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املشروع األول ،مشروع قانون رقم  70.06بشأن الوصاية اإلدارية
على اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها؛

حمضر اجللسة الرابعة والسبعني بعد املائة

املشروع الثاين ،مشروع قانون رقم  72.06يتعلق ابلتحديد
اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية؛

التاريخ :الثالاثء  02ذي القعدة0442ه(02يوليوز0202م).

واملشروع الثالث واألخري ،مشروع قانون رقم  74.06يقضي

التوقيت :ساعتان وسبع دقائق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  0.72.22الصادر يف 02
مجادى األوىل  0232موافق  02يوليوز  0272املتعلق
ابألراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر الري.

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
والدقيقة السادسة.

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص

الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مبشاريع القوانني الثالث ،فليتفضل
مشكورا ومرحبا ابلسيد الوزير.

التالية:
 مشروع قانون رقم  70.06بشأن الوصاية اإلدارية علىاجلماعات الساللية وتدبري أمالكها؛

السيد نور الدين بوطيب ،الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية:
السيد الرئيس،

 مشروع قانون رقم  72.06يتعلق ابلتحديد اإلداري ألراضياجلماعات الساللية؛

السادة النواب والسيدات النائبات احملرتمات،

 -مشروع قانون رقم  74.06يقضي بتغيري وتتميم الظهري

يسعدين أن أتقدم أمامكم هبذا العرض املختصر حول مشروع
القانون رقم  70.06املتعلق ابلوصاية اإلدارية على اجلماعات
الساللية وتدبري أمالكها .ومشروع القانون رقم  72.06بشأن

الشريف رقم  0.72.22الصادر يف  02مجادى األوىل 0232
موافق  02يوليوز  0272املتعلق ابألراضي اجلماعية الواقعة يف
دوائر الري.

التحديد اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية .ومشروع القانون
رقم  74.06القاضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم
 0.72.22بتاريخ  02يوليوز 0272املتعلق ابألراضي اجلماعية
الواقعة يف دوائر الري .وهي النصوص املكونة لإلطار القانوين
املتعلق ابجلماعات الساللية وتدبري أمالكها.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

وجيدر التذكري أنه بعد إحالة املشاريع املذكورة على جملس النواب،

خيصص جملس النواب هذه اجللسة الصباحية للدراسة والتصويت
على ثالث مشاريع قوانني:

مت عرضها على جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة
املدينة ،واليت عقدت عدة اجتماعات لدراستها ،وشكلت جلنة
فرعية لدراسة التعديالت املقرتحة من طرف الفرق الربملانية.
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ويف هذا اإلطار ،ال يسعين إال أن أنوه ابلنقاش البناء واإلقرتاحات

جاللة امللك ،بتاريخ  00أكتوبر  0203أمام جملس الربملان،

العملية اليت تقدم هبا السيدات النائبات والسادة النواب ،والكيفية
اليت متت هبا إدارة النقاش من أجل إغناء مشاريع القوانني املطروحة
وجتويد مضموهنا ،مع التحلي ابملرونة وتغليب املصلحة العامة على
أية اعتبارات أخرى ،الشيء الذي سهل التوصل إىل صيغ توافقية،

والذي دعا فيه إىل تعبئة ما ال يقل عن مليون هكتار إضافية من
أراضي اجلماعات الساللية ،قصد إجناز املشاريع اإلستثمارية يف
اجملال الفالحي ،لتحسني املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي
للساكنة القروية ،وخاصة لذوي احلقوق ،وإجياد اآلليات القانونية

وابلتايل مكن من املصادقة على هذه النصوص على مستوى
اللجنة ابإلمجاع.

واإلدارية املالئمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األراضي
الفالحية البورية لفائدة ذوي احلقوق على غرار ما يتم خبصوص
متليك األراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري.

وإذ أشكر السادة النواب احملرتمني على هذا املوقف النبيل ،أشري
إىل أن املصادقة على مشاريع القوانني املعروضة على جملسكم
املوقر ،ستمكن من إخراج هذا اإلصالح إىل الوجود ،بعد انتظار
طال أمدا.

إن مشاريع القوانني املعروضة على اجمللس املوقر قد أخذت بعني
اإلعتبار تطلعات ذوي احلقوق واستجابت للتعليمات امللكية
السامية كما أن املصادقة عليها ستفتحعهدا جديدا ليس فقط
ابلنسبة لذوي حقوق أعضاء اجلماعات الساللية ،بل إن اآلاثر
اإلجيابية هلذا اإلصالح ستشمل العامل القروي برمته نظرا لشساعة
مساحة هذه األراضي وعدد الساكنة املرتبطة هبا ،ذلكم مع إن

إن هذا اإلصالح مل أييت من فراغ ،بل جاء نتيجة تراكمات
وتطورات متتالية حدثت خالل السنوات املاضية ،ويستند إىل
املرجعيات األساسية منها دستور اململكة سنة  ،0200الذي
دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة احلق

إصالح طرق تدبري وتثمني أراضي اجلماعات الساللية سيؤدي
إىل حتسني وضعية ذوي احلقوق ويشجعهم على االستقرار
واإلستثمار يف أراضيهم ،كما أنه سيؤدي إىل جدب اإلستثمارات

والقانون وكرس املساواة بني املواطنني وبني الرجال والنساء يف
احلقوق والواجبات .خمرجات احلوار الوطين حول أراضي
اجلماعات الساللية ،الذي مت تنظيم سنة  ،0204حتت الرعاية
السامية لصاحب اجلاللة ،امللك حممد السادس ،أيده هللا ونصره،

إىل العامل القروي وخاصة يف امليدان الفالحي ،مما سيؤدي إىل
تطوير اإلنتاج وخلق فرص الشغل وابلتايل دمج الساكنة القروية
يف مسلسل التنمية ،ومن جهة أخرى فإن هذا اإلصالح سيكون
له أثر إجيايب على الورش املفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية

واليت نتجت عنه توصيات لتجاوز اإلكراهات واملعيقات اليت
تعرفها هذه األراضي ،واليت تستجيب ملطالب وانتظارات ذوي
احلقوق .الرسالة امللكية السامية إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية

لألراضي اجلماعية من خالل تسريع وترية التحفيظ العقاري
والتحديد اإلداري ،هبدف توفري عقارات حمفظة وابلتايل قابلة
للتعبئة مما سيساعد على دمج هذه األراضي يف مسلسل التنمية

حول السياسة العقارية للدولة ،واليت مت تنظيمها مبدينة الصخريات
يومي  3و 2دجنرب  ،0202واليت دعا فيه جاللة امللك ،حممد
السادس ،نصره هللا ،إىل ترصيد خمرجات احلوار الوطين حول
أراضي اجلماعات الساللية ،وإصالح لنظام هذه األراضي

اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد ،كما أن هذا اإلصالح سيساهم
يف إجناح الورش املتعلق بتمليك األراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر
الري لذوي احلقوق ،تنفيذا لتعليمات صاحب اجلاللة ،امللك

وأتهيلها لتساهم يف النهوض ابلتنمية وجعلها آلية إلدماج ذوي
احلقوق يف الدينامية الوطنية .اخلطاب امللكي السامي الذي ألقاه
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اإلرادات املشرتكة ،إرادة احلكومة من خالل وزارة الداخلية وإرادة

حممد السادس ،نصره هللا وأيده ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.

الربملان من خالل فرقه ،أنتجت هذه اإلرادة الديناميكية التشريعية
املتميزة واإلستثنائية البعيدة عن الراتبة والبداهة ،وتوجهت حنو
اقتحام مواضع وقطاعات حساسة طاهلا اجلمود لعقود طوال،
ويعرتف اجلميع بصعوبة االقرتاب منها أو إاثرهتا ،انهيك عن

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،وكذلك شكرا يل مقرري جلنة الداخلية
واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة عن اجملهودات املبذولة
يف كل ما له عالقة بصياغة التقارير وأشكر مقرر مشروع قانون
رقم 70.06السيد النائب إدريس التمري ،وأشكر كذلك مقرر
مشروع قانون رقم  72.06السيد النائب أمحد برجية ومقرر

فتحها للنقاش العمومي مث جعلها فوق مشرحة التشريع ،وما
يستتبع ذلك من تشخيص وتدقيق ونبش يف ذاكرة األحداث
والوقائع.
إننا اليوم  ،إزاء إعادة صياغة جذرية لنصوص يعود الظهري املرجعي
الرئيسي هلا لقرن من الزمن ،ظهري  06أبريل  0202الذي

مشروع قانون رقم  74.06السيد نور الدين رفيق ،نفتح اآلن
ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد النائب حممد إدعمار عن فريق
العدالة والتنمية.

تفرعت عنه بقية النصوص املعتمدة يف تسيري كل الشؤون التنظيمية
للجماعات الساللية وتدبري أراضيها اجلماعية ،إن األمر يتعلق هنا
حبوايل  02مليون هكتار من أراضي متعددة الوظائف ،اليت ميكن
اليوم أن تصنف كأول نظام عقاري يف املغرب ،يشق طريقه

النائب السيد حممد إدعمار:
بسم هللا الرمحن الرحيم،
السيد الرئيس جملس النواب احملرتم،

للتدقيق والتصفية مبقتضى مشاريع هذه القوانني ،كما يتعلق األمر
بشؤون  4222مجاعة ساللية ،موزعة على  77عمالة أو إقليم،
وميثلهم  7722انئبا سالليا أو هيئة ساللية ،ويتعلق األمر كذلك

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

مبصدر عيش  02ماليني نسمة من السالليني والسالليات ،وهي
شرحية من املواطنني ليست هلا إمكانيات الولوج لتمويالت
املشاريع وال متلك فرصا وال مؤهالت لإلندماج التنموي احلقيقي،
إال عرب هذه األراضي.

السيد الوزير احملرتم،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة
مشاريع قوانني  ،74.06 ،72.06 ،70.06املتعلقة على
التوايل ابلوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها،
سن التحديد اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية وتعديل الظهري
 0.72.22املتعلق ابألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر للري
ابألراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري.

وليس لنا هنا إال أن ننوه إبرادة احلكومة والربملان ،والتفافهما حول
الدعوة واإلرادة امللكية إلصالح اإلطار التشريعي لألراضي
الساللية .إصالح دشنته حكومة األستاذ بنكريان ،واختارت له
منهجية تشاركية انطلقت حبوار وطين سنة  ،0204حتت الرعاية
السامية جلاللة امللك ،حوار اجتمع حوله كل املعنيني واملهتمني،

السيد الرئيس احملرتم،
نسجل أننا اليوم أمام حدث تشريعي اترخيي استثنائي يستوجب

بدءا ابلسالليني والسالليات ،ومرورا ابهليئات التشريعية والتنفيذية
والسياسية واملدنية واألكادميية والتنموية ،ما مكن يف جو هادئ

تثمني كل اجلهود املتضافرة يف صناعته ،جهود تفاعلت فيها
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أفضت إىل تشكيل جلنة فرعية للبت يف التعديالت املقرتحة من
طرف الفرق.

صريح ،الوقوف على جمموعة من التحدايت واإلكراهات
واإلختالالت البنيوية والتنظيمية والتدبريية ،كما كان هذا احلوار
فرصة لطرح أسئلة جوهرية ،وليدة الدينامية اجملتمعية واحلقوقية
واإلقتصادية ،اليت أفرزت حينها دستور  ،0200واليت ختتلف كليا
عن األوضاع اجملتمعية والسياسية واحلقوقية واإلقتصادية لزمن

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

االحتيال يف عشرينية القرن املاضي ،اليت متت فيها صياغة
ظهريأبريل  ،0202والذي مل يعد مؤهال إلبداء أجوبة مناسبة ملا
حنن فيه اليوم ،من حتدايت األلفية الثالثة ،انهيك على ما تطرحه

إن اهلدف األساس هلذا الورش التشريعي ،هو إجياد اإلطار القانوين
متطور قادر على استيعاب األسئلة الكربى املطروحة اليوم على

هذه النصوص من حساسية لكوهنا مرتبطة حبقبة رمادية من اتريخ
بالدان ،إضافة لعجز هذه النصوص عن مواجهة منو ساكنة
اجلماعات الساللية ،والضغط املتزايد على املناطق الرعوية ،وما
ينتج عن ذلك من نزاعات قبلية ال ميكن جتاهلها ،وتوسع اجملاالت

جدول أعمال هذه األراضي الساللية ،تنظيما وتدبريا ،واحلد من
استغالهلا الفاحش واجلائر الذي يهدد إبعدامها أو على األقل
تشويهها ابلتدخالت العشوائية املختلفة الغري القابلة للتصحيح،
أو جلرب أضرارها .كما يهدف هذا الورش إىل وضع تشريع دقيق

احلضرية وزحفها على األراضي الساللية ،وتزايد الطلب على
األراضي اجلماعية لإلستثمار ،وانتشار واسع للمعامالت العقارية،
تفتقد أحياان ملرجعيات قانونية سليمة كالعقود العرفية وملكيات

يوازن بني املرونة والبساطة من جهة ،وبني الثقة والضبط من جهة
أخرى ،بشكل يستجيب للمتطلبات التنموية ،تعود ابلنفع العام
واملباشر على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية واجملالية للسالليني

اإلستغالل ،سواء تلك اليت يف حوزة ذوي احلقوق أو اليت وصلت
إىل أايدي األجانب عن اجلماعات الساللية ،انهيك عن
املنازعات املرتاكمة ،وهذا الواقع يرجع يف جزئه األكرب لتجاوز هذه
القوانني وعجزها عن مواجهة هذه اإلختالالت ،مبا يتناسب مع
تطبيق املساطري وابتكار احللول والتدابري الناجعة.

والسالليات من ذوي احلقوق على وجه اخلصوص ،وعلى
اإلقتصاد الوطين واجملتمع املغريب عموما.
فنحن يف فريق العدالة والتنمية ،نؤمن أبن عمق إصالح األوضاع
اإلقتصادية يف بالدان مرتبطة سلبا وإجيااب أبوضاع العامل القروي،
فالبادية يفيض خريها على املدن يف سنواهتا السمان ،كما تفيض
عليها هشاشتها يف سنواهتا العجاف .ولبلوغ هذه األهداف ،البد

إن املقاربة التشاركية اليت دشنت هبا احلكومة السابقة هذا امللف،
من خالل احلوار الوطين ،وما واكبه من نقاش عمومي اخنرطت
فيها الفرق الربملانية ،وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية الذي نظم
يومني دراسيني مجع هلما خرباء يف العقار العمومي ويف قضااي

من البدئ حيث البداية ،والبداية ابلنسبة ملا حنن بصدده اليوم يف
إعادة النظر يف املنظومة القانونية للنصوص الرئيسية الثالث،
املؤطرة ملواكبة اجلماعات الساللية وتدبري أراضيها.

األراضي الساللية على وجه اخلصوص .إن فضائل احلوار والنقاش
العمومي املعتمد يف منهجية تناول هذا امللف ،هي الروح نفسها
السائدة يف خمتلف مراحل مناقشة مشاريع هذا هذه القوانني ،واليت

مشروع رقم  70.06بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات
الساللية وتدبري أمالكها ،ويهدف إىل إعادة صياغة الظهري
الشريف املؤرخ يف  06أبريل  ،0202ومن مستجدات هذا
النص ،إعادة تنظيم الوصاية على اجلماعات الساللية ،من خالل
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إحداث جمالس للوصاية على الصعيد اإلقليمي ،إىل جانب جملس

وجتدر اإلشارة كذلك أن تكريس سراين مشروع القانون 70.06

الوصاية املركزي ،وحتديد اختصاصات هذه اجملالس ،وفتح إمكانية
إسناد أراضي اجلماعات الساللية املخصصة للحرث ،على وجه
امللكية لفائدة أعضاء اجلماعات الساللية من أجل متكينهم من
االستقرار يف هذه األراضي وتشجيعهم على اإلستثمار فيها ،وفتح

على أراضي الكيش ،ال خيدم يف نظران التنمية احلضرية واإلقتصادية
واإلجتماعية للمدن احملاطة هبذه األراضي ،واليت هي وعاء عقاري
مهم ميكن جعل حكامة تدبرييه كرافعة للتنمية ،خاصة أمام ندرة
العقار ببالدان ،وأصبح من األجنع أن تبحث الدولة عن صيغة

إمكانية تفويت أراضي اجلماعات الساللية للفاعلني اخلواص ،إىل
جانب الفاعلني العموميني إلجناز مشاريع اإلستثمار ،الشيء
الذي سيمكن هذه األراضي من املسامهة يف التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية للمملكة.

توافقيتة يف القريب العاجل ،تفضي بتمليكها للقبائل املنتسبة إليها
من أجل تشجيع اإلستثمار وحل ألزمة السكن الالئق يف هوامش
املدن اجملاورة هلذا العقار ،خاصة وأن أغلب املدن املعنية تعاين من
اإلكتظاظ وندرة العقار ووجود السكن غري الالئق ونقصد هنا
العرائش ومكناس ومتارة وغريها من املدن املماثلة؛

أما املشروع الثاين  72.06املتعلق ابلتحديد اإلداري ألراضي

السيد الرئيس،

اجلماعات الساللية ،فقد مت حتيينه شكال ومضموان ،إبدخال
تعديلني جوهريني يهدفان لتبسيط مسطرة التحفيظ من خالل
تقليص آجال تقدمي التعرضات ضد مسطرة التحديد اإلداري من
سنة إىل ستة أشهر .مع فتح إمكانية جتزأ املسطرة ،حني يكون

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

التحديد اإلداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار
موضوع التحديد.

يشكل العقار أحد الرهاانت األساسية لتحريك دواليب التنمية
اإلقتصادية ببالدان إال أن القطاع تعرتيه مشاكل مجة يف ظل تعدد
األنظمة العقارية وتشعب اجلهات الوصية وتداخل اجملاالت وعدم
إنسجام املقتضيات القانونية املنظمة له ،وبطء حتيينها ومواكبتها
للواقع ،فإن كان هذا هو حال العقار عموما ببالدان والذي أقرته

أما مشروع قانون  74.06املتعلق بتغيري الظهري الشريف
 0.72.22الصادر يف  02يوليوز  0272بشأن األراضي
اجلماعية الواقعة يف دوائر الرعي ،والذي ينص على استثنائية

املناظرة الوطنية للصخريات  ، 0202فوضع األراضي الساللية
أكثر تعقيدا ،ومن التحدايت املعاندة يف نظران ملشاريع هذه
القوانني الثالث ولإلصالح اجلذري املنشود هلذا القطاع ،وكذا
التحدايت اليت ستواجه التنزيل السلس واألمثل نذكر على سبيل
املثال ال احلصر:

األراضي املشمولة بواثئق التعمري من تطبيق أحكام الظهري
املذكور ،لكوهنا فقدت الصبغة الفالحية حىت يتسىن ختصيصها
لالستعماالت اليت تتناسب مع طبيعتها اجلديدة.
ومن املالحظات البديهية شكال على هذه النصوص الثالث ،أن
هلا وحدة املوضوع ،وكان ابإلمكان مجعها يف مشروع قانون واحد،

1تشعب املصطلحات واختاللفها من مجاعة ساللية إىلأخرى ،فتشعب املصطلحات وتعددها ابلنسبة للجماعات
الساللية ،وكذا لذوي احلقوق كركيزتني أساسيتني تتمحور حوهلا
العملية برمتها ،بدء وهناية ،إذ هناك من يدقق يف مصطلح الساللية

يشمل كل النصوص التشريعية املؤطرة للجماعات الساللية،
عوض تشتيتها يف نصوص متعددة تصعب املأمورية على كل
الفاعلني.
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ويعتربها عشرية منسجمة املتناسلة من جد أو أجداد مشرتكني ويف

األوقاف العامة واخلاصة ،جيعل منها حمطة توسع خمتلف هذه

نقيضه من يعترب كل من له ارتباط نفعي طبيعي مبوطن قبيلة أو
عشرية ،فهو جزء منها وينتسب جلماعتها الساللية ،أما الصفات
الدقيقة واملعرفة لذوي احلقوق فلم يتطرق هلا ظهري أبريل ،0202
كما مل يدقق شروط اكتساب صفة دي احلقوق ،حيث كل

العقارات ابستمرار على حساهبا ،إن هذا التحدي له جسامته،
ونتمىن أن يواجه حبزم وعزمية الوزارة الوصية  ،وال ميكن أبي حال
من األحوال أن تواجه مجاعة النواب هذا التحدي لوحدها ،إذا
هو أكرب ما يكون من إمكاانهتا الذاتية واملوضوعية؛

اجلماعات ساللية تضع يف الواقع شروطا خاصة هبا الكتساب
الصفة ،إذا جند يف الشرق واجلنوب طغيان معيار الذكورة والزواج،
واستثناء ميكن للنساء املعيالت لألسر إحلاقها بذوي احلقوق ،أما

3مجاعة النواب وحتدايت مواردها البشرية؛ إن حجر الزاويةلتحقيق جناح تنزيل هذه القوانني يرتبط يف جممله حبسن اختيار
مجاعة النواب والتحدي األكرب هنا أننا أمام خيارين يستحيل يف
الوقت الراهن اجلمع بينهما  ،خيار التنزيل الدميقراطي لفرز ممثلي
السالليني والسالليات وهو خيار مفتوح على كل التوقعات،

املناطق اجلبلية يف الشمال فالسائد هو انتفاع النساء وحصر
األراضي العارية على الرجال ،وجاء مشروع القانون 70.06
لتصحيح الوضعيات ورفع بعض اإللتباسات بتمتيع كل النساء
ابلصفة ،مع التغاضي عن اخلوض يف التفاصيل اتركا للعرف

وخاصة وحنن نتحدث عن البوادي برتكيبتها اإلجتماعية اهلشة
والبشرية املتسمة ابألمية يف أوساط الشيوخ املتمكنني من تفاصيل
اجلماعة الساللية وارتباطها األسرية وعالقتها ابألراض واملاء
واحلدود اجملاورة ،وغريها من املعارف الضرورية اليت تكسب

املتوافق عليه الفصل يف ذلك ،ونظنه اجتهاد حسن ويف حمله ،فإن
كان يف نظران ترك التفاصيل اإلجتهادية للجماعة الساللية تتكفل
بتدقيقها بناء على تراكمات ثقافية وإجتماعية ،وبناء على

ميدانيا ،أما اخليار الثاين فهو الوصاية املطلقة على شؤون اجلماعة
الساللية وأراضيها من طرف وزارة الداخلية ،مبا متلك من إمكاانت
بشرية ولوجيستيكية ووسائل الضبط والتحري ،وأرشيف املعطيات

املالبسات التارخيية املرتبطة ابلدفاع عن تلك األراضي ومحاية
حدودها من أطماع اجلماعات اجملاورة ،ألن يف البداية اجلماعات
الساللية ملي مشات يف اإلجتاه اإلكتفاء بتمتيع الرجال والشباب
بصفات ذوي احلقوق ألن كان يف ديك الوقت الشباب والرجال

عن األراض واإلنسان واترخيه وجغرافيته ،فهو خيار له من
ضماانت النجاعة واملتابعة والدقة الشيء الكثري وهو ما استفادت
منه هذه األراضي لعقود خلت ،وضمنت احلد من انداثرها
كموروث عقاري مستهدف من طرف اجلميع ،ومع التمعن

هم اللي كيدافعوا على احلدود األراضي الساللية ،وكيدافعوا على
احلقوق وعلى محاية القبائل؛
2األراضي الساللية وحتدايت محايتها من الرتامي فرغم بساطةتعريف األراضي الساللية ظاهراي يف ديباجة ظهري  06أبريل
 0202أبهنا األراضي اليت تتصرف فيها اجلماعة تصرف املالك

العميق يف كال اخليارين ،نق ّدر ما ذهب إليه مشروع القانون
 70.06الذي زاوج بني اخليارين داخل أرضية وسطية وتوافقية
فتح فيه الباب أمام اإلختيار واإلنتخاب والتعيني حسب مع

يف ملكه ،بدون خراج أو ضريبة ،فإن التعرف عليها ميدانيا
وجغرافيا ومتييزها عن عقارات أخرى ليس بذات الدقة البسيطة،
فعملية تداخلها مع امللك الغابوي الذي تستغله اجلماعات
الساللية للرعي وأمالك اجلماعة الرتابية وأمالك الدولة وأراضي

تقتضيه الظروف واألحوال واملوارد البشرية املتوفرة لدى اجلماعات
الساللية املعنية ،وجعل مجاعة النواب مسنودة بوصاية الدولة مع
اإلرتقاء يف هذا القانون جبماعة النواب إىل مؤسسة تشتغل إىل
جانب النائب الساليل ،الذي بدوره ننتظر النص التنظيمي الذي
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سيدقق يف شروط اختياره ومواصفته آملني أان ال تقل تلك الشروط

الساللية وأراضيها وطنيا ،غري أننا أنمل أن حتظى مجاعة النواب

واملواصفات عما جاء يف دليل نواب أراضي اجلماعات الساللية
املنشور يف املوقع اإلجتماعي اخلاص أبراضي اجلماعات الساللية،
وخاصة تلك الشروط املتعلقة ابلقدرة البدنية والفكرية والنزاهة
والشرف واإلستقامة وشرط القراءة والكتابة ابللغة العربية وحتديد

مبركزية مقدرة داخل هذان اجمللسان ،مركزية يتم إبرازها يف النصوص
التفصيلية احملال عليها يف مواد هذه القوانني ،ونقصد ابلالمركزية
املقدرة التمثيلية العددية يف تركيبة هذه اجملالس ،وكذا اجلانب
التقريري الذي سيجعل مجاعات النواب يتملكها اإلحساس أبهنا

عمره بني  22و 62سنة ،وأن ال يكون يف نزاع مع اجلماعة
الساللية اليت ميثلها ،تلك الشروط حنسبها دقيقة وجيدة إن
اجتمعت يف النائب الساليل وحظي بدعم مادي ومعنوي لسلطة

تساهم بشكل مقدر يف تدبري األراضي الساللية اليت يف النهاية
هي صاحبة امللكية اجلماعية ،وهو ما سيضفي على هذه الصفة
معىن حقيقيا وملموسا؛

الوصاية قصد متكينه من اإلضطالع بصالحياته ،وهي رزانمة من
صالحيات ستعزز مبقتضى هذه القوانني مؤسسات مجاعة النواب
السالليني ومركزية القرار يف يد النائب الساليل إن أحسن تدبري
ذلك؛

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

4جملس الوصاية وتكامل األدوار مع مؤسسات مجاعة النواب،هذين اجمللسني ،اختصاصهما ،اختصهما مشروع هذا القانون

على أمهية املصادقة على مشاريع هذه القوانني وما ستمنح من
إطار تشريعي متقدم فسراين احلياة العملية يف أبواهبا وفصوهلا
وموادها رهني يف نظران إبجراءات إدارية وتدبريية مصاحبة ومنها:

مبراقبة اإلشراف واحملافظة أحياان وابلتدخل املباشر وأعمال
مقتضيات سلطة الوصاية يف بعض األحيان ،وينفرد جملس الوصاية
اإلقليمي برائسة عامل العمالة أو اإلقليم ابملتابعة التفصيلية

اإلجراء األول ،تسريع نشر النصوص التنظيمية حيث يتضمن
مشروع القانون  70.06اإلحالة على النصوص التنظيمية يف مواد

والدقيقة للشؤون احمللية للجماعات الساللية واألراضي التابعة هلا،
بينما يكتفي جملس الوصاية املركزي برائسة السيد الوزير ابلقضااي
اإلسرتاتيجية ذات بعد وطين ومشرتكة بني اجلماعة الساللية
عموما ،كما خيتص ابإلشراف املايل وبصفة اآلمر ابلصرف ،ويف

كثرية ،بل إن املادة  26نصت بصريح العبارة على أن األحكام
اليت تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ
نشر تلك النصوص ابجلريدة الرمسية ،وبناء عليه فإن  00مادة من
مشروع قانون  70.06ونقصد هنا املواد 07-02-00-02

نظران فإن تكامل األدوار بني اجمللسني واجتناب تداخلهما
وتكرارمها من مستجدات مهمة هلذه القوانني ،ملا سيكون لذلك
من جناعة وسرعة القرار والتنفيذ ،وحصر قضااي األراضي الساللية

 00-00-02-02-03-06إىل  ،22وهي يف احلقيقةاملواد اللي كريتكز عليها هاد القانون واللي يف حد ذاتو هو القانون
األساس يف هاد العملية كاملة دحتريك العمليات الساللية وتدبري

املتشعبة واليت ال بد يف معاجلتها من الفرز بني ما هو تفصيلي
حتكمه عموما أعراف وتقاليد ال ميكن استيعاهبا وفهم أبعادها إذ
حمليا ،وما هو إسرتاتيجي وأفقي ال بد من الرجوع فيه املركز لتوحيد
املعاجلات والرؤى بشكل مشويل يتم تنزيله على كل اجلماعات

األراضي التابعة هلا ،وهاد املواد ال ميكن تطبيقها ،ولن تدخل حيز
التنفيذ إال بعد صدور النصوص التطبيقية اخلاصة هبا ،ومع تسجيل
أن الوزارة أتكدت حرصها وجاهزيتها لتسريع العملية ،غري أنه مل
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يتم حتديد سقف زمين إلصدار هذه النصوص ضمن نص هذا
القانون؛

ذوي احلقوق وكذا نظام تضامنهم يف حتمل أعباء اخلدمة بصيغ
احلصص؛

اإلجراء الثاين ،تسريع حتيني املعطيات واإلحصائيات املتعلقة

اإلجراء السادس ،تثمني األعراف والتقاليد والتوافقات

ابألراضي اجلماعية واجلماعات الساللية وتسوية وضعيتها القانونية
بواسطة التحديد اإلداري والتحفيظ لوقف نزيف الرتامي
والتسوايت غري القانونية ،وذلك قبل التفاف لوبيات العقار حول
هذه القوانني واخرتاقها؛

وخصوصيات كل مجاعة ساللية يف حميطها اجملايل ،وذلك بتوثيقه
وتفادي جتاوزه والقضاء عليه بغري قصد حرصا على اجتهادات
دخيلة لتنزيل هذه القوانني ،فإن يف تلك األعراف والتوافقات
احمللية تكمن قوة اجلماعات الساللية ومربرات وجودها أصال ،احنا

اإلجراء الثالث ،تسريع إرساء اهلياكل اجلديدة ،إنسجاما مع هذه

من األمور اللي كنخافو ابلنسبة للتنزيل احلريف واالجتهاد يف تنزيل
هذه القوانني ،أن واحد الرتاكم دالتقاليد واألعراف وثقافة
التوافقات والتوافقات يف تدبري كل ما هو مشرتك بني اجلماعات

القوانني لضخ نفس وديناميكية جديدة يف تدبري هذا القانون،
صحيح أننا نقدر ابللي حوايل  2222انئب ساليل ابش يتم
التجديد العملية دايهلم هي مسألة كبرية وثقيلة ،ولكن إيال غنجيو
خندمو ب 0داهلياكل موازية اهليكل القدمي التابع لظهري 02

الساللية بتقنيات صراحة ،راه ما ميكنشاي يفهموها الناس اللي
غيديروا التنزيل هاد القانون ،اجلماعات الساللية راه عندها
األنظمة ابش كدير تدبري توزيع املياه دايهلا ،والتوزيع الدقيق يف
العبار دايل دوك املياه مبختلف الوسائل ،اللي من طبيعة احلال

واهليكل اجلديد التابع لقانون  70.06رمبا ستقع إختالالت على
األقل داخل اجلماعات الساللية اجملاورة واليت تشرتك أحياان يف
جماالت ترابية؛

غندخلو هاد القوانني ويكون عندان احلرص التنزيل دايل هاد
اللي ّ
القوانني ،ميكن لنا نقضيو على داك اإلرث وعلى داك الرتاكم
وكنوصيو ،على األقل ،قبل أو بشكل موازي مع تنزيل هاد

اإلجراء الرابع ،تسريع حتديد سجل ذوي احلقوق ووضع أفق زمين
لنشر لوائحهم رمسيا ،هذا السجل متت اإلنطالقة دايلو بطبيعة

القوانني ،هاد اخلربة وهاد الرتاكم الثقايف يتم التدوين دايهلا واحملافظة
عليها لألجيال القادمة و للتاريخ وللمستقبل.

احلال ومت التقدم يف يف اإلجناز دايلو ،ولكن يف نظران ينبغي تسريع
نشره بشكل رمسي ألن بدون حتديد كذلك هاد السجل النهائي
ستبقى جمموعة من مواد هذا القانون معلقة؛

وجتدر اإلشارة إىل أن ظهري أبريل  0202مل يبذل فيه املستعمر
أي جهد خارق ،وإمنا اعتمد املزاوجة بني أهدافه اخلاصة وبني
التفكري اجلماعي والتدبري التوافقي املتعارف عليه داخل اجلماعات

اإلجراء اخلامس ،إجياد صيغ لدمج ذوي احلقوق يف التنمية اجملالية
احمللية كتنظيمهم يف تعاونيات ساللية يتم وضعها يف قلب املشاريع

األهلية آنذاك فلو متت صياغة ذلك الظهري خبلفية حمايدة ،خبلفية
حمايدة مؤسسة على املتعارف واحملتكم إليه بني األهايل املؤسسني
لكان هلذا الظهري قوة وسلطة معنوية قائمة الذات ،من طبيعة
احلال ،مللي كندخلوا يف التفاصيل دالظهري  0202وكنشوفوا

املهيكلة للدولة كربانمج املغرب األخضر والسياحة اجلبلية وغريها،
مع اإلبداع يف متكني ذوي احلقوق من متويالت تفضيلية بضماانت
الدولة وجمالس الوصاية ،وال شك أن التعاونيات ميكن أن تشكل
إحدى الصيغ الفضلى ،ملا تتيحه من إمكاانت توزيع املنتوج بني

الكيفية ابش تصاغ والفلسفة دايلو راه شيئا ما مبين على التقرب
ألشنو كيديرو األهايل وكيفاش كيدبروا األمور دايهلم واحملاولة
8
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بصفة عامة تفريغ داكشي بشكل اللي يتناسب مع اخللفيات دايل

ولكن املشكل هو خاص اجلماعات الساللية وأفراد اجلماعات

الناس اللي صاغو داك الظهري ،وكان مت تعميق يف التوافقات
داجلماعات والكيفية اللي كدير هبا التدبري والتعاون واحملافظة على
داك األراضي ويتم التفريغ دايلو بشكل دقيق فداك الظهري وكان
لقينا دااب داك الظهري غتكون عندو واحد القوة وغتكون عندو

الساللية يكونوا واعيني ابألمهية دايل هاد اإلجراء ،يكونوا واعيني
ابللي غتكون عندكم ملكية مجاعية وغتنتفعوا بديك األراضي ما
غتبعوهاش ،ما غتقسموهاش ألن ابش تكون احملافظة عليها
لألجيال القادمة ،وابش تكون احلماية دايهلا من التفتيت ومن

واحد أ املصداقية املعنوية عندان اجليل احلايل أكثر بكثري مما وجدانه
اليوم؛

اإلعدام وحرمان األجيال القادمة منها ،إذن تلك هي إجراءات
نراها من الضروري الرتكيز عليها للتنزيل السلس وإلجناح مقتضيات
هذه القوانني ،اليت مرة أخرى نثمنها ونثمن حمتواها ولنا كل القناعة

اإلجراء السابع واألخري ،إعطاء أمهية للتواصل والتأطري وتوعية
السالليني أبمهية ما أقبلت عليه الدولة لصاحلهم وصاحل أبنائهم
من األجيال القادمة للقبول وتدين بعض القرارات واإلجراءات من

أهنا يف صاحل األراضي الساللية ،ويف صاحل األجيال القادمة ،ولنا
كذلك القناعة أبنه إىل حد اآلن ليس هناك تصور آخر واضح
وانضج ميكن من خالله احملافظة على هذه األراضي وصيانتها
ضد الرتامي وضد ،التشتيث ،التفتيت وضد احليازات غري القانونية

قبيل ضم بعض األراضي لبعضها لتجميع مساحة  2222هكتار
معتمدة حد أدىن املطلوب يف مسطرة التحفيظ اجملاين مثال ،من
األمور اللي نوصي هبا كذلك كإجراء إلجناح هاد القوانني هو
عملية التواصل ،التواصل ،مع هاد اجلماعات الساللية ابللغة دايهلا

إال الصيغ اليت جاءت هبا هذه القوانني ،وفقنا هللا مجيعا والسالم
عليكم.
السيد الرئيس:

وابلثقافة اللي كتفهم ابش ميكن هلا هي تبىن الروح دهاد القوانني،
وهي تقبل بشكل سلس بعض اإلجراءات اللي صراحة راه الواحد
ايال ما فهمش الفلسفة دايهلا ما ميكن لوش يتقبلها ،احنا كنهضروا

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة آيت بن
املدين إبسم فريق األصالة واملعاصرة.

على احلد األدىن للمساحات احملفظة  2222هكتار ،ومن األمور
اللي كنقرتحو أحياان جتميع العقارات اللي هي أقل من هاد
املساحة ابش نوصلو هلاد املساحة ،والتدبري دهاد األراضي يف هاد
الساعة كتقوموا هبا لعائالت خمتلفة ،ومن طبيعة احلال أشخاص

النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

خمتلفني ،إيال ما استوعبوش اهلدف من هاد اإلجراء راه ماشي
ساهل ابش يتقبلوه ،والنموذج الثاين صيغة امللكية اجلماعية
لألراضي البورية خارج دائرة الرأي وما تستتبعه تلك امللكية

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

اجلماعية من اإلقتصار على اإلنتفاع واإلستغالل دون التملك
والبيع أو التفويت ،وهو مقتضى جوهري سيضمن إستدامة
األراضي الساللية ومحايتها من التفتيت وإقصاء األجيال القادمة
وحرماهنم منها ولكن املشكل هو خاص للجماعات الساللية

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق األصالة واملعاصرة خبصوص
مشاريع قوانني الثالث املتعلقة ابألراضي الساللية ،وال يفوتين يف
هذا اإلطار التأكيد على أننا يف فريق األصالة واملعاصرة ،نعترب أن
الرتافع على اإلصالح بصفة عامة واملسامهة يف حتسني ظروفه
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وشروطه واإلخنراط اجلماعي يف أجرأته وتنفيذها يتطلب توفر قناعة

ابألراضي الساللية ،ونعرف املسار اللي خاذتو احلركة النسائية

لدى كافة الفاعلني أبمهية اإلصالح ومتطلباته ،وهو ما نعتربه
تكريسا تشريعيا لإلرادة امللكية السامية يف حتقيق العدالة
اإلجتماعية وجرب الضرر ،ويف البداية ال بد من التذكري أبننا أتخران
عمر طويال ،قرن ،السيد
كثريا يف مباشرة هذا املوضوع الذي ّ

والسالليات يف هذا املوضوع كلنا نعرف ،والوقوف على مكامن
اخللل اليت تعرتي النصوص التنظيمية املتعلقة ابستغالل األراضي
الساللية من أجل طرح بعض البدائل والتصورات واإلجتهادات
للتعديل والتغيري ،خاصة وأن األراضي الساللية تشكل مصدر
رزق حلوايل  3دايل مليون شخص مبختلف أرجاء اململكة.

الوزير ،وحل املشاكل املرتبطة به خاصة وأن أسباب إعادة النظر
يف القوانني املرتبطة ابألراضي الساللية متعددة ومسؤولية الدولة
قائمة يف احلفاظ على املمتلكات اململوكة للجماعات الساللية

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

وصيانتها وأتمني اإلنتفاع هبا ،وتيسري تعبئتها إلجناز مشاريع وطنية
كربى ،فقد أظهرت التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
واحلقوقية للمجتمع املغريب أن القانون املؤطر ألراضي اجلموع
أصبح متجاوزا ،خاصة وأن أراضي اجلماعات الساللية توجد يف

يف إطار تفاعلنا مع هذا الورش اإلصالحي احليوي ورغبة منا يف
مواكبة أهم القضااي اليت ختص تطلعات العديد من املواطنات
واملواطنني ،واخنراطنا كفريق يف موضوع األراضي اجلماعية
واجلماعات الساللية بكل جدية ومسؤولية وموضوعية ،خاصة
وأن الظرف الذي جنتازه اليوم يتميز ابإلهتمام املتزايد الذي يوليه

صلب العملية التنموية ابلوسط القروي خاصة ،نظرا ألمهية هذه
األراضي ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة املرتبطة
هبا.

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا لقضااي املواطنات
واملواطنني ،ودعم جاللته لتحسني ظروف عيشهم يف خمتلف يف
ربوع اململكة ،وجعل رصيد اجلماعات الساللية رافعة للتنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة وعامل اإلدماج لذوي احلقوق

ويف هذا املقام البد من التذكري أبن ظهري  0272كان قد فتح
الباب أمام التالميذ يف األراضي اجلماعية الواقعة ضمن دوائر
الري ،وهي العملية اليت تسارعت بعد املرسوم احلكومي لعام
 ،0207خاصة ملا اعترب أن توسيع نطاق التمليك يشمل
األراضي البورية كذلك ،لذلك كان البد من إجياد اإلطار القانوين
الكفيل بتفعيل التوصيات امللكية ويف مقدمتها اإلجراء املتعلق

يف هذه الدينامية ،من أجل املسامهة يف تقدمي األجوبة عن
التساؤالت اليت يطرحها الرأي العام الوطين وكل الفاعلني ،وكما
تعرف اجلماعات الساللية كقبائل أو فصيل قبائل
هو معلوم ّ
دواوير أو كل جمموعة ساللية ،وتتمتع اجلماعات الساللية
ابلشخصية املعنوية وختضع للقانون اخلاص وتعد األراضي اجلماعية
ملكا للجماعات الساللية ،وختضع لنظام عقاري خاص له إطاره
القانوين والتنظيمي وتعهد الوصاية على اجلماعات الساللية إىل

بتمليك األراضي البورية لفائدة ذوي احلقوق ،وذلك من خالل
تعديل ظهري  0202الذي ينظم هذا النوع من األراضي ،وخلق
ترسانة قانونية مؤطرة لألراضي اجلماعية ومسايرة للتحوالت
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية اليت يشهدها اجملتمع
املغريب ،وتكريس مبدأ املساواة بني املرأة والرجل تفعيال للفصل
 02من الدستور ،وهذا انتظرانه كثريا وكانت النساء السالليات
ضمن من مشلهم احليف والعنف لعدة عقود حبرماهنن من اإلنتفاع

وزارة الداخلية مبقتضى الظهري الشريف نفسه ،كما يقدر عدد
اجلماعات الساللية مبا يناهز  4272مجاعة موزعة على 22
عمالة وإقليم ،ويعترب نواب اجلماعة ،اجلماعات املمثلني ،املمثلني
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وفاصال يف إدارهتا وفض النزاعات حوهلا رغم وجود ترسانة قانونية
مهمة.

الشرعيني ،واملخاطبني الرئيسيني جلماعتهم ،وجيب على كل
اجلماعات الساللية أن تتوفر على انئب أو نواب يتم اختيارهم
وفق مقتضيات دليل النائب ابلتعيني أو ابإلختيار ،وهنا مربط
الفرس ،جيب أن يتم التعيني أو االختيار لنواب يتحلى ،انئب
يتحلى أوال ابلصدق ،ابلنزاهة ومبعرفته للحدود اجلغرافية للجماعة

إذن البد أن نستحضر هذه األعراف وهذه الطرق يف تدبري هذه
العادة حىت ال يكون هناك اصطدام وتصادم بني القبائل والدولة،
وبني القبائل بعضها لبعض ،إمنا ينبغي التذكري به كذلك يف هذه
املناسبة هو القرار امللكي الذي أصدره جاللته سنة  0202يف
املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ابلصخريات ،بشأن

الساللية اليت هو فيها ،كما كذلك أنه معرفة كذلك األعراف
والتقاليد دايل القبيلة ،بعض األحيان جند أن نواب أراضي اجلموع
أيتون من خارج القبيلة ،من خارج القبيلة الساللية وتكون هناك

متليك أراضي اجلموع يف املناطق املسقية بشكل جماين لفائدة
املواطنني حيث خلف هذا القرار ارتياحا يف األوساط السياسية
واحلقوقية خصوصا الفئات االجتماعية املتضررة ،والنساء من بني

عدة مشاكل ،وعرفناها يف مجاعاتنا ويف قبائلنا عدة منازعات من
هذا القبيل بسبب عدم حسن اختيار نواب أراضي اجلموع.
ونؤكد كفريق األصالة واملعاصرة على أن موضوع إدماج اجلماعات
الساللية يف مسلسل التنمية ،والتثمني األمثل للعقارات اجلماعية
واحلفاظ عليها يعترب من أولوايت األوراش اليت دأب الفريق على
اإلهتمام والتعريف هبا ،حيث كان دائما يتوخى منه التعرف على

املتضررات أوال من جراء املشاكل اليت كان وال يزال يطرحها قطاع
العقار ابملغرب ،من مضارابت يف العقار كلنا نعرف ذلك فيما
يتعلق أبراضي اجلموع وما يعرف ابألراضي الساللية والنزاعات
املرتبطة هبا ألهنا مل تكن حمفظة ،وإذا كان الورش يندرج ضمن

اخلرائط اإلحصائية ،وعلى أهم القرارات الصادرة يف املوضوع،
والتفكري اجلماعي يف آفاق وحمددات هذا الورش احليوي إلضفاء
طابع الشفافية والعقالنية على طرق وأساليب تسيريه ،ومعاجلة

أوراش واختصاصات وزارة الداخلية فإن مناقشة القوانني املرتبطة
به هي مناسبة للوقوف على مداخل لتحسني شروط العيش
ومستوى املداخل لذوي احلقوق ،وذلك من خالل توظيف

ملفاته على الصعيد املركزي لينتقل تدرجييا إىل العماالت واإلقليم
وذلك يف إطار تقريب اإلدارة من املواطن ،لذا وانطالقا من
مسؤولية فريقنا واإلخنراط يف الفعل يف هذا الورش الوطين.

عقالين ملداخيل اجلماعات الساللية من جهة وتعبئة عقارات
اجلماعات الساللية لالستجابة حلاجيات االستثمار سواء كان
مصدرها ذوي احلقوق أنفسهم أو مستثمرين من القطاع العام أو
اخلاص من جهة ،من أجل تدبري األراضي الساللية واألراضي

وإمياان منا أبمهية هذا املوضوع يف التوازانت القائمة يف املغرب
القروي ،ألن جل األراضي السالليات توجد يف العامل القروي،

اجلماعية مبا جيب أن تتسم به من جناعة وشفافية يف إطار سياسة
القرب وتكريس مسلسل الالمتركز وفق ما جاء به امليثاق اجلديد،
واهلادف إىل تفويض بعض اختصاصات الوصاية إىل السادة الوالة

والسعي قدما حنو السلم االجتماعي ونريد أن نستحضر هبذه
املناسبة األوضاع التنظيمية والقانونية املعتمدة هلذه اّألراضي ،وما
تعانيه من إكراهات وإشكاالت تتمثل أساسا يف النزاعات
والصراعات املتعلقة ابستغالهلا واحملافظة عليها وتثمينها ،حيث

والعمال على صعيد العماالت واألقاليم فيما خيص تسيري األراضي
اجلماعية ،والبد هنا أن نفتح قوس ابلنسبة للمستثمرين القدامى
الذين كانوا يستثمرون يف األراضي اجلماعية والذين حصلوا على
مجيع الواثئق الضرورية لالستثمار واستثمروا أمواال طائلة ،البد أن

كما هو معلوم عند اجلميع تلعب التقاليد والعادات دورا حامسا
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نراعي كذلك حالة هؤالء املستثمرين يف استمرارهم أو عدم

الشيء الذي اآلن بواثئق التعمري أصبح صعبا وأصبح ألن نطلب

استمرارهم بدون أن تكون هناك اللجوء إىل عدة مشاكل ألن
استثمروا الفلوس دايهلم ،فالبد أن نراعي كذلك هذه الفئة من
املستثمرين اللي حصلو على الشواهد اإلدارية حصلوعلى رخص،
فالبد من مراعاهتم عند تنزيل مجيع املراسيم.

أصبح يطلب امللكية ،وهاد الناس كانوا يعيشون يف هذه األراضي
ابألعراف ،ابلتقاليد وكانوا يتوارثوهنا ولكن ليس هناك واثئق إدارية
ووثيقة التمليك هلاد الناس ،إذن ال ميكن اآلن أننا جنيوا اليوم
ونقولوا ما عندكومش واثئق التمليك وخرجوا من هاد الدواور،

إن هذا اليوم هو فرصة جديدة لنا مجيعا من أجل العودة إىل نسبة
اإلحصائيات املشار إليها أعاله اليت قامت هبا مديرية اجلماعات

ألن مها خصنا نعرفوا مزاين أبن هاديك القبائل هم اللي شربوا
املغرب وجلسوا يف ديك املناطق يف الوقيتة اللي كانت الناس
عايشة يف الدار البيضاء ،ويف الرابط ،ويف مكناس ،ويف غريها كانوا

احمللية سابقا لرصد عدد املالكني املتواجدين ضمن األراضي
املسقية والذين ينتمون إىل األراضي الساللية ،وللمسامهة يف تسريع
وترية إصدار الرتسانة القانونية خاصة وأن املساحة اإلمجالية

دوك الناس جالسني يف هاديك األراضي كيباشروها وجالسني يف
الربد دايهلا ويف الشتا دايهلا ويف الثلج دايهلا ،ابش يوفروا لنا الغذاء
اللي كيوصل للمدينة ،إذن وأعضاء اجلماعة فيما توظف أهم
املساحات املتبقية يف النشاط الفالحي.

للرصيد العقاري اجلماعي تقدر حبوايل  02مليون هكتار تشكل
منها األراضي الرعوية نسبة تفوق  %32تستغل بصفة مجاعية،
وهنا كذلك جيب أن نقف ألننا نعرف أن هذه األراضي الرعوية
هي مصدر عيش لفئة عريضة من الرحل ومن الكسابني ،وإذا

وحري ابلذكر ،أن أكثر من  23أعتذر ،أن أكثر من  %23من
هذه األراضي تستغل مباشرة من طرف بذوي حقوق أفراد

كانت هذه األراضي اجلماعية والساللية تستجيب فيما مضى
حلاجيات املواشي واحليواانت املوجودة فوقها ،فنعرف اآلن بسبب
اجلفاف وبسبب كذلك التكاثر فقد أصبحت الطاقة االستيعابية

اجلماعات الساللية يف إطار القطاعات اإلجتماعية واالقتصادية
أمهها الرعي والفالحة والسكن يف حني يقتصر تدخل اإلدارة
الوصاية على جتسري جزء ممتلكاهتا عن طريق الكراء أو التفويت

اآلن  4إىل  2مرات عدد الذي كانت تستوعبه فيما قبل ،إذن
البد من مراعاة كذلك نظام الرعي ونظام االستفادة من املناطق
الرعوية بدون أن تكون هناك تشنجات بني القبائل وعدم ترك
بعضهم لعدم االستفادة من طرف ذوي احلقوق وأعضاء

بنسبة أقل من  %0موجهة أساسا للتنمية اإلقتصادية ،وعلى وجه
اخلصوص الستغالل املقالع واملعادن إىل غري ذلك وكذا اإلستغالل
الفالحي للمسامهة يف إجناز مشاريع تدخل ضمن خمطط املغرب
األخضر واإلستغالل الغابوي والنبااتت العطرية واإلستغالل

اجلماعات الساللية يف ما توظف أهم املساحات املتبقية يف
النشاط الفالحي ،وحراي ابلذكر أن أكثر من  %23من هذه
األراضي تستغل مباشرة من طرف ذوي احلقوق أفراد اجلماعات

ألغراض جتارية وصناعية وسياحية ،ويف إطار تنفيذ املبادئ
والتوجيهات امللكية السامية نتمىن أن تساهم املصادقة على هذه
القوانني يف تعجيل التنازل عن ملكية األراضي الساللية الواقعة يف

الساللية يف إطار قطاعات إجتماعية واقتصادية أمهها الرعي
والفالحة والسكن ،كنا نعرف أن هذه األراضي كانت تستعمل
خاصة للسكن ابلنسبة للقبائل وكان كلما احتاج إبن من األبناء
لتكوين أسرة إال كان ينتقل إىل جانب املنزل القدمي ويبين منزال،

احمليط املسقي مع ضمان اجملانية اإلجراءات من خالل إعفاء هذه
العملية من الضرائب والرسوم ،مع التأكيد على أن هذه العملية
هتدف إىل تعزيز قيمة هذه املمتلكات ودجمها ضمن الدورة
اإلقتصادية وحتسني حمصوهلا ،كما نريد أن نستحضرما جاء يف
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الربانمج احلكومي من وعود تتعلق بتصفية وتسوية الوضع القانوين

هذه األراضي الساللية خاصة املوجودة يف هوامش املدن ،إذا أردان

لألراضي الساللية من أجل تسريع وترية التحفيظ العقاري وذلك
يف سياق ما وعدت به احلكومة واملتمثل يف حتفيظ ما يقارب 2
داملليون هكتار يف أفق  ،0202نتمىن أن نلتزم هبذه وحنقق هذه
الوعود.

أن ننقص من السكن العشوائي والبناء العشوائي فالبد أن نفكر
يف أحزمة خضراء ومتنفس للمدن ،كما ننعرفه يف الرابط فاملتنفس
الذي بني اهلرهورة وهذا وجدانه اآلن هو متنفس إىل البد أن
نفكر كذلك يف األراضي املوجودة يف الضواحي على خلق إما

السيد الوزير،

مناطق خضراء إما كذلك غاابت على ضواحي املدن ،ووقف
الزحف اإلمسنيت على هذه األراضي اليت سيتم ابتالعها إن مل حنسن
تدبريها ،إذن قلت منها  22ألف هكتار مشمولة بواثئق التعمري

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
إننا يف فريق األصالة واملعاصرة وإمياان منا بضرورة املسامهة يف حل
املشاكل املرتبطة ابألراضي الساللية ،وتفاعال مع العديد من

ومليوين هكتار خمصصة للفالحة ،توجد  222ألف هكتار منها
داخل املدارات السقوية إىل جانب  00.7مليون هكتار خمصصة
للرعي ،و 022ألف هكتار من الفضاء الغابوي وهو ما يطرح
مشاكل وإكراهات عويصة تتعلق بتمليك األراضي الساللية يف

اخلطوات اليت قام هبا ذو احلقوق وبعض األطر يف اجملتمع املدين
بن فيهم النساء السالليات اللوايت يطالنب حبقوقهن إىل جانب
الرجال نضمنا داخل جملس النواب يوما دراسيا ملناقشة املشاكل
اليت تتخبط فيها األراضي الساللية ،وقد كان اللقاء مناسبة

ارتباط بظهري  0272املتعلق ابألراضي السقوية مما يتطلب
التدخل للمالئمة مع التشريعات ،لذلك هناك ضرورة لربط وإدماج
األراضي الفالحية البورية التابعة للجماعات الساللية مبنظومة

للوقوف على اإلهتمام البالغ الذي يوليه جاللة امللك ،للعامل
القروي خاصة يف ارتباط مبوضوع أراضي اجلموع و األمالك
اجلماعية واألراضي الساللية ،اليت تعترب من اإلشكاالت اليت ظلت
عالقة منذ القدم حيث ال حيق لذوي احلقوق من أفراد اجلماعات

التنمية ،نظرا لتوزيعها اجلغرايف على ربوع اململكة وشساعة
مساحتها وأعداد السكان الذين يقطنوهنا ،من أجل خلق دينامية
فالحية واقتصادية يف العامل القروي ،وتعبئة مليون هكتار من
األراضي الفالحية البورية لإلستثمار املوجه ابألساس إىل ذوي

الساللية متلّك األراضي اليت يستغلّوهنا ألهنا حسب قانون 0206
غري قابلة للبيع وال للحجز وال للتقادم ،وألصحاهبا احلق يف
اإلنتفاع ابلسكن أو احلرث فقط مما جيعلهم يف وضعية صعبة حبكم
عدم وثيقة التمليك.

احلقوق ويف أفق خلقمقاوالت وإنعاش الشغل ،خاصة لشباب
ذوي احلقوق ونساء من ذوي احلقوق ،خاصة أن  0202هي
سنة بداية الشروع الفعلي يف أجرأة الورش امللكي لتعبئة األراضي

إن األراضي الساللية متتد على حوايل  02مليون هكتار موزعة

الفالحية البورية عرب التحفيظ العقاري ،ويف سنة  0202سيتم
حتفيظ كما قلت ما يناهز  2د املليون هكتار من هاد اإلطار هذا
الساللية وذلك يف إطار برانمج مشرتك طموح ومفتوح مع الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية ووزارة

سهلة املنال ألن ليس هناك شي عدة قوانني فيها والبد أن نراعي
كذلك كيفية التعمري يف املدن واحلواضر ،حىت تتم احملافظة على

الداخلية ،كما أنه ال ميكننا جتاهل الصعوابت اليت تواجه نظام
التصفية القانونية اليت ختضع هلا األراضي اجلماعية واملرتبطة أساسا

على  222ألف هكتار حضرية وشبه حضرية ،منها  22ألف
هكتار مشمولة بواثئق التعمري وهنا جيب أن نتعض من مشكل
التعمري الذي جيد ضالته يف األراضي الساللية ،ويستعملها كأهنا
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ابلنزاعات بني اجلماعات الساللية طالبة للتحفيظ أو التحديد

غياب جناعة آليات التحكيم وفض النزاعات ابلرتاضي ،وهو ما

اإلداري واجلماعات الساللية اجملاورة عندان دائما املشكل دايل
احلدود فنعرف أن هناك عدة نزاعات بني القبائل يف مشكل
التحديد اإلداري والنزاعات بني اجلماعات الساللية واألغيار
والنزاعات بني اجلماعات الساللية واإلدارة العمومية ،فيما خيص

يربهن أن الرتسانة القانونية اليت تؤطر أراضي اجلموع اجلماعات
الساللية غري مواكبة للتحوالت اليت طرأت على االقتصاد واجملتمع
واجملال وغري مالئمة للسياق االقتصادي واالجتماعي والدستوري
واحلقوقي ببالدان.

امللك اخلاص للدولة امللك الغابوي الوقف األحباس ألن هناك
تداخل هلذه األراضي يصعب علينا حتديدها بسهولة مما يؤدي
كما قلت إىل تضارابت يف التحديد وصعوابت يف التحديث.

إن هذه املشاكل هي اليت كانت سببا يف جعل األراضي الساللية
موضوع نقاش كبري بني خمتلف الفاعلني واملعنيني واملهتمني وهي
اليت شكلت دافعا قواي لتنظيم حوار وطين حول أراضي اجلماعات
الساللية لتعميق النقاش والتشخيص وتقدمي املقرتحات الضرورية
لتجاوز املعيقات ،وقد مت الوقوف على واقع التجزيئ املفرط

إذن قلنا الوقف واألحباس إضافة أن عند التحديد غالبا ما ال
يستدعى النائب اجلماعات الساللية حلضور كما أن عدم معرفة
النواب حلدود العقارات املعنية ابلتصفية القانونية وعدم السماح
للمهندس املكلف ابلقيام بعملية التحديد وعدم أخذ احملافظني
على األمالك العقارية ،ألن هادوك كلهم كيسريو هاد اهلدف البد
أن عندما يكون حتديد حيضر كذلك انئب أراضي اجلموع حيضر

لالستغالالت الفالحية والرتامي املتزايد على هذه األراضي
واملضاربة العقارية املفرطة اليت تنصب على هذه األراضي ،وانتشار
البناء الغري املنظم والعشوائي يف مدار احمليطات احلضرية
والتجمعات السكنية ،وضعف وترية التصفية القانونية وكثرة

احملافظ حيضر املهندس إذا أردان أن يكون التحديد مالئم ،واليوم
هناك تزايد تزايد مضطر للساكنة وتكاثر عددي لذوي احلقوق
وبروز ظاهرة احليازة الدائمة للقطع األرضية هنا كلشي داب بغا

النزاعات العقارية يف ميادين اإلستحقاق وامللكية والثحفيظ
وضعف آداء نواب اجلماعات الساللية وإشكالية التعيني وغموض
املعايري احملددة لإلنتساب إىل اجلماعات الساللية ،ألن كل مجاعة

يشد األراضي الساللية دااب هذا هو  le gateauاللي ابين كلنا
كل واحد كيقلب قسمة يف األراضي دايل الساللية وارتفاع
الضغط على املناطق الرعوية وتوسيع اجملاالت احلضرية وتزايد
الطلب على األراضي اجلماعية ،وقد أصبح الرهان قواي ابلنسبة

ساللية هنا حددات اإللتزام دايهلا واحد قالك اللي خالق عندو
واحد قالك اللي جا سكن عندو  02سنني وواحد اللي قالك ال
من عهد احلماية إىل غري ذلك ،كل مجاعة ساللية كيفاش
تعامالت مع حتديد هاد ذوي احلقوق ،هلذا جيب أخذ بعني

للمصاحل واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية واخلواص وذوي
احلقوق أنفسهم مما تسبب يف تفشي املضاربة العقارية واتساع رقعة
البناء وأحلقت أضرارا مبصاحل ذوي احلقوق.

اإلعتبار هاد املشكل ألنه سيطرح مشكل بعد التصويت ،البد
أن ستكون هناك نزاعات حول لوائح ذوي احلقوق وغموض
املعايري احملددة لاللتزامات إىل اجلماعات الساللية وحرمان املرأة

السيد الوزير ،إن االنتشار الواسع للمعامالت العقارية املنافية
للقانون يؤكد حقيقة غياب مقتضيات قانونية زجرية وعقابية

من حقوقها خاصة حق التملك وطغيان األعراف على القانون
وكثرة وتشعب انتظارات الشباب ،كل الشباب بغى يستثمر فيها
ألن خصو يلقى أرضو فاش يستثمر وحرمان املرأة من حقوقها
وطغيان األعراف على القانون وكثرة وتشعب انتظارات الشباب

وتكاثر وتعاقد النزاعات حول امللكية وحول االستغالل بني
اجلماعات الساللية وبني ذوي احلقوق من نفس اجلماعة ،يثبت
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وتضارب املصاحل حول العقارات ذات املردودية العالية والتمركز

وابلرغم من أهنا ستشكل منطلقا حلل العديد من املشاكل اليت

املطلق جمللس الوصاية ،ألن دائما فالرابط البد أننا ولكن راحنا
غاديني ابلتدريج وضعف أداء مؤسسات النائب وطغيان ثقافة
التملك الفردي والتوريث لالستغالل مع غياب آليات التمليك
الفعلي والقانوين وحصر قاعدة التفويت لفائدة الدولة واملؤسسات

تعاين منها املرأة يف ارتباط مبوضوع األراضي الساللية ،إال أننا كنا
نطمح أن يبلغ األمر مداه خبصوص التنصيب الصريح على
اإلحتكام إىل القانون بدل األعراف السائدة.
ويف هذا اإلطار ،البد من اإلشادة ابألجواء اإلجيابية اليت سادت
أشغال اللجنة والروح الوطنية والتضامنية اليت حتلى هبا نواب األمة
ابلتعاطي مع موضوع األراضي الساللية واجلدية اليت طبعت

العمومية واجلماعات الرتابية ،غالبا ما جند هناك تعرض أو معارضة
هلذا التفويت وتزايد الضغط على العقار اجلماعي وعلى املوارد
الطبيعية وتزايد الساكنة الساللية والساكنة الوطنية وحاجتها إىل

مناقشة هذه املشاريع اليت تكتسي أمهية كربى ابلنسبة للعديد من
الفئات والشرائح اإلجتماعية.

العقار وتزايد نسبة التعمري والبناء والتمدن وزحف العمران على
حساب األراضي الفالحية ،كل هذه رصدان هذه املشاكل ،لذا
ووقوفنا اليوم على هذه القوانني الثالث أييت يف إطار املصلحة
الوطنية العامة اليت تقتضي ضرورة إصالح املنظومة القانونية اليت

السيد الوزير ،تشكل أراضي اجلموع ببالدان رصيدا عقاراي مهما
وهي يف ملكية اجلماعة الساللية ،وتتميز بكوهنا غري قابلة للتقادم
وال للحجز وال للبيع ابستثناء الدولة ،اجلماعات الرتابية،

تؤطر أراضي اجلماعات الساللية ابعتبارها املدخل األساسي لكل
اإلصالحات املتفرعة اليت ميكن أن متس أراضي اجلماعات
الساللية.

املؤسسات العمومية ،اجلماعات الساللية اليت ميكنها اقتناء هذه
األراضي ،وتقدر املساحة كما قلنا ب 02مليون هكتار ،وفيها
كما قلنا  32إذن ،لذا جيب علينا مجيعا حكومة ،وزارة ،ونوااب

السيد الوزير ،على الرغم من أن مشاريع القوانني املقدمة اليوم من
أجل املصادقة عليها ال ترقى إىل املستوى الذي نطمح إليه من

ومنتخبني احلفاظ على هذه األراضي ،وعلى طريقة اإلستفادة منها
جلميع ذوي احلقوق ،فاهلدف من خلق أرضية قانونية جديدة هو
جتاوز اإلكراهات املطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري
اململوك للجماعات الساللية مبا ميكن من إجناز مشاريع لإلستثمار
يف خمتلف امليادين وخاصة يف امليدان الفالحي.

حيث إجابتها على كل اإلشكاالت العالقة ذات الصلة ابألراضي
الساللية ،وعلى الرغم من عدم إدخال بعض التعديالت اهلامة
على هذه املشاريع إال أننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعتربها نقطة
حتول مفصلية يف التعاطي مع هذا املوضوع وأنمل أن تشكل

فهذا اإلصالح يتوخى حتيني املفاهيم واملصطلحات املتعلقة

منطلقا يسري بنا يف اجتاه القضاء على كل املشاكل املثارة يف الواقع،
وأن تكون انطالقة يف االجتاه الصحيح من حيث إنصاف ذوي
احلقوق وكل املعنيني.

ابجلماعات الساللية وأعطائها ونواهبا وتقييد اللجوء إىل العادات
والتقاليد يف تدبري شؤون اجلماعات الساللية واستغالل أراضيها
واعتمادها يف احلدود اليت ال تتعارض مع النصوص القانونية

ويف هذا اإلطار ،البد من التأكيد على مسألة غاية يف األمهية
وهي املتمثلة يف أن هذه القوانني ابلرغم من أهنا مبنية على مبدأ

والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،كما أن هذه املشاريع حتاول القطع
مع العشوائية والفوضى اليت كانت تدبر هبا أمالك األراضي
الساللية.

إنصاف كل لذوي احلقوق وابلرغم من أهنا جاءت مستجيبة
للعديد من املطالب املرفوعة من طرف املعنيني وذوي احلقوق
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السيد الوزير ،نعترب يف فريق األصالة واملعاصرة أن هذه القوانني

للدولة ومصاحلها الال ممركزة ،وتوفري شروط تنفيذ السياسات

هتدف إىل حتديد لتنظيم اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها
والوصاية اجلارية عليها وضمان جمموعة من املقتضيات على
رأسها ،ضمان حقوق املعنيني على مستوى حتديد اجلماعات
الساللية وحصرها تبعا للعماالت واألقاليم الذي توجد به ،وإعطاء

العمومية على الصعيد الرتايب ملواكبة ورش اجلهوية املتقدمة الذي
نطمح أن نصل إىل حتقيقه ،وشكرا.
السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،ابسم فريق التجمع الدستوري الكلمة للسيد
النائب أمحد الزكراين.

احلق للجماعة يف التصرف يف أمالكها ،فقد دأبت على التصرف
يف هذه األمالك فال جيب أن حنرم اآلن اجلماعات الساللية من
التصرف يف األمالك اليت ورثتها بفعل أهنا كانت تستغلها ،اثنيا

النائب السيد أمحد الزكراين:

ترسيخ مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات يف ما يتعلق بتوزيع
األراضي الساللية على ذوي احلقوق رجاال ونساء على قدر
املساواة ،احملافظة على أمالك اجلماعة الساللية من طرف أعضائها
وعدم القيام أبي تصرف يضر هبا ،عرقلة عملية حتديد والتحفيظ

السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

العقاري ،عدم اإلمتثال ملقررارات مجاعة النواب وعرقلة تنفيذ عقود
الكراء إىل غري ذلك من العرقالت ،حتديد كيفية اختيار نواب
اجلماعات الساللية الذين سييمثلون أعضاءها وسيقومون

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري يف املناقشة
العامة لثالثة مشاريع قوانني إصالحية اترخيية متكاملة يف
مقتضياهتا ،ختص جزءا هاما من الرصيد العقاري ببالدان واملتمثل
يف األراضي الساللية وهي على التوايل  :مشروع قانون رقم
 70.06بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وتدبري
أمالكها ومشروع قانون رقم  72.06املتعلق ابلتحديد اإلداري

ابلتصرف ،ابلتصرفات القانونية اليت هتمها دون القيام مبا يتعارض
ومصلحتها.
من موقع املعارضة البناءة واستحضارا للمصلحة العامة وضماان
حلقوق املواطنات واملواطنني ومسامهة يف حل املشاكل اليت تعرفها
األراضي الساللية ،ال يسعنا السيد الوزير إال التصويت ابإلجياب
على هذه املشاريع الثالث ،ومبوازاة ذلك أنمل أن يعاد النظر يف

ألراضي اجلماعات الساللية ومشروع القانون الثالث واألخري رقم
 74.06الذي يهم األراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر الري ،وأود
أن أسجل يف البداية أمهية النقاش املوسع الذي حظيت به هذه

قانون التعمري وجتاوز املعيقات املرتبطة بواثئق التعمري ،ألهنا تعد
أساس العمل املستقبلي الذي يركن إليه املستثمرين واملنعشني
العقاريني على حد سواء وحتدد ارتفاقات اجملال برمته ،كما نتمىن

املشاريع قوانني سواء داخل جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية
والسكىن وسياسة املدينة أو من خالل اليوم الدراسي املنظم من
طرف جملس النواب ،إذ مل يقتصر تناول موضوع األراضي الساللية
حمل اإلشكاالت املرتبطة هبا فقط من طرف احلكومة وممثلي األمة،

أن يتم التسريع يف وترية التنزيل الفعلي مليثاق الالمتركز
اإلداري،وإعادة تنظيم مصاحل الدولة على املستوى الرتايب لتعزيز
إدارة جهوية قوية ابختصاصاهتا ووسائلها ومواردها ،و لتحقيق
توزيع متوازن وعادل لإلختصاصات والوسائل بني اإلدارات املركزية

وإمنا مت أيضا اإلنفتاح على احمليط من خالل اإلستماع وإشراك
ذوي احلقوق من السالليني واملستغلني لتحقيق التقارب يف الرؤى
ووجهات النظر حول املوضوع ،وهي مناسبة لإلشادة والتنويه
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ابجلو اإلجيايب والنقاش املثمر الذي ساد داخل اللجنة املعينة

تفويت األراضي الساللية للفاعلني اإلقتصاديني اخلواص ،إىل

واللجينة الفرعية واملسامهات البناءة املقدمة من أجل جتويد هذه
النصوص التشريعية اهلامة ،كما نثمن التفاعل اإلجيايب للحكومة
ممثلة يف وزارة الداخلية مع التعديالت اليت مت اقرتاحها على مواد
هذه املشاريع ،واليت مت التصويت عليها إبمجاع.

جانب الفاعلني العموميني إلجناز مشاريع استثمارية وجتهيزها ،مما
سيسمح إبدماج الرصيد العقاري اجلماعي يف جهود تنمية بالدان
مع إعادة النظر يف كيفية كراء العقارات اجلموعية ،من أجل
اإلستثمار خاصة يف اجملال الفالحي وحتديد مدة الكراء حسب
نوعية املشاريع اإلستثمارية اليت ستقام على هذه األراضي.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيد الوزير،

أتيت مناقشة هذه املشاريع القوانني يف سياق اإلهتمام احلكومي
بضرورة توجيهات جاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا وأيده،

السيدات والسادة النواب،

خبصوص موضوع األراضي الساللية ودعوته حلل املشاكل
واإلكراهات اليت تعرفها هذه األراضي فضال عن أتهيل وتثمني
هذا الرصيد العقاري اهلام ،وجعله صلب دينامية التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية يف ظل الوضعية املتعلقة هبذه األراضي اليت مل تعد

إن مناقشة هذه املشاريع القوانني الثالث هي مناسبة للوقوف عن
كثب على واقع هذه األراضي واملشاكل اليت تتخبط فيها ،خاصة
وأن مساحات األراضي اململوكة للجماعات الساللية تبلغ حوايل
 02مليون هكتار موزعة على  2242مجاعة ساللية ،ميثلها 20
انئب وانئبة وهتم املاليني من املغاربة يف خمتلف اجلهات ،وتصنّف

متالئمة ومنسجمة مع التحوالت واملخططات التعمريية واإلنتاجية
واإلقتصادية اليت تشهدها بالدان ،خاصة وأن املنظومة القانونية
اليت تؤطر تدبري املمتلكات العقارية للجماعات الساللية قد
وصلت إىل مداها وأابنت عن حمدوديتها ،مما جعل هذه األراضي

من حيث إستعماهلا على األراضي الفالحية الواقعة داخل الدوائر
السقوية مبساحة تبلغ  226ألف هكتار وأراضي واقعة داخل
املدارات احلضرية وشبه احلضرية أو داخل التجمعات السكنية،
واليت تبلغ مساحتها حوايل مليون هكتار وراضي فالحية بورية

تتواجد خارج املنطق اإلقتصادي السائد فالحيا واقتصاداي
وحضاراي من الناحية العمرانية ،وبدون قيمة اقتصادية مضافة
لفائدة ذوي احلقوق والسوالليني يف اإلنتفاع هبذا الرصيد العقاري
وإدماجه يف الدورة اإلقتصادية املنتجة.

مساحتها حوايل مليوين هكتار وأراضي غابوية مساحتها حوايل
 72ألف هكتار وأراضي رعوية حوايل  00مليون هكتار ،وتربز
هذه املعطيات حجم الرصيد العقاري هلذا النوع من األراضي
والدور الذي من املمكن أن تلعبه يف مسلسل التنمية البشرية
واإلقتصادية وجلب اإلستثمار وتوزيع األنشطة اإلقتصادية.

ويف هذا السياق ،ستمكن عملية حتفيظ األراضي الساللية من
تطوير استغالل تلك األراضي من قبل املستفيدين منها حيث
ستقدم تسهيالت من أجل وجود القروض البنكية ودعم القدرات
التقنية واملهنية للمستغلني وتطوير األنشطة املدرة للدخل ،وتوفري

إال أنه ابملقابل فإن هذه األراضي تعيش حتت وطأة جمموعة من
اإلكراهات واليت تتمثل على اخلصوص يف:

فرص العمل لفائدة النساء والشباب يف العامل القروي وإدماجه يف
الدورة اإلقتصادية واإلنتاجية ،ابإلضافة إىل أهنا ستفتح إمكانية

1-وجود منظومة قانونية تعود بدايتها إىل سنة  0202من وضع

سلطات احلماية أدخلت عليها سلسلة من التعديالت ،كما
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أفرزت إنتاجا ضخما من املراسيم والقرارات والتدابري التنظيمية،

6-تكاثر وتعاقد النزاعات حول امللكية وحول االستغالل

على مدى قرن من التدبري اإلداري والقانوين للممتلكات الساللية
على اختالف طبيعتها وأسلوب استغالهلا والتصرف القانوين
والفعلي هلذا الرصيد العقاري اجلموعي ،بشكل أصبح معه هذا
النظام القانوين حمط انتقاد لكون هذه املنظومة أصبحت غري

للجماعات الساللية وبني ذوي احلقوق من نفس اجلماعة يف ظل
عدم فعالية آليات التحكيم وفض املنازعات ابلرتاضي حيث تصل
املنازعات املرتبطة هبذه األراضي ما يقارب  6202قضية رائجة
أمام خمتلف درجات التقاضي مبحاكم اململكة ،هذا إىل جانب
ضعف أداء نواب اجلماعات الساللية وغموض املعايري احملددة
لالنتساب إىل اجلماعة الساللية وحرمان املرأة من حقوقها حبيث
ضغت األعراف على القانون.

منسجمة ومتالئمة مع التطورات االقتصادية واالجتماعية ،كما
أهنا ال تستجيب ملتطلبات التنمية واملشاريع واملخططات اجلارية؛
2-تزايد وتطور ساكنة وأعضاء اجلماعات الساللية واليت تبلغ

أما على مستوى مؤسسات التدبري ،فقد سجل التمركز املطلق
جمللس الوصاية يف ظل ضعف أداء املؤسسات النواب وطغيان

حوايل  02ماليني نسمة ما جنم عن ذلك من تكاثر عدد ذوي
احلقوق يف حني أن األراضي الساللية تتعرض للنقصان والتفتيت

ثقافة التملك الفردي والتوريث لالستغالل مع غياب آليات
التملك الفعلي القانوين .إن هاد االختالالت والتحدايت املختلفة
مت التعبري عنها وإبرزها من خالل احملطات التالية خمرجات احلوار

والرتامي والتحايل من أجل االستالء عليها وظهورنزاعات
وصراعات ساللية حوهلا؛
3-اإلقبال على استغالل األراضي الرعوية بدون ضوابط تنظيمية

الوطين املنظم حتت الرعاية السامية جلاللة امللك سنة  0204حتت
شعار األراضي اجلماعية من أجل تنمية مستدامة الذي خرج
بتشخيص دقيق لوضعية األراضي الساللية ومشروع بتوصيات
واقرتاحات عربت عنها األطراف املشاركة ومن بينها إصالح

لضمان استدامة املوارد الرعوية وضمان حقوق اجلماعات
الساللية؛
4اتساع اجملاالت احلضرية وارتفاع الطلب على أراضي اجلموعيةألغراض خمتلفة ومنها تلبية حاجيات السكن أو إحداث مرافق
عمومية أو إقامة مشاريع وأنشطة صناعية واقتصادية أو إحداث
مرافق عمومية من طرف أجهزة الدولة املركزية والالمركزية وهو ما
أفضى إىل حتول أراضي املعنية داخل املدن والتجمعات السكنية

املنظومة القانونية كمدخل لإلصالح والتنمية واالستثمار املنتج
هلذا الوعاء العقاري.
يف نفس السياق ،انعقدت املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية
للدولة ابلصخريات يف دجنرب  0202على وقع توجيهات ملكية
للمشاركني من أجل تصفية الوضعية القانونية ألراضي اجلموع

وحميطها القروي إىل رهان قوي ابلنسبة املؤسسات العمومية
واجلماعات الرتابية وذوي احلقوق أنفسهم مما تسبب يف انتشار
املضاربة العقارية واتساع رقعة البناء بشكل أضر مبصاحل ذوي
احلقوق؛

وإدماجها يف مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية
والعمل على التمليك ابجملان لألراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر
الري لذوي احلقوق ومت متويج هذا املسار اهلادف إىل إصالح
وضعية األراضي الساللية وتثمني قيمتها ودورها يف اخلطاب

5بروز تعامالت عقارية خمالفة القانون كرست أمرا واقعا يف ظلغياب نصوص قانونية ردعية وعقابية؛

امللكي السامي ،الذي أقيم مبناسبة افتتاح السنة التشريعية اجلاري
يف  00أكتوبر  0203والذي ميكن اعتباره خارطة الطريق لتعبئة
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األراضي الفالحية البورية التابعة للجماعات الساللية ومن شأنه

اإلستثمار للبالد ،فقد وظفنا اآلليات الدستورية املخولة هلا داخل

اإلدماج هذا النوع من العقار يف منظومة التنمية اليت تشهدها
بالدان يف ظل دعوة جاللته لصياغة منوذج تنموي جديد ،حيث
تضمن اخلطاب جمموعة من اإلجراءات العملية واإلجرائية واملتمثلة
فيما يلي:

اجمللس من طرف وعن هذا امللف سواء من خالل آليات الرقابة
على العمل احلكومي أو من خالل اللجنة املوضوعاتية املكلفة
ابملساواة واملناصفة يف سعيها إلقرار املساواة ،مساواة املرأة الساللية
مع الرجل يف اإللتفاف ،واألكيد أن املستجدات اليت جاءت هبا

تعزيز املكاسب احملققة يف امليدان الفالحي ،وخلق املزيد
من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي ،بغية

هذه املشاريع من شأهنا إدماج أراضي اجلموع يف العملية التنموية،
وكذا معاجلة التفاواتت اجملالية والفوارق اإلجتماعية ،وتثمني رصيد
عقاري مهم ولكنه غري منتج للثروة وفرص الشغل وحتقيق رفاهية
ذوي احلقوق من السالليني.

تقوية الطبقات الوسطى الفالحية وجعلها عامل توازن ورافعة
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على غرار الدور اهلام للطبقة
الوسطى يف املدن؛

وعموما فإننا نتوقع ابملصادقة على هذه النصوص حتقيق جمموعة
من األهداف تتلخص يف اآليت:

تعزيز وتسهيل الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على
املستثمرين سواء األشخاص أو املقاوالت مبا يرفع من اإلنتاج
واملردودية ،وحيفز على التشغيل مع احلفاظ على الطابع الفالحي
لألراضي املعنية؛

-

حتيني وتوحيد املفاهيم واملصطلحات املتعلقة ابجلماعات

الساللية وأمالكها؛
تقييد اللجوء إىل العادات والتقاليد يف تدبري شؤون
اجلماعات الساللية واستغالل أمالكها واعتمادها يف احلدود الذي

العمل على على تعبئة على ما ال يقل عن املليون هكتار
من األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إجناز
املشاريع اإلستثمارية يف اجملال الفالحي اليت تشكل رافعة قوية

ال تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل؛
حتديد كيفية اختيار النواب ،نواب اجلماعات الساللية
واإللتزامات اليت يتحملوهنا ،وكذا اإللتزامات اليت يتحملها أعضاء
اجلماعة واجلزاءات املرتتبة عن اإلخالء هبذه اإللتزامات؛

لتحسني املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي وخاصة ذوي احلقوق؛
إجياد اآلليات القانونية واإلدارية املالئمة لتوسيع عملية
التمليك لتشمل بعض األراضي الفالحية البورية لفائدة ذوي
احلقوق ،وذلك وفقا لشروط حمددة جتمع بني اإلجناز الفعلي

إعادة تنظيم الوصاية على اجلماعات الساللية من خالل
إحداث جمالس للوصاية على الصعيد اإلقليمي إىل جانب جملس
الوصاية املركزي وحتديد اختصاصات هذه اجملالس؛

للمشاريع واحلد من التجزئة املفرطة لالستغالالت الفالحية وتوفري
املواكبة التقنية واملالية املطلوبة.

فتح إمكانية إسناد أراضي اجلماعات الساللية املخصصة
للحرث على وجه امللكية لفائدة أعضائها من أجل متكينهم من
اإلستقرار يف هذه األراضي وتشجيعهم على اإلستثمار فيها؛
فتح إمكانية تفويت أراضي اجلماعات الساللية الفاعلني
-

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،اعتبارا ألمهية هذه املشاريع القوانني ،ولكوهنا تندرج
يف صميم اهتمامات ورهاانت فريقنا ،وبراجمنا احلزبية ملا تسعى إليه
من إصالح لوضعية هذه األراضي وحتقيق التنمية والعدالة اجملالية

اخلواص إىل جانب الفاعلني العموميني إلجناز مشاريع اإلستثمار،

عرب الرفع من املستوى املعيشي لذوي احلقوق ،والدفع بعجلة
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الشيء الذي سيمكن هذه األراضي من املسامهة يف التنمية

النظام القانوين والتنظيمي املؤطر هلذه األراضي ،كما نثمن اخنراط

اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد؛
إعادة النظر يف كيفية كراء عقارات اجلماعات الساللية
من أجل تشجيع اإلستثمار وخاصة يف امليدان الفالحي وحتديد
مدة الكراء حسب طبيعة املشروع اإلستثماري املراد إجنازه؛

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت يف
عملية التمليك حلوايل  76ألف هكتار من األراضي اجلماعية
الواقعة داخل دائريت الغرب واحلوز خاصة بعد أن أصبح من
املسموح حتويل ملكية األراضي الساللية الواقعة يف الدوائر السقوية

تكريس املساواة بني املرأة والرجل أعضاء اجلماعات
الساللية يف احلقوق والواجبات فيما يتعلق أبمالك األراضي
اجلموعية وذلك من خالل ختويل حق اإلنتفاع يف أي عملية عملية

الغري قابلة للتقسيم إىل ملكيات فردية لصاحل ذوي احلقوق،
والشك أنه من شأن هذه املبادرة اليت ستواكبها الوزارة عرب مكاتبها
اجلهوية لإلستثمار الفالحي اليت تتواجدوا يف مجيع املدارات

بيع أو تفويت أو كراء لإلانث أيضا عالوة على منح النساء احلق
يف الولوج إىل النيابة حبيث أصبح يف إمكاهنن أن يكن انئبات عن
قبائلهن وتدبري شأهنا ،ولذلك أضحت حقوق النساء ال ختتلف
عن الرجل يف أي شيء؛

السقوية وحتويل املستفيدين إىل مال ك حقيقيني يتوفرون على مجيع
الفرص ،والتمكني من تعزيز قدراهتم التقنية واملهنية وتغيري
أوضاعهم األسرية واإلجتماعية يف أفق خلق طبقة وسطى قروية
منوذجية تعزز كرامة السالليني وتثبتهم يف بيئتهم الطبيعية.

تقليص آجال تقدمي التعرضات ضد مسطرة التحديد
اإلداري من  7أشهر إىل  2أشهر؛
سن بعض القواعد املتعلقة ابإلجراءات اليت يقوم هبا
-

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

احملافظ على األمالك العقارية خبصوص التعرضات على التحديد
اإلداري والبث فيها من قبل القضاء.

يف اخلتام ،واعتبارا ملا تقدم ،فإننا يف فريق التجمع الدستوري
نصوت ابإلجياب على هذه املشاريع القوانني .وشكرا.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية السيد النائب نور الدين رفيق مقرر إحدى مشاريع
القوانني

إننا إذ نسجل ابرتياح ما جاء هبذه املشاريع القوانني الثالث واليت
من شأهنا اإلرتقاء مبستوى عيش ذوي احلقوق ،وحتقيق اإلقالع

النائب السيد نور الدين رفيق:

اإلستثماري ،وجعل األراضي الساللية رافعة أساسية للتنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة ،فإنه ال يسعنا يف فريق التجمع
الدستوري هبذه املناسبة إال أن ننوه مبجهودات وزارة الداخلية

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

واألدوار اليت تطلع هبا يف هذا اإلطار وحرصها على احملافظة على
هذا الرصيد العقاري من السطو ووجوه اإلستغالل والتحايل على

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يسعدين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل يف مناقشة مشاريع

الوضعية اهلشة الليت تعرفها األراضي الساللية منذ عهد احلماية يف

القوانني بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وتدبري
أمالكها ،التحديد اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية ،األراضي
اجلماعية الواقعة يف دوائر الري ،هذه املشاريع اليت جاءت بعد
انتظار طويل إلعادة النظر يف القوانني اليت كانت أتطر األراضي

أفق إقرار إصالح شامل وحقيقي هلذا الورش الكبري ،يضمن
حقوق خمتلف األطراف املتدخلة يف هذا اجملال ،مبا فيها النساء
السالليات مبا يضمن النهوض أبوضاع املرأة القروية واإلرتقاء هبا،
يتحول معه هذا الرصيد العقاري إىل رافعة أساسية للتنمية مبا فيها

الساللية واليت ترجع إىل عهد احلماية ،واليت ضمت تشكل عرقلة
حقيقية لضمان اإلستغالل األفضل هلذا الرصيد الوطين الذي بقي
عرضة للضياع والتشتت والتفكك واإلستغالل العشوائي وغري

التنمية القروية على أساس خلق التوازن الالزم فيما خيص التدبري
العقالين هلذه األراضي بني خمتلف املتدخلني ،وإدماج اجلماعات
الساللية يف هذه السياسة احلكومية ويف مسلسل التنمية البشرية،

املعقلن ،دون أن تكون له أي مردودية اقتصادية حقيقية ويبقى
دوره التنموي مؤجال ،ابإلضافة إىل املعيقات املرتبطة تداخل
اإلختصاصات بني سلطة الوصاية املتمثلة يف وزارة الداخلية،
جملس الوصاية مجعية املندوبية ،اجلماعات الساللية ،أعضاء

حىت تصبح هذه األراضي دعامة أساسية لتسريع وثرية النمو
اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار وخلق فرص العمل ،وذلك
انسجاما مع مضامني اخلطاب امللكي مبناسبة افتتاح السنة
التشريعية  0202-0203عندما اعترب جاللة امللك ،أن تعبئة

اجلماعات الساللية ،ذوي احلقوق ،األمر الذي يؤدي إىل تعدد
مظاهر تنازع االختصاص وتضارهبا بني اجلهات املعنية بنزاعات
األراضي الساللية والنزاعات مع الغري وكذا التنازع بني اجلهات

األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إجناز
املشاريع استثمارية يف اجملال الفالحي ،ال ميكن إال أن تشكل
رافعة قوية لتحسني املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي خاصة

اإلدارية واجلهة القضائية ،سواء على مستوى توزيع اإلنتفاع
ابألراضي الساللية أو على مستوى احليازة أو على مستوى
التحديد اإلداري على أساس مساطر معقدة كما ينظمها ظهري
.0204

لذوي احلقوق وخلق وتطوير طبقة متوسطة فالحية ضمن رؤية
بناء جمتمع متوازن يضمن للجميع احلق يف التنمية والرقي
اإلجتماعي .كما دعا جاللة امللك احلكومة من خالل الرسالة
امللكية املوجهة ملناظرة اإلصالح العقاري سنة  ،0202اإلنكباب

لقد اخنرط الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يف مناقشة هذه
املشاريع اإلجيابية إمياان منه أبمهية املوضوع الذي استأثر إبهتمام

على أتهيل أراضي اجلماعات الساللية وإدماج ذوي احلقوق يف
الدينامية الوطنية ،وذلك يف إطار مبادئ احلق واإلنصاف والعدالة
اإلجتماعية وتظافر اجلهود من أجل إدماج عملية متليك األراضي

الرأي العام الوطين منذ أمد طويل ،وجعل منه الفريق قضية أساسية
داخل الربملان منذ  ،0266عندما تقدم مقرتح قانون يتعلق
أبراضي اجلموع ليظل فوق رفوف اللجنة النيابية املختصة ،كما

اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي احلقوق ،مع جمانية
هذا التمليك.

حرص الفريق على تنظيم لقاء دراسي يف املوضوع حتت شعار
"األراضي الساللية يف خدمة التنمية الفالحية" الذي احتضنته
مدينة سيدي قاسم يوم  00دجنرب  ،0203توج إبصدار عدة
توصيات ،كما تفاعل الفريق إبجيابية مع هذه املشاريع لتجاوز

وقد حرص الفريق أن يتعامل إبجيابية ومسؤولية مع هذه النصوص
من خالل التعديالت اليت تقدم هبا واليت تستهدف أساسا ترسيخ
دعائم اخليار الدميقراطي يف اختيار نواب اجلماعات الساللية ،مبا
يضمن للساكنة املعنية حقها الدستوري يف اختيار ممثلها بكامل
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احلرية على أساس النزاهة والشفافية سواء عن طريق انتخاب يف

-وضع سياسة حكومية واضحة املعامل وإسرتاتيجية حمددة

املرحلة األوىل أو بواسطة اإلتفاق يف املرحلة الثانية قبل الوصول
إىل مرحلة التعيني يف املرحلة الثانية من طرف السلطة احمللية ،كما
استهدفت هذه التعديالت ضمان التدبري اجليد لألراضي الساللية
يف إطار ربط املسؤولية ابحملاسبة من خالل إحداث وكالة وطنية

األهداف وبرانمج وتدابري جلان األراضي الساللية رافعة أساسية
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة؛
إعادة النظر يف تدبري أراضي اجلموع مبا يضمن االستغاللاألفضل هلذا الرصيد العقاري لفائدة املشاريع اإلستثمارية وحتقيق
التنمية الفالحية املتوازنة؛

حتت إشراف السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية ووصايتها على
غرار ما هو معمول به يف العديد من القطاعات احلكومية األخرى،
واستهدفت كذلك هذه التعديالت ضرورة تعليل القرارات اليت

احلرص على اعتماد املنظور اإلقتصادي اإلجتماعي التضامينيف تدبري أراضي اجلموع وضمان اخنراطها يف اإلصالح الزراعي

تتخذها السلطات احمللية بشأن املخالفات املرتكبة من طرف أحد
أعضاء اجلماعات الساللية أو أحد نواهبا من أجل محاية هؤالء
من أي تعسف أو شطط يف إستعمال السلطة إنسجاما مع
القوانني اجلاري هبا العمل ،واستهدفت كذلك هذه التعديالت

وبرامج التنمية الفالحية جيب أن يقوم فتح ورش إصالح األراضي
الساللية على أساس مقاربة مشولية إبشراك مجيع املتدخلني مبا
يضمن حتقيق مبادئ املساواة واإلنصاف والعدل مع مراعاة
متطلبات تثمني هذا الرصيد العقاري والرفع من مستوى اإلنتاج

ضمان حقوق املستثمرين الذين احرتموا القوانني اجلاري هبا العمل
من أجل تشجيع اإلستثمار يف هذه األراضي ملا فيه خدمة التنمية
االقتصادية واإلجتماعية املنشودة ،لكن احلكومة مل تتعامل مع

واملردودية ،جيب أن تشكل أراضي اجلموع دعامة أساسية ملشاريع
الفالحة التضامنية اخلاصة للشباب القروي من أجل حتفيز
التشغيل الذايت وخلق طبقة متوسطة قروية؛

هذه التعديالت بشكل إجيايب رغم كوهنا تروم أساسا إغناء
مضامني هذه النصوص وحتسينها حىت تكون يف مستوى تطلعات
اجلماعات الساللية ومتطلبات دور هذا الرصيد الوطين يف التنمية
البشرية املستدامة ،ومع ذلك حرس الفريق على التعامل اإلجيايب

العمل على تسريع وترية متليك أراضي اجلموع لذوي احلقوق
املستفيدين وفق معايري مضبوطة وحمددة حترتم فيها مبادئ املساواة
وتكافؤ الفرص والنزاهة واحلكامة اجليدة؛

مع هذه النصوص التشريعية والتصويت لصاحلها ابعتبارها خطوة
إجيابية حنو إصالح الوضعية ومعاجلة املشاكل واإلختالالت
املطروحة ،وهلذه الغاية حرص الفريق على تقدمي بعض املقرتحات

اعتماد مساطر دقيقة لعملية التحديد اإلداري لألراضيالساللية على أساس احرتام مبادئ املسؤولية واحلقوق املكتسبة؛
-اعتماد مساطر مضبوطة لعملية تفويت األراضي الساللية لصاحل

اليت استوحاها من التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي الذي
سبق تنظيمه يف املوضوع والذي أنمل أن أتخذه احلكومة بعني
اإلعتبار يف تدبري السياسات العمومية املتعلقة ابألراضي الساللية،
هذه اإلقرتاحات اليت تنصبها احملاور التالية:

الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية حلماية احلقوق
املكتسبة لذوي احلقوق؛
ضمان حقوق املرأة الساللية ومحايتها من أي شكل من أشكالاإلستغالل املخالفة ألحكام الدستور؛
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ضمان احلقوق املكتسبة للمستثمرين يف أراضي اجلموع وتسوية

يف طور التحفيظ ،فإن األمر يستدعي اعتماد مقاربة مشولية

وضعيتهم القانونية يف أفق تشجيع اإلستثمار يف هذه األراضي
على أسس قانونية مثينة؛

للنهوض بوضعية الفالحيني الصغار وتدعيم الطبقة املتوسطة
ابلوسط القروي ،وذلك حىت تواكب السياسة الفالحية متطلبات
اإلستغالل األمثل للمشاريع واملردودية ذات األثر امللموس على
ذوي احلقوق ،والسالم عليكم ومحة هللا تعاىل وبركاته.

اعتماد مقاربة جديدة ملعاجلة إشكالية التحفيظ العقاري ابلنسبةألراضي اجلموع من أجل حتسني هذا الوعاء العقاري ومحاية
حقوق األشخاص ذوي احلقوق وتثمني والرفع من القيمة املضافة
هلذه األراضي؛

السيد الرئيس:
شكرا جزيال للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي
السيد النائب حممد فضيلي ،وشكرا كذلك على االختصار.

إحداث وكالة لتدبري أراضي اجلموع حتت وصاية القطاعاحلكومي املكلف ابلداخلية لتجاوز اإلكراهات والصعوابت اليت
يعرفه النظام املعمول به حاليا واملطبوع بتعدد اجلهات املوكولة إليها
أمر التدبري ،وتداخل اختصاصاهتا ،وتنازعها بشكل يعيق التدبري
احلر واملعقلن واملسؤول هلذا الرصيد العقاري ،مبا يضمن إقرار
احلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة؛

النائب السيد حممد فضيلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

تنظيم مناظرة وطنية كفيلة بفتح حوار وطين واسع حول أراضي

السيد الوزير احملرتم،

اجلموع ،مبشاركة مجيع القطاعات املختصة واجلهات املعنية مبا
يضمن إعمال الدميقراطية التشاركية؛

يشرفين إبسم الفريق احلركي اإلدالء بوجهة نظران وموقفنا من
مشاريع القوانني الثالث املؤطرة واملنظمة الراضي واجلماعات
الساللية على حد سواء.

أنمل أن تكون هذه النصوص التشريعية مدخال أساسيا إلصالح
وضعية أراضي اجلموع ،ترااب وإنساان ،وإجياد احللول لإلشكاليات
املتشبعة اليت يطرحها تدبري هذه األراضي ،مبا خيدم التنمية الوطنية

يف البداية السيد الرئيس ،البد أن هننئ أنفسنا مجيعا على التدشني
لنقاش عمومي وبرملاين هلذه املشاريع القوانني واليت ستكون بكل
أتكيد حمط إمجاع كل القوى السياسية املمثلة جمللسنا املوقر ،بعدما

ومصاحل مجيع األطراف من ذوي حقوق ومستثمرين يف هذا اجملال،
بعيدا عن املمارسات السابقة اليت كانت وراء سلسلة من
اإلحتجاجات ،يف أفق أن تساهم السياسة الفالحية من اقتالع

حاز هذا اإلمجاع داخل اللجنة املختصة .وابملناسبة جندد شكران
إىل اللجنة ،رئيسا وأعضاء وجلنة لتقنية ،وكذلك السيد
الوزيروالطاقم املرافق له ،على تفضله إبعطاء كل املعلومات

جدور الفقر حىت يظل معدل الفقر ابلوسط القروي مرتفعة بنسبة
 ،%32إىل جانب حمدودية متوسط الدخل يف  222درهم ،إذا
علمنا  02ماليني نسمة معنية ابألراضي الساللية ،اليت تضمه 0
مليون هكتار كأراضي فالحية و 72ألف هكتاركغاابت مجاعية،

واإلفادات للجنة املختصة ،خالل مراحل دراسة هذا املشروع،
وإننا واثقون أبن هذا الورش القانوين اإلصالحي اهلام يتضمن عدة
إجيابيات ،وعلى رأسها إسهامه يف إنعاش اإلستثمار على املستوى
اجلهوي والوطين ،لتحفيز املقاوالت على اإلستثمار ،ابعتباره رهاان

بينما هناك مليون و 222ألف هكتار حمفظة ،و 6مليون هكتار
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جمتمعيا ،متاشيا مع توجيهات صاحب اجلاللة ،امللك حممد
السادس ،نصره هللا.

مشاكل التسجيل املفرط والرتامي املتزايد الذي يهدد استدامة
املوارد الطبيعة ابملناطق القروية بصفة خاصة.

يف هذا الصدد السيد الرئيس ،إننا يف حلظة نعتربها اترخيية ،اترخيية

كما نعترب السيد الرئيس ،حضرات السيدات والسادة ،أبن هذه

ابمتياز ،ال سيما بعد مرور قرن من الزمن على صدور قانون أراضي
اجلموع ،هاد القانون الذي يعد من أعرق القوانني واألنظمة
العقارية ،لكنه قانون أصبح متجاوزا وال يساير التطورات احلالية
لرهاانت وانتظاراهتا وآفاقها وابلتايل كان من الضروري واحلالة هاته

املنظومة بشقيها القانوين والعريف جيب أن تنصف املرأة والشباب
وتسهم يف جتاوز إشكاليات تضارب املصاحل واملعايري احملددة
لالنتساب للجماعة الساللية ،انهيك عن أتهيل وتكوين نواب
اجلماعة الساللية وحتديد معايري املعقولة لتعيينهم ابلنظر للدور
احملوري الذي يطلعون به.

إعمال مقاربة التجويد والتغيري وضمان العدالة واإلنصاف والبحث
عن السبل القانونية الكفيلة بتأهيل األراضي الساللية متاشيا مع
التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واحلقوقية اليت تعرفها
بالدان.

ويف هذا الصدد ،فإننا يف الفريق احلركي نطالب أبن يرفع املنع عن
ترشيحهم لإلنتخاابت الربملانية بصفة خاصة ،إن متثيليتهم
ابملؤسسة التشريعية لن تكون إال داعما مللف األراضي الساللية
وإشكاليتها ،والبد من اإلشارة أبن مرجعيتنا وأدبياتنا حنن احلركة

فعلى الرغم من اإلصالحات اليت أدخلت على هذه القوانني بعد
اإلستقالل من خالل العديد من الظهائر واملناشر والدورايت اليت
سامه ت نسبيا يف استغالل هذه األراضي ابسرتجاع العديد منها
بعدما مت اإلستيالء عليها بطرق غري مشروعة ،فقد ظل النظام

الشعبية ،وخطاابتنا حفلت منذ عقود ابلرتافع على هذا امللف يف
سياق اإلهتمام الذي خنص به العامل القروي واملناطق اجلبلية اليت
تستأثر بنصيب وافر جدا من االهتمامات ابألراضي الساللية.

القانوين هلذه األراضي موضع تساؤل وانشغال دائمني ،يف أفق
النهوض بوطعيتها وجعلها رافدا حقيقيا من روافد التنمية ،مدركني
أبن القانون ال يعترب وحده املدخل الوحيد للحد من اإلشكاليات
اليت تعرفها هذه األراضي ابلنظر لكوهنا حمكومة كذلك ابألعراف

ويف سياق رهاانتنا كذلك على أن هاذ املخزون العقاري اهلائل
ميكنه أن يشكل مفتاحا حلل العديد من اإلشكاليات التنموية
واإلجتماعية وفضاء مالئما لإلستثمار وخلق فرص للشغل وإنتاج
الثروة واحلد من اهلجرة إبقران اإلستفادة لفائدة الساليل
والسالليات هلذه األراضي على حد سواء.

احمللية اليت تعترب بدورها من املصادر يتم اإلحتكام إليها يف حالة
سكوت القانون عن شيء ما.

من املؤكد السيد الرئيس أن هاذه اجلماعة الساللية أصبحت اليوم
يف صلب إشكالية التنمية خاصة ابلوسط القروي اعتبارا ألمهية

لكن املهم واألساسي هو حتقيق األهداف املنشودة من
اإلصالحات وجتاوز اإلشكاليات والسيما ذات العالقة ابلتنمية
يف العامل القروي وإبعادها عن دائرة املضارابت العقارية اليت تلحق

األراضي الساللية وشساعتها واتساع رقعة تواجدها وعدد السكان
املرتبط هبا ،وأيضا بسبب ارتباطات الرهاانت االقتصادية
واالجتماعية ،وعليه فإن هذه الرؤية اإلصالحية ستشكل منعطفا
أساسيا لتأهيل وتنظيم هذا اجملال من خالل إرساء مبادئ

ضررا ملحوظا مبصاحل ذوي احلقوق خاصة يف عالقتها بتوسيع
اجملاالت احلضرية املتمثلة يف انتشار البناء الغري املنظم والعشوائي
يف مدار احمليطات احلضرية والتجمعات السكنية ،عالوة على

اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية من أجل تثمني أمثل هلذه الثروة
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إسرتاتيجية على مستوى اإلستثمار يف خمتلف أوجههم وأصنافهم
وخاصة اجملال الفالحي.

الوطنية اهلامة اليت متتد على مساحة 02مليون هكتار ،فضال عن
املسامهة يف حتسني عيش ساكنة تقدر حبوايل  3ماليني نسمة
وحتقيق األهداف املرتبطة ابلنمو وخلق اجلو املناسب الخنراط هذه
اجلماعات الساللية يف مسلسل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،
كما يشكل هذا التحول عالوة على ذلك جربا لضرر وضلم

ويف هذا الصدد ،ندعو يف الفريق احلركي إىل وضع أوعية عقارية
مجاعية رهن إشارة املستثمرين يف القطاع العام وكذلك اجلماعات
الرتابية واخلواص عرب عملية كراء أو تفويت وفق الضوابط القانونية
الواردة يف هاد النصوص مع توظيف العائدات املالية يف إجناز هذه
املشاريع لصاحل اجلماعات الساللية يف خمتلف اجملاالت ،وأتهيل

أخصام لعقود بعض النساء من قائمة أو إقصاء بعض النساء من
قائمة ذوي احلقوق ومن جملس الوصاية ،فالوضعية السابقة كانت
تكرس إقصاء النساء السالليات من اإلستفادة من هذه األراضي

البنية التحتية الواقعة يف نفوذ هذه اجلماعات كفتح املسالك
القروية والكهربة وتعميم املاء الصاحل للشرب وإحداث البنيات
ذات الطابع اإلجتماعي وتفويت املناطق السقوية وخلق مناطق

اجلماعية ومن عائداهتا هذا الوضع غري السوي وغري املنطقي
عاجلته هذه املشاريع ستتيح هلن نفس احلقوق إسوة إبخواهنم
الرجال وستشكل مرحلة جديدة وقفزة نوعية يف تدعيم حقوق
املرأة بصفة عامة.

صناعية وكذلك إجناز مشاريع مدرة للدخل لفائدة ذوي احلقوق
خاصة الفقراء منهم يف تكامل مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

السيد الرئيس ،البد من التأكيد على التوجيهات امللكية السامية
يف هذا اجملال ابعتبارها مرجعا وسندا لإلصالح من خالل الدعوة

ومن جانب آخر ،ندعو إىل ضمان احلقوق املكتسبة للمستثمرين
يف األراضي اجلموع عرب تسوية الوضعية القانونية هلذه الفئة اليت
استثمرت مبالغ مالية هائلة يف إقامة مشاريع تنموية على هذه

إىل اإلنكباب على إصالح هذا النظام العقاري وإعادة النظر يف
اإلطار القانوين واملؤسسايت ،وتبسيط املساطر لتدبري أجنع هلذا
الرصيد ،ويف هذا الصدد فقد كانت الرسالة امللكية السامية يف إىل

األراضي وابملقابل الضرب من حديد على يد املتالعبني
والسماسرة واملستغلني هلذه األوضاع املزرية.

أشغال املؤمتر أو املناظرة الوطنية خالل موضوع السياسة العقارية
الدولية وظهورها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وكذا خطاب
جاللة امللك يف افتتاح السنة التشريعية احلالية كانت مبثابة خارطة
طريق إلجناح هذه العملية ومتليك هذه األراضي اجلماعية الواقعة

السيد الرئيس،
إن التنصيص على اعتماد جملس الوصاية إقليميا كتكريس ملفهوم
الالمركزية و الالمتركز يف اختاذ القرارات سيساهم حتما يف
التخفيف من متركز سلطة تدبري هذا امللف متاشيا مع متطلبات
اجلهوية املتقدمة وترسيخا ملبدأ تقريب اإلدارة من املواطنني ،كما

بدوائر الري لفائدة أصحاهبا مع جمانية هذا التمليك وتوسيع هذه
العملية لتشمل بعض األراضي البورية وتعبئة األراضي الساللية
قصد إجناز املشاريع اإلستثمارية يف اجملال الفالحي ،كما سيشكل

أن اإلجراءات ،كما اإلجراء سيساهم كذلك يف معاجلة فعالة
سريعة يف خمتلف النزاعات والقضااي املطروحة حمليا دون أن ننسى
مسار أعمال سلطة الوصاية على املستوى املركزي  ،إذ كان عامال
حامسا يف احلفاظ على هذه األراضي الساللية من النهب

هذا التمليك رافعة قوية ودعامة أساسية خللق طبقة الفالحية
وسطى وسيسهم يف حتسني املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي
لفائدة عريضة من ذوي احلقوق ،إننا اليوم بصدد نقلة نوعية يف
تدبري هذا النوع من األنظمة العقارية ملا يكتسيه من أمهية

واإلستغالل العشوائي ،ويف هذا السياق ندعو يف فريقنا احلكومة
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إىل إحداث دالئل مرجعية لتحديد وتقومي أمثنة تفويت وكراء هذه

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي ملناقشة القوانني

األراضي اجلماعية بدل تركها للرتاضي بني نواب اجلماعة الساللية
وسلطات الوصاية ،من جهة أخرى واإلدارة واملؤسسات العمومية،
مجاعات ترابية حفاظا على حقوق املنتفعني وعلى هذه الثروة
اجملالية.

املتعلقة مبشروع قانون رقم  70.06بشأن الوصاية اإلدارية على
اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها ،ومشروع قانون رقم 72.06
املتعلق بتحديد أراضي اجلماعات الساللية ،ومشروع قانون رقم
 74.06املتعلق بشأن األراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر الري،

السيد الرئيس،

إذ تعترب أمالك اجلماعات الساللية من النظم العقارية املتواجدة
ببالدان إىل جانب األمالك الغابوية واألحباس وأمالك الدولة العامة
واخلاصة وأمالك اجلماعات الرتابية وأمالك اخلواص ،وميتد الرصيد

إن هذه الوضعية اهلشة اليت توجد عليها األراضي الساللية واليت
حالت دون استغالهلا استغالال أفضل واملعقلن تدعو كل اهليئات

العقاري اجلماعي على مساحة تقدر بنحو  02مليون هكتار،
وأيوي ساكنة تقدر بنحو  02مليون نسمة ،وإن مناقشتنا اليوم
ملشاريع القوانني الرامية لتسوية اإلشكاالت اإلجتماعية والقانونية
والعقارية اليت أنتجتها وخلفتها القوانني املعمول هبا ملا يناهز قران

ذات الصلة أو إىل اإلنكباب على تفعيل خمتلف السياسات
والربامج واألوراش املتعلقة بتأهيل هذا الرصيد العقاري لصاحل
التنمية واحلفاظ عليهم وصوهنم من كل أشكال الرتامي وفق مقاربة
جديدة مقاربة مبنية على تثمني هاد العقار وأتهيله وجعله يف

من الزمن ،أتيت يف سياق ما حتققه بالدان من إصالحات
ومكتسبات مهمة يف جمال احلقوق واحلرايت بفضل اإلرادة امللكية
السامية ،جلاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا ،وتفاعل

صلب الدينامية اليت تعيشها بالدان حتت القيادة الرشيدة جلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته وأشكركم على حسن االستماع.

احلركات النسائية واملنظمات احلقوقية والقوى السياسية احلية
ببالدان اليت انضلت من أجل تكريس وترسيخ قيم ومبادئ املساواة
والعدالة االجتماعية ،وقد جتسدت اإلرادة امللكية يف العديد من
املناسبات كان أمهها كل من الرسالة امللكية اليت وجهها جاللة

السيد الرئيس:
شكرا ،شكرا السيد النائب ،اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي ،الكلمة
للسيد النائب حممد املالحي.

امللك ،للمشاركني يف املناظرة الوطنية للعقار ابلصخريات سنة
 0202واليت دعا إىل إجياد احلل النهائي إلشكالية األراضي
اجلماعية والساللية والدعوة إىل إصالح هذه األراضي وفتح حوار

النائب السيد حممد املالحي:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على موالان رسول

هللا وآله وصحبه،

وطين بشأهنا للمسامهة يف التنمية يف إطار مبادئ احلق والعدالة،
وكان اخلطاب امللكي السامي أمام أعضاء جملس الربملان مبناسبة
افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية  2من الوالية التشريعية
املعاصرة  02يوم اجلمعة  00أكتوبر  0203واليت دعا فيها إىل

السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،

تعزيز املكاسب احملققة يف امليدان الفالحي وخلق املزيد من فرص
الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي ،هبدف انبثاق
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السيد الوزير احملرتم،

وتقوية طبقة وسطى فالحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،على غرار الدور اهلام للطبقة الوسطى
يف املدن ،مؤكدا على توجيه احلكومة لبلورة آليات مبتكرة ملواصلة
حتفيز الفالحني على املزيد من االخنراط يف جتمعات وتعاونيات
فالحية منتجة ،كما أكد جاللته حفظه هللا ونصره ،على أن تعبئة

السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمون،
إننا يف الفريق األشرتاكي وانطالقا من حرصنا الدائم على املسامهة
يف النقاش العمومي حول كل القضااي اجملتمعية ذات الراهنية وإمياان
منا كذلك ابلتوجه حنو جعل األراضي اجلماعية رافعة قوية لتحسني
املستوى االقتصادي واالجتماعي لذوي احلقوق واحلد من الفوارق
االجتماعية واجملالية وجعل املغرب أرض التضامن والتماسك
االجتماعي يتطلب أساسا تقوية طبقة وسطى ابلقرى تنبثق من

األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إجناز
املشاريع االستثمارية يف اجملال الفالحي ال ميكن إال أن تشكل
رافعة قوية لتحسني املستوى االقتصادي واالجتماعي وخاصة
لذوي احلقوق ،كما أكد يف ذات اخلطاب على "تعزيز التضامن
بني خمتلف الشرائح االجتماعية وحتسني ظروف العيش املشرتك
بني مجيع املغاربة واحلد من الفوارق االجتماعية واجملالية على اعتبار
أن املغرب كان وسيظل إن شاء هللا أرض التضامن والتماسك

األسر املعوزة املستقرة يف البوادي عرب متكينها من ظروف مناسبة
للرقي االجتماعي فقط نظمنا قبل تدارس اجمللس احلكومي بتاريخ
 04فرباير  0202ومصادقة على  2نصوص مشاريع قوانني
تتعلق أبراضي اجلماعات الساللية يوما دراسيا بتاريخ  3يناير
 0202حول موضوع أراضي اجلموع والتنمية القروية أية آفاق
حبضور ومشاركة الفاعلني واملهتمني واملعنيني هبذا املوضوع من
قطاعات حكومية ومنظمات حقوقية ونسائية ومستثمرين وممثلني

االجتماعي داخل األسرة الواحدة واحلي الواحد بل ويف اجملتمع
بصفة عامة" انتهى كالم جاللة امللك ،ويف نفس اإلطار فقد
سامهت احلركة النسائية واملنظمات احلقوقية والقوى السياسية احلية
طيلة عقود يف الرتافع من أجل ترسيخ منظومة احلقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومالءمة تشريعاتنا الوطنية مع
املبادئ الكونية للمساومة والعدالة وحقوق اإلنسان وخاصة بعد
أن صادق املغرب على العديد من االتفاقيات الدولية كاتفاقيات

عن املتضررين من القوانني والنصوص املؤطرة ألراضي اجلموع
واألراضي الساللية اجلاري هبا العمل ،وقد كان هذا اللقاء الدراسي
فرصة للوقوف على املسار التارخيي حلركة السالليات بني املطالب
واملكتسبات والسندات املعيارية احلقوقية والقانونية واالقتصادية
واالجتماعية وطنيا ودوليا إلنصاف النساء السالليات وكيفية
جعل هذا اإلصالح يف قلب العملية التنموية ويف عمق النموذج
التنموي املنشود اعتبارا لكون جناح هذا الورش رهني بتثمني

مناهضة كال أشكال التمييز ضد املرأة سنة 0262اليت من
أهدافها محاية النساء يف كافة اجملاالت والعمل على متكني من
حقوقهن من خالل حق الدولة على اختاذ كافة التدابري السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية واجملالية الكفيلة
ابلنهوض أبوضاعهم وتضمني الوثيقة الدستورية للعديد من
األحكام واملقتضيات الرامية إىل تفعيل مبدأ املساواة بني الرجل
واملرأة يف مجيع احلقوق واحلرايت ومكافحة كل أشكال التمييز بني
اجلنسني.

الرأمسال البشري النسائي ووضعه يف صميم اسرتاتيجية تنمية اجملال
القروي ببالدان املغرب وجعل حقوق النساء السالليات أولوايت
يف هذا الورش يف كافة املستوايت املؤسساتية والتشريعية والسياسية
بعد االعرتاف للنساء حبقوق املواطنة مبناسبة إصدار الوزارة الوصية
وزارة الداخلية ل  2دورايت أمهها دورية عدد  06الصادرة بتاريخ
 22مارس  0200واليت تنص على متتيع النساء حبقوق االنتفاع

السيد الرئيس احملرتم،
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النائب السيد سعيد الزايدي:

العائدة للجماعات الساللية على قدم املساواة مع الرجال نعتقد
يف الفريق االشرتاكي أن إصالح اإلطار القانوين املنظم للجماعات
الساللية ملالئمتها مع السياق االقتصادي واالجتماعي والقانوين
واحلد من االختالالت والصعوابت واإلكراهات اليت يعرفها هذا
النظام العقاري بعد مصادقتنا اليوم على مشاريع القوانني 2

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،

يتطلب إىل جانب إصالح املنظومة القانونية تعبئة كل اإلمكانيات
املادية والبشرية من أجل االستغالل واالستثمار الناجع لألرصدة
العقارية املتاحة واخلالية من املشاكل واليت ميكن توظيفها خللق
تنمية حملية مستدامة.

السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية ،يف إطار املناقشة العامة ملشاريع قوانني تتعلق
ابجلماعات الساللية وهي املشاريع اليت تكتسي رهينية ابعتبارها
أتيت يف إطار اإلهتمام امللكي السامي هبذه اجلماعات و حبقوقها

2تعبئة الرصيد العقاري إبحداث التجهيزات العمومية وإجنازمشاريع االستثمار يف خمتلف امليادين وخاصة يف امليدان الفالحي
تعبئة األراضي الفالحية اجلماعية لالستثمارات يف امليادين
الفالحية والتجارية واخلدماتية مبا ميكن من توفري فرص كثرية
للشغل وخلق الثروة واملسامهة يف االقتصاد الوطين ،جعل األراضي

واحملافظة عليها ،وحنن على بعد أايم قليلة من اختتام هذه الدورة
على وقع التصويت واملصادقة على هذه املشاريع نستحضر
خطاب صاحب اجلاللة ،امللك حممد السادس ،حفظه هللا ،يوم
اجلمعة  00أكتوبر 0203أمام أعضاء جملسي الربملان مبناسبة
افتتاح الدورة األوىل من هذه السنة التشريعية اليت حنن بصددها
حيث دعى جاللته إىل "تعبئة األراضي الفالحية اململوكة
للجماعات الساللية قصد إجناز املشاريع اإلستثمارية يف اجملال

اجلماعية فضاء لالستقرار جزءا هاما من ساكنة العامل القروي
وخاصة الشباب منهم من خالل متكينهم من االستثمار يف هذه
األراضي وابلتايل خلق فرص الشغل والتشغيل الذايت ،االرتقاء
االجتماعي ابلساكنة يف العامل القروي كعنصر ارتكاز للتنمية
وحماربة الفقر و اكتساب وسائل العيش الكرمي ،العمل على توجيه
كل مبادرات إىل السكان القرويني وخاصة منهم الشباب منهم
وأتطريهم يف أفق خلق طبقة فالحية متوسطة ابلعامل القروي.

الفالحي واليت ال ميكن إال أن تشكل رافعة قوية لتحسني املستوى
اإلقتصادي واإلجتماعي وخاصة لذوي احلقوق ،وعلى غرار ما
يتم خبصوصي متليك األراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري
فإنه أصبح من الضروري إجياد اآلليات القانونية واإلدارية املالئمة
لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األراضي الفالحية البورية
لفائدة ذوي احلقوق وجيب القيام بذلك وفق شروط حمددة جتمع
بني اإلجناز الفعلي للمشاريع واحلد من التجزئة املفرطة

هلذه األسباب السيد الرئيس ،السيد الوزير ،السادة أعضاء جملس
النواب سنصوت ابإلجياب على هذه املشاريع  ،2وشكرا.
السيد الرئيس:

لالستغالالت الفالحية وتوفري املواكبة التقنية واملالية املطلوبة".
انتهى مقتطف اخلطاب امللكي.

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن ابسم اجملموعة النيابية للتقدم
واالشرتاكية السيد النائب سعيد الزايدي.
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ومن دون شك ،فإن اجلميع اليوم يقر بدور األراضي اجلماعية يف

مكملة للمقتضيات القانونية ذات الصلة ابألراضي الساللية ومن

التنمية البشرية املستدامة وهو موضوع املناظرة الوطنية حول
السياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
اليت انعقدت مبدينة الصخريات سنة  ،0202واليت حظيت
بشرف الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف هذه

أمهها :ما يتعلق إبعادة النظر يف طريق اختيار نواب اجلماعة
الساللية ،واعتماد اإلنتخاابت كأحد الطرق ابختيار هؤالء هو
مقتضى سنسجله إجيااب خاصة وأن بالدان راكمت اخلربة والتجربة
وهلا رصيد كبري على مستوى تنظيم عملية االنتخاب عالوة على

املناظرة وهي الرسالة اليت تؤكد األمهية اليت يوليها صاحب اجلاللة،
امللك حممد السادس ،هلذه األراضي ولذوي احلقوق ،ويف هذا
السياق كان لزاما إعادة النظر يف اإلطار القانوين املنظم هلذه

اإللتزامات اليت يتحملها نواب اجلماعات الساللية يف اجتاه
الصرامة الالزمة مع ضرورة حتديد مدة انتداهبم ومتكني السالليات
والسالليني من تغيري انئبهم اجلماعي يف حالة ما اختاروا ذلك وفق

األرصدة العقارية و لطريقة تدبريها ألهنا ال تساهم يف التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدان ابلشكل املطلوب وتعرف عدة
إشكاالت معقدة من قبيل تزايد ذوي احلقوق بشكل كبري ،وكذا
ارتفاع الطلب والضغط على هذا الرصيد الوطين.

شروط ومعايري موضوعية ومقبولة ،وابلنظر إىل التاريخ العريق هلاد
اجلماعات الساللية الذي يعود إىل احلقبة ما قبل االستعمارية بل
حىت إىل ما قبل اإلسالم فيتعني متكينها من مجيع مقومات
اإلستقاللية من خالل منحها الشخصية املعنوية وآليات التدبري

لقد اعتربانه يف اجملموعة النيابية ،أن هذه املراجعة القانونية املنظمة
لألراضي الساللية واليت تعود إىل عقود من الزمن ،يتعني أن تكون

الدميقراطي احلر هلذا الوعاء العقاري مع ما تستدعيه متطلبات
التنمية والنجاعة ،وكذلك البد هلذه النصوص التشريعية والتنظيمية
أن تعاجل موضوع التحديد الدقيق لإلختصاصات املختلفة

يف مستوى اهلدف من هذه املراجعة وهي إدماج هذا الرصيد
العقاري الوطين املهم يف خدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
لبالدان واستحضار املقاربة احلقوقية والتنموية والدميقراطية من أجل

لألجهزة واملؤسسات املتدخلة يف تدبري األراضي اجلماعية من أجل
تفادي تداخل االختصاصات وتعطيل مشاريع التنمية ملواكبة
ومساعدة اجلماعات الساللية يف تدبريها.

عصرنة هذا امللك اجلماعي ومحايته وإدماجه يف التنمية ،وطبعا
حنن نقدر اجملهود والصعوبة الكبريتني من أجل إجناح هذا املخطط
الذي تكتسيه إكراهات وتعقيدات خاصة ونعترب أن املضامني
اإلجيابية الواردة يف هذه النصوص التشريعية موضوع مداخلتنا

السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب ،شيئا ما بني اإلنصات من فضلكم.
النائب السيد سعيد الزايدي:

ستؤسس لقواعد جديدة بتدبري هذه األراضي اجلماعية وهي
تتالءم يف جزء كبري منها مع املقتضيات الدستورية خاصة على
مستوى ترسيخ قيم احلكامة والشفافية واملساواة والعدالة
اإلجتماعية.

يف تدبريها ألمالكها وذلك يف إنسجام اتم مع مبادئ الدميقراطية
واملنظومة احلقوقية اليت أرساها دستور  0200عرب بناء عالقات
متكاملة بني ممثلي الدولة وممثلي اجلماعات الساللية.
ويف إطار إقبال بالدان على التدبري اجلهوي املوسع نسجل إبجيابية
إحداث جمالس وصاية إقليمية واليت يتعني أن تتكلف بتقدمي الدعم
واملساعدات للجماعات الساللية لتدبري املنازعات املرتبطة هبذه

السيد الوزير احملرتم،
نعول على هذه النصوص التنظيمية اليت من دون شك ستستجيب
يف جزء كبري منها لكل الطموحات املعرب عنها ،واليت ستكون
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األراضي وفق متطلبات اجلهوية ومبدأ تقريب اإلدارة من املواطن

األمر بعقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو املبادلة املنصبة

واملسامهة يف املعاجلة الفعالة والسريعة ملختلف النزاعات املطروحة،
كما نعترب إشراك القضاء وجعله ضمن املنظومة املؤسساتية املدبرة
هلذه األبناك من خالل جعله هو الفصيل يف النزاعات الناشئة عن
تدبريها وال سيما ابلنسبة للقرارات اليت تصدر عن اجملالس

على أمالك اجلماعة الساللية ،واليت قد تتم بطريقة ختالف إرادة
أعضاء اجلماعة الساللية
السيد الرئيس:
شيء ما من اجللوس السادة النواب ،شوية دايل االنضباط ،ال
أدري ملاذا منذ البارح حنن يف انتظار التحريرة ،تفضل السيد النائب
معذرة معذرة.

واألجهزة املتدخلة مركزاي وإقليميا يف تدبري النزاعات املتعلقة بتدبري
هذا الوعاء العقاري من شأنه ضمان حقوق كل األطراف.
السيد الرئيس،

النائب السيد سعيد الزايدي:

السيد الوزير،

إذن وجهة نظران يف التقدم واإلشرتاكية  ،على هاد احلال واقيال
نزيد شوية يف الصوت وصايف هذا هو اللي ،وجهة نظران يف التقدم
واإلشرتاكية هوعدم احلد من حرية أعضاء اجلماعات الساللية يف

إن املشكل املطروح بقوة اليوم هواملتعلق بضرورة إرساء معايري
موضوعية دقيقة وشفافة لتحديد ذوي احلقوق وإحصاء واعتماد
آليات للتحيني الدوري واملستمر وحتسني حق امللكية لذوي
احلقوق حق دستوري ال ميكن جتريدهم منه حتت أي ظرف كانت،

اإلعرتاض أواالحتجاج أو التعبري عن الرفض ابعتباره حق مكفول
بقوة الدستور ،خصوصا عندما يتعلق األمر بعقود الكراء أو عقود
التفويت أو الشراكة أواملبادرة املنصبة على أمالك اجلماعة الساللية
واليت قد تتم بطريقة ختالف إرادة أعضاء اجلماعة الساللية ذكورا

ويف هذا الصدد نسجل إبجيابية حسم املادة  7من مشروع
قانون 70.06بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية
وتدبري أمالكها نقاشا جمتمعيا حول موقع النساء أراضي اجلموع
وابلتايل نصت هذه املادة بصيغة واضحة على أن أعضاء

وإاناث أو تعاكس من عقد امجاعهم على رفضه خصوصا إذا كان
ذلك ميس حقها األصيل من حقوقهم الفردية أو اجلماعية ،كما
تفتح مقتضيات مشروع القانون املشار إليه إمكانية حرمان عضو

اجلماعات الساللية ذكورا وإانث يتمتعون حبق اإلنتفاع أبمالك
اجلماعة اليت ينتمون إليها وهذا التنصيص الصريح على حقوق
املرأة الساللية طبقا ملقتضيات الدستور ،وبعيدا عن األعراف

من أعضاء اجلماعة الساللية من حق أصيل من حقوقه وهو حق
اإلنتفاع من أراضي اجلماعة الساللية اليت ينتمي إليها يف حالة
إقدامه على فعل من األفعال املنصوص عليها يف هذا املشروع.

سيفتحها اآلفاق أمامهن من خالل اعتماد مراقبة مقاربة عرضانية
على كافة املستوايت من حيث تويل منصب انئب اجلماعة
الساللية واإلستفادة من حق اإلنتفاع واحلصول على األراضي
ووسائل اإلنتاج واملعلومات والتمويل واإلستثمار.

ويف هذا الصدد ،فإننا نعترب أنه وكما ال ميكن حرمان أي مواطن
أو مواطنة من حقه يف التملك واالنتفاع من ملكه ،فإن نفس
الشيء ابلنسبة للمنتفع الساليل الذي ال ميكن حرمانه من حقه

وجهة نظران يف التقدم واإلشرتاكية ،هوعدم احلد من حرية أعضاء

يف اإلنتفاع ويف التملك ،وكما ورد يف مشروع القانون املشار إليه
مقتضيات سالبة للحرية وهي املقتضيات الذي قد تتعارض مع
اهلدف من هذه املراجعة القانونية اليت هتدف إىل تثمني هذا

اجلماعات الساللية يف االعرتاض أو اإلحتجاج أو التعبري عن
الرفض ابعتباره حق مكفول بقوة الدستور ،خصوصا عندما يتعلق
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النائب السيد عمر بالفريج:

الرصيد العقاري الذي خيص اجلماعات الساللية حافظت عليه
أجيال بعد أجيال ومت دجمها يف املنظومة التنموية لبالدان ،على
اعتبار أن هناك نصوصا قانونية منظمة للمخالفات والعقوابت.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

السيد الوزير احملرتم،

السيدات والسادة النواب،

إن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية تقدر فيكم اجملهودات
املبذولة من أجل اعتماد خطة عمل لتسريع وترية التصفية القانونية
لكل أراضي اجلموع من خالل التحديد اإلداري والتحفيظ
العقاري والذي يتعينهم أن يكون على نفقة الدولة لفائدة

أان سعيد اليوم أبننا سنصوت ابإلجياب على هاد ثالثة دالقوانني
ولكن أان سعيد كذلك ألن هاد القوانني كتبني لنا أبن ملي كتكون
اإلرادة السياسية لإلصالح ولبناء الدولة احلديثة واستكمال بناء
الدولة احلديثة ،فمن املمكن يف املغرب بداية اإلصالح أن كنعتابر
أبن هذه بداية اإلصالح كانثمن اجملهود ال دايل احلكومة وال على
رأسها وزارة الداخلية فهاد املوضوع ،وكذلك النواب والنائبات اللي
شاركوا فهاد املوضوع وكنتمىن يكون هاد الروح اإلصالحية تكون

اجلماعات الساللية ،كما ندعوكم إىل احلرص على أن تدفع هذه
القوانني يف اجتاه اعتماد شراكات من أجل تنمية الرصيد العقاري
لألراضي اجلماعية من خالل إعطاء األولوية حلاملي املشاريع من
الفئات اهلشة وخاصة النساء والشباب حاملي الشهادات عالوة

يف جماالت أخرى فمن املمكن إصالح هاد الوطن فأان اليوم
أكتفي هباد املقولة أان سعيد اليوم ابلتصويت ابإلجياب على هاد
ثالثة دالقوانني ،وشكرا.

على ضمان احلماية القانونية هلذه األراضي من ظاهريت الرتامي
واإلستالء ومن ضمن هذه احلماية اعتماد الشفافية واحلكامة يف
حتصيل العائدات املالية الناجتة عن عملية الكراء واستغالل
وتفويت األراضي اجلماعية وتوظيفها عن طريق اعتماد املقاربة
التشاركية يف إجناز املشاريع التنموية لصاحل اجلماعة الساللية ،ويف
دعم املشاريع املدرة للدخل لفائدة ذوي احلقوق ،ومن أجل محاية
هذا الرصيد العقاري العريق واحلفاظ عليه من التجزئة املفرطة يتعني

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السادة النواب اجللوس سنشرع يف عملية
التصويت ،اجللوس من فضلكم ،السيد النائب اجللوس ،السادة
النواب السيد النائب من فضلك.

كذلك تطوير آليات اإلشتغال من خالل تنظيم ذوي احلقوق يف
إطار تعاونيات حتظى بدعم قوي من قبل الدولة على مستوى
التأطري التقين واملايل وتطوير اإلنتاج وتسويق املنتوج ،تلكم السيد

منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع القانون األول رقم
 70.06بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وتدبري
أمالكها.

الرئيس هي وجهة نظر اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية يف هذه
املشاريع القوانني اليت سنصوت ابإلجياب لصاحله ،وشكرا.

أعرض املادة  0للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون :اإلمجاع

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

املعارضون :ال أحد
املمتنعون  :ال أحد
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املادة  : 0اإلمجاع.

املعارضون :ال أحد

املوافقون281 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع.

املمتنعون  :ال أحد

املادة  : 02اإلمجاع.

املادة : 2اإلمجاع

املادة : 00اإلمجاع.

املادة : 4اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املادة : 2اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املادة : 7اإلمجاع

املادة  00اإلمجاع.

املادة : 6اإلمجاع

املادة  02اإلمجاع.

املادة  : 3أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلمجاع

املادة  : 04اإلمجاع.

املادة : 2اإلمجاع

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع.

املادة : 02اإلمجاع

املادة  : 07اإلمجاع.

املادة: 00اإلمجاع

املادة : 06اإلمجاع.

املادة  :00أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلمجاع

املادة  : 03اإلمجاع.

املادة: 02اإلمجاع

املادة  : 02اإلمجاع.

املادة  :04كما صادقت عليها اللجنة اإلمجاع

املادة  :22أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املادة :02كما صادقت عليها اللجنة اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع.

املادة : 07اإلمجاع

املعارضون  :ال أحد

املادة: 06اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  :03للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلمجاع

املادة : 20اإلمجاع.

املوافقون:

املادة : 20اإلمجاع.
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أعرض املادة  22للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  00للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  24للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  00للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  22للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  02للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  27للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع؛

أعرض املادة  04للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع؛

أعرض املادة  26للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  02للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض للتصويت مشروع قانون القانون برمته كما صادقت عليه

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته ،كما صادقت عليه

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  71.26بشأن

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  71.26املتعلق

منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع القانون الثاين رقم
 72.06ثالثة بشأن التحديد اإلداري لألراضي الساللية:

منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع القانون الثالث
واألخري رقم  74.06واملتعلق ابألراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر
الري:

اللجنة :اإلمجاع؛

اللجنة :اإلمجاع.

ابلتحديد اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية.

الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها.

أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليه اللجنة ،كما

صادقت عليها اللجنة ،عفوا: ،اإلمجاع؛

أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها
اللجنة :اإلمجاع؛

أعرض املادة  0للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  0للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  2للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  2للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  4للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  4للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض املادة  2للتصويت :اإلمجاع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته ،كما صادقت عليها
اللجنة :اإلمجاع.

أعرض املادة  7للتصويت :اإلمجاع؛

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 71.26

أعرض املادة  6للتصويت :اإلمجاع؛

املتعلق ،اخلاص بشأن األراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر

أعرض املادة  3للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع؛

الري.
شكرا للسيد الوزير،
شكرا السيدات والسادة النواب،

أعرض املادة  2للتصويت :اإلمجاع؛
أعرض املادة  02للتصويت :اإلمجاع؛

اجللسة التشريعية املقبلة على الساعة الثالثة ،شكرا ،رفعت
اجللسة.
33

