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محض9 فلجلسة فلثالثين

فلتاريخ: االثنين 28 جمادى اآلخر 1443ه )31 يناير2022(.

فل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الثالثة  فلتوقيت: ثالث ساعات وثالث دقائق ابتداء من الساعة 
زواال.

الشهرية  الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  فألعمال:   دول 
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

أش9ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل9حيم،  فل9حمن  هللا  بسم 
فمل9سلين.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد 
مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة 
العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول 
املراسالت  لتالوة  األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  الجلسة  أعمال هذه 

الواردة على املجلس، فلتتفضل مشكورة.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب: مشروع قانون 
رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 املتعلق بإحداث املعهد 

الوطني للبحث الزراعي؛

كما توصل مكتب املجلس ب:

األساسية  املواد  بعض  أسعار  بتنظيم  يتعلق  قانون  -مقترح 
والخدمات باملغرب، تقدمت به السيدة النائبة فاطمة التامني، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا، نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن 
محورا واحدا حول موضوع السياسة الحكومية في املجال الثقافي وأعطي 
األغلبية  باسم فرق  السيد خليد حاتمي  املحترم  للنائب  اآلن  الكلمة 

لتقديم السؤال، فليتفضل في إطار دقيقة واحدة لطرح السؤال. تفضل 
السيد النائب، اسمح ليا السيد النائب في تدبير الجلسة؟ اشنو كاين �شي 
خرق مسطري، ال واش خرق مسطري، اسمح لي، تفضل السيد النائب، 
ما كاينش املواقف، ما كاينش نقط، البرمجة املعتمدة سّول املكتب، 

تفضل السيد النائب.

فلنائ7 فلسيد خليد حاتمي:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أكدت الحكومة من خالل برنامجها الحكومي على جعل الثقافة 
نسائلكم  وعليه  للمجتمع،  والهوياتي  املعرفي  للبناء  استراتيجيا  رهانا 
السيد رئيس الحكومة املحترم عن سياسة حكومتكم في املجال الثقافي، 

وال سيما فيما يتعلق ب:

صيانة التنوع وتالحم مقومات الهوية الوطنية اللي كنفتخروا بها 
وتنعتزوا بها وتنعتبروها إحدى ركائز le soft power القوة أن عينها في 

بالدنا؛

ثانيا، تعزيز قيم االنفتاح واالعتدال والتسامح مع باقي الثقافات 
والحضارات اإلنسانية، وهادي من شيم تمغربيت ديالنا اللي تنعتزو بها 

كذلك ونفتخروا بها؛

ثالثا، تثمين الرأسمال الالمادي كمصدر للثروة وخلق فرص الشغل 
وتحفيز االستثمار املتعلق بالصناعة الثقافية؛

رابعا، إعادة االعتبار للمبدعين والفنانين نقدر نعتبروهم سفراء 
ديالنا في الدبلوماسية املوازية؛

وأخيرا، الرفع من الدعم العمومي وتعزيز البنيات التحتية، وشكرا.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة السيدة حياة 
لعرايش باسم الفريق االشتراكي.

فلنائبة فلسيد حياة لع9فيش:

فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

ارتباطا باإلشكاالت التي يطرحها املجال الثقافي، لم يعد مسموحا 
النظر إلى الثقافة بكل روافدها ترفا أو تأثيثا مناسباتيا، بل هي ركيزة 
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أساسية للهوية املغربية الوطنية. وعالقة بما نسجله كفريق اشتراكي 
من إكراهات وتحديات عميقة في تدبير الشأن الثقافي، نسائلكم السيد 
دعائم  إلرساء  به  القيام  تعتزمون  ماذا  عن  املحترم  الحكومة  رئيس 
الصناعة الثقافية حقيقية ومستدامة للمساهمة في تحقيق التنمية 
للنهوض  استراتيجية  خطة  لديكم  وهل  واالجتماعية؟  االقتصادية 
باألوضاع الثقافية وتأمين حياة كريمة للعامالت والعاملين في قطاع 
التي تقترحونها في دمقرطة الفعل واملبادرة  التدابير  الثقافة؟ وما هي 

الثقافيين لتحقيق العدالة املجالية في الحقل الثقافي؟ وشكرا.

فلسيد فل9ئيس:

الكلمة للسيد الرئيس السيد النائب املحترم �شي إدريس السنتي�شي 
باسم الفريق الحركي.

فلنائ7 فلسيد عبد فلنبي عيدودي:

فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

مختصرة  وجمل  فقرات  الحكومي،  البرنامج  إطار  في  خصصتم، 
ال تتعدى صفحة واحدة، الصفحة 47 للمجال الثقافي والفني والذي 
اعتبرناه آنذاك مجرد تصريح حكومي يؤسس للمخطط والبرنامج كما 

هو وارد في دستور اململكة.

معالم  عن  نسائلكم  يوم،   100 مرور  بعد  اآلن  الرئيس،  السيد 
السياسة الثقافية التي تعتزمون التأسيس لها ورؤية الحكومة بخصوص 
النهوض بالفعل الثقافي. السيد رئيس الحكومة، نريد منكم جوابا شافيا 
كافيا مانعا، نريد جوابا في الدقة والرقة، يقا حقا خقا ال جوابا هقا شقا 

عقا، شكرا.

فلسيد فل9ئيس:

الكلمة للنائب املحترم السيد عبد اإلله شيكر باسم الفريق التقدم 
واالشتراكية. األخت نادية.

فلنائبة فلسيدة ناد ة تهامي:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

تعتبر الثقافة مسألة عرضانية تستدعي مقاربة قائمة على التفاعل 
وااللتقائية ما بين القطاعات الحكومية، الثقافة واالتصال، التعليم، 
السياحة، الصناعة التقليدية، العالقات الخارجية والجماعات الترابية 
والقطاع الخصو�شي واملجتمع املدني، بغرض تطوير اقتصاد الثقافة 
نسائلكم  لذلك  العالم.  عبر  قضاياه  وخدمة  املغرب  إشعاع  وتقوية 
السيد رئيس الحكومة املحترم، عن برامج حكومتكم في وضع آليات 

منظومة متكاملة لتعزيز الصناعة الثقافية واإلبداعية لبالدنا؟ ثم ما 
هي اإلجراءات والتدابير املتخذة لرد االعتبار للسياسة الثقافية، خاصة 
في ظل ما أظهرته الظروف االستثنائية والعصيبة التي تمر بها بالدنا كما 
باقي بلدان العالم جراء جائحة كورونا وحجم األضرار الذي تعرض لها 
هذا القطاع، قطاع الثقافة والفنون واإلبداع والسينما واملسرح وغيرها 
ببالدنا كما باقي في دول العالم باعتباره من القطاعات األكثر تضررا 

عامليا؟ شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة، السيدة نعيمة الفتحاوي 
عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

فلنائبة فلسيدة نعيمة فلفتحاوي:

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

تلعب الثقافة دورا مهما في التنمية الشاملة، وحيث إن التنمية لم 
تعد تقاس بالزيادات في املداخيل وإنما تقاس بالتحسين في نوعية الحياة 
ذاتها وتطلع إلى قيم أخالقية متينة للقضاء على أي �شيء شاذ وغريب 
عن املجتمع. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن التدابير 
التي ستتخذونها إلرساء مبادئ دستورية في كل ما يتعلق بالثقافة وأيضا 
وتفاهة وعن  ابتذال  أي  أفرادا ومجتمعا، من  املغاربة،  قيم  لحماية 
اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل تسريع تنصيب املجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية وكل الهيئات املرتبطة به؟ وما هي سياستكم 
نحو إرساء صناعة ثقافية وتشجيع االستثمار في املجال الثقافي والنهوض 

بالوضعية املادية للفنانين واملثقفين؟ وشكرا.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة املحترم 
لإلجابة على األسئلة املطروحة في إطار وحدة املوضوع، تفضلوا السيد 

الرئيس.

فلسيد عزيز أخنوش، رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل9حمن فل9حيم، وفلصالة وفلسالم على رسول هللا 
وآله وصحبه.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء وفلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أحضر مجددا ملجلسكم املوقر، في إطار أحكام الفصل 
100 من الدستور، لإلجابة عن أسئلتكم املتعلقة بمحور مفصلي يربط 
والوطني  الثقافي  اإلشعاع  وهو  أال  ومستقبله،  بحاضره  بلدنا  ما�شي 
أهمية  في  شك  أدنى  هناك  فليس  الثقافية،  االقتصاديات  ودعم 
السياسة الثقافية ألي مجتمع، وعندما تغيب معالم هاته السياسة 
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بداخله تضعف معه كافة الروافد املجتمعية األخرى، اعتبارا لكون 
السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات 
العمومية. لذلك، فإن تحقيق املواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة 
يرتبط  ال  والحقوقية،  واملدنية  االجتماعية  بمواصفاتها  االجتماعية، 
يرتبط  ما  بقدر  االقتصادي  ونمائه  املجتمع  تطور  بمسلسل  فقط 
باملنظور الثقافي واالستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بالدنا كثروة 

وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا املستقبلي بحيوية دائمة.

وفي هذا املقام، نستحضر خطاب جاللة امللك -نصره هللا- سنة 
2013 بمناسبة ذكرى عيد العرش، والذي أكد فيه جاللته على »ما 
تقتضيه التنمية البشرية من تكامل بين مقوماتها املادية واملعنوية، فإننا 
حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا 
بأن قوام التالحم بين أبناء األمة ومرآة هويتها وأصالتها. وملا كان املغرب 
غنيا بهويته املتعددة الروافد اللغوية واإلثنية، ويملك رصيدا ثقافيا 
وفنيا وجديرا باإلعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد 
هذا التنوع ويشّجع كل أصناف التعبير اإلبداعي، سواء منها ما يالئم 
تراثنا العريق أو الذوق العصري بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين 

التقاليد األصيلة واإلبداعات العصرية« انتهى خطاب جاللة امللك.

وبالنظر للقيمة السامية واملكانة الرفيعة التي تحتلها السياسات 
الثقافية، فقد شّدد دستور اململكة على أولوية البعد الثقافي القائم على 
تعدد روافده التي تشكل مجتمعة الهوية الوطنية لبالدنا، فهذا التنوع 
الثقافي املغربي هو نتاج تطور تاريخي للدولة املغربية ومزيج من قربها 
الجغرافي من أوروبا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وإفريقيا واملشرق 
العربي، وتالقح حضاري مع ثقافة أخرى، كان لها كبير األثر في هذا 
التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العرقي الذي يشمل األمازيغي والعربي 
والحّساني واألندل�شي املوريسكي واإلفريقي واإلسالمي واليهودي، بل إن 
الّدستور املغربي، باعتباره أسمى وثيقة قانونية تعاقد حولها املغاربة 
لتنظيم شؤونهم، حث السلطات العمومية على توفير الظروف املثلى 
التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية املواطنات واملواطنين ومن 
مشاركتهم في الحياة الثقافية )الفصل 6 من الدستور( كما جعل من 
حّرية اإلبداع والنشر والعرض في مجاالت اإلبداع األدبي والفني والبحث 
على  الدستور، مشّددا  من   26 الفصل  في  والتقني مضمونة  العلمي 
بوسائلها  العمومية،  السلطات  قبل  من  الدعم  تقديم  على  الحرص 
املالئمة، لتنمية اإلبداع الثقافي والسعي لتطوير مختلف مجاالته على 

أسس مهنية مضبوطة )الفصل 26 من الدستور(.

حض9فت فلسيدفت وفلسادة،

عن  للحديث  املوقر  بمجلسكم  دستورية  جلسة  تخصيص  إن 
السياسة الثقافية ودورها في االقتصاد واإلشعاع املغربين، ليس ترفا 
فكريا أو جلسة خطابية وال هي هوامش زائدة لتأثيث أنشطة للحكومة 
والبرملان، بل ألن السياسة الثقافية ضرورة أساسية لضمان شروط 
مستوى  على  بالغة  أهمية  للثقافة  أن  عن  ففضال  التنمية.  نجاح 

عائدات  أيضا  فلها  واملواطنين،  للمواطنات  االجتماعية  التنشئة 
اقتصادية وتنموية، من خالل االستثمار في الرأسمال املادي، في أبعاده 
املتعددة، للرفع من عائداته املادية، سواء في القطاع السياحي أو من 
خالل استقطاب االستثمارات الخارجية وخلق املقاوالت الوطنية، وهو 
األمر الذي ينعكس باإليجاب على عائدات العملة الصعبة وعلى خلق 
مالية إضافية،  بموارد  الدولة  مناصب شغل جديدة وتمويل خزينة 

وبالخصوص املساهمة في الثروة الوطنية.

املال  رأس  إلنتاج  الالمادي مصدر  الرأسمال  يصبح  أن  يمكن  ال 
قابلة  ثقافية  عمومية  لسياسة  يؤسس  جديد  منظور  دون  املادي 
لإلنتاج والتسويق داخل املغرب وخارجه، وكم كانت مخرجات النموذج 
النهوض  املغاربة محّقة حينما جعلت من  التي توافق عليها  التنموي 
باملجال الثقافي اختيارا استراتيجيا ورافعة لالنفتاح والحوار والتماسك، 
ورهانا بالغ األهمية في مجال الصعود االقتصادي والسيادة، داعية أي 
تلك املخرجات، إلى أن تصبح الثقافة املغربية رافعة متعددة األبعاد 
في  الناعمة  وللقوة  املتماسك  االجتماعي  وللرابط  االقتصادي  للّرخاء 
للنمو واالستثمار والتشغيل وأكثر قربا  املجال الجيو-سيا�شي وموردا 
من املجاالت الترابية والحاجيات املحلية. وال أحد ينكر التطور امللحوظ 
في السياسات والتدابير املتعلقة بتثمين الرأس املال الثقافي في خالل 

العقدين األخيرين.

تتطلب  قصور  وأوجه  تقصير  مواطن  هناك  زالت  ال  املقابل،  في 
منا كحكومة العمل على إصالحها وتجاوزها، خصوصا على املستوى 
املؤسساتي والتنظيمي، وكذا العمل على تقوية دعم إلتقائية السياسات 
القطاعية القائمة على استحضار الذاكرة املشتركة لتصب في سياسات 
املجاالت  في  سيما  ال  والتكامل،  والفعالية  بالنجاعة  تتسم  عمومية 

اقتصاديات الثقافة.

وقد سبق للجنة امللكية للنموذج التنموي أن وقفت على مجموعة 
املجتمع  في  الثقافية  السياسات  تطبع  التي  الفارقة  االختالالت  من 
فضاءات  وندرة  الحوار  ثقافة  ضعف  تسجيل  من  منطلقة  املغربي، 
صورة  تبخيس  عن  فضال  العمومي،  الفضاء  في  واملشاركة  اإلبداع 
االجتماعي  للرابط  ومنشئين  ومنشطين  كوسطاء  واملبدعين  الفنانين 
داخل املجتمع، ونقص إمكانية التكوين واملعاهد واملؤسسات املرتبطة 
بالنشاط الثقافي، وعدم انتظام عملية البرمجة الثقافية بفعل المباالة 
الجمهور وقلة استغالل فضاءات إذا وجدت، باإلضافة إلى التداخل 
الحاصل بين قطاع الثقافة وقطاعات عمومية قريبة منه، كاالتصال 
وضعف  والدبلوماسية،  والشباب  التقليدية  والصناعة  والسياحة 
التخطيط االستراتيجي والتنسيق بين الفاعلين، األمر الذي ساهم في 

محدودية اإلشعاع الدولي للعنصر الثقافي.

ووعيا من الحكومة بالنقص املسجل في هذا املجال، يسعى البرنامج 
كرافعة  مندمجة  ثقافية  سياسة  لبنات  وضع  إلى  الحالي  الحكومي 
للتنمية ومنصة لخلق فرص الشغل، وإعادة االعتبار ملختلف التعابير 
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الجامعة،  هويتنا  على  املحافظة  األساس  هدفها  والثقافية،  الفنية 
العمومية  املرافق  تأهيل  على  العمل  عبر  الوطنية  بقيمنا  والتشبث 
وخدماتها  ولوجيتها  وتحسين  املواطنين  من  قربها  وضمان  الثقافية 
وإحداث مشاريع ثقافية كبرى مهيكلة، إضافة إلى تشجيع اإلنتاجات 
الثقافية الوطنية في ضوء ترسيخ قيم التعدد ومضاعفة دعم الدولة 

قصد حماية تنافسية النسيج اإلبداعي وتطويره على املستوى الدولي.

حض9فت فلسيدفت وفلسادة،

امللك  الجاللة  لصاحب  املتبصرة  الرؤية  بفضل  بالدنا،  عرفت 
محمد السادس -نصره هللا- مبادرات رائدة في املجال الثقافي، وأخّص 
األسا�شي  الهدف  كانت  والتي  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة  كر 

ّ
بالذ

املتاحف  تدبير عصري ومندمج تجعل من  إحداثها وضع سياسة  في 
فضاءات عمومية رحبة وجذابة، تساهم في التعريف بمختلف أوجه 
الثقافة الوطنية وكذلك الدولية، وفي فهم مختلف الثقافات من فنون 
وأركولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية، هادي في الحقيقة، واحد 
القصة نجاح متفردة اللي عرفها الحقل الثقافي الوطني بفضل الرعاية 
امللكية السامية، بحيث في أنه سنة 2014 تم تسليم متاحف وزارة 
الثقافة لهاد املؤسسة الوطنية إلرساء حكامة متحفية جديدة وتأهيل 
فضاءات تراثية كتختزل الذاكرة الوطنية، وتم بالفعل االشتغال بجدية 

على هاد املوروث، ويتعلق األمر ب:

متحف محمد السادس للفن الحديث واملعاصر؛ 0•

متحف القصبة للثقافات املتوسطية في طنجة؛ 0•

متحف التاريخ والحضارات في الرباط؛ 0•

متحف الروافد دار الباشا في مراكش؛ 0•

املتحف الوطني للخزف بآسفي؛ 0•

سيج والّسجاد دار سعيد في مراكش؛
ّ
املتحف الوطني للن 0•

املتحف الوطني للتصوير ومتحف فيال هاريس بطنجة؛ 0•

وكذلك تم العمل على افتتاح متاحف أخرى كمتحف دار الجامعي 
ومتحف برج بلقا�شي بمكناس، ومتحف باب العقلة بتطوان ومتحف 
ساحة جامع الفنا بمراكش ومتحف األوداية بالرباط ومتحف فنون 
اإلسالم البطحاء بفاس. من بعد 10 السنوات على اإلحداث ديالها، 
ساهمت املؤسسة الوطنية للمتاحف في إغناء املشهد الثقافي الوطني 
وبناء ربط حقيقي ما بين التراث الوطني والتاريخ الحافل للمملكة مع 
ديال  الصور  اليوم  كتشوفوا  ومنين  واملستقبلية.  الحاضرة  األجيال 
بعض املتاحف التابعة للمؤسسة، ومنين كنشوفو زعماء ديال الدول 
كايشيدوا في الزيارات ديالهم بهاد املنارات الثقافية، ومنين كتولي هاد 
املتاحف الوطنية كتحتضن عروض لكبار العارضين والفنانين العامليين، 
ما يمكن إال نكونوا فخورين كمغاربة أن بالدنا فيها مؤسسات في هذا 
الوطنية  اللي كتلعبها املؤسسة  املستوى. وبالطبع ما نساوش األدوار 

للمتاحف في اإلشعاع الدولي للمغرب، من خالل تعزيز الدبلوماسية 
الثقافية بتنسيق مع التمثيليات ديالنا في الخارج.

اللي كتحتضنها متاحف املؤسسات  ومن جانب آخر، فالعروض 
بالفعل  هي صورة ملغرب االستقرار واألمن والتعايش والتسامح، ألن 
بعض هاد العروض راه ما يمكنش يتنظم في دول اللي كتفتقد فيها هاد 
املكونات. إجماال، العمل اللي تقوم به اليوم في إطار هاد املؤسسة هو 
مثال يحتذى به، ألن منين كتكون اإلرادة الصادقة والتفاني في العمل ما 
يمكن النتيجة إال أنها تكون متميزة وكتبين بأنه يمكن لنا نحققو الكثير، 
يعني في املجال ديال الفني وهادي الحمد هلل تجربة رائدة اللي كان واقف 

عليها صاحب الجاللة هللا ينصره.

حض9فت فلسيدفت وفلسادة فملحتبمون،

ال يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة 
مرتبط  أحدهما  فمصير  التعليمية،  باملنظومة  ربطها  دون  املادية 
بامليدان  االهتمام  تعزيز  في  الحكومة  تحذو  التي  الرغبة  وإّن  باآلخر، 
الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقت�شي 
العمل على تعزيز قيم ومبادئ املشروع الثقافي الوطني داخل املنظومة 

التعليمية، خاصة من خالل:

إدماج عنصر الثقافة في مختلف املؤسسات التعليمية بكل أسالكها، 
وجعل املنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية وجامعة لكل 
روافدها، وجعل الفضاءات املدرسية منصة رئيسية لتلقين التالميذ 
في سن مبكر مضامين معّززة بالفصول املعرفية حول تاريخهم وهويتهم 
الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على االنفتاح والتواصل واالبتكار؛

إبراز امليوالت والطاقات اإلبداعية لدى املتعلمين وتشجيعهم على 
استعمالهم  تحسين طرق  أفق  في  والجماعية،  الفردية  قدراتهم  بناء 

للمنتوجات الثقافية.

لهذا، فإن تأهيل املرفق العمومي الثقافي كيتطلب تعبئة املؤسسات 
املعنية ترابيا على املستوى الجماعي واإلقليمي والجهوي، بالنظر لقدرتها 
على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هاد املجال. لذلك، يتوجب 
الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل الالزمة لالشتغال، وتأتي 
في مقدمتها املديريات الجهوية واإلقليمية للثقافة، في مختلف جهات 
اململكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا 
لتشجيع  إحداثها  تم  التي  السوسيو-ثقافية  املراكز  ومواكبة مختلف 
األنشطة الثقافية، ناهيك عن ضرورة حث املؤسسات املنتخبة على 
أو  أو ال مجالس جهات  الترابي، مجالس جماعية وإقليمية  املستوى 
غرف مهنية، لرصد ميزانيات ومخططات داخل برامج عملها االنتدابية 
لالهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين املكتسبات الثقافية 
املحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على 
إنجاز أنشطة تستهدف حماية اإلرث الثقافي املحلي وإحداث فضاءات 

إلنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطن وتحسين ولوجيتها.
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فبالنظر للصالحية املمنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات، 
التي يمكن في إطار تدخالتها الذاتية إحداث مناطق لألنشطة التقليدية 
فضال  الجهوية،  واملنتجات  االجتماعي  االقتصاد  وإنعاش  والحرفية 
عن اإلسهام في املحافظة على املواقع األثرية والترويج لها والسعي نحو 
تنظيم املهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على 

قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.

للقطاع  املخصصة  امليزانيات  لضعف  بالنظر  ثانية،  جهة  من 
على  والخاصة  العمومية  التمويالت  تنويع  في  التفكير  وجب  الثقافي، 
الصعيد املحلي إلدماج الشباب ثقافيا، وخلق فرص الشغل وإنعاش 
التي  التحوالت  وبفعل  الثقافية.  التعبيرات  ببعض  املرتبطة  املهن 
أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية كتحدي حضاري وسيا�شي غير 
مسبوق أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح 
الثقافي  املشروع  أبعاد  تكييف  على  العمل  الحكومة  على  الالزم  من 
الوطني وفق هذه التعبيرات عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة 
تستجيب ملستلزمات تحسين املبادئ املؤسسة للعيش املشترك والرابط 

االجتماعي.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

التزامنا في البرنامج الحكومي 2021-2026، ال سيما في جانب القطاع 
املتعلق بتنمية الرأس املال البشري، الذي يؤكد على االهتمام بالثقافة 
من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم املواطنة وتسهيل 
الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على اإلبداع، ستعمل الحكومة من 
خالل قطاع الثقافة على تنفيذ التوجيهات امللكية السامية التي تؤكد 
على اتخاذ التدابير الضرورية لجعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، وسيتم ذلك من خالل إعداد استراتيجية 
متكاملة تهدف إلى تحديد التوجهات واالختيارات الرئيسية لبالدنا في 
املجال الثقافي، انطالقا من تشخيص الوضع الثقافي الوطني وبلورة 
رؤية استراتيجية تروم النهوض بالقطاع الثقافي، وإعداد إطار مؤسساتي 
وقانوني ملواكبة هذه الرؤية. وكذلك في إطار نفس االستراتيجية، سيتم 
خالل األيام القادمة تنزيل مجموعة من اإلجراءات الواقعية الرامية 
إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل املواطنين وتعزيز املشاركة الفعلية 
للشباب واألطفال والنساء واملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة في 
املجتمعي  والتطور  املشترك  العيش  أسس  وبناء  الثقافية،  املمارسة 
والسلم املدني، ومن بينها إحداث عالمة التميز بمختلف مكونات التراث 
الثقافي الوطني، فضال عن عالمة التميز تحت اسم »متحف املغرب« 
تمنحها املؤسسة الوطنية للمتاحف ألصحاب املتاحف الخاصة وفق 
دفتر تحمالت، ويخّول الحصول على هاد العالمة االستفادة من إعانات 
مالية تمنحها الدولة أو الجماعة الترابية أو املؤسسات العمومية، وعلى 
الدعم العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج 

املتحف املعني ضمن املسارات السياحية املبرمجة لفائدة السياح.

كما يمكن على ضوء الحصول على العالمة، اقتراح ترتيب املتحف 
ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، وكذا إمكانية االستفادة من 

نظام الجبائي تحفيزي؛

تعزيز البنية التحتية الثقافية والتقليص كذلك الفوارق املجالية 
على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وتنويع 
العرض الثقافي، وذلك من خالل استكمال املشاريع والبنيات التحتية 
الثقافية املدرجة ضمن االتفاقيات املوقعة بين يدي صاحب الجاللة 
وتنفيذ األوراش واملشاريع الجارية، وكذلك عبر بناء وتجهيز مؤسسات 
ثقافية في مختلف جهات اململكة، تلبية لحاجيات املواطنين بمختلف 

فئاتهم العمرية في الولوج إلى الثقافة والفنون؛

والتراث،  والفنون  اإلبداع  مجال  في  الثقافة  اقتصاديات  تطوير 
بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وتشجيع املهن الجديدة التي 
تمكن من تشغيل الشباب في كل املجاالت الثقافية بتعاون مع مختلف 
الفرقاء، وذلك من خالل دعم الصناعات الثقافية في مجاالت املسرح، 
الكتاب والنشر واملوسيقى والفنون الكوليغرافية والفنون التشكيلية 
والبصرية والجمعيات الثقافية واملهرجانات والتظاهرات، مع إطالق 
باب عبر إحداث شراكة بين 

ّ
مبادرات كتهدف إلى خلق مناصب شغل للش

املراكز الثقافية ودور الشباب التابعة لوزارة الشباب وحاملي املشاريع 
الثقافية عبر البرنامجين الحكوميين »أوراش« و«فرصة«؛

يتحرك«  »املسرح  شعار  تحت  سنوية  مسرحية  تظاهرة  تنظيم 
وتهدف هذه التظاهرة إلى تصوير 60 عمل املسرحي واقتناء حقوق بثها 

عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر املنصة الرقمية.

وفي إطار الورش الوطني املتعلق بتعميم الحماية االجتماعية ملختلف 
فئات الشعب املغربي، يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات الحماية 
االجتماعية للفنانين، حيث يجري حاليا من طرف السيد الوزير إعداد 
املرسوم املتعلق بتمكين فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 
غير األجراء الذي يزاولون نشاطا خاصة فيما يتعلق باملهن الفنية من 

االستفادة من الحماية االجتماعية.

وفي نفس السياق االجتماعي، يتم إعداد مشروع قانون إلحداث 
وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين واملبدعين املغاربة، اللي واقف عليها 
املالي،  بالشخصية املعنوية واالستقالل  الوزير، تتمتع  كذلك السيد 
وتهدف إلى النهوض باألوضاع االجتماعية واملادية للفنانين واملبدعين 
املغاربة وتكريمهم واالحتفاء بهم واإلشادة والتعريف بإنجازتهم، وتقديم 
ي 

ّ
خدمات اجتماعية لفائدة ذوي حقوقهم، ال سيما الرعاية التامة لل

الوضع  بين  التوازن  على خلق  املساعدة  مع  في وضعية هشة،  منهم 
االعتباري والوضع االجتماعي للمبدع واملثقف.

املسرح  أهرامات  من  هرمين  على  فيها  نترحموا  مناسبة  هادي 
والفن املغربي الالئق واللي فقدناهم األسبوع املا�شي، وهما املرحوم 
لإلبداع  الكثير  عطاو  اللي  البدوي،  القادر  وعبد  هالل  اللطيف  عبد 
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الوطني وساهموا في إثراء اإلنتاجات الوطنية، سواء من خالل األعمال 
املسرحية والتلفزيونية، ومناسبة كذلك باش نترحموا هنا فهاد السنتين 
مع »الكوفيد« كان واحد العدد ديال الوفيات، ال إله إال هللا، مناسبة 
كذلك باش نترحموا على الجميع على أرواح الفنانين اللي فقدناهم خالل 
هاد املدة: ثريا جبران، زهور ملعمري، أمينة رشيد، الحاجة الحمداوية، 
سعد هللا عزيز، الرايس احماد بيزماون، عمر دخوش، عزيز الفاضيلي، 
حمادي عمور، ويسمحوا لي العائالت والجمهور ديال الفنانين اللي ما 

حضرونيش األسماء ديالهم فهاد املحطة.

حض9فت فلسيدفت وفلسادة،

فلها  واجتماعية،  اقتصادية  عائدات  الثقافية  للسياسة  كان  إن 
كذلك دور حيوي في مجال تسويق صورة املغرب كبلد متسامح معتدل 
فالدبلوماسية  الراسخة،  امللكية  الضمانات  الروافد بفضل  ومتعدد 
الثقافية أو ما أصبح يطلق عليه بالقوة الناعمة للدول تقاس بمدى 
جسور  ومد  األخرى  بالدول  العالقات  إرساء  على  الثقافية  قدرتها 
الفنون  املحلية وترويج  الثقافات  بتبادل  يتعلق  التواصل معها فيما 

وغيرها من جوانب التراث الثقافي.

سنده  وتطويره  الوطني  الثقافي  اإلشعاع  تعزيز  موضوع  ويجد 
األسا�شي في الرؤية امللكية الحكيمة، التي جعلت من الثقافة املغربية 
واإلسالمية،  والحسانية،  والعربية،  األمازيغية،  املتعددة:  بروافدها 
واليهودية، واإلفريقية األندلسية، واملتوسطية واألورو-آسيوية، حصنا 
ن للمغرب من االنخراط املتواصل في محيطه الدولي ومواجهة 

ّ
منيعا يمك

تحدياته بكل ثقة وصمود.

وفي هذا اإلطار، ستواصل الحكومة في تنزيل مقتضيات القانون 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   26.16 التنظيمي 
غة والثقافة األمازيغية باعتبارها 

ّ
لألمازيغية قصد منح املكانة الالئقة لل

رصيدا مشتركا لجميع املغاربة، وترسيم إدماجها في مجال التعليم وفي 
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وهاد اإلرادة ليست وليدة الرغبة 
في صيانة موروث حضاري ومجتمعي فحسب، بقدر ما هي صون لحقوق 
العديد من املواطنين واملواطنات في الحصول على خدمات باللغة التي ال 

يتقنون سواها ضمانا لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

واعتبارا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية في تسويق صورة 
املغرب عامليا، فإن الحكومة ستعمل، تحت التوجيهات امللكية، على 
تقوية العمل الرامي إلى ضمان الترويج للنموذج املغربي الذي يستمد 
قوته وغناه من اإلصالحات الديمقراطية العميقة التي تعرفها اململكة 
بقيادة جاللة امللك -حفظه هللا- والتعريف باألوراش التنموية الكبرى 
التي تشهدها بالدنا في كل املجاالت ال سيما مجال التنمية البشرية؛ 

تطوير السياحة والتنمية املستدامة والطاقات املتجددة.

امللكية  الرعاية  تحت  املغربية،  اململكة  عملت  مسيرتها،  خالل 
السامية، على دعم الدبلوماسية الثقافية وجعل بالدنا منارة ومركز 

إشعاع حضاري وديني ودبلوما�شي ثقافي، من خالل مبادرات عديدة 
نت من مد الجسور بين الثقافات والجنسيات املتنوعة على مستوى 

ّ
مك

العالم، معّززة بذلك مناخات لقاء وحوار الحضارات وترسيخ التآلف 
التسامح والتقارب بين أبناء شتى الثقافات.

املغاربة  بأوضاع  امللك،  لجاللة  الشخ�شي  االهتمام  خالل  ومن 
املقيمين بمختلف أنحاء العالم، والذين تمكنوا من نشر الثقافة املغربية 
الحكومة  فإن  اإلقامة،  بلدان  في  التطرف  عن  والبعيدة  املتسامحة 
ستسعى لتقوية حظوظ الثقافة املغربية وراء الحدود، وهذا يحتاج منا 
استغالل كل الفرص واملؤهالت التي تتوفر عليها بالدنا بدء من تعزيز أدوار 
الجالية املغربية بالخارج، باإلضافة إلى دعم أدوار املؤسسات والهيئات 
الرسمية املمثلة لها وجمعيات املجتمع املدني للمغاربة بمختلف املدن 
العاملية لضمان املزيد من اإلشعاع الثقافي وفي الخارج وعكس مظاهر 

التعدد والتنوع التي تطبع الثقافة املغربية واملجتمع املغربي.

إن تقوية دور الجالية، تحت التوجيهات امللكية، يحتاج إلى تزويدها 
باآلليات الضرورية حتى تتمكن من القيام بمبادرات وازنة ودعم بلدها 
األم على نحو فعال، مع ضرورة تأطيرها وتأهيلها ثقافيا ومعرفيا لتكون 
في مستوى خوض هذا الرهان، وهو ما يستدعي إنتاج سياسة عمومية 
واضحة فيما يتعلق بالجالية املغربية بدول املهجر، وتنزيل املضامين 
الواردة في مختلف الخطابات امللكية في هذا السياق واللي هي شاملة، 
والعمل على دعم كل املبادرات الجادة لتقديم التعدد الثقافي الوطني 
والنموذج الديني املغربي الذي أضحى مرجعا لعدد من الدول اإلفريقية 

واألوروبية.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

لقد كان للمملكة املغربية، تحت إمارة أمير املؤمنين، دورا بارزا في 
نشر التعاليم اإلسالمية السمحة القائمة على املذهب املالكي والعقيدة 
األشعرية والتصوف السني عبر بعثات األئمة إلى الخارج أو تكوينهم ألئمة 
العالم بالداخل التي أثرت في حياة املاليين من املسلمين وقدمت صورة 
معتدلة ووسطية للقيم الدينية، ويشهد العالم كيف تحولت التجربة 
املغربية في املجال الديني، تحت سلطة أمير املؤمنين، إلى نموذج يحتذى 
به في نشر االعتدال والتسامح والتعايش بين األديان. فقد عملت بالدنا 
على اعتماد سياسة دينية مهيكلة عابرة للحدود الوطنية، جعلتها أحد 
رواد الدبلوماسية الروحية، بما تشتمل عليه من مؤهالت في املجال 
الروحي، كاملساجد والزوايا والطرق الصوفية واملآثر الدينية، وبما تتوفر 
عليه من مؤسسات رسمية وعلى رأسها مؤسسة إمارة املؤمنين التي ال 

يخفى على الجميع ما تبذله من جهود حثيثة في دعم السالم العالمي.

إرساء  امللك  جاللة  عهد  في  بالدنا  عرفت  الديني،  الشأن  وفي 
في  ملحوظا  تطورا  تشهد  فتئت  ما  متكاملة،  دينامية  استراتيجية 
السنوات األخيرة، على املستويين الكمي والنوعي، وستواصل الحكومة، 
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تحت إشراف جاللة امللك أمير املؤمنين ووفق توجيهاته السديدة، العمل 
على استمرار اقتسام بالدنا لخبرتها في مجال األمن الروحي وإبراز تجربتها 

في تدبير الشأن الديني بما يساهم في تعزيز األمن واالستقرار.

في اإلشعاع  الثقافية  املراكز  املبذولة على مستوى  الجهود  ورغم 
قادرة  الروافد  املتعددة  املغربية  فالثقافة  كافية،  أنها غير  إال  الدولي 
بثرائها املعرفي والحضاري والتاريخي على مزيد من التأثير في العالم أكثر 
من أي وقت م�شى والدخول في قائمة الدول الكبار القادرة على بصم 

الثقافة العاملية.

إن صناعة الدبلوماسية الثقافية، التي تتوخى تسويق ثقافة الوطن 
إلى الخارج، ال بد أن تأخذ بعين االعتبار التعريف باملبدعين والتراث 
الحضاري من أجل أفكار ووسائل وأنماط جديدة من شأنها بناء صورة 

ثقافية إيجابية وجذابة في أذهان الشعوب.

من هذا املنطلق، ستولي الحكومة أهمية خاصة للرفع من وتيرة 
التنظيم واملشاركة في املعارض واملهرجانات الثقافية والفنية ملا لها من 

تأثير كبير في بناء جسور التواصل مع مختلف الثقافات األخرى.

وجدير بالذكر، أن بالدنا كتوفر على تقليد راسخ يتمثل في املشاركة 
في العديد من املعارض العاملية التي تساهم في اكتشاف اململكة وتاريخها 
وهويتها وكفاءتها، وكذا إنجازاتها في مختلف املجاالت، ولعل املشاركة 
الحالية للمملكة في فعاليات معرض »إكسبو دبي 2020« خير شاهد 
على مستوى الحضور النوعي واملتميز إلبراز الدينامية الثقافية املغربية 

والرصيد املادي وغير املادي لبالدنا في املعارض العاملية.

املغربي  الكتاب  بتطوير  كذلك  رهين  الثقافي  الرأسمال  تثمين  إن 
وإيالء املزيد من االهتمام، باعتباره أحد الركائز األساسية إلبراز اإلشعاع 
الثقافي، ونحن عازمون في الحكومة على دعم مشاركات الكتاب املغربي، 
سواء من حيث الكم والكيف، من أجل ضمان وصول إشعاعه إلى أكثر 

اآلفاق املمكنة.

وال يمكن الحديث عن سياسة ثقافية دون الحديث عن السينما 
ومساهمتها في رسم الصور الدهنية اتجاه تراثنا وحضارتنا وثراء ثقافتنا. 
بالسينما  إيالء عناية خاصة  بالدنا على  املنطلق، حرصت  ومن هذا 
املغربية التي باتت تفرض نفسها بإلحاح في املشهد السينمائي العربي 
واإلفريقي، وحّققت طفرة نوعية في السنوات األخيرة نظير اإلنتاجات 
واألعمال املميزة للمخرجين املغاربة، وهو ما تعكسه حجم املشاركات 

النوعية لألفالم املغربية في املهرجانات الدولية.

الدعم  مواصلة  على  الحكومة  في  سنعمل  الصدد،  هاد  وفي 
لإلنتاجات السينمائية الجديدة واملساهمة في إشعاع السينما املغربية 
يتمثل  السينمائية،  املغرب  ملؤهالت  دوليا  والترويج  الوطن،  خارج 
هدفنا في هاد اإلطار في تعزيز السينما املغربية لتصبح نموذجا رائدا على 

الصعيدين اإلفريقي والعربي.

حض9فت فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسيد فل9ئيس،

إن املنظور الحكومي الجديد للسياسة الثقافية، باعتبارها مجاال 
أفقيا، يتجاوز حدود ما هو قطاعي، يقوم على تشجيع االبتكار حرية 
أجيال  لتنشئة  التعليمية  املناهج  في  الثقافة  دمج  اإلنتاج،  اإلبداع 
تعي أهميتها، واالنكباب على خلق فرص العمل من خالل أحياء املهن 
والحرف التقليدية فضال عن تأهيل بنية تحتية ثقافية جاذبة للمبدعين 
ورواد األعمال واملستثمرين في القطاع اإلبداعي من جميع أنحاء العالم، 

وخلق بيئة إبداعية مبتكرة تراعي التنوع الثقافي؛

إن الحكومة عازمة كل العزم على إعطاء نفس جديد للنفس الثقافي 
واإلبداعي وإحياء مقومات اإلبداع الفني التي تم طمسها بفعل غياب 
تداعيات جائحة  بها، وتفاقمت مؤخرا جراء  للنهوض  إرادية  سياسة 
كوفيد 19 وأثرها على بالدنا، حيث سنعمل على مواكبة سياسة افتتاح 
بفضله  هللا-  -نصره  امللك  جاللة  عليها  يشرف  التي  الكبرى  املسارح 
تحتضن بالدنا اليوم مسارح من الطراز العالمي world class كاملسرح 
بمراكش  امللكي  البيضاء واملسرح  للدار  الكبير  للرباط واملسرح  الكبير 

وغيرها التي تعتبر أيقونات دولية.

وفي نفس السياق، تشتغل الحكومة حاليا على تصور جديد وطموح 
إلحداث مسارح جهوية وإقليمية وفتح قاعات سينمائية، لتعزيز العدالة 
والسينمائي  املسرحي  للعرض  التحتية  البنيات  يخص  فيما  املجالية 
ببالدنا، وذلك من خالل استغالل 150 من دور الشباب ودور الثقافة. 
وهنا ملي كنتكلمو على دور السينما ما يمكنش نتجاهلو أنه، يعني، كنا 
في الصغر ديالنا كانت جزء من الحياة االجتماعية ومن مسار التعلم 
وانفتاح والتعرف على الثقافات، سواء الوطنية أو األجنبية، لألسف 
غاديش  ما  متعددة  ألسباب  الصورة  بنفس  بقاش،  ما  ال�شي  هاد 
نفصلها، ولكن في الحقيقة بحال إيال فرطنا في واحد الجزء كبير من، 
يعني، النسق االجتماعي، لذلك عندنا الرغبة باش نحييو البعض من 
هاد الجوانب في حياة املغاربة، وخصوصا الشباب واللي كترسخ قيم 
االنفتاح والتنوع واإلبداع، لهذا غادي نعملوا كذلك على تصور هيكل 
اإلدارية  املساطر  وتبسيط  الوطنية  السينما  األعمال  لدعم  متكاملة 
للمركز السينمائي املغربي وجذب االستثمار وتشجيعها في هذا امليدان، 
سواء بالرساميل الوطنية واألجنبية، وكنرجع ونقول: هللا يرفع علينا هذا 
الوباء، ألن املغاربة بغاو يرجعوا كذلك املهرجانات اللي هي واحد املتنفس 
املدن  من  يعني،  مجموعة،  خالل  كتنتاعش  سنوية  ومواعيد  مهم 
املغربية، وما كنتكلمش هنا غير على املهرجانات العاملية بحال »موازين« 
مراكش  وفيلم  فاس«  في  الروحية  املوسيقى  و«مهرجان  و«تيميتار« 
والصويرة، لكن حتى املهرجانات اللي وجدات لها وزارة الثقافة أجندة 
الروايس«،  »مهرجان  امللحون«،  لفن  »ملتقى سجلماسة  ومنها  غنية 
االحترافي«  للمسرح  الوطني  »املهرجان  الوطني ألحيدوس«،  »املهرجان 
وغيرهم، أؤكد لكم أخيرا أنني في هاته الحكومة نتوفر وعلى إرادة سياسية 



9799 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1430–007رجب14430  )009فبراير20220( 

كافية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية لجعل الثقافة عنصرا محوريا في 
قلب كل السياسات العمومية، حرصا منا على إعالء قيم االنتماء لهذا 
الثقافية املشتركة والوفاء  الوطنية ولذاكرتنا  اللغات  الوطن وتثمين 
لإلبداع املغربي، ذلك بإنتاج شروط ديال التطوير ديالها في التكامل ما 
بين ما هو مؤسساتي بنيوي وما هو تشريعي وتدبيري، بما سيكفل لنا 
تعزيز عفوا يكفل لنا تعزيز دور الثقافة في الحياة املجتمعية للمغاربة 
وترسيخ مكانة بالدنا كموطن للتعايش والتسامح وتالقح الحضارات 
والثقافات، وذلك أن املوروث الثقافي ومكونات الهوية املغربية جعلت 
على الدوام من اململكة املغربية منارة حضارية ثقافية متفردة ومتميزة 

في محيطها العربي اإلفريقي املتوسطي، شكرا لكم.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، أفتح اآلن باب التعقيبات، الكلمة 
النائبة  األولى  املداخلة  مداخلتين،  في  األحرار  الوطني  التجمع  لفريق 

السيدة فاطمة خير، فلتفضل مشكورة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة خيب:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

وتجاوبكم  اهتمامكم  نسجل  أن  نود  الرئيس،  السيد  البداية  في 
في  السريع لتخصيص جلسة املساءلة الشهرية هاته ملناقشة قطاع 
غاية األهمية، أال وهو قطاع الثقافة الذي يبرز املوروث الثقافي والهوية 

املغربية.

إن الوعي بالثقافة والفنون هو وعي مرتبط أساسا باإلدراك على أن 
اإلنسان دائما وباستمرار متعطش للمعرفة، لكن املتتبع للشأن الثقافي 
والفني باملغرب يالحظ أنه، في الوقت الذي يحقق فيه املغرب إنجازات 
على املستوى االقتصادي وإشعاع في املجال الدبلوما�شي واستقرار أيضا 
في املجال السيا�شي واألمني، هناك تراجع ملحوظ وواضح في املجال 
الفني الثقافي، رغم أن الدولة كانت وال زالت هي من توفر كل الوسائل 
السينمائية  واإلنتاجات  والفنية  الثقافية  لألنشطة  دعم  من  املادية 
والتلفزيونية واملسرحية، لكن باملقابل هناك قاعات سينمائية تقفل 
كل يوم، هناك مسارح تفتقر إلى مستلزمات العمل اإلبداعي وخزانات 
ال يعرف لها الشباب الطريق، وبالتالي هذا ال يشجع هؤالء الشباب 
على البحث عن املعرفة وال على القراءة وال على الثقافة بصفة عامة، 
فاألرقام سيدي الرئيس واإلحصائيات هي في الحقيقة صادمة، صادمة 
في مغرب األلفية الثالثة، ألن الزال البعض ينظرون إلى الثقافة على أنها 
فعل نخبوي، في حين أنه في الدول املتقدمة القراءة فعل يومي كاألكل 

والشرب.

فلسيد فل9ئيس،

ندرك جيدا كمغاربة القوة التي يمتلكها املغرب، من خالل موقعه 
الجغرافي وغنى موروثه الثقافي والحضاري، من تنوع في الفنون واللغة، 
الطبخ..  اللباس،  اآلثار،  املعمارية،  الهندسة  التقاليد،  العادات، 
وللحفاظ على كل هذا املوروث وجب االهتمام بالثقافة، لذلك الحكومة 
اليوم السيد الرئيس مطالبة أكثر من أي وقت م�شى أن يكون لها مشروع 
ثقافي منسجم ومتناغم مع ما نملكه من ذاكرة تاريخية قوية وكفاءات 
بشرية إلقامة صناعة ثقافية، جاء الوقت باش نتكلموا على الصناعة 
الثقافية، صناعة ثقافية قوية تساهم في تطوير وخلق فرص الشغل 
وتشكل قاطرة للنمو االقتصادي أمام كل التحديات التي يعرفها العالم 

في هذا القطاع.

األزمة السيد الرئيس، ليست أزمة إبداع، بل أزمة صناعة واستثمار 
للدبلوماسية  ودعم  العمومية  السياسات  أجندة  خارج  كانت  التي 
الثقافية التي باتت تعرف ب soft power القوة الناعمة، هاد القوة 
على  وتسويقه  استثماره  وكيفية  الثقافي  بالتنوع  للتعريف  الناعمة 
الصعيد الدولي. التجارب العاملية أثبتت أن تحقيق التنمية يمر دائما 
وباستمرار عبر طريق الثقافة، فقبل التخطيط االقتصادي يجب تهيئة 
اإلنسان، يجب تكوينه، يجب تمكينه من وسائل املعرفة واالنفتاح على 
العالم وإدراك التنوع الثقافي والفكري ألن اقتصاد املعرفة أصبح يفرض 
نفسه، والحكومة تنبهت وراهنت على بناء الدولة االجتماعية والتي في 

جوهرها االستثمار في الرأسمال البشري.

الثقافي  واالقتصاد  الثقافية  الصناعة  على  اليوم  الحديث  إن 
والدبلوماسية الثقافية حديث غير منفصل تماما على األبعاد الثالث، 
اللي هي تتركز وكتكون ركيزة وأسس ديال الدولة الحديثة اللي هي البعد 
السيا�شي واالجتماعي واالقتصادي، هاد األبعاد ال تتقوى إال باالستغالل 
الجيد للموروث الثقافي والحضاري املغربي. وألن لكل الصناعة قواعد 
وأسس وضوابط تحكمها، هناك أيضا قانون يؤطر هذه العملية، لذلك 
الفنان  لقانون  التنظيمية  القوانين  بتنزيل  والتسريع  التفعيل  وجب 
لحل كل اإلشكاليات القانونية املتعلقة بخصوصية املهن الفنية وفق 

الفصل 26 من دستور اململكة.

فلسيد فل9ئيس،

الجرأة  من  لكم  أن  الرئيس،  السيد  واثقون  نحن  الختام،  في 
والشجاعة ما يكفي القتحام هذا الورش، وعلى يقين أنكم ستنجحون 
في إعادة االعتبار لكل املبدعين في شتى امليادين، ألن األمر اليوم يعني 
تيطلب منا واحد التسريع ليستمر هاد املبدعين في إبداعاتهم مع حفظ 

كرامتهم، شكرا السيد الرئيس.

لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترم  النائب  للسيد  التتمة 
السيد يوسف شيري، تفضل.
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فلسيد فل9ئيس:

شكرا، تفضل السيد النائب تفضل.

فلنائ7 فلسيد  وسف شيبي:

السيد الرئيس، ممكن ناخذ شوية من الوقت اللي تبقى للزميلة 
ديالي؟

فلسيد فل9ئيس:

تفضل الفريق عندو 13 دقيقة و40 تفضل، تفضل.

فلنائ7 فلسيد  وسف شيبي:

شك9ف فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

آ تما ديستما أزول االون،

أوال كننهي الحكومة على رأسها السيد رئيس الحكومة على الحصيلة 
املشرفة بعد 100 يوم من العمل الحكوميـ في ظل الظروف الوبائية 
الصعبة اللي كيعيشها العالم ككل، واسمحوا لي نشكر جزيل الشكر 
الفريق ديال التجمع واألحرار اللي اعطاني الفرصة ناخذ اليوم الكلمة 
في هذا املوضوع بالذات اللي هو السياسة الثقافية، ملاذا؟ أوال أنا كشاب 
شاب  ثانيا  والفن،  بالثقافة  مولوع  شاب  الشباب،  بلسان  سأتكلم 
قلتوا  وإيال  إقليم ورززات،  العميق جهة درعة-تافياللت  املغرب  ابن 
ورززات هي الغنى واملوروث الثقافي الغني جدا، إيال قلتوا ورززات يعني 
مدينة األلف قصبة وقصبة مدينة املوروث الثقافي املتنوع واللغوي 
أفريقيا هي  ليها هوليوود  اللي كنقولوا  ديال هوليوود  املدينة  الغني، 

استوديوهات عاملية.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

صحيح أن هاد املوروث الثقافي في بالدنا غني ومهم يمكن االستناد 
عليه من أجل النهوض بالتنمية الشاملة والتسريع الوتيرة ديالها، ونظرا 
ألهمية هذا القطاع الثقافي والدور ديالو الجوهري في تنمية العنصر 
ملكية خاصةـ  برعاية  يتميز  فهو  البالد  ديال  التنمية  وبالتالي  البشريـ 
بحيث تطرق له صاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- في 
أكثر من خطاب ملكي، كما أنه قطاع تم دسترته وتمت اإلشارة إليه أكثر 

من املرة في ديباجة الدستور املغربي.

من  مجموعة  أمام  يضعنا  املوضوعـ  هذا  مناقشة  بصدد  ونحن 
التساؤالت: األولى هل تمكنت بالدنا منذ االستقالل إلى اليوم من بناء 
تمكنت  هل  املغربي؟  للشعب  ومميزة  خاصة  إجرائية  ثقافية  هوية 

الحكومات السابقة من رسم سياسة ثقافية واضحة املعالم وقادرة على 
هيكلة العقل الجمعي الوطني بما يضمن التماسك االجتماعي وحماية 
فعال  استطعنا  هل  املغربية؟  لألمة  والروحية  الثقافية  الخصوصية 

تحويل الثقافة إلى صناعة تغني االقتصاد املغربي؟

إننا في الفريق التجمع الوطني األحرارـ نعّزز دعمنا للبرنامج الحكومي 
في  في هذا الشأن، ولكننا ندعو الحكومة  اللي جاب مقترحات جادة 
نفس الوقت إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية ألن 
مستقبل الثقافة باملغرب رهين بإطالق واحد الحوار اللي هو عمومي جاد 
مع كل منتجي الثقافة في بالدنا، حوار يمهد للميثاق ثقافي وطني مرجعي 
التنموي  النموذج  مسايرة  على  القادرة  املغربية  للشخصية  يؤسس 
الجديد، من خالل بعض اإلجراءات، واللي غنذكر منها على سبيل املثال:

بالتسهيالت  وتمتيعه  الثقافي  القطاع  في  االستثمار  تحفيز  0•
الضرورية؛

تعزيز البنيات التحتية وتوفير فضاءات كدور الشباب تساهم  0•
الثقافي  بالشأن  املهتمة  الشابة  الكفاءات  وتتبع  والتكوين  الدعم  في 

ببالدنا؛

تحقيق التكافؤ بين الشباب في املدن وفي القرى في مختلف  0•
جهات اململكة املغربية؛

في  الجامعة  في  التنشئة  الثقافي ومؤسسات  الرأسمال  دمج  0•
املدرسة في اإلعالن إلى آخره؛

إدماج الشباب في إطار البرنامج ديال »أوراش« اللي تكلمت  0•
عليه الحكومة لتنشيط املؤسسات ثقافية؛

تشجيع ودعم الجمعيات الثقافية الجادة في مختلف ربوع  0•
اململكة.

ونطلب كذلك الحكومة العناية بالشباب، من خالل اإلسراع بإخراج 
والتمكين  والتنقل  االندماج  تسهيل  يعطي  غادي  اللي  الشباب  جواز 
الثقافي لهذه الفئة، ألن في الحقيقة الشباب دياولنا كيتنفسوا جوج 

حوايج مهمة، كيتنفسوا الثقافة والرياضة.

وبهاد املناسبة أنا بغيت نجبد الرياضة، ألن البارح تفرجنا في املاتش 
ديال املغرب ومصر، وفي الحقيقة كان املنتخب ديالنا مشرف والحمد 
هلل لعب مزيان، ولكن لألسف ما تمكناش أننا نواصلوا املنافسة ديال 
كأس إفريقيا، وأنا بغيت نطلب منكم ونطلب من الشعب املغربي أننا 
نشجعوا هاد الشباب ونشجعوا هاد املنتخب ألنه غيتأهل إن شاء هللا 

لكأس العالم.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

لقد مرات 10 سنوات على دسترة اللغة األمازيغية كلغة رسمية، 
تمزيغت غي د املغاربة كولو تن أورت غي تن غواد غواد أوهو، نو كين 
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إقان أغد أنحرضو تمكيت نغ، يعني الهوية ديالنا فالهوية هي إرث من 
واجبنا الحفاظ عليه، لكن من املالحظ أن الحكومات السابقة لم تبذل 
الجهد املطلوب في تنزيل هذه الدسترة على أرض الواقع، ما نغطيوش 
الشمس بالغربال، األمازيغية ما زالت مهمشة في املقرر املدر�شي وثانوية 
في املحتوى اإلعالمي دون الحديث عن غيابها الحقيقي في اإلدارات وفي 
مؤسسات الدولة، خصوصا في القطاعات الحيوية والجماعات املحلية.

وبهاد املناسبة، كنحييكم السيد الرئيس، على املبادرة ديالكم على 
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
آملين أن تخطو القطاعات الوزارية األخرى مثل هذه الخطوة إن شاء 
البرنامج  إقرار  مع  خيرا  نتفاءل  واألحرار  التجمع  فريق  في  ونحن  هللا. 
الحكومي لتخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
كما ندعوكم كذلك لالهتمام بالثقافة الحسانية ألن األقاليم الجنوبية 

ديالنا فيها موروث ثقافي غني جدا.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

الهند  أنا بغيت غير نعطي واحد املثال في الصناعة السينمائية، 
مثال كتنتج 800 فيلم سنويا، تخيلوا معايا شحال من املشغلين اللي 
غيشتغلوا فهاد القطاع، من كومبارس، من تقنيين، من حرفيين، من 
كذا، من أسر غتعيش فهاد القطاع، هوليود في أمريكا كذلك الصناعة 
السينمائية متطورة تضخ ماليين الدوالرات في ميزانية الدولة. احنا عندنا 
ورززات، عرفتي أشنا هي ورززات؟ هي هوليود إفريقيا، فيها مؤهالت 
طبيعية وبشرية اللي ما كايناش في العالم، عالش ال هاد املدينة يعني 
واحد مجموعة من األفالم تصورات فيها خذات جوائز األوسكار، عالش 
ما تولي ندعموها تولي منطقة نستثمروا فيها ونحفزوا املنتجين ونخرجوا 
املشروع ديال املدينة السينمائية one stop shop لحيز الوجود اللي 
ي كنتوا رئيس 

ّ
باملناسبة كان الفكرة ديالكم السيد رئيس الحكومة مل

ديال جهة سوس-ماسة-درعة وأسستوا لجنة الفيلم مشكورين، هاد 
الحلم اللي تبخر في الوالية املاضية ديال الجهة ديال درعة-تافياللت 
ولكن اليوم كلنا أمل في هذه الحكومة إلخراج هاد املشروع لحيز الوجود.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

نحن كفريق التجمع الوطني األحرار نطمح للنهوض بقطاع الثقافة 
وتحويله لصناعة مربحة تساهم في التنمية الشاملة للبالد، هاد ال�شي 
كلو طموح كبير جدا وسقفه في البرنامج الحكومي عال، لكنه ممكن 
الجاد  العمل  في  الحقيقية  رغبتنا  بفضل  ممكن  مستحيل،  وليس 
والفعال في اإلصالح التنموي للبالد، ممكن بفضل وعينا الكبير والدقيق 
باملرحلة الحاسمة والحساسة التي يمر بها بالدنا والعالم بأسره، ممكن 
بفضل تكاثف جهودنا مع مختلف الفاعلين الجادين في خدمة مصلحة 
البالد واستكمال املسلسل التنموي الذي أطلقه صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده منذ اعتالئه عرش أسالفه امليامين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا، تنميرت..

فلسيد فل9ئيس:

الرئيس،  السيد  االشتراكي  للفريق  النائب، مداخلة  السيد  شكرا 
ال�شي عبد الرحيم شهيد.

فلنائ7 فلسيد عبد فل9حيم شهيد رئيس فلف9يق فالشتبفكي:

فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت فلوزي9فت غائبات ما كا نينش وزي9فت،

فلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت فلنائبات وفلسادة فلنوفب،

ما  كل  في  الحكومة،  رئيس  السيد  بإمعان  إليكم  استمعنا  لقد 
تقدمتم به حول تدبير الشأن الثقافي الوطني، وسنتقدم إليكم كفريق 
اشتراكي بجملة من املالحظات واالقتراحات والتي نأمل أن تتعاملوا مع 
هاد االقتراحات باملنطق التشاركي ما دامت غايتنا، سواء كأغلبية أو 

كمعارضة، هي خدمة الثقافة املغربية.

إن من بين املنطلقات األساسية التي ينبغي استحضارها في مقاربة 
السؤال الثقافي التوجهات امللكية ذات الطابع االستراتيجي، فقد تبنى 
جاللة امللك محمد السادس -حفظه هللا- في خطابه في خطاب أجدير 
التاريخ  مقومات  بكل  تقّر  املغربية  للهوية  متجددة  رؤية  التاريخي، 
الثقافية  للهوية  املشكلة  املتعددة  الروافد  وتدمج  املغربي  الجماعي 
لكل  امللك ملكا  اعتبرها جاللة  التي  األمازيغية  في ذلك  بما  الوطنية، 
املغاربة بدون استثناء، ومكونا ثقافيا أساسيا في املشروع املجتمعي 

الديمقراطي الحداثي.

كما أنه وبفضل املبادرات امللكية الحكيمة، حّققت بالدنا خالل 
املرحلة الفارطة مكتسبات مهمة في املجال الثقافي واإلبداعي وخاصة 
البنيات الثقافية الكبرى التي تم تشييدها من قبيل املكتبة الوطنية 
للمملكة املغربية، ومتحف محمد السادس للفن الحديث واملعاصر، 
للرباط،  الكبير  واملسرح  العتيقة،  املدن  وتأهيل  املغرب،  وأرشيف 
ومسرح محمد السادس في وجدة، ومسرح طنجة الكبير، واملسرح الكبير 
للدار البيضاء وغيرها. وهو ما يفرض على الحكومة وعلى القطاع الو�شي 
بشكل خاص وضع برنامج متكامل الستغاللها مع توفير املوارد املالية 

وتكوين األطر والكفاءات الثقافية الضرورية لتنشيطها بشكل مستمر.

إن ما يعيب البنيات األساسية في بالدنا السيد رئيس الحكومة، هو 
غياب برمجة ثقافية، الذهاب وزيارة دول أخرى أوروبية بالخصوص 
مسرح صغير، مؤسسة ثقافية صغيرة لها برنامج سنوي محترم يذر 
على بلديتها الكثير من األموال وهو ما ال يحصل في بالدنا في غياب خبراء 
ثقافيين بهذه املؤسسات، وقد تمكنت بالدنا من تحقيق تحول مهم في 
مسارها الثقافي باعتماد دستور 2011 الذي أكد على تشبث اململكة 
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املغربية بصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية املوحدة، بانصهار كل 
مكوناتها العربية اإلسالمية واألمازيغية الصحراوية الحسانية والغنية 
بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية، وشّدد على تشبث 
الشعب املغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار والتفاهم 
الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء. كما اعتبر، في  املتبادل بين 
فصله األول، الوحدة الوطنية املتعددة الروافد من الثوابت الجامعة 
التي تستند إليها األمة املغربية في حياتها العامة، كما حث وقّدس حرية 

اإلبداع ودعا إلى دعم الثقافة بكل مستويات الدولة.

وإعماال لهذه املقتضيات، ال بد من الحرص في السياسة العمومية 
الهوية  مكونات  كل  مع  التعاطي  في  املتوازنة  املقاربة  على  الثقافية 
الوطنية، وبنفس الطريقة مع كل الروافد الثقافية العربية اإلسالمية، 
اليهودية،  األمازيغية، الصحراوية، الحسانية، اإلفريقية، األندلسية، 

واملتوسطية.

من جهة أخرى، علينا استحضار االختيار االستراتيجي الثالث الذي 
حّدده التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، واملتمثل في النهوض 
مجال  في  األهمية  بالغ  عامليا  رهانا  الثقافة  وجعل  الثقافي  بالتنوع 
موردا  الثقافة  جعل  إلى  دعا  فقد  والسيادة،  االقتصادي  الصعود 
للنمو واالستثمار والتشغيل، وتشجيع املبادرات الصاعدة واالبتكارات 
واملقترحات الصادرة عن كل الفاعلين في الحقل الثقافي. كما أكد على 
تثمين التراث الثقافي املحلي واملحافظة على املوروث الوطني والتراث 
الالمادي، وتشجيع السياسة الثقافية. نهيب بكم السيد رئيس الحكومة 
إلى اعتماد هذه الفقرة من البرنامج من املخطط التنموي لتكون برنامجا 

للثقافة في املستقبل.

أيها فلسيدفت وفلسادة،

املجال  في  املعالم  واضحة  استراتيجية  رؤية  تبني  الضروري  من 
الثقافي، فقد اكتفت الحكومة بتقديم برامج وإجراءات محدودة على 
استراتيجية شاملة  إلى  الحاجة  أمس  في  أننا  والحال  القريب،  املدى 
متوسطة وبعيدة املدى تقطع مع املشاريع الثقافية الظرفية واملنهجية 
االنتقائية التي تفاضل بين الحقول الثقافية، كل وزير للثقافة يعطي 
أفضلية لقطاع على حساب قطاعات أخرى، منهم من يفضل املجال 
األسبقية  يعطي  من  ومنهم  املسرحي  العمل  يفضل  ومنهم  السينمائي 
لصناعة الكتاب، لكن نحن في أمس الحاجة للتعامل مع كل املجاالت 

الفنية والثقافية باإلنصاف واملساواة.

إننا في الفريق االشتراكي ندعو إلى فتح حوار وطني حول الثقافة، 
يقوم بتحيين املعطيات املتعلقة بالشأن الثقافي على ضوء تداعيات 
الجائحة، وتنبثق عنه املحددات الكبرى للسياسة العمومية، فال يعقل 
أن تنسحب الحكومات املتعاقبة من فضاءات النقاش العمومي وأن 
يظل رصيدنا الوطني متوقفا على ثالث مناظرات حول الثقافة املغربية: 
األولى سنة 1986، الثانية سنة 1992 من تنظيم وزارة الثقافة، والثالثة 

وزارة  انسحاب  بعد  املغرب  كتاب  اتحاد  من  تنظيمها  تم  ولألسف 
الثقافة. هاد الفاعل الثقافي »اتحاد كتاب املغرب« الذي نستغرب عدم 
استقباله إلى اليوم من طرف السيد وزير الثقافة رغم استقباله للعديد 
من الجمعيات الثقافية املختلفة، لذلك ندعو أن تبادر وزارة الثقافة إلى 
تفعيل املناظرة بتنسيق مع كل الفاعلين وتنظيم دورة جديدة للمناظرة 

الوطنية ألن بالدنا في أمس الحاجة إليها.

إن الثقافة املغربية في لحظة التحول التنموي ال تحتاج إلى االكتفاء 
بإجراءات معزولة بعضها عن بعض، كما ورد في برنامجكم الحكومي 
وقانون املالية لسنة 2022، فقد أعلنتم في البرنامج الحكومي عن عشرة 
الطابع  تفعيل  واحد موجه من ضمنها  التزامات من ضمنها مخطط 
الرسمي لألمازيغية، من خالل إحداث صندوق خاص لها لكأن، عفوا، 
امليزانيات مهمة لدعم الثقافة الوطنية، لكن األهم هو اإلرادة السياسية 
والجرأة الواضحة في أجرأة تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية األهم هو 

تأطير املوارد البشرية.

عت األسبوع 
ّ
لقد سجلنا السيد رئيس الحكومة، الشراكة التي وق

املا�شي مع وزارة العدل، ولكن ما نخاف منه أن يتحول هذا األثر إلى 
لحظة  فخالل  املدرسة،  في  لألمازيغية  املّدرسون  عرفه  الذي  الواقع 
األزمات يحولون لتدريس التربية اإلسالمية والعربية واالجتماعية وتبقى 

األمازيغية في الرفوف وهو حاصل في واقعنا.

الدولة  ركائز  تدعيم  إطار  في  الحكومة،  رئيس  السيد  تحدثتم 
األولوية إلدماج  الثقافي  املجال  في  الحكومة  إعطاء  االجتماعية، عن 
تراثنا الثقافي في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنات واملواطنين. 
نحن متفقون معكم على هذا التوجه العام، لكن محتاجون إلى أفعال 
ملموسة، فهل يصدق مثال أن االلتزام بدعم وبناء الرأسمال التراثي 
كرافعة اقتصادية في الجهات التي تختزن العديدة من الكنوز الحضرية؟ 
ونحن لألسف مضطر إلى العودة إلى ورززات، ورززات بها مركز صيانة 
التراث املعماري باألطلس والجنوب يغطي تقريبا 22 إقليم به 3 موظفين 
هو تابع لوزارة الثقافة ويشتغل مع وزارة التعليم في تدبير وفي ترميم 
القصبات والقصور وإكودار وكل املعالم املوجودة في التاريخ والنقوش 
السخرية وغيرها، كان يعيش على الدعم األجنبي وعلى املنظمات الدولي، 

اليوم هو في وضعية ماّسة إلى تدخل حكومتكم السيد رئيس الحكومة.

الثقافية،  الدبلوماسية  قدرات  بتعزيز  كذلك  الحكومة  التزمت 
للنهوض  واملشاريع  البرامج  من  عدد  وتنفيذ  الترابية  لقضيتنا  نصرة 
بالجانب الثقافي املرتبط بتحسين أوضاع مغاربة العالم. في هذا اإلطار، 
ومستعجل  حقيقي  تقييم  بإجراء  الحكومة،  رئيس  السيد  نطالبكم 
ملعرفة الوضعية الحقيقية لدور املغرب، ببروكسيل وباريس، وننتظر 
منكم اطالع الرأي العام عن أسباب عدم فتح واستغالل دار املغرب 
بأمستردام، هي فتحت منذ مدة وصرفت عليها ماليير السنتيمات وغير 
مفتوحة ولن تشغل ثم كيف يمكن تبرير هذا مهم بالنسبة لنا السيد 
الحساب  أداء  تبرير  يمكن  الخارجية، كيف  في وزارة  الحكومة  رئيس 
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الخصو�شي للخزينة املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي« هذا 
الصندوق تابع وزارة الثقافة، الذي لم تتجاوز نفقاته بين 2020-2018 
القطاع  منها  يعاني  التي  واملصاعب  الصعوبات  رغم  موارده  ثلث  إال 
590 مليون  املوارد   2018 الثقافي وبخصوص للمشتغلين فيه، سنة 
دالدرهم-النفقات 168 مليون الدرهم، سنة 2019 املوارد 750 مليون 
درهم-النفقات 244 مليون دالدرهم، سنة 2020 املوارد 717 مليون 

الدرهم- النفقات 239 مليون دالدرهم.

فلسيد رئيس فلحكومة،

تشغيل  يجب  اآلن  املوارد،  من  الكثير  لديه  الثقافة  وزير  السيد 
ووصولها إلى امليدان وإلى املشتغلين، كما نسجل على مستوى تنفيذ 
امليزانية الخاصة بالقطاع أن نسبة اإلصدارات ال تتجاوز %49، ميزانية 
ميزانية  تنفيذ  في  التفاوت  إلى  باإلضافة   ،65% تتجاوز  ال  االستثمار 
االستثمار بين الجهات، فكيف ستتعاملون مع هذه الوضعية؟ وكيف 
ستعالجون هناك املؤشرات املتواضعة التي رصدها التقرير السنوي 

لنجاعة األداء؟

إننا ال نفهم هذه املفارقة الصارخة بين توفر املوارد املالية التي ال تنفذ 
وبين ما يعيشه العاملون في املجال من وضعية اجتماعية مأساوية في 
أوساط املوسيقيين والكتاب واملسرحيين واملمثلين واملخرجين والفنانين 
التشكيليين وغيرهم، ال نفهم أيضا عدم تقديم الدعم املالي رغم توفره 
للجمعيات الثقافية للمشاركة في املهرجانات الدولية والتدخل بسرعة، 
رغم ما تحقيقه من نتائج مشرفة لصورة املغرب آخرها عدم تمكين، 
تمكين  عدم  آخرها،  القصة  يعرف  الثقافي  وزير  السيد  أن  وأعتقد 
»مسرح أنفاس« للجمعية التي فازت بجائزة العالم العربي في املسرح، 
عدم تمكينها من حضور املسابقة الدولية ملهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي، رغم اإلمكانيات التدخل السريع اللي عملتوا وهو أول تجربة 
مسرحية تشجعها في املغرب. كما ال نفهم إيقاف الدعم املالي الذي كان 
مخّصصة لنشر الكتب واملجاالت منذ حكومة التناوب والذي تم تطوير 

عبر سنوات وتم توقيفه.

إننا لن نستطع تقوية أدائنا الثقافي أيضا بقرارات ارتجالية ومزاجية، 
كما وقع بخصوص تغيير مكان وزمان انعقاد معرض الكتاب بالدار 
البيضاء، الذي أصبح موعدا سنويا مكرّسا في الزمان واملكان في البرنامج 
العربي للناشرين واملؤلفين، وهو ما سيخلق ارتباكا كبيرا للثقافة منكم، 
املوسيقى  بموازين،  الرباط  الكتاب،  بمعرض  مرتبطة  البيضاء  الدار 
السيد  تخيل  بالصويرة.  مرتبطة  كناوة  بفاس،  مرتبطة  الصوفية 
رئيس الحكومة، نقول لكم تيميتار بغينا نديروها ملكناس، سوس كله 
سينفجر، ال يمكن، املهرجانات الثقافية لها هوية ويجب أن تبقى. كما 
أن مهرجان معرض الكتاب مرتبط بروابط متعددة، الناشرين عندهم 
20 سنة وهما تيرتابطوا بفنادق تيرتابطو ببنية تحتية، ثم كنجيو في 
لحظة تنقولوا ناخذوا معرض الدار البيضاء غنديوه للرباط، الفكرة 
ما عندها حتى �شي تفسير، اللهم إيال كانت �شي حاجة تخالفها خارق 

التحديات  هاد  مواجهة  أجل  من  بالطبع  ممكنة،  والتأويل  للتفسير 
اإلجراءات  الحكومة  رئيس  السيد  منكم  وننتظر  عفوا،  املطروحة، 
العملية التي تعتزمون القيام بها لصيانة وحماية وتدبير املواقع األثرية 
والتاريخية املوجودة بكل التراب الوطني، النقوش الصخرية واملدافن 
الجماعية بالجنوب، معلومة السيد الرئيس، عندنا في املغرب األهرام، 
أهرام بدائية ب les couloirs ديال املدافن موجودة في طاطا، موجودة 
في أسا، موجودة في زاكورة، النقوش الصخرية ذات ماليين السنين 
في حاجة اليوم إلى تدخل وزارة لرصدها. وبالطبع، ومن أجل مواجهة 
التحديات الثقافية املطروحة، ال يمكن إال أن ننخرط معكم للرفع من 
امليزانية السنوية للثقافة التي تقل نسبتها عن 0.3 من الناتج الداخلي 

الخام لتصل إلى نسبة %1 من هذه النسبة.

فلسيدفت وفلسادة،

إن واقع الحال الثقافي يقت�شي إصالحا مؤسساتيا عميقا يستجيب 
ملتطلبات الحكامة الجيدة من خالل التدابير التالية:

-تسريع تفعيل املؤسسات الدستورية ذات الصلة بالشأن الثقافي 
وخاصة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي نود معرفة مدى 

التقدم في إخراجه إلى حيز الوجود؛

-إعادة النظر في الهندسة العامة للمؤسسات الثقافية وتجميعها في 
إطار أقطاب كبرى لدعم الصناعة الثقافية الوطنية؛

-إحداث مؤسسات جهوية مخصصة لالرتقاء بالروافد الثقافية في 
إطار الرؤية الثقافية الوطنية، بما يتيح التدبير العقالني لتنوع الثقافة 

املحلية.

أ تها فلسيدفت، أيها فلسادة،

إننا في الفريق االشتراكي، بوصف حزبنا االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية فاعال تاريخيا في املسألة الثقافية الوطنية، ندعو إلى إعمال 
اآلليات القادرة على تعزيز التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية، 
ونتقدم إليكم باقتراحات عديدة ونفتح أبوابنا لكل نقاش في هذا الباب 

مع القطاع الو�شي، شكرا لكم السيد رئيس الحكومة.

فلسيد فل9ئيس:

النائبة  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
املحترمة لال الحجة الجماني.

فلنائبة فلسيدة لال فلحجة فلجماني:

أش9ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل9حيم  فل9حمن  هللا  بسم 
فمل9سلين.

قبل الشروع في إلقاء هذه الكلمة وأستسمح السيد رئيس الجلسة 
والحضور الكريم، إال أنه الوازع الوطني يحتم علينا أن نقف وقفة 
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ملؤها الوطنية الصادقة مع منتخبنا الوطني الذي قام بتشريف الكرة 
املغربية ودعمه دعما كامال لتدارك ما يمكن تداركه في محطات قادمة.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق األصالة واملعاصرة للرد والتفاعل 
مع جواب السيد الرئيس رئيس الحكومة املحترم حول موضوع السياسة 

الحكومية في املجال الثقافي.

املشرع  لدن  من  بالغة  بأهمية  الثقافة  حظيت  الرئيس،  السيد 
كر في فصول عديدة، تارة 

ّ
املغربي الدستوري، حيث تم تخصيصها بالذ

باالقتضاب وبالتفصيل تارة أخرى. كما كانت الثقافة موضوعا للعديد 
من الخطب والتوجيهات امللكية السامية الداعية إلى:

-0 حماية وتنمية مختلف التعبيرات الثقافية املغربية كتراث 
أصيل وكإبداع معاصر؛

اإلبداع  مجاالت  في  والعرض  والنشر  اإلبداع  حرية  ضمان  0-
األدبي والفني والبحث العلمي والتقني وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى 

أسس مهنية مضبوطة؛

تيسير الولوج للثقافة والعلمي والتكنولوجيا والفن والرياضة  0-
واألنشطة الترفيهية.

وفي نفس السياق، أولى البرنامج الحكومي الثقافة عناية خاصة، 
والهوياتي  املعرفي  للبناء  استراتيجيا  رهانا  جعلها  على  عمل  حيث 
للمجتمع في وحدته وتنوعه في حاضره ومستقبله. كما يسعى البرنامج 
الثقافي محفزا لصون  للقطاع  الدولة  إلى جعل دعم  أيضا  الحكومي 
النسيج اإلبداعي الوطني وتطويره، ودافعا للحركة الثقافية على اإلبداع 

واملنافسة.

فلسيد فل9ئيس،

اهتمامات  من  مغيبا  الشديد،  لألسف  الثقافة،  قطاع  ظّل 
السياسات العمومية للحكومات السابقة، ولم يحظ باألولوية الالزمة 
ازداد  االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية، وقد  أهميته  بالرغم من 
تأزما بسبب جائحة كورونا. ويمكننا القول أن هذا القطاع قد عرف 
انتكاسة حقيقية بسبب توقف نشاط جميع فروعه بفعل قرار إلغاء 
جميع التظاهرات مع بداية الجائحة، إال أن اآلالف من املشتغلين في 
مجال املهنية الحرة املرتبطة بهذا القطاع، من فنانين وتقنيين، وجدوا 
أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب هذه األزمة. ولم يكن الكتاب أيضا 
في منأى عن هذا الوضع، إذا سجل تدني ملحوظ في سوق الكتاب 
وتراجعا في معدالت القراءة عموما في السنوات األخيرة، ونقصا كبيرا 

على مستوى معارض الكتاب التي تقام بمختلف في ربوع البالد.

فلسيد فل9ئيس،

ترتبط أساسا  الثقافة  منها قطاع  يعاني  التي  إن أهم اإلكراهات 
غيابا  الصدد  هذا  في  نسجل  إذ  توزيعه،  وطرق  الدعم  بإشكاليات 
للشفافية في اختيار لجن االنتقاء بالنسبة مللفات الجمعيات املرشحة 
للدعم، بما يحول دون املساهمة في النهوض بالسياسة الثقافية ككل. 
للتظاهرات  املخصصة  امليزانيات  في  الحاصل  الكبير  النقص  أن  كما 
الفنية والثقافية للنهوض باستراتيجية دعم الثقافة وصناعاتها ببالدنا 

يجعلها غير قادرة على قيادة قاطرة الثقافة لبالدنا باملغرب.

ينضاف إلى ذلك غياب املقاربة التشاركية، حيث تم تغييب املثقفين 
واملبدعين في وضعية رؤى الوزارة واستراتيجيتها، وعدم اعتماد عدالة 
مجالية في إحداث املنشآت الثقافية خاصة بالوسط القروي، ناهيك 
عن غياب العدالة في توزيع اإلنتاجات الفنية بين الجهات، وانعدام 
تكافؤ الفرص الشغل بين الفنانين وحرمان العديد منهم من البطائق 
والتدبير  والتأليف  بامللكية  املرتبطة  الحقوق  حفظ  وعدم  املهنية 
العشوائي لعملية تحصيل مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي 

بالنسبة ملجموعة من املواقع واملآثر التاريخية.

فلسيد فل9ئيس،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة لنا الثقة الكاملة في هذه الحكومة 
بأن تعمل على القطع مع كل ما كان يشكل عائقا في وجه تقوية هذا 
القطاع وتعزيز أدواره، وجعله قاطرة للتنمية املستدامة عبر بنية إدارية 
صلبة خاصة بمراقبة التسيير تناط بها مهمة الدعم والتتبع املستمر 
لألهداف والنتائج املسطرة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بقطاع 

الثقافة.

فلسيد فل9ئيس،

نحيي الحكومة على القرارات الجريئة التي قامت باتخاذها خالل 
100 يوم من عملها، وعلى رأسها:

مبادرة »املسرح يتحرك« من خالل االستثمار في 60 مسرحية وبثها 
على SNRT لدعم الفرق املسرحية؛

العمل على افتتاح 150 قاعة عرض لتمكين منتجي األفالم  0-
واملسرحيات من الحصول على عدة فضاءات وإمكانيات للدخل في ظل 

الجائحة؛

التراث املغربي  la belle Maroc لجرد وتثمين  إنشاء عالمة  0-
املادي والالمادي؛

تأهيل  الثقافية من خالل حماية وإعادة  السياحة  تشجيع  0-
املعالم التاريخية وترميميها والترويج لها داخليا وعبر منظمة اليونسكو 

دوليا؛

االشتغال على الصناعة السينمائية من خالل دعم اإلنتاج  0-
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األجنبي عبر رفع الدعم من 20 إلى %30 وهو ما سيخلق فرص شغل 
درهم  مليار   30 إلى  الخارجية  االستثمارات  قيمة  من  ويرفع  جديدة 

سنويا؛

توفير الدعم والتكفل بمجموعة من الفنانين الذين يوجدون  0-
إحداث  على  االشتغال  عبر  اجتماعية صعبة،  أو  وضعية صحية  في 
الحكومة  أحيى  إنسانية  مبادرة  وهي  االجتماعية،  األعمال  مؤسسة 
املساعدات  تسوية  قرار  اتخاذ  على  أيضا  نحييكم  وباملناسبة  عليها، 

واملساعدين االجتماعيين الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة؛

الئحة  في  الثقافة  مكونات  عناصر  من  عدد  وتقييد  ترتيب  0-
اآلثار الوطنية، أبرزها تقييد 50 بناية تاريخية باملدينة العتيقة للدار 
البيضاء و13 موقعا للنقوش الصخرية وثكنة عسكرية بجهة الداخلة 

واد الذهب؛

العربي  التبوريدة والخط  التراث هم  تسجيل عنصرين من  0-
كتراث إنساني ضمن الالئحة التمثيلية للتراب الثقافي الالمادي؛

فتح حوارات مع الفاعلين في مجال النشر والكتاب من أجل  0-
مأسسة الحوار القطاعي؛

تنظيم معارض جهوية للكتاب في فترات التي عرفت انفراجا  0-
للوضعية الوبائية بعد فترة انقطاع طويلة كانت لها نتائج سلبية على 

القطاع وعلى املهنيين.

فلسيد فل9ئيس،

إن اإلنجازات التي ملسناها، من خالل عرضكم وااللتزامات وبرامج 
العمل لسنة 2022 وتلك املبرمجة في أفق نهاية الوالية الحكومية، توضح 
أن هذه الحكومة لديها برنامج متكامل يتضمن أوراشا مهمة، وهو ما 
يتطلب دعما ماليا إضافيا من خالل الرفع من امليزانية املخصصة لهذا 
القطاع بشكل يتناسب مع أهميته، خاصة وأن املجلس االقتصادي 
بين  للمغرب  اإلجمالية  الثروة  دراسة حول  أنجز  والبيئي  واالجتماعي 
سنتي 1999 و 2013 خلص من خاللها إلى أن الرأسمال الالمادي الذي 
يتكون أساسا من الثقافة والفن وعناصر أخرى يساهم بأكثر من الثلثين 
من الثروة الوطنية للمغرب وأن الصناعة الثقافية اليوم تحتل املرتبة 

الخامسة عامليا ضمن القطاعات األكثر إدرارا للدخل االقتصادي.

فلسيد فل9ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

ختاما، اسمحوا لي اليوم أن أفتح قوسا باعتباري أمثل أمامكم رافدا 
أساسيا من روافد هوية األمة املغربية رافد ال يمكن أن يختزل في ما 
ألبسه من زي صحراوي أو ما يمكنني التحدث به من مفردات حسانية 
عربية سليقة، بل هو أكثر عمقا وتجدرا في شخصية إنسان املنطقة 
وطباعه وما يقال عن الثقافة الحسانية يقال أيضا عن شقيقاته في 
إطار التنوع الثقافي املغربي أمازيغيا كام أم عربيا. إن الثقافة املغربية 

بصفة عامة والحسانية منها بصفة خاصة ليست فلكلور ال ماديا يحارب 
من أجل منعه من االنقراض بل هو مؤطر وموجه ملختلف مناحي الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، ولنا كامل االعتزاز والفخر 
بأن تكون مرجعية اهتمامنا بهذا التراث والثقافة مستلهمة من الخطب 
امللكية السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، إذ أكد 
جاللته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثانية واألربعين للمسيرة 
الخضراء في معرض حديثه عن النموذج التنموي الذي يعطي مكانة 
خاصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الصحراوي فنحن يقول 
صاحب الجاللة »نعرف مكانته في قلوب ووجدان أهل املنطقة، ومن 
هنا فإننا نحرص على العناية بالثقافة الحسانية والتعريف بها من خالل 
توفير بنيات واملرافق الثقافية وتشجيع املبادرات والتظاهرات الفنية 
وتكريم أهل الفن والثقافة واإلبداع وذلك على غرار كل مكونات الهوية 
املغربية املوحدة إذ ال فرق عندنا بين التراث والخصوصيات الثقافية 
واللغوية بكل جهات املنطقة بكل جهات املغرب عفوا سواء بالصحراء 
باملوروث  فالعناية  الشرقية،  بالجهة  أو  واألطلس  بالريف  أو  وسوس 
الثقافي املحلي ال تعني أبدا التشجيع على التعصب أو االنغالق وال يمكن 
أن تكون دافعا للتطرف أو االنفصال وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع 
روافد الهوية الوطنية في ظل املغرب املوحد للجهات«. انتهى االقتباس 

من خطاب سيدي صاحب الجاللة.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

نحن على يقين تام بصدق نوايا هذه الحكومة، وعلى امتثالها التام 
للتوجيهات امللكية السامية بهذا الخصوص، لكن إعمال آليات الرقابة 
والتتبع ملا يقدم من دعم وزيادة في نفس الوقت واالبتعاد كل البعد 
عن توظيفه في الحسابات االنتخابية والسياسية الضيقة هو املفتاح 
األسا�شي لنجاح سياستنا العمومية في املجال الثقافي. إن تحقيق هذه 
األهداف وااللتزام بالتعليمات السامية لجاللة امللك في هذا الصدد ال 
يمكن تفسيره في صرف وتوزيع الدعم على مجموعة من األنشطة في 
نهاية كل سنة مالية من طرف املجالس املنتخبة بطرق ال تراعي روح 
البرنامج  ومنطوق الخطب السامية واألهداف الحقيقية املسطرة في 
الحكومي واالستقالل املعنوي الحاضر بقوة للموروث الثقافي في وجدان 
في  ليس  املجالية  العدالة  عن  نتحدث  دائما  نحن  املنطقة،  سكان 
الصحراء املغربية فقط، بل نطالب بها في كل أنحاء املغرب. إن املنتوج 
الثقافي الحساني هو ملك لجميع املغاربة دون استثناء، وإذ ندعوكم 
إلى ضرورة التزام القنوات العمومية بإدراج املواد الثقافية املعبرة عن 
الهوية املغربية بمختلف روافدها بالشكل والحيز الزمني الذي يليق بها، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل9ئيس:

النائب  الحركي،  للفريق  املوالية  املداخلة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم السيد محمد والزين.
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فلنائ7 فلسيد محمد وفلزين:

بسم هللا فل9حمن فل9حيم.

فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسادة فلوزرفء،

نود  بالكاميرون،  اإلفريقي  الريا�شي  العرس  أجواء  نعيش  ونحن 
بداية أن أتقدم بالتهاني إلى الفريق املصري ومن خالله الشعب املصري 
الشقيق على تأهلهم إلى نصف نهائي العرس الكروي اإلفريقي مع كل 
الفريق  باسم  أود  كما  والنجاح،  بالتوفيق  بمصر  لألشقاء  متمنياتنا 
الشعب  ومن خالله  الجزائري  الفريق  إلى  بالتهاني  أتقدم  أن  الحركي 
أيضا  فوز  وهو  العرب  بكأس  فوزهم  بمناسبة  الشقيق  الجزائري 
للمغرب الشقيق، ما دامت كأس العرب برمز األخوة والعروبة تدخل 
التراب  ربوع  وتجوب  شقيقة  جزائرية  بأيادي  محمولة  املرادية  قصر 
الجزائري الشقيق وهي تشهر عاليا السيادة املغربية على أراضيها كاملة 
وغير مبتورة كما يريد لها البعض، وبذلك تكون الرياضة قد أصلحت 
ما أفسدته السياسة. أيضا أريد أن أهنئكم، السيد رئيس الحكومة 
املحترم، وأهنئ السيد رئيس الجامعة امللكية للفروسية الشريف موالي 
عبد هللا العلوي على مجهوداته الجبارة في تطوير وتنظيم وإبراز وتثمين 
فن التبوريدة تحت العناية والرعاية الخاصة لصاحب الجاللة حفظه 
هللا، وهي املجهودات التي خلصت إلى اعتراف اليونسكو بفن التبوريدة 

كفن مغربي وتراث مغربي أصيل؛

فلسيد رئيس فلحكومة،

كان بودنا أن نناقش معكم اليوم موضوع السياسة الثقافية إال أننا 
وتزامنا مع بدعة 100 يوم ثبت لنا أن املوضوع األحق لهذه الجلسة هو 
هل الحكومة تملك ثقافة سياسية قبل الحديث عن تملكها لسياسة 
ثقافية، عرضكم السيد رئيس الحكومة كان إنشائي وإعالن عن نوايا 
وجرد إلنجازات سابقة بمبادرات ملكية وجرد للمتاحف، احنا بغينا 
اللي يعيش  كاين  فيها، حيث  املتاحف ما�شي يعيشوا  املغاربة يزوروا 
الحياة ويزور املتاحف وكاين اللي يعيش في املتاحف ويزور الحياة، بعد 
100 يوم ثبت أن هذه الحكومة تملك كل �شيء إال أن تكون حكومة 
في  الحكومات  تاريخ  في  وهي سابقة  األضالع  ثالثية  تركيبتها  سياسية 
املغرب أغلبية رقمية عريضة تسود باملركز إلى أبسط جماعة قروية، 
تأكيد للشعار الشهير املغرب لنا ال لغيرنا، الغريب وبقدرة قادر تحولتم 
البرنامج  سميتموه  وتقديم  الحكومة  تشكيل  في  الضوء  سرعة  من 
الحكومي وفي الحصول على التنصيب وتمرير مشروع قانون املالية إلى 
سير السلحفاة، دغيا بادرتوا بمجرد ما وصلتوا، حصيلتكم التشريعية 
مخجلة السيد رئيس الحكومة، قانون املالية، قانون التصفية، تعديل 
بسيط في القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا، وطبعا 

تم نفخ األرقام باالتفاقيات وهو إجراء عادي، بالعكس ما اكتفيتوش 
بهاد ال�شي وليتوا كتسحبوا حتى مشاريع القوانين اللي هي قيد الدرس، 
في املقابل تقدمنا كمعارضة بأزيد من 20 مقترح قانون لم ولم تر النور 
في ظل الهيمنة العددية ألغلبيتكم املريحة، فقد تذكروا كيما كيقول 
املرحوم املحجوبي أحرضان، السيد رئيس الحكومة، األغلبية ما�شي 
الغلب، وباملناسبة راكم كنتو، بقوة ما كتكرروا واحد الكالم أصبح 
الزمة في خطابكم، ملي كتقولوا لنا احنا جينا من صناديق االقتراع، 
من  آخر  كوكب  من  جاءت  السابقة  الحكومات  واش  كنتساءل  وأنا 
كتبدا  ما  االقتراع  وصناديق  الديمقراطية  أو  االقتراع  صناديق  غير 
غير مع هاد الحكومة، أو عندكم شك في صناديق االقتراع ديالكم، 
ما فهمتش، �شي حاجة ما راكباش، كيما كيقولو الفقها قوة بسم هللا 
الرحمن الرحيم واقيال تدسر الجنون، هاد الخطاب ولد نوع من جنون 
 ..mégalomanie العظمة السيد رئيس الحكومة، هاد الناس ديالكم
اللي  هو  غير  املستقبل  من  قادم  أنه  بشرنا  وزير  بتصريحات غريبة، 
كيقول جيب املستقبل هو اعتراف ضمني أن ال تاريخ وال ما�شي له، 
فكيف له أن يصنع حاضر املغاربة ثم كيزيد وكيبشرنا أنه قادم من 
الحداثة وهنا السيد رئيس الحكومة هللا ير�شي عليكم اللي بغى يعطي 
الدروس للمغاربة جوج حوايج إما يضبط املفاهيم أو يضبط لسانه، 
الحداثة يا سادة راه النسق اللي مرتبط بالتعديالت الفكرية والدينية 
وليس زمن ليس زمن وال تقدم تكنولوجي، زنوبيا في مطلع التاريخ حسب 
العديد من املفكرين عاشت الحداثة عالش؟ ألن خلقات واحد النسق 
باش  أوريليان  قيمي جوهره هو صلب اإلنسان، وملا جاء اإلمبراطور 
يدمر الحضارة ديالها بآخر املعدات العسكرية آنذاك لم يرمز جيشه 
الحديث آنذاك إلى الحداثة وإنما إلى الهمجية فاش قالها غتسلمي وال 
غادي ندمر حضارتك قالت له ممكن ولكن التاريخ غادي يدون قوة 
الحضارة في مواجهة حضارة القوة، بمعنى قوة املنطق في مواجهة منطق 
القوة ويمكن هاد ال�شي اللي مازال تنعيشوه اليوم، هل يرضيك السيد 
رئيس الحكومة أننا طرحنا سؤال متعلق بالهوية لنفاجأ بردود فعل في 
خدش سافر وجرح غائر لشعور املغاربة شبهت فيه لغة الهوية »بلغة 
الكراطة« تحت تصفيقات وتهليالت أغلبيتكم املوقرة، هذه هي الثقافة 
السياسية اللي كيهضرو عليها السيد رئيس الحكومة؟ وعوض أن يمدنا 
وزيركم ويطمئننا بإجابة شافية ينتظرها املواطن، كان جوابه غادي 
نبنيو محاكم ما غاديش تغرق بحال التيرانات، أمي هللا يرحمها السيد 

الرئيس شد لي الوقت ديالي هللا يخليك..

فلسيد فل9ئيس:

دالهدوء،  شوية  دالهدوء  شوية  والسادة  السيدات  فضلكم  من 
بالتي السيد الرئيس جلس السيد، السادة النواب ... بالتي.

فلنائ7 فلسيد محمد وفلزين:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

راه �شي وحدين فين ما كنجبدو وزير العدل تتشدهم الهستيرية وفي 
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الواقع ما كيدافعوش على الحكومة وال على وزير العدل، احنا عارفين 
عالش كيدافعو، احنا عارفين عالش كيدافعو، احنا عارفين عالش 
كيدافعو، التوقيت السيد الرئيس، التوقيت السيد الرئيس، التوقيت 
السيد الرئيس، الوالدة هللا يرحمها قالت ليا » أولدي الناس كيضحكو 
في الصالة والدين باش يتبالو« وكذلك كان باقي ما تبنات حتى محكمة 
محاكم املغرب كلهم غرقو وبال شتا وبال كراطة، ما كاين مشكل، �شي 
واحد، �شي واحد من، الوقت ديالي السيد الرئيس تيشوشو عليا الوقت 

السيد الرئيس غادي..

فلسيد فل9ئيس:

األخوات، اإلخوان هللا يجازيكم، ال�شي غياث، ال�شي غياث، السيد 
الرئيس، ال�شي غياث، ال�شي حسن، اإلخوان األخوات، تفضل السيد 
ال�شي  زيد  محمد  ال�شي  تفضل  محمد،  ال�شي  تفضل  أوزين،  محمد 

محمد زيد.

فلنائ7 فلسيد محمد وفلزين:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

�شي واحد من التحالف ديالكم السيد رئيس الحكومة، قال لهم 
احنا جينا نحاربو الفكر الوهابي، وها العار صلحوا غير األخطاء الفكر 
الوهابي، أنا ما عرفتش واش قريتو قصاصات األخبار باألمس اللي كان، 

ها انت السيد الرئيس، وسعوا وسعوا شوية القشابة ما�شي عيب..

فلسيد فل9ئيس:

من فضلكم السيدات والسادة النواب، األخوات واإلخوان، تفضل 
السيد الرئيس.

فلنائ7 فلسيد محمد وفلزين:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

ما عرفتش واش السيد رئيس الحكومة قريتو القصاصات ديال 
األخبار باألمس عنوان عريض إلغاء مشروع كلية يثير غضب في وزان، 
وفي الحقيقة ما�شي غير في وزان في 45 مدينة بمعنى 45 نواة وأنا كنحيي 
الربط اللي درتي ما بين التنمية الثقافية وما بين املنظومة ديال التربية 
والتكوين اللي غادي تلغى، 45 نواة اللي غادي تلغى في الخميسات، سيدي 
قاسم، خنيفرة، في ميدلت وهلم جرا، أي منظور وأي رؤية السيد رئيس 
الكبيرة  والتشجيعات  املنفتح  لالستقطاب  تلغي  اللي غادي  الحكومة 
بطلب  تمت  اإلحداثات  وهاد  املجالية؟  العدالة  إطار  في  الطلبة  من 
الجهات،  العقار ومصادقة مجالس  من املجالس وبشراكات وباقتناء 
فيهم،  وحدة  االختصاصات،  املتعددة  بالكليات  تيتعلق  طبعا  واألمر 
السيد الرئيس حكومة، انتما هللا يجازيكم بالخير عطيتو فيها األرض في 
ميدلت واليوم تيرجع كنحاولو نقبرو بغيتك تبحث في هاد امللف، ألن 

كيفاش غادي نفسرو للمغاربة هاد ال�شي إيال دار غادي تكونو السيد 
رئيس الحكومة انتما املستهدفين وانتم اللي غتحملو املسؤولية وخوفي 
من بالدنا أنها تخرج من الجائحة الوبائية إلى الجائحة السياسية، بمثل 
هاد املمارسات اللي ما كتحكمها ال رؤية وال استراتيجية، فقط تصفية 
الحسابات الضيقة على حساب مستقبل أوالد الشعب، حذار ثم حذار 
اللعب بالنار واالستخفاف باملسؤولية، السيد رئيس الحكومة، واش 
غتقبلوا أن اإلنجازات اللي عطيتي االنطالقة ديالها في وزارة الفالحة 
واللي كانت ناجحة باملناسبة اليوم غادي تقبر، فقط لحسابات ما، 
االنسجام الحكومي غائب عندكم السيد رئيس الحكومة، الدليل هو 
أمر مضحك املكتب السيا�شي لحليفكم في الحكومة كيصدر بالغ يدعو 
فهمتهاش  ما  هذه  والحدود  املطارات  فتح  على  للعمل  الحكومة  فيه 
مكتب سيا�شي كيوقعو أمين عام اللي هو حليف ديالكم وعنده الثلث 
الحدود،  فتح  إلى  الحكومة  ويدعو  للحكومة  املشكلة  األحزاب  ديال 
ما فهمتش والغد ليه في الصباح والغد ليه اتخاذ القرار، بمعنى هاد 
االرتباك هذا ما فهمناهش، واش هادي فيها التسجيل ديال األهداف في 
شباك السيد رئيس الحكومة، ما فهمتش، األخالق والسياسة والعرف 
السيا�شي يقت�شي إما نكونو أغلبية السيد رئيس الحكومة وال معارضة، 
حيث �شي وحدين راكم كتشوفوا في التحالف ديالكم باقي ما نشفوش 
رجليهم من املعارضة وتلفات بهم الوقت والو كيعارضوا املعارضة، زعما 
والو آفاق أكثر من هاد �شي كيعطيونا الدروس، ما كاين باس كاين �شي 
وحدين كنتفهموهم ألنهم ربما ما مشاركينش في الحكومة ياهلل مجرد 

ممثلين فيها.

أن  يعتبرون  املتتبعين  كل  الحكومة،  رئيس  السيد  بخصوص، 
الرقم  حطمات  أنها  ارتسام  كنقول  وأنا  املوقرة  حكومتكم  الحكومة 
القيا�شي في القرارات املرتبكة عنوانها التردد والتذبذب والتخبط بتركيبة 
قطاعية بدون مضمون سيا�شي، وبعقم تواصلي غير قادر على إقناع 
املنغلق  الفتح  أو  املنفتح  اإلغالق  القرارات  وآخر  املغاربة،  أو  البرملان 
للحدود ما عرف آش غتسميوه بدون رؤية وال وضوح وهو ما يؤكد أن 
هذه الحكومة اختصاصها االستثمار في الضبابية والغموض وهاد �شي 

ما عندي ما نقول لكم ربما نجحتوا فيه.

عودة إلى السياسة الثقافية اليوم، السيد رئيس الحكومة، نملك 
مرجعية دستورية سواء في تصدير الدستور وهو ملزم وكذا الفصل 5 
اللي حدد معالم هوية الثقافة املغربية بوحدتها املتنوعة مزيان، دابا 
غير نتفقو فقط أنه ال نجاح ألي نموذج تنموي وال أي برامج قطاعية 
ما لم تراعى فيها هوية هذا الشعب الذي نسعى جميعا إلى نمائه، بمعنى 
الثقافية يفترض قياس مدى حضور هذه  السياسة  أي حديث عن 
املكونات وهذه الروافد املشكلة لهذه الهوية في برامج الحكومة، هنا 
أي  برنامج؟  أي  الحساني؟  للبعد  برامجكم  قدمت  ماذا  كنساءلوكم 
اعتماد؟ أي رؤية؟ أي هدف وأي آجال؟ ما بانتليناش، بفضل الحكمة 
امللكية تمت إعادة االعتبار للبعد العبري في السياسة الخارجية، ماذا 
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قدمتم لهذا البعد الثقافي في الهوية؟ وقس على ذلك، البعد اإلفريقي 
ولو كلمة واحدة ولو إشارة في برنامجكم فيما يخص هذين البعدين، 
إذن على أي تنزيل وأي ثقافة نتحدث اليوم؟ بخصوص اللغة والثقافة 
العربية لم يسجل لحد اآلن أي إجراء عملي لتفعيل الطابع الدستوري 
للغة العربية في برنامجكم، الورقة ديال الضو مازال كتجي بالفرنسية 
فقط قطاعين وزاريين هم اللي كيستعملو العربية العدل واألوقاف، 
إلى   1962 ومنذ  الالتينية  الحروف  زالت  ما  ربما  األخرى  القطاعات 
برنامج اليوم ال تزال العربية مجرد جملة في الدستور، ايوا شفتي ها 
احنا كنهضرو بالعربية ما�شي غير باألمازيغية، احنا كنهضرو على الهوية 
غير ما يبقاش فيكم الحال، فكيف يمكن كيف يمكن أن نطمئن على 
مسار ترسيم األمازيغية؟ وسننتهي بهذا املوضوع، بغينا نأكدو لكم أن 
مثل هذه امللفات الكبرى ما تتعالجش بصندوق السيد رئيس الحكومة 
سياسة  بمعنى  شاملة  استراتيجية  برؤية  بل  محدود  مالي  بغالف  أو 
في  املنصوص عليها  القطاعية  أين هي املخططات  عمومية متكاملة، 
القانون التنظيمي؟ إيال بحثي غادي تلقى ياهلل إيال حيدتي وزارة التعليم 
ما غتلقى حتى �شي قطاع بلور هاد املخطط اللي تنتحدثو عليه، إال 
صندوق النهوض باألمازيغية اللي علنتو عليه في هذه القبة وإذا به في 
القانون املالي يسرى به ليال إلى صندوق تحديث اإلدارة وبدون مبرر 
مقنع وطالبنا كحركة شعبية بتعديل مشروع القانون املالي فقط غير 
باش يبقى الوفاء اللتزامكم بهاد الصندوق، لكنه قبل بالرفض مثل 
غيره من التعديالت من طرف املاكينة الرقمية طبعا املرودة على رفع 
اليد دون فهم الجدوى. أين الهيئة الوطنية االستشارية السيد رئيس 
توقعون  اليوم  وراكم  به،  واعدتم  اللي  الجهوية  والهيئات  الحكومة 
اتفاقيات وتشرعون في ما تسمونه بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
آخرها توقيع اتفاقية الترجمة األمازيغية في املحاكم والذي ال يعني إال 
ترجمة لغة وطنية في وطنها وكأنها لغة أجنبية وشوفو دابا هاد املفارقة 
هذه، ترسيم بالسنة األمازيغية السيد رئيس الحكومة صرحتم في 2020 
أنه ليس هناك ما يمنع اليوم من ترسيم سنة أمازيغية وتقدمتم بهاد 
الوعد وبغينا نشوفو مآل هاد الوعد، السيد رئيس الحكومة غتوجد 
فينا كل الدعم وكل السند بعيدا عن املحاباة والتصفيقات والبهرجة 

العابرة عنواننا هو..

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
السيد النائب السيد عبد العالي بروكي.

فلنائ7 فلسيد عبد فلعالي ب9وكي:

أش9ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل9حيم،  فل9حمن  هللا  بسم 
فمل9سلين.

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أوال في البداية أود أن أشكر الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
الجلسة  في هذه  للتدخل  الفرصة  إتاحة هذه  على  إليه  أنتمي  الذي 
وبهذه  الثقافي،  املجال  في  الحكومية  بالسياسات  املتعلقة  بخصوص 
املناسبة نسجل في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية باعتبارنا جزءا 
من األغلبية، ونسجل سعيا بإيجابية سعي الحكومة الحثيث إلعطاء 
دينامية جديدة للسياسة الثقافية والنهوض باملجال الثقافي باعتباره 
دعامة أساسية لتنمية العنصر البشري واملحافظة على الهوية الثقافية 
ذات  الثقافية  السياسة  هذه  وأن  خاصة  للتنمية  ورافعة  الوطنية 
طبيعة مندمجة قادرة على تحفيز االستثمار في القطاع الثقافي في أفق 
تخصيص تحقيق الصناعة الثقافية ودعم الرأسمال الثقافي لترسيخ 
الصناعة  فتحقيق  وبالتالي  الروحي،  واألمن  والقيم  املعرفة  مجتمع 
الثقافية هي مشروع مجتمعي ومن الصعب ونحن واعون بذلك، من 
الصعب تحقيقه في مائة يوم أو محاسبة الحكومة على مشروع مجتمعي 

في مائة يوم.

إن هذا السعي الحكومي يجعل الثقافة رهانا استراتيجيا يهم البناء 
االعتمادات  خالل  من  يترجم  أن  نريده  للمجتمع،  والهوياتي  املعرفي 
املخصصة لهذا القطاع في قوانين املالية املقبلة حتى تعكس بالفعل 
إرادة الحكومة في إعطاء البعد الدستوري للسياسة الثقافية إعطاءه 

مدلوله الحقيقي وجعلها في صلب السياسات العمومية.

فلسيد رئيس فلحكومة،

إن هذه الرؤية الجديدة للسياسة الثقافية تتقاطع كما ذكرتم مع 
توجهات النموذج التنموي الجديد بما تقتضيه من برامج، وتستهدف 
هذه البرامج بطبيعة الحال النهوض بالثقافة لتصبح رافعة متعددة 
للنمو واالستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز  األبعاد وتشكل مصدر 
الرأسمال البشري وتثمينه لتحقيق اإلشعاع الدولي من خالل االستثمار 
املادي  وثراته  الثقافي  وتنوعه  التاريخي  بعمقه  املغرب  لتميز  األمثل 
والالمادي وتشجيع املبادرات الصاعدة واالبتكار واملقترحات الصادرة 

عن الفاعلين في الحقل الثقافي؛

-هيكلة الحقل الثقافي وتأهيله لتصبح معه الثقافة مرفقا عموميا 
استراتيجيا في مجتمع منفتح ومفتوح في ظل التحوالت العميقة التي 

تعرفها الساحة الدولية؛

مع  انسجاما  التعليمية  املنظومة  في  الثقافي  للبعد  قوي  -إدماج 
العلمي  والبحث  والتكوين  بالتربية  املتعلق  اإلطار  القانون  توجهات 
باعتبار أن التعليم يشكل مدخال أساسيا لتربية الناشئة على التشبث 
والفكرية،  والتراثية،  اإلسالمية،  بمقوماتها  الوطنية  الثقافية  بالقيم 

واملعرفية، واالجتماعية والفنية؛
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للمغرب  العريق  التاريخي  باإلرث  التعريف  في  اإلعالم  دور  -دعم 
وانفتاحه على الرموز الثقافية والفكرية واإلنتاجات الفنية واإلبداعية 
التواصل  بوزارة  واالتصال  الثقافة  وزارة  اسم  تغيير  في  أصبتم  وقد 
ونتمنى أن تكون لإلعالم العمومي جاذبية خاصة املوجهة للشباب فيما 

يخص الشق الثقافي؛

والفنيين  الثقافيين  الفاعلين  املحلي ودعم  الثقافي  التراث  -تثمين 
وتأهيل الفضاءات الثقافية في مختلف مناطق اململكة بما فيها دور 
الثقافة وقاعات السينما واملسارح وكما ذكرتم السيد رئيس الحكومة، 
املتاحف كذلك وغيرها وخصوصا إعادة تشغيل وإعادة الروح لدور 
الشباب التي تعتبر متنفسا للشباب خاصة باملدن الصغرى وباملناطق 
مثل املنطقة التي أنتمي إليها مثل مدينة دمنات التي تتنفس الثقافة 
لكنها تحتاج إلى فضاءات ثقافية حتى يتمكن هؤالء الشباب من صقل 

مواهبهم وعيش الثقافة داخل مجتمعهم؛

عن  الصادر  املقترحات  واالبتكارات  الصاعدة  املبادرات  -تشجيع 
جميع الفاعلين في املجال الثقافي وتمكينهم من الدعم الالزم باعتباره 
وتثمينه،  الوطني  اإلبداعي  النسيج  لتطوير  وتحفيزيا  أساسيا  عامال 
وعنصرا حيويا لتقوية للحركية الثقافية وتعزيز مكانتها، وهنا ال بد من 
االهتمام بطبيعة الحال بوضع األدباء، واملفكرين، والفنانين وكذلك ما 
يسمى لدى اليونسكو بالكنوز التراثية وخاصة كذلك بفئة قل ما يتم 
الحديث عنها أال وهي املترجمون ألن الترجمة هي األساس في االنفتاح على 

العالم؛

-تحصين امللكية الفكرية بالنظر ألهمية دور الفكر واإلبداع واالبتكار 
في إثراء الثقافة الوطنية وتنشيط الحقل الثقافي والفني وتطوير صناعة 
في  الفكرية  امللكية  دور  تعاظم  بعدما  االبتكار  على  محفزة  ثقافية 
االستراتيجيات التنموية للدول، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحسين 
مجال امللكية الفكرية لحفظ وصيانة اإلبداع الوطني وحماية حقوق 
وغياب  املتوفرة  القانونية  الترسانة  تنفيذ  ضعف  ظل  في  املبدعين 

التواصل والتنسيق املستمر بين الجهات املتدخلة في هذا املجال.

فلسيد رئيس فلحكومة،

التطور  مواكبة  على  قادرة  ثقافية  إلى سياسة  معكم  نتطلع  إننا 
االقتصادي والتحول االجتماعي الذي تعرفه البالد، قادرة على ضمان 
الثقافي  البناء  في  مهما  تحوال  شكل  الذي  للدستور  السليم  التنزيل 
املغربي وتعزيز مبادئ الهوية الوطنية واالرتقاء بها إلى منظومة متكاملة 
حتى تكون بالفعل دعامة أساسية لترسيخ قدسية الثوابت التي أجمع 
عليها املغاربة، وصيانة تالحم وتنوع مكونات هويتها الوطنية املوحدة 
الصحراوية  واألمازيغية،  العربية،  اإلسالمية،  مكوناتها  كل  بانصهار 
واملتوسطية،  والعبرية  واألندلسية  اإلفريقية  وروافدها  الحسانية، 
وذلك في ظل تشبث املغاربة بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار 
والتفاهم املتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء ما دام 

التفعيل السليم لهذه املبادئ بأبعادها الفكرية والحضارية والهوياتية 
والحقوقية واملواطناتية يشكل مدخال أساسيا إلعطاء البعد الثقافي في 
اإلصالح الدستوري مدلوله الحقيقي، واملناسبة شرط فقوة الجذب 
الذي تمارسه الثقافة املغربية املتميزة، وكذلك تشبث مغاربة العالم 
بمغربيتهم دليل كبير على تميز هذه الثقافة املغربية، وبما أن الحديث 
هنا قبل قليل كان تادلة عن املنتخب الوطني فأبناء املنتخب العبو 
املنتخب الوطني الذين نتحدث عنهم وهم غالبيتهم من أبناء الجالية 
هم متشبثون بمغربيتهم، وكذلك برهنوا على وطنيتهم وحبهم لبلدهم، 
وكذلك مناسبة شرط لنترحم على أحد الكهول الذين فقدوا حياتهم 
وهذا  املصري،  الهدف  تسجيل  بعد  مباشرة  قلبية  بسكتة  وأصيبوا 
كذلك نوع من الوطنية، أظن أحيانا مبالغ فيها، ولكن هذا قدره. كما 
يمكن الحديث بتسريع وتيرة، على تسريع وتيرة تنزيل مقتضيات القانون 
التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها 
في مجاالت التعليم والحياة العامة ذات األولوية، بعدما تمت املصادقة 
في يوليوز 2019 عليه، وكذلك تفعيل املجلس الوطني للغات املغربية 
املوكول إليها أساسا مهمة حماية وتنمية اللغتين العربية واألمازيغية 
وإبداعا  أصيال  تراثا  باعتبارها  املغربية  الثقافية  التعبيرات  ومختلف 
معاصرا، بعدما تمت املصادقة على القانون املحدث له بتاريخ 11 فبراير 
للفكر املغربي،  للثقافة املغربية،  2020، وذلك بهدف إعادة االعتبار 
تعزيز  يضمن  بما  الثقافي  للتنوع  املغربية،  لإلنسية  الوطنية  للهوية 
الرصيد الثقافي املغربي وتقويته وتطويره وتحصينه من مظاهر الغزو 

الفكري؛

فلسيد رئيس فلحكومة،

متفاعلة  ثقافية  تنمية  بدون  تنموية  نهضة  أية  تحقيق  يمكن  ال 
مع محيطها ومتجذرة في أصولها قادرة على النهوض باإلنسان املغربي 
وتحرير طاقاته الخالقة واإلبداعية وقدرته على تحقيق التراكم ، وعلى 
التحول وفق مستجدات العصر من خالل التفاعل مع الثقافات األخرى 
ما دامت الثقافة تشكل إحدى الدعائم الهامة في املشروع املجتمعي ، 
وبالتالي ال بد من الوعي بالتالزم القائم بين بناء املستقبل ومدى تحقيق 
نهضة ثقافية مغربية شاملة متفاعلة مع اإليجابي في املحيط الخارجي، 
القيم  أمام  االستيالب  من  وتحصينه  إنتاجاته  أحسن  منه  تستمد 
الهدامة لبعض التيارات الجارفة وبعض املحاوالت الهادفة إلى طمس 
الهوية املغربية ونشر ثقافة امليوعة واالنحراف في ظل عوملة ثقافية 

تسعى إلى.. خصوصية الثقافة الوطنية.

وفي نهاية أخيرا أقول أحاول أن أجد توليفة ألنهي بها هذه املداخلة، 
فالثقافة واملجال الثقافي املغربي...

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت.
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فلنائ7 فلسيد عبد فلعالي ب9وكي:

حتى تتمكن من التقدم ألن املغرب واملغاربة يتفقون..

فلسيد فل9ئيس:

شكرا، الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية النائبة املحترمة السيدة 
خديجة أروهال.

فلنائبة فلسيدة خد جة أروهال:

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أزول االون،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واالشتراكية في إطار 
مناقشة السؤال الشفوي املتعلق بالسياسة الثقافية ببالدنا، لكن قبل 
أن أبدأ ال بد أن نترحم على أرواح عمالقة رحلوا عنا في اآلونة األخيرة هما 
كثار ولكن غنذكر القالل فيهم: الفنان أحمد أوتمراغت، الفنان أحمد 
بيزماون، نور الدين الصايل، محمد سبيال، عبد اللطيف هالل، عبد 
القادر البدوي وفقيدتنا إبنة طانطان عزيزة يحضيه عمر رئيسة رابطة 

كاتبات املغرب اللي غادرتنا قبل ثالثة أيام، لروحهم املغفرة والسالم.

إن هويتنا التقدمية السيد الرئيس، وموقعنا السيا�شي كمعارضة 
وطنية ديمقراطية بناءة ومسؤولة يمليان علينا اليقظة التامة إزاء كافة 
السياسات العمومية وذلك على أساس املنطلقات األساسية التي تشكل 
أولويات بالنسبة إليها، ويتعلق األمر أساسا بضرورة وضع اإلنسان في 
قلب العملية التنموية والنهوض باإلبداع والفن وعموما بالثقافة التي 
تعيش بكافة أصنافها كما املشتغلين بها محنة حقيقية فاقمتها جائحة 
»كوفيد19-«. ونحن نتابع خطابكم السيد الرئيس، خيل إلينا للحظات 
أننا نعيش في مغرب آخر غير الذي تحدثتم عنه، ألن خطابكم بينه وبين 

ما جاء في البرنامج الحكومي هوة كبيرة.

السياسات  تزال  ال  املتميز  الثقافي  رصيدنا  إن  الرئيس،  السيد 
صناعة  إلى  تحويله  وعن  اقتصاديا  استثماره  عن  عاجزة  العمومية 
الثقافة  واقع  استقراء  إلى  باإلضافة  ودليلنا  الذات،  قائمة  حقيقية 
وأحوال املثقفين هو أن بالدنا لألسف ال تحتل رتبا مطمئنة على صعيد 
كما  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  تتطلبها  التي  التحتية  البنيات 
على صعيد عدد من املؤشرات من قبيل مستوى اإلنفاق على الثقافة 
واإلقبال على القراءة، وإنتاج الكتب، وضعف االستثمار في الصناعات 

السينمائية والفن املسرحي.

إننا في فريق التقدم واالشتراكية، وكما أكد على ذلك كثيرا أحد 
مؤس�شي الفكر االقتصاد املغربي الفقيد الدكتور عزيز بالل نعتبر أن 
التنمية ال يمكن أن تستقيم دون االعتماد على أما أسماه بالعوامل 
غير االقتصادية للتنمية، وعليه فإن النهوض بالثقافة واإلبداع هو أوال 
صمام أمان وجواب موثوق ضد مخاطر كافة أشكال التطرف واالنحراف 
والجريمة حيث ال تكفي املقاربة االقتصادية واألمنية لوحدها، ثم إنه 
يتعين اعتبار االستثمار في الصناعات الثقافية والفنية واإلبداعية أمرا 
منتجا يتيح خلق فرص شغل والدخل وإنتاج القيمة املضافة حيث 

تناهز هذه األخيرة %6 من اإلنتاج الوطني في بعض البلدان.

أسا�شي إلشعاع  عنصر  فالثقافة  الدبلوما�شي،  املستوى  على  أما 
بالدنا عامليا ووسيلة من وسائل تمتين روابط مغاربة العالم مع وطنهم 
املغرب حيث أن الترويج املثمر لثقافتنا الوطنية إبداعا وصناعة وحماية 
املنتوج الثقافي املغربي، وهذا ما يقت�شي تملك رؤية سياسية واضحة 
وجريئة وهو لألسف ما لم نلمسه في حكومتكم. السيد رئيس الحكومة،

حيث أن ترجمة ذلك إلى حقيقة وواقع يحتاج إلى حكومة قادرة على 
املثقفين واملبدعين واملفكرين  بأدوار  للنهوض  املالئمة  الشروط  توفير 
في إنتاج األفكار والقيم والتعبير الحر عنها وتبادلها، حكومة ال تنظر إلى 
املسألة الثقافية كعبئ مجتمعي ومالي، بل كرافعة لقيمة شعبنا بين 
الشعوب وكفضاء منتج، حكومة ال تكتفي، ال تكتفي بإعالن النوايا 
الحسنة إزاء الفضاء الثقافي وإنما تعمل على مضاعفة املجهود امليزانياتي 
فيه، حكومة لها الذكاء السيا�شي الكافي الستحضار خصوصية اإلنتاج 
الثقافي الذي يجمع في آن واحد ما بين الطابع القيمي والطابع التجاري، 
والتدخل  والفنية  الثقافية  املشاريع  دعم  في  والشجاعة  اإلرادة  ولها 
لحماية الصناعات الثقافية واإلبداعية من املنافسة الدولية الشرسة، 
حكومة لها أريحية لتنصت إلى حزبنا حين يقترح آلية تمويلية جديدة 
لتقوية وتنويع العرض الثقافي، وتقريب الجمهور الواسع من الفنون، 
وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب ويتعلق األمر برصد نسبة مئوية 
من ميزانية استثمار الهيئات واملؤسسات واملقاوالت العمومية لألعمال 
اليوم صادقين  الرئيس، مستعدة  السيد  اإلبداعية، فهل حكومتكم 

نرجو لكم أن يكون الجواب باإليجاب.

فلسيد رئيس فلحكومة،

على الرغم من املجهودات املبذولة على مدى السنوات األخيرة ال تزال 
ثقافتنا تعاني من قلة االهتمام بمكوناتنا وروافدنا الحضرية والتاريخية 
بأبعادها املختلفة، ولعلها إحدى األمثلة الشاهدة على ذلك هي أوضاع 
الثقافة األمازيغية التي طاملا طالب حزب التقدم واالشتراكية بالعناية 
بها منذ سنوات نشأته األولى وهو ال يزال وفيا لهذا املوقف من منطلق 
مبدئي واعتقاد راسخ وليس على سبيل التوظيف السياسوي الضيق 

للمسألة األمازيغية؛

ال نريدكم السيد رئيس الحكومة، أن تأتوا إلينا بعد سنوات قليلة 
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لتبرروا عدم اإلنجاز باإلكراهات وبعدم كفاية الوقت، بل نريدكم أن 
تستحضروا اإلكراهات هنا واآلن وأن تستعدوا لها منذ اآلن إن كانت 
األمازيغية تعني لكم حقا قضية وأولوية وليست مجرد ملف تدبرونه 
بما يالئم أجندتكم وفق الظروف، لهذا من حقنا في التقدم واالشتراكية 
أن نسجل النوايا الحكومية بحذر، فيما يتصل بوعود تفعيل اللغة 

األمازيغية واستعماالتها؛

نحن اليوم السيد الرئيس، لن نلتمس لكم األعذار إال األمازيغية 
السيد الرئيس فأنتم ولدها ونهار جبتو لنا املشروع الحكومي قلتو لينا 
راها في القلب، بغيناكم ترجمو هاد الحب اللي في القلب لها إلى أفعال 
حقيقية وتدابير ملموسة، مع العلم أننا في فريق التقدم واالشتراكية 
مازال كنتسناوا منكم السيد الرئيس كيفما كيتسنى الشعب املغربي 
قاطبة جوابكم على مطلب ترسيم رأس السنة األمازيغية كعيد وطني 
وعطلة رسمية مؤدى عنها ولكن مكلي سا نتيني س تمازيغت: توكلم أغ 
يقجدر غ وخساي، وراغ تنام ييه وال تنام اغ وهو مع العلم أن هاد ال�شيء 
ال يحتاج ميزانيات بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وإيال جينا 
للثقافة السيد الرئيس اللي كان نصيبها صفحة وحدة للبرنامج الحكومي 
ديالكم، فحتى هي ما غاديش نعذروكم فيها حيث كنعرفوكم السيد 
الرئيس وكنعرفو ارتباطكم بالثقافة كنعرفوكم مؤسسين ديال تيميتار 
وديال التسامح وتتفتاحو معنا مهرجان تيفاوين واللوز كل سنة والعديد 
من التظاهرات الثقافية، في تافراوت السيد الرئيس اللي هي بالدكم، 
إيال كان صانع تقليدي كيبيع 10 دالبالغي في الشهر فنهار املهرجان كيبيع 
70 حتى ل 100 بلغة في النهار، فقس على ذلك االقتصاد التضامني 
والتعاونيات والفنادق واملقاهي واملطاعم، االنتعاش اقتصادي السيد 
الرئيس كيبدا من الفندق د 5 نجوم حتى ملول الكلية ومول الزريعة حتى 
هم تيصورو طرف دالخبز من هاد املهرجان، كتعرفو جيدا السيد الرئيس 
أن الثقافة رافعة حقيقية للتنمية االقتصادية السيد رئيس الحكومة 
م�شى زمان اللي كان كيتقال فيه حتى تتشبع الكرش عاد تتقول للراس 
الغنا كايشبع كيوكل كيصبط  و  الثقافة  الرئيس  السيد  اليوم  غني، 
كيقري كيخلص الكرا للناس اللي كيعيشو به واليوم هاد الفئة لألسف 
كتعيش أزمة حقيقية، بغيناكم تمشيوا تشوفوا بعينيكم أوضاع هاد 
الناس من طنجة إلى الكويرة باش تشوفوا تأثير ال عدالة مجالية في الدعم 
العمومي وفي البنية التحتية لكن ما نمشيوش بعيد من جماعة أكادير 
بغيناكم السيد الرئيس تمشيوا تشوفوا الدشيرة تمشيو تشوفوا إنزكان 
تشوفو تراست والجرف شوفوا الناس فين عايشين في بيت مع الجيران 
تشوفو الفنانين فين كيخدمو بغيناكم تشوفو استوديو أسالل باش 
تشوفو الفضاءات والظروف اللي كيسجلوا فيها واللي كيخدموا فيها، 
اليوم هاد الناس كيعانيوالسيد الرئيس عايشين بكرامة ملي كيمرضوا 
كيحتاجو للمحسنين والعديد فيكم منا ومنكم ساهمتو بإحسان باش 
باش  املحسنين  على  لهم  كنقلبوا  كيموتوا  وملي  يدواو  باش  يتعاونو 
يدفنو، حان الوقت السيد الرئيس باش هذه الفئة تخرج من خندق 
الحاجة وتاخذ حقها في العيش الكريم والكرامة وتموت بكرامة، صدقا 

السيد الرئيس، سوترغ أون أبوغلو، نسوتراون كولو أد تبوغلو تيرميت 
نون ، أشكوند يغ تبوغال تيرميت نون راتبوغلو تمازيرت نغ، غوان أيكان 
أوتاس نغ، أر أون تينيغ دو يات س دات، يغ ن تكام توكاس ران ديدون 
نك تياض، نسيتم تاوسنا ن تمازيرت نغ نكات كر يفاس نون، نسن يس 
تال كر افاسن هنانين ماش هان يغ ور تبيكس توكاس أود نكنين رانيلي 
غدات نون أداوند نسكتي كرايكات اس ف الوعود د يواليون لي تفكام 

يميدن، نسيتم أداسنت تزضارم ززضيراسن نكني ديتون تنميرت..

فلسيد فل9ئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
االجتماعي، السيد الرئيس السيد النائب ال�شي شاوي بلعسال

فلدستوري  فلف9يق  رئيس  بلعسال  شاوي  فلسيد  فلنائ7 
فلد مق9فطي فال تماعي:

أش9ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل9حيم،  فل9حمن  هللا  بسم 
فمل9سلين.

فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسادة فلوزرفء فملحتبمين،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

الفريق  باسم  الدستورية  الجلسة  هذه  في  أساهم  أن  يشرفني 

الحكومة  رئيس  السيد  بحضور  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري 

املحترم، ملناقشة موضوع يحظى باهتمامنا الكبير، نظرا ملا للصناعة 

الوطني  االقتصاد  في  فعال  دور  من  والفنية  واإلبداعية  الثقافية 

واالجتماعي ومنظومة القيم الوطنية، وكدعامة للتنزيل املحكم للنموذج 

التنموي الجديد.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إن الصناعات الثقافية والفنية واإلبداعية أصبحت تحتل املرتبة 

الواعدة اقتصاديا، وأصبح  القطاعات  الخامسة عامليا ضمن الئحة 

واقع اقتصاد الثقافة يمثل نسبا متصاعدة في الناتج الداخلي الخام 

وفي شبكة التداول الدولي، وفي نفس الوقت أصبح فرصة سانحة يتعين 

االستثمار فيها، إال أن األزمة الصحية العاملية بسبب كوفيد 19 أثرت 

سلبا على كل من قطاعي الثقافة والسياحة منذ منتصف شهر مارس 

2020، وأمام استمرارية التدبير االحترازية والصحية للسنة الثانية على 

التوالي، وجب السيد رئيس الحكومة التعاطي مع أوضاع املتضررين، 

منهم املثقفين واملبدعين والفنانين بكل أولوية واستعجال، للحد من آثار 

وتداعيات األزمة على املشتغلين بهاذين القطاعين.
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فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إن صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ما فتئ 
يولي عناية خاصة للقطاع الثقافي والفني، رافعة للتنمية واالزدهار عبر 
سلسلة من املبادرات ذات القيمة العاملية، من خالل تعزيز البنيات 
كامل  تغطي  ومهرجانات  معاصرة  فنية  ومتاحف  للمسارح  التحتية 
التراب الوطني، وتعزز إشعاع بالدنا قاريا ودوليا، كما تضمن دستور 
والفني  الثقافي  بالتنوع  املتعلقة  األممية  االتفاقيات  وكذا   ،2011
السياسة  يؤطر  ما  الجديد،  التنموي  النموذج  وتوجهات  واإلبداعي 

الثقافية واإلبداعية العمومية.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

حينما أشرنا إلى أن هناك فرص سانحة لالستثمار في هذه الحقول 
املعرفية والثقافية والفنية املتصلة بنشاط اإلنسان العقلي والفكري 
وتنوع  وتالحم  بصيانة  بتشبثنا  جهة،  من  ننطلق  فإننا  والوجداني، 
مكونات هويتنا الوطنية املوحدة بانصهار كل مكوناتها العربية اإلسالمية 
اإلفريقية  بروافدها  الغنية  والحسانية  والصحراوية  واألمازيغية 
واألندلسية والعبرية واملتوسطية، وذلك في ظل تشبث الشعب املغربي 
بين  املتبادل  والتفاهم  والحوار  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم 
الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء حسب التعبير الحرفي لتصدير 
دستور 2011، وبما أكد عليه املغرب سنة 2013 حين املصادقة على 
التعبير  أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية   2005 لسنة  اليونسكو  اتفاقية 

الثقافي.

ومن جهة أخرى نأخذ بعين االعتبار ما يطرحه االنتقال الرقمي من 
تحديات وفرص تتعلق بإنتاج مضامين رقمية ثقافية وإبداعية وطنية، 
بكل ما تقدمه من فرص ومخاطر على املحتوى الوطني وعلى استهالكنا 
الثقافي الوافد، عبر الشبكات الرقمية املحترفة في البت والتأثير على القيم 
والسلوكات االجتماعية في ظل مناخ يشهد دينامية صراع القيم داخل 
مجتمع املركب ومتنوع ومنفتح لغويا وسلوكا وتكنولوجيا ورقمنة، فإن 
الحاجة إلى التماسك االجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية عبر املنظومة 
الثقافية الوطنية بمحتوى عصري وتراثي تغدي روح الوحدة الوطنية 
وتقر بالتعددية والتنوع والقيم املشتركة، وفي إطار هذه الدينامية نتوجه 
بهذه املناسبة ببعض االقتراحات واملالحظات املعززة ملضامين العرض 
والذي  مشكورا،  الحكومة  رئيس  السيد  قدمه  الذي  والغني  القيم 

يتلخص فيما يلي:

أوال- الرفع من الحكامة التدبيرية للشأن الثقافي والفني واإلبداعي 
ومتشابكة  كبيرة  مجموعة  يضم  القطاع  هذا  باعتبار  وترابيا،  وطنيا 
ومجتمع  خواص  ومؤسساتيين،  حكوميين  واملتدخلين  الفاعلين  من 
مدني وجماعات ترابية وجامعات، وذلك بوضع إطار لالتقائية األفقية 
والتبادل  للترابط  قنوات  بفتح  وتكاملها  تناغمها  وتعزيز  والعمودية 

والشفافية البينة؛

حيث  وتحديثها  القانونية  النصوص  استكمال  على  العمل  ثانيا- 
شهدت السنة املاضية تحيين ومالءمة اإلطار القانوني ألكاديمية اململكة 

وإدماج روافد في نظامها الجديد وتوسيع صالحياتها؛

ثالثا- توسيع صالحيات املؤسسة الوطنية للمتاحف التي أصبحت 
بدورها معلمة ثقافية وفنية حديثة تقود الدينامية املتحفية ببالدنا 

وطنيا وجهويا وقطاعيا؛

رابعا- واستكماال لهذه الجهود ندعو إلى التسريع بتقديم مشروع 
واملحافظة  والالمادي  املادي  الثقافي  التراث  بحماية  الخاص  القانون 

عليه وتقنينه؛

خامسا- إعادة النظر في الوضعية القانونية للمكتب املغربي لحقوق 
املؤلف والحقوق املجاورة ليصبح مؤسسة فعالة في دعم اإلبداع لجميع 

أجناسها وبكل شفافية ومسؤولية؛

فلسيد فل9ئيس فلحكومة فملحتبم،

إذا كان االستقرار واالستمرارية التاريخية من السمات التي نعتز 
بها في بلدنا فإن استدامة هذه امليزة واالستثمار فيها يمر عبر استتباب 
هذه  بقيمة  الجماعي  الوعي  عبر  والثقافي  واملؤسساتي  الروحي  األمن 
امليزة وربطها بمنظومة القيم املشتركة والتعايش وإشاعة ثقافة السلم 
والثقة في الذات والدفاع عن النموذج املغربية الطموح واملتطلع إلى 

الرقي الجماعي والفردي، ورفع التحديات مهما كانت؛

وفي الختام، لدينا كامل الثقة في أن يترك السيد رئيس الحكومة 
املحترم بصماته على امللف الثقافي واإلبداعي والفني بنفس النجاح الذي 
حققه في مجال اإلنتاج الزراعي من خالل مخطط املغرب األخضر ثم 
مغرب األجيال لتشابه الحقلين مع فارق جوهري إن اإلنتاج الزراعي 
يقوم على االستثمار في األرض أما اإلبداع الثقافي والفني والريا�شي يقوم 
على االستثمار في اإلنسان فكرا وعقال ووجدانا وموهبة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية العدالة والتنمية، 
النائبة املحترمة السيدة الباتول ابال�شي، تفضل السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة فلباتول فبال�ضي:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وب9كاته،
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بداية كنرحبو بالسيد رئيس الحكومة املحترم ونقول له حللت أهال 
ونزلت سهال، رغم كل محاوالت غير الدستورية لعرقلة جلسات املساءلة 

الشهرية؛

فلسيد فل9ئيس،

احترام الدستور ثقافة، االحترام وتقبل الرأي اآلخر هو أيضا ثقافة، 
النزاهة، الشفافية، الديمقراطية كذلك ثقافة، والتسيير بموضوعية 
ثقافة، الخصام داخل قبة البرملان والتصالح خارجه أيضا ثقافة يجب 
القطع معها، محاربة الفساد، الريع، املحسوبية، الرشوة، شراء الذمم 

استغالل النفوذ، زواج املال والسلطة. كل هذه ثقافة أيضا..

فلسيد فل9ئيس:

السيد الرئيس، السيد الرئيس..

فلنائبة فلسيدة فلباتول فبال�ضي:

نعم هي ثقافة إيجابية، عشر سنوات ثقافة ...

فلسيد فل9ئيس:

السيد النائب، السيدة النائبة، تفضل السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة فلباتول فبال�ضي:

التعبير عن الرأي أيضا ثقافة وتقبل الرأي اآلخر.

أيها السادة الكرام، الشك أن الجميع على واعي تام بأهمية الثقافة 
وإسهامها الفعال في بناء شخصية املواطن الصالح املتشبع بأصالته 
التاريخية واملتمسك بقيمه الوطنية و بهويته اإلسالمية، إننا نعيش اليوم 
في زمن االستيالب الثقافي حيث تم تهميش هويتنا الثقافية واللغوية 
والفكرية واألخالقية، ومحاوالت طمسها والتطاول على قيمنا املغربية، 
ألن  والثقافة،  والسياسة  الرياضة  في  متتالية  انتكاسات  والنتيجة: 
الهزيمة قبل أن تكون رياضية فهي هزيمة ثقافية بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، حين فرطنا في قيمنا املغربية األصيلة أصبحت التفاهة هي 

عنوان كل �شيء.

والفن  اإلعالم  عرش  على  التفاهة  تربعت  الرئيس،  السيد  نعم 
والثقافة والرياضة والسياسة، والنتيجة: املزيد من االنحدار األخالقي في 
صفوف الشباب، أين ربط املسؤولية باملحاسبة أمام ما ينفق من أموال 
الرياضة  وباسم  كيعاني،  مازال  عندنا  الفنان  الثقافة؟  باسم  طائلة 
تتوالى الهزائم، وباسم الفن وتمثيل املغرب في املنتديات العاملية، فال 
يمكن أن تكون االنطالقة متعثرة في شأن السيا�شي، وننتظر أن تستقيم 

في باقي املجاالت.

لقد شكلت الثقافة رافعة محورية بل خيارا استراتيجيا، بل واحدا 
من مقومات بناء النموذج املجتمعي الذي يطمح إليه صاحب الجاللة. 

وهو نفس التوجه الذي صارت عليه لجنة النموذج التنموي، كما أو�شى 
بذلك املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. فهل كنتم عند مستوى 
تطلعات صاحب الجاللة؟ هل أخذتم بخالصات النموذج التنموي في 
بلورة برنامجكم الحكومي في مجال الثقافة؟ لألسف، الثقافة تحظى 
بموقع هام�شي في برنامج حكومتكم، وال أدل على ذلك، أنكم لم تأخذوا 
بما جاء في خالصات النموذج التنموي في شقيه الثقافي، كما فعلتم 
في قطاعي الصحة والتعليم، فإن ما بين سطور الفقرات القليلة التي 
خصصتموها للثقافة، ال تتعدى صفحة واحدة، يكشف عن تصور 
باملجاالت  إلحاقها  في  رغبة  مخل ومختزل من طرف حكومتكم وعن 

التجارية واملدرة للدخل.

السيد الرئيس، إننا في املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعتبر 
أن قطاع الثقافة في حاجة إلى مناظرة وطنية تشارك فيها كافة مكونات 
الطيف الثقافي والسيا�شي، إلعادة التشخيص الدقيق لألعطاب التي 
تربك التنمية الثقافية في اململكة. ولتحقيق هذه الغايات، نقترح عليكم 

ما يلي:

املحاباة  على  املبني  الدعم  مع  والقطع  للميزانية  التدريجي  -الرفع 
واملحسوبية وإنصاف الفنانين.

اللغات  مكانات  وتعزيز  املغربية،  للثقافة  الجهوي  البعد  -إبراز 
العربية واألمازيغية. واش كتعتبروا مليار هي كافية  اللغة   : الرسمية 
مع  عدلتوا  آش  الرئيس،  السيد  لألمازيغية؟  الرسمي  الطابع  لتنزيل 
املوروث الحساني في الجهات الجنوبية الثالث؟ ما هو تصوركم؟ كذلك 
تشجيع اإلنتاج السينمائي الذي يشتغل على مواضيع من تاريخ األمة. 
بغينا بحال ما كاين عندنا ورززات، بغينا كل ورززات تكون في كل جهة 
من جهة اململكة، التأكيد على ضرورة تفعيل املجلس الوطني للغات 
والثقافة املغربية ومواصلة تأهيل اللغة األمازيغية وإدماجها في مجاالت 

الحياة العامة.

وختاما السيد الرئيس املحترم، إنكم مطالبون قبل االلتزام أمام 
البرملان وأمام املواطنين بالتصالح أوال مع الثقافة املغربية بغينا نشوفو 
الهوية املغربية كذلك في الرياضة بعيدا عن ثقافة الريع وبغينا نشوفو 
الفرحة في انتصارات املنتخب، بغينا نشوفو الهوية املغربية في الدولة 
األحرار  املغاربة  قلوب  األسعار، ستظل  بعيدا عن غالء  االجتماعية 

األوفياء..

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، الكلمة اآلن للنواب الغير 
املنتسبين السيد النائب املحترم رؤوف عبدالوي.

فلنائ7 فلسيد رؤوف عبدالوي معن:

بسم هللا فل9حمن فل9حيم.



عدد1430–007رجب14430  )009فبراير20220( الجريدة الرسمية للبرملان9707  

السيد رئيس الحكومة، البنية الثقافية املغربية في تردي وفي أزمة 
خصوصا بعدما أثرت عليها السياسة، في الجبهة عندنا مشروع ثقافي 
بعد  خصوصا  الجديدة  املرحلة  على  أؤكد  الجديدة  للمرحلة  صالح 
التحول السيا�شي والثقافي سواء على الصعيد الداخلي أو اإلقليمي أو 
الدولي ولتحقيق نهضة ثقافية جديدة تؤمن بالتعددية وتقدس الحرية 
وتعود بها السيادة للفكر والعقل البد لها من توفير ثالث مراحل منهجية:

أوال- وجود إرادة سياسية للدولة والفاعلين األساسيين في املشهد 
الثقافي؛

ثانيا- وجود شركاء ذاتيين ومؤسساتيين؛

ثالثا- رصد املوارد واإلمكانيات املادية والبنية الضرورية للتثقيف 
والتعليم.

بكل  الوطنية  الهوية  صيانة  علينا  وجب  اليوم  لبلدنا  وبالنسبة 
الحسانية والغنية  العربية اإلسالمية األمازيغية الصحراوية  مكوناتها 
كذلك بروافدها اإلفريقية األندلسية والعبرية واملتوسطية، وذلك في 
ظل تشبت الشعب املغربي بقيم االنفتاح، علينا جميعا محاربة األفكار 
اآلراء  من  التوجس  وعدم  الحدود  خلف  من  علينا  الواردة  الهدامة 
الجديدة وعدم معاداة الخطابات املختلف وإثارة العوام واستخدام 
املعرفي  النقل  بقبول  التفاهة  من  تجاوزها  الحكومة  على  العنف، 
يمدحها  من  عن  فقط  البحث  وليس  النقدية  لألصوات  واإلنصات 
ويصفق لوزرائها حتى نصوغ ثقافة جديدة تتما�شى مع عصر األنترنيت..

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، آخر متدخلة السيدة النائبة 
املحترمة فاطمة التامني، تفضل السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلتامني:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

سؤال الثقافة هو ممارسة ديمقراطية، وقد تابعنا كيف أن السيد 
رئيس املجلس رفض السماح لي بنقطة نظام في بداية الجلسة مجانبة 

لكل القواعد الديمقراطية.

السيد رئيس الحكومة، تعرضت الثقافة الجادة والهادفة تاريخيا 
للتهميش في املقابل فتح املجال للرداءة والتفاهة الثقافة اليوم بمعناها 
الشامل أمام تحدي الربط بين الكوني واملجالي، ما يستوجب توفير 
مناخ الحريات أفقيا وعموديا مدخل ذلك في نظرنا كفدرالية اليسار هو 
إطالق سراح معتقلي الريف والصحافيين للقطع مع الشعور بالتهميش 
وفي ذلك شرط اإلبداع واالبتكار، السياسة الثقافية ليست معزولة 
عن حصيلة دون انتظارات املغاربة وبالتالي الحاجة إلى سياسة تنموية 
عالم  من  املقصيات  النساء  وتستوعب  العاطل  الشباب  تستوعب 

الشغل وتجيب على اإلنتظارات، شكرا.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، إذا سمحتم ذاك املحضر كل �شي دوك نقط 
النظام، متافقين، تسحب من املحضر، إذن باش تبقى غير الجلسة، 
واخا كانت النصف ديال الجلسة، ولكن احنا صبرنا شوية وكذلك خاص 
تكون عندنا ثقافة قبول اآلخر والرأي اآلخر، ونقبلوا كذلك النظام ألن 
بدون نظام ما يمكن ليناش نتقدمو، شكرا السيد رئيس الحكومة، فيما 

تبقى من الوقت إيال بغيتو تجاوبو.

فلسيد عزيز أخنوش، رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل9حمن فل9حيم.

نتكلمو على السياسة الثقافية ومن بعد يمكن نهضرو شوية على 
الثقافة السياسية وشوية ديال الرياضة ما فيها باس.

إيال سمحتو، فلسيد فل9ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

مدى  كيبين  واللي  الجواب،  مع  التفاعل  على  كنشكركم  أوال، 
اللي  والدور  الثقافي  اإلشعاع  ديال  املوضوع  بهاد  ديالكم  االهتمام 
كيلعبو في ترسيخ قيم الهوية املغربية، وهذا في حد ذاته مكتسب، وإيال 
سمحتو نهنيكم السيدات والسادة النواب املحترمين، على اختياركم 
لهاد املوضوع. عالش؟ ألن طول عشر السنوات املاضية، ما عمرو ما 
كان موضوع جلسة املسائلة الشهرية: الثقافة، pendant dix ans ما 
كانش مسائلة. كان سؤال واحد، كان واحد السؤال يتيم على رئيس 
الحكومة السابق اللي سبقتنا ديال 3 د دقايق، وطول هاد السنوات، 
الوحيد اللي كان مهتم بهاد القطاع هو سيدنا هللا ينصروا بالفعل. هو 
اللي كان وراء إحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف، حضور شخصيات 
فنية بارزة ببالدنا وعرض روائع فنية عاملية، باإلضافة للرعاية السامية 
للمهرجانات ذات الصدى العالمي، وبفضل الرؤيا السديدة لصاحب 
الجاللة، أصبح املغرب كيحتضن أكبر املسارح بإفريقيا ومنها اللي هي 
كان كيخصهم  الفنانين،  �شي، حتى  هاد  غير  وما�شي  معالم حضرية. 
بالعطف املولوي السامي، وكان كيتكلف بالجوانب االجتماعية دائما، 

وكيتكلف شخصيا باملصاريف لتوفير الرعاية االجتماعية لهم.

اليوم خصنا نستلهمو من سيدنا هللا ينصروا، والدولة تقوم بالدور 
ديالها في املجال الثقافي والفني، وكلنا نساهمو في إعطاء األهمية الالزمة 
لهاد الجانب اللي عندو أبعاد إنسانية مهمة، وهذا هو التغيير املنشود في 
التعاطي مع القضايا املجتمعية، وهاد �شي اللي غادي يكون إن شاء هللا، 
وكل القضايا عندها أهميتها عند الحكومة، ألنها بالفعل حكومة ديال 
جميع املغاربة وديال جميع األوراش، ينبغي االعتراف بأننا ما استطعناش 
فالحكومات السابقة، وضع سياسة ثقافية واضحة املعالم، دابا عاد 
 la غادي يشتغل عليها اإلستراتيجية الجديدة السيد الوزير، باش يدير

construction لواحد اإلستراتيجية اللي هي جديدة إن شاء هللا.
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على  مبني  حكم  لكن  سياسية،  مزايدات  ما�شي  راه  ال�شي  وهاد 
 le nouveau آراء ديال النخب ومثقفين وعدة تقارير وطنية، بما فيها
في  اليوم  كنعتبرو  واحنا  جا.  اللي   modèle de développement
الحكومة أن البالد في حاجة الستراتيجية شاملة ديال الثقافة، على غرار 
البرامج القطاعية األخرى في املجاالت بحال الصناعة والفالحة وغيرها، 
وهاد �شي اللي كيفسر التصور ديالنا منين وجدنا الهيكلة الحكومية 
وفصلنا قطاع الشباب والثقافة على الرياضة، ألنه ملي كيكونو بجوج، 
الرياضة كتاخد بزاف plus d›importance عند الوزير، فلهذا بغينا 
السيد الوزير باش إن شاء هللا تكون عندو واحد املعالم ديال واحد 
االستراتيجية اللي واضحة، اللي غتدعمو الحكومة، باش نعملوا من 
هاد إن شاء هللا 5 سنين اللي هي قدامنا، ألنه نعاود نذكر، حنا ياهلل 
بدينا، ياهلل 100 يوم هادي باش بدينا، باقي عندنا الوقت إن شاء هللا 
باش نشتغلو ونعملو داك ال�شي اللي ما تعملش لحد الساعة، واحنا، 
مع السيد الوزير، كنشتغلو فوق هذا املوضوع، على رؤية استراتيجية 
لتحقيق تحول نوعي في القطاع، كما كنطمحو في الحكومة، إلى أن تصبح 
الثقافة رافعة حقيقية لتحقيق التنمية االقتصادية. وهاد ال�شي ما 
يمكنش يتحقق إال إذا تم إخضاع الثقافة ملنطق الصناعة واملقاولة، 
لذلك غادي نعملوا على تقوية املقاولة الثقافية باش تتحول ملحرك 
حقيقي للمبادرة اإلبداعية وباش تساهم في تعزيز الدينامية االقتصادية 
واالجتماعية وفي تنويع النسيج االقتصادي وهاد ال�شي غادي يساهم 
كذلك في تقوية إشعاع صورة املغرب والجاذبية ديالو في الخارج من 
خالله ثقافته الغنية واملتنوعة، وفهاد اإلطار غادي نعملوا على التواصل 
مع كل املعنيين باإلنتاج الثقافي من أجل إرساء اللبنات األولى لصناعة 
ثقافية تساهم في خلق الثروة وفرص جديدة للشغل وتعمل على الرفع 

من قيمة رأس مالنا الثقافي وتثمينه وتطويره.

ملي اطلعت على budget ديال وزارة الثقافة وكتعرفوا بأنه احنا 
جينا بقى لنا أسبوع ديك الساعة باش نحطوا budget وكانت األولويات 
اللي هي أولويات اجتماعية، ولكن احنا في الحقيقة داك ال�شي اللي كاين 
عنده ما قادش ولكن الطموحات هي كبيرة ديال الحكومة، ألن الثقافة 
يعني �شيء مهم في التطوير ديال املجتمع ديالنا وغادي نشتغلوا عليه 
وغادي نعطيوه اإلمكانية إن شاء هللا وما هذه إال بداية، وباش اليوم 
يتحط هاد املوضوع ويكون هاد النقاش اللي هو مثير واللي هو فيه املهم 
وفيه اللي ما�شي مهم أنه يعني هذه بداية إن شاء هللا خير أنه نعملوا 
اسمحتوا  وإيال  املغربي،  للمجتمع  الثقافة  يعني  ديالنا  األولويات  من 
قبيلة السيدة ديال الفريق ديال التقدم االشتراكية ختمات باألمازيغية 
قالت �شي حاجة اللي هي يعني كتقول بأنه السيد الرئيس احنا بغيناكم 
تنجحوا ألن النجاح ديالكم هو نجاح ديال الثقافة وديال األمازيغية 
ألن هي العماد، وبغيناكم تعطيوا أهمية قصوى للفعل الثقافي وغادي 
نكونوا سعداء أن نصفق لكم آنذاك إن نجحتم في هاد املسار فالوعد 
معطي إن شاء هللا بأنه غادي نعملو من الثقافة محور أسا�شي في التنمية 

إن شاء هللا، وهي مشكورة على هاته الكلمة الطيبة.

أنا فيما يخص الثقافة السياسية، هذا أوال أنا ال�شي والزين كنعرفو 
 cabinet مزيان كنعرفو من 2007 أنا دخلت للحكومة وكان معايا في
ومن بعد م�شى Secrétaire d›Etat ومن بعد م�شى وزير ورجل محترم أنا 
كيظهر لي بكل صراحة ال حاجة إلى باش بحال هاد املواضيع تجي لهنا 
للقبة أنا حاضر ألنه يعني راه كل �شي كبير على هاد املواضيع كل �شي 
كبير على املواضيع وأنا ما عمرني ما غادي ندخل في بعض الخطابات 
والجهد  الوقت  عندهاش  ما  بكل صراحة  الحكومة  هاد  الشعبوية، 
لتضييع زمن املغاربة في املزايدات الخاوية وصعيب نعاود نأكد بأنه 
صعيب أن كتلقى حكومة وأغلبية منسجمة بحال هذه اللي كاينة اليوم، 
كاين انسجام ال�شي وهبي مشكور رجل دولة، ال�شي نزار مشكور رجل 
دولة، نحن منسجمين ونشتغل في أغلبية وغادي نقودوا إن شاء هللا 
هاد القطار وغادي نقودوه معكم اآلن يعني أحزاب املعارضة، ألن احنا 
في حاجة ليكم واحنا كنفرحوا يعني باللي نشوفوا يعني املعارضة قوية 
وكتأخذ الكلمة و كتنصحنا، احنا كنفرحوا وما عندنا حتى إشكالية مع 
هاد ال�شي، ولكن كيظهر لي بأنه كذلك احترام ألنه قال بأنه ما كاينش 
ثقافة سياسية احنا راه احترام املخرجات ديال صناديق االقتراع راه 
هي ثقافة، عدم رمي الناس باالتهامات املجانية حتى هي ثقافة، احترام 
املعارضة من طرف األغلبية حتى هي ثقافة، إذن خص يكون االحترام 
بعيد ولكن حزبكم  الحقيقة كنت غنم�شي  في  لي  احنا اسمح  بيناتنا 
أحترمه ألنه ما يمكن �شي أسميتو وال�شي والزين نحترمه كذلك، ونتمناو 
على هللا أنه إن شاء هللا أنه املعارضة املقبلة من طرفه تكون بناءة وتكون 

هذا وتكون constructif بال ما نم�شي أكثر من هذا.

فيما يخص الرياضة، احنا عارفين بأن كلنا احنا املغاربة البارح نعسنا 
واحنا مقلقين النتيجة ما عجبتناش، ولكن راه فقنا في الصباح بخير وما 
كاين باس عندنا فريق شاب فريق فتي كيبني كيشتاغل وغادي يم�شي 
لألمام أسيدي راه ما�شي معقول أنا بعدا ملي كنشوف qq postes ديال 
مسؤولين كبار وكيدخلوا في هداك شغلهم، ولكن احنا احنا محتاجين 
لهاد الفريق يجب أن ندعمه ونطلبو املغاربة باش يدعموه، هاد الناس 
احنا ايال نعسنا مقلقين ولكن راه نعسنا هم البارح سولتهم هاد الصباح 
وهللا ما نعسو البارح في الليل هادوك اللعابة كلهم كيبكيو، فلهذا يجب 
أن ندعمهم ألنه عندنا مقابالت مهمة من دابا شهر وما غاديش يعاودو 
يتالقاو من دابا شهر، واش غادي يمشيوا مخاصمين كل�شي مقلق عليهم 
كل �شي كيكتب عليهم؟ الحكومة تدعم الفريق الوطني وأنا متيقن أنه 
جميع الفرق السياسية اللي خدات الكلمة بأنه أغلبية ديالها تدعم 
الفريق الوطني إن شاء هللا غادي يكون عندو الحظوظ والبناية كتم�شي 
بحجر بحجرة، شكرا لكم ونتمناوا أنه إن شاء هللا مواضيع بحال هادي 
تكون يعني في la discussion ديالها أكثر استفادة في املستقبل، وشكرا 

لكم.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، راعت فلجلسة.
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محض9 فلجلسة فلحاد ة وفلثالثين

فلتاريخ األربعاء 30 جمادى اآلخر 1443ه )02 فبراير 2022م(.

فل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  ثمانية  فلتوقيت: 
صباحا والدقيقة الثانية.

 دول فألعمال: اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية األولى 
من الوالية التشريعية الحادية عشرة 2026-2021.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

أش9ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل9حيم،  فل9حمن  هللا  بسم 
فمل9سلين.

فلسيد فلوزي9 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة 19 من النظام 
الداخلي ملجلس النواب، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة العمومية 
الختتام الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية 

الحادية عشرة.

فلسيد فلوزي9،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

السنة  األولى من  الدورة  أشغال  الجلسة الختتام  نخصص هذه 
التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة على مستوى 
الجلسات العامة، علما بأن مجلسنا سيواصل اإلشتغال على مستوى 
واجهة  وفي  املوضوعاتية،  واملجموعات  الدائمة  النيابية  اللجان 

الدبلوماسية البرملانية.

فلسيدفت وفلسادة،

نختتم هذه الدورة في سياق تواصل فيه بالدنا، بقيادة صاحب 
اإلقليمي  تموقعها  ترسيخ  هللا،  أعزه  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
إستقرار  به وقاعدة  والدولي، كشريك دولي صادق وموثوق  والقاري 
إقليمي منخرط في بناء السلم والتعايش، ومدعومة بهذا الرصيد من 
الثقة الدولية في اختياراتها وسياساتها، كما تجسد ذلك في قرار مجلس 
األمن األخير بالصلة بقضية أقاليمنا الجنوبية التي يتواصل بها تحقيق 
بهذه  وأخواتنا  إخواننا  فيها  ينخرط  ومهيكلة،  رائدة  إنمائية  مشاريع 
األقاليم ونخبها السياسية واملدنية واإلقتصادية بروح وطنية وحدوية، 
تعبيرا عن اإلستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وحدوده، حيث 

تقف القوات املسلحة امللكية سدا منيعا تتكسر عليه أوهام اإلنفصال 
البالية، فإلى هذه القوات وقائدها األعلى ورئيس أركان حربها العامة 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس كل اإلمتنان والتقدير واإلحترام.

فلزميالت وفلزمالء،

إذا كانت مثل هذه الجلسات تخصص عادة الستعراض حصيلة 
التي  الدورة  هذه  فإن  العمل،  آفاق  واستشراف  املؤسسة  أشغال 
دشنت لوالية تشريعية جديدة، دشنت أيضا ملرحلة جديدة من حياتنا 
صناديق  من  منبثقة  جديدة  حكومة  تشكيل  إثر  على  املؤسساتية 
اإلقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021. ولنا أن نفخر في املغرب بربح رهان 
انتظام وسالسة العمليات املؤسساتية وهو ما تحقق بفضل حرص 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا وأيده على تمكين البالد 
من تجديد املؤسسات، إحتراما ملقتضيات الدستور وصيانة لنموذجنا 
جائحة  فيه  تجثم  الذي  الصعوبة  البالغ  السياق  رغم  املؤسساتي، 
كوفيد19-على مختلف مناحي الحياة في مجموع البلدان، وبقدر ما ينبغي 
أن نعتد ونعتز بمراكمة بالدنا لهذه النجاحات املؤسساتية وبقدرتها على 
التدبير الذكي للجائحة وتداعياتها، بقدر ما يلقي ذلك علينا في مجلس 
النواب بمسؤوليات جسام في أداء واجباتنا الدستورية واملؤسساتية 
والتمثيلية، بالجودة التي ترقى لتحديات املرحلة ولرهانات ترسيخ تموقع 

بالدنا قوة ديمقراطية صاعدة بالوزن الذي يليق بتاريخها العريق.

لقد تمثلنا ونحن نمارس اختصاصاتنا املتنوعة محتوى الخطاب 
الدورة  هللا  نصره  الجاللة  صاحب  به  افتتح  الذي  السامي  امللكي 
التشريعية، واستحضرنا التحديات التي تواجهها بالدنا ورهانات املرحلة 
الجديدة، وقد أكد جاللته على ثالثة أبعاد رئيسية تحظى باألولوية وفي 

مقدمتها:

تعزيز مكانة املغرب والدفاع عن مصالحه العليا وضمان السيادة 
الوطنية بتوفير مخزون إستراتيجي من املواد الحيوية.

ثانيا تدبير األزمة الوبائية ومواجهة تداعياتها، وفي هذا الصدد ال 
يفوتنا في مجلس النواب التعبير عن الفخر واإلعتزاز إلطالق صاحب 
الجاللة األسبوع املا�شي أشغال إنجاز معمل لتصنيع اللقاح املضاد 
لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو صرح إستراتيجي من أجل السيادة 
اللقاحية للمملكة وإفريقيا، إنه عربون آخر على قوة وحكمة قيادة 

جاللة امللك للمغرب في ظرف عالمي جد صعب.

أما ثالث األبعاد الذي أكد عليه جاللة امللك، فيتعلق باملشروع في 
إعمال النموذج التنموي الجديد، باعتباره إطارا عاما مفتوحا للعمل 
بما يتيحه من آفاق عمل واسعة أمام الحكومة والبرملان، وما يلقيه من 

مسؤولية على النخب السياسية واإلقتصادية والتقنية والثقافية.

استحضارا لهذه الرؤية امللكية، كان علينا اإلسراع بتمكين املؤسسة 
من األجهزة التي تدبر أشغالها، وهو ما تحقق وفق برنامج العمل الذي 
يفرضه السياق واإلنتظارات املجتمعية. واسمحوا لي الزميالت والزمالء، 
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أن أذكر بأن السرعة والسالسة التي تم بها تشكيل أجهزة املجلس أي 
بعد أقل من أسبوع من رئاسة جاللة امللك افتتاح الدورة التشريعية، 
هو في حد ذاته تقليد ومكسب يحسب لجميع مكونات املجلس التي 
ما  وهو  عالية،  ووطنية  سياسية  بروح  فيه  وانخرطت  ذلك  يسرت 
اللحظات  في  التوافق  على  املرتكزة  الحزبية  منظومتنا  نضج  يعكس 
الكبرى، وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات، وقد يسر 
انتخاب هذه األجهزة الشروع في أشغالنا الرقابية باإلستماع إلى البرنامج 
الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة أمام البرملان يوم اإلثنين 
11 أكتوبر 2021، ومناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب 

ومنح الثقة للحكومة في الوقت املناسب،

وسياسية  مؤسساتية  لحظة  البرنامج  هذا  مناقشة  شكلت  وقد 
مثمر  ديمقراطيين  وحوار  لنقاش  ومناسبة  األهمية  بالغة  مفصلية 
بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ساهمت فيه املعارضة البرملانية 
واألغلبية وأشر على تميز نموذجنا املؤسساتي، وتال ذلك مناقشة مشروع 
قانون املالية برسم السنة املالية 2022 باعتباره آلية ضرورية لتدخالت 
تام للمواعيد  الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، وذلك في إحترام 
الدستورية والتشريعية، وكانت مناقشة هذا املشروع فرصة لنقاش 
عميق وتفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أثرى من 
جهة النقاش العمومي حول عدد من القضايا الحيوية لبالدنا، وساهم 
من جهة أخرى في تجويد مقتضيات املشروع الذي اغتنى بالتعديالت 
املقدمة على النص وتم التوافق حول %32 منها بعد نقاش عميق في 

إطار لجنة املالية.

بين السلطتين  التعاون  البرملاني  وتعكس هذه السالسة في عملنا 
التشريعية والتنفيذية وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير 
التنمية  مسار  في  حاسما  عامال  باعتباره  والبرملاني،  السيا�شي  الزمن 
واستحضار  اختياراته  واحترام  العام  الرأي  انتظارات  مع  والتجاوب 
التحديات الضاغطة التي تتطلب أجوبة ملموسة وحاسمة، وتوجيه 
الجهد الجماعي إلى القضايا الجوهرية للمجتمع، وإذا كان هذا األمر 

يحسب للمعارضة واألغلبية البرملانية معا، فإن الرابح فيه هو الوطن.

فلزميالت وفلزمالء،

الحادية  التشريعية  الوالية  من  األولى  الدورة  اختتام  اقتراب  مع 
للبرملان  التشريعي  املنجز  بشأن  التقديرات  بعض  معا  تابعنا  عشرة، 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  عمل  من  األولى  يوم   100 برسم 
عن  الدفاع  لي  يخول  الذي  املوقع  في  لست  بأنني  مقتنعا  كنت  وإذا 
حصيلة الحكومة وأدائها، فإنني بصفتي رئيسا ملجلس النواب معارضة 
وأغلبية معني، بل من واجبي أن أقدم بعض التوضيحات واملعطيات 
التي قد تسعفنا في بناء الخطاب النقدي لألداء العمومي، على أساس 
املوضوعية والتجرد واستعادة التاريخ وحتى يكون أي تقديرأو استنتاج 

مفيدا في تجويد األداء ومحفزا على اإلجتهاد.

أما أول هذه املعطيات فيتمثل في أنه للحقيقة والتاريخ وبالعودة 
للواليات التشريعية األخيرة، فإن وتيرة التشريع خالل هذه الدورة لم 
تكن أقل سرعة مما هو مأرخ له في ذاكرة البرملان، إذ صادقنا على 17 
نصا، علما بأن قانون املالية لوحده يأخذ عادة املساحة األوسع من 
التشريع خالل الدورات األولى، من جهة أخرى ينبغي التذكير بأهمية 
املبادرات التشريعية ألعضاء املجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين 
املحالة إلى حدود أمس الثالثاء 69 مقترحا، وسنحرص في أجهزة املجلس 
على إخضاع املبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء املجلس 
للمساطر املعمول بها إعماال للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق 
أعضاء املجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات 

الوطنية.

الجديدة  البرملانية  الثقافات  في  أنه  في  يتمثل  املعطيات  ثاني 
ذات  البلدان  في  البرملانات  أصبحت  الجديدة،  البرملانية  واملمارسات 
العمل  على  الرقابة  إلى  أكثر  تميل  العريقة،  الديمقراطية  التقاليد 
هذه  ووقع  ومردودية  وأداء  العمومية،  السياسات  وتقييم  الحكومي 
في  حاصل  إستنتاج  وهذا  وأثرها،  القوانين  تنفيذ  وتتبع  السياسات 
التشريعية  الوالية  خالل  خاصة  أيضا،  املغربية  البرملانية  املمارسة 
السابقة، وهو نفس التوجه املسجل خالل هذه الدورة كما سأوضح 

الحقا.

ثالث املعطيات يتمثل في الحقيقة أن مجلس النواب كان خالل هذه 
الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في 
سياقنا الوطني، سواء على مستوى اللجن النيابية الدائمة وهي تمارس 
اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية، وعلينا أن 
نعتز بأن هذا النقاش الذي أثارته املعارضة واألغلبية والحكومة، جعل 
انتظارات املجتمع والراهن اليومي للناس في صلب اهتمامات مجلس 
النواب الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه اإلنتظارات، إذ إن 
اإلطارات املالئمة للتداول في هذه اإلنتظارات وإيجاد الحلول لقضايا 
املجتمع هي املؤسسات ومنها بالطبع املؤسسة التشريعية تعزيزا للثقة 
وأثره  التشريع  بجودة  هي  البرملاني  إنتاجنا  في  العبرة  كانت  وإذا  فيها، 
وتفاعل املؤسسة التشريعية مع قضايا املجتمع في ممارسة اإلختصاص 
الرقابي والتقييمي، فإن قراءة في املواضيع التي شكلت محاور رقابة من 
طرف املجلس على مستوى اللجن النيابية كما على مستوى الجلسات 
العامة، تبين توجها عاما إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية، بما في 
ذلك أوراش تعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في 
عالقتها بجائحة كوفيد، التربية والتعليم، التشغيل، العدل، القطاعات 
املتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة، الفالحة والعالم 
تقاطعت  وقد  املطرية.  التساقطات  وشح  باملاء  عالقتهما  في  القروي 
في اختيار هذه املواضيع التي بلغ عددها على مستوى اللجان أكثر من 
األسئلة  بلغ عدد  فيما  واملعارضة،  األغلبية  اقتراحات  40 موضوعا، 
التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع السيد رئيس الحكومة خالل 
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الجلسات الشهرية املخصصة للسياسات العامة 10 أسئلة، وبلغ

عدد األسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة في 13 جلسة 
276 سؤاال، منها 131 سؤاال آنيا، وعدد األسئلة الكتابية 2019.

فلزميالت وفلزمالء،

لقد حرصنا في إطار مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واملجموعة 
النيابية على اإلسراع بالتوافق حول السياسات العمومية التي ينبغي 
أن تكون موضوع تقييم طبقا للفصل 70 من الدستور برسم السنة 
التشريعية 2021-2022، فترسيخا ملمارسة هذا اإلختصاص البرملاني 
وانخراطا من املجلس في رؤية صاحب الجاللة، اعتمدنا عمليات تقييم 
متعددة القطاعات، ستتناول السياسات العمومية املتعلقة بكل من 
والسياسة  األخضر  املغرب  مخطط  العمومية؛  اإلدارة  إصالح  خطة 
الوطني  السياق  في  كبرى  راهنية  السياسات  هذه  وتكت�شي  املائية، 
والجيوسيا�شي وتقع في قلب الرهانات الحاسمة في القرن 21، وقد وقع 
التوافق على أن تكون حصيلة خطة إصالح اإلدارة العمومية إحدى 
السياسات موضوع هذا التقييم، إستنادا إلى ما هو منصوص عليه في 
دستور اململكة بشأن ضرورة إخضاع املرافق العمومية ملعايير الجودة 
سياسية  كمرجعية  ومتمثلين  واملسؤولية،  واملحاسبة  والشفافية 
وتوجيهات ورؤية صاحب الجاللة نصره هللا الذي ما فتئ يؤكد حرصه 
السامي على »التكريس الدستوري للحكامة الجيدة كمبدأ ال محيد 
عنه في تنظيم وتدبير املرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ 
املغاربة«  بين جميع  الفرص  وتكافؤ  والشفافية  والنزاهة  اإلستحقاق 

انتهى كالم جاللة امللك.

وقد أطلقنا عملية التقييم هذه بعدة رهانات منها رهان جعل املرفق 
العمومي في خدمة املواطنين واملواطنات والفاعلين اإلقتصاديين وميسرا 
لإلستثمار، وقد استحضرنا في هذا السياق دعوة صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج 

التنموي الجديد من خالل:

-إصالح شامل وعميق لإلدارة العمومية؛

- رهان الشفافية ودمقرطة الولوج إلى خدمات املرفق العام باعتباره 
من حقوق املواطنة؛

رهان التحديث والرقمنة وجعل اإلدارة في صلب دينامية التنمية، 
وجعل أدائها مستجيبا لحاجيات املجتمع في القرن 21، والحرص على 

أال نفوت الثورة الرقمية العاملية ومكتسباتها.

ثانية  سياسة  ليكون  األخضر  املغرب  مخطط  اختيار  ويندرج 
يخضعها مجلس النواب للتقييم في إطار رؤية صاحب الجاللة، الذي 
شدد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية األولى من الوالية 
تتعلق  متكاملة  منظومة  إحداث  ضرورة  على  الحالية  التشريعية 
باملخزون اإلستراتيجي للمواد األساسية، ال سيما الغذائية والصحية 

والطاقية، والعمل على التحيين املستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز 
األمن اإلستراتيجي للبالد.

مباشرة  إنجازه  ووقع  ونتائجه  األخضر  املغرب  مخطط  ويرتبط 
باألمن الغذائي الذي ال تخفى مكانته بين القضايا الجيوسياسية راهنا 
ومستقبال في رسم الخريطة الدولية وفي نفوذ الدول وقوتها التفاوضية 
واستقاللية قراراتها وإقتدارها. وإذا كانت بالدنا تفخر بتقاليدها الفالحية 
العريقة، فإنها اليوم قوة خضراء صاعدة ليست مصدر غداء للمغاربة 
فحسب، ولكنها تتقاسم خيراتها وخبراتها مع العديد من األمم، ويقودنا 
تقييم مخطط املغرب األخضر جدليا إلى تقييم سياستنا املائية من 
حيث التعبئة واإلستعماالت والوسائل املسخرة لذلك، وآفاق وآليات 
ضمان أمننا املائي، باعتباره من أمننا اإلستراتيجي والغذائي، وباعتبار 
توفير املياه من رهانات األمم، علما بأن حتى النظريات واإلستراتيجية 
األكثر تفاؤال ال تسقط الصراع على املياه من قائمة أسباب التوترات 

والنزاعات اإلقليمية واملعضالت الداخلية للدول.

فلسيدفت وفلسادة،

املجلس  وأجهزة  الخارجية، واصلت مكونات  العالقات  واجهة  في 
الدبلوماسية  عقيدة  ووفق  واإلستباق  اليقظة  أساس  على  تعبئتها 
الوطنية من أجل قضايانا الحيوية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية 
في اإلطارات الثنائية ومتعددة األطراف، وهكذا شارك املجلس في الدورة 
143 للجمعية العامة لإلتحاد البرملاني الدولي املنعقدة في نوفمبر 2021 
بمدريد، والتي كانت مناسبة أجرينا خاللها رفقة أعضاء الشعبة الوطنية 
مباحثات مع عدد من نظرائنا في القارات الخمس، وشارك املجلس أيضا 
في أشغال مؤتمر اإلتحاد البرملاني اإلفريقي والجمعية البرملانية لبلدان 
وكانت  الفرنكوفونية،  البرملانية  الجمعية  ومكتب  آسيا  شرق  جنوب 
مشاركات مجلس النواب مناسبات للترافع عن مصالح بالدنا والتعريف 
باإلصالحات التي تنجزها والدفاع عن قضايا السلم واإلستقرار والعدالة 

املناخية.

البرملانية  اآلليات  في  والنوعية  التأسيسية  ملساهمته  وتقديرا 
األورومتوسطية، تولينا منذ فاتح يناير 2022 رئاسة الجمعية البرملانية 
للشراكة  البرملاني  الذراع  تعتبر  التي  املتوسط،  أجل  من  لإلتحاد 
وقد  ومقدرة،  هامة  بمكانة  بالدنا  فيها  تحظى  التي  األورومتوسطية 
حرصنا على هيكلة الشعب الوطنية في املنظمات املتعددة األطراف، 
وأعددنا تصورا جديدا بشأن هيكلة مجموعات الصداقة البرملانية في 

إطار التنسيق والتعاون مع زمالئنا في مجلس املستشارين.

تعززت شراكة  الدولي،  والتعاون  الشراكة  برامج  تنويع  إطار  وفي 
األوروبية  الوطنية  البرملانات  األوروبي وعدد من  اإلتحاد  املجلس مع 
والجمعية البرملانية ملجلس أوروبا، إذ تمت املوافقة على مشروع توأمة 
مؤسساتية جديدة ممولة من اإلتحاد األوروبي مع 7 مؤسسات تشريعية 
أوروبية تقودها الجمعية الوطنية الفرنسية، وبشراكة مع مجلس النواب 
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التشيكي ومجلس النواب البلجيكي وبدعم من مجلس النواب اإليطالي 

الوطنية  والجمعية  بالبرتغال  الجمهورية  وجمعية  اليوناني  والبرملان 

الهنغارية، وتعتبر هذه التوأمة عربون ثقة وصداقة، وهي تجسيد إلرادة 

التعاون بين مجلسنا والبرملانات الوطنية األوربية، وتتكامل مع برامج 

تعاون أخرى مع مؤسسات في الفضاء األنجلوساكسوني ومنه األمريكي، 

ومن شأنها تيسير الحوار مع هؤالء الشركاء وتبادل الخبرات والزيارات 

واملهام الدراسية، والتعرف املتبادل على املمارسات البرملانية.

فلسيدفت وفلسادة،

عدا تعليق الجلسات العمومية، سنواصل أشغالنا على مستوى 

اللجان النيابية الدائمة ومجموعات العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم 

واإلشتغال  البرملانية  والدبلوماسية  وغيرها،  العمومية  السياسات 

للمجلس،  الداخلي  النظام  تعديل  ومنها  فتحناها  التي  األوراش  على 

ومكوناته  املجلس  أجهزة  إطار  في  والناجع  البناء  الحوار  وسنواصل 
السياسية استعدادا للدورة املقبلة التي نتوقع أن برنامج عملها سيكون 

غنيا، خاصة من حيث اإلنتاج التشريعي؟

في انتظار ذلك، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في 

تحقيق ما أنجزناه في هذه الدورة، وأخص بالذكر السيد رئيس الحكومة 

ألعمال  تيسيرهم  على  وأغلبية  معارضة  املجلس  ومكونات  وأعضائها 

املجلس ومساهمتهم القيمة في إثرائها عربونا على اإلنخراط الجماعي 

في مسيرة التنمية، وترسيخ ركائز املؤسسات الديمقراطية ولإللتفاف 

خلف صاحب الجاللة أعزه هللا من أجل رفع التحديات وربح الرهانات.

وموظفي  وموظفات  وأطر  ملسؤولي  أجزيها  الشكر  عبارات  ونفس 

امللكية  املسلحة  القوات  وأفراد  األمن  ورجال  عطائهم  على  املجلس 

ورجال املطافئ املنتدبين باملجلس، على تعبئتهم الدائمة لتوفير املناخ 

املكلفين  واملستخدمين  املستخدمات  أن�شى  أن  دون  ألعمالنا،  املالئم 

بالنظافة والتوزيع على تجندهم الدائم للمساعدة، كما أشكر نساء 

ورجال اإلعالم على مواكبتهم ألشغال املجلس تحليال وتعليقا ونقدا.

أمينة  للسيدة  الكلمة  اآلن  أعطي  إصغائكم،  حسن  على  شكرا 

املجلس لتالوة نص البرقية املرفوعة للسدة العالية باهلل موالنا صاحب 

الجاللة محمد السادس حفظه هللا ورعاه، تفضلي السيدة.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس:

شك9ف فلسيد فل9ئيس،

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

بمناسبة اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية 

التشريعية الحادية عشرة

بسم هللا فل9حمن فل9حيم وفلصالة وفلسالم على رسول هللا 
أش9ف فمل9سلين وآله وصحبه فلك9فم فمليامين.

موالي صاح7 فلجاللة وفملهابة،

فلسالم عليكم ورحمة هللا وب9كاته،

وبعد،

ففي اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية 

التشريعية الحادية عشرة ملجلس النواب، يتشرف رئيس مجلس النواب 

أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس 

النواب، بأن يرفع إلى الجناب الشريف برقية والء وإخالص صادقين 

مجددين فيها يا موالي عميق التعلق واإلرتباط واإلمتنان، آملين إن 

شاء هللا وتعالى أن تجدكم هذه البرقية وأنتم تتمتعون بموفور الصحة 

والعافية مطمئنين على أحوال البالد والعباد.

موالي صاح7 فلجاللة،

رغم أن الغالف الزمني لهذه الدورة استغرقت بداياته عملية تجديد 

فقط  ولجن،  ومكتب  رئاسة  من  النواب  ملجلس  الداخلية  الهياكل 

حرصنا يا موالي على أن نكون جميعا قوال وفعال في أفق التطلعات 

امللكية السامية التي عبرتم عنها جاللتكم في الخطاب املولوي في افتتاح 

هذه الدورة، وكذا في سقف املهام الوطنية الذي حددتموه للمؤسسات 

بعد  الجديدة،  مرحلتها  في  البرملانية  املؤسسة  الدستورية، خصوصا 
العملية اإلنتخابية األخيرة الواسعة واملتعددة والتي أكدت مرة أخرى 

انتصار الخيار الديمقراطي املغربي، وأهمية وقيمة التداول الطبيعي على 

تدبير الشأن العام في بالدنا، وذلك بالخصوص في مرحلة جديدة حدد 

فيها املغرب الراهن بقيادتكم الرشيدة الجريئة أولوياتنا اإلستراتيجية، 

إن على مستوى النمذجة التنموية الجديدة أو على مستوى مجابهة 

التحديات الخارجية، وفي مقدمتها أولوية تعزيز مكانة املغرب في العالم 

املعاصر وتحصين مكاسب قضية وحدتنا الترابية، ومواصلة الدفاع 

عن املصالح العليا لبالدنا وشعبنا، خصوصا أمام جملة من التحديات 

والتهديدات واملخاطر، ومنها انعكاسات األزمة الوبائية التي تتم مجابهتها 

الدولة  مكونات  كافة  بين  عقالني  وبإلتحام  الفذة  املغربية  باإلرادة 

واملجتمع.

موالي صاح7 فلجاللة،

على عكس ما فرضته ظروف هذه األزمة املؤسفة على العديد من 

األقطار والشعوب من تداعيات صعبة، فإننا نحمد هللا تعالى على ما 

أحاط به بالدنا من مناعة وتمكين وتوفيق وعناية بقيادتكم الحكيمة، 

وفي هذا األفق الوطني يا موالي كان علينا أن نشتغل بحس عال من 
إلى مستوى  النيابي  املسؤولية، وذلك بهدف مواصلة اإلرتقاء بعملنا 
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اململكة  دستور  بأحكام  تام  إلتزام  في  جاللتكم  وانتظارات  توقعات 

رسمتموه،  الذي  املسار  في  منخرطة  وإرادة  مختلفة  صادقة  وجهود 

لتحقيق تطلعات شعبكم الوفي في مجال اإلنتاج التشريعي ومواكبة 

ومراقبة وتقييم السياسات العمومية، والحرص على التنسيق املنتظم 

فيما  لجاللتكم  السامية  للتوجيهات  استحضارا  البرملان  مجل�شي  بين 

يخص تناسق عمل املؤسسات الدستورية والوطنية، وتكامل خطاباتها 

وجهودها ومبادراتها وامل�شي قدما نحو إنجاح هذه املرحلة الجديدة التي 

حددتم معاملها وخصوصياتها ومسؤولياتها.

حفظكم هللا يا موالي وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو امللكي 

األمير موالي الحسن، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمير 

موالي رشيد وبكافة أفراد األسرة امللكية، إنه سميع مجيب.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

ح9ر بال9باط في 9ر  مادى فلثانية ر077 هج9ي

فملوفاق ل 0 اربف 9 0900 ميالدي

خد م فألعتاب فلش9يفة

رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب.

فلسيد فل9ئيس:

شكرا، راعت فلجلسة.
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