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مشروع القانون الثاين مشروع قانون إطار رقم  79.91يتعلقمبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛

حمضر اجللسة الثالثة والسبعني بعد املائة

مشروع قانون رقم  71.91يتعلق مبزاولة أنشطة الصناعةالتقليدية.

التاريخ :اإلثنني  91ذي العقدة 9441ه(22يوليوز2191م).

الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع قانون تنظيمي رقم 91.91

التوقيت :مخس ساعات ودقيقنت ابتداء من الساعة السادسة

يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  12.92املتعلق
ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  41و 12
من الدستور ،لكم الكلمة السيد الوزير.

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
مساء والدقيقة الثانية.

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

التالية:
-مشروع قانون تنظيمي رقم  91.91يقضي بتغيري وتتميم

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

القانون التنظيمي رقم  12.92املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا
تطبيقا ألحكام الفصلني  41و  12من الدستور؛

السيد الرئيس احملرتم،

مشروع قانون إطار رقم  79.91يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوينوالبحث العلمي؛

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع قانون
تنظيمي رقم  91.91يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم
 12.92املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام

مشروع قانون رقم  71.91يتعلق مبزاولة أنشطة الصناعةالتقليدية.

الفصلني  41و  12من الدستور ،بعد أن متت املصادقة عليه
ابإلمجاع من طرف جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يف
اجتماعها املنعقد يوم األربعاء  91يوليوز  2191اليت أتقدم

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السادة الوزراء،

ألعضائها جبزيل الشكر على اخنراطهم وتفاعلهم اإلجيايب مع
مضامني املشروع املذكور.

السيدات والسادة النواب،

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إىل تغيري وتتميم الئحيت
املؤسسات واملقاوالت العمومية واملناصب العليا املنصوص عليها
يف كل من امللحقني رقم  9و 2املرفقني ابلقانون التنظيمي املشار
إليه أعاله وذلك من خالل ما يلي:

جدول أعمال اجللسة التشريعية يتضمن ثالثة مشاريع قوانني:
مشروع قانون تنظيمي رقم  91.91يقضي بتغيري وتتميمالقانون التنظيمي رقم  12.92املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا
تطبيقا ألحكام الفصلني  41و  12من الدستور؛

أوال :إضافة..
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السيد الرئيس:

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

السيدات والسادة النواب ،السيدات والسادة النواب.

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

إذن قلت استبدال تسمية الصندوق املغريب للتنمية السياحية
بتسمية شركات" إمثار املوارد "وذلك بناء على املرسوم

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

رقم  2.91.9.4الصادر يف  2.فرباير  2191املتعلق إبحداث
شركة مسامهة تسمى الصندوق املغريب للتنمية السياحية.

أوال :إضافة الصندوق املغريب للتأمني الصحي احملدث مبوجب
املرسوم بقانون رقم  2.9..1.9الصادر يف  91أكتوبر 219.

اإلجراء الرابع :خيص إضافة مؤسستني جديدتني إىل البند" أ "

إىل البند" أ "من امللحق رقم " "1من القانون التنظيمي 12.92

من امللحق رقم " "2من القانون التنظيمي رقم  12.92الذي

السالف الذكر ،الذي حيدد الئحة املؤسسات العمومية
اإلسرتاتيجية اليت يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف اجمللس
الوزاري؛

حيدد الئحة املؤسسات العمومية اليت يتم التداول يف شأن تعيني
املسؤولني عنها يف جملس احلكومة ،ومها أوال مؤسسة حممد
السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل ،اليت مت إحداثها مبوجب القانون
رقم  92.91الصادر بتنفيذ الظهري الشريف بتاريخ 27
يناير  ،2191واملؤسسة الثانية هي مؤسسة األعمال اإلجتماعية

التعديل رقم : 2خيص حذف املعهد العايل للقضاء من الئحة
املؤسسات العمومية الواردة يف البند" ج "من امللحق رقم " "2من
القانون التنظيمي رقم  12.92السالف الذكر الذي حيدد الئحة
املناصب العليا ابإلدارات العمومية اليت يتم التداول يف شأن تعيني
مسؤوليها يف جملس احلكومة ،وإدراجه ضمن الئحة املؤسسات

لألشغال العمومية اليت مت إحداثها مبوجب القانون رقم .4.9.
الصادر بتاريخ  21فرباير .2191

العمومية اإلسرتاتيجية الواردة يف البند" أ "من امللحق رقم " "1من
القانون التنظيمي املذكور.

وأخريا التعديل األخري خيص حذف منصب مديري املراكز اجلهوية
لإلستثمار من الئحة املناصب العليا لإلدارات العمومية الواردة يف

التعديل الثالث :خيص استبدال تسمية الصندوق املغريب للتنمية
السياحية ضمن الئحة املقاوالت العمومية اإلسرتاتيجية الواردة يف

البند" ج "من امللحق رقم " "2من القانون التنظيمي السالف

البند" ب "من امللحق رقم " "1من القانون التنظيمي املذكور،
واليت يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف اجمللس الوزاري.

الذكر ،وإدراج املراكز اجلهوية لإلستثمار املعاد تنظيمها مبوجب
القانون املتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث
اللجان اجلهوية ضمن الئحة املناصب العليا اليت يتم التداول يف

السيد الرئيس:

شأهنا يف جملس احلكومة املنصوص عليه يف البند" أ "من نفس
امللحق.

السيدات والسادة النواب نستمعوا لبعضنا من فضلكم ،السادة
املصورين والتقنيني انتهى الوقت املخصص لكم.

تلكم حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني هي جممل
التعديالت اليت أتى هبا هذا املشروع القانون ،والسالم عليكم
ورمحة هللا.
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السيد الرئيس:

يف البداية يسعدين أن ألتقي بكم يف هذه اجللسة العامة اليت
سيتم خالهلا التصويت على مشروع نص قانون ابلغ األمهية ،لكونه
يشكل أول قانون إطار سيعتمد يف اتريخ التشريعي املغريب يف
جمال الرتبية والتكوين والبحث العلمي والذي سيمكن بالدان من
التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لالستدامة

شكرا للسيد الوزير ،وكذلك إبمسكم مجيعا شكرا للسيد املقرر،
السيد الرئيس شقران أمام على ما بذله من جمهود فيما خيص
صياغة التقرير.
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون
التنظيمي:

اإلصالح العميق ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ويوفر
شروط اإلقالع احلقيقي للمدرسة املغربية.

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

وال يفوتين هبذه املناسبة التنويه حبرص جملسكم املوقر على
التسريع بعقد هذه اجللسة العامة بعد مرور ما ال يقل عن أسبوع
على مصادقة جلنة التعليم والثقافة واإلتصال على مشروع قانون

صادق جملس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 71.71

إطار ،وهو ما ينسجم واألمهية اليت ينبغي أن حيظى هبا هذا املشروع
من لدن خمتلف مؤسسايت الدولة.

املمتنعون :ال أحد
يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  22.72املتعلق

كما أود أن أستغل هذه الفرصة لكي أشيد بروح الوطنية اليت
سادت أشغال اللجنة رغم النقاش الذي احتدم حول بعض
مضامني املشروع ،حيث حصل توافق حول هذه الوثيقة بني

ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  91و 12

من الدستور.

منر إىل مشروع قانون إطار رقم  79.91يتعلق مبنظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،الكلمة للسيد الوزير.

خمتلف الفرق الربملانية أغلبية ومعارضة وهي الروح اليت ستسود
حتما خمتلف احملطات املتبقية من مسطرة اعتماد هذا املشروع
اهلام.

السيد الوزير ايكما جتي يف بالصتو .لكم الكلمة السيد الوزير
لتقدمي مشروع قانون إطار.

حضرات السيدات والسادة،

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

إن هذا املشروع أييت يف سياق صريورة متواصلة ومتجددة إلصالح
منظومة الرتبية والتكوين ،جتسد رغبة وطنية ملحة وحرصا ملكيا
شديدا لتجديد مدرستنا املغربية ،فما فتئ صاحب اجلاللة ،امللك،

والتعليم العايل والبحث العلمي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

حممد السادس ،نصره هللا ،منذ اعتالئه عرش أسالفه املنعمني ،يلح
على ضرورة اإلصالح العميق للمدرسة املغربية ،ابعتبارها املدخل
احلقيقي لتأهيل الرأمسال البشري وحتقيق مغرب الدميقراطية والتنمية
واإلزدهار الذي ينشدها جاللته ،ويتوق إليه الشعب املغريب
قاطبة.

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،
حضرات السيدات والسادة،
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وقد شكل امليثاق الوطين للرتبية والتكوين حلظة متميزة يف مسار

وعلى هذا األساس قام اجمللس األعلى وفق مقاربة تشاركية

اإلصالح ابعتباره وثيقة مرجعية وطنية مت مبوجبها إعالن فرتة
 2191-2111عشرية اإلصالح الرتبوي ابعتباره ورشا مصرياي
وذا أولوية جيب أن حيظى ابخنراط وتعبئة اجلميع.

ومشاورات موسعة إبعداد الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح الرتبوي
 21.1-2197من أجل مدرسة اإلنصاف واجلودة واإلرتقاء
اليت مت تقدميها بتاريخ  21ماي  2197أمام صاحب اجلاللة،
نصر هللا.

وإذا كان تطبيق امليثاق الوطين قد أفرز عدة مكتسبات وعلى الرغم
من أمهية الرتسانة القانونية املتخذة من أجل تنزيل تفعيله منذ سنة
 2111قانون  19.11املتعلق بتنظيم التعليم العايل،

ومن أجل ضمان إلزامية واستدامة اإلصالح ،أعطى صاحب
اجلاللة ،يف اخلطاب السامي ل .1يوليوز  2197تعليماته
السامية من أجل صياغة اإلصالح يف إطار تعاقدي وطين ملزم
من خالل اعتماد قانون إطار حيدد الرؤية على املدى البعيد.

القانون  14.11بشأن إلزامية التعليم األساسي ،قانون 17.11
بشأن نظام التعليم األويل ،قانون  11.11بشأن نظام التعليم
اخلصوصي ،وقانون  11.11بشأن إحداث أكادمييات اجلهة
للرتبية والتكوين وقانون  9..11املتعلق بتنظيم التكوين املهين.

حضرات السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،
قبل تقدمي بعض العناصر احملورية ملضامني املشروع وانطالقا من
عناصر السياق اليت حتدث عنها قبل قليل ،أود التأكيد على بعض
النقط األساسية ،فيجدر التأكيد:

وابلرغم كذلك من التوافق الوطين الذي حصل آنذاك حول امليثاق
الوطين واألولوية اليت كان حيظى هبا ،فإن غياب سند قانوين من
شأنه ضمان إلزامية تطبيق وتفعيل مضامني امليثاق ،مل يسمح
بتحقيق مجيع أهداف اإلصالح.

أوال :على أن مشروع القانون اإلطار ليس مبشروع قطاعي أو
حكومي ،بل هو مشروع وطين وجمتمعي يهم كافة أطياف اجملتمع

وقد ظل جاللة امللك ،يواكب حبرص شديد مسار اإلصالح من
خالل توجيهاته وتعليماته السامية يف خمتلف احملافل واملناسبات

وخمتلف مؤسساته ويتقاطع مع مجيع األوراش اإلصالحية لبالدان
يف خمتلف اجملاالت ،من منطلق أن اإلستثمار يف املدرسة هو
استثمار يف أتهيل الرأمسال البشري ،الذي هو الثروة احلقيقية

وخاصة اخلطب امللكية السامية لسنوات -2192-2111
 219.-2197-2194-219.اترة ليثري اإلنتباه إىل
جمموعة من اإلختالالت اليت تعيق املنظومة واترة لتحديد
األولوايت اليت يتعني اإلنكباب عليها ،واترة أخرى لكي يطالب
بتسريع وترية اإلجناز واإلرتقاء ابملدرسة املغربية.

للبالد ،وركيزة حتقيق التنمية ومصدر قوة متجددة ومستدامة ،ال
ينضب معينها.
ومن جهة أخرى فهذا املشروع هو تتوجيا ملسار سامهت فيه خمتلف
املؤسسات الدستورية لبالدان انطالقا من اجمللس األعلى للرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،الذي أعد مشروع الرؤية وأبدى رأيه
حول الصيغة األولية ملشروع القانون اإلطار ،كما أن احلكومة

وبعد أن قدم جاللته تشخيصا واقعيا ألعطاب املنظومة الرتبوية
وحدد جمموعة من املداخل احلقيقية لإلصالح ،أعطى جاللته
بتاريخ  91أكتوبر  2194تعليماته السامية للمجلس األعلى
للرتبية والتكوين والبحث العلمي من أجل وضع خريطة طريق
كفيلة إبصالح املدرسة املغربية والرفع من مردوديتها.

قامت ابلدور املنتظر منها إبعدادها ملشروع القانون اإلطار الذي
تدارسه جملس احلكومة بتاريخ  4يناير  219.قبل أن حتيله
احلكومة على اجمللس الوزاري الذي صادق عليه ،صودق عليه
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حتت رائسة صاحب اجلاللة ،نصره هللا ،بتاريخ 21

خالل اعتماد نظام تربوي انجع ،كما شدد نصره هللا خالل

غشت  ،219.لتتم إحالة مشروع على مؤسسة الربملان بتاريخ
 7شتنرب .219.

أشغال اجمللس وزاري املنعقد بتاريخ  21غشت  219.على
ضرورة اإلسراع ابملصادقة على هذا املشروع وعلى التعبئة اجلماعية
من أجل حسن تطبيقه.

أننا نعترب هذه اللحظة اليت نقف فيها أمام جملسكم املوقر ،ليست
مبجرد إجراء تقين تفرضه مسطرة املصادقة التشريعية على مشاريع
القوانني ،بل نعترب هذه اللحظة حلظة وطنية اترخيية مفصلية فارقة
ودستورية يف مسار أتهيل مدرستنا املغربية ،فهي حلظة اترخيية

وهي حلظة فارقة لكوهنا تتيح لنا فرصة ساحنة لكي جنسد بشكل
فعلي وعملي مبدأ طاملا اتفقنا عليه كقوى حية للوطن وكفاعلني
سياسيني وكمجتمع هو اعتبار إصالح املدرسة املغربية ورشا وطنيا
ومصرياي غري قابل للتأجيل ،وأولوية وطنية أتيت يف مقدمة
األسبقيات الوطنية بعد قضية الوحدة الرتابية.

تستمد أمهيتها من أمهية مشروع القانون اإلطار ،ابعتباره سابقة
تشريعية يف اتريخ املغرب ،تؤسس لتحول نوعي ومنعطف اترخيي
يف تفعيل اإلصالح الشامل والعميق للمدرسة املغربية وتكسبه

وهي حلظة دستورية علينا أن نقدم خالهلا أجوبة مقنعة وحامسة
حول املعيقات احلقيقية واإلشكاالت اجلوهرية إلصالح املدرسة
املغربية واليت أصبحت كذلك حمط إمجاع وطين ،تزكيه خالصات

صبغة اإللزامية اليت تعترب عامال أساسيا من عوامل النجاح ،كما
يستفاد من التجارب اإلصالحية السابقة.
وهي حلظة وطنية علينا أن نستحضر خالهلا خمتلف املرتكزات
واملرجعيات األساسية ملشروع القانون اإلطار ،ويف مقدمتها
مقتضيات دستور اململكة يف مشوليتها وتكامل أحكامها وخاصة

خمتلف الدراسات التقوميية الوطنية والدولية للمنظومة ،واليت جتمع
على أن حتسني جودة التعلمات تعترب التحدي البارز للمنظومة،
مبا يتطلبه ذلك من إحداث للقطائع الضرورية مع العراقيل

فيما يتعلق بتكريس احلق الدستوري يف احلصول على تعليم عصري
ميسر الولوج وذي جودة ،واعتبار التعليم األساس حقا للطفل
وواجبا على األسرة والدولة.

البيداغوجية اليت حتول دون جتديد املدرسة املغربية ،وذلك من
خالل االنتقال إىل منوذج بيداغوجي مبتكر يقوم على إكساب
املتعلم املهارات والكفاايت الالزمة اليت متكنه من اإلنفتاح
واإلندماج يف احلياة العملية واملشاركة الفاعلة يف األوراش التنموية
للبالد ،مبا حيقق ارتقاء األفراد وتقدم اجملتمع.

وهي حلظة مفصلية علينا أن نستحضره خالهلا اإلرادة السامية
ألعلى سلطة يف الدولة اليت جتسدها اإلرادة امللكية السامية
للنهوض ابملدرسة املغربية ،ابعتبارها عماد أتهيل الرأمسال البشري

فهذه اللحظة اليت سيعرب خالهلا ممثلو األمة على مواقفهم حول

وحتقيق املشروع الدميقراطي واجملتمعي لبالدان ،والركيزة األساسية
إلرساء النموذج التنموي اجلديد الذي يصبو إليه جاللته ،ومن
ورائه كل مكوانت اجملتمع املغريب ،وقد أكد حفظه هللا يف

مشروع هذا القانون اإلطار هي حلظة للتعبري عن روح الوطنية
الصادقة وحس املسؤولية العالية والتحلي ابجلرأة الالزمة يف تناول
قضااي اإلصالح ،الختاذ القرارات الشجاعة اليت تستحضر املصاحل

مناسبات عدة على أن إصالح املنظومة هو ورش وطين مصريي
جيب أن يعلو على املواقف السياسية واأليديولوجية ،بل جيب
وضعه يف اإلطار اإلجتماعي واإلقتصادي والثقايف غايته تكوين
وأتهيل املوارد البشرية لإلندماج يف دينامية التنمية وذلك من

العليا للوطن واملواطنني واملصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا الذين تقع
علينا مسؤولية توفري خمتلف متطلبات تنشئتهم اإلجتماعية السوية
وصناعة املستقبل الزاهر الذي يليق هبم.
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حضرات السيدات والسادة،

اثنيا :العناية ابلطفولة املبكرة من خالل إرساء التعليم األويل وفتحه

من الضروري تسليط الضوء على بعض املضامني اجلوهرية
للمشروع ،فكما تعلمون فهو يستند إىل أحكام الدستور

يف وجه مجيع األطفال املرتاوحة أعمارهم ما بني 4و 7سنوات
والشروع يف دجمه تدرجييا يف التعليم اإلبتدائي؛

والتوجيهات امللكية والرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح ،إىل جانب
اإلتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان كما صادقت عليها
اململكة املغربية أو انظمت إليها ،ويكرس هذا املشروع مبدأ

اثلثا :تعميم التعليم اإللزامي ابلنسبة جلميع األطفال إاناث وذكورا
املرتاوحة أعمارهم ما بني  4و 91سنة؛
ختويل التمدرس ابلوسط القروي والوسط شبه احلضري واملناطق
ذات اخلصاص ،متييزا إجيابيا وتعميم التمدرس الفتيات يف البوادي
وفق برامج حملية خاصة مع حماربة اهلدر واالنقطاع املدرسيني من
أجل حتقيق اإلنصاف يف ولوج التعليم وتعميمه؛

الشمولية يف تفعيل اإلصالح ،حيث هتم مقتضياته خمتلف
مكوانت املنظومة وفق نظرة مندجمة تعزز النسقية يف تطبيق
اإلصالح.
وعلى هذا األساس ،يعترب هذا املشروع مبثابة خارطة طريق واضحة
املعامل لتنزيل اإلصالح الرتبوي أبهداف واضحة وآليات دقيقة
وآجال حمددة وهو بذلك يعزز دور املدرسة يف حتقيق الوظائف

إيالء عناية خاصة لألطفال يف وضعية إعاقة أو ذوي اإلحتياجات
اخلاصة لتحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف التحصيل
الدراسي من خالل وضع خمطط وطين متكامل للرتبية الداجمة
ضمن خمتلف مكوانت املنظومة؛

واألهداف األساسية ملنظومة الرتبية والتكوين البحث العلمي
واملتمثلة أساسا يف ترسيخ الثوابت الدستورية لألمة والرتبية على
القيم واملواطنة ،من أجل جعل املتعلم متشبثا بروح اإلنتماء إىل

إشراك فعاليات اجملتمع املدين يف تدبري املنظومة بتفعيل أدوار
مجعيات أمهات وآابء وأولياء التالميذ والتلميذات من أجل ضمان
مواظبة املتعلمات واملتعلمني على الدراسة؛

الوطن معتزا برموزه ،ومتحليا بروح املبادرة إىل جانب تعميم التعليم
مبقومات اجلودة والقدرة على اإلسهام يف التنمية املتوازنة واملنصفة
وتعزيز مكانة املغرب يف مصاف البلدان الصاعدة.

إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على تقوية التحكم يف اللغتني
الرمسيتني وتنمية تدريس اللغات األجنبية األكثر تداوال؛

حضرات السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

العمل على جتديد ومالءمة املناهج والربامج والتكوينات واملقارابت
البيداغوجية املتعلقة هبا؛

البد من التأكيد على جمموعة من التدابري اجلوهرية للمشروع من
أمهها أن الدولة ضامنة جملانية التعليم العمومي يف مجيع أسالكه
وختصصاته ،وحريصة على تعبئة كل اإلمكاانت املتاحة جلعل يف

إلزام مؤسسة الرتبية والتعليم والتكوين التابع لقطاع اخلاص مببادئ
املرفق العامة مع مسامهتها يف توفري الرتبية والتعليم والتكوين جماان
ألبناء األسر املعوزة واألشخاص يف وضعية إعاقة وكذا املوجودين
يف وضعية خاصة ،مع منح القطاع اخلاص مهلة  4سنوات لتوفري
حاجياهتا من األطر الرتبوية واإلدارية املؤهلة والقارة؛

متناول كل املواطنات واملواطنني على قدم املساواة ،وابلتايل ال
مساس هبذه اإلختيارات الكربى مع إحداث صندوق خاص
لتمويل منظومة الرتبية الرتبية والتكوين وحتسني جودهتا بشراكة بني
الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية ومسامهة القطاع اخلاص
وابقي الشركاء.
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حضرات السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

اإلرتقاء ابلتكوين املهين وإعادة اإلعتبار إليه كمسلك تكويين واع
وكمشروع شخصي للمتعلم ،عرب أتهيله وتنويع عرضه وتوسيعه
واإلرتقاء جباذبيته هبدف الرفع من قابلية خرجيني للتشغيل وربطه
ابلتعليم املدرسي والعايل بتطوير نظام التوجيه واملمرات واجلسور؛

عالقة ابملسألة اللغوية وكما تتبعنا مجيعا فقد احتدم النقاش حول
السياسة اللغوية بني خمتلف الفاعلني واملهتمني من فاعلني
سياسيني وأكادمييني ومتخصصني لغويني وابحثني ومتتبعني
وجمتمع مدين وغريهم من القوى احلية للوطن ،وهو النقاش الذي
يتمحور بشكل عام حول بعدين أساسيني :بعد هواييت يرتبط

النهوض ابلتعليم العايل والبحث العلمي واإلبتكار كرافعة أساسية
لتحقيق جودة التعليم وتنمية اإلقتصاد الوطين وتعزيز مكانته
وقدرته التنافسي على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل مع وضع

برتسيخ اهلوية املغربية اليت هي مبقتضى الدستور هوية وطنية موحدة
تنصهر فيها كل مكوانهتا العربية واإلسالمية واألمازيغية
والصحراوية احلسانية وتغتين بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية
واملتوسطية ،بعد وظيفي يستحضر األدوار الوظيفية للغة املتعلقة

خارطة طريق وطنية ترسخ مبدأ استقاللية اجلامعة وإرساء مبدأ
التعاقد بني اجلامعة والسلطة احلكومية على أساس معايري اجلودة
وربط املسؤولية ابحملاسبة؛

خصوصا ابإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعي وبتنمية الثقافة
وابنفتاح الكوين وبتطوير البحث العلمي وبولوج جمتمع املعرفة
وعصر التكنولوجيا وما إىل ذلك من الوظائف اجلوهرية للغة.

اإلرتقاء ابلبحث العلمي واإلبتكار من خالل إحداث اجمللس
الوطين للبحث العلمي يناط به تتبع إسرتاتيجية البحث العلمي
والتقين واالبتكار ،مع مواصلة الدولة جمهوداهتا للرفع من امليزانية
العامة لتشجيعه؛

ويف هذا السياق ،فالبد من التأكيد على أن للغة العربية مكانتها
اجلديرة هبا ابعتبارها لغة أساسية للتدريس ،تعمل الوزارة على تقوية

تكوين املوارد البشرية وجتديد مهن الرتبية والتكوين عرب تطوير
التكوين األساسي والتكوين املستمر ملواكبة ومسايرة اإلصالح
ووضع نظام لتحفيز وتشجيع األطر الرتبوية واإلدارية على ممارسة
مهامها ابألوساط القروية واملناطق ذات اخلصاص؛

وضعيتها وحتديثها وتبسيطها وجتويد مناهجها وبرامج تدريسها
وجتديد املقارابت البيداغوجية واألدوات الديداكتيكية املتعلقة هبا،
حىت يتمكن كل حاصل على البكالوراي من إتقاهنا ومتلكها ،كما
أن للغة األمازيغية مكانتها تليت تليق هبا ،حيث سيتم تطوير

تطوير حكامة املنظومة يف أفق اجلهوية املتقدمة من خالل تعزيز

وضعها يف املدرسة ومواصلة اجملهودات الرامية إىل هتيئتها لسنيا
وبيداغوجيا يف أفق تعميمها التدرجيي على املستوى التعليم
اإلبتدائي والثانوي ضمن إطار عمل وطين واضح ومتناغم مع

سياسة الالمركزية والالمتركز يف تدبري املنظومة ونقل الصالحيات
الالزمة لتسيري مرافقها ومتكني بنيات التدبري اجلهوية واحمللية من
ممارسة هذه الصالحيات بكيفية فعالة وانجعة والرفع من
مردوديتها؛

أحكام الدستور ،ابعتبارها لغة رمسية للدولة ورصيدا مشرتكا جلميع
املغاربة بدون استثناء وقد مت مبناسبة مناقشة مشروع قانون إطار
اقرتاح تعديالت هادفة من أجل الرفع من وضع اللغة األمازيغية
مقارنة مع ما هو وارد يف الرؤية اإلسرتاتيجية .وابلنسبة للغات

إرساء نظام انجع لتقييم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
قائم على آليات منتظمة للتقومي ودالئل مرجعية دقيقة من أجل
املواكبة املستمرة هلذا املشروع اإلصالحي الوطين.

األجنبية حتظى ابألمهية اليت تستحقها اعتبارا ألدوارها الوظيفية
اجلوهرية ،فال تعارض يف تنمية إستعمال خمتلف هذه اللغات
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ويف اخلتام ،أتقدم إليكم مجيعا جبزيل الشكر واإلمتنان على

جمتمعة يف أفق جعل احلاصل على الباكالوراي متقنا للغتني العربية
واألمازيغية ومتمكنا من لغتني أجنبينت على األقل.

اجملهودات اليت ما فتئت تبذهلا املؤسسة التشريعية للمسامهة يف
مواكبة اإلصالح الرتبوي ،كما أغتنم هذه الفرصة ألجدد شكري
وتقديري ألعضاء جلنة التعليم والثقافة واإلتصال املوقرة اليت
حرصت خالل كل مراحل دراسة ومناقشة مشروع القانون على

حضرات السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،
يف اخلتام ،أجدد التأكيد أمام جملسكم املوقر ،على أن هذه
اللحظة تشكل مرحلة وطنية واترخيية حامسة ومفصلية يف مسار
هذا املشروع الرتبوي الوطين ،الذي ال مناص من تفعيله وهو ما
يستدعي التحلي بروح الوطنية الصادقة وحس املسؤولية العالية من
أجل التفاعل اإلجيايب مع أحكام هذا القانون اإلطار ،واعتماده،

تقدمي جمموعة من التعديالت واإلقرتاحات سواء أثناء املناقشة
العامة أو التفصيلية ملواده ،انصبت يف جمملها يف اجتاه بلورة مشروع
متكامل متوافق حوله من لدن اجلميع ،وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري
بالدان وانشئتنا حىت نكون يف مستوى طموحات وتطلعات
الشعب املغريب ،حتت القيادة الرشيدة ،لصاحب اجلاللة ،امللك
حممد السادس ،نصره هللا وأيده ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كما أود أن أؤكد على أمهية عامل الوقت الذي أصبح يطرح نفسه
إبحلاح يف تنزيل اإلصالح الذي يتضمن مواعيد حمددة ويكتسي
صبغة اإلستعجال يف العديد من مضامينه ،وهو ما سنعمل على
تدبريه وفق مبدأ التدرج يف التنفيذ وترتيب األولوايت حىت يتم

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير وكذلك شكرا ملقرر اللجنة التعليم والثقافة
واإلتصال السيد النائب عبد الرمحان العمري على ما قام به وننتقل
إىل املناقشة العامة إبعطاء الكلمة للسيد النائب حسن عديلي
إبسم فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل.

استهداف املداخيل احملورية اليت ستشكل القاعدة الصلبة
لإلصالح برمته.
كما أجدد الدعوة للجميع لإلخنراط يف هذا الورش اإلصالحي
الوطين واملصريي ويف التعبئة اجلماعية وفق إطار ميثاق تعاقدي
وطين يلتزم فيه اجلميع بتقدمي كل أشكال الدعم املمكنة من أجل

النائب السيد حسن عديلي:

بلوغ األهداف املتوخاة منه وتوفري كل الشروط الكفيلة بضمان
التعليم العصري امليسر للولوج وذي جودة ،والذي ننشده وأتمني
فرص النجاح الدراسي لكل التلميذات والتالميذ بفرص متكافئة
ومتساوية.

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

إن األمل معقود علينا مجيعا ،حكومة وبرملاان وكل مكوانت اجملتمع

السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

املغريب من فاعلني اقتصاديني واجتماعيني وتربويني يف إجناح هذا
الورش الرتبوي الكبري وجعل املدرسة املغربية مدرسة متجددة
وفاعلة ومؤثرة وذات موقع حموري يف النموذج التنموي اجلديد
الذي تعمل بالدان على بلورته وإرساءه.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني.

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة
مشروع القانون  79.91اخلاص مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي.

8

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

السيد الرئيس احملرتم ،لقد ظلت قضية الرتبية والتكوين على امتداد

الصعوابت اليت تعرتض خرجيي املدارس واجلامعات لإلندماج

سنوات طويلة موضع مسائلة من مجيع الفاعلني ،بدأ أبعلى سلطة
يف البالد حيث ما فتئ جاللة امللك ،جيدد دعوته لكل املتدخلني
إىل جتاوز األعطاب اليت حتول دون قيام املدرسة املغربية أبدوارها
يف بناء الفرد واجملتمع ،مرورا ابملتعلمني وأسرهم واملتدخلني الرتبويني

اإلقتصادي واإلجتماعي ،لتستمر نفس األسئلة احلارقة ،هل يعود
اإلخفاق لعدم وضوح تصوراتنا حول اإلصالح أم ملنهجية تنزيل
املشاريع والربامج اإلصالحية ،أم هو نتاج ضعف اإلمكاانت
والوسائل املادية والبشرية ،أم سببه غياب الشروط املوضوعية

والثقافيني أو املثقفني عفوا وانتهاءا ابلفاعلني السياسيني ،بل إن
كل أطياف اجملتمع وفئاته املختلفة يناقشون كل من موقعه ،سؤال
اإلصالح الرتبوي وكلفته الباهظة وإخفاقاته املتكررة يف ظل ما

للتنزيل ،أم غياب آليات احلكامة والتتبع والتقييم ،أم أن األمر
مرتبط بكل ما ذكر؟
الشك أن لكل من العوامل واألسباب املذكورة نصيب من هذه
الوضعية املقلقة ،األمر الذي حذا جباللة امللك ،نصره هللا ،خالل
افتتاح الدورة اخلريفية للربملان بتاريخ  91أكتوبر  2194إىل دعوة

عاشته وتعيشه منظومتنا من أعطاب عكستها تقارير عدد من
املؤسسات واهليئات داخل املغرب وخارجه .إنه نقاش طويل
وعريض عقدت بشأنه مناظرات عديدة وصيغت فيه جتارب
إصالحية كثرية ،واعتمدت له تصاميم ثالثية ومخاسية سعت كلها

اجمللس األعلى للرتبية والتكوين إىل وضع خارطة طريق جديدة
إلصالح املدرسة املغربية ،وذلك بعد اطالع اجمللس أبدواره ومهامه
وفقا ألحكام الدستور ،فتمت بلورة الرؤية اإلسرتاتيجية -2197
 21.1بعد مشاورات واسعة مشلت كل الفاعلني واملتدخلني

لإلجابة عن سؤال اإلصالح ،يف إطار مسارات توافقية متكن من
اإلستيعاب واحتضان خمتلف التوجهات واحلساسيات.

والشركاء ومجيع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة ابلرتبية
والتكوين والبحث العلمي.

وبنفس النفس التوافقي أحدث اجمللس األعلى للرتبية والتكوين
والبحث العلمي ووضع له إطار لإلشتغال ميكنه من اإلضطالع
أبدواره املتعددة ،ويسعى من بني ما يسعى إليه إىل أتطري النقاش

السيد الرئيس،

حول املسألة التعليمية واقرتاح خطط للعالج املالئمة لتجاوز
اإلشكاالت املطروحة.

السيدات السادة الوزراء،
السيدات السادة النواب احملرتمني،

ويعد التقرير الذي أعده اجمللس سنة  2194حول حصيلة تطبيق
امليثاق الوطين للرتبية والتكوين من أهم التقارير اليت كشفت عن
حمدودية املردودية الداخلية واخلارجية للمنظومة ،فقد سجل على

ابلنظر للسياق العام الذي أفرز الرؤية اإلسرتاتيجية واملنهجية
الرصينة اليت اعتمدت يف بلورة مضامينها واختياراهتا واألسس اليت
قامت عليها واآلمال الكبرية اليت عقدت عليها ،ابلنظر إىل كل
لذلك وغريه ،دعا جاللة امللك ،احلكومة السابقة إىل حتويل هذه

املستوى الداخلي ارتفاع نسب اهلدر املدرسي واجلامعي وضعف
التحكم يف اللغات والكفاايت والقيم واملعارف وحمدودية جناعة
أداء الفاعلني الرتبويني يف ظل نقص التكوين األساسي واملستمر
املوجهة هلم ،كان وقف عند استمرار حالة الرتدد يف حسم بعض

الرؤية إىل قانون متعاقد حوله ملزم جلميع الفاعلني واملتدخلني
ويلتزم اجلميع بتطبيق وتفعيل مقتضياته وهو ما مت ابلفعل ،حيث
مت إعداد مشروع القانون اإلطار خالل الوالية املنتهية وأحيل على

اإلشكاالت العرضانية للمنظومة .أما على مستوى املردودية
اخلارجية ،سجل التقرير اتساع اهلوة بني املدرسة وحميطها ،يف ظل
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لرؤساء الفرق ،ابلنظر حلساسيتها ولإلختالفات اليت ظهرت

الربملان مع هذه احلكومة ،ليأخذ مساره التشريعي الذي يتوج اليوم
بعرضه على املصادقة يف اجللسة العامة؛

بشأهنا ،كما رفعت اللجنة املشرتكة  1تعديالت أخرى لرؤساء
الفرق قصد تدقيقها واحلسم فيها ،وقد خلصت هذه اإلجتماعات
إىل التوافق حول  .1تعديال استجابت احلكومة مشكورة ل7.
منها ،أي ما نسبته  %11من عدد التعديالت املقدمة.

السيد الرئيس،
السيدات السادة الوزراء،
السيدات السادة النواب احملرتمني،

السيد الرئيس،

بعد إحالة مشروع القانون اإلطار  79.91على الربملان بتاريخ
 7شتنرب  ،219.تعبأ فريق العدالة والتنمية من أجل التعاطي

السيدات السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اإلجيايب مع هذا اإلستحقاق التشريعي اهلام ،وهو ما مت ابلفعل
خالل خمتلف احملطات اليت قطعها املشروع ،بدءا ابملناقشتني العامة
والتفصيلية مرورا مبرحلة تقدمي التعديالت ،وانتهاءا ابلتصويت عليه
داخل اللجنة بتاريخ  91يوليوز  ،2191واجلميع ويشهد مبا بدله

إننا إذ نذكر هبذه التفاصيل ملا هلا من دالالت يف هذا املسار،
فإننا نؤكد أن الطريق حنو حتقيق التوافق املطلوب مل يكن سالكا
والهينا ،بل اعرتضته عوارض كثرية وأحاطت به إكراهات عديدة،

أعضاء فريقنا من جمهودات وما أابنوا عنه من جدية ومسؤولية
خالل هذا املسار الطويل ،فقد اتسمت مناقشاهتم واقرتاحاهتم
ابإلجيابية والعمق يف التعامل مع خمتلف مواد املشروع وأبوابه ،األمر

مل ينفع معها سوى التسلح ابلروح الوطنية العالية واإلميان املشرتك
لكل املكوانت السياسية  ،أغلبية ومعارضة ،أبمهية هذا القانون
الذي طاملا انتظرته بالدان ،ومن جهتنا كفريق يقود األغلبية

الذي مكننا من اإلسهام إىل جانب كل الفرقاء يف جتويد النص
وحتسينه والسعي لضمان إنسجام مضامينه مع املرجعيات املؤطرة
لإلصالح ويف مقدمتها الرؤية اإلسرتاتيجية ،وتوج ذلك إبيداعنا
إىل جانب مكوانت األغلبية تعديالت جوهرية على املشروع
بلغت  1.تعديال.

احلكومية مل ندخر جهدا من أجل اإلسهام الفعال إلخراج هذا
النص القانوين يف أفضل الصيغ املمكنة على الرغم مما تعرضت له
بعض مواقفنا أحياان من حماوالت للتشويه والتغليط من طرف
البعض ،وهي احملاوالت اليت واجهناها ابحملاججة العلمية اهلادئة
واملدافعة السياسية الرشيدة و ابلصرب اجلميل ،مستحضرين املصاحل
العليا لبلدان ومنظومتنا.

وجتسيدا لإلرادة املشرتكة لكافة مكوانت اجمللس أغلبية ومعارضة
مت االتفاق على االشتغال حول املشروع بشكل مجاعي ،وهي
إرادة عكست إميان اجلميع أبمهية حتقيق أكرب قدر من التوافق
حول هذا املشروع اإلسرتاتيجي لبالدان ،فتقرر بناء عليه تشكيل

لقد مكن العمل اجلاد الذي قامت به املكوانت السياسية ابجمللس
من حسم املوضوع املتعلق مبجانية التعليم ،حيث مت اإلتفاق بني
كل املكوانت على تكريس مبدأ اجملانية ابعتباره مكسبا اترخييا

جلنة مشرتكة عهد إليها ابلتوافق حول التعديالت املقرتحة ،وقد
خلصت أشغاهلا إىل اعتماد  .9تعديال قدمت للحكومة ابستثناء
املادتني  2و .9املتعلقتني ابهلندسة اللغوية واملواد من  47إىل
 7.اخلاصة بتمويل املنظومة ،وهي املواد اليت أوكل التوافق بشأهنا

للمدرسة املغربية ،وهي مناسبة يؤكد فيها فريق العدالة والتنمية أن
كل ما أثري وال زال يثارحول التخلي عن اجملانية ال أساس له من
الصحة ،فالبعض ال زال إىل اليوم ،لألسف الشديد ،يروج أخبارا
زائفة حول إجهاز هذا القانون على مبدأ اجملانية ،وهنا ال بد من
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التأكيد للرأي العام أن ما يتم تداوله غري صحيح إطالقا ،وأن

مشرتكا جلميع املغاربة بدون استثناء ،وعلى اعتماد منهج التدرج

مشروع القانون الذي مت التوافق حوله والتصويت عليه يف اللجنة
قد كرس مبدأ اجملانية ورسخه داخل النص القانوين ،وقطعت املادة
 47الشك ابليقني ابلتنصيص الواضح على مسؤولية الدولة يف
ضمان جمانية التعليم العمومي يف مجيع أسالكه وختصصاهتا وتعبئة

والتوازن يف إرساء التعددية اللغوية وإلزام املؤسسات األجنبية
العاملة ابملغرب بتدريس اللغة العربية واألمازيغية لكل األطفال
املغاربة ،فضال عن التنصيص على عدد من التدابري ،كالقيام
مبراجعة عميقة ملناهج تدريس اللغة العربية وجتديد املقارابت

وضماان كل اإلمكاانت املتاحة جلعله يف متناول كافة املواطنات
واملواطنني على قدم املساواة ،بل ونصت املادة  41من املشروع
على إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر متويل املنظومة حيدث

البيداغوجية املعتمدة يف تدريسها ومواصلة اجملهودات الرامية إىل
هتيئة اللغة األمازيغية لسنيا وبيداغوجيا يف أفق تعميمها
وتدرجييها على مستوى التعليم املدرسي ،وتنويع اخليارات اللغوية

مبوجب قانون املالية ،يتم متويله أبعمال التضامن الوطين بني الدولة
واملؤسسات العمومية والقطاع اخلاص وابقي الشركاء؛

يف املسالك والتخصصات والتكوينات على صعيد التعليم العايل،
عن طريق فتح مسارات ملتابعة الدراسة ابللغات العربية والفرنسية
واإلجنليزية واإلسبانية يف إطار استقاللية اجلامعات ،وهو إجراء من
شأنه أن يقلص من األحادية اللغوية اليت جتسدها اللغة الفرنسية

إن الصيغ التعديلية اليت حظيت هبا املواد اخلاصة بتمويل املنظومة
هي نتاج إرادة مجاعية لكل املكوانت حكومة وبرملاان ،أغلبية
ومعارضة ،وجندد يف هذا اإلطار موقفنا يف فريق العدالة والتنمية
الذي نعترب فيه أن الرتبية والتكوين حق ألبناء املغاربة مجيعهم ،وال

يف جامعاتنا ،وأن يتيح فرص االنفتاح على اللغات األكثر اعتمادا
يف جمال التكوين والبحث العلمي يف عامل اليوم ،ويف مقدمتها اللغة
اإلجنليزية.

ميكن أن حيرم أحد من اإلستفادة من هذا احلق الدستوري ألسباب
مادية ،لذا كنا حريصني مع كل الفرقاء على محاية هذا املكتسب
وتعزيزه والدفاع عنه وهذا ما حتقق ابلفعل يف هذا القانون.

لذا ،فإننا ندعو يف فريق العدالة والتنمية األساتذة والباحثني إىل
فتح مسالك للتدريس ابللغة العربية أو ابإلجنليزية يف خمتلف
املسالك والتخصصات العلمية ،يف الطب واهلندسة والرايضيات
والكيمياء ،فلهم يف هذا القانون ،فلهم يف هذا القانون ما يسعفهم،
ونشيد أيضا بتنصيص القانون على إجبارية إدراج وحدة دراسية
تلقن ابللغة العربية يف املسالك املدرسة ابللغات األجنبية يف التعليم

السيد الرئيس،
السيدات السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

العايل ،وإدراج التكوين ابللغة اإلجنليزية يف ختصصات وشعب
التكوين املهين ،إىل جانب اللغات املعتمدة يف التكوين ،وهذا
أعتربه قرارا يف االجتاه الصحيح ،ملا للغة اإلجنليزية من رايدة يف

أما خبصوص اهلندسة اللغوية يف القانون اإلطار والذي شكل اجلزء
املتعلق مبفهوم التناوب اللغوي داخلها نقطة اخلالف اجلوهرية،
فنود أن نورد بشأهنا التوضيحات التالية:

اجملال العلمي والتقين يف عامل اليوم ،كما أن من شأن التنصيص
على حصر لغات التدريس يف اللغات املنصوص عليها يف هذا
القانون ،دون غريها من اإلستعماالت اللغوية ،القطع مع كل

ال بد يف البدء أن ننوه بعدد من املقتضيات اإلجيابية اليت تضمنها
مشروع القانون اإلطار فيما يتعلق ابملسألة اللغوية ،ويف مقدمتها
التنصيص على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وعلى
تطوير وضع اللغة األمازيغية ابعتبارها لغة رمسية للدولة ورصيدا
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الوطنية مكانتها الدستورية ،وحيقق االنفتاح املتدرج والواعي على

الدعوات الشاذة اليت تدعو بني احلني واآلخر إىل اعتماد الدارجة
لغة للتدريس.

اللغات األجنبية من خالل اعتمادها يف تدريس بعض املضامني
واجملزوءات ،وهذا يضمن ابلتأكيد انسجام اهلندسة اللغوية يف
خمتلف مستوايت املنظومة ،واملثري هنا أن ال أحد اعرتض على
هذا التعريف ،أو أبدى بشأنه أية مالحظات ،سواء خالل

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املناقشة العامة أو التفصيلية ،بل مل يكن قط موضوع خالف أو
جدال بني املكوانت السياسية مجيعها ،وكان الطبيعي يف تقديران
أن تتم مالءمة اجلوانب املتعلقة أبجرأة املفهوم املنصوص عليها يف

إننا إذ ننوه هبذه املكتسبات اهلامة ،واليت كان لفريقنا دور يف
ترصيدها وجتويدها من خالل عدد من التعديالت اليت اقرتحناها

املادة  ،.9ابعتبار أن ما ورد يف املادة الثانية هو مبدأ حاكم ،وما
ترتب عليه يف املادة  .9تفعيل وأجرأة.

ومت التجاوب معها ،وبصفة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وضع
اللغتني العربية واألمازيغية ،فإن ذلك ال مينعنا يف فريق العدالة
والتنمية من التعبري عن أسفنا الشديد ملا وقع من انزايح ألحد
مبادئ اهلندسة اللغوية عن البناء اللغوي العام الناظم لتلك

لقد كان املسار عاداي ،بل وتقدمنا أشواطا كبرية لوال ما طرأ على
املادة الثانية من تعديل حاد هبا عن الصيغة األصلية املوافقة للرؤية
اإلسرتاتيجية ،فأدخلنا هذا اإلحنياز أو عفوا هذا اإلنزايح وال أدري
إن كان انزايحا أم احنيازا أم مها معا ،أدخالان يف مسار كنا مجيعا

اهلندسة ،فمبادئ اهلندسة اللغوية ابلنسبة إلينا نسق مرتابطة
عناصره  ،متناسقة لبناته ،يشد بعضها بعضا ،وأي خلل يف
إحداها قد يفقد البنيان اتساق عناصره وانسجامها وتوازهنا.

يف غىن عنه اختلط فيه احلابل ابلنابل والصواب ابخلطأ ،وقيل فيه
ما قيل مما تعلم بعض تفاصيله وتغيب أخرى ،غري أننا يف فريق
العدالة والتنمية املطوقني بواجب احلرص على التوافق ووفاء

إن اخللل الذي أصاب البناء اللغوي ،أو ما يسمى ابهلندسة اللغوية
يف القانون ،قد أصاب حتديدا مبدأ التناوب اللغوي ،بعدما حتللت

ملنهجيتنا القائمة على احلوار أو وفاء ملنهجنا القائم على احلوار
واإلقناع واجلدال ابليت هي أحسن ،وبنفس الروح الوطنية العالية
والصرب اجلميل واحلرص الكبري على حتصني اإلرادة اجلماعية لكل
مكوانت اجمللس أغلبية ومعارضة ،يف حتقيق التوافق الذي اخرتانه

الصيغة التعديلية للتعريف الواردة يف املادة الثانية عما ورد يف الرؤية
اإلسرتاتيجية اليت تبناها اجمللس األعلى للرتبية والتكوين ،وضمنها
يف الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح اليت أقرها جاللة امللك ،ودعا إىل
حتويل اختياراهتا الكربى إىل قانون إطار جيسد تعاقدا وطنيا يلزم

منهجا للتعاطي مع هذا املشروع اإلصالحي الكبري ،دخلنا مع
خمتلف املكوانت السياسية يف مسلسل للبحث عن صيغ توافقية
للمادتني املختلف حوهلما ،فاقرتحنا بدل الصيغة صيغا عساان

اجلميع ويلتزم اجلميع بتفعيل مقتضياته كما ورد يف ديباجة
املشروع.
وجتدر اإلشارة إىل أن تعريف التناوب اللغوي كما ورد يف املادة
الثانية ،يف النص األصلي للمشروع ،الذي أحيل على الربملان يوم
 17شتنرب  ،219.والذي مت تقدميه من طرف السيد الوزير

حنقق التوافق املنشود ،فمن الصيغة األصلية للمشروع اليت مل يكن
فيها مشكل قط ،واليت تتحدث عن تعليم بعض املضامني
واجملزوءات يف بعض املواد ابللغات األجنبية ،إىل الصيغة الثانية
فالثالثة والرابعة مث اخلامسة وهكذا إىل أن بلغنا الصيغة العاشرة

بتاريخ  91أكتوبر  ،219.كان وفيا لصيغة التعريف كما وردت
يف الرؤية اإلسرتاتيجية ،ومتطابقة معها ،وهو تعريف حيفظ للغات
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الذي أحيل على الربملان ،والذي متسك به فريقنا وال زال إىل
اليوم.

اليت عرضت يف آخر لقاء للجنة املخصص للتصويت على
القانون 91 ،صيغ إذن تتعلق ابملادة الثانية ،و 91مثلها ابلتبع
ابلنسبة للمادة ،.9حاولنا من خالهلا كمكوانت داخل اجمللس
أغلبية ومعارضة الوصول إىل التوافق املطلوب ،وبني كل صيغة
وصيغة مسار شاق من التفاوض والنقاش واألخذ والرد والتدافع

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات السادة النواب احملرتمني،

الدميقراطي ،كان هاجسنا فيه كفريق العدالة والتنمية ،هو احلرص
على إنسجام النص مع أحكام الدستور ومع الواثئق املرجعية
لإلصالح ،مبا حيقق املصلحة العليا للوطن واخلري للناشئة ،غري أننا

ويف موضوع التناوب اللغوي وعالقته ابملرجعية واهلوية نقول ،إذا
اعترب البعض أن موضوعة التناوب اللغوي يتقاطع مع موضوع

مل نتمكن مجيعا من حتقيق ما سعينا إليه من توافق ،فكما مل يفلح
غريان يف إقناعنا ابلصيغ اليت يقرتحها للمادتني موضوعي اخلالف،
مل نفلح حنن أيضا يف إقناع املكوانت األخرى ابلتزام الصيغة
األصلية الواردة يف النص احملال على الربملان ،واليت اعتربانها وال

اهلوية اللغوية لبالدان فنقول نعم هوكذلك ،وقد عربان عن ذلك
بكل وضوح خالل خمتلف مراحل مناقشة املشروع ووقفنا فيه
املوقف الذي نراه مناسبا خالل مرحلة التصويت يف اللجنة ومل
خنتلف أيضا مع من يقارب املوضوع يف عالقته ابلوضع الدستوري

زلنا نعتربها األنسب واألصوب ،وذلك ابلنظر إلنسجامها مع
املقتضيات الدستورية أوال ،ومع التوصيات الواردة يف الرؤية
اإلسرتاتيجية اثنيا اليت أقرها جاللة امللك ،بعد مسار تشاوري

للغات ،إذ نبهنا إىل ذلك غري ما مرة وبكل الوسائل واآلليات
املتاحة ،كما أننا لن خنتلف مع من يطرحه من زاوية الوفاء ملا ورد
يف الرؤية االسرتاتيجية ،وهو ما أثرانه غري ما مرة ويف كل

واسع شارك فيه كل مكوانت اجملتمع ،من أحزاب ونقاابت وجمتمع
مدين وخرباء ،فضال عن توافقها مع كل املستمكات العلمية
واألكادميية ذات الصلة ،وتطابق مضموهنا مع املمارسات الفضلى
والتجارب الدولية الناجحة ،إذ ال توجد دولة من الدول اليت

املناسبات ،غري أنه ال يستقيم أن يربط بقضية املرجعية ،فمرجعية
املغاربة حمفوظة وهلل احلمد مل حتركها نوائب الدهر على امتداد عقود
طويلة ومل تنل منها املخططات والدسائس عرب العصور ،فهي
منغرسة يف كيان املغاربة ووجدانهم حمروسة بعناية هللا أوال ،وحمصنة

حققت تقدما يف نظامها التعليمي ابالعتماد على لغات غريها
للتدريس ،وهناك وجب التمييز بني لغات التدريس وتدريس
اللغات الذي ندعو يف فريق العدالة والتنمية إىل تقويته وتطوير

ابلدستوري اثنيا ،ومرعية إبمارة املؤمنني اثلثا "أصلها اثبت وفرعها
يف السماء" وال ميكن أبي حال من األحوال أن حتركها بعض
االختيارات هنا وهناك ،بل إن وضع األمور يف مراتبها الصحيحة
جيعلنا نقول وبكل مسؤولية ،إن املوضوع بيداغوجي منشأه هواييت

مقارابته وطرائقه من من أجل متكني أبناء املغاربة من إتقان اللغات
األكثر تداوال يف العامل.

امتداده سياسية تداعياته ،فال تثريب أن خيتلف البعض حوله
والضري أال يروق آخرين التقدير السياسي للعدالة والتنمية يف
التعاطي معه ،وواجبنا أن ننصت للجميع البعيد قبل القريب
واملخالف قبل املناصر.

وابملناسبة ،ال بد من التذكري وحنن نتحدث عن مفهوم التناوب
اللغوي ،أنه كان من النقط اليت أخذت نقاشا طويال ومستفيضا
إابن مرحلة إعداد الرؤية اإلسرتاتيجية ،وأفرز تباينا يف املواقف،
وانتهى ابلتوافق حول صيغة التعريف اليت وردت يف النص األصلي
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السيد الرئيس،

بلغة منحازة تصنف اجملتمع بني قوى تريد اإلصالح وأخرى
تعاكسه.

السيدات والسادة الوزراء،

وبغض النظر عمن صنفهم اجمللس عن خطأ ويف انزايح عن دوره

السيدات السادة النواب احملرتمني،

يف هذا احملور أو داك ،فإن هذه املواقف والتصنيفات ال تنسجم
مع مكانة اجمللس ،وال تستقيم مع دوره وموقعه ،وال ميكن أن
يصدقها عاقل أمام قطاع جيميع الكل على مدى أمهيته ومكانته
اإلسرتاتيجية يف بناء اإلنسان املغريب الويف لثوابته ،املنخرط يف
عصره ،واملنفتح على حميطه.

إن تنزيل مقتضيات القانون اإلطار يقتضي التسريع إبخراج
النصوص التنظيمية املرتبطة به ألن ذلك سيمكن من إهناء حالة
الفراغ القانوين الذي يستغلها البعض لتنزيل بعض القرارات اليت ال
ختدم منظومتنا الرتبوية ،وخري مثال على ذلك احملاوالت االستباقية
لصنع واقع لغوي معني يف بعض اجلهات واألقاليم ،استنادا إىل
مراسالت تصدر من هنا أو هناك ،واألصل أن تنزيل هندسة لغوية

السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

منسجمة ومتوازنة ومتدرجة ،يقتضي وفقا للفقرة األخرية من املادة
 .9من هاد القانون إصدار مراسيم حكومية حتدد تطبيقات
اهلندسة الغوية يف كل مستوى من مستوايت املنظومة ،بدءا من
التعليم األويل إىل التعليم العايل ،ويف إطار التقيد بكل املبادئ

لقد حجب نقاش مسأليت التناوب اللغوي ومتويل املنظومة على
أمهيتهما البالغة نظر الرأي العام عن املكتسبات اهلامة اليت تضمنها
القانون اإلطار ،واليت بذلت كل املكوانت جمهودات جبارة للتوافق
حوهلا ،حكومة وبرملاان ،أغلبية ومعارضة ،فأمثر ذلك اإلتفاق على
 71مادة من مواد املشروع  ،71وهو إجناز كبري حيسب للجميع،

املشار إليها يف هذه املادة دون اختزال أو اجتزاء ،ويف مقدمتها
اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة
األمازيغية ،مع احرتام القواعد العامة املنصوص عليها يف املادة 91

ويؤكد أن قضية الرتبية والتكوين تتعاىل عن كل احلساابت
السياسية واحلزبية.

من القانون نفسه وبعد استطالع رأي اجمللس األعلى للرتبية
والتكوين والبحث العلمي.

وامسحوا لنا ،السيد الرئيس ،أان نسلط الضوء على تلكم
املكتسبات واليت ستؤسس إلصالح تربوي كبري ،يقطع مع منطق
اإلصالح وإصالح اإلصالح ،وجيتمع حوله وعليه كل الفاعلني

وهبذه املناسبة ،نؤكد أنه كان ابألحرى أن يراعي اجمللس األعلى
للرتبية والتكوين والبحث العلمي مكانته كهيئة استشارية تشتغل
إلبداء الرأي يف إطار احلرص على التوافق واإلنصات اهلادئ
والرزين واحملرتم لكل اآلراء ،جيمع بني كل املكوانت والقوى

واملتدخلني ،كما دعا إىل ذلك جاللة امللك .ودعوان نبدأ أوال
ببعض اخلصائص العامة هلذا القانون ،وأول ما نسجله يف فريق
العدالة والتنمية ،أن القانون الذي بني أيدينا ،هو أول قانون إطار
يف اتريخ املغرب منذ اإلستقالل ،يهم إصالح منظومة الرتبية

اجملتمعية املهتمة ابلشأن الرتبوي ببالدان وال يفرق ،يثمن
االقرتاحات والتقديرات وال يصنف وال يبخس وأن حيرص عوض
ذلك ،ويف إطار هذا الدور على ضرورة االلتزام مبخرجات عمله

والتكوين والبحث العلمي ،وإذا كنا يف فريق العدالة والتنمية نعتز
بشرف إعداد هذا القانون الكبري ،خالل الوالية احلكومية
السابقة ،اليت ترأسها حزبنا ،فإننا نعتز يف اآلن ذاته ،بشرف

التشاركي الطويل والشاق والذي أفضى إىل صياغة واعتماد الرؤية
االسرتاتيجية ومن ضمنها تعرفه للتناوب اللغوي ،عوض التوجه
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إخراجه يف عهد احلكومة احلالية اليت نرتأسها أيضا ،وهو إجناز

العدالة والتنمية إبجيابية التنصيص القانوين على تنويع العرض

نعلم أنه قد ال يروق للبعض ،لكنه ابلتأكيد يروق الكثريين،
وسيقف آخرون على قيمته وأمهيته ،ولو بعد حني.

الرتبوي ودمج التعليم األويل تدرجييا يف التعليم اإلبتدائي وربط
التعليم اإلبتدائي ابلتعليم اإلعدادي يف إطار سلك التعليم اإللزامي
ورفع سنوات اإللزامية من  1سنوات إىل  92سنة ،فضال عن
عدد من املقتضيات اليت هتم األطفال يف وضعية إعاقة ومراجعة

واخلصيصة الثانية ،أن القانون ارتكز على أرضية الرؤية
اإلسرتاتيجية اليت انبثقت بعد مسار تشاوري ،ضم خمتلف الفاعلني
واملتدخلني يف املنظومة ،مبختلف مشارهبم وانتماءاهتم ومواقعهم،
مما جيعله مثرة توافق وطين واسع ،ويتسم فضال عن ذلك بصفة

نظام التوجيه املدرسي واملهين واإلرشاد اجلامعي ،ونظام التقييم
واالمتحاانت مبا جيعله مستجيبا للمستجدات البيداغوجية
والطرائق احلديثة؛

اإللزام ،وهي الصفة اليت افتقدهتا كل واثئق اإلصالح السابقة.
ومن خصائصه أيضا أن ينتقل ببالدان من منطق إصالح التعليم
كمسؤولية قطاع بعينيه ،إىل إصالح منظومة الرتبية والتكوين

أما خبصوص التعليم العايل فقد أقر القانون يف املادة  92إجراء
يهدف إىل إعادة هيكلة هذا التعليم ،عرب جتميع مكوانته على
أساس اإلنسجام والتكامل والفعالية وفق خمطط متعدد السنوات
متشاور بشأنه بني خمتلف الفاعلني ،كما نص يف نفس املادة على
وضع خارطة وطنية إستشرافية للتعليم العايل ترتكز على إحداث
مركبات جامعية جهوية متكاملة تتوفر فيها الشروط املالئمة

والبحث العلمي أبكملها ،ابعتبارها مسؤولية مشرتكة بني كافة
الفاعلني.
كما أن القانون الذي بني أيدينا ،أو املشروع الذي بني أيدينا،
ينص على كون اإلستثمار يف الرتبية والتكوين والبحث العلمي،
استثمارا يف الرأمسال البشري ،ورافعة للتنمية ،ودعامة أساسية

للتكوين والتأطري والبحث مع متكينها من البنيات اخلدماتية
واإلجتماعية والثقافية والرايضية الالزمة ،وهي إجراءات تنضاف
ألخرى يف جمال البحث العلمي أبرزها التنصيص على إحداث

للنموذج التنموي لبالدان ،وهذا تنصيص رمزي ابلغ األمهية ،ألنه
يقطع مع كل املقوالت السابقة اليت سادت من قبل ،واليت كانت
تعترب قطاع التعليم قطاعا غري منتج.

اجمللس الوطين للبحث العلمي ،وإجراء آخر يتمثل يف مراجعة
شاملة ملساطر وإجراءات اإلنفاق العمومي على قطاع البحث
العلمي مبا حيقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنة وفعاليتها.

ومن أبرز مكتسبات هذا القانون ،اليت نعتز هبا يف فريق العدالة
والتنمية ،كونه حسم بشكل واضح وجلي يف عالقة املنظومة
بقضااي اهلوية واإلنتماء ،وذلك بتنصيحه الواضح والصريح على

وابلنظر إىل األمهية القصوى اليت حيتلها املورد البشري يف تنزيل
برامج اإلصالح ،فقد نص القانون على عدد من املقتضيات اهلامة

استناد املنظومة للثوابت الدستورية اجلامعة ،ويف مقدمتها الدين
اإلسالمي احلنيف ،وامللكية الدستورية ،والوحدة الرتابية ،واخليار
الدميقراطي .فضال عن االرتباط مبقومات اهلوية الوطنية املوحدة،

واليت نشيد هبا يف فريق العدالة والتنمية ،ويف مقدمتها التنصيص
على ختويل األطر اإلدارية والرتبوية العاملة ابألوساط القروية
حتفيزات خاصة ،وهو مطلب اجتماعي لكافة اهليئات واملنظمات
املهنية ،فضال عن إجراء آخر يف غاية األمهية وهو جعل التكوين

املتعددة الروافد ،القائمة على اإلعتزاز ابإلنتماء لألمة ،وعلى قيم
اإلنفتاح واإلعتدال ،وقيم ومبادئ حقوق اإلنسان ،كما هو
منصوص عليها يف الدستور واإلتفاقيات الدولية اليت صادقت
عليها اململكة املغربية أو انضمت إليها ،كما نسجل يف فريق

األساس شرطا الزما لولوج مهن الرتبية والتكوين ،وهو من
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املقتضيات اليت دافع عنها فريقنا بقوة خالل املناقشة ،وأثناء تقدمي
التعديالت ملا هلا من أثر إجيايب يف جودة التعلّمات .

هذا اإلجراء بكل الضماانت الكفيلة حبماية الطلبة ومواكبتهم
حىت حيقق هذا اإلجراء غايته املنشودة.

كما نثمن حذف املادة  ..اليت كانت تشري إىل التوظيف

أما ابلنسبة للتعليم اخلصوصي فنثمن يف فريق العدالة والتنمية

ابلعقدة إنسجاما مع قرارات سابقة اختذهتا احلكومة يف هذا اجملال
فضال عن التنصيص على وضع ميثاق تعاقدي ألخالقيات مهن
الرتبية والتكوين ،وإقرار دالئل للوظائف والكفاءات يتم إعدادها
وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي اهليئات واملنظمات املهنية لتعتمد يف

املقتضيات املتضمنة يف القانون ،ويف مقدمتها اعتبار التعليم
اخلصوصي خدمة عمومية يقوم هبا القطاع اخلاص ،وهذا فسح
اجملال للتنصيص على عدد من اإلجراءات أمهها توفري مؤسسات
القطاع اخلاص ملواردها البشرية يف أجل أربع سنوات ،وهو ما

إسناد املسؤوليات الرتبوية والعلمية واإلدارية والقواعد املنصوص
عليها وللرتقي املهين ،مع مالءمة األنظمة األساسية اخلاصة
مبختلف الفئات مع املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الدالئل

سيمكن من إهناء حالة الرتدد اليت عرفها هذا املوضوع ،ابإلضافة
إىل حتديد رسوم التسجيل والتأمني والدراسة مبؤسسات التعليم
اخلاص.

املرجعية للوظائف والكفاءات ،ولعل هذه اإلجراءات وغريها
كفيلة بتأهيل العنصر البشري وتثمني معارفه والرفع من كفاايته
ليقوم ابألدوار املنوطة به على الوجه املطلوب.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ونسجل يف فريق العدالة والتنمية ابعتزاز كبري اإلجراءات
اإلجتماعية اليت تضمنها هذا القانون أو هذا املشروع كوضع إطار

تبقى إشكالية احلكامة من اإلشكاليات الكربى للمنظومة ،لذا
فإننا يف فريق العدالة والتنمية نثمن ما نص عليه القانون من
إجراءات يف هذا اإلطار ،ويف مقدمتها إرساء اللجنة الوزارية

لتطوير وتعميم برامج الدعم اإلجتماعي واملادي والنفسي املشروط
لألسر املعوزة ،قصد متكني أبنائها من متابعة متدرسهم ،وتوسيع
نظام املنح الدراسية واجلامعية وتعزيز خدمات لإليواء وإطار
وتوسيع التغطية الصحية وتوفري الضماانت الالزمة لتأمني حق

الدائمة اليت سيوكل إليها تتبع وتقومي خمتلف مشاريع اإلصالح
اليت جاء هبا هذا القانون ،كما أن إحداث اللجنة الدائمة للربامج
املنصوص عليها يف الرؤية اإلسرتاتيجية من شأهنا محاية هذا اجملال
من كل اإلعتبارات غري الرتبوية اليت قد تشكل هاجسا لدى

األطفال يف وضعية إعاقة أو وضعية خاصة يف ولوج كل أسالك
املنظومة ومكوانهتا ،وتوسيع نطاق أنظمة التغطية اإلجتماعية
لفائدة املتعلمني من ذوي اإلحتياج ،وهو ما من شأنه تعزيز
املكتسبات احملققة يف هذا اجملال.

البعض يف التعاطي مع مسألة الربامج واملناهج فضال عن وضع
إطار مرجعي للجودة وإحداث هيئة مستقلة لإلشهاد وتصديق
وغريها من اإلجراءات.

ويف اجملال اإلجتماعي أيضا ،أقر املشروع نظاما تفضيليا
للقروض الدراسية لفائدة املتعلمني الذين يرغبون يف اإلستفادة
منها قصد متابعة دراستهم العليا ،وهو نظام معمول به يف أنظمة
تربوية أخرى ،ومن شأنه فسح اجملال أمام الراغبني فيه لإلستفادة
بشروط تفضيلية ،غري أننا يف فريق العدالة والتنمية ندعو إىل إحاطة

إن املكتسبات اهلامة اليت حفلت هبا مواد القانون ،وأقصد هنا
املواد  71املتوافق حوهلا ،مل تكن لتكون هبذا الزخم واألمهية لوال
اجملهودات الكبرية اليت بذهلا فريق العدالة والتنمية إىل جانب ابقي
الفرق واجملموعة النيابية أغلبية ومعارضة ،فالتعديالت اليت أقررانها
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مجيعا والتدقيقات واليت اقرتحناها واإلضافات اليت أدرجناها بل

املادة الثانية أبكملها ،فهي تسوق تعريف ملفاهيم مركزية هامة

وحىت بعض املقتضيات اليت أصرران على حذفها ،كل ذلك أدى
إىل جتويد هذا النص اهلام وإخراجه يف أحسن الصيغ املمكنة.

منعقد اإلمجاع حول أمهيتها كمفهوم السلوك املدين واإلطار الوطين
لإلشهاد والتصديق على املكتسبات املهنية واحلرفية واجلودة وغريها
من التعاريف املبثوتة يف ثنااي القانون.

السيد الرئيس،

ونفس األمر ابلنسبة للمادة  .9فقد اعرتضنا على أجرأة مبدأ
التناوب اللغوي الذي جاء مناقضا للتعريف الوارد يف املادة الثانية
من النص األصلي للمشروع ،إذ يتحدث عن املواد بدل

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اجملزوءات ،والذول بينهما شاسع ،وهو أصل خالف وقمنا أيضا
بتقدمي صيغ تعديلية هلذه املادة لكن لألسف مل تؤخذ مالحظاتنا
بعني االعتبار ،لكننا وقفنا بكل موضوعية ويف اآلن ذاته على ما

أمام تعذر التوصل إىل توافق حول صيغة تبقى وفية للتعريف
الذي تبنته الرؤية اإلسرتاتيجية ،ومت اعتمادها يف املادة  2من
مشروع القانون اإلطار كما أحيل على جملس النواب ،وبعد أشهر
من املراوحات واالنتظار جاءت الدعوة للجنة التعليم والثقافة
واإلتصال من أجل اإللتئام للحسم يف مشروع القانون على أساس

تضمنته هذه املادة من مقتضيات إجيابية ،ففيها التنصيص على
اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وفيها التنصيص أيضا
على تطوير وضع اللغة األمازيغية وفيها أيضا إلزام املؤسسات
األجنبية بتدريس اللغة العربية واألمازيغية لكل األطفال املغاربة،

ما مت اخللوص إليه من توافقات ،وابلنظر إىل أن أي تغيري مل حيصل
يف مواقف كل األطراف حول املادتني موضوعي اخلالف ،مل جيد
فريق العدالة والتنمية بدا من تقدير املوقف السياسي املناسب،

ونصت أيضا على التدرج يف إرساء التعددية اللغوية مع استحضار
كل مبادئ اهلندسة اللغوية.

فقرر بكل مسؤولية بعد مراجعة مؤسساته املخولة اإلمتناع عن
التصويت على املادتني املذكورتني ،والتصويت ابإلجياب على ابقي
مواد املشروع ،وعلى املشروع برمته.

إن املصادقة على مشروع القانون اإلطار اخلاص مبنظومة الرتبية
والتكوين تعد ابلفعل حلظة اترخيية هامة واستثنائية يف مسار
اإلصالح الرتبوي ببالدان ،ففي القانون اإلطار املعروض علينا اليوم

وابملناسبة البد أن نؤكد أن فريقنا كان جاهزا منذ البداية
للتصويت على املشروع ومل يطلب قط أتجيل التصويت عليه ،غري
أنه مل خيرج عن اإلرادة اجلماعية لكافة املكوانت أغلبية ومعارضة

ابلنظر لكل ما سبق ذكره بعض من البأس يف مسألة التناوب
اللغوي ،لكن فيه أيضا منافع للناس ،لذا فقد عرب فريق العدالة
والتنمية منذ اليوم األول عن اقتناعه جبل مضامني القانون ودعمه

بتأجيله ثالث مرات إلعطاء فرص أكرب لتحقيق التوافق املطلوب،
لقد اعرتضنا على الصيغة التعديلية للمادة الثانية ،ألن تعريف
التناوب اللغوي الذي تضمنته مل يلتزم ابلصيغة الواردة يف الرؤية

هلا وهي القناعة اليت جسدها بكل مسؤولية خالل مسار القانون،
بدءا مبناقشته ومرورا بتقدمي التعديالت الالزمة لتجويده وانتهاءا
ابلتصويت عليه يف اللجنة ،فاألمر يتعلق ابلنسبة لنا أبهم قضية
بعد قضية وحدتنا الرتابية ،صحيح أن إقرار هذا القانون ال يكفي

اإلسرتاتيجية ،وهذا واليت تقوم بتدريس بعض املضامني واجلزوائت
ابللغات األجنبية ،وطرحنا ابملقابل عدة صيغ للوصول إىل التوافق
الذي حيفظ للغات الرمسية مكانتها وينفتح على اللغات األجنبية
ابلقدر املطلوب .لكن مل يكن إبمكاننا يف الوقت ذاته رفض

لتحقيق اإلصالح املنشود يف غياب ابقي مستلزمات اإلصالح،
ويف مقدمتها اإلرادة املشرتكة لكل الفاعلني واملتدخلني لكنها تبقى
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السيد الرئيس:

خطوة يف االجتاه الصحيح وآلية الال حميد عنها لتأطري وتوجيه
السياسات العمومية يف جمال الرتبية والتكوين والبحث العلمي
واحليلولة دون استمرار حالة الفوضى التدبريية اليت يتخبط فيها
القطاع ،بفعل تضارب السياسات وتعارض الربامج وتناقض
االسرتاتيجيات ،مبا ميكننا وميكن منظومتنا من االرتقاء إىل احلد
املعقول من االنسجام واالتساق.

شكرا للسيد النائب ،ابسم فريق األصالة واملعاصرة املتدخل األول
السيد الرئيس حممد أبدرار ،السي حسن نستمعو للسيد الرئيس
تفضل السيد الرئيس لكم الكلمة ،السي عبد هللا ،السي بوانو.
النائب السيد حممد أبدرار رئيس فريق األصالة واملعاصرة:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا

وجندد التأكيد يف ختام هذه الكلمة أن جناح أي مشروع وطين

وصحبه.

وخاصة من هذا النوع يتطلب تعبئة وطنية مجاعية بروح وطنية
عالية ومسؤولية كبرية وبنفس درجة التعبئة اليت جسدانها وجنسدها
مجيعا يف قضية وحدتنا الرتابية ،فقضية الرتبية والتكوين هي القضية

السيد رئيس اجمللس،
السيدتني كاتبيت الدولة،

الثانية بعد قضية الوحدة الرتابية لبالدان ،وننبه احلكومة أننا ابملقابل
سنكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة تستوجب منا هتيئة املستلزمات
الضرورية ،فهل فكرت الوزارة يف األساتذة ويف تكوينهم؟ وهل
أخذت بعني االعتبار ما تتطلبه التهيئة اللغوية من جمهود؟ وهل

السادة الوزراء،
زمياليت زمالئي النواب احملرتمني،
سعيد جدا ويل الشرف أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة
واملعاصرة خالل هذه اجللسة املخصصة للدراسة والتصويت على

وضعت خططا لتدارك الصعوابت اليت ترصدها خمتلف التقارير
حول إشكالية تعلم اللغات الوطنية واألجنبية؟ أسئلة كثرية تطوق
احلكومة مبسؤوليات جسيمة نتمىن أن تتوفق يف إجنازها.

مشروع قانون اإلطار رقم  79.91املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،ال استقالل حقيقي بدون تعليم جيد يبين الوطن
ويرتقي أببناء الشعب ويفتح أمامهم آفاقا مهنية كانت هذه صرخة
وطنيني مغاربة عند فجر االستقالل مضى اليوم عليها قرابة 1

إن فريق العدالة والتنمية مبنهجه القائم على التدافع السياسي
اإلجيايب والبناء سيجعل على الدوام من إعالء املصلحة العليا
للوطن هاجسه األول وغايته املثلى ولن يدخر أبناؤه جهدا يف
بذل الغايل والنفيس من أجل تقدمه وتنميته ورفعة أبنائه .وكما
قلناها دائما وجنددها إذا تعارضت مصلحة الوطن ومصلحة

عقود وحنن ما نزال ندافع عن حق مجيع فئات الشعب املغريب يف
التعليم اجليد الذي يسمح ابلولوج لسوق الشغل ،ال أن تنهشهم
البطالة ابسم زيف اخلطاب حول الدفاع عن اهلوية واخلوف وعودة

ومصلحة الوطن اثنيا ومصلحة الوطن اثلثا" ،إن أريد إال

االستعمار ،هل هناك يف هذه القاعة من ال يدافع عن هويته وعن
انتمائه هلذا البلد؟

احلزب ،فمصلحة الوطن هي األوىل ،فمصلحة الوطن أوال
اإلصالح ما استطعت وما توفيق إال ابهلل عليه توكلت وإليه
أنيب" ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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السيد الرئيس:

وشجاعة ،من أجل نشر ثقافة املواطنة ،وال ميكن ألي فكرة يف
إقامة العدل واملساواة والقانون ،أن تنهض من الدون رفع مستوى
التعليم ورفع مستوى خرجييه ،قصد الوصول إىل جمتمع التكنولوجيا
واملعرفة واملعلومات.

السيد الرئيس ،السادة النواب نستمعو لبعضنا وحنرتمو املتدخل
من فضلكم السادة النواب ،السيدات والسادة النواب السيد
الرئيس لكم الكلمة.

السيدات السادة النواب احملرتمني،

النائب السيد حممد أبدرار رئيس فريق األصالة واملعاصرة:

ضيعنا وال نزال الكثري من الوقت يف مناقشة صغائر األمور يف
حني ال حنتاج سوى إىل شجاعة سياسية ملواجهة معضلة التعليم،
ولكن مع كل األسف ابتلينا حبكومة تريد ممارسة املعارضة الشعبوية

وحنن ما نزال ندافع عن حق مجيع فئات الشعب املغريب يف التعليم
اجليد الذي يسمح ابلولوج لسوق الشغل أن تنهشهم البطالة ابسم
زيف اخلطاب حول الدفاع عن اهلوية واخلوف وعودة االستعمار،
هل هناك يف هذه القاعة من ال يدافع عن هويته و عن انتمائه

حبثا عن بعض األصوات دون أن تبايل أننا ضيعنا حق أجيال
كاملة يف التمكن من مفاتيح العلم.

هلذا البلد ،هذا أمرال يزايد فيه علينا أحد لنناقش التعليم أوال بعيدا
عن األوهام ،وامسحوا يل يف البداية أن نسجل أننا نكاد أن نصاب
ابخليبة واإلحباط وحنن نناقش منظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،ألننا تعبنا من التشخيص ،وتعبنا من قول أننا وصلنا إىل

من هذه املنطلقات اخنرطنا يف فريق األصالة واملعاصرة ،منذ
البداية يف مناقشة مشروع قانون اإلطار هذا من مبدأ شعوران
ابملسؤولية ومن موقع تقديران بكون التعليم مسؤولية مشرتكة
وموضوع يهمنا مجيعا كوطن وكمواطنني ،يهم حاضر املغرب
ومستقبله يهمنا كشعب متعدد الثقافات ،يطمح حلضور دويل
وإقليمي على مجيع مستوايت الفكر والبحث العلمي.

حالة مرضية ،لقد قاهلا جاللة امللك ،يف خطاب الذكرى 21
لثورة امللك والشعب بوضوح ،قال جاللة امللك" :إن قطاع
التعليم يواجه عدة صعوابت ومشاكل ،خاصة بسبب إعتماد
بعض الربامج واملناهج التعليمية اليت ال تتالءم مع متطلبات

السيدات السادة النواب احملرتمون،

سوق الشغل ،فضال عن اإلختالالت النامجة عن تغيري لغة

البد من التذكري كذلك أبن مجيع املغاربة يعتربون قضية الرتبية
والتكوين القضية الوطنية األوىل بعد قضية وحدتنا الرتابية والنظام
التعليمي يبقى من منظوران كفريق األصالة واملعاصرة احملدد

التدريس يف املواد العلمية ،من العربية يف املستوى اإلبتدائي
والثانوي ،إىل بعض اللغات األجنبية يف التخصصات التقنية
والتعليم العايل ،وهو ما يقتضي أتهيل التلميذ أو الطالب على

األساسي واجلوهري لتأهيل وإعداد املواطنني لبلورة وتفعيل مشروع
حياته املمتد على جمموعة من املستوايت سواء منها الفكرية
واإلجتماعية واإلقتصادية ،فارتقاء والفقر واجملتمع رهني جبودة
وجناعة منظومة الرتبية والتكوين وخمرجاهتا ،إضافة إىل أنه ومن

املستوى اللغوي لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه ".انتهى
كالم جاللته .إنه تشخيص دقيق من أعلى سلطة يف البالد كذلك
هي رسالة صرحية على أن الداء موجود وال ميكن نكرانه ،لكن
البعض يريد أن يعيدان سنوات إىل الوراء إبسم الوطنية والقومية

منظوران جيب أن تشكل منظومة الرتبية والتكوين العمود الفقري
للنموذج التنموي املنشود الذي دعا إىل بلورته جاللة امللك ،خالل
الدخول الربملاين أكتوبر  ،2191القادر على حتقيق شروط

واهلوية واحلال أن معركتنا واحلال أن معركتنا اليوم هي التفكري
اجلماعي بعيدا عن األاننيات ملواجهة معضلة التعليم بكل جرأة
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السيدات السادة النواب احملرتمني،

العدالة اإلجتماعية واحلد من الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،لذلك
فمسامهة فريقنا يف هذا النقاش تستمد مرجعيتها من:

إن السياق الذي جنتمع فيه اليوم للتصويت على مشروع القانون
اإلطار  79.91هو سياق خاص وغري مسبوق ،يضع اجلميع

أوال-من روح دستوران وال سيما الفصول 19 ،.. ،.2 ،.9

أمام مسؤولياته اجتاه الوطن واملواطنني ،ويكشف للرأي العام حجم
التناقضات وزيف املواقف لدى بعض الفاعلني ،إننا اليوم أمام
حمطة مفصلية يف معركة بناء مغرب الغد مغرب اإلنصاف والعدالة

واليت يتحدث مضموهنا عن التزام الدولة يف متكني املواطنني من
احلصول على تعليم عصري موصل الولوج وذي جودة؛
اثنيا -من التوجيهات امللكية يف هذا اإلطار من خالل اخلطب

االجتماعية ،مغرب يتسع للجميع ،مغرب يضع فيها الفاعلون
السياسيون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ،بعيدا عن كل مزايدة
سياسية تروم فقط رحبا انتخابيا ضيقا.

امللكية ،وهنا أحيل اجلميع على خطاب العرش  ،2191خطاب
ثورة امللك والشعب  ،2111لسنوات ،219. ،2192
 ،219.خطاب عيد العرش  ،2197خمرجات اجمللس الوزاري
املنعقد ابلعيون ،2191هذه التوجيهات ما فتئ جاللته من
خالهلا يدعو كافة الفاعلني إىل اإلنكباب على الرقي بنظامنا

لقد اتبعنا يف فريق األصالة واملعاصرة كل احملطات اليت مر منها
مسار إنتاج مشروع قانون اإلطار  79.91الذي يتوجه اليوم
بتواجدان داخل هذا اجمللس املوقر للتصويت عليه ،الذي يتوج اليوم

التعليمي ،وكذلك إجياد احللول الناجعة ملالءمة التكوينات مع
سوق الشغل ،والنأي هبذا الورش اإلسرتاتيجي عن كل املزايدات
السياسية واأليديولوجية خصوصا يف ما يتعلق ابهلندسة اللغوية
وبلغة التدريس ال سيما يف املواد العلمية والتقنية؛

بتواجدان داخل هذا اجمللس املوقر للتصويت عليه ،وابلفعل لقد
اخنرطنا إجيااب يف هذا املسار منذ الوالية الربملانية السابقة من خالل
التصويت على القانون  997.92املنظم للمجلس األعلى للرتبية
والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة استشارية تعاىن ابلقضااي
االسرتاتيجية للرتبية والتكوين كما نص ذلك دستور  2199يف
الفصل  91.واليت واكبناها بصدق وانسجاما مع مواقفنا يف
إنضاج الرؤية االسرتاتيجية  ،21.1-2197واليوم نسجل

اثلثا-انطالقا من إمياننا بضرورة ترسيخ دولة املؤسسات ،فإن
الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح  21.1-2197اليت مت إعدادها
من طرف اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي سنة
 ،2197تعترب كذلك مرجعا ومنطلقا ،تعترب كذلك مرجعا
ومنطلقا ملسامهتنا ،حيث أكدت هذه الرؤية على إلزامية التعليم
األويل اإلنصاف اهلندسة اللغوية مهن الرتبية والتكوين؛

للتاريخ أن فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب رغم متوقعه
اإلرادي يف املعارضة الصرحية ،إال أنه اخنرط بكل إجيابية ومسؤولية
يف جتويد هذا املشروع القانون والتصويت عليه إمياان منا أبن قضية

رابعا-مرجعيتنا الفكرية املتمثلة يف الدميقراطية اإلجتماعية واليت

الرتبية والتكوين مبختلف أبعادها جيب حتصينها وإبعادها عن كل
خالف سياسي وإيديولوجي ،ايك السيد الوزير صحيح ،وأن
مسلسل اإلصالح جيب أن يتجاوز كذلك الزمن السياسي ،وهذا
يف تقديران هو جوهر وروح هذا املشروع القانون اإلطار خالفا
للميثاق الوطين للرتبية والتكوين الذي كان يفتقر للطابع اإللزامي.

جتعل من مبدأ اإلنصاف والتضامن والعدالة اإلجتماعية واحلق يف
التعلم واإلرتقاء لكل املواطنني إحدى ركائزها ،وجتعل من قيم
احلداثة عنواهنا البارز يف احرتام اتم حلقوق اإلنسان واإلنفتاح على
القيم الكونية.
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إننا نتأسف اليوم لسلوك بعض املكوانت اليت جعلت من حمطة

أما فيما يتعلق مبوضوع لغات التدريس كما يشهد الرأي العام،

التصويت على مشروع القانون اإلطار فرصة لتصريف احلالة
النفسية لبعض قياداهتا إىل داخل هذا اجمللس ،حيث اتضح
ابمللموس للرأي العام أن األهم ابلنسبة هلؤالء ليس هو املصادقة
على مشروع القانون من عدمه من طرف الربملان ،بل هو املصادقة

فإن موقفنا كان صرحيا وإجيابيا وواضحا منذ البداية ،وكنا قد رفعنا
السقف عاليا حيث طالبنا بتدريس كل املواد العلمية والتقنية
إبحدى اللغات األجنبية دون حتديدها ومل نقتصر فقط على الدفع
بتدريس بعض املضامني أو اجملزوءات أو املواد إبحدى اللغات
األجنبية.

عليه من طرف الربملان دون تصويتهم اإلجيايب عليه ،وهذا يف
تقديران هو تعبري صريح من جهة أن الوازع االنتخايب فرض نفسه
يف هذه احملطة أكثر من أي شيء آخر ،ومن جهة أخرى أن فشل

إننا ال نزايد على بعضنا البعض عند احلديث عن مكانة اللغتني
العربية واألمازيغية يف منظومة الرتبية والتكوين ،ألهنا مكفولة أصال
بدستور اململكة ،وهنا امسحوا يل أن أذكر يف هذا الباب مبوقف
فريق األصالة واملعاصرة خالل املناقشة والتصويت على مشروع

كل مبادرات اإلصالح بشكل عام سببها هو أن الفاعلني
املسؤولني عن هذا اإلصالح غري معنيني مبخرجاته .إن قدران عند
كل حماولة لإلصالح عرب التحديث واالخنراط يف بناء مغرب الغد
تصطدم دائما مع األسف مع إصرار البعض على أدجلة هذا

القانون التنظيمي  ،21.91يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية ،وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت
احلياة العامة ذات األولوية ،ومشروع القانون التنظيمي 14.91
املتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.

اإلصالح ورهنه مبصاحل انتخابية ضيقة ،مما يضيع على املغرب
واملغاربة زمنا مكلفا ستؤدي مثنه واألجيال املقبلة ،وعلى سبيل
املثال وللتذكري فقط أذكر ابلسياق الذي واكب ورش إصالح

ويف تقديران ،فإن روح وجوهر املادة  2واملادة  .9حول مفهوم

مكانة املرأة من خالل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة.

التناوب اللغوي ولغات التدريس ،هو تعبري صريح عن فشل تعريب
تدريس املواد العلمية والتقنية الذي انطلق مع هناية الثمانينيات،
ورغبة يف جعل القطاعني العام واخلاص ملنظومة الرتبية والتكوين،
يف نفس مستوى اجلودة ،ورغبة أكيدة كذلك يف مالءمة منظومة

إن مشروع القانون اإلطار ال خيتزل كما أراد له البعض يف
املادتني  2و .9املتعلقتني مبوضوع التناوب اللغوي ولغات
التدريس ،بل محل جمموعة من النقط اإلجيابية كاإلصالح اجلامعي
عرب اقرتاح جتميع املؤسسات اجلامعية حتت مسؤولية قطاع التعليم

الرتبية والتكوين حلاجيات سوق الشغل ،وليس كما أراد البعض
ا يهامنا ،أنه تنكر وضرب ملكانة اللغة العربية ،اليت لن نرتدد يف
الدفاع عن مكانتها كلغة رمسية إىل جانب اللغة األمازيغية ،مهما
كلفنا األمر.

العايل فقط ،بل بدل تشتتها بني جمموعة من القطاعات احلكومية،
وحتدث كذلك على ضرورة الرفع من مكانة األسرة التعليمية
واملوارد البشرية للمنظومة ،وكذلك عن تصور احلكومة ألجرأة

امسحوا يل السيد الوزير أن أجدد التأكيد على موقفنا حول قضية

تطوير املناهج واملضامني الدراسية ،كما جاءت بذلك الرؤية
االسرتاتيجية ،وكذلك الرفع من مكانة اللغة العربية يف منظومة
الرتبية والتكوين.

الرتبية والتكوين ،اليت أكدان دائما أن املدخل احلقيقي إلصالح
هذا الورش يكمن من جهة يف املراجعة العميقة لنظامنا التعليمي،
أي السياسة التعليمية ببالدان ،وليس فقط اإلقتصار دائما عن
احلديث حول منظومة الرتبية والتكوين ،اليت تعترب فقط إطارا
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فمن حيث الشكل واملنهجية ،هناك أسئلة عديدة تفرض نفسها،
سنقتصر على طرح بعضها.

يستوعب نظامنا التعليمي وروح سياستنا التعليمية ،ومن جهة
أخرى ابعتباره ورشا جمتمعيا ابمتياز يف مدى قدرتنا على إرساء
مبادئ العدالة اإلجتماعية يف بالدان ،وجعل الفاعلني يف اإلصالح
معنيني بشكل مباشر مبخرجات هذا اإلصالح.

السؤال األول :هل يستقيم أن تكون قد شرعت هذه احلكومة
وسابقتها يف أجرأة الرؤية اإلسرتاتيجية  21.1-2197اللي
صدرت يف  ،2197وحنن مل نشرع يف دراسة مشروع قانون اإلطار
إىل اآلن ،أي بعد مرور ثالث سنوات وما يزيد إيال ما قلناش أربع
سنوات مع التعثر احلاصل عن صدور الرؤية اإلسرتاتيجية ،أي بعد

وقبل أن أعطي الكلمة لزميليت السيدة النائبة احملرتمة األخت أمال
عربوش ،أختم ابلشكر ،بتقدمي الشكر اجلزيل جلميع مكوانت
اجمللس الذين اخنرطوا بكل جدية يف الدفاع ويف إخراج هذا الورش

مضي (9/7مخس) املدة الزمنية اليت خصصت لتنزيل الرؤية
اإلسرتاتيجية برمتها ،فمن يتحمل املسؤولية ،مسؤولية هدر هذا
الزمن اليوم ،وملاذا التأخر ملدة ثالث سنوات وما يزيد؟

الكبري ،هذا القانون املهم لوطننا .شكرا للسادة رؤساء الفرق،
والشكر احلار لفريق األصالة واملعاصرة الذي أابن عن روح
اإلنضباط وروح املسؤولية ،فشكرا جزيال ،والسالم عليكم ورمحة
هللا تعاىل وبركاته .الكلمة لألخت عربوش.

السؤال الثاين ،ملاذا كان كل هذا التأخر يف املدة؟ كاين أتخر آخر
متعلق ابملدة القائمة بني اتريخ اإلحالة دايل احلكومة هلاد املشروع

السيد الرئيس:

على جملس النواب اللي هو  7شتنرب  ،219.وبني اتريخ
املصادقة عليه اللي هو اليوم  22يوليوز  2191مبجلس النواب،
أي مبدة تقارب السنة ،علما أبن جلنة التعليم والثقافة واإلتصال

شكرا للسيد الرئيس ،املتدخل الثاين الكلمة للسيدة النائبة أمال
عربوش.
النائبة السيدة أمال عربوش:

على الرغم مما عرفته من نقاشات ساخنة بداخلها ،من تعثرات يف
اجتماعاهتا ،إال أهنا يف اجملموع استغرقت مدة ثالثة أشهر ونصف،
استطاعت إهناء أشغاهلا عرب  1اجتماعات احتضنت فيها مناقشة
تفصيلية ملشروع قانون اإلطار ،لكن لألسف دون أن حتضر الروح

شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء احملرتمون،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

التوافقية لدى بعض الفرق النيابية احملسوبة على األغلبية احلكومية
ودون استحضار هذه األخرية للمصلحة الوطنية العامة الكامنة يف
ضرورة التخلص من نزعة املزايدات السياسية واهلوايتية ،ودون

أاتبع مناقشة مشروع قانون اإلطار  79.91املتعلق مبنظومة الرتبية
التكوين البحث العلمي إبسم فريق األصالة واملعاصرة ،يف الشق
املتعلق ابملناقشة العامة هلذا املشروع ،واليت تنقسم إىل قسمني:

األخذ بعني اإلعتبار احلاجة اجملتمعية امللحة يف إصالح منظومة
الرتبية والتكوين ،وهو ما كان من بني أسباب اختاذ رئيس اللجنة
قرار أتجيل البت يف مشروع ،وابلرغم من ذلك ،وتفهما منا
كمعارضة للوضع احلرج والنفق املظلم الذي آل إليه القانون اإلطار

مالحظات يف الشكل واملنهجية املعتمدة يف إخراج هذا مشروع
القانون اإلطار من جهة ،ومن جهة أخرى املالحظات املرتبطة
مبضمون هذا املشروع.

هذا ،استبشران خريا حني ابدر رئيس احلكومة بفتح دورة استثنائية
خاصة ابملوضوع يف شهر أبريل من هذه السنة ،مبرسوم وجبدول
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أعمال حمدد ،لكن لألسف مرة أخرى تسقط احلكومة وأغلبيتها

املشروع الذي يعترب حمددا لإلختيارات الكربى للدولة ككل،

يف حمظور عدم االلتزام بواجب إجناح هذه الدورة ،حبيث مل تبدل
فرق األغلبية أي جمهود للتوصل إىل حلول يف ما بينها خبصوص
توحيد املواقع؛

وتوجهات املنظومة التعليمية اليوم يفرض إستقالة رئيس احلكومة،
ملاذا؟ إذ كيف لرئيس حكومة يرفض حزبه أو ما نطق اآلن أن
مصلحة حزبه تتعارض مع اإلختيار اإلسرتاتيجي الذي يتضمن
هذا املشروع الكبري ،أن يشرف على تنفيذه ،كيف ذلك؟

وأشكاله الذي ميكن لفريق أو أكثر أن ميارسه على الفرق النيابية

العبارة اليت نطقت اآلن نتسائل حوهلا ،كيف ملصلحة حزب أن
تتعارض مع مصلحة الوطن؟ دستوراي املفروض أن األحزاب،

السيد الوزير ،حنن كفريق املعارضة قد نتفهم كل أساليب الضغط
األخرى داخل املؤسسة التشريعية خبصوص بعض القضااي
املطروحة للنقاش ،وقد نتفهم كذلك أي حماولة للدفع ابلنقاش يف
اجتاه االنسداد أو (البلوكاج) من أجل تسييد موقفه داخل
االجتماعات واجللسات ،ولكن أن يكون األمر مرتبطا ابالرتباك

أحزاب وطنية ،وابلتايل فال يستصاغ أن تكون هناك مسألة حزبية
تتعارض مع مصلحة الوطن.
من انحية املضمون السيد الوزير ،فيما يتعلق مبالحظات فريق
األصالة واملعاصرة يف مضمون مشروع القانون اإلطار ،لدينا
جمموعة من األسئلة تفرض نفسها.

األغليب داخل أشغال اللجنة وابلتصويت اترة بنعم واترة أخرى
بال ،وأن يصل هذا االرتباك إىل درجة عدم القدرة على توحيد
املوقف داخل الفريق الواحد ،فهذا ما ال ميكن فهمه إال يف إطار

السؤال األول ،يتعلق بتمويل أجرأة وتنزيل الرؤية االسرتاتيجية،
فكل إصالح كيفما كان يتطلب كلفة مادية ومعنوية ولكن حلد

غياب عنصر االنسجام لدى فرق األغلبية وهو ما يسقط البالد
يف مطبات ذات عواقب وخيمة ،أقلها هو أن خنلف املوعد مع
التاريخ ،أن خنلف املوعد مع التاريخ فيما خيص اإلصالحات
احليوية اليت ينبغي مباشرهتا اليوم قبل غد ،هذا دون احلديث طبعا

اآلن مل نسمع سواء على لسان اجمللس األعلى أو غريه أية توقعات
وتقديرات مالية حول كلفة تفعيل الرؤية االسرتاتيجية -2197
 ،21.1بصيغة أخرى مبسطة ،كم هي كلفة تفعيل اهلندسة

على أن املشروع هو من اقرتاح األغلبة احلكومية وهو متفق عليه
من طرف مكوانهتا ،وقد مت تقدميه أمام أنظار جاللة امللك يف
جملس وزاري وعلى هذا األساس متت إحالته على الربملان قصد

اللغوية ،وما هي كلفة االرتقاء مبهن التدريس؟ وما هي كلفة احلد
من اهلدر املدرسي؟ وما هي كلفة تعميم التعليم األويل مثال؟ يف
هذه احلالة ويف ظل غياب أجوبة واضحة وشفافة خبصوص هذه
األسئلة ،ستبقى هذه الرؤية جمرد إنشاء وحرب على ورق.

املصادقة عليه ،فهل يعقل السيد الوزير أن يكون صاحب املشروع
هو نفسه املعرتض عليه واملعرقل لعملية املصادقة عليه؟ وهل مبثل
هذه املمارسة ميكننا إرجاع الثقة يف العمل السياسي ومصاحلة
املواطنني واملواطنات مع السياسة وتشجيعهم على اإلخنراط يف

السؤال الثاين ،مباشرة من املادة  2عرب ما اصطلح عليه ابلتناوب
اللغوي كانت يف الصيغة األوىل للمشروع ،تفوح رائحة  ...أن
اإلشكال املطروح ألكثر من  11سنة مل حيله هذا القانون إذا مل
يتم تنقيحه وتعديله ألنه ال معىن ألن يتضمن هذا القانون مجلة
من قبيل تعليم بعض املضامني أو اجملزوائت يف بعض املواد ،وهذا

العمل احلزيب والسياسي؟ وهنا أذكركم جبواب رئيس احلكومة من
هذا املنرب على تساؤالت جمموعة من الفرق حني تعثر املشروع
داخل للربملان ،قال لنا ابلكلم ابحلرف أن املشروع راه عندكم أنتما

ما عربان عنه يف مناقشتنا داخل اللجنة أنه يعرب عن غياب القدرة

املسؤولني عن تعثره ،وكأن املشكل مشكل الربملان وفقط ،هذا
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على احلسم يف املوضوع وأتجيله إىل أجل غري مسمى ،لذلك أثناء

دائما يف إطار املناقشة العامة ملشروع قانون اإلطار ،وبعد احلديث

تقدمي تعديالتنا وتفاعلنا داخل اللجنة ،أصرران على أن التنصيص
الصريح على تدريس املواد العلمية والتقنية ابللغات األجنبية هو
الكفيل بسد ابب التأويالت خبصوص هذه املادة ،وهو ما كنا
نؤكد عليه يف كل املناقشة التفصيلية ،نظرا إلدراكنا كفريق أبن

على املبادئ املوجهة ملسامهتنا يف هذا النقاش ،وكذلك السياق
العام الذي جيري فيه هذا النقاش واملقاربة املعتمدة وضرورة احلسم
يف القضااي العالقة منذ االستقالل يف هذا اإلطار ،وبعد تقدمينا
لبعض املالحظات األولية ،سواء على مستوى الشكل أو

ضبط املفاهيم واملصطلحات أمر ال ينبغي التساهل فيه ألنه خيص
جوهر املوضوع.

املضمون .امسحوا يل أن أقدم بعض التوجيهات املؤطرة لتصوران
يف فريق األصالة واملعاصرة فيما يتعلق إبصالح النظام التعليمي يف
بالدان ،إذ نعتقد أن هذا النقاش هو مناسبة حقيقية لكل الفرقاء

السؤال الثالث ،ابلنسبة للربجمة الزمنية لتفعيل بعض مضامني هذا
املشروع القانون تبقى غري واقعية والترتكز على أية دراسة قبلية
وعلمية أتخذ بعني االعتبار إكراهات العمل املشرتك بني

السياسيني من أجل بسط رؤيتهم وتصورهم حول القضااي اجلوهرية
اليت تبقى على ما يبدو موضوع إختالف.
إننا نعتقد أن املدخل احلقيقي ألي إصالح لقضية الرتبية
والتكوين يف بالدان ،أن يكون املشرفون على هذا اإلصالح معنيون
بشكل مباشر مبخرجاته ،وأن الوضعية الكارثية اليت تعاين منها
منظومة الرتبية والتكوين هي ابألساس مسؤولية الدولة واجملتمع

املؤسسات ،وكذلك اإلكراهات املالية ،وال يستقيم أن جنازف
بربجمة زمنية مشتتة بني مدد ما بني  .سنوات وأخرى  1سنوات
دون انسجام بني املشاريع.
السؤال الرابع ،يبقى التساؤل مطروحا دائما إىل أي حد سيساهم
هذا املشروع قانون يف استعادة اجملتمع لثقته يف املدرسة واجلامعة

ونتيجة للتحوالت اجملتمعية اليت تعرفها بالدان يف عدد من
املستوايت .إذن ،فاملدخل احلقيقي لإلصالح يبقى مقاربة مشولية
غري منحصرة داخل القطاع الوزاري املعين بقضية الرتبية والتكوين،

والتعليم العمومي بشكل عام؟ وهل سيتم خلق توازن بني التعليم
العمومي واخلصوصي؟ أم على النقيض من ذلك ال قدر هللا
سنضيع سنوات أخرى على املغاربة.

بل هي قضية جمتمع برمته ،ففي غياب عدالة إجتماعية وطموح
جمتمعي مشرتك ،مشرتك للفعل يبقى متلك اإلصالح واالخنراط فيه
مؤجال ،حيث إن املرافعة على اإلصالح تشرتط متلك اإلصالح.

التساؤل اخلامس ،حييل هذا املشروع القانون اإلطار على العديد
من النصوص التنظيمية والدالئل املرجعية واملواثيق التعاقدية وهو
ما يشكل يف رأئنا عائقا للمؤسسة التشريعية يف الضبط األمثل

السيد الوزير،

ملقتضيات القانون اإلطار ،وهو دائما ما حييلنا على التسؤل الذي
يطرح عادة وهو التداخل على مستوى التشريع بني مؤسسة الربملان
واإلدارة ،مث أتخرتعثر ملس األجرأة دايل هاد املشروع قانون اإلطار
يف السنوات القليلة املقبلة.

السيدات والسادة النواب،
إن اخلطوط العريضة إلصالح منظومة الرتبية والتكوين تعرب عنها
الرؤية اإلسرتاتيجية  21.1-2197أو ما يعرف مبدرسة اجلودة
واإلنصاف واإلرتقاء ابلفرد واجملتمع ،هذه الرؤية اليت نعتربها منتوجا

السيد الوزير،

مغربيا متوافقا عليه من طرف كل احلساسيات يف اجملتمع املشكلة
للمجلس األعلى للرتبية والتكوين .وإننا لسنا اليوم من خالل

السيدات والسادة النواب،
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مناقشة هذا املشروع بصدد مناقشة تصور لإلصالح ،بقدر ما

ألنه يستحيل التعرف وضبط الئحة األسر امليسورة وغري امليسورة

حنن بصدد إنضاج قانون إطار يلزم مبضامينه كل الفاعلني من
داخل وخارج املنظومة ،وذلك بغض النظر عن الزمن السياسي و
بنفس وعمق إسرتاتيجي ،وليس بنفس إجرائي أو أي عمق
إيديولوجي.

يف غياب نظام رقمي عصري يضمن اإللتقائية بني كل هذه
املؤسسات واإلدارة العمومية  ،ويف ظل غياب سجل إجتماعي
موحد ،كما أن هذا املنطلق ال يستقيم أن نتحدث عن تفعيل
رسوم التسجيل يف غياب دراسة علمية تربز القيمة املضافة هلذه

وكما حتدثت سلفا ،فإن املداخل األساسية إلصالح التعليم
ببالدان ترتكز ابألساس على جودة املناهج واملضامني الرتبوية ولغة
التدريس ،وكذلك متويل املنظومة.

العملية واإلجراء على مستوى الرفع من جودة التعليم ،وكيف سيتم
التعامل مع هذه املوارد على مستوى املركز أم على مستوى
املؤسسات التعليمية يف تفعيل مبدأ االستقاللية ،كل هذا يزيدان
قناعة أن مقومات إنضاج وتفعيل إجراء كهذا تبقى غري حاضرة،
سواء على مستوى اجلامعي أو على مستوى التأهيلي الثانوي.

فبخصوص املناهج واملضامني الرتبوية ،فإننا نؤكد على أنه جيب
أن تكون روح هذه املناهج واملضامني تعبريا عن الطموحات
املشرتكة للمغاربة ،تساهم يف ترسيخ ثقافتهم واالعتزاز ابلذات
وأصالتهم وحتافظ على هويتنا املغربية األصيلة مع اإلنفتاح على

ونسجل إبجياب تفاعلكم لكم ،السيد الوزير ،مع طلب حذف
هذه املادة واإلبقاء على اجملانية هي األصل ،مع التنصيص على
إحداث صندوق خاص لتمويل املنظومة.

القيم اإلنسانية النبيلة ،قيم حقوق اإلنسان والتسامح والتضامن
واحلداثة ،بعيدا عن كل ما ميكن أن يذكي الغلو والتطرف واحلقد
والكراهية والتنقيص من كرامة اإلنسان ،فمن جهة أخرى نؤكد

أما خبصوص لغة التدريس ،فإن موقفنا من املسألة يبقى
منسجما مع التوجهات امللكية اليت ما فتئ يعرب عنها جاللته يف
العديد من اخلطب اليت أشران إليها سابقا ،وكذلك مع الواثئق
املذهبية املؤسسة ملرجعيتنا الفكرية اليت تؤكد على االعتزاز أبصالتنا
مع االنفتاح على قيم احلداثة واملعاصرة.

على أن املناهج الرتبوية جيب أن أتخذ بعني اإلعتبار املالءمة مع
حاجيات سوق الشغل وأن تتم صياغتها حبس استباقي
واستشرايف ،ألن ال أحد يعلم اليوم كيف ستكون مهن الغد ،وال
سيما إذا أخذان بعني اإلعتبار أن  %41من مهن اليوم ستندثر
يف العقود القليلة األخرية.

إننا نؤكد يف هذا اإلطار حرصنا الوثيق يف الدفاع على مكانة
اللغتني العربية واألمازيغية كلغتني رمسيتني كما ينص على ذلك
دستور اململكة ،مع العلم على أن إحدى فقرات املادة  .9من

أما خبصوص متويل منظومة الرتبية والتكوين ،فإننا دائما ما

هاد املشروع املتعلقة مبكانة اللغة األمازيغية كانت مبهمة وغري
واضحة واليت عملنا على التأكيد على ضبطها وتدقيقها كذلك،
ابعتبارها لغة رمسية للدولة لغة مكتملة الذات ،ال لغة للتواصل
فقط ورصيدا مشرتكا جلميع املغاربة بدون استثناء.

اعتربان ضرب جمانية التعليم أمرا غري مقبول لضمان حق مجيع
املغاربة يف الرتبية والتعليم ،لذلك صعب تفعيل املادة  4.وإن
تعلقت برسوم التسجيل واليت مت طلب حذفها بطلب من مجيع
الفرق ،واليت كانت تلزم األسر امليسورة آبداء رسوم التسجيل
ابلتعليم الثانوي التأهيلي وابلتعليم العايل ،واستحالة هذا اإلجراء
لسببني:

إن موقفنا من لغة التدريس كان دائما واضحا من خالل جل
موقفنا وممثلينا داخل املؤسسات املنتخبة أو االستشارية ،حيث
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دافعنا وسندافع عن االنفتاح على اللغات األجنبية واعتمادها

البد من أن أؤكد مرة أخرى ابسم فريق األصالة واملعاصرة أبن

كذلك كلغة للتدريس بعض املواد ،والسيما العلمية والتقنية منها،
وهو ما جاء به منطوق مشروع هذا القانون اإلطار ،وهنا نشري
كذلك إىل ضرورة التدقيق وضبط ما اصطلح عليه مبفهوم التناوب
اللغوي حىت ال يتم اخللط بني لغات التدريس يف مادة بعنيها وهو

مسامهتنا يف هذا النقاش انطالقا من إمياننا أبن قضية الرتبية
والتكوين هي قضيتنا الوطنية األوىل بعد قضية الوحدة الرتابية
والنهوض هبا هومسؤوليتنا مجيعا إلنضاج مقاومات املغرب
املمكن ،مغرب يتسع للجميع .ويف مثل هذه القضااي احلساسة

األصل ولغات التدريس لنفس املادة وهو ما قد يفتح الباب على
عدة أتويالت.

تنتفي كل احلساسيات السياسية منها والفكرية والثقافية وهو ما
جيعلنا أمام نداء الوطن ،ومن هذا املنطلق نصوت ابإلجياب على
هذا املشروع يف صيغته املعدلة احلالية ،وشكرا.

ال جيادل اثنان أن والدوافع واألسباب اليت تؤدي ابألسر إىل
تسجيل أبنائها مبؤسسات التعليم اخلصوصي هو مسألة االنفتاح
على اللغات ،وأكاد أجزم أنه ال يتواجد بيننا داخل هذه القاعة

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل ابسم
فريق التجمع الدستوري ،نستمعو للسيد الرئيس.

أو رمبا قبة الربملان أبكمله من يسجل أبناؤه ابملدرسة العمومية
اللهم بعض االستثناءات اليت تعد على رؤوس األصابع.

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري:

ويف األخري ب قدر ما ننتقد بشكل إجيايب بعض مضامني هذا
املشروع قانون اإلطار ،سواء على مستوى الشكل أو على مستوى
املضمون ،بقدر ما نسجل إجيااب بعض ما جاء به ،خصوصا أمهية

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس،

هذا املشروع ،خصوصا أن عدد قوانني اإلطار املعتمدة يف املغرب
قليل وقليل جدا ،كما أنه سيضع حدا للفوضى التدبريية اليت
يعرفها القطاع من تناقض السياسات واالسرتاتيجيات اليت
اعتمدت واليت كانت سببا يف فشل السياسات اإلصالحية

السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يسعدين أن أتدخل ابسم فريق التجمع الدستوري يف هذه

املتعاقبة مث ما سيضفيه على مستوى االرتقاء مبهن التدريس وإعادة
هيكلة منظومة التعليم ،خصوصا على مستوى جتميع مؤسسات
التعليم العايل وتنظيم مؤسسات البحث العلمي وغريها من

اجللسة العامة املخصصة ملناقشة مشروع قانون إطار رقم 79.91
يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي بعد التصويت عليه
يف جلنة التعليم والثقافة واالتصال.

الرافعات اليت هتدف إىل الرقي ابلنموذج البيداغوجي وحبكامة
املنظومة.

بعد مسلسل من املناقشات املعمقة العامة والتفصيلية ومشاورات
ومداوالت ماراطونية بني خمتلف مكوانت اللجنة ،سعيا للتوصل

السيد الوزير،

إىل اعتماد صيغة هنائية وتوافقية هلذا املشروع ،اعتبارا لكونه يتعلق
مبوضوع حيوي يهم مجيع املغاربة ويهم مستقبل البالد والعباد.
وألنه أيضا يعترب أول قانون إطار يناقش ابلربملان يف ظل دستور
 .2199ولكن لألسف الشديد مل يتحقق اإلمجاع والتوافق الكلي

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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املأمولني حول مجيع مقتضيات هذا املشروع ،ومت التصويت عليه

هللا إىل دق انقوس اخلطر وتوجيه دعوة للقيام بوقفة مساءلة

ابلنتيجة املعروفة .وللتاريخ ،فإن اإلعالم جبميع أصنافه اتبع
إبهتمام متميز مجيع أطوار املناقشات واملداوالت اليت خصصها
جملس النواب هلذا املشروع قانون إطار.

الضمري ،والعمل على إعادة بناء املدرسة وأتهيلها على أسس
حديثة ومرجعية عصرية ومنفتحة.
 ..العمل والتكريس للتوصيات الوجيهة اليت تضمنتها وثيقة
الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح  ،21.1-2197اليت قدمها

واستحضارا ألمهية هذا املشروع وأبعاده املستقبلية ،ودوره يف
تكريس إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فإن
فريق التجمع الدستوري انكب منذ إحالته على جملسنا يف إعداد

اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وأقرها
جاللته ،وصادقت عليها احلكومة املغربية.
 .4استحضار اإلتفاقيات واملواثيق الدولية املصادق عليها،

تصوره ومرتكزاته للمسامهة الفعلية يف املناقشة اليت يستحقها هذا
املشروع ،وذلك يف ظل سياق عام يتصف جبملة من احملددات
املوجهة واملؤطرة ملضامني هذا املشروع .وتتجلى يف اإلعتبارات
اآلتية:
.9

ذات الصلة ابلرتبية والتكوين والبحث العلمي وحقوق
اإلنسان .وعلى اخلصوص حقوق كل من الطفل واملرأة ،واملساواة
بني اجلنسني ،وحقوق ذوي اإلعاقة والوضعيات اخلاصة ،وعدم
التمييز على أي أساس.

إن هذا املشروع يستجيب جملموعة من املبادئ واألحكام

 .7كما أخذان بعني اإلعتبار خمتلف التقارير واملخرجات
والتوصيات واملالحظات الصادرة عن خمتلف اهليئات واملؤسسات
الوطنية املعنية ابلقطاع كل من موقعها ،وخنص ابلذكر واثئق

اليت جاء هبا دستور  ،2199إما بصفة مباشرة أو ضمنية .نذكر
منها ما تضمنته الفصول  .2 ،.9و 19من مرتكزات أساسية
إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي .إضافة إىل

اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي وجلانه الدائمة،
بدءا من التقرير التحليلي املتعلق بتقييم تطبيق امليثاق الوطين للرتبية
والتكوين سنة  ،2111وصوال إىل وثيقة الرؤية اإلسرتاتيجية
لإلصالح  ،21.1-2197تقارير وتوصيات اجمللس األعلى
للحساابت والعروض الدورية للرئيس األول للمجلس أمام الربملان؛

أحكام أخرى موزعة على فصول دستورية خمتلفة ،هلا عالقة ابلرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،وملموسة من خالل مبادئ وأهداف
وفلسفة هذا املشروع قانون اإلطار.
 .2جتاوب هذا املشروع مع اخلطب امللكية السامية
واملسلسلة منذ سنة  2199إىل غاية سنة  ،219.واملخصصة
ألولوية إصالح قطاع الرتبية والتعليم والتكوين واملدرسة والبحث
العلمي .وتشكل لدينا ،هذه اخلطب امللكية ،مرجعية وخارطة

 .1التفاعل والتجاوب مع متطلبات وحاجيات جمتمعنا امللحة
واملعربة عن إلتقاء إرادات خمتلف مكوانت األمة وخمتلف الفاعلني
السياسيني واإلقتصاديني واإلجتماعيني والثقافيني واملهنيني
واإلعالميني ،من أجل إصالح املدرسة املغربية وأتهيلها وجتديدها

طريق لتحديد األولوايت واملبادئ واألهداف املؤطرة إلصالح هذا
القطاع ،يف انسجام وتناغم مع توجهاتنا اإلسرتاتيجية ،ومواجهة
التحدايت اجملتمعية واإلقتصادية والتنمية احمللية الوطنية

آلداء أدوارها ورسالتها النبيلة يف جماالت الرتبية والتعليم والتكوين
واإلرتقاء ابلفرد واجملتمع؛

والدولية .ومل يعد أمامنا أي مربر هلدر الوقت للشروع يف تنزيل
اإلصالحات املطلوبة ،بعد أن أصبح تشخيص اإلختالالت
واألعطاب جليا ومكشوفا ،وبعد أن ابدر صاحب اجلاللة نصره

 .1استحضار وتوظيف التحوالت والتجارب الدولية الناجحة يف
جماالت الرتبية والتكوين واملناهج املعرفية والبحث العلمي
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واإلجتماعية ،واقتناص الفرص املتاحة يف ظل مناخ مشحون
ابملنافسة الشرسة والرقمنة والثورة االتصالية العابرة للحدود.

واإلبتكار ،وما يوفره التقدم التكنولوجي والرقمي من فرص
ومقارانت يف متلك املعرفة واللغات احلية وتطوير القدرات الذهنية
والتفكريية لألجيال القادمة ،واستشراف اآلفاق املستقبلية.

ويف ظل السياقات املختلفة واألجواء الوطنية املشحونة

السيد الرئيس،

ابلنقاشات املفتوحة حول لغات التدريس واهلندسة اللغوية واللغوية
بعاميتها وراقيتها متت إحالة مشروع قانون إطار رقم 79.91
بتاريخ  1سبتمرب  219.وإىل غاية انعقاد الدورة االستثنائية
األخرية ،مل ينقطع النقاش حول القضااي اجلوهرية واحلامسة املتعلقة

إن العجز املرتاكم الذي واجهه مسلسل وحماوالت إصالح املدرسة
والتعليم واملدرسة املغربية منذ عقود ،ويف غياب إلرادة سياسية
مسؤولة وجرأة يف حتمل مسؤولية اإلصالح ونتائجها ،ويف غياب
خيط انظم هلذه احملاوالت اإلصالحية املتعثرة ،كان من بني

مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،نقاش قدمي ومستمر
ومتجددة ومرتاكم ،سواء داخل جملسنا املوقر انطالقا من اللجنة
املختصة إىل املبادرات املختلفة مبختلف مكوانت اجمللس يف شكل

العوامل املعيقة لتحقيق تنمية كافية ومستدامة ،ويف النقص الصارخ
يف الرتبية وجودة الرأمسال البشري الالزمني لتطوير اإلقتصاد
اإلجتماعي وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل وضمان رفاهية غالبية
املواطنني وعيشهم الكرمي.

أايم دراسية ومذكرات واستقباال لفعاليات مهنية وجمتمعية ،وحتاليل
صحفية وإنصات لنبض الشارع وتسجيل ردود األفعال املعرب عنها
يف الساحات العمومية واإلعالمية وغريها.

وإن من األسباب املوضوعية للتعجيل إبصالح منظومة الرتبية

وحنن يف فريق التجمع الدستوري تفاعلنا بكل إجيابية مع هذا
الزخم والدينامية اجملتمعية للمسامهة يف إغناء مضامني هذا

والتكوين وحتديثها ومالءمتها مع متطلبات النمو والتنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ،كون النموذج التنموي احلايل قد
استنفذ أغراضه وأصبح متجاوزا حبكم الواقع ،وأن املدرسة
واملؤسسات الرتبوية والتكوينية والبحث العلمي والتطور

املشروع ،ابعتباره وثيقة مرجعية مؤطرة ملستقبل منظومتنا الرتبوية
والتعليمية والتكوينية والعلمية على املدى القصري واملتوسط والبعيد
يف أفق سنة  21.1وما بعدها ،على اعتبار أن هذا القطاع يعد
رافعة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة وقيادة التحول اجملتمعي

التكنولوجي كلها عناصر أساسية وحامسة يف صياغة أي منوذج
تنموي جديد نسعى إىل اعتماده ملستقبل املغرب واألجيال
القادمة ،وأي منوذج تنموي جديد ينطلق ويتأسس على إصالح

املنشود وضمان جودة وفعالية وجناعة خمتلف األوراش اإلصالحية،
واالسرتاتيجيات الوطنية واملخططات القطاعية واليت تراهن عليها
بالدان يف مسريهتا التنموية املتجددة واملنفتحة على حميطنا املباشر
واملرتكزة على هويتنا الراسخة بكل ثقة وهدوء.

جذري ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وهيكلة حديثة
للمدرسة املغربية ،مدرسة العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص يف
التحصيل املعريف واللغوي واإلنصاف واجلودة واإلرتقاء ،وحجر
الزاوية يف صياغة منوذجنا التنموي املرتقب هو إصالح منظومة

إن فريقا جبميع مكوانته وممثليه يف اللجنة بذل جمهودا كبريا
ومسامهة يف النقاش والتعديالت واحللول املمكنة حلصول التوافق
حول هذا املشروع ،وذلك بكل شجاعة ومسؤولية سياسية
واترخيية رفقة مجيع املكوانت األخرى جمللسنا املوقر ،لبلورة وثيقة
أساسية ومرجعية إلصالح منظومتنا الرتبوية والتعليمية والتكوينية

الرتبية والتكوين وإنتاج أجيال جديدة من الكفاءات واألطر املؤهلة
ملواكبة خمتلف إسرتاتيجياتنا وبراجمنا ومشارعنا التنموية ،إبعداد
املوارد البشرية وتسليحها مبقومات اإلعتماد على النفس وروح
املبادرة والثقة يف الذات والتكيف مع خمتلف الظروف اإلقتصادية
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تصلح لبناء عقول اآلجيال احلالية واملستقبلية ،انطالقا من

أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية ،وذلك دون

مضامني مشروع قانون إطار املوزعة على  91أبواب و 11مادة
مشكلة ملضمونه ومتضمنة جملموعة من املبادئ واألهداف
والوظائف واملكوانت واهلياكل واآلليات واملداخل املنهجية
والربامج والتكوينات ،تعرب يف جمملها عن جوهر هذا القانون

تعصب إيديولوجي أو انغالق فكري ،وبكل صدق تعاملنا بكل
موضوعية وواقعية غري خملة بتوجهاتنا وقيمنا احلضارية وثوابتنا
الوطنية.
إننا مدركون منذ البداية كما أسلفنا القول ،أبننا أمام ورش
اإلصالح الكبري لفائدة أبنائنا وبناتنا أينما كانوا وكيفما كانوا،
إصالح يؤهلهم مجيعا بكل إنصاف ومساواة ،وميكنهم من متلك

اهلادف إىل إقامة أسس وقواعد مدرسة حديثة مفتوحة األبواب
أمام مج يع املغاربة ،لالستفادة من اإلعداد والتأهيل لرأمسالنا
البشري وفق مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص واجلودة ،الضامنة
لتحقيق االرتقاء ابلفرد وتقدم اجملتمع برمته.

مستقبلهم ،وحتقيق ذاهتم وبناء شخصيتهم ملواجهة متطلبات
املراحل القادمة ،مسلحني بتكوين وإعداد وأتهيل لضمان العيش
الكرمي ،والتعايش اجملتمعي السليم يف ما بينهم ،ومع غريهم من

فعال كنا أمام قضااي جوهرية مل يكن من السهل فيها من حيث
املوقف.

أقراهنم بكل اقتدار وإثبات الذات واهلوية واإلنفتاح املطلوب ،فكرا
وعقيدة وثقافة وأداء وتعبريا وتواصال متنوعا ومتعددا يف ظل مغرب
غين جبهاته وتنوعه وموحدا سياسيا وترابيا .نسعى لإلصالح
ضامنني لتكوين متوازن يوفق بني حتصيل املعارف وامتالك

السيد الرئيس:
السادة النواب...
النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري:

الكفاايت واملهارات وأتهيل العيش املشرتك واكتساب اخلربات
احلياتية لإلندماج يف خمتلف األوساط والبيئات اجملتمعية.

مل يكن من السهل احلسم فيها من حيث املوقف منها ،دون األخذ
بعني االعتبار موقف مكوانت وحساسيات جملسينا أغلبية
ومعارضة ،كان هاجسنا هو التوصل إىل قناعات مشرتكة

ونؤكد لكم من هذا املنرب وللتاريخ أبن فريقنا جبميع مكوانته
السياسية ،كان حريصا منذ الشروع يف مناقشة هذا املشروع ،وإىل
اللحظة على استبعاد البعد السياسوي واإلنتخابوي يف مداخالتنا

وتوافقات حول صيغ معربة عن مؤسستنا الربملانية من هذه القضااي
األساسية كاجملانية ومتويل التعليم واهلندسة اللغوية ولغة تدريس
املواد العلمية والتقنية.

واقرتاحاتنا وتعديالتنا ،كان الوازع الوطين وروح املسؤولية اجملتمعية
واحلرص على مستقبل أبنائنا ،وانشغال األسرة املغربية مبستقبل
بناهتم وأبنائهم هو املوجه واحملرك لتفاعلنا مع خمتلف األطراف

إن مسامهة فريقنا يف مناقشة مضامني وقضااي هذا املشروع
الوطين اهلام ويف إغنائه ابلتعديالت واالقرتاحات ،مل يكن مبعزل

وتناول خمتلف مضامني ومستجدات هذا املشروع ،بصفة عامة
والقضااي اخلالفية بصفة خاصة ،وخنص ابلذكر يف هذا املقام
مسألة لغات التدريس واهلندسة اللغوية ،إن موقفنا كان واضحا
منذ البداية ،منسجمني مع ذاتنا يف ما نقرتحه ويف نديل به من

عن نبض الشارع والتفاعل مع احلركة االجتماعية واحلاجيات
امللحة واملستعجلة لألسر املغربية ،مستندين يف ذلك إىل مضامني
دستور سنة  2199وروحه ،وإىل قراءة مسؤولة يف متطلبات

أقوال ،سواء داخل اللجنة أو خارجها ،مل يسجل علينا اإلزدواجية
وال السلوك املرتدد بني القبول واملعارضة ،والتأييد واملمانعة ،دافعنا

اإلنفتاح على حميطنا احلضري والثقايف واملعريف ،ويف انسجام وتوازن
مع هويتنا الراسخة وذاكرتنا املشرتكة ،ومصاحل بالدان يف مجيع
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والزلنا ندافع عن اللغتني الرمسيتني الدستوريتني بكل قناعة ،وتبنينا

لبالدان ،وخصوصا ما يتعلق ابإلستفادة من املهن العاملية اجلديدة

الدفاع عن املصادقة على املشروعني القانونني التنظيميني املتعلقني
برتسيم اللغة األمازيغية واجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية،
كوعاء لضمان وتنمية استعمال وخدمة اللغتني الرمسيتني
الوطنيتني ،اللغة العربية واللغة األمازيغية املعربتني عن هويتنا

للمغرب واإلستثمارات اليت يراهن عليها كالطاقات املتجددة
واللوجيستيك واخلدمات املرتبطة بشبكة املوانئ واملناطق
الصناعية و offshoringوغريها من املشاريع اجلديدة.
لذلك سوف نستغين عن نقاش ال فائدة منه ،وسوف نغض النظر
عن بعض املواقف املؤيدة ألطروحات ال يؤيدها الواقع ما دامت
احلكومة كأغلبية قد صادقت على املشروع يف اجمللس احلكومي

الراسخة والثابتة ،رغم حماولة اإلستعمار النيل منها لعقود ومل ينجح
يف مسعاه لصمود املغاربة واعتزاهم وثقتهم يف النفس ،ويف هويتهم
الدينية واللغوية واحلضارية والثقافية ،وال أحد يزايد على أحد يف

وعرضته على اجمللس الوزاري للمصادقة وتولت إحالته على
الربملان ،وفق مسار تشكلي طبيعي وسليم ويف واضحة النهار وغري
قابل للطعن فيه وال لتشكك املتشككني يف سالمته وصحته.

هذا اجملال ،وال حق ألي طرف أن ينصب نفسه حاميا وحماميا
عن قضية ليست مطروحة أصال كموضوع تنازع داخل اجملتمع
املغريب ،ما يهمنا يف فريقنا هو واقع حال التعليم واملدرسة من
تراجع يف مستوى التحصيل الدراسي ويف مستوى التحصيل

ويف مجيع األحوال ،فإن مصادقتنا على مشروع قانون إطار
 79.91سيمكن بلدان من إطار مرجعي إصالحي ملنظومة الرتبية

اللغوي ،سواء على مستوى اللغة العربية أو اللغات األجنبية
والتمكن منها ابستثناء مدارس البعثات األجنبية أو بعض
مؤسسات القطاع اخلاص أو اللجوء إىل الدعم والتقوية املوازية،

والتكوين والبحث العلمي كرافعة حقيقية للنمو اإلقتصادي
واإلجتماعي واملهين ،وإعداد الرأمسال البشري وإغناء تكوينيه
وتقوية دوره يف التنمية الشاملة والفعلية ،وذلك بتكامل وتوازن

على أرض الواقع تسعى األسرة املغربية إىل توفري التكوين اجليد
ألبنائها بكل الوسائل الذاتية ،حبثا عن أحسن املدارس اليت
تستعمل اللغات احلية واجلودة يف التعليم والرتبية ،فلماذا ال تتحمل
الدولة هذه املسؤولية؟ وتوفري هذه اخلدمة جلميع املغاربة على

مع خارطة الطريق املعتمدة يف جمال التكوين املهين وفق الصيغة
اجلديدة اليت صادق عليها صاحب اجلاللة أخريا ،وذلك إبحداث
مدن للمهن والكفاءات يف كل جهة من جهات اململكة ،خريطة
متعددة األقطاب تستجيب خلصوصيات وإمكانيات اجلهة
املتواجدة هبا.

اختالف وقدراهتم املادية وأماكن تواجدهم إبنصاف وعدالة كما
نص على ذلك دستور 2199؟

السيد الرئيس،

لقد دافعنا وندافع بكل وضوح وموضوعية عن متكني مجيع املغاربة
من تلك الثروة اللغوية والتمكن من اللغات األجنبية احلية ،كخدمة
حكومية توفرها يف مجيع املدارس عرب تعليمها والتعلم هبا ابلنسبة

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
إن مسؤولياتنا ال تنتهي عند املصادقة على هذا املشروع ،وال
تتوقف عند هذه اللحظة ،مصادقتنا ال تعين أننا قمنا بتقدمي وصفة

لبعض املواد العلمية ،أما املواد التقنية فتدرس دائما ابللغة األجنبية
وال جديد ابلنسبة هلا ،وإن إجيادة أي لغة أجنبية هي فرصة جديدة
وقيمة مضافة للتالميذ والطلبة لإلندماج املستقبلي يف سوق
الشغل ،ومسايرة التوجه اإلقتصادي واإلجتماعي والصناعي

عالجية ملعضلة قطاع الرتبية والتكوين املزمنة واملرتاكمة ،كما أننا
لسنا متشائمني على مستقبل هذا القطاع الذي وفران له إطارا
لتنزيل مسلسل من املقتضيات التنظيمية واإلجرائية ،وآليات عملية
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لتفعيل إصالح متجدد ومرتابط ومتقاطع مع أوراش أخرى مكملة

إصالح املدرسة املغربية يشكل العمود الفقري للنموذج التنموي

ومعززة هلذا الورش اإلصالحي الضخم ،ونعين ابخلصوص قطاع
الثقافة ،قطاع اإلعالم واإلتصال الرمسي وغري الرمسي ،قطاع
الشباب والرايضة ،قطاع الفن جبميع أجناسه خصوصا الرتبية
الفنية ،كما أن هذا الورش مفتوح أمام جمموعة من الشركاء

املقبل واإلهتمام بكل من العنصر البشري الرتبوي وتطوير اإلدارة
التعليمية ،عنصران أساسيان لضمان جناح ورش إصالح املنظومة
الرتبوية والتعليمية والتكوينية ،ويف إطار اجلهوية املتقدمة وميثاق
الالمتركز اإلداري وإعادة انتشار املوارد البشرية الذي يزخر هبا هذا
القطاع.

واملسامهني بدرجات متفاوتة من القطاعات احلكومية املختلفة إىل
املؤسسات الوطنية والرتابية وإىل الفاعلني السياسيني واإلقتصاديني
واإلجتماعيني واملهنيني واإلعالميني وإىل اجملتمع املدين ،والقطاع

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

اخلاص اب خلصوص الذي هو مدعو إىل اإلخنراط واملسامهة يف
تكوين الرأمسال البشري وتوفري فرص الشغل لألطر واخلرجيني
والكفاءات املغربية.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
ال يفوتنا وحنن بصدد املصادقة على هذا القانون اإلطار املتعلق
مبنظومتنا الرتبوية والتكوين والبحث العلمي ،أن نسجل بكل

إن مسؤولياتنا السياسية حتتم علينا أن نظل يقضني ملتابعة كيفية
تفعيل وتنزيل مضامني منظومتنا الرتبوية والتعليمية والتكوينية وتقييم
مراحل هذا التنزيل وتوفري شروط ومتطلبات احلكامة وجناعة

ارتياح متابعة وتفاعل العديد من الفعاليات داخل جمتمعنا،
ومسجلني أيضا خمتلف اإلقرتاحات والتحذيرات والتنبيهات
الصادرة من هنا وهناك واملوجهة بصفة أساسية إىل ممثلي وممثالت
األمة إزاء بعض اخليارات يف هذا املشروع واحلسم فيها.

التنفيذ ،وعلى اخلصوص توفري املوارد البشرية الكافية واملؤهلة
ملدرسة اجلودة واإلنصاف واإلرتقاء ،نقصد بذلك رجال ونساء
التعليم الذين سيسهرون على بناء عقول وشخصية األجيال

وهبذه املناسبة ،نؤكد للجميع أن املناقشات املعمقة والعميقة

الصاعدة واملقبلة ،وترسيخ القيم والرتبية على املواطنة واجلدية
وإتقان املهارات واللغات املؤهلة لشبابنا ،ملواكبة التقدم التقين
واإلخنراط يف املهن اجلديدة للمغرب والتكوين املنتج واملتجاوب
مع متطلبات التنمية وسوق الشغل.

اليت عرفتها اجللسات املاراطونية داخل اللجنة املعنية أو اللجينات
املنبثقة عنها كانت مسؤولة ومستحضرة جلميع املخاوف املثارة،
كما نؤكد على أن ممثلي األمة يف الربملان يشكلون امتدادا مستمرا
وموصال جيدا لنبض اجملتمع املغريب جبميع مكوانته وجهاته.

وندعو من خالل هذا املنرب إىل جتنب وتفادي الوقوع يف األوضاع

"وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون" صدق هللا
العظيم.

املؤدية إىل اإلحتقاانت وهدر الزمن املدرسي يف صفوف رجال
ونساء التعليم الذين نعتز بدورهم وبرسالتهم النبيلة يف إجناح هذا
الورش اإلصالحي وجين مثاره ،والسبيل األقوم لتجاوز اإلحتقان
هو احلوار اهلادئ واستحضار مجيع املصاحل املؤسساتية واملهنية

السيد الرئيس:

بنفس وروح من املسؤولية واجلرأة والوضوح .وإن انتظارات
اإلصالح ال تقبل التأجيل وهدر الفرص املتاحة ،خصوصا وأن

شكرا شكرا للسيد الرئيس ،إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ،الكلمة للسيد النائب عمر العباسي.

شكرا على حسن استماعكم والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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النائب السيد عمر عباسي:

السيد الرئيس ،لقد آمنا يف الفريق اإلستقاليل دائما أبن إصالح
التعليم هو عماد حتقيق التنمية ،ومفتاح اإلرتقاء اإلجتماعي
واإلنفتاح ،وضمانة لتحصني الفرد واجملتمع من آفة اجلهل والفقر،
ومن نزوعات التطرف واإلنغالق ،ومل نفتأ نطالب ببلورة منظور
إسرتاتيجي شامل إلصالح منظومة الرتبية والتكوين ،مبا يعيد

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

اإلعتبار لدور املدرسة العمومية يف النهوض جبودة التعليم واملسامهة
يف التنمية .ونعترب يف الفريق اإلستقاليل أن اإلصالح الذي ننشده
ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية واإلنسية املغربية ،ويعكس

السيدات النائبات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية يف املناقشة العامة ملشروع القانون رقم  79.91يتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

الثوابت اجلامعة لألمة املغربية انطالقا من منظومة بيداغوجية
متطورة ،وبرامج مبنية على إذكاء حس النقد واملالحظة لدى
الناشئة وفق البيئة املغربية ،وعدم استنساخ مناذج مستوردة أو
السماح ابخرتاق أفكار هدامة ملنظومتنا التعليمية ،ونبهنا إىل أن

السيد الرئيس ،نصل اليوم إىل هذه اللحظة اليت طال انتظارها،
ونبث اليوم يف مشروع قانون اإلطار التارخيي غري املسبوق ،حاول

السياسة التعليمية املعتمدة ببالدان رغم حماوالت اإلصالح اليت
مرت منها ،ورغم اإلمكانيات الضخمة اليت رصدت هلذا الغرض،
تبقى مردوديتها حمدودة جعلت املواطن املغريب يفقد الثقة يف

البعض ،حاول البعض أن جيعل منه حمطة الفتعال معارك هوايتية،
إنه مشروع يؤكد جمددا ملن حيتاج إىل أتكيد أننا أو أن اخلالفات
داخل األغلبية تعطل اإلصالحات وتستمر يف ذلك ،ومن أجل
جتاوز ذلك ،كنا قد طالبنا السيد رئيس احلكومة بتطبيق الفصل

التعليم ويف املدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي ،وعلى
امتداد املسار التشريعي السيد الرئيس الذي قطعه هذا املشروع،
أكدان على ضرورة أن يكون النقاش مؤطرا ابلوثيقة الدستورية،
وابلرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح اليت متتد ل97سنة ،هذه الرؤية

 91.من الدستور من خالل ربط استمرار حتمله املسؤولية
ابلتصويت على هذا املشروع ،وذلك غذاة حتلل أحد مكوانت
األغلبية من التوافق حول املشروع الذي أشرف عليه السيد رئيس

اليت مت إعدادها وفق رؤية شاملة ،وتصور توافقي ضم فعاليات
وحساسيات متنوعة داخل اجمللس األعلى للرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،ومن منطلق إميان حزبنا بفضيلة التوافق احلقيقي،

جملس النواب شخصيا ،لذلك إذا كان من حتلل يف هذا املسار،
هو حتمل أحد مكوانت األغلبية من التوافق الذي رعاه رئيس
جملس النواب ،وهاذي مناسبة يف احلقيقة لإلشادة ابلدور الكبري
قام به ،لذلك نستغرب اليوم أن يتشبث البعض برؤية اجمللس

سامهنا إبجيابية يف إنضاج الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح ،استنادا
إىل مرجعيتنا التعادلية االقتصادية واالجتماعية ،ومواقفنا الثابتة اليت
تؤكد على ضرورة االلتزام ابلثوابت اجلامعة لألمة وإعطاء الصدارة
للغتني الرمسيتني العربية واألمازيغية ،مع تعزيز اللغة العربية وتنمية

األعلى للرتبية والتكوين ابعتبارها إطارا مرجعيا لإلصالح ،رغم أنه
يظل مؤسسة استشارية ألهنا تالئمه ،بيد أنه يف اآلن ذاته يؤاخذ
على اجمللس األعلى أن يعرب عن آراء ومواقفه حول إصالح
املنظومة ،واليت تظل من صميم اختصاصاته الدستورية ،وهو أحد
جتليات االرتباك والتناقض.

استعماهلا والتعجيل بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وفق ما جاء
به الدستور ،مع االنفتاح على اللغات األجنبية األكثر تداوال
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منطق األغلبية واملعارضة ،ولكي نضمن له منذ البداية االخنراط
والتملك اجلماعي الكفيل إبجناحه.

للولوج إىل جمتمع املعرفة ،وجعل املدرسة العمومية حاضنة أساسية
للرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان مبختلف أجياهلا ،وتقوية روح
االنتماء واهلوية الوطنية واإلنسية املغربية وتلقني السلوك املدين،
بعيدا عن منطق التصادم واإلنكماش واهلوايت احلصرية اليت هتدد
العيش املشرتك.

وهكذا اخنرطنا يف هذا املسلسل بتجرد وطين خالص ومبنطق
عقالين وسامهنا يف جتويد مشروع القانون اإلطار ومتكنا من إدراج
العديد من القناعات والتوجهات واملقاصد النابعة من مرجعيتنا
التعادلية يف أبعادها املختلفة.

السيد الرئيس ،على الرغم من أمهية الركائز األساسية لإلصالح
اليت تضمنتها الرؤية االسرتاتيجية املتوافق عليها ،حظي موضوع

أوال :استطاعنا مواجهة حماولة الرتاجع عن جمانية التعليم ،وكنا منذ
البداية يف خط الدفاع األول عن هذا املكتسب اجملتمعي للشعب

اهلندسة اللغوية أثناء دراسة مشروع القانون اإلطار املتعلق مبنظومة
الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مبجلسنا ابهتمام ابلغ
اختذ أحياان منحى سياسوي حذر حزبنا من مآالته وعواقبه

املغريب ،وترافعنا ابسم املدرسة العمومية وجمانيتها اقتناعا منا أبن
التفريط ف سيزيد من عزلة املدرسة العمومية ،وسيحوهلا إىل وسيلة
لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي ،بدل أن تكون فضاء للتمازج
االجتماعي واحتضان العيش املشرتك ،لذلك فإقرار اجملانية مت
داخل الربملان وليس خارجه؛

الوخيمة .لذلك أكدان على ضرورة التوصل إىل توافق بني مجيع
مكوانت اجمللس حول هذا املشروع ،وما زلنا نطمح إىل ذلك
ابلنظر إىل بعده اجملتمعي واالسرتاتيجي وأمهيته الكربى ابلنسبة
ملستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة مبقومات هويتنا

اثنيا :استطعنا كذلك الرتافع ابسم أكثر من  11ألف أستاذ من

الكربى -،ابلنسبة هلويتنا ،-ومقبلة على العامل ،و مبا حيقق تكافؤ
الفرص وأسباب االرتقاء االجتماعي للجميع واالبتعاد عن
احلساابت السياسية الضيقة وإعمال روح ونص الدستور يف إطار

موظفي األكادمييات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع
القانون اإلطار ،لكي ال يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس
اهلشاشة وعدم اإلستقرار الوظيفي ألسرة التعليم ،ال سيما وهي
احلامل الرئيسي ملشروع اإلصالح الذي نعول على جناحه مجيعا.

قراءة متنوعة تستوعب املرجعيات والثوابت الوطنية ،مع االنفتاح
على روح العصر واالخنراط يف جمتمع املعرفة.

اثلثا :كما استطعنا أن نعطي للتناوب اللغوي مضموان وطنيا،

ووفق هذا التصور اخنرطنا بوطنية عالية يف مسعى التوافق الذي ال
زلنا نطمح يف الوصول إليه يف صيغته النهائية للمشروع ،ألننا نعترب
أن املشروع جيسد الرتاكم الذي سامهنا فيه ،انطالقا من جتاربنا يف

أيخذ ابلتعددية وليس ابلثنائية كما جاء يف صيغة املشروع األوىل،
وأحلحنا على اإلحتفاظ للغتني الرمسيتني للدولة مبكانتهما
األساسية يف هذا التناوب ،مع التأكيد على وترية التفعيل

تدبري الشأن العام ومسامهتنا يف احلكومات السابقة ويف موضوع
إصالح التعليم وتتبع واقعه ببالدان ،وألن قضية التعليم كانت وال
تزال ضمن أولوايت حزبنا ،وظلت قناعتنا راسخة يف أن إصالحا
هبذا البعد اجملتمعي الكبري والعميق و بتداعياته املتعددة وآفاقه

التدرجيي ،التدرجيي الذي ميكن من توفري املوارد البشرية الكافية
من األساتذة وتقوية قدراهتا وتعزيز كفاءهتا املهنية ،حىت يستفيد
كل التالميذ أينما كانوا من منافع التدريس ابلعربية وابألمازيغية
وبباقي اللغات احلية ،وتبقى اللغة العربية هي اللغة األساسية
للتدريس يف خمتلف املستوايت.

العابرة لألجيال ،ال ميكنه إال أن يكون موضوعة تعاقد يتجاوز
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يف املرحلة اجلامعية ،خاصة ابلنسبة للمواد اليت ستدرس ابللغات
األجنبية؟ ومىت ميكن اإلنطالق يف الدراسة ابللغة األجنبية؟

وإمياان منا بقيمة هذه املسامهات اإلجيابية حلزبنا ولفريقنا يف حتسني
مضامني مشروع القانون اإلطار وإغنائها ،وتثمينا للعديد من
العناصر اإلجيابية اليت تضمنها املشروع واليت نعترب أهنا تنسجم مع
منظوران ومع املبادئ والقيم واملرجعية اليت ندافع عنها ،ال سيما ما
يتعلق بتعميم التعليم األويل وتطوير املناهج واستحضار البعد

فعلى خالف الرؤية اإلسرتاتيجية ،فإن مشروع القانون اإلطار
ال حيدد هذا التدرج الزمين يف التطبيق ،ومما يزيد الوضع تعقيدا هو
غياب واضح لتأهيل وتعزيز قدرات األساتذة املعنيني ابلتدريس
ابللغات األجنبية ،وكذلك عدم مالءمة املناهج التعليمية املعتمدة
مع هذا املسار التدرجيي ،فضال عن تدارك النقص البني يف
القدرات اللغوية للتالميذ.

النقدي ،والتأكيد على أمهية املوارد البشرية وأتهيلها وتعزيز
قدراهتا ،ابإلضافة إىل استحضار البعد اجلهوي عرب إرساء اجلهوية
املتقدمة يف املنظومة الرتبوية ،هبذف خلق تنمية متوازنة بني اجلهات
يف قطاع التعليم بشكل يتالءم مع التقطيع الرتايب اجلديد وإحداث
مناذج جديدة للجامعات من خالل أقطاب جامعية جهوية.

إن مشروع القانون ال يقدم إجاابت واضحة على كل ذلك ،بل
نذكر أن احلكومة السابقة واحلالية هي من أدخل التلقني وتدريس
املواد العلمية ابللغة الفرنسية من خالل البكالوراي الدولية اليت
انطلق العمل هبا منذ سنة  ،2197كما قامت احلكومة بنشر

كل ذلك وغريه كان مدعاة لتصويتنا ابإلمتناع وليس ابلرفض ،إن
تصويتنا ابإلمتناع ابلنظر لإلعتبارات والرتاكمات املذكورة ال مينعنا
من كشف بعض املغالطات اليت يتم تروجيها ،بدءا ابحلديث عن
أن التناوب اللغوي ضروري وكأن منظومتنا ألول مرة ستعرفه ،لقد

دورية تدعو إىل تعميم التعليم ابللغة الفرنسية ابلنسبة للمواد العلمية
قبل إقرار هذا املشروع ،لقد تضمن مشروع القانون اإلطار التأكيد
على أن اللغة العربية ستظل اللغة األساسية للتدريس ،لكن ال

ظل نظامنا التعليمي يعاين من واقع التناوب اللغوي ،كرس اللغة
العربية يف التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي ،يف حني أن
التعليم اجلامعي ظل ابللغة الفرنسية ،خاصة يف املواد العلمية ويف

يوضح املشروع كيف سيتم تفعيل وتطبيق ذلك؟ وكيف سيتم
تدريس اللغة العربية ابلتعليم العايل ،وخاصة يف التخصصات
العلمية؟ هل وفرت احلكومة الشروط ،شروط تدريس بعض
اجملازوءات واملضامني ابللغة العربية؟ أين هو التدرج يف تفعيل ذلك

العلوم اإلقتصادية ،وابلتايل فالتناوب اللغوي كما يروج له البعض
ليس واقعا جديدا يف منظومتنا.
السيد الرئيس:

ومراحل البداية؟ إن القانون ال جييب على كل هذه األسئلة ،أين
هو تكوين األساتذة؟ وهل التالميذ والطلبة لديهم القدرات لفهم
اللغة اإلجنليزية يف اإلعدادي مثال .إن احلاجة اليوم ماسة أيضا إىل
تغيري بيداغوجية تدريس اللغات.

السيد النائب من فضلك..
النائب السيد عمر عباسي:
كملت؟ ولقد استطاع فريقنا النيايب أن حيقق مكتسب التعددية
اللغوية عوض الثنائية اليت تكرسها احلكومة مبجموعة من التدابري

وفضال عما سبق ،ال يرقى القانون إىل ما هو متطلب خبصوص
اإلخنراط يف جمتمع املعرفة ،فال زال منطق التلقني واحلفظ والتخزين
حاضر يف روح القانون ،وال يعزز من حس النقد واملالحظة ومتلك
األدوات املنهجية وآليات التحليل وتشجيع اإلبداع لدى املتعلم،
إضافة إىل أن القانون ال جييب عن سؤال جوهري ،كيف ميكن

اليت إختذهتا ،إن النقاش احلقيقي الذي جيب أن خنوضه البد وأن
يركز على مراحل إقرار هذا التناوب اللغوي ،وما هو موقع اللغتني
الرمسيتني يف مراحل التعلم؟ وكيف ميكن ضمان موقع اللغة العربية
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النائب السيد عمر عباسي:

تقوية روح املواطنة لدى املتعلمني؟ وكيف ميكن تعزيز قيم
الدميقراطية واملواطنة التشاركية واحلس املدين واملشاركة يف إعداد
وصناعة القرار التعليمي وتنفيذه؟

شكرا السيد الرئيس،
وهلذا جيب أن منيز بني اللغة العربية وبني سياسة التعريب الذي
حياول البعض جاهدا القيام بتقييمات هلا يف تغييب لسياقاهتا

إن إصالح منظومة التعليم يف بالدان ال ميكن اختزاهلا يف لغة
التدريس ،وواهم من يعتقد ذلك ،وواهم من يدفع وحياول أن خيتزل
مشاكل التعليم يف بالدان يف لغة التدريس على أمهيتها ،مل تكن
يوما اللغة العربية هي املسؤولة عن تدهور التعليم ببالدان كما يزعم

التارخيية ،فمشكلتنا هي أن سياسة التعريب اليت خيوض فيها
البعض عن جهل اليت مت إقرارها مل تكتمل ومل تشمل التعليم العايل،
وحىت الرهان على التدريس ابللغات األجنبية للتمكن من هذه
اللغات هو رهان فشلنا فيه ،فعلى الرغم من تدريس املتعلم ملا

البعض ،ولعل ،يعين ،دراسة دولية هتم تقييم جودة العلوم الرايضية
والطبيعية يف املؤسسات التعليمية ،وذلك من أجل معرفة مدى
متكن األطفال من املكوانت واملضامني اليت تلقوهنا ابلنسبة ملاديت

يناهز  9.11ساعة من اللغة الفرنسية على امتداد مساره
التعليمي ،فإن نسبة كبرية من التالميذ ال يلجون التخصصات
العلمية بسبب الضعف يف اللغة.

الرايضيات والعلوم ،أكدت ذلك ،لقد كانت النتيجة هي أن
املغرب احتل املرتبة ما قبل األخرية على الصعيد الدويل يف هذا
اإلطار ،ولكن خالل الفرتة ما بني  2199و 2197حتسن
ترتيب املغرب يف هذا املؤشر ولو أن لغة التدريس ظلت هي اللغة

فخالفا ملا يصاق من ادعاءات حتميل املسؤولية لللغة العربية يف
فشل منظومة التعليم ببالدان ،فإننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية نعترب أن استعداء اللغة الوطنية جمانب للصواب ،وأن
فشل التعليم مرتبط ابعتبارات أخرى تتعلق أساسا مبشكل
اإلكتظاظ وضعف الوسائل املادية واإلشكاليات املرتبطة ابملوارد
البشرية ،انهيك عن املشاكل املرتبطة ابلتأطري البيداغوجي واملناهج

العربية ،فاملشكل إذن ليس لغة التلقني ،بل يف اجلودة والوسائل
اليت مت توفريها يف إطار املخطط اإلستعجايل الذي رغم عالته
الكثرية ساهم يف حتسني ترتيب املغرب ،كما أن توفري اإلمكانيات
الكثرية للمدرسة املغربية حتسنت ظروف التدريس ،وهلذا جيب أن
منيز بني اللغة العربية وبني سياسة....

املعتمدة ،إن اختزال اإلصالح يف اللغة إمنا حيدث شرخا اجتماعيا
وتطاحنا هوايتيا بالدان يف غىن عنه ،يف الوقت الذي حنن حمتاجون
إىل متاسك إجتماعي وتعدد لغوي وإعطاء الصدارة لللغة العربية،
فاللغة العربية كانت ضحية لسياسة التعريب الغري املكتملة.

السيد الرئيس:
السادة النواب ،ال أدري ماذا يقع ،منذ بداية اجللسة األوىل ،لذلك
حنتارمو املتدخلني وحنتارمو بعضنا ،راه احلضور هنا ماشي لقضاء
أغراض ثنائية ،بكل صراحة ،وهلذا حنتارمو املؤسسة وحنتارمو
النظام الداخلي وحنتارمو بعضنا البعض ،ونستامعو لبعضنا

إن تعميم وتعريب التعليم بدون وسائل النجاح جعلت اللغة العربية
ضحية لذلك ،إذ مل تكتمل على مستوى التعليم العايل ،كما أن
مسلسل تعريب احلياة العامة مل يتم إجنازه وهو ما أدى إىل شرخ
بني مستوايت التعليم ،خاصة بني الثانوي والعايل يف التخصصات

البعض ،واخا ما نكونوش متافقني ،ألن اشنو الغاية من هاد
النقاش كله ،وهو أن نستمع للمواقف اخلالفية ال للمواقف
التأكيدية ،هذا هو ،هذا هو النقاش احلقيقي.

العلمية ،وبني لغة احلياة اليومية ولغة اإلدارة واملرافق العمومية واليت
ما زالت تشتغل ابلفرنسية ،وهو ما أثر على فرص اإلرتقاء
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أتشرف أبن أتدخل إبسم الفريق احلركي ملناقشة مشروع قانون

املعربون يعانون من متييزسليب بل تقهقر
اإلجتماعي وأصبح ّ
إجتماعي ،ومن الولوج إىل مواقع املسؤولية ،سواء يف القطاع العام
أو اخلاص وهو وضع ازداد مع انفتاح املغرب اإلقتصادي،
فالتكوين املهين يف املغرب الذي يعتمد اللغة الفرنسية كلغة تدريس
جيد نفسه متجاوزا بسبب الطلب على املتمكنني من اللغة
اإلجنليزية.

إطار يتعلق ابلرتبية والتكوين ،هذا القانون له أمهيته وراهنيته ،ال
زم فهاذ اللحظة نستحضرو هاذ املنتوج التشريعي اهلام ،وكذلك
التدرج يف تدارسه وجتويديه وحتسينه ،فالبد أن أشكر السيدات
والسادة النواب احملرتمني أغلبية ومعارضة على اخنراطهم وعلى
مسؤولياهتم يف تبين هذا املشروع ،الذي سيؤطر األجيال و سينتقل
بنا من عامل إىل عامل آخر ،والبد أن نشكركذلك ،السيد الوزير،
وتفهمهم ومساعدهتم على تبين
السيدين الوزيرين على اخنراطهم ّ
جمموعة من التعديالت أمثرت هذا املشروع الذي نتدارسه اليوم.

إن اخنراط حزب اإلستقالل يف مشروع إصالح التعليم ينطلق من
ثوابته ومرجعيته التعادلية وفق منطق النقد الذايت ،كما يقول الزعيم
عالل الفاسي رمحه هللا ،ال مجود وال جحود فمبتغى احلزب هو
حتسني ظروف املواطن املغريب ومتكني بناته وأبناء من تعلم يعزز

السيد الرئيس احملرتم،

انتماءهم وهويتهم وحيفظ جتانس مكوانته وميكنهم من أن يعيشوا
يف عاملهم منفتحني عليه وفاعلون فيه ،لذلك السيد الرئيس رغم
قراران اليوم يف الفريق اإلستقاليل هو اإلمتناع عن التصويت نظرا
لألسباب واحليثيات والظروف املشار إليها سابقا ،فإننا سوف

حضرات السيدات والسادة،
إننا ندشن اليوم هبذا املشروع اإلصالحي الكبري للحظة اترخيية
ومفصلية ابمتياز ،حلظة تؤشر لتحول غري مسبوق سيم ّكن البالد

من التوفر على منظومة هيّئت وفق مقاربة ترتكز على إطار
تعاقدي ملزم ،لتضع بذلك حدا فاصال بني مرحلة سادهتا
خمططات وإسرتاتيجيات غري اتبثة ،وال يربط بينها أي خط انظم،
ومرحلة يسودها إطار قار يتسم ابلدميومة واإلستمرارية واإللزام،

نستمر يف العمل مع مجيع مكوانت اجمللس ،وكذلك مع السيد
الوزير بغية الوصول إىل التوافق حول مضامني هذا املشروع يف
الصيغة النهائية له ،شكرا جزيال لكم.
السيد الرئيس:

ويرتكز كذلك على مبادئ معيارية قوامها اإلنصاف وتكافؤ
الفرص بني كافة مكوانت الشعب املغريب ،بني امليسورين واملعوزين
اللي يف حالو واللي ما فحالوش ،هدفها صناعة أجيال تتمتع

شكرا ،شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي
للسيد الرئيس حممد مبديع.

بقدر كبري من التعليم التنافسي النافع املتفاعل ابستمرار مع حميطه
واملفضي إىل التنمية وخلق فرص الشغل وولوج بوابة العوملة من
ابهبا الواسع.

النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس،

السادة الوزراء،

حضرات السيدات والسادة،

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إننا يف الفريق احلركي نثمن عاليا املقاربة التشاركية اليت أطرت
صياغة هذا املشروع ،الذي يتضمن مبادئ جامعة حسمها دستور
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السيد الرئيس احملرتم،

اململكة ،وال سيما يف فصله  7وزكاها مشروع القانون التنظيمي
املتعلق مبراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفيات إدماجها
يف جمال التعليم ،وكذلك مشروع القانون التنظيمي للمجلس
الوطين لللغات والثقافة املغربية الذين وافق عليهما جملسنا املوقر،
فالنقاش الذي خنوض فيه اليوم هو استمرار لنقاش ال يتجزأ ،ال

حضرات السيدات والسادة،
ال نعتقد أبن هذا املشروع يتضمن إقصاءا أو تبخيسا للغتني
الرمسيتني الدستوريتني ،طاملا أنه يؤكد صراحة على اعتماد اللغة
العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة األمازيغية يف
املدرسة ضمن إطار عمل واضح ،إنسجاما مع الدستور الذي
أكد فضال عن ذلك ،على ضرورة تعلم وإتقان اللغات األجنبية
األكثر تداوال يف العامل ،ابعتبارها وسائل للتواصل واإلخنراط

سيما حينما يتعلق األمر ابهلوية ،نقاش جتاوزان فيه الذاتية
واستحضران الوطن واإلنتماء بعيدا عن أي تعصب أو نزوع
ايديولوجي ،معتربين أبن املغاربة ،كل املغاربة سواسية يف وطنيتهم
وهويتهم ولغاهتم ،هذا أمر حمسوم وجممع عليه وال ينازع فيه أي
مغريب أو مغربية.

والتفاعل مع جمتمع املعرفة واالنفتاح على خمتلف الثقافات وعلى
حضارات العصر ،هاذ املشروع تيأكد على العربية كلغة للتدريس
وعلى األمازيغية ابإلضافة للغات أجنبية وما كيح ّددش لغة أجنبية

ومن هذا املنطلق السيد الرئيس احملرتم ،تبلورت قناعتنا اليت
أتسست منذ عقود من الزمن وكانت تشكل حجر الزاوية يف
ثوابتنا ومرجعيتنا املذهبية منذ أتسيس حزب احلركة الشعبية يف
فجر اإلستقالل ،ومل تتحكم يف هذه القناعة أية نظرة إيديولوجية

بعينها ،ابش نقولو راه ماشي احنا اهلدف دايلنا نفرنسو التعليم،
وهاذ الشي اللي جا يف الدستور ما خصنشايت خنلطو األوراق،
ونعطيو صورة للناس ما عندها عالقة ابلقانون ،هاذ الشي كامل
يف مصلحة أوالد املغاربة اللي يف املدينة واللي يف البادية واللي يف
اجلبل كلهم نعطيهم فرص متساوية للولوج إىل عامل املعرفة.

ضيقة أو رغبة تتوخى تسويق موقف شوفيين بغرض املزايدة
السياسية أو اإلستهالك اإلعالمي أو العائد االنتخابوي العابر،
بل كانت قناعة مبدئية تتماثل يف عمقها وبعدها مع املصلحة

حضرات السيدات والسادة،

العليا للبالد ،مصلحة األجيال القادمة ،مصلحة تنمية الوطن،
مصلحة كرامة املواطن املغريب يف البدء واملنتهى.

إن ما صاحب هذا املشروع من عراك إيديولوجي حول تدريس
اللغات ولغات التدريس ،دفعنا إىل التأكيد مرة أخرى يف الفريق
احلركي على مطالبة اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث
العلمي مبوافاة جملس النواب برأي استشاري حول تقييم مدى
جناح جتربة التعريب منذ  .1سنة ،قصد الوقوف احلقيقي على

ورفعا لكل لبس حضرات السيدات والسادة ،فنحن مع اللغة
العربية إسوة ابألمازيغية ابعتبارمهها لغتني رمسيتني للدولة ،نؤكد
على محايتهما وتطويرمها وتنمية إستعماهلما ،ابعتبارمهها رصيدا
مشرتكا جلميع املغاربة بدون استثناء ،وال حنتاج إىل التدليل
والربهنة ،سيما واحلركة الشعبية كانت من األحزاب القليلة املمثلة
يف الربملان اليت كانت هلا جرأة املطالبة إبدراج اللغة األمازيغية يف
الدستور كلغة رمسية ،بينما كان سقف ابقي التيارات احلزبية هو
مطلب اإلعرتاف هبا كلغة وطنية وهي يف وطنها.

مدى جناعة اإلختيارات السياسية السابقة ،لنتفادى إدخال البالد
يف منزلق وفتنة حسمها دستور  ،2199الذي أقر برتسيم اللغتني
األمازيغية والعربية واإلنفتاح على اللغات األجنبية.
السؤال املطروح اليوم ،هل حنن مقتنعون ابلفعل هبذه التجربة اليت
كانت من العوامل األساسية جعلت تعليمنا يف مراتب متأخرة
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امللك حممد السادس نصره هللا ،ومن ورائه كل مكوانت اجملتمع
املغريب.

ابملقارنة مع دول أخرى مماثلة؟ أ ليس من التجين والظلم على أبناء
املغاربة أن يدرسوا العلوم ابلعربية ما قبل اجلامعة؟ ويدرسوهنا بلغة
أجنبية يف املرحلة اجلامعية ،وإال ما الدافع إىل الدعوات املتواترة
لإلصالح خالل العقدين األخريين على وجه اخلصوص ،من
خالل خمططات ورؤى وإسرتاتيجية أثبتت فشلها ،وهل من املقبول

حضرات السيدات والسادة،
إننا اليوم أمام قضية وطنية كربى ترتبط بسؤال جوهري كبري،
حول أي أفق نريد وأي رأمسال بشري نريد؟ وأي مغرب نريد؟ إن
أغلب الدراسات والبحوث والتقارير تؤكد أبن الدول اليت متارس
نفوذا اقتصاداي وسياسيا وعلميا وثقافيا ،أتتى هلا ذلك بفضل
تطور منظومة الرتبية والتكوين وجودة التعليم ،فهل نستمر يف

واملستساغ التطبيع مع اإلحصائيات الصادمة؟ اليت ،خبالصة،
 %.1من الناس اللي كيحصلوا على البكالوراي العلمية تيوجلو
لتخصصات ما كتوافقش مع التخصصات دايهلم األصلي،
وتيمشيو للمسالك دايل القانون والعلوم اإلنسانية،%.1 ،

اجرتار نفس اإلشكاالت ونفس اإلختالالت اليت طبعت هذه
املنظومة ببالدان؟ رغم اجملهودات ورغم حجم اإلنفاق املتزايد على
التعليم ،ابملقارنة مع دول ذات الدخل املشابه.

12%فقط من جمموع الطلبة اجلامعيني مها اللي مسجلني بشعب
علمية ،يف حني أن  %14من الطلبة اللي كيحصلوا على
البكالوراي يف العلوم وكيصطادموا بواقع اللغة و تيبدلوا الطريق و
تيمشيوا املواد العادية؛

السيد الرئيس،
السادة الوزراء احملرتمني،

22 %من الطلبة يغادرون اجلامعة يف سنهم األويل قبل اجتياز
امتحان هناية السنة؛

السيد النائب احملرتم،

و %4.تيغادروا اجلامعة بال ما حيصلوا على اإلجازة ،مرد هذه
الوضعية أساسا وليس وحدها فقط إىل لغة التدريس املعتمدة اليت

قد نتفق أو خنتلف على أسبابه وعوامل التدين الذي تعاين منه
منظومتنا التعليمية ،ولكن ال ميكننا أن خنتلف على علل وأعطاب
هذه املنظومة اليت أمجعت عليها دراسات تقوميية وطنية ودولية،
ولعل أهم خالصات هذه الدراسات تتلخص فيما يلي:

تشكل سببا رئيسيا من بني أسباب اهلدر اجلامعي الذي يثقل
البالد كما تعلمون بكلفة ابهضة ويوسع رقعة البطالة.
وبناء عليه ،السيد الرئيس احملرتم ،فقناعتنا يف الفريق احلركي

-غياب سياسة لغوية واضحة ومنسجمة للمنظومة؛

هبذا القانون راسخة ،ألنه حيمل بني طياته مشروعا إصالحيا
جمتمعيا ابمتياز ،مشروع يهم مجيع املغاربة قبل أن يكون مشروعا

ضعف مكتسبات التحصيل الدراسي يف اللغة العربية ،انهيكعن اللغات األجنبية ،اليوم الوليدات ال عربية وال لغات أجنبية،
تلفو بكل صراحة؛

حكوميا أو قطاعيا أو حزبيا الرتباطه الوثيق بورش مهيكل
ومستقبلي ،يروم إصالح وجتديد املدرسة املغربية اليت تعترب الركيزة
األساسية لتنمية الرأمسال البشري ،كمدخل لتحقيق التنمية جبميع
أبعادها االقتصادية واالجتماعية وحقوهلا اجملالية ،إلرساء أسس

وجود شرخ لغوي عميق بني التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي؛-اصطدام وتيه على مستوى التعليم العايل.

واعدة لنموذج تنموي جديد وفق ما يصبو إليه صاحب اجلاللة

38

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

إن الفساد اللغوي له انعكاسات أكيدة ومباشرة على حتقيق

وثيقة مرجعية للتعليم ،وجييب على العديد من اإلنتظارات

جمموعة من أهداف املنظومة ،واملتعلقة على وجه اخلصوص بتملك
املعرفة وتنمية الثقافة الوطنية واإلنفتاح على الثقافات األخرى
وحتقيق اإلندماج يف احلياة العملية.

والتحدايت .فهو يعترب مبثابة خارطة طريق ابلنسبة للعديد من
القضااي ذات اإلرتباط ابلتعليم .وابلتايل فال ميكن اختزاله يف متاهة
تعليم اللغات ولغة التعليم فقط،

حضرات السيدات والسادة،

السيد الرئيس:

أحيلكم يف هذا الصدد ،على إحدى خالصات نتائج اإلختبارات
الدولية ،وضمنها اختبار االجتاهات يف الدراسات الدولية
للرايضيات والعلوم ،املعروف اختصارا إبسم ، TIMSSحيث

السيد النائب...السي وهيب
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:
بل يتضمن خطة إسرتاتيجية حمكمة تتضمنها مادته الثالثة

خلصت إىل أن أداء التالميذ املغاربة ضعيف وغري كاف .التالميذ
املغاربة مستواهم ضعيف وغري كاف.

ابألساس .فال جيب أن ينسينا النقاش حول اللغات ما أتى به
القانون اإلطار من رافعات أساسية ،أذكر منها على اخلصوص:

السيد الرئيس احملرتم،

-اجملانية املرتبطة ابإللزامية ،ال سيما التعليم األويل؛

حضرات السيدات والسادة،

تشجيع متدرس الفتيات واألطفال يف وضعية إعاقة أو يفوضعيات خاصة؛

إن التحكم يف اللغات وخاصة األجنبية منها وبلورة دميقراطية
لغوية ،يعترب حتداي مركزاي للسياسة اللغوية .وهنا أؤكد للمرة الثانية،
أن أبناء املغاربة سواسية ،والبد أن حيظوا بفرص متكافئة يف
اكتساب اللغات ،ويف ولوج فرص الشغل ويف اإلرتقاء

إقامة جسور بني التعليم والتكوين املهين املفضى إىل سوقالشغل ،ابإلضافة إىل تشجيع البحث العلمي والتقين واإلبتكار
واعتماد منوذج موجه حنو الذكاء والتصدي للهدر واالنقطاع
واألمية إىل آخره.

اإلجتماعي .ال أن يقتصر األمرعلى ذوي اإلمكاانت املالية ،الذين
يدرسون أبناءهم يف التعليم اخلاص ويف البعثات اخلارجية ،بل البد
أن حيظى كل أبناء البادية وأبناء اجلبل والفقراء وأبناء املداشر وأبناء
مغاربة العامل ،بنفس احلظ يف التعليم .أقول أبناء جاليتنا ابخلارج،

السيد الرئيس احملرتم،
إنه مشروع لكل املغاربة .مشروع للمستقبل .مشروع سيضع البالد
حتما على سكة التقدم واإلزدهار والنماء .مشروع ملغرب يعرف
من أين أتى وإىل أين يسري؟

فال ميكن للمغرب أن يستمر يف السري يف إيقاعيني متباينني،
تتجلى فيه الفوارق يف كل شيء ،مبا فيها التعليم الذي يتعني أن
يسمو فوق الفوارق واالختالفات.

من هذا املنطلق ،نؤكد أبن هذه املناسبة التشريعية ،غري املسبوقة

السيد الرئيس،

اليت حنظى فيها بشرف مناقشة هذا املشروع واملوافقة عليه ،تتطلب
منا مجيعا ،حكومة سواء احلكومة كمدبر ومنفذ للسياسة العامة
أو من موقعنا كمشرع ومراقب ومضطلع لتقييم هذه السياسات.

إن هذا املشروع الذي واكبه نقاش جمتمعي واسع ،جيسدوحيوية
اجملتمع إزاء القضااي املصريية للبالد .وابلتايل فإنه يشكل حبق،
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السيد الرئيس:

مسؤول يهم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ببالدان ،يف
ظل واقع تعليمي جيمع على ضرورة إصالح خمتلف اجلوانب
املرتبطة به .البد من التذكري بداية أبن املسار الذي قطعناه طيلة
هذه املدة كان مترينا دميقراطيا حبق ،ألننا عملنا مجيعا على أن
نبحث على نص متوافق حوله ابلنظر ألمهيته وحىت ال يكون

شكرا السيد الرئيس.
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:
شكرا لكم على إصغائكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.

بطبيعة احلال موضوع مزايدات سياسية يف الالحق ،رمبا مل ننجح
يف ذلك ،ورمبا نتساءل هل كنا نبحث عن اإلمجاع عبثا؟ لكننا
نعتربه مترينا دميقراطيا جيب أن يؤخذ بعني اإلعتبار وهذا أمر

السيد الرئيس:
شكرا ،ابسم الفريق اإلشرتاكي املتدخل األول السيد الرئيس
شقران أمام.

أساسي ،لكن وحنن بصدد هذا النقاش كنا أنمل أن ال تزيغ قاطرة
التحليل والتفكري والنقاش عن جوهر اإلصالح واملراد منه وواقعيته
حاضرا ومستقبال.

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:
مساء اخلري،

كنا نتمىن أال تطفو على السطح ومن جديد تلك العقليات
الصادئة أكررها العقليات الصادئة اليت تتوهم امتالك احلقيقة
وتوهم املواطنات واملواطنني أبن متت مآمراة حتاك يف اخلفاء ،واحلال

السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب والوزراء والنواب احملرتمني،

أن ما خفي وراء خرجات البعض كفيلة بكشف من آتمر ويتآمر
على مستقبل الوطن واملواطن منذ عقد أو عقدين أو قرن أو قرون
من الزمن ،إذ مبجرد املصادقة على املشروع يف اللجنة تعالت

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي يف هذه اجللسة
التشريعية املخصصة للمصادقة على مشروع القانون اإلطار رقم
 79.91املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وهي
حبق جلسة اترخيية ومتميزة كوهنا هتم مشروع قانون هو يف العمق
خريطة مستقبل بالدان عرب منظومة الرتبية والتكوين والبحث

األصوات بشكل ممنهج ومدروس للتشكيك يف مضامينه
واألهداف املنتظرة منه ،واختزلت األمر يف نقطة ال اثلث هلما ،ما
وصف ابلفرنسة واحلديث عن ضرب جمانية التعليم ،رغم أنه فيما
يتعلق مبجانية التعليم حسم األمر منذ اإلجتماع األول ،ألنه كانت

العلمي ،خارطة تكوين مواطنات ومواطين الغد ،خريطة مدرسة
وطنية جديدة منفتحة على العامل ومفتوحة أمام مجيع أبناء هذا
الوطن مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،كل الفرص من التعليم األويل

هناك اجتماعات مطولة حبثا عن نص متوافق حوله ،املسألة دايل
جمانية التعليم حسمت يف اللحظة األوىل ،وكان احلديث عن
الفرنسة وعن اللغة وعن اهلوية وعن الثقافة املغربية وقامت تلك

إىل حلظة تتويج املسارات اجلماعية والفردية متمثلة يف اإلرتقاء
ابلفرد وتقدم اجملتمع كهدف أساسي.

األصوات بنهج أسلوب التخوين ورمي اآلخر ابلتبعية لإلستعمار،
وغري ذلك من السلوكات الظالمية املغيلة يف التطرف ونشر
الكراهية بتحريف احلقائق وتضليل املواطنات واملواطنني ،نكرر ما
قاله الشهيد عمر بنجلون التضليل هو أخطر أنواع اإلرهاب،

السيدات والسادة،
سأتطرق فقط لبعض اجلوانب احمليطة ابلنص على أن تعود السيدة
النائبة بنسهلي إىل املضمون الحقا ،والبد وحنن بصدد نقاش وطين
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ونتساءل نتساءل ما الذي أزعج هؤالء؟ هل أزعجهم ذلك

ولكنها تسري على مجيع اللغات ،إمنا اللغة مظهر من مظاهر

البحث عن التوافق؟ هل أزعجهم أننا استطعنا أن خنرج بتصويت
صوت فيه اجلميع لصاحل النص ابستثناء فريق واحد صوت
ابإلمجاع ابإلمتناع؟ ونتساءل هلؤالء؟ إلن األمر ليس ابلشكل اهلني
الذي ميكن أن منر عليه مرور الكرام ،األمر يتعلق مبعركة ثقافية هلا

االبتكار يف جمموع األمة أو ذاهتا العامة ،فإذا هجعت قوة اإلبتكار
توقفت اللغات عن مسريها ويف الوقوف التقهقر ويف التقهقر املوت
واإلنداثر ،إذن فمستقبل اللغة العربية توقف على مستقبل الفكر
املبدع الكائن أو الغري كائن يف جمموع األمم اليت تتكلم اللغة

جذور اترخيية أي مواطن نريد لبالدان؟ هل نريد للمواطن ذلك
القالب الفارغ الذي نشحنه مبا نشاء يف اللحظة اليت نشاء خدمة
للمشروع الذي خيدم مصاحلنا أم نريد ذلك املواطن الذي يفكر

العربية ،فإذا كان ذلك الفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيما
كماضيها وإذا كان غري موجود فمستقبلها سيكون كحاضر
شقيقتيها السوراينية والعربانية ،حنن هبذا املشروع اإلطار نبحث

وحيلل ويناقش ويشك وينتقد وخيتلف وحيب ويسلك الطريق الذي
يرضي ضمريه وفقا لرتبية وطنية مواطنة تضع الصاحل العام فوق كل
اعتبار.

عن الفكر ،لكي يفكر هذا املواطن ،لكي يبدع ،لكي يبتكر،
لكي خيرتع ،آنذاك ستتقوى اللغة العربية ،شكرا.
السيد الرئيس:

احلال أن هناك من يريد أن يفكر و يقرر بدل املواطن وحنن
يف بالد يف دولة املؤسسات ،هاد البالد راه عندها مؤسسات
كتحميها حمصناها من مجيع اجلوانب كاين مؤسسة أمري املومنني،

شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة للسيدة النائبة السعدية بن سهلي.
النائبة السيدة السعدية بن سهلي:
السالم عليكم،

كاينة املؤسسات الدستورية ،احملكمة الدستورية ،كاين الربملان،
كاين احلكومة ،كاين القضاء ،كاين مؤسسات كتحمي هاد
البالد ما كانيش جيي شي وحدين ويتكلموا وكأننا عايشني يف

السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،

واحد يف ال دولة ،حنن نعيش يف دولة املؤسسات واللي انضلوا
منها جمموعة من الوطنيني الكبار ،وحىت اإلستقالل الذي حازه
املغرب كان بفضل احلركية الوطنية احلركة الوطنية بفضل نضاالت،
بفضل رجاالت ونساء ،هاد الرجال ملي خدى املغرب االستعمار

كان بودان أن تسعفنا هذه النسبية يف وقت كاف لكي نديل برأينا
كما خضنا النقاش الساخن داخل اللجنة.
يشرفين أن أواصل الكلمة بعد تفضل السيد الرئيس ابستهالهلا يف
مناقشة القانون اإلطار  .79.91أوال كنأكد كفريق اشرتاكي،
على أمهية هذه احملطة املفصلية يف املسار اإلصالحي للمنظومة

هم اللي خداوا واحد القرارات دايل أن الفتاة تدخل للمدرسة
تقرى ،وخداوا القرارات دايل يتعلموا اللغات ،وداروا مجعيات
وطنية ابش ترىب فيها الناشئة ،ألهنم كانوا يبحثون عن مواطين الغد،

برتاكماته وإخفاقاته وإجنازته ،وحنا عايشنا هاد اللحظات ،عايشنا
اللحظات النضالية املريرة دايل نساء ورجال التعليم ،ملي كان
مطلب اإلصالح هو جزء من مطلب دمقرطة الدولة واجملتمع،
هاد الشي ماشي غريب علينا ،ولكن كنعيش هاد اللحظة بواحد

وحنن من خالل هذا القانون نبحث عن مواطن الغد ،ألن هناك
خلل اليوم ،حىت ال أطيل جيب أن نؤكد على األمر ،ألن هناك
من يتحدث عن لغة كثريا وأان غناخذ غري واحد املقولة بسيطة
خنتم هبا هي دايل جربان خليل جربان هو يتحدث عن اللغة العربية

اإلنتعاشة كبرية ،ألننا كنعتربوها أهنا فعال حلظة اترخيية فارقة ،اللي
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وضعاتنا أمام قانون إطار عندو الطابع اإللزامي وعندو الطابع

إذن فأان تنعترب أبن هاد املسألة خصها تكون ،بغض النظر،

التشريعي .وحنا كلنا دائما كنطالبو أبن هاد القانون خص خيرج
من النزوات السياسية األحادية ،ومن التقلبات الظرفية ومن
احلساابت الضيقة.

مدرسة تصبح فضاء جاذب لكل أبناء املغاربة ،شوية د االحرتام،
مدرسة تكون فضاء جاذب لكل أبناء املغاربة ،كيفما بغاو يكونو،
فقراء ،تكون عندها واحد ، la mixité socialeوواحد
متازج إجتماعي ،حيسو فيها ابلطمأنينة وابلراحة ،و أبهنا فعال أهنا

إذن على هذا األساس ،اعتربان أننا ندشن ملرحلة اترخيية جديدة،
يف اتريخ اإلصالح وتعاملنا وتعاطينا إبجيابية مع اإلصالح من
منطلق اعتبارات كثرية:

تسثمر ،هنا غنقولوا نستثمر ،نستثمر يف العنصر البشري ،يف
مؤهالته ،يف وجدانه ،يف مشاعره ،يف عقله ،يف حسه ،هذا هو
اإلستثمار الفعلي ،ماشي أننا نديروا واحد الناشئة منطية ،ما

أوال :كناخذو بعني االعتبار أن كل إصالح كيفما كانت طبيعته

كتعرف ال نقد وال حتليل ،وما عندها ال استقاللية وال إبداع وال
إبتكار.

ونوعيته ،له زمنه ،له إيقاعاته ،له سياقه ،له مراحله اليت يقطعها،
له رجاالته ونسائه .واليوم حنن أمام قانون إطار كبري ،صعيب أننا
خنتازلو كل املقتضيات دايلو يف املادة  2أو املادة  ،.9وامسحو
يل األخوات اإلخوان يف األغلبية ،هذا قانون جا شامل ،ألن

إذن فهاد اإلطار ،كنعتربو كذلك على أن ضرورة القطع ،كما
قلت ،مع املقارابت اإلصالحية السابقة ،واعتبار أن هذا اإلصالح
واحنا كان عندان أمل أن كل شي كان كيدافع على أن هاد
اإلصالح هوشأن جمتمعي ،وهو مبثابة تعاقد جمتمعي ،وكان أملنا

القوانني اللي جات أو اإلصالحات املتعاقبة واللي احنا عشناها
كانت إصالحات انتقائية شوفينية ،تقليدانية ،وخدات قرارات،
منها قرار التعريب اللي كان قرار ارجتايل واللي رهن أجيال كبرية،

كبريا أن يتحقق اإلمجاع .ملا ال؟ وأن يتحققه التوافق دون تردد
ودون ارتياب يف إطار احرتام املواقف واحرتام املرجعيات واحرتام
اآلراء ،لذا احنا يف إطار الدميقراطية البد أننا نصونوها وأننا نضجو

وكان عندو واحد النتائج وخيمة ،وأان كنت أستاذة ،وكنت
كنعرف أشنو كانو كيعانيو األساتذة آنذاك ،من العربية أو من
الفرنسية إىل العربية.

شروط تطويرها إذن اعتبار كذلك هادي من املنطلقات األساسية
هي أن املتعلم حجر الزاوية لكل إصالح واملوارد البشرية ،شوف
إال ما هتميناش ابملوارد البشرية بنساء ورجال التعليم ابإلداريني
ابملديرين وبكل األطر اإلدارية وعطيناهم كل اإلمكانيات وكل

هاد القانون هضر على تعددية لغوية ،إذن فأان تنقول على أن
حنا هاد القانون كيتطلب مننا التسلح ابجلرأة ،اباللتزام األخالقي،
ابلنضج الفكري ،ابستحضار انتظارات املغاربة القوية ،ألهنم
تكواو بفشل املدرسة ،تكوات جيوهبم بدروس الدعم اللي
كيقدموها ألن املدرسة العمومية مسكينة فشلت ومل تعد تؤدي
أدوارها ال الرتبوية وال اإلجتماعية وال القيمية وال األخالقية ،واللي

املؤهالت فهاد اإلصالح ما غاديش ينجح ألن اإلصالحات
السابقة مل يتم إشراك هذه الفئة الفاعلة ووقف اإلصالح عند ابب
املدرسة.
اليوم مشروع القانون يفتح هذه اإلمكانية وهذا عالش تنقولوا على
أن ما خصناش خنتزلوه ألن كل املقتضيات دايلو كانت إستجابة

حنا كنا الثمرة دايهلا ،وأان أعتز هبذه املدرسة ،وابألساتذة
اللي رابوان واللي نشأوان واللي مكننوان من القدرات واملؤهالت
الفكرية واملعرفية واألخالقية ،وأان أعتز هبذه املدرسة ،اللي
احنا كنأملو أننا نعيد هلا االرتقاء ونعيد هلا اإلشراق.

جملموعة من املطالب وهنا أكدان كفريق اشرتاكي أننا اجملانية خط
أمحر ،أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان وهاد الشي اتفقنا
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عليه وماكانش فيه نقاش ،واستجاب السيد الوزير والطاقم والوزراء

بشرية واللغات قد تتطور وقد ال تتطور ،اللغة العربية كانت لغة

اللي معنا يف وزارة الرتبية ،استجابوا هلاد املطلب ألنه هذا مطلب
منصهر عند املغاربة ،ما ميكنش أنه ما تكونش اجملانية واحنا
كنشدوا اجلودة.

العلم وكانت لغة الفلسفة ملي كانت احلضارة العربية مطورة ،ولكن
احنا تنعتربوا على أن اللغة العربية واللغة األمازيغية لغتان رمسيتان
ألهنما مرتبطتان بوجودان وحضارتنا وممتداتن يف التاريخ ،ولكن
احلاجة ماسة وضرورة للغة األجنبية وابلتايل حنن نصوت إجيااب
ونصادق على هذا القانون اإلطار ،وشكرا.

إذن فاعتربان على أن املوارد البشرية هي ركيزة أساسية لتجسيد
اإلصالح وابلتايل حذفنا التعاقد ما يبقى حىت واحد يلعب
ابلتعاقد ،اجملانية كاينة التمويل خاص الدولة تتحمل مسؤوليتها يف

السيد الرئيس:

ضمان كل ضماانت دايل التمويل دايل حد هاد اإلصالح
واستدامته وهذا هو األمل دايلنا وترافعنا بقوة على هاد مشروع
القانون عالش؟ ألن فعال كانت إرادة عليا كبرية ،إرادة عليا اللي

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية للسيد النائب مجال بنشقرون كرميي.
النائب السيد كمال بنشقرون كرميي:

جعلت أقرت الرؤية اإلسرتاتيجية واحد احلاجة بغيت نقوهلا الرؤاي
االسرتاتيجية راه مت التصويت عليها يف اجمللس األعلى للتعليم
وحضات ابإلمجاع متا هاداك اإلطار كان عندو سياقو ،ولكن ملي
حتالت علينا حىت احنا من حقنا أن نبديوا ابلرأي دايلنا أننا نغنيوا

السيد الرئيس احملرتم،
السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أننا جنودو وإال كنا جنيبوا ديك الرؤية اإلسرتاتيجية ونقوهلا دوزي
كاملة.

يطيب يل أن أساهم إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية يف
املناقشة العامة ملشروع قانون اإلطار رقم  ،91.79هذا املشروع
الذي يتعلق إبصالح منظومة الرتبية والتعليم ببالدان واإلرتقاء

إذن فالعالقة ما بني الرؤية اإلسرتاتيجية وبني القانون اإلطار هي
عالقة تطابق ما بني اإلختيارات والتوجهات واليت جاءت هبا الرؤية
هنا كان تطابق ولكن كان تطابق نسيب ابلنسبة لبعض اإلجراءات

ابلبحث العلمي الذي نعتربه مشروعا ابلغ األمهية يف بالدان ،اعتبارا
للمكانة اليت خنصصها لقضية الرتبية والتعليم واليت جسدت وجتسد
ابلنسبة لنا يف التقدم واالشرتاكية أوىل األولوايت من أجل بلوغ

وبعض املضامني ومنهم املادة  2واملادة  .9من حقنا على أننا
نعيدو النظر وفق مؤشرات ،وفق معطيات ،وفق رهاانت ،وفق
متطلبات ،هذه رؤاي اسرتاتيجية عندها مدى متوسط ومدى بعيد

اإلصالح احلقيقي والعميق الذي تتطلع إليه خمتلف الفئات
اإلجتماعية بوطننا السعيد يف هذا الورش اجملتمعي املهيكل،
ابعتماد مقاربة مشولية تستوعب خمتلف اجلوانب واألبعاد املتعلقة
به..

وابلتايل كان من الضروري أننا نتبناوا مقاربة لغوية ألن الواقع املغريب
هو واقع فيه التعددية وهذا راه مكسب واعتربان على أن الدستور
حسم يف العديد من القضااي ،الدستور حسمفي قضااي تتعلق
ابهلوية الوطنية ابللغات ،ابحلقوق والواجبات واالنفتاح عن الكون

السيد الرئيس:

وابلتايل فإنه ما كانش ضروري أننا خنوضوا يف سجاالت عقمة،
ما كانش ضروري أننا نديرو احنا حراس املعبد ،اللغات هي ظاهرة

اجللوس من فضلكم ،ونستمعو للسيد النائب الذي يتدخل إبسم
اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية.
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النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

واستثمار كل اإلمكانيات والفرص املتاحة بذكاء ويقظة من أجل
حتقيق التعبئة اجملتمعية الشاملة ،التعبئة الشاملة جلميع الفاعلني
اإلقتصاديني واإلجتماعيني وعلى رأسهم مجعيات أمهات وآابء
وأولياء التالميذ والتلميذات وتبويئها املكانة اليت تستحقها من
أجل حتقيق اإلخنراط الفعلي والفعال للجميع يف ديناميات
اإلصالح ملواكبة األوراش اإلصالحية الكربى اليت تعرفها بالدان؛

شكرا السيد الرئيس،
إننا اليوم أمام رهان كبري وحتدي قوي سيمكننا مجيعا من جتاوز
األزمة واخلروج من دوامة اإلصالح ودوامة إصالح اإلصالح اليت
ختبطت فيها بالدان منذ البداية األوىل لسنوات اإلستقالل،
إصالح يركز ابلضرورة على إعادة االعتبار من جديد للمدرسة
العمومية وإرساء دعاماهتا عرب تعليم متوازن جماين جيد ودامج
جلميع الفئات اإلجتماعية ،وبلوغ التالقح اإلجتماعي واإلندماج

السيد الرئيس احملرتم،
إننا أمام حلظة حامسة ومفصلية يف اتريخ بالدان من أجل إرساء
دعائم هذا اإلصالح اهليكلي الطموح عرب هذا القانون اإلطار
الذي نثمن كافة مضامينه إلعادة الثقة من جديد وتضمني اجلدية
الالزمة يف املدرسة العمومية املغربية ،ومن هذا املنطلق فقد تعامل
حزبنا وما يزال من داخل املؤسسات كقوة إقرتاحية جبدية من أجل
الصناعة العقل البشري؛

الطبقي املنشود الذي فقدانه بفعل سياسات عمومية غري جمدية
نتيجتها تكديس بنات وأبناء الطبقات اإلجتماعية الفقرية واهلشة
يف مدارس عمومية تفتقر ملقومات احلياة التعليمية السليمة ،يف
مقابل متتيع احملظوظني اقتصاداي واجتماعيا من فرص تعليمية بديلة
عرب قطاع خاص ،جنده ولألسف الشديد غري مواطن ،وال بد من
مراجعة شاملة له على كل املستوايت ،قطاع خاص ابت يستنزف
جيوب اآلابء واألمهات ،فأصبحنا أمام قطاع جتاري مفتوح

أيتها السيدات،
أيها السادة،

لتبضيع وتسليع التعليم لألسف الشديد دون أن نعي ،دون أن
نعي متاما خطورة تكريس هذه الطبقية التعليمية ،اليت انهضناها
كيسار تقدمي حداثي منذ انبثاقها واليت أفرزت لألسف الشديد

صناعة العقل البشري اليت ستؤهلنا لكي خنطو خبطوات بثبات إىل
التنمية املنشودة على كافة األصعدة إىل خلق فعل اقتصادي
تنموي يقاوم مظاهر الفقر والتخلف واألمية وينهض مبجتمعنا
ويطوره على كافة األصعدة ويف خمتلف اجملاالت ،وهذا ما يؤكد
جدية ومصداقية إسهامنا يف التقدم واإلشرتاكية وتفاعلنا الناجع

تفككا واحنالال اجتماعيا أدى إىل توسيع بناء السجون وخلق
سجون جديدة دون معاجلة قوية ألصل الداء.
إن اإلصالح احلقيقي هو الذي سيبىن على مدخالت قوية
ويفرز خمرجات تالمس خمتلف الفئات اإلجتماعية مرتكز على
مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص واجلودة وعدم التمييز عرب تعليم
متشبع ابلفكر الدميقراطي واحلداثي والتنويري ،مع اإلستثمار

السيد الرئيس احملرتم،

األمثل والناجع ملقومات اهلوية الوطنية املتعددة واملتنوعة واالنفتاح
على احلضارات الكونية ،وكذا مراجعة كل الربامج واملناهج
واإلعتناء أبوضاع املؤسسة التعليمية ووضعية املوارد البشرية

نثمن يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية اإلرادة القوية اجلماعية
إلصالح التعليم اليت انبنت على مقتضى الفصلني اخلامس
والواحد والثالثني من دستور  ،2199دستور مملكتنا املتقدم هذا

مع انشغاالت وقضااي املواطنني ابإلنغماس العميق يف تربة اجملتمع
املغريب الذي ننتمي إليه ونتشرف حبمل مهومه وانشغاالته؛
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والذي جسدته اخلطب امللكية السامية والرؤية اإلسرتاتيجية

هذا املشروع وجندد اخنراطنا فيه لتمكني بالدان من إطار قانوين،

 21.1 2197إلصالح منظومة الرتبية والتكوين اليت أقرها
جاللة امللك حممد السادس نصره هللا ،ودعا إىل حتويلها إىل
اختيارات كربى جسدت يف قانون إطار الذي نعتربه اليوم جتسيد
لتعاقد وطين ملزم وسيلتزم به اجلميع عرب إرساء مبادئ وتوجهات

فاحلاجة ماسة لإلصالح وال ميكن أن ينجح أي مشروع تنموي
دون إصالح حقيقي للتعليم ،فال دميقراطية وال تنمية دون تعليم
يف املستوى ،حيث يعترب وسيلة أساسية ومركزية لتحقيق النموذج
التنموي املنشود ،وهلذا ،فإننا نتطلع ،فإننا نضع هذا املشروع يف

وأهداف أساسية لسياسة الدولة واختياراهتا اإلسرتاتيجية يف هذه
املنظومة التعليمية األساسية وآليات حتقيقها على أرض الواقع،
ومن هذا املنطلق وارتباطا مبرجعيتنا الفكرية وهويتنا وإلتزاماتنا

صلب النموذج التنموي البديل الذي نقرتحه ،منوذج يضع اإلنسان
يف قلب العملية التنموية عرب اإلستثمار يف الرتبية والتكوين ،منوذج
ميتلك واإلقدام واجلرأة يف التعاطي مع امللفات احلارقة بشجاعة

املبدئية وبناء على حتليل عميق لواقع املنظومة تفاعلنا إجيابيا مع
هذا املشروع ،وجندد اخنراطنا فيه لتمكني بالدان من إطار قانوين،
ماشي معقول السيد الرئيس ،ماشي معقول ،ماشي معقول ،حنن
نستمع إليكم ،وحنن آخر املتدخلني ،عيب...

عرب اإلخنراط اجلماعي لبناء الوطن على أسس جديدة تعيد الشعور
ابلثقة واإلنتماء والكرامة.
السيد الرئيس،
لقد سامهنا حبس وطين عايل يف خمتلف مراحل النقاش الذي هم

السيد الرئيس:

هذا املشروع منذ البداية ،وأكدان يف مجيع حمطاته على أنه مهم
للغاية و سيجيب عن الواقع املتأزم وسيعاجل أعطاب منظومتنا
الرتبوية التعليمية ،وقلنا أنه ،وقلنا أنه ال ميكن اختزاله اختزال هذا

واصل واصل سي بنشقرون...
النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

اإلصالح يف مسألة التمويل ولغة التدريس على الرغم من أمهيتها
هذا كله ،فبخصوص مسألة التمويل يؤمن حزبنا ابلدور احملوري
للدولة ومبركزية حتقيق اإلندماج اإلجتماعي ،فالتعليم شأن للدولة
وهي اليت عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيه ،ضد أي ضرب

شوية االحرتام...
السيد الرئيس:
السيد النائب ،شكرا.
النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

ملبدأ اجملانية الضامن لإلرتقاء اإلجتماعي لبنات وأبناء الطبقات
اإلجتماعية؛

السيد الرئيس:

وهلذا ،أكدان مرارا أنه ال تنازل على هذه اجملانية حيث نعترب
اإلستثمار يف الرتبية والتكوين يؤدي تلقائيا إىل حتسني مستوى
تنافسية اإلقتصاد الوطين على خالف ما ذهب إليه خمطط التقومي

ومن هذا املنطلق
شي شوية دايل االنصات ،شوية دايل اإلنصات.

اهليكلي املشؤوم وبعض احملاوالت اليت تسعى إىل تسليع وتبضيع
التعليم ،فتمويل التعليم يتطلب تعبئة شاملة لكل الفاعلني من
الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية والقطاع اخلاص

النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:
ومن هذا املنطلق وارتباطا مبرجعيتنا الفكرية وهويتنا وإلتزاماتنا
املبدئية،وبناء على حتليل عميق لواقع املنظومة تفاعلنا إجيااب مع

متويل متعدد الروافد كركيزة أساسية لإلصالح عرب فتح الباب أمام
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فعل تشاركي تطوعي مسهم لتوفري اإلمكانيات الالزمة ملدرسة

واحلكومة وجهان إلرادة واحدة ،إرادة التغيري ،إرادة إصالح هذه

مؤهلة يف مستوى التطلعات ،وهي دعوة صادقة النفتاح املدرسة
العمومية على حميطها اإلجتماعي واإلقتصادي لبلورة فعل ثقايف
مجاعي جمتمعي إرادي ميكن أبناء الفقراء كما أبناء األغنياء من
اإلرتقاء اإلجتماعي ،وتغيري األوضاع ،ميكن من تغيري أوضاعهم
من سيء إىل حسن ومن حسن إىل أحسن؛

املنظومة ،إصالح منظومة الرتبية والتعليم ملا فيه اخلري لبالدان ،وهذا
الورش األساسي الكفيل اليوم وهو مشروع اإلطار أبن مينح
اإلمكانيات الواسعة للشروع اجلدي يف إعادة اإلعتبار ملكانة
املدرسة العمومية خاصة وأن هذا الورش اإلصالحي الوطين املرتكز
اليوم على مبادئ ودعامات أساسية حيتاج إىل عشرات النصوص
والتدابري األخرى املصاحبة خالل املراحل الالحقة.

أما ابلنسبة ملسألة اللغة ،فأؤكدان على أنه جيب التعاطي معها وفق
مقاربة مشولية منفتحة تستحضر اإلستثمار األمثل ملقومات اهلوية
الوطنية املتنوعة واملتعددة ،إستعمال اللغة العربية بصفتها لغة
التدريس وتكريس الوضع الدستوري للغة األمازيغية بصفتها لغة

هلذا وابلنظر إىل ما حنمله من فكر تقدمي حداثي وقوة اإلقرتاحية
وإبرادة مجيع الفرقاء السياسيني يف بالدان من أجل أن جنعل
الشعب املغريب يثق يف املدرسة العمومية ،أبن يكون هناك تالقح

رمسية للدولة ورصيدا مشرتكا جلميع املغاربة بدون استثناء مع
ضرورة اإلنفتاح على خمتلف اللغات األجنبية األكثر تداوال على
املستوى التقين والعلمي ابلعامل ،ومتكني األجيال الصاعدة من
متلك ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية واإلندماج يف

ثقايف واجتماعي ،أبن نصل إىل املبتغى املنشود يف إثبات الذات
اجلماعية يف تربية الناشئة ،يف تعزيز الوطنية الصادقة ألجيالنا
وانشئتنا ،حنن ساعني وسعينا راشد وهلذا سنصوت إبجياب على
هذا النص وسننخرط فيه من أجل البلورة والتطبيق ،وشكرا لكم
مجيعا.

الشغل ،حيث أننا ال نقبل ولن نقبل أن تكون اللغة أداة للتمييز
بني التلميذات والتالميذ يف الولوج إىل التعليم ويف الشغل املنتج؛

السيد الرئيس:

أما ابلنسبة للموارد البشرية يف قطاع التعليم ،فقد أكدان دائما
ونؤكد على ضرورة االعتناء هبا ومبكوانهتا وفئاهتا ال سيما من حيث
إستقرارها اإلجتماعي والوظيفي والرتقى اإلجتماعي واإلهتمام

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.
النائب السيد عمر بالفريج:
السالم،

ابخلدمات اإلجتماعية هلا ،ودعوان وحرصنا وعملنا مبسؤولية وطنية
عالية إىل وضع هذا اإلصالح الشامل والتعاطي معه بنفس تنموي
جديد كمشروع مهيكل ،يرتبط بتكوين مواطن الغد وهي مناسبة

حتية للجميع،
شحال من مرة يف هاد سنتني ونصف وما كنسمع أبن ما خص
يكون مزايدات سياسية حول التعليم ،ابلنسبة ليا هذا مفهوم
خاطئ للسياسة والدميقراطية بصفة عامة ،فالسياسة والدميقراطية

حنىي فيها مجيع عضوات وأعضاء جلنة التعليم والثقافة واإلتصال
وكل اجملهودات اليت تفرعت عن للجنة الفرعية أو اجتماع الرؤساء
يف إجياد حل مجاعي من أجل بلوغ اإلمجاع الذي أنسف على
عدم بلوغه ،وهي مناسبة أيضا حنىي فيها السيد الوزير على جتاوبه

هي علم تدبري اإلختالف السلمي وابألخص االختالف يف
املواضيع حول املواضيع اجلوهرية والكبرية ،واش كاين شي موضوع
أهم من التعليم وتربية األجيال القادمة؟ ابلنسبة ليا الّ ،فبالتايل

وتفاعله الدائم وعلى إنصاته وجتاوبه مع خمتلف التعديالت
وخمتلف اآلراء اليت كانت دائما مبنية على أن جنعل من الربملان
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خاصنا نقبلو اإلختالف السياسي والتوجهات واحلساسيات

مقرتحات ملسامهة األغنياء من أجل النهوض ابلتعليم كترتفض،

املختلفة حول التعليم يف املغرب ،كاينة ،هاد احلساسيات كاينة
موجودة يف اجملتمع ،صحيح أبن هذا احلساسيات ما مثالش مزاين
يف الربملان ،وغالبا بسبب النسبة ضعيفة املشاركة السياسية
والعزوف عن التسجيل يف اللوائح االنتخابية ،وكنذكركم أبن يف

فكيفاش بغيتوان نثيقو يف احلكومة ملي كتقول لنا أبن كاين طموح
للنهوض ابلتعليم ،فمع األسف الشديد ،أان ابلنسبة ليا ما كاينش
طموح ،ايال كان طموح نعطيكم مثال يف بضع دقائق ،السيد
الرئيس ،طموح اليوم..

آخر انتخاابت ايهلل  1داملليون املغاربة اللي صوتوا على هاد
الربملان ،وأكثر من  97مليون إما ما صوتتش ،إما ما مسجالش
كاع أصال ،فأان اليوم أتكلم أان وصديقي مصطفى الشناوي من

السيد الرئيس:
السيد النائب...دقيقة
النائب السيد عمر بالفريج:

هذا املنرب كممثلني حلساسية موجودة يف اجملتمع ،مع األسف هاد
احلساسية ما جابت إال  917ألف صوت أعطتكم انئبني
كنطلب منكم حترتموهم ،لكن هاد التيار فيدرالية اليسار
الدميقراطي ،قدمنا للمغاربة مشروع وتعاقدان على مشروع جمتمعي

يف بضع ثواين ،رواندا ،أقل من دقيقة ،رواندا اليوم ،ارسلت
 SATELITEيف الفضاء ،الش يصلح هاد القمر االصطناعي
لربط مجيع املدارس العمومية يف الرواندا ابالنرتنيت هذا هو الطموح
وانقلدو رواندا فني هي املشاريع ذو طموح عندان يف املغرب.

ومن املداخل وال املدخل الرئيسي هلاد املشروع اجملتمعي هو
إصالح املدرسة العمومية املغربية.

السيد الرئيس:

فنحن يف فيدرالية اليسار الدميقراطي قدمنا عدد دايل التعديالت
هاد عامني ونص ،يف هذا مقرتح قانون ويف مشاريع القوانني دايل
املالية ،كلها مع األسف ترفضت وكلها كانت كتصب يف اجتاه

شكرا السيد النائب ،السيدات والسادة النواب ،بعد االستماع إىل
العروض احملرتمة بطبيعة احلال وبعد االستماع إىل العرض التقدميي
للسيد الوزير ،منر اآلن إىل عملية التصويت وأطلب منكم مجيعا
حد أدىن من االنضباط حىت مير هذا التصويت يف ظروف عادية
كالعادة ،لذلك أطلب من اجلميع احرتام بعضنا البعض

واحد ،اهلدف دايهلا هو كيفاش هنضو ابملدرسة العمومية وجنعل
منها مدخل لإلصالح والنهوض للوطن ككل ،هاد القانون ،هذا
مشروع قانون رغم عدد اإلجيابيات عدد املواد من بينها املادة 2
و .9اللي هانصوتو لصاحلها ،إنه قانون ابلنسبة لينا غري واضح

والتصويت يف جو مسؤول كالعادة حىت تتم املصادقة على هاد
املشروع على القانون اإلطار كمشروع نظرا ألمهيته ،وهذا مت
التأكيد عليه من طرف كل املتدخلني إبسم كل مكوانت اجمللس.

فيما خيص مكانة املدرسة العمومية ،التعليم اخلصوصي اليوم يف
املغرب وصل ل %97يف الوقت اللي هادي أقل من  21عام
كان كيمثل ايلاله  ،%4من جهة أخرى ،وهادو أرقام رمسية

أعرض للتصويت عنوان السيدة األمني أان عندي اليمني واليسار
ما ميكن ليش نشتغل بدوهنما ،شكرا.

ميزانية دايل الدولة يف التعليم كتنقص راه يف ألفني كانت كتمثل
امليزانية دايل التعليم  %.1دايل ميزانية الدولة ،اليوم ما كتمثل
إال  ،%27فمنني كنتقدمو احنا كنائبني مبقرتحات لتحويل
ميزانيات من قطاعات أخرى إىل التعليم كرتفضوها  ،ملي كنقدمو

أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليها
اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع
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املعارضون :ال أحد

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

شكرا السيد الوزير ،شوية اإلنصات من فضلكم ،السي عدي ،آ
السي عدي ،نستمعو للسيد الوزير ،شكرا.

أعرض للتصويت ديباجة مشروع القانون كما صادقت عليه
اللجنة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين
والتعليم العايل والبحث العلمي:

املوافقون غادي حنسبو املوافقون إذن اإلمجاع فني املعارضون عفوا
أنتما  2هادوك كنشوف غري السي بالفريج والسي الشناوي إذن

شكرا السيد الرئيس،

املوافقون262 :

التعديل غري مقبول من طرف احلكومة.

املعارضون :ال أحد

السيد الرئيس:

املمتنعون2:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون2 :

املوافقون :إمجاع 269

املعارضون:

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

عفوا عفوا عفوا ،ابلنسبة للمادة  2عفوا ،أعرض أعرض التعديل
فقط التعديل ،التعديل.

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة ،ورد بشأهنا
تعديل واحد من السيدين النائبني عمر بالفريج ومصطفى
الشناوي الكلمة.

املعارضون297 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املمتنعون27 :

شكرا السيد الرئيس،

املعارضون ،آ أنتما موافقني ،املعارضون للتعديل.

هاد التعديل ،ال كيتطفى امليكرو ،التعديل ارأتينا من الضروري
إعطاء تعريف للفاعل الرتبوي ،جربان أبن فهاذ املادة  2كان

املوافقون2 :

املوافقون2 :

املعارضون262 :

خاصو يتعطى الفاعل الرتبوي اللي عندو أمهية يف املنظومة
التعليمية ،فزدان احنا الفاعل ،تعريف للفاعل الرتبوي ،وشكرا.

املمتنعون :ال أحد
هذا ما قلناه السيد الرئيس.
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أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

هاذ اليسار حريان ،ماشي أنت السي شناوي ،ال ماشي أنت،
ماشي أنت،

شكرا ،الكلمة للسيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

املوافقون799 :

والتعليم العايل والبحث العلمي:

املعارضون2 :

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون771 :

التعديل غري مقبول من طرف احلكومة.

أعرض املادة  .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون262 :

أعرض التعديل للتصويت:

املعارضون2 :

املوافقون2 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون269 :

أعرض املادة  ،4ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني
عمر بالفريج ومصطفى شناوي ،الكلمة للسيد النائب عمر
بالفريج.

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون269 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املعارضون :ال أحد

هاذي إضافة منا ابإلعتماد يف متويل املنظومة ،كنعتربو من

املمتنعون2 :

املرتكزات األساسية خاص اإلعتماد يف متوين املنظومة على مبادئ
التضامن الوطين يف حتمل التكاليف العمومية من خالل مسامهات
جبائية تضامنية وتصاعدية لألشخاص امليسورين ،فهذا انسجاما
مع قناعتنا فنعيد التأكيد على التعديالت اليت تقدمنا هبا يف

أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة
املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

مشروع قانون املالية سنة  ،2191واليت تتضمن ضرورة إقراء
ضريبة على الثروة وضريبة تصاعدية على اإلرث ،وإمياان منا أن
مشروع القانون اإلطار هذا ميكن أن يشكل خطوة مهمة من أجل
تعاقد اجتماعي مبين على التضامن ،وشكرا.

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد
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املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  92للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون262 :

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون2 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  9.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون  :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون  :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون  :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  94للتصويت ،قبل ذلك ورد بشأهنا تعديل واحد
من السيدين النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي ،لكم
الكلمة.

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون262 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املعارضون2:

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون :ال أحد

هاذي يف النقطة األخرية وضع نظام حتفيزي للمؤسسات التعليمية
الغري رحبية زدان الغري رحبية لتمكينها من املسامهة ،فنؤكد على

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

األولوية ابلنسبة للدولة جيب أن يكون اإلستثمار يف التعليم
العمومي والتحفيزات ،إيال كانت غتكون للقطاع اخلاص احنا
كنعتربو أبن ما خاصش التحفيزات للقطاع اخلاص ،وحىت إيال

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  99للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

كانت غتكون تكون القطاع اخلاص الغري الرحبي ،ابش نفرقو بني
القطاع اخلاص الرحبي والغري الرحبي ،وشكرا.

املوافقون :اإلمجاع

السيد الرئيس:

املعارضون :ال أحد

الكلمة للسيد الوزير.

املمتنعون :ال أحد
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السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

املمتنعون :ال أحد

والتعليم العايل والبحث العلمي:

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

شكرا السيد الرئيس،

املوافقون262 :

التعديل غري مقبول من طرف احلكومة.

املعارضون2 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

أعرض التعديل للتصويت:

أعرض املادة  9.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون2 :

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون262 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  94للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون262 :

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون2 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  97للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون  :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

هاذ اجلوجيات ب ،2رغم االختالف رغم االختالف:

املعارضون :ال أحد

املوافقون262 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون2 :

أعرض املادة  29للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد
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أعرض املادة  22للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون262 :

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون2 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  2.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  2.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون262 :

املوافقون :اإلمجاع

املعرضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون2 :

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  24للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  27للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  .9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون799 :

املوافقون262:

املعارضون2 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون776 :

املمتنعون2 :

أعرض املادة  .2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون262 :
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املعارضون2 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  ..للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  ..للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  49للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  42للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

53

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

أعرض املادة  4.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون262 :

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  47للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  44للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون297 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون2 :

املادة  41أعرضها للتصويت ليس هناك تعديل السي بالفريج
آه طيب.

املمتنعون27 :

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  47للتصويت ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين
النائبني عمر بالفريج ومصطفى الشناوي.

املوافقون262 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املعارضون2 :

هذا تعديل للمالءمة مع التعديل السابق اللي كنعتربوه حنا أبن
األشخاص امليسورين خاصهم يسامهو من خالل مسامهات
جبائية ،شكرا.

املمتنعون :ال أحد
جا شي حد؟ إثنان أشنو هو الفرق ما بني  212و ،214فوزهنم
مشرف ،املادة  41ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين
السياسي ّ
النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي لكم الكلمة السيد
بالفريج.

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

النائب السيد عمر بالفريج:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا للمالئمة نفس التعديل يف املادة .41

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

تعديل غري مقبول من طرف احلكومة.

السيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

أعرض التعديل للتصويت:

والتعليم العايل والبحث العلمي:

املوافقون2 :

السيد الرئيس،
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التعديل غري مقبول من طرف احلكومة.

املعارضون :ال أحد

السيد الرئيس:

املمتنعون27 :

أعرض التعديل للتصويت:

أعرض املادة  79للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون2 :

املوافقون :إمجاع

املعارضون269 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  72للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  4.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  7.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون262 :

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون2 :

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  74للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املادة  71كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  77للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع،

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون292 :
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املمتنعون :ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون اإلطار برمته كما صادقت عليها
اللجنة:

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون297 :

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون9 :

املعارضون :ال أحد

املمتنعون27 :

املمتنعون :ال أحد

صادق جملس النواب على مشروع قانون اإلطار رقم 77.71

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

هناك مشروع قانون اثلث أخري يتعلق أبنشطة الصناعة التقليدية
مل ننهي جدول األعمال ،من فضلكم ،السيدة كاتبة الدولة والسيد

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

الوزير ينتظران منذ مخس ساعات ،الكلمة للسيد الوزير .السيدات
والسادة النواب من فضلكم ننهيو جدول األعمال الذي صادقنا
عليه يف بداية اجللسة.

املمتنعون :ال أحد
املوافقون :اإلمجاع

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

املعارضون :ال أحد

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

املمتنعون :ال أحد

شكرا السيد الرئيس،

أعرض املادة  7.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

يف احلقيقة بغيت نشكر السيد الرئيس اللي يف الربجمة دايل هاذ
اجللسة دارين يف آخر اجللسة ،واستمتعت معكم ابلعيش دايل

املوافقون :اإلمجاع

هاذ اللحظة التارخيية دايل التصويت ،دايل هاذ القانون اإلطار،
يف احلقيقة أان من الربملانيني القدماء ،وكنظن أحسن حلظة وأحسن
حدث عشتو فهاذ احلياة الربملانية داييل ألن بقيت برملاين  4دايل

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

الوالايت ،عشت من أحسن اللحظات مع املداخالت القيمة
دايل السادة النواب ،رؤساء الفرق ،من مجيع املشارب ،من مجيع
الفئات ،والكل كانت متعة ،وكانت يف احلقيقة كنفتخرو أننا عندان
برملانيني من هاذ النوع ،وعندان برملانيني من هاذ احلس الوطين

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد

وبرملانيات طبعا ،برملانيات ،فالقانون اللي غادي نقدم ليكم اليوم
هو قانون كيتعلق ب.
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد الوزير ،نعم أان برجمتك لألخري ابش تشكرهم وتستعمل هاذ
اخلطاب عمدا.

شكرا للسيد الوزير وابملناسبة كذلك أشكر السيدة مقررة جلنة
القطاعات اإلنتاجية السيد حياة بوفراشن على ما قامت به قبل

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

وخالل وبعد ،أفتح ابب املناقشة العامة إبعطاء الكلمة للسيد
النائب ابسم فرق األغلبية ،السيد النائب حممد معايط ،امليم ما
داروها شي ،معذرة معذرة السيد النائب.

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
متاما ،يف احلقيقة هاذ القانون اللي غاذي نقدم ليكم عندو أمهية

النائب السيد حممد معايط:

كربى ألنه كيتوجه لواحد القطاع اللي فيه واحد العدد كبري دايل
الناس اللي كيشتغلو ،واللي كيشتغلو يف ظروف قاسية ،وظروف
صعبة ،وكيقومو بواحد الدور استثنائي يف احلفاظ على التوازانت

السيد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،

اإلجتماعية فبالدان ،او كيقومو بواحد الدور ابلنسبة للمنظومة
اإلقتصادية دايلنا ،القطاع اللي كيشغل  2,7مليون نسمة ،قطاع
مهم وقطاع يستحق أنه يكون عندو واحد اإلطار قانوين ،اللي
مكن هاذ العاملني فهاذ القطاع ابش يتمتعو بتنظيمات اللي

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
السيدات النائبات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين إبسم الفريق أو فرق األغلبية أن أتناول الكلمة ،مبشروع،

كتحميهم واللي كتشجعم واللي كتخليهم كذلك يستافدو من
هاذ املنظومات اللي كاينة ابلنسبة للتغطية اإلجتماعية ،اهلدف
األمسى دايل هذا ،هو تنظيم القطاع هو إبراز الدور دايل هاد

خبصوص مشروع قانون رقم  71.91واملتعلق مبزاولة أنشطة
الصناعة التقليدية  ،يف البداية أشكر احلكومة من خاللكم السيد
الوزير على تقدمي هذا املشروع الذي ظل راكدا لعقود طال معها

القطاع وكذلك إبراز ومتكني العاملني يف هذا القطاع من اإلستفادة
من الربامج دايل التغطية الصحية ،وبغيت ابملناسبة نشكر أعضاء
اللجنة اللي صوتوا ابإلمجاع على هذا مشروع القانون ،وكنتمىن
أنه يكون إن شاء هللا إجيايب يف القريب العاجل ومفيد هلاد الشرحية
دايل العاملني...

انتظار الصناع الصانعات التقليديون إلطار ينظم القطاع وجيعله
أكثر تنظيما ،وسريفع من القدرة اإلستهدافية للربامج املوجهة
للقطاع حبيث عرف ابلصناعة التقليدية بصنفيها اإلنتاجي
وعرف ابلفئات الفاعلة
وعرف ابلصانع التقليدي ّ
واخلدمايت ّ

ابلقطاع من املقاوالت والتعاونيات والصانع التقليدي والصانع
املعلم.

السيد الرئيس:
اجللوس من فضلك السيد الزائر ،من فضلك.

السيدات والسادة،

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

ال خيفى عليكم قطاع الصناعة التقليدية كحضارة وثقافة تعكس
ترااث ضخما وقيما إنسانية ابرزة مرتبطة بتاريخ وعادات الشعب
املغريب القائمة على متا زج متبادل بني الثقافة العربية والثقافة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

اللي طال االنتظار دايهلم هلاد القانون التنظيمي ،وشكرا.
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األمازيغية ،واملغرب راكم رصيدا مهما غنيا ومتنوعا من الصنائع

االنتظارات اليت تنتظرها هذه الفئة العريضة من الصناع والصانعات

والفنون اليدوية ضاهت أكرب املعامل اإلبداعية ،وسامهت يف صنع
كثري من حضارتنا ،والصناعة التقليدية اليوم مسامهة ،مسامهة يف
اإلقتصاد الوطين بشكل كبري كما هو مبني يف األرقام التصاعدية
سنة بعد سنة ويشغل هذا القطاع كما جاء على لسان السيد

االمتيازات اليت جاء هبا املشروع واملمنوحة للصانعني والصانعات
واليت تتجلى يف الدعم التقين من اخلربات واالستشارات ،ومن
الربامج الرتويج والتسويق للمنتجات ومنتوجات الصناعة التقليدية،
ومن املشاركة يف املعارض داخل الوطن وخارجه واملشاركة يف

الوزير احملرتم أكثر من  2.7مليون بني صانع وصانعة ،والصناعة
التقليدية هي نتاج حضاري آلالف السنني وتعترب قطاعا اقتصاداي
وحمركا تنمواي ابمتياز ،ويعترب الصانع التقليدي والصانعة التقليدية

اجلوائز واملسابقات اليت تنظمها الدولة لفائدة القطاع واالستفادة
أيضا من مناطق األنشطة احلرفية اليت حتددها الدولة واالستفادة
من التغطية الصحية واالجتماعية واالستفادة من اخلدمات

الفاعل احملوري واألساسي ويشكل حمركا لإلنتاج سواء كان صانعا
فرداي أو مقاولة أو تعاونية أو جمموعة اقتصادية سواء تعلق ذلك
ابجملال الفين اإلنتاجي أو اخلدمايت ،وهذا القطاع السيد الوزير،
السيدة كاتبة الدولة قطاع له أفق واعدة وقادر على أن يكون

واالمتيازات املقررة هلذه الفئات واملتعلقة بنظام املقاول الذايت
واالستفادة من نظام جبائي خاص واإلعفاءات وفق القوانني
املعمول هبا.
إن هذا املشروع رقم  71.91مشروع مهم وطموح سيجعل من
فئات هذا القطاع فئة مهيكلة ومنتظمة ومنخرطة يف هيئات متكنها
من املشاركة يف الرفع من مستوى القطاع وتعزيز مكانته تنظيمية

ابلفعل رافعة أساسية وإضافية لالقتصادي الوطين وبوابة تعريف
راقية بعراقة هذا الشعب القوي وعظامة اإلنسان املغريب.
وحنن نناقش اليوم قانون رقم  71.91املتعلق مبزاولة أنشطة
الصناعة التقليدية الذي من حماوره التعريف أبصناف الصناعة
التقليدية وبفئات الفاعلني ابلقطاع من الصانعني التقليديني

والقانونية ،وابلرغم مبا جاء يف هذا القانون فإننا ندعو احلكومة
الوصية والوزارة الوصية على القطاع إىل تنزيله التنزيل السلس
وتبسيط املساطر واإلسراع إبخراج النصوص التنظيمية ،حىت يتسىن

الفرادى والصانع املعلم واملقاوالت والتعاونيات ،جاء هذا املشروع
ابلسجل الوطين للصناعة التقليدية لتعزيز إطار قانوين تنظيمي
ينظم هيكلة هذا القطاع وأنشطته وأتهيل مكوانته املهنية واحلرفية
لتقوية مكانته كفاعل وازن كباقي مكوانت النسيج االقتصادي
ويستجيب لشروط التنافسية.

للصناع مباشرة تعزيز اهليئات اإلقليمية واجلهوية والوطنية ومتكينهم
من التسجيل يف السجل الوطين ،كما أن على الوزارة العمل على
اسرتاتيجية ما بعد  2197اليت أنتظران ما بعدها طويال ألن
القطاع حمتاج إىل دفعة قوية جتعله يف مصاف الصناعات املتقدمة،
ويف حاجة إىل مواكبة يومية ترقى ابلصناع إىل العيش الكرمي ،وإن
هذا القانون السيد الوزير مل يعط احلق لغرف الصناعة التقليدية مل
يعطها دورا ابرزا لتقوم أبدوار كبرية جتعلها قادرة على اإلستجابة

وهذا املشروع جاء أيضا هبيئات أنشطة الصناعة التقليدية هيئات
حرفية وطنية وهيئات حرفية جهوية وهيئات حرفية إقليمية يف
شكل هيئات حرفية ،فيما خيص قواعد تنظيمها وتسيريها أبنظمة
خاصة وجاء املشروع بسلطة حكومية ترأس اجمللس الوطين

لتطلعات الصناع والصانعات ،وال يفوتين يف األخري أن أشكر
السيد الوزير على املشروع الذي تقدم به إلينا وعلى السيدة كاتبة
الدولة على جتاوهبا مع أعضاء اللجنة وتقدميها جملموعة من

للصناعة التقليدية يف شخص رئيس احلكومة أو السلطة املكلفة
ابلقطاع ،وذلك ألمهية القطاع يف توجهات احلكومة ،وإن من
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اإليضاحات مكنت من التفاعل يف النقاش واإلجتماع على أمهية
هذا املشروع ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

جانب مهم منه ،األمر الذي جيعل عملية اإلنتاج ترتبط ابلقدرات
واملهارات الشخصية للصانع واملساعدين له.

السيد الرئيس:

حضرات السيدات والسادة،

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة حياة بوفراشن
إبسم فريق األصالة واملعاصرة.

تقدم لنا اليوم احلكومة مشروع قانون ينظم وقطاع الصناعة
التقليدية إبطار قانوين جديد بغاية جعله أكثر واقعية وقابال
للتطبيق ،وحياول ما أمكن االستجابة لالنتظارات احلقيقية
للقطاع ،لكنه يبقى قاصرا عن االستجابة لتطلعات احلرفيني
واملشاكل احلقيقية اليت يعيشها املهنيون.

النائبة السيدة حياة بوفراشن:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة والسادة الوزراء،

ومن املفروض أن مشروع قانون رقم  71.91كان جيعل قطاع
الصناعة التقليدية أكثر تنظيما ويرفع ومن القدرة االستهدافية

السادة الزمالء والزميالت،

للربامج اخلاصة املوجهة للقطاع تعرف أنشطة بصنفيها اإلنتاجي
واخلدمايت وحتديد الفاعلني به ،كما سيساعد املشروع على ضبط
املعطيات اإلحصائية املتعلقة به من خالل السجل الوطين للصناعة

يسعدين أن أقدم أمامكم هذه الورقة عن فريق األصالة واملعاصرة
واليت ختص مشروع قانون رقم  ،71.91إذا كانت الصناعة
التقليدية أو احلرف بصفة عامة تعبريا صادقا وملهما لكافة

التقليدية وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطين
لألنشطة االقتصادية ،وابلتايل تسهيل عملية احملاسبة الوطنية وضع
لوائح حتدد احلرف وكذا تصنيفها ،وهاد القضية هادي من نقط
القوة يف املشروع وترتكز فلسفة املشروع على بعدين أساسيني

الشعوب ع انتمائها احلضاري والفين والثقايف والبيئي فإن الصناعة
التقليدية املغربية تشكل هي األخرى مرآة عاكسة لعالقة هذا البلد
وجتذره التارخيي والقيمي والثقايف واإلنساين ،ومع ذلك جيب
اإلقرار أبن قطاع الصناعة التقليدية يطرح إشكاال حقيقيا من

أوهلما محاية الصناعة التقليدية واحملافظة على جودة املنتوجات
واخلدمات وتثمني عمل احلرفيني واثنيهما محاية املستهلك عن
طريق توفري آليات أتهيلية متكن من تصنيف إحداث جلن حملية

حيث تعريفه وحتديده ويعود هذا ابألساس إىل كونه قطاعا غري
متجانس ،حيث يضم جمموعة من األنشطة املتنوعة اليت ال ختضع
لنفس اخلصائص والضوابط واألغراض ،وتبعا للنصوص املنظمة

للتأهيل تبت يف طلبات االعرتاف بصفة صانع أو احلصول على
صفة صانع معلم .لذلك صوتنا هلذا القانون داخل اللجنة إكراما
للصانع وللمستهلك معا غري أن ذلك لن مينعنا السيد الوزيرمن
الوقوف على بعض سلبيات هذا املشروع على سبيل املثال ربط

لقطاع الصناعة التقليدية من قبيل ظهري رقم  1..9.914ليونيو
 ،911.والذي ع ّدل يف  9111فإن الصانع التقليدي يعتربإيال
امسحتو ...الصانع التقليدي يعترب بشكل عام كل شخص طبيعي
ميارس نشاطا رئيسيا ومستمرا ذو طابع يدوي يف طريقة اإلنتاج أو

استفادة الصناع التقليديني من دعم الدولة ابلتكتل داخل
تنظيمات حرفية الشيء الذي جيعل أن التنظيمات.

التحويل أو يف جمال تقدمي اخلدمات ،وعليه فنمط اإلنتاج يف قطاع
الصناعة التقليدية يقوم ابألساس على معطى العمل اليدوي يف
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السيد الرئيس:

يشرفين أن أتدخل يف مناقشة مشروع هذا القانون رقم 71.91
والذي يتعلق مبزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وهي مناسبة لنحيي
عاليا الصناع التقليديني املغاربة الذين استطاعو عرب التاريخ أن
حيافظو على عدد من احلرف واملهن اليت تشكل جزء أساسي من
اترخينا وحضارتنا وتفردان ابلرغم من الظروف املهنية واالجتماعية

السيد النائب إيال كان ممكن اجللوس من فضلك السيد النائب.
النائبة السيدة حياة بوفراشن:
املعلمني الصغار كيكونو حمرومني التنصيص على بعض العقوابت
يف حالة خمالفة مقتضيات القانون ،هو إجراء شجاع للحد من
بعض املمارسات الالأخالقية لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف

اليت ميارسون يف ظلها خاصة مع اعتبار مسامهة هذا القطاع احليوي
يف النسيج االجتماعي واالقتصاد الوطين حيث يشتغل أكثر من
 2.7صانع فضال عن مسامهته بنسبة مهمة يف الناتج الداخلي
اخلام.

هذا اإلطار ،هو إىل أي مدى سيطبق هذا القانون أو على من مث
العمل على احلد من استفحال ظاهرة الغش اليت أثرت سلبا على
املنتوج التقليدي؟

كذلك نناقش هذا القانون اليوم وحنن نستحضر املعاانة والظروف

وختاما الشك أن الصناعة التقليدية يف بالدان تلعب دورا اقتصاداي
هاما واجتماعيا كذلك غري أهنا تتخبط يف مشاكل ال حصر هلا

املهنية الصعبة اليت يواجهها الصناع التقليديون املغاربة ،سواء تعلق
األمر ابلصناع أو املعلمني أو التعاونيات أو مقاوالت الصناعة
التقليدية ،وهي يف احلقيقة معاانة ميكن نعتربوها مركبة متتد من
اإلقتصادي إىل اإلجتماعي ،واحلقيقة أن تنظيم قطاع الصناعة

ومن واجب الفاعلني واملسؤولني عن القطاع االنتباه إليها
ومعاجلتها وليس من حق الوزارة الوصية أن تكون متفائلة بشكل
مبالغ فيه بل جيب أن تكون موضوعية أكثر ما ميكن لتسليط
األضواء على الواقع وتلمس الصعوابت اليت يتخبط فيها الصانع
التقليدي ،شكرا جزيال الهتمامكم.

التقليدية ينبغي أالّ يقتصرعلى عدد من املقتضيات الضبطية
ملمارسي القطاع وحتديد املهن ،بل جيب أن ميتد إىل تدبري
اإلشكاليات الكبرية اليت تواجه القطاع وهتدد معيش مئات آالف
األسر واليت أضحى عددا منها يعين واحلرف دايهلا و املهن دايهلا
يف عداد االنقراض ،رّمبا ما غنطولش عندي واحد املداخلة ولكن
رحبا للوقت احنا يف الفريق اإلستقاليل تعاطينا ابإلجياب مع
مشروع هاذ القانون ألمهيته ،وهذا ال يعفينا من تقدمي جمموعة من

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
الكلمة للسيد النائب عبد العزيز األشهب.
النائب السيد عبد العزيز األشهب:

املالحظات اليت جيب على احلكومة أن تراعيها مبا مي ّكنه من حتقيق
أهداف منتظرة:

السيد الرئيس احملرتم،

أوال :على مستوى الربامج واألهداف ضرورة التوفر على سياسة

بسم هللا الرمحن الرحيم.

التقائية للقطاع مع ابقي القطاعات األخرى ،خصوصا السياحة
وقطاع الصناعة والتجارة اخلارجية نظرا لطبيعة العالقة املتداخلة
بني الصناعة التقليدية وهذين القطاعني؛

السادة الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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السيد الرئيس:

اثنيا :مراعاة الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية للحرفيني حىت
نضمن االستمرارية للموروث الثقايف املغريب ومحايته من االنقراض؛

شكرا للسيد النائب ،منر إىل عملية التصويت.

اثلثا :تشجيع الشباب من أجل ولوج مؤسسات التكوين اليت هتتم

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

ابلصناعة التقليدية؛

املوافقون :اإلمجاع

رابعا :العمل على توفري املواد األولية للصناع التقليديني أبمثنة

املعارضون :ال أحد

تفضيلية وحتفيزية تناسب قدراهتم الشرائية وكذا من أجل ضمان
عدم ارتفاع أمثان املنتوجات الوطنية.

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

على املستوى اآلخر على املستوى التشريعي إن الوزارة مطالبة
بتقدمي خمططاهتا والوعود اليت قدمتها أمام جلنة القطاعات

املوافقون :اإلمجاع

اإلنتاجية أثناء مناقشة مشروعني قانون املالية للسنتني السابقتني،
وذلك من أجل اطالع املؤسسة التشريعية على ما مت إجنازه من
أجل تقومي مكامن اخللل اليت تعيق من تطور القطاع ،اثنيا  :تفعيل
أدوار غرف الصناعة التقليدية من خالل تنزيل مجيع النصوص

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

التنظيمية املتعلقة ابلنظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية،
وأخريا إضافة إىل هذا املشروع قانون املهم الذي كما ذكرت أننا
سنصوت ابإلجياب عليه ضرورة وضع إسرتاتيجية جديدة لفائدة

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

الصناع التقليديني ،اليوم ميكناّ نقولو بكل صدق القطاع الوحيد
اللي ما خداش احلق دايلو كما يكفي هوقطاع الصناعة التقليدية،
مجيع القطاعات استفادت من املال العام ميكن نتكلم ليكم على
جمموعة من القطاعات ،هناك حتفيزات هناك دعم هناك جمموعة

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

دايل األمور إجيابية إالّ الصناع التقليديني ،فالتدخل دايل الوزارة
والّ دايل الدولة يف جمال قطاع الصناعة التقليدية مل يكن يف الوجه
املطلوب وهذا اللي خالّ أن جمموعة من الصناع التقليديني يعيشون

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

يف وضع فقر يف وضع هشاشة ،وابلتايل حان الوقت لكي نعطي
هلذا القطاع كامل األمهية ولكي نتعامل ابلشكل املطلوب مع
الصناع التقليديني ،والسالم عليكم.

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد
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املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  99للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  92للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  9.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  94للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  97للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  24للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  9.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  27للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  29للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  2.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  22للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  21للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  2.للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  .9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  .2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  ..للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  ..للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  .4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة
بعد إعادة الرتتيب فيما خيص بعد حذف املادة :4

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  .7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  72.71يتعلق

املعارضون :ال أحد

مبزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

املمتنعون :ال أحد

شكرا للسيد الوزير ،شكرا للسيدة الوزيرة.

أعرض املادة  .1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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