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  )2014 فربا�ر 11( 1435 ربيع ا#ٓخر 11 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل أ#ول اخلليفة ،محمد فوزي بنعالل الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
دقJقة، ابتداء من الساOة الرابعة واQقJقة  ساOة وثالث وثالثون :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .اخلامسة عرشة بعد الزوال
   .يةه مYاقشة أ#س>ئW الشف  ::::Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل

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

        ::::فوزي بنعالل، رئFس اجللسةفوزي بنعالل، رئFس اجللسةفوزي بنعالل، رئFس اجللسةفوزي بنعالل، رئFس اجللسةمحمد محمد محمد محمد الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني هللا الرمحن الرحمي[سم 
  .عن افiتاح اجللسةO�ٔلن 

  ،الوزراء احملرتمونالسادة 
  ،مونوالسادة املس�شارون احملرت الس>يدات 
من اQس>تور ووفقا ٔ#حاكم النظام اQاqيل  100بoٔحاكم الفصل معال 

Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة ٔ#س>ئW السادة 
  .احلكومة عهنا املس�شار�ن ؤ�جوبة

املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه  س>ئW الشفهية#ٔ الرشوع يف تناول اق|ل 
اجللسة وٕاعطاء اللكمة �لس>يد أ#مني ٕالطالع اGلس Oىل ما Vد من 

احتة Oىل روح املس�شار ٔ�محد مراسالت وٕاOال�ت، ٔ�دعو اGلس لقرائة الف
املنية يوم ٔ�مس Oىل ٕا�ر �ادثة سري، سائلني هللا عز  وافiها�ي ري اجلوه

  .وVل ٔ�ن �سكYه فس>يح جYانه ويلهم ٔ�ه� الصرب والسلوان
  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا

الرحمنِ  د للَّه رب الْعالَمينالْحم ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

منيآ .الضَّالِّين .  

حبا سمع زّةالْع بر كبر ان فُونصيالَمسو  لَىعدمالْحو ينلسرالْم 
ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
وا#ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس>يد أ#مني ٕالطالع اGلس Oىل ما Vد من 

  .مراسالت، تفضل الس>يد أ#مني

        ::::اGلساGلساGلساGلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني 
  .شكرا الس>يد الرئFس

 Wلسة أ#س>ئV لس املوقر ٔ�ننا س>نكون م|ارشة بعدGرب اq�ٔ ،يف البداية

الشفوية Oىل موOد مع Vلسة معومJة، ختصص ��راسة والتصويت Oىل 
  :مشاريع القوانني التالية

ي�سخ ويعوض الباب الثالث املتعلق  1.13ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
 22من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية، واملادة  مبسطرة أ#مر  ٔ#داء

القايض ٕ �داث حمامك جتارية، واحملال Oىل اGلس  53.95من القانون رمق 
  من جملس النواب؛

 01.07يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  780.13نيا، مرشوع قانون رمق  -
عاش الس>يا¬ القايض [سن ٕاجراءات qاصة تتعلق  ٕالقامات العقارية لٕالن

مبثابة النظام أ#سايس �لمؤسسات  61.00وبتغيري ومتمي القانون رمق 
 الس>ياحJة، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يقيض  ملصادقة Oىل املرسوم بقانون  7105.13لثا، مرشوع قانون رمق  -
ب�سخ ) 2013س³مترب  13( 1434ذي القعدة  6الصادر يف  2.13.657رمق 

املتعلق ٕ لغاء الز¶دات والغرامات وا�Oاµر  120.12تعويض القانون رمق و 
املس>تحقة  ىوصواµر التحصيل املتعلقة  لرسوم واحلقوق واملساهامت وأ#·و 

 .لفائدة امجلاOات والعامالت وأ#قالمي واجلهات

مبثابة مJثاق وطين �لبF¼ة والتمنية  99.12رابعا، مرشوع قانون ٕاطار رمق  -
 .امة، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواباملس>تد

 :كام توصلت رئاسة اGلس كذ¿  لنصوص ال�رشيعية التالية
يتعلق بطريقة Âس>يري ا�لÁان النيابية  085.13مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1

  لتقيص احلقائق، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق ب�Yظمي وÂس>يري ٔ�شغال  065.13 مرشوع قانون تنظميي رمق - 2

احلكومة و لوضع القانوين ٔ#عضاهئا، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من 
 جملس النواب؛

املتعلق ب�Yظمي Çنة املس�شار الفال¬،  62.12مرشوع قانون رمق  - 3
 واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

اية من الصيد Èري القانوين وÈري يتعلق  لوق 15.12مرشوع قانون رمق  - 4
املرصح به وÈري املنظم وحماربته وبتغيري وÉمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون 

) 1973 مفربنو  23( 1393من شوال  27الصادر يف  1.73.255رمق 
املتعلق ب�Yظمي الصيد البحري، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس 

 النواب؛
يتعلق  Gلس أ#Oىل �لرتبية والتكو�ن  105.12مرشوع قانون رمق  - 5

 والبحث العلمي، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة، واحملال  104.12مرشوع قانون رمق  - 6

 Oىل جملس املس�شار�ن كذ¿ من جملس النواب؛

ال Oىل جملس يتعلق مبÁلس املنافسة، واحمل 20.13مث مرشوع قانون رمق  -
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

قانون رمق بيقيض  ملصادقة Oىل املرسوم  104.13مرشوع قانون رمق  - 8
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حبل واكÎ ) 2013س³مترب  11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650
الرشاكة من V�ٔل التمنية وتصفJهتا، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من 

  جملس النواب؛

يوافق مبوج|ه Oىل اتفاقJة  55.13اسع، وهو ا�ي حيمل رمق املرشوع الت -
بني اململكة املغربية  2013ٔ��ريل  Â15سلمي املطلوبني املوقعة بلندن يف 

واململكة املتÓدة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية، واحملال Oىل اGلس من 
  جملس النواب؛

تفاقJة أ#وربية [شoٔن يوافق مبوج|ه Oىل اال 146.12مرشوع قانون رمق  -10
، 1996ينا�ر  25املوقعة يف سرتاس>بورغ يف  ،ممارسة حقوق أ#طفال

  واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوج|ه Oىل االتفاقJة إالقلميية حول  21.13مرشوع قانون رمق  -11

ريل ٔ�� 18املوقعة بربوÖس>يل يف  ،قواOد امل�شoٔ التفضيلية أ#ورومiوسطية
  ، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2012

توÖول املوقع ويوافق مبوج|ه Oىل الرب  126.13مرشوع قانون رمق  -12
بني اململكة املغربية وØحتاد أ#وريب  2013نومفرب  18بربوÖس>يل يف 

يف اتفاق الرشاكة يف  امواحملدد ٕالماكنية الصيد واملقابل املايل املنصوص Oلهي
يب، واحملال Oىل وال الصيد البحري بني اململكة املغربية وØحتاد أ#ورجم

  اGلس من جملس النواب؛
يوافق مبوج|ه Oىل النظام أ#سايس لالحتاد  98.13مرشوع قانون رمق  -13

املوافق Oليه من طرف جملس Vامعة اQول  ،العريب �لمحميات الطبيعية
، واحملال Oىل 2012مارس  10ة يف العربية Oىل املس>توى الوزاري  لقاهر 

  اGلس من جملس النواب؛
يوافق مبوج|ه Oىل اتفاقJة جملس ٔ�ور   148.12مرشوع قانون رمق  -14

 بالÝزروت ةاملوقع ،حول حامية أ#طفال من Øس>تغالل وØعتداء اجل�يس
  ، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2007ٔ�كتو�ر  25يف 
يوافق مبوج|ه Oىل اتفاقJة [شoٔن العالقة  147.12قانون رمق مرشوع  -15

ماي  15املوقعة [سرتاس>بورغ يف  ،)جملس ٔ�ور (الشخصية �لطفل 
  ، واحملال Oىل اGلس من جملس النواب؛2003

يوافق مبوج|ه Oىل املعاهدة املنقÓة ٕالßشاء  64.13مرشوع قانون رمق  -16
، 2013فربا�ر  16ا يف نبoٔجنميي املوقعة  ،"جتمع دول السا�ل والصحراء"

  واحملال Oىل اGلس من جملس النواب؛
ني [شoٔن Áييوافق مبوج|ه Oىل معاهدة ب  29.13مرشوع قانون رمق  -17

املعمتدة من ق|ل اQول أ#عضاء يف املنظمة العاملية  ،ٔ�داء السمعي البرصي
 26ىل إ  20بلومايس املنعقد ببكني من اQؤمتر امل�لملكJة الفكرية qالل 

  ، واحملال Oىل اGلس من جملس النواب؛2012يونيو 
يوافق مبوج|ه Oىل اتفاقJة اجلرامئ  136.12مرشوع قانون رمق  -18

ربوتوÖول الوOىل  2001نومفرب  23املوقعة ببودا[ست يف ،املعلوماتية 

، واحملال 2003ينا�ر  28ضايف لهذه االتفاقJة املوقعة [سرتاس>بورغ يف االٕ 
  س�شار�ن من جملس النواب؛Oىل جملس امل 

يوافق مبوج|ه Oىل اتفاقJة املساOدة القانونية  56.13مرشوع قانون رمق  -19
بني اململكة  2013ٔ��ريل  15املوقعة بلندن يف  ،املتبادÎ يف امليدان اجلنايئ

املغربية واململكة املتÓدة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية، واحملال Oىل 
  .النواب اGلس من جملس

هذا، كام ٔ�حJط اGلس Oلام كذ¿ ٔ�ن الس>يد وز�ر العدل واحلر¶ت 
طلب �رجمة السؤال الفريد املوVه لوزارته يف �ٓخر اجللسة نظرا الرتباطه 

  .ب�شاط حكويم
 ل�س>بة لëٔس>ئW الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : فربا�ر 11ٕاىل Èاية يوم الثال7ء 

 سؤØ؛  W :14 الشفهيةOدد أ#س>ئ -

 سؤال وا�د؛ : Oدد أ#س>ئW الكiابية -

  .جوا ن: Oدد أ#جوبة الكiابية -
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد أ#مني

ßرشع ا#ٓن يف معاجلة أ#س>ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
Wسعة ٔ�س>ئÂ ددهاOاجللسة، و .  

يد وز�ر الرتبية الوطنية، موضوOه اخللل السؤال أ#ول موVه �لس> 
  . البيداغوì يف مYظومiنا التعلميية

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من مجموOة Øحتاد الوطين �لشغل، 
  .تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماش
  .[سم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  شار�ن،ٕاخواين املس� 

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
Î اخللل البيداغوì يف مYظومiنا الرتبوية، نتÓدث oٔ عندما نطرح مس

عن qلل ب�Jوي واسرتاتيجي واخiالل ßسقي بني جوهر ولب العملية 
التعلميية والرتبوية والتكوي�Jة، ٔ#ن اجلانب البيداغوì عن طريق الوسائل 

ٕاىل Éرس>يخ مجموOة من الكفا¶ت اQيداكتيكJة واملناجه املعمتدة هيدف 
  :واملهارات والقدرات وفق مYظومة قمي، من بFهنا

 Éرس>يخ الهوية [شقهيا العرويب وأ#مازيغي؛  -

 التفiح Oىل ماكسب ومYجزات احلضارة إالßسانية املعارصة؛  -
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 Éكر�س املواطنة الصاحلة؛  -

 Éمنية الوعي  لواج|ات واحلقوق؛  -

  .ذ¿مث املعرفة وحب العمل، ٕاىل Èري  -
وهبذا فاجلانب البيداغوì مضن نظامYا الرتبوي جيب ٔ�ن خيضع 
�لÓاجJات احملددة �لمجمتع املغريب Oىل املس>توى Øقiصادي وØجöعي 

  .والثقايف من ÷ة، واحلاجJات الشخصية واQي�Jة والروحJة من ÷ة ٔ�خرى
لكن يف هذا الس>ياق شاهد� اضطرا  مل هيدٔ� بعد، qاصة Øنتقال 

يداغوì، ٔ#ننا كنا نعFش مر�W ما �سمى  لتدر�س الهادف، ٕاىل الب 
التدر�س  لكفا¶ت ûجيل 7ين، مث ٕاىل بيداغوجJا إالدماج واليت توقفت 

  .س>نوات، ولكن مل جند بدائل حلد الساOة 3تقريبا هذي 
و�¿، هاذ Øخiالل �بع من الفلسفة والرؤية والتصورات املعمتدة، 

احملصW العامة، الس>يد الوز�ر احملرتم، �اجJات املتعمل واليت مل تقدر يف 
  . وقدراته، طاقات أ#طر الرتبوية وqرباهتم

لقد مقنا ٕ جناز �رامج تعلميية ومل تعاجل Øخiالالت القامئة، ونذÖر هنا، 
الس>يد الوز�ر، مJثاق الرتبية والتكو�ن، الكiاب أ#بيض، ٔ�ندية إالصالح، مل 

ٕالدارية، ا#ٔاكدمييات ومYجزات اGلس أ#Oىل �لتعلمي، نقدر ٔ�دوار اGالس ا
ٕاىل Èري ذ¿ من أ#مور اليت Vاءت، qاصة جمالس التدبري وكذ¿ مدرسة 

  .النÁاح
  ٔ��ن اخللل؟ ؤ��ن �مكن؟ : وهنا ن�ساءل

ٕاننا نقول و�لك رصا�ة مسؤولية امجليع، من زاوية مسؤولية �ٓ ء ؤ�ولياء 
بوي �لك مكو�ته، مسؤولية كذ¿ Vل التالمJذ، مسؤولية اجلهاز الرت 

النقا ت اليت مل Éكiف ٕاال  ملطالب اخلزبية يف الغالب، مسؤولية الوزارة 
  .من qالل ما تضع من �رامج ومYاجه، ٕاىل Èري ذ¿

ولهذا، البد من اجلانب د¶ل التحفزي وهو مسÎٔo ٔ�ساس>ية، وqاصة 
د الوز�ر، ٔ�رسة التعويضات د¶ل العامل القروي، كام يه مYاس>بة، الس>ي

تعلميية، ٔ�ن نرتمح  ملناس>بة Oىل روح أ#س>تاذة زهرة بواليم اليت توفاها 

أ#Vل احملتوم يف �ادثة سري يه وواQهتا بتاليو�ن، ٕاقلمي ·رودانت، بعدما 
جنا رضيعها يف الرابعة من معره، ماتت رمحها هللا ويه تطرق ٔ�بواب النيابة 

تت بعد ٔ�ن ظلت تطوف ويه حتمل يك جتد لها سكYا يه ورضيعها، ما
رد الثلج، لكن لëٔسف رمحة هللا �مبسكن حيمي Öرامهتا وحيمي صغريها ومن 

  . Oلهيا
  .وهبذه املناس>بة، نفiح امللفات Øجöعية، وqاصة املتعلقة  ملرٔ�ة

  .شكرا الس>يد الوز�ر، شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شار

  . ، شكراهللا خيليك
  .تفضل الس>يد الوز�ر

الس>يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية الس>يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية الس>يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية الس>يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية 
  ::::املهيناملهيناملهيناملهين والتكو�نوالتكو�نوالتكو�نوالتكو�ن

  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد املس�شار،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
فعال مت الرشوع يف ٕاطار الرب�مج Øس>تعÁايل يف تطبيق مقاربة Éربوية 

، يه كتعمتد "بيداغوجJا إالدماج"، هاذ "بيداغوجJا إالدماج" اليت Âسمى
ٔ�ساسا Oىل مفهوم ٕادماج التعلامت واملك�س>بات من qالل ß�ٔشطة تعلمية، 

  .Éروم ٕاÖساب بطبيعة احلال كفا¶ت حتيل Oىل لك جماالت املعرفة املدرس>ية
يعين لك ما يتعمل التلميذ  ؟"بيداغوجJا إالدماج"ٔ�ش>نو املعىن د¶ل 

لميذة كتجي وا�د الوقت يف ٕاطار الرب�مج اQرايس يف الس>نة،  ش والت 
كنثi³و هاذ املك�س>بات وهاذ التعلامت Oرب يعين ß�ٔشطة ا�يل كمتنح من 
ٕادماج لك هذه املعارف يف ٕاطار هذه أ#ßشطة، والتoٔكد ٔ�ن هذه املعارف 

Èري ٔ�ن هذه التجربة عرفت فعال مشلك وتعرث . فعال وصلت ٕاىل التالمJذ
  :وقفت مYذ س>ن�ني تقريبا لعدة عواملوت

العامل أ#ول، وهو ٔ�ن الظروف اكنت Èري Çيoٔة، ال طامق املدرسني وال 
من ÷ة . من �حJة اQيداكتيك، اكن ذاك اليش Èري Çيoٔ، هذا من ÷ة

  . 7نية، اكن مشلك كذ¿ د¶ل التكو�ن
ين ما ٕاذن، اكنوا Oدة عوامل ا�يل جعلت ٔ�ن هاذ املقاربة الرتبوية يع

امشاÂش بعيد، هذا ما ÖيعنFش ٔ�ن املنظومة الرتبوية مكiوفرش Oىل منوذج 
بيداغوì، املنظومة الرتبوية احلالية تتوفر فعال Oىل منوذج بيداغوì، ا�يل 
كريÉكز Oىل ثالث حماور، وÉلكممت، الس>يد املس�شار احملرتم، Oىل بعض 

  :احملاور
Oىل القمي، اهنا¶ اكن ٔ�ربع  املرÉكز أ#ول، وهو لك ما يتعلق  لرتبية

  :حماور

  احملور أ#ول، هو ا�Qن إالساليم السمح؛ -

  الثاين، الهوية احلضارية �لمغرب؛ -

  الثالث، قمي حقوق إالßسان؛ -

  .والرابع، من طبيعة احلال لك ما يتعلق بقمي املواطنة -
املرÉكز الثاين ا�يل هو Çم Vدا كذ¿ يف ا�منوذج الرتبوي د¶ل املنظومة 

لية، وهو Éمنية الكفا¶ت، يعين اس>تعامل وا�د العدد د¶ل الربامج احلا
  .اQراس>ية من V�ٔل Éمنية الكفا¶ت Qى التلميذات والتالمJذ

املرÉكز الثالث ا�يل هو Çم Vدا، كذ¿ الرتبية Oىل Øخiيار، يعين 
 ش جنعلو هاذ الش>باب د¶لنا يقدروا يقوموا  خiيارات، ال  ل�س>بة حلياهتم 

  .شخصية وال حJاهتم املهنية، ٕاىل �ٓخرهال 
ٕاذن، هاذ ا�منوذج الرتبوي هو مYبثق عن الكiاب أ#بيض ا�يل هو 

  . كذ¿ مYبثق Oىل امليثاق د¶ل الرتبية والتكو�ن



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2014 فربا�ر 11( 1435 رربيع ا#ٓخ 11

  ...املشلك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اÝهت�ى الوقت، الس>يد الوز�ر

  ::::هينهينهينهينامل امل امل امل  الس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .ٕاذن Èادي Ýمكل يف التعقJب

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ٔ�وال، الس>يد الوز�ر، امسح لنا ٔ�ننا عندما طرحYا هاذ السؤال، فطرحYاه 
oٔنه عند� مشلك حقJقي يف جمالنا الرتبوي، وال ميكن ٔ�ن نتعامل ٔ#ننا ßشعر ب

مع هاذ إالشاكل مبÓاوالت هتدئة بعضنا البعض، هناك مشلك حقJقي ي�|غي 
ٔ�ن نتعاطى معه ونتعامل معه ûحكومة، كربملان، كقوى يف هاذ الب� معنية 

  .بقضا¶ التعلمي
  :تعقJيب، الس>يد الوز�ر، هو يف ٕاطار مالحظات

ة أ#وىل، هو ٔ�ن هاذ السؤال ا#ٓن هو مرتبط ا#ٓن بنوع من املالحظ
الغ³ش وOدم الوضوح يف السا�ة التعلميية، ال من طرف إالخوان املف�شني 
يف ٕاطار تoٔطريمه �لسادة أ#ساتذة، وال ف� يتعلق  لسادة أ#ساتذة عندما 

من اكن عند� الكiاب  لطبع د¶ل الرتبية والتكو�ن، الكiاب أ#بيض، مث 
مث يف عهد الوز�ر السابق مت إالOالن Oىل ٔ�نه بعد الرب�مج Øس>تعÁايل، 

  . �ر�مج فاشل ومت توقJف العمل به
ٕاذن، ا#ٓن نطلب مYمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تعطو� توضيح يف هذا 
اGال، فعندما سoٔلنا عن ا�منوذج البيداغوì ا#ٓن فذ¿ �لسا�ة التعلميية 

  .اليت ت�iظر هذا أ#مر
قضية الثانية، الس>يد الوز�ر، لك املقار ت اليت اختذ�ها حلد ا#ٓن مع ال 

اكمل أ#سف يه معمتدة من مقار ت مهنجية بيداغوجJة فرßس>ية، واليوم 
فرßسا ترصخ، رVال الرتبية والتعلمي يف فرßسا ا#ٓن يقولون بoٔن النظام 

س>تفJدوا الفرßيس التعلميي وصل ٕاىل الباب املسدود، وحياولون اليوم ٔ�ن � 
  . لوساÖسوينمن النظام أ#جن

  .و�¿، الس>يد الوز�ر، نطرح هذه القضية ا#ٓن من V�ٔل تدارûها
املالحظة الثالثة، ٕاىل مسحت يل، الس>يد الرئFس، [شلك رسيع 

  ... املالحظة الثالثة هو ٔ�ن لك املقاربة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اÝهت�ى الوقت الس>يد املس�شار، هللا خيليك اÝهت�ى الوقت

  :املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .الس>يد الوز�ر، تفضلوا

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .شكرا الس>يد الرئFس

ٔ�� ا�يل ابغيت  ش Ýمكل  ل�س>بة �لسؤال ا�يل تطرح ا�يل هو Çم Vدا 
ملقاربة الرتبوية وا�منوذج البيداغوì، ا�يل هو Çم Vدا وا�يل خصو حول ا

 ،ìميثل الهدف د¶لنا وهو خص �كون عند� وا�د ا�منوذج بيداغو
و�كون عند� وا�د الربامج يعين دراس>ية  ش متكن التالمJذ مايش من 
احلفظ د¶ل املعلومات ولكن من الفهم، من Éمنية ا�اكء، من Øنفiاح، من 

  .ل�شجيع Oىل التفكري، ٕاىل �ٓخرها
مع أ#سف هاذ املشلك ا�يل Öيتطرح، وا�يل طرحiوه هو Çم Vدا، 
ولكن ما اكي�ش Èري هو بو�دو ا�يل Öيoٔ�ر Oىل ضعف ٔ�داء املنظومة 
 ،ìه املشلك فعال د¶ل املشلك البيداغوJالرتبوية، هو مشلك شامل، ف

ر�س، طريقة تلقني فJه املشلك د¶ل الربامج، فJه مشلك طريقة التد
  .التعلامت، فJه مشلك كذ¿ د¶ل التoٔكد من جودة التعلامت، ٕاىل �ٓخره

ٕاذن، ا#ٓن ßش>تغل Oىل لك هاذ املشالك  ش �كون عند� وا�د 
اجلواب ا�يل هو مشويل، مايش Èري نتلكفو  ملقاربة وخنليو البايق وبطبيعة 

  .احلال اجلودة ما Èاد�ش Éكون والنتاجئ ما Èاد�ش Éكون
رمق وا�د نعطيوه لمك ا�يل خرج Èري يف هاذ أ#سابيع القليW املاضية، 

، �ٓخر تقر�ر، Öيقول ٔ�ن يف ا#ٓخر د¶ل الس>نة "اليونFسكو"التقر�ر د¶ل 
من التلميذات والتالمJذ حىت وا�د فهيم  %65الرابعة من التعلمي Øبتدايئ 

د¶ل ما Öيعرف �كiب مجW حصيÓة، ٕاذن هذا يعين مايش Èري مشلك 
الربامج وال مشلك املناجه، هذا مشلك معيق Vدا، وا#ٓن ك�ش>تغلو يف 
ٕاطار هاذ املقاربة الشمولية  ش نتÁاوبو مع لك هاذ املشالك بطبيعة احلال 

  .Öيف ما قلتو يف ٕاطار املقاربة ال�شارÖية

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  .يف ٕاطار ال�س>يري هللا خيليك، تفضل

        ::::ار الس>يد محمد دعيدOةار الس>يد محمد دعيدOةار الس>يد محمد دعيدOةار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس>يد الرئFس،

Èري حىت ال يفهم املواطنون بoٔننا تنازلنا عن إال�اطة، قرر� يف ندوة 
الرؤساء اليوم بoٔن ما Èاد�ش ند�رو إال�اطة نظرا لتoٔخر الرشوع يف 
اجللسة، ٔ�ما حقYا يف إال�اطة ورفضنا �لقرار اجلاµر �لس>يد رئFس احلكومة 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2014 فربا�ر 11( 1435 رربيع ا#ٓخ 11

  . الزال قامئ ومس>متر
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

 ،ون�iقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الش>باب والر¶ضة
  . وموضوOه ٕاOادة تoٔهيل دور الش>باب

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس>يد الرئFس

        ::::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
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، لعبت دور الش>باب مكؤسسات وفضاءات 
Éربوية وÉرفهيية دورا هاما ؤ�ساس>يا يف التoٔطري وÉربية الناش>ئة، ٕاال ٔ�ننا، 
الس>يد الوز�ر احملرتم، ßسÁل لëٔسف Oدم اس>تفادة هذه املؤسسات، 

كام  الثورة التكYولوجJة احلالية،خصوصا املتواVدة  لعامل القروي من 
نالحظ كذ¿ غياب املؤطر�ن عن هذه الفضاءات، ٕاما [س³ب Oدم تعيFهنم 

 .ٔ�صال ٔ�و [س³ب الغياب املتكرر عن العمل
ولهذا، الس>يد الوز�ر، نود مساءلتمك لتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين عن 

Jة إالسرتاتيجية خبصوص ٕاOادة تoٔهيل دور الش>باب جلعلها فضاءات حقJق 
  . �لتoٔطري والرتبية

كذ¿ نود معرفة تقJميمك لوضعية دور الش>باب املتواVدة  لوسط 
  . القروي

  . شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رالس>يد رالس>يد رالس>يد ر....س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::�ن، وز�ر الش>باب والر¶ضة�ن، وز�ر الش>باب والر¶ضة�ن، وز�ر الش>باب والر¶ضة�ن، وز�ر الش>باب والر¶ضةواز واز واز واز الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�شكر بداية الس>يد املس�شار ومن qال/ الفريق احلريك احملرتم Oىل 

  .اهÇöم مبؤسسات دور الش>باب
Èري ق|ل ما نوصلو لالخنراط يف ثورة التكYولوجJا، ٕاىل �ٓخره، ابغيت 
نعطيك Èري وا�د مجموOة د¶ل أ#رقام،  ش ردا Oىل وا�د الشطر Çم ا�يل 

  .Vاء يف السؤال د¶لمك
O ريÈ ،ٔنه وصل �اليا ٕاىل ٔ�والoدد دور الش>باب وصل، خصمك تعرفوا ب

 لعامل القروي كمتثل  242 لوسط احلرضي، و 328يف املغرب، مهنا  570
  .من مجموع دور الش>باب ببالد� ß43%س>بة 

الوزارة حرصت دامئا طبعا Oىل حتسني هاذ الب�Jة، Oىل هاذ الب�Jة 
ص املواطنني يعرفوا، انØ öس>تق|الية لهاذ املؤسسات، ٔ#ن ما ن�ساوش خ

كام كنمت رمبا كتعرفوا بoٔن دور الش>باب راه مايش الوزارة ا�يل كتب�هيم، دور 
الش>باب كتب�هيم امجلاOات احمللية، اGالس احمللية، وكتفوهتا �لوزارة، الوزارة 

  .كتجهزها ومن qالل التجهزي ٔ�يضا ك�سهر Oىل التoٔطري
، حتدثت Oىل املايض، فعال عند� اليوم ٕاشاكل، الس>يد املس�شار

اكنت هاذ دور الش>باب وا�د الفضاء Oىل الت�ش>ئة واQربة Oىل قمي 
  .املواطنة، ٕاىل �ٓخره 

فقد� هاذ املضمون اليوم، فقد�ه لوا�د اGموOة د¶ل أ#س>باب، مايش 
فقط Èري �لتoٔطري، رمبا حىت التoٔطري ا�يل خصو �كون اليوم، خصو �سا�ر 

وم والت عندو اهöمات اخرى، ش>باب اليوم كام الوقت، ٔ#ن ش>باب الي
  .ذÖرت وVا يعين يف السؤال د¶لمك، ٔ�نه وىل مYخرط يف وا�د الثورة رمقية

ٕاذن، احYا اليوم ولينا مطالبني ٔ�ننا نقدمو وا�د العرض، مايش فقط 
Èري من qالل بناء هاذ دور الش>باب، ا�يل احYا ك�سهرو Oىل البناء د¶لها 

دار  220ا، ردينا اليوم تقريبا نقدر نقول ¿ ما يفوق وا�د وا�يل ٔ�هلنا فهي
  .ش>باب ا�يل والت منوذجJة، يعين فهيا جتهزيات، ٕاىل �ٓخره

ولكن،  يق ما اكفFش ذاك اليش،  يق ما قدر�ش نغريو ش>باب اليوم 
 ش �رجع �اك دور الش>باب كام اكن سابقا، ٔ#ن العرض خص ند�رو فJه 

فعال خصو �كون اس�0ر يف اجتاه د¶ل هاذ الثورة  وا�د اGهود Öبري ا�يل
  .الرمقية  ش فعال �كون عندمه حضور

عند� ٕاشاكل �ٓخر، هو يف التoٔطري، التoٔطري خصنا نعرتفو، ولكن دا  
اليوم احYا غنقول لمك وا�د القضية، ما ابغي�ش لك خطرة جني نبقى ßرسد 

  .ونلقاو �لول Oليمك وا�د الواقع ا�يل مر�ر، كنÓاول معمك نفكر
اليوم، عند� وا�د املقاربة ا�يل ابغينا نلقاوها ÂشارÖية Âشاورية مع 
فعاليات اGمتع املدين، ا�يل ابغينا ند�رو معهم وا�د التعاقد Vديد لتدبري هاذ 
فضاءات الش>باب، ما غتبقاش امسيهتا Èري دور الش>باب، ابغيناها Éكون 

ايش Èري أ#ßشطة الفYية فضاءات �لش>باب، ٔ#هنا Èادي Éكون فهيا م
والثقافJة، ٕاىل �ٓخره، بل ابغينا ندqلو فهيا حىت الر¶ضة  ش Éكون كرتد 
Oىل السؤال ا�يل اك�ن د¶ل الوزارة ٔ�و Oىل الراهنية ٔ�ن الش>باب ما 
ك�س>هتو�ش فقط Èري أ#ßشطة الثقافJة، بل ٔ�يضا حىت الر¶ضة، وÉكون 

  .ٔ�يضا حىت جمال �لتنقJب، ملا ال؟ ٕاىل �ٓخره
اليوم، عند� هاذ إالشاكل، قلنا ابغينا ندqلو مع مجعيات اGمتع املدين 
يف وا�د التعاقد Vديد وفق هاذ املقاربة ال�شاورية ال�شارÖية  ش نقدرو 

  .مجيع نعطيو وا�د العرض Vديد
اليوم، إالشاكل احلقJقي عند� املوارد ال³رشية لك س>نة كتنقص لنا من 

Èاد�ش خيلينا دامئا نبقاو Öيف ما قلت يف الوزارة، ولكن هاذ اليش ما
البداية، ٔ�ننا ك�س>مترو يف الباكئية، اليوم ابغينا وا�د املقاربة qالقة، ا�يل كام 
كنقول احYا خصمك تعاونو� فهيا، الس>يد املس�شار، وهنا فاش كنقول 
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الس>يد املس�شار، كنتÓدث Oىل املاكتب املنتخبة وOىل املاكتب احمللية، 
  ...ندها دور يف التoٔطري، ٕاىل تذÖرتوا�يل فعال ع 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  .هناك تعقJب؟ تفضل

        ::::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
  .شكرا الس>يد الرئFس

ك�شكرو الس>يد الوز�ر Oىل اجلواب د¶لو ا�يل فعال 7ر فJه وا�د 
 التحقJق د¶لها، ٕاال ٔ�ن، العدد د¶ل النقط ا�يل الوزارة بصدد ٕان شاء هللا

  الس>يد الوز�ر، رمغ هاذ اليش لكو ا�يل قلتو، ابغينا ٔ�ش>نا هو املضمون؟
ابغينا نعرفو املضمون، وكنمتناو هاذ املضمون ميس التoٔهيل، وجبانب 
التoٔهيل ßشوفو ٔ�ش>نا هو املضمون، ٔ#ن خصنا وا�د اQور الش>باب Éكون 

البد خصها يه جتذب الش>باب وÉكون  ٔ�هنايه قابW خللق احلياة، وكام قلتو 
اGاورة، ٔ#ن يف أ#صل دور الش>باب اليوم كنعرفوها ما ابقاÂش عندها 
نفس الوظيفة ا�يل كتoٔدهيا يف املس>تق|ل، نظرا لغياب وا�د العدد د¶ل 
أ#÷زة واملعدات وهذا، ودور الش>باب معروفة دامئا ٔ�ن يه املش>تل 

 .الر¶ضية والثقافJة لتوس>يع وا�د القاOدة د¶ل املامرسة
من هذا لكو ابغينا نعرفو، الس>يد الوز�ر، الرب�مج د¶لمك وإالسرتاتيجية 
د¶لمك، وابغينا نعرفو ما هو املضمون؟ هذا هو ٔ�س>باب الزنول د¶ل 

  .السؤال د¶لنا
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر

        ::::والر¶ضةوالر¶ضةوالر¶ضةوالر¶ضةالس>يد وز�ر الش>باب الس>يد وز�ر الش>باب الس>يد وز�ر الش>باب الس>يد وز�ر الش>باب 
  .شكرا

يف أ#س>بوع ٕان شاء هللا، يف هناية هذا الشهر اجلاري Èادي Éكون 
وا�د الندوة ا�يل Èادي نعطيو فهيا، ٔ#ن دا  من بعد س>ن�ني د¶ل التفكري، 

، امللموس، )le livrable(اليوم خصنا ûحكومة مطالبني  ش نعطيو 
ش>نو هام إالجراءات وÈادي Éكون وا�د الندوة ا�يل Èادي نعلنو Oىل اليوم �ٔ 
  .ا�يل Èادي منش>يو فهيا، وا�يل Èادي Éكون يعين ملموسة

طيب، املسÎٔo د¶ل املضمون، ٔ�يضا داqل يف هاذ إالجراءات ا�يل 
كنتÓدثو Oلهيا، فعال اك�ن وا�د التفكري مشويل اليوم  ش Èادي نقدرو 
نعرضو ونعطيو وا�د املضمون Vديد، ولكن هاذ املضمون اجلديد، ٔ�� 

قولها وكنoٔكد Oلهيا، كنمتىن ٔ�نه فعال �كون Vذاب كام تفضلتو، ولكن راه كن

هباذ املقاربة ال�شارÖية، ٔ#ن ابغينا اGمتع  -كام قلت-ما ميكن جنحو فJه ٕاال 
  .املدين يدqل معنا يف هاذ التوVه اجلديد

ٔ�يضا امجلاOات احمللية، اGالس اليوم عندمك  ش تعاونو�، ٔ#ن ما 
و دامئا نبكJو Oىل اخلصاص، احYا كنعرفو بoٔن وا�د مجموOة غميك�ش نبقا

امجلاOات، حىت ٔ�� رئFس جامOة، كنعرف بoٔن عندي فائض، عندي الناس 
ا�يل Èادي نقدر Ýكون م@ال، ونقدر حنوهلم Qور الش>باب، ٕاىل قدر�، وqا 
هذي نقطة ذÖر�ها وOاود كنكرروها، ٕاىل قدر� لك جامOة جامOة تعطيين 

أ#طر، ٕاىل ما اكنوش مYاصب مالية ند�رو هلم Éكو�ن، وٕاىل  جوج د¶ل
اكنت مYاصب مالية واكن عند� هاذ النضج  ش اليوم يف امجلاOات نبداو 
خنصصو وا�د جوج املناصب مالية لوا�د ٕاطار يف الش>باب وٕاطار يف 
الر¶ضة، �كونوا خرجيي املعهد،  ش ما نبقاوش Èري كرنقعو، فعال Èادي 

ا�يل Èادي يقدروا �كونوا وا�د التكو�ن ا�يل ) des profils(جنيبو �س 
Èادي يقدر �كون Oايل، ٔ�وال Èادي نقدرو منتصو هاذوك العاطلني ا�يل 
Öيتخرجوا من ذوك املعاهد، و7نيا Èادي نقدرو قدمYا وا�د اخلدمة د¶ل 
القرب �لمواطن، ٔ#ن احYا Öرؤساء جامOات رمبا هللا هيدينا ما كنفكروش يف 

ذ اليش، ما عند�ش هاذ اليش، Éكون عند� اجلرٔ�ة ونعرتفو هبا، كنفكرو ها
، وكنفكرو يف الساقJة، كنفكرو يف وا�د اGموOة د¶ل )piste(يف 

أ#ش>ياء، ولكن هاذ اليش د¶ل الش>باب ميكن  يق ما اكي�ش هاذ النضج 
  .فعال  ش Éكون ٔ�ولوية من أ#ولو¶ت
در� نتعاونو يف هاذ اليش، شوف راه ٕاذن، هنا كنقول ¿، اليوم ٕاىل ق

Èادي نظرو حىت نعياو احYا Öوزارة، راه ٕاىل ما اكßش التعاون Oىل مس>توى 
اGالس احمللية، ويف ٕاطار اGمتع املدين، هذا هو املغرب اجلديد، ا�يل 
كنقول بoٔنه اك�ن فJه هاذ املقاربة ال�شاورية ال�شارÖية، حنن رشاكء يف اGمتع، 

Ýكونو رشاكء يف التوVه، ورشاكء ٔ�يضا يف القرار، الس>يد طبعا Èادي 
  .املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس>يد الوز�ر

ن�iقل ٕاىل السؤال املوVه �لس>يد وز�ر الصÓة حول اخلصاص يف أ#طر 
  . الطبية وش>به الطبية يف املناطق القروية

  .اللكمة �لتجمع الوطين لëٔحرار، اليس املهايش تفضل

        ::::ار الس>يد عبد اGيد املهاار الس>يد عبد اGيد املهاار الس>يد عبد اGيد املهاار الس>يد عبد اGيد املهايشيشيشيشاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

لنا اليقني ٔ�ن وزارة الصÓة تقوم مبجهودات Öبرية من V�ٔل الوصول ٕاىل 
متكني املواطنني من حقهم يف العالج وولوج املس�شفJات واملراكز الصحية 

  .والرضورية وتلقي اخلدمات الطبية الالئقة
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ٕاال ٔ�ن جمهودات الوزارة تبقى حمدودة من qالل إالماكنيات املتوفرة، 
سواء املادية ٔ�و ال³رشية، وحنن حناول ٔ�ن نثري Øهöم ٕاىل اخلصاص املوجود 
يف أ#طر الطبية وش>به الطبية  ملناطق القروية، وخصوصا اجلبلية مهنا، 

أ#مراض اليت تصFب يف واليت تعرف يف هذا الفصل ان�شار العديد من 
الغالب ال�ساء وأ#طفال والش>يوخ، وقد تؤدي ٕاىل وفJات يف �اO Îدم 

  .تلقي العالVات الرضورية
سؤالنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، يتعلق ٕ سرتاتيجية الوزارة من V�ٔل احلد 
من ٕاشاكل اخلصاص احلاصل يف أ#طر الطبية وش>به الطبية  لعامل القروي 

  .اجلبلية Oىل وVه اخلصوص معوما واملناطق
كذ¿ نثري ان�|اهمك ٔ�ن يف بعض املراكز اليت عي�مت فهيا ٔ�طر ٔ�طباء 

التجهزيات الطبية خمتصني وممرضني، يف هاذ الس>نة هذي، مل تقوموا بتوفري 
الالزمة، مما جيعل هذه التعيYFات ال �س>تفJد مهنا املواطنون، Öيكون طبFب 

، ها هو عيناه، ولكن راه ما عندو خمتص، ها هو معني، در� ¿ qاطرمك
حىت يش �اVة، Vالس متا، وQينا Oدة �االت ٕان شIمت، الس>يد الوز�ر 

  . احملرتم، مندمك هبا
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÓةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÓةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÓةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÓة
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  س>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،ال 
. ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لëٔحرار لطر�ه لهذا السؤال

فoٔ� ٔ�تفق معمك، الس>يد املس�شار احملرتم، خبصوص ما Vاء يف سؤالمك 
خبصوص النقص احلاد يف املوارد ال³رشية، وهذا مشلك هيلكي هيم ال 

  .الوسط احلرضي وال القروي معا
هاذ املشلك اخلصاص احلاصل يف املوارد ال³رشية Oىل الصعيد �ل 

الوطين Öيعمتد وا�د املبدٔ� احلل التدرجيي، راه رشت /، فالوزارة ت�|ذل 
جمهودات Öبرية، ال الوزارة احلالية وال احلكومات املتعاق|ة، من qالل الرفع 

ٔ�كرب  2011ٔ�وال من العدد د¶ل املناصب املالية، Èري تنذÖر ٔ�ن ٕاىل �دود 
ودا   O800 ،2012دد اكن Öيتعطى لوزارة الصÓة من املناصب املالية يه 

 1604زائد  2300 -2013-، والعام ا�يل داز 2300، ٔ�كرث من 2000دز� 
مYصب مايل  ل�س>بة �لمس�شفJات اجلامعية، هذا رمق Öبري Vدا، اك�ن 

  .جمهود، Èري اكف حصيح
 2007ية ملعهد Éكو�ن أ#طر، يف 7نيا، اك�ن الرفع من الطاقة Øس�Jعاب 

دازت لــ  2012، 5600اكنت الطاقة د¶ل معاهد Éكو�ن أ#طر حوايل 
  .%77، يعين Éزاد حبوايل 9900

تعينوا من  597ٔ�كرث من  72012لثا، التعيYFات نعطيك وا�د الرمق، 
لــ  Ç2013 :716 ،597نيي الصÓة يف اGال القروي واملناطق البعيدة، 

ٔ�ش>نو تيعين؟ تيعين بoٔن املوارد ال³رشية ا�يل عند� رمغ قلهتا،  وهذا. 716
  .د¶ل هاذ املوارد تتعني بoٔولوية �لعامل القروي واملناطق النائية 67%

رابعا، اك�ن وا�د النقطة ا�يل Çمة Vدا، وا�يل مقنا هبا هاذ العام ا�يل 
نتقالية ، يه تعديل اQورية املتعلقة  حلركة 2013Øداز، يف ٔ�واخر س>نة 

بناء Oىل تقس>مي جغرايف Vديد، وqاصة املناطق النائية والعامل القروي  ش 
  ...ßشجعو هاذ الناس هباذ احلركة Øنتقالية  ش

اك�ن وا�د النقطة q�ٔرية، احYا تنوVدو فهيا يه الرشاكة ا�يل �يض 
اك�ن الرشاكة بني ... Oلهيا اشوية د¶ل الصداع، وٕان شاء هللا يوم امخلFس

القطاOني اخلاص والعام، وqاصة حنن بصدد تنوVدو ٕاOداد وا�د املرسوم 
�لسامح ملهنيي القطاع الصحي اخلاص  الش>تغال يف القطاع العام فني احYا 

  ... حمتاVني، وOىل حساب
وq�ٔريا، Âشجيع املوارد ال³رشية وحتفزيها من qالل بناء دور السكن يف 

  .رو Oىل حساب إالماكنيات ا�يل عند�العامل القروي واملناطق النائية، تند�
حقJقة اGهودات، قلت، الس>يد املس�شار احملرتم، جمهودات تبقى 
حمدودة، حصيح ٔ�ن لك هذه التدابري Èري اكفJة، لكYنا تنعملو تدرجييا Oىل 
ٔ�جرٔ�ة تدابري ٔ�خرى لتحسني الوضعية، وهاد التدابري ما �سمحش الوقت 

  . Èادي Ýرجع لها يف التعقJب
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  هناك تعقJب اليس املهايش؟

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساككككك
شكرا الس>يد الوز�ر Oىل اجلواب د¶لمك، وÖ�ٔرر Oىل ٔ�ن لك ما ذÖر�ه 
يف السؤال لFس سوى نقطة من حبر املشالك اليت يعFشها ساكن هاته 

وش>به الطيب هناك مشالك  املناطق، فٕاىل Vانب اخلصاص يف اGال الطيب
ٔ�خرى مرتبطة بعدم توفر رشوط العFش الرضورية، مهنا قW املواد الغذائية 
وحطب التدف¼ة وأ#غطية واملال[س وأ#�ذية اخلاصة بفصل الش>تاء، 
ؤ�حJا� جند ٔ�رس تعFش Oىل القليل من املواد الغذائية اليت مت ادqارها 

  . ، وسوء التغذيةسلفا، وال Éكفي لسد رمق لك ٔ�فراد أ#رسة
هذا، الس>يد الوز�ر، �سامه يف تدهور حصة املواطنني، وخصوصا 

  .احلوامل وأ#طباء وÖبار السن
  الس>يد الوز�ر، 

Èالبا ما جند مس>توصفا ٔ�و مركزا حصيا قامئا، ال جند ٔ�طباء وممرضني، 
هذا ما نعاينه ٕ قلمي خYيفرة، حلقاش هاذ إالقلمي ٕاقلمي ج|يل، Oىل سJ³ل 

اكملس�شفى احمليل  مجلاOة احلرضية امر�رت، ا�يل هو ت�شكرومك Oىل املثال 
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Øفiتاح د¶لو، ولكن راه أ#طباء مازال اك�ن اخلصاص يف أ#طباء، Èري 
املس�شفى راه امحلد M من ٔ�روع ما �كون، ولكن اك�ن اخلصاص يف 
أ#طباء، وخصوصا خص طبFب جراح يف هاذ املس�شفى احمليل، واك�ن 

راكز ا�يل هام قرابني �لمنطقة اجلبلية، مكثل ٔ�سول، املركز الصحي بعض امل
ا�يل يف ٔ�سول، هاذو هام احلدود د¶ل الثلج خلنيفرة، هاذو هام ا�يل خصهم 
�كونوا فهيم ممرضني و�كون فهيم اQواء و�كون فهيم لكيش، ٔ�سول 
وÖس>يدي حيىي ٔ�وسعد، وûكروشن، هاذو راه لكهم راه ٕاىل طاح الثلج راه 

  .ا Éهيبطوش �لمدينة، راه ما عندمه مYني هيبطوا �لسJ³طار إالقلمييم

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار، اÝهت�ى الوقت

  .تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الصÓةالس>يد وز�ر الصÓةالس>يد وز�ر الصÓةالس>يد وز�ر الصÓة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

رشت لوا�د النقطة Çمة، ابغيت حىت ٔ�� نoٔكد Oلهيا، ؤ�� مiفق، ٔ#ن 
ٔ�نه هاذ املشالك اك�ن نقص يف املاء ويف الكهر ء ويف أ#ل³سة،  ميل ٔ�رشت

وهذا دامئا تنoٔكدها ٔ�ماممك، ٔ�ن إالßسان املريض مايش Èري هو إالßسان ا�يل 
Èري تياqذ اQوا، مايش Èري دامئا إالßسان املغريب ا�يل خصوا يفiح، قلت 

ا�يل  خصك اجلراح، ولكن كذ¿ املواطن املغريب ا�يل ما عندوش الضو،
ما عندوش املاء الصاحل �لرشب، ا�يل ما قار�ش، هاذ املسائل لكها ك�سمى 
احملددات Øجöعية �لصÓة، ا�يل لكنا مسؤولني Oلهيا، ال وزارة الصÓة، 

م|نية، ٔ�نه الناس ا�يل ... الطرق، ٔ#ن اكن عند� مس�شفJات م|نية، مايش
، واش يعقل %2,5قل من تيجيو لها يف البادية ا�يل امشاو وتY³ات متا ٔ�نه �ٔ 

، ولكن اOالش ما تيجيوش؟ %2,5نب�Jو مس�شفى  ش جييوه ٔ�قل من 
ٔ#ن اك�ن الثلوج، ٔ#ن ما اكي�ش الطريق، هاذ املسائل لكها، وهذا تتفهم 
حىت انت، الس>يد املس�شار، بoٔن خصنا منش>يو تدرجييا، هاذ اليش ما 

لطريق، Âسكن الناس، ميك�ش الوزارة ت³ين، تد�ر املاء، تد�ر الضو، تد�ر ا
  .يعين تنÓاولو ما ٔ�مكن، هناك حكومة مiاكمW ومiضامYة

7نيا، رشت ٔ�نه هاذ إالقلمي د¶لمك العز�ز، ٔ�ن در� مس�شفى Vديد من 
ٔ�روع املس�شفJات هو مس�شفى امر�رت، ا�يل حتل، ا�يل خصو املوارد 

هاذ ال³رشية، ا�يل خصك تعرف املوارد ال³رشية  يق ما تقسامÂش د¶ل 
، مازال ٕان شاء )stage(د¶ل  يوم 15العام، ٔ#ن هاذوك ا�يل تقسموا Èري 

  .هللا غتجي يش �ركة متا
وانت Oارف هاذ اليش ف� خيص الشطر الثاين من املس�شفى  ،7لثا

  .د¶ل خYيفرة، احYا qدامني Oليه  Qراسات، يعين هاذ املسائل لكها
 û2012حكومة  ،Èري نذÖرو7لثا، اك�ن رشت لبعض املراكز الصحية، 

مركز حصي مغلوق، ٔ#ن ما اكي�ش املوارد ال³رشية، ٔ#ن ما  142لقJنا 
، يعين تنظن هذا ٕاشارة قوية 57اكي�ش التجهزيات، دا  �لينا مهنم 

 ل�س>بة �لمواطنني، ما �ليناش لكيش، ما Èاد�شاي حنلو لكيش، ما 
ش منش>يو يف Èاد�شاي Ýكذب Oليك، ولكن اك�ن س>ياسة جريئة وشفافة  

  .هاذ Øجتاه
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

ومنر ٕاىل السؤال املوايل موVه ٕاىل الس>يد وز�ر أ#وقاف والشؤون 
إالسالمJة، وموضوOه س>بل التصدي Rاطر الغلو والتطرف يف اخلطاب 

  . اQيين
  .أ#صاÎ واملعارصة، اليس التو�زياللكمة �لسادة املس�شار�ن من فريق 

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس>يدة املس�شارة، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس>يد الوز�ر احملرتم، تبعا لاللزتامات احلكومJة الواردة يف �ر�جمها، 

املغربية من qالل صيانة ماكنة املرجعية إالسالمJة  والرامJة ٕاىل تعز�ز الهوية
وÂشجيع القمي أ#qالقJة املرتبطة هبا يف ٕاطار الوسطية وØعتدال 
وال�سامح والتعا�ش وØنفiاح، مع Øس>مترار يف دمع اخلطاب اQيين 
املعتدل وتعز�ز مؤسسة العلامء، ودمع دورها Éكوينا وٕادماVا وٕارشااك، 

 .العامW يف جمال اQعوة وإالرشاد وإالصالح يف اGمتع  عتبارها املؤسسة
وبناء Oىل ٕا�دى ٔ�مه مرÉكزات س>ياسة تدبري الشoٔن اQيين  ململكة 
املغربية القامئة Oىل موا÷ة الغلو والتطرف، حتصينا �لمواطن املغريب سواء 

  .داqل الوطن ٔ�و qارVه، ٔ�ي يف املهجر، من �7ٓرها السلبية
س>يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات اليت �ا، ßسائلمك، ال 

س�Uiذوهنا ال س>� بعد تنايم اQعوات التكفريية وظاهرة اس>تغالل املساVد 
يف اOQاية الس>ياس>ية، يف ٔ�فق حتصني الش>باب من اس>تغالل اqQالء 
واخلوارج وموا÷ة الزنOات أ#صولية املتطرفة Oىل ضوء وظيفة العلامء 

Jة Oىل العمل اQامئ Oىل ٕاشاOة الطمoٔنYFة والسالم، وحماربة أ#ساس>ية املب� 
التطرف وØنغالق وإالرهاب، حتصينا لبالد� من ا#ٓفات املقJتة �لغلو 

  .والتعصب
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::الس>يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJة
 الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل Oىل س>يد� محمد وOىل �ٓ/ [سم هللا

  .وحصابته ٔ�مجعني
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس>يد املس�شار،

ٔ�شكرمك وفريقمك Oىل السؤال، السؤال ا�ي يتكرر، وهو ال �س�Yفذ، ال 
  .ينفى، فJه ما يتقال كثري

ا�يل رمبا تقربنا من املوضوع ٔ�كرث، وتقرب Èادي نتلكم معمك بوا�د ا�لغة 
حىت املواطنني واملواطنات، يه لغة املنتج واملس>هتV، ٔ#ن ا�Qن يطلب 
و�زود به من �س>تطيع من هو ٔ�هل ٔ#ن �زود به، فW¿ لغة البضاOة بني 
املنتج واملس>هتV، وثالثة د¶ل احلواجي هام ا�يل ميكن لنا نوصلو لهاذ اليش 

  .Jه، وا�يل احYا مiفقني Oليها�يل كنتذÖرو ف 
ٔ�وال، ٔ�ن ال Éروج البضاOة الفاسدة يف املساVد، ٔ#ن املساVد جمال 
مقدس، وهاذ املسÎٔo كنظن ٕاىل اهنيناها وكتوقع فهيا الهفوات ا�يل ميكن 
توقع ب�س>بة م¼وية ا�يل يعين يف الس>نة، احYا �امد�ن هللا Oلهيا، ٔ#ن أ#مئة 

يف هاذ اليش هذا يف وسط هاذ  اطعوا ٔ�شواطد¶لنا واخلطباء ملزتمني، وق
ٕاذن، قضية حامية املساVد من . اجلو امللوث، اQويل وإالقلميي ٕاىل Èري ذ¿

  .Éروجي هاذ البضاOة
7نيا، توعية املس>هتلكني،  ش؟ بواسطة املؤسسة العلمية ا�يل تذاÖرتو 

  :Oلهيا، بoٔمر�ن
عطهيم، وٕاال ٔ�وال، Oدم Éرك الفراغ ٔ#ن الناس حمتاVني، Öيخصك ت

  .Èادي يتقدم يش وا�د �ٓخر يعطهيم
7نيا، العمل هبذي ا�Qن يف هاذ املسÎٔo، ٔ#ن ا�Qن ما qال�ش يف هاذ 
املسÎٔo �ا�ر�ن، قال لنا، وما كنبغFش نقول أ#�ر ßس�شهد هبا بنصوصها يف 
هاذ اGلس هذا، ٔ�ننا نطلبو ا�Qن عند ماليه، �¿ Öيخص يتوOاو 

طلبوش هاذ البضاOة عند من اكن، احبال وا�د دا�ز املس>هتلكني، ما ي 
، Öميكن ٔ�نه )Patente(وارشى ٔ�ي بضاOة يف السوق بال ما �كون عندو 

  .يوقع ٔ�نه ي�سمم، يوقع ليه ال�سمم
احلاVة الثالثة، هو ٔ�ن البضاOة املمنوOة حتت طائW القانون، ٕاذا وصل 

ا، راه القانون التطرف �لتحريض، وٕاىل وصل لوا�د املسائل ا�يل يه كذ
  . Öيخصو �متىش يف هاذ القضية

طبعا، اكينني ا�يل كFس>تغلوا حرية التعبري يف هاذ املسÎٔo هذي يف 
جماالت qارج املساVد، هاذو كنقولو هلم بoٔن هاذ البالد محمي فهيا ا�Qن، 
الغرية د¶هلم راه مكفJني، ٕاىل ابغاو �سامهوا ويبلغوا كام هو رساÎ العلامء، 

qارج ٕاطار العلامء  يدqلوا يف ٕاطار معل العلامء  ش يربؤوا ا�مة د¶هلم،
راه كFشوشوا، وكFس>تغلوا هاد احلرية د¶ل التعبري، وكFس>تغلوا هاذ اجلو 

 يدهامللوث، ولكن املسÎٔo أ#ساس>ية يه الوعي د¶ل املس>هتV بناء Oىل 

  .، هذه يه املسÎٔo ا�يل ابغيت نقول"ٔ�نظروا معن تqٔoذوا دينمك"ا�Qن، ٔ�ن 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . رشكرا الس>يد الوز�

  .هناك تعقJب؟ اليس التو�زي

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  .الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر،

يف الواقع ٔ�شكرمك، ٔ#ن كام قلمت Oىل ٔ�ن ا�Qن فJه إالنتاج وفJه 
املنتج واملس>هتV واملواطن املغريب مع املس>هتلكني، وما Øس>هتالك، 

حظوة Oىل ٔ�نه عندو  غنذÖرمكشاي، الس>يد الوز�ر، Oىل ٔ�ن املغرب عندو
ٕامارة املؤمYني، اليت مكYتنا مYذ قرون  ش يبقى عند� هاذ ا�Qن، عند� 

  .املذهب املاليك ا�يل Öيدعي �لوسطية وØعتدال، وال يدعو ٕاىل التطرف
ولكن إالشاكليات راه قلتهيم اكع، اكملني، الس>يد الوز�ر، Oىل ٔ�ن 

Wما اكي�ش ا�يل كزيرع هناك من �س>تغل هاذ هامش احلرية لزرع البلب ،
البلبة، �زرع البلبW عند املواطن، اOالش؟ ٔ#نه كزيرع البلبW عند 
املواطن، ٔ#ن املؤسسة ا�يل يه دا�ر مع مؤسسة ٕامارة املؤمYني هام العلامء، 
هام أ#مئة يف املساVد، ٕاذن إالمام عندما �كون داqل املسÁد ويلقي 

 ٔ�مري املؤمYني، وال ميكن وال خطبة، هاذيك اخلطبة يف نظري تلقى  مس
�سمح ولن �سمح، ما خصش ßسمحو ٔ�بدا ٔ#ي اكن ٔ�ن يتلكم يف الس>ياسة 
داqل املساVد، ؤ�ن يطعن يف هذا احلزب ٔ�و ذاك احلزب، ٔ�و ٔ�ن �شوه 
هذا ٔ�و ذاك، ال ميكن، ٔ#ن هاذ اليش Èري Öيبدا [شوية، يف أ#qري Èادي 

الوز�ر، هاذ املناخ ا�يل ÖيعFش فJه حنصلو فJه، ٔ#ن انظروا كام قلمت، الس>يد 
العامل العريب ا#ٓن، امYني Vا هاذ املناخ؟ حتل الرسمج [شوية [شوية، وميل 

  .حتل الرسمج Öيصعاب من بعد ßسدوه
و لتايل، البد لمك، الس>يد الوز�ر، Oىل ٔ�ن احلكومة خصها Éرد البال 

ا ميك�ش دور املساVد معروف، م... لهاذ املوضوع، ٔ�ن ال Âسمح �لمساVد
  .يش وا�د جيي �س>تعمل املسÁد لغرض ما، Öيف ما اكن هاذ الغرض

ٕاذن، قلتو بoٔن البضاOة الفاسدة حتت سلطة القانون، ٕاذن ٕاىل اكنت 
البضاOة فاسدة والبضاOة الفاسدة كثرية Vدا، ميكن نلقاومك Èري Âشوفوا، 

Yا انظروا الرشائط املبثوثة Oىل اليوتوب، ÖيرتOد بنادم، كنقول واش اح 
 قني يف املغرب؟ ٕاىل ك�شوف وا�د العدد د¶ل الرشائط، ٕاىل ك�شوفو 
هاذوك وا�د العدد د¶ل الكiائب يف الفFس>بوك، ماذا تقول؟ كتقول واش 

  احYا يف املغرب وال يف الرشق؟ 
راه قال VالÎ املV احYا عند� Oلامء د¶لنا، Oلامء د¶لنا فني تداروا، 

عتيقة، وانö مشكور�ن Oىل كنتو وراء هاذ دارهتم املدرسة واملدارس ال 
القانون د¶ل املدارس العتيقة ا�يل لعبت وا�د اQور Öبري ؤ�سايس 
�لمÓافظة Oىل هوية البالد، Oىل هوية اململكة وOىل ٕاسالم املغاربة، مايش 
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  .ٕاسالم الرشق، ٕاسالم املغاربة
Vة قال ¿ احلسن الثاين هللا �رمحو، قال ¿ الرشق Öيجي مYو �ا

وا�دة، Öيجي مYو الرشيك، ما ÖيFÁش يش �اVة اخرى، Öيجي الرشيك، 
  ...ا�يل Öهيرض

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . واليس التو�زي، شكرا

  .تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJةالس>يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمJة
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

، ٔ�ظن ٔ�نين قربت من ال�شخيص امللموس الواحض لهاذ املسÎٔo هذي
  . فعلينا نعملو

قضية يوتوب ال ٔ��د وال Èريو الناس ما �س>هتلكوهش، يعين يعرفوا 
ٔ�ش>نو �س>هتلكوا، وهاذ املسÎٔo ما هياش احYا ا�يل Èادي نقرتحوها وال 
نقولوها هلم، ا�Qن حيرم ٔ�نك Âس>هتV وا�د املسÎٔo فاسدة، وخصك تعرف 

يل Vا يف الكiاب اشكون ا�يل Öي�iج مز¶ن، ا�يل هللا تعاىل ٔ�مر به، وا�
  .والس>نة و·qذو Oليه

�¿، قضية الوعي، قضية Éك@يف يعين العرض عن طريق العلامء، 
  . هذا شغلنا

قضية املساVد هذي مiفقني Oلهيا، وما ٔ�ظن يش وا�د اكن ميكن 
Îٔoىل احلرص التام يف هذه املسO اYد، واحVس>تغل املسا� .  

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . رشكرا الس>يد الوز�

. ون�iقل ٕاىل أ#س>ئW ا#ٓنية املو÷ة ٕاىل الس>يد وز�ر Øقiصاد واملالية
السؤال أ#ول حول الرضيبة Oىل اqQل  ل�س>بة ملعاش ذوي احلقوق، 

  . اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل
  .تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكر
  الس>يد الرئFس،

  زراء،السادة الو 
  الس>يدة والسادة املس�شارون،

تعاين العديد من أ#رامل من احليف ا�ي يطالهن [س³ب ٕاخضاع 
تعويضات املعاش �لترضيب، qاصة وكام تعلمون ٔ�ن مهنن من / ٔ�بناء 
معاقني، وينص القانون املنظم �لصندوق الوطين �لضامن Øجöعي Oىل 

تحملني من طرف أ#رامل من التعويضات  ل�س>بة �لمعاقني امل  %25ز¶دة 
)les enfants handicapés à charge( ة تعمتدJ³ٕاال ٔ�ن املصاحل الرضي ،

Oىل ترضيب مجموع املداخJل دون أ#qذ بعني Øعتبار املصاريف 
والتاكليف اليت Éرافق حتمل املعاق، وهو ما ميكن ٕادqا/ مضن انعدام 

  .العداÎ الرضيJ³ة
عن التدابري وإالجراءات املمكن  �¿، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر،

  .اختاذها لتخفJف العبء Oىل هاذ الرشحية من اGمتع
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر، تفضلوا

  :الس>يد محمد بوسعيد، وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر Øقiصاد واملالية
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�لو�دة واQميقراطية Oىل هذا السؤال، ؤ�ذÖرمك ٔ�شكر الفريق الفدرايل 

من املدونة العامة �لرضائب ٔ�وردت املعاشات مضن  56بoٔن مقiضيات املادة 
دخول أ#جور ��خول املعتربة يف رمقها اخلاضعة �لرضيبة Oىل اqQل، 
 عتبار ٔ�ن ØقiطاOات ف� يتعلق بتoٔسFس املعاشات ورواتب التقاOد 

فJة �لمتقاOد اكنت Âس>تفJد من اخلصم عند ا��ساب طوال احلياة الوظي 
الرضيبة Oىل اqQل، وÂس>تفJد املعاشات كام ٔ�يضا يف Oلممك من حتديد 

ف�  %55صايف �لمعاش املفروضة Oىل الرضيبة من خصم جزايف يصل ٕاىل 
  .درمه شهر¶ 14.000يتعلق  ملعاشات اليت تفوق ٔ�و اليت ال تفوق 

عاشات اليت حتصل Oلهيا أ#رامل Âس>تفJد وجتدر إالشارة ٔ�يضا ٔ�ن امل
بدورها من التخفJض السالف ا�Öر كام اكن Oليه أ#مر  ل�س>بة �لمس>تفJد 

 30.000أ#صيل من املعاش، ٕاضافة ٕاىل ذ¿ فاملعاشات اليت ال تفوق 
درمه س>نو¶، بعد اخلصم املذÖور، معفاة من الرضيبة Oىل اqQل حبمك 

  . القانون
، وطبقا ملقiضيات املدونة العامة �لرضائب املتعلقة وٕاىل Vانب لك هذا

 خلصم �رمس أ#عباء العائلية، تنص Oىل ٔ�ن أ#والد املصابني بعاهة حتول 
 27بFهنم وبني Öسب معFشهم بoٔنفسهم ال �رسي Oلهيم رشط السن احملدد يف 

س>نة، و لتايل ميكن �لUاضع �لرضيبة ا�ي يعو/ م|ارشة Øس>تفادة من 
  .ملذÖور دون اعتبار لس>هنماخلصم ا

وتبقى الف¼ات الهشة كام ذÖرمت، الس>يد املس�شار، من مضن ٔ�ولو¶ت 
  . العمل احلكويم ؤ�ولوي�Yا داqل املؤسسات ال�رشيعية

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقJب؟ 
 .تفضل اليس ٔ�فر¶ط
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        ::::املس�شار الس>يد عبد املا¿ ٔ�فر¶طاملس�شار الس>يد عبد املا¿ ٔ�فر¶طاملس�شار الس>يد عبد املا¿ ٔ�فر¶طاملس�شار الس>يد عبد املا¿ ٔ�فر¶ط
  .الرئFسشكرا الس>يد 

امسحوا يل البداية ٔ�ن ٔ�س>تغل هذه املناس>بة ليك Ýمثن املبادرة الت�س>يقJة 
بني املركز¶ت الثالث، الفJدرالية اQميقراطية �لشغل والكYفدرالية 
اQميقراطية �لشغل وØحتاد املغريب �لشغل، �ٓملني ٔ�ن Âشلك فرصة من 

مك�س>بات الطبقة V�ٔل فرمW الهجوم Oىل القدرة الرشائية �لمواطنني وOىل 
Wالعام.  

ٔ�ما ف� يتعلق  لسؤال، ال يعقل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن يؤدي أ#Vري 
رضيبة Oىل اqQل طيß Wشاطه املهين، وعندما حيال Oىل التقاOد �س>متر يف 

  . اخلصم من دû �qرضيبة Oىل اqQل
وحنن نعمل Oىل مس>توى الصندوق الوطين �لضامن Øجöعي م@ال، 

 ٔëدون من  ل�س>بة لJهيم ٔ�طفال معاقني �س>تفQ ني وا��نYجراء املؤم
  .التعويضات العائلية مدى احلياة

�¿، اليوم هناك مشلك ٕاßساين جيب ٔ�ن تتعامل معه احلكومة يف 
ٕاطار العداØ Îجöعية، �¿ فYحن نعترب ٔ�نه جيب ٕانصاف هاته الرشحية 

ن العFش الكرمي مه من ذوي احلقوق، qاصة مهنم أ#رامل، حىت �متكYوا م
  .وذوهيم

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

 اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، ما اكي�ش تعقJب؟
. ٕاذن السؤال الثاين موضوOه حماربة هتريب أ#موال وماكحفة الفساد

  .الفريق Øس>تقاليل، تفضل اليس القامسي

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .ئFسشكرا الس>يد الر 
  السادة الوزراء،

  أ#خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد الوز�ر،

لطاملا اعترب�، يف الفريق Øس>تقاليل، ٔ�ن الفساد �ٓفة يعيق ا�منو وهيدد 
أ#من و�زعزع Øس>تقرار، وميس يف العمق مببدٔ� مساواة املواطنني ٔ�مام 

�ات املاليني من القانون، وهيدر املوارد ويرض  القiصاد، وحيد من طمو 
 Îني، وذ¿ يف ظل غياب ·م #ٓليات فعاVاصة الفقراء واحملتاq املغاربة

  .�لمساءÎ واحملاس>بة ومYع إالفالت من العقاب
وٕاذا كنا ßس>تحسن من احلكومة جعل شعار حتقJق احلاكمة املؤسساتية 
 وختليق احلياة العامة وحماربة الفساد ركزية ٔ�ساس>ية يف �ر�جمها الس>يايس،

احلكومة عن الوفاء Èري ٔ�ن ما حتقق حلد ا#ٓن �كشف و مللموس جعز 
 لوعود اليت الزتمت هبا يف الرب�مج احلكويم، وذ¿ الفiقادها لرؤية 

ٕاسرتاتيجية حملاربة الفساد واملفسد�ن، واليت الزتمت بصددها احلكومة 
ساد بتحقJق نقطتني ٕاضافJتني يف معدل ا�منو من qالل حماربة وموا÷ة الف 

  .واملفسد�ن
  الس>يد الوز�ر،

ٕاننا، يف الفريق Øس>تقاليل، Oىل يقني ·م ٔ�ن حماربة الفساد ومYاهضة 
مجيع ٔ�شاكل الريع وإال�راء Èري املرشوع يه معلية Vد معقدة، ويه لك ال 
يتجزٔ�، ي�|غي Oىل احلكومة ٔ�ن ÉمتV فهيا إالرادة القوية من qالل معاجلهتا 

ئة ووفق ٕاسرتاتيجية مشولية مYدجمة دقJقة [شلك مشويل مببادرات جري 
  .وواحضة املعامل

  :�ا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر
من مه أ#شUاص املتورطون يف هذه اجلرامئ؟ ومك يه قمية املبالغ املالية 
املهربة؟ وما يه إالجراءات والتدابري اليت س�Uiذها احلكومة يف هذا 

  الصدد؟ 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .للكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلواا

        ::::الس>يد وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد وز�ر Øقiصاد واملاليةالس>يد وز�ر Øقiصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

شكرا �لفريق احملرتم Oىل وضعه لهذا السؤال، طبعا ا�يل عندو شق Oام 
يتعلق مبÓاربة الفساد، وما Vاء يف تدqلمك ٔ�ن حماربة الفساد خصها Éكون 

 ل�س>بة �هتريب أ#موال هذا مسؤولية امجليع، حكومة و�رملا� جممتعا، ولكن 
ا�يل Èادي نتطرق لو، ٔ�وال هذه الظاهرة ابغينا نoٔكد لمك ٔ�هنا موجودة يف 
معظم ب�ان العامل، ما اكي�ش يش بالد ا�يل ما فهياش ا�هتريب بطريقة ٔ�و 

ٕاخل، واQليل Oىل ذ¿ ٔ�ن هذاك املقiىض ا�يل ... بoٔخرى، ا�متلص الرضييب
د¶ل اQول ٔ�وربية مiقدمة قامت به وجنحت  10 ج|ناه يف قانون املالية راه

  .فJه، مايش لكها، ولكن جنحت فJه
ولهذا،  ل�س>بة �هتريب أ#موال هناك طبعا معليات تقوم هبا احلكومة 
وٕاجراءات ملاكحفة هذه الظاهرة، تتعلق Oرب طبعا مكiب الرصف وOرب 

غرب، مراق|ة مد�رية الرضائب مبراق|ة تداول ٔ�وراق البنك أ#جYبية داqل امل
التحويالت البنكJة بني املغرب واخلارج، مراق|ة أ#داءات  ل�س>بة الس>ترياد 

  .السلع واخلدمات، ومراق|ة اسرتVاع حمصول الصادرات
طبعا هاد إالجراء ا�يل Vا د¶ل املسامهة إال�رائية يف هاذ قانون املالية 

 ٔ�خطؤوا ٕازاء هو ٕاجراء نعتقد ٔ�نه س>يفiح  ب املصاحلة مع هاذ الناس ا�يل
القوانني د¶ل مكiب الرصف، وميكن يل نقول لمك ونoٔكد لمك ٔ�نه ا#ٓن 
خرجت اQورية التطبيقJة د¶ل هاذ املقiىض، ؤ�نه متت تعبئة لك البنوك 
بعد اجOöات مطوÎ معهم، ؤ�ن البداية ا#ٓن هناك اهöم داqل أ#وساط 
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È ٔمل ٔ�ننا ٕان شاء هللاoىض، ونiه ٔ#نه أ#ساس املعنية هبذا املقJادي جنحو ف
  .د¶ل هاذ املقiىض هو الثقة، هو ٕاOادة املصاحلة

وميكن يل نoٔكد لمك من هاذ املنرب ٔ�نه راه هاذ الناس املعنيني لFست 
هناك نية م|يتة وال يش هواجس ٔ�خرى �لحكومة بقدر ما ٔ�نه هندف اكملني 

7نيا هاذ ٔ�وال هاذ الناس هاذو  ش �سويو الوضعية القانونية د¶هلم، 
التصارحي ا�يل غيد�روا  ٔ#صول د¶هلم غتدqل مضن إالحصائيات املتعلقة 
 لوضع املايل اخلارì، ٔ�نه ميل غيدqلوا هاذ افلFساهتم Èادي Éزيك 
املوجودات اخلارجJة د¶ل بالد�، ٔ�نه هاذ املسامهة راه Èادي تدqل 

Ø عي ا�يل كتعرفوا أ#هداف د¶لوöجØ سكöعيةلصندوق الöج.  
ولهذا، نoٔمل مجيعا ٔ�ن ندعو �لك طمoٔنYFة و�لك ثقة وحىت هاذ اليش 

، والالحئة راه ما اكينة ال الحئة وال جوج، وqا Éكون هاذ )la liste(د¶ل 
الالحئة راه ما غند�روهاش ٔ#نه القانون يضبط ٔ�ن أ#ساس يف جناح هذه 

بناك ٔ#ن عندمه رسية العملية يه الرسية، كام هنا طبعا املسؤولية د¶ل ا#ٔ 
املهنية، وابغيت نoٔكد لمك ٔ�ن الرسية لFس من  ب التغطية Oىل الفساد، 
ولكن الرسية من  ب ٔ�نه زرع الطمoٔنYFة، وهذا نفس املسطرة اليت اتبعت 

  .يف هذه الب�ان اليت ذÖرت، واليت قامت هباذ إالجراء
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  قJب الس>يد املس�شار مصطفى؟هناك تع 

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القااملس�شار الس>يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  . شكرا الس>يد الوز�ر

اجلواب د¶لمك ا�يل وحضتو فJه واOرتفiو فJه [يش حواجي ا�يل مiفق 
  . معك

الس>يد الوز�ر، يف مجيع الب�ان املسÎٔo د¶ل املهربني اكينني، ولكن يف 
 ش نوحضو واش اك�ن بالد� واش اك�ن يش ßس>بة د¶ل املعاجلة؟ يعين 

وا�د، يعين تنحسو [يش حواجي ا�يل ك�شجع، احلكومة ك�شجع Oىل 
ا�هتريب، وجسلنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، احYا كفرق اس>تقاليل بعدم 

  .Øرتياح �لتناقض الصاروq خبصوص هذا املوضوع
Vات يف الترصحيات د¶لمك، الس>يد الوز�ر، قلتو بoٔن ما بني ٔ�يد�مك 

، لكن كنلقاو الس>يد رئFس احلكومة يؤكد ٔ�ن حتت يديه حىت يش ملف
ملفات، ؤ�نه Oىل اطالع ·م Oىل مضمون هذه امللفات، سواء تعلق أ#مر 
بoٔسامء ٔ�و ٔ�رقام، لكYه ينكر Oىل املغاربة حقهم يف الولوج �لمعلومة ومعرفة 
خمالفي قوانني الرصف والرضيبة، وسÉٔoرك ¿، الس>يد الوز�ر، ٕاماكنية 

 Éس احلكومة، معناه ال�سرتتوصيف وFيف موقف رئJك .  
حنن نتفهم حرص احلكومة Oىل ضامن موارد �متويل Øقiصاد الوطين 
وتعز�ز مداخJل اخلزينة العامة، لكن ال ميكن ٔ�ن نق|ل ٔ�ن جتعل احلكومة ممن 

ٔ�داروا ظهرمه �لمغرب وهو يف عز أ#زمة وهربوا أ#موال خفلقوا هبا الرثوة 
Yاصب الشغل يف ب�ان تناصبنا العداء وÂشوش Oىل وqلقوا هبا فرص وم 

  .مساعينا ٕالجياد �ل هنايئ لقضي�Yا الوطنية
كام ال ميكن ٔ�ن نق|ل ٔ�ن جتعل احلكومة من هؤالء ٔ�بطال Oىل حساب 
مواطنني رشفاء، اس�مثروا يف املغرب، واقرتضوا من أ#بناك، وسامهوا يف 

  .ياتهÉمنية ب�مه لك يف جمال ختصصه وOىل قدر ٕاماكن 
ٕاذن، الس>يد الوز�ر، صفوة القول، حنن يف الفريق Øس>تقاليل مع 

  .اسرتVاع أ#موال املهربة، ولكن يف ٕاطار مصاحلة اقiصادية حقJقJة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . ٔ�رجوك اÝهت�ى الوقت

  . وصايف ٔ� مصطفى، و رااك... اللكمة لمك الس>يد الوز�ر
  .تفضل الس>يد الوز�ر، تفضل

Ø الس>يد وز�رØ الس>يد وز�رØ الس>يد وز�رØ صاد واملاليةالس>يد وز�رiصاد واملاليةقiصاد واملاليةقiصاد واملاليةقiق::::        
كند�رو الس>ياسة إالجيابية، ولكن امسح يل ميل افiحت هاذ القوس 

مسحوا يل اد¶ل املقارنة بني هاذ املسامهة، وٕان اكنت هناك فارق Öبري Vدا، 
انت ا�يل اج|دتيه، بني هاذ املصاحلة Øقiصادية واملصاحلة الس>ياس>ية، ٔ�� 

اش معر� اج|د� ٔ�سامء؟ ٕاىل كنا ابغيت نذÖرمك، ٔ�ن يف املصاحلة الس>ياس>ية و 
غند�رو مصاحلة، خصنا مصاحلة  ش نطويو الصفÓة، وهاذ املقiىض ابغيت 
نoٔكد لمك، الس>يد املس�شار احملرتم، فعال هناك فوائد  ل�س>بة لالقiصاد، 
ولكن نعترب ٔ�نه هناك فوائد ٔ�يضا  ل�س>بة لهاذ املعنيني، وهنا Èادي ßشوفو 

  . حلكومة يه نية صادقةحسن النية، النية د¶ل ا
تتقول �لحكومة تتغطي، واش هاذ الظاهرة ابدات هذي س>ن�ني؟ هاذ 
الظاهرة راه ابدات مYذ عرشات الس>نوات، واOالش اكينة هاذ الظاهرة؟ 

مليار درمه هو جحم املبادالت بني املغرب واخلارج، ال بد  837ٔ#نه اك�ن 
ذ اليش Öيتدار، غيكون يش وا�د ابغا يد�ر يش �اVة، يعين اك�ن ها

  .هذي طبيعة إالßسان
ا#ٓن هذي فرصة من ذهب  ش ٔ�ن هاذ الناس يتصاحلوا مع ٔ�نفسهم 

  .ويتصاحلوا مع وطهنم ويدqلوا ذيك الفلFسات  ش ٔ�ن الوطن �س>تافد مهنم
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

�ر املنتدب Qى رئFس ون�iقل ٕاىل السؤال املوVه Oىل الس>يد الوز
احلكومة، امللكف  لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوOه افÓiاص صندوق 

  .املقاصة
اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التÓالف Øشرتايك، تفضل 

O اريداليسÈاب الز.  
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        ::::ابابابابددددOOOOمحمد محمد محمد محمد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  الس>يد الوز�ر، 
و÷نا ٕاليمك هذا السؤال Öسؤال �ٓين مYذ حوايل شهر�ن، وذ¿ عندما 
اطلعنا Oىل تقار�ر Âشري ٕاىل ٔ�ن ٔ�موال صندوق املقاصة ال تمت مراق|هتا [شلك 
جJد وشفاف، وOلمنا بت�|يه اGلس أ#Oىل �لحسا ت Rاطر Oدم املراق|ة، 

ل يف حJنه، ورمغ ذ¿ مفازالت / �ٓنiFه وراهنiFه، Èري ٔ�نه مل تمت �رجمة السؤا
ٔ#ن موضوع املقاصة هو موضوع الساOة، وموضوع حوار وطين، ومضنه 

 .يندرج هذا السؤال
ٕاننا نطرح Oليمك، الس>يد الوز�ر، اجلانب ا#ٓخر من موضوع املقاصة، 
موضوع ÖيفJة اQمع، ولFس اQمع يف �د ذاته، واملواد اليت Âس>تفJد مYه 

  .ة Øس>تفادةوßس>ب
موضوعنا يتعلق �كJفJة تعويض الرشاكت املعنية  ملواد املدمعة، 
وضعف مراق|ة الترصحيات، وغياب الت�|ع اQقJق لëٔموال املقدمة لها، ٕاهنا 

  .ٔ�موال خضمة، كام ٔ�كدمت مرارا، الس>يد الوز�ر، �لك رصا�ة
  الس>يد الوز�ر، 

ث هنا عن اس>تفادة ال نتÓد. ويه ٔ�موال الشعب، ؤ�نمت مؤمتنون Oلهيا
ٔ�شUاص من دمع مه يف غىن عنه، كام يقول بذ¿ امجليع، اليوم مع رفض 
امجليع يف نفس الوقت ٔ#ي مس  Qمع، بل بoٔموال تقدم لرشاكت مبقاد�ر 
ٔ�كرث مما Âس>تحق احلصول Oليه، وتبني من qالل املعطيات أ#ولية ٔ�ن جمال 

Oىل حساب اخلزينة املقاصة هو أ#خر جمال الريع وÖسب ٔ�موال خضمة 
  .العامة ��وÎ، و لتايل مال الشعب

مفا ا�ي مقمت به، الس>يد الوز�ر، ٕاليقاف الزنيف؟ وما يه ٔ�مه 
qالصات اGلس أ#Oىل �لحسا ت؟ وÖيف تفاOلمت مع هذه اخلالصات؟ 

  وما يه التدابري اليت اختذمتوها محلاية املال العام يف هذا اGال؟ 
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا

الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .[سم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس>يد النائب احملرتم، 

الس>يد املس�شار احملرتم، احلكومة ... هاذ اليش، احلكومة انت كتعرف
Èري مسؤوO Îىل Vدول أ#عامل، ولكن ٔ�� س>بق يل هذي جوج د¶ل 
 Wىل س>بعة د¶ل أ#س>ئO لكمت مطوال، ورديتÉت لهنا وJأ#سابيع، ج
د¶ل الفرق ف� يتعلق بصندوق املقاصة و�ر�مج إالصالح د¶لها، ٕاىل Èري 

  .ذ¿
س نبقاو نتلكمو Oىل هاذ املوضوع، ٔ#نه هاذ اليش رض ما فهيا  

 القiصاد الوطين، ورض التواز�ت املالية د¶ل البالد، ما Èاد�ش نعاود 
مليار د¶ل اQرمه ا�يل امشات يف  Ý2012 :54كرر نقول لمك ٔ�ن يف س>نة 

مليار، امYني كتكون كتد�ر  54صندوق املقاصة، يعين س>نو¶ كتطيح ¿ 
ٔ�ما . راه Öميكن Øس0uر يف مدرسة Öياqذ Oام ونص، Oامني Øس�0ر،

  .هذي س>نو¶ Öمييش ¿ هاذ اليش
املوضوع د¶ل السؤال Öيتلكم Oىل إالصالح والشفافJة ف� يتعلق 

  :بصندوق املقاصة، دqلنا Oليه ٕاصال�ات كربى
ٔ�وال، دqلنا ليه املعلومJات، ٔ#نه ما ميك�ش نبقاو يف عهد املعلومJات 

ملليون د¶ل الناس يف أ#نرتنFت، احYا  يق ذاك اليش كند�روه خبط ا 9و
اليد، ما قابطش هاذ اليش، يف ظرف وVزي حتط النظام املعلومايت  ش 

  .Öميكن لنا ßسريو صندوق املوازنة
اثنني، طلبنا  فÓiاص، ودر� عروض أ#مثان، وراه متت املصادقة Oىل 

  .املقاصةاملؤسسات ا�يل غتد�ر افÓiاص لصندوق 
ثالثة، Vا اGلس أ#Oىل ودار مالحظات د¶لو، ومن احلواجي ا�يل 
اqذينا هبا يف املالحظات د¶لو من حJث ال�س>يري، يه هاد اليش د¶ل 

  .املعلومات وضبط دخول املعلومات �لÓاسوب د¶ل املقاصة
ضبطنا كذ¿ العملية يف السكر، يف اQقJق، يف مواد احملروقات، ٔ#نه 

من  %80تلكم �زاف Oىل املواد احملروقات، ٔ#نه يه ا�يل كتالك الناس ك 
  .صندوق املقاصة، مايش كتالكوا، كنرصفوها من مزيانية الشعب Öيف قلت

و�¿، ال بد Ýرجعو �لطريق، Öيقولوا الناس ٔ�نه خص ٕاصالح، ٕاصالح 
�ٓش؟ هاذ صندوق املقاصة كتدqل ليه مادة وكتخرج، ٔ�� هيoٔت الحئة من 

عامر ٔ�ش>نا يه املواد ا�يل اكنت فهين ؤ�ش>نا يه املواد ا�يل ٔ�¶م Øس>ت
  .خرجت

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر
  .تفضل اليس الزÈاري

        ::::ابابابابددددOOOOمحمد محمد محمد محمد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

يعين الربجمة فهيا qري، ٔ#نه، الس>يد الوز�ر، ٔ�عطيمت Èري من مYاس>بة 
q ٔن ا�يلoات يف هاذ الشÓوا و�زيدوا يعرفوا توضيYالت املغاربة �زيدوا �متك

  .املعلومات الاكفJة، وٕاىل Vا مoiٔخر هاد السؤال �ٓين فهو يف الوقت د¶لو
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اهرضتو، الس>يد الوز�ر، Oىل إالصالح والشفافJة، واهرضتو Oىل 
املعلومات، واهرضتو Oىل املالحظة د¶ل اGلس أ#Oىل، وOىل ßس>بة 

اليش لكو، الس>يد الوز�ر، كنعرفو الثقل د¶ل أ#سد د¶ل احملروقات، هاذ 
مليار يف Øس�0ر، ٕاىل جJنا Èري ند�روها م@ال يف البين ٔ�و ال يف  54

م�شoٓت د¶ل اQوÎ ٔ�و ال يف م�شoٓت Öيف ما اكنت، احشال تيخصها د¶ل 
... املراق|ة، د¶ل الصفقات ود¶ل الت�|ع ود¶ل ماكتب اQراسات ود¶ل

  .مليار ٕاىل ابغينا نرصفوها يف Oام 54 ش �راقب  هذي خص تقريبا FVش
 ل�س>بة لالس�0رات، واهرضتو وا�د ا�هنار قلتو Oىل الطرقات وOىل 
كذ¿ املس�شفJات وكذا، لكن  ل�س>بة لرصف هاذ القدر هذا املهم ا�يل 

مليار اكن تFمت بطريقة تقليدية ٔ�و بطريقة عشوائية، هذا ٔ�عطى  54هو 
د¶ل �اىش واش �كونوا مغاربة وطنيني، هاذو  فرص لوا�د اGموOة

تعطات هلم فرص ا�يل تي�سمى اهلمزة، راك تتعرفوها يف مراûش نعم 
س>يدي، وقت اهلمزة، يعين Vاهتم وقت اهلمزة وقالوا هاذو الناس ا�يل 
تFسريوا رامه ما Oارفني والو، هذي يه الوقت ا�يل Èادي ميكن يتغناو فهيا، 

دا  الس>يد الوز�ر، راه هام ا�يل اكنوا قاموا  �هتريب  ورامه ا�يل اهرض Oلهيم
د¶ل أ#موال، وهام ا�يل امشاو داروا اس�0رات يف اخلارج، وهام ا�يل 

  .وقفت Oلهيم بالدمه ما لقاهتمش، ٔ#نه Öيقلبوا Oىل الرحب الرسيع
ٕاذن، احYا، الس>يد الوز�ر، الهدف د¶لنا من طرح هذا السؤال هو 

راق|ة، هو الت�|ع، هو الزناهة، هو ا�يل يدي يش �اVة التوضيح، هو امل
  . �س>تحقها والبايق يبقى �لشعب

  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقJب

الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة، امللكف  لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

لس>يد الرئFس، ٕاىل امسحت يل ابغيت ßس>تافد من هاذ ابغيت، ا
اجللسة ونصلح وا�د الرمق قلتو يف التلفزيون يف املناقشة د¶ل القYاة الثانية، 

مليار، ومع أ#سف  14مليار، كندمعوها بــ  24البوطا ما كندمعوهاش بــ 
مليار د¶ل اQرمه، حىت يش  14حىت يش وا�د ما Ýهبين يف ذاك الوقت، 

ما Ýهبين، ميل خرجت من الرب�مج قال يل رئFس احلكومة ٔ�صاحيب  وا�د
  .املليار ٔ#نه Öيعقل Oىل أ#رقام 14راه 

ا�يل ابغيت نقول ¿ يف املوضوع د¶ل املوازنة، التكو�ن Öوننا جلنة 
وزارية من V�ٔل ٕاOادة النظر يف ÉرÖيبة أ#سعار د¶ل املواد النفطية، هاذ 

، وعندها ٔ�س>باب، احYا Èادي نعيدو فهيا É2009رÖيبة أ#سعار تصاي³ت يف 
النظر، اختذ� قرارات يف لك ملفات اQمع العالقة، ٔ#نه عند� خملفات د¶ل 

  . املليار، Oاجلنا هاذ امللفات، وÈادي نعاجلو لك القضا¶ املتعلقة  لصندوق 9

، )le compte(لــ ) le virement([سطنا املسطرة د¶ل تلقي اQمع 
ٓ س>يدي دّ ا�ìٓ  ما اكي�ش ي الش>يك، وا�د �كiب الش>يك، ال �

)virement( اضع لــq لكيش ،)le virement (ا#ٓن.  
اعöد فاتورة مو�دة مؤرش Oلهيا من مجيع املصاحل اRتصة Öوثيقة 
ٔ�ساس>ية �لمراق|ة  خلصوص يف املواد النفطية، وانö كتعرفوا ا�يل كتقرر فهيا 

يه امجلارك، و�¿ ما اكي�ش يش دوÎ يف  يف املواد النفطية يه اQيوانة،
دوÎ يف دوÎ، هذا كرياقب Oىل هذا، امجلارك كتحمل املسؤولية د¶لها، 
والس>يد وز�ر Øقiصاد واملالية qدامني Vدي يف هاذ اليش، ٕان شاء هللا 

  .Èادي نوصلو لنتاجئ Çمة ا�يل Èادي تعود  خلري Oىل بالد�
دوق املقاصة اكن فJه الزبدة، اكن الناس يفهموا ٔ�ن صنولكن Öيخص 

�، اكن فJه Oدة ٔ�ش>ياء، وا�د ا�هنار كتخرج مYو هاذ اليش، ٔ�� فJه الس>
ما  .غنجيب لمك احلكومات، لك احلكومات ٔ�ش>نو يه املواد ا�يل خرجهتا

تدمعها، خرجت     فهيا ٕاصالح مشويل، �ٓش من ٕاصالح مشويل؟ دqلت
  .مواد ا�يل خرجتتدمعها، ولكن غنجيب لك حكومة �ٓش دارت من 

  .شكرا

  ::::س>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

ٕاذن، ن�iقل �لسؤال املوVه �لس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة 
والتÁارة وØس�0ر وØقiصاد الرمقي، امللكف  لتÁارة اخلارجJة، حول �7ٓر 

  . اتفاقJات التبادل احلر Oىل Øقiصاد الوطين
ن من الفريق Øشرتايك، تفضل اليس اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�

  .Oلمي

        ::::س�شار الس>يد محمد Oلميس�شار الس>يد محمد Oلميس�شار الس>يد محمد Oلميس�شار الس>يد محمد Oلميامل امل امل امل 
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
اململكة املغربية وقعت العديد من اتفاقJات التبادل احلر مع مجموOة من 

¶ت املتÓدة أ#مر�كJة، كام هيدف اQول، سواء العربية ٔ�و أ#وربية ٔ�و الوال
املغرب اليوم ٕاىل التوVه حنو ٕا�رام مجموOة من االتفاقJات مع كندا ومع اQول 
إالفريقJة يف ٕاطار انفiاح املغرب Oىل حميطه اQويل وإالقلميي يف ٕاطار 
التكiالت Øقiصادية اليت  ت يفرضها التوVه العاملي ا�ي يتÁه حنو 

  .Øنفiاح والعوملة
 Wشرتايك، الس>يد الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن ما يه حصيØ الفريق
 Vصاد الوطين مهنا؟ وهل بالد� متiقØ ات؟ مدى اس>تفادةJهاته االتفاق
لك الرشوط الرضورية ملوا÷ة لك هذه االتفاقJات �ني دخولها �زي التنفJذ 

  [شلك هنايئ؟ 
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  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، تفضلوا

 وØس�وØس�وØس�وØس�0000رررر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارة
  ::::وØقiصاد الروØقiصاد الروØقiصاد الروØقiصاد الرمقمقمقمقي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJة

  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
رتم عن الفريق Øشرتايك Oىل تفض� بداية، ßشكر الس>يد املس�شار احمل

  .بطرح هذا السؤال الهام، وا�ي هيم لك الفاOلني Øقiصاديني ببالد�
 لفعل، كام تفضلمت، الس>يد املس�شار، ٔ�ن بالد� عقدت وا�د اGموOة 
د¶ل اتفاقJات التبادل احلر، وا�يل كتدqل يف ٕاطار س>ياسة Øنفiاح ا�يل 

التÁارة اخلارجJة مYذ س>نوات من V�ٔل Øنفiاح Oىل  هنجهتا بالد� يف جمال
ٕاىل تعز�ز تنافس>ية املنتوVات  - كام تفضلمت- Øقiصاد اQويل، والهادفة 

  .الوطنية وتنويع و÷اهتا، فضال عن Vلب Øس�0رات أ#جYبية
 Wا املس>مترة واملتواصYب�Öيد لمك مرة ٔ�خرى ٔ�نه يف ٕاطار مواÖٔoكام ٔ�ود الت

تفاقJات، يعين ا#7ٓر د¶لها يتضح لنا ٔ�نه من qالل اتفاقJات حلصيW هذه اال
التبادل احلر املربمة مع رشاكئنا التÁاريني قد ٔ�عطت وا�د اQينامJة Vديدة 
لالس�0رات اخلارجJة، واليت عرفت قفزة نوعية qالل الس>نوات أ#qرية، 

 مليار س>نة 32، ٕاىل حوايل 2002ٕاذ مرت من مخس املاليري درمه س>نة 
، اليشء ا�ي يربز ٔ�مهية هاذ االتفاقJات يف اس>تقطاب Øس�0رات 2012

سواء مهنا أ#مر�كJة وأ#وروبية ٔ�و العربية، ونفس اليشء  ل�س>بة 
  .�لصادرات املغربية حنو هذه اQول

نؤكد لمك ٔ�ن الصادرات د¶لنا حنو اGموOة أ#وروبية �لتبادل احلر 
، 2012ٕاىل  J2000ة الرشاكة س>نة ميل ابدات اتفاق  %16ارتفعت بــ 

نفس اليشء  ل�س>بة �لوال¶ت املتÓدة أ#مر�كJة، حJث بلغ املعدل 
 2012لــ  2006الس>نوي �لمنو لتV الصادرات qالل الفرتة املمتدة من 

  .، نفس اليشء  ل�س>بة Qول اتفاقJة ٔ�اكد�ر واQول العربية%26حوايل 
ض الواقع من وراء اتفاقJات لكن  لرمغ من النتاجئ احملققة Oىل ٔ�ر 

التبادل احلر ٕاال ٔ�ن اQراسة ٔ�كدت كذ¿، ا�يل مقنا هبا بتعاون مع بعض 
املؤسسات اQولية qاصة البنك اQويل، قد qلصت Oىل ٔ�ن اتفاقJات 
التبادل احلر Èري اكفJة ل�شجيع وال لتمنية الصادرات، حJث جيب يعين 

  .اعمتدهتا بالد� مYذ س>نواتتفعيل هاذوك Øسرتاجتيات القطاعية ا�يل 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا الس>يد الوز�ر، اÝهت�ى الوقت
  .هناك تعقJب؟ اليس Oلمي، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد Oلمياملس�شار الس>يد محمد Oلمياملس�شار الس>يد محمد Oلمياملس�شار الس>يد محمد Oلمي
  الس>يد الرئFس،

ٔ�وال، الس>يد الوز�ر، حنن يف الفريق Øشرتايك خنىش ما خنشاه ٔ�ن 
ململكة املغربية واQول Éكون وضعية بالد� يف وضعية عقد ٕاذOان �ربط بني ا

املربمة معها هذه االتفاقJات، وهو ما يفرض Oىل احلكومة املغربية ٔ�ن تعمد 
ٕاىل تoٔهيل املقاوÎ املغربية، ٔ#نه اليوم إالحصائيات املتداوÎ هو ٔ�ن 
املقاوالت املغربية Èري مصنفة وÈري مؤهW خلوض غامر التعامل مع اQول 

  .الكربى
ؤ�نمت قلمت درتو وا�د التقJمي، واحYا يف تقد�ر� ما 7نيا، الس>يد الوز�ر، 

عند�ش معطيات مدققة، ولكن بoٔن النتاجئ يه مiوسطة ٔ�و ضعيفة، 
و لتايل احYا ن�|ه احلكومة، ؤ�نمت عضو يف هاته احلكومة بoٔن بعض 
إالجراءات اليت قد تتUذها احلكومة احلالية من شoٔهنا ٔ�ن ترضب القوة 

ومن شoٔن رضب املبدٔ� د¶ل التنافس>ية ٔ�ن يرض هباته التنافس>ية ملقاوالتنا، 
االتفاقJات وجبدوى هذه االتفاقJات، و لتايل غتكون نتاجئ د¶لها Vد 

  .مiواضعة
ٔ�ما حنن، يف الفريق Øشرتايك، مع مضمون هذه االتفاقJات، ولكن 
جمهودات Öبرية وثقWJ ت�iظر احلكومة من V�ٔل اQفع مرة 7نية من V�ٔل 

  .اوالت د¶لنا حىت Âس>تطيع ٔ�ن ختوض غامر هاته االتفاقJاتتoٔهيل املق
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقJب

وØقiصاد وØقiصاد وØقiصاد وØقiصاد  وØس�وØس�وØس�وØس�0000رررر الس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارةالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناOة والتÁارة
  ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJةي، امللكف  لتÁارة اخلارجJة

  .را الس>يد الرئFسشك
  الس>يد املس�شار احملرتم،

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ضيف ليك ٔ�طمئنمك Oىل يعين مس>تق|ل هذه االتفاقJات وOىل 
كذ¿ مس>تق|ل املقاوالت د¶لنا الوطنية، ابغيت نoٔكد Oىل ٔ�نه  س>تYuاء 
االتفاقJات مع اQول العربية، لك االتفاقJات ا�يل وقعت Oلهيا اململكة املغربية 

، مبعىن )O)C’est asymétriqueىل تعامل Èري املتوازي ÉرÉكز ٔ�ساسا 
Öرسوم مجرÖية  0احYا كنبداو نصدرو ابتداء من الس>نة أ#وىل يعين بــ 

عكس اQول أ#خرى ا�يل Öيكون يعين هاذ إالعفاء بتدرج Oىل مدة د¶ل 
ٕاذن، هاذي وا�د الفرصة ا�يل املقاوÎ املغربية ليك هتيلك . س>نوات 10

  .يب ملتطلبات بطبيعة احلال أ#سواق اQاqليةنفسها، وÂس>تج 
لك الس>يدات  كذ¿ ٔ�طمنئ الس>يد املس�شار احملرتم، ومن qال/

والسادة املس�شار�ن والرٔ�ي العام، ٔ�ن يعين بالد� كتوفر Oىل لك الرشوط 
الرضورية ملوا÷ة هذه االتفاقJات �ني دخولها �زي التنفJذ، مبعىن اك�ن 
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، تدابري )des mesures de sauvegarde(�ٓليات قانونية يه م@ال 
 les mesures(وقائية، واك�ن تدابري كذ¿ ضد إالغراق 

antidumping( ،ولQا�يل بالد� اليوم ابدات كتفعلها مع وا�د العدد ا.  
و ش خنمت ابغيت نoٔكد لمك مس>تق|ال لك االتفاقJات ا�يل احYا مق|لني 

حYا يف الشطر الثاين ٔ�و Oلهيا، س>نقوم بدراسات ق|لية، اليوم راه ا
مفاوضات اQورة الثانية من اتفاقJة التبادل احلر املعمق والشامل مع إالحتاد 

واحلكومة ا#ٓن يه بصدد ٕاOداد ورمبا يف �ٓخر أ#س>بوع سFمت أ#وريب، 
  .إالOالن عن دراسة معمقة وا#7ٓر د¶لها Oىل Øقiصاد الوطين

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

ون�iقل �لسؤال املوVه �لس>يد وز�ر العدل واحلر¶ت حول الشاك¶ت 
  . الكJدية

اللكمة �لسادة املس�شار�ن من الفريق اQس>توري ل³سط السؤال، 
 .تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ار�ن احملرتمني،الس>يدة والسادة املس�ش
  الس>يد الوز�ر،

Éاك�رت qالل الس>نوات أ#qرية ظاهرة خطرية، لها انعاكسات سلبية 
Îىل مسار العداO . ÎهوGدية املعلومة مهنا واJٕان ظاهرة الشاك¶ت الك

املصدر، فعىل الرمغ من ٔ�ن القانون اجلنايئ يعطي احلق �لمترضر بعد ثبوت 
فٕان الشاكية اGهوÎ اليت ترضر مهنا  �راءته من مiابعة صاحب الشاكية،

ٕاداريون ومYتخبون وقضاة ؤ�حصاب مسؤوليات ٔ�مYية، فٕان هذا النوع من 
الشاك¶ت حيرم املترضر�ن من مقiضيات القانون اجلنايئ اليت متنÓه حق 

  .املطالبة  لتعويض
  الس>يد الوز�ر،

ٕان ارتفاع ßس>بة االهتام الباطل تؤدي ٕاىل تنايم مرض اخلوف 
Ø عي، وختلق ٔ�زمة انعدام الثقة، فعندما يتاك�ر االهتام الباطل، فهذاöج

يدل Oىل وجود احنراف ي�Yاىم [شلك قوي يف جممتعنا، يعين ٔ�ن هناك qلل 
يف اGمتع، فلكام زادت ßس>بة ق|ول الرسائل اGهوÎ الباطW، لكام اكنت 

  .عوامل �ٓليات اخللل  رزة وواحضة
لوز�ر، عن تصورمك Öوزارة �لعدل �لÓد من �¿، ßسائلمك، الس>يد ا

�7ٓر الشاك¶ت الكJدية لتقJيدها قانو� [رشوط حتمي أ#شUاص من 
  .تعسفات  طW �كون الهدف مهنا النيل من مسعهتم

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر¶ت
  .هللا الرمحن الرحمي[سم 

ٔ�ريد، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن ٔ�بني ٔ�ن قانون املسطرة اجلنائية يف 
 ل�س>بة  49 ل�س>بة لو�ء املV، املادة  40، املادة 49واملادة  40املادة 

�لو�ء العامون �لمV، يqٔoذوا بثالث �ٓليات اش>تغال مؤسسة النيابة 
  :العامة

  اليت يتلقاها ممن / احلق يف ٕاجناز احملارض؛ا#ٓلية أ#وىل يه احملارض   -

ا#ٓلية الثانية يه الشاك¶ت  ل�س>بة لëٔشUاص ا��ن يدعون وقوع  -
 جرامئ، ٔ�رضار، وما ٕاىل ذ¿؛

ا#ٓلية الثالثة يه �ٓلية الوشا¶ت، ٔ�قول الوشا¶ت، الوشا¶ت معناه  -
 .ٔ�هنا شاك¶ت، لكهنا ال تتضمن هوية من وضعها ٔ�و من ادOاها

نون املسطرة اجلنائية يقول بذ¿، Öيبقى ما هو املoٓل ا�ي يعمتد ٕاذن، قا
مبناس>بة تلقي النيابة العامة Oىل املس>تويني، ما هو املoٓل د¶ل هاذ النوع د¶ل 

 الو7ئق؟
ا�ي ي�|غي ٔ�ن نعمل مجيعا وهو ٔ�ن هناك قضاء النيابة العامة وهناك 

ء Oىل جمرد الشك، قضاء احلمك، قضاء النيابة العامة يترصف ويتحرك بنا
الشك يف ٔ�ن هناك جرمية ما  ش ٔ�نه يoٔمر  لبحث، وميكن ٔ�ن يؤسس Oىل 

ة جرمية ؤ�ن مثذ¿ البحث ٕاما املتابعة ٕاذا قامت قراµن تقول بoٔن هناك 
مرÉكب اجلرمية هو فالن ٔ�و Oالن ٔ�و احلفظ،  ل�س>بة �لمÓامك ٕاهنا ال تقيض 

  .فرس لصاحل املهتمٕاال  ليقني، وح0J اكن هناك شك، فالشك ي 
احملمكة ٕاذا اليت تؤكد Oىل ٔ�ن  286وهنا ٔ�شري ٕاىل مقiضيات الفصل 

ارتoٔت ٔ�ن إالثبات Èري قامئ، قضت بعدم املتابعة ٔ�و قضت  لرباءة، ٔ�شري 
اليت تقول بoٔن احملمكة ال ت³ين مقررها ٕاال بناء  287هنا ٕاىل مقiضيات الفصل 

  .Oىل جحج نوقشت ٔ�ماÇا، حضور¶ وشفهيا
شري ٔ�يضا ٕاىل ٔ�ن املقiضيات اليت Vاءت يف هذا الباب، ا�يل هو �ٔ 

الباب اخلامس ٔ�و القسم اخلامس من القانون اجلنايئ، Vابت وسائل ٕاثبات 
حمددة، اك�ن عند� احملارض و�ددت قميهتا يف اجلنح ويف اجلنا¶ت، اك�ن 

ند� عند� اQليل الكiايب، واك�ن عند� شهادة الشهود، وعند� اخلربة، وع 
  . ٔ�يضا OØرتاف

ٕاذن، ي�|غي ٔ�ن نقول هنا بoٔنه لFس لك وشاية راها ي�|غي Øعتداد هبا 
  .وأ#qذ هبا، ولFس لك وشاية ميكن Éرûها وOدم اعتبارها

  .شكرا
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس>يد املس�شار، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
 جوا�مك، ومبا ٔ�ن جسم القضاء �شهد حرÖية شكرا �لس>يد الوز�ر Oىل

دؤوبة من V�ٔل ٕاصال�ه، فٕاننا نoٔمل ٔ�ن تعاجل احلكومة مسÎٔo الشاك¶ت 
الكJدية اليت Âس>تUدÇا مافJات الفساد لتصفJة خصوÇم من V�ٔل Øنتقام 

  .من ٔ�شUاص مل �سا�روا مصاحل لوبيات الفساد
راها Oالمة حصية هناك qالف فقه�ي حول الرسائل اGهوÎ، بني من �

فرضهتا حرÖية اGمتع، وبني من يعتربها اÝهتااك �لحقوق، Èري ٔ�ن السؤال 
اجلوهري املطروح، ملاذا يمت Øعöد Oىل رسائل جمهوÎ يف وقت تتÁاهل 
السلطات �ٓالف الشاكوى املسWÁ من طرف ٔ�حصاهبا، ٔ�و ت�|اطoٔ يف ٕاجراء 

صة حتقJقات قضائية بناء Oىل التحقJق فهيا؟ وملاذا ال حترك اجلهات اRت
حتقJقات حصفJة، Éكشف جتاوزات قانونية وٕادارية يف Oدة وزارات 
ومؤسسات، يف وقت تتابع الصÓايف وتطالبه  لبYFة واQليل رمغ ٔ�ن العمل 

  إالOاليم Çمته الكشف Oىل مواطن الفساد؟ 
Oلام ٔ�ن Vل الرسائل اGهوÎ ٔ�و الشاك¶ت اGهوÎ الكJدية حترûها 

  .رغبات خفJة وتوظف يف �اÎ تصفJة احلسا ت وØنتقام
ولهذا، نتوVه ٕاليمك، الس>يد الوز�ر، ؤ�نمت ٔ�درى مين، ٔ�ن حتريك املتابعة 
يف حق املواطنني بناء Oىل رسائل جمهوÎ �لكف احملامك وقiا مثينا، qاصة 
عندما تت³ني Oدم حصهتا، دون احلديث عن ما ختلفه من �7ٓر نفس>ية Oىل 

يك به وOىل ٔ�رسته، ٔ#نه يف نظر اGمتع مبجرد حتريك املسطرة يف حقه املش>ت
  .فهو مذنب  لرمغ من �راءته

يا أَيها الَّذين َآمنُوا إِن " ؤ�خمت قويل هذا، [سم هللا الرمحن الرحمي
ا علَى ما جاَءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصْبِحو

ينمنَاد لْتُمصدق هللا العظمي" فَع.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد وز�ر العدل واحلر¶تالس>يد وز�ر العدل واحلر¶ت

يا أَيها " شكرا لمك الس>يد املس�شار ٔ#Ýمك ٔ�وردمت قول هللا تعاىل
 أبِنَب قفَاس اَءكُمج نُوا إِنَآم يننُواالَّذيفَتَب" ٔo|ٔيت ب�oي �Jٕاذن الفاسق ح ،، 

ٔ�و Èري الفاسق ح�J يoٔيت ب�|oٔ ي�|غي التبني، ٕاذن التبني �كون من qالل 
البحث والتحري يف مدى حصة ما يدعي هذا الشخص سواء اكن فاسقا ٔ�و 
Èري فاسق، ومعلوم ٔ�ن أ#مر ح�J يتعلق بوشاية فYحن ال نعمل أ#هلية 

ها �لنيابة العامة، فقد �كون هذا ا�ي قلمت وقد �كون أ#qالقJة ملن و÷ 
Èريه، املهم هو ٔ�ن النيابة العامة مؤمتنة Oىل اQعوى العمومJة اليت تتoٔسس 
Oىل البحث والتحري يف اجلرامئ، و�¿ كام قلت ال ميكن ٔ�بدا اعöد 

 - كام تفضلت-الوشاية دامئا، وال ميكن ٔ�بدا ٕاسقاط الوشاية دامئا، ٔ#ن هناك 
بعض لوبيات الفساد Âس>تعمل الوشاية �ٓلية من �ٓليات إاليقاع ببعض 
أ#�ر¶ء، ولكن ٔ�يضا اك�ن هناك �س فضالء، واك�ن هناك �س غيور�ن 
Oىل وطهنم وغيور�ن Oىل ٔ�مYه ؤ�من املواطنني ا�ي يبلغون عن اجلرامئ 

  .هبذه ا#ٓلية
وبعد  املهم هو ٔ�ن �كون هناك عندك نيابة Oامة وهناك عندك رشطة

ذ¿ عندك قضاء، مؤسسات تقوم  لتحري املطلوب وا�متيزي الرضوري بني 
  .ما هو حق وبني ما هو  طل، وهذا هو التبني ا�ي ذÖرمت

ح�J حتدثمت، الس>يد املس�شار، عام ي�رش يف اجلرائد، ٔ�قول ¿ نتحرى 
يف ٔ�كرث من مYاس>بة، قلنا هذا Oالنية، ولكن معليا نتحرى يف لك ما ي�رش 

 اجلرائد تقريبا، تقول شاك¶ت د¶ل الناس مطلوب من النيابة العامة ٔ�ن يف
تقوم  لبحث يف لك الشاك¶ت اليت تتلقاها، ؤ�ميا نقص يف هذا الباب فهو 

  .تفريط
تتÓدثون عن ما / Oالقة  ٕاليقاع ٔ�و حماوÎ يعين تصفJة احلسا ت ٔ�و 

 ي، من V�ٔلها وVدما ٕاىل ذ¿، هذه أ#ش>ياء من V�ٔلها وVد القضاء، س>يد
  . القضاء من V�ٔل ٔ�ن ميزي بني احلقJقة من الباطل

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر، ٔ�شكرمك Oىل مساهامÉمك

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


