوت؛

مث اكين كذ  مواصX اPراسات حول املعامر اجلهوي ورد �عتبار   •
بة السعيدية، والتلكفة وجدة، قصبة دبدو، قص : للنسـيج العتيق، مكدينة

 .38,30اإلجاملية دÎلها 
  :إىل جانب هذا لكه، اكين هناك

�ه½م �لعامل القروي والتمنية يف العامل القروي، من حيث تغطية  -
  املناطق القروية بو7ئق التعمري؛

عني الصفا وسد : برامج تمنية املراكز القروية الصاعدة بلك من مركز -
  بولنوار؛

ملساعدة التقنية واملعامرية اDانية �لوسط القروي، حيث تقدمي ا -
أرسة من تصاممي البناء، هناك سـتة مركبات اخلدمات  170اسـتفادت 

 ماليني درمه؛ 6العمومية كشطر أول بتلكفة إجاملية تقدر ب 

وأخريا، ميكن أن نتحدث عن الربامج املندجمة الرتابية، وهناك بر¦مج  -
 7رص إيش بإقلمي فكيك، بتلكفة إجاملية تقدر ب Ñم جدا وهو بر¦مج ق

 :ماليني درمه، وهيدف هذا املرشوع األخري إىل
  تعزيز السـياحة بواحة قرص إيش واPواوير اDاورة؛  •
 تعزيز دور املرأة الريفية يف النسـيج �قتصادي؛ •
 تمثني منتوجات الصوف هباد الواحة واجلهة؛  •
 ائدة الساكن بقرص إيش؛وبناء القدرات إلمدادات املياه لف  •
وكذ  خلق فرص الشغل وتثبيت الساكن يف هذا القرص، ويف اجلهة  •

 . كلك
  .وشكرا السـيد املستشار

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

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
ن يف نفس اخلط، شكرا السـيد الوزير عىل هذا اجلواب، وحنن غادي

ألنه يف اجلواب دÎلمك، وال أمسع مرة واحدة هناك بر¦مج يف §وريرت أو 
مجيع . يف جرادة أو فكيك، اللهم بعد الفتات يف دوار إيش أو فكيك

ور، وهذا ما جا يف ظاملشاريع اليل حصيتوها، فهـي يف وجدة وبراكن والنا

  .السؤال دÎيل يف األول
ود كبري تقوم به احلكومة يف جمال الهتييء هناك، السـيد الوزير، جمه

  .احلضاري، لكن يبقى الكثري يف اDال القروي و�قتصادي
هناك جماالت كثرية تعاين من اخلصاص يف عدة جامعات واحلكومة ال 
تعرفها، ال عمل لها هبا، وأذكر عىل سبيل املثال جماالت بين تيجيت 

آيت بوشاون، بوعنان وعني و§لسـينت، تندرارة ومعرتكة، آيت بومدين و 
  .الشواطر، عبو الكحل وبوعرفة إىل غريها

من ´ة أخرى، خلصت اPراسة اليت قامت هبا وزارة إعداد الرتاب 
جيت بإقلمي ي الوطين واملاء والبيئة سابقا إىل إنشاء إقلمي جديد يف دائرة بين ت 

ىل ، وحنن نطالب بإخراج هذه العام� إ93وقبل اPراسة، ومنذ . فكيك
الوجود، ملا للعامالت من دور اقتصادي واج½عي وتقريب اإلدارة من 

كيفاش ميكن، السـيد الوزير، واحد جيي من بين تيجيت ومن  .املواطنني
لكم، �ش يوصل للعام� دÎلو �ش يأخذ يش وثيقة  250§لسـينت يدير 

  .من الو7ئق اإلدارية
عامالت اجلديدة، ومل إال أنه خابت آمال الساكنة بعد اإلعالن عن ال

يف هاد احلال كيف ميكن للربملاين، مثال، أن يرتحش . يعلن عن بين تيجيت
من ممثلهيم وكذا  -�لطبع  –مرة أخرى يف هذه املناطق؟ وهنا تزنع الثقة 

هذا . من احلكومة اليت قامت �Pراسة، ويرفع من العزوف عىل �نتخا�ت
آش غادي يدير يل الربملاين أو : من األسـباب دÎل العزوف، تيقول  

  واحد آخر؟
عام هادي وحنا كناضلو  16هذا راه مشلك، أ السـيد الوزير، حنا 

وكنطلبو �ش تكون عند¦ عام�، واكنت وعود، تعطاتنا وعود من طرف 
  .احلكومة، إال أنه مل يكن شيئا

ومن أسـباب الهتميش كذ ، هناك قبيX، عىل سبيل املثال أيضا، 
صوت  400حامد أو سعيد اليت مل تسحب إىل يومنا هذا، ويه  قبيX آيت

تقريبا يف هاد القبيX، إىل يومنا هذا ما حسبوش البطائق دÎهلم، وما 
ترحشوش يف اPائرة دÎهلم، وعهنم مرحش من ´ة أخرى، حيث عندمه نزاع 
مع يش قبيX أخرى، ولكن ما داها فهيم حىت يش واحد، وهذا �لطبع تزييد 

لعزوف دÎل املواطنني عىل �نتخا�ت، وتيزنع الثقة يف املمثلني ومن يف ا
احلكومة أيضا، وحىت وسائل اإلعالم، السـيد الوزير، ما كتوصلش لهاد 

احلقيقة . املناطق �ش توصل للمواطنني املعا¦ة دÎل هاد اجلهات هادي
مهنم  حنا ما متفقينش مع الناس اليل ما حسبوش البطائق دÎهلم، تنطلبوا

  .أهنم يسحبوا البطائق دÎهلم، ويف املعزل شغلهم، هام والضمري دÎهلم
نزيد واحد اخلرافة، السـيد الرئيس، ميكن تكون خرافة، يقال  ،هناك

الظهرة يه النجود العليا بصفة عامة، يه إقلمي فكيك  -بأن الظهرة 
هناك يقال بأن هنا ظهرت األرض من بعد طوفان  -و§وريرت وجرادة 

  : يد¦ نوح، ولو أن احلق سـبحانه يف القرآن قالسـ 
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سفينة سـيد¦ نوح، اليل يه يش جبل " واستوت على الجودي"
يف الرشق، ولكن هاد الناس تيقولوا بأن الظهرة يه اليل ظهرت فهيا 
األرض، وهادوك الناس منذ أهنم نزلوا من ديك السفينة دÎل سـيد¦ نوح، 

دÎهلم، ودوك الغن�ت اليل جابوا معامه لقاوا احللفة، داروا هبا اخليام 
مربييهنم، و�قني عىل هاد احلا� إىل يومنا هذا، وال أحد وال وزير وال 
مسؤول يف احلكومة مييش يعاين معا¦ة هاد الناس اليل ساكنني ساكنة 

  .اخليام وغريها
  .وشكرا

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

  . للرد عىل التعقيباللكمة للسـيد اكتب اPو�

السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اDالية، امللكف ية اDالية، امللكف ية اDالية، امللكف ية اDالية، امللكف 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

 -حقيقة  –شكرا، السـيد املستشار احملرتم، عىل هاد التعقيب، اليل 
  .أنه حيتاج إىل وضع النقط عىل احلروف

املهيلكة الكربى اليل أوال، ف� يتعلق جبوايب فهو قد تعرض إىل املشاريع 
يه أساس التمنية، كذ  تعرض إىل املشاريع اليت تقوم هبا وزارة اإلساكن 
والتعمري والتمنية اDالية، سواء يف الشق املتعلق �إلساكن أو الشق املتعلق 

  . �لتعمري أو الشق املتعلق �لتمنية اDالية و�خلصوص القروية
وال هتمت �ملنطقة الرشقية، فميكن أن  هذا ال يعين أن احلكومة ال تتدخل

أقول بأنه هناك واحد الواك� دÎل التمنية دÎل املنطقة الرشقية، اليل مع 
السلطة احمللية ومع املنتخبني قاميني بعمل جيد وبتنسـيق مع خمتلف 

  .القطاعات احلكومية
ك ف� يتعلق �ملشاريع املدرة لZخل، هناك تعاونيات دÎل املاشـية، وهنا

  .تعاونيات دÎل الصناعة التقليدية وغريها كثري، اليل أنه Ñمتني هبم
ف� يتعلق جبرادة، اكينة هناك مشاريع هتم جرادة، زÎدة عىل احملطة 

�لنسـبة لالسـهتالك املغريب، وهناك مرشوع  %20الطاقية اليل غادية تنتج 
ائرات، كبري جدا، اآلن اليل موجود يف جرادة، وهو يتعلق بتفكيك الط

تفكيك الطائرات هو هذا، غادي خيلق واحد العدد دÎل الشغل، وهو Ñم 
وكذ  مرشوع اليل كبري، وميكنه أن يعود �خلري العممي عىل ساكن منطقة 

  .جرادة
نت، وال غريها من امجلاعات يه ي مجيع امجلاعات، ال بين جتيت وال §لسـ 

  .يف مركز وقلب اه½منا
  عـعام� تقسـمي إداري، تعرف جيدا عىل أنه خيضف� يتعلق �لعام�، ال

هناك الساكن، هناك البنية التحتية، وهناك عدد دÎل  :لعدة من املعايري 
 املسائل بدون شك، أنه إذا اكنت املعايري متوفرة وأنه ما متش خلق هذه

  .العام�، بدون شك أنه املسؤولني غادي يشوفوا يف هاد النقطة
ن يعتربون عىل أنه هاد اليش هذا يتطلب، حيث يبقى كون أنه الساك

أنه يعتربون خطأ أنه حىت يش واحد ما تيدهيا فهيم، يف حني أنه اليوم 
وزارة اPاخلية اكن تقدمي دÎل البحث حول املبادرة الوطنية للتمنية البرشية 
من حيث النتاجئ دÎلها واآل7ر دÎلها عىل الساكن، هاد البحث اليل مه 

من  %�50.8لنسـبة لللك و  %46طقة الرشقية تيقول بأنه كذ  املن
الناس اليل اكنوا مسـهتدفني من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية تيجاوبوا بأن 

�لنسـبة للمدن أن الوضع دÎهلم تغريت،  %42.1األوضاع دÎهلم تغريت، 
  .يف البادية تغريت %50.8وأنه 

ء ال ميكن أن يقبp أي عدم املشاركة وعدم حسب البطائق، هذا يش
مواطن، عالش؟ ألن التمنية احمللية مايش يه تمنية احلكومة، يه تمنية دÎل 
الفاعلني احملليني، يه تمنية دÎل الناس اليل ساكنني �ملنطقة، وهاد الناس 
�ش ميكن هلم حيمكوا أنفسهم بأنفسهم يف إطار اPميقراطية، والبد أهنم 

لسـياسـية، وهاد املشاركة السـياسـية يه اليل خاصهم يشاركوا املشاركة ا
تتجعل عىل أهنم يعملوا من داخل املؤسسات، وداخل املؤسسات يه اليل 
تمتكن �ش أهنم يكونوا خماطبني وأهنم حيمكوا أنفسهم بأنفسهم وأهنم يمنيوا 

  .املنطقة دÎهلم ويمنيوا بالدمه
 Øوان خاصهم فأ¦ أتقامس معك نفس النداء، وهو أنه هاد اإلخ ،و

يعرفوا بأن املصلحة يه يف املشاركة السـياسـية، ويه بسحب البطائق، 
ن التمنية ألنه عن طريق اPميقراطية وعن طريق املشاركة تنديرو التمنية، أل

التمنية يه تمنية حملية، . معرها ما تتفرض من الر�ط أو من يش ´ة أخرى
وفق حاجيات يه تمنية صاعدة، يه اليل تبتدئ وفق تصور حميل، 

  . الساكن
الساكن هام اليل تيحددوا احلاجيات دÎهلم، والساكن هام اليل تيلقاوا 
الوسائل �ش جيابوا عىل هاد احلاجيات، وهكذا تتدار هاد التمنية احمللية، 
وهاد التمنية احمللية تنعكس عىل تمنية اإلقلمي والتمنية دÎل اجلهة، وتنصبحو 

منية يف ظل العهد املليك، اليل هو عهد لكه عىل أنه املغرب لكه ورش للت 
  .أوراش

  .شكرا

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

  .شكرا للجميع ،هناية اجللسة
 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


