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  )2012 نومفرب 7  (1433 ذو احل!ة 22 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس  ،محمد الش?يخ بيد هللا ا:كتوراملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وا:قFقة  الرابعة الساNة ، ابتداء منساعتان وس?بع عرشة دقFقة: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  . بعد الزوال السابعة

تقدمي اSٔجوبة Nىل اSٔس?ئV املتعلقة Uلس?ياسة العامة من  ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل
   .ق^ل الس?يد رئBس احلكومة

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

        ::::املس�شار ا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئBس اCلس
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس?يد�ن الوز�ر�ن،

  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من ا:س?تور، خيصص  100معال بlٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
اCلس هذه اجللسة لتقدمي اSٔجوبة Nىل اSٔس?ئV املتعلقة Uلس?ياسة العامة 

النقل بني انتظارات النقل بني انتظارات النقل بني انتظارات النقل بني انتظارات """"من ق^ل الس?يد رئBس احلكومة احملرتم حول موضوع 
  . """"املواطن وٕا{راهات الواقع ورها|ت الت}ديثاملواطن وٕا{راهات الواقع ورها|ت الت}ديثاملواطن وٕا{راهات الواقع ورها|ت الت}ديثاملواطن وٕا{راهات الواقع ورها|ت الت}ديث

وقد مت حتديد التوقFت الزمين ا�صص �لفرق الربملانية بعد مشاورات 
واسعة بني السادة رؤساء الفرق الربملانية احملرتمني والسادة ٔ�عضاء املك�ب 

 3احملرتمني والس?يد رئBس احلكومة احملرتم، وقد مت تقليص املدة الزم�ية من 
ناس?بة ٔ�ن ٔ�قدم ؤ�ود هبذه امل . دقFقة 21دقFقة ٕاىل ساعتني و 24ساNات و

  . هلم الشكر Nىل تعاوهنم مع الرئاسة يف هذه املر�V �نتقالية ا:قFقة
وق^ل الرشوع يف تناول اSٔس?ئV املدرTة يف Tدول اSٔعامل، ٔ�عطي 
اللكمة �لس?يد اSٔمني ٕالطالعمك Nىل التوقFت الزمين ا�صص �لفرق 

�ماممك حييص هذا  الربملانية و�لمجموNات الربملانية، والعداد إاللكرتوينٔ
  .التوقFت بصفة تنازلية

  .اللكمة �لس?يد اSٔمني. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلس
 �ٓ�dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل س?يد| محمد وNىل 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس?يد الرئBس احملرتم

�ن ٔ�ذ{ر السادة ٕاذن ق^ل الرشوع يف Tلس��ا املباركة هاته، امسحوا يلٔ 
رؤساء الفرق واCموNات UلتوقFت إالجاميل ا�صص هلم يف هذه اجللسة 

  :لطرح السؤال والتعقFب، وهو اكلتايل
  دقFقة؛ 47 :الس?يد رئBس احلكومة

  دقFقة؛ 16: فريق اSٔصاª واملعارصة
  دقFقة؛ 13: الفريق �س?تقاليل

  دقائق؛ 9: الفريق احلريك
  دقائق؛ 9: لٔ±حرارفريق التجمع الوطين 

  دقائق؛ 8: الفريق �شرتايك
  دقائق؛ 7: الفريق ا:س?توري

  دقائق؛ 7:فريق الت}الف �شرتايك
  دقائق؛ 7: الفريق الفFدرايل

  دقائق؛ 3: مجموNة �حتاد املغريب �لشغل
  .دقFق�ان: مجموNة �حتاد الوطين �لشغل
  .ولمك اللكمة الس?يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
 ٓSتفضل اليس الرايض.. ن �لس?يداللكمة ا.  

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايض
  .شكرا الس?يد الرئBس احملرتم

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شارون،

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .هللا خيليك، يف ٔ�ي ٕاطار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايض
يف ٕاطار نقطة نظام، الس?يد الرئBس، نقطة نظام تتعلق هبذه اجللسة ٔ�و 

  . SٔUحرى مبدى مرشوعية الصيغة التنظميية لها
من ا:س?تور حيمتل  100قلنا ونؤكد، الس?يد الرئBس، ٔ�ن الفصل 

  : تlٔويلني
 اSٔول وهو املتبع م�ذ ٔ�ول Tلسة ملساءª رئBس احلكومة احملرتم؛ -
يت}دث عن  100ٔ�ن روح وم�طوق الفصل التlٔويل الثاين، يعترب  -

 . ٕاذا مسحت، الس?يد الرئBس، جناوب.. حضور

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .Çادي حنيدها Ä من التوقFت دÄÅ.. شكرا، ٔ�جFب، ٔ�جFب

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايضاملس�شار الس?يد ٕادر¹س الرايض
  . الس?يد الرئBس، نقطة نظام ما فهياش هللا �ريض Nليك

يت}دث عن حضور  100التlٔويل الثاين يعترب ٔ�ن روح وم�طوق الفصل 
رئBس احلكومة مرة لك شهر لٕالTابة عن اSٔس?ئV اليت يطرÊا الربملانيون 
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Ïالل اجللسات اخلاصة SٔUس?ئV الشفهية، وختضع لنفس القواNد التنظميية 
  . اخلاصة SٔUس?ئV الشفوية من حFث التوقFت ومن حFث الطريقة

دد ٕا5رة هذا املوضوع من Ïالل نقطة نظام، لس?نا، الس?يد ٕاننا جن
الرئBس، ضد ٔ��د ٔ�و ضد Ðة، ال حنمل املسؤولية ال �لس?يد الرئBس، وال 

  . �لس?يد رئBس احلكومة، وال Sٔي اكن
حيمتل قراءتني، ؤ�عتقد ٔ�ن اجلهة ا�ول لها  100ما نؤكد Nىل ٔ�ن الفصل 

يه احملمكة ا:س?تورية ٔ�ي  دس?تورÅ احلسم يف التlٔويل الصائب �لفصل
  . اCلس ا:س?توري �اليا

ªن ا:س?تور ال خيول إال�ا�ٕاال UلÔس?بة �لنصوص ال�رشيعية، ؤ�ن  ومبا ٔ
اSٔمر هنا يتعلق Uٕجراء تطبيقي �Õس?تور، هنا ٔ�وTه دعوة صادقة ٕاىل 
الس?يد رئBس احلكومة احملرتم والس?يد رئBس اCلس ا:س?توري لالجهتاد يف 

  . صيغة املالمئة من ٔ�Tل احلسم ا:س?توري يف املوضوعالبحث عن ال 
ال نقول ٔ�ن هذه اجللسة دس?تورية ٔ�و Çري دس?تورية، ولكن نقول ٔ�ن 
هناك ختوف تتقامسه معنا فعاليات س?ياس?ية ؤ�اكدميية Nىل ٔ�ن Tلسة 
مساءª رئBس احلكومة هبذه الصيغة Üكون Çري دس?تورية، وبعدم احلسم يف 

عن التزنيل Çري املتوافق Nليه �Õس?تور،  ذÄ س?نكون مجيعا مسؤولون
  .Sٔن لمك وÐة نظر ولنا وÐة نظر خمالفة
  .ٕاذن، الس?يد الرئBس، الáم واحض

        ::::الس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن �ليس عرشان. شكرا، هللا خيليك ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشان
  .شكرا الس?يد الرئBس

الس?يد اSٔمني رٔ�يته ٔ�عطى للك فريق وا�د احلصة  Çري يف التالوة دÅل
دÅل الوقت واCموNات كذÄ، وما ذ{رش اCموNة دÅل احلركة 

  ..ا:ميقراطية، واش ابغيتو حترمو| حىت

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .ال فعال مل نتوصل بlٔي سؤال من مجموNة احلركة �جåعية ا:ميقراطية

        ::::املس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشان
  .Ôشما ميك 

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .طبعا ميكن، هللا Å ودي، شكرا

  .اSٔصاª واملعارصة، تفضل :اللكمة اSٓن Sٔول م�دÏل

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمس
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ...فريق نlٔمل يف

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
من بعد من بعد، ال ٔ�عطيت اللكمة، �مكل اSٔصاª  ..بدٔ�| يف العمل

ونعطيك اللكمة، �مكل اSٔصاª واملعارصة اللكمة، هللا خيليمك ا�رتموا 
  . الرئاسة، اSٓن بدٔ�ت اSٔصاª واملعارصة وبعدها نعطيمك اللكمة

  .تفضل، Nاود التوقFت

        ::::اهلمساهلمساهلمساهلمس    املس�شار الس?يد عبد الكرمياملس�شار الس?يد عبد الكرمياملس�شار الس?يد عبد الكرمياملس�شار الس?يد عبد الكرمي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  الس?يد رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

نlٔمل يف فريق اSٔصاª واملعارصة ٔ�ن èشلك هذه اجللسة انعطافة Tديدة 
وممتزية عن اجللسات السابقة، حىت نعطي لهذه اSٓلية الرقابية مضامFهنا 

�íحهتا الوثيقة ا:س?تورية لفاحت يوليوز احلقFقFة اليت ٔ2011.  
وUلنظر Sٔمهية وراهنية موضوع قطاع النقل ؤ�مام جحم املشالك 
و�خ�الالت العميقة اليت يتخبط فهيا هذا القطاع، حFث ت�شعب وتتعدد 
اجلوانب اليت ميكن التطرق ٕاôهيا سواء تعلق اSٔمر Uلنقل الطريق ٔ�و 

فٕاننا يف فريق اSٔصاª واملعارصة ن�Ôظر من ، يالسكيك ٔ�و البحري ٔ�و اجلو 
الس?يد رئBس احلكومة ا÷ي عود| Nىل تقدمي خطاب Nام وفضفاض بlٔن 
يلزتم معنا هذه املرة بتقدمي ٔ�جوبة دقFقة وواحضة Üرتبط ارتباطا م^ارشا 
 Vس?ئSٔوا Åل مسؤول مع القضاNته يف تفاÅمبوضوع النقل وٕاشاكالته وحتد

  .ة الربملانيوناليت يطرÊا الساد
�س?ئلتنا يه اكلتايلٔ:  

�وال، بعد ما يقارب الس?نة من حتملمك مسؤولية تدبري الشlٔن احلكويم، ٔ
هل ميكن لمك ٔ�ن تقدموا �لرٔ�ي العام الوطين صورة واحضة ودقFقة عن واقع 
قطاع النقل وجحم �خ�الالت املالية وإالدارية وطبيعة املعوقات 

 اليت Üك^ح ٕارادة إالصالح املعلن عنه؟ والصعوUت الüرشية واملؤسساتية
5نيا، ٔ��ن وصلمت بعد مرور س?نة تقريبا من حتملمك �لمسؤولية احلكومة 
يف جماالت حتقFق وتطبيق تعهداÜمك والزتاماÜمك ٔ�مام الشعب املغريب ف� 

 خيص �ل مشالك النقل احلرضي والقروي وف� بني املدن واجلهات؟
التÔس?يق والتعاون بني خمتلف القطاNات 5لثا، ما يه �دود التاكمل و 

 احلكومFة املعنية �لهنوض بقطاع النقل؟
رابعا، ما يه اخلطوط الكربى ٕالسرتاتيجيتمك املعمتدة يف ٕاجياد �لول 

 لٔ±زمة العميقة اليت يتخبط فهيا قطاع النقل مبختلف جماالته؟
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قل اليت قطعها وز�رمك الويص Nىل قطاع الن Ïامسا، ما مlٓل �لزتامات
والتجهزي الس?نة الفارطة مبناس?بة م�اقشة مرشوع القانون املايل لس?نة 

�ر|مج "، ت� �لزتامات اليت عرضها Nلينا يف وثيقة حتمل عنوان 2012
  ، الزتامات جيب ٔ�جرٔ�هتا والوفاء هبا؟"2012العمل لس?نة 

سادسا، خبصوص مدونة السري، ما هو تقFميمك لهذه التجربة بعد دخولها 
  لثانية �زي التطبيق؟ وٕاىل ٔ�ي �د مت تفعيل لك مق�ضياهتا؟الس?نة ا

سابعا، بعد الض!ة إالNالمFة اليت ٔ��د�ا �رش لواحئ مlٔذونيات النقل 
اليت مل Üكن يف نظر| سوى جعجعة فارÇة، ن�ساءل اليوم ٔ�ال يدل ذN Äىل 
�ن احلكومة مل èس?تطع وضع ٔ�صبعها Nىل ٔ�صل ا:اء وNدم ام�الها ملقاربة ٔ

  اتية م�دجمة ومشولية حملاربة الفساد يف هذا القطاع؟حاكم
5م�ا، ما هو مصري الس?ياسة ا�ليربالية اليت هنجهتا احلكومة يف مFدان 

؟ وٕاىل ٔ�ي �د توا{ب هذه الس?ياسة 2004النقل اجلوي ابتداء من فربا�ر 
  ؟2020اSٔهداف املرسومة يف القطاع الس?يا� يف ٔ�فق 

ومة يف ٕاصالح القطاع املينايئ والنقل íسعا، ما يه ٕاسرتاتيجية احلك
البحري �لبضائع؟ وٕاىل ٔ�ي �د سBسامه هذا القطاع يف دمع �س��ر 

  والرفع من تنافس?ية �ق�صاد الوطين؟
و اجلواب امللموس ا÷ي تقدمونه ملغاربة العامل �ل!الية Nارشا، ما ه

وصا البحري املغربية املقمية يف املهجر dشlٔن معا|هتم مع مشالك النقل، خص
  واجلوي؟

  .وشكرا الس?يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق �س?تقاليل. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اSٔمني
  الس?يد الرئBس،

  الس?يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،ٔ  
 Åا جوهرNصبح ¹شلك موضو�النعاكساته ال شك ٔ�ن موضوع النقل ٔ

املبارشة Nىل احلياة �ق�صادية و�جåعية �لمواطنني، وال شك ٔ�ن بالد| 
عرفت جمهودات {برية لتlٔهيل مجيع قطاNات النقل Ïالل مر�V احلكومة 
السابقة من Ïالل العمل Nىل حتر�ر نقل البضائع وتlٔهيل ٕاسرتاتيجية النقل 

ٕاNادة الهيلكة ٔ�و ربط  اجلوي وحتر�ره وتطو�ر النقل السكيك، سواء Nرب
مدن Tديدة Uلسكة احلديدية ؤ�يضا النقل البحري من Ïالل حتويل 
مك�ب املوا� ٕاىل رشكة مسامهة وحتديد ضوابط �لنقل الربي، ؤ�يضا تقوية 
البFÔات املرتبطة به، سواء الطرق الس?يارة ٔ�و توس?يع وصيانة الش?بكة 

  .الوطنية �لطرق وتlٔهيل الطرق اجلهوية
احلكومة اليت Üرٔ�سوهنا تواصل ٕاجناز خمططات تlٔهيل  وال شك ٔ�ن

النقل ا÷ي يعد عصب ورشÅن احلياة اCمتعية اق�صادÅ واجåعيا ملا � من 
ªو مبرافق ا:و�  . انعاكسات Nىل م�ا� احلياة، سواء املرتبطة Uملواطنني ٔ

فFد وٕاذا كنا ال جنادل يف هذا اCهود، فٕان املواطن املغريب، سواء املس?ت 
من وسائل النقل املتنوNة ٔ�و العامل فهيا، ال زال يعاين الك�ري من إال{راهات 
اليت نلمس �5ٓرها بني الفFنة واSٔخرى Nىل شلك اح�!اTات م�واصV يف 
�كرث من قطاع من قطاNات النقل املتنوNة ٕاما بفعل قرارات ٕادارية Çري ٔ

قرارات عشوائية  مركزة، كام �دث يف اخلطوط امللكFة املغربية، ٔ�و بفعل
مرضة مبصاحل املش?تغلني بقطاع النقل الربي والناجتة عن تطبيق Çري سلمي 

يف بعض احلاالت ٔ�و من  "عودة �لمية لعادهتا القدمية"لبنود مدونة السري و
Ïالل ضعف التlٔطري الüرشي ٔ�و Nدم توفره dشلك اكف، Ïاصة Uملوا� 

Vا| مدة انتظار طويFح��لمسافر�ن، وÜزداد املعا|ة  واملطارات اليت تعرف ٔ
  . :ى عودة Tالي��ا املغربية Uخلارج

  : ÷ا �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة
ما يه إالجراءات �س?تع!الية اليت تنوي احلكومة اختاذها �ل}د من  -

�س?باب الرضر، سواء اليت تلحق العاملني مبختلف قطاNات النقل ٔ�و ٔ
  Uملواطنني dشلك Nام؟ 

ططات اجلاهزة لربط العديد من املناطق Ïاصة خبط ما يه ا� -
السكك احلديدية ٔ�و الطرق املزدوTة املرتبطة dش?بكة الطرق الس?يارة 

  لتBسري حركة تنقل البضائع واSٔش�اص؟
ما هو تصورمك ٕالNادة هيلكة احملاور الطرقFة اخلطرية لتفادي ٕازهاق  -

رتبطة dسالمة املزيد من اSٔرواح اليت ٔ�صبحت من ٔ��رز العالمات امل
  الناقالت والطرق Nىل �د سواء؟

  .شكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق احلريك. شكرا

    ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئBس احملرتم،

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
جتمع لك ا:راسات واSٔحباث اليت ٔ�جريت حول حوادث السري بlٔن 
املغرب ي�^ؤ� الصدارة يف املؤرشات املرتبطة هبا، حبيث حتصد حوادث 

ق�ىل  10ق�يل مكعدل س?نوي، ويمت èسجيل  3800السري ببالد| حوايل 
دقائق، ٕاذ مل تنفع محالت التحسBس �ل}د من  7يومFا، وجرحي وا�د لك 

سري، وال ٕا�داث مدونة Tديدة �لسري واجلوالن يف احلد خطر حوادث ال 
من Nدد الق�ىل و�س?بة احلوادث، رمغ تضمن هذه اÏSٔرية عقوUت {برية 
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سالبة �لحرية، وكذÄ غرامات ثقVF عن ا�الفني لبنودها، اSٔمر ا÷ي 
يفرس ٔ�ن إالشاكلية لBست يف القوانني، بل يه يف م�ظومة م�اكمV من 

FÔرشي وبd سلوكÄسطول مهتا�  .ة حتتية م�دهورة ؤ
ما يه : ٔ�مام هذا الواقع املر، �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم

التدابري �س?تع!الية اليت اختذمتوها �ل}د من حرب الطرق والزنيف ا÷ي 
ختلفه يومFا، خصوصا بعد الفاجعة املؤملة حلادث م�عرTات تزيي نتBشاك 

  وما هو رها%مك يف حتديث النقل العمويم؟وÇريها مبختلف Ðات اململكة؟ 
�ما خبصوص قطاع النقل السكيك ا÷ي يعترب Nامال ٔ�ساس?يا �لمنو ٔ
�ق�صادي و�جåعي �لبالد، فقد Uت من الرضوري وdشلك حمتي ٔ�ن 
 Vعية املوا{بة �لتمنية الشامåٔقمل مع التحوالت �ق�صادية و�جlمنو ويت�

 ٔ��د ميكن ٔ�ن ينكر اCهودات واSٔشواط املهمة اليت اليت تعرفها بالد|، فال 
قطعها هذا القطاع يف حتسني Ïدماته وحمطات �س?تق^ال Ïدمة �لزبناء، 
ٕاال ٔ�ننا نؤكد كفريق حريك رضورة توس?يع الش?بكة السككFة من ٔ�Tل ربط 
حوارض وقرى Tديدة واليت تف�قر �لخط السكيك، من ٔ�Tل متكFهنا من 

خط م�وازي مع نظا)رها اليت èس?تفFد من Ïدمات مواصV ر{ب التمنية يف 
  .القطاع

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، 
�ما خبصوص النقل اجلوي، وUلرمغ من �خ�الالت اليت تعرفها رشكة ٔ
اخلطوط امللكFة املغربية، فٕاننا نؤكد ٔ�ن ٔ�مثان التذا{ر الزالت تعد اÇSٔىل 

سافر�ن مغاربة UلتوTه مقارنة dرشاكت ٔ�خرى م�افسة، اSٔمر ا÷ي ¹شجع م 
  .لرشاكت ٔ�ج�بية بدل الرشكة املغربية

ما يه التدابري اليت  :ولهذا، �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم
س���ذوهنا من ٔ�Tل تطو�ر النقل اجلوي وجع* ¹سا�ر املنافسة الرشسة 
�لخطوط اSٔج�بية، وèشجيع الر�الت ا:اÏلية بlٔمثان معقوª ت��اسب 

  وا:Ïل الفردي �لمواطن املغريب؟
�ما من Ðة ٔ�خرى نود، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، تقدمي توضي}ات ٔ

ومFة املعمتدة لتصحيح �خ�الالت اليت يعرفها النقل عن املقاربة احلك
القروي، سواء من حFث البFÔة الطرقFة ٔ�و تدبري قطاع النقل القروي Nرب 

املواطنني اليومFة ومتك�ه من تنوع  عا|ةتدابري اس?تع!الية تضع �دا مل
  . اخلدمات العمومFة يف جمال التنقل

ٕاسرتاتيجية احلكومة :مع امجلاNات كام نود يف هذا إالطار مساءلتمك عن 
الرتابية من حFث اSٓليات و�عåدات Uعتبارها رش�اك ٔ�ساس?يا 
وٕاسرتاتيجيا يف جمال حتقFق ٔ�هداف الرب|مج الوطين �لطرق القروية، ويف 

  جمال فك العزª �ق�صادية عن املناطق القروية واجلبلية يف بالد|؟
  .شكرا الس?يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لٔ±حرار. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد توفFق املس�شار الس?يد توفFق املس�شار الس?يد توفFق املس�شار الس?يد توفFق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الرئBس

  الس?يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
النقل بني انتظارات املواطن "ٕان �رجمة هذا احملور وا÷ي موضوNه 

ٔ,رضية جللسة اSٔس?ئV الشفهية  "}ديثوٕا{راهات الواقع ورها|ت الت
ا�صصة لهذه اجللسة، Tاءت فعال يف الوقت املناسب، خصوصا ؤ�ن 

، وا÷ي من 2013الربملان بصدد م�اقشة مرشوع قانون املالية لس?نة 
املفروض ٔ�ن حيظى فFه قطاع النقل SٔUمهية الالزمة Uعتباره موضوع 

  .انتظارات كربى �لمواطنات واملواطنني
  س?يد رئBس احلكومة،ال 

ٕان مشلك قطاع النقل كرث فFه القFل والقال، وال ٔ��د ¹س?تطيع ٔ�ن 
يتحمل فFه املسؤولية لو�ده Sٔهنا فعال مسؤولية مشرتكة بني مجيع 

  .مكو|ت اCمتع
وهنا سlٔبدٔ� Uحلديث عن النقل الربي مادام هو الوس?يV املس?تعمV من 

بlٔن نذ{ر CUهودات املبذوª من طرف �س?بة {برية من املغاربة، ال داعي 
طرف احلكومات السابقة يف هذا إالطار وكذا احلكومة احلالية اليت لٔ±سف 
الشديد الزالت مل جتد بعد احللول الكفVF لوضع القطاع Nىل سك�ه 

  .الصحي}ة
هناك مشلك العنرص الüرشي والتكو�ن ومشلك اجلودة والÔس?بة 

 ،ة وال�شو�ر يف الطرق الرئBس?يةاملنجزة �لطرق الس?يارة ومشلك اجلود
الثانوية ومشلك الطرق القروية وفك العزª عن املناطق البعيدة واجلبلية 
وتطبيق مدونة السري و�خ�الالت اليت صاح^ت تزنيلها Nىل ٔ�رض الواقع 

  .وNىل رٔ�سها الشطط يف اس?تعامل السلطة
 ٕاشاكلية النقل الرسي والنقل املزدوج والعجز يف ٕاجياد احللول

  .الرضورية
  الس?يد رئBس احلكومة،

UلÔس?بة �لنقل السكيك، فٕان مشلك اخلصاص يف القطارات واخلطوط 
اليت لBست Uلعدد الاكيف لربط العديد من املدن الفالحFة والصناعية 
Uملوا� املغربية الكربى، ٕاضافة ٕاىل مشلك التlٔخر ا÷ي ¹سüب عرقV يف 

القطارات ومشلك تlٔخرها عن معل إالدارات dسüب Nدم انتظام مواعيد 
  .املواعيد املربجمة Ïالل Tل ٔ�Åم اSٔس?بوع

�ما النقل اجلوي فٕان Nدد الر�الت ومس?توى اخلدمات املتدنية، ٔ
خصوصا UلÔس?بة لرشكة اخلطوط امللكFة املغربية الزالت السمة الطاغية 

:وª لهذا املرفق العمويم Uلرمغ من اCهود املايل الك^ري ا÷ي خضته خزينة ا
يف هذه املؤسسة لتقوية الربط ا:اÏيل واخلار� وUلرمغ كذÄ مما مت 
التقدم به من مالحظات وانتقادات لهذا القطاع يف العديد من املناس?بات 
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  .داÏل جمليس الربملان
�ما خبصوص النقل البحري الزال املشلك قامئا، سواء تعلق اSٔمر بنقل ٔ

الزلنا يف انتظار ما س�سفر عنه القضاÅ البضائع ٔ�و نقل املسافر�ن، وحنن 
املعروضة Nىل احملامك واليت هتم هذا القطاع وكذا التدابري وإالجراءات اليت 

  .س?هتم تطو�ر القطاع �رم�ه
  الس?يد رئBس احلكومة،

لعل ٔ�كرب مشلك يعانيه القطاع Uلنظر لٔ±مهية القصوى اليت حيظى هبا 
 اليوم، ؤ�| و�لك صدق وهو معضV حرب الطرق اليت تعBشها بالد|

�حس SٔUمل واحلرسة واSٔسف Nىل �ٓالف الض}اÅ اليت Üزهق ٔ�رواÊا يف ٔ
الطرقات واSٓالف من �االت إالNاقة واSٔيتام واSٔرامل اليت ختلفها حرب 

  .الطرق الرضوس اليت تعBشها طرق�ا اليوم
السؤال العريض ا÷ي يطر�ه امجليع ويؤرق�ا داÏل التجمع الوطين 

  من هو املسؤول؟ : ارلٔ±حر 
لكنا مسؤولون ولكنا حضاÅ م�ظومة الطرق ببالد|، ف^الرمغ من إالجامع 
ا÷ي حصل Nىل مدونة السري �ل}د من هذه احلرب وصدور القوانني 
التنظميية اليت رافقت قوانني السري واجلوالن، وقوانني املسؤولية والتعويض 

املتعلق مبدونة  52.05قانون  وٕالزامFة التlٔمني Nىل الس?يارات اليت تضمهنا
السري Nىل الطرق، واليت مل تÏٔlذ بعني �عتبار اSٔعامل التحضريية Sٔشغال 
جلنة املالية مب!لس?نا املوقر، حFث ٔ�ن هناك العديد من املقرت�ات اليت مت 
تغيBهبا ومل يمت تضميهنا يف املراس?مي التطبيقFة املصاح^ة لتزنيل املدونة Nىل 

Uرض الواقع، و�لرمغ من لك ذÄ فٕاهنا مل تف Uلغرض، مما ¹س?تدعي م�مك، ٔ
الس?يد رئBس احلكومة، التفاNل وdشلك مس?تع!ل مع الوضعية احلالية Nرب 

  :ٕاNادة النظر يف القوانني التالية
  املتعلق مبدونة التlٔمني؛ 17.99قانون  -
  املتعلق مبدونة السري؛ 52.05قانون  -
املتعلق Uلرشوط  2006ماي  26يف قرار الس?يد وز�ر املالية املؤرخ  -

اôمنوذجFة العامة �لعقود املتعلقة بتlٔمني املسؤولية املدنية Nىل العرUت ذات 
  .احملرك

ال ٔ�خفFمك رسا ٔ�ننا �ني اطلعنا، يف التجمع الوطين لٔ±حرار، Nىل 
اSٔرقام واملعطيات اخلاصة حبوادث السري يف بالد|، ٔ�صبنا بصدمة {برية، 

 املرتبة اSٔوىل عربيا والسادسة Nامليا من حFث Nدد فاملغرب يصنف يف
حوادث السري اليت ختلف ٕاصاUت وحضاÅ فضال عن اخلسا)ر املادية 

  .مليار درمه س?نوÅ 12و�ق�صادية اليت تقارب 
  الس?يد رئBس احلكومة، 

مىت س?ي}ني الوقت ملعاجلة م�ظومة النقل معوما واحلد من حرب 
  يومFا Nىل وTه اخلصوص؟ الطرق اليت تعBشها بالد| 

  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق �شرتايك. شكرا

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  اSٔخت وإالخوان املس�شار�ن احملرتمني،

من ا:س?تور، وا�رتاما لقرارات ٔ�Ðزة املؤسسات  100تفعيال �لفصل 
ا:س?تورية، ننخرط يف هذا النقاش وعيا م�ا ٔ�ن هذا القطاع يغلب Nليه 
الطابع التقين، كام ٔ�ن لهذا القطاع وز�را مسؤوال Nليه، Nىل اعتبار ٔ�ن 

Äري ذÇ س احلكومة يه س?ياس?ية الBرئ ªمساء .  
ارات، لن �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة لهذا، وللك هذه �عتب

احملرتم، Nىل القطارات املرتهV اليت ختلف املواعيد وال عن الطا)رات 
ؤ�سعار التذا{ر املرتفعة وال عن سوء اخلدمات اليت تقد6ا وال عن مlٓل 
اSٔسطول املغريب �لمال�ة، وال عن البواخر واSٓليات اليت متت تصفFهتا يف 

عن اSٔمثان املرتفعة لنقل البضائع واملنتوTات  ظروف Tد Çامضة، وال
  . املغربية ٕاىل اSٔسواق ا:ولية، مما حيد من تنافس?ية املقاوالت املغربية

لن �سائلمك عن هشاشة البFÔات التحتية اليت Üهتاوى مبجرد هتاطل 
  . اSٔمطار اSٔوىل ملومس الش?تاء

كومة، عن ٕان الفريق �شرتايك، �ريد مساءلتمك، الس?يد الرئBس احل
الس?ياسة العامة اليت تÔهتجوهنا يف جمال النقل مبختلف ٔ�صنافه اس?ت!ابة 
النتظارات املواطنني واكفة الفاNلني �ق�صاديني، وذÄ من م�طق الترصحي 

  .احلكويم ا÷ي تقدممت به ٔ�مام جملس?نا املوقر
ٕان اخلرTات إالNالمFة، من ق^يل �رش لواحئ املس?تفFد�ن من املlٔذونيات 
�ي الكرميات، مlٔذونيات النقل، ال يÔ^غي ٔ�ن èشلك بlٔي �ال من اSٔحوال ٔ

  . هدفا يف �د ذاته
لهذا �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، عن التدابري العملية اليت 

ات وٕالرساء قواNد احلاكمة اجليدة تقومون هبا حملاربة اق�صاد الريع و�م�ياز 
  ٕالNادة تlٔهيل القطاع والرفع من مردوديته وجودة Ïدماته؟

�سائلمك عن إالجراءات اليت تعمتدوهنا ٕالقرار شفافFة الصفقات العمومFة 
ضام| لتاك9 الفرص ولتطو�ر القطاع وٕاNادة هيلكته لكسب رها|ت 

  الت}ديث؟ 
تيجية الوطنية لتطو�ر التنافس?ية �سائلمك عن مشاريعمك لتفعيل إالسرتا

  ا�لوجس�FكFة؟
ؤ�Ïريا، �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة، عن إالجراءات اليت مقمت هبا 

  لتعز�ز الس?يادة الوطنية Nىل اSٔجواء املغربية واملياه إالقلميية؟ 
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        .شكرا الس?يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق ا:س?توري

  ::::زر{وزر{وزر{وزر{و6666دي دي دي دي     املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

شاءت اSٔقدار، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، ٔ�ن �سائلمك وحنن حنتفل 
U÷{رى السابعة والثالثني �لمسرية اخلرضاء، هذه املسرية اليت Tاءت Uل;ء 

 ٔS زتاز و�زدهارNكرث ا�هبا، كام ٔ�ننا  اوخفر  اقاôمينا اجلنوبية، واليت حنن اليوم ٔ
للك من سولت � نفسه املساس بو�دتنا  وحتدÅ وتصدÅ االيوم ٔ�كرث مصود

  .الرتابية
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

نعرف فFمك الش!اNة، ونعرف فFمك ا:فاع عن املواطنني SٔUمس، لكن 
  . لعام ز�نس?ب}ان هللا اليوم ٔ�صبح ا

الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، ما عسا| ٔ�ن نت}دث؟ عن النقل 
  عن النقل البحري؟ عن النقل اجلوي؟  ؟الربي

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، 
وضعية طرق�ا الوطنية وضعية اكرثية، اكرثية خصوصا يف العامل القروي 

، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، 1الطريق الوطنية رمق . ويف املناطق النائية
وضعيهتا يف �اª مزرية، طريق مميتة وخصوصا يف الفصل الرابط بني 

س?بقهتا، واليوم تزينBت والكو�رة، و%هبنا احلكومة السابقة و%هبنا احلكومة ا�يل 
  . نÔهبمك Sٔن نعرف فFمك ÇريÜمك Nىل هذا الوطن وNىل اSٔقالمي اجلنوبية

نت}دث عن مدونة السري، SٔUمس، الس?يد رئBس احلكومة والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، %هبنا لBس يف القانون ولكن يف تطبيق القانون، مدونة 
السري %هبنا يف إالشاكلية يف التطبيق، ٕاشاكلية التطبيق يه إالشاكلية 

  . الك^رية
الض}اÅ، مزيد  ماذا وقع اليوم، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم؟ مزيد من

من املوىت، مزيد من اجلر<، مزيد من الناس ا�يل امشاو �ل}üس، وهذه 
  . يه إالشاكلية

الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، ٔ�ملنا فFمك {بري ؤ�ملنا يف حكوم�مك {برية، 
  . لكن Nليمك ٔ�ن تطبقوا ما كنمت تقولون SٔUمس

  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . الف �شرتايكاللكمة اSٓن لفريق الت}. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس?يد الرئBس

  الس?يد رئBس احلكومة،
  الس?يدة والسادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
موضوع سؤالنا يف هذه اجللسة ا�صصة لقطاع النقل يتعلق ٔ�ساسا 

خمتلف القطاNات برضورة ٕاصال�ه العميق ورضورة التاكمل والتÔس?يق بني 
  . احلكومFة املعنية هبذا القطاع

حنن �س!ل ما حتقق من ٕاجنازات، سواء من حFث البFÔة التحتية ٔ�و 
  . التlٔطري القانوين، لكن النتاجئ مع اSٔسف مازالت دون الطمو�ات

وèساؤالتنا تتوA معرفة الرب|مج املتاكمل �لحكومة يف جمال ٕاصالح 
القروية، وما تنوي احلكومة القFام به  الطرق وفك العزª عن املناطق

لتخفFف الضغط Nىل احملاور الكربى من Ïالل تنويع وسائل النقل من 
  . سككFة وجوية وحبرية

وٕاسرتاتيجية احلكومة �لتخفFف من حوادث السري اليت ختلف 
خسارات فاد�ة �لعائالت و�لمجمتع، وÜاكليف مالية �Õوª ولرشاكت 

اÏSٔرية يف املعركة ضد حوادث السري وكذÄ  التlٔمني، وما مسامهة هذه
التدابري احلكومFة يف جمال رخص النقل مبختلف ٔ�صنافه وم�ه النقل 

  . احلرضي
%ريد ٕاذن، الس?يد رئBس احلكومة، معرفة مقاربة احلكومة للك هذه 
القضاÅ و{يفFة التÔس?يق بني القطاNات احلكومFة املعنية و�رامج هذه 

  . عالقطاNات يف هذا املوضو 
  .وشكرا الس?يد الرئBس

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق الفFدرايل. شكرا

لكلكلكلكميميميمي ٔ�        ::::املس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن 
  .شكرا الس?يد الرئBس

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء والس?يدة الوز�رة،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
¹شلك قطاع النقل �لك تفرNاته الربية واجلوية والبحرية البFÔة اSٔساس?ية 
للك �ق�صادÅت الناحجة، حبيث ٔ�ن التمنية الüرشية تبقى رهينة يف كثري 

  . من جوا%هبا مبس?توى تطور هذا القطاع
يف بالد| الزال قطاع النقل ¹شكو من اخ�الالت كربى يف ظل غياب 

صة ف� يتعلق بنظام الرخص يف النقل م�ظور ٕاصال� �لحكومة، Ïا
الطريق امجلاعي وا÷ي يعد جماال رصفا الق�صاد الريع والرشوة، مما يضع 
السالمة الطرقFة يف كف عفريت وجيعل م�ا البÕ اSٔكرث عرضة حلوادث 
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  . السري القاتV، فاجعة تBشاك كمنوذج
Uلقطار يف النقل السكيك وبغض النظر عن Tدل اSٔولوÅت ف� يتعلق 

، فٕان تطو�ر الش?بكة الزال قارصا عن تلبية احلاTة (TGV)فائق الرسNة 
�ق�صادية و�اTة املواطنني والزال مفهوم اجلودة Çائبا عند مد�ري 

  . القطاع
�ما النقل اجلوي، فاملشالك املزم�ة اليت تعBشها رشكة اخلطوط امللكFة ٔ

(RAM)  ت �س?ت!ابةÅة املتكررة فٕان مس?توFورمغ الربامج إالصالح
�ل}اTة الوطنية من حFث اجلودة واSٔسعار الزالت بعيدة عن الطمو�ات 

  . املعقوª الق�صاد م�ل اق�صاد| الوطين
هل :ى احلكومة تصور  :÷ا، �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم

ببالد|، وذÄ من ٔ�Tل وضع Nلمي وتقين ومايل ٕالصالح م�ظومة النقل 
�د �لمlٓيس اليت ختلفها حوادث السري، وضع �د الق�صاد الريع والرشوة، 
تصور Tديد لنظام رخص النقل الطريق، وضع نظام �لحامية �جåعية 
�لعاملني Uلقطاع، حتسني وتطو�ر Ïدمات النقل السكيك، وضع �د 

  . صور مس?تق^يل م�اكمل�لخسارات املتكررة ملنظومة النقل اجلوي، وبناء ت
  .وشكرا Nىل إالصغاء

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
اللكمة اSٓن . شكرا.. اللكمة اSٓن CموNة �حتاد املغريب �لشغل. شكرا

  .CموNة �حتاد الوطين �لشغل Uملغرب

        ::::املس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاش
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد رئBس احلكومة،

| من القطاNات إالسرتاتيجية يف Üمنية �ق�صاد يعترب قطاع النقل ببالد
الوطين وهو رافعة ٔ�ساس?ية Sٔي ٕاقالع Üمنوي، Ïاصة اجلانب �ق�صادي 

  . و�جåعي م�ه
ٕان تعدد مكو|ت النقل ببالد| ٔ�حضت لزاما Nلينا مجيعا من لك 
�جتاهات ومواقع املسؤوليات ٔ�ن نناقشها دوما وفق مقاربة مشولية، 

اSٔبعاد �لهنوض هبا مبا يف ذÄ حتسني بنBهتا التحتية  èس?تحرض لك
 Åرشd ٔهيل القطاعlة وتعز�ز احلاكمة إالدارية مع تFوالسالمة الطرق

  .ولوBTس�FكFا  وÏدماتيا
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

لقد ٔ�صبح قطاع النقل الطريق يعرف العديد من املشالك، مهنا ما 
�رتبط مبدونة السري واليت مر Nىل تطبيقها س?نوات وما زلنا �شدد Nىل 
مراجعة العديد من بنودها، فضال عن ارتفاع وترية حوادث السري وما ختلفه 
من حضاÅ رمغ لك اجلهود ا÷ي تقوم هبا حكوم�مك وكذا اس?تف}ال ظاهرة 

لرشوة، ومشالك الرخص املرتبطة Uق�صاد الريع، وا÷ي يعترب بوابة الفساد ا
�ق�صادي واملنافسة Çري الرشيفة وغياب دفاÜر حتمالت واحضة تضبط 

اجلوانب املسطرية والتق�ية وÇالء ال�سعرية، |هيك عن النقل Uلعامل القروي 
عرفها dشلك ب وتثوما يعرفه من اخ�الالت، هذه القضاÅ تعرفوهنا عن ك 

�دق وزارة التجهزئ .  
  : ÷Ä، �سائلمك، الس?يد رئBس احلكومة

ما مصري االتفاقات السابقة اخلاصة Uلشق �جåعي وÏاصة  -
  �خنراط يف الصندوق الوطين �لضامن �جåعي �لمهنيني؟ 

  مىت س�مت مراجعة ثغرات مدونة السري؟  -
- U شد حماربة {يف نؤسس ملنطق وثقافة جممتعية واعيةÔمتع يC نية

  الفساد �لك مداÏ* وجتلياته؟ 
مىت سBمت ختليص قطاع س?يارات اSٔجرة من وصاية ا:اÏلية وٕاحلاقه  -

  ؟ )1963الظهري املنظم دÅل (بوزارة التجهزي والنقل الطريق 
ما يه التدابري املت�ذة يف سFüل حتسني جودة Ïدمات اخلطوط اجلوية 

، واSٓن تÔسمعو 2011ماليري دÅل ا:رمه يف  9لها  امللكFة رمغ ٔ�هنا تعطات
  قضية اخلوصصة؟ 

رمغ ٔ�مهيته �ق�صادية وا÷ي " طن!ة مFد/طن!ة"ملاذا مت توقFف قطار 
�لف دÅل العامل؟  ¹50س?تفFد م�ه ٔ  
  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
اللكمة اSٓن �لس?يد رئBس احلكومة لٕالTابة Nىل ٔ�س?ئV حمور . شكرا

  . اجللسة

        ::::ا�ن كريان، رئBس احلكومةا�ن كريان، رئBس احلكومةا�ن كريان، رئBس احلكومةا�ن كريان، رئBس احلكومة    إال�إال�إال�إال�الس?يد عبد الس?يد عبد الس?يد عبد الس?يد عبد 
 �ٓ�dسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد L والصالة والسالم Nىل رسول هللا و

  .وحصبه ومن و�ه
  الس?يد رئBس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يد ٔ�ن ق^ل ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل املوضوع ا÷ي بصدده نظمت هذه اجللسة، ٔ�ر 

�شري ٕاىل ٔ�نه UلÔس?بة ٕالينا فهذه فرصة ليك نتواصل مع السادة املس�شار�ن ٔ
وشعبنا، ولBست فرصة ل�سجيل النقط ٔ�و حول القضاÅ اليت هتم ٔ�م�نا 

  . اSٔهداف
واحلقFقة ٔ�نه اكن من املفروض، لو دÏل يف ٕاشاكلية م�علقة بفهم 

ادة دس?توري ملثل هذه اجللسة، ٕاذا اكن هناÏ Äالف بني الس
املس�شار�ن حول هذه اجللسة، هل يه دس?تورية ٔ�م Çري دس?تورية 
Uعتبار ٔ�ن هناÄ تlٔويال �لنص ا:س?توري؟ فlٔ| مس?تعد ٔ�ن ٔ�توقف عن 
هذه اجللسات ٕاىل ٔ�ن حتسم هذه القضية يف قانو%مك ا:اÏيل ويصادق Nلهيا 
اCلس ا:س?توري ٔ�و احملمكة ا:س?تورية، حسب الوقت ا�يل Çادي يتدفع، 

  .ا �كون ٔ�دىن مشلكوم
وكذÄ ال ٔ�عترب ٔ�نه من الصواب، يعين الصواب ا�يل تقولوا املغاربة، 
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جيي يش وا�د ويبدا ¹ش?مت يف التدÏالت السابقة، التدÏالت السابقة دÅل 
رئBس احلكومة، رئBس احلكومة يعينه Tالª امل� من بعد ما {يختاروا 

، وٕاذن فهذه النتاجئ يه الشعب يف انت�اUت مل ينازع فهيا ٔ�ي حزب س?يايس
 ªالT س يعين يف ٕاطار ا:س?تورBس، وهذا الرئBاءت هبذا الرئT اليت
امل� عينه وNني احلكومة اليت يرتٔ�سها، ؤ�جو�هتا يه ٔ�جوبته، وٕاذا اكن 
هناك من �رى يف نفسه القدرة Nىل ٔ�ن جييب بطريقة ٔ�فضل، مفا Nليه ٕاال 

املوقع وجييب ويعلمنا {يف  ٔ�ن ينجح يف �نت�اUت املق^V وحيتل هذا
  .�كون اجلواب

�وال امسحوا يل، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرمك Nىل وضع هذا املوضوع، وا÷ي �لك ٔ
صدق و�لك ٔ�خوة جتنüت ٔ�ن �كون فFه جوايب عن لك هذه اSٔس?ئV اليت 
طرحت، Uعتبار ٔ�ن هذا املوضوع اÏرتمتوه بعدما وقعت فاجعة يف بالد|، 

مواطن يف ليV حمزنة، كدت ٔ�ن  40من هذه الفاجعة ذهب حضيهتا ٔ�كرث 
�قول مشؤومة، ولBس dسüب خطd ٔlرشي حمض، ولكن كذd Äسüب ٔ
مسؤولية ا:وª، يعين مسؤولي��ا حنن، Uعتبار ٔ�ن احلافV اليت وقعت فهيا 

اكنوا ) يعين البنوات دÅلها(هذه املصيبة اكنت �افV مهتالكة وٕاطاراهتا 
!اوز العدد دÅل الناس ا�يل {يخصهم �كونوا مو{ولني وامحلوª دÅلها اكنت تت

وا�د، ٕاىل �ٓخره من �خ�الالت اليت جعلتنا نقف ٔ�مام  11رمبا بlٔكرث من 
  .يشء

ولهذا، هذا امللف دÅل النقل هو ملف طويل وعريض وحصيح، فFه 
اجلو وفFه املوا� وفFه السكك احلديدية، ولكن اليوم حنن ٔ�مام �دث {بري، 

¹شهد ٔ�ن هذاك اôهنار ا�يل وقع هذاك احلدث كنت مؤمل، مؤسف، هللا 
كنفكر، كنقول واش يعين احبال هاذ احلدث وراه قلت هاذ اليش 
�لمواطنني من Ïالل التدÏل دÅيل يف جملس احلكومة، ما {يق�ضBش ٔ�ن 

دÅل املواطنني  44وال  43احلكومة تقدم اس?تقاôهتا، Sٔنه ما يش ساهل 
NموCب وا�د اüسd Åدم ا�رتام القوانني ميش?يو حضاNل إالهامالت وÅة د

والترصفات Çري املعقوª وجو دÅل الرشوة والك�ري من �خ�الالت يف هذا 
  .اCال

قلت يف نفيس هذا الáم ؤ�رشت ٕاليه، Sٔنين م�Pٔlر Tدا، ؤ�Ïربوين 
من م�مك مل تفجعه حوادث السري يف قريب من ٔ�قاربه، ٔ�| مات يل ٔ�خو�ن 

  . يف حوادث السري
ومن الطبيعي ٔ�ن هذا اSٔمر Sٔنه الشعوب يه الشعوب اليت تتPٔlر ملا 
يقع ملواطنهيا، لBس Sٔنه حنن رمبا عند| ٕاماكنيات وعند| س?يارات وعند| 
ظروف و�شعر بlٔنفس?نا بlٔننا بعيد�ن عن ذÄ، هاذوك املساكني ا÷�ن 
 ميوتون، هذه لBست حكومة Tاءت ôهتمت بفQة دون فQة، وU:رTة اSٔوىل

هتمت Uملساكني وهتمت Uلناس ا�يل كري{بوا يف الاكر وا�يل ما عندمهش 
  . إالماكنيات

وفعال وا�د السؤال Tاء يف حم*، ما يه املقاربة؟ من املسؤول عن 
هذا؟ ٔ�ش?نو خصنا ند�رو ٔ�و ما خصناش ند�رو Uش هاذ اليش يتوقف؟ 

حFث خصو يتوقف، من املس?تحيل ٔ�ن تتوقف حوادث السري، ولكن 
  .لBس من الطبيعي ٔ�ن Üكون حوادث السري يف هذا املس?توى

مع اSٔسف الشديد ÜرتBب بÕ| م�lٔخر يف العادة ولكن يف هذا اCال 
حنن اSٔوائل يف ا:ول العربية وحنن يف املرتبة السادسة يف العامل يف Nدد 

  .الض}اÅ ا÷�ن ختلفهم طرق�ا
|Õة، ماذا وقع يف بFفلسف ªوهذا ¹سائلنا مساء ªش نوصلو لهاذ احلاU 

وذيك اليش ا�يل  ،هاذي؟ ونطرح هذا السؤال وجنيب Nليه dش!اNة
{يخص يتعاجل Uش هاذ اليش ما يبقاش خصو يتعمل وUلش!اNة الالزمة، 
ٕاذا اكن Ïاص الزجر Çادي �كون الزجر، وٕاذا اكن Ïاص Üك�يف املراق^ة 

  .Çادي �كونÇادي Üكون Üك�يف املراق^ة، ؤ�ي يشء �ٓخر {يخصو �كون 
وامسحوا يل، معرش إالخوة الكرام، ٔ�ن ٔ�عطيمك صورة حول هذا الوضع 

  :ا÷ي نت}دث عنه
خشص  10خشص لك س?نة، ٔ�كرث من  4000خترس بالد| ٔ�كرث من 

مليار درمه س?نوÅ ن�F!ة  14يومFا، هذا ال يقع حىت يف احلروب، وما يفوق 
ا راه وا�د القدر مليار درمه س?نوÅ، هذ 14حوادث السري، كام ال خيفى 

  .مليار درمه 260{برية UلÔس?بة ملزياني��ا ا�يل يه يف العموم حوايل 
 67082: اSٔرقام التالية 2010مقارنة مع  2011وقد جسلت س?نة 

�ادثة سري لك ساNة، ق�يل وا�د لك  12، %�2,48ادثة سري، Uرتفاع 
  .مصابني لك ساعتني، وهاذو جبروح بليغة 3ساعتني، 

كام ال خيفى املوت مؤمل ولكن يف بعض اSٔحFان �كون ٔ�قل ٕايالما من 
اSٔعطاب اليت ختلفها حوادث السري، واSٔش�اص املعاقني ٕاNاقة {برية ودامئة 
يعاين معها الشخص املعاق وتعاين معها اSٔرس ما ال يعلمه ٕاال هللا س?ب}انه 

ا�يل يه �سFüا وتعاىل وترتك لنفسها مع تعويضات التlٔمFنات بطبيعة احلال 
 . ضعيفة Tدا

ؤ�| Çادي نقول لمك وا�د القضية، ٔ�ول يشء خصنا نتفامهو Nليه مكغاربة 
�حتمل هذه ٔ |��ن التlٔمني لBس رخصة �لق�ل، حنن اليوم، ٔ�هيا إالخوان، ؤٔ
املسؤولية يتlٔكد يل يوما بعد يوم ٔ�ن ٕاشاكلي��ا يه ٔ�وال وق^ل لك يشء 

، العنرص الüرشي هو اSٔساس وهو ٕاشاكلية مفاهمي يف خمتلف اCاالت
الرئBيس، وNليه خصو ينصب لكيش، اك�ن ا�يل {يتصور بlٔن ما دام عندو 

�ن ¹سوق بlٔي طريقة اكنت Sٔنه التlٔمني Çادي خيلص التlٔمني راه ميكن �ٔ.  
إال�سان، وهو ٕان اكن  هال، حىت يف إالسالم الق�ل اخلطlٔ مسؤول عن

 ،ٔlةٌ إِلَى أَخطلَّمسةٌ ميفَدهلكون هÜ وهذا ال يعفي من املسؤولية اليت ،
ولهذا، خص الناس ا�يل كBسوقوا يعرفوا بيل مايش حFث . عند إال�سان

 .التlٔمني ميكن هلم ¹سوقوا Uلطريقة ا�يل ابغاوعندمه 
مصابني  10وا�د يف الس?نة، يعين  529ٔ�لف و 89ٔ�ما اجلروح اخلفFفة 

من الق�ىل {يوقعوا داÏل اCال احلرضي، % 80لك ساNة، والغريب ٔ�ن 
Sٔنه املاكن ا�يل اك�ن فFه الرسNة م^دئيا وا�يل تقع فFه احلوادث املميتة هو 
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من الق�ىل تقع  %80يف الطرق دÅل النقل بني املدن، ولكن يف البÕ دÅلنا 
داÏل اCال احلرضي مبعىن داÏل املدن، مبعىن ٔ�ن ساكن��ا èسوق بطريقة 

  .�ري مهنا Çري مسؤوª داÏل املدن، ولكن الك لBست لكها
مهنم راTلون حىت هام  %54ؤ�ن الض}اÅ من فQات Nدميي امحلاية، 
من مس?تعميل العرUت  %35عندمه مسؤولية، مس?تعملو ا:راTات، 

  . اخلفFفة
عربة Ïالل  108.919: وبلغ Nدد العرUت املتورطة يف حوادث السري

مهنا من مر{بات  55,8، �س?بة 2010مقارنة مع  %�2,47زÅدة  2011
شاح�ات لنقل البضائع،  6,5درTات |رية وهوائية، ف�  34,6خفFفة و

  .فقط من احلافالت، ٔ�ي الكريان 1,6و
وÏليوين نذ{ر إالخوان ا�يل عندمه السن دÅيل ؤ�كرث شوية ؤ�قل 
ا شوية، ٔ�نه ميل كنا صغار كنا تقريبا معر| ما كÔسمعو Uحلوادث {يوقعوا فهي

الكريان، كنا كÔسمعو Uحلوادث {يوقعوا فهيا الس?يارات دÅل اSٔش�اص، 
واش هاذ اليش ا�يل كنقول حصيح وال مايش حصيح؟ يف الس?ت�Bات ويف 
الس?بعينات وال�ن�Bات، حىت �ل�سعينات، من ال�سعني :اU ا�يل ابدينا 
ا كÔسمعو الكريان تيوقعوا هلم احلوادث، ٔ�ش?نو وقع؟ ما ا÷ي وقع؟ خصن

وUملناس?بة، الرشاكت املنظمة واليت متارس النقل . �سولو ٔ�نفس?نا وجناوبو
  . بطريقة ٔ�قرب ٕاىل املعقولية يه ا�يل عندها ٔ�قل Nدد دÅل احلوادث

هذه اSٔرقام تدل Nىل يشء وا�د، حنن ٔ�مام �ٓفة خطرية èس?تزنف 
Õلكفه احلروب يف البÜ لكف�ا ما قد الÜروة البالد، وPرواح املغاربة و�ان اليت ٔ

  تعBش حروU، مفا يه اSٔس?باب؟
Çالبا ما يثار ضعف البFÔة التحتية وجودة الطرق وهتاÄ املر{بات 
مكسü^ات رئBس?ية حلوادث السري، واحلال ٔ�ن املسؤول اSٔول Nىل حوادث 

 . %80السري ببالد| هو العنرص الüرشي، حFث ¹سامه بlٔكرث من 
ª م�قدمة، ولكن مايش بطبيعة احلال ال ندعي ٔ�ن طرق�ا يه طرق دو

Uلضبط تقع  %71,7هذا هو السüب احلقFقي، ٔ�كرث من ثليث احلوادث 
من مس?تعميل الطريق ال حيرتمون  %94داÏل املدار احلرضي Sٔن حوايل 

من السائقني ال يتوقفون عند الضوء اSٔمحر، وتصل  N9%المة قف، و
  .UلÔس?بة لسائقي ا:راTات النارية %29هذه الÔس?بة ٕاىل 

ذه احلوادث يف اCال احلرضي، وداU هذاك ا�يل {يد�ر خمالفة، ما ه
وال ما {يوقفش يف الضوء اSٔمحر، وال {يكون من  "قف"تيوقفش عند 

ا:راTات النارية Ïالص ما تيعرفش هاذ اليش، مايش لكهم طبعا ولكن 
تقريبا مهنم هذاك ال يتصور بيل هو راه تيعمل وا�د العمل خطري،  30%

الس?يد سويدي يف املغرب تيقول يل ٔ�| ميل تنخرج يف الصباح  اكن وا�د
وتندÏل �لس?يارة تÔشعر �رايس معلت رTل يف املقربة ورTل يف السجن، 

  .ولهذا اكن ¹سوق بتؤدة وUليت يه ٔ�حسن
خفص املواطنني دÅلنا يفهموا هاذ اليش ويتحملوا مسؤوليهتم، ويعرفوا 
بlٔن هاذيك ا�الفة اليت تبدو هلم dس?يطة ؤ�هنم رمبا ٕاذا وقفهم يش رTل ٔ�من 

Çاديني �رغبوه وال شوف {يفاش Çادي يتفا{وا معه، هاذيك املقاربة قد 
نيا ويف تؤدي ٕاىل جرمية، وهاذيك اجلرمية س�Bحملون مسؤوليهتا يف ا:

  .اSٓخرة
هذه احلوادث يف اCال احلرضي يفرتض ٔ�ن ال ختلف ٔ�رضارا بليغة، 
لكن الواقع ٔ�هنا مسؤوª عن ثلث الق�ىل واملصابني جبروح بليغة، ملاذا؟ Sٔن 

من سائقي العرUت اخلفFفة ال ¹س?تعملون حزام السالمة داÏل  28%
اخلوذات  من سائقي ا:راTات ال يضعون %20وا�د اCال احلرضي، 

UلÔس?بة �لرا{بني، يعين ا�يل را{بني يف  %76الواقFة وتصل هذه الÔس?بة 
  . اخللف

ثلث احلوادث فقط تقع Ïارج املدار احلرضي لك�ه ¹سüب ثليث Nدد 
الق�ىل واملصابني جبروح بليغة لكون ٔ�Çلب احلوادث Üكون مقرونة UلرسNة 

  . املفرطة مما �زيد من خطورهتا
 |�تنطلب من رTال اSٔمن وا:رك والناس امللكفني الناس تيجريو، ٔ

Uملراق^ة ٕاىل وقفوا الس?يارة دÅيل واح�ا يف خمالفة �لسري يد�روا الالزم معي، 
�| كنطلب هاد اليش رمسيا وNالنية وكذا مع اكفة اSٔش�اص املسؤولني، ٔ

�يب فالن، ورTل  اك�ن احشال من وا�د {يوقفو رTل الرشطة تيقول �ٔ
زع وتي�اف وماتB^قاش Nارف راسو {يفاش Çادي يد�ر الرشطة {يزتع

  . يترصف، مايش معقول
واك�ن ا�يل {يقول بlٔن هاد اليش هذا السüب دÅلو هو الس?يارات ؤ�ن 
الس?يارات مهتالكة، وهذا Çري حصيح، الثلث دÅل حوادث السري {يد�روها 

س?نني، والثلث دÅل حوادث السري  5الس?يارات ا�يل عندها ٔ�قل من 
  .Nام 15س?نني ٔ�و ٔ�كرث من  10روها الس?يارات ا�يل عندها ٔ�كرث من {يد�

وعندما ٔ�حتدث عن {ون العنرص الüرشي هو املسüب اSٔول �لحوادث، 
فlٔ| ال ٔ�عين فقط السائقني ومس?تعميل الطريق بل كذÄ املراق^ني مبختلف 
�سالهم، من رشطة ودرك ؤ�عوان �لمراق^ة بوزارة التجهزي والنقل، ٔ

دارس الس?ياقة ومراكز الفحص التقين، وÇريمه لك حسب وم�عهدي م
  . موقعه ودرTة مسؤوليته

كام ٔ�ن التوعية والتحسBس Nىل ٔ�مهيهتام ال يغنيان ٔ�بدا عن Üك�يف 
املراق^ة وèشديدها، وحىت ٔ�وحض ٔ�مهية Nامل املراق^ة والزجر ٔ�كرث �كفي 
التذكري ٔ�ن Nدد احلوادث، خصنا نعرتفو ونقولو احلقFقة ٔ�ن Nدد احلوادث 

ة عرف Üراجعا ملحوظا Ïالل الشهور الثالثة اSٔوىل اليت تلت دخول مدون
، حFث جسل مقارنة مع نفس 2010السري اجلديدة �زي التطبيق يف ٔ�كتو�ر 

وNدد  17%اخنفاض لك من Nدد احلوادث بlٔكرث من  2009الفرتة من 
رمغ ما اكن ميكن ٔ�ن  %18 وNدد اجلر< بlٔكرث من %18الق�ىل بlٔكرث من 

يقال ٔ�و ما قFل ٔ�و ما كنا نقول Nىل املدونة ولكن Sٔهنا Tاءت مبق�ضيات 
ٕاىل  17زجرية صارمة فٕان Nدد احلوادث والق�ىل نقص بصفة Nامة حباويل 

لو اكن اس?مترينا هذا وا�د املنطق رÅيض مايش Çادي نبقاو لك  ،18%
حىت نصبحو رمبا يف  حىت ما يبقاش ولكن Çادي يبقى ينقص N18%ام من 



�ٔ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 

10 

 )2012نومفرب  07( 1433ذو احل!ة  22

  ... التقد�رات العاملية اليت كتكون
لكن لٔ±سف Nاد Nدد احلوادث بعد ذÄ لالرتفاع ؤ�ساسا dسüب 

، حFث Nاد مس?تعملو الطريق ٕاىل 2011تاليش املراق^ة والزجر Ïالل 
سلواكهتم القدمية، ÷Ä فٕانه البد من èشديد املراق^ة والزجر، وس?نعود ٕاىل 

احملاور الكربى �لس?ياسة احلكومFة يف جمال السالمة  لك هذا مبناس?بة dسط
الطرقFة والوقاية من حوادث السري، وهو ما سBشلك النقطة التالية من 

  . مداÏليت يف هذا احملور
واحلقFقة ٔ�ن هاذي نقطة خصنا نتوقفو عندها هل سوف نعمتد الزجر؟ 

ساءل ٕاىل إالشاكل ا�يل ٔ�فكر فFه Uس?مترار ؤ�è  دوهل الزجر اكيف؟ هذا وا�
�ي مدى هو �ل، ولكن ا÷ي ال شك فFه هو ٔ�نه ال ميكن جتاوزه، البد ٔ
�èساءل {يف يعقل خشص ٔ |�من مراق^ة صارمة والبد من زجر حقFقي ؤ
ي�سüب يف �ادثة سري �كون فهيا ق�ىل بlٔخطائه يعاد ف�عطى � رخصة 

�ه الس?ياقة، ا�يل اكن السüب يف الق�ل دÅل مواطن وا�د فlٔكرث مب�الفة م 
هذا مايش قانون ولكن هاذي ق�اNة  اÏاجيب ٔ�ن حيرم هنائيا يف ق�اعيت و 

جيب ٔ�ن حيرم هنائيا، Uش املواطن ميل �ر{ب يف الس?يارة دÅلو يعرف راسو 
اكن شف�ا لكنا داU يش وا�د هز  وبيل يف وا�د اªٓS ا�يل ممكن تعمل ل

Uش ما  السكني لو اكن امش�Bا كنجريو Uش �شوفو {يف ند�رو حنüسوه
يعملش جرمية، ولكن كÔشوفو |س كBسوقوا الس?يارة بطريقة سوف حتدث 

مك من مرة كنا Çاديني وكÔشوفو وا�د تيجري  ..جرامئ وتق�ل ٔ�ش�اص
دÅل الناس  7 حىت 6تيجري حىت كنلقاوه داÏل مع يش وا�د وتيجري 

 .{ميوتوا، وال نترصف مبا يوقف ت� املصيبةيعين Tالسني Nىل الطريق 
جية الوطنية �لسالمة الطرقFة تي ذا الصدد، تتضمن لك من إالسرتاوهب
لية التدÏل �س?تع!ايل �لسالمة الطرقFة مجموNة من التدابري ة Ï فومصفو 

اليت Üروم تlٔهيل إالطار القانوين وتlٔهيل العنرص الüرشي وتعز�ز البFÔة 
يف التحتية وتlٔهيل حظرية املر{بات والرتبية والتحسBس وÇريها وس�Ôوقف 

  :ما ييل عند بعض جوانب هذه �سرتاجتية
هتدف ٕاسرتاتيجية احلكومة ٕاىل مراجعة بعض مق�ضيات مدونة السري 
اليت ٔ�Uنت املامرسة عن وجود قصور ٔ�و نواقص فهيا وتفعيل القانون املتعلق 
بنقل املواد اخلطرة ومراجعة املق�ضيات القانونية ذات الصV وذÄ من ٔ�Tل 

  .رث Nىل تفادي احلوادثحتفزي السائقني ٔ�ك
وUلÔس?بة لتlٔهيل البFÔة التحتية وحظرية املر{بات اعتبارا :ور البFÔة 

سرتاتيجية احلكومة تويل االتحتية يف èسهيل النقل والسالمة الطرقFة، فٕان 
وقد مت يف . ٔ�مهية Ïاصة لتlٔهيلها وÏاصة ف� يتعلق مبعاجلة النقط السوداء

  :لعمليات تتعلق بـــــهذا إالطار �رجمة مجموNة من ا
  نقطة سوداء؛ 120معاجلة  -
  بناء اجلدران الوقائية؛-
حتسني جتهزيات السالمة الطرقFة Nىل احملاور الطرقFة اجلبلية الوطنية  -

  .واجلهوية اSٔكرث رواTا

  الس?يد الوز�ر،
مرة لقFت يف الص}افة �لكرتونية ٔ�ن وا�د النقطة سوداء جبوار 

وا�د، فلكمته فورا وÜلكم هو مع العامل  13ٔ�و 12ٔ�و 11مراش مات فهيا 
وامشاو ÷يك النقطة وسدوها، وقفوها، �ٓش ابغينا اح�ا هاذ الطريق ا�يل 
Çادي تق�ل لنا ٔ�والد|، حىت Nاجلوها، ٔ�عتقد ٔ�هنم قد Nاجلوها، مع العمل ٔ�نه 

  .2012- 2010نقطة سوداء Ïالل  72س?بق ٔ�ن عوجلت 
ملس?توية ٕاىل ممرات Nلوية، Nىل حتويل ممرات السكك احلديدية ا -

  مليون درمه خمصصة لهذا العمل؛ 400حساب املعلومات دÅيل حوايل 
  جتهزي احلافالت مبنهبات النوم لفائدة السائقني؛ -
  سن ٕاج^ارية جتهزي احلافالت اجلديدة حبزام السالمة يف لك املقاNد؛ -
 املدن يف حتديد السن اSٔقىص حلافالت النقل امجلاعي يف املدن وبني -

  .س?نة 15
كام تعمل احلكومة Nىل موا{بة امجلاNات احلرضية وÏاصة يف ٕاجناز 

  . خمططات التنقالت احلرضية والسري ودمع البFÔة التحتية
  : وNىل مس?توى Üك�يف املراق^ة والزجر، ÜرÜكز مراق^ة احلكومة Nىل

الüرشي، ا�لجوء ٕاىل ٔ�Ðزة املراق^ة اSٓلية اليت حتد من تدÏل العنرص  -
واعåد ٔ�دوات قFاس موضوعية يف معاينة ا�الفات لك ما ٔ�مكن ذN Äىل 

  الطريق؛
ملراق^ة �افالت النقل العمويم ومر{بات نقل ) GPS(اعåد نظام  -

  البضائع وربطه مبصاحل املراق^ة الطرقFة، هذا Tديد؛ 
ٕادÏال املراق^ة اجلوية ا:امعة Nىل بعض احملاور الطرقFة من طرف  -

ا:رك املليك مشكورا، وكذا مواصV جتهزي مصاحل املراق^ة Uملعدات الالزمة 
  . مليون درمه �345لكفة ٕاجاملية تبلغ 

خص الناس ا�يل كBسوقوا يعرفوا هاذ اليش، يعرفوا بlٔن Çادي Üكون 
 les(وÇادي Üكون املراق^ة من Ïالل ) GPS(املراق^ة من Ïالل 

hélicoptères (ل ا:رك املليك؛Åد  
الرفع من عتاد التجهزيات احلديثة �لمراق^ة املوضوNة رهن ٕاشارة ا:رك  -

 780رادار م�نقل ٔ�و محمول ومن  1270ٕاىل  700املليك واSٔمن الوطين من 
Ðاز قFاس Üركز ٔ�و èش?بع الهواء املنبعث من الفم Uلكحول  1640ٕاىل 

  . �لس?ياقة واق�ناء ٔ�Ðزة مراق^ة تناول املواد ا�درة واSٔدوية احملظورة
مع اSٔسف الشديد، ان�شار الكحول وا�درات يعين � نتاجئ اكرثية 
Nىل املس?هت� ولكن كذÄ � نتاجئ Nىل اSٓخر�ن �ني ¹سوقون وبطبيعة 

 احلال �كونون ٔ�كرث عرضة �لوقوع يف حوادث السري؛
تفويت تدبري ا�الفات املس!V بواسطة اÐSٔزة اSٔوتوماتيكFة ٕاىل  -

م�عهد Ïاص، س?يقوم �متويل املرشوع واق�ناء اÐSٔزة الالزمة، وتدبري 
رادارات  10رادارا 5بتا ملراق^ة الرسNة و 970املراق^ة اSٓلية لت!اوز الرسNة، 

مقطعا  120لقFاس الرسNة املتوسطة وا�رتام ٔ�ضواء إالشارات، جتهزي 
  طرقFا هبذا اخلصوص؛ 
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حمطات 5بثة ملراق^ة امحلوª، زÅدة عن احملطتني  4بناء وجتهزي  -
مزيان م�حرك ملراق^ة امحلوª  100املتواTدتني UلرUط وفاس، واق�ناء 

  التق�ية؛ 
اعåد النظام اجلديد لرشكة الطرق الس?يارة Uملغرب من ٔ�Tل  -

ات Nىل الطرق، ا�يل خرج من فاس ا��ساب الرسNة املتوسطة �لمر{ب
ومعل ورقة ووصل �لخمBسات يف ٔ�قل من ساNة، ما ميكÔش يدعي ٔ�نه 

  ... هذا ال شك ٔ�نه Ïالف ؟، افهمتBين وال الملك 120ٔ��رتم الرسNة، اك�ن 
Üك�يف معليات اف�}اص مراكز املراق^ة التق�ية، وèشديد العقوUت  -

اماهتا، هاذي مراكز اكنت كتقوم Nىل هذه املراكز يف �اª �خ�الل Uلزت 
بlٔشغالها من ٔ�حسن ما �كون، اكنت منوذج، ولكن بدا ال�ساهل يف هاذ 
اليش حىت والت الس?يارة كتاÏد اSٔوراق دÅلها بlٔهنا ما فهياش حىت عيب 

  بال ما معر ذاك الس?يد شافها؛ 
ساNة ؤ�Åم اSٔس?بوع ملوا{بة  24ساNة Nىل  24جتنيد مصاحل النقل  -

  ملراق^ة؛مصاحل ا
ٕا�داث جلان �لمراق^ة والتف�Bش تناط هبا 6مة التصدي لاكفة ٔ�شاكل  -

الفساد إالداري وحماربة السلواكت الالٔ�ÏالقFة اليت قد تصدر عن ٔ�عوان 
املراق^ة الطرقFة واختاذ إالجراءات التlٔديFüة يف حق املتورطني مهنم، وراه 

امللكفني هباذ اليش لك مر�V {يكون |س {يتعاق^وا من خمتلف اSٔسالك 
  و{يتوقفوا من العمل؛ 

ٕاNداد نظام املراق^ة Nىل بيع قطع الغيار وإالطارات املطاطية �لتlٔكد  -
  من مطابقهتا ملعايري اجلودة املعمتدة؛ 

مlٔسسة التحضري املس?بق لعمليات نقل املسافر�ن Ïالل ٔ�وقات  -
فاتت بصفة Nامة  ا÷روة، اSٔعياد ا:يFÔة وا:خول املدريس، هاذ املرة ا�يل

راه مرت اSٔمور dسالم ٔ�كرث من املرات املاضية وميكن لك مرة اكنوا 
  إالخوان امللكفني {يبذلوا جمهود مبختلف القطاNات؛ 

  .التحسBس والتواصل والرتبية الطرقFة -
�ما ف� خيص التواصل والتحسBس Uلرتبية الطرقFة اليت تعترب بدورها ٔ

وادث السري، فقد اعمتدت احلكومة ٕاسرتاتيجية Nامال 6ام يف الوقاية من ح
تواصلية موسعة èس?هتدف التوعية املبارشة �لسائقني املسافر�ن داÏل 
احملطات الطرقFة ومتر�ر خطاUت ورسائل تواصلية Nرب خمتلف وسائل 

  . إالNالم مبا فهيا اSٔنرتنBت
  : Nىل املس?توى الطيب، تعمل احلكومة Nىل

البعدي Nرب �رتقاء مبس?توى إالسعافات �رتقاء بن!اNة التدÏل  -
الطبية لفائدة حضاÅ حوادث السري، طبعا من اSٔحسن ما يوقعوش 

 حوادث السري؛
اعåد النقل �س?تع!ايل وإالنعاش UملروحFة، املر�V اSٔوىل هتم  -

�زيالل، يف بعض اSٔحFان خص -احلوز وíدÐ -ªيت الرUط í�س?يفتٔ
 ح؛الهيلو{وبرت جتي هتز اCرو

ٕاقرار خريطة حصية �لتدÏل الطيب �س?تع!ايل، وتعممي مراكز  -
 Centre de régulation(الضبط الطيب ل�رسيع جناNة التدÏل الطيب 

médicale(؛ 
و�دة �لمساNدة الطبية  11جتهزي املراكز �س�شفائية اجلهوية بـــــ -

 V!املس?تع)SAMU( ،7 اليا و� Vلمس?تع!الت  15مشغ� Vمصل}ة م�نق
 نعاش؛ واالٕ 

تüين الرمق الوطين �لنداء �س?تع!ايل الصحي وٕاNادة هيلكة مس�  -
و�دة ملس?تع!الت القرب وتعز�ز ٔ�سطول  80املس?تع!الت، مع �رجمة 

س?يارة ٕاسعاف يف  73س?يارات إالسعاف وحتسني جتهزياهتا، وقد مت اق�ناء 
 هذا إالطار؛

ية Üكو�ن وتدريب املهنيني العاملني يف مصاحل املساNدة الطب  -
 املس?تع!V؛

Nىل اتفاقFة �لرشاكة هتم  2011فربا�ر 21وكذÄ مت التوقFع بتارخي  -
متكني احلاملني لبطاقة السائق املهين Çري اSٔجراء من �خنراط يف 
الصندوق املذ{ور يعين دÅل الضامن �جåعي Nرب مالءمة إالطار 

املراس?مي  ال�رشيعي املنظم لنظام الضامن �جåعي، ومت ٕاNداد مشاريع
املتعلقة Uس?تفادة السائق املهين من Ïدمات الصندوق Sٔن احشال هاذي 

 اكنوا السائقني ما كBس?تافدوا من حىت يش �اTة من هاذ اليش؛ 
حتسني حاكمة قطاع النقل ٕالرساء قواNد املنافسة احلرة والشفافFة  -

  .وÜاكفؤ الفرص
نظام احلاكمة  ٕان ٕاصالح قطاع النقل ال ميكن ٔ�ن يمت مبعزل عن مراجعة

÷Ä، فٕان ٕاسرتاتيجية احلكومة Üركز Nىل حماربة اق�صاد الريع واحلد . فFه
من �ح�اكرات و�س?ت�xاءات Nرب سن قواNد املنافسة الرشيفة يف 

احلرة واعåد ��رتافFة �لرفع من جودة  واملبادرةالقطاع وèشجيع �س��ر 
  .اخلدمات

بصدد تعويض نظام الرخص ويف هذا إالطار، فٕان احلكومة 
و�م�يازات بنظام التعاقد Nىل ٔ�ساس دفاÜر التحمالت مع ا�لجوء ٕاىل 
طلبات عروض مف�و�ة لكام ٔ�مكن ذU ،Äش إالخوان ا�يل {يقولوا لنا بlٔنه 
اôهنار ا�يل �رشمت الالحئة دÅل الكرميات هذاك العمل اكن Çري ما نعرف 

عيب، اNالش؟ Sٔن اح�ا  ٔ�ش?نو لك وا�د {يفاش تيوصفو، تنقول لمك
�رش| هاذيك ا�لواحئ دÅل الكرميات Sٔنه ٔ�نمت طلبتوها، اCمتع طلهبا، 
الص}افة طلبهتا، إالNالم طلهبا، ميل �رش|ها اكن Ïاص الناس ¹شجعو| 
ويقول Ä نعم داU درتيو و�رشتيوها وهذا مايش �ل�شهري، هذا كBس?تافد 

دي يتخىب هو ÏÅذ الفلوس ؤ�| من املال العام dشلك ٔ�و بlٓخر اNالش Çا
 Uمثن، ملاذا؟ خصو �كون معروف ما فهيا عيب، ولكن يقولوا لنا داôؤدي ا�ٔ
وسريوا Uش حتلوا املشلك، قامت القFامة، طبعا ملا قامت القFامة إال�سان 

  .بدا تBشوف ٔ�ش?نو اك�ن؟ وبدا {ياÏذ �ح�ياط
هاذ اليش  ولكن اSٓن احلكومة Nازمة وإالجراءات Çادي متيش Uش
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دÅل الكرميات ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي Çادي نفضيو معه اNالش؟ ٔ�ش?نو 
هو السüب؟ Sٔنه ميل كتعطي {رمية لوا�د و{مييش {يكرهيا لوا�د �ٓخر تتويل 
هاذيك الكرمية Ïدامة Nىل موالها وÏدامة Nىل الاكر وÏدامة Nىل الس?يد 

{يجيب مهنا هذاك الس?يد ا�يل كBس�مثر، وٕاذا من الطبيعي ٔ�ن املدخول ا�يل 
ما تBسم}لوش Uش �هتىل يف الاكر دÅلو، Uش �هتىل يف السائق دÅلو، 
اشكون ا�يل Çادي خيلص هاذ اليش اكمل؟ الرا{ب، يف اÏSٔري هو ا�يل 
Çادي خيلص، ما دام اôمثن حمدد Çادي خيلص من السالمة دÅلو، Çادي 

سQBة Çادي خيلص  خيلص من ٔ�ن هذاك الاكر Çادي Üكون الوضعية دÅلو
من البنوات ا�يل مايش هام هذوك وهذاك اليش تيعطينا نتاجئ، Uش يفهموا 
الناس الريع ٔ�ش?نو تيد�ر، خملط، حىت هذاك الطا{يس حىت هذاك السائق 
ا�يل ما عندوش ضام|ت وا�يل خصو خيدم جوج دÅل املرات وما ميك�لوش 

�لصش مزÅن Uش يقد�Bه الكفاية وما تFش ينعس مبا فBش يعUر ينعس و
تيخصو خيدم جوج دÅل املرات حىت هو Çادي جيري وÇادي يد�ر 

  .الكوارث وÇادي يق�ل عباد هللا
ولهذا هاذ اليش هذا خصو يتوقف، اح�ا ما Çاد¹ش نوقفوه فورا، 
Çادي خنليو وا�د املر�V ولكن Çري لهذوك ا�يل اكنوا اقدام، ٔ�ما ابتداء من 

دازت، اNالش  ؟، �ٓخر {رمية، افهمتBين وال الاليوم ما ابقاش {رمية Tديدة
  . كتضحكوا؟ تنقول لمك

ولهذا اSٓن ت�Ôلكمو Nىل املس?تق^ل ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ابتداء من 
Çادي تويل طلبات العروض وÇادي خيرجوا دفاÜر التحمالت يف  2013

ن الطرق ا�يل فهيا التBساع، وا�يل |قص Nلهيا هو ا�يل Çادي ÏÅذها، �كو
Çادي �شوفو هاذ اليش Sٔن اSٔخت هاذ اليش ال يعاجل  100وال  50عندو 

  .هبذه الطريقة
تعمل احلكومة dرشاكة مع املهنيني Nىل تنفFذ إالجراءات املتضمنة يف 
العقد الرب|مج لتlٔهيل الفاNلني يف هذا القطاع، النقل دÅل الطرق 

�لبضائع وتدعمي  والبضائع، وÏاصة مراجعة رشوط ولوج 6ن النقل الطريق
معلية جتديد احلظرية وÜمنية النقل ا:ويل �لبضائع، وتlٔهيل Üكو�ن السائق 
املهين واôهنوض بوضعيته �جåعية وتlٔهيل إالطار القانوين املنظم بني 

  .الناقل والشاحن
وUلÔس?بة �لنقل الطريق لٔ±ش�اص، معلت احلكومة Nىل اعåد نظام 

تغالل Ïدمات النقل املدريس حلساب الترصحي ودفاÜر التحمالت الس? 
الغري، ونقل املس?ت�دمني حلساب الغري والنقل Uلعامل القروي والنقل 

 .الس?يا�، لك هذا وىل {مييش مبنطق دفاÜر التحمالت
UلÔس?بة �لنقل الطريق العمويم �لمسافر�ن بني املدن، ٔ�Nدت احلكومة 

  .مقاربة هتدف ٕاىل �ذف نظام الرخص كام قلت لمك
{بة هذه إالصال�ات، سBمت اعåد عقد �ر|مج لتlٔهيل الفاNلني يف وملوا

  : النقل الطريق العمويم �لمسافر�ن، �متحور حول
 Üكر¹س املهنية وحتديث احلظرية والرفع من كفاءة العاملني يف القطاع؛  -

تlٔهيل احملطات الطرقFة وتüين منوذج Tديد وعرصي من احملطات  -
مشارف املدن واعåد دفرت التحمالت الطرقFة وحمطات 5نوية Nىل 

ٕال�داث حمطات Ïاصة وماكتب مس?تقV لبيع التذا{ر، ما يقع يف احملطات 
  .الطرقFة راه كثري وامجليع يعلمه

ويف ٕاطار جتميع اجلهود وتوحFدها، س?ت}دث الواكª الوطنية لتق�ني 
نقل وسالمة النقل، وس?يعهد ٕاôهيا بتق�ني وتنظمي القطاع وٕاNداد خمططات الت 

الوطنية واجلهوية وإالرشاف Nىل طلبات العروض وم�ح الرتاخFص ومراق^ة 
مدى الزتام الناقلني Uلقوانني واملساطر اجلارية، كام س?يعهد ٕاôهيا بت}ديد 
اSٔمثنة ومراق^هتا وإالرشاف Nىل مراكز ال�سجيل ومؤسسات تعلمي الس?ياقة 

  .رUتومراكز الفحص التقين وإالرشاف Nىل املصادقة Nىل الع
ٕاضافة ٕاىل ذÄ، سBمت نقل املهام املو{وª �اليا ٕاىل ا�لجنة الوطنية 
�لوقاية من حوادث السري ٕاىل الواكª الوطنية لتق�ني وسالمة النقل بقصد 

  .تفعيل �شاط التوعية والتحسBس والرتبية Nىل السالمة الطرقFة
عهنا ؤ�ما UلÔس?بة لتlٔهيل النقل احلرضي Uعتبار النواقص اليت ٔ�Uن 

التدبري املفوض لقطاع النقل احلرضي، يمت اSٓن التفكري يف تصور Tديد 
يعمتد Nىل ٕا�داث مجموNات �لتجمعات احلرضية، Uش ما يبقاش النقل يف 

وسط املدينة يش Ïاضع لهاذ الوزارة، يش Ïاضع لهاذ الوزارة، يش Ïاضع 
ٕاôهيا  �لجامNة، لك وا�د الش Ïاضع، Çادي يبدا خيضع جلهة وا�دة، يعهد

تدبري هاذ النوع من النقل Nرب ٕا�شاء رشاكت تتلكف بتدبري املمتلاكت 
و�س��ر ورشكة تتلكف بتlٔمني مرفق النقل احلرضي Nىل ٔ�ساس عقد 

  .�س?تغالل
كام س?تعمل احلكومة Nىل ٕاصدار قانون حيدد التوÐات العامة لتlٔهيل 

مقاربة مشولية  تدبري قطار النقل احلرضي، كام تنكب احلكومة Nىل ٕاNداد
ومراجعة نظام الرخص " الطا{س?يات"لتنظمي وتlٔهيل قطاع س?يارات اSٔجرة 

وتعويضه بنظام التعاقد Nىل ٔ�ساس دفرت حتمالت Ïاص، هذا فFه حرج 
درمه  1000ٔ�كرث من اSٓخر، Sٔنه �زاف دÅل الرخص اôمثن دÅهلم حوايل 

ما تيفوèش يظهر يل  2500ؤ�قل اكع من هاذ اليش، بعض املرات  1500و
درمه، تBس?تافدوا مهنم بعض الفQات الهشة اكSٔرامل وكذا، وهذا  2500

اح�ا Çاديني Uش نعاجلوه، ولكن التوTه هو ٔ�نه Nىل اSٔقل وا�د احلاTة 
موالني الطا{س?يات، هاذيك حسب املعلومات ا�يل  "احلالوة"كBسميوها 

الطا{يس عندي، Åك اليس العنرص، حتيدت هنائيا، ما Çادي يبقاش مول 
�لامÄ دÅل الكرمية هذا من اSٓن، والس?يد وز�ر  "احلالوة"تي�لص 
  ...ا:اÏلية

ما ختافوش Nىل .. بقي يل فقط ٕاذا مسحت، الوقت ا%هت|ى Åك؟ Uيق
  .التعقFب

ا�يل كند�روه، ٕاىل السائق ما  ها�يل اك�ن هو ٔ�نه هاذ اليش هذا لك
ب مس?هترتا والراTل Çري حتملش مسؤوليتو، ٕاذا اكن السائق مهتورا واملراق

�و املر{بة جشعا فلن تنفع لك اجلهود اSٔخرى يف احلد ٔ Vمسؤول ورب الناق
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  .من حوادث السري
حصيح ٔ�نه من واجب احلكومة تlٔهيل البFÔة التحتية وتوفري الظروف 
املواتية واSٓليات الالزمة حلاكمة جFدة �لقطاع، ويه ماضية يف ذÄ �لك 

اطن واملقاوª والسائق واCمتع املدين ٔ�دوارا جيب ٕارصار وعزم، Çري ٔ�ن �لمو 
Nليه الوعي هبا ؤ�داؤها Nىل ٔ�حسن وTه، ٕاذاك فقط ميكن حتقFق السالمة 

  .الطرقFة بتضافر لك اجلهود
  .وهللا ويل التوفFق

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
الس?يد رئBس احلكومة شكرا ن�Ôقل اSٓن ٕاىل التعقFبات Nىل جواب 

  .UلÔس?بة �لفرق واCموNات اليت Üرغب يف ذÄ، ؤ�بدٔ� SٔUصاª واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامش
  الس?يد الرئBس احملرتم،

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الرئBس احملرتم،

| يف بداية هاته اجللسة ٔ�ثناء طرح فريق�ا لسؤا� عن ٔ�ملنا يف ٔ�ن Nرب
ندشن مجيعا، حنن الربملانيني ؤ�نمت احلكومة، نقV نوعية يف هذه اجللسة، 
واكنت النية دÅلنا ملا فكر| يف النقV النوعية يه ٔ�ن �كون احلوار بني 

هادف، ولكن احلكومة وبني الربملان مبختلف مكو|ته حوار هادئ، بناء و 
حوار خيرج عن ما Nايناها يف اجللسات السابقة من خطاب العمومFات ٕاىل 

  . خطاب جييب عن اSٔس?ئV والقضاÅ الواردة يف èساؤالت السادة الربملانيني
و÷Ä، ملا اس?متعنا �لس?يد رئBس احلكومة احملرتم يف اجلواب دÅلو 
شعر| �لك رصا�ة بنصف خFبة اSٔمل، Sٔنه الزلنا حنتفظ SٔUمل يف ٔ�ن 
�متكن الس?يد رئBس احلكومة احملرتم يف ما تبقى � من وقت من ٔ�ن يقدم 

�جوبة دقFقة حول ٔ�س?ئV مضبوطة طرحت عند لك الفرق تتعلق ٔ
U ،لس?ياساتU ٔش?ياء واقعيةlٕالجراءات، بU ،لقراراتU ،السرتاتيجيات

  . ملموسة ومضبوطة
5نيا، حنن نعرتف ونقر مع الس?يد رئBس احلكومة بlٔن هذا املوضوع 
ا÷ي نناقشه اليوم موضوع Nام، شائك واسع، طويل وعريض، موضوع 6م 
Ä÷ميس الساكنة يف البوادي ويف املدن م�ل ما ميس �ق�صاد الوطين، و 

Åىل بعض القضاN نفس?نا مضطر�ن �لرتكزي فقط�  .جند ٔ
�| خشصيا اس?توقف�ين وا�د ا:عوة وÐها الس?يد رئBس ٔ Äولكن ق^ل ذ
احلكومة احملرتم ويه �لك تlٔ{يد دعوة صادقة وÐها لرTال اSٔمن يف س?ياق 
�ديثه عن مسؤولية املواطنني يف هذا الزنيف، يف هذه احلرب، يف هاذ 

ا:مار ا÷ي تعBشه بالد|، ملا وTه دعوة ٕاىل رTال اSٔمن الق�ىل ويف هذا 

وطاôهبم بlٔن يوقفوا س?يارة الس?يد رئBس احلكومة احملرتم ٕاذا ارÜك^ت خمالفة، 
  . هذا يشء مجيل نصفق �

ª، ؤ�رجو من الس?يد رئBس احلكومة lٔ ولكن بغيت نقول وا�د املس
صورة ملتقطة �لس?يارة  احملرتم ٔ�نه ما يتقلقش مين، Sٔنه يف هذا اجلهاز دÅيل

دÅل الس?يد رئBس احلكومة، عندي رمق ال�سجيل دÅلها، ٕاذا امسحتو يل 
واقفة يف املمنوع، ) PEUGEOT 607(نقولها وصورة ملتقطة �لحراسة 

Uش يعرف الس?يد رئBس احلكومة بlٔنه اك�ن جمهود {بري مازال مطلوب م�ا 
املرتبطة بعالقة  ند�روه من ٔ�Tل ٕاNادة النظر يف الك�ري من اجلوانب

املسؤولني Uملواطنني، �سد هذا القوس Uش منيش Sٔش?ياء ا�يل يه 6مة 
  . يف تقد�ر|

ومبا ٔ�ن املوضوع شاسع، ٔ�كتفي 5Uٕرة بعض القضاÅ ؤ�بدٔ� Uٕشاكلية النقل 
طبعا، الس?يد رئBس احلكومة، اح�ا لس?نا يف �اTة �لتذكري بواقع . احلرضي

ش?به الاكمل ا÷ي يواÐه النقل احلرضي يف التخبط والعشوائية وإالفالس 
مدننا، طبعا س?يكون من اجلحود ٕا%اكر املنجزات ا�يل حققهتا بالد|، وامحلد 

  . L يف ش?ىت اCاالت
ولكن Uش ما نغرقوش يف الوصف والتوصيف، النقل احلرضي يف 
املدن املغربية لBس Nىل ما �رام، بل ويبعث Nىل نوع من �مشزئاز، ملا 

فو �كتظاظ والتخبط والفوىض العارمة، وا:ليل Nىل ذÄ، وهذا كÔشو 
  . من الق�ىل تيوقعوا داÏل املدن 80%ٔ�شار ٕاليه الس?يد رئBس احلكومة، 

خFارات يف موضوع النقل  3الس?يد رئBس احلكومة، لBس :�مك 
احلرضي، ٕاما ٔ�ن تعمتدوا ٕاصال�ات بFÔوية جشاNة وصلبة ملرافقة امجلاNات 

هذا إالصالح مضن ٕاطار مرشوع اجلهوية املتقدمة ؤ�ن توفروا  الرتابية يف
مس?تلزمات ٕاNادة تlٔهيل Tادة وبعيدة املدى لتlٔهيل قطاع النقل احلرضي، 
وٕاما ٔ�ن èس�سلموا الخ�يار الطريق السهل UدNاء ٔ�ن هذا املوضوع ال هيم 
احلكومة بل هيم امجلاNات احمللية من دون طرح اSٔس?ئV احلقFقFة والبحث 

ن اSٔجوبة Nىل اSٔس?ئV املرتبطة Uلوسائل وSٔUدوات وUلرؤية اليت جيب ع
  . توفريها

الحظنا وحنن نت�^ع ٔ�داء احلكومة دÅلمك يف هذه الس?نة املنرصمة ف� 
يتعلق هبذه إالشاكلية ٔ�ن التدابري احلكومFة يف جمال النقل احلرضي يه 

من احلشمة وفهيا الك�ري تدابري يغلب Nلهيا نوع من �رجتال، وتطبعها نوع 
  . من مظاهر الهواية يف التخطيط ويف التدبري

لقد ٔ�Nلنت الوزارة الوصية بlٔهنا س�سمح، بناء Nىل دفاÜر حتمالت، 
وهذا يشء مجيل، �لنقل املدريس والنقل اخلاص Uلرشاكت �لعمل يف املدن 
واحلوارض من Ïالل بيان ٔ�و ترصحي dس?يط، هل ٔ�نمت، الس?يد رئBس 

، واعون بlٔ%مك هبذا إالجراء س?تعملون Nىل ٕافراغ قطاع النقل احلكومة
احلرضي من زبنائه؟ فعوض التفكري مع امجلاNات احمللية يف ٕاصالح مشويل 
وم�اكمل يدمج اكفة ٔ�مناط النقل ووسائ*، من �افالت وطا{س?يات {برية 
وصغرية وÜرامواي ٕان وTد، مضن رؤية مدروسة وم�دجمة وم�ناسقة، عوض 
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رون الطريق اSٔسهل وتقدمون خFارات البد ؤ�هنا س?تغرق املدن ذÄ ختتا
 .دÅلنا يف فوىض Nارمة

هل :�مك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، فكرة عن ما ¹سمى مبخطط 
  التنقل احلرضي؟

هل :�مك م�ظور اس�^ايق وتصور واحض حول تدفقات وسائل النقل يف 
يابية بني اخلطوط ا�تلفة ٔ�زقة وشوارع مدننا، حول ٔ�مناط التاكمل و��س? 

  Sٔمناط النقل؟ 
هل :�مك س?ياسة واحضة حول هذه اSٔمور يف ارتباط مع حر{ية 

  الساكن واôمنو ا:ميوغرايف ا�يل ¹شهده البÕ؟ 
عوض ٔ�ن تعملوا Nىل ٕاجياد ٔ�جوبة Nىل هذه اSٔس?ئV احلقFقFة ختتارون 

�ٓسف ٔ�ن ٔ�قول اخليارات السهV والتوTه ٕاىل اعåد تدابري قصرية اSٔم |�د، ؤ
بlٔهنا تدابري فهيا بعض الشعبوية ولرمبا تتحمك فFه ÏلفFات �نت�اUت احمللية 

V^املق.  
ينص Nىل  2013ما يدهش?نا هو ٔ�ن مرشوع القانون املايل لس?نة 

مليارات لفائدة املنعشني العقاريني لبناء السكن  6ٕاعفاءات رضيFüة تفوق 
الرئBس، بlٔن هذه املسا{ن سBمت ٕاجنازها �جåعي، ٔ�نمت تعرفون، الس?يد 
  .Nىل مقربة من املدن ويف ضواحهيا

هل �رجممت يف القانون املايل ٔ�ي يشء هيم متويل النقل لٔ±ش�اص ا÷�ن 
سBس?تفFدون من هذا السكن �جåعي؟ طبعا ف�ش?نا يف القانون املايل 

 هعن هذ ووTد| بlٔ%مك مل تربجموا ٔ�ي يشء، مادام ٔ�ن ا5ٓSر اليت س?ترتتب
الس?ياسة لن تبدٔ� Uلظهور ٕاال بعد س?نوات، وس��حمل وزرها امجلاNات 

  .احمللية
�مل حين الوقت، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، ٔ�ن تدÏل بالد| يف ٔ

) les villes satellites(جتربة ٕا�داث املدن احملورية، ما ¹سمى بــــ 
التنقل احلرضي و�س?تفادة من جتارب بعض ا:ول لٕالTابة Nىل مشالك 

وتقدمي ٔ�جوبة مس?تق^لية حول مشالك املدن املغربية يف جمال النقل 
  احلرضي، وتوفري مس?تلزمات جودة احلياة؟

طبعا ٔ�رشمت يف معرض جوا�مك، الس?يد الرئBس، ٕاىل ٔ�ن احلكومة تفكر 
وختطط يف البحث عن احلل، اح�ا نعتقد بlٔن اSٔوان قد �ان ليك تتحمل 

احلكومة بقدر من اجلدية واملسؤولية، حنن Nىل  املسؤولية، ليك تت}ىل
مس?توى املعارضة :ينا اقرتاح واحض وبناء، ونعتقد بlٔنه من شlٔنه ٔ�ن يدشن 
ٕاصالح {بري �لنقل يف املدن، وهذه يه راك)ز هذا �قرتاح ا÷ي نعرضه 

  :Nليمك
الركزية اSٔوىل، رضورة الفصل بني �س��ر و�س?تغالل، ٔ�نمت تعرفون 

لك ؤ�زمة وٕافالس الرشاكت اليت تعمل يف ٕاطار نظام التدبري ٔ�ن مشا
املفوض Üرجع SٔUساس ٕاىل Üلكفة �س��ر اخلاص حبظرية الس?يارات، 

  وٕاىل اس?ت}اª تغطية Üلكف�ه الباهظة �مثن التذا{ر؛
الركزية الثانية يه ختصيص موارد دامئة وقارة لصندوق Ïاص بدمع النقل 

ما خصصتوش موارد لهذا  2013دÅل  احلرضي، يف القانون املايل
  الصندوق؛

5لثا، متكني امجلاNات احمللية يف ٕاطار مرشوع اجلهوية املتقدمة من 
  مسؤوليهتا، ولكن يف اجلانب املتعلق Uالس?تغالل ولBس Uالس��ر؛

رابعا، اعåد منوذج Tديد م^تكر من الرشاكة بني القطاع العام والقطاع 
  .اخلاص

  الس?يد رئBس احلكومة، 
�لك ��رتام نقول لمك ٕاذا اكنت :ى احلكومة الش!اNة الس?ياس?ية 
وتواضعمت قليال وطلبمت م�ا ٔ�ن %زودمك هبذا ا�طط، حنن Tاهزون لتقدميه 

  .لمك يف ظرف ٔ�س?بوع
النقطة الثانية تتعلق Uلنقل املزدوج، ٔ�يضا وحنن نت�^ع خطوات 

ا �س?تغراب وا:هشة ٔ�مام ترصحيات حكوم�مك والوزارة الوصية، متلك�
  .الس?يد الوز�ر الويص، ومن ترصحياÜمك كذÄ ا�يل اس?متعنا لها ق^ل قليل

خبصوص النقل املزدوج، الس?يد الرئBس احملرتم، ا�يل تتوقعون من 
Ïال� تغيري حFاة املواطنني يف اCال القروي ôمتكFهنم من حFاة {رمية èسمح 

، لك�مك مل تفكروا ٔ�بدا يف ظاهرة الهجرة حنو هلم Uالس?تقرار وزرع حقوهلم
املدن Uعتبارها ظاهرة بFÔوية، لها م�طق Ïاص يق�يض تدابري ومعاجلة 

  . Ïاصة ومهنجية Tديدة
الوزارة ٔ�Nلنت عن نBهتا اس�^دال نظام الرتخFص بنظام الترصحي، وهذا 

اد الترصحي ٔ�و هذه النية ٔ��اطها الس?يد الوز�ر خبطاب ظاهره حماربة الفس
  . والريع ولكن Uطنه حييل Nىل مضمون شعبوي

Uلفعل حنن م�فقون Nىل ٔ�ن نظام الرتخFص ٔ�ثüت حمدوديته وNدم  ،نعم
فعاليته بل ومسؤوليته يف ان�شار الك�ري من اSٓفات من الرشوة والريع 
والفساد، لكن اس�^دا� بنظام الترصحي ٔ�مر ارجتايل، ومن املؤكد ٔ�نه س?يجر 

  . ن الفوىض العارمةاملدن ٕاىل �اª م
نظام الرتخFص، ا�يل {يتلكم Nليه الس?يد الوز�ر يقوم Nىل ٔ�ساس ٔ�ن 
èسمل الوزارة الوصية ترصحيا Sٔي خشص يعلن اس?تعداده ال�رتام دفاÜر 

  .التحمالت، هذه يه الفوىض Uم�ياز
ٕاشاكلية النقل، الس?يد الرئBس، èس?توجب تفكريا من نوع مغا�ر، جيب 

اع، جيب ٔ�ن يقنن ؤ�ن يدرس من م�ظور مشويل دراسة اح�ياTات القط
  .يÏٔlذ بعني �عتبار التطور ا:ميغرايف

ما ا÷ي مينع احلكومة من �س?تعانة Uلت!ارب ا:ولية؟ ما ا÷ي مينع 
احلكومة من ٕارشاك إالدارات ولك املؤسسات؟ ؤ��ن امجلاNات الرتابية يف 

  دمة؟ هاذ اليش ا�يل درتوه؟ ٔ��ن هو مرشوع اجلهوية املتق
ٕان انفراد الوزارة الوصية Uٕعطاء الرتاخFص بدل ٕارشاك مجيع هذه 
الهيئات املعنية هو قرار يرضب ا:ميقراطية احمللية وم^دٔ� ال�شارك، هو قرار 
يعا{س مرشوع اجلهوية، بل ويفرغها من اSٓن من حمتواها، وحنن نعتربه قرار 

Ä÷نه س?يجر الك�ري من الويالت، و� نصيحتنا يه ٔ�ن شعبوي، من املؤكد ٔ
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يرتيث الس?يد الوز�ر ؤ�ن ترتيث احلكومة ؤ�ن تف�ح Uب املشاورة مع 
  . الوزارات ومع إالدارات املعنية ومع امجلاNات احمللية

وامسحوا يل اSٓن ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل موضوع 5لث، ويتعلق Uلنقل الطريق 
  ..�لبضائع واملواد اخلطرة

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
�قل من دقFقةٔ Ä بقي.  

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بÔشامش
Çري نقطة وا�دة، القانون املتعلق Uلنقل الطريق صادق�ا Nليه م�ذ س?نة 
ونصف، احلكومة هاذي س?نة مازال ما خرTاèش املراس?مي التنظميية، Åك 
هذا ما {يتطلب ال دراسات وال مزيانية، Üكفي النصوص التنظميية، القانون 

لكن هاذي مدة س?نة وحنن ن�Ôظر احلكومة ٔ�ن صدر يف اجلريدة الرمسية، و 
  .خترج املراس?مي

5نيا يف ارتباط CUال اجلوي، الك�ري من اSٔش?ياء ولكن سؤال وا�د، 
حصحوا لنا املعلومة دÅلنا، املعلومة ا�يل عند| كتقول بlٔنه جزر الك�اري 

غاربة وامجلهورية إالسالمFة املوريتانية يف اتفاقFة وقعت ٔ�مام املسؤولني امل
يه من يتلكف حبراسة السامء واSٔجواء دÅل اSٔقالمي اجلنوبية، هل هذا 

  ¹رشف بÕ|؟
وNىل لك �ال س��اح لنا فرصة �لتlٔ{يد مع الس?يد الوز�ر الويص Nىل 

  .القطاع ليك نناقش بعض اSٔمور

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق �س?تقاليل. شكرا، ا%هت|ى الوقت

        ::::د الكورد الكورد الكورد الكوراملس�شار الس?يد ٔ�محاملس�شار الس?يد ٔ�محاملس�شار الس?يد ٔ�محاملس�شار الس?يد ٔ�مح
  .شكرا الس?يد الرئBس

  .شكرا الس?يد رئBس احلكومة
جوا�مك بطبيعة احلال اكن . الس?يد رئBس احلكومة، �شكرمك Nىل جوا�مك

، اح�ا ال ننكر يف الفريق �س?تقاليل اCهودات اجلبارة ا�يل كتقوموا شامال
هبا، وÏاصة يف ٕاطار املوضوع ا�يل اح�ا بصدد م�اقش?ته، ولكن جوا�مك، 

  .الس?يد رئBس احلكومة، {يجرين Uش نتلكم شوية Nىل مدونة السري
بطبيعة احلال {يف كتعرفوا، الس?يد رئBس احلكومة، ٔ�ننا كنا %متىن ٔ�ن 
مدونة السري، وهاذي يه احلقFقة، ؤ�نمت ا�ن الشعب وكتعرفوا هاذ اليش 
مزÅن، ٔ�ن هاذ املدونة Çادي حتمينا وÇادي جتن�üا من هاذ حرب الطرق، 

العكس واح�ا |قش?نا هاذ املدونة ملا Tاءت ٕاىل ق^ة الربملان ملدة  �دث
 . س?ن�ني

  الس?يد رئBس احلكومة،
�| خشصيا ٔ�قول يف هذه املدونة Nدة اخ�الالت، ٔ�ي وTدت مجموNة من ٔ
إال{راهات ا�يل ما ساNداèش يف التزنيل دÅلها، ولهذا ٔ�رجومك، الس?يد رئBس 

احلكومة، ٔ�ن تعطوا ٔ�وامرمك �لس?يد الوز�ر املسؤول Nىل القطاع ٕالدÏال 
  . بعض التعديالت Nىل هذه املدونة،  ثقوا يب الس?يد رئBس احلكومة

  الس?يد رئBس احلكومة، 
Üلكمتو Nىل مجموNة ف� خيص حوادث السري ا�يل يه اح�ا يف الفريق 

�يل فقدتو، كام تعازينا �س?تقاليل كنتlٔسفو وكنعزيومك يف إالخوة دÅلمك ا
  . كذÄ للك ٔ�ولياء ؤ�قارب وNائالت حضاÅ هذه احلرب، حرب الطرق

وكنمتناو ٔ�%مك تدفعوا شوية مبجهودات ٔ�كرث وحتاولوا تدÏلوا بعض 
التغيريات وبعض التعديالت Nىل املدونة Uش �كون التطبيق دÅلها ساهل، 

زجرية، Nىل الرضب  حبيث اليوم يف اجلواب دÅلمك Üلكمتو Nىل مق�ضيات
  . والرضب ما معرو {يصلح، الس?يد رئBس احلكومة

ذ{رمت كذÄ هاذ حوادث السري وما .. اح�ا كنا تÔمتناو ٔ�ن هذه املدونة
ذ{رتوشاي اSٔخطاء ا�يل تيقوم هبا الراTل، حFث قلمت بlٔن ٔ�| تنقول بlٔن ٕاذا 
كتب هللا يش �ادثة سري Nىل يش وا�د وفهيا الق�ل هللا حيفظ خص 

رخصة الس?ياقة، ولكن راه اك�ن، الس?يد رئBس احلكومة، ٔ�خطاء  يتحيد �
دÅل الراTلني، البFÔة التحتية ضعيفة، معناه حىت الراTل اليوم ما تيعرفش 

  . فني مييش
ولهذا، الس?يد رئBس احلكومة، اك�ن مجموNة من �خ�الالت ف� خيص 

يل هو الطا{س?يات، مدونة السري، ٔ�| Çادي جنرمك كذÄ لوا�د اSٔسطول ا�
واش الطا{س?يات ا�يل يه Çالبا ما تلقاوها، ٔ�ي س?يارات اSٔجرة، ا�يل Çالبا 
ما تنلقاوها من نوع املرس?يد¹س، ا:ول ا�يل صنعهتا تق�يا ٔ�عطهتا الرتخFص 

دÅل الراكب، هذا مايش  7راكب، تتجي عند| �لبالد وترنخصو لها  5دÅل 
احلكومة، احلكومة خصها تصلح هاذ اخلطlٔ دÅل السائق، هذا اخلطlٔ دÅل 

اليش هذا، خصها تصلحو واح�ا تÔشوفو حوادث السري Nرب شاشة 
التلفزيون، تÔشوفو ٔ�Çلب حوادث السري يه تيد�روها الكريان، وميل تتلقى 

ما اكيناش،  (le carrosserie)اكر �ادثة {يبان Ä بlٔن اجلودة دÅل ذاك 
  ... هاذي مايش

ذوك ، )les triporteurs( هو ذوك اك�ن Nاود Tانب �ٓخر ا�يل
  . جعالت، ما عندمهش حىت الرتقمي 3املوطورات  ا�يل عندمه 

وÇادي èسمحوا يل، الس?يد رئBس احلكومة والس?يد الرئBس، ما 
 .نطولشاي Uش خنيل الوقت

  .شكرا

        ::::املس�شار الس?يد Nاملس�شار الس?يد Nاملس�شار الس?يد Nاملس�شار الس?يد Nيليليليل قFوح قFوح قFوح قFوح
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  معايل رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة والس?يدة النواب واملس�شار�ن،

ما كن�شاي ابغيت نتدÏل، ولكن يف هذا امليدان هذا كنعرف فFه يش 
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وكند�ر طريق ٔ�اكد�ر  53شوية اNالش؟ ش?يفور قدمي، عندي البرييم يف 
Nىل الطريق اSٔوىل الصو�رة، وامحلد L ٕاىل �د اSٓن ما معر حىت �ادثة 

  . زي يش Tا)زةوقعت، ٕاذا ابغى يعطينا وز�ر التجه
 |�ٕاذن هاذ اليش Üهيمنا وÜميرتنا وتÔشوفوه يف الطرقات، وم�اش Tا؟ ٔ
تيظهر يل هاذ اليش Tابو لنا اجلابون و{ورÅ وذاك اليش يف هاذ 
الس?يارات، تيصنعوا لنا الصوارخي مايش طوموبيالت، كنعودو Çاد�ن يف 

متيش قد الق�فود، ٔ�نت كتعود  الطريق الس?يار، كتجي ذيك الطوموبيل
ا�يل اكينة ومازال اح�ا كنحيدو  U120لهامر وال dس?يارة {برية كمتيش بذيك 

، وميل تند�رو ذاك 110، الرومزي كنحيدوها �لرادار، كمنش?يو Çري بـــــ 10
اليش، الشهادة L، ما معر يش وا�د يتطفل Nليك وال حيüسك وال يقول 

  . Ä راك فت القانون
يد الوز�ر دامئا Ïاص ذوك الباليك هاذوك ا:راري ا�يل كنقول �لس? 

�يب ٕاننا يف انتظارك: "ا�يل كتقولٔ Å رسعè ٓية وقولوا " الSرسع "قلبوا اè ال
راه هاذوك ا:راري ا�يل تيجريو، " Å ابين وال Å ابÔيت راه اح�ا كن�س?ناوك

  . الس?يد الوز�ر، ٔ�ما اح�ا الناس الك^ار ما تيجريوش
رئBس احلكومة، يف سوس اكنت فFه فهاذ اليش ما تنعجبو فFه، الس?يد 

س?يارات ا�يل اكنت يف لكيش يف سوس، ولكن ميل Tا  3يف عهد امحلاية 
�س?تقالل وTا �زدهار وتوسعوا الناس وا�د ا:ار و�دة نقدر نقول فهيا 

كÔشوفو البارح ذاك . س?يارة، هاذ اليش اكمل يف الطرقات 20وال  15
وUما، وكرند ٔ�| �ن�^اه �لس?يارات، Uيق عندمه الس?يارات �ٔ اليش دÅل 

  . القدام وذاك اليش
�| يف الربملان وال يف الباليص ما اك�ن Çري راك Nارف Çري ٔww 4×4و 

  . وٕاىل �ٓخره 5×5و
امسح يل ٔ�| ما بغي�ش نتدÏل وما موالف نتدÏل، واكنت عندي فرصة 

و5نيا {رئBس حكومة وكنبغي Uش اليوم يف احلضور معك صديق ٔ�وال، 
، )U)bioش هننيك وهنين هاذ احلكومة دN ،ÄÅالش ابغيت هننهيم UقFني 

  . طامعني فهيم اخلري
  .شكرا

        ::::املس�شار الس?يد العريب بورااملس�شار الس?يد العريب بورااملس�شار الس?يد العريب بورااملس�شار الس?يد العريب بوراسسسس
  dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئBس
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،

يتطرق مجليع القطاNات دÅل بطبيعة احلال الس?يد الرئBس يف تدÏ* مل 
النقل، واكن من املفروض ٔ�نين ٔ�تدÏل يف قطاع النقل البحري، ا�يل هو 
�ظن من القطاNات كذÄ ا�يل عندو وا�د احليوية {برية داÏل الÔس?يج ٔ

  . �ق�صادي دÅل بالد|
وهبذا، الس?يد الرئBس، كام كتعرفوا ٔ�ن قطاع الصيد البحري حيتل ماكنة 

سة Nىل الصعيد العاملي حبمك املؤهالت اجليو ناف كة امل Tد ممتزية يف حر 
ٕاسرتاتيجية �لمغرب وتوفره Nىل واÐتني حبريتني، وUعتباره ٔ�كرب معرب حبري 
�ربط بني ٔ�مر�اك ؤ�ورU و�ٓس?يا وٕافريقFا Nرب بوÇاز ج^ل طارق ولتوفره Nىل 

طن!ة "مÔشlٓت حبرية ٕاسرتاتيجية، كام هو الشlٔن �لمر{ب املينايئ 
  . "املتوسط

لكن املعطيات املتوفرة عن الوضعية احلالية لقطاع النقل البحري، 
الس?يد الرئBس، توحض بlٔن اSٔزمة سزتداد �دة يف املس?تق^ل، ٕاذ مل تتحرك 
ا:وª من ٔ�Tل ٕانقاذ القطاع وتطو�ره Nرب الرفع من الغالف املايل ا�صص 

  . الوطين لالس��ر مبا �كفل اôهنوض Uلقطاع وتطو�ر �ق�صاد
وامسحوا يل، الس?يد الرئBس، ٔ�ن ٔ�تناول معمك من Ïالل هذه اجللسة 
ا:س?تورية بعض املشالك والت}دÅت اليت èشلك عنوا| لهذه اSٔزمة، من 
ق^يل ٔ�وال ضعف التنافس?ية داÏل قطاع النقل البحري dسüب Nدم وجود 

 ٔ�ن قطاع ٕادارة فعاª لهذا القطاع مما جيع* من دون قمية مضافة، Ïاصة و
النقل البحري ال يمت دمعه من طرف ا:وª كام هو الشlٔن UلÔس?بة �لنقل 

  . اجلوي Nىل سFüل املثال
  .   Çادي خنيل الصديق دÅيل �مكل.. معا|ة املهنيني ،5نيا

    ::::املس�شار الس?يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اSٔنصاري
  .السادة الوزراء

  الزمالء اSٔعزاء،
س?تقاليل ا�يل تعاق^نا بغيت فقط نتوج هاذ التعقFب دÅل الفريق �

Nليه يف هاذ الثواين Uش ٔ�وال �شكر احلكومة ونؤكد �لحكومة ٔ�ننا اس?متعنا 
�لك ٕامعان ملا Tاء يف لكمة الس?يد رئBس احلكومة حول موضوع ¹س?تPٔlر 

  . Uهåم الرٔ�ي العام
ؤ�ننا ال �شك يف النية احلس?نة والنية الصادقة وإالرادة الك^رية �لحكومة 

ة مجيع اSٓفات اليت ¹شكو مهنا بÕ|، و%متىن لك التوفFق من ٔ�Tل معاجل
  .�لس?يد رئBس احلكومة والسادة الوزراء

  .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .الفريق احلريك. شكرا

  :املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  السادة املس�شار�ن،

  الس?يد رئBس احلكومة،
�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرك Nىل الش!اNة والرصا�ة دÄÅ ف� خيص ٔ
�قول ثقFل Tدا وجFتو حلادثة ٔ |�هاذ امللف ا�يل قلمت طويل وعريض، ؤ

ق�ىل، وطلبمت من املسؤول؟ وماذا جيب ٔ�ن نفعل؟ مث  43السري دÅل 
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Vعطيمت وا�د احلصي�ٔ.  
  الس?يد الرئBس، 

ع!اÇ ªادي نذ{رمك يف املدارس وذ{رمت من الس?ت�Bات ٕاىل ال�سعينات، ب
 le(ملا كنا كنقراو يف التحضريي و�بتدايئ، يف �سرتا�ة اكن دامئا 

passage clouté ( س?بوع ختصصSٔة يف اNمحر، واكنت ساSٔوالضو ا
Uش خنرجو ويعلمو| {يفاش نقطعو الشانطي و{يفاش الس?يارات {يدوزوا 

Ôشعل، هاذ اليش اليوم ما اكيBش تد�روه والضو {يفاش كU لبمكÇ ش، واش
  وÜردوه �لمدارس؟

�قول هاذ امللف {يخصو م�اظرة وطنية، الس?يد الرئBس، ٔ |�ولهذا ٔ
م�اظرة وطنية وèرش{وا فهيا مجيع الوزارات، مبا فهيا وزارة ا:اÏلية، التعلمي، 
قطاع الص}ة، قطاع إالNالم، هاذ اليش لكيش مرتبط بعضه Uلبعض، 

ني وÜكون م�اظرة وطنية وخنرجو بوا�د التوصيات والفاNلني والناس املهني
  .ا�يل يه Nاد جنيبو املدونة وندÏلو Nلهيا تعديالت، ٔ�قول تعديالت

Üلكممت Nىل سائقي احلافالت، ٔ�| معمك، اح�ا املغاربة نعرفو نقولو وا�د 
 ،Vالرصا�ة {يف قلمتوها، اح�ا اوالد الفشوش واملراهقة كتبقى معط

دÅل الناس وهو يف  60ٔ�ن سائق �افV نعطيوه  كتعطل، ولهذا ال يعقل
Nام وما مزوجش، هاذي خصها Üكون رشوط ٔ�ن سائق  30ٔ�و  35معرو 

دÅل الناس ¹سوق هبم، Nىل اSٔقل �كون من  50ٔ�و  60احلافU Vش ÏÅد 
  .الرشوط اSٔساس?ية، �كونوا عندو وليدات و�كون مزتوج

 Ambassadeur(كذÇ Äادي نذ{رمك Çري Uلنقل احلرضي، شارع 
Ben Aicha ( هFش املليك وفBار البيضاء، ا�يل هو ام�داد شارع اجل:U

اس��رات دÅل املاليري، هل يعقل ٔ�ن احلاوÅت UقFني يف هاذ الشارع ويف 
Nام ٔ�و  43هاذ الزنقة وما خرجوش من املدينة وكتجي شاح�ة يف معرها 

  ؟4ٕاىل الباب   Nام وÜربطو بق�بة ومت Çادية داVÏ به 20
كذÄ، الس?يد الرئBس، كام قلمت من املسؤول؟ {يف يعقل ملا èرشي 

وكتدهيا وعندها بطاقة ) la cabine et le chassis(شاح�ة ا�يل فهيا 
تق�ية دÅلها دÅل الطول والعرض وكتدهيا عند الاكرورسي، ٔ�ول ما {يد�روا 

والروايد دÅل الفولفو  {يحيدوا لها الروايد ا�لورانيني وكري{بوا لها ا�لBس?يو
طن، والطامة الكربى هو ملا  16وكزييدوا فهيا نصف مرتو، وكتويل هتز 

فهيا املواصفات و{يقول ) la carte grise(عندو ) la visite({مييش عند 
� )apte à rouler ou il est conforme( هنا خمالفة، كتعربها�، رمغ ٔ

يل عندو يف البطاقة الرمادية Çري Uملرتو كتلقاها خمالفة ÷اك اليش ا�
، هاذ اليش اكن ولكن الزال، اح�ا كنمتناو ٔ�ن (apte à rouler)و{يعطيوه 

  .هاذ اليش يوقف، هاذ اليش هكذا Uش Çادي حناربو هاذ املسائل
كذÄ اليوم Üلكمتو Nىل الكريان، الكريان دÅل زمان مايش مه دÅل 

حصان، فFه  380ه راه فMAN et VOLVO  (F(اليوم، الاكر اليوم 
)12 vitesses( ،اي حبال الطيارة والس?يد خصو �رحبT راه ميل {يمت ،

وقت الرسNة، خصو يدÏل �لمحطة دÅل مراش ويبوانيت فهيا ويدÏل 

راه هاذوك والو طيارات، كام قال �Õار البيضاء وخيرج مييش �لرUط، 
  . وTد م�طورالس?يد احلاج Nيل قFوح، هاذ اليش ا�يل وىل اليوم راه ميسء 

كذÄ ذوك الشاح�ات دÅل احلوت ا�يل {يطلعوا من الصحراء، يف 
ليرت دÅل  5و�زيد ) plein(راسك، الس?يد رئBس احلكومة هذا {يد�ر 
�شهر و{يعاود يبدل املوطور،  6لBسا�س Uش يدÏل، و{يلوح املوطور Nىل ٔ

  ). le plein(ليرت دÅل السوبري ا�يل {يد�ر يف  5
اح�ا ا:ار البيضاء مع الوايل السابق .. لرئBس، ٔ�| كنمتىنولهذا، الس?يد ا

 ªسهلو هاذ احلا�ش U عطيناه ملف�مع اكمل اSٔسف ما اس?تق^لناش، ٔ
املزرية دÅل الطرامواي ا�يل واقعة لنا يف ا:ار البيضاء، ونوسعو الشوارع 

�ٓنفا، قلنا  186بال ما نقBسو حىت �اTة، مبعىن عند|  ªري يف عامÇ بقعة� 
�عطيو فهيا املر�Uٓت وÇادي ند�رو ٔ)une création d'emploi( عطي�، ؤ

طبقات، ويبداو الناس يدÏلوا ôUهنار و�Uليل، ولكن dرشط ٔ�نه  �10لناس 
متيش لو الطوموبيل �لفورÅن و�كون ) stationnement(ا�يل وقف يف 

وÇادي يتوسعوا ) la création d'emploi(ا�يل ابغى �كون، وèشجعوا 
  . لطرقا

 4يعين نعطيك Çري م�ال، شارع مصطفى املعاين {ميكن Ü Äرحب فFه 
مرت، ولكن ما اكيÔش ا�يل {يتصÔت لنا ٔ,ننا اح�ا حFث مايش مسؤولني، 

واك�ن مشالك {برية، كنمتىن . ما عند|ش احلق نتدÏلو يف هاذ القطاNات
  . Üكون م�اظرة وطنية، الس?يد رئBس احلكومة

 .شكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . اللكمة �لفريق الوطين لٔ±حرار. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد حلبBب لعلاملس�شار الس?يد حلبBب لعلاملس�شار الس?يد حلبBب لعلاملس�شار الس?يد حلبBب لعلجججج
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئBس،
  الس?يد رئBس احلكومة،

لن جتدوا هنا نقاشا عق�، كنمتناو ٔ�نه Çادي جناوبومك Nىل املسائل ا�يل 
  . قلمت

خشص،  43قلت ٔ�نه Çداة احلادثة اÏSٔرية ا�يل وقعت وا�يل ماتوا فهيا 
�ٓس?يدي ما تقدمش �س?تقاª، بدلنا Çري  ،ªكنمت تقولوا تقدموا �س?تقا
الناس ا�يل ما كتد�رش اشغالها خرÐا من اخلدمة دÅلها ووقفها، Çري هذاك 
املسؤول يف ذيك املنطقة ا�يل ما قامش بlٔشغالو وقفو، و{ن 

)Préventif( خر�ى ، ٔ�نه املسؤولني ا�يل ما قاموش بlٔشغاهلم يف Ðات ٔ
  . يتوقفوا

اليوم اح�اÅ كتعا�رو| Uلرشعية، عندمك الرشعية فعال، ابغامك الشعب 
املغرب، ابغينا نبدلو الوضع، ابغينا ميل ندÏلو ملطار محمد اخلامس حنسو 
�راس?نا داÏلني �لمغرب ما داÏليÔش Sٔمر�اك، راه كتدÏل ٔ�ول ما ك�شوف 
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Nالقة مع يف مطار محمد اخلامس ك�شوف صورة لشخصية لBس لها 
املغرب، ولBس لها Nالقة مع íرخي املغرب، املغرب ابغى ي�^دل، احلياة 
اليومFة دÅلو ابغات ت�^دل، ابغينا نتغريو، ابغينا ٔ�نه حنسو بlٔنه املغرب دÅلنا 

  . {يتüني و{يتغري
معلوم املدونة ميل كتدÏل يف .. ٔ�نه ميل كنقولو عفا هللا عام سلف

الثالث ٔ�شهر اSٔوىل كتكون فهيا احلسم، {يكون فهيا احلزم، {يكون فهيا 
ا5ٓSر، ميل كتقول عفا هللا عام سلف، تعود �لمية ٕاىل Nادهتا القدمية، هاذ 

  . اليش ا�يل {يوقع لنا
�قو ٔ |�ل �لس?يد رئBس احلكومة، اليوم وهاذ املسائل لكها، و�لك هدوء ٔ

كنبغيو نناقشو قطاع النقل SٔUهداف، Uحلاكمة، ورمبا اس?تعىص Nليمك 
اSٔمر، ا:س?تور خيول لمك �س?ت��اس CUلس �ق�صادي و�جåعي 
Uش يعطيمك صورة Nىل هذا القطاع، وتتعامل مجيع املؤسسات املغربية 

  . ا:س?تورية يف هذا اCال ويف هذا املشهد
حرام ٔ�نه �كون قطاع م�تج كقطاع النقل يصبح قطاع مس?هت�، {يدي 

خيلق �Õوª إالنتاج  �Õوª الفلوس مهنا، وهو يف الوقت ا�يل {ميكن �
خيلق م�اصب الشغل، وكن!ربو  خيلق �ÕوP ªروات، وميكن � وميكن �

Å نه��نه هذا قطاع {ياÏذ م�ا وا�د الوقت كثري ٔٔL ق،  كنعاجلو به الطر
  .مازال حبال ا�يل ٔ�نه يف ال�شخيص وضعية اكنت قدمية

  الس?يد رئBس احلكومة،
دÅل احلوادث دÅل املوىت يف  %80كهنرضو Nىل اCال احلرضي، قلمت 

اCال احلرضي، ميل {يتüىن الرتامواي Nىل مرت من الباب دÅل ا:ار، واح�ا 
، Nىل ) L’urbanisme(واقفني Nليه حكومة Tديدة وكنق^لو Nىل هاذ 

هذا ٔ�نه ميل كتبقى من العامرة الرتامواي Ïارج .. هاذ التعمري هباذ الشلك
قدا6ا Nىل مرت، ٔ�ال تتÔ^ؤون بlٔنه Çادي �كونوا حوادث السري؟ ما Çاد¹ش 

  �كونوا موىت؟ 
املرجو، الس?يد رئBس احلكومة، التدÏل وdرسNة و�جåع مع الناس 

  . ن هذا القطاع م�تجا�يل مرشفني Nىل هاذ القطاع ؤ�ن �كو
واش ، ؤ�نمت كتعرفوا كثريا هذه املسRAM( ،ªٔl(ما نتلكمش لمك Nىل 

)La RAM(  ما اك�ن ،Vىل اليد العامN نه ¹س?تغين�فقط اح�فظ مد�رها ٔ
حىت يش مشلك، ولكن هل تنازل عن تعويضاته؟ هل تنازل Nىل املنح 

 La(ُخضت لـــــ ا�يل {ياÏذ؟ هل تنازل Nىل الرؤية دÅلو �لمشهد ٔ�نه 
RAM (د من الرشكة الوطنيةFش الشعب املغريب ¹س?تفU موال {برية�ٔ. 

  ..حلد اSٓن املدن املغربية

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن �لفريق �شرتايك، الفريق �شرتايك تفضلوا. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس?يد الرئBس

  الس?يد رئBس احلكومة،
  ء،السادة الوزرا

  الس?يدة الوز�رة،
�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  

يف احلقFقة الس?يد رئBس احلكومة Nىل ٕاPر اجلواب دÅلمك اكن خصنا 
 Vس?ئSٔىل اN اوبتوشT ن ماSٔ ،ةFنربجموا سؤال وا�د وهو السالمة الطرق
وال�ساؤالت نتاعنا ا�يل طرح�ا وا�يل قطاع النقل هو قطاع شائك وفFه 

وتتوقف Nليه املنافسة دÅل املقاوª املغربية بصفة  مشالك Nديدة وم�عددة
  .Nامة

طرحمت سؤال ٔ�ش?نو وقع يف املغرب؟ طرحمت سؤال احلافالت ق^ل ما 
  اكنت تد�ر احلوادث اSٓن والت كتد�ر؟

طلع بوا�د الشلك {بري ) le parc auto(احلافالت ٔ�ش?نو وقع؟ Sٔن 
�ن والطرقات ابقات يه يه، مع ٔ�نه اك�ن طرق س?يارة ٕاىل ٔ ،Äري ذÇ

السكك احلديدية ما اس?تغليناهاش من عهد �س?تعامر وابقات يه يه، 
íور�رت، هاذ اليش ا�يل در|، بB; ٕاس?بانيا - زد| خط وا�د دÅل الناظور

  . اعمتدت Nىل السكك احلديدية �لتخفFض من حوادث السري
ختيل داU لو اكن خط سكيك ما بني صفرو وفاس م�ال، �زاف الناس 

Çري ذÄ ومدن Nديدة وم�عددة يعين هاذي لكها اكنت، بB; يف الندوة ٕاىل 
مليار ا�يل  85,5رصح Nىل ٔ�ن ) ONCF(اÏSٔرية دÅل املد�ر العام دÅل 

 85عربة، هاذي  Ç311ادي يوظف من ٔ�Tل حتديث العرUت ا�يل تبلغ 
راه �زاف، �رشيو عرUت Tديدة ونوظفو يف التجهزيات دÅل السكك ٕاىل 

  .Ä، هذا الترصحي دÅلو ا�يل قالÇري ذ
�نتقل ٕاىل النقل اجلوي، الس?يد رئBس احلكومة، النقل اجلوي �ٓفة ٔ

، ملا حتمل املد�ر احلايل املسؤولية ٔ�Ïذ قرارات 2006ومشلك {بري وقع من 
خسارات {برية، دار التlٔمني Nىل الكريوز�ن ) La RAM(خطرية و{بد 

ل مثن الكريوز�ن، الكريوز�ن مليار، ٔ�من Nىل وا�د القدر دÅ 55واخرس 
  .مليار 55اهبط، خرس| 

مليار، مع العمل Nىل ٔ�ن  18خرس فهيا ) Air Sénégal(القضية دÅل 
، كذÄ خرس مع مضنا وا�د الطا)رة وابقFنا كن�لصوها ولو ا�سحبنا مهنا

مليار درمه ا�يل خرس، فعوض ما  100مليار، يعين تقريبا  15الرUبنة 
وا�د  | عقد �ر|مج، وذاك عقد �ر|مج ا�يل م�حنا �حناس?بوه مقنا ودر

مليار س?ن�مي، ٔ�ش?نو دار؟ Uع لنا  100جييب لنا  همليار وطلبنا م� 160
ف�دق Uعها  U18عها،  Atlas Hospitality (66,51%(الف�ادق دÅل 

يد�روا {  )La RAM(ف�ادق دÅل  3مليار، بB;  120ف�ادق بـــــ  �3مثن 
، )MATIS(مليار وUعهم بوا�د الطريقة مايش يه هاذيك، Uع  180

 25طا)رات، Uغي يFüع �زاف دÅل اSٔمور،  U10غي يFüع ٔ�مالك ٔ�خرى، 
هك�ار يف مراش، ٕاىل Çري ذÄ، وهاذ اليش خصو �كون بوا�د الشفافFة 

  ).l’appel d’offre(وبوا�د 
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بري، ا:وª كذÄ ا�لوBTس�Fك، الس?يد رئBس احلكومة، هذا مشلك { 
عقدت وا�د العقد �ر|مج، ولكن احلكومة احلالية ما تبعاتوش، Sٔن 
التنافس?ية دÅل املقاوª املغربية ما اكيناش، التنافس?ية ٔ�| تنعطي م�ال 

)bateau ( يخرج تيدي}(un conteneur)  هFي  20ف�قدم،  40طن ٔ
رو ٔ�ي ٔ�و  2400كBساوي لكم  2500اللكفة دÅلو من ٔ�اكد�ر ٕاىل روÜردام 

�ورو �لكFلومرت، بB; {يجي من  0,96ٔ)Santos( ،9750  يلومرت، من}
�ورو، يعين التنافس?ية ما  0,23ٔ�ورو، ٔ�ي  2200الربازيل {ي�لص فقط ٔ

طالع، ٔ�ي سعر ) shipchandling(طالع، ذيك  (...)عند|ش، Sٔن 
Äري ذÇ الرسو والزتويد، ٕاىل.  

اكينة الزتامات اكنت، {يخصمك، الس?يد رئBس احلكومة، Ïíذوا، Sٔن 
اك�ن املد�ر دÅل الواكª نتاع Üمنية ا�لوBTس�Fك يتعني، .. وهو ٔ�%مك تيخصمك

القانون تدار احشال هاذي، الس?نة الفارطة صوتنا Nليه، مازال ما تعني هاذ 
 .املد�ر Uش يطبق هاذ العقد �ر|مج ا�يل اك�ن

 Äك مازال ما تدار، كذFس�BTاملرىس نتاع ا�لو Äكذ)Le comité 
de coordination( سوهنا حلد�، ذيك ا�لجنة دÅل التÔس?يق ا�يل ٔ�نمت Üرٔ

 Äة مازال ما مت تنصيهبا، كذNك ا�يل خصهم  10الساFس�BTعقود نتاع ا�لو
Äشجيع الناس املصدر�ن واملس?تورد�ن كذè لT�  ..يتداروا من ٔ

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
�قل من دقFقةٔ.  

        ::::املس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFاملس�شار الس?يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
ما تدار فهيم والو، كذÄ �زاف ما يتقال يف هاذ اجلانب �لك .. 
  . رصا�ة

معاهد، ولكن العقدة  Ï3لق ) ONFPT(كذÄ عقد التكو�ن املهين 
توقعت وحلد الساNة مازال ما تدارت، وا�لوBTس�Fك كام تعلمون، الس?يد 

املغرب مصنف . رئBس احلكومة، {يلعب دور {بري يف الرفع من التنافس?ية
Nىل صعيد  94من |حFة لكفة الشحن ومصنف  133/150:رTة يف ا

  . ا�لوBTس�Fك، هاذي دراسة ا�يل قام هبا البنك ا:ويل
ومع اSٔسف {يخص هاذ اجلانب تعطيوه وا�د العناية Ïاصة Sٔن 

د ــــــــالتنافس?ية كتجي من هنا، وèشجيع الصادرات من هاذ اجلانب زائ
)les plates-formes ( ،)les plates-formes ( ة اكيننيN7حلد السا 

Å يف ا:ار البيضاء، تدارت فقط وا�دة، ووا�دة Lازال ـــــرشعنا فهيا، م
)la plate-forme (اكد�ر، تطوان�  ..دÅل طن!ة، ٔ

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة �لفريق ا:س?توري. شكرا، ا%هت|ى التوقFت س?يدي

        ::::املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 6666دي زر{ودي زر{ودي زر{ودي زر{و
  .الرئBسشكرا الس?يد 

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
يف ردمك Nىل èساؤلنا احكFتو لنا بعض املشالك، ولكن احللول ما 

اح�ا ا�يل ابغينا من احلكومة املوقرة وم�مك، الس?يد رئBس احلكومة، . مسعناها
الطريق الوطنية . �ٓش Çادي تنجزو لنا؟ الوضعية احلالية �لطرق قلناها لمك

امل واجلنوب يف املقطع بني تزينBت والكو�رة يف �اTة الرابطة بني الش 1رمق 
  . ماسة ويف �اª اس?تع!الية

SٔUمس القريب، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، وحنن �س?متع �لخطاب 
السايم، ا÷ي ٔ�ثلج صدور| ؤ�دÏل الفر�ة والرسور Nىل الشعب املغريب 

يف هذه الطريق لكه وNىل ساكنة اSٔقالمي اجلنوبية، تفاlTٔ| بفاجعة مؤملة 
Uلضبط، س?يارة �امV ج�ازة، ٔ�هلها ماش?يني معها من لكممي لبوTدور، 
إالخوان االثنني ا�يل اكنوا ماش?يني مع اجلنازة يف س?يارة Ïاصة ٔ�صبحوا حىت 

  . هام ج�ازة 5نية، ماتوا جبوج والسüب هو سوء الطريق
الطريق، الس?يد رئBس احلكومة، هللا جيازيك، ال �شك يف وطن�Bك 
وال �شك يف Çريتك Nىل الوطن وال �شك يف %زاهتك، هللا جيازيك راه 

راها مطلب اجلهات الثالث ومطلب الساكنة  1الطريق الوطنية رمق 
راه ما تلينا قاد�ن نتحملو هاذيك . ومطلب اCمتع املدين ومطلب لنا لكنا

الطريق، راه بعض اجلهات دارت دراسة، Ðة لكممي السامرة دارت دراسة 
  ..يل بني تزينBت وا�

  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم،
الس?يد الوز�ر راه سولناه مك من نوبة ؤ�عطيناه ٔ�س?ئV ولكن ما وصلت 

  .لنا
  الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، 

هللا جيازيك، بعض اجلهات اSٓن قامئة بدراسة والس?� من Ðة لكممي، 
�و بÕية لكممي، دراسة عندها اSٔرقام Uلضبط، اح�ا مس?تعد�ن مجيعا ٔ
والشعب املغريب {يف حضى Uلغايل والنفBس من ٔ�Tل هذا الرتاب، راه 
اح�ا ما عند| احلساب بل عىس قضية %رحبو واخلسارة، Sٔن الس?يد الوز�ر 

نا سولناه وقال راه الطريق ما اكيÔش فهيا الناس �زاف، ما كمتيش كذا ك 
اح�ا . املغاربة معرمه سولوا Nىل الرحب UلÔس?بة لقضية اSٔقالمي اجلنوبية.. كذا

هاذيك اSٔقالمي لك ح^ة رمل عز�زة عند لك مغريب ومس?تعد�ن ٔ�ننا نعطيو 
  .. قارنٔ�موالنا ونعطيو دم�ا من ٔ�Tل Üمنيهتا، ما ميكن ٔ�هنا تت

والس?يد الوز�ر راه {يحسب Çري الناس ا�يل وصلت حFة، ٔ�ما ا�يل 
راه وضعية اكرثية ولك يش اح�ا مس?تعد�ن Uش . ماتت ما {يحس?بوها

  .1نتعاونو Uش تفكوا لنا هاذ املشلكة دÅل الطريق الوطنية رمق 
متن�Bا ٔ�ن هاذ احلكومة حتل لنا مشالك النقل لكها، فٕاذا بنا الطا)رات 

، الطا)رة ا�يل اكنت متيش للكممي ما ابقاèش، الطا)رة ا�يل اكنت متيش تنقص
لطان طان ما ابقات، الطا)رة ا�يل اكنت متيش �لسامرة راه مقFدة يف اSٔوراق 

Vما ابقات، الر�الت بني العيون وا:ار البيضاء لكها ر�الت ليلي .  
  الس?يد الوز�ر، 
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كتجينا من الس Uملاس  مشلكة النقل البحري اكنت Uخرة وا�دة اكنت
دÅل اTSٔانب �üست، ما تالت جتي، اح�ا راه عند| ٕاشاكلية، لكيش 

 .جمهز، البFÔة التحتية، املس�شفFات، ٕاال الطريق، ٕاال النقل
واكª اSٔقالمي اجلنوبية قامئة بدورها، ولكن ابغينا الس?يد وز�ر التجهزي 

  .اتة Ïاصة لهذه الطريقهللا جيازيه والس?يد رئBس احلكومة يد�روا لنا التف
5نيا، Üلكممت عن الطريق الس?يار، بعض الطرق الس?يارة، الس?يد رئBس 
احلكومة، هنا قريب بني الق�يطرة والعرا¡ش ما اكيÔش احلواجز، الناس 

الطريق الرابطة ما بني . كمتوت dسüب البقر {يدÏل يف وسط الطريق
  . ٕاشاكليات {بريةالسامرة وطان طان الناس كمتوت Uمجلال، ٕاذن اكينة 

 åل احلوادث، ولكن خصمك حىت انÅاح�ا معمك يف �ل هاذ املشلكة د
تعودوا معنا، اح�ا ولو يف حزب معارضة ولكن يف مسائل {يف هاذي، 
مسªٔl اSٔقالمي اجلنوبية وال املسªٔl ا�يل {ميوتوا فهيا املغاربة لكنا ميينBني معمك 

  .ؤ�ماممك وÏلفمك حلل هذا املشلك
م�ك، الس?يد رئBس احلكومة احملرتم، ٔ�نه Üكون وا�د م�اظرة  ونطلب

وطنية، �كون فهيا العدل واSٔمن وا:رك املليك والتعلمي والص}ة Uش حندوا 
  .من هاذ إالشاكلية وÜكون كذÄ يف اجلهات

  .وشكرا الس?يد رئBس احلكومة

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة اSٓن لفريق الت}الف �شرتايك. شكرا

        ::::الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئBس

  الس?يد رئBس احلكومة،
املغاربة اس?تق^لوا هذا العقد الثاين من القرن احلايل بدس?تور Tديد 
يدعو ٕاىل ٕارساء دNامئ اCمتع املدين، اس?تق^لوا كذÄ حكومة Tديدة |بعة 
 عن صناديق �قرتاع، حكومة حتمل مالمح وطعم مlٔمولني ٕان شاء هللا،

�Nلنت يف �ر|جمها Nىل ٔ�هنا Nازمة Nىل �س?مترار يف البFÔات التحتية ٔ
من . الطرقFة مبقارUت èس?تحرض رضورة التاكمل بني خمتلف ٔ�مناط النقل

حق�ا ٕاذن ٔ�ن ن�ساءل معمك، هل حنن Uلفعل يف مسار حصيح حنو هذه 
  اSٔهداف املعلنة ٔ�م ٔ�ننا ما زلنا ن�^اطlٔ ونتخبط؟ 

من توس?يع ش?بكة طرقFة جFدة سواء بني املدن ٔ�و هل حقق�ا ما �كفي 
بني القرى؟ وهل ما حتقق من طرق س?يارة ا÷ي ام�د ٕاىل حتقFق هدف 

  املردودية للك املغاربة ٔ�و ٔ�نه حمصور يف نقل البضائع والس?ياح؟
، )TGV(هل حنن Nازمون Nىل ٕاجناز مرشوع القطار فائق الرسNة 

  م�اكمال؟ س?يضمن لنا انتعاشا اق�صادÅ واجåعيا 
هل فكرت احلكومة يف اكفة م�طلبات هذا املرشوع الضخم 
ورضورÅت موا{بته ومصاح^ته من جتهزيات فوقFة لتوس?يع رشايني احلركة 

�م ٔ�نه �كفي رحب ساNة بني ا:ار البيضاء وطن!ة  ؟�ق�صادية والت!اريةٔ

 ساNات �لوصول ٕاىل مطار محمد اخلامس ورمبا ٔ�كرث �لوصول ٕاىل 3وانتظار 
  اجلديدة ٔ�و احملمدية، وما ÄU ببقFة ٔ�قالمي اململكة؟

هل خوصصة الرشكة الوطنية �لنقل البحري ال جيعلنا خناف عن مصري 
ما ميكن ٔ�ن يمت من خوصصة بقFة قطاNات النقل اجلوي وقطاع النقل 

  السكيك؟
فٕاننا Uلفعل ٔ�خفق�ا، احلكومات السابقة ٔ�خفقت، جسلمت هذا �لك جشاNة 

شاكلية التنقل وضاع الك�ري من الوقت، فال %ريد لمك حكومة يف تدبري إ 
  .Tديدة ٔ�ن ختفقوا بدورمك

�Nلنمت، وحنن معمك، عن ٕاسرتاتيجية مواÐة ٕاشاكلية اSٔمن الطريق، ٔ
ن�Ôظر م�مك ٕاNالن ٕاسرتاتيجية النقل، ال ميكن ٔ�ن خنزتل ٕاشاكلية النقل يف 

جتة عن منو السكن حوادث السري، واملغرب يعرف اليوم حتوالت كربى |
واôمتدن الرسيع، فلك س?ياسة فعاª �لنقل العمويم مرشوطة مبطامح خشصية 

  . للك مواطن، من ٔ�مهها حرية التنقل والتحرك
ٕاننا لس?نا هذا اليوم بصدد احلديث عن جتويد Ïدمات النقل ببالد| 
حفسب، بل نت}دث معمك عن ٕا�دى ٔ�سس ٔ��س?نة جماالت العBش يف 

املؤسسايت ا÷ي Nىل ا:وª وامجلاNات الرتابية رفعه �متثل  املغرب، والرهان
يف Ïلق وٕابداع تطابق وا�س!ام بني هذه املطامح الشخصية للك مواطن 
املرشوNة والرها|ت اCمتعية الكربى اليت Üرتبط ٔ�ساسا Uخ�يارات حترتم 

ة البQBة وتوطيد ٔ�شاكل التضامن �جåعي و�ق�صادي، فاملقاربة القانوني
6مة ولكهنا Çري اكفFة، يتعني اعåد نظرة مشولية وم�دجمة، قلمت ذÄ يف 
جوا�مك، بتعز�ز ودمع وèسهيل التاكمل بني خمتلف وسائل ٔ�مناط التنقل 

  .داÏل اCال احلرضي
فٕاذا اكنت رغب��ا قوية بت!اوز ٕاخفاقات املايض ورفع حتدÅت املس?تق^ل 

البعض وبف�ح ق�وات التواصل اجلدي املل}ة، فعلينا ٔ�وال �س?åع لبعضنا 
 ªة املسؤوFات احلكومNلبية واملعارضة، والقطاÇSٔواملمثر بني املنتخبني، ا

  . Nىل قطاع النقل ليك نضمن حسن التÔس?يق بني خمتلف املتدÏلني
لقد ٔ�ضعنا الوقت ولكن Nلينا ٔ�ن حنقق توافقا وطنيا حول تعممي 
السكك احلديدية وجعل املغرب بÕا سككFا Uم�ياز وحتقFقا �لتاكمل بني 

  . خمتلف وسائل النقل
لهذا، ف�حن اليوم مدعوون ٕاىل بناء نظرة مشرتكة بني ا:وª واملنتخبني 

ؤولون و:ينا واجب لبناء م�ظومة مس?تدامة وفعاª �لتنقالت Sٔننا مس
املبادرة والفعل ؤ�مام�ا مرشوع اجلهوية املتقدمة ا÷ي Nلينا ٕاجنا�ه، ويف 

  . هذا إالطار جيب ٕاجناز اخلطة الوطنية وإالسرتاتيجية الوطنية �لنقل
 .وشكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . شكرا جزيال

  .اللكمة اSٓن �لفريق الفFدرايل
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        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNة
  الرئBس،الس?يد 

حنن يف الفريق الفFدرايل نعترب هذه اجللسة : مالحظة Nىل الهامش
Tلسة دس?تورية وحنن دوª املؤسسات وا�يل عندو يش رضر مييش 

  . حق التlٔويل نتاع ا:س?تور� �لم!لس ا:س?توري هو ا÷ي 
�ما ف� خيص املداVÏ دÅلمك، الس?يد رئBس احلكومة، امسحوا يل ٔ

ثالثة حماور ٕاسرتاتيجية يف قطاع النقل طبقا س�Ôاقشمك من Ïالل 
  :�لتوÐات الكربى �لترصحي احلكويم واملت!لية يف

�وال، التنافس?ية والتمنية العادª واملس?تدامة؛ ٔ  
  5نيا، حتسني اجلودة واSٔ�شطة املرتبطة Uلنقل؛

  .5لثا، تعز�ز الشفافFة واحلاكمة اجليدة والن!اNة يف القطاع
ية والتمنية العادª واملس?تدامة واليت ميكن Üك�يفها فعىل مس?توى التنافس? 

يف إالسرتاتيجية ا�لوBTس�FكFة ٔ,�د مفاتيح التنافس?ية، فالقطاع يعاين من 
  . من الناجت ا:اÏيل اخلام %20ارتفاع التاكليف ا�لوBTس�FكFة واليت متثل 

و÷Ä، فاحلكومة مطالبة Uٕالرساع بتفعيل مضامني ؤ�هداف 
جلعل  %�15لوBTس�FكFة قصد ختفFض التاكليف ٕاىل إالسرتاتيجية ا

ٕاىل  �3ق�صاد املغريب قادر Nىل التنافس?ية، وUلتايل تعز�ز وترية اôمنو بنحو 
 15نقط من الناجت ا:اÏيل اخلام ٔ�ي ما يعادل زÅدة القمية املضافة بنحو  5

Åٕاىل مليار درمه س?نو .  
ضاء Nىل العديد من ولهذا، حيب Nليمك، يف احلكومة، العمل Nىل الق

  :املعوقات واليت ميكن ٕاجاملها يف

 ؛ 70%ٔ�مهية القطاع Çري املهيلك بÔس?بة  -

س?نة  13قدم اSٔسطول الوطين، حFث يبلغ يف م�وسط العمر  -
 س?نة؛ 20من اSٔسطول يفوق معره  %22و

من املقاوالت  %5مشاركة ضعيفة يف النقل ا:ويل الربي، ٔ�قل من  -
 .را لضعف تنافسBهتا مقارنة مع الرشاكت ا:وليةاملغربية يه اليت èشارك نظ
  الس?يد رئBس احلكومة،

ال خيفى Nليمك ٔ�ن البFÔات التحتية والنقل الطريق يلعبان دورا ٔ�ساس?يا 
يف حتسني جودة العBش ورفاهية اCمتع الرتباطه بقطاع التعلمي، الص}ة، 

اق�صادي ال�شغيل، الفال�ة، البQBة، فلقد مك�ت دراسة التقFمي السوس?يو 
  : �لرب|مج الوطين الثاين �لطرق القروية من اس?ت�الص النتاجئ التالية

ٕاىل  33حتسن مؤرش ارتفاع متدرس الف�يات Uلعامل القروي من  -
 ؛ 55%

 ؛ 7ٕاىل  8اخنفاض غياب التالمFذ بنقطة وا�دة من  -

حتسن ملحوظ ملؤرشات الص}ة، حFث مت الرتدد Nىل مراكز  -
 ؛ %74الصحية بÔس?بة 

�5ٓر ٕاجيابية Nىل القطاع الفال�، ارتفاع املسا�ات الزراعية بÔس?بة  -
 ؛ %92وحماصيل احلبوب ب %16

 ؛ %16زÅدة النفقات الشهرية لٔ±رس القروية بÔس?بة  -

 36س?يارة يف اليوم مقابل  119زÅدة معدل املواصالت اليومFة من  -
 . س?يارة ق^ل ٕاجناز الرب|مج

هدف يف �د ذاته �ٓخر  %80ىل ÷Ä، فاحلكومة مطالبة Uلوصول إ 
  . 2012يف �ٓخر شهر يونيو  %73هذه الس?نة، يف الوقت ا�يل عند| 

ف� خيص حتسني اجلودة وسالمة اSٔ�شطة املرتبطة Uلنقل، �ٓش خص 
  يتدار؟ 

خص يتدار الزتام، الس?يد الرئBس احلكومة، Uلزتامات، UالتفاقFة ا�يل 
اكنت ما بني وزارة ا:اÏلية، ال�شغيل، التجهزي وصندوق الضامن 

�لف  �300جåعي لتحسني ٔ�وضاع السائقني املهنيني ا�يل اSٓن ٔ�كرث من ٔ
  . سائق 6ين

قانونية  �ٓش Ïاص يتدار؟ Ïاص احلالوة ا�يل تتقولوا تدار Uٕجراءات
  . واحضة، ٕاجراءات قانونية واحضة مايش يف اخلطاب

�ما ف� خيص الشفافFة واحلاكمة اجليدة والن!اNة يف القطاع، ال ٔ��د ٔ
اليوم جيادل يف {ون القطاع ¹شلك ٔ�مه مصادر اق�صاد الريع ببالد| ومن 

�كرث القطاNات ارèشاء وفسادأ.  
  الس?يد رئBس احلكومة،

 ٕاىل �د الساNة Nىل حماربة ا�لوبيات لٔ±سف لقد جعزت حكوم�مك
املس?يطرة Nىل القطاع، فالزال الشعب املغريب ي�Ôظر م�مك �رش لواحئ 
املس?تفFد�ن من {رميات س?يارات اSٔجرة الك^رية والصغرية، واملس?تفFد�ن من 
مقالع الرمال والرÏام وÇريها، الزال ي�Ôظر م�مك إالجراءات العملية بعد �رش 

من {رميات النقل الطريق ويتطلع ٕاىل دفاÜر التحمالت لواحئ املس?تفFد�ن 
وحتر�ر القطاع طبقا ملبادئ التنافس?ية وÜاك9 الفرص، ٔ�م ٔ�ن شعار حماربتمك 
�لفساد ٔ�صبح فقط شعارا لالس?هتالك الس?يايس و�نت�ابوي لBس ٕاال، 

يش {يكوي، يش "فس?ياسة حكوم�مك حلد اSٓن ينطبق Nلهيا املثل املغريب 
  ". يط الشايف هللا{يبخ، يش تيع 

ويف اÏٓSري، امسحوا يل، الس?يد رئBس احلكومة، ٔ�ن ٔ�سlٔلمك عن 
، وا÷ي كنمت من ٔ�شد املعارضني �، واليوم وز�رمك يف )TGV(مرشوع 

النقل والتجهزي من ٔ�كرب املدافعني واملتحمسني �لقطار الفائق الرسNة، وكام 
ليوم ٔ�ولوية يف ا) TGV(، فهل يعترب "الراس ا�يل ما يدور كدية"يقال 

) TGV(وٕان اكن لمك ٔ�ن ختتاروا ما بني ؟ ظل اSٔزمة املالية و�ق�صادية
  والنفق نتاع تزيي نتBشاك، ٔ�ش Çادي ختتاروا الس?يد رئBس احلكومة؟ 

  .شكرا

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
. اللكمة CموNة �حتاد املغريب �لشغل، ما اكيÔFÔش. شكرا جزيال
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  .�لشغل Uملغرب يف بضع ثواناللكمة CموNة �حتاد الوطين 

        ::::املس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا عطاش
  .بضع ثوان

  dسم هللا الرمحن الرحمي
اح�ا ال نعرب عن يشء، وٕامنا يه ٕاها|ت �لمجموNة و%متىن مس?تق^ال 

  .تد�روا اشوية العدل يف الوقت

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة �لس?يد رئBس احلكومة. شكرا

        ::::الس?يد رئBس احلكومةالس?يد رئBس احلكومةالس?يد رئBس احلكومةالس?يد رئBس احلكومة
  .الرمحن الرحميdسم هللا 

امسحوا يل إالخوان وهللا شاهد يعين ت�Ôلكم معمك �لك صدق، ميل 
تنكون كÔسمع لٕالخوان، كÔسمع مهنم انتقادات يف حملها وكÔسمع مهنم 
مالحظات حىت من إالخوان ا�يل معنا يف اÇSٔلبية احلكومFة ٔ�و ال من 

Üكون قاس?ية احلزب دÅلنا ٔ�و النقابة املقربة م�ا، وكÔسمع انتقادات ولو 
وكÔسمع مقرت�ات كتبني يل الغرية، وهللا كنفرح، كنقول Uلعكس، ولكن 
ميل كÔسمع يش ¤م، هاذ �نت�ابوية وهاذ احلاكية، كنبقى �س?تغرب، 
كنقول واش اح�ا داU يف التفلية؟ واش الناس {ميوتوا يف الطرقات ومايش 

يبقى وال مفر م�ه،  يف احلوادث الطبيعية ا�يل وا�د النوع مهنا دامئا Çادي
dسüب ٕاشاكليات معيقة، ٕاشاكليات رافق�نا Nىل مدى عقود من 

  . �خ�الالت التدرجيية، لك وا�د قال يش �اTة مهنا
يف هاذ الوقت هذا خصنا ما %كونوش كنتلكمو وكنضحكو، خصنا 

Nام  N60ام ٔ�و  50%كونو كنتلكمو وكنبكFو، Sٔنه نؤدي اôمثن دÅل وا�د 
فهيا Uلواجب دÅلنا وا�يل تدرجييا الوضعية ساءت، وTاءت ا�يل ما مقناش 

  احلكومة دÅلنا ويقال لنا ٔ�ننا فشلنا، {يفاش؟ 
 ،ªنا هاذ املشالك هاذي، مايش هباذ السهوFنا ولقFاح�ا الوقت ا�يل ج
ال Çادي يتüني لنا Uلضبط {يفاش Üكون املراق^ة ومايش UلسهوÇ ªادي 

اجلهود، نقول لمك Nىل سFüل املثال،  نقدو حنققو، ولكن ٕاذا تضافرت
إالخوان طلبوا مبناظرة، ٔ�| موافق، ٔ�| كنطلب ق^ل من املناظرة التدÏالت 
دÅلمك ا�يل معلتو اليوم كنطلهبا م�مك Üرسلوها يل مك�وبة يف ٔ�رسع وقت، 
راه اجلواب دÅيل مك�وب ؤ�عطيتو لمك، واجلواب دÅيل مك�وب وفFه حىت 

  . ت ا�يل ما Üلكم�ش فهيااSٔجوبة Nىل اCاال
Sٔنه امسحوا يل ما تعيطوش Nيل اليوم dسüب احلادثة دÅل تزيي نتBشاك 
وجتبدوا يل املوا� والطا)رات والكريوز�ن، واش كBس}اب لمك ٔ�| Nارف 
لكيش؟ مايش معقول هاذ الáم، ال dشوية dشوية، ٕاذا ابغيتوا تتلكموا Nىل 

ي هو واليس الرUح ود�روا جلنة، الكريوز�ن عيطوا Nىل اليس �هنمية جي
واNالش زادوا يف الباليص وNالش حFدوا ) La RAM(وÜلكموا Nىل 

  .. النقل

 |�نعم ا:مع دÅل النقل ا:اÏيل، لكممي، نعم هذا خصو يتقال، وهذا ٔ
كنتحمل املسؤولية Uش نقول لمك ٔ�ن التوTه دÅيل %ردو ا:مع �لنقل ا:اÏيل 

  .بوا�د اôمثن معقولدÅل احلكومة Uش �كون 
الطريق ا�يل Üلكم Nلهيا اSٔخ راه ما ميكÔش، هللا حيفظ ٔ�س?تاذ ٕاذا 

�شهر، ؤ�| كنت رصحي وصادق وUغي اخلري �لبالد وداU وىل  9تبدلت يف ٔ
العام ز�ن، Åك من الصباح ؤ�| كنقول Ä راه اح�ا يف مصيبة وكنعرتف، 

�ٓش خصك ٔ�كرث من هاذ اليش؟   
كتلكم Nليه كنتlٔسف، ومع اSٔسف ٔ�| كنقول Ä  وهذاك الطريق ا�يل

Ïاص الناس ¹شوروا .. هاذيك الطريق ا�يل داU ا�يل بني ÜزنBت وبني
شوية، راه ذاك احلوادث دÅل السري مايش dسüب الطريق فقط، خصهم 
ميش?يو dشوية، ولكن ولو هكذاك ٔ�| سولت اليس الرUح Nىل ذيك 

مليار وUش  12خصها ) double voies(الطريق وقال يل Uش تويل 
 3مليار درمه، يعين الصحراء دÅلنا ك�س?تحق  3توسع وا�د الشوية خصها 

مليار درمه وك�س?تحق ا�يل ابغات، شوية  �12س?تحق ك مليار درمه و 
dشوية طبعا، هاذ اليش داÇ Uادي نفكرو فFه، ولكن كنبغيو �سمعو 

  .. الáم
اSٔخ كتعا�ر| Uملرشوعية، داU ا�يل اعطى هللا اعطاه، قال Ä وا�د 

�| ما كنعا�رمكش Uملرشوعية، ٔ�نمت ا�يل Nا�رتيوين، انå ا�يل كتقولوا ٔ Åخو�ٔ
التدÏالت دÄÅ والشعبوية و�نت�ابوية وذاك اللكامت لكهم، بعدا وا�د 
املصيبة وهو ما كنفهمش ذاك اليش ٕاال بصعوبة، واش اح�اÅ كنتقطعو 

مك لكيش، ما Çاد¹ش نقول لمك ال، وما Çاد¹ش ٔ�| ما Çاد¹ش نقول ل.. جFنا
نقول لمك دامئا، ولكن هللا شاهد ميل حبال هاذ القضاÅ هاذي {يكون اهلم 

  . دÅيل هو {يفاش نقصو املشالك، {يفاش حنلو املشالك
.. ª والتمنيةا، ٕاىل �لت العدٔ�ما �نت�اUت، قليت ال اSٓتية وال اSٔخرى

واكن كBس?تحق مرح^ا به، ولكن ٕاذا ما ¹س?تحقش مييش لهال �ردو، امسحو 
يل Ïليوين نتلكم بصدق، نتلكم معمك، هاذ احلزب هذا ما در|ش Uش 
حنتلو املقاNد واملناصب و|Ïذو �م�يازات، هاذ احلزب در|ه Uش خندمو 

Çادي البالد، ٕاذا اكن Çادي خيدم البالد م^ارك مسعود، ٕاذا ما اك�ش ما 
خيدم البالد مييش يف �االتو، املغاربة امحلد L يعين ا6Sٔات دÅهلم، ٔ�6ات 

�| . املرات 10ولود، رؤوم، رحوم، Uيق يو:وا ٔ�حسن من هاذ احلزب ٔ
  . كنتlٔمل Sٔنه هذه يه اSٔوىل خصنا نصفFوها ق^ل ما نصفFو اليش الخر

ه ٕاذا اكن خصنا ملا كنت �ٓ اليس قFوح تتلكم Nىل النقل، وفعال اح�ا را
|Ïذو �ح�ياط ويف املس?تق^ل ما ¹سوق الاكر ٕاال إال�سان ا�يل عندو 

ٕاخل، راه هاذ إالجراءات Çادي ... Nام ومعروف Uلسلوك احلسن 40فوق 
 |�|Ïذوها، راه تنقول {رئBس دÅل احلكومة هاذ القضية هاذي طبعا ميل ٔ

�ن، اك�ن وا�د العدد حتملت املسؤولية، اك�ن التعلمي، اك�ن التجهزي، اك
  .دÅل املشالك

ولكن ميل تيوقع هاذ اليش هذا راه صايف تي�^لواك يل ا:ماغ، وراه وقع 
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بBين وبني الوز�ر دÅيل يف هاذ القضية احشال دÅل الصداع، تنقول لو اختذ 
إالجراءات ا�يل كتعتربها رضورية والناس ا�يل معلوا خمالفات Nاقهبم، 

ولكن ميل كتجي تت�ذ كت�اف Nاود 5ين تظمل، ولهذا  ؟افهمتBين وال ال
  . البد متيش dشوية

وتيخص الس?ياس?يني يعاونو|، تتقولوا لنا املقالع دÅل الرمال، هللا 
خيليك اليس الرUح ٕاىل ما اطلق الالحئة دÅل املقالع دÅل الرمال، Sٔن 

 دفاÜر املشلك دÅلنا ٔ�ش?نو هو اح�اÅ؟ وUملقارUت ا�يل تند�رو، قلمت
التحمالت، Uش �كون ذاك اليش، ميل كنجيو ند�رو دفاÜر التحمالت 

  .. {ينوض Nاود 5ين الصداع Nىل مس?توى
اكن Tاء وا�د اôهنار لباب ا:ار ووTد وا�د الس?يارة  شواليس بÔشام

وال دÅل املدرسة، ال  ؟دÅيل واقفة وتدا�ز مع البولBس، افهميت وال ال
�نت واش ما معرك Ïالفت قوانني السري؟ شوف ٔ�س?تاذ، ٔ�| بغيت �سؤ Ä

  . ٕايوا شفيت داU تÔشكرك
�قول Ä، حصيح، ٔ�| ما خ^ي�ش وتنقول Ä وا�د القضية، ٔ |�ولكن ٔ
اليوم خصنا نقولو وا�د القضية، كنقولو لرTل الرشطة طبق القانون ولكنا 
يف الربملان مايش ميل �سمعو يش رTل رشطة طبق القانون ومس?ته اليد 

السلطة �سك�و Nليه، نوقفو اكملني هناÅ، هاذي عيطوا Nيل فهيا،  دÅل
قولوا اNالش هاذ رTل الرشطة ميل طبق القانون يف حق هذا الشخص 
ا�يل عندو وا�د املاكنة ما نعرف ٔ�ش?نو يف اCمتع وال يف ا:وª وال و: يش 

  . وا�د وال هللا ٔ�Nمل، اNالش ا�يل ما وقف�Bش
�عتقد ٔ�ن اح�ا الئ |�وم معلنا انتقال من ضبط اCمتع ٕاىل Ïدمة اCمتع ٔ

وهاذ اليش Tاء يف خطاب Tالª امل� البارح ؤ�دÏل Nيل الرسور، وما 
خنبBش Nليمك قلهتا �، Sٔنه هذاك املفهوم اجلديد دÅل السلطة ا�يل قالو 
اôهنار اSٔول اح�ا تنعرفوا Çري هذاك الáم، خصنا منش?يو فFه وÇادي Üرجع 

تدرجييا، Uش حىت ذاك رTل الرشطة حىت هو ا�يل تنقولو يف نفس اSٔمور 
درمه ا�يل  100دÅل ا:رامه وال  10الوقت ما Ïíذش الرشوة، راه ذيك 

كتاÏذ تقدر èسüب يف الق�ل دÅل خشص تلقاه فوق الظهر دÄÅ يوم 
  القFامة ويف الرق^ة دÄÅ يوم القFامة، ولكن تق�ع بذاك اليش ا�يل اعطاك 

، ولكن يف نفس الوقت راه اCمتع حيميك من Ïالل مؤسساته ومن هللا
  . Ïالل الربملان ومن Ïالل جملس النواب

  ؤ�ما املشالك ا�يل اكينة يه كثرية، راه قال Ä وا�د اSٔخ اح�ا ولينا
�والد الفشوش، ما كناش ٔ�والد الفشوش، وٕاذا اكن إال�سان {يت!اوز ٔ

اك�ن هناÄ القانون لزجره،  احلدود و{مييش �لمنطق دÅل الفشوش
وإالخوان قال Ä القانون ما اكفBش والضغط ما اكفBش والرضب ما اكفBش 
ولك�ه رضوري، Sٔنه اCمتع ترييب يف املدرسة ولكن ميل {يدÏل إال�سان 
اCمتع ٕاذا Ïالف القانون تيخصو يلقى ٔ�مامه، وٕاذا ٔ�ساء ٕاىل اCمتع تيخص 

السلطة وتيخصو يلقى ٔ�مامه  هقى ٔ�ماميلقى ٔ�مامه القانون، وتيخص يل
  . الرصامة، وتيخصو يلقى ٔ�مامه العداU ،ªش Üكون اSٔمور واحضة

وهاذ احلكومة امحلد L تتوفر Nىل الش!اNة وإالرادة Uش تد�رها، ؤ�ما 
 "احلالوة"فني صاحيب اليس دعيدNة؟ قولوا � القضية دÅل .. القضية دÅل

ربملان ٕاال ووز�ر ا:اÏلية معي وقال يل راه القرار يطمنئ Sٔنه ما ٔ�Nلنهتا يف ال
ٓ اليس بنكريان  �فوق املك�ب دÅيل، Sٔن وا�د اôهنار قالوا يل الطا{س?يات 

، Sٔنه مسا{ن {يبقى خيدم، تصور ٔ�نت داU "احلالوة"هن�Bا Çري من ذيك 
املاليني لك Nدد من الس?نوات  7، 6، 5مول الطا{يس خصو يعطي 

مليون، {يف  30و 20بعض املرات كتوصل لــــ {يفاش كتدوز Nليه و 
  مليون؟ {يف Çادي يد�ر ينعس؟  Ç45ادي يد�ر مول 

.. ولهذا، ٔ�| Uغي نقول لمك، لكيش هاذ اليش ا�يل كنتلكمو Nليه مفاده
إالشاكليات {برية ولك�نا قادرون ٕان شاء هللا Nىل جتاوزها، مايش dرسNة 

عنده وهذه القضية دÅل  ولكن Uلتعاون ولك وا�د ¹سامه بlٔحسن ما
احلساUت الس?ياسوية و�نت�ابوية وت� اللكامت اSٔخرى ا�يل Üرددوهنا، 
ٕاذا احسب�هيا داU ولييت صاحيب فعال، Sٔنه Nالش؟ ٔ�| نقول ٔ�| حنن اليوم 

 ..نت}دث عن ٔ�من املواطنني، هذا حيتاج ٕاىل ٔ�ن %كون

        ::::الرئBسالرئBسالرئBسالرئBسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . شكرا Nىل مسامهتمك. شكرا الس?يد الرئBس
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