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        333344449999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ماي 6( هـ 1435 رجب 6 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئKس اJلساخلليفة اGٔول ل، محمد فوزي بنعالل الس=يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومخسة ومخسون دقNقة، ابتداءا من الساUة الثانية واSقNقة  ساعتان :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

  .اGٔربعني بعد الزوال
   .م^اقشة اGٔس=ئ\ الشفهية ::::Zدول اGٔعاملZدول اGٔعاملZدول اGٔعاملZدول اGٔعامل

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

        ::::بنعالل، رئKس اجللسةبنعالل، رئKس اجللسةبنعالل، رئKس اجللسةبنعالل، رئKس اجللسةالس=يد محمد فوزي الس=يد محمد فوزي الس=يد محمد فوزي الس=يد محمد فوزي املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  .U�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اSس=تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اجللسة Gٔس=ئ\ السادة اSاxيل Jلس املس�شار�ن، خيصص اJلس هذه 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا

 ،ق�ل الرشوع يف تناول اGٔس=ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول اGٔعامل
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اGٔمني الطالع اJلس Uىل ما Zد من مراسالت 

  .وٕاUال�ت، تفضل الس=يد اGٔمني

        ::::املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اJلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اJلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اJلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اJلس
  .لس=يد الرئKسشكرا ا

  :توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية
املتعلق �Jلس �قkصادي  128.12ٔ�وال، القانون التنظميي رمق 

و�ج�عي والبKيئ بعد �رتKب ا5ٓGر القانونية بناء Uىل القرار الصادر Uىل 
احملال ، و 14/932، حتت Uدد 2014ينا�ر  30اJلس اSس=توري بتارخي 

  Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
من الظهري  2-51نيا، مقرتح قانون �ريم ٕاىل تصحيح وتغيري و�متمي الفصل 

لزتامات والعقود كام ٔ�ضافه القانون رمق �الرشيف املعترب مبثابة قانون 
لظهري �املتعلق �لتبادل �لكرتوين �لمعطيات القانونية املنفذ  53.05

 ـاملوافق ل 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1.07.129مق الرشيف ر
  ، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2007نومفرب  30

 65.00يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  5120.13لثا، مرشوع قانون رمق 
  مبثابة مدونة التغطية الصحية اGٔساس=ية؛

يري و�متمي الظهري الرشيف مبثابة يقيض بتغ  03.14مرشوع قانون رمق رابعا، 
يوليو  27( 1392من جامدى اGٓخرة  15الصادر يف  1.72.184قانون رمق 

  .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972
كام توصلت رئاسة اJلس كذ¯ مبراس\ من الوز�ر امللكف �لعالقات 

مسي، فٕان مع الربملان، خيرب من xاللها اJلس ٔ�نه نظرا الرتباطه ب±شاط ر 
الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية يلمتس تoٔجNل السؤال الفريد 

  .املوZه ٕاىل وزارته ٕاىل Zلسة الحقة
ٔ�ما �ل±س=بة لٔ·س=ئ\ الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس 

  : ماي 6املس�شار�ن ٕاىل ¸اية يوم الثال5ء 
  سؤ�؛  U :27دد اGٔس=ئ\ الشفهية -
 سؤال وا¹د؛ : ةUدد اGٔس=ئ\ الكkابي -
 .جواب وا¹د: Uدد اGٔجوبة الكkابية -

  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
من النظام اSاxيل،  128طبقا ملقkضيات املادة . شكرا �لس=يد اGٔمني

اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس=يد . توصلت الرئاسة بoٔربع طلبات ٕا¹اطة
  .رئKس الفريق

        ::::سعداويسعداويسعداويسعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد ال املس�شار الس=يد عبد امحليد ال املس�شار الس=يد عبد امحليد ال املس�شار الس=يد عبد امحليد ال 
  .شكرا الس=يد الرئKس

  الس=يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
بعد حمنة الصابو ا¿ي ٔ�ث½ت القضاء Uدم رشعيته، يعKش املواطنون يف 
خمتلف املدن حمنة 5نية وبدرZة ٔ�كرب تتعلق حبجز س=ياراهتم ¹اÀ تواZدها 

الوقوف، Uلام ٔ�ننا بطبيعة احلال يف وضعية خمالفة ٔ�و بoٔماÅن ¸ري مسموح فهيا 
ضد خرق القانون ومساند�ن لتنظمي السري واجلوالن iشوارع ؤ�زقة املدن، 

 x16%اصة يف ظل �زايد ٔ�سطول الس=يارات �ملدن الكربى مبا يعادل 
س=نوË، وا¿ي Êس=تدعي هتييء فضاءات ٕالرساء الس=يارات ق�ل ا�لجوء 

U سط احللول املمتث\ يف احلجزi�ٔ ىل س=يارات املواطنني بطرق فقط ٕاىل
ٔ�قرب ٕاىل اخلطف ودون سابق ٕاشعار، مما جيعل ٔ�حصاب الس=يارات 
احملجوزة ي�ساءلون عن مoٓل س=ياراهتم لتبدٔ� ر¹\ املتاعب واجلوالت بني 
إالدارات املعنية لتحر�ر س=ياراهتم، بدءا �لبحث عن ٔ�قسام الرشطة املعنية 

مث التوZه ٕاىل احملجز  ،)Gٔ)dépannageداء الغرامات والتعويض عن 
البÜي الس=تكامل إالجراءات، و�زداد اGٔمور تعقNدا ٕاذا اكن املعين �Gٔمر 
¸ري قاطن �ملدينة اليت مت فهيا احلجز ٔ�و Ë�ٔم العطل، �هيك عن �لزتامات 

  . الشخصية والعائلية لصاحب الس=يارة احملجوزة
تطو�ر هذا يقع هذا يف ظل مدونة السري اجلديدة اليت تoٔسست Uىل 

ميكن ا�لجوء ٕاىل صيغ  الالقطاع يف ٕاطار التوازن بني احلقوق والواج�ات، ف
م½سطة تضمن �ÜوÀ حقها يف الغرامة دون xلق مkاعب �لمواطنني، Uلام 
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ٔ�ن معظم اGٔماÅن اليت يمت فهيا احلجز تفkقد ٕاىل Uالمة ال�شو�ر اليت تفNد م^ع 
  . التوقف ٔ�و الوقوف

لية طرح ال�ساؤل حول املرشوعية القانونية كام ãس=توجب هذه إالشاك
حلجز مæ الغري دون قرار قضايئ، Uلام ٔ�ن ضامنة ٔ�داء الغرامة عن طريق 

  . حمصل اSيون ٔ�و مصاحل وزارة النقل اçتصة ممك^ة لهذا
ولهذا، ندعو ٕاىل ٕاUادة النظر يف هذه إالجراءات التنظميية Uرب ا�لجوء 

ين �حلجز يف Uني املاكن ٔ�و Uرب مراس\ من ٕاىل ãسجيل خمالفات يؤدهيا املع
  . اجلهات اçتصة، كام هو معمول به يف خمالفات السري املسê\ �لرادار

  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس=يد رئKس الفريق

ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لفريق املوايل، Êرسين ٔ�ن ٔ�رحب مبجموUة 
م تالمNذ وتلميذات مدارس املعرفة والتنو�ر التالمNذ احلارض�ن معنا، مهن

5نيا، تالمNذ الفوج الثاين من تالمذة مؤسسة . �لتعلمي اخلصويص ب�رة
و5لثا، وx�ٔريا تالمذة مؤسسة فالح فاس �لتعلمي . الغزالن ا¿هبية �لق^يطرة

  .اخلصويص بفاس
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة لفريق التòالف �شرتايك

        ::::ا�لطيف ٔ�معوا�لطيف ٔ�معوا�لطيف ٔ�معوا�لطيف ٔ�معو    املس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبد
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء احملرتمني،
ٕا¹اطة اJلس Uلام اليت نود ٔ�ن نلفت �ن��اه ٕاóهيا تتعلق مبسؤولي�^ا 

يoٔمر� �الضطالع مبهام  2011دس=تور . مجيعا مكس�شار�ن يف الغرفة الثانية
ت انتقالية ملدة مطلوبة من Z�ٔل تزنيل اSس=تور وتoٔسKس ووضع املؤسسا

املرتبطة به، ٔ�مر� �الش=تغال Gٔداء دور� يف نظام تعدد الغرفkني، يف نظام 
ثنائية الغرف الربملانية، فٕاذا بنا ùش=تغل iشلك امجليع ي�ساءل Uىل ٕاطاره 

  . الصحيح
اكن من املفروض ٔ�ن نبادر ٕاىل وضع قانوننا اSاxيل، واJلس وجلنة 

يل وË�ٔم، فهيoٔت قانو� العدل وال�رشيع بذلت جمهودا ج�ارا xالل ليا
مضبوطا، ٕاال ٔ�نه رفع �قصا ٕاىل الغرفة اSس=تورية بعد املصادقة Uليه، اليشء 
ا¿ي جعلها �رفض حىت اSخول ٕاىل معاجلته، فoٔعيد ٕالينا ٕ�شارات قوية 

  . تظهر من xالل صيا¸ة القرار القضايئ اSس=توري ا¿ي ٔ�حNل Uلينا
لقانون اSاxيل، و�ل ٕاجامع ف�ذل جمهود مرة ٔ�خرى، فoٔعيدت صيا¸ة ا

لك ٔ�عضاء اجللسة، فoٔحNل Uىل Zلس�^ا �لبت فNه واملصادقة، فٕاذا به 
من الزتاماتنا جتاه الشعب املغريب ٔ�ن نؤدي وظيفkنا يف تزنيل . يتoٔخر ويتoٔخر

اSس=تور، والعمل Uىل جعل الغرفة الثانية تضطلع بدورها الوارد يف 
  . اSس=تور

فNه ٕاشارة  �نتقايل لهذه الغرفة،ال اGٔداء ٕان لك تxٔoري يف تصحيح جم
 ٕاىل ٔ�ن الغرفة ٔ�رادت لنفسها ٔ�ن تبقى يف ظل الظروف اليت ٔ�سست فهيا،

ا¿ي اس�^فذ  96ويف ظل ما اكن اSس=تور ا¿ي 5�ٔر Uليه املغاربة دس=تور 
 .لك مقوماته

مفوقف^ا و�ردد� يفرس �رفضنا املشاركة الفعلية يف تزنيل اSس=تور، من 
مفن �ب املسؤولية يف فريق^ا نتحمل . �رتKب ٔ�وضاعنا اSاxلية xالل

املسؤولية لنقول بoٔننا نطالب وٕ�حلاح من املسؤولني عن الغرفة الثانية 
بعرض القانون اSاxيل �لمصادقة يف ٔ�قرب اZٓGال، حىت �كون قد ٔ�دينا 

فهيا واج�نا، وكنا ٔ�وفNاء يف املهمة اليت ٔ�ولكت لنا حبمك اSس=تور، ل±ش=تغل 
  .ٕاىل ٔ�ن يمت انت�اب اJلس الحقا

  .وشكرا

  ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق اGٔصاÀ واملعارصة، تفضل الس=يد رئKس الفريق

        ::::املس�شار الس=يد عبد  احلكمي ب±شاماملس�شار الس=يد عبد  احلكمي ب±شاماملس�شار الس=يد عبد  احلكمي ب±شاماملس�شار الس=يد عبد  احلكمي ب±شامشششش
  .شكرا الس=يد الرئKس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
�ون حبق^ا اSس=توري يف تقدمي إال¹اطة نعم، الس=يد الرئKس، م�ش½ 

حىت ولو ٔ�رص الس=يد رئKس احلكومة Uىل ٔ�ن يرضب طوقا من احلديد 
والفوالذ Uىل جملس املس�شار�ن وم^ع املغاربة من مkابعة فقرة إال¹اطة من 

  .xالل التلفزيون العمويم
إال¹اطة ا�يل ابغينا نثريو اليوم، الس=يد الرئKس، تتعلق مبوضوع طارئ، 

  . ىن دخNل Uىل السا¹ة الس=ياس=ية الوطنيةمبع
هاذ الصباح، الس=يد الرئKس، و�نا لمك �مس فريق اGٔصاÀ واملعارصة 

ة مراس\ رمسية، كنطلبو فهيا من املكkب �ش يدراج مكوضوع جللس
\ الشهرية املق�\، ؤ�رجو من زماليئ يف الفرق الربملانية ٔ�ن Êساندو� املسائ

ا، يتعلق مبفهوم اSوÀ العميقة يف خطاب الس=يد �ش يدرج موضوع �م Zد
رئKس احلكومة، مفهوم اSوÀ العميقة يف خطاب الس=يد رئKس احلكومة، 

ورمبا -اUالش؟ Gٔن هاذ املفهوم ٔ�صبح تدرجييا من بني املفاهمي اGٔساس=ية 
اليت تؤطر فهم ومعل وتدبري الس=يد رئKس احلكومة لشؤون  - املفصلية

  .هوم x�ٔذ يف اGٓونة اxGٔرية، بدا Åياxذ املعىن دËلو تدرجييااملغاربة، وهاذ املف 
املعىن اGٔول، �ش ما منش=يوش بعيد يف التارخي، اس=متعنا ليه ¹ني ٔ�دىل 
الس=يد رئKس احلكومة، م�ارشة بعد �نت�ا�ت اجلزئية دËل س=يدي ٕافين، 
بترصحي يقول فNه، وهذا موثق، بoٔن الن�êNة دËل انت�ا�ت س=يدي ٕافين 

 ٓ لت �لحزب ا¿ي �ٓلت ٕاليه، Gٔنه وقع رشاء ا¿مم، ووقع iس½ب ٔ�ذ�ب �
  . السلطة، والس=يد وز�ر اSاxلية ¹ارض، امحلد �
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وبغض النظر عن ما يف هاذ الترصحي من احkقار �لمواطنني يف س=يدي 
ٕافين، Gٔن املواطنني يف س=يدي ٕافين ٔ�رشف من ٔ�ن يمت رشاء ذممهم، ولكن 

كKس=تعملوا رئKس احلكومة، Êس=توجب م^ا ٔ�ن  مفهوم ٔ�ذ�ب السلطة ا�يل
. نطرح Uالمة اس=تفهام، وحق^ا يف ٔ�ن نعرف اشكون هام هاذ ٔ�ذ�ب السلطة

ؤ�� ó�ٔمتس من الس=يد وز�ر اSاxلية احملرتم ٔ�ن يوحض لكام ٔ�تيحت � فرصة 
  .التوضيح

مفهوم اSوÀ العميقة، تقال كذ¯ من xالل االهتامات ا�يل بدا الس=يد 
ومة Åيو�ها يف الفرتة اxGٔرية ميينا وشامال، وÅيوزعها يف لك رئKس احلك

�جتاهات، خصوصا مبناس=بة مقkل الطالب رمحة هللا Uليه اليس 
احلس=ناوي، حبيث هامج املعارضة يف لك �جتاهات، وهامج املعارضة �لك 
ٔ�طيافها، واصفا العمل ا¿ي تقوم به بoٔقدح النعوت، واكن خياطب الرفNق 

خياطب من xال� اكفة مكو�ت املعارضة، املعارضة كتعيف، دعيدUة، و 
إالدارة فاسدة، ٔ�ذ�ب السلطة، املعطلون عندمه xلل عقيل، الصòافة 
كذابة و�عت املاãش، رZال اGٔعامل حساس½Nة، مفهوم اSوÀ العميقة، اGٓن 

  .كKس=توجب طرح سؤال Uىل رZل اSوÀ الثاين يف اSوÀ املغربية
ن ال نؤاxذ رئKس احلكومة ٔ�نه x�ٔذ الطا�رة وامىش قدم و¿¯ �ريد، حن

واجب العزاء، لو اكن x�ٔذ الطا�رة وقدم واجب العزاء لعرشات القkىل يف 
¹ادثة تKشاك ولعدد من املواطنني ا�يل Åميوتوا هنا وهنا، لو اكن x�ٔذ الطا�رة 

  . ولو Uىل حساب املال العام ما اكن ¹�ٔدا ليعرتض
احلكومة اGٓن يف هذه احللقة املفصلية من  ومطلوب من الس=يد رئKس

!رخينا ٔ�نه هيمت ٕ�شاUة ثقافة �س=تقرار والسمل �ج�عي، ال ٔ�ن ينفخ يف 
فربا�ر ف" Êش=به معلية  20رماد النار �س=تدUاء و�لتلوحي �س=تدUاء حركة 

 .ابزتاز كربى يتعرض لها جممتعنا ودولتنا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . د رئKس الفريقشكرا الس=ي

  .اللكمة �لفريق �س=تقاليل، اليس اGٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصاري
  .شكرا الس=يد الرئKس

لقد �ٓلينا، يف الفريق �س=تقاليل ٔ�و قرر� يف الفريق �س=تقاليل ٔ�ن 
نتقدم ¹�ٕاطة رمغ Uلمنا بoٔن إال¹اطة ٔ�صبحت م^ذ ٔ�سابيع حمارصة بني 

فذ ٕاىل مسامع املغاربة، وذ¯ ٕاساك! لصوت الربملان Zدران هذه الق�ة وال تن
  . ا¿ي هو املمثل الرشعي عن اGٔمة

و�لتايل، فإال¹اطة اليوم اليت نقد�ا، ويه تتعلق �حkضان مدينة 
الناظور، كام يعمل امجليع، �رZا� سK%ئيا هيمت �¿اÅرة املشرتكة، وذ¯ يف 

ة، ٔ�ال وهو الس=يد وز�ر ùسخته الثالثة حتت رئاسة عضو يف احلكوم
  . ال�شغيل

وٕاذ كنا ٔ�ساسا ùشجع م�ل هذه املبادرات الف^ية والثقافNة، فٕاننا يف 
الفريق �س=تقاليل نندد Uاليا مبشاركة وفد ٕاس=باين يف هذا املهرZان، وذ¯ 
بضمه لشخصني م^اوئني لو¹دتنا الرتابية، ويتعلق اGٔمر �لك من املسميني 

 José(وخويس شوùسزي ) Carlos Iglesias(اكرلوس ٔ�¸لس=ياس 
Sanchez ( نS طرو¹ة �نفصاليني منGٔ ا��4ن يعرفان بدمعهام الك�ري

  .الشعب املغريب
و�لتايل، ويف الوقت ا¿ي جتتاز فNه قضية و¹دتنا الرتابية وضعا ¸ري 
مس=بوق، ùسêل ٔ�ن �رZا� �رئاسة وز�ر يف احلكومة Êس=تضيف هؤالء 

رتابية، واGٔدىه واGٔمر ٔ�ن الس=يد الوز�ر عوض املتoٓمر�ن Uىل و¹دتنا ال
التêاوب مع احêkاZات الفاUلني احملليني ا¿�ن تظاهروا ضد هذه املشاركة، 
¹اول تقدمي مربرات واهية Gٔهنام لKس ضد و¹دة املغرب، وذ¯ يف تناقض 
صارخ مع ترصحي سابق قدمه الس=يد الوز�ر نفسه ٕال¹دى اجلرائد 

  .إاللكرتونية
ر املهرZان، ٔ�كرث من ذا وذاك، رصح ٔ�نه لو توفر � اSمع كام ٔ�ن مد�

صاحب ) Javier    Bardem(الاكيف لاكن قد اس=تق�ل املدعو xافري �ردمي 
  .الوصف الشهري �لمغرب، ا¿ي xلف ردود فعل سلبية يف اSاxل واخلارج

  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .شكرا �لس=يد رئKس الفريق

 الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه ùرشع اGٓن يف معاجلة اGٔس=ئ\
لقطاUات : سؤ� مهنا �ٓنيا مو�ا 13سؤ�،  19اجللسة، وUددها 

ٔ�س=ئ\ Uادية مو�ة للك من قطاUات  6اSاxلية، الصòة، الطاقة، و
  .اSاxلية، اGٔوقاف، والسكىن

ùس=هتل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �Gٔس=ئ\ املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر 
هناك و¹دة املوضوع يف . موضوع العنف �جلامعات املغربيةاSاxلية حول 

ٕاذن ما اك�ن .. ٔ�س=ئ\، هناك و¹دة املوضوع، الس=يد وز�ر اSاxلية 6
  . ٕاشاكل �ل±س=بة �لسؤال

. ٕاذن، السؤال اGٓين اGٔول موضوUه ظاهرة العنف �جلامعة املغربية
 .سؤال، تفضلاللكمة ¹Gٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي ال 

        ::::املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس=يد الرئKس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  الس=يد الوز�ر،
ãشهد العديد من اجلامعات املغربية من ¹ني Gٓخر ¹�ٔداث عنف 
خطرية بني الفصائل الطالبية، وصل مداها ٕاىل تصفNة جسدية كام وقع 

  . مؤخرا بفاس
ون �قوس اخلطر من حتول اجلامعة فلك اGٔوساط اجلامعية واخلرباء يدق
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من حقل لتخرجي النخب ٕاىل مNدان العنف ا¿ي ٔ�صبحت تعKشه خمتلف 
مرافق املؤسسات التابعة لوزارة التعلمي العايل حترم فAة عريضة اليت ال ت±متي 

  . Gٔي تيار من مواص\ دراساهتا يف ٔ�من ؤ�مان
س��kذوهنا جلعل ما يه التدابري اليت : وUليه ùسائلمك، الس=يد الوز�ر

احلرم اجلامعي فضاء �لعمل واملعرفة، تتخرج مهنا كفاءات وخنب، ال مرس¹ا 
لتصارع إاليديولوجNات والتصفNات اجلسدية وتصفNة احلسا�ت بني الفصائل 

  الطالبية؟
  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  .ضل يس ماكوياللكمة �لفريق �س=تقاليل، تف

        ::::املس�شار الس=يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس=يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس=يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس=يد عبد الغين ماكوي
  الس=يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  اGٔخت وإالخوان املس�شار�ن،
تعترب ظاهرة العنف يف جممتعنا iشلك Uام، وداxل احلرم اجلامعي 
iشلك xاص، من الظواهر اخلطرية اليت هتدد ٔ�من اJمتع يف اس=تقراره 

  . ؤ�م^ه
اجلامعي مبدينة فاس من عنف يف صفوف  وما وقع مؤخرا بوسط احلرم

الطلبة، واليت ٔ�دى ٕاىل مقkل شاب يف مقkبل العمر جيعلنا من هذا املنرب 
ندق وبقوة �قوس اخلطر لوقف م�ل هذا الزنيف، وٕاجراء حبث شامل 
ومعيق �لوقوف Uىل ٔ�س=باب ومس½�ات هذه الظاهرة، وxاصة يف وسط 

ء �لرتبية والتكو�ن البحث العلمي احلرم اجلامعي، ا¿ي من املفرتض ٔ�نه فضا
والتنافس املعريف بني اكفة الطلبة، مما Êس=تدعي تضافر �ود مجيع الفعاليات 
ومكو�ت اجلامعة واJمتع املدين واملؤسسات والقطاUات الرمسية و¸ريها 
الس=تعادة اجلامعة واملؤسسات العلمية ماك�هتا لتلعب اSور املنوط هبا يف 

شعاع العمل واملعرفة ملواÅبة التحوالت والتطورات العاملية �ربية اGٔجNال، وإ 
  .Uىل مس=توى البحث العلمي والثقايف واملعريف

  : ¿ا ùسائلمك، الس=يد الوز�ر
ما يه التدابري املزمع اختاذها لوضع ¹د �لعنف iشلك Uام وتطهري  -

 جممتعنا من اكفة مظاهر ؤ�شاكل العنف؟
وت��ع اGٔس=باب املؤدية ٕاىل وهل هناك تفكري يف ٕا¹داث xلية لرصد  -

ظهور م�ل هذه السلوÅيات �حنرافNة اSخU \Nىل جممتعنا وتقومي املسار 
  التعلميي وتقويته وتلميعه؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لفريق التòالف �شرتايك، تفضل اليس ٔ�معو

        ::::املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�اكد ال متر س=نة ٕاال وùسêل ¹دوث عنف داxل احلرم اجلامعي، من 
الطبيعي ٔ�ن �كون الفضاء اجلامعي فضاء �لحوار واملشادات واJادالت، لكنا 

  . �ربK^ا يف هذا الفضاء
رواح داxل هذا احلوار بني ولكن ٔ�ن تتطور اGٔمور ٕاىل سقوط �ٔ 

فصائل ؤ�خرى، اGٔمر حيمتل التoٔويل، الس=يد الوز�ر، Uىل Uدة وا�ات، 
واGٓخر يؤدي  ،تoٔويل س=يايس يؤدي �لبعض �لòديث عن جرمية س=ياس=ية

ٕاىل البحث عن جرمية ان�شار العنف ا¿ي ان�رش يف اJمتع املغريب يف 
لتصادم خمتلف الفAات من  الس=نوات اxGٔرية، واGٓخرون يعتربونه ان�شارا

 .Z�ٔل فرض رٔ�ي Uىل اGٓخر
ا¿ي هيمنا هو ٔ�ن اجلامعة كفضاء �لحوار والعمل واملعرفة، مفن حق^ا ٔ�ن 

ملاذا اSوÀ املغربية مل تتوفق يف معاجلة الفضاء اجلامعي وحتديد : ن�ساءل
  ظاهرة العنف؟ 

  من املس=تفNد من هذا النوع من اجلرامئ؟ : من حق^ا ٔ�ن ن�ساءل
من حق^ا ٔ�ن �ربط هذا �çاض ا¿ي يعرفه، لKس فقط املغرب، ولكن 
حىت اSول اJاورة واملغرب ¹افظ دامئا Uىل مظهره وUىل توازنه ٕاىل درZة 

  .احلديث عن �س=تJ^اء يف معاجلته �لحرااكت
ف4¯، ملا ùسائلمك Åوز�ر �Üاxلية، متثلون اSوÀ، فٕاننا خناف �لفعل 

هرة ٕاىل مس=توى يصعب التحمك فهيا، Gٔهنا خترج عن ٔ�ن تتحول هذه الظا
اجلرامئ العادية، وخترج عن اجلرامئ اJمتعية، وتدxل يف xانة اجلرامئ الناجتة 
عن اخkالف يف الفكر والرؤى والتصور، قد نق�لها xارج اجلامعة، حصلت 
xارج اجلامعة Gٔغراض س=ياس=ية واحضة، ولكن ٔ�ن تن½�ق عن اجلامعة، 

هييoٔ مس=تق�ل البالد، فهذا يشء Êس=تدعي م^مك التوقف حبزم حNث يتحول و 
وجبرٔ�ة من Z�ٔل بلورة س=ياسة اGٔمن اجلامعي محلاية اجليل من هذا النوع من 

  .الرصاUات
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق الفNدرايل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد العريب ¹½يشاملس�شار الس=يد العريب ¹½يشاملس�شار الس=يد العريب ¹½يشاملس�شار الس=يد العريب ¹½يش
  .شكرا

  الس=يد الرئKس،
  ،الس=يد الوز�ر
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�ل±س=بة �لفريق الفNدرايل، العنف ال خيزتل يف احلرم اجلامعي فقط، بل 
Oٔمكoا ملحوظا لظواهر اجلرمية، . هيم جممتعنا بUو¿¯، ف�الد� تعرف ارتفا

حNث تعددت ¹االت الرسقة وال±شل والتعرض �لمواطنات واملواطنني يف 
ص املهلوسة يف واحضة اóهنار، وان�شار العنف، وتفيش بيع اçدرات واGٔقرا

العديد من اGٔماÅن، خصوصا ٔ�مام املؤسسات التعلميية، حىت ٔ�حضى الناس 
يف العديد من املناطق ال يعرفون Åيف يتعاÊشون مع حوادث ٕاجرامNة 

  .م�سلس\ وبoٔشاكل و�ٓليات مkطورة
ومل ãسمل اجلامعات واGٔماÅن احمليطة هبا من حوادث عنف مؤسفة، راح 

ينات Uدد من الطلبة، عوض ٔ�ن �كون فضاء حضيهتا م^ذ س=نوات ال�سع 
�لنقاش اSميقراطي يف ٕاطار ا¹رتام تدبري �خkالف، حNث ùسêل كفريق 

  . اس�^اكر� وجشبنا للك ممارسات العنف Ë�ٔ اكن مصدره
لقد Åرست هذه الظواهر إالجرامNة شعورا Sى املواطنات واملواطنني 

م الطمoٔنK^ة، وانطالقا من Åون بتفامق العنف �لك ٔ�شاك� وتنايم ¹االت انعدا
اGٔمن مبختلف ٔ�بعاده، يف اJالني العام واخلاص، Êشلك عنرصا حNوË محلاية 
اJمتع واجلامعة وٕاقرار التقدم الشامل وتطور املواطنة، فٕاننا ùسائلمك، الس=يد 
الوز�ر، عن إالجراءات اليت س��kذوهنا  لضامن اGٔمن يف الفضاءات العامة 

  ا يف الفضاء اجلامعي؟ واخلاصة، خصوص
وما يه خطتمك لوقف بيع واس=هتالك اçدرات والقرقويب، xاصة ؤ�ن 
بعض نقط البيع ٔ�حضت قارة ومعروفة Sى امجليع، خصوصا ٔ�مام املؤسسات 

  التعلميية؟ 
 .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .حرار، تفضل الس=يد الرئKساللكمة لفريق التجمع الوطين ل·ٔ 

        ::::املس�شار الس=يد املعطي بنقدوراملس�شار الس=يد املعطي بنقدوراملس�شار الس=يد املعطي بنقدوراملس�شار الس=يد املعطي بنقدور
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الوز�ر،
  اGٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

5�ٔر مقkل الطالب احلس=ناوي رمحه هللا داxل احلرم اجلامعي مبدينة 
 ٔ�صبحت ãشهده اجلامعات املغربية فاس ردود فعل واسعة، خصوصا ف"

من ٔ�جواء احkقان، ومن تصاUد خطري �لموا�ات اSامNة بني الفصائل 
الطالبية، وهذا ما جيعل امجليع يطرح ٔ�كرث من Uالمة اس=تفهام عن دوافع 

  . ؤ�س=باب ان�شار هذه الظاهرة بني الطالب
 ٕان الفضاء اجلامعي هو فضاء �لعمل والتحصيل، وم^رب لالخkالف

واحلوار يف جو ãسوده اSميقراطية وتق�ل الرٔ�ي اGٓخر، وهو ٔ�يضا ماكن 
لتكو�ن ٔ�طر مغرب الغد، لكن ٕاذا حتول ٕاىل سا¹ة لٔ·فاكر املتطرفة فٕانه 
س=يغدو سا¹ة حلرب ظالمNة س=تعمل Uىل ٕانتاج املزيد من العنف 

  . والتطرف
وهنا ¿ا، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت س��kذ

�لòد من هذه الظاهرة، وهل �Sمك ٔ�ي خمطط اس=تعêايل مبعية القطاUات 
الوزارية املعنية لٕالسهام يف ٕارساء �رسانة فكرية وù�ٔشطة Zامعية موازية 

  كفN\ مبوا�ة لك فكر ظاليم جير ٕاىل العنف؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .املعارصةاللكمة لفريق اGٔصاÀ و 

        ::::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 الرئKس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،
  الس=يدة املس�شارة، 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

يف الواقع من املؤسف Zدا ٔ�ن نتòدث عن العنف يف اجلامعة، Gٔن 
ارة �لعمل واملعرفة، هذا الفضاء العمويم ا¿ي شلك !رخييا يف املغرب م^

واكن فضاء ¹اضنا �لحوار والتعاÊش بني خمتلف التيارات الفكرية والثقافNة 
  . والس=ياس=ية، فضاء طبيعيا ٕالنتاج املعرفة واحلرية وإالبداع

ٕان ¹ادثة مقkل الطالب احلس=ناوي وما س=بقها من ا¹رتاب واصطفاف 
ساؤل حول Zذور واقkتال يف كثري من اجلامعات املغربية، تدعو� ٕاىل ال� 

ؤ�س=باب هذه الظاهرة اليت ارتبطت خبطاب التطرف، ٔ�قول خطاب 
  . ٕان خماطر تفامق هذه الظاهرة هيدد سالمة ؤ�من الوطن. التطرف وإالقصاء

�ملناس=بة، ف�امس فريق اGٔصاÀ واملعارصة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم بoٔحر التعازي 
و مغريب، Gٔن هاذ ٕاىل اGٔرسة امللكومة يف هذا إال�ن، فهو ق�ل لك يشء فه

الس=يد ا�يل مات راه مغريب، ق�ل ٔ�ن ي±متي ٕاىل هذا الفصيل ٔ�و ذاك، فهذا 
  . مغريب قkل ¸درا داxل احلرم اجلامعي

و�لتايل، فoٔقول برصا¹ة مفن العيب ٔ�ن Êس=تغل موت هذا القkيل من 
ٔ�ي طرف س=يايس، Gٔن هذي وا¹د الاكرثة، هذي وا¹د احلادثة مؤملة، ال 

ممنوع Uلينا مكغاربة �ش  .س=ياس=يا من ٔ�ي طرف اكن ميكن ٔ�ن ãس=تغل
ùس=تغلو هاذ املصيبة من ٔ�ي طرف اكن، يف هاذ الوقت جيب Uلينا مجيعا، 
نقول مجيعا، حكومة، ٔ�حزاب س=ياس=ية، جممتع مدين، ٔ�ن نطرح Uىل 
ٔ�نفس=نا، Uىل Zامعتنا، ٔ�س=ئ\ Åبرية Zدا ليك جنيب عهنا بصفة جامعية، هاذ 

  . قع يف Zامعاتنا يومNااGٔس=ئ\ مرتبطة مبا ي
�خلصوص كام قال إالخوان، ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن �كون ٔ�زمة .. ال ميكن

اجلامعة مبنoٔى عن ٔ�زمة Uامة يؤطرها داxل املغرب هاذ اخلطاب املتطرف، 
هاذ اخلطاب ا�يل عندو مرجعيات دËل التطرف، وهاذ الثقافة دËل 
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كن ٔ�ن تفرخ ٕاال التطرف ال ميكن ٔ�ن تفرخ ٕاال هاذ �قkتال، وال مي
  .إالرهاب، وال ميكن ٔ�ن تفرخ ٕاال �غتياالت

يف ٕاشاكلية هاذ اخلطاب املتطرف  هٕاذن، اGٔساس دËل هاذ اليش لك
ا¿ي بدٔ�� ùس=تورده من ٔ�قطار، مايش ¸ري جنيبوه، نالحظه يف العامل 

  .إالساليم هذه الس=نوات اxGٔرية
  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . س=يد املس�شار احملرتمشكرا ال 

  .دقNقة، تفضلوا 18اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا �لمنصة يف 

        ::::الس=يد محمد حصاد، وز�ر اSاxليةالس=يد محمد حصاد، وز�ر اSاxليةالس=يد محمد حصاد، وز�ر اSاxليةالس=يد محمد حصاد، وز�ر اSاxلية
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

ق�ل التطرق ٕاىل ا¹Gٔداث ا�يل عرفهتا Zامعة فاس، البد من الرجوع 
¹�ٔداث شAKا ما لهاذ الس=نة اSراس=ية �ش نعطيمك بعض املعطيات حول 

  .العنف ا�يل عرفهتا اجلامعات املغربية م^ذ بداية هاذ الس=نة اجلامعية
Zامعة ومعهد  30فoٔوال، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن من ٔ�صل ٔ�كرث من 

�لتكو�ن العايل، فاملشالك اGٔم^ية ممركزة يف مخسة دËل املدن، مايش ٔ�كرث، 
ما اكي±N±ش يف  ما اكي±ش مشالك يف اSار البيضاء، ما اكيناش يف الر�ط،

بين مالل، ما اكي±N±ش يف �ٓسفي، اكينني يف مخسة املدن، هام ٔ�اكد�ر، 
مراUش، فاس، الق^يطرة، ومارتيل، وبصفة ٔ�قل ميكن �زيدو Uلهيم !زة 
وسطات يف بداية الس=نة، هاذو هام ا�يل عند� فهيم مشالك، اجلامعات 

ورامك كتعرفو ٔ�ن  اGٔخرى امحلد � واملعاهد اGٔخرى اSراسة Uادية Zدا،
هاذ املشالك اGٔم^ية ما ZاËش من الطلبة Uلك، Zاية من بعض ا�يل ميكن 
ùسميومه �مجلاUات وال الفصائل وال ا�يل ابغيتو Zد مkطرفة، البعض مهنم 

  .Zد مkطرفة، وفكر ٕايديولوW يعين معني
غنعطيمك بعض إالجراءات ا�يل مت اختاذها ق�ل، وùشوفو مع هاذ 

ها، مفع ذ¯ هاذ الفصائل ك�س=متر يف العنف دËلها ويف إالجراءات لك 
  .موا�ة التòدي

¹ادثة، ¹ادثة  20ففي ٔ�اكد�ر، م^ذ بداية الس=نة عرفت ٔ�كرث من 
يعين حوادث .. عنف، يعين ميل كنتلكم Uىل ¹ادثة، مايش وقفات وال

اGٔفراد من القوات العمومNة، هاذ اليش يف  �10لعنف، ٔ�سفرت عن ٕاصابة 
طالب، اUالش كنعطي هاذ اGٔرقام؟ �ش  57بو¹دها، واعتقال  ٔ�اكد�ر

) ã)malgréشوفوا Uىل ٔ�ن مايش مشلك دËل �عتقاالت وال هذا، 
�عتقاالت الناس مازال كزييدوا يف التطرف دËهلم Gٔن عندمه وا¹د 

مهنم معتقلني يف انتظار احملامكة  11اGٔفاكر xاصة Zدا، ويف ٔ�اكد�ر مازال 
  .ادËهلم طبع

اكنت هناك مخس حوادث عنف، ٔ�سفرت كذ¯ عن  ،يف مراUش
دËل الطلبة، ما زالني  8ٕاصابة ثالثة من ٔ�فراد القوات العمومNة، واعتقال 

حلد اGٓن موجود�ن رهن �عتقال، و�ٓخر ا¹Gٔداث رمبا راك امسعتو هبا، 
يه ا�يل وقعت يوم امجلعة املايض، ¹ني مت ٕاصابة طالب جبروح بليغة، 

 .ملر�كب دËل هاذ العملية هذي، مازال رهن �عتقال كذ¯وهاذ ا
من  ¹3االت دËل العنف، ٔ�سفرت عن جرح  4يف فاس، اكنت هناك 

القوات العمومNة، ومن طبيعة احلال، ومع اكمل اGٔسف، �ٓخر هاذ احلاالت 
ٔ��ريل املايض، واليت ٔ�سفرت عن قkل الطالب  24يه اليت وقعت يوم 
  .تدxل بعض السادة النواب احلس=ناوي، كام Zاء يف

خشص طالب، مازال  50ويف فاس و¹دها كذ¯، مت ٕايقاف ٔ�زيد من 
طالب ا�يل خرجوا Uىل ميكن نقولو حىت Uىل  20مهنم رهن �عتقال،  20

يعين هباذ الترصفات ا�يل ما عندها حىت يش Uالقة ... حNاهتم، Gٔن هذي
ا�يل مرتبطني  8مهنم ومن هاذ العرش�ن ا�يل رهن �عتقال، . �جلامعات

  .وحمامكني من Z�ٔل قkل هاذ الطالب احلس=ناوي
يف مارتيل، اكنت ¹ادثة وا¹دة، وامحلد �، توقفت من بعد، ولكن 
هاذ احلادثة اكنت �مة، Gٔهنا ختللهتا قطع الطريق الرئKس=ية ا�يل ¸ادية 

ة طلب 9ملارتيل، وريم القوات العمومNة �حلêارة، وUىل ٕا]ر هذا مت تقدمي 
  .�لعداÀ، وقد حومكوا مجيعا

 60ٔ�و  �50ل±س=بة لتازة، كذ¯ فهيا بعض املشالك، فNصل صغري، 
وا¹د مازال حلد اليوم، مازالني بعض التحراكت Åمينعوا وا¹د ٔ�لفني طالب 
�ش يقوموا �Sراسات دËهلم العادية، وكنقولها من هنا من هاذ املنرب ¸ادي 

نت�ذو إالجراءات �ش اSراسة �رجع نت�ذو املسؤولية دËلنا، و¸ادي 
  .Jراها العادي

ٔ�ما ما وقع يف فاس، فراه لكيش Zا يف التدxل دËل إالخوان لكهم، 
لكيش Åيعرفوه، ٔ�ن اكنت هناك تظاهرة مرتق�ة يف متا، واكن هاذ الفصيل، 
وxا ùسموه القاUدي، ملا Uمل هباذ التظاهرة، جفند نقولو القوات دËلو �ش 

وا هاذ املاكن ا�يل اكن فNه هاذ التظاهرة، واكن عن س=بق جييو هيامج
ٕارصار، مايش امسيتو، مايش عفوي، وهاذ املسÀٔo كزتيد من يف احملامكة 

  .دËهلم، وغتكون ضد هاذ الناس هاذو ا�يل قاموا هباذ العمليات هاذو
بعد هاذ احلادث م�ارشة، وبعدما بلغ ٕاىل Uمل ZالÀ املæ هباذ احلادث، 

ر ZالÀ املæ م�ارشة هو اختاذ إالجراءات الالزمة، �ش م�ل هاذ فاكن ٔ�م
  .املسائل ما تتكررش

مفبارشة بعد هاذ التعل"ت، واكنت هناك Uدة اج�Uات بKين وبني 
الس=يد وز�ر التعلمي العايل، وxلصنا خلالصة وا¹دة، ويه ٔ�ن ا�يل الزم 

وال السلطات وا�يل �م هو ٔ�ن لك السلطات، ال املسؤولني اجلامعني 
احمللية، وال اGٔمن، خصهم يتدxلوا يف الوقت املناسب، Gٔن يف الغالب ا�يل 
اكن Åيوقع ق�ل، رامك كتعرفوه، هو ٔ�ن كنعتربو Uىل ٔ�ن اجلامعة يه حرم 
Zامعي، وكنقولو �لسلطات العمومNة ما تتدxلش، ãس=ىن حىت يعطيمك 

ا �ٓش اك�ن، كتكون إالذن احلرم اجلامعي، ويف احلرم اجلامعي رامك كتعرفو 
م^اقشات مع الطلبة، هللا هيدهيم، هللا هيدهيم، هللا هيدهيم، وكنبقاو نضيعو 
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  .الوقت حىت كتوقع الاكرثة
فا�يل وقع مع اGٔسف الشديد، ؤ�قولها �لك عفوية، ٔ�ن هاذ احلرم 
اجلامعي وىل لبعض إالخوان الطلبة، Åيعتربوه احبال احلرم الرشيف، زعام 

  . ماعندو حىت يش مشلك.. بقاش اكعا�يل دxل لو ما ي 
وعند� ¹االت دËل بعض الناس ا�يل اكنوا م�حوث Uلهيم، م�ال يف 

ب يش بولKيس وهرب، رمبا رامك اقريتوها يف يش فاس اكن وا¹د رض 
، ابقاو تيقلبوا )une balle dans le pied(جريدة، البولKيس تريا فNه 

يل لقاوه فني اكن مل !زة، و Ë�ٔم، من بعد تق�ط يف اجلهة دU10 Ëليه يش 
ٕاذن احلرم . خمبع، اكن خمبع يف احلي اجلامعي، عند يش طلبة اكنوا خمبعينو

اجلامعي بالصة ما �كون �لقراءة و�س=تفادة والتعمل وال هذا، وىل حمل ا�يل 
 .يف بعض احليان تيويل حىت اJرمني Åيتخبعوا فNه

ر ا�يل اxذينا، ٔ�� ، فالقرا)diagnostic(ٕاذن، بعد ميل تدار هاذ 
والس=يد وز�ر التعلمي العايل، هو ٕاصدار قرار مشرتك بواسطة م±شور، 
Êسمح �لسلطات احمللية، مببادرة مهنم، ما ¸ادÊش يبقاو ي�س=ناو يش وا¹د 
يقول هلم يدxلوا ٔ�و ال ما يدxلوشاي، ٕاىل شافوا Uىل ٔ�ن هناك هتديد 

ي اجلامعي، فعندمه احلق لٔ·من وال �لنظام العام داxل اجلامعة ٔ�و داxل احل
  .�ش يتدxلوا م�ارشة محلاية اGٔرواح ومحلاية اGٔش�اص واملمتلاكت

وهاذ امل±شور طلب كذ¯ من رؤساء اجلامعات ومد�ري اGٔحNاء 
اجلامعية �لتطبيق الصارم لٔ·نظمة اSاxلية، رامك كتعرفوا اك�ن هناك رشوط 

هاذ اليش تقريبا ميكن نقول  دËل الولوج دËل اجلامعات واGٔحNاء اجلامعية،
ما ما معمولش به، كتلقى ` Zامعي وxا الناس ما ساكني±ش فNه وال 
هذا، الفNاصل Zايني من حمالت �ٓخر�ن مkطرفني، وÅيجيو وÅيت�ذوا من 

  .احلي اجلامعي ماكن لٔ·ùشطة دËهلم
نفس اليشء �ل±س=بة لتنظمي اùGٔشطة املوازية، فاجلامعة يه حمل دËل 

يه حمل دËل اùGٔشطة املوازية، يه حمطة دËل لك اùGٔشطة،  اSراسة،
ولكن iرشط ٔ�ن حترتم اGٓخر�ن، ٔ�ن �كون هاذ اùGٔشطة حترتم اGٓخر�ن 

  .وحترتم اجلامعة اليت يعقدون فهيا هاذ اùGٔشطة
)Alors(  من طبيعة احلال هذا ما يش)feu vert ( معطي �لسلطات

xا عندمه حق التدxل ااحمللية هو و لكها، فالتعل"ت ا�يل تعطات �لسلطات 
يعين مببادرة مهنم، فطلبنا مهنم �ش �كونوا دامئني بت±س=يق !م ومشاورات 
بني املسؤولني احملليني واملسؤولني عن اجلامعات واGٔحNاء اجلامعية، الغرض 

الغرض هو �ش نوصلو .. دËلنا ما يش �ش نق�طو يش وا¹د وال �ش
�لêامعة، فضاء Êسوده ال�سامح والبحث عن  لفضاء Zامعي مبعىن الزنيه

  .املعرفة، وبعيدا عن لك املظاهر املسAKة �لسري العادي �لمؤسسات
فاح^ا ما غنبقاوش ن�ساهلو يف هاذ املوضوع هذا، هاذ الفNاصل هذي 
ا�يل كتد�ر هاذ ٔ�عامل الشغب و¸ريها، اح^ا ما ¸ادÊش ن�ساهلو معهم، 

  .وغنت�ذو لك إالجراءات الالزمة
ن هناك ختوف يف اGٔول �ش اGٔساتذة وال العمداء �كون عندمه اك

وا¹د النوع دËل التحفظ Uىل هاذ إالجراءات اxGٔرية يعين حق السلطات 
احمللية يف التدxل بنفسهم دون انتظار إالشارة اخلرضاء، ولكن امحلد � اكن 

ات، هناك ارتياح Åبري Sى اGٔساتذة وSى معداء اللكيات ورؤساء اجلامع
ولكهم امحلد � نوهوا هباذ املبادرة، وامحلد � اGٓن هناك هدوء Åبري يف لك 
اجلامعات، �س=تJ^اء !زة ا�يل �لكمت Uلهيا وا�يل ٕان شاء هللا يف اËGٔم 

  .القريبة غنت�ذو فهيا إالجراءات
فك^متناو التوفNق �لجميع �ش خنرجو من هاذ املر¹\ هذي، ؤ�خمت 

  ". هيدي ما xلق، وهللا هيدي امجليعهللا: "�لكمة مغربية
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

احلريك، تفضل الس=يد ٕاذن، يف ٕاطار التعقNب ٔ�عطي اللكمة �لفريق 
 .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
شكرا الس=يد الوز�ر Uىل هذا التوضيح وUىل هاذ �س=تقرار، Åيف 

و� امحلد، Åيفام اكن احلال اGٔمن مkواZد، واك�ن اGٔمن كنعرفو يف املغرب، 
يف البالد، وxري دليل Uىل ذ¯ هو النضج دËل الغرفkني ملا يف املزيانية 
Åيكون رصاع، دامئا ف" خيص اGٔمن والبالط والس=يادة وهذا، Åيكون اتفاق 

  .Uام ما بني املعارضة واGٔ¸لبية، وما كتكوùش فNه معارضة وال ٔ�¸لبية
وهباذ املناس=بة، الس=يد الوز�ر، ولو اك�ن هاذ املشالك ا�يل ذÅرت يف 
هاذ املدن لكها، ٔ�� كنبغي ùشد Uىل يد هاذ امحل\ ا�يل اكينة اGٓن، ؤ�نوه 
�رZال اGٔمن واSرك املليك والقوات املساUدة و¹اميل السالح، سواء 

والقNاد الiسني الزي الرمسي ٔ�و املدين، وكذ¯ الوالة والسادة العامل 
والباشوات ورؤساء اSوا�ر، Uىل هاذ العمل املس=متر ا�يل هو حقNقة ٔ�عطى 

  .وا¹د �رتياح يف النفس دËل اJمتع املدين
وهباذ املناس=بة، ت±متىن، الس=يد الوز�ر، Gٔنه �س=مترارية اصعيبة، �كونو 
واقعيني، �س=مترارية اصعيبة، اك�ن احملروقات Gٔن هاذ الناس Åي�دموا 

واك�ن اSميومة، ، )les heures supplémentaires(�ليل، واك�ن هاذ �
Åيخصنا نفكرو يف يش ٕا¹داث وا¹د الصندوق ùسامهو فNه اح^ا مكجمتع 
مدين بوا¹د الشارة ùرشيوها �ش تبقى �س=مترارية اكينة، هايه امحل\ اليوم 

  .اكينة ولكن ال �د ٕاال �د هللا
يل، يف الصباح عندمه إالجراءات، هاذ الناس ت�Kاتوا xدامني ��ل 

مساطر التقدمي، مساطر ٔ�خرى، ٕاذن خصنا نفكرو يف املعنوËت دËهلم، 
وكذ¯ ال بoٔس السلطة الرابعة ا�يل يه الصòافة Åيف اكن ميل Åيعمل 
كتكون يش زب\ iس=يطة دËل يش Zداريم وال بولKيس كنوضو ند�رو فهيا 

بة يف وا¹د املدينة، يف اxGٔري جضة، حىت اح^ا ملا نقولو م�ال ضبطت عصا
نقولو ونوهو هباذ الناس، ¸ري لكمية دËل التنويه راه كرتفع من املعنوËت 
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  . دËل هاذ الناس
ماي دËل اGٔمن  16ماي ٕال¹داث اSفاع الوطين ٔ�و  14واملناس=بة يه 

الوطين، �كون يش صندوق وÊسامه فNه مجيع املغاربة �ش تبقى 
  .تقاللية�س=مترارية دËل �س= 

  .الس=يد الرئKس، اكنت بقت عندي جوج دقايق

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
ما ابقاãش، ذاك اليش ما اكي±ش يف النظام اSاxيل، راه ما اكي±ش، 

  . ¸ري امسح يل
  .اللكمة �لفريق �س=تقاليل

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئKس

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
اس=تقاليل، ك±س=متعو واس=متعنا ٕ�معان �لتدxل دËلمك، وا�يل ٔ��، كفريق 

ملس=نا اجلدية وامحلاس بناء Uىل التوجهيات السامNة جلالÀ املæ محمد 
بقي لنا مكجمتع مدين، Åس=ياس=يني، كنقابيني، Uلك . السادس نرصه هللا

فعاليات اJمتع املغريب �لتصدي لهذه الظاهرة املشK^ة اليت ٔ�صبحت ختيف 
�ٓGٓن اشكون ا�يل ¸ادي يقدر مييش اGء وختيف الطلبة ٔ�نفسهم، حبيث ا

�لêامعة، Zا �ش حيصل فٕاذا به Åمييش حضية دËل إالجرام، حضية دËل 
  .الناس ا�يل هام مدفوUني �ش خيلقوا لنا البلب\ يف صفوف اJمتع انتاعنا

و اس=متعنا ٕ�معان، الس=يد الوز�ر، وان� كتعطيو� ٔ�ش=نو درتيو، ٔ�ش=ن
درتيو يشء محمود، و�مس الفريق �س=تقاليل حنيي مجيع رZال اGٔمن iش=ىت 
ٔ�صنافها وفAاهتا Uىل املواقف الرجولية، Uىل ٔ�داء الواجب الوطين املفروض 
اGٔداء دËلو، فU �ٔoاÊش يف مدينة Zامعية، وكنحيي بقوة مجيع السلطات، 

اللت، لكها اكنت !فN-والس=يد وايل �ة مك^اسبدءا من الس=يد وايل اGٔمن 
   .مجموUة �لتصدي لهذا

 فاح^ا ك±شوفو جيب جتفNف م^ابع إالجرام، ولكن احلل مايش هو هذا،
فني هو دور وزارة  املر¹\ الوقائية راه خصنا ند�روها يه اGٔوىل،

Uاد نوضو  ما تيخصنايش حىت يوقع احلدث، فني هو التوعية؟ اGٔوقاف؟
 راها مرتصدة، - Åيف عرف^اها-اxلية كنظن اUGٔني دËل وزارة اS .جنهتدو

ٔ�وال وق�ل لك يشء هذاك  ولكن خصنا وا¹د وكتقوم �لواجب دËلها،
مفميك±شاي نلقاو ٔ�ن احلكومة  املصدر دËل العنف خصنا نبرتوه م^ذ الوالدة،

ك�شجع هاذ إالجرام وهاذ العنف داxل  ك�سامه وك�شجع بنظرة س=ياسوية،
 .اجلامعات

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .ا اليس عبد السالم، �رااك، شكراو 
  .تفضل ريق التòالف �شرتايك،ف

  ::::املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
ٓ اس=متعنا جNدا عن نواË احلكومة Uىل توقفها اجلاد  نيا وZدU Ëىل موا�ة �

نه نلفت هذه الظاهرة iشلكها الشمويل، وهذا يشء البد ٔ�ن ùسOê، كام �ٔ 
�ن��اه ٕاىل ٔ�ن اGٔمر Êس=تدعي وضع حاكمة ٔ�م^ية واحضة، ٔ�ن التواصل بني 
اSوÀ والفضاء اجلامعي Êس=تدعي وجود م^ظمة طالبية مس=تق\، قامئة 

  .ا¿ات، قادرة Uىل ٔ�ن تلعب هذا اSور
ؤ�ذÅر هنا بدور �حتاد الوطين لطلبة املغرب اليت اGٓن حورصت وما 

نت هذه املنظمة قادرة Uىل اس�Nعاب لك الفAات اليت دورها، لو اك... زالت
كام Gٔن اGٔوضاع . �مكن داxل الفضاء اجلامعي ملا حصل ما حصل

الس=ياس=ية و�قkصادية و�ج�عية �لêامعة، ؤ�وضاع الطالب، لها دور 
  . Åبري يف هذا ا¿ي وقع

ٕان التطرف إاليديولوW واùسòاب اGٔحزاب الس=ياس=ية عن تoٔطري 
داxل اجلامعة، يؤدي ٕاىل هذا الفراغ، هذا جبانب غياب ثقافة الطلبة 

  .احلوار والتواصل كام ٔ�رشت
¿¯، الس=يد الوز�ر، ٔ�رشمت iشلك واحض، Uىل عزممك من xالل وضع 
هذه احلاكمة اGٔم^ية تنطلق من وضع ¹د �لحياد السليب، وذ¯ من xالل 

زدواجNة عنف التصدي، �تفاق مع وزارة التعلمي العايل، وكذ¯ وقف ال
اSوÀ داxل السا¹ات اجلامعية، Gٔن العنف عنفا وا¹دا، اSوÀ لها رشعية 
موا�ة العنف Åيفام اكنت ٔ�س=بابه، تتصدى اSوÀ من xالل س=ياسة ٔ�م^ية 
ٕاىل الطلبة ملا �كون هناك حراك ضد مصاحل اSوÀ، ولكن ملا �كون هناك 

كمت هذا وعزممت Uىل اصطدام داxيل ترتدد، فهمت من جوا�مك ٔ��مك ٔ�در 
  .موا�ته �لك ح^كة

¿¯، �متىن ٔ�ن �كون م�ادر�مك يف هذا �جتاه ãسري، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�جسل 
املبادرات اليت مقمت هبا مؤخرا من xالل جولتمك داxل املغرب، داxل 

  ...دواليب اSارة العامة لٔ·من الوطين، وxار�ا كذ¯
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .لفريق الفNدرايل، تفضلاللكمة �

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا¯ ٔ�فرËطاملس�شار الس=يد عبد املا¯ ٔ�فرËطاملس�شار الس=يد عبد املا¯ ٔ�فرËطاملس�شار الس=يد عبد املا¯ ٔ�فرËط
  .شكرا الس=يد الرئKس

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�س=تغل هذه املناس=بة ليك نرتمح مجيعا Uىل ٔ�رواح العنف 
Ë�ٔ اكنت دوافعه، ؤ�ن نرتمح ٔ�يضا Uىل ٔ�رواح شهداء الواجب من رZال 

وا¹رتام ٕاىل لك اGٔمن واSرك والقوات املساUدة، ؤ�ن نتقدم بتحية تقد�ر 
  .الساهر�ن Uىل ٔ�من ؤ�مان واس=تقرار الوطن
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و�لرجوع ٕاىل القضية املثارة املتعلقة �جلامعات، ف^حن نذÅر ٔ�ن اجلامعة 
اكنت فضاء �لنقاش احلر واSميقراطي وتدبري �خkالف، xاصة عندما اكن 

�ٓنذاك، �حتاد الوطين لطلبة الطلبة مؤطر�ن من طرف نقابة عتيدة 
، وا¿ي ٔ�جنب xرية اGٔطر ببالد�، مهنم رZاالت دوÀ من الطراز املغرب
 .الرفNع

¿¯، فاليوم املسÀٔo مسÀٔo جممتعية، تتطلب تضافر �ود لك مكو�ت 
اJمتع، ؤ�يضا املقاربة اGٔم^ية مطلوبة، و�مثن يف هذا إالطار لك اJهودات 

برضورة حتسني  اxGٔرية، لكن البد من املقاربة التمنوية، ويتعلق اGٔمر
اGٔوضاع �ج�عية لاكفة املواطنني، وٕاUادة النظر، بل والزËدة يف املوارد 
ال½رشية لرZال اGٔمن، ومتكNهنم من لك الوسائل ا�لوKZس�NكNة، وحتسني 

  . ٔ�وضاعهم �ج�عية
¿¯، فال يعقل اليوم ٔ�ن يبقى مسؤول ٔ�مين ال Êس=تفNد من عطلته 

  . يؤ]ر طبعا Uىل مردوديتهس=نوات، وذ¯  G10ٔكرث من 
¿¯، ف^حن اليوم ٔ�قول جيب ٔ�ن نتعامل مع هاته املسÀٔo بنوع من 
الرزانة وبنوع من الهدوء، بل ؤ�يضا ٔ�قول بoٔنه اليوم جيب ٔ�ن نتحمل، لك 
من موقع مسؤوليته، املسؤولية يف ¹ل هذا إالشاكل، ؤ�ن يتجنب بعض 

رامئ، ٔ�قول ãرشعهنا، رZال اGٔمن بعض الترصحيات اليت ãرشعن بعض اجل
ويف هاذ إالطار ٔ�ذÅر مبا رصح به معداء الرشطة حN% اعترب ٔ�ن ال�رشمNل 

، ¿¯ جيب جتنب م�ل هذه الترصحيات )Photoshop(ٔ�و الصور يه 
  .اليت ãرشعن ظاهرة ال�رشمNل

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا، شكرا

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ·حرار

        ::::د املفNدد املفNدد املفNدد املفNداملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محم
  الس=يد الرئKس،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
  . ٔ�وال �ريد ٔ�ن نتقدم بتعازينا احلارة لعائ\ املرحوم

  الس=يد الوز�ر، 
ٕان طرح^ا لهذا املوضوع Zاء دفاUا Uىل حق �خkالف يف الرٔ�ي، مث 

Oxٔمني احلياة الطالبية داoمن �ب حتصني احلرم اجلامعي وت.  
وليدة اليوم، فرصاع الفكر الس=يايس ا¿ي  كام ٔ�ن هذه ا¹Gٔداث لKست

اكن Êسود داxل اجلامعة اكنت تؤطره تو�ات س=ياس=ية حترتم حقوق 
إالùسان وحق �خkالف �عتبار اجلامعة فضاء Uلمي م^فkح Uىل مجيع 
الرشاحئ، ورافد ٔ�سايس يف تطعمي اGٔحزاب وتoٔطري النخب اجلامعية، وما 

  .داxل Zامعاتنأ�حوج^ا Gٔن ãسود م�ل هذه اGٔجواء 
  الس=يد الوز�ر، 

ٕان اليد الوا¹دة ال تصفق، ¿ا فامجليع مدعوون لالخنراط يف هذه 

اGٔجواء لKس �ملهنجية اGٔم^ية و¹دها، بل �خنراط الوزارة الوصية ورؤساء 
اجلامعات والعمداء والطلبة ٔ�نفسهم يف اسرتZاع الثقة داxل احلرم اجلامعي 

Oxم^ية وتوس=يع إالشعاع الثقايف داGٔدم اع�د املقاربة اU مما يدعو� ٕاىل ،
الزجرية الرصفة يف غياب تoٔطري ثقايف لضامن اس=ت��اب اGٔمن الفكري يف 
خمتلف ٔ�بعاده، Uحرية التعبري والتصدي لٕالرهاب الفكري Åيفام اكنت 

  .ٕايديولوجNته
وهذا ورش يفرض Uىل مجيع الفعاليات الس=ياس=ية واملسؤولني 

واJمتع املدين �خنراط فNه، ذ¯ ما �متىن من احلكومة  احلكومNني والطلبة
  .العمل Uليه

وx�ٔريا، يف فريق^ا نطالب بعدم ال�سامح مع م�ل هذه اGٔفعال املشK^ة يف 
هذه الفضاءات الشديدة احلساس=ية، خصوصا ؤ�ن بالد� م^خرطة م^ذ 

  .نزمان يف حامية احلرية الفردية وامجلاعية و�كرÊس م�ادئ حقوق إالùسا
وال تفوتين الفرصة Gٔنوه �Sور ا¿ي تقوم به السلطات اGٔم^ية واSرك 

  . املليك والقوات املساUدة والسلطات العمومNة
  .وشكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لفريق اGٔصاÀ واملعارصة، 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
  .لس=يد الرئKسشكرا ا

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
يف الواقع، إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا وزارة اSاxلية فهrي يف 
الواقع تدابري جNدة، �متىن ٔ�ن �كون وقعها رسيعا Uىل مس=توى Zامعاتنا، 

  . �خلصوص اجلامعات ا�يل قلتو، الس=يد الوز�ر، ا�يل مخسة املدن
ن ننوه بقطاع اGٔمن ا�يل Åيلعب وا¹د كذ¯ البد، كام نوه اGٓخرون، �ٔ 

اSور ٔ�سايس يف اس=ت��اب اGٔمن، مايش ¸ري داxل احلرم اجلامعي، ولكن 
  . داxل وا¹د العدد دËل املناطق، اس=ت��اب اGٔمن ا�يل Åيطرا ليه مشلك

ٕاذن، اح^ا عند� مشلك يف اخلطا�ت دËلنا، اخلطا�ت اليت نوZه ٕاىل 
يف الواقع وا¹د النظرة س=ياس=ية، ولكن العموم، اخلطا�ت ا�يل فهيا 

اخلطا�ت اليت توZه Uىل ٔ�نه كنقولو هاذ اGٔمن بعض اخلطرات طلع 
  . �لكرمة، اشوية اشوية Åيقول ليه، ا�زل اشكون ا�يل قالها ¯

البد ٔ�ن حنرتم هاذ القواUد، هللا �كون يف عوا�مك، ٔ�� نقول لها ¯ 
ميكن ٔ�ن �كون اح^ا بصدق، Uىل ٔ�نه اخلطا�ت املشككة، Gٔن ال 

كربملانيني، مكرشUني، ما عند�ش احلق ليك ùشكك يف معل ا�Gٔزة 
اGٔم^ية، وÅيف �لحكومة ٔ�ن ãشكك يف معل ٔ��زهتا؟ راه مصيبة، ما 
كنفهمو �يق حىت ¹اZة، عندما ãشكك يف ٔ�ي ¹اZة، ùشكك يف معل 

  ...U6ىل   U6ىل  6ا�Gٔزة اGٔم^ية، ويك ابغى خيدم هاذ الس=يد ا�يل Åي�دم 
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، "هللا هيدي امجليع"ٕاذن، قلت ق�اي\، الس=يد الوز�ر، وا¹د اللكمة 
معقول هللا هيدي امجليع، وهللا هيدي احلكومة �خلصوص Uىل ٔ�ن اخلطاب 

Àوازن، يه املسؤوkلها خصو �كون خطاب مËق�اي\ اكن �لكم اليس . د
ميقة؟ وهللا حكمي ب±شامش Uىل مفهوم اSوÀ العميقة، ٔ�ش=نو هو اSوÀ الع 

ٕاىل ابغينا نعرفوها؟ ٔ�ش=نو اSوÀ العميقة؟ وهللا ما عرفهتا، xلينا جنيو 
ùشوفو هاذ اSوÀ العميقة ا�يل كنتلكمو Uلهيا، واش عند� هاذ جوج دول 
يف دوÀ؟ واش عند� يش جعب �ٓخر ا�يل كKرس هاذ اSوÀ؟ وال امتا ا�يل 

  ك�سريوا هاذ اSوÀ؟ 
ا هاذ اSوÀ، حتملوا مسؤوليتمك، ولكن ال ميكن ٕاىل ان� ا�يل ك�سريو

لوز�ر اSاxلية وال ٔ�ي وز�ر داxل احلكومة ويقول كنطلب من اSوÀ �ش 
حتميين وال حتمي، اشكون ا�يل ابغى حيمي الخر؟ هاذ اخلطاب ا¿ي 
نوزUه ميينا وÊسارا �ل±س=بة �لمغاربة، مايش حصي، لKس بصحي، لKس 

  . بصحي ٔ�بدا
ٔ�� ابغيت ¸ري ٔ�نبه لوا¹د القضية ... كنقولو Uىل ٔ�نه مث كذ¯ ا�يل

ٔ�خرى، ا�يل غتجي غتويل غتفرUع من بعد، Uىل ٔ�ن وا¹د العدد دËل 
التيارات ٔ�صبحت تتغلغل داxل املدارس، داxل املدارس، مايش 

Uام يمت تطبيعهم،  18و 17و 15اللكيات، داxل املدارس، والتالمNذ دËل 
درسة، ¸ادي نو¹لو يف هاذ اليش من دا� وا¹د ويمت بلورة ٔ�فاكرمه من امل

  . س=نني غنو¹لو فNه 10
و�لتايل، �متناو Uىل ٔ�ن وزارة اSاxلية وا�Gٔزة اGٔم^ية �رد البال ملا 
جيري داxل املدارس، �ش ¸دا وال بعد ¸دا ما حنصلو يف Åوارث ٔ�كرث من 

  . ما هنرضو Uليه
ب و�رجعوه، مجيع النخب و¸ادي �زيدو يف �حتاد الوطين لطلبة املغر 

دËل املغرب راه دازوا عن طريق �حتاد الوطين لطلبة املغرب، النخب 
دËولنا، الوزراء دËولنا، مد�ر�ن دازوا Uىل هاذ �حتاد الوطين لطلبة 

  . املغرب ا¿ي اكن Zامعا �لطلبة واكن مدرسة يقkىض به
  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
.. وا �رااك ، ٕايوا صايف �رااك، هللا هيديكٕاي... شكرا الس=يد املس�شار

Åيف قال الس=يد الوز�ر هللا هيدي امجليع، هللا هيديك راك فيت الوقت، 
تفضل الس=يد الوز�ر �لرد Uىل التعقNب، تفضل �لمنصة، . و�رااك، وصايف

  .دقNقة 12الس=يد الوز�ر، ٕاىل ابغييت يف 

        ::::الس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxلية
   .كنظن قNل يف ما فNه الكفاية

ٔ�� ا�يل ك±س=ت�لص هو ٔ�ن هناك ٕاجامع Uىل التصدي للك مظاهر 
العنف، واك�ن هناك ٕاجامع Uىل ٔ�ن التصدي اGٔمين بو¹دو ما اكفKشاي، 

فهاذ اليش لكو ك±سêلو . Åيخص رمبا مسائل ٔ�خرى داxل اجلامعة وxار�ا

  . ما اك�ن حىت يش مشلك
بة املغرب ورمبا واSور دËل تoٔطري الطلبة بواسطة �حتاد الوطين لطل 

احتاد �ٓخر، Gٔن اكنوا احتادات �ٓخر�ن، هذه مسائل لكها رمبا خصها حتىي 
Uاو5ين �ش اجلامعة �رجع ¿اك التكو�ن دËلها، ال من الناحNة اGٔاكدميية، 
ولكن كذ¯ من الناحNة الس=ياس=ية، Gٔن هذا هو اGٔمهية دËل هاذ 

س=يايس ولكن �كو�ن �حتادات ا�يل اكنت، هو ٔ�نه اكن هناك �كو�ن 
  ... س=يايس لKس مبعىن التطرف وال البحث Uىل

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .تفضل �لمنصة، ٕاىل ابغييت، تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::اSاxليةاSاxليةاSاxليةاSاxلية    الس=يد وز�رالس=يد وز�رالس=يد وز�رالس=يد وز�ر
قلت Uىل ٔ�ن ا�يل واحض هو ٔ�ن هناك ٕاجامع Uىل التصدي للك مظاهر 

 U ارج اجلامعات، وا�يل اكنx ل اجلامعات والxليه ٕاجامع العنف، ال دا
كذ¯ دËل إالخوان لكهم، هو ٔ�ن التصدي �لعنف ال يمت فقط Uرب التدابري 
اGٔم^ية، التدابري اGٔم^ية الزم مهنا، اح^ا مسؤولني Uلهيا، ولكن رمبا اك�ن 

ال داxل اجلامعة وال xارج اجلامعة ا�يل  -كام قلت-هناك ٕاجراءات ٔ�خرى 
شوية داxل اجلامعات �ش  )la tension(ميكن ãسامه، ميكن نقولوا هتبط 
  .�رجعو �لمسائل ا�يل يه Uادية

هناك كذ¯ ا�يل �لكموا Uليه إالخوان وكنظن لكيش مkفق Uليه، هو 
اSور دËل التoٔطريـ ميكن نقولو نقايب وال س=يايس داxل اجلامعات، فلكيش 
نوه �Sور دËل �حتاد الوطين لطلبة املغرب، اح^ا لكنا دز� م^و، ووا¹د 

د من إالخوان ا�يل هام ال هنا وال يف اخلارج، وحقNقة اكنت مدرسة العد
  . �لجميع، وكنظن رمبا اGٓن كنحسو �لنقص دËل ٔ��زة م�ل هاذي

مع اكمل اGٔسف، رامك كتعرفوا �حتاد الوطين لطلبة املغرب �ٓش وقع 
لو، هو دxلوا لو Uاو5ين بعض الفAات اGٔخرى ا�يل رجعوه يف شلك �ٓخر، 

ٓ يايس، ٕاىل رجعوه س=  خره، فهذي كذ¯ ما عرف�ش Åيفاش ميكن لها تعاجل، �
  .ولكن رمبا هذا نقاش �ٓخر ند�روه يف املس=تق�ل ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ٕاذن، نواصل مع اGٔس=ئ\ املو�ة �لس=يد وز�ر اSاxلية حول موضوع 
  . حماربة الشKشة والقرقويب

ٕاذن، السؤال . هناك ثالثة ٔ�س=ئ\، هناك و¹دة املوضوعٕاىل امسحتو، 
اGٓين اGٔول يف موضوع يتعلق بتعاطي الش=باب �لشKشة والقرقويب واحلبوب 

  .الفريق �س=تقاليل، اليس ٔ�مني تفضل. املهلوسة

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمني
  الس=يد الرئKس،
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  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

ة تعاطي ش=بابنا �لم�درات والشKشة وح�وب الهلوسة تعترب ظاهر 
املعروفة �لقرقويب، ظاهرة خطرية دخU \Nىل جممتعنا، اãسعت قاUدهتا يف 

  . ٔ�وساط الش=باب املغريب املعول Uليه لتطو�ر وازدهار بالد�
مفقايه الشKشة ت�^اسل اكلفطر داxل Zل اGٔحNاء الشعبية دون 

قوم هبا السلطة، ٕاذ جرى ٕا¸الق العديد اكرتاث ٔ�حصاهبا �لحمالت اليت ت
مهنا، لكن ما تلبث ٔ�ن تعاود ùشاطها يف ٔ�مان، جفلسة شKشة تعادل تدxني 

س=يêارة، وما يرتتب عن هذا التعاطي من ٔ�مراض اكلسل وضيق يف  100
التنفس، �ٕالضافة ٕاىل �حنالل اxGٔاليق وال�شجيع Uىل ممارسة الفساد 

  .لطلبةواUSارة يف صفوف التالمNذ وا
�هيمك عن اخلطر القادم من الرشق والغرب، احلبوب املهلوسة، 
اGٔخ�ار املقلقة اليت تتòدث عن جحز احملجوزات مهنا يف احلدود املغربية 

�ية Uىل وZه اخلصوص، واملس=هتدفة �لوسط املدريس، تؤكد احلرب ر اجلزا
النوع من ¸ري املعلنة Uىل ش=بابنا، واGٔ]ر اخلطري ا¿ي ي±kج عن تعاطي هذا 

اçدرات، الس=" اجلرامئ ذات الطبيعة اجلنائية، مع العمل ٔ�ننا �راهن Uىل 
  .العنرص ال½رشي

ٔ�طفال مبدرسة  4واÅٔGيد، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ��مك تتذÅرون تعرض 
ابتدائية بضوا` س=يدي قامس لتناول هذه احلبوب داxل ٔ�سوار املؤسسة 

فهذه احلبوب غزت حىت  ومحلهم يف ¹اÀ خطرية ٕاىل املس�شفى،
املؤسسات �بتدائية، مما يؤكد تعاظم جحم التòدËت اليت �ت املغرب 

  .يوا�ها
ما يه املقاربة اليت U�ٔدهتا احلكومة ملوا�ة هذا : الس=يد الوز�ر، ùسائلمك

  التòدي؟

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل

        ::::ار الس=يد موالي اGٔمني طيار الس=يد موالي اGٔمني طيار الس=يد موالي اGٔمني طيار الس=يد موالي اGٔمني طييبيبيبيب Uلوي Uلوي Uلوي Uلوياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس=يد الرئKس
  ٔ�خوايت املس�شارات،
  السادة املس�شار�ن،

  الس=يد وز�ر اSاxلية احملرتم،
يعرف ان�شار اGٔقراص املهلوسة ٔ�و ما يعرف : سؤالنا يف الفريق احلريك

�لقرقويب ان�شارا واسعا وسط خمتلف املدن املغربية، حبيث يمت هتر�هبا من 
ل اجلوار ٔ�و دول ٔ�خرى حنو ب�Ü، من Z�ٔل ختريب عقول الناش=ئة دو 

واس=تفòال اجلرمية، بل ٔ�ن اGٔمر ٔ�خطر من ذ¯، حNث تباع هذه اGٔقراص 
  . �لتالمNذ قرب املدارس ٔ�و داxل املدارس ٔ�و اجلامعات

ومما الشك فNه، ٔ��مك تتوفرون Uىل اGٔرقام اليت بلغت ملس=توى خطري ال 
  . ميكن السكوت عهنا

هل  :وUليه ùسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين
هناك �ر�مج مkواصل �لحكومة من Z�ٔل القضاء Uىل ظاهرة هتريب 

  القرقويب؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
   .شكرا الس=يد املس�شار

  .التجمع الوطين لٔ·حرار، تفضل اليس املهايش

        ::::اااايشيشيشيشاملس�شار الس=يد عبد اJيد املهاملس�شار الس=يد عبد اJيد املهاملس�شار الس=يد عبد اJيد املهاملس�شار الس=يد عبد اJيد امله
  .شكرا الس=يد الرئKس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة  الوزراء،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
ٔ�صبح مس=توى اجلرمية املرتفع، وا¿ي وصل ٕاىل ٔ�رقام نعتربها مقلقة، 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بتعاطي خمتلف ٔ�نواع املواد اçدرة، ومن بKهنا مادة 

وف فAة الش=باب والتالمNذ Uىل وZه القرقويب الواسعة �ن�شار يف صف
  . اخلصوص

كام نالحظ، الس=يد الوز�ر احملرتم، �زايد ان�شار ظاهرة غريبة عن اJمتع 
املغريب ٔ�ال ويه مقايه ما Êسمى �لشKشة، واليت يه يف واقع اGٔمر 
فضاءات الحkضان ٔ�واكر �UÜارة وتعاطي مواد حمظورة ٔ�خرى متزج 

  .ملواد اçدرة السامة واملهلوسة�لشKشة اكحلشKش و¸ريه من ا
¿ا، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن خمططمك ف" يتعلق �لتصدي 
لهذه الظواهر، وهل من ٕاجراءات رادUة اختذمتوها يف حق جتار هذه 
السموم واملروZني لها، مع العمل ٔ�ننا Uىل يقني ٔ��مك واعون مبا جيب القNام به، 

  ½Nل احلد من هذه اGٓفات؟ وسوف لن تدخروا شAKا يف س 
  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة �لس=يد الوز�ر لٕالZابة عن اGٔس=ئ\ املتعلقة بظاهرة الشKشة 
  .دËل اSقائق، الس=يد الوز�ر 9عندمك .. والقرقويب، تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxلية
  .غنوفر Uليمك الوقت

بيعة احلال، كنظن التدxالت لكها كمتيش يف نفس �جتاه Uىل ٔ�ن بط 
اGٓفة ال دËل اGٔقراص وال دËل اçدرات �لك ٔ�نواعها، وال الشKشة، فهذي 
ما اكي±ش جوج الناس ¸ادي خيتلفوا بoٔن جيب حمار�هتا �لك الوسائل 
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  .املمك^ة
لهاذ  واللك كذ¯ Åيعرف Uىل ٔ�ن جزء Åبري من إالجرام مرتبط �لتعاطي

ا�يل حقNقة Åيبدلو ) les psychotropes(اçدرات، وxاصة ذوك 
الشخص وÅيويل يف شلك �ٓخر، ال من �حNة العنف وال من �حNة يعين 

  . حىت املس=تق�ل دËلو، ميكن لكو مييش Gٔن العقل Åيويل لكو مرجب
اذ ـــــــــــــفهناك تعل"ت تعطات بصفة صارمة، ال ف" خيص حماربة ه

)les psychotropes ( شة، و¸ادي نعطيمكKوال ف" خيص حماربة الش
  .التفاصيل

 400مت جحز ٔ�كرث من  2013كنت U�ٔلنت يف Zلسة ق�ل Uىل ٔ�ن يف 
، وهاذ اGٔربعة ٔ�شهر اGٔوىل فقط )les psychotropes(ٔ�لف قرص دËل 

ا�يل مت احلجز دËلو،  )comprimés( ٔ�لف 80دËل هاذ العام ٔ�كرث من 
من ) les psychotropes( معلنا هو مايش فقط جنمعو هاذ ولكن ا�يل

)les réseaux ( ذيناxيجي، اح^ا اÅ وذاك اليش لكو، ميل معروف ام^ني
 la frontière(تدابري صارمة Zدا، وهذا بتعل"ت من ZالÀ املæ، �ش 

est (ذا ٕاجراءات صارمة �ش .. لكها �كونxرك املليك اSش املليك واKاجل
لتدفق دËل هاذ املسائل داxل هذا الفضاء، ورمبا �خنفاض حيد من ا

Zاي من ) les comprimés psychotropes(دËل احلجوزات دËل 
هاذ القضية هذي، مازال ما اعرف^اش �لضبط xالل الس=نة واش هاذ 
اليش ¸ادي هيبط بصفة Zذرية، ولكن إالجراءات راه اختذت محلاية احلدود 

) les psychotropes(يدxل مهنا هاذ النوع دËل الرشقNة �ش ما يبقاش 
ا�يل حقNقة كKشلك خطر Åبري Zدا Uىل اGٔطفال وحىت ما يش Uىل 

  .اGٔطفال دËلنا
�ل±س=بة �لشKشة نفس اليشء، فالتعل"ت اح^ا كنكرروها تقريبا يف لك 

  :م^اس=بة، Uىل ٔ�ن الشKشة

يش Uالقة  ٔ�وال، ظاهرة دخU \Nىل اJمتع املغريب، ما عندها حىت  -
  ؛مع اJمتع دËلنا، ما عرفت اشكون ا�يل دxلها اGٔول، ولكن هللا Êساحمو

5نيا، من الناحNة الصحية خطرية Zدا، ما يش فقط التدxني ولكن  -
حىت اGٔمراض ا�يل ميكن تدوزها من خشص ٕاىل خشص �ٓخر، وراه الس=يد 

م^اس=بة  وز�ر الصòة Zالس معنا واSكتور الربوفسور Zالس معنا، رمبا يف
 .ٔ�خرى ميكن يعطيمك تفاصيل ٔ�كرث

يف هاذ : ف4¯، فالتعل"ت تعطات بصفة مس=مترة، وبعض اGٔرقام فقط
طن دËل مادة املعسل،  13الثالث ٔ�شهر اGٔوىل لو¹دها مت جحز ٔ�كرث من 

�رجN\، ومع ذ¯ مازال ما اقضيناش Uىل هاذ  2000ومت جحز ٔ�كرث من 
Gٔن ¸ري كتحجز هاذ الرنجN\ وكتحجز الظاهرة هذي، رمبا مرحبة Zدا، 

اGٔطنان دËل املعسل، ومع ذ¯ الناس Åيعاود Êرشيو، رمبا جتارة مرحبة، 
فذاك اليش اUالش اح^ا خصنا نبقاو دامئا مسرتسلني حىت نقضيو Uىل هاذ 

 .املسÀٔo هذي

حمل، اك�ن ا�يل تغلق بصفة هنائية، واك�ن ا�يل  224فمت كذ¯ ٕا¸الق 
ثالثة ٔ�شهر وال شهر�ن حىت يبدل النوعية دËل ال±شاط  تغلق بصفة يعين

دËلو، فالنصف دËل هاذ احملالت ا�يل تغلقات اكنت لكها يف اSار البيضاء، 
ٓ !بعاها فاس ومك^اس ومراUش، ٕاىل  خره، عند� لك مدينة ٔ�ش=نا هو ا�يل �

  . تغلق فهيا
وهذي حرب س��قى مس=مترة، هاذ السؤال مازال ¸ادي �رجع و�رجع 

رات ومرات، واح^ا لك خطرة كنعاود نoٔكدو Uىل املسؤولني احملليني Uىل م
رضورة حماربة هاذ الظواهر هذي، ونفس اليشء كذ¯ حفشامك حبال الزبل 
Åيجي وكنعاودو ùشطبوه وتيعاود �رجع وكنعاود ùشطبوه، ورمبا يش هنار 

  .غنتغلبو Uليه لكيا
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . ز�رشكرا الس=يد الو 

  .ٕاذن �ل±س=بة �لتعقNبات، الفريق �س=تقاليل، تفضل اليس ٔ�مني

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اGٔمني
ٕاذن، شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Uىل هاذ الرشو¹ات وUىل اSور ا�يل 

  . كتقوم به الوزارة
لك ما يف اGٔمر ٔ�ن مؤخرا و¸ري يف هاذ الظروف دËل هاذ اGٔسابيع، 

Jهودات اليت كتقوم هبا ال إالدارة دËل امجلارك وال كذ¯ حقNقة ننوه و�مثن ا
دËل اGٔمن Uىل جحزمه وا¹د العدد Åبري دËل احلبوب املهلوسة وكذ¯ هاذ 

  .اçدرات الصلبة
ولكن، الس=يد الوز�ر، ا�يل ك±شوفو دا� ¹اليا املقاربة ا�يل ك�ش=تغل يف 

احبال ا�يل قلت ولو ¸ادي  هاذ اJال يه املقاربة اGٔم^ية، اح^ا كنطلبو Gٔن
ٔ�لف ح�ة، راه اك�ن �نفال!ت، رضوري ٔ�ن يه غمتيش  80حتجز 

  . لٔ·سواق
التêارة راه يه جتارة مرحبة، ٕاذن هاذو ا�يل وكام ٔ�رشت بoٔن هاذ 

كKس=تعملوا هاذ اçدر Åيòاولوا املرة الثانية واملرة الثالثة، وxا تقNل جتمع 
  . Uاود5ين نفس القضية

Åيخص وا¹د املقاربة ا�يل U�ٔلنت Uلهيا احلكومة، �ش اكنت ٕاذن، هنا 
غتكون هاذ املقاربة شام\، تعبoٔ لها احلكومة بصفة Uامة، وال اJمتع وال 
كذ¯ اGٔحزاب الس=ياس=ية، اJمتعات املدنية، لك املعنيني Gٔن املسÀٔo هتم 

 ٔGلنا راه عند� اËيف البيوت د Ëوالد وال يش املغاربة وهتمنا كذ¯، راه اح^ا
¹اZة ا�يل Åيتصابوا هباذ املسÀٔo، ¸ري اك�ن ا�يل Åيقدر يرصح هبا واك�ن ا�يل 

ٕاذن، هاذ التصدي راه هو التصدي Åيخصنا خندمو . ما Åيقدرش يرصح هبا
  . فNه �مجليع

  .وشكرا الس=يد الوز�ر
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        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد موالي اGٔمني طياملس�شار الس=يد موالي اGٔمني طياملس�شار الس=يد موالي اGٔمني طياملس�شار الس=يد موالي اGٔمني طييبيبيبيب Uلوي Uلوي Uلوي Uلوي
  . شكرا الس=يد الوز�ر Uىل اجلواب دËلمك

اح^ا ا�يل ابغينا نضيفو، الس=يد الوز�ر احملرتم، هو ٔ�نه هاذ التفKkش ا�يل 
تتعملوه، سواء اكن Uىل مس=توى اJهودات دËل ٔ�حصاب اSرك املليك ٔ�و 

 Jذلوا ا�Kمن الوطين مشكور�ن، هاذ اليش تGٔهلم، ولكن البد اËهودات د
ما ختلقوا وا¹د اخلالË �كون xلية ا�يل تد�ر هاذ التفKkش املس=متر �ش ما 
�كوùش ذاك اليش مومسي، �كون مس=متر، حلقاش رZال اSرك ورZال 
اGٔمن، راه ما اكفNي±ش، الس=يد الوز�ر احملرتم، ما اكفNي±ش �ش يد�روا هاذ 

 العدد البد ما �زيدوا فرص دËل العمل هذا، حلقاش عند� نقص Åبري يف
�ش �كونوا رZال اSرك �كرثة واGٔمن �ش يوفروا اGٔمن �لمواطنني، 
و�كون وا¹د العمل ج�ار �ش يقوموا به، سواء اكن داxل املدارس فني 
ت��اع هاذ اGٔقراص، راه ت��اع حىت داxل املدارس، و�كون وا¹د احلراسة 

ما �كوùش ¸ري امسيتو، حلقاش هاذ  م�شددة، و�كون وا¹د التفKkش تقين،
  . اليش راه خطري

وت±شكرو رZال اGٔمن واSرك، دميا ت�Kذلوا اJهوات دËهلم، xاصة يف 
اجلهة دËلنا وال يف اجلهات ا�يل ت±شوفوها دËل اSار البيضاء وال الر�ط 
الهرهورة، هاذ اليش ت±شوفوه ولكن البد ما �كون يش xالË �ش ي��عوا 

مل هذا، و�كون هاذ اليش ٕان شاء هللا يف املس=توى ا�يل تيطلبوا هاذ الع
  . املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .فريق التجمع، تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار الس=يد عبد اJيد املهااملس�شار الس=يد عبد اJيد املهااملس�شار الس=يد عبد اJيد املهااملس�شار الس=يد عبد اJيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس=يد الرئKس

يف فريق التجمع الوطين ت��عنا جوا�مك، حنن، الس=يد الوز�ر احملرتم، 
لٔ·حرار، ùساندمك يف لك ما تت�ذونه من ٕاجراءات حملاربة وم^ع ان�شار هذه 
اGٓفات، سواء ظاهرة القرقويب ٔ�و ظاهرة الشKشة، واليت ذÅرمت ٔ�هنا خطرية 

  . Zدا، سواء من حNث ال�س½ب يف اجلرمية وكذا من الناحNة الصحية
  . ذه إالجراءات، بل املزيد مهناحنن معمك ٔ�يضا يف اس=مترار واس=مترارية ه

  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  . شكرا.. ٕاذن، اللكمة �لس=يد الوز�ر ٕاذا ٔ�راد الرد Uىل التعقNب
¸ادي منر ٕاىل السؤال العارش، كذ¯ �لس=يد وز�ر اSاxلية، موضوUه 

الفريق اSس=توري، . واطننيارتفاع وترية اجلنح واجلرامئ اليت هتدد ٔ�من امل
  .تفضل اليس الرايض

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

الس=يد الوز�ر، هاذ املوضوع هذا ا�يل اكن اليوم موضوع دËل ٔ�س=ئ\ 
Uىل هاذ اGٔش=ياء هذي �ٓنية، س=بق^ا و�هبنا احلكومة واحلكومات ا�يل س=بقوا 

  . ا�يل اليوم �اك]رت
لقد س=بق، الس=يد الوز�ر، لفريق �حتاد اSس=توري ٔ�ن طرح ٔ�س=ئ\ 
كثرية حول موضوع اGٔمن واجلرمية اس�شعارا م^ا �لنتاجئ الاكرثية �لس=ياسات 
احلكومNة يف قطاUات خمتلفة، Gٔننا نعترب ٔ�ن مقاربة هذا املوضوع ال تنحرص 

، وٕان اكنت رضورية، وٕامنا يتعدى اGٔمر ٕاىل مقاربة يف الزج وامحلالت
معيقة، حتد من إالجرام يف م^ابعه وZذوره �ج�عية و�قkصادية 
والرتبوية، ويه لKست مسؤولية وزارة اSاxلية وا�Gٔزة اGٔم^ية، بل يه 

  .مسؤولية احلكومة واGٔحزاب الس=ياس=ية واJمتع جبميع مكو�ته
Zدال ٔ�ن �ÜوÀ القدرة والكفاءات ال½رشية  ولتÅٔoيد الفكرة، نفرتض

وإالماكنيات املادية العتقال مجيع اJرمني واجلاحنني اخلارZني عن القانون، 
هل تتصورون، الس=يد الوز�ر، ومعنا الرٔ�ي العام الوطين، ٔ�ننا قضينا Uىل 

  اجلرمية مبختلف ٔ�شاكلها؟
ب هو ال، Gٔن ق^اعتمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، ق�ل ق^اعيت، ٔ�ن اجلوا

  .التصدي �لجرمية يقkيض التصدي �لعوامل املنتêة �لسلوك إالجرايم
هل �لرÅود �قkصادي وإالجراءات الرضي½Nة ¸ري العادÀ وٕافالس 
 Àسعار ومعدالت الفقر والبطاGٔاملقاوالت وضياع فرص الشغل وارتفاع ا

  مية؟والهدر املدريس وهتمKش العامل القروي س±متكن من ماكحفة اجلر 
  الس=يد الرئKس،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
ٕاذا اكنت الظاهرة �Gٔمس تنحرص يف اGٔيم ٔ�و الفقري ٔ�و املنحرف ٔ�و 
املهمش ٔ�و املريض النفيس، هايه اليوم تتطور لتطال التلميذ والطالب 
واملKسور ورZال اGٔمن والس=يايس ورZال ا�Sن وال±ساء، كام تطورت 

ت ٔ�شاكل مل Êس=بق �لمجمتع املغريب ٔ�ن عرفها اجلرمية من حNث النوع، واختذ
لتبلغ ¹د قkل الوا�Sن، اغتصاب اGٔبناء، وز� احملارم، �هيك عن ار�اكب 

  .اجلرمية يف حق النفس، ٔ�ي نقصد تفيش ظاهرة �نتòار
ما يه قراءة الوزارة لهذا الواقع؟ وما يه مقاربة احلكومة ملعاجلة هذه 

  إالشاكلية؟ 
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  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد رئKس الفريق

  .ا�يل ابغييت، تفضل، تفضل.. اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxلية
  الس=يد الرئKس،

  السادة والس=يدات املس�شار�ن واملس�شارات،
هاذ اليش دËل اجلرمية، املفارقة ا�يل فNه هو ميل ك±شوفو اGٔرقام ا�يل 

ٓ مئ، ٕاىل كتعطى دËل اجلرا ، 2013اخنفضت يف . خره، كنلقاوها يف اخنفاض�
واخنفضت Uاو5ين يف الثالث ٔ�شهر لوالنية دËل هاذ الس=نة، ف" خيص 

  .%3واملس �ملمتلاكت بــ  %6املس �Gٔش�اص بـ 
ولكن، يف نفس الوقت، كنلقاو Uىل ٔ�ن هناك تصاUد داxل اJمتع دËل 

  .¯ راه اGٔمن ما اكي±ش، ٕاىل �ٓخرهإالحساس �نعدام اGٔمن، لكيش Åيقول 
  :وهذا Uىل حساب ا�يل ك±شوفوه، عندو Uدة ٔ�س=باب

ٔ�وال، كام قال الس=يد املس�شار احملرتم، �روز بعض ٔ�نواع اجلرامئ 
ال½شعة، وا�يل والت اجلرائد كتحطهم، Åيصور الس=يد مذبوح ومرضوب، 

وال بعض  وبعض اجلرامئ ما كناش مولفNهنا، كقkل اGٔبو�ن كام Zا عندمك،
هاذ اجلرامئ . املرات حىت قkل اGٔطفال، ا�يل كهتز املشاعر دËل الرٔ�ي العام

احبال هذي داميا كمتس الرٔ�ي العام، وكتعطيه وا¹د النظرة Uىل ٔ�ن هناك 
  .تفا¹ل دËل اجلرامئ يف املغرب

نفس اليشء، بعض اجلرامئ ا�يل ما اكن�ش مولفة عند�، ففي اGٓونة 
جلرامئ ا�يل ك�س=تعمل فهيا اGٔسلòة النارية، حبال ا�يل اxGٔرية ظهرت بعض ا

... وقع يف اSار البيضاء ويف طنêة، ك�س=تعمل فهيا بعض املرات الس=يوف
ٓ ٕاىل   خره، فهذي لكها ٔ�نواع Zديدة ا�يل كتخوف، Gٔن السالح Åيخوف�

، ودامئا تظهر ف" بعد Uىل ٔ�ن اس=تعامل اGٔسلòة النارية والس=يوف كتخوف
ماóهيم، ال دËل اSار البيضاء وال دËل الر�ط، وهام �ملناس=بة راه تق�طوا 

، فرùسا واملغرب وZاو لهنا، )double nationalité(مغاربة عندمه 
  ). les enquêtes(وتق�طوا ورامه اGٓن يف 

وا�يل زاد من هاذ إالحساس �نعدام اGٔمن هو ظهور ما Êسمى 
Åيف نقولو وا¹د .. ت وا¹د�ل�رشمNل، وهاذ القضية دËل ال�رشمNل دار 

)l’effet ( ،يحسواÅ ن ابداو الناس هباذوك التصاورGٔ ،متعJىل اU داZ بريÅ
ابداو Åيظنوا Uىل ٔ�ن هناك عصا�ت م^ظمة ومسلòة، ؤ�كرث من هذا قادرة 
�ش تبني حىت ذاك اليش حىت التصاور، وتبني هذا وتقول ¯ اح^ا مايش 

يوف، ولكن يف نفس الوقت اح^ا ¸ري فقط م^ظامت م^ظمني وعند� الس= 
  .كن��اهاو هباذ اليش، واح^ا كنوريوه لمك، يOّ ود�روا ا�يل ابغيتو

ف�طبيعة احلال زËدة Uىل هاذ اليش لكو، فإالUالم وىل Åمييش بوا¹د 
و�ملناس=بة . الرسUة فائقة Zدا، اك�ن ا�يل هو حصيح واك�ن ا�يل هو كذوب

بعض املسائل يف اGٔنرتنKت، كذ¯ ٔ�شري Uىل ٔ�ن بعض املرات كنلقى 
ك±سول Uلهيا ما اك�ن حىت يش ¹اZة، والو ما اك�ن حىت يش ¹اZة، يش 

  . وا¹د، يش ¹اZة iس=يطة، كتويل تتضخم، كتويل هذا
.. اك�ن مسائل حصيòة طبعا، ولكن اك�ن مسائل ا�يل كتضخم وكتويل

. وكتكربوهاذ اليش ا�يل ÅيتوU Sليه هام الشائعات، Åيبقاو الشائعات ¸ادية 
ويف هاذوك اËGٔمات دËل ال�رشمNل ٕاىل اعقلتو يف اSار البيضاء اكنت 

، وراه )Casa(يف ) traiteur(وا¹د إالشاUة بoٔن امشاو دxلوا لوا¹د 
هرسوا لو هذا، وراه رضبوا هاذوك ا�يل اكنوا متا، ٕاىل �ٓخره، اGٔمن عيطوا 

 un( لهاذ امسيتو هذا، ما اكن عندو حىت يش ¹اZة،  وراه دار
démenti(ٕاذن، ميل كتكون هاذ إالحساس هذا اك�ن . ، ودار مسائل

  ...حىت الشائعات كتبدا �منى وكتبدا
ف^ظرا لهاذ إالحساس �Gٔمن ا�يل ابداو كKشعروا به املواطنني، فراه يف 
اخ�ارمك Uىل ٔ�ن ZالÀ املæ ٔ�مر وز�ر اSاxلية واملصاحل اGٔم^ية �لقNام 

ة، لتعبئة السلطات احمللية واملصاحل اGٔم^ية، �زËرات للك �ات اململك
  . �ش هذيك الطمoٔنK^ة ا�يل خصها �كون عند املواطنني �ش �رجع هلم

فركز� xالل هاذ ا�لقاءات من طبيعة احلال Uىل بعض إالجراءات 
العملية بال ما ندxل يف التفاصيل دËلها ٕالUادة الثقة �لمواطنني، ولكن 

رة �ج�ع مع اكفة الرشاحئ، قلنا �لسلطات ركز� بصفة xاصة Uىل رضو
احمللية واGٔمن، ال من درك وال من هذا، ميش=يو عند املواطنني Êسولومه 
�ٓش Åيوقع عهنم يف اGٔحNاء؟ ٔ�ش=نو هام املشالك ا�يل عندمه اGٔم^ية؟ �ش 

  . يمت التصدي دËلها يعين مع الناس ا�يل ساكنني يف املناطق دËهلم
وقعت وا¹د التعبئة شام\ Zدا، اك�ن م^اطق كثرية وامحلد �، هناك 

NنرتنGٔدا، واح^ا كن��عو يف اZ ت ـــــــــــــــــــا�يل ٔ�عطت فهيا نتاجئ �مة
)les commentaires ( ال يف وا¹د الوقت فاش اكن�ل الناس، مËد

Åيخرج ¯ وا¹د ) sécurité Maroc(ذاك اليش ال�رشمNل، ميل كتد�ر 
�ٓش واقع فهيا، دا� ) sécurité Maroc(ولوا Uىل ٔ�لف كKس 40ٔ�و  30

، Gٔن )sécurité Maroc(هاذ العام ما ابقى حىت يش وا¹د كKسول Uىل 
  . املسÀٔo دxلت يف �عتيادية

واح^ا هاذ اJهودات ٕان شاء هللا راه ¸ادي �مكلو Uلهيا، راه Zا يف 
رارية، التدxل دËل ¹�ٔد املس�شار�ن اق�اي\ ٔ�ن ا�يل �م هو �س=مت

و�س=مترارية كتطلب النفس الطويل، فقط ال �ل±س=بة ا�Gٔزة اGٔم^ية وال 
  . �ل±س=بة لٕالماكنيات املادية ا�يل عندمه، وامحلد � هاذ الثقة رجعت

و¸ادي خنمت فقط، ابغيت ¸ري �ش ما �كربوش �زاف هاذ القضية دËل 
من الناحNة املسائل اGٔم^ية، كند�ر ت��ع خشيص دËل لك يوم �ٓش واقع 

 8الصباح دËل البارح حىت  8اGٔم^ية، نعطيمك دا� دËل البارح، من 
يف املغرب لكو،  �0ل±س=بة �لقkل ) les homicides(الصباح دËل اليوم 

اك�ن يف املغرب لكو معناه اجلرح ) coups et blessures(�ل±س=بة لــ 
Ë ّ83ه يف ٔ�صل ال Ë Àا�يل وقع فهيم  20ه العام À38الرضب �لسكني، عام 
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، 0، خريبكة ¹0اÀ، كنعطيمك م�ل �رش=يد فهيا ¹اÀ وا¹دة، ب±سل"ن 
¹االت، صفرو وال و¹دة،  ¹2االت، فاس  2، اجلديدة 0سطات 

 20عامÀ هاذ اجلرح، وبطبيعة احلال  80ٕاخل، يعين Uىل ... الق^يطرة وا¹دة
 en(د�رها ، وت)les journaux(¹اÀ يف هذاك اóهنار ٕاىل ج�تهيا لــ 

première page (60مع ٔ�ن اك�ن .. غيجيب ¯ هللا املغرب لكو راه 
  . عامÀ ما وقع فNه ٔ�ي رضب وال ٔ�ي جرح

¹اÀ  26و�ل±س=بة �لرسقة نفس اليشء، يف اJموع دËل املغرب اك�ن 
¹اÀ يف النصف دËل  90، وتقريبا )des vols avec violence(ا�يل يه 

، ¸ري �ش ما هنولوش )un seul vol(ه الّ عامË ÀالعامÀ تقريبا، كتلقى 
  . ذ املسÀٔo هذي، راه املسائل Uادية Zدا، مايش امسيتوا�زاف ه

وغنمكل هباذ القضية هذي، وامحلد � من الناحNة العميقة، بدون 
الرجوع �لمصطلح ا�يل �لكموا Uليه إالخوان اق�اي\، من الناحNة العميقة 

طمئنة، راه قليل البÜان فاش املس�شار�ن Åيخرج امحلد � بالد� �ٓم^ة م 
�لزنقة ما اكي±ش ا�يل Åهيرض معه، وÅمييش �لامريش ما عندو حىت يش 

راه اك�ن . مشلك، ال الفوق وال حتت وال يف اجلانب، ما اكي±ش هاذ اليش
وا¹د العدد دËل النعمة خصنا حنافظو Uلهيا ونفkخرو هبا، Gٔن هذا مايش 

ٔ�� تالقNت بعض . ذ اليش املغرب امحلد � دامئا هكذادËل يش وا¹د، ها
املسؤولني Åبار يف دول ٔ�خرى، ميل كنقول لو راه كمنيش ùسوق �رايس 
وكمنيش نتقىض Uىل رZيل، ما ÅيNJقش، Åيقول وا Åيفاش ما ميك±ش، وهاذ 

  .اليش ممكن امحلد � يف املغرب ويف هاذ الساUة هذي
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . ا الس=يد الوز�رشكر 

  ؟هناك تعقNب اليس الرايض

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرااملس�شار الس=يد ٕادرÊس الرايضيضيضيض
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

من �ب إالنصاف �Uرتاف �Jهودات اجلبارة اليت تبذلها قوات اGٔمن 
واSرك املليك والقوات املساUدة وإالدارة الرتابية وتعب�هتم اSامئة رمغ ق\ 

وارد ال½رشية من Z�ٔل احلفاظ Uىل ٔ�من وسالمة إالماكنيات وحمدودية امل
املواطن، ٕاننا ùش=يد �لروح الوطنية اليت �متزيون هبا وتفانيمك يف xدمة 

  .وطنمك
  الس=يد الوز�ر، 
  :من و�ة نظر�

ٔ�وال، الزال املواطن يف ¹اZة ٕاىل التعبئة يك يدرك ٔ�نه معين �لشoٔن 
  اGٔمين؛

وط يف خف اóهتويل، مبا يعطي 5نيا، نثري �ن��اه ٕاىل تداعيات السق
  �نطباع �لمواطن واGٔج^يب ٔ�ن البÜ يعاين من انفالت ٔ�مين؛

5لثا، ندعو الفاUلني الس=ياس=يني ٕاىل جتنب اSعوة ٕاىل العنف ٔ�و 
  . اس=تغال� Gٔغراض س=ياسوية وانت�ابوية

اGٔخطر من هذا هو جلوء بعض الس=ياس=يني، وتنطلبو تبقاو تعطيو 
�ر، وس=بق يل قلهتا، ميل توقع يش ¹ادثة اUالش ما معطيات، الس=يد الوز

جتيوش وتقولوا الس=يايس الفالن فالين، xدمة ملصلòة البالد، هو ا�يل دار 
الفوىض الفالن فالنية، Gٔهنم تيغذيو التو�رات والزنUات �ج�عية والق�لية 
والتحريض Uىل العنف، مما يندر �لعودة ٕاىل عهد الس�Kة، وهاذ اليش راه 

  .قع، وابغينامك تبقاو ãرشحوا ٔ�و تد�روا ٔ�ش=ياء ا�يل توحضوا فهيا �لمغاربةوا
رابعا، اGٔخطر من هذا وذاك هو جلوء بعض الس=ياس=يني ٕاىل تغذية 

التòذ�ر من خطورة نقل .. التو�رات والزناUات �ج�عية والق�لية قلهتا
املعارك الس=ياس=ية وإاليديولوجNة ٕاىل اجلامعات، وت½ين العنف والعنف 

  .املضاد Åسالح �لهمينة والتحمك
  الس=يد الرئKس،

) ٕاذا مسحت وا¹د نصف دقNقة(عاجلة ٕان موضوع اGٔمن يتطلب م

فَلْيعبدوا "شام\ وٕاسرتاتيجية واقعية، ولنا يف اGٓية الكرمية اليت ٔ�رددها دامئا 
فخَو نم منَهآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ تيذَا الْبه بؤ�ي " ر
قkصادي حمكة ٔ�بلغ من هاته احلمكة الر�نية اليت �ربط الوضع السوس=يو ا

  . �Gٔمن
  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  . هناك رد Uىل التعقNب الس=يد الوز�ر؟ �رااك
. ٕاذن، السؤال احلادي عرش موضوUه تنظمي املعارض واËGٔم التêارية

  .اللكمة �لفريق �شرتايك، تفضل

        ::::صطفصطفصطفصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبةاملاملاملاملاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .رئKسشكرا الس=يد ال

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
لقد قامت وزار�مك مؤخرا بتوجNه دورية ٕاىل السادة والة اجلهات وعامل 

حول تنظمي  2010مارس  2بتارخي  1892العامالت واGٔقالمي واملقاطعات رمق 
 ٔGارية �مجلااملعارض واêم التËات احلرضيةU.  

وقد Zاء يف هذه اSورية ٔ�ن إالجراءات التنظميية تعد من مصمي 
من امليثاق  50و 49اخkصاص رؤساء اJالس امجلاعية طبقا �لامدتني 

  . امجلاعي كام مت تعديO و�متميه
و�لرجوع ٕاىل القوانني اGٔساس=ية لغرف التêارة والصناUة واخلدمات 

لها احلق ٔ�يضا يف تنظمي هذه املعارض �ملغرب، جند ٔ�ن هذه املؤسسات 
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قصد ٕا�راز املؤهالت �قkصادية اليت تتوفر Uلهيا لك �ة من �ات 
  . اململكة

و�لرجوع ٕاىل دورية وزار�مك، جند ٔ�هنا مل تذÅر غرفة التêارة والصناUة 
واخلدمات، ولو بصفة اس�شارية، فهل يعين ٔ�ن الغرف ¸ري خمتصة يف هذا 

راءات اليت س��kذها وزار�مك لوضع قانون حول تنظمي الشoٔن؟ وما يه إالج
  املعارض ٕ�رشاك الغرف املهنية كام هو مkعارف Uليه ¹اليا؟ 

  .وشكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxلية
هاذ ما . فضل �كون واحضيف هاذ املوضوع هذا، ٔ�� برصا¹ة ٔ�� كن

Êسمى �ملعارض التêارية Åيجيب لنا ¸ري املشالك يف احلقNقة، Åيجيب لنا 
¸ري املشالك، املشالك �لتêار ا�يل Åي�لصوا الرضيبة دËهلم وهذا، Åيقول ¯ 
هللا Ëودي ٔ�� العام لكو ؤ�� كن�لص الرضيبة، Åيجي وقت الصيف فاش 

معرض، Åيجيب السلعة ما اعرفت ميكن نتعKشو اشوية، كتجيو تد�روا 
ام^ني، وÅيبقى ي½Nع فهيا بoٔي مثن، ما �ك�Nلص ال ضو وال ما وال حىت يش 

  .¹اZة، يف انعدام اGٔمن التام، انعدام امسيتو
ٔ�� خشصيا، ما �كذiش Uليمك، املدن جبوج ا�يل دزت مهنا ام^عت هاذ 

يد�ر التêارة  ، م^عوا، وا�يل ابغى)راه Åيضحكوا اشوية(املعارض التêارية 
  . راه عندها القوانني دËلها، وعندها املسائل دËلها

ف" خيص املعارض اGٔخرى دËل الصناUة التقليدية وال دËل بعض املهن 
ٕاخل، هذي مسائل Uادية، ما اك�ن ... وال �لرتوجي لبعض املنتوZات الفالحNة

  . حىت مشلك
، اعرفت راه ٔ�ما هذيك املعارض التêارية ا�يل ك±سميوها ٔ�سواق

Åيجيبوا يش سلعة وهللا ما كتعرفها حىت ام^ني Zات، راه هام ا�يل دxلوا لنا 
  . اSرامه �لمغرب 5البالغي دËل 

ٔ�� كنظن، ٕاىل إالخوان ما عندمهش مانع، ٔ�� ¸ادي نصدر دورية �ش 
تلغي ذاك اليش لكو ا�يل فات، و�ش تد�ر املنع التام لهاذ النوع دËل 

رية، و¸ادي �كون فNه xري �لجميع، Gٔن هاذ اليش فNه ¸ري املعارض التêا
الصداع، فNه ¸ري املشالك، ورامك كتعرفوا بعض املدن راه التêار خرجوا 

 Å)c'est de la concurrenceيحتجوا Uىل هاذ املعارض هذي، Gٔن 
déloyale( ىلU دةËز ،)la sécurité( سرت ٕاىل امشات شعلتÊ هللا ،

عندمه حىت يش ا  ¹اZة ما عندمه ٔ�ي سالمة، ميش UافNة متا وال يش
  . ¹اZة

فهذا هو �جتاه ا�يل ¸ادي منش=يو فNه ٕان شاء هللا، ومسحوا يل �كون 
  . واحض هباذ الشلك هذا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .هناك تعقNب؟ تفضل الس=يد العلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Uلمياملس�شار الس=يد محمد Uلمياملس�شار الس=يد محمد Uلمياملس�شار الس=يد محمد Uلمي
  .شكرا الس=يد الرئKس

  الس=يد الوز�ر،
  . �مس الفريق �شرتايك، ٔ�شكرمك Uىل هذا اجلواب الرصحي واSقNق

ؤ�عتقد ٔ�ن السؤال ا¿ي تقدم به الفريق �شرتايك يعود ٕاىل س=نة 
، ورمغ ذ¯ مل يفقد راهنkKه، ملاذا؟ Gٔنه إالشاكل ا¿ي �روم من 2010

اليت تعرفها  xال�، يف ظل هذا اSس=تور اجلديد، هو ٕازاÀ بعض املعوقات
بالد�، وهو م�ال تعدد اçاطبني وتعدد ٔ�و تداxل �خkصاصات ما بني 
املؤسسات دËل اSوÀ، هاذ اليش كتعاين م^و اجلالية املغربية وÅيعانيو م^و 

  . حىت املعارض
Gٔنه، الس=يد الوز�ر احملرتم، ميل كرنجعو �لقانون املؤسس �لغرف 

فNه بoٔن هاته الغرف مؤه\ قانو� لتنظم  التêارية والصناعية واخلدمات، جند
  . هاته املعارض التêارية

 2010صدرت دورية عن سلفمك الس=يد الوز�ر اSاxلية السابق يف 
ãس=ند �خkصاص ٕاىل رؤساء امجلاUات احلرضية، مزËن ٔ�نمت قلتو اليوم يف 
ظل  اSس=تور اجلديد بoٔن غمتنعوا تنظمي هاذ املعارض وحنن معمك، اح^ا 

  . ق اشرتايك حنن معمك يف هذا املنعكفري
ولكن إالشاكل ا�يل ¹اصل يف ٕاطار حامية املال العام، ؤ�نمت، الس=يد 

احلوز، س=بق لمك -!ùس=يفت- الوز�ر اSاxلية، ملا كنت وليا Uىل �ة مراUش
ٔ�ن ٔ�عنمت غرفة دËل التêارة ومك^توها من وUاء عقاري، ومت ãشNKد وا¹د 

ا، وكتجي امجلاUة احلرضية القرص دËل املعارض مبال Uا م، ها هو اGٓن فا̧ر
وتنظم معرضا �ملوازاة، فاح^ا يف ٕاطار احلاكمة دËل املالية العمومNة و�رش=يد 
املالية العمومNة، ال يعقل �ش جتي اSوÀ وجتي احلكومة ٔ�و جتي الوزارة ا�يل 
 اللك يصب يف املال العام، وت½ين وا¹د املعرض ٔ�و قرص دËل املعارض يف

دËل الهكkارات، وزارة التêارة والصناUة الوز�ر السابق هو من مول هاذ  5
ا وجتي امجلاUة احلرضية وتد�رو   . املرشوع، ويظل فا̧ر

فهذا هو اGٔساس ٔ�و الباعث ا¿ي اكن وراء طرح هذا السؤال من 
طرف الفريق �شرتايك، ٕاىل اكن اليوم الس=يد الوز�ر اSاxلية احملرتم 

  . لق^اUة ٕ�لغاء ٔ�و م^ع تنظمي هاذ املعارض، ف^حن معمكٔ�صبحت �Sمك ا
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد رئKس الفريق

ما اك�ن .. اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Uىل التعقNب
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  . مشلك
ٕاذن، السؤال اxGٔري الثاين عرش موضوUه غياب ت��ع مراق�ة التدبري 

  .لكمة لٔ·صاÀ واملعارصة، تفضل اليس عمثونال. املفوض

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي عاملس�شار الس=يد عبد الرحمي عاملس�شار الس=يد عبد الرحمي عاملس�شار الس=يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا الس=يد الرئKس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٔ�خيت وٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

يعترب التدبري املفوض شلك من ٔ�شاكل تدبري املرافق العمومNة �مجلاUات 
  . م^ه 69بية، وا¿ي ٔ�قره امليثاق امجلاعي مضن مقkضيات املادة الرتا

وãشلك مراق�ة التدبري املفوض يف امجلاUات الرتابية ٕاجراء �م، تKساUد 
يف حتقNق تدبري اقkصادي حميل فعال، حNث Êسمح بت��ع وتقNمي العمل 

  :هو هفٕاذا اكن هذا التدبري املفوض �لمرافق امجلاعية الهدف م^. احمليل
  ٔ�وال، توس=يع وعرصنة اخلدمات؛ 

  5نيا، جودة ٔ�فضل ؤ�حسن يف اخلدمات املقدمة ٕاىل املواطنني؛ 
5لثا، �س��ر واخلدمات �ج�عية Uرب xلق فرص ãشغيل يف 

  . املرافق املفوضة
فٕاننا نالحظ، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن �راجع هاذ اخلدمات املقدمة 

 اخلدمات �ج�عية والس½ب دËل هاذ �لمواطنني وضعف �س��ر وتدين
اليش هو الغياب احلقNقي Sور املراق�ة لهاذ اóمنط التدبريي، ٕاال ٔ�ن القانون 

�لتدبري املفوض، فoٔعطى �لجامUات الرتابية احلق دËل  واملتعلق 54.05
  .مراق�ة الرشاكت يف تدبريها لهاذ املرافق

معومNة حملية، لوحظ، وبعد ت½ين هاذ الشلك التدبريي لعدة مرافق 
وبطريقة Åبرية، تقاعس ٔ�¸لب امجلاUات الرتابية يف جمال املراق�ة، وذ¯ Uرب 
تواطؤ بعض امجلاUات مع الرشاكت، مما ٔ�دى ٕاىل تدين اخلدمات املفوض لها 

  .�لقطاUات املعنية
ومن هذا املنطلق، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، حبمك ممارس=تمك 

ومقررات امجلاUات الرتابية عن مدى ت��عمك ومالحظتمك  الوصاية Uىل ٔ�عامل
حول مراق�ة التدبري املفوض، وا¿ي تتضمنه العقود املربمة بني امجلاUات 

  .الرتابية والرشاكت املفوض لها تدبري املرافق العمومNة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  .لوااللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفض

        ::::الس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxليةالس=يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس=يد النائب

�ل±س=بة �لتدبري املفوض، اك�ن يف ٔ�ربعة دËل املدن، اك�ن اSار 

البيضاء، الر�ط، طنêة وتطوان، الر�ط طنêة وتطوان نفس الرشاكة 
  ).Lydec(، واSار البيضاء )Veolia(تقريبا 

ر وال إالماكنيات ٔ�� مkفق معمك امجلاUات UجامUات ما عندهاش ال اGٔط
هاذو، ما ) les contrats(�ش �كون عندها مراق�ة يعين Zدية لهاذ 

ال ـــــــــــــــــــدي) les contrats(وا ــــــوان واش شافــــعرف�شاي إالخ
)la concession ( ي��عÅ دا، وا�يلZ دا، راه صعيبZ بريةÅ راه ٔ�جحام

Sاxلية وما Êسمى �ملصاحل هذاك اليش مه م�ارشة املصاحل دËل وزارة ا
ٕاذن، امجلاUات احمللية . اSامئة �لمراق�ة ا�يل كKش=تغلوا لفائدة امجلاUات احمللية

UجامUة ما عندهاش ٕاماكنية املراق�ة، ولكن عندها هاذ املصلòة هذي يه 
  .ا�يل كرتاقب �مسها

ف" خيص النêاUة دËل هاذ املراق�ة هذي، ثقوا يب ٔ�� شفهتم Åيفاش 
دموا، وشفهتم راه مز�ر�هنم مزËن، راه اك�ن يش رؤساء هنا ¹ارض�ن، Åي�

زعام معقولني �زاف �زاف ٕاىل ٔ�قىص ¹د، وراه ¸ادي خترج من بعد، احبال 
، ال يف )les retards d’investissements(هذاك  (Veolia)دا� 

الر�ط وال يف امسيتو راه تقريبا ¸ادي يoٔديو وا¹د القسم �م Zدا، ذUرية 
 Å لهيا، لو اكن ٔ�ي تقاعس وال ٔ�يU لهيا ؤ�مضواU دا لهذا، ووافقواZ برية

تواطؤ ما نوصلوش لهاذ الرمق ا�يل مه �م Zدا، بال ما نعلن Uليه اليوم ولكن 
  .راه وصلنا ليه ومت إالمضاء Uليه

�ل±س=بة �Üار البيضاء نفس اليشء، فٕاىل ت��عتو اSار البيضاء �ٓش وقع 
س=نني،  3املراجعة دËل العقد هذي Uامني وال فهيا، ميل اكنت هذيك 

فذاك اليش ا�يل اكن ملزتم به من طرف اSوÀ وا¹د العدد من امجلاUات، 
وا¹د العدد اxذاتو، مبا فهيم Uدم الزËدة يف اGٔمثان، مبا فهيم الزËدة يف جحم 

ٓ ٕاىل ... �س��رات   . خره�
هاذ املراق�ة  وهاذ اليش هذا راه ما اكùش ¸ادي يوقع لو ما اكùش

الصارمة Zدا، ؤ�� شفهتم Åيفاش Åي�دموا، والرؤساء هنا ا�يل xدموا معهم 
Åيعرفومه، عندمه وا¹د إالملام ووا¹د الضبط Åبري Zدا �لعقود واملصلòة 

  .دËهلم
ف" خيص �راجع اخلدمات، هذاك موضوع �ٓخر، ما عندو حىت Uالقة 

ومسائل ما كتنجزشاي،  �ملراق�ة، هو Uلك العقود كتكون مسائل كتنجز
وا�يل ما كتنجزش راه هناك عقو�ت كزتل Uىل صاحب التدبري املفوض، 

  .وÅونوا مطمئنني Uىل هاذ القضية هذي
ٔ�ما ف" خيص التدبري املفوض واش ميكن نبقاو Uليه وال نطوروه وال 
�رجعو �لوراء وال هذا، هذاك موضوع �ٓخر كنظن رمبا Åميكن خنصصو لو 

  .يش وقت �ٓخر

        ::::لس=يد رئKس اجللسةلس=يد رئKس اجللسةلس=يد رئKس اجللسةلس=يد رئKس اجللسةاااا
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .هناك تعقNب اGٔصاÀ واملعارصة؟ تفضل
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        ::::املس�شار الس=يد Uالل عزيويناملس�شار الس=يد Uالل عزيويناملس�شار الس=يد Uالل عزيويناملس�شار الس=يد Uالل عزيوين
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ت±شكروك الس=يد الوز�ر وتنعرفو Uىل ٔ�نك عندك جتربة Åبرية ميل كنتو 
وحنن عند� فNمك الثقة بري املفوض، Åوايل، وعندمك جتربة �ل±س=بة لهاذ التد

  . Åوز�ر داxلية وعند� طموح Åبري
وتنعرفوا بoٔنه هاذ املرافق املغاربة واقفني Uلهيا �زاف وUىل اخلدمات 
دËلها، وابغينا �كون ¸ادا يف الس=ياق ا�يل ت�Kغيوه املدن اكس��رات يف 

  . ال�شغيل وxلق فرص �لشغل
يو الفاتورة جوج خطرات، يoٔديوها �لجامUة و5نيا، ما بغيناش املغاربة يoٔد

وUاود يoٔديوها بطريقة �كون اخلدمة مايش مkقونة، ومايش يف املتناول دËل 
  . امجليع، وهذا هو املظنون فNنا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  هل لمك رد Uىل التعقNب الس=يد الوز�ر؟ 
  .  مسامهته القمية يف هذه اجللسةٕاذن ùشكر الس=يد الوز�ر Uىل

ون±kقل ٕاىل اGٔس=ئ\ املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر الصòة، والسؤال اGٓين 
اللكمة لٔ·صاÀ واملعارصة، . اGٔول حول وضعية الصòة النفس=ية �لش=باب

  .تفضل

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس=يد امحمد املس�شار الس=يد امحمد املس�شار الس=يد امحمد املس�شار الس=يد امحمد 
  .شكرا الس=يد الرئKس

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

كام ال خيفى Uليمك، الس=يد الوز�ر، Êشلك الش=باب املغريب ùس=بة 
من مجموع الساكن، ش=باب يعKش وضعية حصية ٔ�صبحت مقلقة،  30%

حبيث ٔ�ن اGٔرقام اليت Uشفت عهنا بعض اSراسات ãشري ٕاىل ٔ�ن حوايل 
س=نة مفا فوق Uانت اضطرا�ت يف حNاهتا من  15من الفAة العمرية  48%

 ٔGس=نة يدخ^ون،  15و 13ما بني  %16رق و�كتئاب، وحوايل ق�يل ا
تعاطوا مواد Uحولية وخمدرة، ف" بلغت ùس=بة ا¿�ن ¹اولوا  %6وحوايل 
  . مهنم اكنت حضية عنف %30، و%�14نتòار 

هذه اGٔرقام اçيفة ãسائلنا مجيعا، وãسائل احلكومة Uىل وZه اخلصوص 
Zال الغد، وتدفعنا ٕاىل مطالبة عن الوضعية الصحية النفس=ية ل±ساء ور

احلكومة �ختاذ التدابري الالزمة ملوا�ة املعضالت اليت ٔ�دت ٕاىل هذا 
الوضع، واليت من بKهنا اGٔخطار احملدقة �ملؤسسات التعلميية، م�ل 
�حنراف اxGٔاليق وإالدمان والتطرف والعنف و¸ريها من السلواكت اليت 

من حميط املدارس والثانوËت مرس¹ا  مل تعد xافNة Uىل ¹�ٔد، واليت تت�ذ
  . لها

وùس=تغرب لظهور بعض الظواهر �لك رصا¹ة، وا�يل مسعنا Uدد، حىت 
الس=يد وز�ر اSاxلية ا�يل �لكم فهيا، ف" خيص هاذ الظاهرة دËل 

ا�يل �نت، خصوصا ٔ�ن اGٔس=باب دËلها هام هاذ الش=باب ا�يل  "ال�رشمNل"
وهناك حىت عوض احلكومة ٔ�ن تتعاطى  .اك�ن وا¹د النوع دËل �حنراف

مع هذه الظواهر، هناك حىت رئKس احلكومة ميارس ال�رشمNل يف حق 
  . املعارضة

ٕاذن، Åيف iش=باب ا�يل ¸ادي نب±Nو به مس=تق�ل دËلنا ا�يل ¸ادي يف 
املس=توى ا�يل ¸ادي �راهنو ا�يل عوض ¸ادي خندمو غنبقاو يف املتاهات 

  . والردهات وال�م الالمسؤول
¿¯، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر، �لك رصا¹ة عن إالجراءات والتدابري 
اليت اختذهتا احلكومة لتحسني الوضعية �ج�عية والصòة النفس=ية 

  . �لش=باب
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصòةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصòةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصòةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصòة
  .يد الرئKس احملرتمشكرا الس= 

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�وال، الشكر اجلزيل لفريق اGٔصاÀ واملعارصة Uىل طر¹ه لهذا السؤال 
  . ا�يل �هيم الصòة النفس=ية دËل الش=باب دËلنا

س=نة مفا  U15ال�ن النص دËل املغاربة من الفAة العمرية  48,9فذÅر�هيا 
ق عرفت Uىل اGٔقل اضطرا� نفس=يا مدة احلياة دËلها ا�يل �مييش من فو 

  . اضطراب، ٕاما القلق وٕاما �كتئاب، ٕاىل �ٓخره
 -قلتهيا– 14%مهنم و 26,5فاالكتئاب، ٕاىل اxذينا �كتئاب، اك�ن 

  . ¹اولوا �نتòار مرة ٔ�و Uدة مرات، وهذا خطري
ك، مايش ما ابغي�ش ٔ��، الس=يد املس�شار احملرتم، ما ¸ادÊش جناوب

Uىل ال�رشمNل، ٔ�� غنêاو�مك يف التكفل من الناحNة الصحية، ٕاذا كنت 
  . مkفق Gٔن ٔ�� ملكف هبذا

اك�ن خمطط وطين وGٔول مرة �لك تواضع، ا�يل اكن يل الرشف قدمkو 
 4مبدينة وZدة، هذا اçطط فNه  2013يونيو  26ٔ�مام صاحب اجلالÀ يوم 

  :احملاور
و تعز�ز العرض وتوفري العرض الصحي يف هذا امليدان احملور اGٔول ه

؟ ٔ�نه جNناها�ش هذا �لصòة النفس=ية وتوفري اGٔدوية، �رؤية Zديدة، 
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جعلنا الصòة العقلية والنفس=ية جزءا ال يتجزٔ� من الصòة العامة وجودة 
  . احلياة، Gٔن هذي يه نقطة �نطالق دËل هاذ اليش

وك املس�شفNات الك�رية حبال ا�يل فاح^ا يف صدد ما ابغيناش يبقاو ذ
، هنا يف 36اك�ن يف اSار البيضاء، فني ¸ادي تدي وSك؟ ¸ادي نديه لــ 

  . الر�ط وال سال اك�ن الرازي، اك�ن يف سال، هذا ال يعقل
فامشK^ا ملس�شفNات صغرية م^دجمة ا�يل ¸ادي �كون ٕان شاء هللا يف 

ابدينا م�ال يف مراUش، واح^ا املس�شفNات دËلنا، وابدينا م�ال يف وZدة، 
بصدد ٕاùشاء ثالثة دËل املس�شفNات ا�يل ٔ�� كنت هذي يومني يف قلعة 
الرساغنة �ش غنبداو البناء واSراسات، يف القلعة وا¹د، يف ٔ�اكد�ر الثاين، 

  . ويف الق^يطرة الثالث
كذ¯ مس�شفNات ا�يل ملكفة �لصòة النفس=ية، الطب النفيس 

  . لٔ·طفال
من مزيانية اGٔدوية دËل الوزارة خصصناها  %2اxذينا ختصيص 5لثا، 

لٔ·دوية دËل هاذ النوع دËل اGٔمراض، كذ¯ املوارد ال½رشية Gٔول مرة 
در� م�اراة ما xلطناش لكيش يف املمرضني، در� م�اراة �ش �xذو 
ممرضني، در� م�اراة و¹دها �ش �xذو ممرضني ا�يل غيتلكفوا لنا 

ممرضة  U42دد  2013لنفس=ية والعقلية، واxذينا مهنم س=نة �Gٔمراض ا
  .وممرض

احملور الثاين هو التكو�ن اGٔسايس والتكو�ن املس=متر، اح^ا بصدد 
  .طبKب Uام 1440التكو�ن ال�سلسيل لفائدة 

احملور الثالث يه املقاربة ال�شارÅية، واح^ا ت±شجعو ٕا¹داث مصòات 
ي±N±ش مهنم �زاف، اSار البيضاء الطب النفيس والعقيل، Ë لٔ·سف ما اك

  .لكها تنظن اكينة و¹دة وال يش وا¹دة ٔ�خرى Uىل الصعيد الوطين فقط
وx�ٔريا احملور الرابع واxGٔري يه املراجعة �لنصوص ال�رشيعية، وxاصة 

ا�يل تيحمي هاذ املرىض ا�يل قدمي وقدمي Zدا، ا�يل  1959القانون دËل 
  .�لحكومةهو يف بوابة دËل اGٔمانة العامة 

  .شكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .هناك تعقNب؟ تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد امحمد امحيدياملس�شار الس=يد امحمد امحيدياملس�شار الس=يد امحمد امحيدياملس�شار الس=يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس=يد الرئKس

فعال، الس=يد الوز�ر، ùشكرك �لك رصا¹ة Gٔننا ùشكرك يف بداية 
Gٔس=ئ\ ا�يل افkتاح دËل هاذ اجللسة وانت Zالس معنا، ومسعت مجيع ا

  . تطرحت Uىل وز�ر اSاxلية
دËل اGٔس=ئ\ ا�يل تطرحت Uىل وز�ر اSاxلية هتم  %90هاذ 

الش=باب، اهرض� Uىل اللكيات، اهرض� Uىل الثانوËت، ٕاذن هتم 

  . الش=باب، الش=باب هو العمود الفقري دËل اJمتع ودËل اSول
ما كنحملوش  ٕاذن هاذ الش=باب هذا، Uارفني بoٔن وا¹د احلاZة اح^ا

املسؤولية لوزارة الصòة بو¹دها، هنا معل حكويم جيب ٔ�ن تتحمل 
  . املسؤولية، Gٔن اك�ن وا¹د إالجرام، بيع اçدرات يف اGٔبواب دËل الخر

واxا نعطيك وا¹د املثال، الس=يد الوز�ر، اUالش كنقول بoٔن هاذ اليش 
�لقرص  املسؤولية دËل احلكومة؟ اك�ن وا¹د الشخص �روج اçدرات

الك�ري ٔ�مام مسمع السلطات احمللية، وÅي�دم حىت الطلبة ا�يل Åي½Nعوا هاذ 
ٕاذن، اح^ا كنقولو بoٔن �كون عند� مضري دËل هاذ ... اليش يف اGٔقسام ويف

الش=باب، والش=باب به غنب±Nو املس=تق�ل، وبه ¸ادي نب±Nو حىت البالد دËلنا 
Sل اËسري يف �جتاه دù ٔنناoهل ميكن احلديث عن . ميقراطيةا�يل كنقولو ب
  س=ياسة معومNة وطنية م^دجمة �لش=باب؟

ٕاذن، اك�ن ٔ�س=ئ\ ا�يل كتطرح يف الربامج حىت دËل اGٔحزاب ا�يل 
  . .ٕاذن Åيخصنا.. كتد�ر انت�ا�ت

Åيف Jمتع ٔ�ن يتقدم بدون، �لك رصا¹ة، ما نعطيوش اه�م �لش=باب، 
العمود الفقري  -البداية كام قلت يف  - Gٔوضاع الش=باب، وبرصا¹ة Gٔن 
  .دËل اJمتع ودËل كذا هام الش=باب

اخلطا�ت امللكNة مل حترتم ال من طرف احلكومة وال والو، لك خطاب 
دËل س=يد� ٕاال ويتلكم عن الش=باب، واحلكومة ال تويل ٔ�مهية لهاذ املوضوع 

  .هذا
ٕاذن، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر، مرة 5نية، هل هناك اùسêام داxل 

كومة ف" خيص هذا املوضوع؟ Gٔنه موضوع حساس �لك رصا¹ة، احل
موضوع جيب ٔ�ن تعطى � ٔ�مهية، ما فهيش مزايدات ٔ�و ال، اح^ا مكعارضة 
ك%رسو احلق دËلنا، كنهبو احلكومة، ولكن ميل اق�اي\ قلت ذيك اللكمة، 
تعمدت ¸ادي نقولها Gٔن املعارضة ما Åيخصهاش هترض، Åيخصها تلزتم 

  .ٕاىل ¸ري ذ¯الصمت، 
  .وشكرا الس=يد الرئKس

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

قلت واش اك�ن اùسêام يف احلكومة؟ ٔ�� غنقول ¯ نعم، اك�ن اùسêام 
اكن  2014مارس  26ا�يل تيoٔكد Uىل هاذ اليش ¸ري يوم . وتنoٔكد Uليه

اج�ع اتفاق رشاكة، وحرض� فNه مجيع الوزارات، بني قطاع الصòة، 
وكنت ٔ�� ¹ارض، اكن الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، اكن 
الس=يد وز�ر التعلمي العايل، اكن وز�ر اSاxلية، الوز�ر املنتدب يف اSاxلية 

يه التكفل �لصòة  ¹ارض معنا، ووز�ر الش=باب والرËضة، وهاذ الرشاكة



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )م 2014 ماي 6( ه 1435 رجب 6

دËل الش=باب معوما، وxاصة يف شقها النفيس والعقيل، اكنت هذي واح^ا 
، واح^ا مkبعيهنم، رمبا من )les indicateurs(مطبقNهنا، واكينني عند� 

ٔ�شهر ٔ�ماممك غيكون يل الرشف �ش نقدم لمك فني وصلنا، ٔ�ش=نو  6دا� 
يين البد من حقمك تعرفوا هام �خkالالت؟ رمبا ما ¸ادÊش حنققو لكيش، ول 
 .�ٓش در� ؤ�ش=نو ما در�ش واUالش ما در�ش

النقطة الثانية، قلت مسؤولية احلكومة، حصيح، وليين ٔ�� نقول ¯ 
ٔ�كرث من هذا يه مسؤولي�^ا مجيعا، فهاذو الش=باب دËلنا، هاذو وليداتنا، 

Jمتع اك�ن مسؤولية اGٔرس، مسؤولية امجلعيات املدنية، اJمتع املدين، ا

احلقويق، هاذ اليش لكيش، مايش ت±هترب من املسؤولية، ٔ�وال وق�ل لك 
ولكن ... يشء قلتهيا راه رمغ إالجراءات راه تيجيو �لمس�شفNات، اح^ا ا�يل

هذي مسؤولي�^ا مجيعا ٔ�نه تند�رو يد يف يد، رمبا ما تنوصلوش لكيش، اك�ن 
ولكن هفوات حصيح، اك�ن اخkالالت حصيح، اك�ن نقائص حصيح، 

اJهودات اكينة كذ¯ �ش ا�كونو م^صفني �لناس ا�يل تيعملوا يف هاذ 
  .اJال

x�ٔريا، �ش نقول ¯ ف" خيص م�ل إالجراءات الزجرية، ٔ�� هاذ 
الصباح يف الثام^ة والربع اس=نKت �ش ùسدو جوج دËل احملالت يف 

قرقويب سطات Uىل هاذ اليش دËل الش=باب ا�يل قال الس=يد الوز�ر دËل ال
يعين تناxذو ٕاجراءات ا�يل قدينا Uلهيم ميل . ودËل هاذ اليش ا�يل ت�Kعوه

Åيكون عند� يش ¹اZة مايش ¸ري �م تن½Nعوه، مايش ¸ري هرضة، ٕاىل 
  .اكنت يش ¹اZة وٕاجراءات ا�يل تت�اذ كت�اذ، و¸ادي تبقى ختاذ

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رالس=يد رالس=يد رالس=يد ر����س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسة
  . ز�رشكرا الس=يد الو 

اللكمة . ٕاذن، السؤال اGٓين الثاين موضوUه النقل وإالسعاف الصحي
  .�لفريق �شرتايك، تفضيل اGٔس=تاذة

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

مالحظة ٔ�ولية ق�ل السؤال، الس=يد الوز�ر، هو ٔ�نه نتoٔسف �لخطاب 
ي ٔ�صبحنا ك±سمعو به، ٔ�وال رئKس احلكومة ينعت املعارضة بـ الس=يايس ا¿

)dégueulasse( لËا ميسح الوخس دZ ¯ معيفة، وز�ر يف حكومة قال ،
احلكومات السابقة، مسؤول يف حزب Åيقول بoٔنه حزبه بو¹دو ¸ادي 
يضوي البالد، واGٔحزاب اGٔخرى التارخيية الرشعية ال ماكنة لها، ما هذا؟ 

  الس=يايس واخلطاب الس=يايس ا�يل ولينا ك±شهدوه يف البالد؟ ما هذا العمل
حنن كفاUلني س=ياس=يني �رفض م�ل هاذ اخلطاب، هذي مالحظة 

  .ٔ�ولية، الس=يد الوز�ر، ودا� غنجي �لسؤال، غنجي �لموضوع

Åيف تتعرف، ؤ�نمت كنمت طرف ÅرئKس قسم  2007-2006م^ذ 
يف  �ٓنذاك) 1le SAMU(وإالسعاف املس=تعêالت يف ٕاطار �ر�مج النقل 

اSار البيضاء iرشاكة مع إالخوة الك^ديني، واكن �ش=تغال يف احلكومات 
، انت راه تتذÅروا iرشاكة )les SAMU(السابقة Uىل تنظمي هذا الرب�مج 
  . مع جملس املدينة يف اSار البيضاء

ٔ�شهر جAمت مبرشوع يف ٕاطار الرشاكة مع القطاع  8ٔ�و  6اGٓن، م^ذ 
، واxذيتو كمنوذج مدينة "النقل وإالسعاف"  هاذ الرب�مجاخلاص يف تنظمي

 3مليون دËل اSرامه س=نوË، وUىل  22اجلديدة بغالف مايل ا�يل هو 
س=نوات، هاذ اóمنوذج هذا ٔ�وال بعملية حسابية الحظنا بoٔنه التلكفة Zد 

  .مرتفعة
5نيا، هذا اóمنوذج ا�يل اxذيتو Uىل مس=توى اجلديدة واش مت تقNميو يف 

  هاذ املدة؟
، Gٔنه ال يعقل ٔ�نه ما 2007-52006لثا، ملاذا مل يمت العمل برب�مج 

�كوùش �راكامت �لحكومات السابقة، و�لوزارات السابقة ف" خيص الربامج 
ا�يل كتوضعها احلكومات ا�يل راحبني الوقت من �ة، ومن �ة 5نية ليك 

 .سابقةنعمل Uىل بت وUىل تفعيل �رامج وضعهتا احلكومات ال 
ٕاذن، هل هناك تقNمي لهذا اóمنوذج Uىل مس=توى مدينة اجلديدة؟ وماذا 
تنوون القNام به Uىل مس=توى تعممي هذا اóمنوذج، ٕاذا اكن هذا اóمنوذج 

  صاحلا يف نظرمك ويف نظر امجليع؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الصòةالصòةالصòةالصòةالس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر 
  .شكرا الس=يد الرئKس احملرتم

  الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�وال، الشكر اجلزيل لٔ·س=تاذة واملس�شارة احملرتمة لطرح هاذ السؤال 
املهم، ا�يل يف البداية، ¸ري �ش ما يوقعش xلط، ما يش يعين ما 

اع الصòة كام يقال، راه احبال ٕاىل اكن تنêاوiش، ٔ�وال، هذا مايش حتر�ر قط
يف اجلديدة، وجNنا واعطيناه لرشكة ٔ�خرى، ) SAMU(يش قطاع Uام فNه 

  .�ش نoٔكد
ٔ��، ٔ�وال، ٔ��متي ٕاىل حزب اشرتايك Êساري ¹دايث ا�يل تيدافع Uىل 
املرفق العام وUىل املس�شفNات العمومNة، ويؤمن ٔ�كرث برضورة حتسني 

  .اخلدمات، هذي مفروغ مهنا
اGٔمر، ٕاذن، ال يتعلق بتحر�ر القطاع، بل تفعيل م�دٔ� الرشاكة ا�يل Zا 

                                                 
1 Service d'Aide Médicale d’Urgence 
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يف اçطط الوطين ا�يل اكن يل الرشف قدمkو ٔ�مام صاحب اجلالÀ يوم 
مبدينة فاس، ا�يل �هيم هاذ مس=تعêالت التكفل،  2013مارس  3الثال5ء 

ل واك�ن جزء م^و دË. املس=تعêالت �س�شفائية وما ق�ل �س�شفائية
  .هاذ اçطط

النقطة الرابعة، تتدوي Uىل الرشاكة بني القطاUني اخلاص والعام، وهاذ 
  .اليش امشK^ا فNه يف اجلديدة

ا�يل ميكن يل نقول ¯ هاذ العملية هذي ال تعوض xدمات الوقاية 
املدنية، ا�يل اح^ا �قني يف رشاكة معها Uىل الصعيد الوطين، وٕامنا تتمكلها، 

  .يف هاذ اليشتن�دمو يد يف يد 
يف اجلديدة، هاذ التجربة اكن ا�يل ابغيت نقول، هاذ التجربة هذي ا�يل 
ادوييت Uلهيا، كتنظم التدxالت الطبية املس=تعê\ موزUة Uىل مخسة 

 اجلديد، س=يدي اسامعيل، اوالد فرج، اوالد رئقواUد، اك�ن اجلديدة، الب
  .¸امن

هاذ القطاع اخلاص، اتفق^ا يف ٕاطار رشاكة، مايش بني وزارة الصòة و 
... هاذ الرشاكة هذي فNه مجيع املتدxلني، من �ة، من العامÀ، من يعين

مليون دا�ر�ن س=نوË،  22مليون درمه، ٔ�� ٔ�ؤكد ¯  22وقلت اóمثن يه 
وزارة الصòة معنية جبوج املليون فقط درمه س=نوË، وزارة الصòة تتعطي 

ري �ش نoْٔكد ¯ ٕاىل مليون درمه، ¸ 22جوج املليون درمه، من هذاك 
طبKب وطب�Kة ا�يل xدامني  �29ين الصòة، مهنم  69يوم^ا هذا، اك�ن 

  .واGٓخر�ن ممرضات وممرضني تق^يني
اك�ن مركز اس=تق�ال املاكملات �ش ٔ�ي وا¹د ا�يل ساÅن يف اجلديدة وال 

 2222يف هاذ املراكز امخلسة ا�يل رشت لها، وال اكن ساحئ امىش ل�، الرمق 
  .ب يف ٔ�ي وقتتيêاو 

واىل يوم^ا هذا، يف اGٔربع ٔ�شهر �ش ابداو، وال مخس اشهر، اك�ن 
تدxل، اك�ن ٔ�كرث من  3000تدxل، يف هاذ ٔ�كرث من  3000ٔ�كرث من 

  .¹اÀ خطرية وحرZة، واكنت مميتة Zدا، ا�يل تنقذت 600
هذا يف ظرف ٔ�ربع اشهر وال مخس اشهر، ما ميك±ش، الس=يدة 

  .ما ميك^اش ند�رو التقNمي يف ربع اشهراملس�شارة ،تتفهميين، 
Gٔن ... ٔ�� مkفق معك، ق�ل ما منش=يو �لتعممي دËلها، ؤ�� لك جمرب

الناس مصدعيين الناس دËل اSار البيضاء ابغاو يد�روا نفس التجربة، 
سطات نفس التجربة، الس=يد Uامل خريبكة ٕاىل تKسمعنا ابغى يد�ر نفس 

Uىل الصعيد الوطين، بعد يوقع التقNمي دËل  التجربة، ابغينا ق�ل ما ندوزوش
  . هاذ التجربة

  .شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  . هناك تعقNب؟ تفضيل

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الوز�ر

توقف  2007و 2006ٔ�وال، مل تمت إالZابة Uىل اUالش مرشوع دËل 
  بدا مرشوع �ٓخر؟و 

اليت 5نيا، ٕاذا اكن التعممي، هل تمت صفقات العروض Uىل لك الرشاكت 
هتمت �ملوضوع، ٔ�م رشكة وحNدة يه اليت اس=تفادت من �ة اجلديدة 
والنوا`، وسوف ãس=تفNد كذ¯ من اSار البيضاء و�ات ٔ�خرى؟ هذا 

ن Z�ٔل سؤال الفاUلني يف امليدان يقولون بoٔنه ما مت�ش طلب العروض م
 .املسامهة يف هذا ال±شاط

5لثا، بعملية حسابية، ٕاذا اكن يومNا Uدد احلاالت اليت تنقل من املنازل 
دËل التنقالت، بعملية  10م�ال ٔ�و من ماكن احلادث ٕاىل املس�شفى 

 2حسابية ¸ادي �كون وا¹د العدد معني شهرË، ولكن من ا�يل ك±شوفو 
ٔ�لف  20ية راه كنلقاو بoٔنه تقريبا ما بني املليون دËل اSرمه، وكند�رو العمل 

درمه شهرË، معناه ٔ�نه هناك رحب Zد �م لهاذ الرشكة ا�يل اxذات هاذ 
  .الصفقة هذي

و�لتايل، يف الوقت ا�يل Åي�^قلوا املرىض iرسUة ورمبا بوسائل تق^ية 
داxل الس=يارة Zد �مة، يف مس�شفى اجلديدة ٔ�و يف املس�شفNات كنعرفو 

  . الية دËهلمالوضعية احل
و�لتايل، اكن هذا سؤال �ش نفهمو ٔ�كرث ملاذا هاذ التنقل إالسعايف 

 2006هبذا الشلك، ومتت �رجمته وUدم �س=تفادة من الربامج دËل 
  .2007و

  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس�شارة

  .تفضل الس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòة
  . رتمةشكرا الس=يدة املس�شارة احمل

كنت  ù .2006-2007سميو اGٔش=ياء مبسمياهتاؤ�� ¸ري �ش نoٔكدو Uىل 
ه امشKيت، ما اكùش هاذ اليش، ما اكùش، الّ و�قا، 2CHU (Ë(معي يف 

خصنا نقولو احلقNقة، ٔ�ش=نو اكن؟ اكنت يعين فكرة ٔ�نه ابدا Åيتطور هاذ 
 اكن وليين ما معرو ،)un SAMU(اليش، حصيح، وليين ما معرو اكن 

ا�يل اك�ن دا� م�ال يف مراUش، دا� ما ¹دي كندوي معك ٔ�نه  2222الرمق 
، ٔ�ي مواطن 141تعيط ٔ�ي خشص جربوها يف مراUش، ابدينا تدرجييا 

مغريب رمق وطين جماين تيعيط هذا هو الصممي، الصممي مايش ابقاو ¸ري يف 
  . ٔ�فاكر

اك بدت الفكرة حصيح، مايش تنلوم هاذوك الناس ا�يل اكنوا يف ذ

                                                 
2 Centre Hospitalier Universitaire 
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الوقت، يعين راه اكن جمهود ج�ار، وليين اك�ن �راكامت، اح^ا ما جNناش 
 2006وابدينا، قلنا ابدينا، حىت اح^ا لو ما اكن�ش هذاك الرتاكامت دËل 

رمبا تعطلنا، رمبا ما جيKش يف هاذ الظرفNة، رمبا اكن غيبدا يف  2007و
غيناش يعين دا� مايش ما اب ... ، هذي �راكامت، لك وا¹د2025ٔ�و  2020

ذاك الرتاكامت، اxذينا مهنا، ذاك التجربة فني كنا ¸الطني، احشال من مرة 
  .احرضت معنا كنا كند�رو نقاشات، يعين هاذ الرتاكامت اxذيناها جبدية

5نيا، ف" خيص مرشوع اجلديدة، هذا مايش مرشوع دËل وزارة 
لقرار، يه اجلهة، يه ا�يل اxذات ا) le maître    d'ouvrage(الصòة، 

� الفكرة، مادام ٔ�نه رشاكة بني ذ^اتنا نقاش، اح^ا مادام ح�K وليين اكن ب 
  . القطاUني اخلاص واخلاص والقطاع العام والعام، ح�ذ� الفكرة

دËل التنقالت يف اóهنار،  10ولكن ¸ري �ش نفكرك، ميل تتقويل 
 دËل 29دËل التنقالت، شويف  10وتتد�ري معلية حسابية، ما ãشوفKش 

الس=يارات دËل  10ساUة، شويف  24ساUة Uىل  24املوارد ال½رشية 
  . ساUة 24ساUة Uىل  24إالسعاف 

، وUارفاه )la garde(راه مايش ¸ري ٔ�ش=نو خصو تد�ر، ا�يل تيد�ر 
تيكون يف ) Chirurgien(انت، راه مايش احشال غيفkحوا؟ رمبا إالùسان 

)le bloc ( دا�ر)la garde ( ح والو، من الصباح حىت الصkباح وما تيف
، ما خصش Uاود 5ين نقولو ما )la garde(هذا ال يعين ما خصوش يد�ر 

ا�يل ) c’est une sécurité(تبقى Gٔن ما افkحت والو، يعين هذي راه 
  .تند�روها �لمواطنات واملواطنني، وهذا هو املنطق

 واليين ا�يل مkفق... املواطنة واملواطن تKس=هتلوا لك xري، ما خصناش
Ë ،فقنيkمي، مNٔ�شهر خصنا وا¹د الشهر�ن  4ه ابدات الّ معك خصنا التق

  .�ش ند�رو وا¹د التقNمي ٕان شاء هللا
  . شكرا الس=يد الرئKس

    ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ومنر ٕاىل �ٓخر سؤال �ٓين، موضوUه ٕا¹داث و¹دات طبية مkطورة 
  .عارصة، تفضلاملاGٔصاÀ و . مkنق\ ٕالسعاف حضاË حوادث السري

        ::::املس�شار الس=يد احلبKب �ن الطالباملس�شار الس=يد احلبKب �ن الطالباملس�شار الس=يد احلبKب �ن الطالباملس�شار الس=يد احلبKب �ن الطالب
  .شكرا الس=يد الرئKس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة و السالم Uىل xري املرسلني
  الس=يد الوز�ر،

حسب اSورية إالحصائية الصادرة عن وزارة التجهزي والنقل، ùس=بة 
ل املصابني حنو Uالية من وفNات حوادث السري تقع مباكن احلادث ٔ�و ٔ�ثناء نق

املس=توصفات، وهذا راجع �Gٔساس ٕاىل غياب التدxل اGٔويل �س=تعêايل 
بعني املاكن وق�ل وصول املس=تعêالت، وكذ¯ هو بدورو هو راجع كذ¯ 
لس=يارات إالسعاف ا�يل ما تتوفرش Uىل إالماكنيات ال½رشية واملادية �لقNام 

حىت هاذ العملية دËل  هباذ اجلانب �س=تعêايل بعني املاكن، مما تيفرغ
إالسعاف من احملتوى دËلها، �ٕالضافة �لوصول املتoٔخر دËل س=يارات 
إالسعاف ملاكن احلادث، Uلام ٔ�ن يف تæ الظروف كام تعلمون، الس=يد 

  .الوز�ر، ٔ�نه Uامل الوقت مسÀٔo حNاة ٔ�و موت �ل±س=بة �لمصابني
وفر يف الطرقات ٔ�ش=نا يه إالجراءات ا�يل اxذيتو �ش يت: ¿ا، ùسائلمك

دËولنا، تتوفر Uىل س=يارة دËل إالسعاف مkعددة �خkصاص من �ة، 
وكذ¯ �ٕالضافة �لسائق يتوفر معها كذ¯ تقين خمتص ٕالسعاف وٕانقاذ 

  املصابني؟
Uلام، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه التعقNدات النفس=ية واجلسدية ا�يل تتòدث 

احلادث نفسو، وكذ¯  ٔ�ثناء معلية �نتظار كتكون بعض املرات ٔ�كرب من
ٔ�نه وسائل النقل ٕاىل ما اكن�ش مkوفرة فهيا الرشوط الصحية الاكم\، 

  .وبعض املرات حىت اGٔمراض ت�^قل داxل تæ الوسائل
ٔ�ش=نا يه إالجراءات ا�يل مقمت هبا حفاظا لسالمة امجليع : ¿ا، ùسائلمك

  ؟ والنقص من هاذ الكوارث وما يرتتب عهنا من ٔ�يتام وãرشد ومشالك
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòة
  الس=يد الرئKس احملرتم،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔ�وال هذا سؤال �م، الس=يد املس�شار احملرتم، ا�يل تيعطينا هاذ الفرصة 
ذÅر �çطط الوطين ا�يل كذ¯ قدمت ٔ�مام صاحب اجلالÀ يوم �ش ن

مبدينة فاس، اUالش قدم^ا هاذ اçطط؟ Uىل هاذ  2013مارس  3الثال5ء 
�لضبط دËل حوادث السري املميتة  83اليش ا�يل تتدوي Uليه، Gٔن 

اخلطرية ٕاما إالùسان املغريب Åميوت يف بالصة احلادثة وال ٔ�ثناء تيديوه 
  .ار�لس½Nط

فا�يل زد� يف هاذ اçطط، ما در�ش العجب Åيف قالت الس=يدة 
املس�شارة احملرتمة، ؤ�� مkفق معها، Gٔن فكر� وا¹د الفكرة وقلنا ٔ�وال 
املس�شفى خصو خيرج xارج اجلدران دËلو، ٕاىل يوم^ا هذا Åيفاش تتوقع؟ 

يو داxل، وتن�س=ناو جي ) la garde(اجلدران دËل املس�شفى اح^ا دا�ر�ن 
ولهذا، قلتهيا اكرثة ال Uىل . عند�، تن�س=ناو جييو عند� �لمس�شفNات

املريض، ال Uىل العائ\ دËلو، ال Uىل التداعيات دËلو من بعد، فقدم^ا هاذ 
  :اçطط يف هاذ �جتاه، هاذ اçطط فNه مخسة احملاور

احملور اGٔول، قلنا التكفل �ملس=تعêالت الطبية ما ق�ل �س�شفاء، 
، 141هاذ اليش ا�يل تتدوي Uليه، وهذا ٔ�ول مرة اxذينا رمق وطين جماين 
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وقلت ¯ ابديناه تدرجييا، ها هو ابدا يف مراUش ميكن لمك جتربوه، كنظن 
ٔ�كرث تقد�ر يه جوج الس="�ت غيبدا يف اSار البيضاء، واح^ا ¸اديني 

  .تدرجييا
، )Gٔ)ambulanceن xاص �ش نذÅر، راه املس=تعêالت مايش 

خص �كون ا�يل غيكون فهيا، راه �زاف الناس حيساب هلم ¸ري 
)ambulance(ل الناسËري التلفون، هاذ اليش راه خصو �زاف د¸ ،.  

ا�يل ؤ�كرث من هاذ اليش مايش ¸ري هاذ الو¹دات �س=تعêالية املتنق\ 
اxذينامه، اxذينا حىت مروحNات، واحشال ٔ�ماممك تذاÅرت Uلهيم، xدامة 

ت احلوز مراUش، اكينة عام قريب ¸ادي �كون وا¹دة يف دËل !ùس=يف
غتكون و¹دة يف تطوان  2015وZدة، و¹دة ٔ�خرى يف العيون، ويف 

 .طنêة، هاذ اليش راه خصو اشوية دËل التدرج
النقطة الثانية، قلنا ما عندها حىت يش معىن متيش جتري جتيب املريض 

م والو مدكدكني، �لزربة �لمس=تعêالت، واملس=تعêالت �عسني ما فهي
  . Uاود 5ين ابدينا يف احملور الثاين
  . احملور الثالث هو التكو�ن

  .احملور الرابع يه الرشاكة، وا�يل ادويت Uلهيا الس=يدة املس�شارة
وx�ٔريا، القانون، هاذ اليش راه القانون املغريب تيقول ¯ الصòة ميل 

ابغينا نداويو تتداوي يش وا¹د داxل اجلدران، دا� هذي ¹اZة Zديدة، 
  . الناس يف الز�يق، خصنا نبدلو القانون

 753هاذ املسائل لكها خصها اشوية التدرج، وهذا الغالف املايل دËلو 
 Àو ٔ�مام صاحب اجلالkٕان شاء هللا  2016-2013مليون درمه، ا�يل قدم

�كون xري، ولكن هاذ اليش راه خصو اشوية الوقت، رمبا غمتيش هاذ 
  .وماتاحلكومة جييو حك

هاذ اليش راه ¸ري �ش نعطيك وا¹د الرمق، فرùسا هنار بدات يف هاذ 
Uام �ش  23القضية دËل الو¹دات �س=تعêالية املتنق\ دارت �لضبط 

الناس Uاد حيسوا بoٔن عندمه مس=تعêالت، وخصنا ند�رو اشوية يد يف يد، 
�ٓش  ، ٕايوا)l’ambulance(اح^ا يOّ ابدينا، ويش تيقول ¯ ٕايوا ج�تو 

¸ادي تد�روا فNه، ٕايوا يه ما ند�رو والو، �لعكس خصنا منش=يو يف هاذ 
  ...اليش Gٔن �زاف الناس ابغاو� ما ند�رو والو، وليين ح^ا ¸ادي ند�رو

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .هناك تعقNب؟ تفضل اليس جامل. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد جامل بواملس�شار الس=يد جامل بواملس�شار الس=يد جامل بواملس�شار الس=يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس=يد الرئKس،

  اء احملرتمني،السادة الوزر 
ت±شكروك، الس=يد الوز�ر، Uىل اJهودات اجلبارة ا�يل كتقوموا هبا، 
ولكن برصا¹ة الزالت مجموUة من العق�ات حتول دون تقدم اخلدمات 
العالجNة �ٕاليقاع والوترية اليت يتطلهبا الوضع، ؤ�ساسا اخلصاص يف املوارد 

الطب �س=تعêايل  ال½رشية وٕاUادة ان�شارها يف املراكز الرضورية، م�ل
  .والو¹دات الطبية املتنق\

لنا ãساؤالت، ZاوبتK^ا Uىل اçطط الوطين �لتكفل �ملس=تعêالت 
الطبية مشكورا، ولكن، الس=يد الوز�ر، وخبصوص طب إالنعاش ؤ�مهيته 
البالغة وماكنته يف جناح هذا اçطط الوطين، ما ا¿ي مت ٕاجنازه Uىل 

يده وتطو�ره Uىل املس=توى اجلهوي مس=توى توزيع العرض الصحي وجتو 
  وUىل مس=توى املراكز �س�شفائية؟

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
و¹دة طبية �لمس=تعêالت الطبية �لقرب Uرب  80لقد الزتممت ¹�ٕداث 
، ماذا حتقق 2013مهنا سKمت ãشغيلها س=نة  30الرتاب الوطين، وقلمت 

Uىل مس=توى حلدود اGٓن؟ وما يه انعاكسات هذا اçطط �Gٔرقام 
  التدxالت �س=تعêالية �لتخفNف من ùس=بة الوفNات؟

ؤ�شري ٕاىل احلادثة املؤسفة اليت ٔ�ودت حبياة شاب لقي مرصUه حبادثة 
ؤ�شري x�ٔريا ٕاىل . الرتامواي �لر�ط iس½ب غياب التدxل �س=تعêايل

Uدم التêاوب مع نداءات املواطنني خبصوص االتصال �لرمق اخلاص بطلب 
  .141ا¿ي مت حتديده إالسعاف، و 

وx�ٔريا، الس=يد الوز�ر، امسحوا يل، الوزارة اليت ãرشفون Uلهيا حظيت 
  حبصة من إالUانة دËل دول اخلليج، ما ا¿ي خصصمتوه يف هذا إالطار؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòةالس=يد وز�ر الصòة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

راه مkفق معك، وال يين �زاف، ما عند�ش �ل±س=بة هاذ اليش 
ٔ�وال ¸ادي نبدٔ� �xGٔري، دول اخلليج . �لوقت، جوج دقايق �ش جناوب

امشK^ا Uىل ثالثة دËل املس�شفNات Zامعية، ٔ�� ندوي معك يه طنêة 
مس�شفى Zامعي، مركز حصي Zامعي يف طنêة، وا¹د يف ٔ�اكد�ر، وهذا 

واح^ا xدامني فهيم، اSراسات ¸ادي Zديد،  دËل الر�ط ¸ادي يتعاود من
، هاذ )conception-réalisation(�ش غنبداو ) fin juin(ت±هتrي يف 

 .اليش هذا �ش جناوبك Uىل هاذ اليش
ٔ�ما ف" خيص ¸ري �ش نقول ¯، دا� خصنا من ٔ�ي م^طق كناxذوها، 

هاذ ، خصك تعرف، مايش ٔ�� اعرفkك رمبا تتعرف 141الناس تيعيطوا لــ 
اليش، امسح يل ¸ري ت±kوZه �لرٔ�ي العام، يف املس=تعêالت يف العامل لكو، يف 

Ë ن اح^اGٔ سم هللا، بني الّ املغرب ٔ�كرثi 80وكذا و 70ه ابدينا در�% 
دËل املاكملات ¸ري الناس تيضيعوا لنا وقkنا، تيد�روها معدا، وتيخرسوا 

عندوي معك �لك  واح^اË فNنا هاذ القاUدة، ٔ�� نقول ¯، وامسح يل
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جشاUة، الناس تيعيطوا املهم عيط خصك متيش، ال، ما ميكن ¯ راه 
)l’ambulance (راه خسارة و)l’essence ( امة، يعين ما خصكشNوالق

ش ¤، سول يف مراك141متيش ¸ري حNث هو �دى، ا�يل تيعط لــ 
Nا وـــــــــــــن اح^ـــــــ¸ادي)la protection civile(ادي ، ذاك اليش¸ 

هائل يف مراUش، وليين الناس تيعيطوا، اك�ن ا�يل ابغى يتفىل، اك�ن ا�يل 
عندو يش ¹اZة، اك�ن الناس م�ال ا�يل عندو يش وا¹د ابغى ¸ري العائ\ 

، هو ولف، ٔ�ن ت±kفهمو ما عندوش الفلوس، ما )dialyse(دËلو يديه لــ  
لنا اك�ن وا¹د تيقول يل راه قالوا  ،)le privé(ي ـعندوش �ش يديه ف

ما در�هاش لهاذ اليش، ٕاىل امشK^ا يف هاذ الطريقة  140، اح^ا هاذ 140
ال، خصنا نتعاونو، هاذ ... ، ا�يل ابغى141ا�يل ابغى Êسافر خص يعيط لــ 

اليش راه دËلنا لكنا، ٕاذا ابقNنا يعين ت±kعاونو، تيدوي معك الطبKب، ما 
، ٕاىل 1،1، تي�^اوبوا 1عند�  ه ابدينا،الّ ٔ�لف طبKب، اح^ا Ë 70عند�ش 

 C’est une(اSقائق، يعين هاذ املسائل لكها  10شدي�Nه رمبا 
éducation(ديدة �لمغاربة خصهم نولفوهاZ ةZن ¹اGٔ ،...  

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وùشكر الس=يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
وZه ٕاىل الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ون±kقل ٕاىل السؤال اGٓين امل

اللكمة لٔ·صاÀ واملعارصة، تفضل . والبAKة، وموضوUه تoٔهيل القطاع املعدين
  .الس=يد املس�شار

        ::::احلفNاحلفNاحلفNاحلفNظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح����يثيثيثيث    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  الس=يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ن يضطلع بدور يعترب قطاع املعادن ببالد� قطاUا واUدا، مبقدوره �ٔ 

رËدي داxل ال±س=يج �قkصادي الوطين، لو مت اس=تغالل إالماك�ت 
املعدنية الك�رية اليت متزي بالد�، ¸ري ٔ�ن هذا القطاع مل حيظ �اله�م الاكيف 

  .مقارنة بقطاUات ٔ�خرى، واSليل Uىل ذ¯ حمدودية اGٔداء املعدين الوطين
س=تكشاف وãرسيع وثرية ¿¯، فقد ٔ�حضى لزاما ãشجيع التنقNب و�

ٕاجناز اخلرائط اجليولوجNة من Z�ٔل اس=تكشاف ماكمن Zديدة، واع�د 
�ٓليات م^اس=بة �لرتوجي �لقطاع من Z�ٔل Zلب رشاكت رائدة يف 

  .�س=تكشاف والتنقNب
كام ٔ�ن �س=تغالل املنجمي التقليدي الزال يعاين من العديد من 

ء به ليصبح اس=تغالال عرصË، املعيقات، يتعني معها ٕاUادة هيلكة و�رتقا
وفkح اJال ٔ�مام املس�مثر�ن �لقNام بربامج البحث والتمنية يف ٕاطار يضمن 

  .احملافظة Uىل احلقوق املك�س=بة �لصناع املنجميني التقليديني
¿¯، ùسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة 

 Oهنوض به، وجعóٔهيل القطاع واoىل املسامهة يف التمنية لتU قادرا
  �قkصادية و�ج�عية ببالد�؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::واملعادن واملاء والبKواملعادن واملاء والبKواملعادن واملاء والبKواملعادن واملاء والبAAAAKةةةة    ، وز�ر الطاقة، وز�ر الطاقة، وز�ر الطاقة، وز�ر الطاقةعبد القادر اعامرةعبد القادر اعامرةعبد القادر اعامرةعبد القادر اعامرةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئKس

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
فعال، الس=يد املس�شار، القطاع دËل املعادن قطاع واUد، هو  هو

قطاع اGٓن يعترب من الروافع دËل �قkصاد الوطين �عتبار ٔ�ن املسامهة 
، قمية الصادرات الوطنية ٔ�كرث %10دËلو يف الناجت اSاxيل اخلام ٔ�كرث من 

  . ٔ�لف 40وم^اصب الشغل ٔ�كرث من  ،%30من 
ة يف القطاع املعدين؟ هو ميكن لنا نقولو ٔ�نه فني اك�ن xالف يف احلقNق

قطاع Êسري بوتريتني، الوترية اGٔوىل يه دËل الفوسفاط، املغرب Uامليا 
من إالنتاج املعدين دËلنا فوسفاط،  %90معروف بoٔنه بÜ الفوسفاط، 

وهاذ الرتكزي Uىل القطاع دËل الفوسفاط xىل القطاع اGٓخر املعدين ¸ري 
  .معروف

هاذ القطاع دËل الفوسفاط التحول ا�يل وقع يف اململكة  ف�التايل،
املغربية هو حتول �م Zدا، من بÜ اكن يصدر الفوسفاط اخلام ٕاىل بÜ اGٓن 

، 40- �40مثنه، اGٓن عند� وا¹د القاUدة ا�يل ت�ش=تغل Uلهيا بالد� يه 
من احلامض الفوسفوري ا�يل هو نصف  40من املادة اخلام،  40معىن 

 %40من اGٔمسدة، Uىل ٔ�ساس �كون عند�  %40 بعد ذ¯ مش=تق، مث
من السوق اSولية، وهذا ممكن �عتبار إالماكنيات ا�يل عند�، وان� تبعتو 
املرشوع ا�يل توقع ٔ�مام ZالÀ املæ يف الغابون، وا�يل داxل يف هاذ 

  . لواملسار دË إاذن، ميكن لنا نقولو هاذ التحول يف الفوسفاط اxْذَ  .�جتاه
يف اJال الثاين دËل املعادن اGٔخرى ا�يل عند� فهيا الزنك، الرصاص 

 ،)Cobalt(، الكو�لت )Fluorine(، الفليور�ن )Barytine(البارتني 
مليون طن، وا�يل التمثني  2,4الفضة، وا�يل إالنتاج إالجاميل دËلها حوايل 

املس�شار، هذي حقNقة، الس=يد . طن 12.750دËلها اكن عند� حوايل 
  :عند� فهيا ٕاشاكل، هاذ إالشاكل ميكن لو يتعاجل Uىل ثالثة املس=توËت

املس=توى اGٔول هو القانون املعدين، ؤ�� من xالل هاذ املنرب خنربمك  -
بoٔن القانون املعدين ٔ�هنينا فNه النقاش واSراسات مع خمتلف الفاUلني، ¸ادي 

  جيي قريبا ٕاىل الربملان ملدارس=ته؛
ثاين ا�يل �لكمتو Uليه هو القضية دËل التخريط، املس=توى ال  -

يف التخريط  %35التخريط اجليولوW اح^ا مokٔخر�ن فNه Gٔن عند� حوايل 
العادي، وهذا بطبيعة احلال اكن من ¹�ٔد اGٔس=باب دËلو هو ٔ�نه يف بعض 
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الس=نوات السابقة اكنت عند� مد�رية اجليولوجNا ا�يل اكنت من ٔ�حسن 
توى ٕافريقNا، ومتت ٕازاحهتا، ٔ�� تن�ربمك بoٔنه ٕان شاء هللا املد�رËت Uىل مس= 

يف الهيلكة املق�\ ا�يل تنوZدها ¸ادي �رجع مد�رية اجليولوجNا ا�يل ¸ادي 
 ãساUد� �ش اح^ا �رفعو من املس=توى دËل التخريط يف بالد�؛

املسÀٔo الثالثة هو الرتوجي املهين �لمشاريع املعدنية ليك تق�ل Uلهيا   -
��رات من xالل بطبيعة احلال القانون املعدين، ومن xالل الرتوجي �س 

 . املهين Uىل مس=توى دويل ميكن لنا جنيبو اس��رات Åبرية
ويف هاذ إالطار، ¸ادي نعاجلو إالشاكلية دËل !فNاللت وفكNك 

ٔ�لف Åيلومرت مربع اليت اكنت خمصصة �لمنجميني  �60عتبار ٔ�ن اك�ن وا¹د 
اذ املنجميني التقليديني وصلوا وا¹د املر¹\ ما ميكن óهيمش التقليديني، ه

ميش=يو لباطن اGٔرض، اح^ا دا� ت±شوفو وا¹د التوليفة حنافظو هلم Uىل 
  .احلقوق دËهلم، لكن كذ¯ ندxلوا اس��رات Åبرية يف هاذ امليدان

 .شكرا الس=يد الرئKس

    ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .فضل الس=يد املس�شارهناك تعقNب؟ ت

        ::::املس�شار الس=يد Uابد شكNلاملس�شار الس=يد Uابد شكNلاملس�شار الس=يد Uابد شكNلاملس�شار الس=يد Uابد شكNل
  السادة الوزراء،
  الس=يد الوز�ر،

معلوما�مك ¸ري اكفNة، هذا طبيعي Gٔننا ن±kظر الك�ري، اح^ا تنعرفو بoٔن 
امليدان ا�يل هو اليوم تنذاÅرو Uليه �ميكن لو يغين بالد، ميكن لو خيلق 

بoٔنه ما معلتKش،  فرص دËل الشغل كثرية، ولٔ·سف ما ¸ادÊش نقول ¯
انت تتòاول ولكن راه ما تدارش الك�ري، وامشات �زاف دËل الفرص ا�يل 

  .xليناها تدوز يف ٔ�وقات ماضية
وٕاىل ابغييت نعطيك ¸ري وا¹د املثال يه وا¹د الرب�مج �منوي ا�يل اكن 
وقع يف ٕاقلمي س=يدي ٕافين، وهاذ الرب�مج �منوي اكن مت إالUداد دËلو من 

�ز ٔ�خ^وش �عتبارو ذيك الساUة رئKس دËل اجلهة، واكن طرف اليس عز 
تعمل يف ٔ�ثناء دËل احلكومة دËل عباس الفايس، هاذ الرب�مج التمنوي 
خصص � ¸الف مايل Åبري، Åبري، يتضمن Uدة الزتامات قطاعية، يف وزارة 
التجهزي والنقل، وزارة اSاxلية، وزارة الطاقة واملعادن، وقطاUات وزارية 

  .ٔ�خرى
 16س=بق �لوز�ر اGٔول السابق عباس الفايس ٔ�ن اس=تق�ل بتارخي 

الس=يد الوز�ر عز�ز ٔ�خ^وش، ومعه وفد يضم رؤساء جامUات  2009ٔ�كتو�ر 
من املنطقة، U�ٔلن xالل هاذ �ج�ع الوز�ر اGٔول عباس الفايس الزتام 
احلكومة، يف خشص وزارة الطاقة واملعادن، القNام بدراسات من Z�ٔل ٕاUادة 

 .نطالق ٔ�شغال املنجما
املالحظ ٔ�ن جزء Åبري من هاذ �لزتامات توقف مع حكومkمك، الس=يد 

الوز�ر، توقف مع حكومة الس=يد ا�ن كريان، بل تنكرت � كام تنكرت 
�لعديد من �لزتامات السابقة كام هو الشoٔن مع املعطلني، هذا هو اليشء، 

 U ليمك، �ش نقولو لمك راه الس=يد الوز�ر، ا�يل تيدفعنا �ش مايش نزتايدو
�زاف دËل احلواجي ما تتدارش، اكن ميكن لها تصلح هاذ البالد، و�زيد 
وتعطي الفرص دËل الشغل ؤ�كرث من ذ¯، وما ن±ساوش املناطق ا�يل 

 1966احبال دËل ٕايفين هكذ خمليهنا هكذا اUالش؟ واح^ا ت±شوفوها من 
  ... ميل اسرتجعناها ويه تتعKش

  .الس=يد الرئKس شكرا، امسح يل

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  تفضل، الس=يد الوز�ر، اك�ن يش رد Uىل التعقNب؟

        ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبAAAAKةةةة
  الس=يد املس�شار، 

ما اعرف�ش ٔ�ش=نو وقع ¯؟ Gٔنه �لكمت Uىل قضاË ما عندهاش 
  ...¯ Uىل إالطارما Uالقيت �ملوضوع، ٔ�� ٔ��لكم  U1969القة، 

  :الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .ٔ�رجوك، ٔ�رجوك اليس شكNل

   ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبAAAAKةةةة
  الس=يد املس�شار، ميكن يل جناوب؟

القطاع املعدين يف بالد� اGٓن، ا¿ي ميكن ٔ�ن تطالبين به هو القانون 
ا¹د القانون صدقين، الس=يد املس�شار، ٕاىل ما اكùش عندك اGٓن و . املعدين

ا�يل ميكن حيفز �س��رات، هذا ا¿ي حتدثت عنه، Uىل افرتاض ٔ�نه 
موجود، لن �كون ممك^ا، اح^ا اGٓن عند� وا¹د العدد دËل املنامج يف 
اململكة املغربية ا�يل ت�ش=تغل، اGٓن وا¹د اجلزء Åبري من بالد� ال ميكن 

تد�ر � التخريط �س��ر فNه معدنيا Gٔنه ¸ري معروف، طبيعي خصك 
اجليولوW، ٔ�� اكن ممكن جني نقول ¯ �ٓودي راه اGٔمور يف �ٓمان هللا 

، ومل Å�ٔن س½�ا %35وحفظه، ال راه التخريط اجليولوW عند� وقف يف 
يف ٕايقاف مد�رية اجليولوجNا، ٔ�� ٔ�ول قرار اxذيتو يف وزارة الطاقة واملعادن 

¸رتجع املد�رية دËلنا، و�رفعو من واملاء والبAKة هو �رجع اجليولوجNا، ملا 
الوترية دËل التخريط، �ٓنذاك املس�مثر�ن، ٕاىل الحظت هاذ اËGٔم Zاو 
عندي ٔ�سرتاليني، ¸Kس�مثروا جوج املليار دËل اSرمه يف وا¹د املنجم دËل 

  .القصد�ر
مبعىن ٔ�ن �س��رات موجودة، ولكن بطبيعة احلال ما ميك±ش ¯ 

جيي �ش Êس�مثر ويد�ر ¯ التخريط اجليولوW يف تطلب من املس�مثر هو 
ملنطقة معنية، فاح^ا ¸ادي ند�رو هاذ التخريط اجليولوW، وغنجيب ليك 
القانون املعدين Jلس املس�شار�ن ٕان شاء هللا وجملس النواب �لحسم فNه 
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ٕان شاء هللا تعاىل، بعد هذه املدة ميكن ٔ�ن حتاس½ين Uىل ما سoٔقدم ٕان شاء 
  .ذه املرÅ \¹وز�ر وUحكومةهللا يف ه

  .شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
.. شكرا، ٕاذن ùشكر الس=يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

  . اليس شكNل هللا خيليك، ٔ�رجوك
ٕاذن، ن±kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون 

  .�س=تقاليل، تفضل اليس زازالفريق . إالسالمNة، وموضوUه مومس احلج

        ::::املس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زاز
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل س=يد املرسلني

  الس=يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
لك س=نة، ومع �قرتاب والتoٔهب Gٔداء فريضة احلج، متطر� وزارة 

وٕاجراءات تطمنئ السادة  اGٔوقاف والشؤون إالسالمNة بعدة مذÅرات
  .والس=يدات احلêاج امليامني القاصد�ن املسêد احلرام

¸ري ٔ�ن اجهتاد العابثني واملتòايلني بل املتاجر�ن واملتف^نني يف تعذيب 
احلêاج ال زالت واردة، ومع اGٔسف يبقى بعض احلêاج !هئني معمتد�ن Uىل 

لعرفة، شفت ٔ�نفسهم فقط، الس=يد الوز�ر، را� شفت جحاج ما طلعوش 
  .جحاج ما صابوا فني يباتوا، شفت جحاج ما صابوا ما Ëلكوا

ماذا U�ٔدت وزار�مك �لòد من هذه : ¿ا، ùسائلمك، الس=يد الوز�ر
  التالعبات؟ وÅيف اخkارت الوزارة املرافقني واملرشد�ن؟
يف العربية " Åورو�"5نيا، قد مسعنا يف اGٓونة اxGٔري ان�شار مرض 

ذت وزار�مك �حkياطات الاكفNة �لحفاظ Uىل حصة السعودية، هل اخت
  جحاج^ا؟

5لثا، ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من ق�ل الوزارة ليك مير 
  مومس احلج املق�ل يف ظروف Zد حس=نة؟   

 .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::د التوفNق، وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةد التوفNق، وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةد التوفNق، وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةد التوفNق، وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد ٔ�محالس=يد ٔ�محالس=يد ٔ�محالس=يد ٔ�مح
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئKس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم وفريقه Uىل العناية �حلج، وUىل يعين 

حنن نبذل لكام يف وسعنا ليك نؤدي واج�نا يف العناية . العناية �حلêاج
ج دون ٔ�ن �كون ال مkالعبني وال حمتكر�ن وال مkاجر�ن وال �حلêا

  .مس=تفNد�ن وال ممزي�ن وال ¸ري ذ¯
فkجرب�^ا يف احلج �زداد وùس=تفNد مهنا وùس=تفNد من ٕاشارا�مك 
ومالحظا�مك وتوجهيا�مك، وقلنا لمك يف الس=نة املاضية Åيخصنا �ل±س=بة 

 �ٓخر، اح^ا �لحêاج �ش ما ي�هيوش وكذا خصنا ند�رو وا¹د التoٔطري
حمدود�ن �لقضية دËل العدد املسموح به يف التoٔطري، ومع ذ¯ وصلنا 

مرشد �لعناية �حلêاج، وكتعرفوا الفAة دËل  400تقريبا ما يقرب من 
احلêاج ا�يل كمتيش، معظمهم تيجي من البوادي، كنعملو مجيع الوسائل 

  .�ش لك س=نة �ش حنس=نو من هاذ القضية دËل احلج
ه اح^ا �ملرصاد للك تالعب يف هذا الباب هذا، طبعا اك�ن ولكن را

رشاكء م�شاÅس، مايش م�شارÅون يف قضية احلج، ولكن �ل±س=بة لنا مجيع 
إالجراءات ا�يل كتدار Uادة كنحس=نو فهيا لك وقت، وكنòاولو ٔ�ن احلêاج 
دËلنا، واSليل Uىل ذ¯ هو إالق�ال دËل احلêاج، اح^ا كنòاولو ٔ�ن 

اص Êشاركنا ما ٔ�مكن، مع ذ¯ يف �ام �كررت يعين الوسائل ٕاال القطاع اخل
ؤ�ن ا¿�ن خيتارون وزارة اGٔوقاف لتoٔطريمه، وهذا Êرشف^ا، ويف نفس 

  .الوقت حيملنا عبئا ثقNال
ف4¯، اعطيو� اGٔمور إالجيابية ا�يل ابغيتو� نعملوها، اح^ا مس=تعد�ن 

د�روا جلنة وال Åيفام اكن راه  �ش نعملوها، جNو عند� وال جنيو عندمك وال
اح^ا مس=تعد�ن، وxا اح^ا مطمئنني ٔ�نه يعين كنعملو �د�، ولكن مع ذ¯ 

  .الكامل يف هذه اGٔمور كام يف ¸ريها ¸ري موجود
وما ٕاىل ذ¯، حنن طبعا البÜ يعين " Åورو�"ف" يتعلق �لقضية دËل 

والن اGٔساس=يان، واح^ا املنظامت الصحية اSولية والبÜ املس=تق�ل هام املسؤ 
رشيك ولك يشء Zديد يف هاذ املوضوع ¸ادي خنربو به يف الوقت 

  . املناسب
  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .هناك تعقNب؟ تفضل اليس اGٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اGٔنصاري
  .شكرا الس=يد الرئKس
  الس=يدان الوز�ران،

  الزمالء اGٔعزاء،
حوا يل �مس الفريق �س=تقاليل، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن نؤكد لمك ٔ�ننا ال مسا

ùشك يف هذه الوزارة وما تقوم به من جمهودات ج�ارة من Z�ٔل تدليل 
الصعاب وجعل الربملان رشيك ٔ�سايس يف تدبري القNام هبذا الرÅن اGٔسايس 
 من ٔ�راكن إالسالم امخلسة، ولكن كذ¯ ويف ٕاطار املشاركة وال�شارك يف
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الرٔ�ي و�نفkاح، �ريد ٔ�ن نؤكد لمك ٔ�نه ي±�غي ٔ�ن �كون هناك بعض املرونة 
يف ¹ل بعض إالشاكليات اخلاصة خروZا عن املعايري احملددة من طرفمك 

  .لظروف يف بعض اGٔحNان قاهرة
كام تقوم احلكومة يف بعض اJاالت مبا Êسمى �الس=تJ^اء، و�لتايل 

اJاالت، وال نبقى ح�Kيس بعض �س=تJ^اء ي±�غي ٔ�ن �كون يف ش=ىت 
املعايري اليت ترض ببعض احلêاج يف مسائل ش=ىت، يف مرض طارئ ٔ�و Uدم 

  .مرافقة ��ن Gٔمه، ٕاىل ¸ري ذ¯
وما دم^ا نتلكم يف ما تقوم به الوزارة من �ر وٕاحسان وتoٔطري ديين 
وxري، واليشء �ليشء يذÅر، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�خرج شAKا ما عن املوضوع، �هزا 

الفرصة معمك ؤ�مام الرٔ�ي العام الوطين Gٔطلب م^مك ٔ�جرا ٕاضافNا ملا هذه 
مبك^اس، العامرة اليت اكنت ) Bernard(تقومون به وهو ¹ل ٕاشاكلية عامرة 

الزالت ت±kظر وعود الوزارة من Z�ٔل Uائ\  45فهيا مشالك يف مك^اس Gٔن 
¹ل تæ إالشاكليات، وكذ¯ بعض العاملني يف القطاع اخلاص من 

اكت وحمامني وxرباء، واملعول Uليمك ٕان شاء هللا هو التêاوب وتفعيل ما رش 
س=بق ٔ�ن قلمتوه يف هذه الق�ة، Gٔن اللك ي±kظر، وحنن من م�دٔ� النصح 

 .فقط نطلب م^مك التعجيل بذ¯
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::ن إالسالمNةن إالسالمNةن إالسالمNةن إالسالمNةالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤوالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤوالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤوالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤو
  الس=يد املس�شار، 

ٕاذا فهمت املسÀٔo تتعلق مبوضوع �ٓخر، Ëك؟ ما يش احلج؟ ما اUلKش، 
وxا شوف من �ب املرونة اح^ا مس=تعد�ن نتذاÅرو يف لكيش، ¸ري قولوا لنا 

  ماذا �رون؟ يف ٔ�ي يشء �رونه؟ 
ونقولو لمك ٔ�ي يشء ا�يل هو داxل يف الرب وإالحسان دون ٔ�ن �كون 

¹Gٔد، Gٔننا يعين حنمي بعض احلقوق دËل وا¹د املؤسسة، ٔ�نمت فNه ظمل 
  .م�ساو�ن معنا يف الغرية Uلهيا، ٕان شاء هللا ما اك�ن مشلك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ٕاذن، السؤال املوايل موضوUه �ه�م �ملساZد �لعامل القروي، الفريق 
  .احلريك تفضل اليس مرون

        ::::د ٕادرÊس مروند ٕادرÊس مروند ٕادرÊس مروند ٕادرÊس مروناملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ي
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  زماليئ،

كام يعرف امجليع ٔ�ن املغاربة تيقدروا كثري اGٔمن الرو`، ؤ�هل البادية 
  .مه من الناس ا¿�ن يقدروهنا ٔ�كرث

  الس=يد الوز�ر،
كنتو اقدمkو سابقا، هاذي وا¹د ثالث س=نني كنظن، Uىل هدم وا¹د 

نت �ٓي\ �لسقوط، وال كتحط ٕاشاكليات ٔ�م^ية، اJموUة من املساZد ا�يل اك
ومع اGٔسف وا¹د العدد هائل مهنا مل يعد بناؤه، وحىت يه ا�يل قررتو �ش 
تعاودوا البناء دËلها وقع فهيا مشالك، هناك من تدxل لتغيري املوقع، هناك 
من تدxل Gٔمور ٔ�خرى، و�لتايل حىت �ع�دات Gٔن يه رصدتوها يف 

ي وا¹د العامني، ابقات ما ترصفاãش، ؤ�م�\ عندي Uىل ذ¯ الوقت، هذ
  .دËل املساZد يف إالقلمي دËيل ويف امجلاUة دËيل �لضبط 3اGٔقل �هتم 

ٕاذن، هناك مساZد ا�يل هتدمات وما ابنK^اش Zديد، هناك مساZد 
ا�يل يه مت إال¸الق دËلها Uىل ٔ�ساسا ٔ�هنا س=تصلح، مل تصلح بعد، كذ¯ 

ة �ملهمة دËلها، لكن ال تتوفر Uىل املاء وال Uىل الكهر�ء، هناك مساZد قامئ
وهاذ الرتخNص �ملاء والكهر�ء مع املسؤولني دËلمك حمليا يضع ٕاشاكلية، 
البد من ãسهيل الطريقة وãسهيل اGٔمور اليت س=متكن هذه املساZد من 

  .�س=تفادة من هاتني املادتني اGٔساس=ي�ني، خصوصا يف املسêد
  .يد الوز�رشكرا الس= 

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNة
  الس=يد الرئKس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون، 
ف" يتعلق �لقضية دËل الكهر�ء، . شكرا لمك، الس=يد املس�شار احملرتم
ة در� اتفاقNات مع املكkب الوطين ٔ�نمت شفkو بoٔننا يف هاذ اËGٔم اxGٔري 

�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، ومع x�ٔريا وزارة الطاقة واملعادن واملاء 
والبAKة، لك هذا من Z�ٔل ٕايصال الكهر�ء واملاء يف املساZد والس=" يف 

  .العامل القروي، وكذ¯ مع وزارة البAKة ف" يتعلق �لترصيف الصحي
د � املساZد يف البالد كزتيد، لك مرة ف" يتعلق �ملساZد، امحل

كنعطيمك يش رمق، كنعاودو جنيو ونعطيمك رمقا �ٓخر، واGٓن راه ما ابقNناش 
¸ري يعين يف إالحصاء دËل الثالث ٔ�شهر  51.209ولينا يف  50.000يف 

  . الفايتة ٕان شاء هللا
اذ وقلت لمك هنا Uدة مرات �قkناع دËيل ٔ�ن املساZد هباذ الكرثة وهب

اGٔمهية ما ميكن ند�رو فهيا Uدد املشالك الك�رية نظرا �لحساس=ية دËلها ٕاال 
ٕاىل اكن وا¹د التدبري حميل، ذاك التدبري احمليل ¸ادي جتمتع فNه يعين بنوع 
م^ضبط ونوع يضبطه القانون الفلوس دËل احملس=نني جزامه هللا xريا، 

اف، ٕاىل ¸ري ذ¯، Gٔن الفلوس دËل املزيانية العامة، الفلوس دËل اGٔوق
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 .هنا¯ ¹اجNات Åبرية
مليون درمه  �620ل±س=بة �لمساZد، الس=يد املس�شار احملرتم، كتعرفوا 

مليون يف هاذ املزيانية، ¿¯ فازداد  620نقصت يف املزيانية الفايتة و
�قkناع دËلنا بoٔنه ي±�غي ٔ�ن جند ¹لوال يعين م�ساوقة وم^دجمة، القضية 

فهياش املسÀٔo ا�يل ميكن لنا يعين نوخروها من بني اGٔش=ياء املساZد Gٔن ما 
  .اGٔخرى ا�يل كنوخروها

هاذ قضية املساZد، ٔ�� مkفق معمك، ولكن راه اح^ا مهنا هذا معمك ان� 
كذ¯، ف4¯ يعين كنظن يه الشغل اGٔكرب ا�يل عند� من الناحNة املادية 

ي±�غي يف Zانبه القانوين ويف وا�لوKZس�NكNة يف هاذ الوزارة، وكند�روه كام 
Zانبه ا�يل Åيتعلق �لوسائل املادية، وخصنا نوصلو يف ٔ�قرب وقت يعين 

¿¯، ùس��عد لك �خkالالت Gٔن هاذ . لهاذ التدبري احمليل املنضبط
  .البناËت مايش اكلبناËت اGٔخرى

  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقNب؟ اليس مرون، تفضل

        ::::ملس�شار الس=يد ٕادرÊس مرونملس�شار الس=يد ٕادرÊس مرونملس�شار الس=يد ٕادرÊس مرونملس�شار الس=يد ٕادرÊس مروناااا
  .شكرا الس=يد الرئKس

  الس=يد الوز�ر،
فعال املساZد كزتداد، وهذا Êسعد� ٔ�ن املغاربة دامئا مkعلقني �لطمoٔنK^ة 

  .الروحNة، هذا ٔ�مر �م Zدا
5نيا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املساZد ا�يل كتب±Nوها اGٓن، �لطبع عند� 

لرضوري �كون يف مس=توى Uايل مساZد ذات ٔ�مهية وذات رمزية، مفن ا
  .من ا�Gٔقة ومن اGٔمور ا�يل خصها �كون فهيا

لكن اك�ن مساZد ا�يل يه ما عندهاش هذيك اGٔمهية، ويه بيوت 
هللا مصاوبة �لصالة، فال داعي ٕاىل وا¹د العدد دËل التجميل ودËل 

لها الزتيني، و�لتايل �ميكن لنا نوفرو مال Åبري من xالل هذه اGٔمور الس=تعام
ف" هو رضوري، ونوظفوها ملساZد ٔ�خرى، Åيكفي ٔ�ن املسêد �كون 

  .نظيف و�كون نقي وفNه املاء والضوء و¸ادي �كونوا الناس سعداء
النقطة الثانية، يه ف" يتعلق �ملزيانية، �لطبع ما معرها ما غتكفي ال 

لكن  ٕاىل �ٓخره، قللنا وال زد� ما غتكفKش،... هاذ العام وال العام اجلاي
ٔ�ن نعيد الرؤية يف التدبري حمليا حىت �كون اجلهود  -احبال ا�يل قلتو- جيب 

  .يف اJموUة، وميكن لها تoٔدي ٕاىل نتاجئ ٔ�فNد
عندي ٔ�يضا وا¹د الطلب هو ٔ�نه املساZد ا�يل اكنت يف بالصهتا هذي 
قرون وقرون، وهناك الرغبة يف حتويلها، جيب ٔ�ن نرتUها يف ٔ�ماكهنا Gٔن 

 بني اSواو�ر، ٕاال ٕاذا اكنت ¹اx Àاصة تدعو ٕاىل ذ¯، ٔ�ما Åي�لق مشالك
ماUدا هذا ا�يل اكن املسêد ا�يل اكن يف يش بالصة وراب، خصو يبقى يف 

  .بالصتو حىت تبقى الساكنة Uىل غرار Z�ٔدادها تصيل يف نفس املسêد
  .شكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::لس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةلس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةلس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةلس=يد وز�ر اGٔوقاف والشؤون إالسالمNةاااا
  الس=يد املس�شار،

كنظن هاذ القضية ا�يل قلت Åيخصها ãشاف يعين بعيهنا، يعين ٔ�ش=نو 
هاذ املسêد واUالش حتول؟ طبعا ٕاىل اك�ن الرضر ما خصناش حنولوه، بال 
 Àىل احلاU روÅشك ما وقع ا�لجوء لهاذ التحويل ٕاال اك�ن ٔ�مسو، خصنا نتذا

  .بعيهنا
" يتعلق �لقضية دËل يعين بناء مساZد خفمة، راه ما ابقNناش يف هاذ ف

اليش هذا، كنب±Nو بعض املساZد البد �كون عند� بعض املساZد ا�يل يه 
Zامعة، داميا Zدود� اكنوا Åيفرقوا ما بني اجلامع وما بني املسêد، اجلامع ا�يل 

Åبري وكذا، يعين  هو Åيكون يف وسط وا¹د املدينة وال يف وا¹د إالقلمي
اك�ن عندو املربر، ولكن راه النقطة ا�يل تذاÅرتو Uلهيا راه كهنمتو هبا اه�م 

  .Åبري
ومع ذ¯، راه اGٓن مازال ما ميك^اش ند�رو يش Zامع ٔ�قل، ولينا ما 

املاليني دËل اSرمه، يعين هاذ القضية  3ابقNناش كند�رو Zامع ٔ�قل من 
اZد Åيفاش ميكن لنا يف قضية اخkصار يعين مش=تغ\ Uلهيا مد�رية املس

واxزتال ٔ�ننا ند�رو مساZد وظيفNة، يعين ٔ�هنا حمل يصليو فNه الناس يعين 
من إالماكنيات، طبعا احملس=نني ما كنقدروش  %30وال  �20زيدو وا¹د 

نضغطو Uلهيم يف هاذ الباب، ولكن اح^ا كنفكرو يف هاذ النقطة يعين تفكري 
  . يف املس=تق�ل %15وال  Z10دي، ¸ادي �رحبو فهيا يش 

  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وùشكر الس=يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ون±kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة، 

 .اللكمة �لفريق �س=تقاليل، تفضل اليس القامسي. حول مؤسسة العمران

        ::::س�شار الس=يد مصطفس�شار الس=يد مصطفس�شار الس=يد مصطفس�شار الس=يد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسيامل امل امل امل 
  .شكرا الس=يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  اGٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

حققت تقدما Åبريا، ٕاذا ما Uلمنا ٔ�هنا  "العمران"كام تعلمون ٔ�ن رشكة 
اكنت جتميعا ملؤسسات �وية والواكÀ الوطنية حملاربة السكن ¸ري الالئق 
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والبناء بعدما اكنت مؤسسات مفلسة ٔ�و Uىل والرشكة الوطنية �لتجهزي 
  .¹افة إالفالس

وكام ٔ�ن هذه الرشكة ٔ�صبحت ٔ�ول مس�مثر يف املغرب، وفاقت 
من ٕانتا�ا عن طريق  %85مؤسسات Åبرية ٕاذا ما Uلمنا ٔ�هنا ãش=تغل Uىل 

  .تباع Uرب الش=باك املفkوح %5املوثق واملزايدات و
، "العمران"اء رشكة فال جيب ٔ�ن ن±ىس ٔ�ن الهدف اGٔسايس من ٕاùش

اكن وال زال �Gٔساس هو القضاء Uىل السكن ¸ري الالئق وحماربة السكن 
 Oلبناء هذا السكن، وجع ÀوSش�ت بدمع من اù�ٔ العشوايئ، كام ٔ�هنا
م^خفض التلكفة ل�س=تفNد م^ه الطبقات الضعيفة مث املتوسطة، وذ¯ متاش=يا 

فاظ Uىل Uامل اجلودة ملنافسة مع تفكري اSوÀ يف ٕاùشاء هذه الطبقة مع احل
اخلواص يف م^تو�م، Gٔن هناك ¸الء مس=متر يف اGٔمثنة، ورفع حتدËت 

  .املنافسة يقkيض مراجعة هذه اxGٔرية
كام ٔ�هنا ù�ٔش�ت لتغطية اكفة الرتاب الوطين وتعممي السكن �لقرى 
 واملدن الصغرية واملناطق البعيدة والبعيدة Zدا، وùس=بة املبيعات وٕان اكنت

  .ضئي\ فهrي اليت جتر الشكوك حول املؤسسة Uلك
هل هناك تفكري يف �لكيف رشكة : مما جيعلنا ن�ساءل، الس=يد الوز�ر

�ٕالنتاج مع xلق مؤسسة ٔ�خرى لتقوم ب�سويق املنتوج لنòافظ  "العمران"
  Uىل صورة املؤسسة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد محمد ن½Nل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد ن½Nل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد ن½Nل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد ن½Nل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس=يد الرئKس

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Uىل هذا السؤال
منيش م�ارشة �لجواب، هاذ التفكري ما موجودش، ما موجودش Gٔنه 
مايش هو احلل، ٔ�ننا خنلقو رشكة ٔ�خرى ملكفة فقط �ل�سويق، املشلك 

هو يف إالطار، املشلك هو يف املامرسة، املامرسة ا�يل موجودة يف  مايش
بعض احلاالت كتجعل ٔ�نه هناك فعال ٔ�مور مرتبطة حىت ببعض الرشاكت 
اخلصوصية، حىت يف السكن �ج�عي، حبيث ٔ�نه ميكن ¯ جتي ويقولوا 

 يف القطاع اخلصويص بال ما نبقى ¸ري يف العمران، بoٔنه الشقة ا�يل ،¯ بoٔنه
مليون ما موجوداشاي يف الطابق الثاين، ولكن راه ميكن  25كتطلهبا دËل 

�كون موجودة يف الطابق الرابع، وال خرجت راه غميكن تلقاها �مثن ا�يل 
هاذ اليش كنعرفوه، اك�ن ممارسات، وميكن يل نقولمك بoٔن اليوم اك�ن ... يف

ب، Gٔنه اك�شف^ا فرق دËل التدقNق يف هذا اGٔمر iرشاكة مع مد�رية الرضائ
  .ٔ�ن اك�ن بعض املامرسات الهامش=ية ا�يل كترض هباذ اGٔمر هذا

مشات يف اجتاه توضيح العالقات بKهنا وبني الز��ن، Uىل  "العمران"

ٔ�ساس نظام دËل املعلومات ا�يل مراقب كذ¯ Uىل الصعيد املركزي، مبعىن 
U ىل الصعيد املركزي، لك املبيعات، ٔ�ي% اكنت ٔ�ن �كون هناك نظام ملراق�هتا

  .ٔ�ش=نو Åي��اع، ٔ�ش=نو Åمييش، ٔ�ش=نو Åيجي
وا¹د العدد دËل املامرسات دËل التدقNق اSاxيل كذ¯، يمت اGٓن 
كذ¯ ٕادxا� ٔ�كرث فoٔكرث، مما ال مينع ٔ�ن هناك ¹االت ا�يل كتجعل ٔ�ن يف 
ال�سويق Åميكن توقع تالعبات، ونعمل ذ¯، ونقف Uىل هذا اGٔمر لكام تoٔىت 

ذ¯، Uىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون ال±س=بة دËل هاذ املامرسات ضئي\ وضئي\ لنا 
دËل الشفافNة، اصعيب ٔ�ن تصل ٕاóهيا،  %�100ش �كونو واحضني . Zدا

  .لكن Uىل اGٔقل ٔ�ننا نقلصو ٔ�قىص ما ميكن من هاذ اGٔمر
ؤ�عتقد ٔ�نه مقارنة مع ما كنا ùسمعه يف املامرسات السابقة، ق�ل ما جتمع 

، راه اGٔمور تعاجلات مقارنة مع ذ¯، ولكن �يق بعض العمران وكذا
  .املامرسات، نعرتف بذ¯

  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .هناك تعقNب؟ تفضيل اGٔس=تاذة

        ::::املس�شارة الس=يدة xدجية الزويماملس�شارة الس=يدة xدجية الزويماملس�شارة الس=يدة xدجية الزويماملس�شارة الس=يدة xدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الوز�ر

اك ٕاذن، نتفق Uىل ٔ�ن التفكري هو تفكري مهنجي سلمي، ٔ�ن �كون هن
�ٕالنتاج، Gٔن كام قلمت  "العمران"ؤ�ن هتمت رشكة مؤسسة ٔ�خرى �ل�سويق، 

بعض املرات كنقلبو Uىل يش ¹اZة ما كنصيبوهاش، وهاذ الرشكة دËل 
العمران كتد�ر لكيش، كتد�ر �زع امللكNة، كتد�ر البال�ت، كتد�ر إالنتاج، 

ل كتد�ر كذا، وكتد�ر حىت ال�سويق، هاذ إالطار ٕاىل ابغيت تقو 
 .التخصص

ولكن، الس=يد الوز�ر، حصيح عندمه نظام معلومايت طموح، ما يقدش 
يش وا¹د جيادل فNه، حصيح اك�ن التدقNق اSاxيل، وحصيح اك�ن وا¹د 

)contrainte(     و¹دة ٔ�خرى يه)dépense - recette( ٔ�نه ذاك اليش ،
ٕاذن، خص �كون يش . ا�يل Åيرصفوا Åيجيبوه من املنتوZات ا�يل Åي½Nعوا

  .ياق مايش ساهلس= 
ولكن، الس=يد الوز�ر، م�ال ٕاىل اxذينا الربوج، كنêربو م�ال 

هذي ثالث س=نني �عت وا¹د البقع اGٔرضية لعباد هللا �ملزاد  "العمران"
زيدوا  ، كتقول هلم)transfert(العلين، ام^ني Åيجيو دا� Åيقولوا لها د�ر لنا 

ىن ¸Kرشيو شقة ٔ�و مبع %75، دا� وصلوا %25، الطرف اGٔول زاد %25
ٕاذن لو اكن خرس هاذ صاحب البقعة واش ¸رتد ليه؟ ٕاذن . بقعة ٔ�خرى

  . هذا مايش معقول
م�ال كذ¯ ميل امىش النائب اGٔخ املس�شار الربملاين عند املسؤول 
احمليل، قال لو اعطيين هاذ القوانني ا�يل عندك، Åيقول لو ال ٔ�� عندي هاذ 
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Ëاليش شفو .  
راه ما اكي±شاي شفوË،  ٕادارة دا� كمتيش شفوË؟ ٕاذن، واش اك�ن يش

 )les procédures ( ٔ�و)le manuel des procédures ( خصو �كون
  .معلن عنه ومعروف

مع  "العمران"مث كذ¯، الس=يد الوز�ر، التعامل دËل مؤسسة 
امجلاUات الساللية لKس مماثال، فkعاملت مع �ة الغرب iشلك مزËن، ٔ�ي 

اGٔرايض الساللية، ولكن م�ال يف سطات دامئا يف  دارت رشااكت مع
سطات كنêربو بoٔهنا ¹اولت !xذ من عندمه ذاك اليش �مثن رخص، 
وقالت هلم راه غن½ين وغنعطيمك ذاك اليش، يف ¹ني ٔ�ن احبال النوع دËل 

  .�ٓرى    ¸ري
يه مؤسسة اج�عية، وخص �كون عندها  "العمران"مث كذ¯ 

، ولكن اك�ن الغالء )la péréquation(�ن املنتوج �ج�عي، حصيح اك
  .اGٓخر�ن) les promoteurs(احبالها احبال 

ٕاذن، Åيفاش س=ن±شئ اح^ا هاذ الفAات ا�يل ما عندهاش السكن؟ 
Åيفاش ¸ادي !xذ السكن؟ وÅيفاش ¸ادي نلبيو الطلب والس=" ٔ��مك عندمك 

ن مسؤولية، الس=يد الوز�ر، Åبرية وجس=مية Zدا ويه القضاء Uىل مد
  الصفNح، وهو ٔ�من اج�عي، ال خيتلف حو� اثنان؟

ٕاذن، البد من التفكري يف بلورة معل هذه املؤسسة ليبقى هو دامئا 
اج�عي �SرZة اGٔوىل، ؤ�ن حياول ٔ�ن يعرض ٔ�كرث م^توج �ل±س=بة �لفAة 

  . املعوزة
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::وز�ر السكوز�ر السكوز�ر السكوز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
طرحت ٕاشاكليات مkعددة، ٔ�� معك والرئاسة دËل هاذ املؤسسة دËل 
العمران ãسري يف نفس �جتاه، البعد �ج�عي دËل العمران يتعني احلفاظ 
Uليه، هاذ اGٔمر ٔ�� خشصيا كذ¯ ما ميك±ش كذ¯ نفرط فNه، لكن يف 

ريية، مبعىن ٔ�نه �لحفاظ Uىل الطابع �ج�عي نفس الوقت هناك جناUة تدب
هناك ٕاÅراهات مرتبطة �لتواز�ت املالية، Gٔن اSوÀ ما ميك±ش �كون وراء 

رشكة ا�يل يه  14العمران وكمتول لها خسارات مkعددة Uىل مس=توى 
  . موجودة، خص هامش دËل الرحب

خص  وريرض  مشلكالرحب مع اGٔسف، �ش نقول ¯ خص هامش 
  .ش الرحب �ش هاذ املؤسسات تبقى ãش=تغلهام

اGٓن، هناك فعال يف بعض احلاالت تقد�رات سAKة ا�يل كتجعل ٔ�نه هاذ 
املشلك دËل الربوج ا�يل طرحت يل، ٔ�� غنوقف Uليه، ولكن فعال يعين 
ختربت ببعض احلاالت ا�يل Åيعلنوا Uىل مثن ويف بعض اGٔحNان كزييدوا اóمثن 

يف ٕاطار التحضري �ل�سويق ف" بعد، هاذ اGٔمر يف املشوار، يعين وهام 
Åيكون فNه سوء تقد�ر، و�لتايل ٕاىل اكنت هناك ¹االت من هاذ النوع ٔ�� 

�لضبط ٔ�ش=نو واقع، واليوم ùسعى ٕاىل ٔ�ن  "الربوج"¸±سول ف" يتعلق ب
يمت جتاوز هذه املامرسات حىت ال �كون Gٔن إالùسان ما ميك±ش يفهم، هو 

ال راه ¸زنيدو Uليك، هاذ  ويف نفس الطريق كتقول � Zا ارشى �مثن معني
  .اGٔمور فعال تلقNت بعض الشاكوى ãسري يف هذا �جتاه

        ::::الس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسةالس=يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر، وشكرا Uىل ان��اهمك

  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


