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  . لساGرئFس ل اخلليفة اCٔول ،محمد فوزي بنعاللالس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واSقJقة  الثانية الساRة ، ابتداء منون دقJقةساعتان وNسع وثالث: التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  . السابعة واCٔربعني بعد الزوال
  .مZاقشة اCٔس9ئX الشفوية    ::::Wدول اCٔعاملWدول اCٔعاملWدول اCٔعاملWدول اCٔعامل

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

        ::::الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .رسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف امل

  .R�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس9يدة والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
من اSس9تور ووفقا ملقhضيات النظام اSاoيل  100معال بlٔحاكم الفصل 

Gلس املس�شار
ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Cٔس9ئX السادة 
  .املس�شار
ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا

 تناول اCٔس9ئX الشفهية املدرWة يف Wدول اCٔعامل، ق{ل الرشوع يف
ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اCٔمني ٕالطالع اGلس Rىل ما Wد من مراسالت 

  .تفضل الس9يد اCٔمني. وٕاRال�ت

  ::::املس�شار الس9يد محمد عبواملس�شار الس9يد محمد عبواملس�شار الس9يد محمد عبواملس�شار الس9يد محمد عبو
  الس9يد الرئFس،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين اCٔعزاء، ٔ�خيت املس�شارة،

الوطين لٔ�حرار، كنحط السؤال واش اك
ن �ري �مس فريق التجمع 
البث وال ما اكي�ش؟ ٕاذا اكن البث يف إالذاRة س�س9تlٔنف، ما اكي�ش البث 

  .الفريق �ادي  oذ موقف
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ٔ�� �ل�س9بة يل ما نقدرش نقول ¢ واش اك
ن البث وال ما اكي�ش، 

لنا ¦سولو الس9يد الوز
ر، احلكومة ٕاذا  Cٔنين Wالس هنا حبايل حبا¢، ميكن
  .ميكن لها جتاوب Rىل هاذ السؤال؟ تفضل الس9يد الوز
ر

الس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع الس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع الس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع الس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئFس
الس9يد الرئFس، يف احلقJقة ٔ�� هاذ السؤال �ل�س9بة يل غريب، ٔ�� ما 

ال هو امسح يل، الس9يد .. ¬Jات د ل طرح هذا السؤالعرف�ش احلي 
الرئFس، هو ٔ�نه البث °يكون يف الثانية والنصف، اجللسة ٔ�نمت تالحظون 

  .انطلقت مlhٔخرة Rىل اCٔقل �ربع ساRة، هذا هو ا�يل اك
ن
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد اCٔمني

Gاملس�شار الس9يد ٔ�محد ³ا²، ٔ�مني اGاملس�شار الس9يد ٔ�محد ³ا²، ٔ�مني اGاملس�شار الس9يد ٔ�محد ³ا²، ٔ�مني اGلسلسلسلساملس�شار الس9يد ٔ�محد ³ا²، ٔ�مني ا::::        
fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل س9يد� محمد وRىل �ٓ´ 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس9يدات املس�شارات احملرتمات،

يف البداية ٔ�حJط اGلس املوقر Rلام ٔ�ننا س9نكون Rىل موRد م{ارشة بعد 
Jة ختصص �¸راسة والتصويت Rىل Wلسة اCٔس9ئX مع Wلسة معوم 

  :النصوص ال�رشيعية التالية

  يتعلق �لتجميع الفال¼؛ 04.12مرشوع قانون رمق  -

يتعلق �لهيئات بني املهنية �لفال³ة والصيد  03.12مرشوع قانون رمق  -
  .البحري

كام توصلت رئاسة اGلس �رسا½ من الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات 
  :مع الربملان

  الرئFس احملرتمالس9يد "
  حتية طيبة،

وبعد، نظرا اللزتامات طارئة، Ãرشفين ٔ�ن ٔ�بلغمك طلب الس9يد وز
ر 
الطاقة واملعادن ٕ�دراج السؤال الشفهÅي الوحJد املوWه ٕاليه م{ارشة بعد 

  .تقدمي السؤال املتعلق بقطاع الصناRة والتÇارة
  .مع oالص التحية
 احلبFب الشو�ين

  ".وز
ر العالقات مع الربملان

�ل�س9بة لٕالRال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
كذ¢ توصلت الرئاسة مبراسX من الس9يد الوز
ر امللكف : املس�شار
ن

�لعالقات مع الربملان، خيرب من oاللها اGلس طلب الس9يد وز
ر الصناRة 
  .والتÇارة بتقدمي السؤال الشفهÅي الوحJد املوWه لوزارته يف بداية اجللسة

وكذا طلب الس9يد وز
ر التجهزي والنقل بتlٔجJل اCٔس9ئX املوËة 
  .لوزارته ٕاىل Wلسة الحقة نظرا اللزتاماته ب�شاط مليك

�ل�س9بة لٔ�س9ئX الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار
ن 
  :2012يونيو  12ٕاىل �اية يوم الثال4ء 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم

2 

 )2012يونيو  12( 1433رجب  21

 سؤÑ؛ R :26دد اCٔس9ئX الشفهية -

 ٔ�س9ئX؛ h :4ابيةRدد اCٔس9ئX الك  -

  .جواب وا³د: Rدد اCٔجوبة الكhابية -
  .لمك اللكمة الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل ٔ�س9تاذ. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد توفJق مكيلاملس�شار الس9يد توفJق مكيلاملس�شار الس9يد توفJق مكيلاملس�شار الس9يد توفJق مكيل
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ار صباح الس9يد الرئFس، تبعا الجÓع فريق التجمع الوطين لٔ�حر 

 Xصصة لٔ�س9ئÔس9تورية اSه اجللسة اhه ما عرفJاليوم، ا�يل تداول ف
الشفوية مبÇلس النواب يوم ٔ�مس، حJث اس�Zكر بقوة السادة املس�شارون 
ٔ�عضاء الفريق الترصحيات �ري املسؤو½ �لنائب الربملاين من فريق العدا½ 

التجمع الوطين  والتمنية مبÇلس النواب، واØي هتجم فهيا Rىل رئFس حزب
  .لٔ�حرار، اØي اكن Ãشغل مZصب وز
ر Ñقhصاد واملالية

فlٔمام خطورة مÚل هاته الترصحيات اليت تدoل يف ٕاطار الشعبوية 
واملزايدات الس9ياس9ية الرخJصة اليت ال ختدم العمل الس9يايس يف يشء، بل 
Ýكرس مZطق اCٔسلوب الظاليم املتبع من طرف بعض اCٔطراف اليت Ýريد 

جوء ٕاىل هاته اCٔساليب القذرة �لتغطية Rىل جعزها وفشلها يف تدبري ا�ل
  .الشlٔن العام، هاته اCٔساليب املرفوضة اليوم مجX وتفصيال من طرف امجليع

ٔ�مام هذا لكه، الس9يد الرئFس، فٕان فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
مبÇلس املس�شار
ن، يعرب عن تضامZه املطلق مع رئFس حزبه، ويفZد لك 

ٕالدRاءات الرخJصة واGانية اليت حتاول النيل من خشصه °رWل دو½ مارس ا
  .تدبري الشlٔن العام �لك اقhدار وfشهادة ٔ�كرب املؤسسات املالية اSولية

Øا، فٕاننا نعلن ا¦سéابنا من هاته اجللسة، مقاطعني اكفة Wلسات 
رمسي،  جملس املس�شار
ن واجRÓات جلانه اSامئة، ٕاىل ³ني تقدمي اعتذار

ؤ�قول اعتذار رمسي ورصحي من اجلهة اليت لفقت هذه االهتامات الرخJصة 
  .لرئFس حزبنا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .ٕاذن زيد اليس التو
زي، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين النواب، 

  زماليئ،

املعارصة يتضامن مع الفريق احملرتم فï يف نفس Ñجتاه ففريق اCٔصا½ و 
خيص هذا املوضوع Cٔننا يف فريق اCٔصا½ واملعارصة كنا òمتىن يف ظل هذا 
اSس9تور اجلديد اØي ٔ�قر م{دٔ� املسؤولية مع احملاس9بة، كنا òمتىن ٔ�ن ¦سمو 
بعمل هذا الربملان ٕاىل املس9توى امل�شود، وكنا òمتىن دامئا ٔ�ن ال جنعل مZرب 

اRة وال القاRات د ل الربملان مبÇلس9يه، مZربا �لهتم والسب هذه الق
  .والقذف، احZا متنZFا Rىل ٔ�ن ¦سمو هبذا العمل

و�لتايل، òمتىن ٔ�ال يتكرر هاذ املسائل هاذي، Cٔن عندما نقول Rىل ٔ�ن 
مليون من حتت اSف، من حتت الطبX، ٔ�ش9نو هو  40وز
ر سابق ق{ض 

و�لتايل، ال بد من احلكومة، ؤ�متىن . رشوةحتت الطبX عند املغاربة؟ هو ال
يف هذا املوضوع، Cٔن ٕاذا اكن هاذ اليش حصيح  امن احلكومة ٔ�ن تفhح حتقJق

راه ما خصوش 
كون ٔ�مني Rام د ل حزب، راه خصو 
كون يف بوملهارز 
  .ٕاذا دار ذاك اليش

دقائق  ò5متىن Rىل ٔ�نه يفhح حتقJق، و�لتايل فاحZا �ادي ن�سحبو 
  .مع الفريقتضامZا 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
احZا و شوف. واش �ادي ت�سحب ٔ�و ما ت�سúéش؟ �ري ² نFشان

 üý نت؟  ا�ادي ت�سحب حىت .. نقطة نظام كنعطيوها يف ٕاطار ال�س9يري
  .اليس الرايض..  سري

  :املس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايض
  .الس9يد الرئFس

ا مسؤول عن ٔ�شكر الس9يد الرئFس، من بعد ما 
كون لك وا³د فJن
ال�م د لو، Cٔن �ل�س9بة يل ٔ�� مسؤول عن ال�م د يل، والسادة 

  .الرؤساء مسؤولني عن ال�م د هلم
ولهذا، الس9يد الرئFس، ٕاذا اكن يش موقف واoذاه يش فريق و�رر ما 

  .فهيا �س �لرٔ�ي العام الوطين، هاذي مسائل Rادية
الصوت د يل ولهذا، الس9يد الرئFس، احZا Rالش �ادي نضم 

لٕالخوان، Cٔن ابغينا يف هاذ الظرف ا�يل كتعFشو البالد، اك
ن الر°وب Rىل 
بعض اCٔش9ياء، وس9بق يل قلت ٔ�نه ما ميك�ش ٔ�  اكن 
ر°ب Rىل يش ملف 
Rىل حساب Ñنت�ا�ت، ٔ�ي ³اWة اكنت ٕاال ومتيش �لقضاء، ٔ�ي ³اWة 

ميل اك
ن هاذ اكنت ٕاال والوز
ر املعين �لقطاع يرصح، ولهذا حىت احZا 
  .دقائق 5السلوك و�يق مس9متر ٔ�نه نعلن ا¦سéابنا وا³د 

  .شكرا الس9يد الرئFس

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل ٔ�س9تاذ. دقائق دا
زة 5ما اك
ن مشلك، 

  :املس�شار الس9يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخJل
  .شكرا الس9يد الرئFس
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ولكن، الس9يد .. ٔ�وال حنرتم قرار السادة رؤساء الفرق ا�يل اختذوا
ٔ�رجو تطبيق القانون Cٔن �ل�س9بة لنقط نظام دامئا ينصبون يف  الرئFس،

  .ٕاطار ال�س9يري
  .شكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
من النظام اSاoيل، توصلت  128ٕاذن طبقا ملقhضيات املادة . شكرا

  .تفضل اليس ٔ�ومعو.. طلبات ٕا³اطة 7الرئاسة ب

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .الس9يد الرئFس

ل الوقت ٔ�ن جملس املس�شار
ن يعاود يدقق القوانني °يظهر يل وص
ٔ�ظن ٔ�ن هناك فرق بني موقف س9يايس يقhيض Ñ¦سéاب . اSاoلية د لو

وòرتب Rىل Ñ¦سéاب ما معىن املوقف الس9يايس واحلوار حو´، ٔ�ما ٔ�ن 
يتحول Ñ¦سéاب ن�ÇJة موقف ذو طبيعة تعاضدية fسúب oالفات ٔ�و 

فهذا يدoل مضن ٔ�عامل التواطؤ ضد اس9مترار تضامن داoل فريق ٔ�و فرقاء، 
واSس9تور واحض يف ٔ�نه ال جيوز . ٔ�داء املؤسسة ملهمهتا وروح القانون اSاoيل

التواطؤ من W�ٔل تعطيل املؤسسة Cٔنه هذه ٔ�مانة وهذه مسؤولية ال جيب 
  .ٔ�ن Ýكون موضوع مراهنات ٔ�و WدÑت

إالطار لتوضيحها  Wانب 4ين، ٔ�ن اجلرامئ الربملانية ³دد لها القانون
اSس9تور Wديد ت�{ه يف الفصل . واحلسم فهيا حتت ٕاطار احلصانة الربملانية

  ..يف هذه املسا½ ليطور القانون اخلاص �جلرامئ الربملانية وتنظمي كذا
نتlٔسف يف فريقZا ٔ�ن نصل ٕاىل توقJف معل الربملان �¦سéا�ت يف ٕاطار 

  .تعاضد ت ولFس يف ٕاطار تضامن س9يايس
  .اوشكر 

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .ما اك
ن �س، تفضيل اCٔس9تاذة. شكرا

  :املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  الس9يد الرئFس،

طبعا هاذي مايش نقطة نظام، ولكن نالحظ بlٔنه اCٓن NسÇل مواقف، 
  . وحنن �لطبع منارس هنا الس9ياسة

ال احلدث اØي وقع البار³ة يف جملس النواب، امجليع يظن ٔ�نه òمتىن ٔ�ن 
يتكرر، Cٔنه املواطن املغريب يت�{ع اCٓن، وoاصة جملس النواب وماذا يقع يف 
جملس النواب من العمل الربملاين واحلضور املكÚف لٔ�خوات وإالخوة 

  .الربملانيني وممارسة حقهم يف اSميقراطية
ولكن ملا ¦سمع اCٓن ما وقع من ³دث ومن قذف، هذا �ري مق{ول من 

  .زب، و°يفام اكن الربملاين، هذا �ري مق{ولٔ�ي اكن، °يفام اكن احل
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
يف دقJقة هللا خيليك، تفضل، .. 128ٕاذن اللكمة يف ٕاطار املادة . شكرا

  ..�ري �ش ندoلو يف املوضوع، عندمك إال³اطة

        ::::املس�شار الس9يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اCٔنصاري
اذ الباب ، الس9يد الرئFس، هكRىل لك ³ال اCٓن، امسح يل هللا خيلي

اكن ال يفhح، وٕاذا فhح فالبد ٔ�ن ¦سÇل كذ¢ بدور� موقفZا يف الفريق 
  .Ñس9تقاليل

حنن نتlٔسف ملا وقع اليوم يف هذه املؤسسة، هذه مؤسسة دس9تورية يف 
ٕاطار الربملان، وٕان اكن اSس9تور جيمع يف بعض مواده ما بني املؤسسات، 

ان مبÇلس9يه، هو فضاء فهÅي مؤسسة كذ¢ لها Ë�ٔزهتا، وهذا فضاء الربمل
�لحوار و�لنقاش ولالخhالف، Ñخhالف الس9يايس وÑخhالف يف Rدد 
°بري من القضا ، وال òريد ٔ�ن يتحول اخلالف ٕاىل مواقف من W�ٔل التlٓزر 

وا³د العمل د ل مؤسسة دس9تورية  -كام قال الزمJل اCٔس9تاذ ٔ�معو -لشل 
ىل الرٔ�ي العام يف وWلسة دس9تورية، Cٔن اخلطاب هنا هو موWه كذ¢ إ 

  .نطاق الرقابة اليت منارسها Rىل احلكومة
ولهذا، ٔ�متىن ٔ�ال ت�hقل العدوى يف بعض اCٔحJان، Cٔن هاذيك مؤسسة 
ولها اخhالفاهتا، ال يف احلصانة وال يف النظام اSاoيل وهنا، ولك لكمة لها 

به توصيفها القانوين ويه يف oانة معينة من W�ٔل مhابعة من رٔ�ى ٔ�هنا متس 
  .يف مسعهتا، ٕاىل �ري ذ¢

ٕاذن ٔ�متىن، الس9يد الرئFس، حنن الباقون داoل هذه القاRة ملزتمون 
ٔ�� ت�hلكم Rىل رايس هللا خيليك، . �لقJام بعملنا داoل املؤسسة اSس9تورية

  .تنقول املتواWدون
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

صايف . ، ٔ�عطي اللكمة لفريق التéالف Ñشرتايك128ادة يف ٕاطار امل
  .تفضل فريق التéالف Ñشرتايك، تفضل لٕال³اطة. �رااك، وا ٔ�فر ط �رااك

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ؤ�ىس fسúب ما حصل مرة ٔ�خرى  ٔ�� ٔ�توWه ٕاليمك ؤ�� ميلء حبرسة ؤ�مل

مبدينة اSار البيضاء ٕا�ر اهنيار عامرة قدمية، تويف Rدة ٔ�ش�اص fسúب هذه 
مرة ٔ�خرى نتوقف �لرتمح Rىل ٔ�روا�م ولتقدمي العزاء ٕاىل ذوهيم . الاكرثة

ؤ�هلهم، وòمتىن ٔ�ن يتوقف هذا املسلسل oالل هذا اCٔس9بوع، Cٔنه Ýكرر 
  .fشلك �ري طبيعي

  ،الس9يد الرئFس
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  السادة الوزراء،
ٔ�ظن ٔ�نه من مقومات احلاكمة التéيل مببدٔ� ³Ñرتاز واليقظة يف تدبري 
اGال العام، Cٔن اGال العام فJه خماطر و°وارث ال ميكن ٔ�ن ت�سب لك مرة 

  . تلو ٔ�خرى ٕاىل القدر، Cٔن اهنيار املنازل لFس fشلك قدري
م{دٔ� اعتداء  وo�ٔاف ٔ�ن ن�hقل من غياب م{دٔ� ³Ñرتاز ٕاىل مالمسة

اSو½ Rىل مواطنهيا، Cٔن اعتداء اSو½ Rىل مواطنهيا يدoل يف �ب جرامئ 
ٔ�لف وز دة من  120هذا اخلطر معروف، . Rدم ٕا�اثة خشص يف خطر

اSور �ٓهX �لسقوط، تتطلب رضورة التدoل املس9تعÇل لوقف هاته 
  . اجلرامئ

بالد� مZذ فصحيح Rىل ٔ�ن س9ياسة إالساكن تعاين من قصور °بري يف 
س9نوات، حصيح Rىل ٔ�ن اCٔمر يتعلق مبعاجلة رسيعة ÝهنÅي الوضع الراهن، 
 ،½ٔlد املسJدم حتديد املسؤوليات، هذا لكه ٔ�دى ٕاىل تعقR ،التoكرثة التد
جبانب البناء العشوايئ املزتايد، دور الصفJح، البناء اCٓهل �لسقوط، 

حمل وال ميكن ٔ�ن رضورة جتديد ال�س9يج املعامري، هذا يشء ٔ�صبح ال Ãس9ت
  .يقوم به Ëاز وا³د

ف%¢، ندعو ٕاىل وضع خطة مس9تعXÇ وطنية حلل هذه املعضالت 
يف ٔ�قرب اWٓCال، وندعو ٕاىل التفكري جبد يف وضع قانون �لتعمري 
راعي هذه 

½ٔlاملغرب بصدد التضحية مبدنه القدمية وبعتاقهتا وبرتاثه وٕ�¦سانه . املس
  .لسلكذ¢، جيب ٔ�ن يتوقف هذا املس 

òمتىن ٔ�ن 
كون مفهوم الس9ياسة اجلديدة اليت انطلقت مع احلكومة 

احلالية مشورا Wديدا ٕالRادة النظر يف مlٔساة السكن، يف مlٔساة انعدام 
العالقة العقارية، يف مlٔساة اNساع الفقر وهتمFش املواطنني fسúب Rدم 

  .ٕادماËم يف حميطهم العام
  .وشكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفJدرايل، تفضل الس9يد املس�شار احملرتم. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب ú³يش ú³يش ú³يش ú³يش
  .شكرا الس9يد الرئFس

تعرف السا³ة ÑجÓعية والوطنية نضاالت واحÇhاWات بفعل القرار 
الالشعيب اØي اختذته احلكومة واملمتثل يف الرفع من ٔ�سعار احملروقات 

ر اخلطري اØي يزتامن مع وضعية اقhصادية هشة، هذا القرا. fشلك 'ول
Ë�ٔزت Rىل القدرة الرشائية الضعيفة ٔ�صال �Cٔلب الف)ات ÑجÓعية يف 

  .توقJت يعرف ز دات Rىل مس9توى ٕانفاق اCٔرس املغربية
ٕان احلكومة تفhقد الرؤية الشمولية ٕالصالح نظام املقاصة، ذ¢ ٔ�هنا 

يتان الكربى اليت Nس9تفJد من معظم تعوزها اجلرٔ�ة الس9ياس9ية ملواËة احل 
الغالف املايل لهذا الصندوق، كام ٔ�ن احلكومة Ýهنج املقاربة ا³Cٔادية يف 
موضوع حJوي �ل�س9بة لب¸�، حيتاج ٕاىل حوار وطين Nشارك فJه اCٔحزاب 

  .. والنقا�ت
اعطهيم ٕا³اطة، تصنتوا لنا، .. امسعوا لنا السادة الوزراء، ما غنمكلش

س9يد الوز
ر، امسع لنا مز ن، امسعوا لنا اشوية، تصنتوا لنا تص�ت لنا ال 
  .اشوية، اعطيو� اشوية الوقت و�رااك من Ñس9تعالء

كام ٔ�ن احلكومة Ýهنج املقاربة ا³Cٔادية يف موضوع حJوي �ل�س9بة لب¸�، 
حيتاج ٕاىل حوار وطين Nشارك فJه اCٔحزاب والنقا�ت وامجلعيات املهنية 

س9هتلكني، حJث جعزت احلكومة Rىل القطع مع ريع ومجعيات حامية امل 
املقاصة يف غياب رؤية مشولية، Ãس9تفJد مهنا الفاRلون Ñقhصاديون، 
مس9هتلكون ٔ�و مشار°ون يف سلسX إالنتاج، بغية الرفع من املردودية 

  .وإالنتاجJة والنÇاRة مع احلفاظ Rىل السمل ÑجÓعي
 Xلفت احلكومة وعودها ٔ�ثناء محo�ٔ رية، لقدoCٔنت�ا�ت ال�رشيعية اÑ


ن هو الرفع من احلد اCٔدىن لٔ�جور ٕاىل ٔlن هو الرفع من  3000ف
درمه؟ ؤ�
درمه؟ ؤ�
ن هو ٕاعفاء املتقاRد
ن من  1500احلد اCٔدىن �لمعاشات ٕاىل 

الرضيبة Rىل اoSل؟ ؤ�
ن يه الرضيبة Rىل الرثوة؟ ؤ�
ن هو حتسني دoل 
  املوظفني ومعوم اCٔجراء؟

هرت احلقJقة، واCٔخطر من ذ¢ ٔ�ن احلكومة بدٔ�ت تطبيق لقد ظ 
خمطط �لتقومي الهيلكي، لكن بصيغة Wديدة ولطيفة تعمتد ٔ�¦س9نة اخلطاب، 

ٕان : Ø¢، ن�{ه احلكومة لنقول لها. وتد�دغ عواطف الف)ات املس9تضعفة
حتر
ر اCٔسعار fشلك عشوايئ وانتقايئ س9يؤزم الوضع ÑجÓعي لف)ات 

  . عواسعة من اGمت
كام ¦سÇل Ñحhاكر ا³Cٔادي لرئFس احلكومة لٕالRالم العمويم 
البرصي يف سابقة ٔ�وىل من نوعها، حJث نعترب ٔ�ن احلكومة قد خرقت 
الفصل العارش من اSس9تور من حJث حرمان املعارضة من إالدالء بlٓراهئا 

  . �لمواطنني حول الز دات اoCٔرية
وار ÑجÓعي وٕاعطاء و¦سÇل كذ¢ مسؤولية احلكومة يف تعرث احل

اCٔولوية لقمع التظاهرات السلمية وÑلتفاف Rىل الوفاء �لزتاماهتا يف ³ل 
  .املشالك وتلبية امللف املطليب واملرشوع �لطبقة العامX �لك ف)اهتا

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل اليس السعداوي. شكرا

        ::::يد عبد ايد عبد ايد عبد ايد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملس�شار الس9 املس�شار الس9 املس�شار الس9 املس�شار الس9 
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار
ن،

ٕاننا يف الفريق احلريك ¦سحب إال³اطة نظرا ملا Wاء يف نفس الس9ياق 
وما س9بق ذ°ره من طرف الرئFس احملرتم يف نفس املوضوع، اCٔخ رئFس 

  .فريق التéالف Ñشرتايك
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  .وشكرا الس9يد الرئFس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس9يد رئFس الس9يد رئFس الس9يد رئFس الس9يد رئFس 
  .ٕاذن اللكمة �لفريق اSس9توري. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايض
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

الس9يد الرئFس، يعFش الشعب السوري الشقJق حمنة حقJقJة، هددت 
ن الشعب السوري، سواء من ٔ�مZه واس9تقراره، ؤ��حت دماء ا�Cٔر ء م


ن ال ذنب هلم سوى املطالبة �حلرية واSميقراطية Øٔ�فراد الشعب العزل وا
ٔ�و يف صفوف قوات اجلFش السوري اليت ٔ�رمغها النظام القامئ Rىل اSخول 

  . يف مواËة ضد الشعب وتقhيل ٔ�بنائه، ش9يوخ و¦ساء ؤ�طفال
Cٔمم املتéدة ٔ�ن ٔ�طفال حJث، الس9يد الرئFس، ٔ�كد التقر
ر الصادر عن ا

ال يتÇاوز معرمه الثامZة اكنوا حضا  �ٓ½ القمع، هذا الوضع املlٔساوي واملرحش 
لالس9تفéال بفعل التعنت وإالرصار Rىل التحمك والق{ضة احلديدية والرضب 
عرض احلائط لك املبادرات العربية واSولية Ãس9تدعي مواقف ³ازمة، 

  . خصوصا Rىل املس9توى العريب
 ،¢Ø س9توري، ندعو ونطالب احلكومة املغربيةSحتاد اÑ حنن يف

�س9تدRاء سفري املغرب fسور ، ٕان اقhىض احلال حسب ا7متثيل املغريب 
الرمسي ووقف ٔ�ي تعامل مع النظام القامئ ٕاىل ³ني عودته ٕاىل الرشد 
والتÇاوب مع املبادرات اSولية والعربية لتجنFب سور  الشقJقة ويالت 

  .مع والعنف وÑقhتال بني ٔ�فراد الشعب السوري الشقJقاحلرب والق
  الس9يد الرئFس،

Ãشهد التارخي �لشعب املغريب تضامZه مع مجيع الشعوب العربية يف احملن 
اليت Rاش9هتا، Ø¢ وجب Rىل احلكومة ٔ�ن Ýكون يف مس9توى هذه املواقف 

. حلازمةالقومJة اخلاSة، ؤ�ن Ýكون لها الشÇاRة واجلرٔ�ة الختاذ املواقف ا
حرام مث حرام مث حرام، اSول الغربية تoٔlذ مواقف محلاية الشعب السوري 

  .وحنن العرب نتفرج Rىل املlٔساة
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق Ñس9تقاليل، تفضل . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .اليس ب�شايب

        ::::املس�شار الس9يد محمد ب�شايباملس�شار الس9يد محمد ب�شايباملس�شار الس9يد محمد ب�شايباملس�شار الس9يد محمد ب�شايب
  .لرئFسشكرا الس9يد ا

  السادة الوزراء،

  اCٔخت، إالخوان الكرام،
Ãرشفين، �مس الفريق Ñس9تقاليل �لو³دة والتعادلية، يف ٕاطار املادة 

  . ، ٔ�ن ٔ�حJط اGلس املوقر Rلام بقضية طارئة128
كام تعلمون، الس9يد الرئFس، لقد ٔ�دى انقطاع هتاطل اCٔمطار oالل 

ورات ا7منو النبايت، اليشء فرتة طويX وحساسة oالل هذا املومس من تط
اØي ٔ��ر fشلك سليب Rىل مردودية زراRة احلبوب �ملغرب، وoاصة يف 
بعض املناطق اليت عرفت حشا يف اCٔمطار كام هو الشlٔن �ل�س9بة جلزء هام 
من الشاوية، Rلام ٔ�ن الفال³ني قاموا مبجهودات °برية لزراRة ٔ�راضهيم ؤ�فرغوا 

بل ٔ��لهبم قام �الس9تدانة من املؤسسات  ما يف جJوهبم من س9يو½ نقدية،
املقرضة و�ريها وقام بعملية التlٔمني Rىل احملصول، ٕاال ٔ�نه جفع الفالحون 
بتoٔlري معلية التقJمي اليت تبارشها الوزارة املعنية والرشكة املؤمZة وNسديد 

  .املس9تحقات �لمترضر
ن Rىل �ري العادة
رساع ب�سديد املس9تحقات من هذا املنرب، نطالب السلطات املعنية �الٕ 

ٕالRادة الثقة وٕاعطاء Ñنطباع ملسا
رة وموا°بة وزارة الفال³ة هلموم 
  . الفال³ني

كام ٔ�ننا نعترب ٔ�ن نظام التlٔمني Rىل اجلفاف نظام معقد وال Ãس9تجيب 
حلاجJات الفال³ة والفال³ني نظرا �لعديد من بنوده امل�شعبة، ٕان مل نقل 

رشاكت ٔ�و الرشكة املؤمZة �SرWة اCٔوىل Rىل اGحفة، اليت ختدم مصاحل ال 
  .حساب الفال³ني وحتول دون اس9تفادة الفال³ني �لشلك املطلوب

لهذا، نطالب وزارة الفال³ة �عÓد نظام تlٔمني Rىل احملاصيل ٔ�كرث 
تúس9يطا ؤ�كرث شفافJة، حىت ينخرط فJه مجيع الفال³ني �ملغرب، Rلام ٔ�ن 

Zس9نوات نظام مل يعط نتاجئ  10ذ ٔ�كرث من النظام احلايل املعمول به م
من املسا³ات الفالحJة املزروRة، مل %5مhوoاة، حبيث مل يغط ٔ�كرث من 

ماليني د ل الهكhارات، ٕاذن نظام مل يؤت  6ٔ�لف هكhار من  320يتعد 
النتاجئ املتوoاة و�لتايل جيب اعÓد نظام واحض، شفاف، fس9يط يف التعامل 

  .فJه مجيع الفال³نيمع الفال³ني ليك ينخرط 
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة لفريق اCٔصا½ واملعارصة، تفضل الس9يد . شكرا الس9يد املس�شار

  .املس�شار

  :املس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
fسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد C و³ده والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف 

  .املرسلني
  السادة الوزراء،

  س9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،ال 
ٕا³اطتنا اليوم تتعلق �رتفاع وترية Ñهنيارات املتكررة �لمنازل �ملدن 
العتيقة واليت Nس9تدعي مZا مجيعا Ýكسري Wدار الصمت والالم{االة اليت 
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اعتادت احلكومات السابقة هنجها وسارت Rىل درهبا احلكومة احلالية 
  . املهنزمة ٔ�مام شعبو
هتا

Cٔننا نالحظ يف فريق اCٔصا½ واملعارصة ٔ�ن ٔ�قىص ما تقوم به ٔ�مام هذا 
fشلك مhتايل هو Ñكتفاء حبلول ÝرقJعية يه يف الواقع جمرد ... الرمق املهول

ٕان حص  ،ردود ٔ�فعال حلظية يف غياب ٔ�ية معاجلة حقJقJة لهذه الظاهرة ٔ�و
يئ وÑس�{ايق ٔ�و يف التعبري احلرب القاتX واملس9مترة، سواء يف بعدها الوقا

بعدها العال²، �ٕالضافة ٕاىل افhقاد احلكومة ملقاربة مشولية تنطلق، بدل 
رفع الشعارات الر�نة واملبادرات العرWاء اليت Ýلكف مالية اSو½ م{الغ 
خJالية، تنطلق من Nشخيص واقعي وٕاRداد ٕاحصاءات دقJقة وٕاجناز تقJمي 

  .لس9ياساهتا العمومJة
o الGد يف هذا اÓاصة، ؤ�ن اس9مترار اهنيار املنازل الزال مرتبطا �ع

معطيات ال تoٔlذ بعني Ñعتبار تبا
ن وتنوع اCٔب�Jة املترضرة، ويف غياب 
فhح حتقJق ٕاداري وقضايئ لتéديد املسؤوليات ومعرفة اCٔس9باب احلقJقJة 
وراء التlٔخر والتعرث يف ÝرحJل الساكن وما Ãشوب ذ¢ من زبونية 

  .ال هذا اGالوحمسوبية تط
  الس9يد الرئFس،

ٓ ٕاننا ٔ�مام وWه  خر �لفساد وصورة ٔ�خرى لعدم فعالية وجناRة التدبري �
احلكويم يف جمال التعمري وٕانقاذ املدن العتيقة وحامية ٔ�من وسالمة الساكن 

  .القاطنني �ملنازل اCٓيX �لسقوط
ٕاىل : ويف هذا الصدد، فٕاننا يف فريق اCٔصا½ واملعارصة، ¦سائل احلكومة

مىت س9يظل قاطين هذه اSور يعFشون يف وضعية شúهية مبن ي�hظر تنفJذ 
  حمك إالRدام ٔ�و املوت حتت اCٔنقاض بني حلظة ؤ�خرى؟

وامسحوا يل، الس9يد الرئFس، ٔ�ن ٔ�عرج Rىل ³دث ذو ٔ�مهية �لغة ال 
ي�{غي ٔ�ن مير Rلينا مرور الكرام، ويتعلق �ملبادرة Ñس9تفزازية واخلطرية 

مت Rلهيا احلكومة ا7ميي�Jة إالس9بانية امجلعة املاضية املمتثX يف Ýكرمي اليت ٔ�قد
اجلنود إالس9بان fسúب دورمه إالجرايم يف حرب ٔ�نوال ضد الشعب 
املغريب الريفي البطل بقJادة اCٔسطورة اGاهد عبد الكرمي اخلطايب س9نة 

1937 .  
عارصة حول ٔ�مام هذه املبادرة التحقريية، ن�ساءل يف فريق اCٔصا½ وامل

موقف احلكومة املغربية من هذه اخلطوة، حJث فضلت الصمت ومل تبد ٔ�ي 
رد فعل ٔ�مام ³دث خطري من هذا احلجم، واØي حيمل يف طياته دروسا 
°برية ترتمج oذالن وWنب احلكومة املغربية ٔ�مام ٕاق{ال اس9بانيا املنكرسة 

وقت اØي واملهنزمة يف حرب الريف ٕاىل Ýكرمي ومتجيد جZودها، يف ال
تتÇاهل فJه احلكومة حمار�هيا وجZودها، وoري مÚال Rىل ذ¢ و�ري بعيد عن 

  . ما يتعرض ´ ٔ�رسى الو³دة الرتابية املعتصمني جبنبات الربملان مZذ شهور
وٕان كنا يف فريق اCٔصا½ واملعارصة ال ن�hظر من هذه احلكومة سوى 

ل والوفاء Cٔرواح ٔ�ن Nسهر Rىل صون °رامة ؤ�جماد وبطوالت شعبنا البط
شهدائنا وجماهدينا ا�Cٔرار من لك حماوالت اخلدش والتحقري وإالهانة اليت 

حترLها العقد واCٔحقاد اSفJنة يف نفوس Ñس9تعامر إالس9باين واملنقوشة يف 
  .Mرخيهم اCٔسود

حJث ندعو هبذه املناس9بة احلكومة املغربية ٕاىل إالòك{اب جبدية 
òÑهتااكت اجلس9مية حلقوق إال¦سان oاصة ومسؤولية Rىل معاجلة مايض 

: مبنطقة الريف، وٕاRادة Ñعتبار ملنطقة الريف بصفة Rامة ومÚلث املوت

، تزيي وسيل، oاصة �عتبارها انطالقة الرشارة اCٔوىل رٔ�كنول، بورد W�ٔد

  .1955ٔ�كتو�ر  2يف اSفاع عن الو³دة الرتابية بتارخي 
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل 
ٕاذن ¦رشع اCٓن يف معاجلة اCٔس9ئX الشفهية املدرWة يف Wدول . شكرا

سؤN ،Ñسعة مهنا �ٓنية موËة للك من  15ٔ�عامل هذه اجللسة، وRددها 
قطاRات التعلمي العايل، الصéة، الصناRة والتÇارة، الثقافة والشؤون العامة 

ة، الطاقة ٔ�س9ئR Xادية موزRة Rىل قطاRات الصéة، املالي 6واحلاكمة، و
  .واملعادن والصناRة التقليدية

¦س9هتل Wدول ٔ�عاملنا هذا �لسؤال اCٓين املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر 
الصناRة والتÇارة والتكZولوجJات احلديثة حول ما تعرفه سوق مادة زيت 

  .اللكمة �لفريق امل�سحب. الزيتون من تالعبات
عادن واملاء والبF)ة ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر الطاقة وامل

اللكمة ³Cٔد السادة . حول حامية بعض املراكز من 4�ٔر الفJضا�ت
  .املس�شار
ن من فريق اCٔصا½ واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة إالخوة املس�شار
ن،

الفJضا�ت، oلفت  لقد شهدت بعض مZاطق اململكة العديد من
خساNر °برية يف اCٔرواح واملمتلاكت، وهو ما دفع الوز
ر اCٔول السابق ٕاىل 

نقطة كنقطة سوداء ذات طابع  60ٕا³داث جلنة اليقظة، ³ددت حوايل 
اس9تعÇايل، تتطلب تدoال رسيعا من طرف اSو½ محلاية اSور واCٔرايض 

M اطقZضا�ت، ومن مضهنا مJة من �4ٓر الفJيناس، الفالحM ،زة وواد ٔ�مليل
  .ٔ�كنول والناظور وما Wاورها

وٕاذا كنا نعرب عن ارتياحZا �لتدoل املس9تعÇل اØي قامت به املندوبية 
السامJة �لمياه والغا�ت واختاذ التدابري الكفXJ حبامية بعض هذه املراكز من 
ا الفJضا�ت، فٕاننا �ملقابل ¦سÇل متاطل احلكومة وال م{االهتا وRدم قJا'

س9نوات  4بتدoل ملموس يف هاته املناطق Rىل الرمغ من مرور ٔ�زيد من 
من ÑجÓع اØي مت عقده بوزارة اCٔوقاف �رئاسة الس9يد الوز
ر السابق، 
وحضور مجموRة من املسؤولني احلكومJني �لقطاRات املعنية، وقد اكنت 

واجلهة -تMفJالل- فرصة �لقاء مجموRة من الرشاكء واملنتخبني من Ëة مكZاس
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ن طلبوا هذا ÑجÓع-احلس9مية- الرشقJة وËة MزةØو�ت اM .  
ما يه اCٔس9باب اليت تقف : يف هذا الصدد، ¦سائلمك الس9يد الوز
ر

وراء Rدم وفاء احلكومة �لزتاماهتا �لتدoل العاWل محلاية هذه املناطق من 
  الفJضا�ت؟ وما اØي س9تقومون به من لتدارك هذا املشلك؟

  .ا الس9يد الوز
روشكر 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد فؤاد اSو
ري، وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد فؤاد اSو
ري، وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد فؤاد اSو
ري، وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد فؤاد اSو
ري، وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبF))))ةةةة
شكرا الس9يد املس�شار احملرتم لطرح هذا . شكرا الس9يد الرئFس

  . السؤال املهم
كام تعلمون، نعطي بعض املعطيات، هناك اك
ن دراسة �لمخطط 

، هاذ 2002الوطين �لحامية ضد الفJضا�ت، هاذ اSراسة مقنا هبا يف س9نة 
 398اSراسة اعطاتنا و³ددت Rدد املراكز املهددة �لفJضا�ت �ملغرب ب

مركز ٕاضايف كنقط  40ٕاىل اCٓن اكن هناك ضبط  2002مركز، وبعد من 
 مركز مدينة ٔ�و مركز 'ددة 438سواء �ل�س9بة �لفJضا�ت، واCٓن اك
ن 

  . �لفJضا�ت
ٕاىل  398ومZذ �ٓنذاك ا�يل خصمك تعرفوا Rالش هاذ العدد ارتفع من 

هو ٔ�نه مسؤولية حماربة الفJضا�ت يه مسؤولية يعين جامعية، يعين  438
Ýهتم قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبF)ة ولكن كذ¢ قطاRات وزارية 

الساكن ولك اجلهات ٕاخل، وكذ¢ امجلاRات احمللية و ... ٔ�خرى، مهنا اSاoلية
  . املترضرة

واCٓن هاذ اSراسات وهاذ ارتفاع Rدد النقط السوداء ٔ�ظهرت ٔ�ن 
السúب الرئFيس �لفJضا�ت يعود ٕاىل اس9تغالل املناطق املهددة �لفJضا�ت 
واليت ت�متي يف �الب اCٔحJان ٕاىل املT العام املايئ وهاذي مسؤولية د ل 

  . كذ¢الساكنة ود ل امجلاRات احمللية 
ويف ٕاطار تنفJذ إالسرتاتيجية الوطنية �لامء، إالسرتاجتية الوطنية �لامء 
وا³د من البنود د لها اCٔساس9ية يه حماربة الفJضا�ت، مت التوقJع ٔ�مام 

Rدة اتفاقJات، اتفاقJات  2009ٔ��ريل  19صاحب اجلال½ نرصه هللا يوم 
وهاذ االتفاقJات متت  رشاكة موضوRاتية ما بني اSو½ واجلهات والعامالت،

Ñنطالقة يف هاذ الربامج وÑنطالقة يف ٕاجناز مشاريع Rديدة ضد 
مدينة ومركز، مت يعين مشاريع  100الفJضا�ت ؤ�جنز� �ٓنذاك ٔ�كرث من 

محلاية هاذ املدن وهذه املراكز ضد الفJضا�ت، ومت هذا بlٔولوية حمددة 
Rىل إال¦سان مث اخلطر Rىل مبعايري عقالنية، ومن املعيار اCٔول هو اخلطر 

  . ٕاخل... املمتلاكت، سكن ٔ�و ممتلاكت فالحJة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس9يد الرئFس

 الس9يد الوز
ر، ٔ�� مhفق معك اSراسات اكينني، ولكن هذا واقع ا�يل
كنقول ¢ اليوم، ما تنحملكش املسؤولية ٔ�نت، املسؤولية �لحكومة 
السابقة، ولكن ابغينا وا³د العقل ا�يل هو غيور وطين ا�يل يتدoل حبال 
هاذ الشلك د ل اSور اCٓيX �لسقوط ا�يل °يوقعوا، خص وا³د العقل 

  . يد�ر من اCٓن لهاذ النقط
Wة ما تدارت فهيا، بعض �ل�س9بة لهاذ املدن ا�يل ٔ�رشت لها حىت ³ا

اCٓن هاذ الود ن . التدoالت ا�يل يه حم�شمة يف ب¸ية ٔ�كنول وواد ٔ�مليل
ا�يل كت�رتق اGال احلرضي وا�يل �ادي هتدد، هللا 
كرمZا بlٔمطار اخلري، 
�ادي هتدد مجموRة من املدن املغربية، طنÇة، فاس، Mزة، ٔ�كنول، بورد، 

  .مجموRة من النقط
، Ñس�Vر ما ميك�ش ¦س�مثرو، Cٔن ما دام هاذ احZا اCٓن مكhفني

الود ن هاذو خمرتقة اGال احلرضي وما اكي�ش تدoل هنا، ال من الفرقاء 
الثالث ما Rدا املياه والغا�ت ا�يل اCٓن كتد
ر معاجلة مJاكنيكJة يف بعض 
املناطق، خص الوزارة د لمك تتدoل �Cٓليات حىت ذيك اCٓليات ا�يل 

حلكومة د ل اليا�ن دoلوا �لصيانة ختويوا الود ن، ذاك الود ن اعطاÝمك ا
. ا�يل اس9هتلكت اCٓالف واملاليني من الهكhارات د ل اCٔرايض الفالحJة

وهذا املغاربة راه °رماء 
رفعوا دعوة وتغرق الوزارة �ري يف اRSاوي د ل 
Ñ لني يف التدبري احملمك �ش ¦شجعوoر يف املواطنني، هاذو ٔ�رايض داVس�

  .بعض املدن
ٕاذن هنا الناس ما قادراش Nس�مثر، امجلاRات ما قادراش خترج بعض 

طن يف  2500امحلو½ د ل الواد . املشاريع وا�يل °هيددها هو الفJضان
الكJلومرت، ٕاذن خص وا³د اSراسة ووا³د العقل ا�يل �ادي جيمع هاذ 


ن جمهود، واملياه الناس، الفال³ة تغرس اCٔرايض الفالحJة د لها، اك
والغا�ت ا�يل راها oدامة اCٓن كتد
ر املعاجلة املياكنيكJة وك�شجر 

  . اCٔرايض، ولكن الوزارة �ايبة، الس9يد الوز
ر
Cٔن هاذ اليش ا�يل كهنرضو Rليه راه العام .. اك
ن دراسات �لفعل

اجلاي �ادي ند
رو ٕا³اطات وند
رو ٔ�س9ئX حمورية وòرسلو جلنة اليقظة، 
وا الناس ما ماتوا الناس وما تدارت حىت ³اWة، �ادي òرجعو لنفس ومات

ٕاذن ال خصنا ³لول، اSول املتقدمة ابدات من هنا، امشات . السZFاريو
³اربت الفJضان، اجنراف الرتبة من اRCٔىل لٔ�سفل، اخوات الود ن، 

  . غرساهتم، جشراهتم، دارت هلم اCٔسوار الوقائية
الود ن ما ميك�ش خيلفوا لنا �ري ا�Cٔر واملاء ٕاذن، الس9يد الوز
ر، احZا 

د لو مييش ملدن ٔ�خرى Ãس9هتلكوه، Cٔن دا� حىت يف اجلهوية املوسعة �ادي 
  ...يويل نقاش

  .شكرا الس9يد الرئFس
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        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر. شكرا

        ::::الس9يد وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس9يد وز
ر الطاقة واملعادن واملاء والبF))))ةةةة
هاذ املشلك احZا مZك{ني Rليه وعندو ٔ�مهية  .رشكرا الس9يد املس�شا

نقطة سوداء  400كربى، ولكن ا�يل خصمك تعرفوا هو ٔ�نه °يقول لنا اك
ن 
هو الهدف د لنا يف ٔ�فق . نقط يف الس9نة 15و 10وتنعاجلو اCٓن ما بني 

اòكونو اòهتينا من معاجلة مجيع النقط السوداء، وهذا تيعين تيخصنا  2030
 لنا وكذ¢ نضاعفو إالماكنيات واملزيانية ا�يل �ادي حنددو نضاعفو اجلهود د
  .حملاربة الفJضا�ت

ولكن تيخصمك تعرفوا بlٔن حماربة الفJضا�ت تنعملوها ببعض الوسائل 
اخلاصة �لفJضا�ت وكذ¢ بناء السدود الكربى والسدود التلية، يه كذ¢ 

د ل السدود  3ٕاىل  2تتكون �ٓلية حملاربة الفJضا�ت، لك Rام عند� ما بني 
سدود تلية وسدود مhوسطة ا�يل تFمت  30حىت ل  15الكربى، ما بني 

  .ٕاجنازها س9نو 
�ل�س9بة لٕالقلمي ا�يل ٔ�رشت ´ وهو ٕاقلمي Mزة، اك
ن هنا عند� مشاريع 

 20واملزيانية د لها إالجاملية ٔ�كرث من  2011يف طور إالجناز �رمس س9نة 
نا هاذ املشاريع يه يف ٕاطار Nشاريك، ٕاذن مليون درمه يف قطاع املاء، وه 

، يعين 2012تيخصك تضاعف هاذ املبلغ املايل، واملربجمة oالل س9نة 
مليون درمه، مÚال عندي حامية مدينة Mزة  28ٔ�و  27الغالف املايل د لها 

، 2011من الفJضا�ت الشطر الثاين، يعين الشطر اCٔول ٔ�جنز يف س9نة 
  .هذا الشطر الثاين

، هاذ 2015و 2013كذ¢ �ر�مج �لفرتة املمتدة ما بني وعند� 
الرب�مج فJه Rدة مشاريع يف هاذ املناطق، يعين ٕاقلمي Mزة واملناطق 

مليون درمه �ل�س9بة �لمزيانية د ل  70اGاورة، والغالف د لو املربمج هو 
  .وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبF)ة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
الس9يد الوز
ر، و¦شكر الس9يد الوز
ر Rىل مسامهته يف هذه شكرا 

اجللسة، ومنر ٕاىل السؤال اCٓين الثاين موضوRه ٕاقصاء موظفني من مhابعة 
اللكمة ³Cٔد السادة املس�شار
ن من الفريق الفJدرايل، . دراس9هتم اجلامعية

  .تفضل

        ::::املس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكر
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  لسادة املس�شارون،ا

ال شك، الس9يد الوز
ر، ٔ�ن Rامل اليوم هو Rامل املعرفة والتكZولوجJا 
وا³رتام احلر ت وحقوق إال¦سان، وعندما نتéدث عن املعرفة فال ميكن 

ٔ�ن ¦س�س9يغ اليوم ٔ�ن هناك اليوم العديد من املوظفني والطلبة ٔ�يضا الراغبني 
إالWازة، يفاجؤون بlٔن هناك  يف مhابعة دراس9هتم العليا بعد احلصول Rىل

 35مذ°رة من طرف الوزارة حتدد Rدد املقاRد �لطلبة �لضبط يف ³دود 
مقعد، بل ؤ�كرث من هذا ٔ�ن اCٔساتذة اجلامعيني ال ٕاشاكل هلم Rىل  30و

مس9توى العدد، ؤ�ن اSو½ لFس لها ٔ�ي حتمالت مادية fشlٔن هذا 
اقJل اليت حتول دون ٔ�ن املوضوع، مما يثري ٔ�كرث من Nساؤل حول هذه العر 


متكن املوظفون من مhابعة دراس9هتم.  
Ø¢، الس9يد الوز
ر، ¦سائلمك عن التدابري اليت تنوون اختاذها من 

  .W�ٔل ٕانصاف هذه الرشحية من الطلبة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔطرالس9يد حلسن اSاودي، وز
ر الس9يد حلسن اSاودي، وز
ر الس9يد حلسن اSاودي، وز
ر الس9يد حلسن اSاودي، وز
ر 
  .شكرا الس9يد الرئFس

ٔ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�قول �لس9يد املس�شار احملرتم ٔ�ن مصدر املعطيات مصدر 
�الط، ا�يل اعطى هاذ املعطيات، معر ما صدر من عندي يش ورقة فهيا 

، هذا افرتاء، ٕاذا يش وز
ر �ٓخر دارها راه هللا R�ٔمل، هاذي 35ٔ�و  30
  .ة اCٔوىلالنقط

لكمة موظف، هذا تlٔويل وحتريف يف املراسX ماكي�ش  ،النقطة الثانية
القانون اكن ق{ل من هاذ الوزارة، ٔ�نه . �لمراسX اليت ذهبت ٕاىل اجلامعات

تيقول الطالب، بغض النظر واش موظف واش مايش موظف، ا�يل �اب 
  .مرات ما يدوزش Ñمéhان، هذا موجود يف الوزارة 2

رؤساء ٔ�ن احلضور رضوري، واش ٔ�عباد هللا ابغيتوا اجلامعة كنذ°رو ال
تفرق اSبلومات بال ما حيرضوا الناس؟ ٕاىل اكنت اجلامعة تويل معمل د ل 
توزيع الشهادات òردوها معمل، الناس لكيش °يغوت °يقول ¢ ٔ�عباد هللا 

يل رامك مhفقني معي ��يل ا�. تنقولو العمل يؤىت وال يlٔيت. راه املس9توى òزل
  .ابغى العمل جيي لو

ٕاذن عوض ما تطلبوا Ýكون اSروس من وراء الرابعة، ميل 
كون 
موظف °يفاش اجلامعة oMذ بعني Ñعتبار الوقت الفارغ د ل املوظف 
�ش يد
روا فJه اSروس، هذا ا�يل ميكن ند
رو، ٔ�ما 
كون الوا³د �ايب 

ل ¢ ندوز °ي�سÇل يف ٔ�ول الس9نة ويغيب حىت Cٓخر الس9نة وجيي ويقو 
  .Ñمéhان، واش هذا اك
ن يف العامل ٔ�عباد هللا؟ ما اكي�ش يف العامل

نتفقو ٔ�ش9نو بغينا من اجلامعة املغربية، واش ابغينا املس9توى؟ واش 
ابغينا العمل؟ واش ابغينا ننخرطو يف العوملة؟ وال ا�يل Wا Rىل اكنتو يد
ر 

  يش ³اWة؟ 
املاسرت واSكتوراة  -امحلد C  - اجلامعة معروفة يف العامل، راه املغاربة

ٕاذا ابغيتوا . د ل املغرب اكنت مق{و½ Rامليا، راه ٔ�عباد هللا املس9توى هبط
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نتعاونو Rىل هاذ اليش نتعاونو، هاذ اليش ما فJه مزايدات، هاذ اليش 
Cٔوالد� لكنا، ال مايش معمك، قلت ¢ هاذ اليش ما فهيش مزايدة بي�Zا، 

فهيش مزايدة، هاذ اليش ما �ادÃش نزتايدو Rليه،  راه ٔ�� ا�يل قلت ما
Rالش؟ ٔ�والد� هاذو، ٔ�ش9نو ابغينا لهاذ اCٔوالد؟ واش بغينا املس9توى 
د هلم 
كون مز ن وال ابغينا �دا  oذ املاسرت وجيي يقري ٔ�والد الشعب 

  Rاود 4ين يف املدرسة، ويقول ¢ ما اكي�ش املس9توى؟ 
 60ٔ�و  50ٔ�و  40لكهم مغاربة، 
كونوا  راه تنضاربو Rىل املس9توى، هام

لكهم ٔ�والد املغاربة ا�يل �ادي يقراو، واش �ادي جنيبو الروس يقريو لنا يف 
اجلامعة د لنا؟ لكهم مغاربة، اCٔساتذة ما تنقولش هلم هذا ما NسÇلوش هذا 

عيب ٕاذا اكنت يش مذ°رة قالت ما NسÇلوش املوظف، ما . موظف
  .ا اكيناشاكيناش، الس9يد املس�شار، م

  .ٕاذن يه تlٔويالت و التlٔويالت احZا يف غىن عن هاذ التlٔويالت
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس ٔ�فر ط. شكرا الس9يد الوز
ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد املا¢ ٔ�فر طاملس�شار الس9يد عبد املا¢ ٔ�فر طاملس�شار الس9يد عبد املا¢ ٔ�فر طاملس�شار الس9يد عبد املا¢ ٔ�فر ط
  .شكرا الس9يد الرئFس

 �ري ٔ�عتقد احZا تنéاولو بعض املرات ٔ�ننا نتجنبو نصعدو يف اخلطاب
لٔ�سف، الس9يد الوز
ر، ٔ�نمت oاصة . د لنا، ولكن جتربوننا Rىل ذ¢

راه .. ال هاذ اليش.. املنمتون حلزب العدا½ والتمنية تعتربون ò�ٔمك دامئا ٔ�نمت
  .اكينة اس9مترارية د ل اSو½ واس9مترارية احلكومة

ٔ�نت كتقول هذا . ٔ�نت كتقول لنا دا� ٔ�ن ما اكيناش مذ°رة، اكينة مذ°رة
oاطئ، راه اكنت مذ°رة يف السابق، احZا ما قلناش، اكينة  مصدر

  . احZا انطلقZا من هاذ املذ°رة ا�يل اكينة من ق{ل. اس9مترارية
د
ر قرار ؤ�لغها ٔ�نت، ما .. Ø¢، الس9يد الوز
ر، راه بعض املرات

عند� ٕاشاكل، فاحZا ميل تنقولو راه ها ٔ�ش9نو °يتقال، °يتقال بlٔن هاذ الناس 
تيقراو �ش  oذوا مÚال املاسرت ٔ�و شواهد ٔ�خرى Rليا، ٕاما ميل تيجيو و 

Lطلبة °يجيوا قدام الربملان يوقفوا حيتجوا، ومن حقهم حيتجوا، Cٔن احلق يف 
ال�شغيل حق من حقوق إال¦سان، وا�يل مZصوص Rليه حىت يف دس9تور 
البالد، وحىت مكوظفني من حقهم ٔ�هنم 
منيو قدراهتم و
منيو الكفاءات د هلم، 

  . ما نبقاوش نقولو وا³د اخلطاب ا�يل نبغيو نغلطو به املغاربة
احZا ميل قلنا بlٔن Rامل اليوم هو Rامل املعرفة والتكZولوجJا وا³رتام 
احلر ت وحقوق إال¦سان، فطبعا Cٔن من حق املوظف ٔ�نه يطور الكفاءات 

Zا ما فاح . د لو ومن حقه ٔ�نه حيسن اCٔوضاع ÑجÓعية د لو واملهنية د لو
  .. تنقولوش

ؤ�كرث من هذا، الناس راه كت�لص يف اجلامعة، ؤ�نمت حلد الساRة 
احZا طبعا ميكن نتفقو معمك يف . هاذيك الشهادة ما �غي�ش تعطيوه املعاد½

ولكن خص 
كون وا³د احلوار �ش حتل هاذ .. وا³د اجلانب د ل
ملوظفني املشالك هاذي، Cٔنه ما جنيوش و¦سدو الباب Cٔن مايش �ري ا

احZا ضد ال�سFب، ولكن ٔ�يضا لFس من حقمك حترموا هاذ . حىت الطلبة
  .الرشحية من املوظفني ؤ�يضا من املواطنني ٔ�هنم يقراو

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك الس9يد الوز
ر يف ٕاطار الرد Rىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقJب

        ::::اCٔطراCٔطراCٔطراCٔطر    الس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن
يعين جرمية ا�يل حرم يش وا³د من العمل، هاذي جرمية، ٕاذن oليو� 

؟ 1000واش املاسرت يف العامل واش غتقري فJه . من ال�م د ل تنحرمو
راه اCٔساتذة ا�يل °يقرروا مايش الوزارة، راه يف املاسرت اCٔساتذة هام ا�يل 

تذة °يختاروا Rىل القد اCٔسا 5ٕاىل اكن . °يختاروا العدد ا�يل يقدوا يؤطروا
  . ا�يل �ادي يؤطروا

واش كتطالبوا مZا املعاد½ �لامسرت ا�يل °يتlٔدى Rليه �لفلوس ٔ�نه جيي 
وا³د خيلص الفلوس و oذ املعاد½، وا�يل ما عندوش الفلوس ما  oذ 

  والو؟ 
 Óال هاذ ال�م هو ا�يل قلتو، ٔ�� ما ابغيناش نعطيو املعاد½، ال، ان

عطيتوش املعاد½، ٕايوا هذا \م؟ وقلتو لنا ابغيتوا املعاد½ لــ قلتو ما ا
)DU ...( ا موخسني؟ و ما قلناش لمك ٔ�نمت موخسني، ماZني، احJا انقZنعم اح

  . قلهتاش، ٔ�� ما قلهتاش، ٔ�� ما قل�ش
احسب انت اللكمة د ¢، احسب انت، .. شوف ٔ�نمت طالبمت �ملعاد½
ال هو قالها، .. عاد½، انÓ ابغيتوا املعاد½ قولوهاانت ا�يل Nسحب، ابغيتوا امل

ما . والو حىت احZا ٔ�كرث مZمك.. ال، ال ماكي�ش املزايدات، انÓ ا�يل Ýزايدوا
  .زال ما مكل�ش

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
        ....تفضل الس9يد الوز
ر، تفضل. وصايف ٔ�فر ط، مشلكة هاذي

        ::::اCٔطراCٔطراCٔطراCٔطر    الس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
نالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن
ٕايوا نتلكم؟ ا³رتموا نتéرتم، ³Ñرتام املتبادل، ما ميك�ش 
هتمين ويقول 

ال قال يل كتحرم الناس، هذا .. يل انت تتحرم، واش تنحرم كند
ر جرمية
يف املس9توى انت، يقول يل كتحرم الناس، هذا \م؟ هذا \م؟ هذا 

حرم ٔ�والد كرنÝكب جرمية كن. \م د ل كتحرم الناس؟ هذا مايش \م
  .الشعب يقراو، ال

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 تفضل الس9يد الوز
ر oيل اليس الشو�ين ابغى Cٕايوا صايف،  

صايف، صايف .. تفضل اليس الشو�ين. هللا خيليك صايف، صايف. اللكمة
  . واليس دعيدRة هللا خيليك، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك
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 ٔCن ا
        ::::طرطرطرطرالس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔ الس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔ الس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
ن اCٔ الس9يد وز
ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÝكو
الوز
ر ال حيرم ³�ٔدا من حقه، اCٔساتذة هام ا�يل °يختاروا مايش الوز
ر 

ما قلناش ممنوع Rىل املوظف ٔ�عباد هللا، واش هاذ اليش . ٔ�عباد هللا
قلتو  %60-30قلت لمك املعطيات . واحض؟ قلنا لمك هاذ اليش ما اكي�ش

عباد هللا فوج)وا، ٔ�� �ل�س9بة فوج)وا يه ٔ�� ا�يل درت هاذي، قلت لمك �ٔ 
ما درNش هاذي، واش واحض ال�م د يل؟ ما قل�ش ليش وا³د ٔ�نه 
تيزتايد امعا ، كنقول هلم هاذ اليش مايش موضوع املزايدة وا�لغة د يل ٔ�ظن 

  .ال، اكنت هتمة.. اكنت واحضة

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز
ر. شكرا الس9يد الوز
ر

مللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع مللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع مللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع مللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع الس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر االس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر االس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر االس9يد احلبFب الشو�ين، الوز
ر ا
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئFس
اليس . ٔ�� ابغيت نتدoل طبعا يف ٕاطار هاذ Ñحhاكاكت ا�يل كتوقع

دعيدRة، الس9يد الرئFس احملرتم، ما تقلقش، 
كون oاطرك اشوية واسع، 

كون oاطرك واسع .  

  .Rاج د لوق{ل قليل تفضل الس9يد املس�شار احملرتم وRرب عن òÑز 

        ::::املس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايضاملس�شار الس9يد ٕادرÃس الرايض
هاذ اليش راه ما معرو اكن ٔ�نه الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع 

  ...الربملان تيÇاوب يف بالصة وز
ر

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
ان، ٔ�� ال ٔ�جJب، ٔ�� ال ٔ�جJب، دا� هذا ما ابقاش حوار يف هذا الربمل

ٔ�� ابغيت نتدoل يف التنظمي د ل اجللسة، امسح يل . هذا ما ابقاش �رملان
امسح يل اك
ن .. ٔ�� عندي لكمة، ٔ�� عندي لكمة، ٔ�� الرئFس اعطاين اللكمة

  ...قواRد، اك
ن قواRد يف ٕادارة احلوار يف الربملان

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
، اصرب، اصرب، الس9يد الوز
ر، اصرب. ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، اليس الرايض

شوف، الس9يد الوز
ر ٕاىل عندو يش تدoل، وامسع ٔ�صاحيب .. و�ري W�ٔلس
و�ري تص�ت و�ري اWلس و�ري oليين هنرض ٔ��، ٔ�� ما هنرضش؟ oليين ٔ�� 

  .هنرض
  شوف، الس9يد الوز
ر، عندك يش تدoل يف ٕاطار Nس9يري اجللسة؟

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
طبعا يف ٕاطار Nس9يري اجللسة، ؤ�� ٔ�تlٔسف Rىل هاذ املس9توى د ل 

  احلوار، هذا راه Nس9يري Wلسة، واش هذا رئFس ٔ�و مايش رئFس؟ 

    

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
. ٔ�رجوك الس9يد الوز
ر، هللا خيليك، صايف صايف oلينا انتابعو اجللسة

ليك، ٔ�رجوك الس9يد الوز
ر، هللا خي . صايف اWلس، حJد ا�يل ابغييت
  . اجللسة ٔ�� قاد هبا، هللا خيليك، ٔ�رجوك

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
  .ٔ�� سlٔنبه Rىل سلوك من موقع احلكومة

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .ٔ�رجوك الس9يد الوز
ر، هللا خيليك، هللا خيليك

  :ملدينملدينملدينملدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع االس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع االس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع االس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع ا
  .ال، رضوري

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  ٔ�ش9نو ا�يل رضوري؟

  : الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
ق{ل قليل . اك
ن قواRد د ل احلوار يف هاذ املؤسسة ال�رشيعية احملرتمة

الس9يد املس�شار احملرتم Rرب عن òÑزRاج د لو Cٔنه الوزراء تيعتربمه 
  .RليهتFشوشوا 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
هللا خيليك يف ٕاطار نقطة . و�ري اصرب وصايف الس9يد الوز
ر اWلس

  .نظام يف ٕاطار ال�س9يري د ل اجللسة

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
نقطة نظام يف ٕاطار ال�س9يري، نعم نقطة نظام يف ٕاطار ال�س9يري د ل 

  .اجللسة

Fالس9يد رئFالس9يد رئFالس9يد رئFس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس9يد رئ::::        
  .هللا خيليك، ٔ�رجوك، هللا خيليك

  :الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
ودا� �ري امسع يل، بعدا امسع يل وذيك .. ق{ل قليل الس9يد الرئFس

يف  ..الساRة من حقك Rيل وحقي Rليك ٔ�نك Nسمع يل، احZا يف ٕاطار
  .الربملان

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
نقطة نظام عندو احلق يتدoل، نقطة نظام يف ٕاطار ال�س9يري  يف ٕاطار

ٕاىل شاف يش ³اWة مايش يه هاذيك يف ال�س9يري، شوف ميل ¦سايل 
  .واهرض حىت ٔ�نت، تفضل

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
يف ٕاطار ال�س9يري د ل اجللسة، من حق احلكومة ٔ�ن NسÇل ما من 
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 Ã ٔنه ٔ�نlدة ودميقراطيةشJوق{ل قليل ٔ�� �ري . سامه يف ٕادارة احلوار بطريقة ج
ج{ت مÚال �ش ¦س9تlٔ¦س فقط يف مدoل ال�م، واحZا يف مZاخ 

  . دميقراطي س9نhúعد عن لك اCٔساليب د ل Nش9نج اCٔوضاع
قلت الس9يد املس�شار احملرتم Rرب عن òÑزRاج د لو ميل اكن تيلقي 

، وٕاذن ٔ�قول نه السادة الوزراء خصهم Ãسمعوا ´إال³اطة د لتو ونبه Rىل �ٔ 
�مس احلكومة بlٔنه عندما 
كون ٔ�ي وز
ر جييب ٔ�يضا من حق السادة 
املس�شار
ن ٔ�ن Ãسمعوا وبعد òÑهتاء عن التعقJب د ل الس9يد الوز
ر من 
حقمك ò�ٔمك تعربوا عن موقفمك يف ٕاطار النظام اSاoيل و³Ñرتام املتبادل 

  ..ءة�ش نتفادى إالسا

  ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  :ٔ�رجوك الس9يد الوز
ر نواصل اجللسة. صايف ها هو راه ò�ٔهتÅى

        ::::الس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس9يد الوز
ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
ٔ�� امسح يل هاذ ا�لغة هاذي ما تنعرفش فني نصنفها، ال يف القانون وال 

  .يف اCٔعراف اSميقراطية وال يف ٔ�ي يشء، امسح يل

        ::::د رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةالس9يالس9يالس9يالس9ي
ن�hقل ٕاىل السؤال اCٓين اCٔول املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر الصéة حول 

اللكمة ³Cٔد السادة . وضعية ٔ�قسام الوالدة �ملس�شفJات العمومJة
  .املس�شار
ن من فريق اCٔصا½، تفضل الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرو
  .الة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والص

  الس9يد الرئFس احملرتم،
  ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،
  ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس9يد الوز
ر،

ال خنفJمك رسا Rىل ٔ�ن مجموRة كثرية من املس�شفJات العمومJة �لبالد 
ري وتعاين قX اCٔطر الطبية د لنا كتعرف وا³د Ñرتباك خطري يف ال�س9ي

وا7متريضية، خصوصا ٔ�قسام الوالدة هبذه املس�شفJات اليت تعFش ٔ�وضاRا 
مزرية واليت من املفروض ٔ�ن Ýكون فهيا املداومة طيX اليوم وطيX ٔ� م 
اCٔس9بوع، ؤ�ن Ýكون جمهزة �لشلك اØي ميكن من احلد من Ñرتفاع 

  .الوالدة املهول يف وفJات اCٔ'ات ٔ�ثناء معليات
وٕاذا كنا òمثن، الس9يد الوز
ر، مجموRة من الربامج الوطنية اليت تنظمها 
الوزارة من W�ٔل حماربة بعض اCٔمراض واCٔوبئة، ومهنا Rىل اخلصوص 

ٕاخل، ٕاال ٔ�ن الربامج املرتبطة بصéة اCٔم، ... �ر�مج اCٔطفال ومحالت التلقJح
 شقها املرتبط بوفJات ٔ�قول اCٔم وما ٔ�دراك ما اCٔم، ال Ýزال مhعرثة يف

اCٔ'ات ٔ�ثناء معلية الوالدة، ٕاذ الزالت هناك ٔ�رقام خميفة ال تليق fسمعة 

بالد� والتطور يف هذا اGال، وهو اCٔمر اØي Ãس9تدعي مZمك، الس9يد 
الوز
ر، تعبئة شامCٔ Xقسام الوالدة وجتهزيها جتهزيا الئقا، خصوصا يف العامل 

  .القروي القروي وما ٔ�دراك ما العامل
الس9يد الوز
ر، ما يه إالسرتاتيجية د ل الوزارة د لمك لالرتقاء بlٔقسام 

  الوالدة والتخفJف من Rدد وفJات اCٔ'ات ٔ�ثناء معلية الوالدة؟
ٔ�متىن من هللا، الس9يد الوز
ر، Cٔن هاذ السؤال س9بق لنا ؤ�ن طرحZاه، 

ا، òمتىن من واليوم نضيع سؤال �ٓخر �ش نعاودوه، كنعاودو هاذ السؤال هذ
  .هللا، الس9يد الوز
ر، �ش جتاوبو� يش جواب واقعي حلل املشالك

  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر. شكرا

        ::::الس9يد احلسني الوردي، وز
ر الصéةالس9يد احلسني الوردي، وز
ر الصéةالس9يد احلسني الوردي، وز
ر الصéةالس9يد احلسني الوردي، وز
ر الصéة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الرئFس احملرتم،
  الس9يدان الوز
ران احملرتمان،
  ارون احملرتمون،الس9يدات والسادة املس�ش

ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�تفق معمك، الس9يد املس�شار احملرتم، خبصوص 
NساؤالÝمك اليت تعكس اهÓمات املواطنات واملواطنني fشlٔن قX اCٔطر 
الطبية وا7متريضية، النقص يف املداومة، كام ٔ�كدمت Rىل ذ¢، قX التجهزيات 

يم، احZا مhفقني الطبية وحتسني ظروف Ñس9تق{ال يف املس�شفJات العمو
  .Rىل هاذ اليش

�ري ٔ�� اCٔمر اØي ال ٔ�°ون مhفقا فJه معمك هو موضوع تقليص معدل 
وفJات اCٔ'ات، قلت ٔ�هنا يف ارتفاع مرتفع Wدا، اØي يعترب ³�ٔد ٔ�مه 
املك�س9بات اليت ال جيب ٔ�ن ننكرها، Cٔن يف البالد اGهودات الك{رية اليت 

ص Rدد وفJات اCٔ'ات ا�يل اكنت يف س9نة بذ7هتا الوزارة مفكZتنا من تقلي
ٕاىل  2000ٔ�لف والدة حJة ووصلت س9نة  100وفاة للك  359يه  1980
  .112تقلصت لــ  2010ٔ�لف والدة حJة، ويف  100وفاة لــ  227

ولكن، �لتوضيح، هذه اCٔرقام لFست ٔ�رقام وزارة الصéة من �ب 
لسامJة �لتخطيط اSفاع عن إالسرتاتيجية، فهÅي ٕاحصائيات املندوبية ا

  . وoاصة ٕاحصائيات مZظمة الصéة العاملية
يه مرتفعة  �112ري ما ميكن ٔ�ن ٔ�تفق معمك فJه ٔ�ن Rدد الوفJات، ولو 

ومرتفعة Wدا Rىل ذاك اليش ا�يل ابغيناه وòمتناه، هو ٔ�ننا مازلنا بعيد
ن عن 
ٔ�هداف اCٔلفJة ا�يل مhفقني Rليه، وهو ما ¦سعى ³اليا لتحقJقه Rرب تقليص 
احلواجز، Cٔن هناك حواجز كثرية اليت تعيق ولوج ال�ساء �لمؤسسات 

  .الصحية وحتسني نوعية الرRاية واحلاكمة اجليدة
ٔ�شهر، حتسني الولوج �ل�دمات  4ٔ�و  3واحZا ابدينا يف هاذ اليش مZذ 

الصحية، oاصة ما يتعلق بو³دات مس9تعÇالت القرب، ا�يل قلنا �ادي 
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  .20، ابدينا ب 2015دا� يف املغرب من  80ند
رو مهنم 
النقطة ا�يل ابغيت التlٔ°يد Rلهيا يف حتسني الولوج �ل�دمات، واحZا 
تنlٔكدو Rلهيا و�اديني يف جتاه ضامن الولوج ٕاىل املس�شفJات وoاصة الولوج 

  .ٕاىل ٔ�قسام الوالدة
4نيا، توس9يع إالعفاءات من اCٔداء، Cٔن الوالدة اكنت جمانية يف مجيع 

 لها هاذ العام، مZذ شهر
ن زد� لها ٔ�مر
ن، اCٔمر اCٔول املس�شفJات، زد�
هو اoذينا حىت Wانب املضاعفات، مÚال التعفZات يف مضاعفات الوالدة، 
وo�ٔذ� يف اCٔمر الثاين التéاليل البيولوجJة ا�يل اكن هاذ اجلوج يؤدى Rلهيا، 

  .حىت هام رجعوا ابتداء من هاذي شهر
ن رجعوا حىت مه �Gان
نظام النقل Ñس9تعÇايل �العÓد Rىل الو³دات Ñس9تعÇالية تفعيل 

املتنقX، ؤ�كرث من مرة ذ°رت هباذ اليش ٔ�ماممك السادة املس�شار
ن 
احملرتمني، Cٔن ٕاذا بغينا منش9يو بعيد، Cٔن اك
ن جتهزيات، اك
ن اCٔطر الطبية 

دينا وخصنا املس9تعÇالت، الو³دات Ñس9تعÇالية املتنقX ا�يل ابديناها، اب
ٔ�قطاب، وا³د يف س9يدي بنور، وا³د يف وWدة، وا³د يف  4ب 

  .اSارالبيضاء، ووا³د يف مراLش
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقJب، تفضل الس9يد . شكرا الس9يد الوز
ر

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس9يد عبد الرحمي وامعرو
  .شكرا الس9يد الرئFس

 كذ¢ ٔ�تفق معك يف وا³دة، يف الرصا³ة يف الواقع، الس9يد الوز
ر، ٔ��
د ¢، ا�يل قلت يل راه ما اك
ن والو، ٔ�� مhفق معك، ولكن ٔ�خhلف 
معك، Cٔن احZا ك�شكJو ؤ�نمت ك�شكJو، ما عرفZا Rىل من ¦شكJو دا�؟ 
احZا كربملانني كنقولو واحلكومة حىت يه تتقول ¢ �ٓودي راه ما اكي�ش هاذ 

  .ري الس9يد الوز
رهذا هو إالشاكل الك{. اليش
ٔ��، الس9يد الوز
ر، سlٔعطيك مسائل ا�يل يه موضوعية وواقعية، 

  .ٔ�كرث من تT اCٔرقام ا�يل اعطاوك متاك
الس9يد الوز
ر، الوزارة يف خشص املد
رية د ل املس�شفJات ٔ�قدمت 

رس
ر يف مس�شفى ا�ن طفJل  R200ىل ٕا�الق جZاح الوالدة، فJه 
  .ٔ�لف امرٔ�ة 20نت كتوS فJه رس
ر Nسد، اك 200مبراLش، ٔ�قول 

كذ¢ مس�شفى ا�ن زهر املعروف �ملامونية، اكن فJه جZاح د ل 
 قلب ، اCٓن حتول ٕاىل دار الوالدة، هذا يف وسط (blocs 2)الوالدة وفJه 

مراLش، يف Ëة كتكون من س9تة ٔ�قالمي، لكهم تيجيو ٕاىل هنا، فني صيفطنا 
تقليص د ل الوفJات، اك
ن ٔ�لف، الس9يد الوز
ر؟ وتنقولو ال  30وا³د 
  ٔ�لف امرٔ�ة ا�يل كتوS يف هاذ اليش فني امشات؟ 30وا³د 

رس
ر  240 ههذا دليل Rىل Ñس9مترارية يف العبث، هاذ اليش لك

³لل الس9يد الوز
ر و�قش، . رس
ر يف املس�شفى اجلديد 30عوضناها ب 
  .هاذ اCٔفاكر ها يه

نة، مس�شفى °بري د ل منيش معك، الس9يد الوز
ر،ٕالقلمي قلعة الرساغ 
 600ٔ�لف د ل الناس ما فهيش ساكنري، الساكنري ما اكي�ش Rىل  600

  .ٔ�لف د ل الناس
مليار س9ن�مي،  3مس�شفى لال oدجية بتاماللت جمهز وتقام مبا 
زيد عن 

�ري املمرضني ا�يل . ما فهيش اCٔطر الطبية، الس9يد الوز
ر، مZعدمة
  . ما °يعاودوش 
رجعوا congé°يخرجوا 

 20.000حىت  12.000جامRات يف ٕاقلمي قلعة الرساغنة فهيا من 
¦سمة، اك
ن ا�يل فهيا ممرض، اك
ن املس9توصفات ا�يل يه مغلقة، نفس 

جامRة، وهبذه املناس9بة  43العملية يف وا³د اGموRة يف ٕاقلمي قلعة الرساغنة 
�ش  ٔ�دعومك، الس9يد الوز
ر، لوا³د الز رة مJدانية، مرح{ا بك �²ٓ متاك

  . توقف Rىل هاذ املسائل ا�يل يه كنعطيوك دا� هنا
قلت .. ة ٕاذا ابغات توÝ Sمتيش حىت لورزازات�ٔ منيش معك لتنغري، املر 
  .ٕاىل قالها الس9يد الرئFس هللا Ãسامح.. ¢ ق{ل قليل رجع الكونتور

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز
ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéة
  .شكرا الس9يد الرئFس

 Óن يش حواجي، مايش ان
املس�شار احملرتم، ٔ�� مhفق معك، ولكن اك
ٔ�� ٔ�قول ¢ �لك تواضع، هنار �ادي ¦شيك خصين . ت�شكJو واحZا ت�شكJو

منيش احبايل، ٔ�� يف هاذ الوقت ما ت�شكFش، ٔ�� �ري ت�رشح، رمبا طريقيت 
سؤولية خصنا نتحملوها ما تنعرفش نوصلها، ولكن ما ت�شكFش Cٔن هذا م 

  .و�ادي نتحملوها ٕان شاء هللا ٕاىل اoCٔري
النقطة الثانية، �ري بعض التوضيéات، مس�شفى ا�ن زهر مايش 

مس�شفى ا�ن زهر Cٔن . ا�ن طفJل �ادي òرجع ´.. سديناه، قاRة العمليات
قاRة العمليات فهيم oلل، سدينامه و�ادي يتéلوا من دا� شهر، �ش 

 هاذي جوج ٔ�سابيع �ش Cع هاذ اليش خشصيا وامشFت  نذ°رك ٔ�� Mب
غيتéل، �ش يمت الرتممي د هلم والتجهزي د هلم �ش هاذ ال�ساء يوSوا ٕان 

  .شاء هللا
ٔ�ما مس�شفى ا�ن طفJل ا�يل تتدويو Rليه، احZا ابغيناه 
كون مس�شفى 
Ëوي، Cٔن اك
ن مشلك يف مراLش ا�يل ٔ�رشت لها، ما اكي�ش مس�شفى 

، يعين ٕاما اك
ن مس�شفى Wامعي وال متيش ملس�شفJات )Niveau 2( من
ٔ�خرى، يه املدينة الوحJدة ا�يل ما فهياش هاذ اليش واحZا تنlٔكدوا Rىل 

يوم �ادي منش9يو مع العامل واملنتخبني والنقا�ت  15هاذ اليش، من دا� 
�ش جنددو املوقف د لنا، Cٔن مس�شفى ا�ن طفJل خص 
كون مس�شفى 

  .، �رااك ما �ادÃش يبقى، احZا �ادي منش9يو يف هاذ ÑجتاهËوي
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�ري ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن ا7هنوض بZúا ت مصاحل الوالدة �ملس�شفJات، 
مؤسسة  20اكن وا³د املرشوع ا�يل احZا ابدينا فJه، تlٔهيل ما يفوق من 

  . اس�شفائية
ل يه املشالك، الس9يد املس�شار، اكينة، ولكن هاذ اليش ا�يل تتقو 

نكرو، �ري خصنا منش9يو ن لكيش مhفقني Rليه، ما تنكروش وما معري 
�لتدرج، Cٔن تعز
ز العالWات ما تيطيحش من السامء، Cٔن املس�شفJات 

د ل املس�شفJات، د لنا ميل ت�سمع السادة  %50خصك تعرف 
املس�شار
ن تيدويو Rىل املنازل ا�يل تتطيح، راه رمبا �ادي منش9يو يف هاذ 

تنظن معمك يد يف يد �ادي منش9يو . قدمية وقدمية Wدا %50راه إالطار، 
  .بعيد ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز
ر

 Xه حصيRة، موضوéر الص
ٕاذن السؤال الثاين املوWه �لس9يد وز
كذ¢ فريق . جمهودات الوزارة فï خيص احلد من ظاهرة ارتفاع ٔ�مثنة اCٔدوية

  .ملعارصة، تفضلاCٔصا½ وا

        ::::املس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكوري
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شارات، 
  ٕاخواين املس�شار
ن،

الس9يد الوز
ر، �ادي نطرح وا³د السؤال ا�يل يف احلقJقة تطرح وا³د 
العديد من املرات، ولكن ال بlٔس من التكرار، اك
ن وا³د املشلك ا�يل 

  .ع، اك
ن مشلك يف ب¸� د ل �الء اSواءfشهادة امجلي
حقJقة يف بالد� تداروا خطوات يف هاذ امليدان، ٔ�ي مJدان الصéة 

، ٕاال ٔ�نه تF{قى هاذ املشلك "Cٔ"RAMEDن يه 'مة، التغطية الصحية 
د ل �الء اSواء وoاصة فï يتعلق �لطبقة املعوزة، اك
ن وا³د املشلك 

  . °بري يه الغالء د ل اSواء
�الء اSواء، اهرضتوا يف مZاس9بات Rديدة، الس9يد الوز
ر، Rىل ٔ�نه 
هناك وا³د الس9ياسة ا�يل غتد
ر، اهرضتوا Rىل املشلك د ل الرضيبة Rىل 

يه كثرية، واهرضتوا Rىل اCٔدوات اجلنFسة،  %7القمية املضافة Cٔن يه 
ات رمغ ٔ�نه اك
ن مشالك يف اCٔدوات اجلنFسة، ٔ�نه املشالك يف الصيدلي

واملشالك يف اCٔطباء، غيوقع مشلك °بري، الس9يد الوز
ر، Cٔنه �ل�س9بة لنا 
احZا، ٔ�� خشصيا ٔ�عتقد ٔ�نه مشلك اك
ن يف املنبع يف الصناRة، خص تدoل 
يف الصناRة، هاذ الناس خصنا نتدoلوا هلم �ش خص وا³د الشوية د ل 

  . الوضوح يف الصناRة
ا�يل اس9توىل Rىل هاذ الصناRة  اك
ن ا�يل تيقول ¢ اك
ن وا³د ا�لويب

د ل اCٔدوية، خصنا ا¦شوفو معهم اCٔمثنة، ال يعقل ٔ�نه يف بالد� اSواء 
مرات �ايل Rىل  Cٔ�3خص فï يتعلق �Cٔمراض املزمZة تFسوى جوج ٔ�و ال 

  .اSول اCٔوروبية، هذا راه واقع الس9يد الوز
ر
ل ا�يل قلنا ٕاذن هاذ املشلك د ل اSواء اك
ن وا³د الس9ياسة د 

ما�ادÃش حيل " RAMED" ،"RAMED"�ل�س9بة الطبقة املعوزة 
ما مق{ولش عند الصيدليات، ٕاذن " RAMED"املشلك د ل اSواء، 

خصنا نفكرو يف هذه الطبقة املعوزة فï يتعلق بlٔمثنة اSواء، وoاصة كام 
نا تعرفون، الس9يد الوز
ر، هناك ٔ�دوية �الية �ل�س9بة لٔ�مراض املزمZة وه 

الس9يد الوز
ر، . ت�س9تحرض اCٔمراض املزمZة السكري ومرض الرسطان
  . .°يحتاج املاليني، املاليني د ل الخر، مايش كهنرض Rىل الخر

ٕاذن خصنا نفكرو يف هاذ الطبقة هاذي فï يتعلق �Sواء الغايل، وملاذا 
تدoل اSو½ حبال ا�يل ادoل اك
ن صندوق املقاصة؟ اك
ن ٕاRانة، Ýكون 

³د الصيغة �ش انعاونو هاذ الطبقة هاذي، Cٔن كFشلك �ل�س9بة �لف)ة وا
  . املعوزة �ل�س9بة �لمغرب وا³د املشلك °بري �زاف

لهذا، الس9يد الوز
ر، كنطلب مZمك مزيد من اGهود، ؤ�� ٔ�ثق يف العزمية 
  . د لمك ويف إالرادة د لمك

  .وشكرا الس9يد الوز
ر

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفضلوا. املس�شارشكرا الس9يد 

        ::::الس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéة
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم

  الس9يد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مع تقر
ر جلنة  -كام ٔ�رشمت  -ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هنÅي ٕاىل Rلممك ٔ�ننا ³اليا ومتاش9يا 

ية Gلس النواب ا�يل اكن هاذي س9نني، ¦سري يف طريق بناء املالية والتمن 
تصورات واحضة ومhاكمf Xشلك Nشاريك لرمس الس9ياسة اSوائية �لبالد، 

  .Cٔن كتعرف Rدة ٕا°راهات، ٔ�رشت �لبعض مهنا، ولكن امسح يل نذ°ر هبا
ٔ�وال، الس9ياسة اSوائية Lلك، ٔ�ما اCٔمثنة يه جزء مهنا، راه ما ميك�ش 

يه النقص ٔ�� . ع الفرقاء د لنا، منش9يو �ري انقص يل انقص ¢نتذ°رو م
وكنlٔكد لمك، السادة املس�شار
ن ، معك احZا �اديني يف هذا Ñجتاهمhفق 

احملرتمني، من هذا املنرب ٔ�نه بعد ٔ�سابيع �ادي Ýكون نتاجئ ملموسة، ؤ�� 
  : مhابع هاد الورقة خشصيا

ة نظام حتديد اCٔمثنة ملقhضيات ٔ�وال اك
ن مراجعة اCٔمثنة، Rدم مالءم -
  ؛ 1969الصيد½ Cٔن اكن هاذ النظام من 

  Rدم ا³رتام الس9بل القانونية �لتوزيع عند� مشلك؛  -
حبث رضورة التعويض عن اCٔدوية اجلنFسة ا�يل مااكيناش، Rدم  -
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اCٔطباء %80حىت  20ولو اSواء اجلنFس رخJص من .. الثقة يف اس9تعامل
Zوال الx Fوا مـس9تعملاس ا�يل كyZروش الثقة واح
ا ــــــــــــــــــا دوزنyا °يد

)la bioéquivalence ( التاكفؤ احليوي، ا�يل رمبا يعطي حشنة؛  
  انقطاRات مhكررة، ولو يش مرات رخJص ما اكي�ش؛  -
  .ٕاخل... ثقل الرضيبة -

لتدارك هذه Ñخhالالت بنوع من احلاكمة اجليدة، احZا يف ٕاطار وضع 
الس9ياسة ال�شار°ية اSوائية، هتدف ٕاىل توفري اCٔدوية جبودة Rالية هذه 

و�مثن مZاسب ال �لمصنع Cٔن ما خصناش ن�ساو هاذ اليش مايش قرار 
ٔ�لف ¦سمة يف املغرب،  40°يطيح من السامء، هاذ الناس رامه °ي�دموا 

هاذ املصنعني °يقوموا بوا³د اGهود ج{ار، وهذا ال يعين خنليومه يد
روا 
�يل ابغاو، احZا يف نقاش معهم �ش مثن مZاسب �لمصنعني، مثن مZاسب ا

  .�لصياد½، ولكن ٔ�حسن مثن �كÚري �لمواطنني وoاصة الف)ة املعوزة مهنا
وهاذ اليش لكيش ابغينا نقدموه، ٕان شاء هللا راه ابدينا فهيا هباذ 

بيع املناظرة الوطنية ا�يل �ادي Ýكون ٕان شاء هللا عام قريب يف بضعة ٔ�سا
وشهور، ا�يل �ادي نوصلو مليثاق وطين �لصéة ا�يل �ادي نتذا°رو Rىل 

  .الس9ياسة اSوائية Lلك وoاصة اCٔمثنة ا�يل �ادي تنقص ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئFس اGلسالس9يد رئFس اGلسالس9يد رئFس اGلسالس9يد رئFس اGلس
  هناك تعقJب؟. شكرا الس9يد الوز
ر

        ::::يييياملس�شار الس9يد ميك احلنكوراملس�شار الس9يد ميك احلنكوراملس�شار الس9يد ميك احلنكوراملس�شار الس9يد ميك احلنكور
  .شكرا الس9يد الوز
ر

�ري، الس9يد . نت كنتوقع هاذ إالWابةإالWابة ا�يل يه يف احلقJقة ك 
الوز
ر، òرجعو �لمصنعني، ٔ�� مقhنع ٔ�نه ٕاىل دoلنا �ل�س9بة �لمصنعني، �ادي 

، احZا ما تنكروش اخلدمة هالرحب، الرحب غنقصو مZ. حنلو وا³د املشلك
ا�يل °يد
روها هاذ املصنعني، °يد
روا oدمات، °يجيبوا لنا اSواء، °ي�دموا 

و �لتدoل �ش 
كون مزيد من اGهود �ش ينقص الناس ولكن كنطلب
  .ا7مثن

وا³د نفس اSواء هذا  Cٔن حىت �ل�س9بة �لمس9هتT كFشوف كتقول ´
راه بطريق ٔ�وتوماتيكJة °ي¬Jق ا�يل تFسوى  100وهذا كFسوى  10كFسوى 

 %80لهذا ميل °يكون الفرق شاسع يش مرات، حبال ا�يل قلت . 100يف 
  . رحب ههللا °يقولوا ما ميك�ش هاذ اليش لك لهذا عباد. د ل الفرق

وهاذ املشلك ملا °يتطرح، الس9يد الوز
ر، .. ٔ�� يف نظري خص تدoل
°يتطرح مايش �ل�س9بة �لطبقة املعوزة حىت �ل�س9بة �لصندوق Ñحhياطي 
راه �ادي يف العجز، والصناديق املشاهبة Cٔنه ٕاذا اكن اSواء �ايل �ادي 

  ... يد
ر
ملشلك �ادي نعاود هنرض Rليه، الس9يد الوز
ر، خص واك
ن وا³د ا

ٔ�� �ل�س9بة يل اRالش 
رحبوا . وا³د القانون oاص �ل�س9بة Cٔدوية الرسطان
هاذو يف ٔ�دوية الرسطان، 
رحبوا يف حواجي �ٓخر
ن، هاد اليش Ýهنرض Rىل 

الطبقة املعوزة، Cٔن كنعرف ٔ�نه ا�يل ما عندوش التغطية °يف �ادي يد
ر 
مليون �ش يتداوى من الرسطان، هذا مشلك ا�يل  12/13/14خيرس 

  . ³ل خص نلقاو ´
  .مرة ٔ�خرى ٔ�شكرمك الس9يد الوز
ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك رد Rىل التعقJب الس9يد الوز
ر؟ تفضلوا

        ::::الس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéة
ٔ�� مhفق Cٔن لكيش ا�يل ٔ�رشت لها، مفصاريف العالWات د ل اCٔرس 

د ل اCٔدوية، وا�يل خصنا نعرفو املواطن  %40، مهنا %57املغربية يه 
 C 400درمه، لك مواطن مغريب   400 تيخرس يف العام Cاملغريب  

درمه يف اCٔدوية يف العام، هذا �ري اكيف Cٔن Rالش؟ اك
ن القدرة الرشائية 
  . واك
ن �الء اCٔدوية ا�يل احZا نؤكد Rلهيا

لها يف السؤال اCٔول ٔ�ن  �ري نقطة o�ٔرية ابغيت ¦شري لها Cٔن ٔ�رشت
ادوييت Rىل ا�لوبيات وRىل الضغط، ٔ�� �ري �ش ٔ�ؤكد Rىل وا³د النقطة، 

نكرو، اك
ن و�ادي 
كون، ؤ�� كنقول ¢ ما ن ا�لوبيات والضغط ما �ادÃش 
�ادÃش 
زعزعو�، �ادي منش9يو يف هذه اخلطة Cٔن هذه س9ياسة هتم 

  . �كÚرياملواطنات واملواطنني مه ا�يل Ýهيمو� ٔ�كرث 
اجلواب د هلم هام رمبا عندمه الوسائل د هلم �ش تيدويو، ها اجلرائد 
و�ريها، احZا عند� وا³د القضية �ش جناوبومه هو العمل وهللا ال حيشمنا 

  .ال معمك وال مع املواطن املغريب

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز
ر

وز
ر، موضوRه اخلصاص ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثالث املوWه �لس9يد ال
. اØي تعرفه املس�شفJات �ل�س9بة لٔ�طر إالدارية واملمرضني واCٔطباء

اللكمة ³Cٔد السادة املس�شار
ن من الفريق Ñس9تقاليل، تفضل اليس 
  .النا²

        ::::املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² خفخفخفخفارياريارياري
  .�مس هللا الرمحن الرحمي، و الصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

   الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

  ٔ�خيت وٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني،
ال ينكر ³�ٔد اGهودات اجلبارة اليت بذلت من W�ٔل حتسني اCٔداء 
واخلدمات هبذا القطاع احلساس والهام، لكن ال 
زال يعرف بعض التعرثات 
نظرا �لخصاص امللحوظ سواء فï يتعلق �Cٔطر إالدارية لتدبري امللفات ٔ�و 

ص Rدد املمرضني اØي ٔ�صبح ال 
كفي لتغطية Rدد املرىض، ز دة فï خي
Rىل النقص يف Rدد اCٔطباء وoاصة ذوي Ñخhصاصات لتغطية اكفة 
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  . ا Rىل اCٔداء يف هذا القطاعباملس�شفJات �ملغرب، اليشء اØي يؤ�ر سل 
وRىل سJúل املثال ال احلرص املس�شفى اجلامعي مبدينة فاس و�يق 

املتواWدة �جلهة، هناك Rدد °بري من اCٔطر واCٔطباء اخلاصة، املس�شفJات 
هناك املواعيد املتlٔخرة، هناك اCٔمراض تتطلب اس9تعÇالية و�لتايل ال ميكن 
ٔ�ن نطرح ال�ساؤل Rىل ٔ�نه هذه الرشحية الفقرية ٔ�و املعوزة تتوWه 

  . �لمس�شفJات اخلصوصية
 املزمع اختاذها و�لتايل، السؤال اØي يطرح نفسه ما يه التدابري

لتدارك النقص امللحوظ �ل�س9بة لٔ�طر واملمرضني واCٔطباء العامني 
  واÔتصني لتحسني اCٔداء يف هذا القطاع الهام؟ 

  .وشكرا الس9يد الوز
ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر. شكرا

        ::::الس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéة
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم

  حملرتمون،السادة الوزراء ا
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل �لفريق Ñس9تقاليل �لو³دة 
والتعادلية ؤ�مض صويت ٕاىل صوÝمك، ففعال يعرف قطاع الصéة خصاصا °بريا 

4ين  - لúرشية، حJث حيتاج املغرب لسد هذا اخلصاص يف املوارد ا
�ٓالف ممرض، ولكن مايش �ري  �9ٓالف طبFب و 7ٕاىل  -تنعاودها

اخلصاص، املشلك الثاين 
مكن ٔ�ن هذا اخلصاص ولو عند� يش ³اWة 
اش مز ن، اك
ن التوزيع �ري العادل بني اجلهات وما بني ZقليX ما مفرق 

اك
ن عند� ... الوسط القروي ٔ�و الوسط القروي واحلرضي، وحىت يف
ٔ�طباء، اك
ن عند� ممرضني، اك
ن ٔ�طر موجود
ن يف املس�شفJات ويه ما 

د هلم ما اكيناش، عند� )la spécialité(فهياش ذاك اليش ا�يل تي�دموا 
ولكن مه يف مس�شفJات ا�يل ما فهياش ) l’oncologie(مÚال ٔ�طباء يف 

)l’oncologie(ال، �ري هذاك اليشÚا�يل عند� بعدا خصنا ¦س9تعملوه م .  
ولهذا، لتدارك هاذ الوضع ٔ�� كنظن، مايش كنظن مقhنع بlٔن هاذ 
القطاع واحلل د ل هاذ املعضX ما خصهاش ³لول تقZية فقط، خصها 
³لول هيلكية، ³لول Wذرية، ³لول س9ياس9ية، وÝكون عند� نظرة مشولية 

  املواطنني، °يفاش؟ واحضة وشفافة مع هاذ الناس ومع هاذ اCٔطر ومع
  ٔ�وال، احZا كنقومو بوا³د التéليل وختطيط املوارد الúرشية؛

4نيا، ما ميك�ش ولو عندك املوارد الúرشية ٕاىل ما عندLش ا�يل 
 REC : le Référentiel (ت�سميوه اSليل املرجعي �لوظائف والكفاءات 
des Emplois et des Compétences ( ا �يق ما عند�ش يفZاح ،

 un poste = une(لوزارة هاد املوظف �ٓش غيد
ر ٕاىل ما عندوش ا
compétence.(  

 la gestion(4لثا، ٕاRداد تدبري توقعي �لوظائف والكفاءات 
programmée des emplois et compétences( ،ما عند�ش ،

منش9يو يف هاذ Ñجتاه واحZا oدامني  (le REC)خصنا ميل 
كون عند� 
  . فJه

املعلومايت، احZا ابدينا �لتنقJالت والتعيZFات ما ابقاNش  ٕاRداد النظام
يف النظام املعلومايت الناس °يعرفوا �ٓش °ي�س9ناه، فني ميكن . حبال من ق{ل

مييش، فني ما ميك�ش مييش، ق{ل ما اك¦ش، ت�شدو تتد
رو هنا °يقول ¢ 
  .وRالش هذاك ما امشاش، تZFوض الصداع

تعطي دفعة ق{ل تفعيل م{دٔ� احلاكمة، ٕاضافة ٕاىل اعÓد اجلهوية اليت س9 
ٔ�ول مرة يف Mرخي املغرب هاذ تدبري املوارد الúرشية ابدينا فهيا هاذي جوج 
الس�ï9ت، املدراء اجلهويون Wاو هنا �لر�ط، التوزيع اكن �ملوافقة د ل 
امجليع وابغينا هاذ التدبري د لو يف اجلهات ٔ�نه 
كون مع النقا�ت ومع 

  . املنتخبني
Cٔول مرة يف Mرخي املغرب م{اراة الولوج غتكون  2013 ،ؤ�كرث من هذا

Rىل صعيد اجلهة �ش ما يبقاش يدوز يف الر�ط وتيقول ¢ اRالش 
  . ٕاخل... درRة-ماسة-ٔ�رسلتين لسوس

 2012.. هاذ املسائل لكها �ادي òزيدو فهيا، وسFمت توزيعهم بطريقة
اة، �ادي يمت التوزيع د هلم مZصب مايل ا�يل دوز� املبار  2000اoذينا 

بطريقة روعيت فهيا مجموRة من اCٔوليات، اليشء اØي س9ميكن من فhح 
ٔ�وال �زاف املس�شار
ن °ي�شاكو من هاذ اليش �زاف د ل الباب (

  . فhح مجموRة من املرافق الصحية املغلقة) مسدودة
  .وشكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .مة لمك يف ٕاطار التعقJباللك. شكرا الس9يد الوز
ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJة
  .شكرا الس9يد الرئFس

معايل الوز
ر، البد �ش ¦شكروك Rىل ال�شخيص احلقJقي òCٔمك ٕا�ن 
  .اSار، ومسؤول مZذ زمن طويل �ل�س9بة �لقطاع وتعرفون حقJقة املشالك

Øليمك اR ليه، ف{قىR رتف بذنبه فال ذنبRرتاف، مفن اRÑ نب قلتو
  . الواقع، ولكن �ٓن اCٔوان ملعرفة القطاع ومشالك القطاع

ٔ�وال اكنت عند� مدارس د ل املمرضات، فني يه؟ احلاجJات يف 
املس�شفJات كثرية، موظفني ؤ�طباء يف املس�شفJات موجود
ن يف ٔ�ما°ن 

  ٔ�خرى، ٔ�
ن يه مراق{ة الوزارة؟ 
 Rىل سJúل املثال، ال�س9يري احلقJقي �ل�س9بة �لتعيZFات، ٔ�� غنعطيمك

اCٓن يف ورزازات، اك
ن وا³د العدد د ل اCٔطباء : معايل الوز
ر، حقJقة
يوم للك وا³د،  15جراحJني، اعرفيت احشال °ي�دموا؟ نصف هنار يف لك 

اCٔطباء جراحJني متا ، °ي�ذم لك وا³د نصف هنار،  6نصف هنار، اكينني 
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 ٔlو بZFلنا مع الوزارة وكنبoتد �Fالش؟ بRن ٔ�ما°ن ٔ�خرى ا�يل يه ا
نه اك
  حمتاWة لهاذ اCٔطباء ومل يت�ذ القرار هنائيا، ٔ�
ن هو التحكمي؟ 

معايل الوز
ر، هللا خيليك، جيب ٕاRادة النظر يف قرارات زجرية ٕاىل اكن 
. ممكن �ل�س9بة �%
ن ال 
ريدون ٔ�ن يقوموا بعملهم داoل املس�شفJات

اء د لو �لسJúطار راه ما عندو ونتلكمو �لك رصا³ة، راه ا�يل ما داش اSو 
والو، وا�يل ما دورش راه ما اكي�ش ا�يل يعتين به، وoليو� نتلكمو بوا³د 

هاذ اليش تنعرفوه و�ادي نبقاو òكذبو Rىل . اCٔسلوب د ل الرصا³ة
روس9نا، احZا كند
رو نقد ذايت، راه القطاع مريض هو ا�يل خصو يعاجل 

  .املرىض راه هو مريض
  .رئFسشكرا الس9يد ال

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر. شكرا

        ::::الس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéةالس9يد وز
ر الصéة
ما تنختلفش متاما مع الس9يد املس�شار احملرتم، �ري يه وا³د النقطة 
ا�يل ت�{ان يل 'مة، Ñخhالالت معروفة، النقائص معروفة، ؤ�رشت لها 

  . ؤ�ؤكدها ومجيع املواطنات واملواطنني تيعرفوها
ات يف احللول، احللول ما تتطيحش من السام، احللول اك
ن ٔ�وال دا� ابق

ٔ�ي وا³د مسري ٕاىل تيقول �لشعب وتيقول . التدرج، البد خصنا نؤمن هبا
ملمثيل اCٔمة ٔ�� راه Rاد �ادي انتىك Rىل الزر و�دا �ادي يصبح تيكذب 

  .ٔ�� مؤمن �لتدرج. وما تيعرفش، ٔ�� ما تنقولش من هاذ اليش �لك تواضع
لنقطة الثانية، املشلكة يف هذا القطاع ويف تدبري املوارد الúرشية اك
ن ا

ٔ�وال الشفافJة، 4نيا اSميقراطية، ٕاىل ماا اكنوش هاذ : جوج د ل املسائل
جوج د ل النقط ولو ند
رو العجب، ؤ�رشت لها الس9يد املس�شار، ميل 

 Mرخي تتدوي يل Rىل التنقJالت والتعيZFات، ٔ�� نقول ¢ ٔ�ول مرة يف
�لولوج ٕاىل القرار Rرب املبار ت، Rرب  - دميا تنعاود هاذ القضية  - املغرب 

الرتش9يéات، واحZا رمبا هاذي بداية ورمبا هاذ املبار ت والرتش9يéات رمبا 
فهيا القJل والقال، ت�سمعوها يف اجلرائد، ولكن هاذ اليش �ادي مييش 

  . �لتدرج و�لتحسن
 د ل املوارد الúرشية، كنظن املوارد و�ش �ادي منش9يو يف التدبري

الúرشية اكنت كتعامل بوا³د الطريقة قلنا يه قليX ولكن ما اكي�ش 
التعامل، ما تيعرفوش حىت جيلسوا حىت وز
ر تنجي تنحط هذا يف 
ورزازات، �دا الوز
ر Ýهيزو من ورزازات تيحطو يف احملمدية، وتF{قى نقاش 

وما اكن�ش اSميقراطية وال�شارك بني ٕاىل ما اك¦ش هاذ الشفافJة ... بني
امجليع، بني النقا�ت، ذاك اليش �ش احZا امشZFا �لجهوية وتنطلبو من 

تدبري املوارد الúرشية Ýكون مع املنتخبني ومع النقا�ت ومع مجيع  ذاملدراء ها
  .الناس املتدoلني يف هذا امليدان

مZصب،  2000ينا النقطة الثانية يه خصنا òكرثو، وقلنا هاذ العام اoذ

احZا �ادي نتضاربو ٕان شاء هللا معمك، مايش معامك يعين معمك Ýكونوا معنا 
�ش ٕان شاء هللا العام اجلاي �oذو ٔ�كرث فlٔكرث من املناصب املالية ٕان شاء 

  . هللا
  .شكرا الس9يد الرئFس. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة

ر Rىل مسامهته القمية يف شكرا الس9يد الوز
ر، و¦شكر الس9يد الوز

هذه اجللسة ون�hقل ٕاىل السؤال اCٓين املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر الثقافة حول 
اللكمة لفريق . توفري �ٓليات العمل الرضورية ملؤسسة اCٔرش9يف الوطين

  .التéالف، تفضل اليس ٔ�ومعو

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس9يد الرئFس
  الس9يد الوز
ر احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
، 2007نونرب  30س9نوات، �لضبط  5ٔ�رش9يف املغرب وWد مZذ 

�ليوم العاملي لٔ�رش9يف  - يعين يوم السúت املايض  - 9والعامل حيتفل يوم 
والبد �لمغرب ٔ�ن يفhخر �كونه ي�متي �¸ول اليت لها عناية بlٔرش9يفها Cٔن هو 

  . ملايض واحلارضجمهر Mرخي البالد وحJاته ا
ويه مZاس9بة، ٕاذن، ل�سائلمك، الس9يد الوز
ر، حول مؤسسة ٔ�رش9يف 
املغرب اليت Wاءت اس9تكامال ملسار ٔ�عامل توصيات هيئة إالنصاف 

  . واملصاحلة، ومن W�ٔل حفظ اØا°رة والتارخي
واحلكومة اCٓن تتوفر Rىل س9ياسات يف اCٔرش9يف والقوانني املتعلقة به، 

اCٓن الوقت ملساءلتمك حول ماذا هتمتون به يف هذا ف%¢ نظن ٔ�نه وصل 
اGال و�خلصوص يف مرX³ التlٔسFس لهذه املعلمة لهذه املؤسسة من oالل 
الفضاءات اليت تنوون ٕاRدادها ومن oالل خطة الوزارة ٕال³داث مراكز 
Ëوية لٔ�رش9يف وتوس9يعها Rىل الصعيد الوطين اس9تغالال لفرصة انفhاح 

هيلكهتا يف ٕاطار الالمركزية، وكذا مساطر التفعيل البالد Rىل ٕاRادة 
إالجيايب لٕالدارات العمومJة وٕادماËا يف معاين ومفاهمي ودور اCٔرش9يف 

  .داoل اSو½ اSميقراطية اليت Nسعى ٕاىل حتقJق املساواة وحتقJق العدا½
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفضلوا. شكرا

        ::::د اCٔمني الصبيحي، وز
ر الثقافةد اCٔمني الصبيحي، وز
ر الثقافةد اCٔمني الصبيحي، وز
ر الثقافةد اCٔمني الصبيحي، وز
ر الثقافةالس9يد محمالس9يد محمالس9يد محمالس9يد محم
  الس9يد الرئFس،

  السادة املس�شار
ن احملرتمني،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار
ن ٔ�عضاء فريق التéالف 
Ñشرتايك Rىل اهÓ'م مبسlٔ½ اCٔرش9يف ومبؤسسة ٔ�رش9يف املغرب اليت 
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ؤسساتية تعىن حبفظ اØا°رة الوطنية يف خمتلف اGاالت إالدارية وامل
والعلمية، ويه مؤسسة نعتربها مؤسسة ٕاسرتاتيجية �لنظر لٔ�دوار الهامة 

  :املنوطة هبا، وoاصة مهنا
  ٔ�وال، السهر Rىل وضع رشوط تدبري اCٔرش9يف الوطين؛

 4نيا، مجع اCٔرش9يف وتصنيفه وحفظه؛
4لثا، تFسري الولوج ٕاليه من Sن الباحÚني واملهمتني وفق الضوابط 

 .القانونية
يف نفس الوقت، البد ٔ�ن نذ°ر ٔ�ن هذه املؤسسة Rلهيا ٔ�ن تتدارك و

العجز الك{ري اØي Rانت مZه بالد� مZذ Ñس9تقالل يف جمال تدبري الو4ئق 
  . واCٔرش9يف الوطين، �عتباره ملاك ثقافJا مجليع املغاربة

مZذ فرتة Ñس9تقالل ٕاىل يومZا هذا قضية اCٔرش9يف بقJت 'مشة ولن 
قضية اCٔرش9يف، ونعرتف كذ¢ ٔ�ن هذه املؤسسة قطعت هنمت حقJقة ب 

ٔ�شواطا 'مة يف اجتاه Ýرس9يخ دورها ٕاك³دى املؤسسات الوطنية اليت رٔ�ت 
، ولكن مت التعيني ملد
ر املؤسسة فقط يف س9نة 2007النور يف ٔ�واخر س9نة 

ويف خضم إالصال³ات العميقة اليت شهدهتا البالد من W�ٔل توطيد  2011
Sو½ اSامئ اRميقراطية واحلديثةد. 

ومن هذا املنطلق، نعترب ٔ�ن دور� مجيعا، حنن يف وزارة الثقافة °وزارة 
مرشفة Rىل مؤسسة ٔ�رش9يف املغرب، ؤ�ذ°ر Rىل ٔ�هنا مؤسسة Ýمتتع 
�لشخصية املعنوية و�الس9تقالل املايل، وكذا لك القطاRات احلكومJة 

Rىل تطو
ره بغية ومؤسسات اSو½ هو موا°بة ٔ�داء هذه املؤسسة والعمل 
  .متكني هذه املؤسسة من موا°بة تدبري ا³رتايف ³ديث وحاكمة جJدة

  : وRىل املدى القريب، نعمل اCٓن Rىل
ٔ�وال، تlٔهيل بناية املكhبة الوطنية سابقا لتحتضن ٔ�مه مرافق مؤسسات 

  ٔ�رش9يف املغرب؛
  4نيا، توفري موارد fرشية الزمة لضامن السري العادي �لمؤسسة؛

  وفري التجهزيات الرضورية؛ 4لثا، ت
مث وهذا ٔ�مر ٔ�سايس حث القطاRات احلكومJة Rىل Ýكو
ن ٔ�طر يف 

  جمال اCٔرش9يف حتت ٕارشاف مؤسسة ٔ�رش9يف املغرب؛
وo�ٔريا، وهذا ٔ�مر كذ¢ ٔ�سايس، ٕاRداد املراس9مي التطبيقJة املتعلقة 
بlٔرش9يف املغرب يف ٕاطار جلنة موسعة تضم لك القطاRات احلكومJة 

  .داoل اGلس إالدارياملتواWدة 
  ...Rىل املس9توى املتوسط، البد من بناء مقر Wديد

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس9يد الوز
ر

ٔ�نين اكن  ال ٔ�خفJمك ٔ�ن الرس اØي دفعين ٕاىل طرح هذا السؤال، هو
يل لقاء مع �حث مغريب هي� دراسة Mرخيية، فاضطر ٕاىل Ñنتقال ٕاىل 

بفر¦سا لٕالطالع Rىل الو4ئق احملفوظة بlٔرش9يف فر¦سا )Nantes(مدينة 
هناك، فقJل ´ Rليك ٔ�ن تعود ٕاىل بالدك لتطلب هاته الو4ئق Cٔن فر¦سا 

Ñ X³ىل الو4ئق احملظورة خصوصا يف املرR س9تعامرية، حفرض رفعت الرسية
ٕاىل املغرب فمل جيد شF)ا يف ٔ�رش9يف املغرب، وهذا يشء يف الواقع 

  . ٔ�دهش9ين
Ø¢، ؤ�� ٔ�مسع ٕاليمك لتذ°رونين بlٔن مؤسسة ٔ�رش9يف املغرب ٔ�نيط هبا 
ٔ�ساسا 'ام صيانة Ýراث اCٔرش9يف الوطين والقJام بتكو
ن ٔ�رش9يف Rام 

عمل Rىل ٕاRادة وحفظ اØا°رة، هاذ اليش يشء حصيح، ولكن كذ¢ ال
تlٔسFس ٔ�رش9يف املغرب امل�ش�ت داoل املغرب وoارWه، البد ٔ�ن تقوموا 
هبذه املهمة بصفة مس9تعCٔ XÇنه كثري من اSول اليت تتوفر Rىل و4ئق 

  .املغرب رفع Rلهيا الرسية
ويف هذا إالطار، òرى من موقفZا Rىل ٔ�ن Nس9يري اCٔرش9يف جيب ٔ�ن 

وة من oالل احلضور اSامئ لٔ�رش9يف 
مثن �س9مترار من طرف احلكومة وبق
مضن الهيئات احلكومJة وهيئات اSو½ بصفة Rامة وكذ¢ هيئات القطاع 

  . اخلاص
كذ¢ òرى ٔ�ن هذا اCٔرش9يف البد ٔ�ن تتوفر ´ الرشوط واملتطلبات 
الرضورية من موارد fرشية خمتصة والكفlٔة، وكذ¢ رشوط املوارد املالية 

  .الرضورية
يف كذ¢ واس9تعام´ يف رشوط حتفظ ´ ٔ�صالته، احلفاظ Rىل اCٔرش9 

  . فاملغرب عتيق ودو½ قدمية، البد ٔ�ن حتفظ ٔ�صا7هتا وÝرا�ا
واCٔرش9يف ٕا³دى �ٓليات بناء املواطنة واملسؤولية املغربية، فال بد ٔ�ن 

  . ¦س9تغل هذه الفرصة
ٕا³داث اGلس اRCٔىل لٔ�رش9يف ٔ�صبح مسlٔ½ مس9تعCٔ ،XÇن املغاربة 

يعرفوا بوجود هذه املؤسسة، ف%¢ البد من التفكري يف ٕا³داث ٕاىل اCٓن مل 
  . اGلس اRCٔىل �رئاسة رئFس احلكومة بصفة فعلية

ٕادماج اCٔرش9يف كذ¢ مضن مرشوع اجلهوية Cٔننا حنن يف بناء Ëوية 
  ...Wديدة

  . هذه رشوط لقJام مؤسسة اCٔرش9يف املغرب
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز
ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز
ر الثقافةالس9يد وز
ر الثقافةالس9يد وز
ر الثقافةالس9يد وز
ر الثقافة
حصيح، الس9يد املس�شار احملرتم، ٕاال ٔ�ن املغرب، حنن مكجمتع مل هنمت 

عقود، ٔ�رثنا من عهد امحلاية ٔ�رش9يف 'م  5بقضية اCٔرش9يف مZذ ٔ�كرث من 
لعهد امحلاية ومل نقم بlٔي دراسة ٔ�و بlٔي يشء جيعل املغرب ´ اليوم كفاءات 
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اليوم حنن مطالبون ٔ�وال بتكو
ن ٔ�طر Rىل صعيد لك . لتدبري اCٔرش9يف
  .القطاRات احلكومJة و�ري احلكومJة ملعرفة تدبري اCٔرش9يف �كJفJة ا³رتافJة

4نيا، حنن يف ³اWة اليوم ٕاىل مقر جمهز مبواصفات دولية حلفظ 
اCٔرش9يف Cٔن لFس ٔ�ي مقر قادر الحhضان اCٔرش9يف، هناك مسؤولية 

سسة، وهذه مؤسسة ٔ�رش9يف املغرب، ولكن حقJقJة بني يدي مد
ر املؤ 
املسؤولية لFست فقط بني يدي هذه املؤسسة، لFس بني يدي فقط وزارة 

  . الثقافة °وزارة وصية، يه مسؤولية جامعية
ؤ�شاطرمك بlٔن اليوم حنن يف ³اWة ٕاىل جملس R�ٔىل لٔ�رش9يف �رئاسة 

ف، الس9يد رئFس احلكومة ٕالعطاء لقضية اCٔرش9يف، لFس ملؤسسة اCٔرش9ي
  . قضية واØا°رة الوطنية لك اCٔمهية، و¦ش9تغل يف هذا Ñجتاه

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز
ر، و¦شكر الس9يد الوز
ر Rىل مسامهته يف هذه 
اجللسة ون�hقل ٕاىل اCٔس9ئX املوËة لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، واليت 

  . جيمعها و³دة املوضوع
اللكمة ³Cٔد . وضوRه ٕاصالح صندوق املقاصةالسؤال اCٓين اCٔول م

  .السادة املس�شار
ن من الفريق Ñس9تقاليل، تفضل اليس بنجيد

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمني
  .شكرا

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار
ن،
حقJقة ٔ�ن احلكومة تواWه مشلكة امسها صندوق املقاصة، حJث مجيع 

تعاملت معه بدهاء دون ٔ�ن تضطر �لز دة يف اCٔسعار احلكومات السابقة 
وخصوصا احملروقات، ٕاال ٔ�ن احلكومة احلالية، وجبرٔ�ة قل نظريها، اختذت 
ٔ�ول قرار �ري شعيب، �ختاذ قرار الز دة يف احملروقات مدعية ٔ�ن ذ¢ 
يدoل يف ٕاطار ٕاصالح صندوق املقاصة، Rىل اعتبار ٔ�نه مل تقدم من ق{ل 

هذه املؤسسة، وCٔن احلكومة احلالية ٔ�صبحت تتوفر Rلهيا، دراسة شامX ل 
 .حJث الظاهر ٔ�ن هذه الز دة òزلت اكلصاعقة Rىل لك ف)ات اGمتع

حقJقة ٔ�ن اCٔغنياء Ãس9تفJدون والزالوا Ãس9تفJدون من اSمع اØي يقدمه 
صندوق املقاصة، لهذا اكن اWCٔدر تقدمي صيغ مق{و½ ملنع اCٔغنياء دون 

ات املس9تضعفة مZه، والبايق ال جيب ٔ�ن ينقطع عنه اSمع، Rلام حرمان الطبق
  .ٔ�ننا يف املغرب ال نتوفر Rىل طبقة مhوسطة

  :Øا، ¦سائلمك، الس9يد الوز
ر
ما يه إالجراءات والتدابري العملية اليت س��hذها احلكومة لتفعيل 
إالصال³ات ومتكني هذا الصندوق من ٔ�داء دوره ÑجÓعي والتمنوي اجتاه 

  الف)ات احملتاWة؟

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

السؤال اCٓين الثاين موضوRه اSمع اÔصص لصندوق املقاصة، 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، : �لمس�شار
ن احملرتمني السادة

اللكمة �لس9يد املس�شار، . عبد هللا ٔ�بوزيد، محمد الك{وري، معر مكدر
  .تفضل

        ::::س�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفامل امل امل امل 
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار
ن،

الس9يد الوز
ر، ٔ�صبح احلديث عن ٕاصالح صندوق املقاصة ٔ�مرا 
مس9هتلاك يف اCٓونة اoCٔرية، ومادة دمسة جلل اجلرائد املغربية، خصوصا بعد 

قات، اCٔمر اØي �ت Ãشغل �ل الز دة اoCٔرية واملفاج)ة Cٔسعار احملرو
املواطنني حول اجلدوى من هذا الصندوق، وٕان اكن ال يقوم �Sور املنوط 
به ٔ�ساسا و�س9هتداف الرشاحئ املس9تضعفة، Rلام ٔ�ن املس9تفJد اCٔكرب من 

 Tس9هتN سورة اليتFالف)ة الفقرية %80هذا الصندوق يه الطبقة امل �Fب ،
مما ينعكس سلبا Rىل السمل ÑجÓعي، ٕاذ ، %20ال Nس9تفJد ٕاال بlٔقل من 


زداد الفقري فقرا والغين 
زداد غىن .  
ٕ�صالح هذا  2007وقد س9بق �لحكومة ٔ�ن الزتمت مZذ س9نة 

الصندوق لِيؤدي اSور اØي من شlٔنه oلق، ٕاال ٔ�هنا مل تف �لزتاماهتا ٕاىل 
  .³د اليوم

  : لتايلومن هذا اCٔساس، ¦سائلمك، الس9يد الوز
ر، Rىل الشلك ا
ما يه اCٔس9باب احلقJقJة وراء تعرث احلكومة يف ٕاصالح صندوق 

  املقاصة؟ وهل هناك Wدو½ زمZية من W�ٔل ٕاصال³ه؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  نعم؟. شكرا

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
الس9يد الرئFس، ٕاذا مسحمت فï خيص سؤال الفريق Ñشرتايك، ما 

  .داoلش يف و³دة املوضوع
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . و³دة املوضوع هو ٕاصالح صندوق املقاصة، هو ا�يل عندمك

السؤال اCٓين الثالث موضوRه ٕاصالح صندوق املقاصة، فريق اCٔصا½ 
  . واملعارصة

  ..تفضل الس9يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  الس9يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان ٕاشاكلية صندوق املقاصة لFست وليدة اليوم، ولكن تعود ٕاىل 
س9بعينات القرن املايض، كام ٔ�ن هذا الصندوق خيفي الكÚري من ممارسات 
الريع املقنن واملقZع يف �ٓن وا³د، ومن مت فٕان ٕاصال³ه وتعويضه بنظام Wديد 

ا و�ري قابل �لمزايدة، وتبعا �لتعهدات احلكومJة �¸مع املبارش ٔ�صبح ٔ�مرا حمتي
الواردة يف الرب�مج احلكويم والقاضية برضورة إالرساع يف معلية ٕاصالح 

  . الصندوق وحتقJق اCٔهداف اليت اكنت من وراء ٕا³داثه
ويف هذا إالطار، وÝزامZا مع ٕاRالن احلكومة الز دة يف ٔ�سعار بعض 

ٔ�عيد القدرة  -القدرة التنافس9ية  مواد احملروقات و�4ٓره Rىل ٕاضعاف
�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة نظرا �لز دة املرتق{ة يف لكفة  - التنافس9ية 

من ال�س9يج  %98النقل �ل�س9بة �لمقاوالت املذ°ورة واليت Nشلك حوايل 
من الناجت اSاoيل اخلام،  Ñ20%قhصادي املغريب، وNسامه بlٔقل من 

 .من اCٔجراء يف القطاع اخلاص %50وNسامه كذ¢ يف Nشغيل حوايل 
ذ¢ ٔ�ن الشفافJة ٔ�و املاكشفة احلقJقJة ال ميكن ٔ�ن تمت مبجرد Nشخيص 
مúسط ٔ�و سطحي �لواقع، بقدر ما Nس9تلزم تقدمي مقاربة ٕاصالحJة واحضة 

  .وجريئة حلل ٕاشاكلية املقاصة
فٕاننا  ،وارتباطا �ٕالشاكليات الكربى اليت ٔ�حضى يطر�ا صندوق املقاصة

  : لمك، الس9يد الوز
ر، وكام دٔ�بمت ق{لنا يف مساء½ احلكومات السابقة¦سائ
  ما هو مZظورمك وتصورمك املس9تق{يل ٕالصالح هذا الصندوق؟  -
وما يه التدابري وإالجراءات Ñس9تعÇالية اليت تعزتمون القJام هبا  -

ة محلاية القدرة التنافس9ية �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة �لنظر ل�4ٓر النامج
عن الز دة يف ٔ�مثنة بعض احملروقات Rىل الرفع من Ýاكليف املقاوالت 

 املذ°ورة وتlٔثريه Rىل مسلسل التمنية Ñقhصادية وÑجÓعية �لبالد؟
وهل، الس9يد الوز
ر، تتوفرون Rىل ٔ�جZدة زمZية ورؤ  واحضة  -

�لمÇاالت اليت ي�{غي ٔ�ن Ãشملها إالصالح وكذا الف)ات املس9هتدفة 
 قة �لمساRدة؟واملس9تح

 .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
السؤال اCٓين الرابع اØي موضوRه ٕاصالح . شكرا الس9يد املس�شار

  .صندوق املقاصة �لفريق Ñشرتايك

        ::::املس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شار
ن،

  :س9يد الوز
ر، �لسؤال التايل�مس الفريق Ñشرتايك، ٔ�تقدم ٕاليمك، ال 
Ãس9تزنف صندوق املقاصة م{الغ Wد خضمة من املالية العامة، لكن، 
الس9يد الوز
ر، ولٔ�سف الشديد فٕان هذا Ñس9تزناف ال ميس الف)ات 
 Xشلك م{ارش، حبيث تطرح ٔ�س9ئf ه ٕا7هياWعية اليت يفرتض ٔ�ن يتوÓجÑ

املهمة اليت Ýرصد لهذا  حقJقJة حول املس9تفJد
ن الفعليني من ÑعÓدات
  .الصندوق

Øا، ¦سائلمك، الس9يد الوز
ر، عن دواعي جلوNمك ٕاىل الز دة الك{رية 
واملفاج)ة يف ٔ�سعار احملروقات اليت س�Zعكس fشلك جمحف Rىل الف)ات 
الشعبية العريضة عوض التفكري يف ³لول ٔ�خرى ٔ�و ٕاصالح شامل لنظام 

  .املقاصة
ءات والتدابري امللموسة اليت تنوون ¦سائلمك ٔ�يضا عن ما يه إالجرا

  القJام هبا من W�ٔل ٕاصالح Ñخhالالت الكربى لهذا الصندوق؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز
ر لٕالWابة Rىل اCٔس9ئX . شكرا الس9يد املس�شار

دقJقة، تفضلوا �لمنصة الس9يد  12املتعلقة ٕ�صالح صندوق املقاصة يف 
  .الوز
ر

د جنيب بوليف، الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف د جنيب بوليف، الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف د جنيب بوليف، الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف د جنيب بوليف، الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف الس9يد محمالس9يد محمالس9يد محمالس9يد محم
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

 الس9يد الرئFس، 
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس9يدة والسادة املس�شار
ن احملرتمني من الفريق 
Ñس9تقاليل والفريق اSس9توري وفريق اCٔصا½ واملعارصة والفريق 

  .Ñشرتايك Rىل هذا الطرح د ل املوضوع
{ل ٔ�ن ٔ�دoل يف املوضوع م{ارشة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ°ر مبا س9بق ٔ�ن لكن ق 

قلمتوه مجيعا، املوضوع مس9هتT، اSهاء والتعاطي، التعرث يف إالجناز، 

التعهدات احلكومJة �ري امللزتم هبا، Rدم وجود طبقة مhوسطة، القدرة 
هذه لكها . التنافس9ية �لمقاوالت الصغرى س�lhٔ�ر، الز دات الك{رية واملفاج)ة

  . اور س³ٔlاول ٔ�ن ٔ�ربطها بصندوق املقاصةحم
ٕاذا اكن البعض من املس�شار
ن احملرتمني يتلكمون عن اSهاء يف تعاطي 
احلكومات السابقة مع هذا الصندوق، فامسحوا يل، اSهاء هو ا�يل وصلنا 

مليار درمه، لو ٔ�ن هذا املوضوع ³ليناه مZذ ٔ�واخر القرن  51اليوم ل 
مليار، مل òكن  20و 15ابدينا تنوصلو ل  ميل 1999و 1998املايض، 

لنصل ملا حنن Rليه، و�لتايل لFس �Sهاء ٔ�ن نؤخر معاجلة املوضوع، وهذه 
 ٔlÇة الس9ياس9ية ما به قررت ٔ�ن تلRاÇاحلكومة احلالية اكن عندها من الش

  .ٕاىل ³ل هذا إالشاكل و�لتايل لFس هناك ال تعرث وال Rدم الوفاء �لعهود
ينا
ر، احلكومة احلالية Wات وقالت ٔ�هنا  26ينا
ر مث  3احZا اCٓن مZذ 

س9تصلح النظام، لFس فقط الصندوق، وقد رشعنا يف هذا املوضوع �لك 
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  . حJثياته
الز دات اليت متت مل Ýكن مفاج)ة، Cٔنه اللك اكن ي�hظرها، هل اكنت 
زائدة عن ا�لزوم؟ ال نتصور، Cٔنه ميل زد� درمه يف املازوط، راه مازال 

، )درمه 3,35املغاربة تيعطيو �لصندوق والصندوق تيعطي (طيو تنع 
مازال اSو½ تترصف فJه  988إاليصانص مازال، الفJول ا�يل زد� فJه 

  .درمه د ل اSمع 2000
ٕاذن، التنافس9ية ماذا تفJد؟ التنافس9ية د ل املقاو½ تفJد هو ٔ�ننا ما 

ن الرشاكت، عند� نبقاوش نعطيوها املساRدات املغلفة، عند� مجموRة م
مجموRة من املطاحن RاÃشة �Sمع، ٕاذا حJد� اSمع �ادي يبان شكون ا�يل 
قاد، وهذا هو ا�يل احZا اCٓن �اديني يف Ñجتاه د لو، Cٔنه ما ميك�ش 
نتلكمو Rىل التنافس9ية د ل املقاو½، Cٔن الوا³د ميل كتبقى تعاونو وتعطيه، 

ية وهو RاÃش، تيقول ¢ ٔ�� ند
ر �ري تنافس9  تعطيه، تعطيه، ما كت�لFش ´
و�لتايل يف ٕاطار . ذاك اليش ا�يل Rاطيين الصندوق، وملكف هباذ املوضوع

  .الشفافJة والوضوح التام د ل هاذ احلكومة �ادي منش9يو يف هذا إالطار
إالصالح د ل النظام فJه مجموRة من Ñ°راهات والرتاكامت السلبية 

� مجموRة من إالشاكالت، ٔ�نمت رامك RارفJهنا امحلد لهذا النظام، و�لفعل ٔ�عطا
C، ورسدمت اجلزء الك{ري مهنا، هو ٔ�صبح نظاما مÇhاوزا ومل يعد حيقق 

�ٕالضافة ٕاىل . اCٔهداف اليت ٔ�¦شئ من W�ٔلها ا7هنار اCٔول، حنن مhفقون
السلبيات املتعددة، Rدم Ñس9هتداف ٔ�و ضعف Ñس9هتداف، Rدم املساواة 

 la( ةـــــــــــــــ، غياب رؤية واحض)اقhصاد الريع(ح �لتنافس9ية ٔ�و Rدم السام
visibilité(  اصةo ،ة د ل املوادRموGيتعلق �لواردات د ل وا³د ا ïف

القمح والسكر، مث التéايل والغش يف اجلودة، يف المكية، يف اCٔسعار، يف 
اCٔمر �لسلسX التوزيع، Rدم مالمئة هيلكة اCٔسعار احلالية، سواء تعلق 

  . النفطية ٔ�و ٔ�يضا املتعلقة �ملنتÇات البرتولية ٔ�و اSقJق- السكرية ٔ�و الغازية
مث يف �ٓخر املطاف ٕاشاكلية ا7متو
ن، ا�يل فهيا ٕاشاكل حقJقي وا�يل 
�لفعل اكنت عند� صعو�ت يف وا³د الفرتة �ش نوصلو �لزتويد د ل 

وWات البرتولية Rىل ذاك اليش وا³د اGموRة د ل املنتÇات، ومهنا املنت
د ل املتlٔخرات ا�يل اكنت عند�، ا�يل اSو½ ما اس9تاطع�ش ٔ�هنا تعطهيا 

مليار  14لوا³د اGموRة د ل املؤسسات املوزRة واملنتÇة، ا�يل وصلت ل 
مليار درمه،  16يف عهد احلكومة السابقة، واليوم راه وصلت Cٔكرث من 

و�لتايل ٔ�صبح اCٓن لزاما Rىل . لسوق املغربيةوهذا هيدد حىت ا7متو
ن د ل ا
  . ٔ�نه �لفعل ندoلو لهاذ إالصالح

هاذ إالصالح ما يه مالحمه؟ ما يه ٔ�هدافه؟ احلكومة عندها ٕاصالح 
 Xؤ�قول القلي ،Xشهر القليCٔالل اo ا�يل هو مرتقب ٔ�نه خيرج �لوجود

X}س9ية. املقFىل التواز�ت،  ٔ�وال التحمك يف التلكفة �لحفاظ: ٔ�هدافه الرئR
حنن ند�ر مزيانية فهيا ما هو اس�Vر، فهيا ما هو Nس9يري، فهيا ما هو oدمات 


ن وفهيا ما هو oدمات اجÓعية واجلانب ÑجÓعي¸� .  
احلكومة ما ميك�ش ٔ�هنا تقhطع جزء من Ñس�Vر �ش منش9يو �¸مع، 

احلالية، فاحلكومة �لك  مليار لو ٔ�ننا ابقJنا �اد
ن �لوترية �60ادي نوصلو لــ 
جرٔ�ة و�لك جشاRة واكن ممكن، وهاذ اليش قلناه ونعاودوه، اكن ممكن ٔ�ننا 
نديومه لالس�Vر حىت وا³د ما اكن �ادي ÃشوفZا ٔ�ش9نو معلنا، �ادي نديوه 
لالس�Vر من املزيانية و�ادي نقولوا �ادي ندمعو �ش ما òزيدوش هاذ 

ٔ�ما الشعب ) ٕاخل... ٕاال اÔتصني العاملني(.. الز دة ا�يل در�، وال ³�ٔد اكن
اكنت �ادي تدوز وما �ادي Ãشوفهاش،  و�ادي نقولو احZا امحلد C ما 
زد�ش واكن عند� من اSهاء ما به اس9تطعنا ٔ�ن حنول ٔ�نظار املواطن ٕاىل 

  . حقJقة الوضع
فال، احZا ما �ادÃش نديوها من Ñس�Vر، وقلنا ولو Ýكون هناك 

الرصا³ة تفJد Rىل ٔ�نه ما خصناش نديوها . ة، Ýلكفة س9ياس9يةÝلكفة شعبي
من Ñس�Vر Cٔن هذا س9يؤ�ر Rىل مZاصب الشغل، س9يؤ�ر Rىل القمية 
املضافة، س9يؤ�ر Rىل الناجت اSاoيل اخلام، س9يؤ�ر Rىل السمعة د ل املغرب 
 يف التعاطي مع املس�مثر
ن اخلارجJني، و�لتايل احZا ما ابغيناش نوصلو لهاذ
التوWه ميل �ادي �oذو من Ñس�Vر وامشZFا وزد� ودر� هاذ الز دة، 

  . ٕاذن التحمك يف اللكفة هذا هو الهدف اCٔول
الهدف الثاين، هو Ñس9هتداف، إالصالح د ل النظام مايش د ل 
الصندوق، الهدف د لو الثاين هو Ñس9هتداف، Ñس9هتداف د ل الف)ات 

ا ٔ�مر رضوري من oالل تقومي املسا¢ د ل Nسديد اGمتعية احملتاWة، وهذ
اSمع ومن oالل حرص الف)ات وإالحصاء د لها، وهذا هو الورش ا�يل 
ابديناه اCٓن �ش ¦شوفو فني يه الف)ات احلقJقJة ا�يل من املفروض Rىل ٔ�نه 
يتوWه لها اSمع، وهذا لFس �لسهل هذا Ñس9هتداف، وتتعرفوا ٔ�ننا ابدينا 

اØي  "تFسري"�ر�مج ابداتو احلكومة السابقة يف جزء مهنا بيف جزء من 
اCٓن، هاذ الشطر الثاين ٔ�نه  "RAMED"اس9هتدف الهدر املدريس وبدٔ� 

مليون مغريب Rىل ٔ�ساس ٔ�نه متيش هلم اخلدمات  Ã8,5س9هتدف الف)ة د ل 
الصحية، ٕاذن هاذ Ñس9هتداف د ل الف)ات اGمتعية احملتاWة �ادي مير Rرب 

  . حملور ا�يل Ýلكمت Rليههاذ ا
Ñس9هتداف ٔ�يضا د ل القطاRات إالسرتاتيجية ا�يل يه ٕانتاجJة، عند� 
وا³د اGموRة د ل القطاRات إالسرتاتيجية يف املغرب ٕانتاجJة، وخص 
املغرب تبقى فJه تغطية احلاجJات، ما ميك�ش حنيدو اSمع ويوصلو لنا وا³د 

صلو Rىل اSقJق، وال ما نتجوش القطاRات �ش 
هناروا وما نبقاوش حن
السكر، وال الرشكة د ل التكر
ر ما تبقاش oدامة ويوقع لنا ٕاشاكل يف هاذ 
املنتوWات، و�لتايل من �ب Ñس9هتداف ٔ�نه �ادي ند
رو اس9هتداف 

  . �لقطاRات إالسرتاتيجية لٕالنتاج
ويف ٕاطار Ñس9هتداف، ٕاذا امشات حىت خرجت يش ³اWة Rىل 

ما وصالNش Cٔحصاهبا �ادي ند
رو ما يعرف �سرتWاع الس9ياق د لها و 
اSمع، ا�يل عند� وا³د اGموRة د ل اCٓليات ا�يل شفhوها يف القانون 

اخليل وما  R16ىل الس9يارات الفارهة،  vignettesاملايل، ومهنا الز دة يف 
... فوق، الرفع من رسوم ال�سجيل د ل Ñس9ترياد Rىل الس9يارات الفاخرة
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مبعىن ٔ�ننا ٕاذا امىش حىت ما امشاNش اCٔموال د ل اSمع Cٔحصاهبا، . ٕاخل
س9نéاول من oالل مجموRة من إالجراءات ٔ�ننا ¦سرتجعوها، ا7منوذج ا�يل 

  . ٔ�عطيت
الهدف الثاين هو Ýرش9يد الرت°يبة د ل اCٔسعار املدمعة، اCٔسعار 

ء ، سوا2012املدمعة اCٓن، سلسX هاذ اCٔسعار ما ابقاNش صاحلة يف 
 Xق وال السلسJقSد ل ا Xد ل السكر، وال السلس Xمر �لسلسCٔتعلق ا
د ل املواد البرتولية، وال السلسX د ل املواد الغازية، خصنا نعيدو النظر 
يف املسلسل �رمhه يف ٕاطار ال�سعرية العامة و°يفJة الوصول ٕاىل املسlٔ½ د ل 

حلايل ا�يل هو عند� يف املغرب اSمع، وهذا من شlٔنه ٔ�وال ٔ�ن يالمئ السوق ا
مع التطورات اSولية ومن شlٔنه ٔ�يضا ٔ�ن يوفر لصندوق املقاصة مجموRة من 

 2املليارات، ٕان شاء هللا رب العاملني، ت�hصورو Rىل ٔ�نه �ادي Ýكون بني 
  . �ري ٕاىل اصلحنا هاذ الرت°يبة د ل اCٔسعار 3و

املكو�ت د لو،  الهدف الثالث هو ضبط السوق احلايل، يف مجيع هاذ
عندما تنقولو ضبط السوق Ýمنش9يو م{ارشة ٔ�ن اSقJق املدمع مÚال ما 
خصوش يبقى يتوزع يف اGاالت احلرضية، Cٔنه ا�يل خصو اSمع د ل 
اSقJق هو الهوامش د ل املدن الكربى ؤ�ساسا البوادي، ب�F اCٓن يبدو 

وارض، ب�F الف)ات د ل اSقJق املدمع يتوزع يف احل %70ٔ�نه ٔ�كرث من 
  . املهمشة وضعيفة املس9توى توWد oارج هاته احلوارض

حىت يه س�ش9تغل Rلهيا ) les marges(مث ٔ�يضا اCٔسعار والهوامش 
�ش ¦شوفو °يف Rىل ٔ�نه الناس املتواWد
ن يف السلسX د ل التوزيع من 

  . رإالنتاج حىت التوزيع، اCٓن هناك رضورة �ش نعاودو òراجعو هاذ اCٔسعا
مث ٔ�يضا �ادي منرو �لنظام د ل طلبات العروض، Cٔن نظام الكوطا 

رب . وoاصة يف توزيع اSقJق مل يعد صاحلا، ويؤدي بنا ٕاىل اقhصاد الريع
املطحنة، مايش لكيش، ف)ة مهنم يتعاملون مع بعض التÇار املوزRني الك{ار 

Rني الك{ار يتعاملون بطريقة ٕارادية مع بعض املوزRني الصغار وهاذ املوز
)les détaillants( وتيوقع وا³د النوع د ل ،) قلت البعض فقط، ما

يتéايل يف املسlٔ½ د ل التوزيع وحنن ) يتحسúش Rيل ٔ�نين تنجبد لكيش
طن، ويه ما ��Rش  20عند� شواهد Rىل ٔ�نه الناس تتقول ¢ �عت 

طن، و�لتايل يف  20طن، واCٓخر Ãشهد بlٔنه Nسمل وهو ما Nسلمش  20
هذا إالطار نظام الكوطا ما يبقاش، يف املس9تق{ل يف ٕاطار هذا إالصالح، 

 les cahiers de(وغمنرو لٔ�مور د ل الصفقات، �ادي ند
رو 
charges (رو صفقات عوض نظام الكوطا
  . وند

اCٔمر اCٓخر من بني اCٔهداف هو احلاكمة د ل التدبري د ل هاذ 
مز ن ولكن ٕاذا ما در�ش  ه لو لكالنظام، قد 
كون النظام �ٕالشاكالت د

ٔ�يضا حاكمة يف التدبري �ادي 
كون عند� ٕاشاكالت، ٕاذن �ادي منش9يو 
حنو ضبط اGال املؤسسايت د ل هذا النظام من oالل املراق{ة واملتابعة 
�لمؤسسات لكها �ادي دoل يف القJام �لواجب د لها، التدبري املندمج 

  . وا�Cٔر Rىل مجيع القطاRات

ن اCٓن يف ٕاطار دراسة شامX ا�يل �ادي Ýكون قريبة يف اCٔسابيع حن
املق{R Xىل التlٔثري د ل هذا إالصالح Rىل مجيع القطاRات �ش يوقع هناك 
تlٔ�ر، مث ٔ�يضا يف حاكمة التدبري نتéدث عن ال�شار°ية واحZا بدٔ�� يف ٕاطار 

مع مجيع  أ�ولي ااءودر� لق االوزارة د ل الشؤون العامة واحلاكمة فhحنا حوار 
  . الهيئات املهمتة هبذا املوضوع، واحZا ماش9يني يف ٕاطار هاذ ال�شار°ية

مث اCٔهداف د ل إالصالح د ل هاذ النظام هو املالءمة مع 
الس9ياسات ÑجÓعية، عند� نظام د ل املقاصة يقوم بدور رئFيس يف دمع 

يف البالد، هذه  لكن اك
ن س9ياسة اجÓعية ،الف)ات الفقرية واملهمشة
اك
ن،  "RAMED"الس9ياسة فهيا مجموRة من اCٔمور، هاذ اليش د ل 

، هذه لكها �رامج "INDH"، اك
ن املسlٔ½ د ل "تFسري"اك
ن املسlٔ½ د ل 
اجÓعية، حناولو ٔ�ننا نوضعو لكيش يف ٕاطار Rام �ش خنلصو Rىل ٔ�نه ا�يل 

ا�يل ما ما كFس9تافدش من هاذ اليش خصو Ãس9تافد من هاذي، و 
كFس9تافدش من هاذي Ãس9تافد من اCٔخرى �ش ما يبقى حىت مواطن 

  . oارج إالطار د ل Ñس9تفادة من هذا املوضوع ا�يل هو اجÓعي �Cٔساس
مث يف ٕاطار العالقة، عند� ٕاشاكالت ٔ�خرى مhعلقة �جلوانب الرضيJúة 

ع مث ٔ�يضا ا�يل يه 'مة وا�يل سFمت املراجعة د لها �ش ندمعو هاذ املوضو 
Xال س9ياسة الطاقات البديÚيف ٕاطار إالنتاج م.  

 .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق Ñس9تقاليل يف ٕاطار . اòهتÅى الوقت الس9يد الوز
ر، شكرا

  .التعقJب، تفضل اليس اCٔمني

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اCٔمني
  . شكرا الس9يد الوز
ر احملرتم Rىل القضية د ل التوضيéات

ا fشlٔن ٔ�نه خصنا Ýكون، الس9يد الوز
ر، عندك وا³د رح{ة صدر ٔ�م
�ش تق{ل املسlٔ½ عندما قلنا ٔ�ن احلكومات السابقة ٔ�ن يه تعاملت مع هذه 
املسlٔ½ هذه بدهاء، فZحن ال نقل من اSهاء د ل احلكومة احلالية واحZا 

ي�لق ت "موجود
ن يف هاذ احلكومة احلالية، �ري حبال ا�يل °يقول ذاك املثال 
، احZا  يف هاذ التدبري هذا احZا مع هذا الطرح هذا، ابغينا ٔ�ننا "و¦سميوه

نقطعو الطريق Rىل املتالعبني هبذه املواد املدمعة ولكن يف نفس الوقت ٔ�ننا 
خنرجو قوانني ا�يل Ãس9تافدوا من هاذ اليش املواطنني املس9تضعفني، Cٔن 

 اCٔسعار، وoاصة ٔ�ن يه هذا حقJقة راه دار وا³د ا�لهيب د ل الز دة يف
  . مست املواد Ñس9هتال°ية وا�يل يه رضورية �ل�س9بة �لمواطنني

 ½ٔlا حبال ا�يل قلنا مع هذا الطرح، واكن �ٕالماكن ٔ�ننا منش9يو ملسZاح
ٔ�خرى حبال ا�يل دا
رة مÚال ٔ�ور�، �ل�س9بة �لنقل يف اSمع د لو اك
ن وا³د 

ول oاص �لس9يارات د ل النقل النوع د ل املازوط وال نوع د ل البرت 
وكذ¢ د ل الفال³ة، اكن °يخص �ري وا³د التعديل، ولكن لك ما يف 
اCٔمر ٔ�ن Wات وا³د النوع د ل الرسRة وتطبق هاذ الز دة ا�يل حقJقة 
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 .ٔ��رت Rىل اGمتع وRىل القوة الرشائية
ٔ�ما �ل�س9بة ا�يل ك�شوفوه يف اجلرائد وoاصة ٔ�نه �ادي 
كون دمع 

درمه وال  500 �س9بة �لطبقة ا�يل يه ضعيفة، اك
ن ا�يل �ادي توصل ´�ل 
درمه، فابغينا ٔ�نه توضعنا يف الصورة، الس9يد الوز
ر احملرتم، °يفاش  1000

و°يفاش الكJفJة �ش �ادي يتوصلوا  ؟�ادي 
كون النوع د ل هاذ املقJاس
 ٔCس9تعىص اFك ½ٔlمر هاذ الناس هاذو، ؤ�نت كتعرف °يفاش ٔ�ن هاذي مس

�ش نقدرو نوصلو لهاذ الناس هاذو ا�يل هام ضعفاء، Cٔن اك
ن وا³د 
الطريقة د ل احلاكمة يف هذا اGال هذا، وoاصة كتعرف �ري ا�يل °يكون 
�ادي ليش مس�شفى °يطلب يش شهادة ضعف °ميكن  oذها هذاك ا�يل 
مايش هو ضعيف و°يوصل لهاذ شهادة الضعف وكFس9تافد مهنا، واحZا 

  . ننا نوضعو وا³د احلاWة يف املاكن د لهاابغينا �ٔ 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقJب، . شكرا الس9يد املس�شار

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس9يد الرئFس
 الس9يد الوز
ر، 

مزيانية اSو½، فJجب ٔ�ن  ٕاذا اكنت هذه الز دة رضورية من W�ٔل ٕانقاذ
ال Ýكون Rىل حساب الفقراء والفالح الصغري، فالز دة مست النقل ونقل 

  . البضائع و�ٓ½ احلصاد و�ٓ½ احلرث ولك هذا يؤديه الفقري
ٕاننا كنا òمتىن من احلكومة ٔ�ن تلlÇٔ ٕاىل حث اCٔغنياء Rىل دفع الرضائب 

فاهئم من فوائد املرتامكة Rلهيم عوض ا7هترب من ٔ�داهئا، رشيطة ٕاع
املتlٔخرات، وهذه املتlٔخرات، الس9يد الرئFس، اليت حنس9هبا بlٔهنا ر�، ؤ�نمت 

ؤ�ذ°رمك، الس9يد الوز
ر، حبديث نبوي، يقول . تعرفون ما حمك �ٓلك الر�
Ýركتمك اكحملÇة البيضاء ليلها كهنارها، ال 
زيغ : "رسول هللا صاله Rليه وسمل

ولهذا، كنقول لمك بlٔن هذه الز دة ". بني عهنا ٕاال ها¢، احلرام بني واحلالل
Rىل الفوائد فٕاهنا حرام ور�، هذا إالجراء اكن �ادي ميكن اSو½ من جين 

  . ماليري اSرامه
�ٕالضافة ٕاىل ٕاجراء 4ن، نعتربه 'ام وهو املمتلاكت اÔزنية اليت Ãس9تفJد 

 Ã ع لهاذ املواطن �شJúو½ تSس9تافد من مهنا املواطن �مثن رمزي، اكنت ا
  . هاذ السكن واSو½ تدoل ٔ�موال كثرية يف خزي�هتا

كام ٔ�ننا نطالب يف هذا إالصالح بدمع ٔ�كرب �لسكر املعروف �لقالب، 
Cٔنه ٔ�كرث اس9هتالاك من طرف الطبقات الفقرية، ب�F نالحظ ٔ�ن دمع الس�Jدة 

زية، Ãس9تفJد مهنا اCٔغنياء ؤ�ر�ب املطامع واملقايه ورشاكت املرشو�ت الغا
  . فال داعي Sمع الس�Jدة، الس9يد الوز
ر

  ...ٔ�ما املطاحن

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .ٕاذن فريق اCٔصا½ واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو
زي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين، زماليئ، زمJاليت املس�شارات،

د الوز
ر، ولن ٔ�قول ما قالته يف الواقع ٔ�� لن ٔ�°ون س9ياسو ، الس9ي
ا�Cٔلبية، Cٔنه مسعت ا�Cٔلبية �ٓش قالت، ال الفريق احلريك وال الفريق 
Ñس9تقاليل يف موضوع الز دة، ٔ�� ما �ادÃش نعاود هاذ اليش، Cٔن �ادي 

ميل هاذ . ند
ر حبال يش وا³د ا�يل °يقhل يش وا³د و°مييش يف اجZازتو
اركة يف احلكومة هاذي هرضة ٔ�خرى، الفرق كهترض هباذ الطريقة ويه مش

ٔ�� ما �ادÃش ندoل يف هاذ الس9ياسوية، مث كذ¢ ما �ادي حنملومكش 
املسؤولية د ل هاذ اليش، ما �ادي حنملومكش املسؤولية د ل ٕافالس 

  . هاذ الصندوق، ٔ�بدا
ٔ�س9ئX فï خيص هاذ صندوق املقاصة، يف هاذ  10خشصيا ٔ�� درت 

عدد د ل الس9نني، نفس اCٔجوبة ا�يل ك�سمع، ٔ�س9ئX دازوا وا³د ال 10
حىت يش حكومة من احلكومات السابقة وا�يل مشاركني يف هاذ احلكومة 

  . احلالية، ما اكنت لها هاذ الشÇاRة ا�يل قلتو اCٓن
�ش حتيد من Ñس�Vر وتعمر هنا وختربق هنا وتدوز  ،ٔ�� مhفق معمك

سؤولية د لمك، ٔ�ش9نو يه اSاككة Rىل الشعب، ما درتوهاش، ولكن امل 
املسؤولية د لمك؟ املسؤولية د لمك Rىل ٔ�نه هاذ صندوق املقاصة ا�يل وصل 

ٔ�شهر، ميكن يف نظر� اكنت وا³د  7هاذ املس9توى د ل إالفالس د ل 
الوقت ا�يل ميكن ٔ�نه 
كون عندمك وا³د اÔطط هاذ اليش ا�يل قلتو اCٓن، 

 ïطط واحض فÔكون عندمك وا³د ا
  . خيص ٕاصالح هاذ صندوق املقاصة
ما �ادÃش نقول لمك، الس9يد الوز
ر، راه كتعرفوا هاذ اليش، بlٔن الغاز 

مليار د ل اSرمه ا�يل كمتيش �لغاز، مايش ذاك الفقري ا�يل يف اجلبل  12
°يلو وال ذيك البوطة  3وال يف القرية ا�يل كFس9تافد من ذيك البوطة د ل 

°يلو هو  15°يلو وال  16ش حشال فهيا من °يلو، °يلو وال ما عرف� 20د ل 
  . مليار 12ا�يل °يالك هاذ 

هذاك الفقري يف البادية ا�يل كتعرفوه و°يعرفوه إالخوان ا�يل °يعFش 
�خلزب والزيت والسكر وM�ٔي، مايش هو ا�يل كFس9هتT هاذوك المكيات 
 الك{ار ا�يل °مييش يف اSمع د ل السكر، هاذ اليش معروف، كذ¢

 120ليصانص، وا³د �ادي يف الهامر، وا³د �ادي يف طوموبيX ب 
  . مhفقني Rليه همليون واSو½ كت�لص Rليه، هاذ اليش لك

ولكن ا�يل خصو يتدار، امسح يل، ا�يل كنطلبو مZمك، Cٔنه هاذ اليش 
ا�يل قلتو اCٓن البد ٔ�ن يفعل fرسRة، Cٔن حىت احZا يف اCٔصا½ واملعارصة 

اس �لتواز�ت املا°رو اقhصادية، ما �ادÃش ند
رو الس9ياسة ما نبغيوش املس



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم

23 

 )2012يونيو  12( 1433رجب  21

الس9ياسوية اخلاوية، احZا ابغينا هاذيش ا�يل قلتو تتحملوا فJه املسؤولية 
ٔ�شهر خص هاذوك املفسد
ن ا�يل °يتالعبوا  4ٔ�شهر ٔ�و  3ومن دا� وا³د 

هباذ املال، ال Rىل مس9توى املطاحن �خلصوص، مايش �ري يف ا7مثن د لو، 
 ...اك
ن ا�يل °يطحن اCٔوراق.. اه ا7مثن واجلودة، راه °يطحنوا �رير 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
الس9يد  املس�شار، هللا هيديك، وا �رااك، ٕايوا فضيéة هاذي، وهللا 

  . ٕاىل فضيéة �C، مصيبة هاذي �رااك
  .اللكمة �لفريق Ñشرتايك

        ::::املس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمياملس�شار الس9يد محمد Rلمي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  د الوز
ر، الس9ي
يف احلقJقة، حنن يف الفريق Ñشرتايك، كنا نود ٔ�ن ¦سمع مZمك جوا� 
واحضا ومدققا، ولكن جوا�مك ٔ�طرمت ´ مبدoل نظري، ٔ�غرقZا يف النظر ت، 

  .ال نعمل الوقت اØي س9يéني ٕالقرار هذه إالصال³ات
الس9يد الوز
ر، �لك fساطة، ٔ�� ابغيت نقول من هاذ املنرب، تقر
ر 

ة داoل هاذ احلكومة بعيدا عن مهنجية ال�شار°ية، Cٔن احZا مسعنا الز د
وزراء داoل هاذ احلكومة °يقولوا ال Rمل هلم �لقرار د ل الز دة يف 

  . احملروقات
ٔ�عتقد، الس9يد الوز
ر، بlٔن هاذ الز دة ا�يل قررهتا احلكومة، احكرتوا 


ن س9يكhوون بنار هبا املواطنني البؤساء، الفقراء، املغلوبني Rىل ٔ�مرمهØا ،
املاليني ا�يل  10فٕاذا اكن الربع د ل املغاربة . شظا  ا7هتاب اCٔسعار والنقل

 2هام فقراء، رمبا يف التقد
ر د لمك، الس9يد الوز
ر، ٔ�و يش ف)ة ٔ�خرى ٔ�ن 
درامه ما عندها حىت يش تlٔثري، ال عندها تlٔثري مايش �ري يف البوادي، 

يط �ملدن، ال يف بين مالل وال يف طنÇة حىت يف ٔ�حزمة البؤس اليت حت 
  .ٕاخل... وال يف اSار البيضاء وال يف الر�ط

4نيا، الس9يد الوز
ر، ٔ�
ن حنن من امحلاية ÑجÓعية اØي Wاء يف 
قلمت بlٔن احلكومة عندها س9ياسة اجÓعية، ٔ�
ن حنن مهنا؟  ؟جوا�مك

ءات، حر°وا فٕاصالح صندوق املقاصة، اكن ٕ�ماكن ٔ�ن تلجؤوا ليش ٕاجرا
�ري هاذ ملفات الفساد، الناس ا�يل واoذ
ن اCٔموال د ل الشعب من 

  .املالية العامة راه مازال ما شفZا والو، مازال امللفات Rىل الرفوف
الس9يد وز
ر التعلمي العايل Rاد قال اك
ن اجلامعة املغربية �ارقة يف وا³د 

ة يه رهن ٕاشارÝمك، الس9يد ولكن ما شفZا والو، النيابة العام.. اGموRة د ل
هو رئFس النيابة العامة، ٕايوا حر°وا لنا الناس  ،وز
ر العدل راه د لمك

Ãشوفوا، احZا ما عند� غرض �حلúس، حترك �ري اSعوى العمومJة واSو½ 
  .خصها Ýكون قادرة Rىل رد ذيك اCٔموال �لشعب

  الس9يد الوز
ر، 
Rىل ا7هترب الرضييب، ما هنرضش .. عندمك مÚال ٕاجراءات متش9يو �ري

ا7هترب امجلريك ا�يل يه رضيبة �ري م{ارشة، واش احلكومة R�ٔدت يش 
ٕاجراءات زاجرة �لناس ا�يل °يهتربوا يف احلدود د ل اSار البيضاء وطنÇة 

  .وا�يل °يضيعوا Rىل اخلزينة د ل اSو½ املاليري يومJا
وا³د املقرتح 4نيا، الفريق الفJدرايل ومعه مجموRة من الفرق تقدمت ب

د ل الرضيبة Rىل الرثوة، هاذ اليش اكن �ادي جينبمك املساس �ملصاحل 
درامه، وتق{لوا �ري هاذ التعديل وتد
روا رضيبة  2د ل الف)ات وÝزيدوا هاذ 

  ...Rىل الرثوة، واملزيانية العامة اكنت
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .دقائق 8تفضلوا الس9يد الوز
ر يف . شكرا

الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة     الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

السادة املس�شار
ن ا�يل �لفعل Ýلكموا Rىل ٔ�نه النقاش خصو ينصب 
. Rىل املوضوع ولFس الس9ياسوية ا�يل ميكن ترض �لف)ات الفقرية احلقJقJة

، ا�يل قلنا احZا عندما تناولنا املوضوع Ýلكمنا Rليه يف إالطار د لو املبديئ
لمك �ادي خيرج oالل اCٔشهر املق{X، ما اكن�ش نظر ت بقدر ما يه 

  . ٕاعطاء مالمح د ل التصور ا�يل �ادي خنرجو به
مجموRة من إالجراءات ا�يل ٔ�� N�ٔساءل Lعضو يف هذه احلكومة و°وز
ر، 
N�ٔساءل ٔ�
ن اكنت احلكومات وبعض اCٔحزاب الس9ياس9ية ا�يل ابدات تتد
ر 

مع جميء احلكومة اجلديدة؟ احZا كنا òمتىن ٔ�نه ميل جتي احلكومة  املقرت³ات
Ýكون طبقت ذيك الرضائب ا�يل Ýلكمتيو Rلهيا  2012ينا
ر  3اجلديدة يف 

ومهنا الرضيبة Rىل الرثوة، اRالش ما تطر³اNش الرضيبة Rىل الرثوة مÚال يف 
  الوالية السابقة؟ اRالش طرحت �ري اليوم؟

Ëو م{ارشة �لس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�ش9نو هو والسؤال ا�يل ميكن نو
ا�Cٔر د ل هاذ الرضيبة Rىل مداخJل اSو½؟ ؤ�ش9نو ا�Cٔر د لها Rىل ذيك 

  اليش ا�يل �ادي تضيعه اSو½؟ 
ها هام  ٔ�عطوين �ري رمق منيش حنملوا �لس9يد رئFس احلكومة، ونقول ´

ا اكي�ش، ال ³�ٔد إالخوان Wابوا لنا دراسة ا�Cٔر، تيطلبوا مZك تطبقها، م
من oالل دراسة، Cٔنه هاذ املوضوع هذا حلد اCٓن  اÃس9تطيع ٔ�ن يعطي ٔ�رقام
  . ما اكي�ش فJه دراسات
  .من فضT الس9يد الرئFس.. و�لتايل امسحوا يل

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز
ر

الس9يد الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز
ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

امحلاية ÑجÓعية اليت ٔ�حتدث عهنا، كنظن هاذي يه احلكومة ا�يل 
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ا�يل  "RAMED"قررت oالل شهر مارس ٔ�نه �ادي تد
ر التعممي د ل 
 10مليون ونصف د ل املغاربة، ٔ�نمت تفضلمت وقلمت اك
ن  �8ادي ميس 

اoذاو امحلاية ÑجÓعية من  %8,5مليون د ل الفقراء، ٕاىل هاذ 
"RAMED" كونوا  ما
�ادÃش يبقى لنا �زاف د ل الفقراء ا�يل ما �ادÃش 

  .محميني
الصندوق د ل اCٔرسة ا�يل Ýهيم املطلقات ؤ�نمت تعرفون هاذ اليش، 

يف ³د ذاته مايش حامية اجÓعية؟ ) INDH(مايش حامية اجÓعية؟ 
وهاذي لكها ٔ�مور مصاح{ة لٕالصالح ا�يل �ادي ند
رو، و�لتايل القول بlٔننا 

  ... ت�hلكمو يف الفراغ ما اكي�ش حامية اجÓعية، هذا ٔ�يضا ٔ�تصور�ري
ٔ�ما املهنجية ال�شار°ية، اك
ن مZطقني، هو ٔ�ننا احZا Lحكومة تند�رو 
اCٔمور، وهذا القانون احZا حكومة د ل التنفJذ، واش دا� ميل جJنا ند
رو 
دفرت التحمالت، يف الس9نوات السابقة حىت يش وا³د ما اهرض Rىل 

ملقاربة ال�شار°ية، ولكن ميل جJنا ند
رومه هاذ الس9نة قال ¢ ال، جيب ٔ�ن ا
  .ن�شارك يف لك يشء

ميل جJنا ند
رو ال°رميات خرجZامه، قال ¢ ال، ما خترجش ال°رميات 
Cٔنك تتفضح يش و³د
ن، دا� خصنا اòكونو واحضني، ٕاما ٔ�ننا مع إالصالح 

 �لتخصص د لو، وٕاذا كنا مع إالصالح خص اCٔمور لك وا³د مييش
  . احلكومة تنفJذية Nش9تغل

ٔ�ما القول بlٔن هناك وزراء ما يش يف العمل د هلم، هاذي ٔ�� يف 
الصéافة رمبا، رمبا اك
ن يش ³اWة يف الصéافة، ٔ�ما احلكومة ووزراؤها 

وز
ر اSاoلية، وز
ر املالية، وز
ر الطاقة واملعادن، : لكهم، املعنيون ٔ�ساسا
واحلاكمة، Wلس9نا و�قش9نا، ومايش ا7هنار اCٔول مايش  وز
ر الشؤون العامة

ا7هنار الثاين واملقرت³ات مZذ ٔ�شهر واحZا oدامني فهيم، مايش حىت �ليوم  
احZا . ا Rىل الز دة، ولك وزارة اكنت عندها املقرت³ات د لهانحىت R�ٔلن 

  . اCٓن ننفذ جزءا من إالصالح د ل الصندوق
ه ما ميك�ش Ýكون ز دة بال ما يتlٔ�ر يش تlٔ�ر الف)ات الفقرية، حصيح ٔ�ن

وا³د، لكن �ري حصيح ٔ�نه ا�يل �ادي يتlٔ�ر هبذه الز دة هام الفقراء، Cٔنه ٕاذا 
 2012واش9تغلنا Rىل ذاك اليش ا�يل ت�شوفو يف  2012در� حساب د ل 

مليار درمه  20ميكن نقول هناك تlٔ�ر، ٔ�� ميل تنقول لمك ٔ�� ما جنيúش 
Vس�Ñ رهاش يف الصندوق د ل املقاصة، حنيدها من
ر، ونقول ¢ ما ند

مليار  20مليار درمه يف Ñس�Vر، ماذا يفJد؟  20و�ادي منيش ند
ر هاذ 
 �60ادي جتيب لنا  1/3د ل اSو½ تتجيب Rىل اCٔقل يف ٕاطار املضاعف 

مليار درمه د ل  �80ادي تعطيين  60و 20مليار د ل اس�Vر اخلواص، 
Vس�Ñ ر، ٔ�ش9نو تيعين؟ هو ٔ�نه هاذوك ا�يل ممكن ترضروا، ؤ�� ما

تنقولش ما �ادÃش يترضروا، ا�يل ممكن يترضروا راه ميل �ادي ¦س�مثرو 
و�لتايل، . مليار �ادي جيي هلم ٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل تhFرضر 80هلم 

احZا النظرة د لنا د ل إالصالح يه مhوسطة اCٔمد وطويX اCٔمد، مايش 
  . اليومد ل 

مث ٕان احلكومة، ملا الس9يد رئFس احلكومة قال ٔ�نه �ادي Ýكون اSمع 
مايل م{ارش، هذا هو التوWه ا�يل احZا �اديني فJه د ل إالصالح د ل 
النظام، �ادي 
كون دمع م{ارش مايل، واحZا در� احلساب، وشفZا احشال 

يف السكر �ادي يزتاد Rىل الناس يف املازوط واحشال �ادي يزتاد Rلهيم 
واحشال �ادي يزتاد Rلهيم يف القرRة د ل الغاز د ل البوMن واحشال �ادي 
يزتاد Rلهيم يف اSقJق، ذاك اليش اكمل ا�يل �ادي يزتاد Rلهيم اSو½ 

مليار درمه ا�يل  30حىت  20ذاك . س9توزRه Rىل الف)ات احملتاWة والفقرية
ل املؤسسات �ادي اCٓن Ýميش9يو جليوب اCٔغنياء ووا³د اGموRة د 

نوËوها م{ارشة حنو هؤالء، و�لتايل حىت ٕاذا Ýزاد Rليه درمه اليوم راه 
. �ادي ميل Ãشد ذاك اSمع يف �ٓخر الشهر ما �ادÃش يبقى عندو الز دة
  .و�لتايل، احZا اCٔمور عند� واحضة ومhاكمX، ما يش ٕاجراء ا�يل هو حميل

ا يل ٔ�� عندي منوذج د ل مث ٕان هذه الز دات ا�يل اكينة، وامسحو 
طنÇة ممتزي، احZا زد� درمه يف املازوط، فإالخوان د لنا د ل الطا°س9يات 
احشال زادوا؟ ا�يل تيجي من الر�ط ٕاىل سال زاد درمه، Rالش؟ ٕاذا درت 

د ل  6س9ن�مي، هو زاد درمه �لوا³د، عندو  16احلساب خصو 
زيد 
  . د ل اSرامه R5ىل ظهر اSو½ الناس، احZا اSو½ زادت درمه وهو راحب 

ال يعقل ٔ�ن الاكمJو ا�يل تيجيب السلعة من ٔ�اكد
ر ٕاىل الر�ط خصو 
 4و 2طن، خصو 
زيد بني  8وال  18طن وال  24
زيد Rىل حساب 

س9ن�مي، واش دا� الوا³د  4و 2س9ن�مي يف الكJلو، ما اك
ن مشلك 
زيد بني 
ر ل �ادي  2درامه و 2 درامه تقول ´ 2ا�يل تFرشي °يلو البطاطا ب 

و�لتايل .. يقول ¢ ال؟ راه ميكن Ýزيد �ري من هنار Ýزيد درمه وال ³�ٔد
هناك نوع، كام قلت البار³ة، د ل اجلشع د ل وا³د اGموRة د ل الناس 

  .والسامرسة ووسطاء ا�يل �غيني 
رحبوا Rىل ظهر اSو½
ات احمللية قلت ا7منوذج د ل طنÇة اRالش ٕاجيايب؟ Cٔنه السلط

Wلست مع السائقني والنقل احلرضي وقرروا ٔ�نه ما Ýكو¦ش ز دة يف النقل 
احلرضي يف طنÇة، ٕاىل ³ني ٔ�هنم جيلسوا ويتواحضوا بFهنم وÃشوفوا ٔ�ش9نو 

�ادي Ãشوفوا  2012إالجراءات، Cٔنه عندمه دفرت التحمالت د ل مارس 
  .ٔ�ش9نو يه إالجيابيات والسلبيات د لو Rاد �ادي يطبقوه

هاذ اليش Rالش احلكومة Rازمة Rىل ٔ�نه �لفعل ٕاذا اكينة هاذ 
التÇاوزات �ادي توقف حبزم ضد لك هاذ التÇاوزات، �ش ما 
كون يش 

، اòكونو " لك التومة بفم احلكومة"وا³د ا�يل كام تنقول �SرWة د لنا 
  .واحضني

كومة �لفعل احل. هاذ اليش د ل الرضائب واملتlٔخرات وا7هترب الرضييب
اCٓن راها Rازمة �ش �ادي Ýكون مZاظرة وطنية د ل إالصال³ات 

³دة، وعند� صندوق التقاRد حىت ا³دة و االرضيJúة، ٕاو  احZا Wايني لها و 
إالصالح الرضييب احZا . هو �ادي جنيبو لمك اCٔرضية د ل إالصالح د لو

تصور �ادي ند
رو مZاظرة �ش لك وا³د يف إالطار ال�شاريك يعطينا ال 
  . والرٔ�ي د لو حول املوضوع
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احلكومة عندها توWه واحض، الشفافJة مع  -امحلد C  -فٕاذن احZا 
املواطن، القJام �ٕالجراءات إالصالحJة الرضورية ا�يل تت�دم Rىل املدى 
املتوسط وRىل املدى البعيد، وٕاذا وقع يش ترضر Rىل املدى القصري، ٔ�ظن 

  . و�ادي يفهموا Rىل ٔ�نه يف مصلحتنا اكملني املغاربة فامهني Cٔ�نه امحلد 
 . شكرا لمك الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز
ر، و¦شكر الس9يد الوز
ر Rىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ن�hقل ٕاىل السؤال املوايل املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر Ñقhصاد واملالية حول 

فريق Ñس9تقاليل، تفضل الس9يد ال. ارتفاع ¦س9بة الفوائد �لقروض
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  معايل الوز
ر، 
 Xش9تكون من هاذ املعضÃ ٓنCدد °بري د ل املواطنني اR ن
يف الواقع اك

ارتفاع ¦س9بة فوائد القروض يف البنوك، يف املايض اكن . هاذي، Rدد °بري
البنك، اCٓن ٔ�صبحت فلسفة ؤ�سلوب Wديد ومواطن  املواطن ال يلlÇٔ ٕاىل

Wديد، ومن طبيعة احلال ٔ�صبح املواطن يلlÇٔ ٕاىل القروض، ولكن من 
  حيمي هذا املواطن؟ 

مطالبة الضام�ت �ل�س9بة لقرض من . يقال مصائب قوم عند قوم فوائد
  . مرات ا7مثن د ل القرض 10و 6و 5طرف البنوك يف بعض اCٔحJان تفوق 

  معايل الوز
ر، ٔ�
ن يه الروح الوطنية لبعض مسؤويل البنوك؟ فلهذا، 
معايل الوز
ر، هل هناك تفكري يف مراجعة البنوك ل�س9بة الفوائد جلعلها 
تÓىش مع اoSل املتوسط �لمواطنني، Rلام ٔ�ن ٔ�ر�ح البنوك س9نو  تقدر 
�ملاليري، ولFست كتقد
ر ولكن كترصحيات من طرف هؤالء مه رمسيا، Rلام 

ن اCٔزمة Ñقhصادية اCٓن Nس9توجب ٔ�ن 
كون التفكري معيق يف احلا½ �ٔ 
Ñقhصادية واملالية، ٕاال ٔ�ن بعض البنوك Ýهتم وزارة املالية والبنك املركزي 

ما هو موقف وزارة املالية وموقف احلكومة . يه اليت حتدد بعض املعايري
  �اكملها؟ 

  .شكرا معايل الوز
ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفضلوا. شكرا

الس9يد ٕادرÃس اCٔزيم إالدرÃيس، الوز
ر املنتدب Sى وز
ر الس9يد ٕادرÃس اCٔزيم إالدرÃيس، الوز
ر املنتدب Sى وز
ر الس9يد ٕادرÃس اCٔزيم إالدرÃيس، الوز
ر املنتدب Sى وز
ر الس9يد ٕادرÃس اCٔزيم إالدرÃيس، الوز
ر املنتدب Sى وز
ر 
        ::::Ñقhصادواملالية، امللكف �ملزيانيةÑقhصادواملالية، امللكف �ملزيانيةÑقhصادواملالية، امللكف �ملزيانيةÑقhصادواملالية، امللكف �ملزيانية

  الس9يد املس�شار، 
  الس9يد الرئFس احملرتم،

  السادة املس�شار
ن،
يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفريق Ñس9تقاليل Rىل هذا السؤال املهم 

  . Cٔنه يتعلق بظروف متويل Ñقhصاد الوطينبطبيعة احلال 
يف البداية نوحض وا³د املسlٔ½ ٔ�ن ٔ�سعار الفائدة ال دoل �لحكومة فهيا، 
من الناحJة النظرية، Cٔن ٔ�سعار الفائدة حمررة، و�لتايل يه oاضعة لقانون 
السوق والعرض والطلب وكذ¢ �لباب د ل التفاوض بني البنك وبني 

 البنك والزبون، هذا من الناحJة النظرية ولكن هذا ال الزبون والتعاقد بني
  . يعين ٔ�ن احلكومة ال تقوم بlٔي يشء

ٔ�وال املسlٔ½ اCٔوىل ٔ�ن الفوائد ارتفعت، هذا لFس حصيح، ٔ�عطيك 
فï يتعلق مبعدل الفائدة املدي�Jة بصفة : اCٔمXÚ الس9يد املس�شار احملرتم

خنفض املعدل د ل الفائدة Rامة، وRاد نتلكم Rىل القروض صنفا صنفا، ا
، 0,13نقطة ٔ�ساس يعين  13املدي�Jة بصفة Rامة، اخنفضت حبوايل 

يف الربع اoCٔري من  %6,65، مقابل 2012يف الفصل اCٔول د ل  6,52%
  . ، هاذي الفوائد بصفة Rامة2011

 les crédits de(اك
ن الفوائد Rىل قروض اخلزينة املوËة �لرشاكت 
trésorerie ( راجعت بد لÝ ،ـ ل %6.69نقطة ٔ�ساس من 13الرشاكت

د ل النقط د ل اCٔساس  3دامئا القروض العقارية Ýراجعات ب .6.56%
القروض د ل التجهزي ابقات  .%6,19ٕاىل  %6,22حبيث Ýراجعات من 

، وo�ٔريا القروض د ل Ñس9هتالك يه اليت عرفت ارتفاRا %6,46مس9تقرة 
، قروض Ñس9هتالك طلعت من 0,06د ل النقط ٔ�ساس9ية يعين  6ب 

  . %7,46ىل إ  7,40%
بطبيعة احلال اك
ن هناك، هذا ٔ�� قلت قانون السوق، ولكن اك
ن 
تدoل د ل احلكومة هو ا�يل تيجعل ٔ�ن هاذ الفوائد تبقى يف هاذ احلدود 
واك
ن هاذ الرتاجع حبمك ٔ�ن احلكومة ت�هتج س9ياسة نقدية ٕارادية من W�ٔل 

 ال شك Rىل القرار د ل بنك املغرب د ل املراجعة توفري الس9يو½، اطلعمت
كذ¢ Rىل الضخ د ل  .%3ٕاىل  3,25د ل سعر الفائدة احملدد من 

الس9يو½ من طرف بنك املغرب مباليري اSرامه �ش السوق 
كون مZتعش 
وميكن من جتاوز إالشاكلية د ل نقص الس9يو½ و�لتايل احلفاظ Rىل 

  . Ñقhصاد الوطينالرشوط املالمئة 7متويل 
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقJب الس9يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJةاملس�شار الس9يد عبد الك{ري �رقJة
امحلد C ا�يل اRرتفhو ٔ�نه اكينة مسؤولية د ل . شكرا معايل الوز
ر

احلكومة ومسؤولية د ل الوزارة، Cٔنه لوال احلكومة ولوال Ñس9تقرار يف 
الد حىت بنك ما ميكن لها تقوم بlٔي معل، فلهذا هذا من الواجب هاذ الب

  . د ل احلكومة �ش تفرض وجودها يف س9ياسة نقدية وRىل س9ياسة مالية
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فعال وقع Ýراجع ¦سJúا، ولكن وقلتوها بlٔنه �ٓخر قرار د ل البنك 
مل يطبق، هاذ الربع راه �يق اليوم تFس9تافدوا  3ٕاىل  3,25املركزي وهو من 

Zىل وزارة املالية ٔ�ن و  همR ٔنه جيبlا³د العدد، ويقدر �ملاليري، هذا ٔ�ظن ب
  . هتمت بتطبيق قرار البنك املركزي

معايل الوز
ر، اCٓن يف الواقع ويف امليدان ال òرى ٔ�ن هناك ٔ�بناك ٔ�عامل، 
هناك ٔ�بناك جتارية يه ا�يل اكينة، واش ما تظنوش بlٔنه يف احلكومة جيب 

ود يف وا³د العدد د ل اSول لفائدة املس�مثر
ن، oلق بنوك ٔ�عامل كام موج
Cٔنه اCٓن ما òرى ٔ�ن يف هاذ البنوك التÇارية هناك س9يو½ بطبيعة احلال 
د ل املواطنني، تيlٔديو Rلهيا وا³د الفائدة هزيW Xدا وNس9تغل لفائدة 
املواطنني ؤ�نمت Ýلكمتو بlٔنه وقعت الز دة �ل�س9بة �لفائدة �ل�س9بة 

  . هذا هو ا�يل تيرض، هذا هو املشلك هو هذالالس9هتالك و 
فلهذا ٔ�ظن بlٔنه Rىل احلكومة وRىل الوزارة ٔ�ن تقوم بدور املراق{ة وهناك 
قانون يعطي �لبنك املركزي بعض القرارات �ل�س9بة لزجر وعقوبة بعض 

  . اCٔبناك، ا�لوبيات املوجودة ختيف Rدد °بري من املسؤولني
  .شكرا معايل الوز
ر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFس
  .لمك اللكمة الس9يد الوز
ر يف ٕاطار الرد Rىل التعقJب، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد الوز
ر املنتدب Sى وز
ر Ñقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز
ر املنتدب Sى وز
ر Ñقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز
ر املنتدب Sى وز
ر Ñقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز
ر املنتدب Sى وز
ر Ñقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
ٔ�� ابغيت �ري نطمنئ الس9يد املس�شار احملرتم Rىل التطبيق د ل القرار 


ن �ٓليات د ل املراق{ة د ل البنك املركزي، Cٔنه القرار هو قرار ملزم واك
  . سواء من طرف البنك املركزي ٔ�ومن طرف احلكومة

بطبيعة احلال، هاذ املسlٔ½ مسlٔ½ وطنية د ل متويل Ñقhصاد وتوفري 
رشوط Ñقhصاد يتعدى اCٔبناك، واحلكومة كذ¢ تقوم بواجهبا فï يتعلق 

ïة فJرب تعبئة ا7متويالت اخلارجR صاد الوطينhقÑ يتعلق، بطبيعة  �متويل
احلال، �ملشاريع العمومJة، ولكن كذ¢ حىت مشاريع القطاع اخلاص، حبيث 
عند� Rالقات مع مؤسسات دولية متول، والسï9 فï يتعلق �لرشاكت 
الصغرى واملتوسطة ا�يل يه الرشاكت اليت تعاين من رشوط ا7متويل، Cٔن 

ضع �لتفاوض فالرشاكت الرشاكت الكربى، كام قلت، مبا ٔ�ن سعر الفائدة oا
الكربى تتوفر Rىل القدرة التفاوضية، و�لتايل تدoل يف Rالقات ندية مع 
اCٔبناك، والرشاكت الصغرى واملتوسطة يه اليت ¦سعى ٕاىل التنفFس Rلهيا 

 .من oالل مجموRة من �ٓليات متويل الرشاكت الصغرى واملتوسطة
Jة، ٔ�طمنئ مسo�ٔ ½ٔlرية، مع لك هذا وبفضل هذه الس9ياسة احلكوم 

الس9يد املس�شار ٔ�نه القروض يف املغرب تبقى يف هامش ٔ�صغر �كÚري من 
القروض ا�يل اكينة يف اSول ا�يل يه مZافسة لنا، سواء يف الرشق 
اCٔوسط ٔ�و يف شامل ٕافريقJا ٔ�و يف ٔ�مر
اك الالتي�Jة ا�يل فهيا القروض بني 

  . %12و 8,8
، و�لتايل ٔ�� معمك ٔ�ن %7وبني  5ٔ�� اCٔمXÚ ا�يل اعطيتك لكها بني 

احلكومة ي�{غي ٔ�ن حترص Rىل توفري الرشوط الالزمة 7متويل Ñقhصاد 
  .الوطين

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز
ر، و¦شكر الس9يد الوز
ر Rىل مسامهته يف هذه 

ون�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس9يد وز
ر الصناRة التقليدية حول . اجللسة
اللكمة �لسادة املس�شار
ن من الفريق . ممي اCٔفرنة الغازيةرضورة تع

  .Ñس9تقاليل، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زاز
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،
لتقليديني Ãس9تعملون كام هو معلوم، الس9يد الوز
ر، ٔ�ن Wل الصناع ا

ٔ�فرنة تقليدية لصناRة الزليج التقليدي ٔ�و القطع اخلزفJة التقليدية، وهذا يرض 
�لبF)ة، وÃسامه fشلك °بري ٕاىل Wانب املعامل واملصانع يف  -ال حما½  -

ارتفاع ¦س9بة التلوث، اليشء اØي ٔ�صبح يفرض وٕ�حلاح تعممي وفرض 
  . اس9تعامل اCٔفرنة الغازية

هل هناك نية يف فرض تعممي  :لمك، الس9يد الوز
ر احملرتمØا، ¦سائ
اCٔفرنة الغازية ومZع اس9تعامل اCٔفرنة التقليدية �لéد من التلوث، وذ¢ يف 

  ؟ٕاطار احلفاظ Rىل بF)ة نظيفة واحلرص Rىل حصة وسالمة املواطنني
  .وشكرا الس9يد الوز
ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .لوااللكمة لمك الس9يد الوز
ر، تفض. شكرا

        ::::الس9يد عبد الصمد قJوح، وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد عبد الصمد قJوح، وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد عبد الصمد قJوح، وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد عبد الصمد قJوح، وز
ر الصناRة التقليدية
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الفريق Ñس9تقاليل �لو³دة والتعادلية Rىل وضعه  ،ٔ�وال
  .هذا السؤال ا�يل يعترب ٔ�ولوية اCٔولو ت د ل وزارة الصناRة التقليدية

حلال جيب ٔ�ن نتفق بlٔنه القطاع د ل الف�ار واخلزف معوما بطبيعة ا
وا³د من القطاRات ا�يل كنعتربوها 'مة نظرا Sورها ورمق املعامالت ا�يل 
كتلعبو، سواء يف السوق اSاoيل ٔ�و �ل�س9بة �لتصد
ر، وا�يل كنعتربوه 

من  2015وا³د من القطاRات ا�يل حىت اCٓن °يÓىش مع الرؤية د ل 
 ٔCث اJلهياحR رقام احملصل.  

جيب ٔ�ن نتفق بlٔن لك اSراسات اليت ٔ�جنزت حول انعاكس  ،كذ¢
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، ٕاذن اك
ن هناك وا³د %100اس9تعامل اCٔفرنة التقليدية Rىل البF)ة مرضة 
  .إالميان من مجيع اCٔطراف بlٔن هناك رضر

ٕاضافة ٕاىل الرضر ا�يل يؤدي ٕاليه اس9تعامل هاذ اCٔفرنة التقليدية، هناك 
جودة مZتوج اخلزف والف�ار، Cٔنه التÇارب ا�يل مقنا هبا حلد اCٓن رضر Rىل 

فï خيص اCٔفرنة الغازية بي�ت ٔ�وال بlٔهنا سلمية من حJث ا³رتام معايري 
البF)ة، و�خلصوص اس9تعاملها يف مZاطق سكZية، حبيث ٔ�ن هناك قانون 
ا�يل °يحرم اس9تعامل اCٔفرنة التقليدية، خصوصا يف التجمعات السكZية 
الك{رية، ولكن �خلصوص الرفع من اجلودة، Cٔنه اس9تعامل الفرن التقليدي 

ا Ãسمى xال الطهÅي يؤدي �لكرس ٔ�و مxا ت�هتÅي العملية دي�در يؤدي ملx°يق
(la casse)  ٕاضافة ٕاىل %100حىت  40ٔ�و الهرس ٔ�و الكسور من ،

الساRات اليت ال تنقيض د ل الطهÅي، ولكن ملا ك�س9تعملو فرن �ازي 
ساRة وكتكون ال�س9بة د ل الكرس  12حىت  8ة احلال كتكون وا³د بطبيع

  .%20ما كتفوNش 
ٕاذن كمتيش مع التوWه د لنا د ل حتسني اجلودة، ٕاذا ابغينا ندoلو 
Cٔسواق Wديدة، Cٔن اليوم مايش �ري املغرب ا�يل °يطلب املعايري د ل 

ل اخلزف اجلودة، ولكن التصد
ر اليوم اSول ا�يل ك�س9تعمل املواد د 
و�خلصوص يف اCٔلك وك�س9تعملها يف ٔ�واين اCٔلك كتطلب وا³د العدد 

 .د ل املعايري ا�يل ما ميكن حنرتموها ٕاال �س9تعامل هاذ اCٔفرنة الغازية
ٕاذن هناك مايش �ري نية، ولكن هناك معل ا�يل احلكومة قامية به من 

ة �لبF)ة يه وضع اCٔعامل ا�يل ابدينا فهيم ٔ�وال fرشاكة مع الوزارة امللكف
ش9باك oاص 7متويل اقhناء اCٔفرنة الغازية يف ٕاطار صندوق احلد من التلوث 

مضمونة ملن %�40خلصوص تقدمي ¦س9بةد ل  هيم) FODEP(الصناعي 

ريد اس�{دال فرن تقليدي بفرن �ازي.  

  . شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .النا² هناك تعقJب؟ تفضل اليس. شكرا الس9يد الوز
ر

  :املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² املس�شار الس9يد �² خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السدة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني،

ٔ�شكر الس9يد الوز
ر احملرتم Rىل إاليضا³ات فï خيص مشلك اCٔفرنة 
التقليدية وكذ¢ اCٔمهية اليت تعطهيا اCٔفرنة الغازية �ل�س9بة لتحسني 

  .املنتوج
لمت، الس9يد الوز
ر، اك
ن هناك دمع، اك
ن هناك دمع بطبيعة احلال، كام ق

فï خيص اقhناء اCٔفرنة الغازية، ولكن رمبا ما اكفامكش الوقت �ش تقولوا لنا 
ٔ�نه راه اك
ن هناك كذ¢ متويل بنيك يف ٕاطار هاذيك ال�س9بة املئوية ا�يل 

ينة كتبقى �لصانع التقليدي، وoاصة ٔ�نه الصانع التقليدي، يف هذه اCٔزمة اك

ٔ�زمة Rاملية، وراه حىت هو مؤزم واك
ن ر°ود واك
ن مجموRة د ل العوامل 
ا�يل كتجعلو ٔ�نه يتخوف من Ñقhناء، مايش �ادي يتخوف حJث ما 

  .فهيش جودة ولكن حJث مااكي�ش، العني بصرية واليد قصرية
قلمت، الس9يد الوز
ر، بlٔنه يعين مجموRة د ل التدابري ا�يل اختذت يف 

100%
كون هاذ الفرن الغازي �حج  ٕاطار ٔ�نه  C ارب راها امحلدÇوالت
تدارت Rرب يعين الفاRلني يف هاذ القطاع، وكذ¢ مجموRة د ل امجلعيات 

  . ا�يل يه اخنرطت يف هاذ إالصالح حملاربة التلوث البFيئ
واحZا بطبيعة احلال املسؤولني والفاRلني يف القطاع كنéاولو ما ٔ�مكن 

البF)ة د لنا، Cٔنه البF)ة والوWه د ل املغرب راه الس9ياح  �ش ٔ�ننا حنس9نو
  . اWCٔانب ما °يجيوش ميل كFشوفوا يش تلوث بFيئ يف يش بالد

ٕامنا ا�يل بغيت نقول هو ٔ�نه البد ٔ�ننا òزيدو ¦شجعو الصناع بlٔنه مايش 
فقط �ري بعض إالخوان ا�يل �ادي يد
روا اCٔفرنة الغازية، خص تعممي 

ية Rىل املس9توى الوطين �ش ما يبقاش ذاك الفرن التقليدي اCٔفرنة الغاز 
يش عندو ويش ما عندوش، و�لتايل يعين هاذ املشلك ا�يل اك
ن، امسح 

شكرا .. يل الس9يد الرئFس رمبا �ٓخر سؤال هذا ابقى، تنéاولو ما ٔ�مكن
  . الس9يد الرئFس

 ل ٔ�� �ري بغيت نقول �لس9يد الوز
ر بlٔنه راه مجموRة د ل إالخوان د
الصناع التقليديني تيéاولوا ما ٔ�مكن ٔ�هنم ينخرطوا ولكن خص 
كون التعممي 

  .مجليع الفاRلني يف هاذ القطاع
  . شكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا الس9يد الوز
ر. شكرا

  :  الس9يد وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد وز
ر الصناRة التقليديةالس9يد وز
ر الصناRة التقليدية
  .شكرا الس9يد الرئFس

اذ اليش ا�يل �ري، الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�� ابغيت �ش òمثن ه
ولكن للك يشء بداية، احZا يف  ،احZا مhفامهني Rىل طول اخلط. جJتو به

  .بداية املشوار
، هناك الرب�مج ا�يل هو 'م "FODEP"هناك ٕاضافة ٕاىل �ر�مج 

ا�يل اكن عند� اجÓع ٔ�مس مع الرئFس  (MCC)د ل حتدي اCٔلفJة د ل 
كومة وزارين ٔ�� خشصيا، وا�يل املد
ر العام د لو ا�يل زار الس9يد رئFس احل

الربامج ا�يل  سرئ�بدى Ñس9تعداد د لو وكذ¢ Ñطمئنان د لو Rىل 
  . وا³د مهنا هو اس�{دال اCٔفرنة الغازية �Cٔفرنة التقليدية

وكام ت�{عمت معنا، الس9يد الرئFس، بlٔنه يف ٕاطار الشفافJة، اCٓن ابدينا 
 يلو¦س9يوامجلعيات هام ا�يل �ادي  �لتجربة د ل فاس ومراLش، اعطينا لهاذ

 6وال  5املاريش �ملعايري ا�يل ابغاو يف ٕاطار الشفافJة، ا�يل يه حوايل 
د ل التلكفة د ل  %80املليون د ل اSوالر، ا�يل �ادي حتاول تغطي 

) le conseil d’administration(هاذ الفرارن يف ٕاطار ÑجÓع د ل 
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يل Ýرٔ�سه الس9يد رئFس احلكومة هاذي ثالثة د ل واك½ حتدي اCٔلفJة ا�
  .اCٔسابيع

، واCٔبناك، �خلصوص مؤسسة القرض %20حطينا املشلك فï خيص 
 %20الفال¼ ا�يل ابغينا ¦شكروها هباذ املناس9بة، الزتمت �ش تؤدي هاذ 

  . بوا³د الفائدة تفضيلية Rىل مدة س9نوات
  . ٕاذن املشلك د ل ا7متويل ما بقاش

، %100وم الصانع التقليدي راه يقدر  oذ الفرن د لو ٕاذن راه الي
كنظن بlٔنه هاذاليش كنعتربوه وا³د املكسب ا�يل Wابتو احلكومة، ٕاذن ا�يل 
خصنا نفhخرو به مجيعا، وكنظن ٔ�كرب حمفز �ش مZاطق �ٓخر
ن ٕان شاء هللا 
Ãس9تافدوا من بعد مراLش وفاس، احZا الهدف د لنا ٔ�وال بطبيعة احلال 

مع Ñحhفاظ Rىل اجلانب البFيئ هو حتسني املردودية، راه ٕاىل ما موازاة 
  و يف ــار احملرتم، راه ما ميك�ش ندoل�حس9نا املردودية د لنا، الس9يد املس�ش

JالتنافسxنCٔ ،ة العامليةxZه الصxJة التقلRاyZق�دية د لJٔن�ا حقlه ـــــة ب)le 
marché local (ذ وا³دoيل كتاoاSولكن اليوم يف %70 ٔ�و السوق ا ،

التوWه د لنا خصنا �ش نغزو ٔ�سواق Wديدة، وما ميكن ندoلو لهاذوك 
  . اCٔسواق ٕاذا مل حنرتم هاذ املعايري ا�يل ٔ�صبحت من اCٔجبد ت

oاصنا انlٔهلو الصناع التقليديني د لنا واحلكومة لكها Rىل اس9تعداد 
 ...ملوا°بة ومؤازرة الصناع التقليديني ٕان شاء هللا �ش

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز
ر

منر ٕاىل �ٓخر سؤال موWه ٕاىل الس9يد وز
ر الصناRة التقليدية وموضوRه 
  . الواقع السليب �لرضائب Rىل الصناع التقليديني

  . ٕاذن حسب مع املسحوبني ؟ما اكي�ش
 .ونفhتح Wلسة ال�رشيع اء اجللسةاء اجللسةاء اجللسةاء اجللسةنعلن عن اòهتنعلن عن اòهتنعلن عن اòهتنعلن عن اòهتٕاذن 


