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 محضر الجلسة الثالثين
 

مايو  93) ه  3311مجادى الثانية  92االثنني  :التاريخ
 (. م 9139
السيد عبد القادر تاتو، النائب السادس لرئيس جملس  :الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة  :التوقيت
 .الثانية زواال والدقيقة الثالثني

سللة الشهيية اتمتللقة بالقااعات مناقشة األ :جدول األعمال
 (.آنية 5تلييا مناقشة و 2)سؤاال  30 :احلكومية التالية
 الشؤون اخلارجية. 
 الشباب والرياضة. 
 التلليم اللايل. 
 السكىن والتلمري. 
 الثقافة. 
 الوظيهة اللمومية. 
 التضامن واألسرة. 
 األوقاف. 

 
 

 :السيد عبد القادر تاتو رئيس الجلسة
من الرحيم والصالة والسالم على بسم اهلل الرح

أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 .افتتحت الجلسة

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات  311طبقا للهصل 
النظام الداخلي جمللسنا اتموقر، خنصص هذه اجللسة لألسللة 

ويتضمن جدول أعمال اليوم . احلكومي الشهيية تمراقبة اللمل
 .ثالثني سؤاال شهييا موزعة على قااعات خمتلهة

واآلن، أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة اتمراسالت 
 .الواردة على الرئاسة، فليتهضل مشكورا

 :السيد عبد اللطيف بروحو أمين المجلس
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 : يع القوانني التاليةتوصلت رئاسة جملس النواب مبشار 
يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  39.33مشروع قانون رقم  - 

 .اتمتللق بالسلهات الصغرى 21.39
 .يتللق بإقراض السندات 39.35مشروع قانون رقم  - 
يتللق بدعوة اجلميور إىل  39.33مشروع قانون رقم  - 

اهليلات اليت االكتتاب باتمللومات اتمالوبة إىل األشخاص اتملنوية و 
 .تدعو اجلميور إىل االكتتاب يف أسيميا أو سنداهتا

يقضي باتمصادقة على اتمرسوم  39.15مشروع قانون رقم  - 
اتمتللق بتمديد  9139مارس  1الصادر يف  19.39.9رقم 

وقف استيهاء رسم االسترياد اتمهروض على القمح اللني والقمح 
 .الصلب

باتمصادقة على اتمرسوم يقضي  39.11مشروع قانون رقم  - 
اتمتللق  9139مارس  35الصادر يف  395.39.9بقانون رقم 

 .بوقف استيهاء رسم االسترياد اتمهروض على الشلري
كما توصلت الرئاسة كذلك مبقرتح قانون يقضي بتغيري 

من قانون  5وتتميم اتمدونة اللامة للضرائب احملدثة مبوجب اتمادة 
، الصادر بتنهيذه الظيري 9111الية للسنة اتم 11.31اتمالية رقم 

، تقدم به 9111دجنرب  13بتاريخ  919.11.3الشريف رقم 
 .السيدات والسادة النواب أعضاء الهريق احلركي
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كما أحيل على الرئاسة كذلك سحب مقرتح قانون 
من جمموعة القانون اجلنائي، تقدم به  315يقضي بتغيري الهصل 

 .ريق االشرتاكيالسيدات والسادة النواب من اله
 339من جية ثانية، توصلت رئاسة جملس النواب ب 

جوابا على  93سؤاال كتابيا، كما توصلت ب  91سؤاال شهويا، 
 .شكرا السيد الرئيس. أسللة كتابية

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد األمين

 حضرات السيدات والسادة،
خنربكم على أنه ستلقد جلسة تشريلية ختصص للدراسة 

التصويت على النصوص التشريلية اجلاهزة، وذلك بلد جلسة و 
 . األسللة الشهيية هاته

كما توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير اتمنتدب 
لدى رئيس احلكومة اتمكلف بالوظيهة اللمومية وحتديث اإلدارة 

 :خيرب فييا مبا يلي
على أنه هو من سينوب عن السيد الوزير اتمكلف : أوال

ات مع الربتمان واجملتمع اتمدين يف جلسة هذا اليوم، نظرا باللالق
 لتواجده خارج أرض الوطن يف ميمة رمسية؛

طلب السيد وزير السكىن والتلمري وسياسة اتمدينة : ثانيا
بتقدمي األسللة الشهيية مباشرة بلد قااع الشؤون اخلارجية 

 .والتلاون
حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف بسط 

لة الشهيية اتمدرجة جبدول أعمالنا، وسنستيليا بقااع األسل
 .تهضل السيد النائب. الشؤون اخلارجية والتلاون

 (: نقطة نظام)النائب السيد رشيد حموني 
 شكرا السيد الرئيس،

مبا أن جملسنا اتموقر كيلقد أول جلسة من بلد الهاجلة 
نة القدمية اليت عرفتيا مدينة الدار البيضاء، وهي سقوط منزل باتمدي

بالدار البيضاء، واليت خلهت ضحايا وجرحى، نالب من 
جملسكم اتموقر تالوة الهاحتة على أرواح الضحايا، وأطلب من 

 .احلكومة كذلك اختاذ مجيع التدابري لكي ال تتكرر هذه اتمأساة
 :السيد رئيسة الجلسة

 شكرا،
﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، الرحمن 

لرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا ا
الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير 

 .اهلل يرحم اجلميع﴾ .المغضوب عليهم وال الضالين، آمين
إذن، منر إىل القااع األول يف هذه اجللسة، وهو قااع 

يا واتمالحظ أن هناك تسلة أسللة تلي. الشؤون اخلارجية والتلاون
مناقشة، ويتللق األمر بآخر تاورات قضية الصحراء اتمغربية، 
وعليه سيتم طرحيا من طرف السيدات والسادة النواب احملرتمني، 
مث اإلجابة علييا من لدن السيد الوزير، مث سننتقل إىل اتمناقشة 

 .اللامة وفق اتمدة الزمنية احملددة للهرق النيابية
النواب احملرتمني من السؤال األول للسيدات والسادة 

 .فريق األصالة واتملاصرة، فليتهضل أحد النواب مشكورا
 :النائب السيد محمد المهدي بنسعيد

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير الوحيد، اليتيم،

 إخواني وأخواتي،
نسائلكم اليوم السيد الوزير عن السياسة اتمتبلة من قبل 

لدعم لهائدة القضية الدبلوماسية الرمسية يف شأن تسويق دائرة ا
حتيز  الوطنية، وكذلك عن مستجدات القضية الوطنية يف ظل 

 .أطروحة االنهصالية؟ وشكرااتمبلوث األممي لهائدة 
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال للسيدات والسادة النواب . شكرا للسيد النائب
 .احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
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 :النائب السيد عبد اهلل أبركي
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يف الوقت الذي عرف فيه ملف قضيتنا الوطنية تقدما 
ميما نتيجة لنجاح اتمغرب يف تلبلة الرأي اللام الدويل، كانت 

اليوم بلد تشكيل . الدبلوماسية اتمغربية تتلرض النتقادات خمتلهة
طنية تاورات خارية على احلكومة اجلديدة عرف ملف القضية الو 

إثر عدد من التصرحيات واتمواقف اتمتباينة، من أمهيا احنراف 
مبلوث األمني اللام لألمم اتمتحدة عن احلياد يف تقريره األخري وما 
أدى إليه من تداعيات خمتلهة، منيا قرار سحب الثقة من  

 . كريستوفر روس
ع لذلك نسائلكم السيد الوزير عن مقاربتكم للتلامل م

هذه التاورات اجلديدة، وكيف تتصورون تدبري هذا اتملف 
مستقبال، خاصة بلد إعالن األمني اللام لألمم اتمتحدة التمسك 

 .مببلوثه اخلاص يف الصحراء اتمغربية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال اتموايل للسيدات والسادة . شكرا للسيد النائب
يل للوحدة والتلادلية، تهضل النواب احملرتمني من الهريق االستقال

 .السيد النائب
 :النائب السيد الحسن أمروش

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 األخوات واإلخوان النواب،
تلرف قضية الوحدة الرتابية تاورات تقضي من 
احلكومة، ومن خالل الربتمان، تنوير الرأي اللام الوطين بشأهنا، 

 .شكرا. حة الدوليةعلى ضوء اتمستجدات األخرية يف السا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،شكرا
من الهريق االشرتاكي، فليتهضل أحد السادة النواب، الهريق 

 . االشرتاكي، السيد الرئيس
 (:نقطة نظام)السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي 

بة عن الهريق، األخت اليت تتكلف بارح السؤال نيا
 . شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
اتملذرة، أعتذر السيد الرئيس، السيد الوزير، والسيدات 
والسادة النواب، إال أن القضية ميكن أن حتتمل شيلا قليال من 

 . االنتظار اآلن
نما أتى وزير اخلارجية فوجلنا، السيد الوزير احملرتم، حي

السيد سلد الدين اللثماين ذلك اليوم وبشرنا بنصر مبني متمثل 
، فوجلنا على أن اهلدية أو النصر كان ملغوما 91.33يف القرار 

وكان يتحمل فقرة ثالثة تنص على توسيع صالحيات اتمينورسو 
. لهتح حوارات مع حماورين مل حيددهم القرار، قرار جملس األمن

ا تلتربون السيد الوزير، من خالل أدائكم يف وزارة هل هكذ
اخلارجية، هل هكذا تستثمرون وضع اإلصالح ووضع ثقة 
اتمنظومة الدولية يف األداء اتمغريب عرب اإلصالحات اليت قدميا، 
هل هكذا تستثمرون موقلنا اجلديد كلضو غري دائم يف جملس 

شروعا للحل األمن وألول مرة، هل هكذا تستثمرون أننا منتلك م
امسه مقرتح احلكم الذايت مثنته مجيع القوى اللاتمية؟ ال نلرف تماذا 
مل يتم إخبارنا يف ذلك الوقت، ال نلرف تماذا مل تتدخلوا حسب 
التقاليد اليت تقتضييا أعراف التهاوض واتمباحثات إليقاف التقرير 

اليت أسست  339و  333خالل إجنازه وعدم القبول باتمادة 
 .!لثالثة؟للهقرة ا
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نليد ونقول مرة أخرى أننا نريد أن تربط اتمسؤولية 
باحملاسبة يف هذا اجملال، ونريد أكثر من شهافية يف أدائكم، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال اتموايل للسيدات والسادة  ،شكرا للسيدة النائبة
 .النواب احملرتمني من فريق اللدالة والتنمية، تهضل السيد النائب

 :لنائب السيد الحسن بومشيطةا
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواني وأخواتي النواب والنائبات،
عرفت القضية الوطنية عدة تاورات متالحقة، كان 
آخرها اتمذكرة اليت قدمت لألمني اللام لألمم اتمتحدة حول أداء 

 . مبلوثه إىل الصحراء اتمغربية
ما هي مستجدات : السيد الوزير احملرتموعليه، نسائلكم 

هذه التاورات، وعما تنوون اختاذه من تدابري إضافية يف هذا 
 .الصدد؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال السادس للسيدات . شكرا للسيد النائب احملرتم

 .والسادة النواب احملرتمني من الهريق احلركي، تهضل السيد النائب
 :راهيم خيالنائب السيد سيدي اب

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
منذ تليني السيد كريستوفر روس مبلوثا للسيد األمني 

واجمليدات اليت بذلت يف اتملف، حيث  9112اللام منذ يناير 
بلغت جوالت اتمهاوضات ما يناهز تسع جوالت، ومت مؤخرا 

سحب الثقة من طرف اتمملكة اتمغربية من السيد كريستوفر  إعالن
وهلذا، السيد الوزير، وصل اتملف إىل نقاة يلين جيب . روس

 . التقرير وجيب أن يكون احلسم النيائي
إذن يتلني إجياد خمرج هلذا اخلالف، وتليني مبلوث 
شخصي آخر يتسم باحلياد واتموضوعية وميتلك مقاربة جديدة 

اسي توافقي وفق مقررات جملس األمن ذات إلجياد حل سي
 .الصلة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال السابع للسيدات . شكرا للسيد النائب احملرتم

والسادة النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، تهضلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة صباح المنصوري
 السيد الرئيس المحترم،

 ،السيد الوزير
 زميالتي زمالئي المحترمين،

على ضوء التاورات واتمستجدات اليت تلرفيا قضية 
وحدتنا الرتابية، نسائلكم السيد الوزير عن موقف اتمغرب من هذه 
التاورات، وما هي طبيلة اتمالبسات اليت رافقت سحب اتمغرب 

 .ثقته من اتمبلوث األممي السيد كريستوفر روس؟
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثامن للسيدات والسادة . للسيدة النائبةشكرا 
النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي، تهضل السيد 

 .النائب
 : النائب السيد عبد اهلل حنتي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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بدورنا يف فريق التقدم الدميقراطي نوجه لكم هذا 
ل، لنهتح ملكم النقاش حول مستقبل قضية وحدتنا الرتابية السؤا

يف ظل اتمستجدات اإلقليمية والدولية اجلديدة، واتمالبسات اليت 
دفلت باحلكومة إىل سحب ثقة اتمملكة اتمغربية من مبلوث 
األمني اللام إىل الصحراء، واخلاوات الدبلوماسية اليت ستلي هذا 

. شرف علييا األمم اتمتحدةاتموقف، وآفاق اتمهاوضات اليت ت
وعليه، نالب منكم السيد الوزير تنويرنا، ومن خاللنا الرأي اللام 

 .الوطين، خبصوص هذا اتموضوع، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال األخري يف هذا القااع . للسيد النائبشكرا 
 ".اتمستقبل"للسادة النواب احملرتمني من اجملموعة النيابية 

 :اليزيد الطاغي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 المحترم، السيد الرئيس
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير، السؤال عن آخر مستجدات القضية 
الوطنية، تبلا للمواقف اتمنحازة للمبلوث األممي كريستوفر روس 
 فيما خيص قضيتنا الوطنية، واتموقف اتمتميز للمغرب اتماالب

 . باستبلاده من تدبري هذا اتملف
ما هي اإلجراءات اليت : نسائكلم السيد الوزير احملرتم

ستتخذوهنا على إثر موقف األمني اللام لألمم اتمتحدة بان كي 
 .مون القاضي بدعم مبلوثه الشخصي يف هذا اتملف؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
يد وننتقل إىل جواب الس، شكرا للسيد النائب احملرتم

 .الوزير، تهضلوا السيد الوزير
السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون 

 : الخارجية والتعاون
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

أود يف البداية أن أتقدم بالشكر إىل أعضاء الهرق 
لة اهلامة اليت تتيح لنا الهرصة لتنوير الربتمانية لارحيم هذه األسل

الرأي اللام الوطين حول التاورات واتمستجدات اليت تلرفيا 
قضيتنا الوطنية، اليت تلترب قضية شلب جمند بكامله وراء جاللة 

فيذه القضية كما ال خيهى عليكم . اتملك حممد السادس نصره هلل
 . لارضةتوحد اتمغاربة قاطبة، حكومة وبرتمانا، أغلبية وم

قبل الرد على التساؤالت اتماروحة، امسحوا يل التذكري 
 :باتمالحظات الثالثة التالية

قضية الصحراء اتمغربية قضية سيادة وطنية ووحدة : أوال
ترابية، فبقدر ما اخنرط اتمغرب بكل جدية وحبسن نية يف اجليود 
األممية الرامية إىل إجياد حل سياسي، بقدر ما هو متمسك 

ع عن مغربية صحرائه، اقتناعا منه حبقوقه اتمشروعة وسيادته بالدفا 
 .على أقاليمه اجلنوبية

تلاملت الدبلوماسية اتمغربية على الدوام وليس : ثانيا
اليوم فقط، ومليا كل القوى احلية، حبزم ضد كل من حاول اتمس 
مبصاحل اتمملكة اتمغربية، ومتصديا بكل قوة لالنزالقات 

وهو الشيء . نت األطراف اليت تقف وراءهاوالتجاوزات ميما كا
الذي جرى مؤخرا خبصوص التصرحيات اتمنسوبة، وهذا سؤال 
توصلت به من فريق أعتقد األصالة حول تصرحيات لألمني اللام 

 . جلاملة الدول اللربية، وأريد أن أفتح قوسا يف هذا اتموضوع
فبخصوص هذه النقاة بالذات، بادرت وزارة اخلارجية 

ون مبجرد علميا بالتصرحيات اليت نسبت إىل األمني اللام والتلا
جلاملة الدول اللربية اتصاالت به مباشرة، الذي أكد بأنه كذلك 
فوجئ باألسلوب الذي تلاملت به الصحافة اجلزائرية بتصرحيه، 
واتصل به السيد وزير الشؤون اخلارجية شخصيا، واعتذر، وأكد 

ويف بيان  . اإلعالم اجلزائرية أن تصرحيه مت تزييهه من طرف وسائل
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كذلك توضيحا لألمانة اللامة جلاملة الدول اللربية، أكدت 
األمانة اللامة أن األمني اللام أشار إىل قضية الصحراء، أن قضية 
الصحراء تلاجل منذ البداية يف إطار األمم اتمتحدة وقرارات جملس 

دة األمن ذات الصلة وأن هذه القضية ليست ماروحة على أجن
أود أن أقول أن أعتقد هذا السؤال جاء يف . اجلاملة اللربية

 . الرسائل اليت توصلت هبا اليوم
ويف كل األحوال، تظل الوزارة تتابع عن كثب كل ما 
يتللق هبذا اتموضوع، وسرتد بكل حزم عن أي حماولة، ألي جية  
كانت، متس قضية وحدتنا الرتابية، اليت تلترب قضية مصريية 

 . للشلب اتمغريب قاطبةبالنسبة 
وال ننسى كذلك، يف موضوع حقوق اإلنسان مثال، أن 
اتمغرب يف السنوات األخرية تصدى بشدة لكل احملاوالت إلدراج 
قضية حقوق اإلنسان يف ميمة اتمينورسو، واحلمد هلل جنحنا يف 
هذا اتموضوع يف السنوات األخرية حينما تصدينا بكل قوة كما 

يدة إلدخال حقوق اإلنسان يف ميمة قلت للمحاوالت اللد
 . اتمينورسو

أما اتمالحظة الثانية اليت أود اإلشارة إلييا خبصوص 
مستجدات قضيتنا الوطنية، فيي الوضع اتمريح الذي يوجد فيه 
اتمغرب وهلل احلمد، فبلدنا استااع، وباخلصوص منذ تقدمي مبادرة 

على  احلكم الذايت، حتقيق منجزات هامة ومكتسبات ملموسة
اتمستوى اجليوي والدويل، ولدى القوى الهاعلة يف اللامل، بهضل 
اتمضمون الغين واتمنيجية الدميقراطية هلذه اتمبادرة اتمقدامة، وكذلك 

إذا كنا اليوم حنظى هبذا الوضع اتمريح، . اتماابقة للشرعية الدولية
فذلك راجع بالدرجة األوىل إىل اإلصالحات اجلوهرية وغري 

اليت قام هبا اتمغرب حتت قيادة جاللة اتملك، إصالحات اتمسبوقة 
 .ال أريد أن أخوض فييا حىت أربح الوقت

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

متر القضية الوطنية اليوم مبرحلة هامة تتالب إجراء تقييم 
شامل لتاورات هذا اتملف على اتمستوى األممي، وليست هذه 

ل ترجع ألكثر من سنة، حيث طالب الوزير اتماالبة وليدة اليوم، ب
السابق يف الشؤون اخلارجية والتلاون خالل انلقاد الدورة السابلة 
والثامنة تمهاوضات منياست، طالب رمسيا بتقييم هذا اتمسلسل، 
بإجراء تقييم شامل وموضوعي هلذا اتملف، فنحن طالبنا هبذا 

ي قمنا به مؤخرا وقد أمكن التقييم الذ. التقييم هذا أكثر من سنة
 : من توضيح ثالثة أمور رئيسية

أوال وجود بلض االنزالقات غري اتمقبولة يف التقرير، 
وليس يف التوصية كما قالت األخت من االحتاد االشرتاكي 
للقوات الشلبية، هناك انزالقات يف التقرير األخري لألمني اللام، 

مم اتمتحدة، الذي تضمن بلض اللبارات اتمستهزة لألمني اللام لأل
وقام بتوصيهات غري متوازنة للواقع والتاورات، ذلك رغبة يف 

 . حتريف ميمة اتمينورسو وتسييس أنشاتيا
اتمسلسل  قرافأل l’enlisementاالنسداد : ثانيا

السياسي، بلد أن أصبحت اللقاءات واالجتماعات تتواىل 
وتتشابه دون إحراز أي تقدم يف غياب رؤية واضحة، واإلصرار 
على جتاهل القضايا اجلوهرية، حنن أصبحا نشتغل يف قضايا تقنية 
بدون التارق إىل جوهر اتموضوع، اللي هو احلل السياسي 
 واتمهاوضات، هاد األمور اهلامشية هي اليت أدت إىل هذا

شحال د الوقت عندي مازال، شحال ديال ) يف ال  االنسداد 
 (الوقت مازال عندي؟ 
 :السيد رئيس الجلسة

 .دقيقة 39قي، باقي عندك، عندك با
السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون 

 : الخارجية والتعاون
ابتلد اتمبلوث الشخصي عن مناق احلياد : ثالثا

واتموضوعية اليت جيب أن حيرتميا كل وسيط، ألن دور كريستوفر 
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يف  كان عليه أن حيرتم احلياد، والشروع  إذ روس هو دور وساطة،
اتمهاوضات بدل االشتغال واالستمرار يف التصرفات والتصرحيات 
واتمبادرات اتمرفوضة واتمتناقضة مع اتميمة اليت أوكلت له من طرف 

 . األمني اللام لألمم اتمتحدة وجملس األمن
وبناء على هذا التقييم، بادر السيد وزير الشؤون 

األمني اللام اخلارجية والتلاون إىل القيام مبساعي رمسية لدى 
لألمم اتمتحدة، حيث أبلغه بنتائج هذا التقييم، عرب له عن رفض 
اتمغرب للمغالاات واالنزالقات الواردة يف تقرير األمني اللام، أكد 
له على ضرورة اختاذ التدابري الضرورية واللاجلة لتدارك الوضع 
وتصحيح األخااء واالنزالقات، هبدف إعااء نهس جديد 

ي والتهاوضي، ألن اتميم هو احلل السياسي، اتميم للمسار السياس
هو النية احلسنة واتمسؤولية السياسية للوصول إىل حل متهق عليه، 
وكذلك أبلغه سحب احلكومة اتمغربية الثقة من اتمبلوث الشخصي 

 .السيد كريستوفر روس
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،
ت، سيبقى اتمغرب على كل حال يف ظل هذه اتمستجدا

ملتزما مبواصلة تلاونه مع األمني اللام لألمم اتمتحدة ومع 
اتمينورسو، كما ستستمر بالدنا يف االخنراط جبدية وحبسن نية يف 
اتمساعي واجليود األممية من أجل جتاوز اتمأزق ووضع احلد للوضع 

حرتام تام الراهن، على أساس اتمبادرة اتمغربية للحم الذايت، ويف ا
هذه اتمبادرة حتظى  طبلا ،وال غريلسيادة اتمملكة اتمغربية فقط 

بالدعم الدويل وتلترب كمجيود ذا مصداقية وجميود جيد للولوج 
 . إىل احلل السياسي من طرف األمم اتمتحدة

 91.33كما استااع اتمغرب أيضا على تهليل القرار 
صها لبالدنا الصادر عن جملس األمن، والذي جاء يف عمومه من

هذا . 91.33وخميبا لألمل بالنسبة للخصوم، أتكلم عن القرار 
جاء لينوه من جديد باتمبادرة اتمغربية للحكم  91.33القرار 

الذايت، هذا القرار كذلك مل يتارق للملية االستهتاء اليت متسك 
كذلك هذا القرار . هبا اخلصوم ديالنا ودعوا إىل ذلك بإحلاح

على أن احلل السياسي هو اتمدخل احلقيقي  استمر يف التأكيد
إلهناء هذا النزاع اتمهتلل، ومل يستجب تمالب اخلصوم اللذين  

كذلك طلب هذا . كانوا يدفلون يف اجتاه توسيع ميمة اتمينورسو
القرار للسنة الثانية على التوايل من اتمهوضية األممية لشؤون 

ل الالجلني يف الالجلني مبواصلة االنشغال دياهلا بلملية تسجي
خميمات تندوف جنوب شرق اجلزائر، وأشاد كذلك القرار 

بالتهاعل اإلجيايب للمغرب فيما خيص قضايا حقوق  91.33
اإلنسان، وخاصة خلق اتمندوبيات يف الليون والداخلة حلقوق 

 . اإلنسان
وجيرين احلديث هنا حول قرار جملس األمن إىل التارق 

ف الدبلوماسية اتمغربية، فبخصوص للدور واجليود اتمبذولة من طر 
هذه النقاة بالذات، البد من اإلشارة إىل أن الدبلوماسية اتمغربية، 
وتنهيذا للتوجييات السامية جلاللة اتملك، مل تدخر أي جيد من 
أجل الدفاع عن مغربية الصحراء وكشف حقيقة تصرفات خصوم 

 .اتمغرب
للبته وهنا أريد أن أشيد كذلك بالدور األساسي الذي 

الهرق الربتمانية واألحزاب السياسية اتمغربية واجملتمع اتمدين يف 
الدفاع عن هذه القضية، سواء يف اتمنتظمات الدولية؛ يف 
االشرتاكية األممية، يف منتظمات أخرى، يف الربتمان األورويب، وأنا 
رأيت شخصيا كيف أن الربتمانيني اتمغاربة من كل األحزاب 

ظرا لشبكاهتم ونظرا للالقاهتم بالدفاع عن السياسية سامهوا، ن
قضيتنا الوطنية، وهذا أساسي جدا، ألن الحظنا أن نظرا هلذه 
الوحدة الوطنية وراء هذه القضية الوطنية استالنا من خالل هاد 

 . اللالقات أن حنصل على عدة مكتسبات
ويف هاد اإلطار، سحبت اللديد من الدول االعرتافات 

 9111دولة منذ سنة  13، حيث قامت باجلميورية الومهية
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كذلك كان لنا الهضل . بسحب اعرتافيا باجلميورية اتمزعومة
بالتلاون ملكم يف إطار الربتمان األورويب، يف إطار الوضع اتمتقدم، 
ويف إطار اللجنة اتمشرتكة اتمغربية األوروبية، أن حصلنا على دعم 

هس الشيء كان  قوي من االحتاد األورويب للمبادرة اتمغربية، ن
كذلك بالنسبة تمؤمتر عدم االحنياز، حيث التوصية اليت اختذت 

وهنا . أخريا سامهت كذلك يف هذا االجتاه لدعم اتمقرتح اتمغريب
امسحوا يل أن أذكر أن وزارة الشؤون اخلارجية والتلاون عملت 
على تبين إسرتاتيجية هتم إشراك مجيع الهاعلني، كمجتمع مدين 

 . ة، للدفاع عن قضيتنا الوطنيةوكأحزاب سياسي
وأود أخريا أن أؤكد على أن اتمغرب، الذي جتاوب 
بشكل إجيايب مع اجليود األممية من أجل إجناح اتمسلسل السياسي 
وشارك يف كل اتمهاوضات حبسن نية، سيواصل هذا التلاون مع 
األمم اتمتحدة ومع األمني اللام، على أساس اتمبادرة اتمغربية 

ايت، اليت خلقت دينامية جديدة، واليت فتحت أبوابا للحكم الذ
وكذلك، سنبقى متشبثني ببناء احتاد . جديدة للحل السياسي

اتمغرب اللريب ولتقوية اللالقات مع اجلزائر، أو حتسني اللالقات 
مع اجلزائر، ألننا نؤمن أن أي تاور يف عالقتنا مع اجلزائر وأي 

 احتاد اتمغرب اللريب تاور إجيايب يف خلق دينامية جديدة يف
سيسيل اتمهاوضات ويهتح أبوابا جديدة حنو بناء مغرب عريب 
قوي، وسيلاي على كل حال للمهاوض اتمغريب التلامل بإجيابية 

 .شكرا السيد الرئيس. مع األمني اللام ومع األمم اتمتحدة
 :السيد رئيس الجلسة

نبدأ ننتقل اآلن إىل اتمناقشة اللامة، . شكرا للسيد الوزير
 .بهريق األصالة واتملاصرة، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد المهدي بنسعيد
السيد الوزير، يف احلقيقة حنا كنسجلو اجلرأة والشجاعة 
ديالكم فيما خيص القرار ديالكم مع كريستوفر روس، ولكن مع 

أوال، فاش جا السيد وزير اخلارجية : ذلك لدينا بلض التساؤالت

اللثماين للجنة اخلارجية كان قال لنا بأن كل شي  سلد الدين
غادي مزيان، بأن كان هناك حتسن ديال اللالقات ديالنا مع 
بلدان اللي ما كيلرتفوش مبغربية الصحراء، وبأن هناك انسجام تام 
يف جملس األمن باألمم اتمتحدة، بالنسبة للزيارة ديالو للجزائر قرينا 

كون فتح احلدود، وهاذ يف بلض الصحف بأن هناك ميكن ي
الشي كلشي كيبشر بأن القضية غادية مزيان، وهاذ الشي 
مؤشرات جيدة للقضية الوطنية، وبني قوسني، آخر استاالع 
للرأي كيقول بأن وزير اخلارجية هو الوزير األكثر دينامية يف هاذ 

. احلكومة، إيال تبلنا هاذ الشي اللي قلت يف احلقيقة بالصح
ير حنا نهاجأ هباذ القرار ديالكم، ألن أوال هاذ ولكن السيد الوز 

القرار اختاذ وبدون اجتماع مع اللجنة د اخلارجية، ثانيا، السيد 
الوزير، واش استوفيت مجيع األدوات الدبلوماسية والسياسية قبل 
ما يتخاذ هاذ القرار؟ واش كاع اتمراحل الدبلوماسية درناها، ألننا 

نا حلهاء ولدينا أصدقاء، واش حنا عضو يف جملس األمن، ولدي
هاذ الشي دوزناه كلو عاد خذينا هاذ القرار؟ حنا ما كنقولوش 

وأخريا، السيد . حنا مع أو ضد القرار، حنا نتساءل السيد الوزير
الوزير، بغينا نسولوكم عن اسرتاتيجية احلكومة مع هذا اتمستجد 

وفر اجلديد، خصوصا أن بان كي مون جدد الثقة ديالو يف كريست
 .روس؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل فريق التجمع . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .الوطين لألحرار، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة جليلة مرسلي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السادة والسيدات النواب،

، التلقيب ديالنا هو كالتايل، فحنا هاذي قضية وطنية
قضية الوحدة الرتابية، فحنا هنا ماشي ملارضة وأغلبية، وإمنا حنا 
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بالدلو ديالنا يف القضية الوطنية األوىل ديال  هنا باش نديل
 . اتمغرب

فكيبدو من اجلواب ديالكم السيد الوزير أنكم تسلمتم 
ملف الوحدة الرتابية ومل تبادروا إىل إعداد توقلات استباقية، فال 

ر اخلارجية ياهلل كان عند السيد األمني اللام لألمم يلقل السيد وزي
اتمتحدة، ياهلل خرج التقرير ديال األمم اتمتحدة حول قضية 
الصحراء، ومن بلد كنجيو وكنتهاجأو أننا كنسحبو الثقة من 
اتمبلوث اخلاص لألمني اللام األممي، وكريجع السيد بان كي مون 

كيلاود الثقة يف اتمبلوث   باش تيقول لنا أنه هو عندو الثقة ديالو،
فالسؤال اللي كيتبادر للذهن . الشخصي ديالو يف قضية الصحراء

هو فني كنا حنايا كوزارة اخلارجية وكدبلوماسية مغربية؟ فاتمرجو 
من احلكومة االنتباه يف تدبري هذا اتملف، الصحراء اتمغربية صحراء 

و األمهية ديالنا حنايا كاملني، وإيال رجلنا للتاريخ غادي نلرف
والقيمة ديال هاد الصحراء، ألننا حنا كمغاربة ضحينا بالغايل 
والنهيس، هناك دماء الشيداء اللي مشات على ود الرملة ديال 
الصحراء، فال يلقل اليوم أننا غري الحيتاش ما قدرناش ندبرو 
ويكون عندنا واحد التدبري استباقي أننا نوقلو يف حالة ديال 

ادين بواحد الشكل جيد جدا وحققنا واحد التوتر بلدما كنا غ
اتمكاسب اللي هي ميمة جدا يف إطار اتمهاوضات ويف إطار احلل 
السياسي اللي كان اتمغرب اللي اختارو يف إطار مقرتح احلكم 

 .الذايت اللي تقرتح لألمم اتمتحدة
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، ننتقل إىل الهريق 
 .يلاالستقال

 :النائب السيد الحسن أمروش
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما جيب إفيامه لكريستوفر روس هو أن 
قضية الوحدة الرتابية ليست قضية دبلوماسية وليست قضية 

حكومة، بل هي قضية شلب بأكمله، اللي ضحى كما أشارت 
إليه األخت النائبة بالغايل والنهيس، والزال يلين مستلد 

ضحية، فإن كنا شلب جننح للسلم، فنحن مستلدون لكل للت
 .االحتماالت

كذلك، اتمغرب يلين مع احلل اتمتهق عليه واتمتهاوض 
حوله يف إطار الوحدة الرتابية، لكن مسلسل التهاوض، السيد 
الوزير، قد طال، وكنظن بأنه وصل لللبث، هاد اتمسلسل اللي  

ى تقنيات وعلى كانت فيه مهاوضات غري رمسية وجدل يلين عل
مسائل اللي لن تهيد القضية الوطنية يف شيء، فلماذا استمرار 
هذا اتمسلسل؟ وخصوصا يف ظل يلين هاد اتمبلوث ديال األمم 
اتمتحدة كريستوفر روس، اللي قبل ما يتلني كان عليه جدال من 
طرف اتمغاربة كاملني، ما كانش يتقبل باألساس، واآلن فيو 

اتمغربية ومن طرف الشلب اتمغريب،  مرفوض من طرف احلكومة
وال ميكن االستمرار مله يف هاد اللبث، اللي هو كنسميوه اللبث 

 . هاد التهاوض
فإيال كان غادي يكون التهاوض، فال بد أن يلين نشوفو 
أسس جديدة للتهاوض يف إطار احلكم الذايت اللي اقرتحو 

الدول اللي  اتمغرب، وهاد احلكم الذايت اللي واحد اجملموعة ديال
عندها وزن على الصليد اللاتمي كتلرتف به، فلماذا ال يتم تابيقه 

 . على أرض الواقع؟
وكذلك السيد الوزير، ال زال تساؤل يارح بالنسبة 
للشلب اتمغريب، ما زال يلين ما جاوبتوش عليه السيد الوزير، ماذا 

لي بلد؟ أشنو يلين اتموقف ديال األمني اللام لألمم اتمتحدة، ال
يلين كيتسناوه مجيع اتمغاربة؟ أشنو وقع بني وزير اخلارجية، أشنو 
كان الرد ديالو؟ بغض النظر على أنه صرح بأنه كيدعم، واش  
كاين شي حاجة مورا الدعم ديال كريستوفر روس، واش هاد 
السيد غادي يتغري وال غادي يبقى؟ واتموقف ديال اتمغرب راه هو 

ض للمسلسل التهاوضي يف هاد أنه رافض لكريستوفر روس وراف



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

اإلطار اللي هو فيه، واتمقرتحات ديالو راها واضحة، وفني مها 
 .اآلخرين؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب عن الهريق االشرتاكي ،شكرا

 : النائب السيد أحمد الزيدي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ملي طرحنا هاد السؤال لنا اليقني بأنه أيا  
نت األسباب وأيا كان اتموقف الذي يوجد فيه اتمغرب، كا

فاتمغاربة موحدون حول قضيتيم الرتابية، وما كاين ال ميني وال 
اللي طلبنا واللي كنتمناو وهو أن . يسار، ال أغلبية وال ملارضة

احلكومة جيب أن تتلامل بالصراحة الالزمة، ال أن نقول بأن 
أحسن مث نهاجأ بقرارات األشياء تسري يف أحسن ومن حسن إىل 

 .أقل ما يقال عنيا أهنا غري سليمة
اليوم، السيد الوزير، دخلنا لواحد احملاة ديال اإلقاالت 
وانلدام الثقة، أو سحب الثقة، من بلد اتمسلسل ديال بيكر 
وفالسوم، اليوم كيجي روس، ولكن كيجي روس اليوم ومله دعم 

ر اتمستقبل؟ هذا كيف نتصو . من األمني اللام لألمم اتمتحدة
 .سؤال أساسي بالنسبة لنا يف اتمستقبل

ما هي مواقف ديال الدول الدائمة : السؤال الثاين
اللضوية؟ على أية حال حنن ننوه هنا باتموقف الهرنسي، 
فالهرنسيون كانوا واضحني وساندوا موقف اتمغرب فيما يتللق 
 بسحب الثقة من روس، الذي أصبح غري جدير بأن يللب الدور

 .الذي كلهه به األمني اللام لألمم اتمتحدة
 :السيد رئيس الجلسة

 .فريق اللدالة والتنمية. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :النائبة السيدة جميلة المصلي
 شكرا السيد الرئيس،

بداية، هننئ أنهسنا يف هذا اجمللس على طبيلة النقاش 
فإنه من  اليت أصبحت تسود يف قضايا السياسة اخلارجية، وإال

 .قبل كنا ال تناقش هذه القضايا هبذه الاريقة اليوم
اتمسألة الثانية، هننئ كذلك احلكومة على هذه 
الديناميكية واحلركية اليت تلرفيا السياسة اخلارجية، ونؤكد أن قرار 
سحب الثقة اليوم من اتمبلوث الشخصي لألمني اللام هو مربر 

يلتزم اتمبلوث  ويرتكز على أسباب موضوعية وجدية، فلم
الشخصي لألمني اللام باتموضوعية وباحلياد الالزم يف مثل هذه 
اتمواقف، وحنن نلرف أن هذا اتموقف سبق لدول جماورة أن قامت 
به مع مبلوث شخصي سابق لألمم اتمتحدة وسحبت منه الثقة، 
واستجاب األمني اللام لألمم اتمتحدة آنذاك تمالبيا، ألن فالسوم  

عليكم عرب أن خيار االستقالل خيار غري واقلي كما ال خيهي 
 . وغري مقبول

حنن نلتقد أننا اليوم مالوب منا كأغلبية وكملارضة 
مساندة الرأي الوطين ودعوة األمني اللام، والتأكيد أن من حقنا 

 . أن يلني األمني اللام ممثال عنه يتسم باحلياد واتموضوعية
خرية اليت يتلرض وهي مناسبة لتأكيد أن االستهزازات األ

هلا اتمغرب واتمتكررة، خاصة ما محله التقرير األخري لألمني اللام ال 
ميكننا كمغاربة أن نقبل هبا، ألهنا متس السيادة الوطنية، فتحويل 
ميمة اتمينورسو يف اتمناقة هتدد السيادة الوطنية، اليت ال ميكن 

 . بأي حال من األحوال القبول باتمساس هبا
ك السيد الوزير، حنن نلترب أن الدبلوماسية أكثر من دل

اتمغربية نلم تقوم حبركية مقدرة، ولكن حنن ندعوها إىل مزيد من 
. اليقظة واحلذر إزاء االستهزازات اتممارسة ضد وحدتنا الرتابية

كما ندعوها إىل إعادة تقييم مسلسل اتمهاوضات، فاجلولة 
قبول الارف التاسلة اليت مرت حنن نالحظ أننا اليوم بدون 

اجلزائري بإحصاء الالجلني اتمتواجدين فوق أرضه ال ميكن التهكري 
يف االستمرار يف هذه اتمهاوضات، ال بد كمغاربة أن نكون 
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منصهني وأن نكون مدافلني بشراسة عن سيادة هذا الوطن وعن 
وحدته الرتابية وعن رفض كل مظاهر اتمساس به، واحلكومة عندما 

نوع يتسم باجلرأة وبالشجاعة، فنحن مليا تقف مبوقف من هذا ال
لدعميا، وإال فلن نقبل موقف التخاذل أو االستكانة، فيو ال 
يستجيب للمرحلة اليت يليشيا اتمغاربة، وهي مرحلة التغيري على 

 .كل اتمستويات
 : السيد رئيس الجلسة

 .الهريق احلركي. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
 :والنائب السيد المختار غمب

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، منذ دخولنا إىل هذه القبة ال تكاد ختلوا 
مداخالت السادة الوزراء والسادة النواب من مهيومني أساسني 

احلكامة اجليدة واتمقاربة : مستليمني من روح الدستور اجلديد
السيد الوزير، ما دام أن ردكم ليست فيه إشارة واضحة . التشاركية
ن اتمهيومني، أال ميكن أن نهكر يف تلميم هذين إىل هذي

اتمهيومني على الدبلوماسية اخلارجية؟ وهلذا، يقرتح الهريق احلركي 
أن خنلق فريق عمل لالشتغال على قضية الوحدة الرتابية، هذا 
الهريق جيب أن يتكون من سياسيني وخرباء واقتصاديني 

وصا تسويق وأكادمييني، ومن ميامه األساسية هو إجناز، وخص
خااب حول الصحراء اتمغربية موجه إىل اخلارج، ال نبايل إذا كان 
اإلعالم اجلزائري مثال مقصرا يف هذه القضية، ما ييمنا هو 

وكذلك، من منيجية  .اإلعالم اللاتمي يف واشنان ولندن وباريس
هذا الهريق، فريق اللمل، هي الدبلوماسية اهلجومية اليت تقوم على 

 . لى رد الهللالهلل وليس ع
ولذلك فإننا كهريق حركي، وقد أشرنا يف السابق إىل 
األخااء الهادحة اليت وقلت فييا الدبلوماسية اتمغربية مع اتمبلوث 

Christopher Ross حينما انسلخ عن اتمسار الصحيح ،
للمهاوضات، لذلك جيب أال نكرر األخااء السابقة، وجيب أال 

الذي سيلوض روس حىت نتأكد نتسرع يف قبول اتمبلوث اجلديد 
 .من حياده التام ووعيه الكامل

 :السيد رئيس الجلسة
فريق االحتاد الدستوري، تهضل . شكرا السيد النائب

 .السيد النائب
 :  النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
، كما تلرفون السيد الرئيس، أن إننا يف الهريق الدستوري 

قضية الوحدة الرتابية هي قضية وطنية، يلين تلنينا ملارضة 
وأغلبية، إذن إننا يف الهريق الدستوري نساند اتموقف احلكومي 
بسحب الثقة من الوسيط األممي السيد كريستوفر روس، الذي مل 

رب فرغم أن اتمغ. يلد وسياا، بل طرفا منحازا يف النزاع اتمهتلل
بذل جميودات كبرية وقدم اقرتاحات حظيت باعرتاف دويل وأممي 
ووصف باتمقرتح ذي اتمصداقية، ورغم أن اتمغرب عرف تاورا يف 
جمال احلريات اللامة وميدان احرتام حقوق اإلنسان، رغم كل 
ذلك، جند دائما من يتنكر لكل هذه اجمليودات، وبدل أن 

على أن يلودوا باتملف إىل  يكافأ عرب اتمنتظم األممي، يصر البلض
 .نقاة الصهر

اآلن، بدا واضحا أن هناك حتيز يف أروقة األمم اتمتحدة  
ضدا على مصاحل اتمغرب بانكشاف حتيز الوسيط األممي، ومن 
حق بالدنا أن تالن يف مصداقية هذا الرجل الذي عاش يف 

 .اجلزائر تمدة طويلة، فلم يلد بذلك جديرا بأن يكون وسياا أمميا
لقد أفلحت البوليساريو واجلزائر يف إزاحة الوسيط األممي  

اهلولندي، الذي صرح عن  Peter van Walsumالسابق 
واآلن من حق بالدنا أن . صدق أن خيار االستقالل غري واقلي

ترى يف تدليس الوسيط األممي احلايل جتاوزا تميامه وسليا للزج 
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اتمقرتح اتمغريب  باتملف يف متاهات كي خيرج من صميم اتمناقشة
 .ذي اجلدية

على كل، اتمغرب مع احلل السياسي يف إطار اتمنظور  
الذي اقرتحه يف مبادرته، وهو قوي بإمجاعه الوطين، وموحد وراء 

اتمغرب يف صحرائه، "عاهله، وكما قال اتمرحوم احلسن الثاين 
وعلى األمم اتمتحدة أن تتحمل  ". أحب من أحب وكره من كره

يا يف هذا النزاع اتمهتلل، بالدفع بلجلة اتمهاوضات كامل مسؤوليت
إىل األمام، من خالل تقييم هذه اتمهاوضات، حىت ال تصبح 

شكرا السيد . مهاوضات تدور يف حلقة مهرغة ال تقدم وال تؤخر
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
فريق التقدم الدميقراطي، تهضل . شكرا للسيد النائب

 .السيد النائب
 :سيد أناس الدكاليالنائب ال

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير كما تللمون، فالقضية ديال الوحدة الرتابية 
هي قضية مقدسة بالنسبة للشلب اتمغريب، وسيظل دائما ملبأ 
لصيانتيا ولتأمينيا يف أفق احلل الدميقراطي، اتمتمثل يف احلكم 

الدميقراطي حنن يف فريق التقدم . الذايت يف نااق السيادة الوطنية
نؤكد على صحة اتموقف اتمغريب الداعم للحل السياسي اتمتوافق 
عليه، ونذكر أن اتمغرب قدم عدة تنازالت، وقمة التنازالت هي 
مشروع احلكم الذايت، حرصا منه بابيلة احلال على اتملاجلة 

سياسي يف -الدميقراطية للملف وعلى ضمان االستقرار اجليو
 .اتمناقة

اتمبلوث األممي السيد كريستوفر روس مل السيد الوزير، 
يكن يف مستوى الوظيهة التوفيقية اتمنوطة به من طرف جملس 

وبالتايل، نلترب يف . األمن، ألنه ابتلد عن منيجية احلياد اتمالوب

فريقنا أنه مل يلد أهال الستمراره يف ميمته، وهبذا نالب منكم أن 
 . تبلغوا األمم اتمتحدة مبوقهنا

ترب أن التمتني اتمتجدد لإلمجاع الوطين وتقوية اليوم، نل
اجلبية الداخلية كقوة أساسية للمغرب ضد خصومه الذين مل 
يستايلوا أبدا التسلل إىل صهوفه اتمرتاصة، نلترب ذلك واجية 

لكن من جية أخرى، . ومدخل أساسي لربح اتملف بشكل هنائي
اء دولة احلداثة نلترب أن تلميق البناء الدميقراطي واالستمرار يف بن

وحقوق اإلنسان واتمساواة، خاصة اتمساواة بني اجلنسني، وكذلك 
التنزيل السليم تمنظومة اجليوية اتمتقدمة هي كذلك واجيات 

مث، نؤكد على تهليل برنامج . أخرى لربح رهان القضية الوطنية
الدبلوماسية اتموازية، بابيلة احلال حنا كنينيو الدبلوماسية الرمسية 

ما تقوم به، ولكن الدبلوماسية اتموازية بأبلادها الربتمانية على 
واحلزبية واحمللية والشلبية هي كذلك أوجه أخرى لكسب رهان 

 .القضية بشكل هنائي، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

اجملموعة النيابية اتمستقبل، . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .تهضل السيد النائب

 :غيالنائب السيد اليزيد الطا
 شكرا السيد الرئيس،
احملرتم، أشكرك على هاد اإليضاحات اليت  السيد الوزير

قدمتيا لنا، وندعمكم يف خاواتكم الدبلوماسية، وتلترب جمموعة 
اتمستقبل أن القضية الوطنية جيب أن نكون حازمني يف مواقهنا 

 .إلفشال مناورات اخلصوم
ليت كان السيد الوزير احملرتم، كريستوفر جتاوز الروح ا

علييه أن يشتغل على أساسيا، وتراجع عن احملددات التهاوضية 
اليت سارهتا قرارات جملس األمن، تصرف، السيد الوزير، تصرف 
باريقة غري متوازنة ومنحازة للدة حاالت، حيث جتاهل كل ما 

وبالتايل، . يقع من انتياكات حلقوق اإلنسان مبخيمات تندوف
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تساند احلكومة يف " اتمستقبل"يد الوزير، فإن اجملموعة النيابية، الس
القرار القاضي بسحب الثقة من اتمبلوث الشخصي لألمني اللام 

 .لألمم اتمتحدة السيد كرستوفر روس، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. التلقيب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 .تهضل السيد النائب

فريق األصالة النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس 
 (:نقطة نظام)والمعاصرة 

غري بغيت نصحح فقط كلمة قيلت لألخت مجيلة، 
 ".حمتجزين"ولكن " الجلني"ماشي 

 :السيد رئيس الجلسة
أرجوكم، هذا ما داخلش يف نقاة . شكرا السيد النائب

تهضل، تهضل . نظام، وهاذي ما عمر تكون نقاة نظام، أرجوكم
 .السيد الوزير

مراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون السيد يوسف الع
 : الخارجية والتعاون

 شحال ديال الوقت؟
 :السيد رئيس الجلسة

، أجي l’écranراه عندك تهضل وغتبان لنا الوقت، 
 .هنا، تهضل هنا السيد الوزير، تهضل للمنصة

السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون 
 : الخارجية والتعاون

 السيد الرئيس، شكرا
إن اتمغرب على كل حال يف وضع مريح، ألن أوال مبادرة 
احلكم الذايت حتظى بسند من طرف اجملتمع الدويل، كذلك نرتاح 
أن وراءنا اليوم أن هناك وحدة وطنية، مجيع الهرق السياسية مع 

 . القضية الوطنية

االستباقية، فلال حنن تقدمنا وعملنا تقييم يف السنة 
بلد الدورة السابلة والثامنة من اتمهاوضات غري الرمسية، اتماضية 

ألن تماذا؟ شهنا أن هناك مهاوضات بدون جدوى، شهنا أنه يف 
البداية كنا متهقني على جوج ديال الدورات غري رمسية باش هنيلو 
للمهاوضات الرمسية، ولكن مع األسف كريستوفر روس ذهب بنا 

ة مع اللمق، واللمق هو إىل قضايا جانبية ليست هلا أي عالق
احلل السياسي، واحلل السياسي على أساس الدينامية ديال 
اتمبادرة اتمغربية للحكم الذايت، ألن حنا اتمغرب هو كان الارف 
الوحيد يف النزاع اللي قدم شي حاجة ملموسة للمهاوضات يف 

إذن، حنن الحظنا أنه ليس . إطار مقاربة مهتوحة للحوار والنقاش
قدم فيما خيص هاد مسلسل اتمهاوضات منذ السنة هناك أي ت

 . اتماضية
هاد السنة جاء التقرير اجلديد لألمني اللام، وفيه كما 

اتمغرب على كل حال ما كانش ميكن لو يقبل . قلت انزالقات
هباد االنزالقات اتموجودة، ألن كتمس بالسيادة ديالو وكتحاول 

ألمور اتمتللقة تسيس اتمينورسو، وكتحاول كذلك إدخال بلض ا
 . حبقوق اإلنسان اللي حنا رفضناها منذ سنوات

ديال هاد السنة،  91.33أما فيما خيص القرار ديال 
وقلت أن اتمغرب كان يف وضع مريح، هو جاء يف احلقيقة هذا 
القرار يف عمومه منصها لبالدنا، وتضمن اللديد من اجلوانب 

ية السياسية أوال من الناح. اإلنسانية والسياسية لصاحل اتمغرب
مدد هذا القرار ميمة اتمينورسو من دون االستجابة تمالب 
اخلصوم الذي كان يدفع األمني اللام وكريستوفر روس يف اجتاه 
توسيع ديال اتميمة ديال اتمينورسو لتسييسيا، وهذا أعتقد انتصار  
كبري بالنسبة للدبلوماسية اتمغربية، أن هذا القرار هاد السنة، القرار 

يال جملس األمن، اللي هو أساسي ما خضلش لالجتاه يف هاد د
ثانيا، القرار هلاد السنة أشاد ونوه باتمبادرة اتمغربية . االحنراف

للحكم الذايت، وهذا ميم بالنسبة إلينا، ألننا حنن يف إطار 
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كذلك النقاة الثالثة، أشاد القرار بالتهاعل . مهاوضات سياسية
قوق اإلنسان، وهذا منصوص عليه اإلجيايب للمغرب يف جمال ح

يف القرار، حينما أشار إىل فتح مكاتب ديال حقوق اإلنسان يف 
وكذلك هذا القرار نص على استمرار وتأكيد . الداخلة والليون

جملس األمن على احلل السياسي كمدخل حقيقي إلهناء النزاع 
 . يف هذه القضية

لك كما أكرر على كل حال، اخلصوم كانوا حياولون كذ
يرجلونا إىل الوراء، يرجلونا كذلك للخيار ديال االستهتاء اللي  
كان منتييا، وهذا يف احلقيقة يف القرار األخري لألمم اتمتحدة غري 
مذكور بتاتا، إذن عدم التارق خليار االستهتاء الذي متسك به 

 . اخلصوم يف هذا االجتاه
ل ومن الناحية اإلنسانية، وهذا أساسي، رغم اجليود ديا

اخلصوم يف هاد االجتاه هذا، وهو أن القرار ديال األمم اتمتحدة 
وليس " احملتجزين"جاء هاد اتمرة للمرة الثانية يؤكد على تسجيل 

يف خميمات تندوف، هذا أعتقد فيما خيص القرار " الالجلني"
 . هناك إجيابيات ميمة

أما فيما خيص كريستوفر روس، تبني أوال من التصرفات، 
ات ديالو، من الوراء، أن هناك انزالقات خارية فيما من التصرحي

خيص، مل يتلامل بإجيابية مع اتمقرتح اتمغريب، مل يضغط على 
اجلانب الثاين فيما خيص إحصاء الالجلني، وطبلا اتمهاوضات غري 

 .الرمسية ظلت بدون هدف وبدون جدوى
 :السيد رئيس الجلسة

 .قائق مازالد 9تهضل السيد الوزير، مازال مازال عندك 
السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون 

 : الخارجية والتعاون
إذن طبلا، كيف اختذ القرار؟ اختذ القرار بلد تقييم 
أساسي وبلد كذلك استشارة الدول الهاعلة، وهانتما شهتو فرنسا 
األمس احلكومة اجلديدة تؤكد على اخليار السياسي، وذهبنا إىل 

اللام واستمع إلينا، وقلنا له حبجج أن هاد كريستوفر روس األمني 
ال ميكنه أن يساهم باريقة إجيابية يف هذا احلل السياسي، ألن 
هناك انزالقات كثرية، نهس الشيء مع شركائنا اآلخرين يف جملس 

 . األمن، مع أمريكا ومع برياانيا ومع إسبانيا
القرار،  اآلن احلمد اهلل، اتمغرب يف وضع مريح مع هذا

اتمغرب دولة اآلن فاعلة يف جملس األمن، ذات مبادرات، دولة 
بابيلة احلال، الدور ديال، مسلت أن هناك . حمرتمة، وستبقى

اللمل الدبلوماسي مستمر، ندافع عن . اجلبية الداخلية أساسية
قضايانا بتهاين، وبشركائنا اتمغرب حيظى باحرتام من طرف كل 

ألمن، كدولة عندها عالقات متميزة الشركاء كهاعل يف جملس ا
مع االحتاد األورويب، وكذا ال ننسى انتخبت يف جملس األمن 

طبلا كما يقولون، اتمشوار طويل، أنا شخصيا  . باسم إفريقيا
سنة يف الدبلوماسية اتمغربية، منذ دخلت  15كدبلوماسي عندي 

لقيت خصم واحد أمامي وقضية أساسية  19اخلارجية يف 
سنة مازالني يف نهس االجتاه، حنن مع  15يوم بلد أمامي، وال

القضية الوطنية من طبيلة احلال، دفاعا عنيا بكل قوة، الحرتام 
 .شكرا السيد الرئيس. سيادة اتمغرب فوق ترابه
 :السيد رئيس الجلسة

يف . شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على اتمسامهة ديالكم
الكلمة السيد النائب، إطار تسيري اجللسة، أ ما زال ما عايتكش 

ما عايتكش الكلمة ما زال، واش نقاة نظام يف تسيري اجللسة؟ 
 .تهضل السيد النائب

 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد اهلل بووانو 
 شكرا السيد الرئيس،

النظام الداخلي كيلايكم السيد الرئيس منني تيلايوا 
ها ما  نقاة نظام جيب أن هتم التسيري، نقاة نظام اللي مسلنا

 (.غري قلق أ الرئيس)شكرا . كانتش كتيم التسيري د اجللسة
 :السيد رئيس الجلسة
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حبستيا السيد الرئيس، حبستيا ورفضتيا، الرئاسة 
 .رفضت ديك نقاة نظام، شكرا
 : النائب السيد عبد اهلل بووانو

 (.غري قلق أ الرئيس)شكرا 
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال . وسياسة اتمدينةننتقل إىل قااع السكىن والتلمري 
عن االنتشار اتمكثف للبناء اللشوائي، للسيدة والسادة النواب 
احملرتمني من الهريق االستقاليل للوحدة والتلادلية، تهضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد خالد سبيع

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ب المحترمون،السيدات النائبات والسادة النوا
خالل الهرتة األخرية، عرفت جممل نواحي اتمملكة مبدهنا 
وقراها تهاقما ملهتا وخاريا لظاهرة البناء اللشوائي، مما يؤدي إىل 
ظيور دواوير وأحياء تهتقد لشروط البناء واحرتام التصاميم 
القانونية، وختلق يف بلض األحوال حوادث كارثية، كما وقع يف 

 . يضاء اللزيزة األسبوع الهارطمدينة الدار الب
ورغم االعتمادات اتمالية والرتسانة اهلامة من التحهيزات 
واإلعهاءات اجلبائية اتمخصصة لقااع السكن االجتماعي، تبقى 
الدولة عاجزة عن وضع حد الستهحال هذه الظاهرة اتمتللقة 

 . بتنامي البناء الغري قانوين مبختلف مظاهره
وزير، عن اإلجراءات والتدابري اليت لذا نسائلكم السيد ال

تنوي احلكومة القيام هبا على وجه االستلجال، يف إطار تدخل 
ناجع وفلال ومنسجم للدولة، من أجل وضع حد لظاهرة البناء 
اللشوائي واالنهالت اللمراين، وإهناء حالة التأين والرتقب، اليت ال 

 .ختدم إال مصلحة اتمضاربني؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .هضل السيد الوزيرت

 :السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات النائبات المحترمات،
 السادة النواب المحترمون،

بداية، أريد أن أتوجه بالشكر للسيد النائب عن هذا 
رية فلال ظاهرة السكن اللشوائي ظاهرة اليوم خارية وخا. السؤال

جدا، وأعتقد أن ما عشناه يف الهرتة األخرية من أحداث على 
هذا اتمستوى تدل على أنه من الضروري أن تكون لنا مقاربة 

 . مغايرة على هذا اتمستوى
وأقول لكم إنه لسنا يف وزارة السكىن والتلمري وسياسة 
اتمدينة من أنصار اتملاجلة باهلدم فقط، ألن يف األصل هناك عدد 

اطؤات وعدد من األعمال اليت متس يف اللمق مببدأ من التو 
احلكامة اجليدة، وبالتايل علينا فلال أن نلاجل هذه األمور، ويف 
ذلك أعتقد أن اتمسؤولية مشرتكة، حىت نكون موضوعيني، 
مسؤولية مشرتكة بني احلكومة وبني اهليلات اتمنتخبة وبني 

 اجلميع وعلى هذا األساس أعتقد أن على. السلاات احمللية
 :السيد رئيس الجلسة

أرجوكم السادة النواب، استملوا للسيد الوزير، تهضل 
 .السيد الوزير

 :السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة
على هذا األساس، أعتقد أن على اجلميع أن يتحمل 
مسؤوليته يف هذا الباب، واحلكومة اآلن بصدد دراسة اتمساطر 

 . يتلني أن يتقيد هبا اجلميع على هذا اتمستوىاليت 
ولكن بالابع، هناك كذلك ضرورة للملاجلة يف اللمق، 
واتملاجلة يف اللمق تقتضي أوال مقاربة عقارية خمتلهة، من أجل أن 
نتحكم يف اللقار الذي يوجد يف ضواحي اتمدن، ومن أجل أن 
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يات نتمكن من توفري عرض سكين من اتمراكز الصاعدة إىل كرب 
اتمدن، حىت نتمكن فلال من إتاحة فرص للسكن الالئق بالنسبة 

 . لساكنة بالدنا
وهناك كذلك من الضروري، وسنسري يف هذا االجتاه، أن 
نلتمد مبدأ وهو مبدأ التجييز التدرجيي، الذي ميكن من فتح 
مناطق بكامليا للتلمري، على أساس أن نقوم بتجييز تدرجيي 

من الضروري أن نليد النظر، وذلك وارد  كما أنه. هلذه اتمناطق
يف برنامج عمل احلكومة، أن نليد النظر يف مقاربتنا التلمريية، 
حىت نتوفر على وثائق تلمري بشكل أسرع متكننا من التحكم يف 

وعلى هذا األساس، نتمىن . هذه التنمية احلضرية اليت نشاهدها
القريب اللاجل أن سياسة اتمدينة اليت حنن بصدد الشروع فييا يف 

ستمكننا فلال من أن نوفر حال ممكنا للسكن اللشوائي يف 
 .بالدنا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تلقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد خالد سبيع
غري اللي بغيت . شكرا السيد الوزير على هذا اجلواب

صة نقول بسرعة هو أنه هاذ القااع ديال البناء والسكن، وخا
الظاهرة ديال البناء اللشوائي، كتيم القااع ديالكم وكتيم القااع 
ديال وزارة الداخلية، اللي حىت هو وصي على الوكالة احلضرية 

لذلك، اتمقاربة . واجلماعات الرتابية وعلى مؤسسة إدماج السكن
الناجلة واتمقبولة تقتضي أنه رمبا يكون عندنا شي اجتماع ملكم 

ل اللجنة من أجل أن نتداكرو على كل جبوجكم يف إطار عم
االختالالت، ألن هناك عدة اختالالت يف كل اتمدن وعندنا 
ملهات، وبغينا بكل صدق نتداكرو فييا بكل شهافية وبكل 

 . مصداقية
كذلك اللي بغيت نأكد عليه، هو أنه ضروري أنه الوزارة 
تكون عندها واحد اتمقاربة فيما خيص تبسيط اتمساطر اتمتللقة 

برخص البناء، ألنه اتمواطن وال اتمستثمر إيال ما كانتش عندو 
. اتمساطر واضحة، شهافة وسريلة، أراه مضار أنه خيرق القانون

لذلك، كذلك باش ما نكونوش عندنا واحد النظرة أحادية وال 
منحازة أو متحيزة، حنن نلرف الصلوبات ونتهيم مجيع اجليود 

فكار بسرعة من أجل واحد اللي كتقومو هبا، ولكن غري بلض األ
السيد الوزير، ما كرهناش أنه : اتمقاربة ناجلة يف هاذ اتموضوع

تكون عندنا واحد اتمقاربة ديال التقييم ديال حصيلة االتهاقيات 
اللي أبرمت مع اتمنلشني اللقاريني، كذلك واحد احلصيلة ديال 

مية استلمال اللقار، من الضروري التوفر على واحد اتمنظومة إعال
اللي يكون فييا كاع اللوائح ديال اتمستهيدين، كذلك بغينا هاذ 
مؤسسة اللمران أن يوجه اللمل دياهلا لهائدة السكن 
االجتماعي، وكذلك تلاود النظر يف األمثنة ديال البيع دياهلا ويف 
الاريقة ديال التسويق ديال اتمخزون، كذلك خاة عمل واضحة 

كذلك األحياء الناقصة التجييز، بالنسبة للدور اآليلة للسقوط و 
ألنه دبا الرؤساء ديال اجلماعات حاصلني، ما عارفني واش 
يلايوا الضو واتما والرخص وال ينتظروا أنه يكون واحد تدبري اللي 

 .يصاوب هاذ اتموضوع، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال لهريق األصالة . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .هيم اجلماينواتملاصرة، السي ابرا

 :النائب السيد سيدي ابراهيم الجماني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
على بلد خاوات من هذا اجمللس احملرتم تقع أحياء 
التنمية احلضرية، اليت مسيت هبذا االسم وهي ال عالقة هلا هبذا 

دوار احلاجة ودوار الدوم واتملاضيد، هبا  : ويراالسم، وهي دوا
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كثري من اتمشاكل، ومبا أهنا تقع يف عاصمة اتمملكة، وما يقع يف 
ماذا أعدت : اللاصمة ييم مجيع اتمغاربة، نسائلكم السيد الوزير

 .وزارتكم احملرتمة حلل هذا اتمشكل؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا للسيد النائب، تهضلوا السيد الوزير
 :السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، أعتقد أن اتموضوع، 
موضوع األحياء اتموجودة مبدينة الرباط اليت ذكرمتوها، هي أحياء 
اليت نللميا مجيلا ونللم ما جيري فييا منذ عقود من الزمن، وهذا 

مبا هو موجود من وثائق تلمري على األمر يتالب التقيد بداية 
هذا اتمستوى، حبيث أنه تللمون أن هناك خماط توجيه التييلة 

، ننتظر 3225اللمرانية، وهو خماط متت اتمصادقة عليه يف سنة 
اآلن أن ناور أكثر هاذ الوثيقة هاذي لنتوفر على تصاميم هلذه 

اآلن اتمناقة، وحنن بصدد القيام بذلك، بل أكثر من ذلك، نلمل 
يف إطار تصميم هتيلة موحد تمدينة الرباط لنتمكن من القضاء 
على اتمظاهر اتمشينة يف هذه األحياء وكل ما هو مرتبط بالسكن 

 . غري الالئق على هاذ اتمستوى
أعلم أن اتمشكل ليس وليد اليوم، لكنه قدمي، وحيتاج إىل 

ن  أن تتضافر اجليود بني السلاات اللمومية ومنيا احلكومة، لك
كذلك بإشراك للمجالس اتمنتخبة مبدينة الرباط، من أجل أن جند 

وتأكدوا أننا مند اليد من أجل نلمل ملا على . الصيغة إىل ذلك
 . هذا اتمستوى، وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد سيدي ابراهيم الجماني
حنن على ثقة يلين بالتلاون ديال  شكرا السيد الوزير،

سيادتكم، ولكن ارتأى فريق األصالة واتملاصرة إثارة هذا اتموضوع 
من باب الغرية على اتمصلحة اللامة، وليس فقط يلين من باب 

التنافس بني اتملارضة واألغلبية أو حسابات خاصة، فقط نثري 
ياء هي اتموضوع ألن هناك كارثة قادمة، كارثة حتمية، فيذه األح

عبارة عن عمارات عشوائية، بنيت يف أثناء الليل مبواد أولية 
 . مستلملة، وعلى أرضية غري صاحلة للبناء أساسا

وطبلا، لن نبحث عن اتمسلولني عن هذه األخااء، 
ولكن فقط نريد أن يتلاون اجلميع، كما ذكر سيادة الوزير، 

ألنه ما  يتلاون اجلميع يف خاة مستلجلة لتدارك الوضع اخلاري،
حدث باألمس القريب يف الدار البيضاء يبقى يلين كإنذار وتنبيه 
للجميع، فإذا ال قدر اهلل، ونتمىن وندعو اهلل أال تقع كارثة يف 
هذه اتمناطق، أعرف جيدا بأنه ستكون الضحايا باتملات أو 

من % 11باآلالف، ألهنا مناقة مكتظة، فيوجد هبا أكثر من 
فلذلك، يلين نتمىن هبذه . ساحة فقطمن اتم% 31الساكنة على 

اإلشارة أن نوفق يف إثارة االنتباه، واجلميع يتلاون حىت يكون حل 
 .هلذا األمر الشائك، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. التلقيب السيد الوزير، شكرا. شكرا للسيد النائب

سؤال آين عن الدور اآليلة للسقوط، للسيدات والسادة النواب 
 .فريق اللدالة والتنمية، تهضل السيد النائب احملرتمني من

 :النائب السيد عبد الصمد حيكر
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، الدور اآليلة للسقوط ملضلة بالنسبة 
للمغرب كامل، وبالنسبة للدار البيضاء على وجه اخلصوص، يف 
أقل من أسبوع طاحوا واحد اللدد ديال الديور، والبقية ال قدر 

ستأيت، الشيء اللي نتج عليه ضحايا يف األرواح، باتمناسبة   اهلل
كنرتمحو علييم وكنلزيو األهايل دياهلم، وشرد واحد اللدد د 
اللائالت، وأكثر من هاد الشي، اللي ما وصلوش هاد اتمشكل 

 . اآلن كيليش واحد احلالة ديال الرعب وديال الهزع
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ات باش شنو اإلجراء: كنسولوكم السيد الوزير احملرتم
تلاجلوا هاد اتمشكل وباش توضلوا حد هلذا اخلار، مث ماذا عن 

 .األسر اتمتضررة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

من  بداية أريد أن أتوجه. شكرا لكم السيد النائب احملرتم
خاللكم وأجدد من خاللكم التلازي إىل أسر ضحايا احلادث 
اتمؤمل اللي عرفته مدينة الدار البيضاء، اتمدينة القدمية اللتيقة ديال 
الدار البيضاء قبل أيام، وجتديد كذلك اتمواساة ديالنا وديال 

 . احلكومة، ألنه األمر يتللق بضحايا، األمر يتللق بأرواح
 أن حندد األسبقيات، بالابع هناك وأعتقد أنه هنا يتلني

سياسات اليوم قائمة من أجل حماربة مدن الصهيح، هناك 
سياسات قائمة من أجل إعادة هيكلة عدد من األحياء، خاصة 
منيا تلك اليت توجد يف ضواحي اتمدن، لكن علينا أن حندد  

وعندما نتكلم عن الدور اآليلة للسقوط، األمر . كذلك أسبقيات
اح، يتللق بناس يسكنون هذه البيوت، واحلال أنه من يتللق بأرو 

 . الضروري أن جند اتمقاربة السليمة إىل ذلك
تللمون أننا نوجد أمام ملضالت كبرية، أوهلا ملضلة 
اتملكية، حبيث أنه يف غالب األحيان هاد الناس اللي كيسكنوا يف 
هاد البيوت هادي ماشي مها موالني اتملك، وجند ثالثة، أربلة، 
مخسة ديال األسر يف بلض األحيان يف بيت واحد، وهناك إنذار 
باتمغادرة وباإلفراغ يوجه إىل هذه األسر كثريا ما تكون ال تتوفر 
على سكن آخر، فبالتايل كتلرض نهسيا للخار وكتبقى مع ذلك 

السلاة توجد أمام مشكل كبري، وهو ذلك . يف هاديك البيوت
بالقوة من أجل إفراغ هذه  اتمشكل اتمرتبط بكيف ميكن التدخل

 . األسر، وأين تذهب هذه األسر؟

مث هناك قضايا مرتباة باإلمكانيات اليت نتوفر علييا، 
ألف حسب  391ألف  333ألن األمر يتللق اليوم ب 

فبالتايل . اإلحصائيات الدور اللي آيلة للسقوط يف البالد ديالنا
ي ميكن جياوبنا يتلني اليوم أن نتوفر بداية على قانون مؤطر الل

على هاد اتملضالت كاملة، واللي ميكن جيللنا نشوفو ما هي 
اتمقاربة القانونية، كيف ميكن أن نتوفر على آليات تدخل حملية 
ناجلة، كيف ميكن مل ال أن حندث صندوق خاص بالدور اآليلة 
للسقوط، وأمتىن أن نتلاون يف هذا الشأن فيما بيننا من أجل أن 

 . ن يف أقرب وقت ممكنحندث هذا القانو 
وأخربكم بأنه كإجراءات استلجالية بالنسبة تما وقع بالدار 

مليون درهم اللي خصصت على وجه  21البيضاء، هناك اليوم 
االستلجال، غيساهم هبا صندوق التضامن للسكن مببلغ ديال 

مليون درهم، وذلك يف غضون هذا األسبوع، من أجل  11
ولكن هاد الشي اللي . ود اآلنتدخل عاجل تملاجلة ما هو موج

غنخصصوه ما كافيش، اإلشكالية أعمق وتتالب إمكانيات 
 .أقوى من هاد الشي هذا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تلقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد عبد الحق الناجحي
 شكرا السيد الرئيس،

دينة السيد الوزير احملرتم، طبلا الكارثة اللي وقلت يف م
الدار البيضاء، وباخلصوص يف اتمدينة اللتيقة، ما هي إال الشجرة 

ال زلنا ننتظر تدخل السلاة الوصية أوال . اليت ختهي وراءها غابة
فيما يتللق بالدور اآليلة للسقوط، ألنه بلد الزيارة اتملكية اللي قام 

 11هبا إىل اتمدينة القدمية بالدار البيضاء طبلا مت ختصيص مبلغ 
ليار سنتيم من أجل تأهيل اتمدينة القدمية، هاد اتمبلغ هذا م

خصص طبلا إلعادة حتديث شبكة الصرف الصحي وجتديد 
اإلنارة اللمومية وترميم السور التارخيي وإصالح الدور اآليلة 
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للسقوط، لكن األولوية أوال واش احملافظة على أرواح اتمواطنني أو 
، ولكن احملافظة على أرواح ترميم السور، ترميم السور يأيت بلد

 11اتمواطنني هي األوىل، خاصة وأنه مت رصد بلد التشخيص 
منزل آيل للسقوط، طبلا يشكل خار ييدد حياة وأرواح 
اتمواطنني، وباألمس فقط بلد الكارثة مت إخالء منزلني من 
أصحاب دياهلم، خرجوهم عنوة، ألن اتمواطنني باغيني يبقوا متا، 

 .ناجع يف اللحظة اآلنيةألن ما كاينش حل 
السيد الوزير، احلديث عن الدور اآليلة للسقوط كيدفلنا 
للحديث أيضا على واحد اتمشروع اللي هو مت التماطل فيه كثريا، 
وهو مشروع احملج اتملكي أمام مسجد احلسن الثاين، اتمللمة 
احلضارية، طبلا هاد اتمشروع هذا اللي عرف واحد متاطل كبري 

تدبري، طبلا كنقولو هاد األمر هذا منذ سنوات، بسبب سوء ال
وعملية الرتحيل ال زالت تراوح مكاهنا، مت  3223منذ سنة 
 9911أسرة، واآلن فقط ياهلل  33.511تقريبا  92إحصاء يف 

أسرة هي اللي عرفت هاد اللملية ديال الرتحيل، ولكن مع مرور 
ألف أسرة بهلل  39الزمن صبحت هاد اللائالت كتوصل ل 

اتمسألة ديال التهرع اللائلي، الشركة يف ورطة، السلاة أيضا يف 
ورطة، لكن ما هو احلل السيد الوزير؟ هلذا، أوال كنتوجيو ليكم 
باش تهتحوا واحد حتقيق يف مشروع تأهيل اتمدينة القدمية، وأيضا 
يف اتمشروع الثاين اللي هو مشروع احملج اتملكي، واللي طبلا  

 .الكبري، وشكرا السيد الوزير كيلرف هو هذا التماطل
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب، وشكرا للسيد الوزير على اتمسامهة 
ننتقل إىل قااع الشباب والرياضة، وسيتوىل . ديالو يف هاد اجللسة

اإلجابة السيد الوزير اتمنتدب لدى رئيس احلكومة اتمكلف 
لسيد وزير الشبيبة بالوظيهة اللمومية وحتديث اإلدارة نيابة عن ا

سؤال عن ظاهرة الشغب الرياضي، للسيدة والسادة . والرياضة
 .النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد المصطفى الجاري
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

جيا، بدأنا نلحظ ظاهرة سواء داخل اتمالعب أو خار 
الشغب اتمرتباة بالتظاهرات الرياضية بشكل الفت للنظر، وغالبا 

: لذا نسائلكم السيد الوزير. ما ينجم عنيا ضحايا وخسائر مادية
هل من إجراءات حازمة وخاط ميكن اعتمادها من أجل تاليف 

 .حوادث الشغب اتمرتباة بالرياضة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد الوزير. سيد النائبشكرا لل
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، نيابة 

 :عن السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
ة والسادة النواب احملرتمني على أشكر يف البداية السيد

اهتماميم بالرياضة الوطنية ومبختلف اتمشاكل اليت قد تلرتض 
 .اجليود اتمبذولة للنيوض هبا وتاويرها

وفيما يتللق بظاهرة الشغب اليت استأثرت باهتمام الرأي 
اللام الوطين مؤخرا، فإهنا أضحت من اتمشاكل اليت ينبغي 

ن أيضا حبكمة، القتالع الظاهرة التصدي هلا حبزم وصرامة، ولك
من جذورها، وعدم السماح بإقبار اتمبادرات اليت تقوم هبا بالدنا 
لتاوير رياضتنا الوطنية وتلزيز اتمرتبة اتمشرفة والسملة الايبة اليت 

 . تتمتع هبا على الصليدين القاري والدويل
ويف هذا اإلطار، قامت وزارة الشباب والرياضة مباشرة 

اث اتمؤسهة اليت شيدهتا اتمباراة اليت مجلت فريقي عقب األحد
اجليش اتملكي والوداد البيضاوي باختاذ جمموعة من التدابري 
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واإلجراءات، من أبرزها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية وحماربة 
الشغب، اليت تضم وزارة الشباب والرياضة، الداخلية، اللدل 

صحة، وكذا اللجنة الوطنية واحلريات، االتصال، الرتبية الوطنية، ال
األوتمبية وجامليت كرة القدم والسلة، للحد من كل أشكال اللنف 
داخل اتمالعب ويف حميايا، من خالل مقاربة مشولية، وذلك يف 
أفق إحداث جلان حملية ستقوم بتابيق توصيات اللجنة الوطنية 

هذا، وقد عقدت اللجنة الوطنية إىل . وتهليل مضامينيا حمليا
اليوم سلسلة من االجتماعات درست خالهلا جمموعة من  حدود

 . اتمقرتحات الجتناب تهاقم هذه الظاهرة
وسريتكز عمل اللجنة أساسا على أوال وضع التوجيات 

 12.12اللامة للحد من الشغب، احلرص على تهليل قانون 
اتمتللق مبحاربة الشغب، إعداد برامج حتسيسية بتنسيق مع كافة 

التقارير الواردة من اللجان احمللية وحبث كيهية  األطراف، دراسة
جتاوز اهلهوات التنظيمية، إعداد دراسات ومقارنات لالستهادة من 

 . جتارب وخربات الدول األجنبية
وينبغي الـتأكيد على أن القضاء على هذه الظاهرة 
يتالب التزام مجيع األطراف اتملنية بتحمل مسؤولياهتم والقيام 

طة هبم، واليت تتوزع بني التأطري واتمراقبة واحلماية باألدوار اتمنو 
والتوعية والرتبية، حىت نتمكن من محاية أطهالنا وشبابنا من مجيع 
أشكال االحنراف والسلوكيات اللدوانية، وتنظيم اتممارسات 
الرياضية ببالدنا يف جو يسوده االنضباط والامأنينة والروح 

 .الرياضية، وشكرا
 :ةالسيد رئيس الجلس

 .التلقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد المصطفى الجاري

 شكرا السيد الرئيس،
السكوت أو  جممله حيتملالسيد الوزير، مل يلد األمر يف 

التغاضي عن هذه الظاهرة اتمشينة بلد أن أثبت الواقع بأهنا يف 

الهريق  والسؤال الذي يارحه اجلميع، ويارحه فريقنا. تزايد مستمر
الدستوري، هو حول ما إذا كان األمر يتللق بثقافة عنف تنمو 
بغري وعي منا وسط واقع رياضي حيظى بشلبية كبرية، أم أن عدم 
مراقبة الظاهرة ورصد دوافليا، كانتشار حبوب اهللوسة بني 

 . القاصرين، يلد سببا قويا يف تصاعدها؟
رورة وعلى اللموم، فإننا نرى يف الهريق الدستوري ض

تهليل قانون حماربة الشغب الرياضي مبختلف اتمالعب الرياضية، 
وخاصة فيما يرتبط بدخول القاصرين إىل اتمالعب، باعتبار أن 
هذا اتمقتضى ال يتم احلزم فيه، بقدر ما يتم التساهل مله بصورة 

 .تلزمنا بهتح حتقيق بشأنه
 السيد الرئيس،

يات رياضية إن اتمغرب مقبل على تنظيم تظاهرات وفلال
دولية كبرية عما قريب، وهو أمر يلزم مجيع األطراف اتملنية 

 .بالبحث عن مقاربة عملية وعاجلة لوضع حد هلذه الظاهرة
السيد الوزير، ال أحتاج للتذكري بأن اتمغرب مقبل على 

، اتمغرب مقبل على 9135أن ينظم تظاهرة إفريقية ميمة سنة 
، إذن هذه 9133ة سنة أن ينظم يلين باولة اللامل لألندي

 . الصورة فيي يلين تلاي صورة سيلة للمغرب
جيب استنهار كل احللول اتممكنة، القانونية والواقلية، 
لوضع حد هنائي تمثل هذه األحداث، كتوظيف وسائل اإلعالم 
اتمختلهة يف سياق التحسيس خباورة الظاهرة وأبلادها األمنية 

الدور اهلام الذي ميكن أن  واالجتماعية القاسية، دون أن نستثين
تللبه اتمنظومة الرتبوية والتلليمية حملاصرة هذه الظاهرة والقضاء 
على مسبباهتا، عرب ترسيخ قيم التسامح والتلايش والتواصل 
االجتماعي اتمنتج، كما أن اإلسراع يف اختاذ تدابري زجرية صارمة 

نه يف حق كل من ثبتت مسؤوليته يف إحياء هذه الظاهرة من شأ
 .أن يلجل من حماربتيا بكيهية صحيحة، والسالم عليكم

 :السيد رئيس الجلسة
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ننتقل للسؤال اتموايل، عن . شكرا للسيد النائب احملرتم
سياسة وزارة الشباب والرياضة باللامل القروي واألحياء الشلبية، 

 .للسيد النائب احملرتم من فريق األصالة واتملاصرة
 :النائب السيد الطاهر شاكر

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أخواتي إخواني النواب،
اتمغرب هو غين بشبابه يف البوادي ويف القرى ويف األحياء 
الشلبية، لكن لربط الشباب بالرياضة، نالحظ اخلصاص اتميول 
للبنية التحتية تممارسة الرياضة يف اللامل القروي ويف األحياء 

 . لشبايب وبالرياضةالشلبية كملضلة تضر بالقااع ا
هلذا نسائلكم السيد الوزير، نيابة عن وزير الشبيبة 

ما هي سياسة احلكومة باللامل القروي واألحياء الشلبية : والرياضة
 .اتمتللقة بالشباب والرياضة؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، تهضلوا. شكرا للسيد النائب

لمنتدب لدى رئيس السيد عبد العظيم الكروج الوزير ا
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، نيابة 

 :عن السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أشكر السيد النائب احملرتم على إثارته هلذا اتموضوع 

وي واألحياء الشلبية، اهلام، الذي يليد االعتبار لللامل القر 
وللمواهب الرياضية اتمتميزة اليت انالقت من هذه البيلة البسياة 

 .لتلانق اللاتمية وترفع راية اتمغرب يف أهم احملافل الدولية
وامسحوا يل السيد النائب احملرتم أن أكرر ما سبق أن 
صرح به يف مناسبات متلددة، اللامل القروي حيتل لدينا مكانة 

هاجس االستثمار فيه حاضر لدينا، وسنوليه يف وزارة أساسية، و 

الشباب والرياضة عناية خاصة، اناالقا من إمياننا بضرورة حتقيق 
 . تكافؤ الهرص واحلظوظ بني مجيع مناطق اتمملكة

ويف هذا الصدد، الحظنا أن هناك بالهلل خصاصا يف 
وعدم  البنيات التحتية الرياضية باللامل القروي واألحياء الشلبية،

توزيع هذه البنيات بشكل متوازن بني مجيع مناطق اتمملكة، 
وذلك رغم اجليود اليت بذلتيا وزارة الشباب والرياضة يف السابق 
من أجل تقليص الهوارق يف هذا اجملال وتلميم توزيع اتمنشلات 

 . الرياضية وهنج سياسة القرب
ة اليت ستلتمدها الوزار  اإلسرتاتيجيةبناء على ذلك، فإن 

يف تدبري هذا القااع احليوي تتضمن جمموعة من األوراش اهلامة 
. اليت سيكون فييا اللامل القروي واتمغرب اللميق حاضرين وبقوة

وبالتايل فإن حرص الوزارة على توسيع قاعدة اتممارسة الرياضية 
ببالدنا سريتكز على تاوير وتابيق اتمهيوم احلقيقي للرياضة 

اجلاملة اتملنية، ليستوعب اتمناطق  للجميع، ومن خالل تاوير
األقل استهادة من التأطري والتنشيط الرياضي، واتمتمركزة أساسا 

 . باللامل القروي وهوامش اتمدن
كما أن الوزارة شرعت منذ فرتة قريبة يف إحداث اتمراكز 

رياضية اتمندجمة للقرب، وذلك يف إطار مقاربة تشاركية -السوسيو
رياة اتمنشلات الرياضية ببالدنا وتقريب هتدف إىل دعم وتلزيز خ

اتممارسة الرياضية من خمتلف الشرائح اجملتملية، إضافة إىل فتح 
وستقوم الوزارة ضمن توجييا . اجملال الكتشاف اتمواهب الرياضية

اجلديد بتاوير هذا اتمشروع وتلميمه ليشمل اللامل القروي 
دد من واألحياء اهلامشية، حيث سنشرع قريبا يف توقيع ع

 .االتهاقيات هبذا اخلصوص، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد النائب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد الطاهر شاكر
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شكرا سيادة الوزير على هاد اإلجابة، واللي امسحوا يل 
حنا يف اللامل القروي بغينا الربامج، . أن أقول لكم بأهنا إنشائية

غيناشي اجلواب بقراءة مهردات ومجل تركيبية، بغينا اتمنشلات، ما ب
حنا بغيناكم تقولوا لنا ما هي اتميزانية اتمخصصة لللامل القروي، 

. بغيناكم تقولوا لنا ما هو عدد اتمالعب اتمخصصة لللامل القروي
وبغينا نقولو لكم بأنكم غائبني من اللامل القروي، وبغينا نقولو 

من  %32اتمغرب، أوال  من الساكنة ديال %51لكم على أنه 
الساكنة ديال اتمغرب اللي هي مغيبة ومقصية من السياسة 

 .احلكومية يف جمال الرياضة باللامل القروي
السيد الوزير احملرتم، أقول لكم بكل أخوة، وكنت أمتىن 
أن يكون الوزير اتملين بالقااع حاضر لنتناقش مله بابيلة احلال، 

لامل القروي ويف األحياء الشلبية، إن األباال راهم موجودين يف ال
راه خزان األباال متواجد يف هاد اتمناطق هادي، ولكن غياب 
الرؤية إلييم وهتميشيم وإقصاؤهم وعدم اللناية هبم جللنا على 

 . أنه يف احملافل الدولية الراية اتمغربية ال ترفرف كما كنا نريده
دوك وبابيلة احلال، ما أشرمت إليه فيو استثناءات، ها

الناس اللي استالوا أن يبلوروا وأن يرفلوا الراية اتمغربية، وننوه هبم، 
ولكن ما أكثرهم، ولكن غياب الرؤية الشمولية للسياسة احلكومية 
يف جمال الرياضة والشباب والرياضة يف اللامل القروي ويف األحياء 
ماشي اهلامشية، األحياء الشلبية، ألهنا ماشي هامشية، أنتما 

 . ميمشينيااللي 
إذن، نريد أن تكون للحكومة سياسة إرادية، قوية، 
واضحة، من أجل تلميم الرياضة مع الشباب اتمتواجد، راه اللامل 
القروي واألحياء الشلبية مها اللي تينتجوا األباال، وسريوا عند 
األباال اهلل خيليكم واحبثوا علييم، وما تبقاوش غري يف اتمناطق 

راكم غايبني عن اللامل القروي، غايبني عن اللي هي كالسيكية، 
 . األحياء الشلبية، وغايبني استثماراتكم، وغايبني منشلاتكم

وهلذا، نتمىن أن نكون يف مستوى ديال التحدي جللل 
اتمغرب يف اتمستوى الذي يليق به على مستوى احملافل الدولية، 

 .اللضالت واألباال والركايب
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال عن اتمسابح الرياضية، . يد النائب احملرتمشكرا للس
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اللدالة والتنمية، 

 .تهضل السيد النائب
 :النائب السيد يونس مفتاح

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

اضة والشباب بتنسيق مع مجيورية شيدت وزارة الري
الصني الشلبية عددا من اتمسابح بلدد من اتمدن اتمغربية، وبالنظر 
للدور الرياضي والصحي اللي كتقوم به هاد اتمسابح، القت 

إال أن طبيلة التدبري وسوء التسيري كيأدي . استحسانا ميما
لواحد اللدد من التوقهات وعدد من اتمشاكل، األمر اللي  

ف استياء لدى عدد من اتمواطنني، خاصة أن الناس كتأدي كيخل
 .واجبات االخنراط بشكل قبلي

نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت تلتزم وزارة 
الشباب والرياضة القيام هبا قصد متكني هذه اتمسابح من القيام 

 .بالدور الالزم؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير اجلواب. شكرا للسيد النائب
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، نيابة 

 :عن السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
مام الذي ما فتئ أشكر السيد النائب احملرتم على االهت

يوليه لقااع الشباب والرياضة عامة، وللبنيات التحتية الرياضية 
 . بشكل خاص

وجوابا على سؤالكم، أود اإلشارة أن وزارة الشباب 
والرياضة، وحرصا منيا على تلزيز البنيات التحتية الرياضية 
ببالدنا، بادرت إىل إحداث ثالثة مسابح بكل من القنيارة وفاس 

يف إطار التلاون الدويل بني بالدنا ومجيورية الصني ومراكش، 
الشلبية، وذلك باإلضافة إىل اتمسبح األوتميب اتمتواجد مبليد 
موالي رشيد واتمسبح األوتميب التابع للمركب الرياضي حممد 
اخلامس بالدار البيضاء، وكذا اتمسابح اتمتواجدة مبدن وجدة، 

طار صندوق التنمية تاوان واجلديدة، واليت مت إحداثيا يف إ
 . اجليوية للمخاط اخلماسي

ونظرا ألمهية هذه اتمنشلات، وسليا لضمان الشهافية 
وحسن التدبري اإلداري واتمايل يف تسيريها، فإن هذه اتمسابح تلمل 

وتستهيد من خدماهتا ، SIGMA يلين بنظام التدبري اتمستقل،
ا النوع فلات خمتلهة من الرياضيني واتمواطنني اتممارسني هلذ

 . الرياضي
وفيما يتللق باتمشاكل اتمشار إلييا يف سؤالكم، فإن 
أغلب اتمسابح التابلة للوزارة تلمل باستمرار وانتظام طيلة اتموسم 
الرياضي، إال يف بلض احلاالت الاارئة اخلارجة عن إرادة الوزارة 
وإدارة هذه اتمسابح، واليت تهرض بلض التوقهات اإلجبارية 

ى غرار مسبح مدينة وجدة، الذي عرف توقها لهرتة ال اتمؤقتة، عل
تتجاوز شير بسبب خضوعه ألشغال اإلصالح، حيث مت تغيري 
آليات تسخني اتماء وقنوات صرف اتمياه، وقد استأنف حاليا 
تقدمي خدماته للمستهيدين بشكل عادي، وذلك منذ بداية شير 

 . أبريل اتمنصرم

د موالي رشيد واتمسبح أما اتمسبح األوتميب اتمتواجد مبلي
التابلني للمليد اتملكي لتكوين األطر " اتمنظر اجلميل"الرياضي 

فيما بالهلل متوقهان حاليا، نظرا لكون األول يلرف إصالحات 
تتمثل يف جتييزه بقاعة آلليات التسخني وبنظام هتوية وغريها من 

أما مسبح اتمنظر اجلميل فقد مت إغالقه . األشغال األخرى
ات ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز اتمنظر اجلميل إلصالح

ليصبح جمملا رياضيا عصريا يضم مرافق متنوعة، إال أن هذا 
اتمشروع عرف تلثرا يف إجنازه، وسنلمل يف القريب على إجياد حل 

 . مناسب يسمح باالستهادة من هذا اتمرفق احليوي
ما أود التأكيد عليه يف اخلتام، هو أن الوزارة ستحرص 

ضمان تدبري حمكم جلميع اتمرافق الرياضية التابلة هلا،  على
لتمكني اتمواطنني والرياضيني على حد سواء من االستهادة منيا 

 .أكمل وجهعلى 
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب للسيد النائب احملرتم. شكرا للسيد الوزير
 :عزيز الكرماطالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 لسيدات والسادة النواب المحترمون،ا
طبلا اتمغرب كيتوفر على تسلة مسابح، فييم ستة 

إال أنه . التدبري اتمايل اتمستقل SIGMA يسريهم بنظام
لألسف، السيد الوزير، هو أنه هاد اتمسابح دارت واحد السيكما 

، وبالتايل كل اتموارد اتمالية احملصلة من centraliséاللي هي 
سابح هادي كليا كتجي يف واحد الصندوق ممركز طرف هاد اتم

خصو  يف الرباط، وبالتايل اتمسبح يف وجدة إيال خسرت لو بوال
ينتظر التأشرية ديال اتمركز ديال الرباط باش ممكن يدير هاد 
اإلصالح هذا، وهذا اللي كيهسر التأخريات واإلغالق ديال 

 . جمموعة اتمسابح اللي كتسري هباد الربنامج هذا
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بالتايل، أعتقد أنه تنزيال للدستور وتهليال للجيوية اللي و 
 SIGMAغادي فييا اتمغرب، من األوىل أنه يويل عندنا واحد

LOCALE ،  على أساس أن اتموارد اتمالية اللي تستخلص
 . من واحد اجلية تستهيد منيا تلك اجلية

. اتمشكل اآلخر السيد الوزير، هو أنه مشكل التلريهة
ر اتمشرتك اللي صدر ما بني وزير الشبيبة والرياضة القرار الصاد

 39السابق مع وزير االقتصاد واتمالية السابق، واللي صدر يف 
، لألسف يف الوقت اللي السيد الوزير السابق ديال 9133أبريل 

الشباب والرياضة صرح يف واحد جتمع مع اتمواطنني أنه غادي 
ريفع السومة ديال التلريهة يدير اجملانية بالنسبة لألباال الصغار، ك

بالنسبة للمنخرطني لواحد اتمستوى اللي ماشي يف مستوى اجلميع 
األكثر من ذلك، حبست االخنراط ديال ثالثة . أنه يدخل ليه

شيور وديال شير، وكتلرفوا كاين الهلات اتملوزة اللي ما ميكنش 
واحد  تنخرط للسنة، كاين أبناء اجلالية اتمغربية اللي كيجيوا يقضيوا

شير بوالدهم، والدهم متمرنني خصيم واحد الشير، ما بقاش 
 . عندهم القدرة أهنم يتمرنوا

كتحقق ما بني واحد جوج د مليون    SIGMAهاد
حىت مخسة مليون ديال الدرهم، ما كاينش وضوح، وأعتقد بأنه 
احلكومة احلمد هلل عازمة يف إطار احلكامة اجليدة أهنا حتارب 

ل لكم السيد الوزير أنه جيب النظر يف هاد أنا كنقو . الهساد
األمور هذه اتمالية فني كتمشي، ألنه  لألسف ما كتمشيش يف 
السياق اللي، لألسف أنه يف الوقت اللي كنا كنتمناو أنه هذا 
يلاينا أباال، ياهلل عندنا بالة واحدة، وهذه مناسبة كنحييوها 

هادي ما تأهلتش اللي تأهلت لألوتمبياد، سارة بكري، وباتمناسبة 
أعتقد . بسبب هاد اتمسابح ولكن بسبب الوسائل اخلاصة دياهلا

أنه جيب إعادة النظر يف الاريقة ديال التدبري لو كنا بالهلل غادي 
 .شكرا ننتجو أباال

 :السيد رئيس الجلسة

السؤال األخري يف هذا القااع عن . شكرا للسيد النائب احملرتم
يم، للسيدات والسادة النواب وضلية مراكز االصاياف والتخي

 .احملرتمني من فريق اللدالة والتنمية، تهضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، يلترب نشاط التخييم خدمة عمومية 

. يا الدولة للمواطنني من خالل وزارة الشباب والرياضةميمة تقدم
وألن جودة هذه اخلدمة احليوية مرتباة بشكل كبري بوضلية هاته 
اتمراكز، فإن تدهور حالتيا رغم االعتمادات اليت ترصد هلا سنويا 

 . إلصالحيا أثر بشكل كبري على اتمنتوج اليت تقدمه تمرتادييا
ن على أبواب فصل لذلك نسألكم السيد الوزير، وحن

الصيف، عن اسرتاتيجية الوزارة لتحسني حالة هاته اتمراكز 
وتأهيليا لرتقى تمستوى التاللات والتحديات، وهل هناك توجه 
لدى الوزارة للرفع من عددها حىت تواكب النمو الدميغرايف اتمتزايد 

 .يف بلدنا؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .د الوزيراجلواب السي. شكرا للسيد النائب
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، نيابة 

 :عن السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ب جوابا عن السؤال الذي تهضلتم بارحه السيد النائ

احملرتم، أخربكم أنه يف إطار التوجيات اجلديدة، ووعيا منيا 
باألدوار الرتبوية والتكوينية والرتفييية للمؤسسة التخييمية باعتبارها 
مؤسسة للتنشلة االجتماعية، فإهنا ستلمل تبين ملايري اجلودة يف 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

25 

اخلدمات اتمقدمة للمستهيدين من هذا الربنامج، من خالل 
مرتكزة على مضامني الربنامج احلكومي  اعتماد اسرتاتيجية

وخاة اللمل الوطنية  9119وتوصيات اتمنتدى الوطين للتخييم  
 . 9135-9111للاهولة 

هذا، وستلمل الوزارة على تاوير برنامج عالة للجميع، 
من خالل جمموعة من اتمبادرات اليت هتم أساسا تأهيل البنيات 

ييزات الضرورية، التحتية، عن طريق اصالحيا ودعميا بالتج
تأهيل اتموارد البشرية لتحقيق مقاربة اجلودة يف التدبري واخلدمات، 
توفري االعتمادات اتمالية الالزمة، توسيع دائرة اتمستهيدين لتصل 
يف جمموعيا إىل مليون ونصف مستهيد مع هناية الوالية التشريلية 

لرفيا جمال احلالية، توفري التكوين اتمستمر اتمواكب للتاورات اليت ي
الاهولة، تلزيز الشبكة احلالية للمخيمات باتمؤسسات اجلديدة 
مبلدل ثالث وحدات كل سنة، إحداث مراكز للتخييم بنهس 
مواصهات مركز بوزنيقة، وذلك بكل من احلوزية، متاريس ورأس 

 . اتما
ورغم ضلف وحمدودية االعتمادات اتمرصودة للقااع، 

رفه هذا الربنامج من طرف وأمام اإلقبال اتمتزايد الذي يل
اجلمليات واتمنظمات الرتبوية اللاملة يف هذا، اجملال، فإن الوزارة 
حريصة على مواصلة جيودها الرامية لتلميم استهادة نسبة هامة 
من األطهال والشباب من اتمخيمات، خاصة أبناء اللامل القروي 

 .واألحياء اهلامشية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب السيد النائب. د الوزيرشكرا للسي
 :النائب السيد سعد حازم

السيد الوزير، تنشكروكم على اجلواب ديالكم نيابة عن 
وزير الشباب والرياضة، وتنشكرو كذلك السيد وزير الشباب 
والرياضة على اجمليودات اليت يبذهلا من أجل تاوير هذا القااع 

 . والرقي باتمراكز ديال االصاياف

بغيو نؤكدو عليه السيد الوزير يف البداية ونثمنوه واللي ن
هو الرفع من عدد ديال اتمستهيدين من الربنامج ديال عالة 

ألف، وهذا اللي تيدل على أنه  111ألف ل  911للجميع من 
فلال الوزارة ديالكم ما غايباشي على اللامل القروي وعلى األحياء 

كتكون اتمستهيدة األوىل من هاد الربنامج   الشلبية، اللي هي اللي
 .هذا

ألف  111اللي نبغيو نقولوه، هو أنه تما تنتكلمو على 
ألف  111ألف طهل فحنا تنتكلمو على  111مستهيد أو 

ألف شاب، واللي تيساهم يف التأطري  11أسرة، تنتكلمو على 
ديال هاد الربنامج، تنتكلمو كذلك على اتملات ديال اجلمليات 

نظمات ديال اجملتمع اتمدين اللي تيسامهوا يف التنظيم ديال هاد واتم
 .الربنامج هذا

ولكن اتمراكز ديال االصاياف واتمراكز ديال التخييم 
لألسف اللي عرفت واحد السنوات، اللي تبنات يف الثمانينات 
ويف التسلينات، هاد اتمراكز اليوم ما بقاتش كتواكب التاور ديال 

ا بقاتش كتواكب التاور ديال الاهل، الاهل اللمل اجلملوي، م
خصنا . اليوم ماشي هو الاهل ديال الثمانينات 9139ديال 

هنيلو هاد الهضاءات اللي تتلاين من واحد الرتهل، تتلاين هاد 
. الهضاءات هادي من الشروط ديال السالمة والصحة واألمن

ز، ولكن حنا تنثمنو اجمليودات اللي قمتو هبا بالنسبة هلاد اتمراك
 .تتبقى غري كافية وتتالب جيود أكرب، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، نيابة 

 :عن السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 را السيد الرئيس،شك
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فلال، تمواكبة اجملتمع واألطهال وهاد التاور اللي حاصل 
فلال غادي يكون هناك تأهيل للبنيات التحتية، عن طريق بابيلة 

ولكن ما . احلال اإلصالح دياهلا ودعميا بالتجييزات الضرورية
فييش غري يلين تأهيل البنيات التحتية، كذلك كاين التأهيل ديال 

شرية باش حتقق هاد اتمقاربة ديال اجلودة يف التدبري، اتموارد الب
والوزارة . وكذلك اجلودة يف اخلدمات اللي هي مقدمة لألطهال

وفرت اعتمادات مالية ميمة من أجل الوصول هلذه األهداف، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا للسيد الوزير، وشكرا لكم على اتمسامهة ديالكم

ليم اللايل والبحث الللمي وتكوين األطر، وننتقل إىل قااع التل
سؤال عن إحداث كلية متلددة االختصاصات مبدينة اخلميسات، 

 .للسيد النائب احملرتم من الهريق االستقاليل للوحدة والتلادلية
 :النائب السيد عادل ابن حمزة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

يسات فيه واحد السيد الوزير، كيف كتلرفوا إقليم اخلم
ألف ديال السكان، واحد نصف مليون نسمة، منذ  511حوايل 

االستقالل إىل اليوم مل يتم التهكري يف إحداث نواة جاملية هبذا 
اإلقليم، الشيء الذي ينلكس سلبا على األسر وعلى أجيال 
خمتلهة جتد نهسيا مضارة إىل مغادرة هذه اتمدينة وهذا اإلقليم يف 

 . سن مبكرة
نسائلكم، السيد الوزير، عن ما هي اإلجراءات اليت إذن 

 .تلتزم احلكومة ووزارتكم اختاذها تملاجلة هذا اخللل؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر

لصالة والسالم على بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .أشرف المرسلين

 شكرا السيد الرئيس،
السؤال على اخلميسات، أظن هذا السؤال ماروح من 
طرف مجيع النواب د اخلميسات وكننتظر غادي يتحط مرات 
ومرات، غادي جناوب، عالش؟ باش ماشي السؤال عاود يتكرر 

 .مرة أخرى
اللي  اآلن جينا لقينا القانون اتمايل موجود، والدراسات

تلملت حددت اتمواقع ديال اتمؤسسات اجلديدة، من الصلب 
 . جدا على هذه احلكومة تزول من مدينة وجتيب تمدينة أخرى

اآلن، مشكل اخلميسات ومدن كثرية هادي مشاكل 
عامة يف اتمغرب، عالش؟ ألن كاين هناك تأخر كبري، سبق يل 

ها ألف طالب فقط، اجلزائر عند 391قلت لكم اتمغرب عندو 
ألف طالب،  151ألف طالب، تونس عندها  111مليون و

ألف أستاذ، تونس  31اتمغرب عندو بالقااع اخلاص بكل شي 
ألف أستاذ، إذن فلال هناك تأخر كبري جدا  91عندها أكثر من 

وما كانش خماط، ما  . وعجز كبري على هذا اتمستوى، إذن
ة كانتش خارطة للجاملات، كان بضغوطات فلال كنلملو كلي

 . هنا، مليد هنا، بال منظور وطين
اآلن حنا بصدد إعداد خرياة مستقبلية للمغرب، باش 
منني نلملو شي مليد وال شي مدرسة اتمغاربة ما يقولوا لناش 

 31تتلملوا الزبونية، غنقولو ها عدد السكان اتمرتقب بلد 
سنة، تكون اتملايري موضوعية ونناقشوها  35سنوات، بلد 

جيات كل واحد كيالب، طبيلي كل نائب ملكم، أما احلا
يالب للمناقة ديالو، هذا أمر طبيلي، ولكن تلبية اتماالب 

 . خص خيضع تملايري موضوعية
وفلال، لتدارك اللجز غادي نهتحو احملور ديال التشارك 

 1111مع القااع اخلاص، ال، يستحيل، اتمغرب حمتاج ل 
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خلاص ما طبيب، القانون ا 1111ميندس ملماري، حمتاج ل 
غتلقاوش واحد حامل دكتوراه يف القااع اخلاص، ما غتلقاوش 
واحد حامل الدكتوراه يف االقتصاد، أما األطباء، عندكم ناس يف 

Gériatrie  31باتمغرب،  31اللي خمتصني يف الشيخوخة 
فقط، إذن اللجز كبري، التقنيني اللي عندنا مبلدل تقنيني لكل 

اللجز كبري، . 31و 5بني  ميندس، يف اللامل اتملايري هي
 . يستحيل للجاملة اتمغربية لوحدها أن تسد اخلصاص

إذن، اهلدف هو كيف ميكن استقااب جاملات يف 
إطار التلاون والشراكة مع الدولة، على أساس هناك البلض 
يؤدي، ولكن ما ميكنش تكون جاملة لألغنياء وجاملة للهقراء، 

نا هاذ الشي، وإن شاء هذا متهق عليه، ويف إطار اللجنة ناقش
 .اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب للسيد النائب احملرتم. شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد عادل ابن حمزة
بابيلة احلال، تكلمنا على مدينة اخلميسات وعلى إقليم 
اخلميسات، كيمكن لنا نتكلمو على سيدي قاسم وميكننا 

حلال ما ساءلناكمش على حنا بابيلة ا. نتكلمو على مدن أخرى
اتميزانية ديال هاذ السنة، ألن حنا كنلرفو اإلكراهات اللي كانت 
وكنلرفو أنه القانون اتمايل خذا واحد الوقت طويل، كنتكلمو على 

اليوم، على كل حال أنا . رؤية ديالكم بالنسبة للسنوات اتمقبلة
للي  اللي تنارح السؤال اليوم ماشي نواب آخرين، ولكن السؤال ا

كاين اليوم هو أنه ملي تتقولوا لنا القااع اخلاص حنا كنتساءلو 
يف هاذ اتمناقة مثال اللي ما فيياش حي صناعي، ما فيياش، ما 
استهدتش من مجيع اتمخااات اللي كاينة اليوم يف اتمغرب، ال 
اتمخاط األخضر وال اتمخاط األصهر وال اتمخاط األمحر، مجيع 

دياهلا، اليوم اللي ملي كتقولوا لنا السيد اتمخااات جبميع األلوان 
الوزير االنهتاح على القااع اخلاص، حنا متهقني بأن اتمنظومة 

ديال التلليم اللايل تيمكن هلا تستهد من القااع اخلاص وما كاين 
حىت شي عيب أنه ننهتحو على القااع اخلاص، ولكن يف إقليم 

ميكنش فيه مستويات الهقر بشكل مروع وبشكل اللي ما 
لإلنسان يتصورو كنستغرب كيهاش ميكن يكون احلل هو االنهتاح 

 . على القااع اخلاص
اليوم كاينة كثافة ديال اتمؤسسات منتشرة بشكل 
عشوائي، وهذا تنيؤيدكم فيه، ولكن كنا كنتمناو على أن احلكومة 
وعلى أن الوزارة ديالكم تكون عندها رؤية بالنسبة للمستقبل، 

اتمناقة ما بقى هلا الرهان إىل على اللنصر البشري، ألنه اليوم هاذ 
وما تيمكن لنا اليوم يف هاذ اإلقليم نراهنو إال على التكوين ديال 
األبناء ديال هاذ اإلقليم باش ميكن تكون عندهم تنافسية غدا يف 

أما أن ينضاف هذا اتموضوع إىل بنية اقتصادية . سوق الشغل
يلين يقتل كل اتمستقبل ديال وصناعية ميرتئة، مع خماط هتيلة 

اتمناقة، وينضاف لو عدم رؤية بالنسبة لالستثمار يف اللنصر 
البشري، فأعتقد بأنه هذا يلين مع األسف ما كيساعدشي اإلقليم 

وكنتمىن على أن . واتمدينة على أن أهنا خترج من اللزلة دياهلا
احلكومة أن تتدارك هذا اتموضوع، هذا موضوع ماشي خاص فقط 

دينة اخلميسات، ولكن كاين هناك مناطق أخرى كتليش نهس مب
الوضلية، وتنتمناو من احلكومة على أهنا تهك اللزلة على هاذ 

 .اتمناطق على مجيع اتمستويات، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال عن تراجع البحث . شكرا للسيد النائب احملرتم
من فريق  الللمي باتمغرب، للسيدات والسادة النواب احملرتمني

 .التجمع الوطين لألحرار، تهضل السيد النائب
 :النائب السيد أحمد فضلي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشكل البحث الللمي إحدى اتمواضيع ذات األولوية 

جلميع، ضمانا جلودة التلليم اللايل، القصوى اليت يراهن علييا ا
بناء . وارتباطا كذلك باإلصالح الشامل تمنظومة الرتبية والتكوين

ما هو تصوركم وما هي : عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم
مقاربتكم لواقع البحث الللمي ببالدنا، استشرافا تمستقبل واعد 

 .يف هذا اجملال؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضل السيد الوزير. السيد النائب شكرا
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

هناك خاة مستقبلية، حىت ال يقول أنه ليست هناك 
إسرتاتيجية، لدينا تصور، وقد ناقشناه يف الربتمان، ووضع يف موقع 

للنقابة، وأعاي لرؤساء اجلاملات، وزارة التلليم اللايل، وأعاي 
 . وأعاي هنا يف الربتمان لكي يناقش، عندنا تصور

مل يتكلم  13.11أما يف البحث الللمي، فالقانون 
بتاتا عن البحث الللمي، هي فلال احملور الضليف على مستوى 

وأقول، للمجتمع دين على اجلاملة اتمغربية، ألن . التلليم اللايل
مبين على البحث الللمي، وال جند يف السوق التاور يف اللامل 

وعلينا إذا أردنا . اتمغربية منتوجا خيرج من البحث الللمي باتمغرب
أن نتدارك اللجز وأن ننخرط يف اللوتمة فلال أن نركز جميوداتنا 

 .على البحث الللمي
وعليه، فقد وضلنا يف إطار هذه االسرتاتيجية أولويات، 

البحث الللمي ومتويل الدولة، ألن ست أولويات سريتكز علييا 
مع األسف كانت اتموارد قليلة وتشتت هنا وهناك، والنتيجة ما 

إذن نريد يف اخلمس سنوات اتمقبلة إن شاء اهلل أن يكون . نراه
هناك منتوج خارج من اجلاملة اتمغربية، ألن اجلاملة تؤطر، ولكن  

كل   واآلن وضلنا أوراش وجتميع. كذلك تقوم بالبحث الللمي
الباحثني اتمغاربة يف كل ميدان، ألن كان البحث الللمي جيري 
فقط على مستوى اجلاملة وليس هناك نسيج جيمع بني الباحثني 

 . عرب اتمغرب
إذن هناك أولوية، هناك رؤية نوقشت يف الربتمان 
وصادقت علييا اللجنة اتموقرة اتمختصة يف هذا اتميدان، وسنشرع 

 .وشكرا إن شاء اهلل يف إجنازها،
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد حسن الفياللي
 شكرا السيد الوزير،

 السيد الرئيس،
 السادة والسيدات النواب المحترمون، 

كما يللم السيد الوزير، بأن البحث الللمي يلترب من 
ير أن عدة دراسات أعمدة التنمية وتقدم البالد، ويللم السيد الوز 

صادمة وميولة على وضلية البحث الللمي يف اتمغرب، هناك 
من األساتذة اجلامليني مل  %55: إحصائيات السيد الوزير

ينشروا أي إنتاج علمي طيلة مسارهم اتميين، وتبقى يف رفوف 
منيم يرغب يف مغادرة البحث الللمي، ذلك  %31اجلاملات، 

البحث الللمي، السيد . حهيزلضلف اإلمكانيات اتمادية والت
الوزير، ال يلتمد على إسرتاتيجية وطنية يف بلدها االقتصادي، 
ومالءمة اللرض بالالب فيما خيص سوق الشغل، وما يرتتب عنه 

  .من إشكاليات إدماج الدكاترة اتملالني يف احلياة اللملية
السيد الوزير احملرتم، هناك تقرير للمجلس األعلى 

اتمؤسسات اجلاملية يتوقف على ثالث للحسابات لبلض 
غياب وثيقة : مالحظات جيب أن نشتغل علييا وهي

إلسرتاتيجيات هذه اتمؤسسات اجلاملية يف البحث الللمي 
مشهوعة خباط سنوية، وكذلك افتقاد نظام تقييم البحث 
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الللمي، الستدراك اخللل وحتسني أداء البحث الللمي، السيد 
ثة، وهي ضلف شديد على مستوى الوزير وكذلك النقاة الثال

 . اإلنتاج البحثي
من خالل هذه اتمالحظات والدراسات، نارح عالمة 
استهيام كبرية، السيد الوزير، فيما خيص مآل البحث الللمي يف 
اتمغرب؟ السيد الوزير، جيب أن يتحول البحث الللمي من اتمبادرة 

رتاتيجية، اخلاصة والهردية إىل فلل مؤسسايت يلتمد على قواعد اس
وكذلك القاع مع مناق األزمات واحللول اتمستلجلة والظرفية، 

جيب، السيد . واالعتماد على دراسات وخالصات مدروسة
الوزير، االعتناء باللنصر البشري وحتهيزه ماديا وملنويا، وتوفري 
مجيع اآلليات التقنية والللمية الكهيلة، حىت يصبح البحث الللمي 

 . سيج االقتصادي والوطين وملبيا الحتياجاتهمواكبا تمتالبات الن
إن أبسط النتائج اليت ميكن أن تتحقق هبذه اإلجراءات 
البسياة، أن حتدث البيلة اتمساعدة للبحث الللمي، وأن تتوقف 
عملية اهلجرة الللمية لألدمغة اتمغربية اليت أثبتت متيزها على 

 البحث كذلك السيد الوزير، جيب الربط بني. الصليد اللاتمي
ووسائل حتويله إىل منتوج يلج عامل اإلنتاج والتسويق، وشكرا 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب السيد الوزير، كاين شي ثواين. شكرا للسيد النائب
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

ائب احملرتم، أظن أنكم مل تتوصلوا أوال، السيد الن
باتمشروع الذي نوقش يف الربتمان إبان مناقشة قانون اتمالية، ما 

موجودة، إذن من  واإلسرتاتيجيةتقولونه موجود، التقييم موجود، 
الضروري االطالع على ما تنجزه الوزارة أو تلك الوزارات حىت ال 

احلكم على تكون هناك اهتامات جمانية، ألن غياب الوضوح، 

اتماضي شيء، واحلكم على اتمستقبل ينبين على االسرتاتيجية 
اتموضوعة، هي رهن اتمناقشة، إما هي جيدة أو غري جيدة، فيي 

 .موضوع مناقشة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال عن الربنامج االستلجايل . شكرا للسيد الوزير
لوطين للسيدة والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع ا

 .لألحرار، تهضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد حنين

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، عرف التلليم اللايل إصالحا جامليا عميقا 
وشامال، سواء على اتمستوى اتمؤسسايت أو على اتمستوى 
البيداغوجي، وتلزز هذا اإلصالح بربنامج استلجايل غاى الهرتة 

 . 9139 إىل 9112اتممتدة من 
اآلن وحنن على مقربة من انتياء هذه اتمدة، نسائلكم 
عن مقاربتكم لتلويض هذا الربنامج، وما هو تقييمكم لإلصالح 

 .اجلاملي بلد عشر سنوات من التابيق؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
لبحث العلمي السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وا

 :وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

أوال، تقييم الربنامج االستلجايل، الذي سينتيي يف آخر 
هذه السنة، جيب أن يكون وفق القانون من قبل مؤسسات خارج 

وعليه، اآلن وضلنا، واليوم وقلت عل مشروع قانون الذي . الوزارة
يت من ينشئ هاته اتمؤسسة، مع األسف هناك تأخر، وهي ال

 . الواجب أن تقوم هبذا التقييم
ولكن ال ميكن أن ننتظر التقييم اخلارجي اتموضوعي، 
لدينا تقييم داخلي، وهذا التقييم الداخلي ال ميكن أن حنكم عليه 
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أنه فشل أو جنح، ألن الربنامج االستلجايل عندما نتكلم عن 
االستلجايل، أي أنه كانت هناك ملضلة، ومن الصلب جدا أن 

جل اإلشكاليات يف ظرف ثالث سنوات أو أربع سنوات،  حىت تلا
ال حنكم على اآلخرين، هناك إجيابيات وهناك سلبيات، سنلتمد 
هذه اإلجيابيات، وسنلاجل اإلشكاليات اليت ال زالت مل تلاجل، 
خصيصا على مستوى اجلودة، مع األسف، هناك تراجع على 

ال بد كذلك أن  مستوى اجلودة، ال بد أن نلاجل اجلودة، ولكن
نوسع من اللرض على مستوى التأطري، ألن الاالب اآلن 

يف اتملدل ال جيد منهذا إىل مدرسة  31أو  35احلاصل على 
إذن لدينا خصاص، ويف نهس الوقت عدد اتمقاعد قليلة . عليا

داخل اتمؤسسات، إذن كيف ميكن تلميم هذه اتمؤسسات اللليا 
ا طلبة، ويتوجيون إىل خارج اليت لدينا فييا خصاص ولدينا فيي

 9.1قيمة التسجيالت خارج اتمغرب  9133اتمغرب، وسنة 
ألف طالب خارج اتمغرب، اآلن إسبانيا  51مليار درهم، لدينا 

أورو سنويا، عدد من الالبة ما  1111رفلت رسوم التسجيل ل 
يقدوش يؤديوا هاد الشي، عالش ألن ما لقاوش اتمقاعد داخل 

 . اتمغرب
نا أن نوسع يف اللرض، لتمكني اتمغاربة من إذن، علي

متابلة دراساهتم داخل اتمغرب، وبلد ذلك من أراد أن خيرج خارج 
اتمغرب فيذا شأنه، ولكن على األقل أن نوسع من اللرض،  

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد محمد حنين

زير على هذا اجلواب، واللي على األقل شكرا السيد الو 
صححتوا فيه بلدا بلض اتمسائل اللي كانت كتثريها التصرحيات 
ديالكم وواحد اللدد ديال اخلرجات اإلعالمية، واللي جللت 
اجلاملة تليش يف إطار واحد شبح ديال اخلوف وإحباط يف بلض 

د األوساط اجلاملية، ألن هاد التصرحيات كانت كليا كتاخذ واح
 . اللنوان بارز هو الهساد يف اجلاملة

وهنا تنسائلكم السيد الوزير، ومسحوا يل غنسائل فيكم 
األستاذ الوزير، واش ما كتشوفوش بأن مثل هاد التصرحيات 
وانتوما باقي ما درتوش تقييم مؤسسايت أهنا تتمس بالسملة ديال 
اجلاملة داخليا وخارجيا، خاصة أمام التنافسية احلادة على 

تمستوى اللاتمي، وانتوما كتلرفوا الرتبة ديال اجلاملة على اتمستوى ا
وكذلك أن هاد التصرحيات اللي تتقول بأن هناك . اللاتمي

خصاص وهناك عجز وهناك فساد راها اليوم، السيد الوزير، 
األسر كليا يف حرية من أمرها وحنن على مقربة على بداية 

الناس تيتساءلوا فني غيسجلوا التسجيل يف السنة اجلاملية اتمقبلة، 
 . والدهم إيال كانت اجلاملة هباد اتمواصهات

لذلك السيد الوزير، ها انتما أكدمت اآلن راه كاينة 
ولذلك حنن يف التجمع الوطين لألحرار نؤكد على أن . إجيابيات

هاد اإلصالح هو كان نتاج واحد اتمقاربة تشاركية، كان نتاج 
الدولة واحد اللدد ديال األموال،  توافق جمتملي، وخسرت عليه

اليوم ما ميكناش نسمحو للتغيري ديالو بواحد القرار حكومي 
وحىت التقييم، أراه كاين اجمللس األعلى للتلليم، اللي حىت . فردي

 . هو تيقوم هباد اتميمة ديال التتبع وديال اتمراقبة
إذن، ما نالبه منكم السيد الوزير، هو أن يكون هناك 

ؤسسايت، وهبدوء، حىت نقوم بتدعيم اتمكتسبات، ونقوم تقييم م
بتلبلة اجليود من أجل إصالح االختالالت، حىت نساهم مجيلا 
يف تأهيل الشباب اتمغريب لولوج اقتصاد اتملرفة والولوج إىل سوق 

 .الشغل، وشكرا السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة

ك التلقيب السيد الوزير، شهت .شكرا للسيد النائب
 .زربان أ السيد الوزير
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السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 :وتكوين األطر

إوا من الصلب نسملو شي كالم ديال ال نسمح، ما  
احلكومة مسلولة والشلب دار فييا الثقة وإيال . كاينش ال نسمح

هاد . ما قدتش تابق الربنامج دياهلا عالش جات متشي حبالتيا
ة الشلار دياهلا حماربة الهساد، وخدامني مع النقابة ديال احلكوم

التلليم اللايل، مع األساتذة يوميا، اليوم اليوم، األساتذة كيجيوا  
وما . كيهضحوا الهساد، نلم ماشي الهساد يف اجلاملات كليا

صححتشاي اليوم شي كالم ديايل، الكالم اللي كنت تنقول 
إذن بتلاون، أقول  ،رجتدادي غباقي كنقولو، فني ما كان الهساد 

 . بتلاون مع النقابة للتلليم اللايل و، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول اللنف يف  .للسيد الوزير احملرتمشكرا 
اجلاملات اتمغربية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .إحدى النائبات أواللدالة والتنمية، فليتهضل أحد النواب 
 :رشيد القبيلالسيد  النائب

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 ترمون،السيدات والسادة النواب المح
السيد الوزير احملرتم، تلرف جمموعة من اجلاملات اتمغربية 
أعمال عنف وشغب بني الالبة، مما يؤثر سلبا على الوضع 
اللادي داخل هذه اتمؤسسات وعلى طلبتيا وعلى مجيع 

ما هي اإلجراءات : ا نسائلكم السيد الوزير احملرتملذ. مكوناهتا
اليت ستتخذوهنا للحهاظ على السري اللادي للجاملة اتمغربية؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضل السيد الوزير

السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 : وتكوين األطر

 اللنف داخل أوال، السؤال مرتبط باجلاملة، احلمد هلل
اجلاملة تراجع كثريا، الصرامة، ألن باتهاق مع السلاات اللمومية 
ما بقاش كنسمحو هنائيا أن مخسة وال عشرة د الناس ييزوا 
السالح ومينلوا الالبة ما يدوزوش االمتحان، هذا أخذنا على 
عاتقنا أن ما ميكنش التسامح مع اللنف داخل اجلاملة، اجلاملة 

ختالف وتالقح األفكار، أما أن تكون إطار للنقاش ولال
 .عصابات داخل اجلاملة فيذا حمرم

اآلن انتقل اللنف إىل بلض األحياء اجلاملية، وليست 
اجلاملة، وهذا كذلك مشكل نلاين منه، إشكالية الرباط إشكالية 

ولكن لن . خارية، ستتم ملاجلتيا ملاجلة تدرجيية باحلوار كذلك
ذا اللنف داخل األحياء اجلاملية، نسمح بلد اليوم باستلمال ه

وإال الالبة ما بقاش، طالب بريء تيكون يف البيت ديالو وال 
. طالبة حىت يتيرس عليه الباب، وهاذي الهوضى، هادي السيبة

إذن لن يسمح هبذا، وحنا عندنا لقاء مع وزارة الداخلية باش 
نوضلو اإلسرتاتيجية فلال لهرض الامأنينة داخل اجلاملات 

 .ل األحياء اجلاملية، وشكراوداخ
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب السيد النائب. شكر للسيد الوزير
 : النائب السيد حسن الحارس

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الوزير احملرتم، نشكركم على جوابكم، وهننلكم 
على كل اجمليودات اليت تبذلوهنا للرفع من مستوى قااع التلليم 

هننلكم كذلك على اخلاوات اليت اختذمتوها حملاربة اللايل، كما 
 . الهساد هبذا القااع

السيد الوزير، إن اللنف داخل اجلاملة يبقى سلوكا غريبا 
يثري يف النهس األمل واحلسرة، إن اللنف يف اجلاملة يلكس اعتداء 
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على الرقي والذوق واخللق والقيم، إنه جتاوز لكافة اتملاين 
لقد أصبحت ظاهرة اللنف يف اجلاملات اتمغربية . األخالقية اللليا

ظاهرة مقلقة هتدد مستقبل التلليم اللايل يف اتمغرب، إن اللنف 
أضحى من أكرب اتمشاكل اليت تواجه الوسط اجلاملي مبكوناته 

 .اتمختلهة
السيد الوزير، إن من أسباب اللنف داخل اجلاملة 

سياسي، أذكر أسباب متداخلة، منيا االجتماعي واالقتصادي وال
وجود أوقات فراغ كثرية لدى بلض الالبة، : على سبيل اتمثال

ضلف عملية اإلرشاد األكادميي، تركيز أساليب الدراسة على 
احلهظ والتلقني دون تكليف الالبة باألنشاة، صلوبة اتمناهج 
وعدم القدرة على متابلة الدراسة، التنافس بني الالبة على 

ماح تمن ليس هلم عمل رمسي بدخول االنتخابات الاالبية، الس
اجلاملة وتأجيج األوضاع هبا، عدم إيقاع عقوبات تتناسب مع 
مستوى عنف الالبة، الهشل يف تنهيذ اللقوبات الصادرة حبق 
الالبة اتمخالهني، عدم تأهيل اللاملني يف أقسام شؤون الالبة 
للتلامل مع قضايا الالبة، احتقان مشاعر الالبة بسبب ظروفيم 

تمختلهة، ضلف ميارات التواصل بني الالبة، التلصب القبلي ا
والتلصب السياسي، تأثري اإلعالم اتمرئي واتمقروء، ضلف 
التحصيل األكادميي، تلامل األجيزة األمنية يف ملاجلة مظاهر 

 . اللنف بشكل غري موضوعي
أمام هذه األسباب السيد الوزير، هنيب بكم القيام 

جلاملات اتمغربية، لتحديد أهم اللوامل بدراسة لظاهرة اللنف با
اليت تقف وراء هذه الظاهرة، كما نقرتح عليكم، السيد الوزير، 
توعية طالب اجلاملات بالنتائج اتمرتتبة عن حالة اللنف، ملء 
فراغ الالبة، خاصة بكليات احلقوق والللوم اإلنسانية، تهادي 

ل يف األدوار بني توتر اللالقات بني حماور البيلة اجلاملية، التكام
اجليات اتملنية، سواء داخل اجلاملة أو خارجيا، ضمان 
االستمرار يف تنهيذ آليات ومتالبات ملاجلة ظاهرة اللنف، 

تشكيل نواة للحوار تضم مجيع اتملنيني، اعتماد مبادرة مجاعية 
وليس خاوات منهردة، دعوة الالبة لتكثيف احلوار بني مجيع 

 .الهصائل
 :لسةالسيد رئيس الج

 .التلقيب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 : وتكوين األطر
أوال، ما حنلموشي يكون شي بلد ما فييش اللنف، 
اللوتمة كتشوفوا األخبار، أن غدا تكون شي جاملة ما فييا ولو 

كيهما عملتوا، كيف شوية د اللنف، ال بد، هذا طبيلي  
التقليص؟ ألن اجلاملة اتمغربية كأهنا نايضة فييا السيبة، ماشي 

مع األسف عندنا، إيال اتمؤسسات كليا اللي . هادي هي الصورة
مؤسسة، واش كليا فييا  331يف التلليم اللايل أكثر من 

اللنف؟ فييا بلض الكليات فقط، اعايوين شي مليد فيه 
نكربوهش وما نضخموهش، مزيان  إذن هاد الشي ما. اللنف

 . تسألوا، ولكن ما نضخموش وكأن اجلاملة اتمغربية صايف مقربلة
كتلرفوا هاد السنة اللدد د الالبة اللي جنح يف اتملاهد 
اللليا ديال فرنسا ما كانش يف تاريخ اتمغرب، خصنا كذلك ننوهو 

على بالالبة ديالنا، راه اتمستوى ما حتكموش على الاالب اتمغريب 
اتمستوى اللغوي، راه يف الرياضيات ويف الهيزياء والكيمياء وداك 
الشي راه هوما األولني الللم يف كثري من الدول، ولكن مع 

 .األسف عندنا عجز يف لغات التواصل
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير احملرتم، ونشكركم على حسن مسامهتكم يف 
سؤال عن اسرتاتيجية . ثقافةهذه اجللسة، وننتقل إىل قااع ال

احلكومة للنيوض بالشأن الثقايف والهين ببالدنا، للسيدة والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، تهضل السيد 

 .النائب
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 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
ظر لبلض النقط واالنتقادات اليت عرب أريد أن ألهت الن

عنيا بلض الهنانة واتمبدعني بالنسبة للربنامج احلكومي والضبابية 
اليت لهت به، وبالتايل هناك غياب اسرتاتيجية واضحة بالنسبة 
هلذا القااع، خصوصا يف بلض النقط، من بينيا تهليل قانون 

إخراج اجمللس  الهنان ومتكينه من البااقة الرمسية اتمينية، وكذلك
 . الوطين للثقافة واللغات

نريد، السيد الوزير، ملرفة اتمقاربة اليت ستلتمدوهنا فيما 
 .خيص االرتقاء باجملال الثقايف؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة
حمن الرحيم والصالة والسالم على خير بسم اهلل الر 

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية، أود أن أشكر فريق التجمع الوطين لألحرار على 

احلكومة للنيوض بالشأن  إسرتاتيجيةطرح هذا السؤال فيما خيص 
 . الثقايف والهين ببالدنا

ول أن الربنامج احلكومي وباختصار شديد، ميكن الق
جلل من النيوض بالثقافة الوطنية أولوية يتم إدماجيا وإدراجيا 
ضمن مقاربة مندجمة لتلزيز أوال اهلوية الوطنية الغنية بتلدد 
روافدها، واالنهتاح على الثقافات وحضارات اللامل، واالرتكاز 

 . على قيم احلرية واتمسؤولية واإلبداع

كزات اتمرجلية للدستور، وتهليال واناالقا من هذه اتمرت
تمضامني الربنامج احلكومي الاموح، يقوم الربنامج القااعي 

األول هنج سياسة القرب يف : للوزارة على مخسة حماور أساسية
اجملال الثقايف، اناالقا من اإلرادة القوية للحكومة جللل الشأن 

عيا، بليدا الثقايف ممارسا من لدن أوسع فلات اجملتمع جماليا واجتما
كل البلد عن كل نظرة اللي كتجلل الثقافة كتيم فلة ميسورة 

وهذا يقتضي هنج سياسة إرادية جديدة تروم من خالل . فقط
خماط مخاسي توفر جل الوحدات الرتابية على بنيات ثقافية 
تستجيب للحاجيات يف جماالت التثقيف والتنشيط والرتفيه، وهاد 

قااع الثقافة، دون احتساب  من ميزانية % 51السنة خصصنا 
 . كتلة األجور، لسياسة القرب يف اجملال الثقايف

األولوية الثانية هي دعم ومواكبة اإلبداع واتمبدعني 
واللناية بأوضاعيم، وعيا منا بضرورة تبويئ اجملتمع مبدعيه 
ومثقهيه اتمكانة االعتبارية الالئقة هبم وحتهيزهم على االخنراط 

ومن مث، نلمل يف الوزارة على إعااء . يف التنميةواتمسامهة الهللية 
نهس جديد جملاالت اإلبداع وإرساء صناعات ثقافية إبداعية اللي  
كتساهم يف االقتصاد الوطين وكتخلق مين جديدة يف اتميدان 

 . الثقايف والهين
صيانة وتثمني الرتاث الثقايف، اتمادي : األولوية الثالثة

لوجي، وهو تراث هش يبدو ملزوال والال مادي، البيلي واإليكو 
عن الدينامية التنموية لبالدنا، وهو ملرض هكذا لإلمهال 

 . واالندثار على الرغم من اجمليود الذي بذل إلنقاذه
ويف هذا الصدد، قمنا بإعداد مشروع ميثاق حلماية 
الرتاث، مرفق مبشروع تلديل قانون الرتاث، سيلرض يف األسابيع 

اخلرباء واتمتدخلني قبل إحالته على احلكومة اتمقبلة للتداول مع 
 . وعلى جملسكم اتموقر

واألولوية . تنشيط الدبلوماسية الثقافية: األولوية الرابلة
 .. اخلامسة، حتسني
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 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون
هو يف . هذه التوضيحات شكرا لكم السيد الوزير على

احلقيقة نريد أن يكون هناك مصاحلة بني اتمثقهني والهنانة مع 
الوزارة، ألن هناك استياء واضح مليم، وهناك بلض اتمثقهني 

نريد . يلجأون إىل اخلارج من أجل إبراز قدراهتم الهنية واإلبداعية
أن يكون هناك حوار وطين مع اتمثقهني ومع اتمبدعني باش 

ا اتمتالبات دياهلم، ألن ما ميكنش لنا يف الوزارة نبقاو يلايون
داخل الوزارة بدون ملرفة اتمشاكل احلقيقية اليت يلاين منيا هاذ 

 . اتمثقهني وهؤالء اتمبدعني
أنا أتصور، مع اتميزانية اليت رصدت هلذه الوزارة، أرى 

يل، وبالتا. بأهنا ميزانية لن ختدم اتمصاحل اليت ميكننا أن نصل إلييا
أريد باخلصوص أن تكون هناك مقاربة تشاركية بني القااع اللام 
والقااع اخلاص، وكذلك حتصني البنية التحتية الثقافية، من 
متاحف وفضاءات ودور النشر، وكذلك دور الشباب والثقافة، 

 .وتكثيف عملية إنشاء اخلزانات الللمية
ن السيد الوزير، حنا كنشكرو هاذ اجمليودات اليت تقومو 

هبا، ولكن مع األسف، نرى بأن الربنامج ما عااناش واحد 
الربنامج على اتمدى القريب الذي ميكن أن يكون عندنا واحد 
الصورة واقلية لإلجراءات اليت ستقومون هبا يف أول وهلة، وكذلك 

نتمىن أن يكون هناك يف يوم تقيم تما حيصل . اتمتوسط والقريب
ورقة إن شاء اهلل تكون هامة اآلن وما تودون الوصول إليه يف 

بالنسبة لنا وتقدم كورقة خارطة طريق بالنسبة هلذه الوزارة اليت هي 
عزيزة علينا، واليت نريدها أن تتاور لدمج األصالة واتملاصرة 

 .شكرا السيد الوزير. وكذلك كل اتمبدعني داخل هذا القااع
 :السيد رئيس الجلسة

قراءة يف اتمغرب، سؤال عن واقع ال. شكرا للسيد النائب
والسادة النواب من احملرتمني من فريق اللدالة والتنمية، للسيدات 

 .تهضل
  :النائب السيد عبد الحق كسار

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 ،المحترماتالسادة والسيدات النواب والنائبات 
السيد الوزير، ال خيتلف اثنان حول دور القراءة يف تنمية 

تقرير يهيد أن اتمواطن اتمغريب ال  ت، ولقد صدر مؤخرااجملتملا
خيصص من وقته للقراءة إال ست دقائق يف السنة، مقابل اتمواطن 

وحنن أمام هذه . األجنيب الذي خيصص للقراءة مائيت ساعة
اإلحصائيات والتقارير الصادمة، نرجو منكم السيد الوزير أن 

يع القراءة يف وطننا نلرف ما هي التدابري اليت ستتخذوهنا لتشج
 .احلبيب؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة
شكرا لنواب فريق اللدالة والتنمية على هذا السؤال، 
سؤال ميم، ألننا ندرك وإياكم الدور األساسي للكتاب والقراءة 

وال بد ما نقولو بأن رغم كل اجمليودات . اتملرفةيف توطيد جمتمع 
اليت بذلتيا الدولة فيما خيص حماربة األمية وتوسيع رقلة التمدرس، 

 . نالحظ ضلف السياسة اللمومية يف جمال الكتاب والقراءة
ويف هذا الصدد، نشتغل اآلن على وضع برنامج وطين 

: ملياتلدعم القراءة، ويف اتمخاط هلذه السنة أدرجنا مخس ع
األوىل، توسيع شبكة القراءة، عرب إحداث سبع خزانات أو نقط 

مليون  35أخرى، بغالف مايل يهوق  59للقراءة ودعم وتقوية 
درهم، فيما خيص توسيع جمال القراءة، علما أن يف اتمغرب اليوم 
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ألف مقلد يف  39خزانة أو نقاة للقراءة، وفقط  151عندنا 
 .لتوسيع هاد شبكة القراءة مليون 35اخلزانات اللمومية، 

ثانيا، ال بد ما نستهدو من واحد جتربة أساسية ديال 
اتمكتبة الوطنية للمملكة اتمغربية كمؤسسة مرجلية، اللي هي اللي 
تتؤطر هاد اخلزانات احمللية وكتكون اتمديرين والقيمني على 

 .اخلزانات احمللية
ل وتنشيط ثالثا، اللمل مع وزارة الرتبية الوطنية على تهلي

اخلزانات اتمدرسية، ألن جل اتمدارس واإلعداديات والثانويات 
عندهم خزانات مدرسية، إال أن هاد اخلزانة اتمدرسية ما مندجماش 
يف احلياة اتمدرسية، واليوم مع قااع الرتبية الوطنية نشتغل إلرجاع 

 . احليوية هلذه اتمؤسسات، اخلزانات اتمدرسية
قراءة يف القرى النائية، اليوم مث، تكثيف نشاط قوافل ال

ديال القوافل اللي كتدور يف بلض اتمناطق النائية،  35عندنا 
غادي نزيدو مخسة ديال القوافل أخرى باش يف هاد السنة يكونوا 

أنا . عندنا عشرة ديال القوافل اللي تيدوروا يف اللامل القروي
 . تنلرتف بأن هذا ماشي كايف، ولكن كمرحلة أوىل

الكتاب، يف جمال الكتاب تندعمو اإلنتاج  يف جمال
الوطين للكتاب بدعم اإلصدارات، بدعم الناشرين، بدعم 

مليون  3اتمبلغ اللي تنخصصو . اجملاالت الثقافية، الكتاب األول
كتلرفوا بأن يف اتمغرب كننشرو . درهم لدعم الكتاب والناشرين

كينشروا فقط ألهي كتاب جديد سنويا، باتمقارنة مع فرنسا اللي  
 . ألف كتاب سنويا، كتشوفو اتمسافة اللي خصنا نوصلو هلا 11

 31يف جمال ملارض الكتاب، تنخصصو ميزانية ديال 
مليون ديال الدرهم سنويا لتنظيم ملارض الكتاب يف كل جيات 

. اتمملكة، الجتذاب شرائح جديدة القتناء الكتب وقراءهتا
كتيمش فقط وسنسلى مع كل الشركاء، ألن هذه عملية ما  

قااع الثقافة، كتيم كذلك اجلماعات احمللية وقااعات حكومية 
غاديني تنشتغلو اآلن على واحد . أخرى والقااع اخلصوصي

اإلطار ديال الشراكة جللل كل هذه الااقات تشتغل من أجل 
 .وشكرا لكمدعم القراءة يف بالدنا، 
 :السيد رئيس الجلسة

 .النائبالتلقيب السيد . شكرا للسيد الوزير
  :النائب السيد محمد السليماني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 ،السيد الوزير

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 911دقائق مقابل  1السيد الوزير، األرقام اللي جات 

ألف دقيقة عند اتمواطن الغريب، وباتمناسبة ستة د  39ساعة، يلين 
طن اللريب ككل ماشي غري اتمواطن اتمغريب فقط، الدقائق عند اتموا

هذه فجوة ثقافية، هذه فجوة حضارية بيننا وبني الغرب، هذه 
ملناها أن أمة اقرأ، اللي هي أول كلمة يف كتاب اهلل عز وجل 
واليت نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم هي اقرأ، أمة إقراء ال 

 .تقرأ
والصادم هو اللي دعا السيد الوزير، هذا الوضع اتمستهز 

واحد جمموعة من الهلاليات الثقافية مؤخرا أهنا دارت واحد 
جمموعة من األنشاة ديال القراءة يف الهضاء اللمومي، وهنا  
كنحيي هاد اجلمليات يف مدينة مارتيل، تاوان، طنجة، مراكش، 
وأستغرب تمنع هذه التظاهرة يف مدينة الرباط اللي هي اللاصمة د 

 .اتمملكة
لسيد الوزير، أشقاؤنا يف الشرق توجيوا أهنم ولوا يلملوا ا

التاكسيات، عاد البارح قناة فضائية جابت برنامج أن هناك 
فلاليات يف القاهرة عملوا برنامج مع التاكسيات د األجرة داخلني 
فييا كتب، باش اتمواطن اتمصري يقرا، اإلخوان ديالنا يف األردن 

يزة كتجوب، وهنا بشرتنا عاملني شاحنات فييا مكتبات جم
 .بالقوافل، وجزاك اهلل خريا
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السيد الوزير، هاد الهجوة الثقافية ما ميكن نواجيوها إال 
خباة وطنية مندجمة، ماشي فقط وزارة الثقافة تكون مسلولة 
علييا، أيضا مجيع القااعات احلكومية اتملنية بتأطري اتمواطنني، 

وذكريت وشريت للخزانات وعلى اخلصوص وزارة الرتبية الوطنية، 
اتمدرسية اللي اآلن ما مواكباشي، أيضا وزارة األوقاف، أيضا وزارة 
الشباب والرياضة، دور الشباب والنوادي التابلة هلا جيب أن 
تكون هناك خزانات للمااللة، أيضا وزارة االتصال، أيضا 
اجلماعات احمللية، عالش اجلماعات احمللية؟ ألن هناك دعم 

الثقافية، اتمهروض أن يف هذا الدعم يكون واحد للجمليات 
اتمليار مدى مسامهة هذه اجلمليات لتشجيع القراءة داخل اتمدن، 

 ..وهكذا غنوفرو القرب إىل
 :السيد رئيس الجلسة

ومنر إىل سؤال آين عن اللناية . شكرا للسيد النائب
من فريق  باتمآثر واتملامل التارخيية والثقافية، للسيدة النائبة احملرتمة

 .األصالة واتملاصرة، تهضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة ثريا إقبال
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الوزير، ال خيهى عليكم أن اجملتملات ال تستقيم 
إال باستقامة ثقافتيا وأفكارها، وال تستقيم الثقافة إال باالعتناء 

ا وملاتميا التارخيية، مبدينة مراكش الزاخرة بهضاءاهت. بهضاءاهتا
هناك إمهال ياال بلض هذه اتملامل وسوء تدبري فادح ياال 
أخرى، كأن تليد إىل أيادي أجنبية تليث فييا الهساد وتشوه 

 . ملاتميا الثقافية
ما هو مصري هذه اتملامل : نسائلكم اليوم السيد الوزير

التارخيية، السيما وأن مدينة مراكش رصيدها احلقيقي هو هذه 
اتملامل، وهي خصوصيتيا الثقافية والتارخيية وملاتميا الروحية 
والتارخيية، فما هي سياستكم وما هي االسرتاتيجية اتمزمع اتباعيا 

 .لالعتناء واحلهاظ على هذه اتمآثر؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضل السيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

 :ثقافةالسيد محمد األمين الصبيحي وزير ال
شكرا لهريق األصالة واتملاصرة على طرح هذا السؤال، 
احلكم شيلا ما قاسي فيما خيص ما نقوم به فيما خيص البناءات 

مراكش قيمة تارخيية عريقة . األثرية والرتاث الثقايف مبدينة مراكش
متميزة مبلمارها األثري واحلضاري، وحنرص حنن يف وزارة الثقافة  

 . اجليود لللناية هبذه اتمآثركل احلرص على بذل كل 
األول أنه خبصوص هاد السنة : نذكركم فقط بأمرين
مليون درهم لرتميم قصر الباهية  5رصدنا غالف مايل ديال 

مليون درهم خالل  11وقصر البديع، وهذا مبلغ يضاف إىل 
السنوات الثالث اتماضية، دائما يف قصر البديع وقصر الباهية 

ومسجد تينمل ورواق باب دكالة، غري هاد وترميم قبور السلديني 
مليون درهم اللي استثمرت يف  31األربع سنوات ما يهوق 

إضافة على أننا تنقومو كذلك بلملية احلراسة والنظافة . مراكش
ألف درهم،  111والبستنة بغالف مايل سنوي يناهز مليون و

 مليون ديال السنتيم اللي حنا وزارة الثقافة تنقومو به يف 311
كما . مراكش من أجل صيانة ونظافة بلض اتمآثر التارخيية مبراكش

قمنا يف وزارة الثقافة باإلشراف التقين على اللديد من عمليات 
الرتميم، حبال الصور التارخيي للمدينة، بتمويل من اجمللس احلضري 

 . ديال مراكش
ويف أفق إدماج هاد الهضاءات التارخيية يف دورة االقتصاد 

سنشرع قريبا، يف األسابيع اتمقبلة، يف وضع أكشاك مزودة  الثقايف،
مباويات وكتب ثقافية وفنية وغريها للتلريف هبذه اتمآثر التارخيية 
ديال مدينة مراكش يف كل من القصر البديع وقصر الباهية ورواق 

 . باب دكالة ومتحف سيدي سليد ومبوقع اتمنارة
تمنتظر إن مل ولكن كل هاد اللمليات غتبقى دون الوقع ا

تصاحب مبقاربة جديدة جتلل من حهظ وصيانة وتثمني اتموروث 
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الثقايف عمال تشاركيا بني كافة اتمتدخلني، بدءا باجملالس اتمنتخبة 
والسلاات احمللية وهيلات اجملتمع اتمدين والقااعات احلكومية 

وزارة الثقافة كتقوم بالكثري يف هذا الشأن، ولكن كذلك . األخرى
 .اعات األخرى تواكب هاد اللملية، وشكراخص القا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب السيدة النائبة. شكرا للسيد الوزير

 :النائبة السيدة ثريا إقبال
شكرا السيد الوزير، ومع ذلك تبقى هذه اتميزانية اليت 
ذكرمت هزيلة جدا بالنسبة تمآثر تارخيية تمدينة تلد قبلة، من أمجل 

لسياحية يف اللامل، وعندها مداخل كبرية جدا، وأكرب القبالت ا
 .مبا ميكن أن تأيت به من مداخيل فاتميزانية هزيلة جدا

أذكركم فقط فيما خيص إحدى اتملامل التارخيية، واليت 
متثل ذاكرة مجاعية تمثقهي مدينة مراكش، وهي دار الباشا، واليت  

تلد من كانت أول مرة مقر مندوبية وزارة الثقافة، واليت كانت 
أكرب اتمراكز التنشياية مبدينة مراكش، واليت ظيرت فييا وترعرعت 
جممل اجلمليات الهاعلة اليوم يف احلقل الثقايف اتمراكشي، فإذا بنا 
نهاجأ منذ عشر سنوات أن الوزارة أعات تمستثمرة أجنبية 
اإلمكانية لتحويل هذا الهضاء إىل متحف خاص، فأغلقت أبوابه 

نر ال متحف خاص وال أي شيء، وال زال  ومل يكن هناك، مل
هذا الهضاء الذي كان يلد مللمة تارخيية كبرية جدا ومكانا 

 . للتنشيط يف مدينة مراكش، ال زالت أبوابه مغلقة
فيما يتللق جبنان اتمنارة، أو ما يسميه اتمؤرخون بأكدال 
الصغري، أيضا فوت أليادي أجنبية، فشوهوا ملاتمه باإلمسنت حىت 

نا أن هذه اتمللمة قد يشاب على امسيا من منظمة قيل ل
 .اليونيسكو يف قائمة احلدائق اتملتمدة

 :السيد رئيس الجلسة
يف حدود ثالثني ثانية السيد . شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 .الوزير

 :السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة
ا يف ثالثني ثانية ألقول بأن إرث الهرتة السابقة جللتن

مللمة دار الباشا ومدرسة بن : تندبرو اآلن جوج ديال اتملامل
 laيوسف بقبة اتمراباني، دار الباشا كانت اتهاقية مع 

fondation Birch  ،Patti Birch حنا اآلن يف ، و
وفيما خيص مدرسة بن يوسف . تهاوض مليا باش تهرغ احملل

ن، حنا وقبة اتمراباني اللي كانت اتهاقية مع مؤسسة عمر بنجلو 
اآلن يف احملاكم مع هاذ اتمؤسسة باش تهرغ اتمكان، ويف األشير 
اتمقبلة غادي ناويو هاد اتملف، وغادي جنللو هاد اتملامل مهتوحة 

 . للمراكشيني، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير احملرتم، ونشكركم على حسن 
هة بالوظيهة ننتقل إىل الوزارة اتمكل. مسامهتكم يف هذه اجللسة

سؤال عن اإلجراءات اتمواكبة للتوقيت . اللمومية وحتديث اإلدارة
اتمستمر، للسيدة والسادة النواب احملرتمني من الهريق االشرتاكي، 

 .تهضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد مالل

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
أزيد من ست سنوات على اعتماد نظام اللمل بلد مرور 

بالتوقيت اتمستمر يف اإلدارات واتمؤسسات اللمومية واجلماعات 
احمللية، وإذا كان هذا النظام قد حقق بلض النتائج اإلجيابية، من 
قبيل اقتصاد الااقة والتخهيف من حركة اتمرور وخلق بلض فرص 

فري شروط مواكبة الشغل، فإن تاور نتائجه اإلجيابية رهني بتو 
 . وإجراءات يف ما خيص اتمراقبة

ما هي اإلجراءات والتدابري اليت : نسائلكم السيد الوزير
ستتخذها احلكومة من أجل ضبط الزمن الوظيهي الذي يتلرض 
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لليدر، وهل أجنزت وزارتكم دراسة تقييمية هلذا النظام، وهل 
وظف يف ظل تأخذون بلني االعتبار اتملاناة اليت يلاين منيا اتم

 .عدم وجود بنية حتتية يف أماكن اللمل إلجناح هذا النظام؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد الوزير .شكرا للسيد النائب
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 : الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 لسيدات والسادة النواب المحترمون،ا
جوابا على السؤال ديالكم، أذكركم أن هذا التوقيت كان 
يف اتماضي مالبا لكافة اهليلات السياسية، والذي حظي كذلك 
بإمجاع كافة الهرقاء االقتصاديني واالجتماعيني، إذ مت االعتماد 

 . مبرسوم 9115ديالو سنة 
ي تقامت، اللي وكانت هناك واحد دراسة تقيمية الل

أوال، االقتصاد يف استيالك الااقة، : أبانت عن عدة إجيابيات
ثانيا توفري حيز زمين أكرب من الوقت الثالث، وثالثا إضافة إىل 
ذلك، التقليل من هدر الوقت اتمرتبط بتنقل اتموظهني من وإىل 

وهاد النتائج كذلك ديال هاد الدراسة بينت بلي . مقرات اللمل
 %11.5ظهني عربوا عن ارتياحيم هلذا التوقيت من اتمو  15%

 . من اتموظهني أكدوا اخنهاض اتمصاريف دياهلم اتمتللقة بالنقل
يلين، وعلى الرغم من اختاذ بلض اإلجراءات اتمصاحبة 
للتوقيت اتمستمر، فال زال يلين تابيق هذا التوقيت كيارح بلض 

منية اتمخصصة أوال فيما خيص تقيد اتموظهني باتمدة الز : الصلوبات
لهرتة االسرتاحة، وهذا عنده من طبيلة احلال تأثري سليب على أداء 

 . اتمرافق اللمومية، وكيؤدي كذلك إىل ضياع مصاحل اتمواطنني
أوال : فليذا، احلكومة غادي تتخذ عدد من اإلجراءات

التزام رؤساء اإلدارات بالسير على ضمان استمرارية اتمرفق 
سرتاحة، ثانيا تلميم اتمراقبة اإللكرتونية اللمومي خالل فرتة اال

لاللتحاق ومغادرة اللمل، ثالثا التهكري يف إمكانية اعتماد نظام 
اللي هو مرن للتوقيت اإلداري بالنسبة للموظهني، شرياة احرتام 
عدد ساعات اللمل اليومية، واعتماد كذلك نظام مللومايت 

مقرتحات لتدبري وقت اللمل حسب كل موظف، وأخريا تهليل 
ديال واحد الدراسة اللي كتيم التوافق ما بني احلياة اتمينية وما 

 . بني احلياة الشخصية
فيما خيص مالءمة التوقيت الرتبوي مع التوقيت  

اإلداري، كنظن أن هذا التوقيت الرتبوي هو كيخضع للدد من 
اتملايري اللي كتلاي األولوية تمصلحة التلميذ من حيث سن 

ى حتمل التحصيل الدراسي حسب اتمواد التمدرس ومستو 
 . اتمدرسية، وكذلك احمليط االجتماعي للمدرسة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
التلقيب السيد النائب، تهضلي . شكرا للسيد الوزير

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة خديجة اليمالحي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير، السيدة الوزيرة،

بالدراسة اللي قلتوا أهنا كانت وعاات واحد  فيما يتللق
النتائج إجيابية، كنظن أن هاد الدراسة هادي قدمية، كانت ما بني 

، إذن اآلن من اتمهروض أن تكون دراسة 9111و 9111
فيما يتللق  .جديدة باش تلاينا بالهلل اإلجيابيات والسلبيات

ظن أن ببلض اإلجراءات اللي غادي تتخذها احلكومة مستقبال، أ
وأول اإلجراءات واللي مالوب أن . هذه اإلجراءات غري كافية

احلكومة تقوم به هو أهنا توفر لللاملني واتموظهني بنيات لإلطلام 
 . ووجبات خصيا تكون مدعمة بالنسبة للموظهني

فيما يتللق باألداء ديال اتموظهني، طبلا هناك إشكال  
أن ما بني، يلين ليس  كبري كيتارح بالنسبة تمصاحل اتمواطنني، وهو

هناك وقت حمدد للهرتة ديال االسرتاحة، وبالتايل فملي كنمشيو 
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كيمكن ما   1وتقريبا حىت ل  39لإلدارات، ميكن مثال مابني 
 . نلقاوش اتموظف اللي غادي يقدم اخلدمات يلين الواجبة

هناك قضية ديال التوقيت، يلين اتمالءمة طارحة نهسيا 
إلدارة والتوقيت ديال اتمدرسة، عالش ؟ ما بني التوقيت ديال ا

ألن حىت هاذ اتمشكل هذا راه هناك آباء وأميات كيضاروا أهنم 
 .خيرجوا من اللمل باش ميشيوا ياخذوا والدهم من اتمدارس

كاين هناك نقاة أخرى، هو أن هاذ التوقيت هذا، أو   
 ..هاذ النظام هذا يلين ملي

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين عن اتموظهني . ئبة احملرتمةشكرا للسيدة النا

األشباح، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الهريق 
 .االستقاليل للوحدة والتلادلية، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد كاريم
 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

رقام والتصرحيات حول كثر احلديث، وتتضارب األ
أمام . اتموظهني األشباح باإلدارات اللمومية واجلماعات احمللية

هذه الوضلية، نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 
االستلجالية اتمتخذة لوضع حد هنائي للموظهني األشباح داخل 
اإلدارات اللمومية واجلماعات احمللية، وآفاق ختليق احلياة اللامة 

 .اتمؤسسات؟ وشكراداخل هذه 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضل السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 : الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

التغيب الغري مشروع عن اللمل فلال، هاذ اتمشكل ديال 
هو مشكل اللي كتلاين به اإلدارة اللمومية، ولكن اللي بغيت 
نقول وهو أوال، األرقام اللي كنتكلمو علييا، اللي هي يلين  
كتداول هي أرقام غري رمسية، هذا ميم جدا وجيب يلين نسجلو 
هاذ النقاة، وهاذ األرقام كذلك كاين هناك تضارب حوهلا، وما 

حىت شي دراسة اللي قامت هبا الوزارة، وكون كان هناك  كاين
يلين أرقام حمددة الختذنا كل التدابري الالزمة، ومن طبيلة احلال 

 . وفقا للقوانني اجلاري هبا اللمل
فهني كاين اتمشكل؟ أظن أن هناك مشكل ديال التدبري، 
ليس هناك مشكل قانوين بل هناك مشكل ديال التدبري، ألن 

آلن يلين عندنا منظومة قانونية وتنظيمية اللي هي يلين  القانون ا
كاملة، فييا النظام األساسي للوظيهة اللمومية وخاصة الهصل 

، وكذلك اتمرسوم اللي كيابقو، 9111مكرر، القانون ديال  15
واللي كيخص االقتااعات من رواتب اتموظهني اتمتغيبني عن 

اللي  19.22ن اللمل وبصهة غري مشروعة، كاين كذلك القانو 
اللي كينص  11متللق مبدونة احملاكم اتمالية، اتمرسوم اتملكي ديال 

على اتمبدأ ديال األجرة مقابل اللمل، وكذلك منشور الوزير األول 
، إذن ما  9111ومنشور وزير الوظيهة اللمومية ديال  9115د 

 . كاينش هناك مشكل قانوين
جتارب ما فيما خيص التجارب السابقة، كان هناك فلال 

، كانت هناك عملية مراقبة اللي أسهرت 9112و 9111بني 
موظف،  192على توقيف، صرف حوايل ألف موظف وعزل 

ولكن هذا يلين غري كايف مع يلين ما نراه، هذا واتمشكل الثاين 
 . وهو توقهت هاذ اللملية

فاحلكومة اآلن للتصدي هلذه الظاهرة أوال قامت 
. ن ممثلي جمموعة من القااعاتبإحداث جلنة، جلنة مكونة م

ومن بني اإلجراءات اللي قامت هبا هي غادي توضع واحد 
اتمنشور، واللي غادي تلرضو على السيد رئيس احلكومة يف أقرب 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

اآلجال، باش أوال حتمل اتمسؤولية التأديبية واتمالية للمسلولني يف 
حق تابيق هذه اتمقتضيات القانونية، ثانيا يف تابيق القانون يف 

اتمتغيبني، يلين مسارة ترك الوظيهة، اتمتابلة التأديبية، االقتااع، 
وكذلك إلزام الرؤساء بإرجاع اتمبالغ اليت أديت للموظهني اتمتغيبني، 
وأخريا اعتماد آليات اتمواكبة، كاحلواجز اإللكرتونية والشارات 

 .والبااقات اإللكرتونية للحضور، إخل
 :السيد رئيس الجلسة

 .د الوزير، التلقيب السيد النائب، شكراشكرا للسي
 :النائب السيد محمد كاريم

شكرا السيد الوزير على الصراحة ديالو، ألنه كيؤكد بأنه 
ما كاينش شي دراسات موضوعية، كاين أرقام، كاين تضارب 

كنأكد بأن احلكومة احلالية بغات توضع واحد اتمنشور . أرقام
 . صرفوكتحمل اتمسؤولية يلين لآلمرين بال

كنظن هذا مشكل مساري، ألن بالرجوع إىل الوضلية 
ديال اتموظهني األشباح واتمهيوم ديال موظف شبح، من هو 

الهلة األوىل كتلقى : اتموظف الشبح؟ اتموظف الشبح كاين فلتني
بلض اتموظهني اللي عندهم من حيمييم داخل اإلدارات، عمرهم 

ال للجماعات وال ما وصلوا لإلدارة دياهلم، عمرهم ما وصلوا 
بلض اتمؤسسات اللي خدامني فييا، وهذا يلترب ريلا وفسادا 

كاينني بلض اتموظهني اللي كنقدرو نلتربوهم أشباح . جيب حماربته
ولكن من ظروف اللمل دياهلم غري اتمالئمة، ملي كنرجع كنلقى 
امجاعات من اجلماعات وال مؤسسة، هنضر بالدرجة األوىل على 

هضرنا على هاد اجلماعات حبال الدار البيضاء اجلماعات، إيال 
وال وجدة وال آسهي وال مسيتو كنلقى بلي اللدد ديال اتموظهني 

هذا سوء تدبري . يهوق بكثري يلين احلاجيات ديال اجلماعة
لسنوات، وحىت احلكومات السالهة من السبلينات سامهت فيه 

الية بواحد الشكل كبري، ولألسف الشديد هو أن احلكومات احل
حىت هي غادية يف نهس التصور، ألن ملي كنرجلو للمناصب 

اتمالية كنلقاو بأن تقريبا كاين خصاص يف بلض الوزارات،  
كنلقاوهم ميكن عااوهم واحد اللدد، وكنجيو للوزارات اللي 
فييم فائض، ومنيم وزارة الداخلية، اجلماعات احمللية، وكنلايوهم 

وكنظن . وضلية السابقةأكرب عدد من اتمناصب، هذا يكرس ال
هاد اتمسألة خص يكون هلا حد، ألن ال يلقل أن مؤخرا جترات 
امتحانات ديال اجلماعات احمللية، ديال اتموظهني د اجلماعات 

كنظن بأن . موظف 5111احمللية اللي هو دخلت تقريبا 
اجلماعات احمللية ليست يف حاجة للموظهني، كاين خصاص يف 

لتلليم، يلين خصنا ناخذو بلني االعتبار وزارة الصحة، كاين يف ا
هاد احلوايج األوىل، وتكون ألي حكومة تاخذ واحد القرار 
سياسي، هو إعادة انتشار هاد اتموظهني، أنا كبلدية ديال آسهي 

كرسي، وخا نليط هلم    111موظف، عندي  9111عندي 
كليم ما كاينش فني يرحيوا، يلين هذا مشكل ماروح، وخا ندير 

هلذا خص يكون قرار سياسي، . ياب يلين مشكل ماروحهلم الغ
وتاخذه احلكومة، ويكون إعادة االنتشار هلاد اتموظهني يف 

 . القااعات اللي عندها خصاص بشكل كبري، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل آخر سؤال يف هذا القااع، . شكرا للسيد النائب احملرتم
ات والسادة النواب احملرتمني عن تهليل احلوار االجتماعي، للسيد

 .من الهريق احلركي، الهريق احلركي، تهضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد مبديع

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد الوزير،
اإلضرابات واالحتجاجات واالعتصامات يف كل أطراف 

لسنوات البالد ويف كل القااعات، احتقان نتيجة تراكمات 
أي إسرتاتيجية، السيد الوزير، فتحتم مع اتمركزيات . متلددة



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

النقابية للحد من هذه الظاهرة وتلبية بلض اتماالب هلؤالء الهلات 
 .اتمتضررة واتمشتكية؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضل  السيد الوزير احملرتم. شكرا للسيد النائب احملرتم
لكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد العظيم ا

 : الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أوال، اللي بغيت نقول وهو احلكومة هنجت واحد الثقافة 
ديال احلوار مع الشركاء االجتماعيني، وهذا كيتبني من طبيلة 

ال اتمبادرة اللي قمت هبا لزيارة مجيع األمناء اللامني احلال عن أو 
لكل النقابات اخلمس األكثر متثيال مباشرة بلد تنصيب احلكومة 

ثانيا، عقدت اجتماعني يف إطار يلين جلنة . من لدن الربتمان
القااع اللام، اجتماعني ديال احلوار االجتماعي، وهذا مت يف 

ممثلي اتمركزيات النقابية أبريل اتماضي حبضور  32و 31تاريخ 
 . اخلمس اللي ذكرهتم

ويف هاد االجتماعني مت التوافق على أوال اتمنيجية اللي 
سيتم اعتمادها لضمان التدبري اجليد والهلال للحوار االجتماعي، 
وكذلك يف إطار اللي هو تشاركي وتوافقي، ثانيا حددنا واحد 

كلية ، وكيضم مواضيع هي9131و 9139جدول أعمال لسنة 
ومت يف هذا اإلطار إحداث . ومواضيع كذلك اللي هي عملياتية

مخس جلان موضوعاتية، مبا فييا اللجنة اللي هي غادي تكلف 
. 9133أبريل  91بتابيق االلتزامات اتمتبقية يف إطار اتهاق 

أبريل غادي جتتمع  91واللي بغيت نقول، وهو هاد اللجنة ديال 
جتتمع كذلك اللجنة اللي  ماي، وغادي 92إن شاء اهلل يوم 

 . ماي 11مكلهة بإصالح النظام األساسي للوظيهة اللمومية يوم 
اللي بغيت نقول، وهو أن احلكومة غادية يف اتمنيجية 
ديال التحاور وديال احلوار االجتماعي مع الهرقاء االجتماعيني، 

ولكن اللي كنستغربو منه وهو أن هناك رغم مواصلة احلوار اللي 
ن من طبيلة احلال السلم االجتماعي، هناك استمرار هو كيضم

اإلضرابات واالحتجاجات اللي كتللن علييا بلض التنسيقيات 
واتمؤسف، اللي هو فلال مؤسف وهو . وبلض فلات اتموظهني

مشاركة بلض اتمركزيات النقابية اللي داخلني يف احلوار االجتماعي 
 . واللي مها يف هاد اخلمس نقابات األكثر متثيال

فرغم ذلك، احلكومة هي عندها اإلرادة الهلالة باش 
ترسخ هاد ثقافة احلوار االجتماعي والتهاعل اتموضوعي مع 

أبريل اللي   91واتموضوع ديال . ماالب الشركاء االجتماعيني
كيتداول من حني إىل آخر، حنا يف صدد باش نتحاورو عليه إن 

ك من طرف شاء اهلل األسبوع اتمقبل، وهذا ما فيه حىت ش
 .احلكومة

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب، تهضل السيد النائب. شكرا للسيد الوزير احملرتم

 :النائب السيد نبيل بن لخياط بنعمر
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

لى أنه مؤسسة احلوار االجتماعي، وإن كان أعتقد ع
البلض يلتقد على أهنا جمرد جلسات حلل جمموعة من اتمشاكل 
اللالقة بني النقابات واحلكومة، أعتقد على أهنا قالت يف بالدنا 

إذن، مت يف عيد حكومة األستاذ اليوسهي . مراحل ميمة جدا
ميمة،  الرتكيز على عملية احلوار االجتماعي، ومت قاع مراحل

ومتت اتمسامهة بشكل كبري يف رفع االحتقان االجتماعي ونشر 
ثقافة السلم االجتماعي، مت كذلك مؤخرا يف عيد حكومة 
األستاذ عباس الهاسي يلين تلبية جمموعة من اتماالب اليت كانت 
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تالبيا النقابات األكثر متثيلية، واليت جتالس احلكومة يف جلسات 
لبية جمموعة من الالبات، منيا الرفع احلوار االجتماعي، ومتت ت

 . يف األجور وعدد من اتمسائل االجتماعية اليت كانت مالوبة
اآلن احلكومة هلا تصور واضح، على حسب ما جاء 
على لسان السيد الوزير احملرتم، هلا تصور واضح من أجل 
النيوض بأوضاع ديال الشغيلة بشكل عام، ولكن كذلك من 

رار يف فتح الثقافة ديال احلوار بني النقابات أجل اتمسامهة واالستم
 . األكثر متثيلية واحلكومة

الرأي اللام، السيد الوزير احملرتم، يتساءل، ومله اجملتمع 
كيف ميكن أن احلوار االجتماعي : بشقيه السياسي واتمدين

مستمر، وهناك جلسات مستمرة بني النقابات واحلكومة، وهناك 
ا يف السابق؟ أعتقد على أنه كاين احتجاجات يلين ال جمال هل

لذا أطلب منكم . نوع يلين من اخللط عند اتمواطن اتمغريب اآلن
السيد الوزير، وإن كان هذا يلين ما كيدخلش يف اجملال ديالنا، 
ولكن ملتمس جيب رفله للنقابات على أهنا تستمر يف تأطري 
 اتمواطنني، وخاصة الشغيلة اليت تلمل باإلدارات اللمومية

ولكن كذلك جيب دعم هذه النقابات من . وبالقااع اخلاص
أجل أن تقوم بلمليا على أفضل وجه، ألنه اآلن الوضع 
االحتجاجات مستمرة يف القااعات، وأعتقد على أنه مصاحل 
اتمواطنني تتضرر بشكل كبري من جراء هذه اإلضرابات اتمتوالية 

للمومية اليت تلرفيا جمموعة من القااعات داخل اإلدارات ا
 .واجلماعات احمللية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم، ونشكر السيد الوزير على 
اتمسامهة يف هاد اجللسة، وننتقل إىل قااع التضامن واتمرأة واألسرة 

سؤال عن وضلية اتمتشردين ببالدنا، . والتنمية االجتماعية
الهريق االستقاليل للوحدة  للسيدات والسادة النواب احملرتمني من

 .والتلادلية

 :النائبة السيدة نعيمة بن يحيى
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 السيدة الوزيرة المحترمة، 

أصبحت ظاهرة التشرد يف بلدنا متهاقمة، حيث نالحظ 
يف ملظم مدن اتمملكة تواجدا مكثها للمشردين، سواء فرادى أو 

ونلترب يف الهريق االستقاليل أن هذه الظاهرة هي . عاتمجا
مساس خاري بالكرامة اإلنسانية، وحنن نليش يف مرحلة تارخيية 
جنلل فييا الهرد هو حمور التنمية، وجيب أن حنرتم كرامته وحقه يف 

فما هي التدابري اليت قامت هبا الوزارة من أجل . الليش الكرمي
 .مواجية هذه اآلفة؟ وشكرا

 :سيد رئيس الجلسةال
 .تهضلي السيدة الوزيرة. شكرا للسيدة النائبة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 . المرسلين

أوال، أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال اتميم، الذي 
م ظاهرة مشينة اليوم ال تنسجم مع طبيلة اجملتمع يستوقهنا أما

اتمغريب، وهو تزايد األعداد من األطهال خارج اتمدرسة، خارج 
ألي شيء ترجع هاته . اإلطارات الرتبوية، وتواجدها يف الشارع

الظاهرة؟ ال شك أهنا مرتباة بالهقر واهلشاشة واإلقصاء 
ر اتمدرسي االجتماعي، وكذلك تداعيات التهكك األسري واهلد

واالنقااع اتمبكر عن التمدرس، مما يؤدي إىل التشرد اتمهضي 
 . للتسول واالحنراف السلوكي

هذه الظاهرة ذكورية يلين باألساس، لكن مع كامل 
األسف، ويؤسهين أن أبلغ، بدأت تظير حاالت للهتيات من بني 

وإننا نتوخى يف . اتمتشردين من بني األطهال اتمتواجدين يف الشارع
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ذا اجملال تبين سياسة محائية ووقائية تلتمد التدخل على مستوى ه
ومنيا، حنن على أبواب إطالق برنامج مدن . األسرة قبليا وبلديا

بدون أطهال يف الشارع، وكذلك توفري مراكز الستقبال اتمتسولني 
واتمشردين، ومراكز اليقظة والتبليغ لرصد هاته الظاهرة تمواجية 

 . لحاالت التشرد والتسو 
وأريد أيضا أن أذكر بلض اإلجنازات، اتمتلقلة بإحداث 
مخس وحدات حلماية الاهولة، وإحداث مصلحتني لإلسلاف 
االجتماعي اتمتنقل، وإحداث خاليا التكهل بالنساء واألطهال 

وحدة  15جبميع احملاكم اتمتواجدة بالرتاب الوطين، وإحداث 
ف باتمستشهيات للتكهل اتمندمج بالنساء واألطهال ضحايا اللن

كما تلمل الوزارة على دعم . اللمومية واتمراكز االستشهائية
اجلمليات اللاملة يف هذا اتميدان، اليت تللب دورا ميما يف هذا 

نلم هاته أعمال جيب أن تنمى وجيب أن يلااها ملىن . اجملال
 .وقوة، هذا ما نسير عليه يف الهرتة الالحقة إن شاء اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضلي السيدة النائبة للتلقيب. شكرا للسيدة الوزيرة

 :النائبة السيدة نعيمة بن يحيى
لدي فقط بلض . شكرا السيدة الوزيرة على ردكم

اتمالحظة األوىل وهو أن ردكم ركز على األطهال : اتمالحظات
اتمشردين، ونللم أن فلة اتمشردين تضم ليس فقط األطهال، وإمنا 

اء والرجال واتمسنني، واألسوياء صحيا تضم األطهال والنس
 . واتمرضى عقليا، إخل

إذن، هي ظاهرة جيب أن حتظى باهتمام من طرف 
الوزارة، ليس فقط من طرف الوزارة، ولكن الوزارة بصهتيا اجلياز 
الذي يليد إليه بالتنسيق يف السياسات اللمومية يف جمال اتمسائل 

اقي القااعات االجتماعية، جيب أن تقوم بالتنسيق مع ب
احلكومية، مع وزارة الصحة، مع وزارة اللدل، مع وزارة الداخلية، 
وخاصة وأنه حنا كنحملو هاد الشرحية واحد اتمسؤولية كبرية ملي  

كنلتربو بأن ظاهرة التشرد هي جرمية، والدولة شنو هاد الناس، 
شنو هي اتمسؤولية دياهلم، يف الوقت اللي الدولة ما عملتليمش 

علما بأنه ميكن يكون اتمواصلة ديال بلض . كثرية  شي حاجة
األوراش اللي كانت جد ميمة، منيا وحدات محاية الاهولة، منيا 
مراكز ديال النساء، منيا مراكز ديال األشخاص اتمسنني، كيخص 

 . مواصلة اجمليودات يف هاد الصدد
كذلك، كنجربو بأن رمبا كيخص إعادة النظر يف 

ة، ألن كاين إمكانيات مادية جد ميمة االسرتاتيجيات احلكومي
كتلاى للقااعات احلكومة، ولكن كيخص الرتشيد بهضل إعادة 

 . الربجمة
بال شك، هاد الظاهرة كتؤثر ماشي فقط على أطهالنا، 
اللي مها حنا كنتحملو اتمسؤولية دياهلم، ولكن كتؤثر حىت على 

ة د كتؤثر على الصور : بلض اتمسائل اللي مرتباة بالدولة ككل
اتمغرب، وكتؤثر على أنه الناس ميكن ما يبقاوش ييجيو يستثمروا، 
وكتؤثر حىت على التقارير ديالنا الدولية، كتنقص لنا نقط كثرية، 
فاألمم اتمتحدة ملي كنمشيو نناقشو من بني اتمسائل اللي كتنقص 
لنا النقط هي هاد اتمسألة ديال الظواهر االجتماعية اخلارية، 

تؤدي إىل ظواهر أخرى، منيا االستغالل اجلنسي واللي بدورها ك
 .لألطهال، منيا الدعارة، إىل آخره

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضلي السيدة الوزيرة. شكرا للسيدة النائبة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

ون هناك أن أشري إىل أنه ميكن أن تك أود السيدة النائبة
مراكز ومؤسسات وأال يكون هناك أثر، اليوم اللي ميم بالنسبة 
لنا هي أن يكون أثر، أن تكون هلاته اتمؤسسات وظيهة حقيقة، 

 . وأن تكون هلا نتائج وأعمال نراها يف الواقع
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وعندما نتحدث عن اتمتشردين من طبيلة احلال هناك 
كز على من اتمسنني وهناك من النساء بلض النساء، لكن نر 

الاهولة خصوصا، نتبىن سياسة وقائية ومحائية، ورمبا نستثمر يف 
 .الاهولة أكثر مما نستثمر يف من هم يف أعمار الحقة

مراكز التبليغ واليقظة هي بالنسبة للنساء وبالنسبة 
لألطهال، ترصد الواقع، واقع اتمرأة اتمغتصبة، واقع اتمرأة اتمتشردة، 

وضلية صلبة، وكذلك اتمسن، وأيضا واقع اتمرأة اليت تلاين من 
دون أن ننسى أن تدخلنا يلتمد مقاربة جتلل األسرة يف . األطهال

عمق االهتمام، ألن ال ميكن أن حند من آثار التهكك اللائلي، 
وأيضا كون األسرة ملوزة ال تستايع أن تستوعب أفرادها وال 
حتمييم، خصنا نتدخلو على مستوى األسرة باش نقدرو نقالو 

شكرا السيد . ثل هاته اتمظاهر اليت بدأت تتهشى يف جمتملنام
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين عن األجندة احلكومية . احملرتمةشكرا للسيدة الوزيرة 

للمساواة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اللدالة 
 .والتنمية، تهضلي السيدة النائبة

 :شينالنائبة السيدة ربيعة طني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
 الحضور الكريم،

السيدة الوزيرة احملرتمة، تداولت وسائل اإلعالم ملايات 
متضاربة خبصوص ما يسمى باألجندة احلكومية للمساواة، الشيء 

يان توضيحي خبصوص هذا اللي خلى الوزارة ديالكم أهنا تصدر ب
شنا هي احلقيقة : لذا نسائلكم السيدة الوزير احملرتمة. اتموضوع

ديال هاد الوثيقة، واإلجراءات اللي كتلتزم الوزارة ديالكم اختاذها 
 .إلقرار اإلنصاف واتمساواة جتاه النساء اتمغربيات؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .يرةتهضلي السيدة الوز . شكر للسيدة النائبة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

شكرا على هذا السؤال، ألننا حنا يف الواقع جينا باش 
خندمو وباش ننجزو، ما جيناش باش نبداو نردو، ولكن مع كامل 

 .األسف أحيانا نكون مضارين هلذا
اتمساواة يتللق األمر بربنامج دعم النيوض باإلنصاف و 

. بني النساء والرجال، والذي مسي باألجندة احلكومية للمساواة
، لكن اجمللس احلكومي الذي 9133مارس  31عرضت يوم 

عرضت عليه مل يصادق علييا، والدليل على ذلك رد السيد أمني 
يشرفين أن أخربكم : "احلكومة الذي استهسرناه يف األمر، ويقول

جمللس اتمذكور، فإن السيدة الوزيرة أنه بالرجوع إىل حمضر أشغال ا
قد قدمت اللرض، واستمع إليه اجمللس، دون أن يتخذ أي قرار 

 ".بشأنه
كذلك، أريد أن أوضح أن اتمبلغ الذي رصد هلذا   

مليون أورو وليس  35الربنامج هو بتمويل االحتاد األورويب ب
والدليل على أننا مع شريكنا يف ود ووئام وأن . مليون أورو 51

-13، 3ذا اللمل مستمر، هي التوقيع الذي حصل شير ه
وأريد أن أنبه أن اتمنسق الوطين يف هذا األمر هي . 13-9139

ال، التهاوض مل . وزارة االقتصاد واتمالية، وهو اتمهاوض احلكومي
، والتوقيع كما قلت لكم يف شير 9139ينته إال يف شير مارس 

كلهة باإلشراف على وزارة التضامن واتمرأة هي م. 9139أبريل 
هذه اللملية، ولكن األمر يتللق بشأن حكومي تتوزع فيه األدوار 
على باقي اتمكونات احلكومية، واتملين بتنزيل هذا الربنامج من 

 . أجل اتمساواة هي أيضا احلكومة
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أريد أيضا أن أوضح أننا أردنا أن جنلل هذه اخلاة 
يف السياق  9131-9139احلكومية للمساواة يف أفق اتمناصهة 

الذي نتواجد فيه اآلن، مؤطرة بدستور جديد، برنامج حكومي 
جديد، أعتقد أن هناك حكومة جديدة من حقيا أن تتملك أي 
مشروع وأي مشروع قانون، حىت إيال كان مشروع قانون، وأن 

 . تدافع عنه وأن تتحمس لذلك بوضع بصمتيا عليه
لمساواة يف اخلاة احلكومية ل"اليوم هذا الربنامج امسه 

، وإننا "9131-9139أفق اتمناصهة مالءمة مع الدستور تمدة 
 . نلد اليوم حلهل التوقيع الذي سينظم قريبا

ولللمكم، مت التوقيع من لدن االحتاد األوريب، اتممول 
، هذا 9139-13-13والشريك األساسي، يف بروكسيل 

تمللوماتكم، حىت ال يكون هناك أي تضارب يف اتمللومات، 
للومات اتموثوقة تؤخذ من مصادرها الرمسية، وأعترب أننا مصدر اتم

 .رمسي يؤكد هاته اتمللومات مجلة وتهصيال
 :السيد رئيس الجلسة

 .التلقيب للسيدة النائبة. شكرا للسيدة الوزيرة
  :ة بوسيفالنائبة السيدة سعاد

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيدة الوزيرة، 

 واب، الن السيدات النائبات والسادة
نشكر لك السيدة الوزيرة هذا التنوير، ونلتربك فلال 

ولكن نريد منك جرأة أكرب يف . مصدر من مصادر أخذ اتمللومة
التلامل مع هذا اتملف ونريد، كما تلودنا منك، إعادة بناء مهيوم 
اتمساواة باعتباره مهيوم وظيهي إجرائي ال هوية له، أو هويته 

نريد من هذا اتمهيوم أن يكون ضمن  إقصائية، إحلاقية، انتقائية،
 . منظومة متكاملة من اللدل والكرامة واإلنصاف

نريد منك السيدة الوزيرة أن ال يكون هناك اشتغال 
بالقضايا الومهية على حساب القضايا احلقيقية، فليس اتمغرب كله 

أميات عازبات، وليس اتمغرب كله أطهال مشردون، وليس 
احتياجات، ولكن هناك أوراش ميمة اتمغرب كله ملوزون وذوي 

نريد منك، السيدة الوزيرة، . حتتاج منك اتمرأة االلتهات إلييا
أجندة جديدة للمرأة اتمغربية تستجيب للحراك اتمغريب ولألحداث 
التارخيية اللي كيلرفيا اتمغرب يف الوقت ديالنا، ال ختضع تمناق ال 

أننا تراجلنا على اللبيد وال التجار، ال خوفا من أهنم يقولوا ب
مستوى احلقوق والتمكني السياسي للمرأة وال أننا طاملني يف 
الدعم اخلارجي اللي يكون، وإمنا اهلاجس الوحيد واألساسي اللي 

نريد كذلك . تلودناه منك هو التمكني للمرأة يف اجملال السياسي
أن يكون هناك مضي إىل األمام وبرجمة حقيقية على مستوى 

دة اليت تتالع إلييا اتمرأة يف هاد اللصر هذا، القضايا اجلدي
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .يف بلض الثواين. شكرا للسيدة النائبة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

ثواين فقط لكي أوضح، ألن السيدة النائبة طرحت 
ألن . ا هبذا اتموضوع حتديداجمموعة من اإلشكاالت ال عالقة هل

اللي بغيت نوضح هو أن هناك ورش مهتوح، اليوم حنن نشتغل 
على هذا الورش، وحنرتم شريكنا يف اإلحتاد األورويب، ومستمرون 
من أجل التمكني للمرأة وحتقيق اتمساواة ومكافحة التمييز ضد 

 .النساء، هذا هو
 :السيد رئيس الجلسة

ري أشكركم على اتمسامهة شكرا للسيدة الوزيرة، وبدو 
وننتقل إىل قااع األوقاف والشؤون . ديالكم يف هاد اجللسة

اإلسالمية، سؤال عن تيسري عملية احلج، للسيدة والسادة النواب 
 .احملرتمني من الهريق االشرتاكي، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد حموني
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 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير المحترم، 

ائلكم اليوم السيد الوزير حول االختالالت اليت نس
تلرفيا عملية أداء مناسك احلج، بداية من القرعة حىت إمتام 

اتمشكل، السيد الوزير، وهو التالعبات اللي  . موسم مدة احلج
. كتلرفيا عملية القرعة واحليل اللي كيستلملوها يف هاد اللملية

تخالص مصاريف اتمشكل الثاين، السيد الوزير، وهو رفض اس
ديال احلج بشيك مضمون أو بتحويل بنكي، وكيلزموا أن يكون 
نقدا، مما كيلرض بلض اتمواطنني وخصوصا اتمسنني إىل السرقة أو 

اتمشكل . لضياع النقود دياهلم، وكتحول الهرحة دياهلم إىل مأساة
الثالث، السيد الوزير، وهو استمرار عملية النصب وعدم االلتزام 

 . ت األسهارلبلض وكاال
أما بالنسبة لظروف أداء مناسك احلج بالسلودية، السيد 
الوزير، فيي جد مزرية، خصوصا بالنسبة للسكن والتنقل وغياب 

 . الشبه تام للبلثة اتمغربية
واتمشكل األخري السيد الوزير، وهو التأخري يف الرحالت 
وطول مدة االنتظار ديال احلجاج يف اتماارات، واللي كذلك  

لرضوا لإلهانات والتلامل الغري ميين من طرف اتمسلولني كيت
 . السلوديني

تماذا يتم احتكار هذا : وهنا جيرنا للمساءلة السيد الوزير
اخلاوط اتمغربية : النقل اجلوي من طرف جوج د الشركات

والسلودية، تماذا مل يتم التهكري يف حترير هذا اخلط ما بني اتمغرب 
ما : شركات أخرى؟ وكذلك نسائلكم والسلودية واالنهتاح على

هي اإلجراءات اللي اختذهتا احلكومة لتيسري عملية احلج، وهل مت 
فتح نقاش يف إطار منظمة التلاون اإلسالمي للرفع من احلصة 

 .اتمخصصة للمغرب؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تهضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :وقاف والشؤون اإلسالميةالسيد أحمد التوفيق، وزير األ
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السيدات النائبات المحترمات،

 السادة النواب المحترمون، 
فيما يتللق باحلج، ليس . أشكر السيد النائب احملرتم

هناك تالعبات يف القرعة أبدا، وليس هناك اختالالت أو ما 
 . ميكن أن تسمى اختالالت

األربلة اليت طرحيا سؤلكم اتمكتوب،  هنالك النقط
يف احلقيقة، ما بني . ويتللق األمر بقضية استخالص الواجبات

القرعة وما بني استخالص الواجبات كاين ستة شيور، وقبل ما 
يوصل الوقت اللي كيخص يكون فيه االستخالص كتكون واحد 

 31احلملة إعالمية واسلة ويف اتمساجد لإلعالن، ومث كتخصص 
يوم لالستخالص، إذا كان األمر يتللق بأسبوع آخر  39أو  أيام

 . أو أسبوعني ما عندنا حىت شي مشكل، كيمكنا نزيدوه
فيما يتللق بالنقاة الثانية ديال بريد اتمغرب، هادي 
مسألة كتللق بالتنظيمات ديال بريد اتمغرب، ميكننا نلاودو 

ي إمكانية نسولوه يف االجتاه ديال السؤال ديالكم إيال عندهم ش
أو شي جميود يقوموا به باش ميكن يلوضوا الشيك بالكاش  

 .كيمكن يديروه، كيمكننا نسولو يف هاد اتمسألة ونردو عليكم
بالنسبة لوكاالت األسهار، هي من إشراف وزارة 
السياحة، وحنا كنلايو تقرير من بلد كل موسم ديال احلج، 

 . كةوكتوقع عقوبات مالية وعقوبات حرمان من اتمشار 
فيما يتللق مبوضوع النقل اجلوي، موضوع النقل اجلوي 
حنا اللي كنحرصو على القدرة الشرائية ديال اتمواطن، وكتهرض 
اللجنة اتملكية واحد الثمن ما كان عمرها رضت عليه هاد 

. الشركات جبوج، كنلرفو بأنه صليب نلقاوه يف جية أخرى
هاق علين مع شركة وثانيا، حنا راه كنسلاو باش نديرو واحد االت
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اخلاوط اتملكية اجلوية لاللتزام بقضية ديال الاول يف اتمدة، 
هاديك تؤتمنا جدا أننا نتلداو داك الشى اللي التزمنا به، اللي هو 

يوم، دائما كنسلاو، وكنظن هاد اتمرة ما غيجي  19حىت  11
أشنو  ...موسم احلج حىت نكونو درنا هاد االتهاق وحنرصو عليه 

ين؟ اللي كاين هو أن اإلجراءات ديال اتمملكة اللربية اللي كا
السلودية فيما يتللق بالنزول كتسمح لكل شركة بالنزول مرتني، 

ألف ديال الناس يف اتمدة  99ألف حىت  39مبلىن إيال بغيت هتز 
، 391أو  311ديال احلج كيخص يكون عندك طيارات كييزوا 

فمع . هاد اتمسألة فكيوقع هلا بلض اخللل يف بلض األحيان يف
 . ذلك فحنا ما مرتاحينش هلاد اتمسألة

فيما يتللق بالسكىن، ال غبار علييا، وكيوقع فييا دائما 
 .جميود، وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد رشيد حموني
 ،شكرا السيد الرئيس

حلكومة اجلديدة على الرفع السيد الوزير، أوال كنشكرو ا
ثانيا، السيد . من الثمن ديال مصاريف ديال احلج ألول مرة

الوزير، كتقول بأن ما كاينش تالعبات يف القرعة، ميكن اتمغاربة  
كليم راهم عارفني وكل إنسان اللي قدم الالب ديالو راه شاف 

 . شنو كيوقع
مسألة أخرى السيد الوزير، وهو التلامل، وكنشددو ما 
جاوبتناش عليه، هو التلامل الال ميين ديال السلاات السلودية، 
وكتبدا من اتمغرب، حبيث كيتم التلامل السيئ مع حىت هادوك 
اتموظهني اللي كتسيهايم وزارة الداخلية اللي دايني جوازات 
السهر د اتمواطنني كيديروا الدور حبالو حبال مواطن عادي باش 

نالبو منكم السيد الوزير تتدخلوا ولذلك ك. ياخذ التأشرية ديالو

مع السلاات السلودية باش إنصاف هاد الناس وتسييل اتمأمورية 
 .دياهلم، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التلقيب للسيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 : السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
ا للحكومة السيد النائب احملرتم، هنا ما كاينشي شكر 

على أهنا زادت، الزيادة هادي كتخضع لواحد القانون فيه جلان 
مشرتكة من عدة وزارات اللي كتمشي كتلرف السكىن هاد اللام 
والسكىن اللام اجلاي، واتمنافسة اللي كنواجيوها ما كنرحبوش  

فلذلك فقضية هاد، الثمن هو أقصى . كنزيدو خنسرو يف احلج
ما فييا زيادة، واحلكومة ما كتزيد ما  الكلهة ديال احلج، فلذلك 

كرتبح وما كتتدخلش يف هاد الشي، وزارة األوقاف واللجنة 
اتملكية د احلج كيمكن تلاي احلسابات لكل جية اللي ميكن 

 . تالب منا هاد احلسابات
اتمملكة اللربية السلودية كتقوم فيما يتللق باحلج بدور 

اللي تذاكرتو علييا   فيما يتللق باألشياء. يلين ريادي وكامل
كتللق باتمواطن، هاد اتمواطن اللي كنهرتضو أن كيمشي يغش 
باش حيج، هذا هو اللي ما كيخصوش، كيلرف بأن احلج ما 
ميكنش يغش فيه باش ميشي للحج، ما كتللقشي بشي جية 

 .أخرى، وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 السؤال األخري عن سياسة التأطري. شكرا للسيد الوزير
الهساد، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من يف جمال مكافحة 

 .فريق اللدالة والتنمية، تهضل السيد النائب
 : النائب السيد عبد اهلل موسى

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 ،السيدة الوزيرة المحترمة
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 السيد الوزير المحترم،
 حترمون،السيدات والسادة النواب الم

يلترب التأطري الديين رافلة حيوية جمليود ختليق احلياة 
اللامة ومكافحة الهساد، وهو ما ينبغي أن تنيض به بشكل 

. مباشر برامج التوعية الدينية يف اتمساجد ويف وسائل اإلعالم
أوال، ما هي سياسة وزارتكم : لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم

ثانيا، ما هي االجراءات اليت تودون اتملتمدة يف هذا اإلطار؟ 
 .اختاذها تملاجلة أي نقص هبذا اخلصوص؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تهضلوا السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
 ب المحترمون،السيدات والسادة النوا

السيد النائب احملرتم، يف احلقيقة الشغل ديال الدين كله 
فيه أمر باتملروف والنيي عن اتمنكر، ونتمىن أن األمر باتملروف 
هو اللي يقضي على اتمنكر ماشي قضية الزجر وال التخويف وال 

 . الرتهيب وال غري ذلك
فياد اتمسألة كتتم عن طريق الللماء، كتتم عن طريق 

عظ ديال اتمساجد، كتتم عن طريق هاديك أجيزة التلهاز اللي الو 
 59و 31ولكن كيتصنت لييا ما بني   9511ما درنا منيا غري 

. ألف يوميا من الناس، وكتتم عن طريق الوسائل ديال اإلعالم
فياد اتمسألة هادي لو أن جذوة اتمغاربة ضد الهساد خبت لقلنا 

 بأنه
 . هناك تقصري

واجب على هذه اتمستويات كليا، وتما فينالك قيام بال
جاءين السؤال ديالكم طلبت، ولو هنار السبت، طلبت لثمانني 

على القضية ديال  des sondages مندوبية يلايونا يلين 

ألف خابة د اجلملة، فوجدت منيا  99اخلاب د اجلملة، 
واحد اللدد كبري جدا، نسبة ميمة جدا تتحدث عن الهساد يف 

عن الزنا، تتحدث عن اتمخدرات واخلمر،  الرشوة، تتحدث
أما . تتحدث عن مجيع أنواع، هذا من باب النيي عن اتمنكر

األمر باتملروف، فكل اتمواضيع األخالقية تتناوهلا هاد امسو اللي  
ديال اتماليني ديال الناس كل  1و 1كيتصنتوا لييا ما بني 

 . أسبوع
 يارح فلذلك، اهلل يبارك فيكم، هاد اتمسألة هادي ال

فييا سؤال واش الللماء وال الوعاظ كيقوموا وال اتمساجد، يلين ما  
كنقولش ما تارحوش السؤال، فلكم احلق يف ذلك، ولكن هي 

 .من باب السماء فوقنا واألرض حتتنا، وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

تلقيب السيد النائب، هناك تلقيب؟ تهضل السيد . شكرا
 .النائب

 :د السالم بالجيالنائب السيد عب
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .أشرف المرسلين
 السيد الوزير المحترم،

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ما ذكرمتوه السيد الوزير، من قيام السادة اخلاباء ووسائل 
يثلج الصدر،  اإلعالم بدور ميم يف ختليق احلياة اللامة هو شيء

وهاد السؤال جاء لالب اتمزيد من هذه األشياء، خصوصا وأن 
هذا الربنامج احلكومي الذي اخنرطتم فيه يلين ركز على قضية 

فالقيم اإلسالمية الرفيلة . مكافحة الهساد وختليق احلياة اللامة
اليت حتدثتم عنيا، سواء فيما يتللق مبكافحة الرشوة، مكافحة 

الوفاء باللقود، عدم االعتداء على اتمال اللام، إىل الهساد، األمر ب
غري ذلك، هذه األشياء يلين جاء هذا السؤال ليؤكد على ضرورة 
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زيادة هذه اجلرعة، سواء يف خاب اجلملة أو يف دروس الوعظ 
واإلرشاد أو يف وسائل اإلعالم اليت هي حتت إشراف وزارتكم 

د عام، هو اتموقرة، وذلك كله من أجل مصلحة عامة ومقص
مكافحة الهساد، واستثمار هذا الوازع الديين الذي أشرمت إليه يف 
مسألة أساسية، واتمغاربة كليم احلمد هلل يلين مؤمنون هبا 
وملتزمون هبا، ولكن حينما يسملوهنا منكم أنتم ويسملوهنا من 
اجملالس الللمية ومن الوعاظ ومن اتمرشدين تكون هلا فاعلية أكثر 

 . ع أكثرويكون هلا وق
فنحن نثمن وننوه بكل ما تقومون به، ولكن نالب 
اتمزيد ونسأل عن ما سوف تتخذونه من أجل اتمزيد من احلث 
على هذا األمر وعلى هذا اخلري وهذا األمر باتملروف والنيي عن 

 .اتمنكر، وشكرا لكم السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الوزيرتهضلوا السيد . شكرا للسيد النائب احملرتم
 :السيد أحمد توفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

السيد النائب احملرتم، هنالك تياران يف الهكر اإلسالمي 
تيار جينح إىل قضية : فيما يتللق بقضية كيف يتم التغيري

التخويف، وتيار جينح إىل قضية الرتغيب، وكالمها واردان يف 
 . القرآن، ولكن برتتيب ملني

ضوء ما جد من وسائل الرتبية وما جد من لذلك، يف 
فيم اجملتملات عن طريق السوسيولوجيا احلديثة وعن طريق اجمليود 
اإلنساين الذي أهلمه اهلل تلاىل لإلنسان، فإنه ينبغي إعادة النظر 
أو إعادة التهكري يف قضية الوعظ وكيف ميكن أن يكون، سواء 

 ذلك من األمور تللق بقضية حوادث السري يف اإلشيار، أو بغري
 . اللي كييتم هبا التخليق الديين على األساس

فلذلك، هنالك ظروف، الذي ينبغي أن تنتبه إليه 
السياسة هي ظروف وقوع اتمنكر، وهلا يف قضية تدبري اتملروف 
وسائل ليست للنيي بالكالم فقط، ليس بالتبليغ أو النيي، فلكم 

فينالك اآلن، . وسائل لتييئ ظروف الصالح والكف عن اتمنكر
مل يلد هنالك الواعظ منلزال أو الهقيه منلزال أو السياسي منلزال، 
هنالك مجلة وكتلة تتللق بالتغيري االجتماعي على ضوء ما انتيت 
إليه الللوم اإلنسانية ينبغي أن يؤخذ يف هذا الباب، وال بد أن 

ل يتغري تهكرينا فيما يتللق بقضية الدين، والسيما من باب التلام
 .مع التغيري، شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على حسن اتمسامهة 
وهبذا نكون أن قد استوفينا األسللة . ديالكم يف هذه اجللسة

اتمدرجة جبدول أعمالنا، شكرا على حسن تلاونكم، وننتقل بلد 
 .رفعت الجلسةقليل إىل جلسة تشريلية، شكرا، 

 
 

 


