
 

 

 مداخلة الفريق االستقاللي

 للوحدة والتعادلية 

 في المناقشة العامة 

 لميزانيات  القطاعات االجتماعية 

 والتعليم والثقافة واالتصال

 6102لسنة  

 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 ،  السيدات والسادة النواب

 الميزانية بمناسبة مناقشة  التدخليسعدني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 .والتعليم والثقافة واالتصال االجتماعيةفي مجاالت القطاعات  6102لسنة 

إن قيمة كل مجتمع في عالمنا اليوم أصبح مرهونا بمدى نجاعة السياسة 

االجتماعية،فالتفكير اقتصاديا على أهميته ليس إال وسيلة للنهوض بشؤون الفرد وتحسين 

حياة  ون له أي معنى إذا لم يكن له أثر علىاقتصاديا ال يك والتطور.ظروف عيشه

 . المواطنين والمواطنات

وإذا كانت الحكومة قد التزمت بتطوير وتفعيل البرامج االجتماعية بما يضمن الولوج 

العادل للخدمات األساسية وباألخص التعليم والصحة والتشغيل والسكن، وتكريس مبدأ 

و الحكومة تشرف على  ، األفراد والفئات واألجيال، فاننا اليوم التضامن وتكافؤ الفرص بين

 ؟ل ، هل فعال تحقق هذا التوجه المنصوص عليه في البرنامج الحكوميء، نتسانهاية واليتها

سواء منها المبادرات الحكومية الجديدة أو  االيجابياتطبعا ال يمكن أن ننكر بعض 

 6100دستور  روح ولكنها لم ترق إلى مستوى استمرارا للحكومة السابقة كانتتلك التي 

وال إلى نص البرنامج الذي الطموحة في المجال االجتماعي وال إلى التوجيهات الملكية 

  .والشعب المغربي قاطبةالتزم بقوة أمام نواب ونائبات االمة 



 :  على مستوى قطاع الصحة

، فإننا االجتماعيةالة لحقوق اإلنسان وللعد  ارئيسي مدخالالصحة في حق الاذا كان 

حيث مستوى التشريعي الخاصة على  في المجالنؤكد انه وبالرغم من المجهودات المبذولة 

على مستوى إخراج مجموعة من القوانين الجاد بعمل الوزارة  ننوه في الفريق االستقاللي

المهمة إلى حيز الوجود، كما  نقر بايجابيات  مجموعة من المبادرات استفاد منها 

المواطنون، ومن ضمنها تخفيض تمن بعض األدوية وبصفة أساسية التخفيض الكبير في 

اال أننا نأسف لكون القطاع الزال بعيدا عن انتظارات  .ثمن ادوية مرض الكبد الفيروسي س

المواطنين في ضمان حقهم في الولوج المجاني والتمتع بحق الصحة بصفة متكفائة وعادلة 

 االختالالت ال زالت تواجه القطاع وف.صة المناطق النائية والجبليةة خافي كل ربوع المملك

بشكل سلبي على استفادة المواطنين والمواطنات وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص تؤثر 

بما يرافق تطبيق عملية الرميد من مشاكل ، وحالة  ، ويتعلق األمروالمساواة بين الجميع 

لوسائل او المساطر المعقدة التي تزيد سواء من حيث ظروف التطبيب أو االمستعجالت 

وظاهرة  ، لفاتورة العالج ربط العالج في المستعجالت باالداء المسبق تعقيدا وغرابة عند

اإلكتظاظ التي تعرفها المستشفيات، والنقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات 

حاال من القطاع العام ليست أحسن  عموما أن حالة القطاع الخاص نسجل كما .الطبية

الشيء الذي يجعلنا نجزم بأن الحكومة لم تستطع ترجمة العناوين الكبرى المضمنة في ،

العدالة المجالية،  المواطن وضمانكرامة والتي من شانها الحفاظ على البرنامج الحكومي 

  .وي والجبلي رخاصة ساكنة العالم الق

 السيد الرئيس المحترم،

 : والتكوين المهنيعلى مستوى التشغيل 

لمقاربة شمولية حتاج ها تعناوين وخطاب، لكنالتحتاج فقط ل التشغيلقضية أن 

وجب مواكبة  رفع تحديات ورهانات المرحلةلو.وتكافؤ الفرص مركزها كرامة المواطن

من االستجابة لمهن  عاملة مؤهلة ليتمكن امتطلبات الجديدة لسوق الشغل عبر توفيره يدال

 .مات الجديدة من اجل تحسين مناخ المقاولةالصناعة والخد

نا كنا تدابير قاسية في حق المضربين فإنبحماس بتطبيق امت قوإذا كانت الحكومة قد ٌ

من أجل التعجيل بإخراج وتنزيل قانون اإلضراب الذي يلزمها به  حماسا أكبر نتوقع منها

نريد منها ،ي مخططها التشريعيوقد التزمت به ف لمنظم للنقابات المهنيةالدستور ،و القانون ا

أن تخبرنا باألسباب الحقيقية وراء تجميد قانون العمال المنزليين رغم استيفاء كل مراحله 

 . داخل مجلس النواب



، البد من التذكير باهمية ما ورد في الخطاب الملكي التكوين المهنيوفيما يخص

التكوين المهني قطبا  ه جاللتهالذي اعتبر في 6102يوليوز  01السامي بمناسبة عيد العرش 

ولذلك فنحن في الفريق اٌستقاللي للوحدة والتعادلية للرحى بالنسبة لكل القطاعات التنموية، 

نؤمن بأن هذا القطاع ال يمكن ان يتطوراال بناء على إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على 

، واعتماد برامج من جهة مالءمة  شعب التكوين مع المهن الجديدة المرتبطة بتطورالمجتمع

للتخصص حسب حاجيات كل جهة وفي ترابها، تحقيقا للعدالة االجتماعية التي نرمي إليها 

 .جميعا والتي مع االسف لم تجسدها الحكومة على ارض الواقع

الوزارة من  هذه ال شك أن ما عرفته، على مستوى قطاع الشباب والرياضةو

زاد من  ه الوالية الحكومية أثر سلبا على أدائها وخالل هذمؤسفة للوطن ولصورته أحداث 

مستوى تنظيم  إن علىأن قطاع الشباب والرياضة عاش اسوأ فتراته  فاننا الحظنا، هامتاعب

وأيضا على المستوى وتأطير المخيمات الصيفية، أوعلى مستوى فضاءات الشباب، 

 .الرياضي

االستراتيجية  عننسائلكم  وبناء على التزاماتكم المسطرة في البرنامج الحكومي

المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي يلزمكم به  وعنالمندمجة للشباب 

التي  جهوية للشباباللس المجاالمجلس األعلى للشباب والعمل الجمعوي ووعن الدستور 

 التزمتم بها امام الشعب المغربي

ماعية ا يخص القطاعات االجتوإذا كنا قد الحظنا التفاوت الواضح بين الجهات فيم 

المؤسسات والمركبات فيما يخص  مهوالجهويا  اتفاوتبصفة عامة فقد سجلنا في هذا القطاع 

العدالة المجالية وتفعيل الجهوية  عنالحكومة  يسائلوالمراكز التابعة للوزارة األمر الذي 

لوسائل وتحقيقا ل ابين القطاعات الحكومية ترشيد االلتقائيةضرورة تعزيزويحتم عليها 

فلم يعد مقبوال هذا التمييز بعد دستور تكافؤ الفرص . للنجاعة وربحا للزمن السياسي

في بلدنا   ان يكون المواطن نفسهعلى  يمكن أن يرضى أي سياسي ، والوالعدالة واإلنصاف

جهة من المغرب بنفس الفرص التي  أيان يتمتع كل شخص في  نا األسمىهدف. درجات

  .خص آخر في جهة أخرى مهما بعدت عن المركزيتمتع بها ش

 :على مستوى المراة والتضامن

 و بعالقة مع موضوع األشخاص في وضعية إعاقة ، نثمن في الفريق االستقاللي

كما نثمن رغم نقائصه،وضع الحكومة لقانون األشخاص في وضعية إعاقة والحماية منها 

ستقاللي للوحدة والتعادلية أثناء مناقشة هذا االستجابة الفورية للوزارة لمقترح الفريق اال

ننوه كما .على غرار جائزة التميز لفائدة النساء في مجال اإلعاقةالقانون بجائزة للتميز 



تقريب اآلليات واألدوات على مستوى محلي عن  المقاربة الجديدة المنتهجة في مجالب

 طريق مؤسسة التعاون الوطني، 

ب  6102ميزانية االستثمار للسنة المالية لكبير لتخفيض نعبر عن استغرابنا انا ولكن

واضح القصور علما أن حاجيات القطاع في تزايد مستمر كما نسجل ال في المائة – 00,22

البرامج نظرا لكون قضية األشخاص  التقائيةتحقيق في مجال التنسيق مع باقي الوزارات و

ا وزارات التربية الوطنية المعاقين هي قضية عرضانية تهم كل القطاعات وخصوص

على احترام القوانين وكذا تقصير القطاع في وقوفه وغيرها،والداخلية والصحة والتشغيل 

غياب التنسيق يؤدي إلى عدم تمكن  وننبه أن .من طرف القطاعات االخرى في المجال

 .بالحقوق والمكتسبات التي خولها لهم القانوناألشخاص في وضعية إعاقة من التمتع 

االهتمام الذي  نسجل في الفريق االستقاللي بإيجابية المسنيناألشخاص مجال في و

ضرورة  إلىنا ننبه أن إاللهذه الشريحة العمرية من المجتمع، أصبحت الحكومة الحالية توليه 

 .أو العطف أو الشفقة وليس من منطق الترهيب والترغيب  العناية بهم من باب الحق

وعلينا أن نعمل بكل الوسائل  كباقي فئات المجتمع االخرىلدولة لديهم حق على افالمسنون 

من أجل الحفاظ على كرامتهم أوال واستفادتهم من كافة حقوقهم الدستورية والتي يضمنها 

 .القانون

في المغرب سواء بحرمانهم األطفال  ورغم استمرار انتهاك حقوق ومن جهة أخرى
نسجل  م أو بممارسة العنف بشتى أنواعه عليهم ،من الدراسة والتكوين أو بالسماح بتشغيله

عمل الوطنية للطفولة البحصيلة خطة حول هذا الملف خاصة فيما يتعلق  شبه مطبق صمتا 
الحكومة في  امغرب جدير بأطفاله والمرحلة الثانية من خطة العمل الذي التزمت به

 .البرنامج الحكومي

ستقاللي للوحدة والتعادلية تضمين في الفريق االبارتياح نسجل  في مجال المرأةو
القانون التنظيمي للمالية لمقتضيات دافعنا عنها من أجل تحقيق ميزانية مراعية للنوع 

نتساءل عن مدى تفاعل الحكومة في مجال تطبيق مقتضيات االجتماعي ،فإننا بالمقابل 
الجماعة منه ،كم نسبة النساء في الجماعات الترابية، في  01الدستور خاصة الفصل 

والجهة والعماالت واالقاليم ؟أين المناصفة في مراكز القرار االداري وأين المناصفة في 
الهيات التي أحدثها الدستور ولم تنزل على أرض الواقع أين هيئة مكافحة التمييز اين قانون 

مناهضة العنف ضد النساء علما بأن صاحب الجاللة في خطابه الموجه لمنتدى حقوق 
   .بمراكش منذ ما يناهز السنتين أعطى تعليماته لتنصيب الهيءة وإصدار القانون االنسان

نسجل تراجعا واضحا فيما يخص المقاربة الحقوقية المنتهجة من طرف الحكومتين كما 
مناهضة مالت واعتماد كلمات مهينة للرجل في ح 6100روح دستور  االسابقتين بل وتغييب

يمكن أن نقبله في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  العنف ضد النساء الشيء الذي ال
وال يمكن أن على السواء ألننا ندافع عن الكرامة والمساواة بالنسبة للمواطنين والمواطنات 



من أجل توعية  ونعبر عن قناعتنا وال العكس نقبل بإهانة الرجال من أجل حماية النساء
مة تنعم فيها بالمساواة وتحميها من كافة أشكال المجتمع المغربي بحق النساء في حياة كري

 .العنف والتمييز

 األمهاتوفيات بعالقة مع موضوع وبصفة خاصة  مجال صحة النساءوفي 

 وهو الشيء الذي يطرح عدة عالمات استفهامعدم إعطاء الحكومة ألرقام جديدة  نستغرب

 .حول الوضعية الحقيقية

به إلى وجوب التزام المغرب باالتفاقيات الدولية التي يوقعها، والعمل على تطبيقها نكما ن

الضرورية لتمكين الفتيات  الوسائلعلى مستوى الواقع، مثل تعميم تمدرس الفتيات وتوفير 

التي ارتفعت   القضاء على زواج القاصرات  من متابعة الدراسة،والعمل من اجل

  .في بعض التقارير الوطنيةحسب االرقام الواردة  نسبته

وال بد أن نقوم بتحية خاصة لمكونات المجتمع المدني المغربي على المجهودات 

 .الكبيرة التي يبذلها من أجل المساهمة في تنمية المجتمع والنهوض بكل فئاته

 قطاع التربية الوطنية

من عديد أن وضعية التعليم ببالدنا كارثية بكل المقاييس وهو ما أكدته والزالت 

التقاريروالمؤشرات المقلقة، سواء منها  الحكومية أو تلك التي تصدرها المنظمات المدنية 

منهجية تشاركية اعتماد كل الفاعلين المجتمعيين و انخراط إلى يدعوالمتخصصة، وهو 

قطاعات ال خاصة من طرفحقيقية بعيدا عن منطق االجتماعات التشاورية الصورية، 

اخلية والجماعات الترابية والتجهيز والنقل والصحة في إطار تعزيز ستراتيجية كالداال

إضافة إلشراك حقيقي للمجتمع المدني الهادف البرامج الحكومية استثمار مفهوم التقائية 

منطق المحاباة والصورية واستيراد مخططات االصالح التي يبدو أنها تخطط   نبعيدا ع

 .دناوترسم لوضعية تعليم غير الذي تعيشه بال

أن نكرر كل سنة، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية  المؤسف حقاإنه لمن 

الوطنية، نفس األعطاب  البنيوية التي تعطل مسيرة تقدم تعليمنا، فمعضلة تخبط البرامج 

والمناهج و تغييرها تتفاقم حتى أفقدت العملية التعليمية هويتها فكيف يعقل أن تقدم لنفس 

مستوى التعليمي عشرات المقررات التربوية عبر اختالف مناطق المملكة، مقررات يغيب ال

 عنها الخط الناظم وتحبل بالمالحظات المؤسفة؟ 

أين نحن من تعزيز الهوية الوطنية الموحدة والحكومة لم تهيئ بعد قانون االمازيغية ضاربة 

ية باعتبارها لغة رسمية تدريس اللغة االمازيغ وأين نحن من الدستور عرض الحائط

 .دستورية اسوة بمثيلتها العربية



لفائدة  يج اللغوي الوطني ونحن نتنازل عن احدى لغتينا الوطنيتنأين نحن من تقوية النس 

  لغة ياتي ترتيبها بعد احدى لغتينا الوطنيتين ،

مضطرد التدني ال أماماين نحن من االنفتاح على اللغات االجنبية في المدارس العمومية 

الذي تعرفه مستويات تدريس اللغات األجنبية ببالدنا خاصة االنجليزية التي نجدد الـأكيد 

 على دمجها في السلك االبتدائي بالمدرسة العمومية

نتقبل اعتراف الوزير الوصي للقطاع  بنسبة تعثر التعلم وجودته التي فاقت  ال 

به سواء في البرنامج الحكومي أو في ولكننا نتفهمه في غياب أجرأة ما تم الوعد  21/011

 .المخططات القطاعية

 : السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمين

إن وضعية التعليم بالمدرسة العمومية مؤلمة جدا خاصة بالمناطق النائية والجبلية الصعبة،  

ة من لم تتمكن الحكومتدخالت الوزارة ال تتعدى بعض المدارس الحضرية المحظوظة، ف

ومع االسف لن تتمكن . القرويةللفتاة  بالنسبةخفض نسبة الهدر المدرسي المهولة خاصة 

 ااستحسان التي خلفتتجربة المدرسة الجماعاتية  الحكومة فيما تبقى لها من الزمن من تعميم

ن جودة التمدرس وانخفاض يلدى أولياء االمور وما حققته من نتائج على مستوى تحس اكبير

 .رنسب الهد

فوتنا أيضا أن نذكر الحكومة بأنه وبالقدر الذي وجب عليها وضع التلميذ المغربي في وال ي

لكونه جوهر العملية التعليمية التعلمية وإيالء ما تقدمه له من برامج ومناهج وبنيات 

فإن العناية بنساء ورجال التعليم،  ،ومفتاحا  لكل تنمية استثمارا مربحا في المستقبل 

لهذه الرسالة المقدسة بكل أمانة ووطنية يعتبر واجبا ولزاما باعتبار االستاذ حلقة الحاملين 

 . مركزية في كل إصالح

بالقطاع    في الموارد البشرية الحادنجدد دق ناقوس الخطر في مواجهة ظاهرة النقص كما 

 سنة 2.6/011على المستوى االبتدائي من النسبة  ت انتقل حيث  وما يسببه من اكتظاظ

 10وهي أقسام يتعدى في المتوسط عدد التالميذ بها   6102سنة  6.6/011الى  6106

خاصة في ظل , تراجعا خطيراومؤشرا على إهمال القطاعتلميذا وأكثرـ االمرالذي يعتبر 

بل ال  بية الوطني والذي يبقى غير كافمحدودية  المناصب المالية المخصصة لوزارة التر

 لى التقاعد يغطي حتى عدد المحالين ع

 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر

 السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمين



إننا إذ نقدر المجهودات التي بذلت على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

إلى تفاقم وقة األطر، والتي واكبناه بكل إيجابية، فإننا نسجل مجموعة من النقاط العال

مجموعة من المشاكل التي تجعل الحرم الجامعي يغلي باحتجاجات مضطردة  للطلبة 

 :واألساتذة واإلداريين والفرقاء االجتماعيين على جد سواء خاصة

مشكل المنح الجامعية  التي ال زالت تضيع أهميتها االجتماعية في ظل بيروقراطية متحجرة 

ستحقين في عدة اقاليم هشة  ألسباب تبقى في أغلبها تافهة مما يحرم عشرات االالف من الم

 فيما سجلنا بأسف بروز حاالت متعددة لعدم االستحقاق،

اإلطعام الجامعي الذي ال زال  عشرات أالف الطلبة المعوزين محرومين منه تحت ذريعة  

القاسية  عدم استفادتهم من السكن الجامعي مما يزيد بغرابة في تعميق أزمتهم االجتماعية

 .أصال

إشكالية  االكتظاظ في األسالك االساسية مما يضرب في العمق جودة التحصيل الجامعي  

 .حيث الزالت نسب التاطير ببالدنا تتذيل مثيالتها بالعالم العربي بل واالفريقي لالسف

ظاهرة حرمان الطلبة من التسجيل وإعادة التسجيل ألسباب واهية خاصة منهم الحاصلين 

هادة باكالوريا قديمة حسب تعبيرمسؤولي شؤون مصالح شؤون الطلبة بالوزارة على ش

 .الوصية 

الوضعية المادية المزرية للباحثين واألساتذة الجامعيين، ومشكلة لغة التدريس، والتشرذم 

الذي تعرفه مؤسسات البحث العلمي، والمعايير والشروط الموضوعة على المقاس للترشح 

ضافة إلى التراجع عن مبدأ استقاللية الجامعة المغربية ليس فيما يرتبط للمناصب العليا ؛ إ

تجاوزها ي ومحاربته بطرق ناهيك عن مواجهة العمل النقايبالشق المالي وإنما البيداغوجي 

 .السلم االجتماعي  مما يهدد الزمن

مي أما على مستوى البحث العلمي فإننا نعبر عن أسفنا العميق من ضعف الرهان الحكو 

دون مجهود يذكر وهو ما تعلن عنه  تراوح مكانه ال على تطويره حيث ال زالت أعطابه

 .دة لهوالهزيلة المرص ةصراحة الميزاني

 

 قطاع االتصال

 :السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمين

 يلاالستقال الفريقإن مناسبة مناقشة الميزانية لفرعية  لقطاع االتصال افرصة لنعبر في 

عن اعتزازنا وتقديرنا الكبير بكافة أطر الوزارة الوصية ورجال ونساء مهنة المتاعب الذين 



يشتغلون بروح وطنية عالية ويتمتعون بروح تواصلية كبيرة تؤثثها عالقات انسانية متميزة 

بالرغم من ان القطاع يتميز بحساسية مفرطة ناتجة عن التماس الذي يعرفه مجال االشتغال 

يمتد من السياسي الى االقتصادي واالجتماعي و الثقافي فال حدود يمكن ان ترسم والذي 

للمهني بمجال االعالم و االتصال وهو ما يجعل كل تجاذبات المجتمع السياسية وغيرها 

 .تنعكس فيه وعليه

 : وبالرغم من المجهودات المستحسنة المبذولة بالقطاع، فإننا ننبه الحكومة إلى

قروئية المجتمع المغربي حيث ننبه بألم إلى توجه الصحافة المكتوبة تراجع نسب م  -

إلى األفول حيث أن دراسات ميدانية تؤكد بتواتر تراجع نسب توزيع الشركات االربع 

سنويا مع العلم أن مجموع ما يوزع في المملكة من صحف  61/011العاملة بالقطاع  ب 

ميا وهو ما يعادل نصف ما توزعه جريدة يو 211.111ورقية ال يتجاوز عند أحسن تقدير 

 .جزائرية واحدة في اليوم الواحد

ضرورة االنفتاح على مالحظات المتدخلين في القطاع خاصة فيما يتعلق بإعداد  -

مشاريع القوانين الثالث التي تعتزم الوزارة التقدم بها خاصة قانون الصحافة والنشربما 

لتي أعلنتها الوزارة خاصة العقوبات السالبة للحرية يمكن من  تعزيز المقاربة التشاركية ا

 .وضمانات الصحفي وحرية الممارسة الصحافية

ضرورة تسريع تمكين المقاوالت الصحافية من مستحقاتها من االشهار العمومي  -

والتي تقدر بماليير السنتيمات في الوقت الذي تتراكم فيها ديونها ورفض تحويل االشهار 

لتصفية الحسابات مع المقاوالت الصحافية في أفق تطويع الخط  العمومي الى سيف

 .التحريري

وضعية العاملين في قطاع االعالم واالتصال ببالدنا والتي ال نزال تعرف هشاشة  - 

وهو األمر الذي نعزوه بكل  موضوعية للتراكم الكبير لتهميشه وعدم االهتمام , كبيرة

وهي مناسبة . ي تعزيز دمقرطة الدولة والمجتمعبتطويره رغم حيويته  ودوره المركزي ف

لندعوها إلى تشجيع االستثمارات الخاصة لولوج القطاع وتطويره عبر نهج سياسية ضريبية 

 .تحفيزية كما هو الشان في عديد االقطاعات

ضرورة اتخاد اجراءات مستعجلة لوقف  االعتداءات المتكررة على الصحافيين   -

سدي واللفظي إلى التسريح التعسفي حيث شكلت قضية الصحفي جلالتي امتدت من العنف ا

 .الحفياني بمدينة الدمحمية حالة محرجة لحرية الصحافة ببالدنا

االنتباه لالستبداد الكبير والتسيب البين الذي ترزح تحته وكالة المغرب العربي -

 .لألنباء



اعات الخاصة  فإنه بالرغم من التطور االيجابي في االعالم السمعي خاصة باإلذ   -

 .وجب التنبيه لبغض التتجاوزات التي تمس  أعراف وهوية االمة المغربية

 

 قطاع الثقافة

 :السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمين

إذا كانت معارك الماضي والحاضر قد ارتكزت وحسمت عبر امتالك التيكنولوجيا 

نها وتثمينها هو ما سيحسم تدافع األمم وأفضليتها فإن ثقافة االمم وانتشارها وتحصي

وانتصارها وامتدادها وهي رسالة واضحة لنذكر الحكومة أن الميزانية القطاعية المخصصة 

لقطاع الثقافة تبقى هزيلة ومقلقة  وتبين بما ال يدع مجاال للشك أن الحكومة لم ولن تراهن 

ررة الستثمار التراث الالمادي على الشق الثقافي لتحقيق التقدم بالرغم من الدعوات المتك

وتثمينه باعتباره منتجا للثروة وعنصرا مركزيا في تعزيز االنتماء ومواجهة االستيالب 

الثقافي، وهو ما يدفعنا اليوم لتنبيه الحكزمة الى خطورة االمر وتردي الوضع الثقافي 

 .ببالدنا

 والسالم عليكم ورحمة هللا


