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 محضر الجلسة الثمانين
 

 (.8164يناير  82 ) 6141 ربيع األول 61 اإلثنني : التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب :  الرئاسة

ثالث ساعات وست دقائق ابتداء من الساعة الثالثة  :التوقيت
 . بعد الزوال والدقيقة اخلامسة عشرة

اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد رئيس : جدول األعمال
 . احلكومة

 
 :رئيس الجلسة ،السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
على بركة اهلل التحقوا بمقاعدكم السيدات والسادة  ئنبتد

 النواب،
 .اآلن إن شاء اهلل نبتدئ

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور واملواد  611طبقا ملقتضيات الفصل 
الداخلي جمللس النواب، يعقد اجمللس من النظام  611و 651

اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل 
 ويتضمن جدول األعمال حمورين اثنني يتعلقان .رئيس احلكومة

واحملور  ؛احملور األول وضعية األمن تقدمت به فرق املعارضة :ب
، تقدمت به سرتاتيجية حكومية لتنمية العامل القرويأي إالثاين 

 . فرق وجمموعات األغلبية
نشرع اآلن يف مناقشة احملور األول املتعلق بوضعية األمن، 

وأعطي الكلمة لطرح السؤال للسيد . تقدمت به فرق املعارضة

تقدموا . النائب احملرتم، السيد أمحد الزايدي باسم فرق املعارضة
 .السيد النائب احملرتم يف دقيقة واحدة لطرح السؤال

، باسم نائب السيد أحمد الزايدي رئيس الفريق االشتراكيال
 :فرق المعارضة
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس احلكومة، نناقش اليوم موضوعا من اخلطورة 

ن، يهم حياة املواطنني ومعيشهم اليومي، نسائلكم بشأنه امبك
سالمة اجلسدية واملعنوية حق يف الطبقا للدستور وقد خصص لل

 :واحلق يف احلياة ومحاية املمتلكات ثالث مواد هي الفصول
 . من الدستور 88و 81-86

ملزمة حبكم  نحكومتكم السيد رئيس احلكومة إذ
الدستور وحبكم مسؤولياهتا العمومية وسلطة التعيني باملناصب 

بضمان أمن وسالمة وطمأنينة  السامية ومنها طبعا األمن،
لألسف اليوم اجلرائم استفحلت وتطورت واجملرمون  .املواطنني

يستغلون مناخ احلرية والليربالية ويطورون من ممارساهتم اإلجرامية، 
اإلجرام انتقل من األحياء والنقط السوداء يف املدن الكربى إىل  

اليت أصبح كل املدن واألحياء بل وانتقل إىل البادية املغربية 
فالحوها مع كامل األسف يعانون من قطع الطريق املؤدية إىل 
األسواق، ومن سرقة مواشيهم بأساليب عصرية تستعمل فيها 
وسائل النقل العصرية، أحياء أصبحت ساكنتها تعيش اليوم القلق 
من جراء انتشار اجلرمية وال أعمم طبعا، أطفال ونساء وعجزة 

هناك أحياء أصبح احلديث يف  أصبحوا حتت رمحة اجملرمني،
  شوارعها مثال باهلاتف النقال جمازفة، هناك أناس ال يستطيعون 

وخاصة الذين يتوجهون يف الصباح إىل  -لنساء على اخلصوصا-
املدارس وللعمل والعودة يف املساء كذلك جمازفة أمام واحد 
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اجملموعة من الوسائل، وسائل مستعملة يف تنفيذ اجلرائم تطورت 
كل كبري مت مؤخرا حجز واحد اجملموعة من الوسائل اليت بش

تستعمل يف اجلرمية وتستعمل تقنيات خطرية مثل املفرقعات 
السيد الرئيس غادي ناخذ احلصة ديالنا  ...والصواعق وغريها

 . كاملة فيها حىت طرح السؤال
 : السيد الرئيس

 .طيب... شكرا السيد الرئيس،
، باسم رئيس الفريق االشتراكيالنائب السيد أحمد الزايدي 

 :فرق المعارضة
إذا مل تتخذ إجراءات سنكون أمام وضع تصعب 
السيطرة عليه، يف املقابل جند قوات األمن موزعة بني مراقبة 
وتأطري االحتياجات االجتماعية على حساب األمن الذي يكاد 
يصبح ثانويا، ليس بشكل إرادي ولكن نقص يف اإلمكانيات ويف 

لكي نكون  .األمن من شرطة ودرك وقوات مساعدة عدد قوات
حنن هنا حنيي حبرارة قوات األمن والدرك والقوات  ،واضحني

املساعدة، ونقدر اجلهد الذي يقومون به ويقومون به أحيانا 
بصدور مفتوحة وعارية يف مواجهة اجلرمية، يعرضون أرواحهم 

  .للخطر لذلك حنييهم ونقول بأن الوطن هو الذي جيازيهم
رغم كل ما يقع تتجه حنو بأصبحت اجلرمية يف املغرب 

 ؛جتارة املخدرات :التنظيم وتتداخل فيها عدة عوامل وفاعلني
اهلجرة السرية، أصبح من ضحاياها كذلك  ؛جتار يف البشراال

  .املواطنون واملواطنات وممتلكاهتم العينية واملنقولة
االقتصادي إننا نتقاسم اإلدراك بضرورة األمن يف البناء 

ويف جلب االستثمارات، ويف راحة السياح، لكن املسؤولية 
تقتضي أن نقول لكم السيد رئيس احلكومة اليوم وندق ناقوس 
اخلطر ونواجه بشجاعة التدهور األمين الذي يكاد يستفحل يف 

لقد سبق وطالبنا الزيادة يف مناصب الشغل لكن  .بعض املناطق
ه هذه األزمة فيما يتعلق بالنقص قوبل طلبنا بالرفض، اليوم نواج

ألف عنصر أمن من  15يف املوارد البشرية حيث نتوفر على 
  .ألف 55خمتلف الرتب، فيما الدار البيضاء وحدها حتتاج إىل 

كشف السيد وزير الداخلية عن   8168يف يونيو 
، اليوم هذا 8166ألف جنحة وجرمية خالل  511تسجيل 

ا مع كامل األسف، الرعب سنوي % 68نسبة بالعدد يتجاوز 
الذي يبثه اجملرمون يف شوارع وأزقة وضواحي املدن املغربية ال ميكن 
إغفاله وهو مؤشر حقيقي على استفحال الوضع، وحنن اليوم 
جيب أن نتحلى بالشجاعة لنقول بأن هناك أزمة وجيب أن 

  .نناقشها وجند هلا الوسائل
طري لدينا اليوم السيد الرئيس، وأمام هذا املوضوع اخل

هل احلكومة تناقش هذه األشياء؟  ،سؤال كذلك أساسي سياسي
هل احلكومة تناقش قضايا هبذا احلجم هتم حياة املواطنني؟ هل 
احلكومة تنكب كحكومة وكأغلبية على هذه القضايا؟ ما جيعلنا 
نطرح هذا السؤال لألسف الشديد هو أن من بني األغلبية من 

ح اليوم يقول ويف مذكرة مل تعد سرا، داخل األغلبية هناك من أصب
الزيادة يف األسعار كانت  :بأن هذه احلكومة تتخذ قرارات أحادية

 ؛اإلعالنات خبصوص صندوق املقاصة كانت أحادية ؛أحادية
دفاتر حتمالت السمعي البصري   ؛املخطط التشريعي كان أحادي

قرارات رخص النقل واملقالع هذا ماشي كنجيبو  ؛كانت أحادية
ن عندي هذا كنقل عليكم حرفيا أشنو جا يف مذكرة من داخل م

قرارات أحادية لعدد من الوزراء يتم تقدميها على أهنا  ؛األغلبية
اقتصاد الريع  ةالغموض يف مقارب ؛قرارات حكومية وهي غري ذلك

والفساد من خالل التشهري مبنطق الرخص واالستمرار يف منحها 
هذه أشياء جاءت يف هذه  ،سواء يف قطاع النقل أو املقالع

خطر من هذا السيد الرئيس هو أنه نقول هناك مسألة األ .املذكرة
يف غاية األمهية تضيف هذه املذكرة تعيدنا إىل عجز القدرة على 
متثل حتالف من عدة أحزاب يدير الشأن العام ال ميكن االشتغال 

ال ميكننا االشتغال مبنطق رئاسي " :تضيف يضيف هذا املصدر
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املواطنون واملواطنات ينتظرون ظهور "، وتضيف "بيئة برملانية يف
، كذلك "رئيس احلكومة فإذا هبم يكونون أمام رئيس حزب

يتخيل أحيانا الشعب املغريب أنه أمام نسخة من النموذج "
، هذه األشياء حضرات "ومجاعته يسر املصري الذي يقوده م

ومة تقول بأهنا هنا تتعلق بأن احلكإالسادة مل آت هبا من عندي 
أنا أقول، موسى مرسي عفوا ال هو استمرار على أية  .ال تناقش

  .حال ملصر، بقيادة مرسي السيد رئيس احلكومة
       هاذ احلكومة اللي تتقول بأهنا  ،إذن سؤالنا اليوم

ما كاينش االستشارات بيناهتا وكاين  ،ما كتشتغلش كأغلبية
وسى، ماذا مل يسقرارات أحادية كاين قرارات توصل إىل مرسي ول

سنقول اليوم ماذا ستقول للمغاربة؟ حنن ننتظر منكم السيد 
 ،على ممتلكاته ،الرئيس أن تطمئنوا الشعب املغريب على حياته

   .على املستقبل وعلى االستقرار واألمن، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس
أوضح فقط بأنه الفريق االشرتاكي ، السيد الرئيس شكرا

 1احملرتم كان له دقيقة لطرح السؤال باسم فرق املعارضة، وكذلك 
دقائق يف إطار طرح  1ففضل أن يستغل  ،دقائق ملناقشة املوضوع

فالكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة ليجيب على  .السؤال
 .السؤال

 :اإلله بنكيران رئيس الحكومةالسيد عبد 
الحمد هلل والصالة والسالم على ، بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
 السيد الرئيس،

امسحوا يل يف البداية أن أشكر السادة النواب احملرتمني 
والسيدات النائبات احملرتمات الذين مجيعا طرحوا هذا املوضوع، 

 . واملتعلق بالوضعية األمنية يف بالدنا
أريد يف البداية أن أؤكد أنه بالرغم من تشعب و 

التحديات األمنية اليت تتم مواجهتها، فإن املصاحل املختصة تعمل 

تزامات احلكومة يف الربنامج احلكومي، فيما يتعلق لاال ذينفلى تع
ضمان سالمة األشخاص واملمتلكات يف إطار ببالشق األمين 

وأريد هنا وبعيدا عن أي حماولة للتهويل من الوضع  .القانونو احلق 
وإفزاع املواطنني أكثر مما هم مفزوعون، أن اإلحساس باألمن 

قييم الوضعية األمنية ينبين على يرتبط أكثر باإلدراك، لكن ت
معطيات إحصائية وموضوعية، وال ميكن من الطبيعي أنه إذا بلغ 
إىل علم ساكنة مدينة معينة تنعم باألمن واالستقرار، أن شخصا 
       أو جمموعة أشخاص اعرتضوا الساكنة أو اعرتضوا السائلني 

و من شر جتأو اعرتضوا أعضاء حافلة أشياء مل تكن مألوفة، ين
واحلقيقة ليست   ،تصور الناس يقولون ما بقى أمنيالرعب و 

ك مشكل وهذا صحيح ولكن يف نفس الوقت لهنا .كذلك
 . ..الوضعية مل تصل إىل احلد الذي يتخيل من خالل جمرد

نريد أوال أن نشخص  ،ففي معرض جوابنا على املوضوع
ة الوضعية العامة لألمن لبالدنا قبل التطرق إىل جهود احلكوم

أوال إن التتبع اليومي للوضعية  .وخطتها لتحسني هذه الوضعية
األمنية من طرف املصاحل املختصة ال يشري إىل وقوع انفالت أمين 
دائم، كما ورد ذلك يف هذا السؤال إذ أن املعطيات اإلحصائية 

املعدل السنوي لعدد اجلرائم املسجلة مل  :املتوفرة تظهر ما يلي
خالل العشر سنوات األخرية حيث انتقل يعرف أي زيادة كبرية 

إىل  8118سنة  414ألف و 111حسب وزارة العدل من 
معدل اجلرمية باملغرب يبقى  ،8166سنة  511ألف و 115

واحلمد هلل متدنيا مقارنة بالدول املشاهبة، األمر يتعلق جبرمية 
من القضايا تسجل على صعيد املدن، %  15حضرية أكثر من 

الظواهر اإلجرامية هي يف جمملها بدائية، تستهدف بصفة عرضية 
      األشخاص دون سابقة معرفة باجملرمني هبم، ومع ذلك حنن 

هنون من املوضوع باعتبار أن الشخص الذي أصيب ال قدر ال 
يعة ظاهلل يف إطار جرمية مهما كانت اإلصابة فهي مروعة وكبرية وف

ولكن مع . بالنسبة إليه وبالنسبة لذويه وبالنسبة للمجتمع ككل
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ذلك جيب أن ننظر إىل هذه األشياء يف إطار من االعتدال حىت 
لظواهر اإلجرامية يف جمملها بدائية ا. ال خنطئ املقاربة يف معاجلتها

وتستهدف بصفة عرضية األشخاص دون سابق للمعرفة من 
وال أدل على عدم وجود انفالت أمين دائم، هو أن . اجملرمني به

املواطنني واألجانب الزائرين أو املقيمني ببالدنا يتعاطون 
ألنشطتهم على صعيد ربوع اململكة بشكل عادي، مما يعين أن 

األمنية بصفة عامة ووضعية اجلرمية بصفة خاصة تبقى  الوضعية
  .حتت السيطرة

وبالرغم من األحداث اليت تشهدها  ،ويف نفس السياق
دول مشال إفريقيا والساحل والصحراء فإنه مل يصدر عن سلطات 

وهذا ال يعين  ،أي بلد أجنيب حتذير ملواطنيه من السفر إىل بالدنا
وبالرغم من  .مثالية بالنسبة إلينابطبيعة احلال أن وضعية األمن 

انشغال قطاعات واسعة ملصاحل األمن خالل السنوات األخرية 
لت جمهودات ذبتأطري التجمعات العمومية بالشارع العام فقد ب

 511عاجلت : حيث حتققت النتائج التالية 8168مهمة خالل 
نا من مرحلة كانت تسمى الربيع العريب ر طبعا حنن مر  ،ألف قضية

الناس إىل الشارع مبختلف الدول يف دولتنا كذلك وبعد  فيها خرج
ذلك احلمد هلل رغم أن هذه الظاهرة قد توقفت يف معناها 
ومنطقها الظاهرة االجتماعية، ولكن االحتجاجات اليت هلا 
أسباب يعين اجتماعية أو اقتصادية استمرت وهذا يتطلب يعين 

بالنسبة للشارع حضور أمين يسمح باستمرار الوضعية األمنية 
إذن فرجال األمن مشغولون بطبيعة احلال كما  .بشكل عادي

عن دورهم  يتخلالأشرمت يف ذلك ولكن هذا مل يدفعهم إىل 
فخالل هذه السنة  .األساسي الذي هو ضمان األمن للمواطنني

ها منألف قضية،  511عاجلت حوايل األجهزة املختصة  8168
 حل أكثر مت ،ملمتلكاتهتم قضايا املس باألشخاص وا % 54
من جمموع القضايا، ما معىن  % 21ألف قضية أي  121من 

وصلت إىل هذه القضايا  ؟هذه القضايا ما معىن ؟احلالة املسجلة

احملاضر ديال الشرطة واستطاع رجال األمن أن جيدوا من املسؤول 
ليس  % 61املشكل و واحيل أنمن السارق و  وأمن اجملرم  وأ

ألف شخص إىل العدالة، حوايل  111أكثر من  تقدمي مت .بعد
وطبعا الكثري من هذه  ،ألف قاصر مع األسف الشديد 61

          اإلشكاليات األمنية تيكون فيها نزاع تافه بني املواطنني 
أو مواطنني، ويقع يعين االعتداء فيهما بني شخص وأخر وترفع 

ألف  45تقدمي  8166مت سنة  .القضية إىل األجهزة املختصة
ألف  46ملفا للقضاء تتعلق جبرائم املخدرات مقابل  891و

ورغم اجلهود الكبرية اليت تبذهلا املصاحل . 8161سنة  491
املختصة واليت سامهت يف احلفاظ عموما على استقرار معدالت 

فإننا اإلحساس باألمن ال يرتبط فقط بتطور أرقام اجلرمية  ،اجلرمية
 مل يألفهااليت  ائمع جديدة من اجلر وإمنا يرتبط كذلك بظهور أنوا 

وبالفعل  ،قد أشرت إىل هذا السيد النائب احملرتم. اجملتمع املغريب
يالحظ يف بعض األحيان تزايد شعور املواطن بعدم األمن يف 

 . منطقة معينة وملدة حمدودة إثر ارتكاب جرمية قتل مثال
ى فإن املصاحل املعنية تعمل عل ،وعيا بأمهية هذا املعطىو 

الالزمة إلعادة الشعور باألمن لدى املوطن،  اتاختاذ اإلجراء
    وذلك عرب إلقاء القبض على مرتكيب هذه اجلرائم بسرعة وهو 
ما تؤكده املستويات العالية من نسب حل اجلرائم اليت متت 

د املهارة معرتف هبا للمغرب اوعلى كل حال ه. اإلشارة إليها آنفا
ب على اكتشاف العصابات وعلى منذ زمن بعيد، قدرة املغر 

املواطنني هذا ال بد أن إداية حتديدها ووضعها خارج اإلطار يعين 
.  فيه هننئ األجهزة املختصة ورجال األمن املغاربة على مهارهتم

واحلقيقة أن احلاالت اخلطرية اليت تعرفها بعض املدن هي حاالت 
صية تنتج يف غالب األحيان عن نزاعات شخ ،معزولة ومتفرقة

تكون أسباهبا تافهة يصعب معها اختاذ التدابري االستباقية لتفادي 
 . حصوهلا
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إن مقاربة احلكومة ملسألة األمنية تعتمد على معاجلة 
رتسانة القانونية الزجرية، وتقوية قدرات الأسباب اجلرمية وتعزيز 

كما تعلمون فإن انتشار اجلرمية له أسباب خمتلفة   .املصاحل األمنية
ا يتعلق بالتنشئة االجتماعية والرتبية وتالشي القيم وتردي منها م

الوضعية االقتصادية واتساع الفوارق الفئوية وضعف التأطري 
االجتماعي والسياسي للناشئة من طرف األسرة والدولة واجملتمع 

على  وهنا ال بد ما نأكد. املدين وانتشار املخدرات بني الشباب
من األيام أن يصبح هنالك مهمة  ال ميكن يف يوم ،واحد املسألة

األمن هو أوال  ،د احلجم تتحملها الدولة وحدهاااجتماعية من ه
وقبل كل شيء مسؤولية األسرة يف الرتبية ومسؤولية املدرسة يف 
تربية والتكوين ومسؤولية األجهزة املوجودة يف اجملتمع سواء تعلق 

 .امل اجلديةاألمر بالدولة أو اجملتمع املدين وما إىل ذلك، وبك
نتاج ظرفية جديدة يست وكل هذه العوامل ذات طبيعة هيكلية ول

فالقضاء على  .ميكن معاجلتها بسرعة ووفق منظور أمين صرف
 ،اجلرمية وجنوح الشباب يقتضي معاجلة األسباب العميقة للظاهرة

لموضوع تسعى إىل للذلك فإن احلكومة يف إطار مقاربتها الوقائية 
ن خالل إعادة االعتبار لدور األسرة واملدرسة معاجلة الظاهرة م

والرتبية وتأطري الشباب وتقليص الفوارق االجتماعية واجملالية 
ومعاجلة اهلشاشة والفقر، والتكافل االجتماعي وإصالح القضاء، 

 . وإعادة النظر يف السياسة اجلنائية ووضعية السجون
ال خيفى أن كل هذه العوامل هي عوامل كثري منها 

يد يف جمتمعنا وهو مرتبط باجملتمع العصري بصفة عامة، جد
 ويدفع إىل اجلرمية بشكل أو بآخر، وحىت رمبا االختالالت

خمتلف شرائح اجملتمع، واليت يعين كان ني االقتصادية املوجودة ب
 لىبواجبهم ع وااملسؤول عنها بشكل أو بآخر الذي مل يقوم

إعادة التوازن للمجتمع فيما سبق، كل هذا يف  الوجه األكمل
يؤدي إىل ارتفاع اجلرمية وهذا معروف كونيا، غري أنه إن كانت 
حماربة اجلرمية متر حتما عرب معاجلة أسباهبا املباشرة وغري املباشرة، 

ذه اإلشكالية املعقدة هلحل  رالكتفاء بانتظالفإن ذلك ليس سببا 
احلكومة تعمل على تعزيز  لذلك فإن .واليت تتطلب وقتا طويال

املقتضيات الزجرية من جهة، وتقوية قدرات املصاحل األمنية من 
  .جهة أخرى

فإننا نعمل على مراجعة النصوص  ،يف هذا االجتاه
تها مع تطورات اجلرمية على املستوى الوطين مالزجرية ومالء

قانون املسطرة اجلنائية، والقانون اجلزائي والنصوص  :والدويل
التوجيه املستمر للمناشري والدوريات إىل النيابات  ؛اصةاخلية الزجر 

العامة من أجل التطبيق احلازم والصارم للنصوص القانونية الزجرية 
والسيد النائب قد  .والعقابية وحماربة اجلرائم باش نكونو واضحني

طرح هذه اإلشكالية، أنه التوجه الليربايل اللي خذاتو بالدنا، 
اإلنسان، بالطريقة اللي أعملت وكذا إىل االعرتاف حبقوق 

سنة املقاربة اللي كانت مبنية  81، أربك هذه واحد ...آخره
والتحكم يف الوضع بصفة عامة  ،على الزجر أوال وقبل كل شيء

والوضع األمين بصفة خاصة، ووقع واحد النوع ديال االختالل، 
من  وأن هذا املرور من هذا االختالل، يعين ،هذه هي احلقيقة

التحكم الذي كان يعطينا نوع من األمن تقع فيه املظامل حىت أنه 
تقدرش جتزم بأنه جمرم فعال حىت حتكم عليه ا اجملرم هو املواطن وم

احملكمة بصفة هنائية عاد تقدر جتزم، وهو يف انتظار ذلك أنت 
مضطر أن متتعه حبقوقه، وهذا الشي هذا ما كنعتقدش كاين شي 

للمنطق ديال العصر احلديث غادي يقول  إنسان اليوم كيداخل
لك ال أسيدي بال ما حترتم حقوق اإلنسان فيما خيص 

       ولكن هذا ال يفيد أن رجال األمن  .األشخاص املتهمني
أو املكلفون هبذه املهام جيب أن يتساهلوا أو جيب أن يتهاونوا يف 

 املواطنني كذلك شيء منأ ،هذا األمر، فكذلك حرية املواطنني
هذا يقتضي التعامل بطريقة صارمة واستعمال القوانني يف و  مهم

مداها الطبيعي يف إطار القانون حلفظ املواطنني وللدفاع عنهم 
املواطنون العاديون الذين يسكنون يف بيوهتم ويشتغلون بطريقة 
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فحق املتهمني مضمون والوصول إىل  .عادية ويكونون هذا الوطن
توازن ليس مسألة سهلة مبا يف ذلك يف الدول الكربى وميكن أن 

  .تابعة اإلعالم وما ينشرمتعرفوا هذا من خالل 
 والدوريات إىل النيابات ريالتوجيه املستمر للمناش-

يق احلازم والصارم للنصوص القانونية والزجرية طبالعامة من أجل الت
 وحماربة اجلرائم؛ والعقابية 

توجيه التعليمات الكتابية للنيابات العامة من أجل -
حتريك املتابعات يف مواجهة جرائم معينة، حني يقع االطالع 
على أن هنالك جرمية معينة بطبيعة احلال فإهنا تتحرك آليات 
التأكيد على هذه اجلرائم والطريقة وضرورة حماربتها يف منطق 

 األولوية؛ 
تقنيات كشف اجلرمية من خالل تقوية   دابريدعم ت-

البحث احلديثة وتعزيز آليات املراقبة ومحاية الشهود والضحايا 
 واملبلغني؛

تعزيز التعاون القضائي يف مكافحة اجلرمية وجيب أن -
تكون األمور واضحة وهو أنه يف الدول الغربية الذي يقوم عن 

ن املشبوهني هو التبليغ عن اجلرائم والذي يقوم عن التبليغ ع
      فال بد للمواطنني أن يتحملوا مسؤوليتهم، األمن  ،مواطنون

ال خاص بوليسي يف كل زنقة وال إيما عمرو ما غادي يكون و 
أكثر، األمن ال بد أن يتحمل فيه املواطن كذلك مسؤوليته، األمن 
نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل واحلفاظ عليه ال بد أن املواطنني 

 ذون باألسباب للحفاظ عليها؛ مجيعا يأخ
تقنيات دعم تدابري كشف اجلرمية من خالل تقوية -

البحث احلديثة وتعزيز آليات املراقبة ومحاية الشهود والضحايا 
 واملبلغني؛ 
 ،تعزيز التعاون القضائي الدويل يف مكافحة اجلرمية-

 واملغرب منخرط يف هذا كما ال خيفى عليكم؛ 

ايا واإلسراع بتنفيذ العقوبات التعجيل بالبث يف القض-
السالبة للحرية والغرامات احملكوم هبا وهذا آلة العدالة تشتغل عليه 

 باستمرار؛ 
دعم التخصص على مستوى النيابة العامة وقضاء -

احلكم يف مسألة مكافحة بعض اجلرائم ذات الطابع اخلاص  
كجرائم العنف ضد األطفال والنساء واجلرائم البيئية وجرائم 

بطبيعة احلال هنالك نوع من القصور يف هذا النوع ، لفساد املايلا
سواء تعلق األمر بالعنف  ،من العنف سواء تعلق األمر باألطفال

عليهم يف جسدهم أو االغتصاب أو النساء كذلك يف جسدهم 
أو اغتصاب، أو اجلرائم البيئية أو الفساد املايل كل هذا اآلن تتم 

ني سفعاليات املصاحل األمنية وحتويف سبيل تعزيز . مراجعته
 : حكامتها نعمل على

 8168-8112استكمال تنفيذ املخطط اخلماسي -
املتعلق بتدعيم اإلمكانيات البشرية واملادية لإلدارة الرتابية واملصاحل 
األمنية والذي مكن من هتييء أفضل هلذه األجهزة ملواجهة تطور 

وحدة  14 بإحداث اجلرمية وتقريب خدمات الشرطة من املواطنني
 قيادة وملحقة إدارية سنويا؛ 11جديدة لألمن و

ثانيا إعداد خمطط مخاسي جديد ميتد على سنوات -
وحدة جديدة لألمن  14ركز على إحداث ي ،8164-8161

 دائرة لألمن؛ 41مفوضية و 46من بينها منطقتني و
حيث خصصت  ،تعزيز املوارد البشرية للمصاحل األمنية-
منصب لوزارة الداخلية، وهذا أنا  1111 :8164برسم 

حرصت عليه شخصيا ملا كنا نضع ميزانية هذه السنة وكتعرفوا 
باللي الدور ديال رئيس احلكومة يعمل واحد العملية ديال 
التحكيم بني املطالب قلت هلم أول وقبل كل شيء تستجيبوا 
للناس ديال األمن هباد الغرض واهلدف وألنين أعرف أنه خالل 

وات طويلة هذه القضية كانت ال يستجاب هلا إال يف حدود، سن
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ألف منصب لكافة  81من حوايل كذا و 1111وهذا 
 القطاعات؛ 

تدعيم اجلانب الوقائي عن طريق القيام حبمالت إللقاء -
القبض على املبحوث عليهم والقيام بدوريات منتظمة حملاربة 

 االحنراف خاصة يف النقط الساخنة؛ظواهر 
 انتشار عناصر األمن؛  ترشيد-
الرفع من القدرات املهنية لصاحل األمن وتطوير أساليب -

 عملها ملسايرة تطور اإلجرام؛ 
تأسيس املرصد الوطين لإلجرام لالرتقاء باملعاجلة األمنية -

لظاهرة اإلجرام بتحديد الوسائل واملناهج املالئمة  ةوالقضائي
 شكاهلا؛ والفعالة لردع األفعال اإلجرامية بكافة أ

دعم التنسيق بني املصاحل األمنية والقطاعات الوزارية املعنية  -
كقطاع التعليم مثال، وكذا القطاع اخلاص كاألبناك وشركات 

ني باجلرمية اللي  يواع ،حنا واعيني ،حتويل األموال ومهنيو السياحة
وواعيني باجلرمية اللي مع  ،كتوقع حوايل املؤسسات التعليمية

وقع داخل املؤسسات التعليمية، وأنا اشتغلت األسف بدات كت
مع السيد وزير التعليم باش جيتهد يف االحتياط أوال والوقاية 
وكذلك يف نصوص خاصة من املؤسسات التعليمية واملناطق اليت  

وإشراك املنتخبني  ...كاألبناك اليت تكون فيها األموال إخل
نية على صعيد وفعاليات اجملتمع املدين يف اجتماعات اللجن األم

 العماالت واألقاليم؛ 
التواصل بإصدار بالغات صحفية من طرف املصاحل األمنية  -

 كل ما تعلق األمر حبدث أمين مهم؛ 
تعزيز التعاون الدويل والثنائي أو يف إطار املنظمات -

اإلقليمية أو الدولية من أجل مكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها عن 
كتعرفوا باللي املغرب احلمد هلل من األمور   ،طريق تبادل املعلومات

اليت يفتخر هبا يف خمتلف املنتديات الدولية األمن واالستقرار اللي 
عنده يف البالد دياله، ومن ذلك كونه استطاع أن يواجه اإلرهاب 

وأن جيعله أحداث حمدودة، والعامل كله يعرتف له بذلك إال إذا  
 حماربة اجلرمية املنظمة كان عند السادة النواب رأي مغاير يف

والعابرة للحدود، ومواصلة التصدي للجرمية اإلرهابية وخاصة 
التهديدات اليت تشكلها منطقة الساحل والصحراء يف ظل آخر 

 .املستجدات اليت تعرفها املنطقة
واخلالصة إن الوضع األمين ببالدنا يتميز عموما كما 
أسلفت باالستقرار وبعدم تواجد مؤشرات مقلقة حول احتمال 
وقوع أي انفالت، هذا ما كيعنيش أننا كنقولو الوضع ديالنا مزيان 

كل جرمية وملي تتوقع تنفكروا من  وما كيعنيش أننا ما كنتأثروش 
املستقبل، وملي كنسمعو بأي طريقة ميكن أن حنول دون هذا يف 
النساء من أجل يال د 4يف مدينة طنجة شخص قتل عائلة فيها 

النساء وحبال هاد اجلرائم هذه وال يال د 4 ،ألف درهم 81
ولكن كيفما  .االغتصاب ديال األطفال والقتل دياهلم يف النهاية

احد الشوية و تصرفت احلكومة كينوض الصداع، خاص يكونو 
ون من الضروري نتعاونو باش نواجهو واحد ديال املنطق ملي تك

       بقاش يوقع االستخفاف بالعقاب يالظاهرة يف بالدنا وما 
عمل ميكن له ما نه اإلنسان شنو ألبقاش يوقع االستخفاف ا يوم

يدوز واحد املدة يف السجن وخيرج، وما وقع له حىت شي حاجة 
راه  .رينال بد أن تكون للعقاب نتائج زجرية حقيقية على اآلخ

ه فقط الشخص املعين بيكونش املقصود تاحلكم ديال القانون ما 
 .هذا كالم اهلل ﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحيَ اةٌ يَ ا أُوِلي األْلبَ اِب ﴿

إن الوضع األمين ببالدنا يتميز عموما كما أسلفت 
أي باالستقرار وبعدم تواجد مؤشرات مقلقلة حول احتمال وقوع 

إىل السكون إذ أن  كناملالحظة ال جتعلنا نر انفالت، غري أهذه 
ة الظواهر املخلة باألمن واليت املصاحل املعينة تعمل جاهدة ملواجه

إن سياسة احلكومة يف جمال  .خيلوا منها أي جمتمع إنساين ال
حماربة اجلرمية تتبىن مقاربة مشولية ومندجمة ال تنحصر فقط يف 

االقتصادية واالجتماعية  األمين، بل تتجاوزه لتشمل األبعاد قالش
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وستواصل احلكومة تقوية قدرات املصاحل  .واحلقوقية والتحسيسية
األمنية وتفعيل مبادئ احلكامة األمنية الرشيدة، للتوفيق بني ضبط 
األمن ومتكني املواطنني من ممارسة حرياهتم الفردية واجلماعية 
بشكل طبيعي، كما ستسهر احلكومة على احلفاظ على الشعور 

األمن لدى املواطن من خالل ضمان احلضور املستمر ملرفق ب
 . األمن جبانبه حيثما وجد على صعيد كل جهات اململكة

أغتنم هذه املناسبة للتنويه بالتضحيات اليت  ،ويف اخلتام
يقدمها أفراد كل من السلطة القضائية وهاذ الشي ماشي جديد، 

يت رئيس نقولو سنوات طويلة هاذي وملا ولك أناهاذ الشي 
احلكومة رمبا مل متر أي مناسبة باش ما نوهش باجلهود ديال هاذ 
الناس ونذكر بالتضحيات دياهلم واألشياء اللي تيشوفوها املواطنني 
بعينيهم، على كل حال أنا كنشوفها اليت يقدمها أفراد كل من 
السلطة القضائية ومصاحل اإلدارة الرتابية واألمن الوطين والدرك 

وقاية املدنية والقوات املساعدة والقوات املسلحة امللكية امللكي وال
واملصاحل الصحية يف سبيل حفظ أمن املواطن وممتلكاته واهلل من 

 .وراء القصد وهو يهدي السبيل
 ؟قش يف احلكومةاأما فيما خيص الكالم عن ماذا نن

فساحموين مل أكن على علم أن هذا يدخل يف إطار السؤال 
عنه يف الربملان، فأنا يف الربملان أجيب عن الشهري الذي أسأل 

إشكاليات اجملتمع أما إشكاليات احلكومة فأتركها للحكومة، 
إيال بغا شي واحد آخر  ،وإشكاليات األغلبية أتركها لألغلبية

يوجه شي مذكرة وال يتبىن هاذيك اللي جاتنا سابقا أنا ما عندي 
 . مانع، السالم عليكم

 :رئيسالالسيد 
ننتقل اآلن إىل املناقشة العامة،  السيد الرئيس،شكرا 

وانو رئيس فريق و الكلمة للسيد النائب احملرتم السي عبد اهلل ب
 .مدة التدخل مخس دقائق. العدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا

، وانو رئيس فريق العدالة والتنميةو النائب السيد عبد اهلل ب
 : باسم فرق األغلبية
الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول بسم اهلل الرحمن 
 .اهلل وآله وصحبه

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،
 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،
أنا سعيد من واحد الناحية، ألنه كاين شحال هاذي  

تيدور مسيتو هكذا تكلم املغاربة،  emailكان الكالم واحد 
ين كي حبال حىت شي حاجة ما كاين يعين تيقولو واحد الشي يع

احلمد اهلل كاين واحد التفاعل هذا مزيان أنا بالنسبة إيل هذا 
  .مبشر خري على أنه كاين جتاوب

ثانيا هاذي فرصة لكي حنيي عاليا رجال األمن والدرك 
امللكي والقوات املساعدة وحىت رجال املطافئ ألهنم حىت مها  

على األمن واحلمد اهلل أوال وأخريا بأدوار كبرية يف احلفاظ  ايقومو ك
على أن أطعمنا اهلل عز وجل من جوع وآمننا من خوف، واحلمد 
اهلل على بلدنا إذا قارناه ببلدان أخرى، وطبعا هاذ األمن هو اللي  

وما حجم االستثمار اخلارجي ببالدنا وال  ،كيجلب االستثمار
  .احلجم الداخلي إال دليل على أن بالدنا تنعم باألمن

لكن األمن عندو مفاهيم كثرية ومتعددة، كاين املفهوم 
كاين األمن   ،ديال األمن شامل كاين صحيح األمن الروحي

 .كاين األمن االجتماعي  ،كاين األمن املؤسسايت  ،االقتصادي
األمن ديال املؤسسات هو اللي كيعطينا االستقرار وملي تيكون 

 امن اللي تيقلبو االستقرار الناس كتشعر باألمان وهذاك هو األ
عليه صحيح إىل جانب األمن الغذائي حىت هذا مهم، جاء 
الدستور مبنطق جديد مسيتو منطق التعاون بني املؤسسات وداخل 
اجملتمع لكن هناك منطق آخر وهو كيسود حاليا هو منطق الكيد 
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ومنطق االستهداف حبق أو بوجه غري حق على احلكومة وعملها 
ديالو تتكون هو ما كيكونش سلم  وعلى املؤسسات والنتيجة

لألسف الشديد فهاذ  ،اجتماعي وما كيكونش هناك استقرار
اآلونة األخرية نلحظ بعضا من هذا وهذا حىت هو خصنا 

  .نعاجلوه
الشعور بانعدام األمن السيد رئيس احلكومة السادة 

حنا عندنا عدد من األسئلة الكتابية  ،أعضاء احلكومة موجود
السيد رئيس احلكومة غادي  سأنا فا ،د من املدنعد والشفوية يف

نعطيك واحد امللف دراسة دارها مجعية من اجملتمع املدين فيها كل 
ما يتعلق فاس املناطق اللي فيها واألسباب اللي فيها استمارة 
مكتملة بالنتائج دياهلا وحىت بالتوصيات دياهلا، وهناك مدن 

 ؛الرباط ؛الدار البيضاء ؛إنزكان أيت ملول ؛طنجة ؛أخرى مكناس
ألن اعتصام يوم كامل عالش؟  االقصر الكبري اللي دارو  ؛سال

  .التجارة دياهلم انعدام األمن يف
بعض املظاهر ديال انعدام  اواألسباب حنا ملي تنقراو 

   كيكون الطلب ولكن   ،األمن كنرجعوها مثال عدم تلبية طلبات
إىل غري  ؟اينش الدمواش ماك ؟يتمش كيقولو واش كاين الدمكما  

وهذا كيأثر على االنعدام األمين ودور النيابة العامة كبري  ...ذلك
يف هذا الشأن، كاين ظهور جرائم جديدة صحيح ولكن مزيان 

على األسباب دياهلا املخدرات اللي بقات اليوم حدا  انوقفو 
املؤسسات التعليمية واملخدرات الصلبة واملخدرات أكثر من ذلك  

غشوشة بالنتائج دياهلا كلها، واخلمر ما خصناش امل خدراتامل
  .ننساوه حىت هو تيلعب دور كبري فهاذ انتشار هاذ اجلرائم

كذلك السياسة اجلنائية ديالنا خصنا نراجعوها وأنتما 
تعزيز الرتسانة وتقوية قدرة  ،معاجلة األسبابأودي  اقلتو  امشيتو 

 :إىل أمرين وشري األمن مهم جدا ولكن السياسة اجلنائية حنا كن
وضعية السجون  ،األمر األول هو وضعية السجون-

اليوم هي تساعد هاذوك تتخرج تيدخل واحد ما يعين باقي 

عاجل وخصنا نقلبو تمبتدئ وكيخرج حمرتف وكيخص هاذ الشي ي
على عقوبات بديلة عوض ميشي للسجن رمبا نديرو عقوبات 
بديلة باش كاع ما يوصل هلذاك األمر بعض املقرتحات، صحيح  

ودابا كاين خمطط  8168 -8112كان هناك خمطط مخاسي 
وزارة الداخلية  يف االلي كيتوظفو  5111خر كل سنة أزيد من آ

اذ املخطط وصل حىت مبختلف األجهزة دياهلا، صحيح أن ه
للمقاطعة ولكن ما مطبقش على مجيع املناطق نعطي غري مثال 

فرد ، وهذا غري معقول  81ألف فيها  611القليعة فيها أزيد من 
هاذ املخطط خصو يشمل مجيع املناطق، صحيح العامل القروي 

خصو يغطي  8112 ما فيهش ولكن املخطط ملي خرج يف
  ؛مجيع الرتاب الوطين

اإلعالم اليومي كان ما تكلموش على اجلرائد اللي  -
ولكن اإلعالم  ،كتنشر رمبا باش تبيع إىل غري ذلك وهذا حقها

العمومي اليوم ملي كيجيب لنا أخطر اجملرمني كيعطي أمثلة 
هذاك النوع من  احىت مها كيفاش ميارسو  اللشباب باش يقلبو 

دناها كان شرطة القرب كنا حي ،اإلجرام، ولذلك خصنا ننتاهبو
أنا كنقول كانت  8161أو يف  8119تدارت وحتيدات يف 

تعاد الطريقة  ،جتاوزات صحيح ولكن خص يتعاد التوظيف دياهلا
  ؛ديال التدخل دياهلم وهي مهمة جدا

مث ال بد السيد الرئيس غناخذ من الوقت ديال -
ال بد من التكامل بني األجهزة األمنية ما بني  ،الصديق ديايل

القوات املساعدة، القوات املساعدة اآلن مكتوفة األيدي األمن و 
  ؛عدد من األماكن ال تتدخل إال مع الباعة املتجولني يف

مث مسامهة اجلماعات الرتابية يف األمن، فاألمن  -
كيخصنا هاذ احملور خصنا نفتحوه التكوين، التكوين خص يرجع 

ملواطن قا اهذاك رجل األمن ملي يتال ،األمن يف خدمة املواطن
  ؛راه تيخدم األم ديالو ما تيخدمش شي حاجة أخرى ايعرفو 
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وأخريا ال بد أن نشري إىل احلكامة األمنية ال بد من 
التوازن ما بني األمن الفعال واحرتام احلقوق واحلريات العامة 

وهنا ما ميكنش السيد الرئيس يفوت علينا بال  ،الفردية واجلماعية
ديال احلكومة فيما تعرض له األخ  ني كنتسناو الرديما حنا باق

النائب عبد الصمد اإلدريسي اللي هو مس بالربملان ككل وليس 
 .بعضو يف فريق العدالة والتنمية، وشكرا

 :رئيسالالسيد 
إذن فقط بالنسبة . إذن شكرا السيد النائب احملرتم شكرا،

للتتبع نراجع الوقت املخصص للفريق احملرتم العدالة والتنمية يف 
الكلمة اآلن  .دقائق 5دقائق عوض  1مناقشة احملور املوايل يعين 

للسيدة النائبة احملرتمة نعيمة فرح عن فريق التجمع الوطين 
 .دقائق 61لألحرار، فلتتفضل مشكورة يف 

عن فريق التجمع الوطني لألحرار  النائبة السيدة نعيمة فرح
 :باسم فرق المعارضة

وجل والصالة على المصطفى الذي يوم  بسم المولى عز
 . مولده الكون هلل

 السيد رئيس مجلس النواب، 
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

 السيدة الوزيرة، 
 السادة الوزراء، 

  عضوات وأعضاء مجلسنا الموقر،
لقد استمعنا بإمعان شديد ملداخلتكم السيد رئيس 

حرمته لنسائلكم  احلكومة، لذا نقف اآلن يف هذا املكان الذي له
ولنسائل معكم واقعا ال نريد وأظن أنكم أيضا ال تريدون أن 

إنه  .يصبح أمرا حمتوما ال حلول له وقدرا يصعب التملص  منه
واقع األمن أو بعابرة أصح واقع انفالت األمن، الذي أصبح 

سونه يف حياهتم اليومية ويعيشون تبعاته مالمعظم املغاربة ي
  .اتهويتحملون مكرهني مضر 

ومن خالله ترمجنا  ،إن  الدستور الذي حنتكم كلنا إليه
على ضمان  88و 86خياراتنا ينص بوضوح تام يف فصليه 

السلطات العمومية لسالمة السكان مع عدم إجياز املس 
بالسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص يف أي ظرف ومن قبل 

. رناأي جهة كانت خاصة أو عامة، هذا ما ينص عليه  دستو 
فكيف هو واقع احلال لدينا؟ وأين حنن من هذا األمن واألمان 

 الذي يضمنه الدستور؟ 
قبل الوقوف على واقع احلالة األمنية ببالدنا وتشريح 
 وضعها، دعونا نلقي نظرة عن الوضع العام ضمن خريطة جهوية

جيوسياسية ملنطقة كان قدرها منذ سنتني ونيف أن تعيش وضعا 
أنه وضع جد متوتر فهناك العديد من دول  أقل ما يقال عنه

اجلوار والبلدان األشقاء عاشت ربيعا أرادت له أن يكون 
دميقراطيا، لكنه حىت هذه اللحظة مازال بينه وبني الدميقراطية هوة 
قد تضيق أو تتسع مع األيام، وهناك من تضببت الرؤيا أمامه فتاه 

الوضع تسريب  نتيجة هذا ،والنتيجة .عن الطريق ومازال تائها
حتول منطقة إىل أخطر املناطق عامليا على مستوى  ؛لألسلحة

نشاط متزايد  ؛األمن نتحدث عن هذه املناطق وليس عن املغرب
هتديد مسرتسل لسالمة األجانب العاملني يف  ؛لإلرهاب وخالياه

ثورات مث ثورات مضادة،  ؛ف وخطف وقتلااختط ؛املنطقة
إذا أضفنا إىل هذا  .وأحتدث دائما عن الوضع  يف هذه البلدان

األزمة االقتصادية األوربية اليت أرخت بظالهلا على املنطقة فلنا أن 
 .نتخيل مجيعا الوضع

 السيد رئيس الحكومة، 
إن وقوفنا اليوم على واقع املنطقة مغاربيا وعربيا، جيعلنا 

كل األجهزة األمنية بنعرج من أجل التنويه الصادق واخلالص 
ختلف مكوناهتا، على جمهوداهتا املبذولة وعلى يقظتها مباملغربية 

يف محاية وأمن وسالمة هذا الوطن، وعلى عملها الدؤوب يف 
جرامية ال سيما املنظمة جمال تفكيك جمموعة من الشبكات اإل
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هذه احلقيقة الساطعة تطالبنا وتطلب منا مجيعا الوقوف  .منها
يضحون يوميا من أجل  نلتحية نساء ورجال األجهزة األمنية الذي

هم منا كل التقدير والشكر لأن يبقى هذا البلد شاخما وآمنا ف
واجلزاء وأطلب منكم مجيعا الوقوف للتصفيق لرجال األمن 

 . شكرا جزيال( تصفيقات)
 السيد رئيس الحكومة، 

لنعد إىل واقع احلال وإىل أمن األشخاص فرادى 
ومجاعات، هذا الواقع ال يبهجنا واجلرمية داخله ال تعرف مؤشراهتا 
إال صعودا واألرقام اليت تصدرها املديرية العامة لألمن الوطين واليت 

باإلضافة  .هال حاجة إىل تردادها هنا خلري دليل على ما نرمي إلي
إىل ذلك فوسائل اإلعالم املغربية وحىت األجنبية بكل تشعباهتا 
تواجهنا يوميا حباالت عديدة، إما عن ما يتعرض له األشخاص 

يف أمنهم وممتلكاهتم أو عن تفكيك عصابات تنشر الرعب  
املؤكد أننا أمام  ؟والفزع لدى السكان، فهل حنن أمام إشاعات

هرة تلقي بظالهلا املخيفة على جمتمع  رنا نواجه ظاصظاهرة أو 
كان حىت وقت قريب جد آمن، إىل درجة كان فيها هذا املواطن 
املغريب يرتك باب بيته دون إقفال  ودون خوف، فكيف حتولنا من 
جمتمع آمن إىل جمتمع يتم اهلجوم على أحيائه اجلامعية وبيوت 

  .طالباته؟ وحادثة طنجة مازالت ماثلة أمام أعيننا
ع جماال للشك د هذه احلادثة ومثيالهتا تدل مبا ال يإن 

له نريده  مين الذي، السيد رئيس احلكومة، العلى االنفالت األ
أن يكون دائما نشاطركم بأنه جيب أن يكون مؤقتا وليس 

هذا االنفالت األمين الذي أصبحت تعيشه  .مسرتسال ودائما
العديد من املدن املغربية ال سيما الكربى منها وهناك أرقام تدل 
على أن مؤشر اجلرمية داخل املدن الكربى يف ارتفاع، صحيح أنه 
ليس ارتفاعا مهوال ولكنه يف ارتفاع وكان املأمول أن املؤشرات 

ت الذي قلت هذا االنفال .نشوفوها كتهبط ماشي كتطلع
أصبحت تعيشه العديد من املدن املغربية ال سيما الكربى منها  

كما يدل على ذلك أن اجلرمية أصبحت مستشرية جبميع أشكاهلا 
  .واعرتاض سبيل املارة بهنمن 

إن املادة الثالثة من اإلعالم العاملي حلقوق اإلنسان تؤكد 
مما يدل  على حق كل فرد يف احلياة الكرمية ويف احلرية واألمان،

على أن وضع وسالمة املواطن املغريب ال جيب أن خيضع ألي 
لذلك نقول حنن يف التجمع  ،مزايدات من هذا الطرف أو ذاك

الوطين لألحرار بأن ظاهرة االنفالت األمين تتطلب معاجلة صارمة 
غري مرتددة رغم أن التصريح احلكومي مل يتناول األمن إال يف فرتة 

من الوثيقة  89أسطر يف الصفحة  1تش جد مقتضبة ما جتاوزا
هذه املعاجلة علينا النظر من خالهلا إىل مكامن  .اليت وزعت علينا

اآلفة ونبحث هلا عن العالج الناجع وهذا يفرضه أيضا إعادة 
النظر يف العقوبات الزجرية كما سبق وقلتم السيد رئيس احلكومة، 

ن إىل حىت تصبح رادعة وذات فعالية وحىت ال يتحول السج
 . مكان اسرتاحة بني جرمية وأخرى

ر من انتشار اجلرمية اليت دمإن املواطن املغريب جد  مت
سارت رفيقة له ومالزمة له يف الزقاق والشارع واحلي واملدرسة 

 .واجلامعة ومكان العمل ووسيلة نقله
 السيد رئيس الحكومة، 

يعيشها جعلته يرى بأن  إن هذه احلالة اليت أصبح املغريب
حلكومة ال تتعامل باحلزم والصرامة الالزمة خبصوص هذا ا

املوضوع، لذا وبدون مزايدة أيضا نطالب احلكومة من موقع 
املسؤولية أن تتحمل املسؤولية كاملة اجتاه هذه الظاهرة اليت قد 

ستيك يتتحول إىل قاعدة ال قدر اهلل إذا مل نبادر إىل توفري اللوج
تعزيز املوارد البشرية ووضع الكامل بدءا من خمافر الشرطة و 

املساطر بشكل يضمن حقوق اجلميع مبا فيها حقوق رجال 
 . األمن

هلذا حنن يف التجمع الوطين لألحرار نشجب احلملة 
املغرضة اليت تستهدف رجال وأجهزة األمن بكل أنواعه، ونقول 
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هلذه الفئة ولرجاالهتا بأننا هنا من أجل الدفاع عنهم ونطالبهم 
ابل بأن تقوم مبهامهما الدستورية والقانونية يف محاية أيضا باملق

 . أمن وسالمة الوطن واملواطن
من هذا املنطلق نطلب منكم السيد رئيس احلكومة، 

ستباقية ووضع مقاربة أمنية جديدة تراعي االعمل على إجناز خطة 
تطور اجلرمية يف املغرب، وتنوعها، وتطور املدن والساكنة مما 

جال األمن وتأهيل موارده البشرية ر ملستمر ليفرض التكوين ا
السيما على مستوى التدخل السريع لتطويق بعض األوضاع حىت 
ال تتحول إىل جتاوزات تضرب يف العمق دولة احلق والقانون، كما 
أننا ال نقبل باملقابل يف التجمع الوطين لألحرار بأن تكون احلرية 

 .جلماعةواحرتام األفراد على حساب حرية واحرتام ا
 السيد رئيس الحكومة،

إننا نريد بأن معدل اجلرمية أن يعرف مؤشره اخنفاضا، 
حتدثتم عن االنفالت أيضا هذا االنفالت جيب أال يكون دائما، 

حنن يف التجمع الوطين  ...ونريد أيضا بأن يكون للمواطن املغريب
لألحرار نريد بالنسبة للمواطن املغريب بأن حيل األمن والسالم 
بالنسبة إليه، ألنه بدون أمن وسالم ال مستقبل ألي بلد كيفما  

 .كان والسالم عليكم
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن لألغلبية السيد ، شكرا السيدة النائبة احملرتمة
النائب احملرتم عمر احجرية عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .نقطة نظام والتعادلية، تفضل السيد
 (:نقطة نظام)يكيطو النائب السيد عادل تش

السيد الرئيس، مرة أخرى يعين كنلقاو نفوسنا كنواب 
كم بأنه راه كاين مشكل يف و برملانيني مضطرين عفوا باش نذكر 

 ارجال اإلعالم، ما عندها حىت معىن جييو مع تعاملنا مع نساء و 
مرة أخرى  .واالصحافيات والصحافيني ما يلقاوش فني جيلس

 االناس هادو الظروف اللي كيجيو  نذكركم السيد الرئيس هاد

اهلل  ،مرحبا هبم ولكن األولوية دائما لرجال ونساء اإلعالم
 .جيازيكم خبري

 :رئيسالالسيد 
، أذكر بأنه األماكن املخصصة السيد النائب شكرا

للعموم موجودة، واألماكن املخصصة للصحافة موجودة، وهذه 
الكلمة  .للعمومجلسة عمومية مفتوحة لإلعالم ومفتوحة كذلك 

 .لكم السيد النائب احملرتم
عن الفريق االستقاللي للوحدة  النائب السيد عمر احجيرة

 :والتعادلية، باسم فرق األغلبية
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة البرلمانيين،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

القضية ديال األمن هي قضية مهمة وأولوية يف البالد، 
ألنه األمن هو أساس العيش، اليوم أصبح يف العامل كله خصوصا 
الدول اللي وقع فيها واحد احلركية واملغرب احلمد اهلل جتاوز هذه 

ة، أنه اليوم املسؤولية ديالكم السيد رئيس احلكوم .املرحلة بسالم
لكم  وااملرحلة القادة كيما دبروها اللي قبل منكم وسلم وادبر 

هاد  واكيف كيمكن ليكم دبر   .املغرب يف أمان وسلم وسالم
القضية وهو تقوية معنويات رجال ونساء األمن، تقوية معنويات 

بإحباط  وارجال وما نساوش نساء األمن اليوم هاد الناس كيحس
للي وقع يف مصر واللي وقع يف تونس ما بغيناش يوقع لينا حبال ا

بأنه  وا كان اهتزاز يف املعنويات ديال رجال األمن وحسيالألنه إ
واحد الطبقة اليوم كتشك يف املقدرات دياهلم غادي نوليو يف 

 .واحد الوضع اللي ما بغيناش نوصلو لو يف بالدنا
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السيد رئيس احلكومة، خاص احلكومة تعتمد واحد 
املقاربة األمنية، املقاربة األمنية خاصها آليات السياسة جديدة يف 

كروا عيلها اإلخوان اللي قبل مين منصب ا كرتوا عليها وذا راكم ذ
طق جديدة ديال األمن اخلق من ؛اآلليات اللوجيستيكية ؛الشغل

دارمية خاص اجلألنه كاين كثري من املدن اليوم اللي مازال فيها 
األساسية يف األمن وضمان  فيها البوليس، ولكن املقاربة ايوليو 

اقتصادية، -األمن والعيش الكرمي يف البالد هي مقاربة سوسيو
ال يإ ،السيد رئيس احلكومة .خاص حنرك العجلة ديال االقتصاد

ما مسعتيش أنا نبلغ ليك بأن التجار ورجال األعمال والناس كلها  
كتقول ليك احلركة واقفة وهادشي غادي خيلق مازال البطالة 

خيلق مشاكل، ألنه أساس اجلرمية يف املغرب ماشي الناس  وغادي
نش بالواجب، حاشا الناس ديال األمن عندنا يديال األمن ماقامي
 ،االحرتام والتقدير لكل اجملهودات واوصفقت وامنهم كيما وقفت

األساس يف اجلرمية هو احلاجة هو الفقر ما عندناش العصابات 
جة، وبالتايل إذا وفرنا املناخ املنظمة عندنا اجلرمية بدافع احلا

باش  ،باش الناس دخل الفلوس ،احلقيقي باش الناس تشتغل
الناس تأكل وتشرب غادي يكون عندنا نقص يف اجلرمية إن شاء 

 . اهلل
منك باش تسرع وباش  والسيد رئيس احلكومة، كنطلب

توجه من هاد اللقاء اليوم رسالة إىل كل املنعشني وإىل كل الناس 
عجلة االقتصاد باش طمأهنم الناس داخوا كثرت  واحركاللي كي

           كثر عليهم املفردات اجلديدة فساد   ،عليهم الكلمات
ديد كاين بزاف ديال األمور جديدة اجلما ندخلوش يف القاموس 

بغيناك هباد املناسبة ترسل ليهم رسالة تطمأهنم باش الناس تنوض 
كات، الناس ما بقاتش  الناس خرجوا فلوسهم من البان ،تشتغل

ما بقاتش كثيق يف بزاف ديال  ،كثيق يف اخلدمة مع الدولة الناس
وهلذا املسؤولية ديالكم السيد  ،األمور جديدة ختلطات عليها

رسالة ديال الطمأنينة ألن هاد الناس  وارئيس احلكومة باش تبعث

 أوالد وبنات املغاربة وبالتشغيل دياهلم هاد وامها اللي غادي يشغل
واقع  وانلمس اوالد وبنات املغاربة غادي تنقص اجلرمية خاصن

 يالاإلجرام واجلرمية يف العمق دياله ماشي يف اللي كيظهر ألنه إ
 ،التعليم وراه خاصنا نعاجل وابغينا فعال حناربو اجلرمية كيما قلت

 والبطالة، خاصنا نعاجل األمية خاصنا نعاجل وخاصنا نعاجل
اآلفة ديال القرقويب، وبالتايل هادشي   واملخدرات، خاصنا نعاجل
يف من رئيس احلكومة باش يعتمدها  وكل هي مقاربات كنطلب

يل حنا عاد جينا هادي عام  اغادي تقولو  ،ديدةاجلسياسة ال
هادي عام نتمناو لكم التوفيق وراه  اجيتو  ،واللي سبقونا وعالش

ه التغيري السنني واأليام متر بسرعة واملغاربة مأملني على أساس أن
يوقع وبغيناه يوقع حنا يف الفريق االستقاليل ما ميكن لينا  وخص

كل املبادرات احلكومية اللي تكون لصاحل الشعب   وإال نشجع
اللي دخل الناس الفرحة  ،اللي تطمأن الناس ،اللي توظف الناس

 .يف األسر دياهلا حنا معاكم وما ميكن لينا إال نكونو معاكم
احلكومة، كيما سبقوين اإلخوان حىت أنتما السيد رئيس 

قلتوها راه خاص كذلك يف السجون تكون إلزامية ديال التكوين  
خاصنا  ،ما كيكونش عندهم إلزامية واكثري من اجملرمني كيدخل

دو هاد املقاربة جدية ديال إلزامية التكوين، باش الناس منني زين
 أكثر باش تويل جمرمني تخترج من السجن ماشي خترج تكون

performance جمرمني عفا عليهم  واأكثر جناعة خاص خيرج
  .اهلل، بغينا الناس خترج عفا عليها اهلل يف اإلجرام

السيد رئيس احلكومة، خاصنا نفعلو القانون ديال منع 
راه حنا ما عندناش األسلحة النارية ألن  ،محل األسلحة البيضاء

 وافعلتوبغينا باش  والت العصابات كتجول بالسيوفة وبالسكاكني
مكرر ألنه اليوم راه األمن ماشي املشكل  414و 414القانون 

ماشي مشكل ديال نساء األمن هو مشكل  ،ديال رجال األمن
ديال مقاربة سياسية خاصها تعتمدها احلكومة اللي كرتأسوها 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللشكرا 
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 :رئيسالالسيد 
الكلمة دائما لألغلبية السيد  .شكرا السيد النائب احملرتم
  .تفضل مشكورايحممد مبديع رئيس الفريق احلركي فل

عن الفريق الحركي، باسم فرق  النائب السيد محمد مبديع
 :األغلبية

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
جيت معطل بواحد  أنين واالسيد رئيس احلكومة، الحظت
اللي شدين كنت   معكم، دقيقة وال جوج على اجللسة العامة

إحدى القنوات األجنبية الفضائية يف كنتفرج يف التليفزيون 
يف و وشفت داكشي اللي وقع مبصر يف اإلسكندرية ويف اإلمساعلية 

بور سعيد وتونس ويف سوريا ويف مايل وقلت احلمد اهلل على 
 .ين استقرار، احلمد هللهلل كاابالدنا، احلمد 

 ا نوهواويف البداية السيد رئيس احلكومة احملرتم البد م
ختلف مبهلا السلطات األمنية ذاللي كتبالقيمة  باجملهودات اجلبارة

املكونات دياهلا الدرك امللكي واألمن الوطين والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية اللي حافظت على نعمة األمن واالستقرار يف 

وهباد املناسبة كندعوكم  لنرتحم مجيعا على شهداء  .لبالدا
بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن  ﴿ نقراو الواجب الوطين، بسم اهلل الرمحن الرحيم 

َماِلِك َيْوِم  * الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  * اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِميَن  * الرَِّحيِم  
* اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيَم  * اَك َنْسَتِعيُن  إِي َّاَك َنْعُبُد وَإِي َّ * الدِّيِن  

ِصرَاَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضَّالِّيَن  
رب العزة عما يصفون وسالم على  كسبحانك رب ﴾ آمين

 .المرسلين والحمد هلل رب العالمين
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

اجملهودات مكنت وبشهادة املختصني من جعل  هذه
جانب والسياح، هذه اجملهودات البالد وجهة آمنة للمستثمرين األ

منعت ظهور اجلرمية املنظمة على شاكلة ما يقع يف البلدان 

شهد دائما حضورا متواصال للمصاحل نإذ أنه وهلل احلمد  .القريبة
األمنية يف كل املناطق، ومل يسجل أبدا خضوع أي من هذه 

 .ذه العصابات أو حدوث أي انفالت أمين هباهلاملناطق 
بالرغم من األحداث اللي كتشهدها  ،فحضرات السادة

فريقيا والساحل والصحراء، كما قال السيد رئيس إدول مشال 
بلد أجنيب حتذير وقال املواطنني دياله  مل يصدر عن أي ،احلكومة

احلمد هلل على هاد االستقرار وهاد األمن  .ما متشيوش املغرب
عكس ما هو موجود اآلن يف بعض الدول اجملاورة، وهذا يشكل 

عتزاز واالفتخار والقناعة الراسخة عن لالبكل تأكيد مصدر 
تبذهلا صواب هذه االختيارات، وعلى اجملهودات االستثنائية اليت 

 . املصاحل األمنية بالبالد
اجليد ألجهزتنا األمنية جعل بالدنا  ترب بأن املراسإننا نع

 فردتنعم بصفة البلد اآلمن واملستقر وجعلها تكتسي صبغة الت
والتميز باملقارنة مع دول أخرى اختارت سبيل التحكم األمين 

تقتيل  ،املبين على التدخل الوحشي ولغة الرصاص والتقتيل
واطنني خلدمة أجندة سياسية معينة، واألمثلة على ذلك واضحة امل

 . وصارخة
تقتضي  ،إن املوضوعية حضرات السيدات والسادة

مقاربة موضوع األمن بكل حكمة ومسؤولية بعيدا عن أية 
مزايدات أو مهاترات سياسية، فاألمر يتعلق بأمن البالد وبأمن 

من مؤامرات ومن املواطنني وبتحصني البالد ضد ما حيدق هبا 
فأمن البلد أكرب من أي حسابات  ،اخرتاقات ومن جرائم منظمة

أكيد أن احلرص على دولة احلق والقانون  .سياسوية ضيقة
وإذا  ،واملؤسسات تقتضي احلرص على تطبيق القانون يف مشوليته

كان املغرب سباقا إىل إقرار احلق يف احلريات مبا فيها حق 
يتعني إسناد هذه احلقوق بالقوانني  التجمهر واالحتجاج، فإنه

واحرتامها فال ميكن احتالل الشارع العام واستهداف األمالك 
العامة والشخصية حتت ذريعة احلقوق واحلريات، وإال اخنرطنا يف 
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منطق الفوضى وبالتايل فإن من املفروض هو أن تنكب احلكومة 
قضي والربملان على مأسسة وتقنني هذه احلريات بالشكل الذي ي

 .أو يفضي إىل احرتام املسؤوليات واملؤسسات
إن بالدنا ليست يف معزل عن صنوف اإلجرام واجلرمية 
مبختلف أشكاهلا وتالوينها بدءا باإلرهاب ومرورا باجلرمية املنظمة 

ما يقع يف مايل  ،برة للحدوداوغريها من أنواع اجلرائم العادية والع
اليقظة القصوى ويتطلب  ومصر وتونس وليبيا واجلزائر يتطلب منا

من احلكومة إيالء عناية خاصة للمسألة األمنية اللوجسيتيكية، 
هتمام مبواردها البشرية ومدها بالتجهيزات الضرورية، المن خالل ا

وجتفيف خمتلف منابع هذه اآلفات املشينة والقضاء على أوكارها 
وحتصني  ؛االستيالب اإلعالمي ؛البطالة ؛الفقر: وأعشاشها

ود السيما يف ظل تنامي املد اإلجرامي ببعض الدول بشمال احلد
 . فريقيا ويف دول الساحل والصحراءإ

ماهي إمكانياتكم  ،وهنا نسائلكم السيد الرئيس احملرتم
ومقاربتكم وجمهوداتكم وتصوراتكم ملد هذا اإلطار األمين الواسع 
اليت تثقل كاهله املسؤولية باملوارد البشرية واللوجيستيكية اليت 
أعددمتوها لدعم األجهزة األمنية لتقوم بعملها يف ظروف جيدة، 

  .وتقف سدا منيعا يف وجه اجلرمية حلماية البالد والعباد
نؤكد يف احلركة  ،ذا املنرب السيد الرئيس احملرتمومن ه

الشعبية بأننا سنظل يف مسؤوليتنا محاة وحراسا لقيم حقوق 
نسان رعاة ألمن البالد وراء جاللة امللك ضامن األمن اإل

شكرا السيد  ،واالستقرار وحامي حوزة البالد واملدافع عن حيادها
 .الرئيس
 :رئيسالالسيد 

ذا نراجع املدة الزمنية للفريق إ ،السيد الرئيس شكرا
الكلمة  .دقائق 5دقائق عوض  4احملرتم يف السؤال الثاين، احلركي 

تفضلوا السيد  ،للسيد فؤاد حجري عن فريق التقدم الدميقراطي
 .النائب احملرتم

، باسم عن فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد فؤاد حجير
 :فرق األغلبية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،

 زميالتي النائبات زمالئي النواب،
حييكم السيد رئيس احلكومة على أيف البداية البد أن 

املعطيات اليت تقدمتم هبا، وعلى اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة 
فاألمن كما يعلم  ،يف جمال استتباب األمن العمومي يف البالد

اجلميع هو مؤشر على مدى االستقرار السياسي واالقتصادي 
وال يسعنا هنا إال أن حنيي كذلك وبقوة اجملهودات  .واالجتماعي

اليت تقوم هبا عناصر األمن الوطين والدرك امللكي والقوات 
املساعدة والوقاية املدنية، يف فرض األمن واحرتام قواعده، 

اقتصادية والعمرانية اليت تعرفها بالدنا يف -والسيوسيفالتحوالت 
العقود األخرية وظهور ما يسمى باجلرمية العابرة للحدود عوامل 
أفرزت حتديات أمنية تستوجب جمهودات إضافية يف جمال 
مكافحة اجلرمية ومتاعب كربى لقوات أمننا العمومية مما يستوجب 

  :يف نظرنا
تعزيز القدرات املادية والبشرية املوضوعة حتت رهن  ،أوال

إشارة األجهزة األمنية كما ونوعا، والتحديث املتواصل لوسائلها 
وتعزيز احلكامة األمنية وإحكام تنسيق خمتلف التدخالت بفعالية 
وجناعة كبريتني مع السهر على احرتام مقتضيات دولة احلق 

 نسان؛ والقانون واملبادئ األساسية حلقوق اإل
تعزيز األمن خصوصا يف ضواحي املدن الكربى  ،ثانيا

وأحيائها الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتسم 
الوضع االقتصادي باهلشاشة يف أحياء ناقصة للتجهيز وجتمعات 
السكن الغري الالئق، وترتتب عنه عالقات اجتماعية متشابكة 
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واطنون التصدي هلا ومعقدة ومشاكل أمنية كثرية حياول امل
 بإمكانياهتم اخلاصة؛

معاجلة األسباب احلقيقية ملظاهر اجلرمية من خالل  ،ثالثا
حماربة البطالة خبلق فرص شغل حقيقية حىت يعود األمن للشباب، 
فاألمن املطلوب هو أمن شامل يهم اجلوانب االقتصادية 

درسة واالجتماعية والروحية، وهو ما يفرض تفعيل دور األسرة وامل
 تربية األجيال الصاعدة؛يف واجلامعة 

مراجعة السياسة اجلنائية بتشديد العقوبات على  ،رابعا
اجملرم مع التفكري يف خلق عقوبات بديلة واحلرص على اعتماد 
مواد حقوق اإلنسان يف تكوين العناصر األمنية، ألننا ال نقبل أن 

 يتعرض مواطنونا بعد اليوم للعنف يف الشارع العام؛
االعتناء بنساء ورجال األمن وضمان كرامتهم  ،خامسا

 وحتسني أوضاعهم االجتماعية؛ 
صياغة خطة استباقية وقائية جتمع بني املقاربة  ،وأخيرا

األمنية واملقاربة النفسية واالجتماعية والرتبوية ملواجهة األخطار 
 . اليت تشكلها اجلرمية باملغرب

خطط األمين ونتساءل يف هذا الصدد على حصيلة امل
، ونطلب من السيد رئيس احلكومة أن يطلعنا 8112-8168

على برناجمه يف هذا الصدد بالنسبة للمرحلة املقبلة حىت ينعم 
املواطن والزائر للمغرب بالطمأنينة وترفل البالد مبزايا االستقرار 

 .والتقدم والدميقراطية والسالم عليكم ورمحة اهلل وشكرا لكم
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن للمعارضة السيد  شكرا السيد النائب احملرتم،
 .مصطفى اجلاري باسم الفريق الدستوري، فليتفضل مشكورا

عن الفريق الدستوري، باسم  النائب السيد مصطفى الجاري
 :فرق المعارضة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 الحكومة المحترم،السيد رئيس 

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إذا كانت األرقام اليت تروجها احلكومة  ،السيد الرئيس
خبصوص وضعية األمن يف بالدنا، واليت تبوؤه مرتبة مرحية جدا 

 .فإن اإلحساس لدى املواطن بانعدام األمن يتفاقم يوما بعد يوم
اطن اليوم يشعر بأنه مهدد يف أية حلظة وأينما كان يف شوارع املو 

املدن وعلى الطرقات مبا فيها الطرق السيارة وخارج املدن، بل 
فبعض األماكن تكاد  ،باتت مدننا تعرف من اآلن جغرافية أمنية

تكون حمظورة على املواطنني خاصة يف بعض األوقات وخصوصا 
أو حىت يف الطرقات اليت خترتق األحياء الشعبية أو هوامش املدن 

اجلماعات احمللية، وبدأ العديد من املواطنني يبحثون عن وسائل 
 ،اإلحساس السيد الرئيس ،حلماية أنفسهم حبسب إمكانياهتم

بعدم األمن بدأ يتسع وجمرد الكالم عن االنفالتات األمنية أصبح 
       إننا  .هاجسا يوميا بل أضحى هذا االنفالت بدوره يوميا

ال نتحدث عن أرقام ومعدالت ولكن نتحدث عن ما نسمعه 
وتروجه الصحافة لكثري من مظاهر البشاعة واجلرمية والسرقة 

 . والنشل واالعتداءات املتكررة
السيد الرئيس، منذ زمن قليل كنا ال نتحدث عن 
اهلاجس األمين، ويف احلاضر أصبح احلديث عن اهلاجس األمين 

هاجس أمين  ،الوقت باحلكامة األمنية مطلوبا ومصحوبا يف ذات
والضربات  ةوحكامة أمنية ولذلك إذا كنا حنيي درجة اليقظة األمني

االستباقية والوقائية اليت يتميز هبا أمننا الوطين حلماية بالدنا من 
كي نثمن   ،خطر اهلجمات اإلرهابية، وهي مناسبة السيد الرئيس

عاليا جمهودات قوات األمن والدرك امللكي والقوات املساعدة 
 .على اجملهودات اجلبارة اليت يقومون هبا كي نعيش يف أمن وأمان
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درجة اليقظة األمنية فإننا يف املقابل نالحظ ارتفاع  يإذا كنا حني
 : وشيوع هذه اجلرمية مرده عدة عوامل أمهها ،يف جرائم احلق العام

عدم وضع إسرتاجتية أمنية طويلة النفس قادرة على  
التكيف مع متطلبات النمو السريع ملدننا وللحركة العمرانية اليت 

 طبعت مدننا يف السنوات األخرية؛ 
تفاقم املشاكل االجتماعية الناجتة عن البطالة : انياث 

 واهلدر املدرسي وخمتلف املظاهر األخرى؛ 
 والتأطري األمين؛ ضعف التغطية األمنية : ثالثا 
ضعف هذه التغطية حىت بالنسبة للعامل القروي : رابعا 

الذي أصبح بدوره مرتعا للجرمية، بل أصبحت اجلرائم تشكل 
  ؛ظاهرة

مث هناك ظروف االشتغال الغري الصحية والغري مرحية  
لرجال األمن والدرك امللكي والقوات املساعدة، وهي مناسبة كي 

ادية هلم وبإجياد املناخ املالئم لظروف املانطالب بتحسني 
 .لظروف اشتغاهلم

كلها عوامل السيد الرئيس تسببت يف تراجع هيبة الدولة 
لصاحل مظاهر التسيب ومظاهر االستقواء والعصيان اليت باتت 

ومعىن ذلك أنه البد من انتصار  .ذاك وأتندلع ألي سبب 
للقانون والبد للعمل يف إطار دولة احلق والقانون لتكريس الثقافة 
األمنية لدى املواطنني والبد للعمل على جتسيد كل عوامل 
االستقرار، فبالدنا ليست لديها املناعة الكافية إذ تتأثر بسرعة 

ي هلذا بعوامل أمنية وإذا كنا نرغب يف استثمار البعد السياح
البلد علينا االستثمار يف البعد األمين والسالم عيكم ورمحة اهلل 

 .تعاىل وبركاته
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن للسيد  شكرا لكم السيد النائب احملرتم،
رئيس احلكومة، فليتفضل مشكورا لإلجابة على تدخالت 

 .السيدات والسادة النواب

  :السيد عبد االله بنكيران رئيس الحكومة
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن 
 . وااله

 السيد الرئيس،
 النائبات،و معشر اإلخوة الكرام النواب البرلمانيون 

أعود للتأكيد على التنويه للمجهود اخلاص واجلبار الذي 
حىت  ،أريد أن أقول .تقوم به األجهزة املكلفة بأمن املواطنني

نوضح األمور، إن األمن يف املغرب وهلل احلمد له أسس إن شاء 
يوم من األيام أن يصبح  يفاهلل الرمحن الرحيم لن تسمح، أظن 

األسس دياله األوىل تأيت من عقيدته، . هناك انفالت أمين عام
عقيدة الشعب املغريب املنبنية على اإلسالم واليت هي اخللفية 

والرتبوية للمواطنني بصفة عامة، الذين يشعرون أن اهلل  الثقافية
سبحانه وتعاىل حرم السرقة وحرم القتل وحرم االعتداء وحرم الزنا 
واالغتصاب والفساد مبختلف معانيه، وهذا هو األساس األول 
الذي يوجد يف خلفية كل مواطن والذي حيول دون املواطنني عامة 

كما سبق يل أن . م مجيعاواجلرمية عامة دون أن حيول دوهن
إن اهلل ليزع "قول عثمان رضي اهلل عنه أن وضحت لكم 

أن األصل أن اهلل يزع بالقرآن، أن " بالسلطان ما ال يزع بالقرآن
هنالك من ال ينفع معهم حىت كالم اهلل فالبد أن يأيت السلطان 

 . لكي يؤدهبم
واألمن قبل أن يكون أمنا هو أمن سياسي وقد أشرمت إىل 

واملغرب وهلل احلمد حباه اهلل سبحانه وتعاىل بشعب له  ،لكذ
خصوصية، اخرتق هبا القرون شعبيا والصعوبات اجلمة حىت أنين 

قرن األخرية أستغرب  64خالل هذه  وأنا أراجع تاريخ املغرب
من قدرة هذا الشعب على اخرتاق القرون والصعوبات، واليت 

و ليس مبين على القوة جعلته خيتار هذا النظام السياسي الذي ه
وال على العصبية كما قال ابن خلدون، ال على عصبية القبيلة وال 
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على عصبية احلزب الوحيد  وال على عصبية السلطة واجليش، بل 
هو مبين على التوافق الواقع بني املغاربة على اختيار هذه األسرة 
الشريفة اليت تقوم أوال وقبل كل شيء بدور التحكيم بطريقة 

وهذا الشعب الذي عاش كافة  .استمرارباعي مصاحل األفراد تر 
االختالالت اليت   :االختالالت اليت عشناها خالل القرون ومنها

. سنة واليت أوصلتنا إىل الربيع العريب 11أو  51كانت يف هذه 
امسحوا يل الربيع العريب مر عندنا بسالم لكن مل يكن غري ظاهرة، 

وقات شعرنا بالتهديد يهدد بل كان ظاهرة ويف وقت من األ
جمتمعنا ككل ويهدد بنيتنا ويهدد نظامنا، ولكن االختيار 

مارس والطريقة  9السياسي الذي بادر إليه جاللة امللك يوم 
األمنية احلكيمة اليت تعاملت هبا قوات األمن مع الشارع، باعتبار 

والسالم وعدم التصرف  اأنه ال ميكن أن يكون هؤالء الناس خرجو 
على ما يشعرون به  ايحتجو لريقة عنيفة مع الناس الذين خرجوا بط
ما وجتاوب األحزاب السياسية املسؤولة والشجاعة واجلريئة ظل

واليت اختذت القرار بوضوح باملطالبة باإلصالح وعدم اجملازفة 
والنقابات واملؤسسات واهليئات مع نداء جاللة امللك  ،باالستقرار
ذي أدى إىل االنتخابات وهو الذي س الوضع وهو النفهو الذي 
 . حلكومةإىل هذه االربملان هو الذي أدى هاد،  أدى إىل

كن هننئ أنفسنا على هذه االختيارات  كلها اليت ميفإذن 
وأنا ال أريد أن أذكر البلدان األخرى  ،جعلت بالدنا متميزا

بطريقة سيئة، ألن البلدان األخرى إذا كانت اليوم تعيش مشاكل 
 نفال جيب أن يعتقد أحد أن هذه املشاكل جيب أن نتهم هبا الذي

شاءت قدرة اهلل يف إطار هذه األزمة ليتحملوا املسؤولية بل جيب 
دعاة الفكر الذي  أن ينظروا إىل السنوات الطويلة اليت كان فيها

إليه يتحكمون يف الرقاب ويتحكمون يف  ناوصل بنا إىل ما وصل
احلريات وحيرمون الناس من حقوقهم يف األموال ويتحكمون 

ويعطوهنم الشعارات على مدى سنوات وعقود طويلة أوصلت 
وإذا انفجر شيئ يا معشر اإلخوة الكرام   ،الشعوب إىل االنفجار

إذا انفجر شيء  ،نة مع مصر وتونس وغريهاإذا كنتم تريدون املقار 
هل اشرحوا يل إذا وقع انفجار يف بيت أي أحد منكم هل يف 

إن ما وقع  ؟حلظة واحدة تعود و تلم عناصر االنفجار وتصححها
لن يقع يف بالدنا ولن يقع إن شاء اهلل الرمحن الرحيم، ألن دولتنا 

يس فىل تندولة عاقلة وحىت وإن كانت تقع أزمات كانت تسعى إ
تلك األزمات بطرق خمتلفة وملا جاء نصيبنا من الربيع العريب 

كرئيس  تعاملت معه دولتنا وأحزابنا السياسية وأنا أتصرف هنا
حكومة وليس كرئيس حزب سياسي فقط فإن هذه الطريقة هي 

استقرارنا واستقرارنا هو أوال وقبل كل شيء لنا اليت ضمنت 
ون تفاصيل اجلهود اليت تقوم هبا استقرار حدودنا ورمبا ال تعرف

القوات املسلحة امللكية، باإلضافة إىل كافة اهليئات اليت ذكرناها 
ها، ئمرة ووقفنا هلا وصفقنا هلا وقرأنا الفاحتة على شهدا نأكثر م

حلفاظ على أمن البلد حبيث يف يف االقوات املسلحة امللكية 
ى حدودنا وهلل منطقة مضطربة خيرتقها اإلرهاب ذهابا وإيابا تبق

اإلرهاب ولكن كذلك متحكمة من ليس فقط آمنة احلمد آمنة و 
يف اهلجرة غري الشرعية ويف التهريب ويف املخدرات نسبيا كل هذا 

نتأمل ملا نعم حنن نشعر و ، نعيشه يف حدود يف املغرب وهلل احلمد
تقولون كلكم نوهتم باهليئات اليت تقوم على األمن وال ميكن أن 

كم هبا هو التنويه بأشخاصها فقط، الشك أنه  يكون تنويه
تنويه برجاهلا هو ذلك كالشك  كذلك تنويه بسياستها 

ها، ال شك أن هذا التنويه كذلك وعلى رأس اجلميع يومبسؤول
جاللة امللك الذي مسؤوليته على الدولة عموما وعلى القضايا 

 ألنه قضية هااالسرتاتيجية جتعل كذلك األمن يدخل في
 . ةاسرتاتيجي

فهذا كله حىت ال نبالغ وإن كنا طبعا بطبيعة احلال اليوم 
     هنالك نوع من اجلرأة عند بعض األشخاص أو اجملموعات، 

سببه الفقر وإن كان  وندعي أن هذاوال ميكن اليوم أن نأيت هنا 
وإن كان سببه اهلشاشة فإنه مع ذلك البد أن يعلم  ،سببه الفقر
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الطريق مقطوع، وأنه ال ميكن االحتجاج على  ااملواطن بأن هذ
عتداء على املوطنني، الفقر واهلشاشة هذا الالفقر واهلشاشة با

لو و نقو و يوال ميكن جن ،ماشي حاجة اللي جابتها احلكومة
لحكومة كل ما يقع بصفة عامة من رجال األمن جيد وحنن ننوه ل
يف؟ نقول لرجال األمن ونقول للحكومة أنت املسؤولة ك ،كب

احلكومة شيء متضامن، وهي املسؤولة رمسيا عن أمن الوطن حتت 
مسؤولية جاللة امللك، وإذا كنا ننوه فيجب أن ننوه باجلميع وإذا  

     خذ مبقدار العدل وباملنطق وجيب أن ؤا، جيب أن نخذؤانكنا 
غري  او يامسحوا يل هذه الصورة اللي عطيت ،ال نفزع املواطنني

ه قالوه بعض اإلخوان اد الشي ر اصحيحة، احلمد هلل وه
يبقى حذر ويرد البال  ،املتدخلني، املغرب خصو يبقى يقظ

وحيظي، ولكن الوضع دياله ال ميكن ألنه جيب أن يقارن ما يقارن 
جيب أن نقارن بالدول املشاهبة لنا  ،جيب أن نقارن ما هو متقارن

اسا إىل والقريبة منا، واجلميع اليوم يثين على الوضع يف املغرب قي
 . ما هو موجود فال جيب أن تظلم احلكومة

األمن أيها اإلخوة الكرام قضية عدل اجتماعي، البد أن 
نعرتف أنه خالل السنوات املاضية وأنا لست من الذين ينكرون 

إذا كان هنالك شخص نوه برجال األمن وبالدور . امسحوا يل
ا يف هذه الذي قاموا به ومها كنعتقد ما غينكروش هاد الشي رمسي

القبة عبد اإلله بنكريان حىت كتبت الصحف مل يدافع عنهم فيما 
     أنا  ،الصحف اسبق، شخص مبثل هذه الطريقة ارجعوا تقراو 

نتظرتش سؤال شهري باش جيي وبعد ماخصناش يكون بيناتنا اما 
املزايدة ولكن البد نعرتفو أنه واحد العدد ديال الناس تركوا 

. حولون إىل االعتداء على بعضهم البعضألنفسهم مما جعلهم يت
فال بد من العمل على إقامة عدل اجتماعي داخل الوطن، أنا 
مازلت أتساءل يعين كيف يعقل ويقبل يف بلد مثل املغرب أن 
يكون هذا التفاوت وامسحوا يل بني األغنياء والفقراء، بني 

البادية املوظفني الساميني والغري املوظفني الساميني وبني الناس يف 

هذه بعض األمور ماشي أنا . ويف املدينة وهذا سوف نرجع إليه
اللي درهتا ولكن اليوم ما كنكرش املسؤولية ديايل وأنا ما كنكرش 

الناس اللي كانت خري ولكن ماشي   ااألعمال السابقة اللي عملو 
يكون من غ هذا. كلشي احلكومة ديايل وأنا اللي مسؤول عليها

ما غنكونوش و ق ئبول وما غيكونش الالظلم وما غيكونش مق
غنكونوا كنضحكوا على اجملتمع وهذا أنا ما غنسامهش  ،معقولني

فيه كنتحمل مسؤولييت كاملة، اليوم أنا مسؤول ولكن ماشي 
انتهى ...غادي حنل كل املشاكل يف سنة واحدة ال تنتظروا هذا

 .اهلل يهديكم ...الوقت؟
 :رئيسالالسيد 

ننتقل اآلن إىل مناقشة احملور الثاين املتعلق  نشكرا، إذ
 5 ،دقائق ألداء الصالة 5نرفع اجللسة  نإذ...باالسرتاتيجية

 .دقائق
 :رئيسالالسيد 

تفضلوا السيدات والسادة النواب التحقوا باملقاعد 
واين، تفضلوا السيد رئيس غادي ننطلقوا بعد بضعة ث. ديالكم
 .ننتقل اآلن ...احلكومة

 .الرحمن الرحيمبسم اهلل 
 نستأنف أشغال الجلسة، 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السيدة  الوزيرة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ننتقل إىل مناقشة احملور الثاين واملتعلق باالسرتاتيجية 
احلكومية لتنمية العامل القروي، تقدمت به فرق وجمموعات 

الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم خليل الصديقي ليطرح . بيةاألغل
 .السؤال باسم فرق وجمموعات األغلبية فليتفضل مشكورا
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عن الفريق الحركي، باسم فرق  النائب السيد خليل الصديقي
 :األغلبية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أسائلكم السيد رئيس احلكومة باسم فريق 
وجمموعة األغلبية حول اسرتاتيجية احلكومة لتنمية العامل القروي، 

برناجمها على وضع خمطط ويف هذا اإلطار التزمت احلكومة يف 
مندمج لتنمية املناطق القروية والرفع من قدراهتا على إنتاج الثروات 
واستثمار قدراهتا االقتصادية والفالحية والغري الفالحية، وكذا 

فما هي . حتقيق العدالة الرتابية وحماربة اإلقصاء والتهميش
عامل مضامني وتوجهات واختيارات هذا املخطط املندمج لتنمية ال

 .وماهي التدابري املتخذة لتنفيذ هذا املخطط؟ شكرا ؟القروي
 :رئيسالالسيد 

الكلمة لكم السيد رئيس  ،شكرا للسيد النائب احملرتم
 .احلكومة لإلجابة على السؤال

 :السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 النائبات المحترمات،و السادة النواب المحترمون 

أشكركم مرة أخرى على هاذ السؤال اللي غيسمح لينا 
باش نتكلمو شوية على املناطق القروية واجلبلية باعتبار األمهية 
دياهلا وباعتبار أنه رمبا جاز لنا أن نعرتف من البداية أهنا مناطق 
مل تنل نصيبها على األقل يف إطار التوازن كما ذكرت يف السؤال 

بغيت نقول بأن احلكومة فعال ملتزمة بتنفيذ خمطط و  .قالساب
لتنمية املناطق القروية، ولكن السبب ديال الوضعية احلالية اللي 

املقاربات قطاعية مبعىن  تدفعت هلاذ السؤال هو أنه حلد اآلن بقي
آخر أنه التعليم كان عندو مقاربة والتجهيز كان عندو مقاربة 

ن مل يكن هنالك التقائية تسمح واألمن كان عندو مقاربة، ولك
بتنسيق هذه املقاربات حىت تعطي مجيعا النتيجة، ألنه مثال إيال 
          دريت املدرسة وما درتيلهاش الطريق ويال دريت املدرسة 
    وما درتيلهاش احلاجيات اللي كتمشي معها مثال كاملراحيض 

ال دريت وال إيال درتيها وما درتيلهاش اللي يهتم هبا وال إي
الطبيب وال إال دريت املستوصف  املستوصف وما فكرتيش يعين يف

وما درتيلوش الطريق، فتكون النتيجة أنه رغم اجلهود اجلبارة اليت 
بذلتها الدولة يف هاذ املراحل السابقة ماشي ما عطاتش نتيجة 

  .ت نتيجة ولكن هذه النتيجة ال تصل إىل ما كنا نرجوهاعط
مج اليت استهدفت بالنسبة فإن الربا ،ومع ذلك

سنة يعين العامل  51للحكومات السابقة على مدى أكثر من 
 : القروي مل تكن سهلة، ونريد أن نذكر هنا مبا يلي

  9511فك العزلة عن العامل القروي فقد مت إجناز  ،أوال 
كلم من الطرق اخلاصة بالعامل القروي، مما رفع نسبة الولوج إىل 

  ؛ماشي سهلة % 85قية ا، ب% 15
ولكن دعم البنيات التحتية وتأهيل اجملال القروي  

بالكهرباء اآلن رمبا مل يبق من الدواوير اليت مل يصل إليها 
  ؛واملاء الصاحل للشرب % 61الكهرباء إال حوايل 

املراكز الصحية و تعزيز اخلدمات االجتماعية كاملدارس  
ي اجلماعية تعبئة األراض ؛سكنيةالتجزئات الودور للوالدة و 

إلجناز املشاريع االستثمارية وتسهيل الولوج إىل التمويل البنكي، 
  ؛كل هذا بطبيعة احلال مل يكن فيما سبق

إعادة تأهيل الغابات وحتسني املراعي الغابوية وتنظيم  
ألف شجرية من الزيتون  111الرعي وتوزيع األغراس ما يناهز 
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احلد  ؛ألحواض املائيةواللوز سنويا على الفالحني خاصة بأعايل ا
من االجنراف وتنمية إنتاجية األراضي وتوزيع خاليا النحل حنو 

آالف يف السنة باملناطق اجملاورة للغابات لتنويع مداخل  1
  ؛الساكنة وتسهيل اللقاح بالنسبة لألشجار املثمرة

املخطط األخضر هاذ املشروع اجلبار الذي يقوده جاللة  
وليتها فيه وخاصة الشق املتعلق امللك وتقوم احلكومة مبسؤ 

مشروع هتم  469بالفالحة التضامنية، إذ مت الشروع يف إجناز 
استبدال زراعة احلبوب بزراعات أكثر إنتاجا وتشغل اليد العاملة  
كاألشجار املثمرة وتكثيف اإلنتاج والعناية باملنتوجات اجملالية 

من  % 52واحمللية وتثمينها بشكل أفضل ومتثل هذه املشاريع 
، وفهاذ التقدم احلمد هلل اإلجيايب، 8181تلك املربجمة يف أفق 

ألف  116مليار درهم لفائدة  61.4وسيتم تعبئة ما يناهز 
ألف هكتار ومن ضمن املشاريع  166مستفيد على مساحة 

، 8164مشروع ستنطلق يف غضون سنة  668املربجمة 
ألف  41مليار درهم لفائدة  6.18باستثمار إمجايل قدره 

  ؛مستفيد من الوسط القروي
البدء يف إجناز برامج تنمية الواحات ومناطق األركان اليت  

هتم جتديد الواحات وغابات األركان وحتسني جودة املغروسات 
وتثمني املنتوجات وتشجيع تروجيها وهاذ املشروع هذا من 

د املليار ديال الدرهم ماشي  4رصدت له  8161و 8164
 ؛ أرقام سهلة

أن االهتمام بالعامل القروي عرف انطالقة جديدة كما  
إىل  ةدفااهلمن خالل برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

حتسني ولوج السكان للخدمات األساسية كالصحة والتعليم 
  ؛والكهرباء واملاء الصاحل للشرب

  ؛دعم التنشيط االجتماعي والثقايف واالقتصادي 
  ؛حماربة الفقر 
  ؛قاعدة استهداف اجلماعات القرويةتوسيع  

  514نتمي ل تدوار  4411التأهيل الرتايب بالنسبة ل  
اجلماعة يف جماالت الطرق واملاء الصاحل للشرب والكهرباء 

، وهاد الربنامج ...واخلدمات املرتبطة والتعليم والصحة إىل آخره
 .ديال املليار ديال الدرهم 5إقليما حبوايل  88يهم 

إلطار املؤسسايت احلكومة صارت فيما كان فيما خيص ا
تكوين جلنة وزارية يعين يرأسها رئيس احلكومة  ،مقررا سابقا

بالنسبة  سكرتاريةوتأسيس مديرية يف وزارة الفالحة لتقوم بدور 
وفيما خيص الدعم املادي خاص هباد اللجنة هادي  .هلذه اللجنة

الدرهم هاد  ديال املليار ديال 8اللي كيرتأسها رئيس احلكومة 
مليون درهم مث ارتفعت ملليار درهم،  511السنة بعد ما كانت 

 . ديال املليار ديال الدرهم 8وهاد العام وصالت ل 
إخويت الكرام يعين إن شاء اهلل معشر كل هذه اجلهود 

الرمحن الرحيم من خالهلا سوف نتمكن من ضمان توجيه اجلهود 
راف على مستوى احلكومة للعامل القروي، والتنسيق بينها على إش

من خالل جمموعة من الوزراء املعنيني بالتدخل املباشر يف اجملال، 
 .ومن خالل رئاسة رئيس احلكومة الذي هو اآلمر بالصرف

وأخريا فإن احلكومة ستعجل باعتماد اسرتاتيجية مندجمة 
لتنمية العامل القروي واملناطق اجلبلية من خالل جلنة وزارية حمدثة،  

حرص على اعتماد مساطر واضحة متكن من انتقاء كما ست
املشاريع اليت ستحظى بتمويل صندوق التنمية العامل القروي 
واملناطق اجلبلية من أجل توجيه أفضل لتدخالته وفق برنامج 

لصرف هلذا باتوظيفية حمددة بإشراف رئيس احلكومة اآلمر 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته. الصندوق

 :رئيسالالسيد 
الكلمة منر اآلن إىل  .شكرا السيد الرئيس احلكومة

املناقشة، الكلمة لألغلبية السيد النائب احملرتم مجال املسعودي 
 .تفضل مشكورافليعن فريق العدالة والتنمية 
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عن فريق العدالة والتنمية،  النائب السيد جمال المسعودي
 :باسم فرق األغلبية
الرحيم والصالة والسالم على آله وصحبه بسم اهلل الرحمن 

 .أجمعين
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
اخلري حنمد اهلل هاد أمطار بداية وحنن نعيش أجواء 

سبحانه وتعاىل أن أنزل علينا هاته األمطار وحنن نناقش حمور 
 سبحانه وتعاىل أن ينفع هبا ساكنة اهللسأل ن ،التنمية القروية

مث البد أن نعرب عن  .العامل القروي عموما والفالحة خصوصا
تقديرنا واالمتنان ديالنا للجهود اليت تبذلوهنا كحكومة للنهوض 
 بالعامل القروي ونقدر كذلك اإلرادة السياسية القوية اليت تعربون

 تعكسها ها للتصدي لالختالالت اهليكلية العميقة، اليتعن
مستويات الفقر واهلشاشة بالعامل القروي، كما نثمن كذلك 
التوجه التنموي االجتماعي التضامين الذي تبنيتموه يف قانون 

وذلك بتخصيص اعتمادات مالية مهمة  8164املالية ديال سنة 
لصندوق التنمية القروية ومبادرتكم كذلك يف وضع مؤسسات 

 .فيذ اسرتاتيجية مندجمةاليت سيعاد إليها بلورة وتتبع تن
السيد رئيس احلكومة، فيما خيص هاد الصندوق بالذات 
وأنتم كما ذكرمت اآلمر بالصرف نتمىن من خالل اللجنة اليت 
سرتأسوهنا باش تكون واحد املتابعة فيما خيص صرف امليزانية 
ديال هاد الصندوق حىت تصل إىل مبتغاها وإىل هدفها 

بادرة ديالكم يف الشروع يف إجناز كما نثمن كذلك امل  .األساسي
جمموعة من الربامج التنموية كتنمية املناطق الغابوية وتنمية 

 .الواحات ومناطق أركان

السيد رئيس احلكومة، على الرغم من األمهية ديال 
اإلمكانات واملؤهالت الطبيعية واالقتصادية والبشرية اليت يتوفر 

ه لألسف الشديد ويف يعين عليها العامل القروي، إال أنه نالحظ أن
اجلميع على  هبعد مرور عقود مضت، الزال األثر الذي ينتظر 

نش، اد األثر مازال مبااملواطن الساكن بالعامل القروي الزال ه
ولذلك السيد الرئيس احلكومة نتمىن من خالل ما ذكرمتوه اآلن 
فعال أن يكون أثر لكل هاته االسرتاتيجيات ولكل هاته التدابري، 

نه لألسف الشديد يعيش العامل القروي على هامش كل أل
التحوالت اليت عرفها املغرب ونتج عن ذلك تعميق الفوارق 
االجتماعية وتعميق اهلوة بني املدن والقرى، وال ندري أين تنتهي 

 . املدينة وأين تبدأ القرية
أن نؤكد لكم أن  كذلك  لسيد الرئيس احلكومة، نريدا

يس هو قضية احلكومة فقط، بل هو مشروع تنمية العامل القروي ل
 ،وهيئات منتخبة ،اجلميع حكومة هجمتمعي جيب أن ينخرط في

 .  وجمتمع مديننيفاعلني اقتصادي
 يفالسيد الرئيس احلكومة، كذلك ال بد أن نشري أن 

د االسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا الدولة، صرفت أموال اخالل ه
د اهفعال ن األوان باش آعلى برامج متعددة، ولذلك  ةومبالغ كثري 

كرت قبل قليل أن تصل إىل املواطن ذ األموال اليت صرفت كما 
الذي حيتاجها فعال والذي يستحقها ويعيش يف وضعية مزرية، 
وهنا تأيت القضية ديال االسرتاتيجيات اليت تعتمدوهنا يف مقاربة 

 . قق النتائج املتوخاةاندماجية والتقائية تكاملية حىت فعال حت
السيد الرئيس احلكومة، فيما خيص املبادرة أو املرسوم 
الذي وضعتموه فيما خيص املؤسسة ديال املديرية املركزية للتنمية 
القروية ونتمىن باش تكون حنا إحداث واحد الوكالة ألن نظرا 

تقائية مع خمتلف القطاعات أن تكون هناك وكالة تشرف على للال
 . ليةهاته العم
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 :رئيسالالسيد 
الكلمة  .انتهى الوقت شكرا ،شكرا السيد الرئيس احملرتم

اآلن للمعارضة السيد النائب احملرتم سي أمحد التهامي عن فريق 
  .يتفضل مشكورافلاألصالة واملعاصرة 

عن فريق األصالة والمعاصرة،  النائب السيد أحمد التهامي
 :باسم فرق المعارضة 

 الرئيس،السيد  شكرا
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 . المرسلين
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء،
  النواب المحترمون،و السيدات والسادة النائبات 

نسائلكم اليوم يف إطار  ،السيد الرئيس احلكومة احملرتم
د الصفة  االشهرية، وهبد الوترية اهبالسياسة العامة باألسئلة املتعلقة 

نا على داك ا لأنكم تكلمو  ،و السيد الرئيس احلكومةانتمنتكنا 
 ؛اسبانيا ؛للمملكة املغربية :الداخلية وزراءاللقاء اللي عقدوه 

كون ب ،استقرار، نظرا لكون بالدنا بلد بالدنا يف الربتغالو فرنسا 
تسريح  واحد الوثيقة امسها أاللي نشقيم و و  ةبالدنا بلد دميقراطي

و أنكم دجموه يف اكنتمن  ،الرباط ذات املضمون األمين الواضح كنا
التصور ديالكم وما يبقاشي املراقبة األمنية والتصور األمين حمدود 

 . جدا يف اجلرائم البسيطة واجلسدية
د السؤال اللي االسيد الرئيس احلكومة، فيما يتعلق هب
، كاين مواجهة تندخلو فيه نذكركم الصحافة اليوم تطرقت ليها

سيمة وغريها وقوات األمن احل من إقليمعنيفة بني سكان املناطق 
د املوجهة كتبني بامللموس على أن افيما يتعلق بزراعة الكيف، ه

إشكالية تنمية العامل القروي إشكالية معقدة، وإشكالية فيها بعد 
فيها بعد أمين يف نفس الوقت وتتعكس مع األسف فشل و تنموي 

ألنه  .العمومية املتبعة يف هاد اجملال حلد اآلنالسياسات 

ماستطعناش فقط أننا نبينو على أنه الزراعة ديال الكيف عندها 
أوروبا وأمريكا ماشي هو املدلول اللي عندنا  يف مدلول يف الغرب

يف املغرب، مها عندهم سلعة تستهلك يعين مرخص هبا إىل غري 
املرحلة  منثنا زال يف منطق احلظر كيما ور احنا مو ذلك، 

االستعمارية وكنا كنتمناو أن يوقع انفتاح يف هاد اجملال ويف إطار 
  .التنمية واالهتمام بالعامل القروي

العامل  هأنعلى كذلك أيضا من الوقائع اللي كتبني 
القروي كيعرف واحد اخلصاص كبري فيما يتعلق باملسألة األمنية 

ألف واحد مهدد  21أنه يف دواوير الكيش مبراكش وشيشاوة 
بالرتحيل بسبب إشكالية األرض وتعامل اإلدارة معهم، وهذا من 

نطلبو اهلل أهنا يتم  ،األسباب العميقة املشاكل ستأيت فيما بعد
سألة األمنية ال ختتلف عن املسألة التنموية هلذا امل .التحكم فيها

 ،وخاصة يف اجملال القروي، هلذا نعتقد السيد رئيس احلكومة احملرتم
أن مسألة األمن احلقيقي هي مسألة أوال هي تصور شامل ماشي 

هو  ،هو األمن القضائي ،هو األمن القانوين ،جزئي أو مصغر
يف جوانب معينة األمن االجتماعي، وال جيب اختزال األمر فقط 

  .من جرائم الدم
املسألة األخرى هو أن خالفا ملا قلته السيد رئيس 

ديالكم غري  اتأن اجلرمية ترتفع واإلحصائي ،حملرتمااحلكومة 
ألنه يف علم اإلجرام السيد رئيس احلكومة احملرتم   ؟دقيقة، عالش

كاين واحد احلاجة امسها الرقم األسود اللي كيعكس الفرق بني 
وقع يف اجملتمع عرفناها وال معرفناهاش كتائم كلها كيما  اجلر 

اجلرمية اللي عرفها املصاحل األمنية والقضائية، هداك د واحلجم 
هاد الشيء اللي قلتوا لنا يف األرقام  واضفت يالالرقم األسود إ
أنه احلجم يفوق ما صرحتم به السيد رئيس  االرمسية غتلقاو 
ة يف انتشار واجلرمية هي النتيجة ماشي هلذا فاجلرمي .احلكومة احملرتم

سياسات عمومية واختالالت يف اجملال األمين ، نتيجة آش؟ سبب
فلهذا جيب االعتناء  ...واالقتصادي والعمراين إىل غري ذلك
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بغينا نقضيو على اجلرمية فعال  يالية إو بالسياسات العمومية التنم
ندو دور يف وهنا احلمد هلل حنا بلد إسالمي صحيح، واإلسالم ع

ولكن ماشي هو السبب ألن  ...تربيتنا يف حياتنا إىل غري ذلك
الدول غري خص اجلرمية يف مستوى معني، وإال مفهوم املخالفة 

إسالمية يكون فيها اجلرمية يعين متفاقمة بينما اليابان هي أقل 
إذن كاين  ،لجرمية يف العامل وهي ماشي دولة إسالميةلحجم 

ة التنمية البشرية هي اللي كتلعب هاد سياسات عمومية تنموي
هلذا  تنقولو السيد رئيس احلكومة يف إطار التنمية  ،الدور هذا

بصورة عامة على أنه كاين نقص خطري فيما يتعلق باملوارد البشرية 
السيد رئيس احلكومة والشرطي جوج  ،واملوارد املادية ديال األمن

عام غادي يقوم هباد بذلة ثقيلة وصباط يف الالواحد و القمايج د 
صباط  ،القمايجد هادي هي احلصة ديالو جوج   ؟الدور هذا

يعين  15وال  11عندنا . هبادوبذلة ثقيلة يف العام، ال ماشي 
املغاربة غادي نوفرو ليهم د مليون  45واش  ،ألف رجل أمن

دود، ال إذن امليزانية جيب أن تراجع وبشكل احملاألمن هباد العدد 
كان عندنا إرادة حقيقية أننا نعاجلو الظاهرة اإلجرامية   يالجذري إ

ديالو  51يف بالدنا وبطبيعة احلال الدستور تيفرض يف الفصل 
واحد املفهوم جديد اللي هو احلكامة األمنية أي تدبري 

الرؤية العميقة القائمة على التنمية  ؛الرؤية املندجمة ؛اسرتاتيجي
د اتكون هب هاياسة اللي بغيناد الساه .د الظاهرةادو من هباش حن

اشي تبتعد عن واحد املرجعية مهمة يف بالدنا هاملفهوم هذا خمص
الدستور اللي هي مرجعية هيئة اإلنصاف واملصاحلة  حىت اعتمدها

 .وتوصية دياهلا
كم السيد الرئيس احلكومة، على أن قول ،ا القولذهلو 

غري صحيح بل هذا  ،املقاربة األمنية بكالتوجه الليربايل يعين ير 
بالعكس مبزيد من احلريات مبزيد من الدميقراطية ميكن أن نعاجل 
هذا املوضوع ونتغلب على الظواهر حبال القضية ديال العنف 

طالب الفيزازي رمحة الحنا شفنا الفيزازي  ،اإليديولوجي يف اجلامعة

اهلل عليه كيفاش أسلم الروح نتيجة اإلرهاب يف اجلامعة، شفنا  
ه حالة ذاخلندق ماشي حىت الواد هداها عرائش طفلة كذلك يف ال

  هلذا .د الشياصوش يكون هاخا ه مار  ؟ية يف العامل القرويتنمال
وال أمن بدون سياسة عمومية  ،كنقولو ال أمن بدون إمكانيات

العامل  هاد تنلقاو يف شآتنموية ناجعة وخاصة يف العامل القروي، 
أوال تنلقاو العامل القروي  ؟القروي السيد رئيس احلكومة احملرتم

نش واحد الرؤية مندجمة إلشكالية التنمية يف العامل القروي، امكي
اإلسكان  ؛التعليم والعامل القروي ؛عندنا الصحة والعامل القروي

والعامل القروي كأنه العامل القروي هو فقط ذاك امللح اللي كنديرو 
ال هذا  ،معينةيف هناية املطاف باش نعطويه واحد الطعم لسياسة 

ا العامل القروي جيب أن يكون موضوع سياسة ورؤية ذمغلوط، هل
د االندماج اويف همندجمة، اسرتاتيجية عميقة بعيدة املدى مندجمة، 

بطبيعة احلال على األقل كنحققو واحد النوع من املصاحلة 
يف السياسية و احلقوقية وغريها  اتيف زمن املصاحل ااحلقيقية، وحن
وإال قد نبقى يف  ،ملصاحلة مع العامل القرويات ازمن املصاحل

منطق عقاب هذا العامل القروي رمبا ألنه متشبث بثوابت األمة 
ه ذه ،القبيل ذامن هحاجة من امللكية والدين اإلسالمي وال شي 

 . جوابليها لقاش نطرحها متكنتساؤالت غري  
أن هذا  ،السيد الرئيس احلكومة احملرتم وهلذا كنقرتح

قرتحو يف فريق نوت ،مل القروي يكون موضوع اهتمام مركزالعا
مؤسسة خاصة وزارة خاصة  لو أوال تكون :األصالة واملعاصرة

اش تستطع تبين سياسة عمومية مندجمة كانت ببالعامل القروي 
جزء من تسمية وزارة الفالحة والتنمية القروية سقطت من التنمية 

  ؛الفالحية
امل القروي صحيح كاين د العااملسألة األخرى أن ه

د املبالغ  امليون ومليار مليار ونصف ه 511صندوق وتزاد فيه 
كلها غري كافية ألنه مشاكل العامل القروي مشاكل كبرية وكبرية 

ها كتجي و رصدند املبالغ اللي كاوه ،د النسباجدا وتفوق ه
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واحد النوع من اجلود ماشي كسياسة عمومية واضحة  حبال
  ؛وعندها أهداف وبرامج ومراحل وتنتظر نتائج وتدقيقات

هو أننا يف  ،االقرتاح األخري السيد الرئيس احلكومة احملرتم
مناقشة  خالل هنا أنلدوا االقرتاح ديادفريق األصالة واملعاصرة وتنج

من االستثمار  % 61ل مشروع القانون املايل قدمنا اقرتاح تيقو 
نديروها يف العامل القروي  % 61مليار  621 اكالعمومي د

 كان عندنا يالد الدور الكامل إاغادي تقوم هبو ونعطيوها للوزارة 
فعال إرادة حقيقية أننا هنضو بالعامل القروي وحينذاك غادي  

غادي هنتمو  ؛هنتمو باملرأة القروية يف األوضاع املرتدية دياهلا
باهلدر املدرسي إىل  ؛بفك العزلة ؛غادي هنتمو باملدرسة ؛اببالشب

وبالتايل ميكن  ،غري ذلك من اآلفات اليت يعاين منها العامل القروي
أن نقول أن فعال وضعنا سكة العامل القروي على الطريق 
الصحيح وحققنا فعال املصاحلة وإنصاف العامل القروي وودعنا 

 .األمة وشكرا منطق العقاب رمبا لتمسكه بثوابت
 :رئيسالالسيد 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لألغلبية، 
السيدة النائبة احملرتمة كنزة الغايل عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية
عن الفريق االستقاللي للوحدة  النائبة السيدة كنزة الغالي

 :والتعادلية، باسم فرق األغلبية
الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن 

 .المرسلين
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة، 
 السيدة والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يف البداية السيد رئيس احلكومة، ال يسعنا إال أن نثمن 
اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة وال يسعنا إال أن نكون من 

ولكن هذا كذلك ال ينفي أن  ،والداعني إىل تقويتهااملنوهني 
نسجل معا بعض املالحظات وبعض االختالالت اليت ميكن أن 

حينما نتكلم عن العامل القروي هنا سأتكلم عن  .نتجاوزها
     اجلهات أو املناطق املهمشة، وكذلك عن املناطق اجلبلية واليت 

   عليه بالفرنسيةال ميكن أن تنشأ جبانبها ما ميكن أن يصطلح 
les villes satellites  ، هذا يبقى هنا خيلق مشكال كبريا

جاء املخطط األخضر أكيد بأشياء مجيلة جدا  ،بالنسبة للتشغيل
وبتقوية كذلك الشغل، ولكن هذا ال يصل إىل الفالح الصغري 

نقول كذلك بأنه هناك  ،% 25أو  21الذي يشكل تقريبا 
تعترب لدعم هذه الفئات حبال التشجري املشاريع اليت هي ميكن أن 

واألشجار املثمرة إىل غري ذلك ولكن نقول بأن الفالح الصغري 
هكتارات وكنعطيوه باش يزرع  5أو  1منني كيكون عندو داك 

العام الثاين مث   ،طول املدة كيصرب العام األولتالزيتون وغريها ك
ن رمبا كيطلق عليها املعيزات دياله أو شي حاجة فمكينتظرش أل

هذا كنتصورو بأنه كينتقص الواحد النوع ديال الدراسات اللي  
  .بعض املشاريع ةوتشوف كذلك جناع ىكيمكن تدرس اجلدو 

وهناك أيضا نتحدث عن غياب املراكز ديال اإلصالح 
الزراعي أو اإلرشاد الفالحي، هاد املراكز اإلرشاد الفالحي اللي  

لفالح الصغري اللي كانت كتقوم بدورها اآلن كيوجد راسو ا
معندوش اإلمكانيات باش يقوم بدراسات على أن كاين واحد 

على الفالحة املغربية  ةالفريوسات أصبحت دخيلد اجملموعة 
  .مكيعرفش يتعامل معاها مما يعرضها لإلتالف

لغياب اوهناك كذلك نقطة أخرى تنلمسو رمبا واحد 
ائية يف املغرب، ديال واحد الرؤية واضحة فيما يتعلق بالسياسة امل

كنعرفو بأن سد بنجعرة اللي كاين هو يف إفريقيا أو رمبا من أكرب 
السدود يف مشال إفريقيا كان خاص تبىن عليه واحد اجملموعة ديال 

  لية، واليت ال نرى هلا ركزة، مث كذلك واحد اجملموعة تالبحريات ال
وحنا السدود اآلن كتعاين من واحد النسبة كبرية ديال التوحل د 
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نقولو أو حنا كنطالبو باش تكون خصنا يف الفريق االستقاليل 
عندنا واحد الطرق السيارة املائية، يعين مثال من الشمال يهبطوا 
للحوض ديال سايس من الغرب متشي لشيشاوة وسوس ماسة 

ألف هكتار حىت ولو طيح  611 ايمكنا نسقيو غدرعة وهذا 
بالنسبة كذلك إذا   .فقط واحد الشهر بالنسبة للمغرب ءشتاال

 ،تطلب باش يكون هناك واحد احملطات نوويةككانت هناك دول  
يمكن هلا  غية اللي ئحنا كنقولو خاصنا تكون عندنا حمطات ما

 .كذلك تصفي حتلي مياه البحر وتصفي املياه العادمة
      و على البنية السفلى يالسيد رئيس احلكومة، تكلمت

فيها من اجتهادات وهذا شيء مجيل أو البنية التحتية وما مت 
جدا، إال أننا حينما نتكلم عن مد العامل القروي بالكهرباء  

ش الكهرباء اآلن االلي بقات معنده %61 كنقولو داك
      اجلماعات القروية عاجزة معندهاش مداخيل وبعض املرات 

  ،ميكنلهاش تقوم بشراكة باش ميكن توصلها هاد الكهرباءا م
شاء اهلل تكون  خاصنا إن راهPNER ديال  كذلك املشروع

هناك واحد اجلزء الثالث ألن أكيد تصوبات هناك واحد اجملموعة 
      م تصور طرف ممهمة من التدابري ولكن كذلك جيب أن نت

أو نقطة ثالثة، النهوض بالعامل القروي بالنسبة للمرأة هذا شيء 
 69فصل ال جيب أن نسكت عنه وال بد من تفعيل البند أو ال

لفالحة لديال الدستور، عندنا كذلك قلت باش تكون مديرية 
وكنتصورو بأن الفالحة يف العامل القروي كنتصورو بأن هذا خاصو 

املغرب خمصهاش د مليون الساكنة  61يكون أكرب ألن هاذي 
وزارة قائمة هناك مديرية بل كانت رمبا تكون فالحة كانت تكون 

وحنن كذلك يف الفريق االستقاليل كنا الذات أكثر منها أن تكون 
دائما تنقولو بأن تقنني زراعة الكيف راه خاصها واحد اجملهودات 

هنضرو  ناجي يالإ ،وتكون هناك إرادة جبارة وفعال ديال احلكومة
        على احلرام املسكرات غنشوفو بأن الفريمات ديال اخلمر،

وا منو تيتصنع حيث حىت مهاصهم يتحرقوا االعنب خ أو د

ختمرات  إيال جيهت املناطق ديالحنا عندنا الشراب، الكرموس 
إذن البد أن يكون هناك فعال واحد . هي ماحيا ىتحتاتويل 

 يكنهضر على الكيف مكنهضرشأنا  السياسة مهمة ديال أننا 
 .على املخدرات

هضرنا على  يالوعندنا كذلك موضوع آخر هو أنه إ
داخلية أو اخلارجية كانت مناطق اهلجرة القروية وكذلك اهلجرة ال

د االريف هي املناطق اليت صدرت يد العاملة للخارج ولكن ه
لريف، لالعائدات ديال العاملني يف اخلارج مرجعتش بالصتهم 

 مثال حيث كانت الريف هي املنطقة األوىل اللي صدرت الناس يف
اهلجرة يف الستينات كنجربوها كتمشي للمغرب النافع، والغري 

ل، كنتمناو إن شاء يفع مستفدش من العائدات ديال املداخالنا
د اجملال اواحد الرؤية واضحة يف ه ه تكوناهلل كذلك يتم على أن

يف يف النقص املهول اللي كاين يف الصحة و  يوما غندخلش
التعليم رغم اجملهودات اليت بذلت فكانت هي يف غالبيتها أفقية 

قيقي اللي كاين يف التعليم ومل تلمس يعين العمق ديال املشكل احل
نقص مهول يف جمموعة ديال التصورات، وكذلك بالنسبة 

 .للصحة
وأريد أن أختم بواحد البيت شعري ديال أيب العالء 

أو لست يا شيخ العرب : املعري حينما جاء أحد الصبية وقال له
كنت األخري زمانه آلت مبا مل تستطعه    وإنوإين"من قال 

حرفا أجبديا فما تراك ثمانية وعشرين لعرب بلقد جاءت ا ،األوائل
هبت املعري وصمت وشكرا لكم على  "زائد يا شيخ العرب

 .حسن اإلنصات والسالم عليكم
 :رئيسالالسيد 

النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة السيدة شكرا 
عبد اهلادي خريات عن الفريق  السي السيد النائب احملرتم

 . االشرتاكي احملرتم
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عن الفريق االشتراكي،  النائب السيد عبد الهادي خيرات
 :باسم فرق المعارضة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء،
 إخواني وأخواتي النواب،

فهاذ  نبداك نييف احلقيقة السيد الرئيس، أنا حمرج من
أنا  .العامل القروي ألنه عامل رمانة مغمضة يف احلقيقة هي هذه

  بعض األشياءرمبا جاء يف ردكم على طرح السؤال  اظهر لييت
الصندوق ديال التنمية  أحدث واحداللي حتتاج إىل مراجعة، كان 
مليون درهم مث أضيف، ولكن  511القروية يف حكومة التناوب 

يسند إىل واحد الوصاية اللي كان أنه كان اللي كان اخلطأ الفادح 
ا بالعامل القروي، بالرغم ة هلامتداد مليزانيتها يف احلقيقة وال عالق

دات املادية املتواضعة، إذا قورنت حبجم اخلصاص اللي  و من اجمله
خاصنا نعرتفو بأن بالدنا نسات العامل  .عاين منو العامل القروييك

، العامل القروي البوري حيدنا بعض املناطق املسقية يالالقروي، إ
أنسي اللي فيه الرحال وفيه املداشري، راه مكنتكلموش على 
الفالحة وال على املستثمرين الفالحة، كبار الناس ديال الصناعة 

  ،كيستثمروا يف الفالحة وكنتكلمو على العامل القرويي  لالهنايا 
، اكيدوزو ي  لالكنتكلمو على الفارين من صهد البوادي املنسية 

حنو املدن  ر هجرة جارفةجهكياللي  ه هي اخلطري يف البالد و هذ
 ؛كونوا األحزمة احمليطة باملدن واللي أصبحت وكر للدعارةكي  ليوال

شديناش العامل ا م ياله إار  ،للجرمية وأحيانا االنتحار ؛للمخدرات
 .قيقة إشكالية املدينة نفسهااحله راه غادي ناقشوا يف ذالقروي ه
مكنتشاي األشياء وتسند إىل رئيس احلكومة باش  يالفلذلك إ

فيها وزارات وكل قطاع و تكون سياسة مندجمة واخا ديروا جلنة 

غتحلوا املشكل، جيب أن متركز يف سياسة ما غتعطيه عمركم 
واضحة وأقول أفقية ومندجمة، راه كاينة مشاكل اللي مدخلتوش 

ش دخالا الكهرباء مديال السيد الرئيس كتكلم عليها  % 61
بعض اجملرمني ديال رؤساء اجلماعات كعقاب انتخايب  انهيير اد

مها العمال  طينهمش املاء كاين رفض هااعا على بعض الدواوير م
الضوء ألنك  اخدو اتا هنايا سولوهم وجياوبكم وتيقسمو باهلل م

 ها .كذاو ش معايا سري عند هداك والطريق مل تصل يمكنت
 اتزقة االنتخابات اللي جاو مر  ااحلكومة يف واد وه جمهودات

د البالد شنو كيديروا، نتكلمو على واقع احلال اعلى ه تسلطوا
 .  غادي نتكلمو على العامل القروييالإ

        مليار  4ه كانت وتدار جمهود من اأما الفالحة ر 
مليار ديال  61حنا يف أفق راه ونصف  9دابا راه  1أو تقريبا 

ه كبار الفالحني ار  ؟ولكن شوفها فني كتمشي ،امليزانية دياهلا
املغرب األخضر باقي متوشاش الفالح اللي هو صغري بل أكثر 

 ناعةالتشجيعات وكذلك رجال الصمع من ذلك مع اإلعفاءات و 
ه كاينة صناعة اوالقادوس ر  ةوالرشاش tuillauxصنعوا ياللي ت
 األخضر ناأن وحدة مغرب ،د الشي اللي كتزدهراههامش على 

د انتكلمو على العامل القروي نتكلمو عليه بكلشي هغ إياللذلك 
 وايجتغادي فعال  يالإأنا أعتقد أنه حان الوقت . الشي دياله

درهم اللي تتزاد 11درهم و51و ؟تكونك حالتشوفوا الزريعة بش
ينش نقل مكينشاي واحد العدد ديال األشياء، ايف السوق مك

دون مراحيض، الطريق  لذلك خاص املدرسة راه بدون سياج ب
املدرسة غري فني يظلوا يف  وسط  عدد التشجري يف ،كيف قلتوا

وقت الصيف، املاء الصاحل للشرب اللي خصو راه خص واحد 
اللي باقة ديال  % 18د اثبتو هنشدو و نبغينا  يالالعدد إ
نتكلمو فيه بكل   بغينايالهو مشكل حيتاج إىل مناظرة إ .الساكنة

ميكن غري إمكانيات  ،واحد العدد من األشياء واقع احلال ونديرو
ت عليكم واحد الربكة اللي ميكن تعادل االفالحة واحملروقات رد
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د املليار ونصف وال جوج ديال الدرهم اللي وصلناها ولكن اه
 غادي نشدو الناس يالها فني كتمشي إو وخصنا نعرف ،غري كافية

عيش، عندو الفالحة ألن الفالحة راه ماشي الفالحة هي حالة 
ا بغيناه يربح ذرث يف رأس اجلبال هابقرية وحمحرية و دجاجة و 

مليار د الدرهم  681عليها حتط حدة شركات و  جوجالدولة و 
ما ربطت الدرهم، عمر الرتاكتور يال مليار د 811 وحدة عليهاو 

البنوات،  وابدلتيكال املازوط، باقي ميكن يف الطريق  يبونبة دفيه ال
عمر النعجة فكاع الضيعات ولدت د الشي، اعلى ه اتكلمو 

د االلي حارثني وهب هداك انتمابغينا نتكلمو  يالإجوج، 
الفالح هذا بغيتوا حبينش عليكم الدين، ار  الدولة ما اإلمكانيات

د اجلانب نشوفو االلي كنسموه فالح بغيناه يربح وخنرجو من ه
 .العامل القروي يف صلبه ونتحدث عنه شكرا لكم

 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن لألغلبية السيد . شكرا السيد النائب احملرتم

يتفضل مشكورا السيد فل ،النائب احملرتم غمبو من الفريق احلركي
 . النائب احملرتم

عن الفرق الحركي، باسم فرق  النائب السيد المختار غمبو
 :األغلبية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
جوابكم الذي جيعلنا أشكركم السيد رئيس احلكومة على 

أكثر مساندة لكافة املشاريع اليت هتدف إىل خدمة سكان العامل 
كائز الر إننا يف الفريق احلركي نعترب التنمية القروية من  .القروي

املؤسسة حلزب احلركة الشعبية، الذي اختار مرجعة مغربية يدافع 
من خالهلا على احلقوق التنموية للبوادي واجلبال والصحاري 

حتافظ على أصالتنا والثوابت  ةغربية، اليت تظل قالعا صامدامل
 . الروحية والتارخيية لبعض بلدنا

السيد الرئيس احلكومة، كان كالمكم مؤثرا جدا حينما 
أكدمت يف جلسة سابقة، أن العامل القروي يبقى أكرب املهمشني يف 

وىل املغرب املعاصر، فعال ال زال العامل القروي حيتكر املراتب األ
 4منذ . در املدرسي وهشاشة البنية التحتيةاهليف تفشي البطالة و 

عمالة جديدة للحد الفوارق الشاسعة  64سنوات مت إحداث 
بني املدن والقرى، ولكن مع األسف أغلبها ال يتوفر على موارد  

القرب اليت ابتغيناها، وامسحوا يل أن أشري  ةكافية لتفعيل سياس
الذي ال يتوفر  ،درويشالإىل إقليم جديد أعرفه جيدا وهو إقليم 

       رياضية  وأعلى مستشفى إقليمي وال على مرافق صناعية 
 . أو سياحية رغم موقعه االسرتاتيجي يف البحر األبيض املتوسط

مل القروي السيد الرئيس، كل املؤشرات تدل على أن العا
مل يأخذ نصيبه من التنمية كما قلتم قبل قليل، وانعدام التوازن بني 
العامل احلضري والعامل القروي ال يؤثر فقط على هذا األخري، وإمنا 

أيضا مهمة عدد كبري من ممثلي األمة لكوهنم جمربين على  طليع
ممارسة وظيفة سوسيولوجية تقتصر على توفري املدارس 

لطرق والقناطر عوض الرتكيز على صنع القوانني واملستوصفات وا
السيد الرئيس، . التشريعية اليت تعكس التطور الدميقراطي للمملكة

يل  اوحىت ال يبقى تشخيصنا ألوضاع العامل القروي ناقصا امسحو 
أن أقدم بعض االقرتاحات العملية اليت يعتربها فريقنا ضرورية 

  :القروي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة يف العامل
 ننوه هبذه احلكومة اليت رفعت ميزانية صندوق  ،أوال

ولكننا نطالب يف نفس الوقت  ،التنمية القروية إىل مليارين درهم
بوضع هذه امليزانية حتت تدبري السلطات احمللية يف كل األقاليم 

 وتوزيعها توزيعا عادال والمركزيا على مجيع جهات اململكة؛ 
 امل القروي بالفالحة اقتداء ال ميكن حصر الع ،ثانيا

ببعض الدول األوروبية املتقدمة، جيب إنشاء وحدات صناعية يف  
 كل مجاعة أو بلدية المتصاص البطالة احمللية؛

 ننادي بوضع أمالك الدولة العقارية حتت تصرف  ،ثالثا
اجلماعات احمللية، لبناء مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية يستفيد 

 عامل القروي؛ منها شباب ونساء ال
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 تشجيع السياحة اجلبلية بتوفري شبكة طرقية متينة؛ ،رابعا 
 اإلسراع بتوفري الزراعات البديلة للمناطق اليت  ،خامسا

 تعاين من إكراهات طبيعية وتنموية كالريف واملناطق الشمالية؛ 
 جيب أن نبدأ فورا يف تنفيذ كل املشاريع الوطنية   ،وأخيرا

املتعلقة بتنمية العامل القروي إذا أردنا فعال أن منر إىل جهوية 
 .متقدمة ناجحة وشكرا

 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن للمعارضة السيد . شكرا السيد النائب احملرتم

حممد ناصر عن الفريق الدستوري فليتفضل النائب احملرتم 
 .مشكورا

عن الفريق الدستوري، باسم فرق  النائب السيد محمد ناصر
 :المعارضة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس مجلس النواب،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
إن التطرق إىل موضوع اسرتاتيجية احلكومة لتنمية العامل 

وإن جاء متأخرا بعض الوقت، هو بادرة ميكن تسجيلها القروي، 
. بكل فخر واعتزاز لكل مكونات جملسنا املوقر أغلبية ومعارضة

ألن املوضوع طاله النسيان لسنوات عدة وترتبت عنه مشاكل 
متعددة يف اجملال الصحي والتعليمي وإشكاليات البنيات 

الفالحية األساسية الضرورية، إضافة إىل مشكل هجرة األراضي 
لنتكلم  ،رغم جمهودات الدولة ورغم خمتلف االسرتاتيجيات املتبعة

 . بكل صراحة كما تقولون دائما السيد رئيس احلكومة
موضوع العامل القروي وما يعرفه من مشاكل على مجيع 
املستويات ال ميكن اإلحاطة هبا يف هذه اجللسة بقدر ما يتطلب 

املشاكل واالنتظارات وغياب مناظرة وطنية مسؤولة، نظرا لرتاكم 
سوا من ئفساكنة العامل القروي ي ،اإلصالحات اجلذرية الكربى

 . اخلطابات وأصبحوا يتطلعون إىل الفعل واإلجناز
السيد رئيس احلكومة، أقول لكم هذا الكالم بكل 

ألنين أعيشه يوميا مع الساكنة حبكم  ،صدق وأعي جيدا ما أقوله
إننا يف فريق االحتاد . ي طاله احليفأنين ابن العامل القروي الذ

الدستوري ومن خالل ما راكمه حزبنا من جتربة رائدة يف احلكومة  
كما يف املعارضة بنجاحاهتا وإخفاقاهتا نتطلع اليوم إىل النهوض 

من خالل إرساء منظور جديد  ،بأوضاع ساكنة العامل القروي
على  يعتمد على أسس تنمية مستدامة مندجمة ومتماسكة ترتكز

آليات فاعلها أبرزها تنمية العامل القروي يف إطار برامج متنوعة 
العامل القروي من  دينمت .عن طريق االستهداف الشمويل املباشر

متكينهم من ولوج كافة  ؛خالل خلق عوامل تشجع االستقرار فيه
 ؛اخلدمات االجتماعية لضمان حياة كرمية للساكنة القروية

 .الكهرباءو املاء الشروب  ؛السكن ؛الصحة ؛التعليم ؛الطرقات
السيد رئيس احلكومة، عندما نتحدث عن العامل القروي 

وباملناسبة فإننا نطالبكم يف  ،فإننا نقصد كذلك املناطق اجلبلية
فريق االحتاد الدستوري وباسم املعارضة الوطنية الدميقراطية 

بلية إحداث وكالة نقرتح أن يكون امسها وكالة تنمية األقاليم اجل
التنمية اليت أحدثت يف الشمال والشرق  تعلى غرار باقي وكاال

واجلنوب، ينحصر دورها يف استهداف سكان اجلبلية من أجل 
االقتصادية واالجتماعية، فهم عرضة للعزلة  همالنهوض بأوضاع

       واإلقصاء والتهميش يعانون صيفا وشتاء وطيلة أيام السنة 
نهم ومل تشملهم الربامج التنموية ال يستفيدون من إمكانيات وط

لذا . اليت أحدثتها بالدنا للنهوض بأوضاع املواطنات واملواطنني
البد من أن تكون هلم برامج خاصة وواضحة من خالل مقرتحنا 

ملناطق باالقاضي بإحداث هذه الوكالة لتحقيق التنمية املنشودة 
 .اجلبلية
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 :تلفنيالسيد رئيس احلكومة، املغرب يسري بإيقاعني خم
إيقاع السرعة الفائقة الذي يشمل املدن واحلواضر الكربى 

وإيقاع آخر بطيء ملغرب  ،املتواجدة خصوصا على السواحل
أمام هذه الوضعية الصعبة اليت يعيشها أن يتفاعل  هعميق ال ميكن

رغم الربامج االسرتاتيجية . مع حميطه االجتماعي واالقتصادي
خمطط املغرب "نا من قبيل الضخمة اليت تشتغل عليها بالد

رؤية الصناعة التقليدية "أو  "8181رؤية السياحة "أو  "األخضر
فاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف شقها الثاين فبالرغم  "8165

من هذه الربامج املهمة فالعامل القروي مل يستطع أن يأخذ حظه  
لذا نؤكد . كامال يف غياب التوازن والتوزيع العادل لثروات البالد

أنه البد من اسرتاتيجية مستعجلة ملختلف هذه الربامج من أجل 
ض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية التدخل الفوري لكي ننه

 .للعامل القروي
السيد رئيس احلكومة، بكل موضوعية مشكل تنمية 
العامل القروي واملناطق اجلبلية هو مشكل بلد بأكمله وليس 
مشكل حزب سياسي معني أو حىت أحزاب أو حكومة أو أغلبية 

إننا اليوم نطالب اجلميع ومن أي موقع كان . كانت أو معارضة
 .ن يناضل من أجل رد االعتبار هلذا العامل القروي املهمشأ

ه للهدر املدرسي ؤ املعرضة ساكنته لألمراض واألوبئة واملعرض أبنا
لذا نناقشكم ونريد أن نكون . وأمهاته للوفاة أثناء وضع احلمل

معكم حاضرين يف االسرتاتيجية املتبعة للنهوض بأوضاع ساكنة 
 :هذا العامل القروي من خالل

  احرتاما للمقاربة التشاركية اليت نص عليها  ،أوال
 الدستور اجلديد؛ 

  مبا أنكم السيد رئيس احلكومة تشرفون على توزيع : ثانيا
التنمية صندوق مليار ديال الدرهم جمموع مبالغ  8حوايل 

، وبالرغم من فيه القروية واملناطق اجلبلية باعتباركم اآلمر بالصرف
ذا العامل املهمش، هحلل كل مشاكل عدم كفاية هذه املبالغ 

 خمتلف األقاليم نيعليكم أن تعملوا على توزيعه توزيعا عادال ب
واجلهات والرتكيز على األقاليم اليت مل تستفد منه على سبيل 

حنن من موقعنا كمعارضة  ،ثال إقليم تاوريرت الذي أعرفه جيداامل
اليد يف اليد  نضعبناءة هادفة مواطنة ومبدعة مستعدين لكي 

هو و ومدننا إعادة التوازن بني قرانا و من أجل رفع هذا التحدي 
بأكملها سيجسد ذلك من خالل هجرة مغربية  حتدي أمة

مضادة من املدينة إىل القرية خصوصا وأن العامل القروي يتوفر 
جتعله قادرا على استيعاب املشاريع  اليت على إمكانيات طبيعية 

 .م عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتهوالسال ى للتنميةالكرب 
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن لألغلبية السيد النائب . شكرا السيد النائب
تفضل ياحملرتم السي إدريس بوطاهر عن فريق التقدم الدميقراطي فل

 .مشكورا
عن فريق التقدم الديمقراطي،  النائب السيد إدريس بوطاهر

 :باسم فرق األغلبية
الصالة والسالم على أشرف و بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 زميالتي النائبات زمالئي النواب،
استمعنا السيد رئيس احلكومة احملرتم، بإمعان كبري إىل 

السرتاتيجية احلكومية لتنمية جوابكم خبصوص سؤالنا املتعلق با
العامل القروي، وهي مناسبة نثمن من خالهلا يف فريق التقدم 
الدميقراطي التزامكم مبوعد هذه اجللسة وحضوركم الدائم مع 

إن املشاكل . ممثلي األمة يف إطار التفاعل اإلجيايب مع الربملان
ب الكربى اليت تعرفها بالدنا هي مشاكل العامل القروي، لذا وج

االعتناء به وتكثيف اجلهود اليت قامت هبا احلكومة احلالية 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

31 

واحلكومات السابقة وخاصة منذ حكومة التناوب التوافقي، يف 
اجتاه احلد من خطورة التفاوتات اجملالية على خمتلف املستويات، 

 :وعلى هذا األساس يقرتح فريق التقدم الدميوقراطي ما يلي
  إعادة النظر يف توزيع املساحات الزراعية لنتمكن  ،أوال

من ضمان حياة كرمية للساكنة القروية واحلد من اهلجرة القروية 
وتنمية البادية املغربية، فاألساس الذي بنيت عليه دعامات 

غري عادلة ويكفي أن نذكر بأن  "خمطط املغرب األخضر"
مرات  61املساحة املخصصة للفالحة املوجهة للتصدير تساوي 

مة الثانية اليت هتم الفالحة التضامنية عااملساحة املخصصة للد
معناه أن ما خيصص  ،املنتجة للمواد االستهالكية األساسية

ا خيصص للفالحني مممرات أكثر  61للفالحني الكبار يساوي 
املتوسطني والصغار، وكذلك نذكر كذلك بعدد املغاربة القرويني 

 9مليون مقابل  64قروي احملدد يف الذين يعيشون يف الوسط ال
السيد الرئيس، وحىت إن  .ماليني من األراضي الصاحلة للزراعة

افرتضنا سنة فالحية جيدة وتوزيع عادل هلذه األراضي الصاحلة 
للزراعة، فإن ذلك ال يكفل حياة كرمية للمواطنني القرويني، 

يست والواقع أن توزيع األراضي ليس عادال والسنوات الفالحية ل
 دائما جيدة إال ما رحم ريب؛

 العمل على حماربة األمية يف صفوف  ،النقطة الثانية
الفالحني خصوصا الصغار واملتوسطني منهم، مما يفرض إخراج 

السيد  .مشروع الوكالة الوطنية حملاربة األمية إىل حيز الوجود
رئيس احلكومة، مع استفحال األمية يف الوسط القروي، ال ميكن 

جناح أي برنامج حكومي يف املناطق القروية وحىت  ن نضمنأ
جريء   نضمن اخنراط الفالحني يف هذه الربامج البد من برنامج

 وطموح حملو هذه الظاهرة واملتعلقة باألمية؛
  الرفع من وترية إجناز الربنامج الوطين  ،النقطة الثالثة

من خالل إجناز الطرق  8165-8115للطرق القروية 
والقناطر واملسالك اليت تستهدف فك العزلة عن املناطق القروية 

هناك  السيد رئيس احلكومة، .واجلبلية والربامج املندجمة لتطويرها
 والزالت مل ترى النور إىل يومنا 8111طرق برجمت منذ سنة 

هتا وكذلك اجلهات اهذا، هناك مجاعات قروية قدمت مسامه
جمالس اجلهة قدم مسامهته يف هذا الربنامج، إال أن هذه الطرق 

 .الزالت مل ترى النور
   فتتعلق بتسريع ربط  ،النقطة الرابعةأما فيما خيص

العامل القروي واملناطق اجلبلية باملاء والكهرباء، مع األخذ بعني 
ة الشرائية للمواطن القروي، كذلك نالحظ نقص االعتبار القدر 

أو انعدام تغطية شبكة اهلاتف ألن اهلاتف أصبح اليوم أساسيا 
يف احلياة اليومية للجميع، وحىت منكن إخواننا سكان املناطق 
القروية من فك العزلة، البد أن تأخذ احلكومة هذه النقطة بعني 

ة بشبكة التغطية االعتبار عند إجناز دفاتر التحمالت املتعلق
 اهلاتفية؛
  تعزيز ولوج الساكنة إىل اخلدمات االجتماعية  ،خامسا

 األساسية واخلدمات العمومية يف جمال التمدرس والصحة؛
 دعم برنامج متويل املشاريع املندجمة للعامل  ،سادسا

القروي وخاصة املناطق اجلبلية واملعزولة من خالل مواصلة 
املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت قيل أهنا  

من اجلماعات، والعمل على تطوير  116ستغطي أزيد من 
روي، وخاصة الشباب املهارات التقنية واملعرفية لساكنة اجملال الق

لتحسني قدراهتم ومهاراهتم وإشراك التعاونيات املهيكلة 
 واجلمعيات اجلادة يف هذه العملية؛

 الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية  ،النقطة السابعة
مع حتسني حكامته والتنسيق بني خمتلف القطاعات، يف تنفيذ 

ل مشاريع برامج إلقامة اجلاذبية يف العامل القروي من خال
السيد الرئيس،  .اجتماعية مندجمة مشجعة لالستقرار والتنمية

كيحتاج غري للتدخل يف جمال ا  املواطن يف العامل القروي م
الفالحة، بل كيحتاج كذلك الطرق واملسالك وفك العزلة واملاء 
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والكهرباء وهذا هو الدور ديال صندوق التنمية القروية، نرجو أن 
 اسم على مسمى؛ جنعل من هذا الصندوق

  تطوير أساليب التمويل اجلديدة لصغار الفالحني  ،ثامنا
 األنظمةوإعادة النظر يف طرق تدبري أراضي اجلموع وباقي 

هذه السيد الرئيس بعض . ية العتيقة اليت تكبح االستثمارالعقار 
األفكار اليت نريد أن نساهم من خالهلا يف هذه اجللسة آمني أن 

االعتبار وشكرا والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل تأخذوهنا بعني 
 .وبركاته
 :رئيسالالسيد 

شكرا السيد النائب  ...شكرا السيد النائب انتهى الوقت
جملموعة الوسط النيابية، السيد النائب احملرتم  ناآلالكلمة . احملرتم

 .السيد سعيد الرداد، فليتفضل مشكورا
 :عن مجموعة الوسط النائب السيد سعيد الرداد

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن مضاعفة االهتمام بتأهيل العامل القروي والنهوض 

االقتصادية بتنميته، أصبح ضرورة ملحة إذا أردنا حتسني مؤشراتنا 
إن ما نتوخاه عرب مساءلتنا لكم يف هذا املوضوع  .واالجتماعية

السيد الوزير احملرتم، هو أن نرى حكومتكم احملرتمة تساهم بشكل  
كبري من أجل حتقيق التنمية املستدامة اليت ينتظرها اجلميع، واليت 
 عرفت االنطالقة األوىل بفضل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت

ماي  62أعلن عنها جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل يوم 
ونظرا لورش التنمية يف العامل القروي وتعدد حتدياته  .8115

نطلب منكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، موافاتنا مبعامل 
 :اسرتاتيجياتكم إلجياد احللول الناجعة ملا يلي

  قطب  دماج العمل احلكومي لصاحل التنمية القروية يفإ
الباب إحداث وزارة مكلفة  ذامسؤولية واحدة، ونقرتح يف ه
  ؛بالشؤون القروية واملناطق اجلبلية

  مشاكل التطبيب أصبحت ال تطاق وحنن يف القرن واحد
لتدارك األمور وتفادي وفاة  الوقت والعشرين، لقد حان

األمهات أثناء الوالدة أو أن يتعرض املواطن يف تلك املناطق 
األفاعي يف الصيف،  وأخلطر املوت بسبب لسعات العقارب 

ومن شدة الربد أو كثرة الثلج يف الشتاء على سبيل املثال بإقليم 
 .أزالل

إن سكان العامل القروي واملناطق اجلبلية يستحقون عناية 
خاصة والعمل مبقاربة التنمية املستدامة والتفكري يف حتفيز 

إن  ،ه خلدمة املواطنني هبده املناطقلوتشجيع كل ما يتفاىن مع عم
سكان العامل القروي واملناطق اجلبلية باختيارهم البقاء والعيش يف 
تلك األماكن النائية يسامهون يف احلد يف انتشار أحياء القصدير 

بضواحي املدن، أضف إىل ذلك مشاكل البطالة  والبناء العشوائي
 .واهلشاشة

من جهة أخرى ألتمس منكم السيد رئيس احلكومة 
احملرتم، العمل كذلك على إعادة النظر يف القانون اجلبائي وقوانني 
البناء والتعمري باملناطق القروية واجلبلية، والتفكري يف إجناز مشاريع 

اجلبلية، خللق فرص الشغل  وتشجيع االستثمار خاصة يف السياحة
  .جات احمللية وخاصة الفالحية وشكراو وحتسني ظروف تسويق املنت

 :رئيسالالسيد 
لسيد االكلمة اآلن جملموعة احلزب العمايل،  شكرا،

 .تفضل مشكورا فلياحملرتم موالي املهدي العلوي،  النائب
عن مجموعة الحزب  النائب السيد موالي المهدي العلوي

 :العمالي
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
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 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

باسم اجملموعة النيابية للحزب العمايل، أتشرف مبناقشة 
موضوع اليوم مهما طال الكالم عن جزء كبري من املغرب املنسي 

معاناة وهو العامل القروي، فلن جند الكلمات املعربة بقوة عن 
رجالنا ونساءنا وأطفالنا القاطنني بالبوادي وأطراف املدن وأشباه 

مجاعة قروية تعيش  511أكثر من  بأن يكفي التذكري .القرى
خارج التاريخ، بل وأصبحت الوجهة املفضلة ملخرجي أفالم 
العصور البائدة، دون عناء وإهدار األموال يف ابتكار الديكورات 

 . املالءمة هلا
طبعا  ؟مىت نتفكر العامل القروي ئيس احلكومة،السيد ر 

يف كل املناسبات املرتبطة باستحقاقات معينة وال خيجل من 
نصب نفسه ناطقا باسم البادية يف الصراخ من أجلها، وهو من 
جعلها مطية لكسب املقاعد واستغالل املواطنني بدون وجه حق 

اضي ومازلنا هذه حقيقة مؤملة الزمتنا منذ بداية ستينات القرن امل
إن ما يهدد املغرب اليوم وغدا هو الفرق الشاسع بني  .نكرره

جهات اململكة، وحرمان ساكنة القرى من أبسط ظروف العيش 
البوادي وبقائهم حتت  واستفحال البطالة يف صفوف قاطين الكرمي

رمحة السماء خالل موسم فالحي وهذا عيب وعار علينا، ال نريد 
وع مسألة تصفية حسابات سياسية وال أن جنعل من هذا املوض

مزايدات ال ولن تنفع املواطنني يف شيء، نريد حوارا وطنيا وجادا 
ومسؤوال ومستمرا ومنتجا لألفكار القابلة للتطبيق واإلجياز يف 

أن هناك  نتساوش السيد الرئيس،ا وم .صاحل العامل القروي
دية  مثل بل بلديات وهمين عالش نسمايكا  بلديات شبه قروي م

مهشمني يف مجيع، ال الواد  ...غري ذلكإىل تنجداد و و  ةكلميم
عندهاش الواد احلار ا الالبلدية م ذا دابقاش غنسميو هآاحلار 

يف املناطق   l’éclairage publicماشي حشومة أعباد اهلل، 
بلدية غرب يف لوراق  ذهشي حشومة وكنقولو حنا ههذا ما

السيد الرئيس وبلدية كلميمة د الشي عار احشومة هراه  نسميوها
 ما أدراك بلدية كلميمة اللي مساها احلسن الثاين املرحوم

pépinière des ingénieurs... 
 : رئيسالالسيد 

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، انتهى الوقت القاعدة 
آخر متدخل عن . تطبق على اجلميع شكرا، رسالتكم وصلت

فليتفضل  الطاغيرتم اليزيد جمموعة املستقبل السيد النائب احمل
 .مشكورا

 :عن مجموعة المستقبل الطاغيالنائب السيد اليزيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
عاىن ويعاين العامل القروي من ظروف صعبة ومتدهورة 
على مجيع األصعدة، فهناك نقص حاد يف جمال الصحة 

. وخصوصا املستوصفات اليت ال تتوفر على أدوات ومعدات وأطر
ويف جمال التعليم قلة التمدرس وبعدها والتجهيز بالنسبة للبينية 

     ام الطرق التحتية املتضررة وهناك مناطق تعيش معزولة النعد
ويف جمال الطاقة فهناك عدة مناطق مل تستفيد . أو حلالتها املزرية

هذا باإلضافة إىل ضعف النشاط الفالحي  ،من الكهرباء واملاء
مع توايل سنوات اجلفاف وضعف االستثمار كمثال السيد رئيس 

، املاء %15احلكومة، إقليم شفشاون نسبة الطرق مل تصل 
، كل هذه األسباب جتعل من الضروري بذل أقصى 81%

اجلهود من العمل على تفعيل املخطط املندمج لتنمية العامل 
 . القروي وحماربة اإلقصاء والتهميش الذي يعيشه
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أغتنم الفرصة من هذا املنرب ألطلب منكم السيد رئيس 
احلكومة، أن تقفوا على هذا امللف وأال تستثىن أي منطقة من 

جلنوب، فالعامل القروي يعيش اغرب سواء يف الشمال أو مناطق امل
أزمة حقيقية تتطلب تدخال استجابا واستعجالية لتمكني ساكنته 

لذا السيد رئيس احلكومة  .من أبسط احلقوق للعيش الكرمي
احملرتم، نطلب من سيادتكم احملرتمة أن تقفوا وقفة واحدة للعامل 

ري والعامل القروي هو الوحيد القروي، ألن العامل القروي يعاين الكث
الذي يعتمد عليه سكان املدينة، ال بالنسبة للفالحة وال بالنسبة 

ووفقكم اهلل . للجميع، املستثمر الوحيد هو الفالح ديال البادية
 .ملا فيه اخلري يف هذا البلد وشكرا

 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن للسيد رئيس . شكرا السيد النائب احملرتم

. إلجابة على تدخالت السيدات والسادة النواباحلكومة ل
 .تفضلوا السيد رئيس احلكومة

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 ،والنائبات المحترمات المحترمين اإلخوان واألخوات النواب

كنجيو   الليلحكومة إىل اليوم، لأنا ملي تعينت رئيس 
أنا ما عمرين  ،وكنطرحو شي مشكل تنتكلم معاكم كنظن بصدق

أول واحد طلع  ،اجملتمع جيت ونكرت شي حاجة اللي كاينة يف
وقلت  ؛دابا اليوم طلعت قلت لكم راه البادية ما داتش حقها

وقلت لكم بلي درنا  ؛لكم راه ما كاينش انتقائية ديال السياسات
الشي  اكواحد من بعد اللجنة الوزارية درنا مديرية باش نتابع د

وهلذا ملي كنتظر . مباشرة وقلت لكم حتت رئاسة رئيس احلكومة
الكالم ملي كنسمع اإلنسان اللي كيجي واخا كيعارضين ولكن 

   حبال هذا ديال العامل القروي اللي  باش يربز يل واحد املشكل
به الفالحة تنعنيو به اإلنسان بالدرجة األوىل اللي  وشكنعنيما  

واللي تيعاين من انقطاع  ؛البادية واللي تيعاين من الربد تيسكن يف
واللي تيعاين من صعوبة باش يتوجهو وليداتو  ؛الشتاء املسالك يف
اللي تيعاين من الصعوبة باش متشي السيدة ديالو و  ا؛باش يقراو 

و ليا واحد العملية ديال التحفيز لعمملي كنشعر بالفخر ملي كت
ليا بعض اإلشكاليات   اتربزو كإضافية كرئيس ديال احلكومة وملي  

كتقلوها وتنقول هاذ الشي فرصة وخا هاذ السؤال يعين الشهري 
فرصة   ههو يعين كياخذ واحد الوقت واحد اجملهود ولكن هذ

ولكن ملي كنسمع . كتسمح ليا باش نقرتب من املوضوع أكثر
الم اللي ماشي هو هذاك كيبقى فيا احلال كنقول شي إشكال  الك

 . سيسيتز الاكاين عندنا فهاذ املنطق ديالنا اللي كيجت
وهلذا فهاذ اجملال اإلخوان ديال العامل القروي عندنا 

ألنه بالنسبة للناس اللي   ،واحد جوج ديال املشاكل أساسية
وس كيتعطاو كيقولو بلي ما تعطاش للعامل القروي الفلوس، الفل

جوج د املليار ديال الدرهم اللي درت هلم احلكومة واللي كانت 
العام اللي فات مليار ديال الدرهم هاذيك ماشي للعامل القروي 

. تقائيةلباش نديرو لو املشاريع ديالو هاذيك غري باش نضمنو اال
خمتلف  أما الربامج اللي دايرة الدولة من هاذي سنوات طويلة يف

 ويف ؛التعليم كاين واحد اجلزء د العامل القروي يف :اجملاالت
والصحة كاين جزء د العامل  ؛التجهيز كاين جزء العامل القروي

كل جمال فقد وصلت خبالف ما ذهب إليه طلب   القروي ويف
مليار ديال الدرهم فقد وصلت  62السيد النائب احملرتم نعملو 

 :8166يف  ؛مليار ديال الدرهم 81.6 ل 8168يف سنة 
كانت   8112 يف ؛61.9 :8161 يف ؛ديال املليار 61.2
يين املشكل حبال اللي قال السيد وال ال ؟واش نردوها لور 66.1

النائب احملرتم هاذ الفلوس واش تيوصلو فعال إلحداث الغرض 
مشكل حقيقي خصين نواجهو أنا   ،دياهلم؟ وهذا راه مشكل

كرئيس ديال احلكومة وتواجهو معايا احلكومة وحىت أنتما إيال  
كان من املمكن وهلذا أنا الفكرة ديال املناظرة أستجيب هلا فورا 
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فعال، فعال حنن يف مشكل حقيقي فيما خيص املواطن ديال العامل 
 ديايل التحليل القروي ألنه املواطن أنا قلت ليكم هاذ الشي يف

 اقادرين أقوياء خذاو  ااملغرب الناس اللي كانو  األول يف األول يف
 اقادرين يشاغبو  اوالناس اللي كانو  ،حقهم وأكثر من حقهم

 ،الناس اللي عندهم القناعة اوبقاو  ،حقهم اعليهم حىت مها خذاو 
العامل  الناس ومعظمهم يف ابقاو  ،الناس اللي فيهم الصرب ابقاو 

املساكني على الفقر  ااملدن، صربو  ذلك يفالقروي وكاينني ك
شكون  اشوفو  ارجعو  اشوفو  ،النداء االبالد وكيلبيو لى ع اودافعو 

شكون اللي كيخرج  اشوفو  اورجعو  ء،املسرية اخلضرا اللي مشى يف
 اوتشوفو  اباش تشوفو  اورجعو شوفو  ،فوقاش ما ندات الدولة

احلماس دياهلم واحلمد اهلل وخا هاذ عدم التوازن باش ما نقولش 
 ،حقهم باقي احلمد اهلل عندهم االبتسامة الظلم اللي درنا يف

 اويغنيو  ايطبلو  االبندير ويبداو  اخذو اشي بركة وتي اكلو ا وباقي تي
 . ااملدن كيقيلو  ماشي حبال بعض الناس يف

طار تعاوين إ يف نااملشاكل ديال اوهلذا خصنا نعاجلو 
أنا ملي كنسمع  ،كالم د املعقول  انقولو  احقيقي وخصنا نبداو 

 ب األساسي يفسبشي واحد تيقول ليا ماشي اإلسالم هو ال
  اخلري ديال اإلسالم علينا  اغنكرو  ؟ا الكالمذه ما ،األمن كنتأمل

الَِّذي  * فَ ْلَيْعُبُدوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت  ﴿ما قالش اهلل سبحانه وتعاىل 
ليا املثل باليابان  ا، وتضربو ﴾أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وَآَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ 

دياهلم والقيم دياهلم  متشبثني  األخالقواليابان واش ما عندمهش 
اليابان  ؟هبا؟ اليابان واش فيه الفساد السياسي؟ اليابان واش فيه

واش فيه ذوك الناس اللي تكلم عليهم السي خريات؟ فيه ذوك 
مثلني ديال اجلماعات اللي تيقول ليه واهلل ما تاخذ الضو حىت امل

 61هاذي أسبوع وال  داحلزب وال تصوت عليا؟ عا تويل معايا يف
 ااهلاتف واحد مسؤول ديال السلطة باش نبهو  أيام تكلمت يف

ليا رفض  ااهلاتف ديايل تيقولو  بيا يف اهلاذ القضية الساكنة اتصلو 
حزاب سياسية كتنشأ بني عشية وضحاها اليابان فيه أ .الضو باش

وتتاخذ األغلبية على مدى عقود من الزمان؟ اليابان كيحرتم راسو 
 اوهلذا الفلوس كيوصلو  ،وعندو أخالق وعندو تربية وعندو

هتم ابعضي اأنفسهم والناس كيحرتمو  ابالصتهم واملسؤولني كيحرتمو 
  .ذ البالدقانون وكيحرتموه وهاذ الشي اللي تيخصنا فها اوتيديرو 

العامل  احنا خصنا اإلخوان فهاذ البالد باش نعاجلو 
 8القروي والعامل احلضري واملشاكل ديال الصحة والتعليم خصنا 

خصنا املواطن اللي بني احلكومة  األوىل :ديال احلوايج أساسية
العامل لى واملواطن القروي واللي خصو بعدا يكون كيحن ع

ة باش تكون كتحن باش تكون  القروي ما يكفيش جتي من البادي
كتحن خص تكون عندك أخالق ويكون كيبقى فيك اإلنسان 

أنا واهلل حىت . املسكني، ماشي كتجي تبيعى بيه وتشري فيه هنا
األقل ما تكونش فيه التسنطيحة، لى حشمت ألنه اإلنسان ع

باز هاد الشي  ،ويكون كيمارس الفساد وجيي هنا ويتبجح علي
 . باز

، وكيخص هاد العامل القروي  ...القرويكيخص العامل 
لو اإلمكانيات اخلاصة باش  اكيخصنا نرصدو   ،كذلك التمويل

 11أو  51وا هاد االختالل اللي عشنا فيه خالل هاد حنصح
وخص كذلك واحد شوية ديال التفهم بالنسبة للحكومة  ،سنة
ص احلكومة تشعر باللي ميكن هلا ختدم حنن يف بداية املشوار اخ

شركات اللي تكلم عليهم النائب احملرتم هادوك الشركات ألن ال
كان هداك   امشاو  en liquidationاللي وزير الفالحة دارهم 

واحد  ذباش كتاخ بعدااليوم حنا كنحاولوا ما ميكنش  ،الزمان
الصورة باحلجم احلقيقي ديال واحد اإلشكال وكتدير واحد 

شي كيقول يل اإلجراء اليوم شي كيقول يل دير وكالة جديدة، 
دير وزارة على ما كندبر اإلشكالية ديال االلتقائية باش خنرج من 

 ،هاد القضية ديال واحد كيدير الطريق واآلخر مدارش املدرسة
واحد دار املدرسة واآلخر ما دارش ليه الطريق،  ياهلل دابا لقينا 
احلل من بعد هديك اللجنة الوزارية اللي كيرتأسها رئيس احلكومة 
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تقوم بالدور دياهلا وكاينة مديرية اللي غتقوم، عاوتين ادية غ واللي
ندير وزارة جديدة، ثاين غواحد قال ليك دير وزارة جديدة عاود 

وحدة عندي ديال الفالحة ونزيدو وحدة ديال العامل القروي 
 ؟االلتقائية؟ وكيفاش نديروا اإلخوانخصين ندير هلم عاود ثاين و 

النتائج ديالو  وااد الربنامج ونشوفبعدا ه اخليونا بعدا منشيو 
  يالالنتائج دياهلا وإ اونشوفو  ،ديك الوكالة ديال الواحات اونشوفو 

 اد ــــــــا هــــــــش بغينآاالت ـــــاملغرب كلو وك اكانت املسائل حنا نردو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املسائل متشي خليونا راه  االوزارات كاع؟ ما حنتاجوش وهلذا خليو 
األمور إن شاء اهلل الرمحن الرحيم غادية شوية بشوية والكمال 

 .على اهلل والسالم عليكم
 :السيد رئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، شكرا السيدة والسادة 
 .ورفعت الجلسةالوزراء، شكرا السيدات والسادة النواب 

 
 


