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  . لساDرئيس ل اخلامساخلليفة  ،الرحامن أشنعبد السـيد املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 األربعنيواOقيقة  ثانيةال ، ابتداء من الساعة دقيقة سـبع وعرشون: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .بعد الزوال
   .مناقشة األسـئW الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::، رئيس اجللسة، رئيس اجللسة، رئيس اجللسة، رئيس اجللسةعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشناملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير،

  السادة والسـيدات املستشارون واملستشارات،
من اOسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 

اOاخيل Dلس املستشارين، خيصص اDلس هذه اجللسة ألسـئW السادة 
  . ملستشارين وأجوبة احلكومة علهياا

وقبل الرشوع يف تناول جدول أعامل هذه اجللسة، أعطي اللكمة 
اللكمة . للسـيد األمني إلطالع اDلس عىل ما جد من مراسالت وإعال�ت

  .لمك السـيد األمني، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلس
م عىل سـيد� محمد وعىل آ� بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
�لنسـبة لإلعال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 

  :املستشارين
توصلت الرئاسة برسا� من فريق التجمع الوطين لألحرار، خيرب من 
خاللها اDلس أن حزب التجمع الوطين لألحرار قرر تشكيل فريقه 

وكذ¡ برسا� من فريق اإلحتاد اOسـتوري . املسـتقل مبجلس املستشارين
خيرب من خاللها اDلس أن اإلحتاد اOسـتوري قرر إرجاع وضع فريقه إىل ما 

، أي فريق اإلحتاد اOسـتوري برئاسة 2010عليه قبل شهر مارس اكن 
  . السـيد إدريس الرايض

و�لنسـبة لألسـئW الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  : 2011دجنرب  27إىل غاية يوم الثال2ء 

  . سؤال واحد: عدد األسـئW الشفهية
 .ولمك اللكمة السـيد الرئيس

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

من النظام اOاخيل، توصلت الرئاسة بأربع  128وطبقا ملقتضيات املادة 
، ويه عىل التوايل للفريق احلريك ولفريق "إحاطة اDلس علام"طلبات 

  . اإلحتاد اOسـتوري والفريق الفيدرايل والفريق ¯سـتقاليل
. فريق احلريكاللكمة ألول متدخل يف إطار نقطة إحاطة اDلس علام لل

اللكمة لفريق اإلحتاد اOسـتوري يف إطار ... اللكمة ألحد السادة األعضاء
  .إحاطة اDلس علام، تفضلوا السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون،

Oو� واحلكومة اختذت فرنسا إجراءات تقيض بتجميد أجور رئيس ا
كام . 2016جعز يف عام  0مليار أورو هبدف الوصول إىل  100لتوفري 

مليون  250رفعت الرضائب عن الرشاكت الكربى اليت تزيد قميهتا عىل 
وإيطاليا قررت حكومهتا إلغاء رواتب الوزراء خالل األشهر القليW . أورو

  . املاضية بسبب خطة التقشف
أعطت املثال لشعوهبا، وحضت ألجل  بذ¡، تكون هذه احلكومات قد

أما حنن يف املغرب وعىل الضفة . مصلحة البالد اليت يه املصلحة العليا
مليار سـنتمي  25مؤسسة معومية خزينة اOو�  25األخرى، يلكف مدراء 

Ãحسب بعض النرشات، فإن أجور املدراء اليت ترتاوح بني . سـنو
مليار سـنتمي  O2,1و� درمه شهرÃ تلكف ا 50.000درمه و 300.000

 . لك شهر، هذا دون املنح و¯متيازات السـنوية
فقد  -أي حكومة املغرب  –أما الوزير األول يف احلكومة السابقة 

مليار، أي مليار سـنوÃ، ولكفت احلكومة يف اDموع  5لكف خزينة اOو� 
ي مفا رأ. مليار سـنتمي دون احتساب التعويضات و¯متيازات السـنوية 30

السـيد رئيس احلكومة املقبW يف هذه التاكليف الباهظة ألجور وتعويضات 
  مدراء املؤسسات العمومية وأعضاء احلكومة وحىت الربملانيني؟

أال يعيش املغرب وضعية متأزمة بفعل بطا� اخلرجيني وارتفاع معدالت 
  الفقر؟

أال يسـتحق معطلو وشـباب املغرب أن نضحي مجيعا ألجلهم �لتخيل 
  األجور املرتفعة والتقليص مهنا لفائدة صندوق التشغيل؟ عن

أال ميكن توفري هذه املبالغ الباهظة خللق مناصب مالية المتصاص بطا� 
  اخلرجيني؟

فامجليع شاهد عىل احتجاجات املعطلني بطرق حضارية وبدون فوىض 
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رضية، أمام الربملان، وأمام الوزارات، وأمام العامالت واألقالمي وامجلاعات احل
فأحسن عناية نطلهبا من . ودون أي جتاوز ميس مبصلحة اسـتقرار الوطن

رئيس احلكومة اجلديد، اßي نمتىن � التوفيق والنجاح، أن يتوفر عىل 
الشجاعة واإلرادة السـياسـية بتقليص أجور مدراء املؤسسات العمومية 

ريني والوزراء والربملانيني وكبار املسؤولني واملوظفون السامون العسك
وجيب أن يشمل اإلجراء امليسورين اâلصني لوطهنم داخل . واملدنيني

  .الوطن وخارجه وفتح اDال أماäم للمسامهة يف هذا التضامن
هبذا اإلجراء، السـيد الرئيس، سـنكون مجيعا سامهنا مع أبناء هذا 
 .الوطن العزيز ومضنا ألبنائنا كرامة العيش يف وطهنم ومضن أهلهم املتضامنني

ويف إطار هذا التضامن، ندعو احلكومة املقبW إىل مراجعة ¯متيازات 
واقتصاد الريع وتسخريها لفائدة الفقراء، لك ذ¡ خدمة للمصاحل العليا 

  .للبالد
  .أستسمح إذا أطلت. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  نقطة نظام؟. شكرا السـيد الرئيس، تفضلوا شكرا جزيال

        ::::السـيد أمحد الكورالسـيد أمحد الكورالسـيد أمحد الكورالسـيد أمحد الكوراملستشار املستشار املستشار املستشار 
  السـيد الرئيس،

حارض معنا حسب اعتقادي مجموعة مدرسـية من شا�ت وشـباب، 
  .وأسـتأذن السـيد الرئيس واDلس املوقر للرتحيب هبذه اDموعة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن قبل أن أعطي اللكمة  .مربمج يف جدول األعامل أن نرحب هبم

Dلس علام، أريد أن أرحب �مسمك هبذه لثاين متدخل يف إطار إحاطة ا
اDموعة من تلميذات وتالميذ الثانوية اإلعدادية العلمية �لر�ط اليت حترض 

نرحب بمك، . معنا أشغال هذه اجللسة، ونمتىن هلم التوفيق يف معلهم اOرايس
  .تبارك هللا عليمك، شكرا، تفضلوا

يل يف إطار إحاطة إذن نواصل أشغالنا بإعطاء اللكمة للفريق الفيدرا
  .اDلس علام، تفضلوا األخ رئيس الفريق

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

برصاحة ليست إحاطة علام، يه يف احلقيقة نقطة إلرجاع األمور إىل 
نصاهبا، يه نقطة نظام، بل تنبيه لهذا الوضع املرتبك اßي نعيشه، لهذا 

ß¡، فمل نقدم األسـبوع املايض السؤال . يتالرتدي عىل املسـتوى املؤسسا
وال هذا األسـبوع، وحرمنا من حقنا اOسـتوري يف مراقبة احلكومة، كنا 

 . نتشىك من الغياب، اآلن ميكن نقول أكرث من الغياب
أكرث من هذا، هذا ¯رتباك اßي تعيشه اليوم احلكومة، فنحن عىل 

نهتاء الرتخيص �لنفقات اßي أÃم من انهتاء السـنة، و�لتايل من ا 4بعد 
، فابتداء من 2011صادق عليه الربملان أثناء مناقشة مرشوع قانون املالية 

فاحت يناير سـتكون لك الرتاخيص اليت صادق علهيا الربملان فû خيص مزيانية 
التسـيري انهتت، وإىل حد اآلن مل تعقد احلكومة جملس حكويم إلصدار 

ايئ فû خيص مزيانية التسـيري إىل حني مرسوم يعطي الرتخيص ¯سـتثن
  .2012املصادقة عىل مرشوع قانون املالية 

إنه ¯رتباك ومقة ¯رتباك، فهل ستتدارك احلكومة ولك املسؤولني 
  األمر؟

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أعتقد أنمك طبعا، وأنمت تعيشون يف قلب . شكرا للسـيد رئيس الفريق

السـياسة، بالد� جتتاز ظروفا اسـتثنائية انتقالية فû بني حكومتني، وذ¡ 
  . طبعا ما فرض علينا هذا مجيعا، وحنن طبعا ندرك هذا بشلك واحض

أعطي اللكمة آلخر متدخل يف إطار إحاطة اDلس علام ألحد السادة 
  .ء الفريق ¯سـتقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا األخ اللبارأعضا

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارون،

يترشف الفريق ¯سـتقاليل للوحدة والتعادلية أن حييط جملسـنا املوقر 
حنن انطلقنا بتزنيل مضامني علام مبا نعيشه اليوم من نشوة الفرح و¯بهتاج، و 

اOسـتور اجلديد، اOسـتور اßي أعطا� فرصة لنكون يف مصاف اOول 
  . املتقدمة اليت تريد تطبيق اOميقراطية واOميقراطية احلقيقية

غري أن ما نلمسه حنن يف وضعنا احلايل كنقابيني، جند أن قطاع التكوين 
املهين يعاين األمرين، حيث أن العقلية املسرية لهذا القطاع مل ترد التغيري، مل 

اOول املتقدمة يف  تركب بعد قطار التغيري لتشق طريقها بنجاح يف مصاف
  .هذا املضامر

صفة عامة، واملديرية اجلهوية فالتكوين املهين يعيش وضعية مؤسفة ب
للتكوين املهين وإنعاش الشغل يف املنطقة اجلنوبية الوسطى أكرب دليل، 
حيث معد السـيد املدير إىل طرد وتوقيف أحد األساتذة املكونني ألسـباب 

  .واهية جدا، ال ليشء سوى أنه ينفذ تعلûت من عينه يف هذا املنصب
ضيعة خاصة أو ملكية يف م� نعم، إن قطاع التكوين املهين يعترب 

منظمة معينة فقط، حفيث أن هذا القطاع أصبح وكأنه حمفظ يف الواك� 
العقارية �مس خشص، ولك من حاول التعبري عن حرية رأيه أو حاول 

ذ¡ ما . ¯ن�ء إىل نقابة أخرى اكن مصريه الظمل وفربكة امللفات والتوقيف
تذة احملرتمني يف إرضاب واعتصام نعيشه يف هذه املنطقة، حيث دخل األسا

أمام هذه املديرية مطالبني �إلنصاف ومطالبني بتطبيق القانون ومعزتين 
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وواثقني مبا جاء يف مضامني هذا اOسـتور، غري أن العقلية مل ترد أن 
تتخلص من املايض املتعفن، املايض امليسء، حيث أن املدير اجلهوي 

  .أصبح خصم وحمك
كون املطرود جند أن خلفه تالميذ ذهبوا حضية فإذا تفحصنا يف امل

¯سـهتزاء بكرامة املكون، هذا املكون ال ينعم �لرتقية، حيث أن الرتقية 
أما نظام التقاعد . يشوهبا ما يشوهبا من مغوض، ال ينعم �لتغطية الصحية

فت� الطامة الكربى، خيرج املتقاعد وال جيد يف جعبته أو يف صندوقه ما 
  . يغين من جوع، تراه يسـتجدي إخوانهيسمن وما 

امسح يل، السـيد الرئيس، مادام أن سؤال واحد، فأستسمحمك 
واسـتأذن إخواين وأخوايت ألمتم ما أ� بصدد القول فيه، هذا هيمنا مجيعا، مفا 
ذنب األسـتاذ؟ األسـتاذ املكون اكن خاطئا عندما اعترب أن ما صوت عليه 

ب، واكن بوده أن يستشري مديره يف املغاربة من دسـتور ما هو إال رسا
  .ان�ئه النقايب

فرصاخنا سيسـمتر، وحتية صادقة إىل لك الكرماء الرشفاء النقابيني 
  . اßين يريدون إقرار احلق وإزهاق الباطل

  . أستسمحمك، وشكرا

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

 نرشع اآلن يف معاجلة األسـئW الشفهية... ننتقل إىل جدول أعاملنا
املدرجة يف جدول أعاملنا وعددها سؤال واحد وفريد، وهو موجه إىل 

واللكمة ألحد السـيد وزير الثقافة، موضوعه طبعا حول بطاقة الناخب، 
لوحدة والتعادلية لتقدمي السادة املستشارين من الفريق ¯سـتقاليل ل

  .السؤال
 عفوا، موضوع السؤال بطاقة الفنان، نعيش أجواء ¯نتخا�ت ذ¡

وهو موجه إىل السـيد  -كام قلت  -موضوع السؤال هو بطاقة الفنان ... ما
  . اللكمة لألسـتاذ عزايب، تفضل. وزير الثقافة

        : : : : املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  األخوات املستشارات، 
  إخواين املستشارين،
  م،السـيد الوزير احملرت 

حظيت رشحية äمة من الفنانني �حلصول عىل بطاقة الفنان اليت اكنت 
نتيجة نضاالت وكفاحات طويW، خاصة الفنانون أنفسهم اßين عربوا عهنا 
من خالل العديد من الصيغ، وعقدوا أماال كبرية عىل هذه البطاقة، إال أن 

يه  هذه الرشحية أصبحت تتساءل اليوم عن جدوى احلصول علهيا وما

  القمية املضافة اليت يمتتعون هبا حاليا؟ 
ßا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه املعايري املعمتدة ملنح بطاقة 

  الفنان؟ وما يه القمية املضافة اليت يمتتع هبا حاملها؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارون،

  السـيدات املستشارات،
امسحوا يل، وأ� يف آخر والييت عىل رأس هذه الوزارة، أن أمتنرب ألول 
مرة، أن أحتدث من املنرب، ألين أعتقد أن الوضع الطبيعي هو أن أواجه 
السادة اßين يسألون الوزارة وليس أن أدير هلم ظهري كام يه العادة، 

  .وأمتىن إن شاء هللا أن يمت إصالح هذا اخللل التقين يف التواصل
أما جوا� عىل سؤال املستشار الفاضل فû خيص بطاقة الفنان، عهدي 
هبذه الوزارة ال يزيد عن سـنتني ونيف، اكنت حا� الفنانني ويف إطار 

قهتم مع هذه البطاقة حقيقة وضع يسء، اكنت نقا�ت تعطي هكذا عال
بطاقات، وتعرفون املآل أو اOور اßي اكنت تلعبه هذه البطاقات اليت 
أعتربها من و"ة نظري ومكسؤول عن هذا القطاع كبطاقات مزورة، وال 

  . حاجة يل أن أدخل يف التفاصيل
مللف، جعلنا البطاقات عىل اآلن، وامحلد #، بعد أن انكببنا عىل هذا ا

وال ميكن تزويرها وحتمل توقيع الوزير، وما ) Plastifiées(هذا النحو 
  .دون هذه البطاقة فهـي تعترب الغية ألهنا منحو� ومزورة

املعايري اليت جرت علهيا اللجن اليت أرشف عىل تعيني أفرادها، ويه 
ناك الفنانون اßين ه  ،طبعا البد من المتيزي عىل األقل فئتني من الفنانني

ساممه عىل وجوههم من كرثة ممارسة الفن، ومه حقيقة ال حيتاجون إىل أن 
Ãي . تنظر اللجنة يف حاهلم إال صورßتصوروا مثال السـيد املهدي القطيب ا

عينه جال� امل� نرصه هللا عىل رأس املؤسسة الوطنية للمتاحف، مل تكن 
لشأن �لنسـبة لفنانني مرموقني � بطاقة إىل أن أمددته هبا، وكذ¡ ا

  . معروفني ليس فقط وطنيا بل حىت عامليا
... قلت إذن �لنسـبة لهذه الفئة ال حاجة الج�عات واج�عات للجنة

إخل، لكن اللجنة تكون مفيدة عندما يكون األمر متعلقا بشـباب يف بداية 
ل ـــــــة يف شكــــــالطريق، واملعايري يه أن يقدموا سريهتم الفني

)Artistique CV( وينظر يف عدد املعارض اليت يكون قد شارك فهيا ،
كشاب، وبعد ذ¡ تبقى الصالحية لك الصالحية، والوزير ليس � احلق يف 
أن يتدخل من أجل دمع هذا املرحش أو ذاك، الصالحية تبقى لك الصالحية 
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هB بعض إما أن تعطيه فعال هذه البطاقة أو أن مت  اللجنة ليك ألعضاء
  .الوقت

وهذا أصدقمك القول فû خيص قضية اجلدوى، ما اجلدوى أن تكون 
للفنان بطاقة مثل هذه؟ وأخربمك بيشء آخر، وسأويص هبذا الوزير اßي 
سـيخلفين، وهو أن خترج هذه البطاقات من دار السكة، وإذاك يسـتحيل 

  . متاما تزويرها أو انتحالها
مؤدية Oور أو أدوار، مثال يف  اجلدوى يه أن تصبح هذه البطاقة

جمال التخفيضات يف القطاع الصحي، يف قطاع النقل، يف قطاع اخلدمات، 
يف قطاع املرسح والسيF، وإال لن تكون هناك فائدة، ولكن هذا ماذا 
يسـتلزم؟ وزارة الثقافة أن تربم اتفاقيات وتعاقدات مع لك هذه الوزارات 

  . البطاقة وتكون فعال ذات جدوى اليت ذكرهتا �إلمس حىت نفعل هذه
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق للتعقيب عن . شكرا للسـيد الوزير

  .جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

بودي أن أشكر السـيد الوزير وأقول ليس من الرضوري أن أكون 
سؤوال حىت أخدم بHي ولكن جيب أن أكون مواطنا، كام ال وزيرا أو م 

يشوبين الشك يف خشصية هذا الرجل املتواضع، الرجل الطيب السـيد 
  . الوزير

  فأقول ما معىن البطاقة؟ ما الفائدة واجلدوى من هذه البطاقة؟ 
جيب حتديد صالحيات واسـتفادة هذا الفنان من هذه البطاقة، عىل 
األقل نسـبة مئوية ختفض � عند ارحتا� أو رحيB من مدينة إىل أخرى، 
القطار، وسائل النقل عىل األقل جيب أن نربز أمهية هذه البطاقة اليت اكحف 

äا، من أجلها العديد من الفنانني و�ضلوا من أجلها حىت وصلوا إىل اسـتال
فبطاقة الفنان نمتىن، حنن مكغاربة، أن . ولكن ¯سـتالم معW غري صاحلة

  . تكون لها دال� وفائدة لصاحل  الفنان
أ� مع السـيد الوزير، أشاطره الرأي يف أن تكون هذه البطاقة مقننة 
ومعروفة Oى أشخاص ممزيين حىت يسـتفيد مهنا لك من � مواصفات وبه 

  فيجب العناية. ة ليكون أهال ألن حيمل صفة الفنانمواصفات كثرية ومتعدد

�لفنان، من خالل هذه البطاقة جيب أن يسـتفيد ولو بقسط من  
¯متياز، شأنه شأن �يق اإلخوة اßين هلم بطائق خاصة تعفهيم من تاكليف 

  . التنقل والرحالت والفنادق وغريها حىت يكون مفتخرا بت� البطاقة
ام هللا لمك الصحة والعافية حىت تسـمترون كام أد. شكرا السـيد الوزير

  .والسالم عليمك. كنمت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب، ولمك . شكرا للسـيد املستشار

  .أن تمتنربوا إن أردمت السـيد الوزير مرة أخرى

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  . ال، فقط ساحموين إضافة

الفنانون نظموا . هذه البطاقة تصلح إىل حد اليوم ليشء äم جدا
أنفسهم فû مسوه التعاضدية الوطنية للفنانني، ورئيسها هو اليس القاويت، 
وطبعا الوزارة اكنت لها اليد البيضاء يف إنشاء ودمع هذه التعاضدية مبا قدره 

يكون عضوا مليوين درمه سـنوÃ، ومن ال حيمل هذه البطاقة ال ميكن أن 
درمه  700يف هذه التعاضدية، و�لتايل حىت من يتعرس عليه أن يؤدي 

كام يقول البعض لالخنراط سـنوÃ، فالوزرة تتلكف بدفع ) رÃل 14000(
هذا املبلغ الزهيد �لنسـبة لناس يسكنون يف مدن صغرية أو يف جبال وما 

  . إىل ذ¡
ال تقبلهم،  )CNSS( و�لتايل املعول عىل هذه التعاضدية �ßات، ألن

هذا هو املشلك، إال البعض، إال الفنانني امليسورين، أما السواد األعظم فـ 
)CNSS (ال ترغب فهيم وال تقبل طلباهتم .  

يه اآلن تشـتغل واألعضاء  - إن شاء هللا-إذن هذه التعاضدية 
سـتظل اOعامة املعول  -إن شاء هللا-املنخرطني فهيا يف تاكثر، والوزارة 

ا جلعلها تفيد هذه الرشاحئ من الفنانني اßين نعزمه، ونريد أن يظلوا يف علهي
  . حصة جيدة حىت يعطوا يف جمال الفن بلك أشاك� أحسن ما عندمه

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، كام 

نا ونشكر تالمذتنا اßين نشكر السادة املستشارين اßين حيرضون مع 
  . يتابعون معنا هذه اجللسة

  .، شكرا للجميعورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


