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�كتو�ر 16  (1433 القعدةذو  29 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2012(  
  . لساFرئEس ل اخلليفة اBٔول ،محمد فوزي بنعاللالس9يد  املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اخلامسة واOقIقة  ثانيةال  الساNة ، ابتداء مندقIقة ونمثان ومثان: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
، مع توقف دام ساعتني وس9بع دقائق ابتداء من بعد الزوال والثالثني

  . الساNة الثالثة واOقIقة السادسة عرشة بعد الزوال
   .يةه م_اقشة اBٔس9ئ[ الشف  ::::\دول اBٔعامل\دول اBٔعامل\دول اBٔعامل\دول اBٔعامل

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

  :الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةالس9يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسة    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

�Nلن عن افmتاح اجللسةٔ.  
  الس9يد الوز�ر،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOس9تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 

ص اFلس هذه اجللسة Bٔس9ئ[ السادة اOاxيل Fلس املس�شار�ن، خيص
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اBٔس9ئ[ الشفهية املدر\ة يف \دول اBٔعامل، 
�عطي اللكمة �لس9يد اBٔمني ٕالطالع اFلس Nىل ما \د من مراسالت، ٔ

  .تفضل الس9يد اBٔمني

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلس
الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل س9يد� محمد وNىل �ٓ� kسم هللا 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئEس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية 
  :التالية

التفاق kشrٔن اخلدمات يوافق مبوج�ه Nىل ا 31.12مرشوع قانون رمق  - 1
بني حكومة اململكة املغربية  2011ماي  25اجلوية املوقع �لر�ط يف 

وحكومة امجلهورية إالسالمIة املوريتانية، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من 
  جملس النواب؛

النظام اBٔسايس لغرف الت ارة  مبثابة 38.12مرشوع قانون رمق  - 2
 لس املس�شار�ن من جملس النواب؛والصناNة واخلدمات، احملال Nىل جم

يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  34.12مرشوع قانون رمق  - 3

بني حكومة اململكة املغربية واFلس الفIدرايل السو£رسي  2011يونيو  23
kشrٔن النقل اجلوي املنظم، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس 

 النواب؛
 ٕ��داث املكmب الوطين لالس�شارة يقيض 58.12مرشوع قانون رمق  - 4

 الفالحIة، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق �ٕالنتاج البيولو� �لمنتو\ات  39.12مرشوع قانون رمق  - 5

 الفالحIة واملائية، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
بع من الباب مقرتح قانون يقيض بتعديل و¬متمي الفرNني الثالث والرا - 6

الثالث من اجلزء اBٔول من الكmاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ 
 ةجامدى الثاني 28مؤرخ يف  1.59.413املصادق Nليه �لظهري الرشيف رمق 

كام مت تعديµ و¬متميه، احملال Nىل جملس ) 1962نونرب  26( 1382
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

بت¹ديد النظام اBٔسايس  32.98لقانون رمق مقرتح قانون بتغيري ومتمي ا - 7
اخلاص مبوظفي ٕادارة جملس املس�شار�ن املقدم من طرف مجموNة من السادة 

  .س�شار�ناملس�شار�ن املنمتني «تلف الفرق الربملانية مب لس امل 
  : رئاسة اFلس kسحب مقرت¼ قانون كام توصلت

¹ديد النظام اBٔسايس بت 32.98اBٔول يتعلق بتغيري و¬متمي القانون رمق  -
اخلاص مبوظفي ٕادارة جملس املس�شار�ن املقدم من طرف رؤساء الفرق 

ماي  17بتارخي  130الربملانية مب لس املس�شار�ن واملس ل حتت رمق 
 ؛2011

بت¹ديد النظام اBٔسايس  32.98الثاين يتعلق بتغيري و¬متمي القانون رمق  -
م من طرف املس�شار نIÁه اخلاص مبوظفي ٕادارة جملس املس�شار�ن املقد

  .د من الفريق اOس9توريحلسن واملس�شار ٔ�هل حام
�لÄس9بة لٕالNال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 

  :املس�شار�ن
توصلت الرئاسة �رساÅ يلمتس من xاللها الس9يد وز�ر اخلارجIة تrٔجIل 

ده يف Èام السؤال الشفهÇي الوحIد املو\ه ٕاليه ٕاىل \لسة الحقة، نظرا لتوا\
رمسية xارج ٔ�رض الوطن، ؤ�ن الس9يد املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد واملالية 
امللكف �ملزيانية سmEوىل إال\ابة �لنيابة عن اBٔس9ئ[ املوÌة لقطاعي 
التجهزي والنقل والعالقات مع الربملان، ؤ�ن الس9يد وز�ر الش9ب�Eة والرÏضة 

�لس9يد وز�ر الس9يا�ة، ؤ�ن  سmEوىل إال\ابة �لنيابة عن السؤال املو\ه
الس9يد وز�ر ال�شغيل سmEوىل إال\ابة �لنيابة عن السؤال املو\ه �لس9يد 

  .وز�ر السكىن والتعمري
�لÄس9بة لÒٔس9ئ[ الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

�كتو�ر  16ٕاىل Óاية يوم الثال3ء ٔ2012:  
  سؤÉ؛ N :88دد اBٔس9ئ[ الشفهية -
  سؤÉ؛ 11:  الكmابيةNدد اBٔس9ئ[ -



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

2 
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�جوبة N :4دد اBٔجوبة الكmابية -ٔ.  
  .لمك اللكمة الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس9يد اBٔمني

من النظام اOاxيل، توصلت الرئاسة kس9بع  128طبقا ملقmضيات املادة 
اليس املهايش تفضل . طلبات ٕا�اطة، ؤ�متىن ٔ�ن يلزتم امجليع �لتوقIت) 7(

  .ال�س9يري هللا خيليكيف ٕاطار 

  :املس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايش
  .شكرا الس9يد الرئEس احملرتم

طلبت نقطة نظام �مس فريق التجمع الوطين لÒٔحرار ٕال3رة موضوع هيم 
  . تدبري وÛس9يري جملس املس�شار�ن

  ..الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
اكنت يش �ا\ة شوف هللا خيليك Ûس9يري اجللسة مايش اFلس، ٕاذا 

  .ٕاذا مكلت راه صايف.. يف Ûس9يري اجللسة هللا خيليك

        ::::املس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايش
  .يف ٕاطار Ûس9يري هذه اجللسة، الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .هذه اجللسة، تفضل

  :املس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايشاملس�شار الس9يد عبد اFيد املهايش
لرؤية فß خيص فIعEش هذا اxBٔري نوNا من الضبابية وNدم وضوح ا.. 

  .تطبيق املقmضيات اOس9تورية ومقmضيات النظام اOاxيل �لم لس
الس9يد الرئEس، نعمل مجيعا ٔ�ننا منر من مر�[ انتقالية Nىل املس9توى 
اOس9توري والس9يايس، âا نطلب من الس9يد رئEس جملس املس�شار�ن 

ورية احملرتم توضيح الرؤية و�لك شفافIة حول الوضعية القانونية واOس9ت
  . Fلس املس�شار�ن، و�لضبط ما يتعلق بت ديد الهيالك املسرية �لم لس

  .. وقد و\ه فريق التجمع الوطين لÒٔحرار رساÅ يف املوضوع

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
 Åرسل رسا��رجوك الس9يد املس�شار، راك دxلت يف وا�د املوضوع، ٔٔ

Fس اEلرئ Åس اجللسة، س9يفط رساEلس مايش رئFس اEلس، هللا لرئ
خيليك هذا راه ما داxلش يف ٕاطار ال�س9يري، ٔ�رجوك هللا خيليك راه ما 

  .. داxلش
هللا خيليك، س9يفط مراس[، اك�ن يش �ا\ة يف ال�س9يري هنا يف 
اجللسة ٕايه، ما اكيÄش س9يفط مراس[ لرئEس اFلس، هللا خيليك س9يفط 

ييت، وس9يفط رساÅ لرئEس اFلس، س9يفط رساÅ وارشح فهيا اكع ا�يل ابغ 

  .راه Óادي جياوبك �
هللا خيليك ما نعطيكش، هللا . هنا يف اجللسة كÄسريو اجللسة فقط

ٓ اليس املهايش، اح_ا ٕاذا عندك يش �ا\ة يف ال�س9يري دÏل  �خيليك 
  . اجللسة، يش xلل يف ال�س9يري، xلل يف ال�س9يري اليس املهايش

  .شاراللكمة لفريق الت¹الف Éشرتايك، تفضل الس9يد املس� 

N املس�شار الس9يد محمدN املس�شار الس9يد محمدN املس�شار الس9يد محمدN ابابابابدددداملس�شار الس9يد محمد:  
  .شكرا الس9يد الرئEس

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف ٕاطار النظام اOاxيل، ٔ�حIط جملس9نا Nلام بقضية طارئة تتعلق 

ٕاهنا . �النتصار الك�ري ملنتخبنا الوطين لكرة القدم يوم السÁت املايض
الس9يد الناخب الوطين اجلديد م_اس9بة ðهنî الفريق الوطين وطامقه التقين و 

وجامهري óرة القدم ومجموع الشعب املغريب Nىل هذا Éنتصار، والشكر 
كذõ لالعيب الفريق Nىل هذا الفوز وNىل هذه الفر�ة اليت ٔ�هدوها 

  . لشعبنا
ويه م_اس9بة كذõ حلهثم وحث الطامق التقين Nىل Éس9مترار يف هذا 

طين لEست جمرد Ûسلية ومmعة رÏضية اðهنج، واعتبار م�ارÏت املنتخب الو 
  . فقط، بل لها بعد وطين ومرتبطة مبوقع وطننا بني اBٔمم والشعوب

ٕاهنا م_اس9بة كذõ الس9تüالص بعض اOروس اBٔساس9ية وNىل رٔ�سها 
رضورة التوقف عن تبEüس الكفاءات الوطنية وقدرة هذا الشعب 

ن مطالب ورضورة توقف املسؤولني عن هذا القطاع عن مص �ٓذاهنم ع
امجلاهري الرÏضية ومطالب الشعب اâي ميول القطاع سواء kشلك م�ارش 
Nرب تذاóر اOخول �لمالعب ٔ�و kشلك Óري م�ارش Nرب الرضائب، تبEüس 
الكفاءات الوطنية ؤ�حIا� احmقار ما هو مغريب ال ينحرص يف جمال óرة 

�ن اBٔج_يب القدم واFال الرÏيض معوما، بل يه عقلية ورمبا ثقافة تعتربٔ 
هو اBٔفضل وهو اBٔكفrٔ يف العديد من اFاالت، نذóر مهنا ماكتب اOراسات 
اليت يفضل Nدد من املسؤولني املاكتب اBٔج_بية البعيدة عن واقعنا، رمغ 
�ن هذه املاكتب نفسها ¬لكف الكفاءات الوطنية اليت ال يعرتف هبا بعض ٔ

�لÄس9بة �لتدبري املفوض املسؤولني ٕالجناز هذه اOراسات وكذõ الشrٔن 
وحىت تفضيل املنتو\ات اBٔج_بية Èام اكن ضعف جودهتا Nىل املنتوج 

  .الوطين ذي اجلودة العالية
ليفك املسؤولون ٔ�و بعضهم هذه العقدة وليت اوزوا هذه العقلية، xاصة 

ومراكز البحث ) NASA(وحنن �رى كفاءات مغربية Nالية �ح�ة يف 
من الب�ان املتقدمة، وOينا كفاءات وطاقات ج�ارة �ليا�ن وفرسا وÓريها 

يف خمتلف املياد�ن ي�Äغي Nلينا Éن��اه ٕاðهيا ودمعها، ؤ�ن نوفر لها الرشوط 
 . الالزمة مادÏ ومعنوÏ لتقوية ودمع قدرهتا Nىل العطاء والتنافس

ٕان انتصار فريق_ا الوطين بتrٔطري من كفاءات وطنية درس مثني، البد 
عنده وNىل امللكفني ب�س9يري هذا القطاع كام قطاNات ٔ�خرى ٔ�ن من التوقف 
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يدرóوا ٔ�ن الكفاءات الوطنية املغربية قادرة Nىل جعل راي�_ا الوطنية خفاقة 
يف املنافسات اOولية، رÏضية اكنت ٔ�م Nلمية، ثقافIة ٔ�و اقmصادية ويف �يق 

  .اFاالت، ؤ�ن زمن التقليد واحmقار اâات قد وىل
س9يد الرئEس، ٔ�ن يعي امجليع اOرس ؤ�ن £س9متر فريق_ا الوطين ٔ�ملنا، ال 

يف óرة القدم يف تrٔلقه وÛش9بعه �حلس الوطين واس9تحضاره اOامئ ٔ�نه فريق 
  .وطن وشعب £س9تحق احلضور القوي بني اBٔمم والشعوب

  . شكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
ار راه فات شكرا الس9يد املس�شار، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك الس9يد املس�ش

  .اللكمة �لفريق اOس9توري. الوقت

        ::::املس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايض
  .شكرا الس9يد الرئEس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

  الس9يد الرئEس، 
، هبذا سلß لقد ٔ�كد \الÅ امل� نرصه هللا Nىل تزنيل اOس9تور تزنيال

ؤ�حىي �ٓماهلم خبصوص مسلسل \الÅ امل� ٔ�Nاد الثقة �لمغاربة 
  . إالصال�ات

يف الواقع املغاربة ي�سوا من Éنتظارية وõâ نتخوف ٔ�ن تفقد احلكومة 
مصداقIهتا ٔ�مام الشعب، و�لتايل ال�شكIك يف قدرة احلكومة Nىل حتمل 

  . مسؤوليهتا يف تزنيل اOس9تور اجلديد التزنيل السلمي ويف اBٓ\ال اOس9تورية
يت عرفهتا معلية تزنيل بعض مقmضيات اOس9تور تفقده ٕان �Éزالقات ال

رو�ه ومضامIنه اOميقراطية، وهذا، الس9يد الرئEس، يقmيض الوقوف Nىل 
�وال، البطء يف ٕاNداد وٕاصدار القوانني التنظميية : املالحظة التاليةٔ

  .واس9تكامل املؤسسات اOس9تورية
  الس9يد الرئEس، 

من شrٔنه التrٔثري Nىل جودة هذا التrٔخر س9يجعلنا نعEش ضغطا زم_يا 
هذه النصوص، ٕاذا \ابوها لنا يف اxBٔري، فrٔ�ن هو القانون التنظميي �لاملية 
اâي وNد الس9يد رئEس احلكومة ٕ�خرا\ه ق�ل تقدمي مرشوع القانون املايل 

  . ؟ فني هو؟ ٕاذن رئEس احلكومة يلزتم وال يفي �لزتاماته2013لس9نة 
��ن هو القانون التنظميي أ õم�[ كذBٔملؤطر �ل ان تقيص احلقائق؟ وا

  .كثرية
ٕاخواين اBٔعزاء، لك تxٔrري يف ٕاصدار هذه القوانني وÓريها خيل �لتوازن 
بني السلط وحيرم املواطن اâي م_ح الثقة �لحكومة من Éس9تفادة من 
مزاÏ اOس9تور اجلديد، جيب ٔ�ن يعرف رئEس احلكومة لك ا�زالق ٔ�و تrٔويل 

نعتربه خIانة لÒٔمانة و�لمسؤولية امللقاة Nىل Nاتق_ا xاطئ لروح اOس9تور 
  . مجيعا، حكومة ٔ�و �رملان

  الس9يد الرئEس، 
من اOس9تور اâي ينظم \لسة املساءÅ الشهرية لرئEس  100الفصل 

 Åبادmم Åس احلكومة، وهذا شلك حمور رساEلرئ Åاحلكومة شلك حمور رسا
دون التوصل ٕاىل حسم يف  بني فريق_ا وما بني رئاسة جملس املس�شار�ن

  . املوضوع
�نه يت¹دث عن  100حنن، الس9يد الرئEس، نعترب م_طوق روح الفصل ٔ

\لسة شهرية لÒٔس9ئ[ الشفوية، لك شهر جيي رئEس احلكومة وÓادي 
حيرض وÓادي £سهر Nىل إال\ابة بنفسه وxاصة إال\ابة ا�يل كتتعلق 

عو احلكومة كذاõ �لس9ياسات العامة، Bٔ\ل ذõ ندعو الربملانيني وند
وندعو املهمتني �لشrٔن اOس9توري يف هذا النقاش من ٔ�\ل التrٔويل 

اâي يعترب من ٔ�مه املاكسب يف اOس9تور اجلديد،  100اOميقراطي �لفصل 
ولEس لرئEس احلكومة احلق يف تفويض هذا الواجب اOس9توري Bٔي عضو 

  .ةٔ�و Bٔي وز�ر ٔ�ن يتدxل يف ما هو مسؤول Nليه رئEس احلكوم
  .شكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
اللكمة لفريق اBٔصاÅ واملعارصة، تفضل . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .الس9يد الرئEس

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشامشششش
  .شكرا الس9يد الرئEس

�خوايت ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
�مهية وقمية هذه الس9نة ٕاننا يف فريق اBٔصاÅ واملعارصة ٕاذ س ل ٔ

ال�رشيعية وهذه اOورة �âات اليت نفmتحها اليوم، �لنظر Bٔمهية وخطورة 
القضاÏ اليت يفرتض ٔ�ن ¬كون مطرو�ة يف \دول ٔ�عاملها، فٕاننا ٔ�يضا 
مبناس9بة افmتاح اOورة، نود �مس الفريق ٔ�ن نعرب عن xليط ٔ�و عن مزجي 

Ìة، مقرونة مبشاعر اBٔسف  من املشاعر، مشاعر الفرح وNÉزتاز من
  .واBٔىس وخIبة اBٔمل

الفرح Bٔننا �ريد ٔ�ن نتقامس مع الشعب املغريب فر�ة Éنتصار املس9تحق 
اâي ٔ�هداه املنتخب الوطين �لشعب املغريب بعد سلس[ من النكسات 
والنك�ات، ونعتقد ٔ�ن ٔ�مه انتصار مايش هو التrٔهل ðهنائيات ٔ&س ٕافريقIا، 

حلقIقي هو ٕاثبات \دارة وقدرة الكفاءات الوطنية Nىل رحب ولكن Éنتصار ا
  .Éس9تحقاقات

مشاعر NÉزتاز Bٔننا جسلنا �رتياح وضوح الرؤية والتقد�ر وإالحساس 
العايل �ملسؤولية Oى \الÅ امل�، وضوح الرؤية يف اخلطاب من حIث 

ملان حتديد ٔ�ولوية العمل ال�رشيعي، وضع xارطة طريق واحضة، تذكري الرب 
واملؤسسات اOس9تورية مبسؤولياهتم اجلس9مية يف هذا املنعطف التارخيي 
احلامس ا�يل كتعEشو بالد� بعد املصادقة Nىل اOس9تور اجلديد، تذكريه 
�لربملان برضورة ممارسة النقد اâايت، وتذكريه �لحكومة �لكف عن التطاول 
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  .عن اخmصاصات املؤسسات
لناه xالل الفرتة الفاص[ بني مشاعر احلرسة واBٔسف kسÁب ما جس 

اOورتني من مظاهر سلبية، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث هنا عن اس9مترار Éرتباك 
وختبط احلكومة، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن اس9مترار غياب رؤية واحضة 
 Ïة والقضاIقIوٕاسرتاتيجية واحضة عند احلكومة يف معاجلة املشالك احلق

  . اجلوهرية
الرؤية Oى احلكومة فß يتعلق مبواÌة  ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن غياب

ش9بح اBٔزمة، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن زج احلكومة �ملغرب �رمmه فß £ش9به 
  . قاNة انتظار كربى

ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن اس9مترار لغة العصا والقمع يف مواÌة احلراكت 
واملطالب Éج-عية، ال دÏل املعطلني وال دÏل القضاة وال Óريمه من 

  .لنقا�ت بعد ما مسعناه عن �كسة ٔ�و مشالك يف احلوار Éج-عيا
نت¹دث عن ٔ�ش9ياء ٔ�خطر من ذõ، عن فلتات لر\االت اOوÅ من 
املفروض ٔ�هنم عندمه ٕاحساس Nايل �ملسؤولية، ونذóر �ملداx[ دÏل 
الس9يد رئEس احلكومة ٔ�مام جملس ٔ�ور� يف سرتاس9بورغ، ت� املداx[ اليت 

 ل Bٔن هذا رئEس احلكومة xلع ق�ة رئEس احلكومة ا�يل ٔ�شعرتنا �خل
مفروض ٔ�نه رئEس حكومة لك املغاربة ولÁس ق�عة زعمي حزب س9يايس 

هذا خطري، ال £رشف الب� . يت¹دث ٔ�مام القادة اBٔوربيني عن ٔ�ش9ياء /فهة
ÅوOوال £رشف ر\االت ا .  

�خرى ال تقل خطورة دÏل الوز�رة الي�مية يفٔ Åحتدث عن ز�احلكومة  ٔ
Nىل الهواء م�ارشة ويف الرب�مج دÏل دوزمي ملا اهتمت �ح�ا مرموقا بrٔنه Óري 
مmد�ن، وحنن حنذر من خطورة هاذ الزنNة دÏل ¬كفري املغاربة، و�ذاري 

  .من ا�لعب �لنار
عن زÅ ا�لسان دÏل رئEس احلكومة ملا اهتم  -ؤ�خمت–كام ٔ�ننا نذóر 

Bٔرقام، ها حنن ندفع اðمثن، Bٔن املصداقIة يف وز�ر املالية اBٔس9بق بزتو�ر ا
ا�يل ) Standard and Poor’s(الب� واOليل Nىل ذõ هو التقر�ر دÏل 

 .و\ه رساÅ واحضة �لحكومة
وكفى عبثا مبصري البالد، ولتقدر احلكومة وليقدر الربملان جسامة 

املليك حىت املسؤولية امللقاة Nىل Nاتقهم ولتعلقوا يف هذا الربملان اخلطاب 
  .�كون نرباسا لهذه احلكومة الفاش[

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لفريق Éشرتايك، تفضل الس9يد الرئEس. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمي
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئEس،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر،

 مب لس املس�شار�ن من ٔ�\ل ٕا�اطة ٔ�تدxل �مس الفريق Éشرتايك
جملس9نا املوقر Nلام �لتدxل اBٔمين العنيف اâي مت يف حق موظفي قطاع 
العدل ابتداء من م_تصف ا�لي[ املاضية وٕاىل Óاية الرابعة صبا�ا من هذا 
اليوم، جبميع حمامك اململكة اليت عرفت اعتصامات ملوظفي كتابة الضبط 

ية اليت جنت من هذا التدxل العنيف، kسÁب �س9ت?_اء ٔ�قاðمينا الصحراو 
  .احلمكة اليت متت يف اس9ت?_اهئا من هاته احلصة ا�ليلية من القمع

  الس9يد الرئEس، 
ٕاننا حنتج kشدة Nىل هذا التدxل اBٔمين العنيف اâي ٔ�سفر عن Nدة 
ٕاصا�ت وٕاغامءات وهلع óبري يف ٔ�وساط موظفي قطاع العدل، ومن مضهنم 

ني وNىل رٔ�سهم الاكتب العام �لنقابة اOميقراطية �لعدل املسؤولني النقابي
  .التابعة �لفIدرالية اOميقراطية �لشغل

كام ٔ�ننا من Ìة 3نية ند�ن ٔ�سلوب القمع وÉعتداء Nىل احلرÏت 
وÉحm اج السلمي اâي بدٔ�ت ¬هن ه احلكومة يف الوقت اâي حققت فIه 

�ز ممارسة احلق النقايب وصون بالد� تقدما Nىل املس9توى اOس9توري يف تعز 
  .احلرÏت

  الس9يد الرئEس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ٕان التو¬ر الك�ري اâي �ٓل ٕاليه القطاع، \اء �Oر\ة اBٔوىل ن�I ة سن 
وزارة العدل لس9ياسة الباب املوصد والتدبري Éنفرادي يف و\ه املطالب 

Oي يقره اâالشرتاك ا� ،Åية اليت ادعى النقابية العادóس9تور واملقاربة ال�شار
الترصحي احلكويم تفعيلها Nىل Nدة مس9توÏت، ف�دل اع-د احلوار م�دءا 
 ،Åٓلية وطنية مت ٕاقرارها ٕالصالح العدا�وقمية دمعهام اOس9تور اجلديد، و

�لتحرشات �ملسؤولني النقابيني وهنج  -مع لك ٔ�سف-الت rٔت وزارة العدل 
عسفIة وÉقmطاNات من اBٔجر دون س9ند قانوين يف ٔ�سلوب Éنتقاالت الت 

  .مواÌة إالرضاب Eحق دس9توري ومرشوع
ٕان ٔ�سلوب سد �ب احلوار، الس9يد الرئEس، طال حىت السادة القضاة 
�نفسهم، ا�âن /بعنا و/بع الشعب املغريب Nرب مجيع وسائل إالNالم óيف ٔ

�كتو�ر املايض،  6اضطروا �لخروج يف وقفات احm اجIة Óري مس9بوقة يوم ٔ
مما يمن Nىل ٔ�ن هناك xلل يف تدبري مرفق العداÅ ويف ٕارشاك مكو�ته يف 

  .دينامIة احلوار اجلاري حلد الساNة
فعىل احلكومة إالرساع ٕ�خراج القانون التنظميي لٕالرضاب kشلك 
توافقي، كام نلح Nىل تÁين ٔ�سلوب احلوار حIال ال�ش9ن ات Éج-عية بدل 

 م_تصف ا�ليل من ٔ�\ل تفريق موظفني حيتجون سلميا التدxل اBٔمين يف
  .من ٔ�\ل ٕاسامع صوهتم اâي سدت الوزارة دونه اBٔبواب

ف_داء� �لس9يد رئEس احلكومة بrٔن يتحمل اكمل مسؤوليته يف تفعيل 
مقmضيات اOس9تور اجلديد، لضامن احلقوق واحلرÏت، وصيانة قدس9ية احملامك 

ارóية اليت من شrٔهنا ٔ�ن حتقق املناخ السلمي ودمع احلوار وتÁين املقاربة ال�ش
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Åي حتتا\ه العداâا .  
  .وشكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفIدرايل، اليس دعيدNة. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNة
  .شكرا الس9يد الرئEس

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

من  128 �لو�دة واOميقراطية، ويف ٕاطار املادة �مس الفريق الفIدرايل
النظام اOاxيل Fلس املس�شار�ن، ٔ�حIط جملس9نا املوقر ومن xال� الرٔ�ي 
العام الوطين بrٔن احلكومة تrٔىب، من xالل العديد من القطاNات احلكومIة 
وإالنتاجIة، ٔ�ن تدشن املومس Éج-عي اجلديد �لهجوم Nىل احلقوق 

Éج-عية �لطبقة العام[ والتضييق Nىل احلرÏت النقابية Éقmصادية و
قطاع امجلاNات احمللية، قطاع العدل، : �لعديد من القطاNات، نذóر مهنا

قطاع الفال�ة، قطاع املالية، قطاع الس9يا�ة، قطاع ال�شغيل والتكو�ن 
املهين، والقطاع اخلاص �لعديد من املؤسسات واملقاوالت �لك من فاس 

  .ومراEش والغرب ؤ�اكد�ر واOار البيضاء واحملمدية وطن ة
ؤ�ذóر ٔ�يضا الرشكة الوطنية �لت¹ليل الكهر�يئ والبرتوßóوÏت 

)SNEP( فIالرشكة املغربية �لتلف ،)Fantasia( ةNرشكة النظافة جبام ،
س9يدي سلßن، مطحنة الن اح وعامل م_امج ٕاميرض بورزازات وÓريها كثري، 

كومة احلوار ثاليث اBٔطراف، وٕارساء ومrٔسسة احلوار وبدل ٔ�ن تبارش احل
��ريل  É26ج-عي، وتنفIذ اكفة مقmضيات والزتامات اتفاق ٔ2011 

والتصديق Nىل االتفاقIات اOولية ذات الص[ �حلقوق Éقmصادية 
وÉج-عية، وا�رتام احلرÏت النقابية، يطلع Nلينا بعض الوزراء ويف 

اâي يرص Nىل اقmطاع (د وز�ر العدل واحلرÏت مقدمهتم Ï حرسة الس9ي
يوم إالرضاب من ٔ�جور موظفات واملوظفني ا�âن اخنرطوا يف قرار 

  ).2012ش9تÄرب  28إالرضاب إالنذاري ليوم 
فالس9يد وز�ر العدل اâي اكن �زبد و�رNد مب لس النواب Nىل لك 

هو  شاذة وفادة ضد اðهتمEش وإالقصاء والتعنت والتحمك السلطوي، ها
اليوم �هنج نفس املامرسات السابقة اليت اكن £شكو مهنا، فس9ب¹ان م�دل 
اBٔحوال، وما ٔ�ش9به اليوم �Bٔمس، و�لس9يد وز�ر العدل نقول يف الصيف 

�ضعت ا�لنبٔ.  
فالس9يد وز�ر العدل �رفض احلوار مع النقابة اBٔكرث متثيلية، وحيتضن 

Bٔمس تعرض العديد من نقابة حزبه اليت لها صفر ��ل ان املركزية، حIث �
م_اضالت وم_اضيل النقابة اOميقراطية �لعدل xالل Éعتصامات اليت 

�كتو�ر �لهجوم والرضب يف ج_ح الظالم  x15اضوها ابتداء من يوم االثنني ٔ
 5ابتداء من م_تصف ا�ليل ٕاىل هناية  2012ٔ�كتو�ر  16يومه الثال3ء 

ت إالغامء يف العديد من صبا�ا، وهو ما xلف العديد من إالصا�ت و�اال
احملامك �لك من اOار البيضاء، القرص الك�ري، و\دة، ومل £سمل من هذا 

  .Éعتداء الشIÄع حىت الص¹افIني
 Åمت ٕاصالح م_ظومة العداEفهل هبذه املامرسة والسلواكت القمعية س
�روح وم_طوق مقmضيات اOس9تور اجلديد؟ وهل تدرك احلكومة خطورة 

ه الظرفIة التارخيية اليت متر مهنا بالد�؟ ؤ�هنا مبامرس9هتا هذه ما تقرتفه يف هذ
¬زيد Éحmقان Éج-عي تrٔزما وتعقIدا لن ينفعها معه القمع والهمينة والتحمك 

  . السلطوي و فرض س9ياسة اBٔمر الواقع
  .شكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
ريك، تفضل الس9يد اللكمة �لفريق احل. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئEس

  الس9يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد ٔ�Sر� هذا املوضوع �مس الفريق احلريك، ¬زام_ا مع اOخول املدريس 
Bٔنه مل يعد ٔ��د اليوم خيفي جعز الرب�مج Éس9تع ايل ٕالصالح التعلمي، 

بني يف ٕاجياد �لول معلية لواقع املدرسة الوطنية املتrٔزمة رمغ تفعيµ وفشµ امل 
س9نوات xلت، وبطبيعة احلال فٕان هذه العملية إالصالحIة واليت مل  4م_ذ 

تrٔت ٔ�لكها م�ل �يق العمليات السابقة xلفت ¬لكفة مالية �هضة، سواء من 
xلفه من  xالل جحم Éع-دات ا«صصة لهذا الرب�مج ٔ�و من xالل ما

 õش املؤسسة التعلميية يف ظلها، وذEالالت اليت تعmخÉ ل ملقاومةIٔجrت
 Åة التحتية وتنايم الهدر املدريس وبقاء عزIÄىل اعتبار تفامق مشلك البN

عن حميطها Éج-عي وÉقmصادي، فضال  -ٕان و\دت-املدارس القروية 
شاكلية جودة العرض عن تrٔخر إال\ابة ٔ�و رشودها اليت قدÈا الرب�مج الٕ 

 .املدريس وضبط ٔ�دائه اليويم وٕايقاNه Éسرتاتيجي
ولعل اBٔحاكم اليت ٔ�صدرهتا التقار�ر اOولية املرتبطة �لتمنية الÁرشية 
و�لتصنيف العاملي �لمؤسسات التعلميية، Nىل س9بEهتا فرضا، جتعل تعلمينا 

ح�اط حىت يف يف ذيل لواحئها وحتمل مؤرشات مقلقة تبعث Nىل اليrٔس واالٕ 
  .صفوف املتحمسني لفلسفة ونتاجئ الرب�مج Éس9تع ايل

وNىل هذا اBٔساس، يعرف التعلمي يف العامل القروي وضعا مزرÏ، سواء 
من xالل Éكتظاظ املس ل يف املدارس وبعدها عن الساكنة يف ظل 
غياب وسائل النقل املدريس وبIÄات إاليواء واملطامع املدرس9ية، �هيك عن 

ب التغطية FموNة من اOواو�ر وامجلاNات، وبطبيعة احلال فٕان ٔ�Óلب غيا
املدارس القروية Óري مرتبطة kش9بكة املاء والكهر�ء، دون احلديث عن 

  .النقص املهول يف املوارد الÁرشية الرتبوية وإالدارية
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كام ٔ�ن Nددا óبريا من املدارس م�نية �لبناء املفكك، مما جيعلها Èددة 
وNىل سIÁل املثال، الس9يد الرئEس، وÓريه كثري، 3نوية ا�ن الهيمث  �لسقوط،

تلميذ مما  1200بب�ية العروي ٕاقلمي الناظور اليت �متدرس فهيا ٔ�زيد من 
  .هيدد �اكرثة ٔ�مام ٕاهامل وضعيهتا وNدم التدxل العا\ل ٕالNادة بناهئا

من \انب �ٓخر، ويف س9ياق إالجراءات احلكومIة املتüذة لسد النقص 
حلاصل يف اBٔطر الرتبوية �لعامل القروي، ٔ�قدمت احلكومة Nىل ختصيص ا

تعويضات �لعاملني �ملناطق القروية النائية والصعبة xاصة يف قطاع التعلمي 
والص¹ة واOاxلية، وهو ٕاجراء Nىل ٔ�مهيته وو\اهته يطرح ٕاشاكل التعممي 

ة مضن الصعبة، ٔ�فقIا Nىل اكفة العاملني يف هذه القطاNات �ملناطق املصنف
يف ذات . وكذا Nىل مجيع القطاNات احلكومIة واملؤسسات العمومIة هبا

الس9ياق، فٕان خIار العودة ٕاىل املدرسة امجلاNاتية £شلك ٔ�يضا البديل اBٔم�ل 
  .لتrٔهيل و�ل مشالك اðمتدرس يف العامل القروي

ومعوما، الس9يد الرئEس، فٕان ما هو راخس اليوم ٔ�ن الرب�مج 
مل حيقق ٔ�هدافه رمغ ما خصص � من اع-دات لEس �لقلي[  Éس9تع ايل

  . Nىل لك �ال مما يفرتض �لرضورة ٕاعامل م_طق ربط املسؤولية �حملاس9بة
  .شكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
اللكمة �لفريق Éس9تقاليل، تفضل الس9يد . شكرا الس9يد املس�شار

  .املس�شار

        ::::ايبايبايبايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عز املس�شار الس9يد عبد العز�ز عز املس�شار الس9يد عبد العز�ز عز املس�شار الس9يد عبد العز�ز عز 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

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

طبقا ملقmضيات النظام اOاxيل �لم لس املوقر، £رشفين �مس الفريق 
Éس9تقاليل ٕا�اطتمك بقضية طارئة، بداية البد من Ûسجيل هتانE_ا �لفريق 

ية ٔ&س ٕافريقIا لÒٔمم بقIادة ٕاطار وطين، مما الوطين املغريب Nىل تrٔهð µهنا
يؤكد توفر بالد� Nىل كفاءات وطنية ممترسة Nامليا وميك_نا تقدمي اليشء 
الك�ري لهذا الوطن واâي xلف فر�ة Nارمة Oى معوم الشعب املغريب، ٕاال 
�ننا، الس9يد الرئEس احملرتم، البد ٔ�ن س9تفIد من درس مقابلتنا مع اجلزا_ر ٔ

لت فريق_ا ðهناÏت ٔ&س ٕافريقIا السابقة واليت عرف_ا فهيا خرو\ا واليت ٔ�ه
  .مذال ٔ�صابنا مجيعا �لصدمة

õâ، فٕاننا نؤكد ٔ�ن هذا التrٔهيل يضعنا ٔ�مام وضعية ال خIار فهيا ٕاال 
بناء خنبة وطنية قادرة Nىل متثيل بالد� متثيال مرشفا تالفIا �لصدمات 

�وملبياد لندن، واليت مل تضمد جرا`ا  املتتالية واليت اكن �ٓخرها ما حصل يفٔ
ٕاال مبا حققه ٔ�بطالنا يف اBٔوملبياد اخلاص، ويف ذõ ٕاشارة قوية Nىل ما ميكن 

Åن حتققه العزمية الوطنية املسؤو�ٔ .  
هذه إالخفاقات اليت عرت واقعنا الرÏيض وEشفت �مللموس ٔ�ن 

رÏضة �لصüريات مضامني الرساÅ امللكIة السامIة �لمناظرة الوطنية حول ال
مل يمت تزنيل مضامIهنا kشلك مسؤول وحبس وطين يقدر اBٔمانة و£سا�ر 

  .التطورات املهمة لبالد� Nىل مس9توى البIÄات التحتية الرÏضية
وٕاذا كنا اليوم، الس9يد الرئEس، نت¹دث عن óرة القدم فالبد من ٕاشارة 

مقدمهتا Nدم  �لمشالك اليت تؤSر Nىل مردودية بطولتنا �ÉرتافIة، ويف
�ن ٔ õضف ٕاىل ذ�Éس9تقرار املايل وإالداري �لعديد من الفرق الوطنية، ٔ
\امعة óرة القدم بدورها تو\د يف وضعية Óري قانونية، بل الحظنا كام 
الحظ الرٔ�ي العام óيف ٔ�ن عضوا \امعيا ظل اكلصمن يف الوقت اليت معت 

ويه صورة معربة  فIه الفر�ة �مللعب مبراEش بعد Ûسجيل الهدف الثالث،
  .ال حتتاج ٕاىل تعليق

  :õâ، فالفريق Éس9تقاليل يطالب بــــ
رضورة احلرص Nىل دمقرطة حقIقIة داxل \امعة óرة القدم وبقIة  -

اجلامعات، واع-د كفاءات رÏضية حقIقIة بعيدا عن ضغط ا�لوبيات 
  وقوانني هتم املدربني والالعبني واBٔندية؛ 

هور الرÏيض لتكون مساهام حقIقIا يف Ûسهيل اخنراطات امجل  -
 .انتüا�ت املاكتب من xالل ٕاNادة قانون Éخنراط

  .وشكرا الس9يد الرئEس

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

رشع اBٓن يف معاجلة اBٔس9ئ[ الشفهية املدر\ة يف \دول ٔ�عامل هذه 
اNات العدل، مهنا �ٓنية موÌة للك من قط 5سؤÉ،  19اجللسة وNددها 

سؤN Éادية موزNة Nىل  14الش9باب والرÏضة، التجهزي والنقل، و
قطاNات العدل، التجهزي والنقل، العالقات مع الربملان، السكىن والتعمري، 

  .ال�شغيل والس9يا�ة
س9هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �Bٔس9ئ[ املوÌة ٕاىل قطاع العدل 

  .تفضل اليس الرايض. واحلرÏت

        ::::لس9يد ٕادر£س الرايضلس9يد ٕادر£س الرايضلس9يد ٕادر£س الرايضلس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس9يد الرئEس

هاذ نقطة نظام تتعلق جبدول ٔ�عامل هذه اجللسة، Bٔنه اكن عند� سؤال 
 100مو\ه ٕاىل رئEس احلكومة، ومن بعد هاذ السؤال امىش طبقا �لفصل 

من اOس9تور، ومن بعد ٔ�ش9نو وقع؟ رئEس احلكومة فوض �لوز�ر امللكف 
، هذا ٕاشاكل مطروح، اوب، ميل فوض ��لعالقات مع الربملان هو ا�يل جي

يوم  30واح_ا تÄسحبو هاذ السؤال، Bٔن عند� .. Bٔنه اك�ن ٔ�س9ئ[ ا�يل يه
، رئEس احلكومة ما \اش جياوب Nىل هاذ 100اكفIة كام ينص Nلهيا الفصل 

  .السؤال
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اح_ا اليوم ٔ�ش9نو ابغينا؟ ابغينا التزنيل السلمي ��س9تور، وإالخوان معنا 
 معنا والص¹افة معنا، ا�يل اك�ن هو التزنيل السلمي ��س9تور، والربملانيني

ابغينا رئEس احلكومة بعد ما ابغاش جيي جياوب، �راسل اFلس اOس9توري 
هنا .. ويفصل يف هاذ اBٔمر، راه الناس زمان تيقول ٔ�ودي فالن طاح ومن

  .خص يش ٔ�مور عو\ة
�نه �راسل  ولهذا، الس9يد الرئEس، تنطلبو من الس9يد رئEس احلكومةٔ
  .اFلس اOس9توري ويفصل يف هاذ املوضوع، اح_ا ما يش ضدو

  .شكرا الس9يد الرئEس

  ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
�رجوك.. ٔ�رجوك. وصل )le message( ،شكرأ.  

  :املس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايضاملس�شار الس9يد ٕادر£س الرايض
الس9يد وز�ر العدل، اNالش كتدور راسك، اNالش، اNالش كتد�ر 

اOس9توري، ما كنخربقش، اNالش  هاه، اNالش، اNالش تنقول اFلس
õ ادي نقولهاÓ لس .. كتد�رها، ال هاذي وا�د القضيةFطلبنا ا

  ..اOس9توري

  : الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
�رجوك، ا\لس اليس الرايض، ا\لس الس9يد .. تفضل اليس بÄشامسٔ

الوز�ر، تفضل، تفضل، صايف، لكيش Óادي جيلس، Óري ا\لس، صايف راه 
  . \السني

تفضل، اصرب xليو اليس بÄشامس يتدxل، صايف اليس بÄشامش 
�ٓالرايض، صايف اليس دعيدNة.  

ٓ الرايض، هللا �ريض Nليك ا\لس،  �تفضل الس9يد بÄشامش، صايف 
  .والرايض ا\لس، تفضل اليس بÄشامش

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بÄشامشششش
  .شكرا الس9يد الرئEس

ا ٔ�ن الس9يد الرئEس، �لك هدوء جسلنا ومن دون شك جسلمت ٔ�يض
الس9يد احملرتم الس9يد وز�ر العدل واحلرÏت اسحب وهو يبدو من مالمح 

  . وÌه ٔ�نه Óاضب ؤ�نه ال �ريد Éس9-ع، هذاك مايش مشلك شغلو
ولكن ٔ�ن ختاطب املس�شار�ن هبذه الطريقة، فهذه فهيا ٕاهانة لنا اكملني 

هللا ٔ�طلب اللكمة .. مك لس، ال هذاك املس�شار هو اح_اÏ، حنن الربملان
  . خيليك، الس9يد الرئEس، امسح يل الس9يد الرئEس

ونطلب، الس9يد . هذه ٕاهانة موÌة �لم لس وال ميكن السكوت Nلهيا
اBٔرحيية يقدم اعتذار Nىل هذا السلوك، وٕاال فٕاننا  هالوز�ر، ¬كون عند

نطلب رفع اجللسة لالحm اج Nىل هذا املوضوع حىت يقدم اعتذار 
  . �لم لس

        

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئEس اجلل الس9يد رئEس اجلل الس9يد رئEس اجلل الس9يد رئEس اجلل 
  .تفضل اليس اBٔنصاري

        ::::املس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصاري
  . شكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
�رفع اجللسةٔ.  

        ::::))))اس9تاس9تاس9تاس9ت����_اف اجللسة_اف اجللسة_اف اجللسة_اف اجللسة((((الس9يد رئEس اجللسة الس9يد رئEس اجللسة الس9يد رئEس اجللسة الس9يد رئEس اجللسة 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

س9تrٔنف \لس�_ا هذه اOس9تورية، ونعتذر �لرٔ�ي العام عن هذا التوقف 
  .رادي، وس9متر يف \لس�_ا اOس9توريةالال إ 

ٕاذن س9هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �Bٔس9ئ[ املوÌة ٕاىل قطاع 
  ..السؤال اBٓين اBٔول. العدل واحلرÏت

  .تفضل

        ::::املس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمي
  الس9يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
xل يف ٕاطار نقطة نظام �مس فرق املعارضة داxٔتدrل جملس9نا املوقرس.  

  الس9يد الرئEس احملرتم،
�لك ٔ�سف شديد نتrٔسف عن لك ما حصل داxل هاته اجللسة 
اOس9تورية من مشادات ومالس9نات iمIة صادرة عن الس9يد وز�ر 
العدل احملرتم م�ارشة بعد اخلطاب املليك السايم، اâي ٔ�عطى فIه مبناس9بة 

ام الوضع القانوين �لمعارضة افmتاح اOورة ال�رشيعية اخلريفIة رضورة ا�رت 
  .الربملانية وحلقوقها اOس9تورية، ا�هتÇى النطق املليك

  الس9يد الرئEس احملرتم،
حنن كفرق املعارضة، بعد Ûشاور� يف املوضوع، جسلنا حتدي الرئاسة 
من طرف الس9يد وز�ر العدل، والقانون هو اâي يعطي احلق لرئEس 

اجللسة، وال حق �لحكومة يف اجللسة ويعطيه سلطة تقد�رية يف Ûس9يري 
Ûس9يري شؤون اجللسة، وهاذي ما يش Óري قاNدة يف املغرب، قاNدة معمول 
هبا يف �رملا�ت العامل، معمول هبا حىت يف احملامك، ومعمول هبا حىت يف 

  .امجلاNات القروية، رئEس اجللسة هو من يضبط Ûس9يري مسطرة اجللسات
امات �Bٔد املس�شار�ن اâي س�_كر كفرق املعارضة توجIه بعض االهت

و�ملناس9بة قرر� توجIه رساÅ . يÄمتي ٕاىل فريق Éحتاد اOس9توري
احm اجIة ٕاىل الس9يد رئEس احلكومة عام حصل، ولن �كmفي اBٔمر هبذا 
س¹اب من هاته اجللسة اOس9تورية É ٓن نقرر كفرق املعارضةBمر، واBٔا

  . ا«صصة لقطاع العدل
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  . وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس9يد رئEسالس9يد رئEسالس9يد رئEسالس9يد رئEس
هللا خيليك، ال، ال، ما نعطيكش اللكمة هللا خيليك، xليين �مكل 

  .اجللسة هللا خيليك
ٕاذن السؤال اBٓين اBٔول حول م�دٔ� اس9تقاللية السلطة القضائية 

  ..ودورها يف بناء دوÅ القانون واملؤسسات، ٕاذن هذا
السؤال اBٓين الثاين موضوNه التدهور اâي تعرفه احملامك يف بعض 
املناطق، اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Éس9تقاليل، تفضل 

  .اليس اBٔنصاري

        ::::املس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الزمالء اBٔعزاء،

اح_ا يف فرق اÓBٔلبية كذõ مصممون Nىل ٔ�ن تواصل هذه اجللسة 
لEست من حق ٔ��د م_ا، و�متىن ٔ�ن اOس9تورية، Bٔهنا من حق الرٔ�ي العام و 

ينطلق التقIمي ل�س9يري اجللسة من طرف الس9يد الرئEس انطالقا من القانون 
ولEس من التقد�ر، و�لتايل لك خرق �لقانون يعترب خرو\ا عنه ويعطي 

  .الصالحIة للك من ترضر من ذõ لتصويب اBٔمور
ؤ�نطلق اBٓن يف السؤال املو\ه ٕاىل الس9يد وز�ر العدل واملتعلق مبا 
نالحظه يف الفريق Éس9تقاليل من تدهور لبعض احملامك من �حIة البIÄة 
التحتية وكذõ إالماكنيات املتا�ة كفضاءات �لعداÅ و�لمتقاضني و�لعاملني 

ا �عتبار ٔ�ن يف قطاع العداÅ من ٔ�\ل ٕاقرار العداÅ وٕايصال احلقوق Bٔحصاهب
بعض احملامك، الس9يد الوز�ر، كام تعلمون، ؤ�نمت خشص ممارس سابقا يف 
احملاماة واكن يرتدد Nىل ت� احملامك، ٔ�هنا فضاءات ال تليق kسمعة القضاء وال 
تعطي حرمة ملر/دهيا، ف�اBٔحرى �لقضاء اâي هو قطب رk يف لك 

  . óونه سلطة مس9تق[ٕاصالح و� ماكنة ممتزية بعدما ارتقى دس9تورÏ ٕاىل
و�متىن، الس9يد الوز�ر، وNىل غرار ما يقع اBٓن من حوار حول ٕاصالح 
�ن تبادروا ق�ل اس9تüالص النتاجئ ٕاىل اس9تدراك ما ميكن ٔ Åم_ظومة العدا
اس9تدراكه، Bٔن هناك ماكتب \د ضيقة ال ت�سع Bٔحصاهبا وكذõ خصاص 

مل الÁس9يطة، óبري يف املس9تلزمات اBٔساس9ية من ملفات ؤ�دوات �لع
�ٕالضافة كذõ ٕاىل بعض احملامك اليت يه �ديثة البناء، ورمغ ذÛ õشكو 
من اخmالالت óبرية، هذا ال £ساNد Nىل العمل ويؤSر سلبا Nىل القضاء 
اâي £شكو العاملون فIه من اخmالالت óبرية \دا س9يrٔيت الوقت ملناقش9هتا 

 �لجنة اليت Ûرشفون يف ٕاطار اخلالصات اليت س9تفيض ٕاىل التقر�ر الرتóييب
  .Nلهيا اBٓن

ٕاذن اBٓن �ريد ٔ�ن سمع م_مك Nىل اBٔقل حسب إالحصائيات اليت 
تتوفرون Nلهيا، ما يه احملامك اليت Ûشكو وتتطلب تدxال رسيعا من طرف 

  الوزارة من ٔ�\ل ٔ�ن تتوفر Nىل اBٔقل Nىل احلد اBٔدىن �لعمل؟ 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. رشكرا الس9يد املس�شا

        ::::الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى الرمIد، وز�ر العدل واحلرÏت الرمIد، وز�ر العدل واحلرÏت الرمIد، وز�ر العدل واحلرÏت الرمIد، وز�ر العدل واحلرÏت
  .شكرا الس9يد الرئEس

�س9تrٔذن الس9يد رئEس الفريق يف ٔ�ن ٔ�حتدث بع اÅ عن املوضوع اâي ٔ
حصل هذا املساء Bٔقول بrٔنه اOس9تور ينص Nىل اس9تقالل السلط وتوازهنا 

مل ميكن تصور معارضة وتعاوهنا، ولEس هناك يف ٔ�ي دميقراطية يف العا
تت¹دث يف جملس وتقول ما شاء لها هللا ٔ�ن تقول دون ٔ�ن �كون من حق 
احلكومة ٔ�ن جتيب، xاصة ٕاذا اكن ما تقو� املعارضة جمانب �لصواب وفIه 

  .كثري من Éفرتاء لÒٔداء احلكويم وتبEüس �لعمل احلكويم
�شري وما وقع هو ٔ�نه ٕاذا مل �كن من حقي ٔ�ن ٔ�حتدث، مفن حقي ٔ�ن ٔ

�رٔ�يس Nىل ٔ�نين ال ٔ�تفق مع الnم اâي ٔ�مسع، ولEس من حق ٔ��د ٔ�ن 
ميارس Nيل الرقابة لEس فقط Nىل لساين بل حىت Nىل إالمياءة اليت تصدر 

  .عن رٔ�يس
�ما خبصوص السؤال، س9يادة الرئEس احملرتم والنائب العز�ز هو ٔ�ن ٔ

من املشالك �لفعل هناك مشلك البناÏت والتجهزيات اليت تعرف الك�ري 
ل جمهودات óبرية من ٔ�\ل ذ�لÄس9بة حملامكنا، ؤ�ؤكد لمك هنا ٔ�ن الوزارة تب

�قول ٔ Åذ العديد من مشاريع البناء والتوسعة والرتممي والصيانة، هنا بع اIتنف
حممكة  36حمامك اBٓن اليت س9تدشن xالل هذه الس9نة، عند�  3لمك عند� 

مرشوع ما بني بناء  36، عند� س9تعرف ٔ�شغال ما بني بناء وتوسعة وهتيئة
  .2012وتوسعة وهتيئة لس9نة 

مرشوع ما بني بناء وتوسعة وهتيئة،  48مربمج  �2013لÄس9بة لـــــ 
وعند� الس9يد املس�شار الحئة مفص[ يضيق الوقت بتالوة الحئة احملامك 
املعنية هبذه إالحصاءات، õâ سrٔضعها رهن ٕاشار¬مك بعد ا�هتاء هذه 

  .اجللسة
  .اشكر 

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة õ الس9يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اBٔنصاري
�نطلق من الواقع ق�ل ٔ ��شكرا الس9يد الوز�ر Nىل هذه اBٔرقام، ولكن ٔ
اBٔرقام، هذه اBٔرقام تدل Nىل اFهودات اليت تبذلوهنا من ٔ�\ل اس9تدراك 

�¬لكم عن واقع ال حي ٔ ��متل Éنتظار، حبيث ٔ�ن اخلصاص مس9تق�ال، ؤ
Éخmالالت اليت يه موجودة اBٓن ؤ�متىن ٔ�ن تتاح لنا الفرصة يف ٕاطار 
التنظمي القضايئ ٔ�و اخلريطة القضائية، ٔ�ن هناك بعض املراكز هبا حمامك 
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�حسن �ك�ري من احملامك Éبتدائية، وهناك حمامك ابتدائية من املفروض ٔ�ن ٔ
ن يه ماكتب بدون قضاÏ، وهناك حمامك ¬كون فهيا Nدد óبري من القضاÏ ولك

فهيا قضاÏ كثرية وموارد kرشية كثرية ومريدوها كثريون والفضاء ال ي�سع 
  .حىت لنظر ممن يلج ذõ الفضاء

مث كذõ هناك بعض احملامك اليت تتطلب تدxل اس9تع ايل، م�ال 
و �ٔ  5الناظور، امخلEسات، ٔ�� ال ٔ�عرف ٔ�ن حممكة مر Nىل بداية البناء فهيا 

س9نوات والوضعية \د مزرية، مث كذõ احملمكة Éبتدائية مبك_اس، اBٓن  6
�لف سمة، اBٓن  200مك_اس اكنت حتتوي عندما اكنت ت� احملمكة Nىل ٔ

وصلت ٕاىل حوايل مليون واحملمكة الزالت Nىل �الها، البد ٔ�ن تفكروا Nىل 
 اBٔقل ولو عن طريق الكراء ٔ�و عن طريق اس9تدراك ذõ اخلصاص ما

  .ميكن ٔ�ن يعطي ٔ�مال �لعاملني داxل هذا الفضاء
مث امللفات، الس9يد الوز�ر، بعض احملامك ال تو\د هبا امللفات لفmحها، 
املطبوNات Óري مmوفرة، مث كذõ إالماكنيات اليت تعطى لقطاع العدل 
 Åو ٕاذا اس9تعملت ¬كون يف �ا��لÄس9بة لت¹ديث احملامك وال Ûس9تعمل ٔ

  . ق ش9بكة اBٔنرتنEتعطب، اكالتصال عن طري
ٕاذن اح_ا تÄمتناو، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن ¬كون لمك Ûشخيص واقعي، وNىل 

  . اBٔقل التدxل فß ميكن التدxل فIه من ٔ�\ل حتسني الوضع
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل  التعقIب. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلرÏتالس9يد وز�ر العدل واحلرÏتالس9يد وز�ر العدل واحلرÏتالس9يد وز�ر العدل واحلرÏت
  .املس�شار احملرتم شكرا الس9يد

�فIدمك بrٔن احلوار الوطين حول ٕاصالح م_ظومة العداÅ ال شك ٔ�نه ٔ
سE_صب، وهو اBٓن م_صب، Nىل اكفة القضاÏ اليت هتم العداÅ، ومن مضن 
ذõ هناك موضوع البناء والتجهزي والت¹ديث، ومعلوم ٔ�ن \الÅ امل� يف 

�و الهيئة الوقت اâي نصب فIه الهيئة الوطنية ٕالصالح م_ظومٔ Åة العدا
�شار ٕاىل ٔ�نه ي�Äغي ٔ�ن يتضمن امليثاق من ٔ ،Åالعليا ٕالصالح م_ظومة العدا
مج[ ما يتضمن التاكليف املادية، وس9يكون ٕاذن هذا املوضوع من مج[ 

  .املواضيع اليت س9يصدر هبا امليثاق املنتظر
ه �لÄس9بة �لم¹امك اليت تفضلمت �حلديث عهنا، ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا xالل هذ

الس9نة سEمت تدشني حممكة القرص الك�ري، حممكة ابتدائية ٕ�م_تانوت، حممكة 
ابتدائية بÁ_كر�ر، حممكة متارة، وحممكة امخلEسات، وحممكة /ور�رت، ٕاذن 
حممكة امخلEسات ا�هتت ٔ�شغال بناهئا ومل يبق ٕاال تدشEهنا وهو اليشء اâي 

 .س9يحصل ٕان شاء هللا عند هناية هذه الس9نة
ا تفضلمت به من �ديث عن احملمكة Éبتدائية مبك_اس، يف �لÄس9بة مل

ٕاطار فعاليات احلوار الوطين حول ٕاصالح العداÅ اليت سوف تنظم يف 
هناية هذا اBٔس9بوع مبدينة ٕافران ا�يل يه مدينة /بعة ��ا_رة القضائية ملدينة 

مك_اس، سزنور مدينة مك_اس ٕان شاء هللا يوم الثال3ء املق�ل، س9نقوم 
لوقوف Nىل اBٔوضاع العامة لاكفة حمامك مدينة مك_اس وس9نعمل ٕان شاء �

هللا Nىل البحث مع من هيمه اBٔمر من مسؤولني وحمامني وÓريمه عن 
الفضاء املالمئ اâي س9يrٔوي احملمكة املنتظرة، وتrٔكدوا بrٔن موضوع البناءات 
يه مواضيع ٔ�ساس9ية �لÄس9بة ٕالينا، وسوف ٕان شاء هللا نبذل لك 

 Fشخصها يف الواقع ٕان شاء هللا  .هودات املمك_ة من ٔ�\ل ٔ�ن 
  .شكرا

  :الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
شكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه اجللسة، ونmÄقل ٕاىل . شكرا

السؤال اBٓين املو\ه ٕاىل الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة حول إالقالع 
لفريق احلريك، اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن يف ا. الرÏيض �ملغرب

  . تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس9يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الزالت الرÏضة بصفة Nامة ببالد� حتصد الهزامئ تلو اBٔخرى، وترتاجع 
يف سمل الرتتEب اOويل رمغ إالماكنيات املادية الضخمة والوسائل اليت 

دليل Nىل ذõ إالخفاق يف ٔ�وملبياد لندن و¬راجع óرة القدم Ûسخر لها وxري 
املغربية حىت ٔ�صبحت Nاجزة عن مواÌة م_تخبات مغمورة رمغ Éنتصار 

  .الهام يوم ا�Bٔد املايض Nىل م_تخب املوزم�يق
ولوال ضغط الشارع ودور الربملان يف اس9تدNا_مك رفقة رؤساء اجلامعات 

�س وتعيني بد� ٕاطارا مغربيا اâي من ٔ�\ل فك Éرتباط �ملدرب غري 
�عطى اOرس ٕاىل لك من هيمه اBٔمر ؤ�دxل الفر�ة يف نفوس ماليني ٔ

من املس9تفIد من : املغاربة �لتrٔهل ٕاىل العرس إالفريقي، جيعلنا ن�ساءل
  اس9مترار الوضع وهدر املال العام بدون \دوى؟

ال ٕاىل من  لقد �ٓن اBٔوان، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن Ûس9ند اBٔمور ٕاىل ٔ�هلها،
ويف ظل ربط املسؤولية . �رامك الرثوات Nىل حساب دافعي الرضائب

�حملاس9بة، سائلمك، الس9يد الوز�ر، ما هو تقIميمك �لوضع الرÏيض �ملغرب، 
  خصوصا بعد فشل اBٔوملبياد؟

  مىت س9تعلنون عن ٕاقالع حقIقي �لرÏضة الوطنية يف لك ٔ�صنافها؟
  . وشكرا

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

      ::::الس9يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والرÏضة
  .شكرا الس9يد الرئEس
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  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
طبعا ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء الفريق احلريك Nيل 

  .الص[اه-Èم �لرÏضة الوطنية وخمتلف القضاÏ ذات 
�ٓن اBٔوان ٔ�ن Ûس9ند اBٔمور ٕاىل ٔ�هلها، طبعا هذا ورش، اليوم الوزارة 
م_ك�ة Nليه، وكام رصحت يف فرصة فائتة، يعين هذا خIار ال حميد عنه ٕان 

  .شاء هللا واح_ا xايضني فIه
تقIمي الوضع الرÏيض، الس9يد املس�شار، ٔ�ظن ٔ�نه اكنت م_اس9بة Nىل 

-عية، وا�يل فعال اكنت م_اس9بة مس9توى اج-ع جلنة القطاNات Éج
وضعنا فهيا وا�د ال�شخيص دقIق، وهاذ ال�شخيص اكن ن�I ة دÏل وا�د 
العمل مشرتك مع اجلامعات ا�يل شارóت، يعين ا�يل كمتثل ٔ�صناف رÏضية 
ا�يل متثلت يف اBٔلعاب اBٔوملبية بلندن مع ٔ�يضا ا�لجنة الوطنية اBٔوملبية، 

وبني �مللموس ومرة ٔ�خرى ومبا ال يق�ل اجلدل ومقنا بوا�د ال�شخيص دقIق 
�ن هناك فعال اخmالالت كنا ٔ�Nلننا Nلهيا م_ذ اFيء دÏلنا، وطبعا اكنت ٔ
 Åق والش اع ا�يل \اء يف الرساIقOهيا يف ال�شخيص اðمتت إالشارة ٕا

  . امللكIة �ملناظرة دÏل الصüريات
ال�س9يري ويف  مث ٔ�يضا \ات ماكتب Éف¹mاص، بيÄت Éخmالالت يف

التدبري املايل والتقين وإالداري وقس Nىل ذõ، و�لتايل فاملنظومة الرÏضية 
دÏلنا خصها ¬كون عند� الش اNة الاكفIة �ش نقولو بrٔن فعال اكنت مريضة 

  . حباكمهتا واكنت ٔ�يضا مريضة ب�س9يريها كام قلت Nىل مجيع املس9توÏت
 ٔBا اIري، اخلروج يعين املبكر، طبعا هاذ اليش شف_اه مع ٔ&س ٕافريقx

شف_اه ٔ�يضا يف اBٔلعاب اBٔوملبية اxBٔرية، و�لتايل اكنت البد �ش Ûس9تلزم 
  . وا�د الوقفة �ش فعال نوضعو اليد Nىل ماكمن اخللل

إالNالن عن ٕاقالع الرÏضة الوطنية، يف إالقالع ٔ�يضا مت اختاذ وا�د 
معاينة ا�يل  20مقنا بوا�د اFموNة دÏل القرارات بناء Nىل ال�شخيص، Bٔن 

بيÄت فعال Éخmالالت ا�يل كتعاين مهنا املنظومة الرÏضية، وبناء Nىل هاذ 
قرار، لضيق الوقت ما Óاد£ش  15ال�شخيص اxذينا ما يقارب وا�د 

رسدمه Nليمك اكملني ولكن Óري Óادي ٔ�ؤكد Nىل البعض مهنا .  
بعا يف هاذ Éجتاه Bٔن ما تÄساش، الس9يد املس�شار احملرتم، بrٔننا ط 

دÏل وضع الر\ل املناسب يف املاكن املناسب وٕاس9ناد اBٔمور ٕاىل ٔ�هلها، كنا 
وقعنا وا�د امللحق دÏل عقدة اBٔهداف مع وا�د اFموNة دÏل اجلامعات، 
هاذ اجلامعات ا�يل فعال يه \امعات داxل الرشعية واجلامعات ا�يل ٔ�ذنت 

املن¹ة ا�يل كمتنحها الوزارة يعين  ؤ�عطتنا اBٔوراق دÏلها وا�يل تثÁت
\امعة ا�يل  46ٔ�و  45من ٔ�صل  k30شفافIة، العدد وصل تقريبا لوا�د 

\امعة ابقات xارج املنظور اجلديد، ما Óاد£ش نقول  15عند� مبا يعين ٔ�ن 
�يضا دÏل املغرب، طبعا ٔ õ سمح يل نقولÛ اديÓ ل الوزارة ولكنÏفقط د

الثالث ٔ�شهر ا�يل بقت لنا ٔ�و Nىل اBٔقل ما ٔ�عطينامه فرصة كنعتربو هاذ 
تبقى ٕاىل هناية الس9نة ٔ�هنا فرصة ٕالNادة التrٔهيل، ٔ�عطينامه �ش يعاودوا 

  .يؤهلوا راسهم

طبعا مجموNة دÏل القرارات اختذت يف هاذ Éجتاه، وهاذ القرارات يه 
النواة الصلبة دÏل دفرت التحمالت ا�يل كÄش9تغلو Nليه هذي وا�د املدة، 

 ٔB ساوش طبعا راهÄشهر وال  7ن ما ن��شهر واح_ا مازالني كÄش9تغلو Nىل  8ٔٔ
دفرت التحمالت، ٔ�xذ لنا الوقت óبري Bٔنه طبعا Óادي �كون óيحمك وا�د 

ويه ا�يل  2016حىت  2012املدة ا�يل كنت ٔ�رشت لها فرصة فائتة ما بني 
دفرت دÏل كتحمك اOورة اBٔوملبية، و�لتايل مايش ساهل ٔ�ننا فعال خنرجو ب

  .. التحمالت يعين óي¹دد التو\ه العام دÏل الوزارة
  .شكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  تفضل، عندك تعقIب الس9يد املس�شار؟. الوقت ا�هتÇى الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  الس9يد الوز�ر،

óت عن احلق فرمغ ٔ�نين من اÓBٔلبية، فالبد ٔ�ن ٔ�قول احلق، Bٔن السا
  . ش9يطان ٔ�خرس

فاملالحظ ٔ�نه م_ذ تعيE_مك Nىل هذا القطاع، ال يشء مت ٕاجنازه �س9ت?_اء 
التrٔهل ٕاىل ٔ&س ٕافريقIا، بعد تغيري املدرب اâي محل معه رزمة من 
املاليني، بqE املدرب املغريب رش9يد الطاويس، اس9تطاع يف ظرف \د 

وحتسني ٔ�داهئم ورفع  و\زي من زرع روح املواطنة يف صفوف الالعبني
مسعة الكرة املغربية، رمغ ٔ�نه ال يتقايض ٕاال ٔ�قل من ربع الراتب الشهري 

  . لغري�س، وهذا فIه نوع من احmقار الكفاءات املغربية
واملالحظ ٔ�ن كرثة غيا�مك عن الربملان و\لسات رئEس احلكومة، تدل 

اد واشغاال¬مك يف ٔ��مك Óري Èمتني هبذا القطاع، ؤ�ن مه املواطن ونواهبم يف و 
فالرÏضة �لعامل القروي ش9به مغيبة، حبيث ٔ�ن املندوبيات تفmقر . واد �ٓخر

�لموارد الÁرشية ووسائل العمل، وNىل سIÁل املثال جفهة الشاوية ورديغة 
اليت تضم ٔ�ربعة ٔ�قالمي ال تتوفر ولو Nىل س9يارة وا�دة، بل حىت التفاؤل 

العب القرب ٔ�صبحت مغيبة اâي اكن £سود وسط ٔ�حIاء املدن حول م
  . يف �راجممك عكس الوز�ر السابق

�ما احلديث عن ا«ßت، فميكن القول ٔ�ننا ال نعرف من املس9تفIد من ٔ
. ا«ßت اOولية، حIث الزبونية واحملسوبية يه السائدة يف توزيع احلصص

كام ٔ�ن ا«ßت اOولية جيب ٔ�ن تعرف óوطا يف توزيع حصصها Nىل مس9توى 
  .هات وخصوصا ٔ�بناء العامل القروياجل 

  .شكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
 .تفضل الس9يد الوز�ر. ا�هتÇى الوقت الس9يد املس�شار، ٔ�رجوك

        ::::الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÏضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة
  . شكرا الس9يد املس�شار
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طبعا دامئا سrٔح�ك Nىل قول احلقIقة، ولكن Óري احلقIقة ¬كون مس�_دة 
  .Nىل معطيات حصي¹ة ودقIقة

N كرث م_ك حتدثت�ىل العامل القروي وتقول ش9به Óائبة، ٔ�� Óادي منيش ٔ
و�كون ٔ�كرث جرٔ�ة ونقول Ó õائبة متاما، مايش ش9به Óائبة، وهذا ورش 

�يضا ش9تغل Nليهٔ.  
طبعا ٔ�ش9نو در� حلد اBٓن من هنار جIنا؟ ال تظن الس9يد املس�شار 

طل بrٔن الرÏضة وصناNة اBٔبطال كندوزو املاóينة من هنا وكنخرجو ب
   .وا\د، هذا راه معل قاNدي óياxذ س9نني دÏل العمل اجلاد

واليوم Óادي نقول õ وا�د القضية ٔ�كرث من هذا وذاك، ٔ�� Óدا ابغيت 
يش وNد ٔ�كرث من النتاجئ، تنصت لهاذي مزÏن، Nالش؟ Bٔن Óدا ما 
عندEش اخللف ا�يل Óادي ميث� Óدا يف احملطات ا�يل \اية، مع اكمل 

ل õ هاد اليش، وهذا اليوم كنعملو معل قاNدي ا�يل اBٔسف ٔ�ضطر نقو 
  .Óادي يعطي اBٔبطال دÏل Óدا

وهاذ النتاجئ ا�يل ما بغي�ش نواNدك هبا، اNالش؟ Bٔن هاذ العمل اك�ن 
ا�يل óي�س9نا�، ٔ�ش9نو هو هاذ العمل؟ الرÏضة يف املدرسة، الرÏضة يف 

ب يف املاكن اجلامعة، الرÏضة يف اBٔحIاء، وكام قلت الر\ل املناس
املناسب، عند ذõ رمبا مايش اح_ا Óادي نmÄظرو النتاجئ، النتاجئ Óادي 

  . ¬كون ت�س9نا�
Óري ابغيت ٔ�ؤكد بrٔن الرÏضة راه مايش �لسهوÅ اليت كتmÄظروا، راه 
ميكن النتاجئ لن ٔ�حققها ٔ��، ولكن Óادي ٔ�هt اجلو واملناخ اâي س9يعطي 

ارة ولكن ٕاذا اكنت Éس9مترارية Óادي نتاجئ، ميكن ٔ�� ما �كوش يف الوز
¬كون، Bٔن اخلطrٔ دÏلنا هو ٔ�ننا ال نؤمن �س9مترارية املؤسسات وكنüزتلو 
املؤسسات يف اBٔشüاص ويف املنظور دÏل اBٔشüاص، ٕاذا اكنت 
اس9مترارية وكنا صرب� يف هاذ اليش احشال هاذي ونقIنا ونظف_ا كنا Óادي 

  . نلقاو نتاجئ
ف اك�ن ٕارث، اح_ا ما كنقولوش بrٔن حىت �ا\ة ولكن مع اكمل اBٔس

ما تدارت، اكنوا وزراء قاموا ٕ�جنازات هامة واح_ا كرنامكو Nلهيا، ولكن اكينة 
�ش9ياء ا�يل بيÄت Nدم اجلدوى دÏلهأ .  

�لرجوع �لمقاب[ اxBٔرية وا�يل ٔ�هî، �ملناس9بة، املغاربة Nىل هذا الفوز 
Bٔن فكت ذاك العقدة وذاك  وخصوصا Nىل الرمزية دÏل هذا الفوز،

  . إالحساس �ملرارة دÏل الهزمية ا�يل ولف_اها مؤخرا
 ��ٔ õ نت قلت �س9ت?_اء، عنداك £س¹اب��� لن ٔ�قول õ �س9ت?_اء، ٔٔ
ا�يل ج�ت هاذ الفوز هذا، هاذ الفوز \ابتو إالشارات اجلديدة دÏل 

  . احلاكمة اجليدة ودÏل وضع الثقة يف اBٔطر املغربية
  .الس9يد املس�شار وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

نmÄقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس9يد وز�ر الس9يا�ة حول الس9يا�ة 
اOاxلية، وسmEوىل إال\ابة عنه �لنيابة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة، 

ي هو دٔ�� ا�يل عن.. اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل
راه اكنت مراس[ يف اBٔول حول هذا السؤال هذا �ش جياوب Nليه هذا، 

  .الس9يد الوز�ر، تفضل اليس

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  . kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لعط[ الصيفIة الس9يد الوز�ر، مقنا بوضع هذا السؤال ق�ل بداية ا

املاضية، يف بداية شهر ماي املايض، انطالقا من ٔ�ن موضوع الس9يا�ة 
اOاxلية يظل مطرو�ا �س9مترار، مع العمل ٔ�ننا نتوفر Nىل مؤهالت س9ياحIة 
óبرية يف مجيع Ìات ؤ�قالمي اململكة، مبا فهيا املناطق اجلبلية ٔ�و السا�لية، 

Éس9تق�ال مبا يتالءم مع القدرة  Óري ٔ�ننا نالحظ Nدم توفر املرافق ؤ�ماóن
الرشائية ÓBٔلبية املواطنني املغاربة، وهو ما يدفع البعض �لتو\ه ٕاىل اOول 

  . اFاورة وحيرم س9بة óبرية من هذه احلا\ة اBٔساس9ية واملل¹ة
وميكن ٕاذا مت توفري الرشوط الرضورية، س9ميكن ذõ من ٔ�ن \ل 

احلافز �ش الÄس9بة اليت تت ه ٕاىل  املغاربة، بطبيعة احلال، Óادي يتوفر هلم
�ماóن ٔ�خرى، ٕاىل بعض اOول اFاورة، ٔ�ن تقيض العطل دÏلها داxل ٔ

  . بالد� بطبيعة احلال
õâ، �رى، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه مع التطورات ا�يل اكينة اBٓن يتطلب 
بذل Ìود ٔ�كرب ويتطلب ٕاعطاء عناية ٔ�كرب �لس9يا�ة اOاxلية، التطورات 

ا وxالل ما الحظناه بعد رمضان املايض نو\دو وا�د العدد اليت عرف_اه
óبري دÏل املغاربة يف وا�د الفرتة و\زية ا�يل توÌوا �ك�افة «تلف املناطق 
لقضاء العطل دÏهلم، هذا يعين الرضورة تقmيض ٔ�نه جيب Éه-م �لس9يا�ة 

س9تطعو اOاxلية وٕاعطاهئا املاكنة اليت Ûس9تحقها حىت �ش بطبيعة احلال 
نتغلبو Nىل اخللل القامئ ٔ�مام الصعو�ت والتحوالت ا�يل óيعرفها الوضع 
اOويل، الوضع اOويل óيف هو اBٓن يتطلب بطبيعة احلال ٕاذا اقريناه قراءة 

  . مrmٔنية óيتطلب م_ا ٔ�ننا نعطيو العناية ولك العناية �لس9يا�ة اOاxلية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. رشكرا الس9يد املس�شا

        ::::))))نيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ة((((الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة 
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

نيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك Nىل طرح هذا السؤال 
املتعلق �لقطاع الس9يا¼ واملواضيع ذات الص[، وطبعا يعترب القطاع رافعة 
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É ج-عية�لتمنيةÉصادية وmق .  
وجوا� Nىل سؤالمك، البد من التذكري بrٔن احلكومة تضع مضن ٔ�ولوÏهتا، 
طبعا يف الرب�مج، يعين ٔ�ولوية الرب�مج احلكويم اك�ن العمل Nىل مضاعفة 

  . Nدد سفرÏت الس9ياح احملليني من xالل Ûرسيع تنفIذ خمطط بالدي
اعمتدت الوزارة يف ٕاطار تنفIذ و�لنظر Bٔمهية مؤهالت السوق احمللية، 

ٕاسرتاتيجية لتمنية الس9يا�ة اOاxلية، ¬ر¬كز هذه إالسرتاتيجية  2020رؤية 
�ساسا Nىل احملاور التاليةٔ:  

  ٕانعاش وتÄش9يط الس9يا�ة اOاxلية؛  - 1
 ضامن توزيع ٔ�فضل Nىل مس9توى Ìات اململكة؛   - 2
 . xلق م_توج س9يا¼ يتالمئ وخصوصيات الساحئ املغريب - 3

عا خمطط بالدي، كام تعلمون، الس9يد املس�شار، اâي مت وهيدف طب
حمطات س9ياحIة موÌة �لساحئ الوطين وكذا توفري  8اع-ده ٕاىل اع-د 

عرض Nىل شلك قرى وخمßت س9ياحIة، و�متثل هذا املنتوج الس9يا¼ يف 
ٕاقامات ف_دقIة ٔ�فقIة، وهنا ٔ�جIب Nىل السؤال دõÏ يعين فß هيم اBٔمثنة 

  .ٕاىل هذه البىن التحتية الس9ياحIةوالولوج 
درمه  500و 300ٔ�وال هناك الشاðهيات والفIالت بrٔمثان ترتاوح ما بني 

دÏل اBٔفراد،  يعين  �5لشقة، ٕاذن فاش كنحس9بو ٕاذا لقIنا العائ[ دÏل 
درمه �لفرد، الف_ادق ترتاوح ٔ�مثنهتا ٔ�يضا ما  100و 60اðمثن تيرتاوح ما بني 

اليوم، ٕاىل \انب خمßت س9ياحIة يرتاوح اðمثن درمه يف  400و 200بني 
  .درمه طبعا �لماكن يف اليوم 150و 100دÏلها ما بني 

ومواóبة مع هذه إالجراءات، مت ٔ�يضا ٕا�داث مرافق �لتÄش9يط والرتفIه 
وكذا حمالت جتارية، Bٔن ٔ�يضا هذه البIÄات الس9ياحIة Èمة، ولكن ٕاذا ما 

ط فرمبا كتكون ما اكفIاش و�لتايل اكش وا�د املضمون وما اكش التÄش9ي
مت ٔ�يضا Éس�xر يف هذا اجلانب ا�يل óهيم التÄش9يط، õâ مت افmتاح ٔ�ول 

 2011حمطة س9ياحIة من هذا النوع يف مدينة ٕافران xالل شهر فربا�ر 
رس�ر، Nىل ٔ�ن يمت فmح  7000بوا�د الطاقة اس�Iعابية تقريبا تصل ٕاىل 

  . ق�ل الصيف املق�ل ٕان شاء هللا حمطة \ديدة ٕ�مييودار بrٔاكد�ر
ومن املرتقب ٔ�ن يمت ٕاجناز حمطات ٔ�خرى، مكحطات س9يد العابد 

�لناظور وكذõ حمطة املهدية، اليت ٔ�رشف  "ءس املا�ٔ ر "�جلديدة وحمطات 
ومن . ٔ�xريا Nىل تدشEهنا صاحب اجلالÅ امل� محمد السادس نرصه هللا

ني املغاربة بصفة Nامة وNىل شrٔن هذه احملطات ٔ�ن تليب �اجIات املواطن
  . و\ه اخلصوص ذوي اxOل احملدود

ومن \انب �ٓخر، معلت الوزارة Nىل ٕاعطاء انطالقة FموNة من 
العمليات التحفزيية، هتدف ٕاىل Ûشجيع الس9يا�ة اOاxلية طبعا بrٔسعار 

، وقد مت وضع �ٓليات "كنوز بالدي"مق�وÅ وم_خفضة من xالل �ر�مج 
لهذه العمليات وٕا�داث بوابة ٕالكرتونية طبعا بتÄس9يق مع ال�سويق والرتوجي 

  . القطاع اخلاص
ورافعة �لتمنية  أ�ساس9ي -كام ٔ�سلفت- حموراو�عتبار الس9يا�ة اOاxلية، 

احمللية، فالوزارة م_ك�ة Nىل ٕاجناز نوادي بالدي Nىل الصعيد الوطين، طبعا 
�كرث مالءمةٔ µهبدف تنويع العرض وجع...  

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئEس اجل الس9يد رئEس اجل الس9يد رئEس اجل الس9يد رئEس اجل 
  .هناك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  الس9يد الوز�ر، 

، هو �ر�مج ٔ�كد الفشل دÏلو "كنوز بالدي"ٔ�وال فß يتعلق برب�مج 
Bٔس9باب ال داعي óâرها، بطبيعة احلال كنعرفو ٔ�نه اÓBٔلبية دÏل ٔ�ر�ب 

العتبارات ال داعي �لتفصيل فهيا،  الف_ادق، بطبيعة احلال ما كEس9تاج�وش
  .ما تEش9تغلش "كنوز بالدي"�خmصار ٔ�نه �ر�مج 

كذõ املالحظة الثانية ا�يل عند� هو كنالحظو ٔ�ن اBٔ\انب، الس9ياح 
درمه، يف  270جنوم óيrٔديو حوايل  5اBٔ\انب ا�يل óيجيو �لف_ادق ذات 
ال Bٔس9باب درمه، بطبيعة احل �2000ني املواطن املغريب óيrٔدي حوايل 

معروفة، هذا تيجي تيrٔدي مثن ٔ�قل، اليش ا�يل óيüيل بطبيعة احلال صعوبة 
  .�لÄس9بة �لس9يا�ة اOاxلية

فß يتعلق �ليش ا�يل ٔ�رشت � حول �ر�مج بالدي، طبعا اBٓن مت 
املناطق ا�يل توفروا  3الشطر دÏل ٕافران، ٔ�اكد�ر واملهدية، حلد اBٓن هاذو 

دÏل  3رية ما ÓادÏش �لرسNة املطلوبة، ٕاذن اBٓن، كÄشوفو ٔ�ن الوت
دÏل احملطات ا�يل وصلنا لها، ٕاذن خص  3حلد اBٓن  8احملطات، ذóرتو 

Ûرسيع الوترية، Bٔن óيف رشت سابقا ٔ�ن احلا\ة اBٓن يه تتطلب Ûرسيع 
  .Éه-م كام ٔ�رش� �لس9يا�ة اOاxلية

ضعية ا�يل �يق يل كذõ، ملاذا؟ امسح يل ٕاذا رجعت، اNالش الو 
جنوم؟ هذاك اBٔج_يب óيفاش تيجي بطبيعة احلال  5تيعرفوها الف_ادق دÏل 

تيكون جحز من xارج الوطن، يف �ني ٔ�ن املواطن املغريب من بعد ما 
تيجي تيو\د الف_ادق بطبيعة احلال óياxذ اBٔمثنة دÏلها احلالية، اBٓخر يعطى 

  .� وا�د Éمmياز العتبارات معروفة
احلال، ما هيمنا من طرح_ا لهذا السؤال هو ما الحظنا،  óيف ما اكن

وهذا ما ٔ�رشت � يف السابق، ما الحظناش يف هاذيك الفرتة الو\زية ا�يل 
الحظنا من بعد رمضان وا�د العدد óبري من املواطنني ا�يل الحظنامه 
تيق�لوا �ك�افة Nىل خمتلف املناطق، معناه جيب ٔ�نه ¬كون وا�د اFهود 

  .يع لتوفري اBٔماóن دÏل Éس9تق�ال ا�يل موÌة �لس9يا�ة اOاxليةج�ار ورس
  .وشكرا

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

        ):):):):نيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ةنيابة عن الس9يد وز�ر الس9يا�ة((((الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة الس9يد وز�ر الش9باب والرÏضة 
كنوز "Óري �ش �رجع ٕاىل التجربة دÏل . شكرا الس9يد املس�شار
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ال ٔ�عتقد، رمبا ما بلغ�ش الكامل، وطبعا فاش تتكون يش ، فشل، "بالدي
جتربة \ديدة كتعطى Éنطالقة دÏلها يعين نقدر نعرتف õ بrٔن ميكن ما 

ولكن كنعطيو لراس9نا الوقت �ش نوقفو يف حلظات  %100تنجحوش فهيا 
لتقIمي هذه التجربة ورمبا ٕالصالح ما ميكن ٕاصال�ه، يعين فشل لكي ال، 

  .ت ٔ�ش9ياء ا�يل خصها يعاد فهيا النظر وهذا يشء ٔ�óيدولكن رمبا اكن
Ûرسيع الوترية �لمحطات الس9ياحIة هذا يشء ٔ�óيد، الوزارة م_ك�ة يف 

ساوش راه اكن وا�د الس9ياق xاص ا�يل Û Äرسيع هذه الوترية، وطبعا ما ن 
Nاشو املغرب، وا�يل xىل رمبا ٔ�ن هاذ الوترية اكنت تrٔخرت حبمك التحوالت 

  . ا�يل مرينا مهنا، وا�يل كتعرفوا الس9يد املس�شار احملرتموهاذ الظرفIة 
Nىل لك، اك�ن نقط ا�يل جسلت وÓادي نبلغوها ٕان شاء هللا وÓادي 
�كون فعال �Éك�اب ا�يل óهيم Nىل زوج دÏل النقط يه ال�رسيع دÏل 

  . الوترية �لمحطات الس9ياحIة ٕان شاء هللا يف ربوع اململكة
  .حملرتموشكرا الس9يد املس�شار ا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ونmÄقل ٕاىل اBٔس9ئ[ املوÌة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، وسmEوىل إال\ابة 
عهنا �لنيابة الوز�ر املنتدب امللكف �ملزيانية، والسؤال اBٓين اBٔول حول 

اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك . Eشاكٕاجناز نفق تزيي نت 
  .لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  . kسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئEس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
قطع تزيي نتEشاك Nىل الطريق بعد �ادثة السري املؤملة اليت شهدها م

الوطنية الرابطة بني ورزازات ومراEش يف بداية شهر ش9تÄرب واليت ٔ�ودت 
وجرح �ٓخر�ن، ٔ�عيد ٕا3رة موضوع �اÅ الطرق  اخشص 42حبياة ٔ�زيد من 

الوطنية ووعورة البعض مهنا، xاصة مقطع تزيي نتEشاك، اâي �ٓن اBٔوان 
لنقل مسؤوليهتا ٕالخراج هذا لتتحمل اOوÅ وخصوصا وزارة التجهزي وا

النفق ٕاىل �زي الوجود، واâي لن ينحرص مفعو� إالجيايب Nىل اجلنوب 
يف ربط الشامل املغريب  -ال حماÅ-الرشيق �لمملكة فقط، لك_ه سEسامه 

  .جبنوبه من Ìة وكذا ربطه بعمقه إالفريقي من Ìة ٔ�خرى
د �ادثة سري مقطع بع: وNليه، سائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، كام ييل

تزيي نتEشاك املؤملة مؤخرا، ٔ�مل تتغري بعض ق_اNات اOوÅ ووزارة التجهزي 
والنقل Nىل و\ه اخلصوص حول رضورة ٕاجناز هذا املرشوع الطريق 

  املهيلك؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ملعاجلة هذا امللف؟ 

  .وشكرا الس9يد الرئEس

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .لس9يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك ا. شكرا

الس9يد ٕادر£س اBٔزالس9يد ٕادر£س اBٔزالس9يد ٕادر£س اBٔزالس9يد ٕادر£س اBٔزيميميميم Éدر£يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد  Éدر£يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد  Éدر£يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد  Éدر£يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد 
        ):):):):نيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقل((((امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية     ،،،،واملاليةواملاليةواملاليةواملالية

  .شكرا الس9يد الرئEس
kسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل وسمل Nىل س9يد� محمد وNىل �ٓ� وحصبه 

�مجعنئ.  
ؤ�تقدم �جلواب �مس ٔ�} وز�ر التجهزي والنقل Nىل ٔ�شكر يف البداية 

  . اBٔس9ئ[ املتعلقة هبذا القطاع
�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني يف الفريق احلريك حول هذا السؤال ٔ
ا�يل يف احلقIقة ٔ�صبح سؤÉ مل¹ا، حبمك ٔ�ن هذه الطريق الرابطة بني 

ادثة املؤملة ورزازات ومراEش تعEش ٕاóراهات مmعددة، اكنت هذه احل
واâي ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاليه ٔ�ن . املؤسفة من بني جتليات هذه إالóراهات

احلكومة مقmنعة ٕ��داث هذا النفق لعدة اعتبارات، من بEهنا السالمة 
الطرقIة والسالمة دÏل اBٔرواح دÏل املواطنني، ولكن كذõ القmناعها بrٔن 

ية املهمة Nىل املنطقة هذا النفق � من الت ليات Éقmصادية وÉج-ع 
  .اجلنوبية Eلك

بطبيعة احلال حنن انطلق_ا من رصيد قامئ ٔ�ن هذا النفق اكن قد تصدت 
� احلكومة السابقة بدراسات ٔ�ولية ؤ�قول \د ٔ�ولية، اليت ٔ�بدت بطبيعة 
احلال ٔ�ن هناك \دوى اقmصادية واج-عية لهذا النفق، اBٓن حنن بصدد، 

يلية، Bٔن ا�يل هو Èم يف هذا النفق هو ٔ�نه انطلق_ا يف ٕاNداد دراسة تفص 
بIÄة حتتية صعبة وصعبة �لغاية، نظرا لصعوبة اFال اجلغرايف ا�يل يه 
موجودة فIه، و�لتايل انطلق_ا يف ٕاNداد دراسة تفصيلية سواء يف تصممي 
النفقني ووا�د اFموNة دÏل اBٔمور، هذا النفق بطبيعة احلال س9ميتد Nىل 

  .óيلومرتات 10
Éس9تmÄا\ات دÏل اOراسات اBٔولية من حIث اللكفة، كذõ اللكفة 
Èمة، و�لتايل ال ميكن اOوÅ س9تقوم مبجهود، ولكن كذõ نفكر يف ٕاطار 
دÏل مرشوع قانون اâي س9يعرض Nىل الربملان املوقر فß يتعلق �لرشاكة 

د دÏل اOوÅ بني القطاع العام والقطاع اخلاص ٔ�ن يمت ٕاجناز هذا النفق مبجهو 
  .ولكن كذõ يف ٕاطار الرشاكة مع القطاع العام والقطاع اخلاص

وهناك ٔ�وال إالطار القانوين \اهز وس9يعرض قريبا، ولكن اك�ن هناك 
اتصاالت يف هذا إالطار، Bٔن اOراسات ٔ�فضت ٕاىل ٔ�ن هذا النفق اللكفة 

ت دÏلو إالجاملية، ومرة ٔ�خرى انطالقا من دراسات ٔ�ولية، اOراسا
مليار درمه دÏل  10التفصيلية مل نصل ٕاىل ال-م دÏلها، س��لغ ٔ�كرث من 

بطبيعة احلال املدة دÏل Éجناز . اللكفة انطالقا من دراسة ٔ�ولية مرة ٔ�خرى
  . س9نوات 10و 7يه مدة óبرية، تقريبا ما بني 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

14 

�كتو�ر 16( 1433 لقعدةذو ا 29ٔ 2012( 

ٕاذن اخلالصة دÏل القول ٔ�ن احلكومة Èمتة هبذا اBٔمر يف ٕاطار مقاربة 
م�نية Nىل ٔ�ن اOوÅ ملزتمة ولكن يف ٕاطار رشاكة بني القطاع العام  \ديدة

  .والقطاع اخلاص نظرا العتبارات Èمة لهذا النفق
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIب الس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس9يد الرئEس احملرتم

 شكرمك الس9يد الوز�ر Nىل جوا�مك، لكن م_ذ مدة وحنن سمع بوجود 
دراسات ٔ�جنزت حول هذا النفق، مما حييلنا Nىل ال�ساؤل حول مدى وجود 
هذه اOراسات فعال، وٕان اكنت موجودة من ¬لكف ٕ�جنازها؟ وما يه 

  نتاجئها؟
زيي الس9يد الوز�ر احملرتم، ٕان اكن العائق املطروح �لÄس9بة الجناز نفق ت

نتEشاك هو Nائق مايل كام يبدو، فهناك رشاكت دولية مس9تعدة ðمتويل هذا 
الورش الك�ري Nىل ٔ�ساس اس9تüالص ٔ�موالها من املبالغ احملصل Nلهيا مقابل 
Éس9تغالل والتنقل Nرب هذا النفق، كام ٔ�ن هذا النفق ميكن اس9تغال� يف 

ٕاجيا� Nىل اجناز خط �لسكك احلديدية، وهو ما ينعكس بطبيعة احلال 
  .الس9يا�ة �ملنطقة وNىل ¬منيهتا

 9هذا السؤال، الس9يد الوز�ر، جير� �لت¹دث عن \لسة ماضية يوم 
حول وضعية الطرق �Bٔقالمي اجلنوبية، الس9يد الوز�ر، بلغ  2012يوليوز 

الزمIل دõÏ بrٔنه م_ذ شهر يوليوز ووضعية الطرق �Bٔقالمي اجلنوبية بقIت 
مل¹ة ٔ�ن يمت ٕاصالح هذه احملاور الثالثة من مدينة  Nىل �الها، والساكنة

اOاN ]xرب مدينة بو\دور حىت مدxل ب�ية املرىس، ومن مدينة طرفاية 
حىت مدxل مدينة طان طان، اك�ن مقطع 3لث من مدينة اOاx[ اجتاه 
بوابة اململكة مع ٕافريقIا ا�يل يه الكراكرات، مازالت الوضعية مزرية، اك�ن 

هور حوادث السري مميتة، اك�ن س9بة óبرية يف ارتفاع حوادث يف هذه الش 
  . السري

اك�ن مرشوع �ٓخر، الس9يد الوز�ر، الزمIل دÏلمك Nارف، وهو ابغينا 
يف اجتاه  40التعجيل ٕ�خراج مرشوع تثIÄة الطريق من النقطة الكIلومرتية 

]xاOمدينة ا.  
  . شكرا الس9يد الرئEس

بة هذا احلادث اBٔلمي نطلب م_مك �ش الس9يد الرئEس احملرتم، �ملناس9 
  . نقراو الفاحتة ¬رحام Nىل ٔ�رواح هاذ ا�BٔرÏء

  .وشكرا الس9يد الرئEس

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

و دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محاطَ الرنَا الصِّراهد ينتَعنَس اكإِي
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

منيآ .الضَّالِّين .  

 لَىع الَمسو فُونصا يمع زّةالْع بر كبر انحبسدمالْحو ينلسرالْم 
بر للّه ينالَمالْع.  

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر. ولو ٔ�هنا \اءت مrmٔخرة

الس9يد  الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس9يد  الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس9يد  الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس9يد  الوز�ر املنتدب Oى وز�ر Éقmصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
        ) ) ) ) ::::نيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس9يد وز�ر التجهزي والنقل((((

  .شكرا الس9يد الرئEس
اسات اBٔولية الس9يد املس�شار احملرتم، فß يتعلق �لنفق، قلت ٔ�ن اOر 

موجودة، وبطبيعة احلال ٕاذا قلت موجودة فهÇي موجودة، واليت قامت هبا 
يه وزارة التجهزي والنقل يف عهد احلكومة السابقة، وصلت ؤ�عطيتك 
النتاجئ دÏلها ٕاىل الشلك دÏل النفق وٕاىل التجهزي دÏل النفق وٕاىل اللكفة 

  . إالجاملية دÏل النفق
Oٓن ما حنن بصدده هو اBن هذا املرشوع مرة اBٔ ،راسة التفصيلية

�خرى لEس �لسهوÅ مبا اكن، مرشوع صعب ال من الناحIة التق_ية، وال ٔ
من الناحIة املالية، وال من الناحIة دÏل التنفIذ، و�لتايل البد من توفري 

  .رشوط الن اح
¬لكممت Nىل ٔ�ن هناك رشاكت Èمتة �الس�xر يف هذا اFال، õâ قلت 

OوÅ س�_خرط وملزتمة ولكن كذõ يف ٕاطار التعاون والرشاكة بني ٔ�ن ا
القطاع العام والقطاع اخلاص، و¬لكمت Nىل مرشوع قانون اBٓن معد وهو 
اBٓن عند اBٔمانة العامة �لحكومة وس9يعرض قريبا من ٔ�\ل التrٔسEس دÏل 

  .    إالطار القانوين ملثل هذه الرشااكت
يت ٔ�Sرمتوها، ٔ�حطت Nلام هبا سrٔجسلها فß يتعلق �لنقاط اBٔخرى ال

  .وسrٔقدÈا �لس9يد الوز�ر Bٔهنا ال تدxل يف نطاق السؤال
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسةالس9يد رئEس اجللسة
  .ٕان شاء هللا.. ٕاذا اكنوا إالخوان مmفقني ما عند£ش مشلك.. شكرا

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةٕاذن 


