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�كتو�ر 15( 1434 ذو احل#ة 9 الثال2ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2013(  
  . لساFرئEس ل اDٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس8يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قIقة ، ابتداء من الساKة الثانية واPثالثون دقIقةواLد و ساKة و  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

دون ا�Lساب مدة توقف اجللسة لساKة ( اDٔربعة والثالثني بعد الزوال
  .)وس8بعة دقائق
   .يةه م^اقشة اDٔس8ئ\ الشف  ::::]دول اDٔعامل]دول اDٔعامل]دول اDٔعامل]دول اDٔعامل

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

        ::::املس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسة
�رشف املرسلني iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىلٔ.  

�Kلن عن افmتاح اجللسةٔ.  
  الس8يدة الوز�رة،

  الس8يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اPس8تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 
اPا|يل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة Dٔس8ئ\ السادة 

  .ة احلكومة Kلهيااملس�شار�ن ؤ�جوب
�يق ما اج�د�ش اDٔس8ئ\، �س8ىن �ري نعطيو لٔ�مني يتلكم وذيك 

  ... الساKة
ق�ل الرشوع يف تناول اDٔس8ئ\ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس8يد اDٔمني ٕالطالع اFلس Kىل ما ]د من 

  .اللكمة �لس8يد اDٔمني. مراسالت وٕاKال�ت

        ::::لس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلسلس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلسلس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلسلس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس8يد الرئEس

خبصوص ال�رشيع، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن |الل الفرتة 
  :الفاص\ بني اPورتني مبشاريع القوانني التالية

يقيض ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  117.12مرشوع قانون رمق  - 1
) 1972يوليو  27( 1392من جامدى اDٓخرة  15بتارخي   1.72.184رمق 

  ؛املتعلق بنظام الضامن ¦ج¥عي
بتªديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة  19.12مرشوع قانون رمق  - 2

 �لعامل املزنليني؛
يقيض بتغيري و¬متمي الظهري الرشيف رمق  85.12مرشوع قانون رمق  - 3

يف ) 1959ٔ�كتو�ر  27( 1379من ربيع اDٓخر  24الصادر يف  1.59.301
 ؛دوق وطين �لتقاKد والتrٔمنيتrٔسEس صن

 9يغري مبقmضاه الظهري الرشيف الصادر يف  57.12مرشوع قانون رمق  - 4
 ؛املتعلق �لتحفIظ العقاري) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان 

 503ت´سخ وتعوض مبقmضاه ٔ�حاكم املادة  134.12مرشوع قانون رمق  - 5
 املتعلق مبدونة الت#ارة؛ 15.95من القانون رمق 

من القانون رمق  174يقيض ب�متمي املادة  22.13رمق  مرشوع قانون - 6
 املتعلق مبدونة احلقوق العي´Iة؛ 39.08

يتعلق ب�^ظمي العالقات التعاقدية بني املكري  67.12مرشوع قانون رمق  - 7
 واملكرتي �لمªالت املعدة �لسكىن ٔ�و لالس8تعامل املهين؛

ات يقيض L�ٕداث هيئة مراق�ة التrٔمIن 64.12مرشوع قانون رمق  - 8
 و¦حmياط ¦ج¥عي؛

من القانون رمق  44بتغيري املادة  143.12ؤ�|ريا، مرشوع قانون رمق  - 9
 .مبثابة مدونة التغطية الصحية اDٔساس8ية 65.00

Pينا  2013ٔ�كتو�ر  �15ل´س8بة جللسة اDٔس8ئ\ الشفهية ليوم الثال2ء 
 فقط، الس8يد الرئEس، اس8تدراك Kىل ]دول اDٔعامل، ذ¹ ٔ�نه بطلب من

الفريق الفIدرايل مت تعويض السؤال املو]ه �لس8يد وز�ر اDٔوقاف والشؤون 
إالسالمIة حول حماربة ٔ�نواع التطرف والغلو يف خطب بعض ٔ�مئة املسا]د 
�لسؤال املو]ه �لس8يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Eس�Iك حول Áنة 

 . إالرشاد البحري
هبا جملس املس�شار�ن �ل´س8بة لٔ�س8ئ\ الشفهية والكmابية اليت توصل 

�كتو�ر 15ٕاىل �اية يوم الثال2ء ٔ :  

  سؤ¦؛  K :63دد اDٔس8ئ\ الشفهية -

 سؤ¦؛  K :12دد اDٔس8ئ\ الكmابية -

�جوبة؛  K :10دد اDٔجوبة الكmابية -ٔ 

 . سؤ¦ 28: ؤ�|ريا Kدد اDٔس8ئ\ املسحوبة -
  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .يس الرايض يف ٕاطار نقطة نظامتفضل ال. شكرا الس8يد اDٔمني

        ::::املس�شار الس8يد ٕادرÉس الرايضاملس�شار الس8يد ٕادرÉس الرايضاملس�شار الس8يد ٕادرÉس الرايضاملس�شار الس8يد ٕادرÉس الرايض
يف ٕاطار نقطة نظام، وامسحوا يل ٕاىل اق�اي\ قاطعتمك، ولكن اك�ن 

   .مربرات
�تد|ل، الس8يد الرئEس، ٕ�شاكلية لها ٔ�بعاد دس8تورية وس8ياس8ية، لها ٔ

ل Kالقة م�ارشة �جللسة اليت حنن بصددها، ويتعلق اDٔمر �ٕال]ابة Kىل سؤا
  هل حنن ٔ�مام حكومة ]ديدة ٔ�م حنن ٔ�مام تعديل حكويم جزيئ؟: جوهري

وال ختفى Kليمك اDٔمهية اPس8تورية لٕال]ابة Kىل هذا السؤال، فقد 
Ùرشت واكØ املغرب العريب لٔ�نباء يف موقعها الرمسي بال�ا �Öيوان املليك، 

�ل يتªدث عن تعيني صاحب اجلالØ نرصه هللا حلكومة ]ديدة، فقد اس8تق 
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  .]اللته حفظه هللا مجيع ٔ�عضاء احلكومة، �رئEسها ووزراهئا
وKىل املس8توى الس8يايس، الرت�يبة اجلديدة �لحكومة تضم حزب التجمع 
الوطين لٔ�حرار اàي اكن يف املعارضة وصوت ضد الرب�مج احلكويم، 
�يف س8يكون موقف ٕاخواننا يف فريق التجمع عندما يطالبون �لتصويت 

  تفعيل هذا الرب�مج؟ Kىل ما يقmضيه
2نيا، عرفت احلكومة اجلديدة تغيريات هيلكية وجوهرية يف بنEهتا، 
ارتفع Kدد الوزارات واحلقائب الوزارية ٕ�ضافة وزارات ]ديدة وتقس8مي 

  .وزارات قامئة، هذا تغري ]ذري يف هيلكة احلكومة
�مام هذه املعطيات اPس8تورية، الس8يد الرئEس، والس8ياس8ية، ٔ�لEس ٔ

ق الرٔ�ي العام ٔ�وال، والربملان 2نيا، إالطالع Kىل الرب�مج اجلديد من ح
حلكومة اجلديدة بتوæاهتا والزتاماهتا، Kلام ٔ�ن الترصحي احلكويم اDٔول ٔ�صبح 
جزء �بري م^ه مm#اوز، ومل يعد ي´سجم مع املس8ت#دات الس8ياسة 
و¦قmصادية احلالية، �ٕالضافة ٕاىل �ونه مmعارض مع تصورات Lليفه 

  ¦سرتاتيجي اجلديد لٔ��لبية، ٔ�ال وهو اDٔحرار؟
ولهذا، . êمتىن ٔ�ن يُقّدم لنا جواب مق^ع وموضوعي حول هذه إالشاكلية

�طلب من زماليئ، ٕاىل اكن ممكن، تعليق هذه اجللسة، Dٔن لEست لهذه ٔ
  .احلكومة الرشعية

  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس8يد الرئEس

تفضل اليس العلمي، راه . Ùرشع يف الهرضة... Ùرشع اDٓن ٕاذن. شكرا
  .اليس العلمي سابقك

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمي
  .شكرا الس8يد الرئEس
  الس8يدان الوز�ران،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اح^ا بدور�، الس8يد الرئEس احملرتم، يف الفريق ¦شرتايك نطالب 

تقدمي �ر�جمها احلكويم ق�ل الرشوع يف ٔ�ي معل احلكومة احلالية برضورة 
  .من اPس8تور املغريب 88رقايب ٔ�و �رشيعي، اLرتاما ملقmضيات املادة 

  الس8يد الرئEس، 
|الل هذه الس8نة ال�رشيعية اليت افmتحها صاحب اجلالØ يوم امجلعة 
املايض خبطاب ðرخيي، ٔ�Kاد التذكري فIه برضورة عقلنة العمل الربملاين 

كويم، وكذا ختليقه مع اLرتام م�دٔ� توازن السلطات، فrٔ�ن حنن اليوم واحل
  من مضامني اخلطاب املليك السايم، الس8يد الرئEس؟

مطلب ٔ�و طلبات الفريق ¦شرتايك نؤسسها ٔ�|ذا �العتبار اDٔس8باب 
  :التالية

السòب اDٔول، ا�Dٔلبية احلكومIة شهدت تغيريات ]ذرية خبروج حزب 

التªاقه �ملعارضة، والتªاق حزب معارض ٕاىل ا�Dٔلبية وازن من احلكومة و 
  2نيا، ¦س8تق�ال املليك �لحكومة جممتعة؛اجلديدة؛

بrٔنه حصل Kىل جتديد الثقة من 2لثا، ترصحي الس8يد رئEس احلكومة 
  طرف ]الØ املô؛

  . رابعا، البالغ اàي يقول بrٔننا بصدد حكومة ]ديدة
، السادة والس8يدات املس�شار�ن هذه اDٔمور جممتعة، الس8يد الرئEس

من اPس8تور اàي ينص Kىل رضورة  88احملرتمني، �س8تدعي ٕاعامل املادة 
حصول احلكومة Kىل ثقة الربملان بتقدميها لرب�جمها احلكويم ٔ�مام جمليس 

  .الربملان، تعق�ه م^اقشة وبعد ذ¹ يعق�ه تصويت من طرف جملس النواب
  الس8يد الرئEس، 

، نوا� ومس�شار�ن، ومن حق الشعب املغريب ٔ�ن من حق نواب اDٔمة
يعرف �لك وضوح وشفافIة �ر�مج هذه احلكومة، ؤ�ن تrٔيت بترصحي 

�م  2012حكويم يوحض هل يه مس8مترة يف الرب�مج اàي قدمmه يف ينا�ر ٔ
�هنا معدت ٕاىل تغيريه ٔ�و تعديü ورضورة حصولها Kىل ثقة الربملانٔ.  

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .العلمي، راه اêهتþى الوقت شكرا اليس

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمي
  .يف نصف 2نية الس8يد الرئEس، نصف 2نية

اح^ا اليوم نؤكد يف الفريق ¦شرتايك بrٔننا ٔ�مام حكومة ]ديدة وحىت 
 88الهيلكة د�لها نالحظ ٔ�هنا ]ديدة، فالبد من تنصEب �رملاين طبقا �لامدة 

ته اجللسة ٕاىل Lني امتسو تعليق هق�ل الرشوع، وKىل هذا اDٔساس كنل 
  .حصول احلكومة Kىل التنصEب الربملاين

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اليس دعيدKة، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKة
  .شكرا الس8يد الرئEس

  ...ن�س8ناو الس8يد الرئEس حىت

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
� س8يدي تفضلّ� �ٔ .  

        ::::KةKةKةKةاملس�شار الس8يد محمد دعيداملس�شار الس8يد محمد دعيداملس�شار الس8يد محمد دعيداملس�شار الس8يد محمد دعيد
  .شكرا الس8يد الرئEس

�وال حنن يف واLد ا�لحظة ðرخيية، حنن يف مرL\ انتقالية من ٔ�]ل ٔ
التزنيل اPميقراطي �Öس8تور، والتزنيل اPميقراطي �Öس8تور يتطلب اليوم ٔ�ن 
تنال احلكومة الثقة من طرف الربملان، التنصEب نتاع احلكومة ثنايئ، 
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ملان بناء Kىل ترصحي ٔ�و تنصEب من طرف ]الØ املô ومن طرف الرب 
  .�ر�مج يقدمه رئEس احلكومة

حنن ٔ�مام حكومة ]ديدة �لك املقايEس واملعطيات، حكومة اكينة ٔ��لبية 
]ديدة، مكون من املكو�ت اليوم صوت ضد الرب�مج احلكويم السابق، 
مكون اكن معها |ارج اليوم ٕاىل املعارضة، و�لتايل البد ٔ�ن �س8تويف 

  .ط اPس8تورية �لتنصEب نتاعهااحلكومة لك الرشو
من اPس8تور،  287نيا، هذه احلكومة ٔ�يضا ختالف مقmضيات الفصل 

وز�ر م^تدب، يف Lني ٔ�نه اPس8تور ال يتªدث عن  13حIث تتضمن 
الوزراء املنتدبني، يتªدث عن كتاب اPوØ، و¹à نقول بrٔنه هاذ احلكومة 

  . لٔ�سف مرة ٔ�خرى خترق املقmضيات اPس8تورية
àو ØاLدرايل نطالب �رفع هذه اجللسة وٕاIيضا يف الفريق الف�¹، حنن ٔ

  .هذا إالشاكل Kىل اFلس اPس8توري ليقول لكمته يف هذه احلكومة
  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل ااكشواليس ع

        ::::اااااكشاكشاكشاكشووووععععاملس�شار الس8يد حسن املس�شار الس8يد حسن املس�شار الس8يد حسن املس�شار الس8يد حسن 
  .شكرا الس8يد الرئEس

  الس8يدة الوز�رة،
  الوز�ر�ن،الس8يد�ن 

  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
ما كناش غنا|ذو اللكمة دا� وال نطلبو نقطة نظام لوال ٔ�ن مسعنا ٔ�ن 

�خو� اج�د التجمع الوطين لٔ�حرار ؤ�ش8نو هو املوقف د�لؤ.  
د�ل اPس8تور، ٕاىل �ٓخره،  88حقIقة إالخوان ميكن هلم جيبدوا الفصل 

ذ احلكومة، يف هاذ ولكن اح^ا حزب التجمع الوطين لٔ�حرار، اح^ا يف ها
ا�Dٔلبية، والسؤال ا�يل �سrٔل واش �ادي نصوتو وال ال؟ معلوم �ادي 

  . نصوتو مع احلكومة ا�يل يه د�لنا وا�Dٔلبية ا�يل يه د�لنا
، 88ٕاال ؤ�ن ا�يل ميكن يل نقول وهو حقIقة ادواو إالخوان Kىل الفصل 

^ا يف واLد ٕاىل �ٓخره، ولكن اح^ا اليوم يف واLد احلاØ |اصة، ويه اح 
اDٔزمة، واح^ا �راس8نا كنا كنقولو ٔ�ن الوترية �ش دازوا القوانني و�ش 
القوانني �يجيو لهاذ اFلس من طرف احلكومة السابقة وترية اشوية اكنت 

  .ضعيفة
ٕاذن، اليوم املصلªة د�ل البالد كتقmيض ٔ�ن êزيدو �لقدام وما نعرقلوش 

يف املعارضة ومن حقهم يقولوا  �ري �ش نعرقلو، ولكن ٔ�� كنªرتم ٕاخواين
  .هاذ اليش ا�يل قالوا، ولكن املصلªة د�ل البالد يه اDٔوىل

  .وشكرا

    

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  . تفضل الس8يد الوز�ر
ٓ اليس دعيدKة، مايش انت ا�يل كتعطي اللكمة، هللا خيليك، شوف  �

د هاذ اليش �هيم احلكومة كذ¹، راه مايش خماطب واLد، تفضل الس8ي
  .الوز�ر

        ::::شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدينشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدينشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدينشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املديناحلبEب احلبEب احلبEب احلبEب     الس8يدالس8يدالس8يدالس8يد
  .شكرا الس8يد الرئEس

يف احلقIقة اPميقراطية ال تمت ٕاال �حلوار، يظهر ٔ�ن هذا امتر�ن 
اPميقراطي اàي عش8ناه مجيعا اليوم خبروج حزب من احلكومة ودخول 

Pس8تور اجلديد واحلياة الس8ياس8ية حزب �ٓخر، متر�ن ]ديد يف ٕاطار ا
اجلديدة، نتفهم ٔ�ن هذا النوع من امتر�ن مل �كن يف ðرخينا، و¹à من 

  .الرشد ٔ�ن نتعاطى مع املوضوع بنوع من الوسطية و¦عتدال يف املقاربة
النقاش الس8يايس Áم، ؤ�ي �زØ قد تrٔ|ذ ٔ�بعاد نقاش دس8توري Áمة 

  . ام يف املواقف]دا، لكن جيب ٔ�ن حنرص Kىل ¦Ùس#
 Øلس ٕاىل ]لسة مساءFب اmاليوم احلكومة دعيت من طرف مك
�س8بوعية، هذا النقاش اليوم ٔ�مام الرٔ�ي العام عش8ناه اDٓن ملرتني، صباLا مع ٔ

دقIقة من املناقشة بني مكو�ت  45إالخوان يف جملس النواب، وبعد 
ð نه اكنDٔ ،ال تد|ل يف النقاش�بعنا جملس اFلس، واحلكومة ارتrٔت ٔ

وزاري و�لتايل إالخوان بعدما رفعوا اجللسة رجعوا، ٕاال ٔ�هنم جسلوا مواقف 
. س8ياس8ية، مث Kادوا يطرحون ٔ�س8ئلهتم Kىل احلكومة واحلكومة ٔ�]ابت

  .طيب
اDٔمر الثاين، هناك Lا]ة اليوم ٕاىل ٔ�ن نن��ه ٕاىل هذه الوضعية 

ملواقف الس8ياس8ية عندما ننقاش موضوع ذو طبيعة دس8تورية، �سجيل ا
يشء، اختاذ القرار ٔ�و احلمك بrٔن هذا الوضع �ري دس8توري يف Lدود املوقف 
والبيان، ال |الف، ما يش مشلك، لكن ٔ�ن تنòين Kليه مواقف ٔ�خرى، 
تصور� ٔ�ن هذا يد|ل يف اخmصاص æاز ومؤسسة ٔ�خرى دس8تورية ا�يل 

  .اكينة يف البالد
¬لكيفه من طرف  حنن نعتقد ٔ�نه اليوم الس8يد رئEس احلكومة مل يُعد

]الØ املô ليك يعيد �شكIل احلكومة، يتعلق اDٔمر بتعديل، هذا التعديل 
هل هو جزيئ ٔ�م لكي؟ هو تعديل يف هناية املطاف، والس8يد رئEس 
احلكومة �رش هذا احلوار وهذا النقاش، واêهتþى ٕاىل مراجعة لهذه الب´Iة 

ك ما Éس8تدعي احلكومIة يف ٕاطار التلكيف السابق، و�لتايل لEس هنا
  .ال�م عن حكومة ]ديدة يف ٕاطار ¬لكيف ]ديد

 ،ôامل Øن عقد� جملسا وزار� حتت رئاسة ]ال�فrٔتصور ٔ�ننا اليوم بعد ٔ
وبعد النقاش ا�يل اكن يف الصباح يف جملس النواب وKىل ٕا�ر هذا النقاش 
اPس8توري ال |الف، لكن جيب ٔ�ن êكون م´سجمني مع وضعنا 
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  .|ل اFلساPس8توري والعمل دا
  .شكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
ٕاذن تفضل اليس . اêهتþى الوقت، الس8يد الوز�ر، دقIقmني اêهتت

  .اDٔنصاري

        ::::املس�شار الس8يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اDٔنصاري
  .شكرا الس8يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الزمI\ والزمالء،

�وال عيد م�ارك سعيد �لجميعٔ.  
ل هذه اجللسة اليت مث اخنراطا من طرف الفريق ¦س8تقاليل يف مس8هت

 ،ôامل Øتاح الس8نة ال�رشيعية من طرف ]الmول ]لسة بعد اف�تعد ٔ
وتrٔ�يدا ملا قا� الس8يد الوز�ر مما عرفmه بالد� من متر�ن دميقراطي، نود ٔ�ن 
تنخرط احلكومة اجلديدة من ]ديد يف الز�دة ومواص\ امتر�ن �نضباطها 

  .من اPس8تور 88ٔ�مام مقmضيات الفصل 
؟ Dٔننا نعتقد يف الفريق 88ا ٔ�رش� ٕاىل مقmضيات الفصل ملاذ

¦س8تقاليل، ٔ�وال ٔ�ن اDٔمر ال يتعلق بتعديل حكويم، �عتبار ٔ�ن 
التعديالت مل متس مكو�ت احلكومة يف ٕاطار نفس ا�Dٔلبية، بل خرجت 

�قطاب ا�Dٔلبية وانضاممه �لمعارضة ٕاىل فضاء �ٓخر، وذÙ� ¹سªاب ٔ�Lد ٔ
  .ايس �ٓخر، اكن يف املعارضة، ٕاىل ا�Dٔلبيةوكذ¹ دخول فصيل س8ي

وبطبيعة احلال احلكومة، وكام ]اء Kىل لسان الزمIل اàي تناول اللكمة 
 Øشار ٕاىل البالغ ا�يل ]ا من طرف واك�يف اDٔول اليس ٕادرÉس الرايض، ؤ
اDٔنباء املغربية، ومسي من طرف ذ¹ البالغ الصادر عن اPيوان املليك، 

ولكنا نعرف، واملغاربة يعرفون ماذا معىن ]ديدة، ٔ�ي  �حلكومة اجلديدة،
لEست مرقعة ٔ�و م´سقة ٔ�وKلهيا تعديل، بل يه ]ديدة، يف Lلهتا ويف 
مضامIهنا، واحناز ٕاهيا Kدد Áول من التق^وقراط، وهذا هو ا�يل ابغينا 
نتلكمو Kليه، امتر�ن اPميقراطي، هل التق^وقراط وٕاêزال التق^وقراط هبذه 

يعد متر�ن دميقراطي يف بالد� ويرضب يف الصممي املسؤولية مع الك�افة 
  احملاس8بة؟

 ،ôامل Øول د�ل التعيني من طرف ]الDٔوال، الشق ا�اح^ا تنقولو ٔ
هذا يشء Lاصل، وقد مت تrٔ�يده اليوم عند عقد اFلس الوزاري، ولكن 

اàي ٔ�شار ٕاىل  88الشق الس8يايس واملتعلق �لشق الثاين من الفصل 
صEب احلكومة عن طريق التصويت بعد عرضها �لرب�مج وم^اقش8ته ٔ�مام تن 

هاذ الشق �ري مmوفر يف . جمليس الربملان، والتصويت Kليه مب#لس النواب
  . �زØ احلال

وبطبيعية احلال اح^ا ج�نا اليوم، لكنا مصممون وحنن يف عش8ية ٔ�و يف 
لسة دس8تورية، لي\ العيد، وقطعنا الكIلومرتات انطالقا من �ون هذه اجل 

وبطبيعة احلال كنا êمتىن احلكومة كذ¹ ٔ�ن تصلها هذه الرساØ، ؤ�ن تrٔيت 
  . ويه م^ضبطة مع املقmضيات اPس8تورية ل´رشع يف معلنا

و�لتايل، الس8يد الرئEس، البد ٔ�ن Ùس#ل ٔ�ننا ال ميكن ٔ�ن Ùسائل 
  . حكومة مل �س8تويف الرشوط القانونية

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . اشكر 

  .شتفضل اليس ب´شام... ٕاذن، �ل´س8بة �لرئاسة، املكmب

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شامشششش
ٕاىل ابغيتو . ٕاىل ابغيتو ð|ذوا اللكمة، الس8يد الرئEس، لEس Pي مانع

  .تتلكموا، تفضلوا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .ال، ال، �ري انت �ش جناوب Kىل امجليع، تفضل

        ::::مي ب´شاممي ب´شاممي ب´شاممي ب´شامششششاملس�شار الس8يد عبد احلكاملس�شار الس8يد عبد احلكاملس�شار الس8يد عبد احلكاملس�شار الس8يد عبد احلك
  .شكرا الس8يد الرئEس

هو من املؤسف حقIقة، من املؤسف حقIقة، الس8يد الرئEس، ٔ�ننا 
كنو]دو ٔ�نفس8نا، مرة ٔ�خرى، مضطر�ن وجمرب�ن Kىل ٕا2رة قضا� اكن من 
املفرتض، بل اكن من الواجب لو اكنت احلكومة والس8يد رئEس احلكومة 

�ن يعفي هاذ اFلس يتªىل بقدر معقول من املسؤولية، اكن من املمكن ٔ
ؤ�ن يعفي جملس النواب من ٕاهدار وقmه واس8تزناف طاقmه يف احلديث عن 

  .قضا�
واكن من املفرتض يف هذه اجللسة Ùرشعو يف ٕا2رة القضا� ا�يل 
�يطرحوها املغاربة، املشالك د�ل املواطنني املغاربة، ¦نتظارات د�هلم، 

شالك د�ل البطاØ ود�ل الشغل القضا� املرتبطة �القmصاد الوطين، امل 
  .ود�ل الصªة ود�ل السكن، ود�ل الكرامة ا�يل كهتدر

  الس8يد الرئEس، 
هاذ القضية ا�يل كنتلكمو Kلهيا إالخوان، ؤ�رجو ٔ�ال تتعاملوا معها 
�ملنطق د�ل نقطة نظام ا�يل خصنا نتلكمو Kلهيا يف دقIقة وال دقIقmني، 

بناء د�ل اPميقراطي يف هاذ البÖ، قضية Dٔهنا قضية جوهرية، مرتبطة �ل 
تضعنا مجيعا، ال احلكومة وال الربملان وال لك مؤسسات اPوØ، تضعنا ٔ�مام 
حمك وامªmان حقIقي، هو قدرتنا Kىل اLرتام هاذ اPس8تور ا�يل توافقوا 

  . Kليه املغاربة
اPس8تور، الس8يد الرئEس، قابل لقراءات وتrٔويالت خمتلفة، التrٔويل 

تقدم به الس8يد الوز�ر قد �كون صائبا، ولك^ه ال يلزم^ا حنن، Dٔنه  ا�يل
  .وæة النظر د�لو هو

الس8يد رئEس احلكومة، مارس السلطة د�لو اPس8تورية، ¦خmصاص 
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ا�يل معطي ليه مبقmىض اPس8تور، و|اض مفاوضات ملدة ثالثة ٔ�شهر، 
�نه قدم و|ىل املغرب لكو يف قاKة انتظار كربى، واكنت الن�I#ة يه ٔ

 ،ôامل Øمام ]ال�ال�شكI\ احلكومIة د�لو وقدم الوزراء ا�يل اقرت�م ٔ
]الØ املô مارس سلطته اPس8تورية وKني احلكومة بناء Kىل ¦قرتاLات 
ا�يل تقدم هبا الس8يد رئEس احلكومة، الس8يد رئEس احلكومة ]ا خطب Kىل 

Lٔنه هو الشعب املغريب ق�ل يومني يف التلفزيون، وقال �لرصاrة الواحضة ب
 ،ôامل Øىل ]الK ده من يتحمل مسؤولية اقرتاح الوزراء ا�يل تقرتحوLو
ؤ�ن ]الØ املô مل يتد|ل مطلقا يف التعيني د�ل الوزراء، ؤ�نه وLده من 

  .يتحمل هذه املسؤولية
الس8يد رئEس احلكومة، مع اDٔسف بعد س8ن�ني بيضاوتني، امسح يل 

بعد س8ن�ني، ار¬كب خرقني سافر�ن �Öس8تور، الس8يد الرئEس هللا خيليك، 
اخلرق اDٔول هو ملا رصح يف ذاك الرب�مج التلفزيوين جوا� Kىل سؤال 
يتعلق �لرب�مج احلكويم قال ما يفIد بrٔنه إالخوان د�ل التجمع الوطين 
لٔ�حرار ميكن جييبوا تعديالت ودار هااك فوق راسو، دار هااك بيدو، Kىل 

وا تعديالت يد|لوها �لرب�مج احلكويم، وتدرجييا هذا الراس والعني جييب
خرق ما عندوش احلق، ٕاىل اكن هناك يش تعديل س8يطال الرب�مج ا�يل 

  . حصلت مبقmضاه احلكومة Kىل الثقة خصو يدوز Kىل الربملان
و¹à، اح^ا كنقولو بrٔنه Kىل ٔ�ي ٔ�ساس س´سائل احلكومة؟ احلكومة 

... ، م^طق ]ديد، ٔ�ولو�ت ]ديدةفهيا ¬ر�يبة ]ديدة، هندسة ]ديدة
و�لتايل، �ادي Ùساءلو إالخوان الوزراء والس8يدات الوز�رات، �ادي 
Ùساءلومه بناءا Kىل ٔ�ي �ر�مج؟ بناءا Kىل �ش؟ بناءا Kىل �ش �ادي 

  Ùسrٔلومه؟ 
ٕاىل اكن عندمه الرب�مج القدمي ما طرٔ� Kليه ٔ�ي تغيري، نظن بrٔن حزب 

ارش الرتممي، يعين ما عوضش الوزراء، ولكن التجمع الوطين لٔ�حرار ما د
�Lدث تغيري �اكد �كون جوهري يف الرت�يبة د�ل احلكومةٔ .  

و¹à، هللا خيليك |ذوا هاذ املسK Øٔrىل محمل من اجلد، ونطلب 
ٕاLاØ هاذ املوضوع، الفصل يف مدى دس8تورية هاذ اجللسة Kىل اجلهات 

  . ا�يل �يخول لها اPس8تور هاذ الصالحIة
  .راوشك

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

�رجو من السادة املس�شار�ن ٔ�ن تتفهموا اDٔمورٔ .  
�وال املكmب املسري قرر هذه اجللسة اPس8تورية، وكتعرفوا لكمك ٔ
. كتعرفوا بrٔنه املكmب فIه مجيع املكو�ت د�ل اFلس Lارضة د�ل الفرق

اك�ن قرار  ٕاذن، اكن واLد إالجامع، ما اكÙش يش حتفظ حىت من Lد، ٕاذن
راه وصل، وكنظن  هد�ل املكmب املسري د�ل هاذ اجللسة، وهاذ اليش لك

ٕاذن . الرساØ وصلت و�ادي توصل وراه مmبعني التلفزيون ولكيش مmبع

�رجومك ن��عو اجللسة د�لنا ابقى ساKة املاكنةٔ .  
  .تفضل اليس التو�زي

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زي
مجيع الفرق ممث\، ولكن القرارات اDٔساس8ية  مفهوم Kىل ٔ�ن املكmب فIه

فIكون اFلس س8يد نفسه، وعندما قرر هذا املكmب ٔ�ن Éس8تدعي احلكومة 
فهذا خرق، وكنقولها لمك ان¥ مككmب، ٔ�ن ان¥ سامهتو يف خرق اPس8تور، 
Dٔن ان¥ يف املكmب خصمك تتفقوا وتعرفوا Kىل ٔ�ن هاذ احلكومة كام ]اء يف 

ملتد|لني Kىل ٔ�ن هاذ احلكومة هذي حكومة ]ديدة، #م Kدد من ا
بrٔحاكم كثرية ليك ال نقوم برتديد ما يقال وما يقال Kىل ٔ�هنا حكومة ]ديدة، 

��ن، ¦س8تق�ال د�لها من طرف ]الØ املMAP ( ô(البيان د�ل 
واحض، كذ¹ ما قا� رئEس احلكومة هذي يومني، البارح ٔ�ول البارح يف 

ه مس8تعد ٕالد|ال تعديالت Kىل الهيلكة وٕاد|ال تعديالت التلفزيون Kىل ٔ�ن
كذK ¹ىل الرب�مج احلكويم واحض، و�لتايل ٔ�نمت سامهمت مككmب، ولو ٔ�ن 
حىت اح^ا جزء مكون من املكو�ت، ولكن ما ميك´ش ٕاىل اكن اخلطrٔ د�لمك 
�ن Ùسمح �متر�ره Kىل ٔ�عضاء اFلس ا�àن يقررون يف مجيع املسائل اليت ٔ

Fلس س8يد نفسههتم اFلس، فا .  
  .شكرا الس8يد الرئEس

        : : : : الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
�� مmفق معك، اFلس س8يد نفسه، ولكن ميل كتلكم Kىل حكومة ٔ
]ديدة �يقول ¹ احلكومة يف L\ ]ديدة، وراه فرق، واقرا مز�ن البالغ، 

  . اقراه
ل ٕاذن، Ùرشع اDٓن يف معاجلة اDٔس8ئ\ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عام

مهنا �ٓنية موæة لقطاع الصªة  3ٔ�س8ئ\،  8هذه اجللسة، وKددها 
السكىن، الفالLة، : ٔ�س8ئ\ Kادية موزKة Kىل قطاKات 5والس8ياLة، و

  . التعلمي العايل والتجهزي والنقل
  كنظن جسلتو املواقف د�لمك، �ٓش ابغييت؟ 

دقائق، امسح يل، ٔ�� �ادي  5لقش اجللسة، êرفعو اجللسة ملدة عما ن
دقائق وا�يل ابغى �رجع مرح�ا به وا�يل ابغى مييش  5فعو اجللسة ملدة êر 

  . يعيد مييش
�رفع اجللسة ملدة مخسة اPقايقٔ.  

بعد توقف دام ساKة وس8بعة بعد توقف دام ساKة وس8بعة بعد توقف دام ساKة وس8بعة بعد توقف دام ساKة وس8بعة     اس8تاس8تاس8تاس8ت))))^اف اجللسة^اف اجللسة^اف اجللسة^اف اجللسة((((الس8يد رئEس اجللسة الس8يد رئEس اجللسة الس8يد رئEس اجللسة الس8يد رئEس اجللسة 
    ::::))))دقائقدقائقدقائقدقائق

  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني
ع اDٓن يف معاجلة اDٔس8ئ\ الشفهية املدر]ة ته، وÙرش اÙس8تrٔنف ]لس�^ا ه

  .يف ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة
  .تفضل اليس حكمي
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        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب´شامشششش
  .شكرا الس8يد الرئEس

  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،
  الس8يدة الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت السادة املس�شار�ن،
  الس8يد الرئEس،

 فرق املعارضة مب#لس املس�شار�ن، Dٔوحض ما يعين كن�^اول اللكمة �مس
  :ييل

�وال اح^ا مجيعنا عندما ٔ��ر� هاذ إالشاكالت وهاذ اDٔس8ئ\ املرتبطة ٔ
بدس8تورية ]لسة مساءØ احلكومة يف غياب تقدمي �ر�مج ٔ�و ترصحي 

التام ملنطوق حكويم، ٔ��ر� هذه اDٔس8ئ\ من م^طلق حرصنا Kىل ¦Lرتام 
ê س8تور، وقدPكون خمطئني يف وروح اê كون مصيبني يف ذ¹ م�لام قد

ذ¹، لكن هاجس8نا وم^طلق^ا يف لك ذ¹ وهو احلرص Kىل التطبيق 
اDٔم�ل �Öس8تور، واحلرص Kىل ٕا�ساب املزيد من املضامني إالجيابية Fلس 
املس�شار�ن، و�لربملان يف Kالقة التفاKل والتعاون والتاكمل والتوازن اليت 

  .ربملان يف Kالقmه �ملؤسسات، و�حلكومة حتديدايفرتض ٔ�ن يقميها ال
و¹à، الس8يد الرئEس، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد، �مس فرق املعارضة، بrٔن 
ق^اعتنا كام Kربوا Kلهيا إالخوان السادة رؤساء الفرق، بrٔن احلكومة بصدد 
ار¬اكب خرق �Öس8تور، Dٔن من وæة نظر� لك املعطيات واملؤرشات 

  .ر¬اكب خرق قد �كون فاحضا �Öس8تورتفIد بrٔن احلكومة بصدد ا
حنن ٕازاء حكومة مل ختضع �لرتممي، ولكن حكومة خضعت ملراجعة 
�حIا� معيقة يف الك�ري من جواêهبا، والس8, اجلانب املرتبط �لهندسة ٔ
د�لها، �لرت�يبة د�لها، �Dٔولو�ت د�لها، وهذا لكه Éس8ت��ع وÉس8توجب، 

ح عن �ر�مج احلكومة، سواء الرب�مج من وæة نظر� مرة ٔ�خرى، إالفصا
�ن يعاد التrٔ�يد Kىل الرب�مج القدمي ا�يل احظات احلكومة Kىل الثقة مبقmضاه ٔ

  .من Pن جملس النواب، ٔ�و �ر�مج ]ديد، ال هيم
و¹à، ف^حن عندما طالبنا بتعليق هذه اجللسة، طالبنا بتعليق هذه 

هناك ٕاشاكالت ٔ�و شكواك،  اجللسة، ٔ�وال من ٔ�]ل ٕا2رة ¦ن��اه ٕاىل ٔ�نه
شكوك حتوم حول مدى دس8تورية هذه اجللسة، Dٔنه يصعب Kلينا ٔ�ن 
Ùسائل الس8يدة الوز�رة ٔ�و الس8يد الوز�ر، ؤ�ن êراقب ٔ�داءه يف غياب 

¹à إالفصاح عن �ر�جمه، يصعب.  
و¹à، ملا طرح^ا هذه اDٔس8ئ\، وطلبنا بتعليق اجللسة، ليك نثري ان��اه 

املس�شار�ن ولك املؤسسات واFلس اPس8توري اàي احلكومة وجملس 
خيول � اPس8تور صالحIة البت يف دس8تورية م�ل هذه اDٔمور، ٔ�رد� ٔ�ن 
نثري ¦ن��اه ٕاىل ٔ�ن اDٔمر يتعلق مبسØٔr جوهرية ومبªك حقIقي و�متر�ن 

ومل �كن يف . حقIقي، هو حمك ومتر�ن ¦مmثال و¦Lرتام التام �Öس8تور
طالق عرق\ اجللسة ٔ�و ال�شوÉش، م�لام لٔ�سف مسعنا ذ¹ ني�^ا Kىل االٕ 

  .Kىل مدى س8ن�ني، ٔ�بدا، ٕاطالقا، مايش هذا هو املنطلق

و¹à، اح^ا êريد ٔ�ن نؤكد بrٔننا املوقف د�لنا ال يعين مقاطعة 
اجللسات، حنن ٕاجيابيون وننظر ٕاىل املس8تق�ل، وêريد ٔ�ن نقدم ٕاسهام^ا 

يف حتصني مؤسساتنا ويف تثIòت خIاراتنا املتواضع ٕاىل ]انب لك املغاربة 
اPميقراطية ويف حتصني دس8تور� والقوانني اليت ارتىض وتوافق Kلهيا املغاربة 

  .مجيعا
و¹à، حنن، فرق املعارضة، نود ٔ�ن نؤكد لمك، الس8يد الرئEس، ومن 
|اللمك الرٔ�ي العام الوطين، بrٔننا ملا طالبنا بتعليق هذه اجللسة، ٔ�وال من 

رة ¦ن��اه ٕاىل ٔ�ن هناك ٕاشاكل، يتعلق خبرق احلكومة �Öس8تور من ٔ�]ل ٕا2
وæة نظر�، مع ٔ�ننا ال êزمع بrٔننا منô احلقIقة املطلقة يف هذا املوضوع، م�لام 
ال حيق �لس8يد الوز�ر ا�يل �يتلكم �مس احلكومة ٔ�ن �زمع بrٔنه ميô احلقIقة 

  .املطلقة يف هذا املوضوع
�يل عندو احلقIقة، ا�يل عندو الصالحIة اح^ا يف بÖ املؤسسات، ا

اPس8تورية يòت يف هاذ املشلك وحيسم هاذ املشلك هو اFلس 
و¹à، ف^حن س´mو]ه كفرق �لمعارضة مبذ�رة ٕاىل اFلس . اPس8توري

Øس8توري يف هذه النازPيه ا�  .اPس8توري الس8تطالع رٔ�يه ٔ�و يعين ملعرفة رٔ
صاغية ومm#اوبة ومmفامهة، من  ٔ�ن نلقى �ٓذا�واىل ذ¹ احلني، êمتىن 
  .Pن احلكومة ومن Pن امجليع

  .وشكرا
  الس8يد الرئEس، 

�يضا البد ٔ�ن ٔ�وحض بrٔنه اح^ا يصعب Kلينا ٔ�ن Ùشارك يف هذه اجللسة، ٔ
اDٓن يف هذه اجللسة، حنن س8ن´سحب اÙس#اما مع املوقف ا�يل Kرب� Kليه، 

  .ات البÖوس8نحيل املوضوع Kىل اFلس اPس8توري اLرتاما ملؤسس
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .شكرا

        ::::املس�شار الس8يد حلبEب لعلجاملس�شار الس8يد حلبEب لعلجاملس�شار الس8يد حلبEب لعلجاملس�شار الس8يد حلبEب لعلج
توضيªا يف هذا املوضوع، طبيعي ٔ�ن تطالب املعارضة هبذا املوضوع 
�لحكومة مبجيء الس8يد رئEس احلكومة لعرض �ر�مج ]ديد، ولكن من 
الطبيعي ومن اDٔ]دى ٔ�ن ن��ع رساØ ]الØ املô اàي يقول Kلينا iسن 

  .ون Éسن معل هذا اFلس، و|اصة معل املعارضةقان
رمبا حنن يف فرتة انتقالية فهيا تزنيل اPس8تور، هاذ اليش ا�يل ابغينا 
املغاربة يعرفوه، ابغينا املغاربة يعرفوا بrٔنه اح^ا مايش اجلدل من ٔ�]ل اجلدل، 
ما حنرموش املغاربة من ٔ�س8ئ\ شفوية اكن ي´mظرها الك�ري من املواطنني، 

ملزيانية، كثري من حنن Kىل �ب س8نة فالحIة، وحنن Kىل �ب س8نة د�ل ا
عهد السابق، رمبا �لحكومة، Ùسائل فهيا ال اDٔس8ئ\، ويه من السابق، من 

الوزراء ا�àن زاولوا |الل املدة اDٔ|رية �لحكومة والتداول احلكويم د�هلم، 
 Øو خت#ل هذه املعارضة من هذا املوقف؟ ملاذا خت#ل ملساء�ملاذا خي#ل ٔ



�كتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ 2013  

7 

 )2013و�ر ٔ�كت 15( 1434ذو احل#ة  9

ا ٔ�نه ختلعوا، ٔ�نه جميء واLد الطرف احلكومة اجلديدة؟ واش هاذ اليش بعد
]ديد لهذه احلكومة بدٔ� �زجع ٕاىل هذا القدر؟ ال ٔ�ظن، وا�يل كنقول ٔ�نه 
املفIد واDٔفIد هو ٔ�ن تتعامل مجيع القوى الس8ياس8ية احلية يف هذه البالد 
تعامال تضام^يا مع املواطن املغريب، Dٔن اDٔس8ئ\ الشفوية �ي´mظرها املواطن 

  .�ي´mظرها املواطن املغريب املغريب، إال]ابة
حنن اليوم يف هذه اجللسة ال Ùرشع، واكن كنا �ادي Ùرشعو �ري يش 
قانون، اàي س8يفرض Kىل هذه ا�Dٔلبية واLد الخر يف املس8تق�ل د�لها، 
اح^ا يف ٕاطار سؤال جواب، ما كنضيعوش، �لعكس، كنعطيو ٔ�نه امحلد 

وا ـــــــه قدمـــــاس ٔ�ن7م ال^6وتقديروج ــــاك خ7ت ه^6ة اكن56، احلكوم
)la démission ( ٔنهrواش اعترب�ها ب ،Øبعنا املساءð ¹د�هلم، ومع ذ

احلكومة �ري قامئة؟ اعترب�ها ٔ�هنا مرL\ انتقالية، �Dٔمس القريب كنا حنرتم 
  املرL\ ¦نتقالية، واليوم ما حنرتموهاش، اKالش؟

�ظن لصاحل املغٔ ��الس8يد الرئEس، ٕاىل تفضلت هللا ... ربفلهذا، ٔ
�ٓخر ما قال �لحكومة نوضوا �لعمل ôامل Øخيليك، لصاحل املغرب، ]ال .  

  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل �ش Ùس8تrٔنفو العمل

        ::::لعالقات مع الربملان واFمتع املدينلعالقات مع الربملان واFمتع املدينلعالقات مع الربملان واFمتع املدينلعالقات مع الربملان واFمتع املدينامللكف �امللكف �امللكف �امللكف �الس8يد وز�ر الس8يد وز�ر الس8يد وز�ر الس8يد وز�ر 
  .شكرا الس8يد الرئEس

كد �مس احلكومة ٔ�ن ¦جهتاد د�ل املعارضة، واملوقف اàي ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤ 
اندفعت حنوه K�ٕالن مقاطعة هذه اجللسة اPس8تورية، اس8تدعينا ٕاهيا 
Cحكومة، يعين هاذ التعليق هو دخول يف مrٔزق êمتىن ٔ�ن ال تعEش املعارضة 
�زمة هذا املوقف، ٔ�ما احلكومة فهþي �ش8تغل بتعاون مع لك املؤسسات، مع ٔ

نا لهذا ¦ضطراب يف املوقف بني الغرفة اDٔوىل والغرفة الثانية، �سجيل 
  .ويتعلق اDٔمر بنفس اDٔحزاب الس8ياس8ية

  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن، ٔ�حIط إالخوة املس�شار�ن الس8يدة والسادة ٔ�عضاء احلكومة، بrٔن 
ة، Dٔنه �ل´س8بة هناك طرٔ� تغيري مع اÙسªاب ٔ�حزاب املعارضة، فرق املعارض

وزارة الصªة ووزارة الس8ياLة، : �لحكومة هناك قطاKني فقط هام املعنيني
�ما �ل´س8بة ل�ٓخر�ن فميكن هلم ميش8يو يعيدوأ .  

  .شكرا، هللا يبارك فIك
ٕاذن Ùس8هتل ]دول ٔ�عاملنا �لسؤال اDٓين املو]ه �لس8يد وز�ر الصªة 

  . حول قطاع املصªات
�ن من الفريق احلريك، تفضل اليس اللكمة LDٔد السادة املس�شار 

  .السعدواي

        ::::املس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس8يد الرئEس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
الس8يد الوز�ر احملرتم، اللك يعمل الوضعية املتدهورة لقطاع الصªة 

يقيض ببالد�، ؤ�نمت، الس8يد الوز�ر، ٔ�Kلنمت مؤخرا عن قرب اختاذمك قرار 
بفmح رٔ�سامل املصªات اخلاصة لغري اDٔطباء، وهذا �يعين حتر�ر قطاع 
املصªات اخلاصة، وهاذ التحر�ر د�ل القطاع Éس8تلزم تعديل �لقانون 

ا�يل يتعلق مبهمة الطب، وخصوصا، الس8يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن  10.94
، عن Lل إالشاكليات املرتبطة �لصªة االقطاع العمويم اليوم ٔ�صبح Kاجز 

وا�يل اليوم �يحتاج كذ¹ ٕاىل اس�Eرات بتاكليف �هظة يف غياب مزيانية 
د�ل وزارة الصªة ا�يل ميكن لها �سد هاذ الفراغ، وا�يل ال يقوى القطاع 

  .اليوم العام لوLده Kىل توفريها
 Øىل هذه املعطيات، ابغينا نعرفو، الس8يد الوز�ر، ما يه اجلدوK وبناء

قرار ا�يل جIتو به، وكذ¹ إالجراءات املوا�بة من الزم^ية لتفعيل هاذ ال
  طرف احلكومة لضامن جناح حتر�ر قطاع املصªات اخلاصة؟ 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الصªة
  .شكرا الس8يد الرئEس احملرتم

  دة املس�شارون احملرتمون،السا
�وال مسحوا يل نقدم لمك اهتاين واعوارش مربوكة وعيد م�ارك سعيد لمك ٔ
ولٔ�هل د�لمك، ومن |اللمك ومن |الل ق�ة هاذ اFلس املوقر مجليع 

  .املواطنات واملواطنني املغاربة
ف, خيص السؤال، فrٔش8نو هو ٔ�س8باب الزنول Kىل هاذ التعديل ا�يل 

  ؟10.94ملس�شار احملرتم د�ل القانون قلت الس8يد ا
�وال ذ�رت انت بنفسك هاذ املشالك ا�يل تيعEشها القطاع العمويمٔ .

فابغينا الهدف اDٔول من ٔ�س8باب الزنول هو تعز�ز، هو تطو�ر، هو جتويد 
اخلدمات الصحية وتقر�هبا من املواطنات واملواطنني، �كفي ٔ�نه يف ا�Dٔم 

اLة د�ل املغرب ا�يل فهيا اDٔقالمي اجلنوبية من املس %48اDٔ|رية كنت يف 
العز�زة، ما فهيا ولو مصªة واLدة، واح^ا يف الوزارة عند� بعض اDٔموال 

مليون  308ا�يل رمبا اكينني �س م�ال ا�Pلزي عند� �ري ف, خيص ا�Pلزي 
درمه، ابغينا خنلصو Kىل هاذ الناس يف املصªات واليين ما اكي´I´ش، اك�ن 

املكmب د�يل الناس ا�يل ابغاو Éس�مثراو يف هاذ اجلهات واجلهات  فوق
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النائية ا�يل املواطن ما ميك´ش يعين مييش �لHدمات الصحية، ما ميك´ش 
  ...Éس�مثر Dٔنه

2نيا، حتر�ر هاذ رٔ�س املال غميكن من م^اصب مالية ]ديدة Kديدة 
  . ومmعددة

لها �لك رصاLة، هاذ 2لثا، �ادي حندو من هاذ الفوىض، ٔ�� �ادي نقو 
، هاذ الفوىض ا�يل ما )les cliniques(يف ) le noir(الفوىض د�ل 

حىت تدفع الش8يك، هاذ املسائل ما ميك´ش حتل ) la clinique(تد|ل 
بوز�ر يبقى خيطب هنا وال، خصها قانون، Dٔن ٕاىل يوم^ا هذا ما 

  . د�لهاد�لها، �لت��ع ) la cour des comptes(تي�سريوش مكقاوØ بـ 
د�ل القانون كتدوي Kىل  21فٕاىل جIنا �ش نذ�ر هباذ القانون، املادة 

 21مؤسيس املصªات، ما تتدوÉش Kىل اDٔطباء، هذا القانون، املادة 
ا�يل زاد  1997 ]ا املرسوم د�ل ّ� كتدوي Kىل مؤسيس املصªات، �

، غريبٔ�طباء مؤسيس املصªات، ولكن ٔ�س8يدي ٕاىل جIيت نطبقو القانون امل
 des(ة، ــــــــيعين امسح يل نقولها �لفرÙسI... املصªات لكهم |اصهم �كونوا

sociétés civiles ( وال)des associations civiles 
professionnelles( ما ميك´ش �كونوا يعين مقاوالت جتارية، هذا يف ،

القانون، � لٔ�سف ٔ�� تنقول ¹ �وز�ر، تنالحظ ٔ�ن كثري من املصªات 
  .، هذا ممنوع(SA-SARL)رشاكت جتارية  يه

2نيا، دا� Kىل ٔ�رض الواقع، كثري من املصªات ا�يل موالني ا�يل امسيتو 
مايش ٔ�طباء، اح^ا �ٓش تنطالبو؟ تنطالبو هاذ اليش خيرج �لوضوح، هاذ 
القانون اك�ن، ما ميك´ش نقولو �لناس هاذ اليش اك�ن واليين �ري يل، 

  . ا Kىل الخر�ن وما تطبقهاش Kليناالقانون واPميقراطية طبقه
  ...�ادي نوقف هنا �ش �ادي... ولكن هاذ �ردود الفعل

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .  شكرا الس8يد الوز�رّ� �

  .اللكمة لمك اليس السعداوي

        ::::املس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد ااملس�شار الس8يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس8يد الرئEس

جواب مق^ع  وك´شكرو الس8يد الوز�ر Kىل هاذ اجلواب، ا�يل فعال
وا�يل الشق املهم م^و وهو اح^ا ما ابغيناش يبقى هذا فقط قرار بل يصبح 
قانون ¦س�Eر، Dٔن كنعرفو هاذ القطاع الوضعية املرتدية والوضعية 
املتدهورة د�لو، كذ¹ سEشجع اDٔطباء اجلدد ا�يل �يتخرجوا �ش ما 

  . يوقعش هاذ إالشاكل
وز�ر، وهو واLد ال�سعرية، توحIد ولكن ا�يل كنلحو Kليه، الس8يد ال

ال�سعرية بني املصªات، وكام ]اء يف اجلواب د�لمك، الس8يد الوز�ر، كنعرفو 
واLد العدد د�ل املصªات هنا ا�يل ال�سعرية رمبا كتختلف من مصªة ٕاىل 
مصªة بثالث ؤ�ر�ع ٔ�ضعاف د�ل امثن، وا�يل لEست يف مmناول مجيع 

وسطى ا�يل ميكن لها تلج هاذ املصªات وختفف املغاربة، والس8, الطبقة ال
  . Kىل املس�شفIات العمومIة

كذ¹، الس8يد الوز�ر، ابغينامك ¬راعيو، Dٔن ٕاىل فmحنا الباب لالس�Eر 
اPار  -واملس�مثر�ن اللك غيمتحور و�متوقع يف هاذ احملور د�ل الر�ط 

�يل كتفmقد لهاذ ٔ�اكد�ر، جيب مراKاة الرقعة اجلغرافIة ا - مراCش  –البيضاء 
املصªات، وا�يل ¬كون عند� واLد الس8ياسة د�ل القرب وتقريب 

  . ¦س�شفاء والطب من املواطنني
  .شكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªة
�ش �ادي نطمئنك، الس8يد املس�شار احملرتم، هاذ إالÙشاء د�ل 

ت ا�يل �ادي ¬كون ٕان شاء هللا يف ٕاطار هاذ القانون �ادي تمت املصªا
Kىل حساب اخلريطة الصحية، ما �ادÉشاي ¬كون الفوىض، اح^ا ابغينا 

  . نق^نو
واليين ا�يل تنطلب ٔ�� من ٕاخواين اDٔطباء واملواطنني يتفهموا، Dٔن هاذ 

رد . اليش، هاذ القانون �ري ابدينا Ùرشحوه ]ات جوج د�ل ردود اDٔفعال
الفعل اDٔول، و�ادي نقولها �لك تواضع هو س8يايس وس8ياسوي وفIه 
مغالطات �لمواطن، تنقولو ليه راه �ادي نIòعو الصªة ملول الشاكرة، ما 

�� un débat(ابغيت  يبقاش، هذا كذب، ونقولها، ونقولها ونعاودها، ٔ
d’idées(، فاكر، ا�يل عندو يش ... �ادي نبقاو نتذا�رو حىتDٔيعين ا

L رشحو ليه، مايش نبقاو املواطن املغريب، �لعكسÙا]ة ما يقول، جني و
هذا ابغى Éسهل الولوج �لHدمات الصحية �ل´س8بة �لمواطنات واملواطنني 

  . Dٔن Kديد من اجلهات يف املغرب ما فهيم وال مصªة واLدة
2نيا، اك�ن رد فعل د�ل إالخوان د�يل اDٔطباء والطب�Eات معقول، هام 

�ادي جيي مول الفلوس (د�هلم اس8تقرار القرار الطيب، تيقولوا هام  التخوف
، اح^ا تنقولو ال، هاذ القانون تنقول هلم )ويبقى يفرض Kلهيم هذي وهذي

ٕاىل عندمك ٔ�فاكر، اح^ا عند� ٔ�فاكر يف هاذ املرشوع در�مه، ٕاىل عندمه هام 
�فاكر �ش êز�رو القرار الطيب |اص يبقى لٔ�طباءٔ .  

جIنا ٔ�وال ٔ�نه يف ٕاطار تعاقدي ... د�ل 4وال  3ملرشوع جIنا بـ ولهذا، ا
  . بني طبEب واملصªة، ما يبقاش يتد|ل ليه مول املصªة يف القرار الطيب

2نيا، ج�نا واLد ا�لجنة طبية، جلنة طبية فهيا �ري اDٔطباء وLدمه، �ٓش 
لوا �ادي يد�روا هاذ اDٔطباء؟ هام ا�يل �ادي يتلكفوا، م�ال �ادي Éس8تق�

  . املوظفني، هام ا�يل غيختارومه، ا�يل �ادي خيدموا يف املصªة
  .�ش �ادي خيدموا) le matériel(2نيا، هام ا�يل �ادي خيتاروا 

2لثا، هام ا�يل غيختاروا �ٓش �ادي يد�روا و�ٓش ما يد�روش يف 
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  . املصªة
2لثا، ج�نا واLد ا�لجنة د�ل اDٔ|القIات ا�يل فهيا �ري اDٔطباء 

  . رضات واملمرضنيواملم
رابعا، ج�نا واLد ا�لجنة د�ل التدبري، التدبري مايش خصو �كون 
طبEب، اKالش خصو �كون طبEب ا�يل تيد�ر؟ واليين تنقول هلم ٕاىل 
عندمك ٔ�فاكر ٔ�خرى �ش êز�رو �ش يبقى القرار د�ل الطبEب فوق لك 
واLد، اح^ا مس8تعد�ن، �لعكس ما يبقاش هاذ التخوف، خص يبقى 

د�لنا، و�ادي Éسمعوا لنا وÙسمعو هلم، واح^ا ) le calme(ادل اDٓراء بـ تب
  .يف هاذ النقاش هذا، ٕان شاء هللا عام قريب خنرجو القانون

  .شكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

منر ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، موضوKه ختفIض ٔ�مثنة ٔ�لف 
  .ايكاPواء، اللكمة �لتªالف ¦شرت 

        ::::املس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربوشششش
  .شكرا الس8يد الرئEس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�وال عيد م�ارك �لجميعٔ.  

لقد اطلعنا Kىل عزم وزارة الصªة ختفIض ٔ�مثنة ٔ�لف دواء، وهو ما ٔ�2ر 
ة ارتياح الرٔ�ي العام، اعتبارا ملا لهذا القرار الهام من تrٔثري Kىل القدرة الرشائي

  . �لمواطنني
وقد ðبعنا الصعو�ت اليت واæتمك من طرف بعض املتد|لني يف 
القطاع، حIث طرحت مسØٔr هامش الرحب، سواء �لرشاكت املصنعة ٔ�و 

  . الصيادØ، وهو ٔ�مر ال يعرف عنه الرٔ�ي العام ٔ�ي يشء بدقة
ويه م^اس8بة، الس8يد الوز�ر، لتوحضوا �لرٔ�ي العام Ùسب اDٔر�ح 

صناKة ٔ�و بيع اPواء ٕالدراك دواعي مواقف بعض اDٔطراف املرتتبة عن 
  .ومدى معقوليهتا

وسؤالنا اDٔسايس، الس8يد الوز�ر، هو ٔ��ن وصل هذا املرشوع الهام؟ 
ومىت سEمت معليا التخفIض من اDٔمثنة؟ وما يه الصعو�ت اليت تواæوهنا، 

كذ¹ و�يف تواæوهنا؟ وما يه در]ة اس8تفادة املواطن من هذا إالجراء و 
  اPوØ من |الل املس�شفIات العمومIة؟

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

 .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس8يد الرئEس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
Áم ]دا  ٔ�وال Ùشكر فريق التªالف ¦شرتايك Kىل هاذ السؤال ا�يل

  .ا�يل ¬هيم مثن اDٔدوية
ف�ع#اØ دامئا كنت ٔ�مام هذا اFلس املوقر كنقرو اح^ا مكغاربة لكنا ٔ�ن 
اPواء يف املغرب �ايل، مايش �ايل، �ايل ]دا و]دا، وهاذ اليش مايش 
�ري ٔ�� ا�يل تنقولو، اك�ن املنظمة العاملية �لصªة ا�يل دارت دراسة يف 

، اك�ن ا�لجنة د�ل الربملان وصلت لهاذ الن�I#ة، املغرب وصلت لهاذ الن�I#ة
اك�ن اPراسة التنافس8ية يف قطاع صناKة اDٔدوية دارتو جملس املنافسة يف 

  .وصلت لهاذ الن�I#ة، و�رااك 2010
هاذ اPواء ا�يل خصنا نعرفو، املواطنة واملواطن املغريب تيخرس Kىل 

ا خيرس اPواء، �ٓش درمه ا�يل عندو م 400درمه يف الس8نة،  400رٔ�سو 
درمه يف اPواء، واPواء �ايل، وقلنا هاذ اPواء �ادي  400غتد�ر ليه 

يزنل، اكن بطريقة �شار�ية وان¥ عرفmوا، الس8يد املس�شار احملرتم، السادة 
  .املس�شارون احملرتمون، ٔ�نه اكن ذاك اليش بطريقة �شار�ية
  : ثالثة مراLلا�يل امشE^ا بعيد، وكنت اهرضت ٔ�ماممك، اتفق^ا Kىل

  .دواء ا�يل اكنت �الية ]دا 320املرL\ اDٔول نقصنا مثن د�ل 
قلنا املرL\ الثانية يه الس8ياسة اPوائية لكها، Dٔن مثن اDٔدوية هو جزء 

 .من الس8ياسة
 .دا� وصلنا ٕاىل املرL\ الثالثة

واليين نقول، الس8يد املس�شار احملرتم، الس8يد الوز�ر Éسمع وال ٔ�ي 
يف اPوØ تEسمع، ي�^اقش، Ùسمع الرٔ�ي د�¹، الرٔ�ي املضاد، مسؤول 

واليين يف واLد الوقت خص الوز�ر يتد|ل، ما �ادÉشاي نبقى Ùسمع ¹ 
اج¥ع، وما  60س8نني، مسعنا ٔ�� �وز�ر جتمعت ٔ�كرث من  5و�سمع يل 

�ادÉشاي نبقاو يف ¦ج¥Kات ٕاىل ما ال هناية، ؤ�نت ٔ�رشت لها اك�ن 
 . ة يف هاذ اليش Dٔن ٔ�ر�ح Áمةلوبيات �بري 

نعطيك �ري واLد الرمق �ش تعرف امثن، واLد ا[ترب ا�يل تيق�ل 
و�يق تريحب، وهذا ) le cancer(د�ل  %83خيفض واLد اPواء بــ 

  . احشال اكن تريحب ق�ل؟ |ليين �ري يف هاذ املثل هذا
اكن فIه  وهذا �ادي تقول يل فني وصلنا؟ املرسوم موجود، كنا و]د�،

نقاش بEين وبني اليس بوليف واليس اعامرة، دا� احلكومة اجلديدة وهاذ 
الصباح اكن عندي نقاش معهم، كنواKدك ٔ�نه �ري يدوز العيد غنجمعهم 
�ش غنتذا�رو يف هاذ اليش، �ش غندوزو نطبقو Kىل ٔ�رض الواقع ٕان 

  .شاء هللا، وجني نصيفطو لٔ�مانة العامة وجملس احلكومة
  .لس8يد املس�شار احملرتمشكرا ا
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        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربواملس�شار الس8يد العريب خربوشششش
  .شكرا الس8يد الرئEس

�وال ت´شكر الس8يد الوز�ر Kىل إال]ابة د�لو وKىل الرصاLة د�لؤ .
النور يف ٔ�قرب  وت´متناو كام ]ا يف اجلواب د�لمك بrٔنه هاذ املرسوم �رى

اDٓ]ال، Dٔنه هاذ ختفIض اPواء ¬ميس واLد الرشحية �برية من املواطنني، 
  .ولهذا اح^ا طرح^ا هاذ السؤال �ش نوحضو هاذ اليش �لرٔ�ي العام

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Kىل التعقIب الس8يد الوز�ر؟

        ::::الس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªةالس8يد وز�ر الصªة
 ما ٔ�مكن �ش �ادي خنرجوه �لوجود �ري �ش غنقول، اح^ا تنعملو لك

يف ٔ�حسن وقت يف اDٔسابيع املق�\، ت´متىن Kىل هللا، Dٔن اح^ا مmفقني ثالثة 
  .الوزراء بrٔن خصو خيرج �لوجود

2نيا، ٔ�نه إالخوان املصنعني يتفهموا هاذ اليش، Dٔن ما نبقاوش يف هاذ 
ها من هذا اDٔ|ذ والرد، وهذي اكنت املشاركة د�هلم لكهم، و�ادي نقول 

املنرب، مايش حىت Dٓخر حلظة ا�يل تيقولوا راه الوز�ر خرج املرسوم، الوز�ر 
تEسمع، �Eسمع لكيش وغنبقاو Kامني واح^ا تنذا�رو، نبقاو �ري تنذا�رو، 
املواطن فوقاش ما جIت س8نعمل وس8نعمل وس8نخفض، فوقاش 

ذ Dٔرض الواقع، املواطن مقهور، وها س8نخفض؟ هاذ اليش خصنا ندوزو �
  . اليش ما �ادÉشاي Ùسمحو فIه، واPوا �ايل يف املغرب، وهام تيعروفوه

ت´متىن من هاذ املنرب ٔ�نه ند�رو يد يف يد، ال �الب وال مغلوب، حىت 

هام يبقى هلم ذاك اليش ا�يل تيكmب هللا �زيد هلم، وحىت املواطن �متكن ٔ�نه 
غريب هو الصªة اPواء، Dٔن ا�يل ٔ��ىل يشء عند املواطنة ٔ�و املواطن امل

  .د�لو
  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وÙشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ون´mقل ٕاىل قطاع الس8ياLة، السؤال اDٓين املو]ه ٕاىل الس8يد وز�ر 

الوطين اللكمة لفريق التجمع . الس8ياLة حول واقع الس8ياLة �ملغرب
  .لٔ�حرار، تفضل الس8يد مكيل

  

        ::::املس�شار الس8يد توفIق املس�شار الس8يد توفIق املس�شار الس8يد توفIق املس�شار الس8يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس8يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس8يد الوز�ر، اللك يعمل جIدا ٔ�ن الس8ياLة يه مس8تق�ل املغرب، 
ويه اDٔساس للك ٕاقالع اقmصادي و¬منوي، ٕاال ٔ�نه مع اDٔسف الشديد فٕان 

الس8ياحIة الكربى وإالسرتاتيجية قد عرفت ¬راجعا �بريا اك[طط الربامج 
  .اDٔزرق

احملطة  - Kىل سIòل املثال ال �لحرص-ولعل ٔ��رز م�ال لهذا الرتاجع 
الس8ياحIة لشاطئ السعيدية، حIث ٔ�نه يف الصيف املايض مل �س8تطع هذه 

رب احملطة اس�Iعاب العدد الهائل من الس8ياح الوافد�ن Kلهيا من دا|ل املغ
ومن |ار]ه، ن�I#ة ضعف الب´Iة التحتية �لمدينة وافmقارها ملنتوج |اص 
ومالمئ �لس8ياLة اPا|لية، اàي ي¥ىش مع القدرة الرشائية �لمواطنني، 
حIث تعم الفوىض يف هذه الفرتة �رتفاع ٔ�مثان خمتلف املواد ¦س8هتال�ية، 

 ٔDقر وان�شار ظاهرة �راء احملالت املفروشة واليت يف �الب اmان تفIح
iDٔسط مواصفات اجلودة واDٔمن، وهذا �جت عن غياب ðم �لمسؤولني 

  .الغيور�ن عن املنطقة
  الس8يد الوز�ر، 

ٕانه منوذج من واقع الس8ياLة ببالد�، م�سائلني عن إالجراءات اليت 
تعزتمون القIام هبا لتوفري اكفة إالماكنيات لتrٔهيل هذه احملطة الس8ياحIة 

  .الكربى
  .وشكرا

        ::::لس8يد رئEس اجللسةلس8يد رئEس اجللسةلس8يد رئEس اجللسةلس8يد رئEس اجللسةاااا
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد حلسن Lداد، وز�ر الس8ياLةالس8يد حلسن Lداد، وز�ر الس8ياLةالس8يد حلسن Lداد، وز�ر الس8ياLةالس8يد حلسن Lداد، وز�ر الس8ياLة
  . شكرا الس8يد الرئEس احملرتم

هباذ املناس8بة ٔ�تقدم �هتاين مبناس8بة عيد اDٔحضى �لمس�شار�ن احملرتمني 
  .وكذ¹ من |الهلم �لشعب املغريب قاطبة

  .ر Kىل طرحو لهذا السؤالشكرا �لس8يد املس�شا
�� تنظن بrٔنه القول بrٔنه الس8ياLة ترتاجع، هذا �ري حصيح، Dٔنه ٕاذا ٔ
شفيت اDٔرقام د�ل هاذ الس8نة �يبان ¹ بrٔن الس8ياLة ت´mعش iشلك 

د�ل ٕاضافة العدد  %35ملحوظ، م�ال ٕاىل ا|ذييت �ري شهر غشت هناك 
يعين العائدات د�ل  ، كذ¹%28د�ل الوافد�ن، ليايل املبEت تقدمت بــ 

د�ل الشهور اDٔوىل د�ل هاذ  8، وال %25الس8ياLة يف شهر غشت زائد 
الس8نة ٕاىل ا|ذينا املؤرشات تتòني لنا بrٔن هناك تقدم يف ليايل املبEت، يف 

  . الوافد�ن، ٕاىل �ري ذ¹
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ولكن هذا ال مينع بrٔنه يعين اكينة التªد�ت ا�يل مطروLة عند� يف 
رق، بعض احملطات د�ل ا[طط اDٔزرق ا�يل هو ٕاطار ا[طط اDٔز 

مطروLة فIه بعض التªد�ت، اكينة حمطات ا�يل يه يعين �ادية، م�ال 
)Mazagan ( ري د�لهاEوال م�ال تغازوت ا�يل ابدينا يف املرشوع ¦س�

كسوس ي وا�ل ) Mogador(وابداو اDٓن إالÙشاء د�ل الف^ادق، وكذ¹ 
  . اDٓن يف ٕاطار جمهود اس�Eري ]ديد ا�يل اح^ا كنا|ذو من دا�

ولكن �ل´س8بة �لمحطة د�ل السعيدية، �لفعل كتطرح Kلينا حتد�ت، 
ولكن اكنت التªد�ت ٔ�كرب من ق�ل، راه اكن عند� تطهري السائل مشلكة 

مليون د�ل درمه ا�يل خترسات �ش ميكن لنا ٔ�ننا  �140برية ]دا، 
  .نت#اوزو التطهري السائل

، Lاولنا ٔ�ننا جناوزو هاذ )les moustiques( مشلك د�ل اكن عند�
Øٔrلـــا موجوديــــــي مهــــاكن عند� مشلك د�ل الت#ار ا�ل. املسK ى ــــن

)la marina(اكن مشلك د�ل . ، جتاوز� هاذ املشلكة)dragage ( د�ل
(marina) نك يعين�  . خترج مهنا يعين الرم\، جتاوز� هاذ املشلكة ٔ

اكن هناك جمهود �بري ]دا �ش نت#اوزو سلبيات ا�يل وقعت يف  ،ٕاذن
. املايض والرتاكامت، واDٓن حنن Kىل اس8تعداد بrٔننا منرو ٕاىل املرL\ الثانية

�ش8نو يه هاذ املرL\ الثانية؟ املرL\ الثانية وهو ٔ�نه جيب الرفع من الطاقة ٔ
يل فهيا يعين قرى وLدة ٕاضافIة ا� 23إاليوائية، �اد�ن تقريبا نوصلو واLد 

س8ياحIة، وا�يل فهيا ف^ادق، وا�يل فهيا كذ¹ حمالت ا�يل يه مس8تعم\ 
  . �لس8ياLة

واملسØٔr اDٔخرى وهو ٔ�نه جيب ¦س�Eر ٔ�كرث ف, هو ت´ش8يط Kىل 
وKىل مس8توى احملطة د�ل السعيدية Cلك، �ش ) la marina(مس8توى 

يل كتجرى اDٓن، وهو ٔ�نه ميكن لنا ٔ�نه هذيك املدة، Dٔنه ٔ�ش8نو املشلكة ا�
فقط يعين يف شهر�ن �يجيو الناس و�يجيو �كرثة و�يكون يعين �الء 
اDٔسعار و�يكون كذ¹ ¦كتظاظ، مع ٔ�نه هناك ٕاشاكلية ونعرتف هبا د�ل 

  . مسØٔr د�ل اجلودة �ل´س8بة لك�ري من الف^ادق
êزيدو  ولكن ٕاىل ابغينا نت#اوزو هاذ املسائل خصنا ٔ�وال الطاقة إاليوائية

فهيا �ل´س8بة �لمحطة د�ل السعيدية، واملسØٔr الثانية خصنا Ùس8مترو يف 
الب´Iة التحتية ٔ�ننا حنس8نوها، املسØٔr الثالثة خصو �كون عند� ت´ش8يط �ش 
ميكن لنا ٔ�ننا نت#اوزو هذوك الشهر�ن د�ل الصيف ومنرو ٕاىل ثالثة وال 

رLالت �ش جنيبو ٔ�ربعة ٔ�شهر، و�ٓنذاك ميكن لنا منش8يو عند مروh ال
يعين ف�ات ]ديدة من الس8ياح ا�يل هام ميكن هلم جييو يعين يف شهور 

�خرى من �ري الشهور د�ل الصيفٔ .  
جمهود ا�يل هو �بري ]دا، جيب العمل Kليه، ولكن راه  هٕاذن هذا لك

يعين من ¦نطالقة د�ل العمل يف ٕاطار يعين اFهود ¦س�Eري اجلديد 
  . برية ا�يل مت جتاوزهاراه اكينة خطوات � 

ال ميكن جتاوز هذه اخلطوات لكها يف مرة واLدة، ولكن مت الت#اوز 
يعين الك�ري مهنا، ومن بعد �ادي نتلكم Kىل الس8ياLة اPا|لية �ل´س8بة 

  . لٔ�مثنة ف, خيص الس8ياح اPا|ليني
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  ...اللكمة. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::حلبEب لعلجحلبEب لعلجحلبEب لعلجحلبEب لعلجاملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  الس8يد الوز�ر، 

اجلواب د�لمك يطمنئ Dٔنه من |ال� الحظنا ٔ�نه هناك اس�Iعاب 
�لمشلك، ٔ�ن هناك واLد ¦س�Iعاب، ٔ�ن هناك مشالك اس8توعبتوها، 

  . Lليتو البعض مهنا ولكن البعض اDٓخر ا�يل �يق
Iة ا�يل ابغينا اح^ا، ابغينا نتفاداو يف املس8تق�ل يف هاذ املنطقة الس8ياح

ويعين ذ¹ �خلصوص امل´شrٓت الس8ياحIة القادمة ٕان شاء هللا، ٔ�ن 
تت#اوب املنافسة العاملية ا�يل ابغينا ٔ�نه الف^ادق ا�يل �ادي ¬كون يف املنطقة 
د�ل السعيدية ¬كون م^اطق يف مس8توى البحر اDٔبيض املتوسط، ما 

، يف جيري يف ٔ�نطاليا يف ¬ر�يا وما جيري يف اليو�ن وما جيري يف توÙس
خمتلف املناطق الس8ياحIة يف البحر اDٔبيض املتوسط ابغينا ٔ�نه املنطقة 

  .الس8ياحIة السعيدية ¬كون يف هاذ املس8توى
2نيا، هناك ف, خيص الس8ياسة د�ل اPوØ جتاه هاذ املنطقة، مبعىن ٔ�نه 
مؤمترات ٔ�و غيكون هناك قرص املؤمترات، �كون هناك ٔ�لعاب ٔ�و بطوالت 

ملرضب ٔ�و يف الكولف ٔ�و يف خمتلف الر�ضات، ا�يل ميكن دولية يف �رة ا
  . لها تنطلق |الل ٔ�و تعطي ¦نطالقة لهذه املنطقة Kىل طول الس8نة

وهذا هو اجلانب رمبا السليب ا�يل الحظنا هنا اليوم، هو ٔ�نه هاذ 
 -ٕاىل ابغينا نقولوا-املنطقة ال �ش8تغل الس8نة لكها، فلهذا وجب ٔ�نه اPفع 

�يل ميكن لها ختلق واLد ¦Ùس#ام |الل الس8نة، وكذ¹ بÙٔrشطة ٔ�خرى ا
�Ùشطة س8ياحIة اكلصيد ٔ�نه ندفعو �لصيد يف املنطقة الرشقIة ا�يل ميكن � ٔ

  . مئ� هذه الف^ادق |الل الس8نة
واح^ا من |الل ا�لقاءات ا�يل درتوها ان¥ مع إالخوة الناشطني يف 

قول وêز�يو هاذ العمل يف القطاع، كنا مطمئنني ولكن ابغينا êز�يو هاذ امل
�ش ¬كون الرؤية مشولية، نعطيو �لمس�مثر ونعطيو  2014م^ظور مزيانية 

�لناشط الس8ياk الرؤية ا�يل متك^و ٔ�نه يربمج مدينة السعيدية واملنطقة 
  . 2014الرشقIة |الل س8نة 

  .وشكرا الس8يد الرئEس

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس8يد الوز�ر

Lالس8يد وز�ر الس8ياLالس8يد وز�ر الس8ياLالس8يد وز�ر الس8ياLةةةةالس8يد وز�ر الس8يا::::        
الس8يد املس�شار احملرتم، هذه ٔ�فاكر ا�يل يه Áمة ]دا وهذي ٔ�فاكر 

  . يعين دا|\ يف ٕاطار ا[طط ا�يل كنعملو Kليه
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�ري خصنا نعرفو واLد القضية، حنن يف السابق هذي س8ن�ني ويف 
احلكومة ا�يل س8بقmنا، مت �سويق حمطة السعيدية Kىل مس8توى كثري من 

اPول، ما ابقاوش رجعوا هذوك  اPول، و]او الس8ياح د�ل هذوك
Øٔrالس8ياح، تنعرفو هاذ املس .  

در� مؤمترات يف السعيدية وامشاو الناس ومعلوا املؤمترات يف 
  .السعيدية، وبعد ذ¹ ما ابغى حىت يش واLد يعاود �رجع يد�ر مؤمترات

البد كام قلت ٔ�ننا نوضعو يعين يدينا Kىل اخللل، اك�ن مشلكة د�ل 
شلكة د�ل الب´Iة التحتية، اك�ن مشلكة د�ل العرض اجلودة، اك�ن م 

الس8ياk املوجود متا، اك�ن مشلكة د�ل الت´ش8يط، هاذو لكهم ٔ�مور ا�يل 
  . ٕاذن اح^ا� تنªاولو ٔ�ننا نت#اوبو معها. يه اكينة وحتد�ت جيب التعامل معها

الس8نة املاضية ٔ�ش8نو معلنا؟ قلنا بrٔنه اك�ن هاذ املشلك د�ل اجلودة يف 
ملوارد الòرشية و�يفIة ¦س8تق�ال، در� واLد الرب�مج Kىل مس8توى وزارة ا

الس8ياLة د�ل التكو�ن د�ل هاذ املوارد الòرشية، ما اكÙش اكيف، هاذ 
الس8نة يف الصيف اك�ن واLد التحسن، ولكن مايش اكيف �ش ميكن لنا 

مترات نقولوا راه عند� جودة د�ل ¦س8تق�ال �ش ميكن لنا Ùس8تق�لو املؤ 
وÙس8تق�لو اÙDٔشطة البحرية وميكن لنا Ùس8تق�لو الس8ياح ا�يل �يجيو، سواء 
دا|ليني ٔ�و |ارجIني، حىت الساحئ املغريب اDٓن عندو مmطلبات وت�Eغي 

  . كذ¹ اجلودة، ٕاذن هذا راه حتدي مطروح Kلينا iشلك �بري ]دا
  اء املنطقة Dٔنه ابغينا ٔ�نه ٔ�بناء املنطقة هام ا�يل Éش8تغلوا، ولكن خصنا ٔ�بن

ما اكينة جتربة �برية Kىل مس8توى اÙDٔشطة الس8ياحIة، الزم ٔ�ننا Ùس�مثرو يف 
�ش ) le middle management(املوارد الòرشية، الزم ٔ�ننا Ùس�مثرو يف 

ميكن لنا ٔ�نه �كون عند� واLد التrٔطري �ش ميكن هذوك الف^ادق ا�يل اكينة 
ة، راه الس8نة املاضية اش8تغلت اDٓن ميكن لها كذ¹ ٔ�هنا �ش8تغل |الل الس8ن

هاذ الس8نة هام �يطرحوا . |الل الس8نة ولكن اكن بعائدات قلي\ ]دا
السؤال واش ميكن هلم يبقاو |الل الس8نة لكها وال ما يبقاوش |الل الس8نة 

  لكها؟ 
ٕاذن، هذا �يطرح Kلينا حتد�ت �برية، وكام قلتو وكام كتعرفوا، الس8يد 

بrٔنه الزم ٔ�ننا نتجندو لكنا �ش ميكن لنا ٔ�ننا املس�شار احملرتم، هذا تيعين 
نعطيو �لسعيدية املاكنة الالئقة د�لها، Dٔن هناك موقع Áم ]دا، و�ادي 
¬كون مرشوع Áيلك �ل´س8بة �لمنطقة الرشقIة، ولكن جيب جتند امجليع 
 �ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو هبا ٕاىل مصاف احملطات املوجودة يف البحر

  .اDٔبيض املتوسط
  . شكراو 

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
ٕاذن شكرا الس8يد الوز�ر، وÙشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية 

  .يف هذه اجللسة
  . عيد م�ارك سعيد

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


