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  .)2011رب مفنو  22( 1432ذو احلجة  25الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
ن أشن، اخلليفة اخلامس لرئيس املستشار السـيد عبد الرحام ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

Gلسا. 
ساعة وعرشون دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية واLقيقة اخلامس  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .والثالثني بعد الزوال
  .سـئY الشفهيةاألمناقشة  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح هذه اجللسة
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون احملرتمون، 
من اLسـتور ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 

اLاخيل Gلس املستشارين، خيصص اGلس هذه اجللسة ألسـئY السادة 
  . املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعاملها، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اGلس عىل ما جد من مراسالت 

  .عال�توإ
  .اللكمة لمك السـيد األمني 

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  .وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  : ن بثالث قرارات للمجلس اLسـتوريتوصلت رئاسة جملس املستشاري
، ورصح اGلس اLسـتوري مبقتضاه مبطابقة القانون 820ـ األول حيمل رمق 

املتعلق مبجلس املستشارين ل�سـتور، �سـتثناء املقطع  28.11التنظميي رمق 
املرتبطة  93والفقرة الثانية من املادة  15األخري من الفقرة الثانية من املادة 

، ويه مقتضيات ميكن فصلها من 98لفقرة الثانية من املادة به، وكذ¢ ا
  مجموع نص القانون التنظميي؛
، ورصح اGلس اLسـتوري مبوجبه مبطابقة 821ـ القرار الثاين حيمل رمق 

املتعلق �نتخا�ت أعضاء جمالس امجلاعات  59.11القانون التنظميي رمق 

من اعتبار  77و 76دتني الرتابية ل�سـتور مع مراعاة ما ورد بشأن املا
معايري التقطيع نتخايب تندرج يف جمال القانون التنظميي، وما ورد 

من كون اLوائر نتخابية اإلضافية احملدثة يف  143خبصوص املادة 
  امجلاعات واملقاطعات ختصص للنساء؛ 

، ورصح اGلس اLسـتوري من خال� 819/11ـ القرار الثالث حيمل رمق 
عبد : حي بشغور املقاعد اليت يشغلها السادة املستشارونبرفض الترص

السالم الباكوري، عبد الصمد عرشان، محمد عدال، عبد الرزاق الورزازي، 
العريب احملريش، بنعيىس بزنروال، أمحد الكور، جامل برنبيعة، إدريس 
مرون، عبد القادر أقوضاض، عبد العزيز جناح، محمد حسايين، مسري عبد 

براهمي فضيل، إسامعيل أمغاري، محمد يرعاه السـباعي، عبد املوىل، إ
اللطيف أومعو، من عضوية جملس املستشارين، مع ما يسـتتبعه ذ¢ من 

من  176مواصلهتم ممارسة ÈاÈم نتدابية يف إطار أحاكم الفصل 
  .اLسـتور

كام توصلت رئاسة اGلس مبراسY من الوزير امللكف �لعالقات مع 
رب من خاللها اGلس طلب السـيد وزير التشغيل والتكوين الربملان، خي

املهين بتأجيل تقدمي األسـئY املوÌة لقطاع التشغيل إىل جلسة الحقة، 
وأن السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية سيتوىل اإلجابة �لنيابة عن 

  . األسـئY املوÌة لقطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
Y الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين و�لنسـبة لألسـئ
  : 2011نونرب  22إىل غاية يوم الثال5ء 

  أسـئY؛  ةأربع: عدد األسـئY الشفهية -
 سؤن؛ : عدد األسـئY الكتابية -
 .ال يشء: عدد األجوبة الكتابية -

  .وبذ¢ أرد لمك اللكمة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
من النظام  128وطبقا ملقتضيات املادة . يد األمنيشكرا لمك السـ 

اLاخيل توصلت الرئاسة خبمس طلبات إحاطة، وسأعطي اللكمة ألول 
متدخل يف هذا اإلطار، لفريق التجمع اLسـتوري املوحد إلحاطة اGلس 

  .علام، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساكك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  لرئيس،السـيد ا
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
من القانون اLاخيل، أحيط جملسـنا املوقر  128طبقا ملقتضيات املادة 

�ألوضاع املرتدية اليت تعيشها ساكنة إقلمي خنيفرة خصوصا يف مومس الشـتاء 
ترية ومعا�ة ساكهنا مع الربد القارس والثلج، وسط طبيعة صعبة مع ضعف و 
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 Yوربط اكفة دواوير اإلقلمي �حلاجيات اليومية اآلنية واملسـتعج Þفك العز
  .اليت تبقى بطيئة وال ترىق إىل طموحات الساكنة

كام أن معا�ة الساكن من معضY البطاÞ مسـمترة يف غياب استãر حميل 
يعود �لنفع العممي عىل ساكن اإلقلمي وتوفر هلم فرصة الشغل الرضورية 

باب والساكنة واعéد إجراءات مسـتعجY للتخفيف من العبء للشـ 
الرضييب عىل الساكنة املعوزة واملهنيني وتقدمي اإلعانة هلم وللفالح الصغري 

  .واملتوسط
إهنا مناسـبة ليك هنيب حبكومتنا املوقرة اإلرساع يف وترية إجناز املشاريع 

اإلقلمي من أجل أن يكون املربجمة والهنوض مبؤهالتنا الطبيعية اليت يزخر هبا 
  .إقلمي خنيفرة قاطرة السـياحة اجلبلية يف األطلس املتوسط

  سـيدي الرئيس، 
إهنا مناسـبة كذ¢، وحنن نعيش أجواء امحلY نتخابية، يف هذا اجلو 
املمطر، أن نطلب من مواطنينا ومواطناتنا أن خيرجوا إىل صناديق قرتاع 

ة يف اقرتاع يوم امجلعة املقبل من أجل اكفة للتعبري عن إرادهتم احلقيقي
إحداث التغيري املنشود عىل مسـتوى تركيبة املؤسسة اLسـتورية املنتخبة 
والتصويت لصاحل املرحشني األكفاء والتعبري عن املواطنة الصادقة خلدمة 
مرشوعنا اLميقراطي احلدايث، اùي يسريه بنا جالÞ املø محمد السادس 

  .حفظه هللا ونرصه
  .لسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 128واللكمة لثاين متدخل يف إطار املادة . شكرا السـيد املستشار

  .دامئا، اللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق احلريك

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ن،أخيت، إخواين املستشارو

من النظام  128يرشفين أن أتدخل �مس الفريق احلريك، يف إطار املادة 
اLاخيل Gلسـنا املوقر، ألحيط اGلس ومن خال� الرأي العام بقضية 

  .طارئة
  السـيد الرئيس احملرتم،

مرة أخرى، أجد نفيس مضطرا إىل إ5رة موضوع معا�ة ساكنة إقلمي 
Gاورة لها مع اGمع الرشيف للفوسفاط، فبعد سـيل من خريبكة واملناطق ا

األسـئY الشفوية والز�رة امليدانية، توعد املسؤولون عن هذا املكتب 
  .خشص آخر 15000عامل وتكوين حنو  5800بتوظيف حنو 

  السـيد الرئيس،
وشـبان إقلمي خريبكة ينتظرون هذه الوعود اليت وعد  2011منذ ماي 

إىل يومنا هذا جنهل األسـباب ومصري هبا اGمع الرشيف للفوسفاط، إال أنه 

هذه املناصب، واللك يعرف بأن هذه املنطقة تتخبط يف مشالك كثرية، 
جامعة املفاسيس وأوالد عزوز وحطان وبولنوار : ومهنا عىل سبيل املثال
Yوأوالد إبراهمي وبوجلي.  

فإضافة إىل البطاÞ املتفشـية اليت أدت بشـباب املنطقة إىل الهجرة حنو 
وركوب قوارب املوت وجراء تقليص األرايض الفالحية اليت فوتت  املدن

للمجمع الرشيف، واليت مازال بعض األهايل وساكنة املنطقة يطالبون 
بتعجيل تعويض ذوي احلقوق من أرايض امجلوع اليت أخذها اGمع الرشيف 
للفوسفاط، لهذا نطالب اGمع املذكور إىل املسامهة يف املشاريع التمنوية 

جéعية للعامل القروي بإقلمي خريبكة، وذ¢ بتعبيد الطرق وفك العزÞ و
بني اLواوير وبناء املراكز الصحية وتوسـيع شـبكة املدارس وتوفري وسائل 

  .النقل للعامل القروي وبناء مراكز اإليواء للفتيات
رضورة اخنراط اGمع الرشيف للفوسفاط يف بوإذ تؤكد ساكنة اإلقلمي 

ألوراش التمنوية، فألهنم مؤمنون حبقهم املرشوع يف سـتفادة من هذه ا
هذه املنطقة، كام حيق مجليع  نهذه الرثوة الطبيعية اليت أنعم هللا هبا ع

املغاربة سـتفادة مهنا، كام يفرتض واقع املنطقة أن يكون اGمع الفاعل 
Gمع آذان صاغية التمنوي الرئييس �ملنطقة، وهذا أملنا، راجني أن جند يف ا

  .لهذا النداء، اùي وÌناه من هذا املنرب يف أكرث من مناسـبة
فإمنا أشكو بيت : "وأخريا، أقول كام قال سـيد� يعقوب عليه السالم

، وأقول "فصرب مجيل: "، وأقول لساكنة إقلمي خريبكة"وحزين إىل هللا
  ".تصفونما وهللا املسـتعان عىل : "للمجمع الرشيف للفوسفاط

  .ا السـيد الرئيسوشكر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة لثالث متدخل يف إطار املادة 

  .، ويه للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل128

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  ن،يالسـيد�ن والسادة املستشار 
من للمعارضة ماكنة ختولها مجموعة من اLسـتور يض 10إذا اكن الفصل 

من احلقوق للهنوض مبهاÈا عىل الوجه األمكل يف العمل الربملاين واحلياة 
 Yالسـياسـية وخاصة ما يتعلق مبراقبة العمل احلكويم من خالل األسـئ

   !الشفهية، فكيف ميكننا ذ¢ والسادة الوزراء يتغيبون؟
فرق الربملانية املطالبة من اLسـتور يتيح أيضا لل 102وإذا اكن الفصل 

بعقد اللجان اLامئة يف � اGلسني لالسـéع إىل مسؤويل اإلدارات 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية حبضور الوزراء املعنيني، وهذا ما طالبنا 

  : به يف الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية، حيث مت توجيه
ون قتصادية، حبضور اLعوة لعقد اجéع جلنة الفالحة والشؤ  -
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 15السـيد وزير السـياحة واملدير العام للمكتب املغريب للسـياحة بتارخي 
  ؛2011شـتنرب 
شـتنرب، حبضور السـيد املدير  21اLعوة الجéع نفس اللجنة يوم  -

العام ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل حول ملف متعاقدي التكوين 
  املهين املتخىل عهنم؛

نونرب  2قد جلنة املالية والتخطيط والتمنية اجلهوية بتارخي اLعوة لع -
حبضور السـيد وزير التجهزي والنقل مبعية السـيد املدير العام لرشكة  2011

   اخلطوط امللكية املغربية ملساءلته حول التوترات جéعية اليت تعرفها
La RAM 400، من خالل ما مسي بعملية املغادرة الطوعية حلوايل 

 .كبداية 2012ومضيفة يف أفق سـنة  مضيف
كام تقدمنا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية مبقرتح قانون يتعلق 

القايض بتحديد رشوط وكيفية  30.11بتعديل املادة الثانية من القانون رمق 
املالحظة املسـتقY واحملايدة لالنتخا�ت، واùي هيدف إىل متكني بعض 

يت رامكت جتربة Èمة يف جمال مالحظة نتخا�ت الهيئات واملؤسسات ال
  .من املسامهة يف معلية املالحظة املسـتقY �ملغرب

و�لرمغ من أمهية هذا املقرتح الهادف إىل تفعيل أحد بنود الوضع اùي 
حصل عليه الربملان املغريب كرشيك من أجل اLميقراطية، فإن اجلهات 

  .املعنية مل تعره أي اهéم
وزيرا عن جلستنا  20، السـيد الرئيس، نفاجأ مرة أخرى بغياب واليوم

هذه، ا'صصة لألسـئY الشفهية، وهو ما حيرمنا من طرح السؤال ا'صص 
لفريقنا والقيام مبهمتنا يف مراقبة العمل احلكويم، ù¢ ال يسعنا يف الفريق 

تضيات الفيدرايل للوحدة واLميقراطية إال أن نستنكر بشدة سـتخفاف مبق 
من اLسـتور اجلديد، وحنتج بشدة عىل عدم حضور  102و 10الفصلني 

املدراء العامني املشار إلهيم أعاله، ونؤكد من جديد أننا لن نتنازل عن حقنا 
اLسـتوري يف مراقبة اجلهاز احلكويم ومساءÞ مسؤويل اإلدارات 

   .واملؤسسات واملقاوالت العمومية اليت تسـهتø وتنفق املال العام
ù¢، السـيد الرئيس، سـيكون احتجاجنا اليوم أقوى من توجيه 
املالحظة وتنبيه احلكومة، وهو نسحاب من هذه اجللسة ا'صصة 

  .لألسـئY الشفهية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لألسـتاذ  128اللكمة دامئا يف إطار اإلحاطة طبقا للامدة  .شكرا ¢

 Þواملعارصةعمثون من فريق األصا.  

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارون،

من النظام اLاخيل، أحيط جملسـنا املوقر علام، ومن  128طبقا للامدة 
خال� الرأي العام الوطين، بقضية طارئة خطرية ومسـتفزة، ويتعلق األمر 

سؤولية Lى احلكومة معوما وLى السـيد وزير مبعىن ومفهوم لزتام وامل 
  .التجهزي والنقل بصفة خاصة

مناسـبة هذا احلديث يه ما آلت إليه لزتامات اليت قطعهتا احلكومة 
عىل نفسها يف خشص السـيد وزير التجهزي والنقل بصدد مدونة السري، فكام 

رضة البناءة يعمل امجليع آثر� يف فريق األصY واملعارصة، من منطلق املعا
واملواطنة، أن نتعاطى بإجيابية مع مدونة السري إ�ن مناقشـهتا �لربملان، 

  .ورفضنا أن نتعامل معها مبنطق شفوي وسـياسوي ضيق
  سـيدي الرئيس،

لقد تعاطينا بإجيابية مع مدونة السري انطالقا من قناعتنا بأن فهيا 
أننا مل نوقع شـياك عىل مصلحة أكيدة لبالد�، لكننا نعيد التأكيد مرة أخرى، ب

بياض، بل الزتمت احلكومة يف خشص الوزير الويص عىل القطاع مبجموعة 
من لزتامات املضمنة يف تقرير جلنة املالية مبجلس املستشارين، واليت وعد 

  : السـيد الوزير بتحقيقها قبل دخول مدونة السري حزي التطبيق، من بيهنا
 تأهيل البنية التحتية الطرقية؛ -
 اختاذ التدابري القاضية بتأهيل بعض القطاعات غري املنظمة؛ -
 الهنوض �لقضا� جéعية ملهنيي وشغيY قطاع النقل الطريق؛ -
إطالق بر�مج تكوين وإعادة تكوين اكفة املتدخلني املعنيني بضبط  -

  .ا'الفات وتطبيق مقتضيات املدونة
السري حزي التنفيذ، اليوم، وبعد أكرث من سـنة عىل دخول مدونة 

نتساءل عن معىن هذه لزتامات؛ كيف تسمح احلكومة لنفسها بأن تتنكر 
لهذه لزتامات؟ كيف تسمح لنفسها �لكذب عىل الربملان وعىل الشعب 
املغريب؟ مفازال املواطنون يواÌون صعو�ت كبرية يف احلصول عىل رخصة 

  . رالسـياقة، ومازالت حوادث السري يف ارتفاع مسـمت
¢ùواملعارصة، نعرب عن اسـهتجاننا  فإننا ،و Þيف فريق األصا

واستناكر� لتالعب احلكومة �اللزتامات اليت قطعهتا مع الربملان ومع الرأي 
العام الوطين، وندين بشدة ممارسـهتا لسـياسة لتفاف ولتواء عىل 

كومة لزتامات الرصحية املوثقة، وهو سلوك ليس جبديد عىل هذه احل
 øاليت دأبت وعودتنا دامئا عىل تضخمي الشعارات والربامج لتس Yاملرته
بعد ذ¢ طريق المتلص من املسؤولية وتكريس خطاب العجز والتسويف 
بدل اجهتادها يف إجياد وابتاكر احللول الواقعية والقابY للتنفيذ، ومل تسـتطع 

وعية للمغاربة بلغة أن تتحىل حىت �لشجاعة األدبية لتقدم حصيلهتا املوض
  .واحضة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، ننتقل إىل اإلحاطة املوالية ويه للفريق 
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سـتقاليل للوحدة والتعادلية، اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضلوا 
  .األسـتاذ اللبار

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .ئيسشكرا السـيد الر 

  ن،ين الوزير يالسـيد
  أخيت املستشارة احملرتمة،

  ن،يإخواين املستشار 
 يرشفين، �مس الفريق سـتقاليل للوحدة والتعادلية، أن أتناول اللكمة

يف إطار اإلحاطة، ألذكر الشعب املغريب مبوعد جيب أن ال خنتلف فيه 
، إذ مل نونرب املقبل حبول هللا 25وجيب أن نسـتعد �، أال وهو يوم امجلعة 

 فقط لقطع الطريق عىل مرتزقة العمل السـيايس، ني، يومنييبقى إال يوم
لقطع الطريق عىل املتالعبني بضامئر الشعب املغريب، ويه فرصة مجليع 
فئات الشعب املغريب بشـىت قطاعاته وبشـىت أجناسه بأن يكون عىل موعد 

ويهتم بكثافة عىل لإلدالء بأصواهتم بعدما صوتوا و�لوا إجعاب امجليع يف تص
اLسـتور اجلديد، هذا اLسـتور اùي هو مطمح امجليع، هذا اLسـتور 
اùي �ل إجعاب امجليع، سواء يف اLاخل أو يف اخلارج، ولنا هذه 

  .25نتظارات يه يوم 
قد خيطئ احلساب من يظن أنه سـيحاول تعكري صفو اإلصالحات اليت 

موعد لتحقيقها وللمسار يف الهنج  �دى هبا الشعب املغريب اكفة، وأنه عىل
  .اLميقراطي السلمي

قد عفا هللا عن املغاربة زمن الغش والزتوير والتدليس، وإذ يقول هللا 
، فسـيوضع الكتاب، وسيسجل عىل لك "ووضع الكتاب: "سـبحانه وتعاىل

مغريب أنه فوت الفرصة عىل نفسه أو ذهب ليسامه يف اإلصالح، وخطايب 
فئات الشعب املغريب، ذ¢ العاطل، ذ¢ التاجر،  هنا موجه إىل مجيع

ذ¢ املشغل، اللك حنو هدف واحد، أال وهو اإلدالء بصوته قبل أن 
يرسق منه، وقد خيطئ احلساب مرة أخرى من يظن أنه سيتالعب بضامئر 

  .الشعب املغريب
إن اإلجنازات اليت حققها الشعب املغريب باكفة مكو�ت احلكومة جيب 

ا، جيب أن نعزت هبا، من الطريق السـيار، من منجزات، من أن نثين علهي
 Yمشاريع كربى �لت إجعاب امجليع، وسوف لن أقوم اليوم خبوض مح
انتخابية لفائدة حزيب أو أي حزب، فإنين أنوه مكغريب وأسـمتع لنبض 
الشارع يف إطار احلاكمة اليت هنجناها، بأن اللك يسعى إىل التغيري، وقد 

مة إجعاب امجليع من تشغيل املعطلني، من مشاريع، واللك �لت هذه احلكو 
سيتأهب للتصويت وسـيخطئ احلساب من يظن أنه سيتالعب بضمري 

  .األمة
  .شكرا السـيد الرئيس

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن اآلن، السادة املستشارون، نرشع يف . شكرا السـيد املستشار

ه اجللسة، ويه موÌة معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذ
ونسـهتلها �لسؤال املوجه  .الطاقة واملعادن وقطاع الثقافةو  لقطاعات األوقاف

إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، حول كيف تمت معلية احلج، 
عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، حيفظه : للمستشارين احملرتمني السادة

غ، اللكمة ألحد السادة املستشارين بمنبارك، عياد الطييب، بنارص أزاك
  .لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ن،يإخواين املستشار 

اكن والبد أن نطرح هذا السؤال حىت يشفي غليلنا السـيد وزير 
األوقاف حول لك التساؤالت اليت ختاجلنا حول مومس احلج لهذه السـنة، 
والسـ@ لك الرتتيبات اليت قامت هبا وزارة األوقاف ف@ خيص هذا املومس 
ألداء مناسك احلج حلجاجنا امليامني اùين ذهبوا مع البعثة املغربية، والسـ@ 
أن اللك يعمل أن وزارة األوقاف تبذل لك Ìدها لتوفري املرشدين اLينيني 

  . حىت يتسـىن للحجاج أداء مناسكهم يف أحسن الظروف
مل تكن هناك  إال أنه ما نود معرفته من السـيد الوزير وما عايناه هو أن

إليواء وف@ خيص النقل الك الظروف متوفرة �لنسـبة للحجاج ف@ خيص 
وكذ¢ قY املرشدين اLينيني، واللك يعمل أن ما يفوق ثليث احلجاج، 

تأدية مناسك سوف ال أقول أهنم جيهلون، ولكن ال يدركون جيدا رشوط 
احلج، والبد هلم من مرشدين دينيني حىت يتسـىن هلم أداء مناسكهم يف 

  . أحسن الظروف
أود، السـيد الوزير، مساءلتمك عن الظروف اليت مر هبا مومس احلج 
خالل هذه السـنة، وما هو السبب يف عدم توفري عدد Èم من املرشدين 

  للحجاج؟ اLينيني وكذ¢ ف@ خيص وسائل النقل �لنسـبة 
  . شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك اليس السعداوي، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب، 

  . تفضلوا السـيد الوزير

        : : : : السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد�ن املستشار�ن احملرتمتان،
  ة املستشارون احملرتمون،الساد

أشكر السـيد املستشار احملرتم، كام ينبغي أن أشكر كذ¢ فريقه املوقر 
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عىل السؤال اùي عادة ما يأيت يف هذا الوقت، يعين قبل احلج وبعد احلج، 
ألن السادة املستشارين هيمهم ما هيم اكفة القطاعات يف األمة، والسـ@ ما 

يه ركن من أراكن اLين، فشكرا لمك، وإذا يتعلق بأداء هذه الشعرية اليت 
  . كنمت جحيتوا كنمتىن من هللا تعاىل يتقبل منمك

ف@ يتعلق �حلج، أ� أعيش املسؤولية اليل طوقين هبا أمري املؤمنني 
أعزه هللا، حىت كيكونوا الناس طلعوا لعرفة ونزلوا، مبعىن حىت يكونوا أداوا 

  .األراكن، ألن هذاك هو املهم
D، حيث كنسمعو وقعت أشـياء يف جحاج ب�ان أخرى، ف@  امحلد

املهم �لنسـبة يل اليل هو احلج مجيعا، هو أداء . يتعلق بكذا، حنمد هللا
  . األراكن، كيكون امجليع أدى األراكن

الظروف، من حقنا وحقمك أننا نتساءلو عن هذه الظروف ونعيشها، 
، وهذه ختالالت دامئا هذه الظروف البد دامئا فهيا بعض ختالالت

  . أننا نصلحها، ولكن راه احنا رشاكء يف تنظمي احلج ونحاولك 
ف@ يتعلق أبدأ �ملرشدين اLينيني اليل تذاكرتوا علهيم، عند� واحد 
العدد حمدود اليل مسموح لنا يف التأطري، وصلنا ألقىص ما ميكن وعند� 

منصوص علهيا يف اLوÞ، زايدين ف@ يتعلق هباذيك الرتتيبات اليل  100
  . اليل يه مسؤوÞ، اليل يه دوÞ اململكة العربية السعودية

أشهر كنكونو جند� املئات إذا مل نقل اآلالف، ألن فهيم  6ولكن راه يف 
ألن هذه من الفوائد اليل كنا وعد�مك أهنا غادي تكون .. األمئة، أن الناس

عند� الوقت نوعيو الناس عن  تسبيق القرعة، من الفوائد د�لها أنه يكون
طريق اإلذاعة، عن طريق شاشة التلفزيون، عن طريق األقراص ودر� 

ويف املساجد ما كنقرصوش، هذاك هو املقصود، ألن الناس  mp3واحد 
خاصهم ميشـيوا  وهام عارفني، أما يف عني املاكن ما بقى ما يتعمل، غري 

ئات اليل كنتذاكر علهيم، فعال الناس كيتبعوا بعضهم البعض، هاذوا الناس الف 
  . اكينني

ف@ يتعلق �لنقل، هنا¢ إشاكل يف النقل اLاخيل، والسـ@ من مكة 
هاذ اإلشاكل هذا، احنا كتبنا به، املسؤولية د�لو ما . إىل مىن إىل كذا

كتتحملهاش البعثة د�لنا، ولكن مع ذ¢ احنا اآلن اسـتقر عند� الرأي أننا 
حافY  70افY احتياطية، هاذ العام اسـتعملنا ح 200خاصنا واحد 

احتياطية أفادت إىل حد ما، ولكن مع ذ¢ وقع تأخري يف النقل اLاخيل ما 
  . ساعة، فاحنا كنقولو األمور كام يه 14إىل  10بني مكة ومىن إىل حد من 

ومع ذ¢، عدد الناس اليل مشاوا عىل رجلهيم و�هوا لنا راه قلبنا علهيم 
مه وصلنامه، امحلد D األراكن ما فاتت حىت أحد، ولكن اكنت حىت لقينا

د�ل الناس  1500عند� صعو�ت كذ¢ يف مىن، عرفتوها وأن واحد 
لقاوا ريوسهم ما عندمه فني جيلسوا، هاذ القضية ما ميكنش لنا ننظمنوها 

  ..إال

        

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
فظوا هبا للتعقيب، السـيد الوزير، إذا اكن لمك مزيد من التوضيحات احت

ألنه أهنيمت الوقت ا'صص للجواب عن السؤال، واللكمة للسـيد املستشار 
  . يف إطار التعقيب، تفضل

أ� مسؤول عن تدبري اجللسة، السـيد الرئيس، هللا جيازيك خبري، إذا 
  .تفضلوا السـيد املستشار يف إطار التعقيب.. اكن ¢ تعقيب فتفضل �ش

        ::::يد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملستشار السـيد عبد امحل املستشار السـيد عبد امحل املستشار السـيد عبد امحل املستشار السـيد عبد امحل 
  السـيد الرئيس، 

ليس Lي تعقيب، وكنطلب من السـيد الوزير يمتم ما Lيه حىت يوحض 
  . للمجلس والرأي العام ما مر يف املومس احلج

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تنازلمت عن حقمك يف التعقيب لفائدة السـيد . شكرا لمك، السـيد الرئيس

دقائق د�لو، �ش  2دقائق د�لمك و 2اLقائق �ش توحضوا،  4الوزير، لمك 
  .توحضوا � السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .هللا جيازيه خبري

قلت ¢ املشلكة األخرى اليل وقعت لنا هاذ العام هو أنه واحد 
الناس ما لقاوش فني جيلسوا يف مىن، ألن اخليام د�هلم ما  د�ل 1500
 السلطات املعنية ضبط السبب، واحد النوع من من بعد تقيص. اكنتش

  . التحايل من Ìات معينة، فاحنا متتبعني هاذ اليش
، عند� حل، إما أننا ميكن لنا كولكن �لنسـبة، أ� تذاكرت مع البعثة متا

املشلكة د�ل  -إىل حد كبري فقط  -حافY احتياطية أنه نتفاداو  200ب 
عند� واحد القدر، هو أننا نكريو األفرشة كذ¢ ف@ يتعلق �خليام . النقل

  . كذ¢، وكيكون عدد الناس اليل عند� مكريني األفرشة د�وهلم
لكن ينبغي أن نضمن أنه ما مشاش احلج وما جاش لعند� من د�ولنا 
يش أحد آخر اليل جا بطرق أخرى، إما أنه جلس متا من العمرة، وإما أنه 

 احلج كنعيشوها ويه معقدة، ولكن مىش بتأشرية أخرى أو كذا، مفشالك
  . اليل Èم هو أن مجيع احلجاج اليل كميشـيوا معنا كيأديوا املناسك

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
قطاع لننتقل إىل السؤال املوايل وهو موجه . شكرا لمك السـيد الوزير

الطاقة واملعادن، وسيتلكف السـيد الوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
اللكمة ألحد السادة . ب عنه، وهو حول مرشوع الطاقة الرحيية�جلوا

  .تفضلوا السـيد املستشار. املستشارين من فريق األصاÞ واملعارصة
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        : : : : املستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قة تروم عéد عىل لقد معدت بالد� إىل سن سـياسة جديدة للطا
الطاقات املتجددة مكصدر Èم للطاقة، وذ¢ من أجل تلبية احلاجيات 
املزتايدة يف هذا اGال النامجة عن المنو قتصادي وجéعي الرسيع 
اùي تشهده بالد� بفضل األوراش الكربى املربجمة أو اليت بدأ تشييدها يف 

  .لتحتية واإلساكنقطاعات الفالحة والصناعة والبنيات ا
ويف هذا اإلطار، أرشف صاحب اجلالÞ، نرصه هللا، عىل انطالق 

استãرات  هالرب�مج املغريب املندمج للطاقة الرحيية، اùي يتطلب إجناز
مليار درمه، ويروم هذا الرب�مج إحداث حقول رحيية  31.5مالية تقدر ب 

 280أصل رحيي، من جديدة تسامه يف رفع القدرة الكهر�ئية املنشأة من 
  . 2020ميغاوات سـنة  2000ميغاوات إىل 

وإننا إذ نعترب هذا الرب�مج مرشوعا خضام وطموحا سيسامه يف التوفيق 
بني التمنية قتصادية وجéعية من Ìة، وبني احملافظة عىل البيئة 
ومواÌة التحوالت املناخية من Ìة أخرى، فإننا نتساءل عن املعايري اليت 

 اعéدها الختيار بعض املناطق دون غريها الحتضان هذه املشاريع، عىل مت
الرمغ من وجود مناطق أخرى لها مؤهالت كربى لتسامه بشلك فعال يف 

  . هذا الرب�مج الطموح
كام نسائلمك، السـيد الوزير، عن حصيY معل وزارة الطاقة واملعادن يف 

كبة املشاريع اليت اخنرطت فهيا جمال الهنوض �لبحث والتطوير والتكوين ملوا
  . بالد� يف ميدان الطاقات املتجددة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير للجواب عن السؤال، تفضلوا. شكرا

نيابة عن السـيدة أمينة نيابة عن السـيدة أمينة نيابة عن السـيدة أمينة نيابة عن السـيدة أمينة ((((السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
        ::::))))بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةبنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةبنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةبنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

  .هللا الرمحن الرحميبسم 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد املستشار احملرتم،

  . لمك الشكر، أنمت وفريقمك، عىل السؤال
خبصوص املعايري اليت مت اعéدها الختيار املواقع اليت سـتحتضن 

ر مت وفقا ملعايري تقنية املشاريع املتعلق �لطاقة الرحيية، يذكر بأن هذا ختيا
دقيقة هتم �ألساس رسعة الر�ح وانتظاÈا، حيث ترتاوح هذه الرسعة ما 

مرت يف الثانية �لكدية البيضاء  10.9مرت يف الثانية بإقلمي �زة، و 7.8بني 

ساعة سـنو�  3000بشامل اململكة، وتؤمن هذه املناطق أكرث من 
ذه املناطق عىل البنيات التحتية السـتغالل الطاقة الرحيية، كام تتوفر ه

الرضورية إلجناز هذه املشاريع يف أحسن الظروف وكذا القرب من الشـبكة 
  . الوطنية الكهر�ئية للنقل

أما �لنسـبة للمناطق األخرى اليت تتوفر عىل مؤهالت Èمة من الطاقة 
الرحيية، ومل تدرج مضن املرشوع، فميكن تطويرها يف إطار القانون رمق 

املتعلق �لطاقات املتجددة واùي يتيح للمستمثرين من القطاع  13.09
اخلاص املهمتني �ملشاريع الطاقية من مصادر متجددة إجناز مشاريعهم 
وتسويق الكهر�ء املنتجة لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الطاقة 
الكهر�ئية يف إطار اتفاقية تربم مع اLوÞ أو الهيئة اليت تفوضها لهذا 

لغرض، كام ميكهنم تزويد املسـهتø أو مجموعة من املسـهتلكني اخلواص، كام ا
جيوز هلم تصدير الكهر�ء املنتجة بعد ستشارة التقنية ملسريي الشـبكة 

  . الكهر�ئية الوطنية للنقل
أما خبصوص الشق الثاين من سؤالمك واملتعلق �لتدابري اليت تقوم هبا 

ن هذه األخرية أجنزت خالل هذه السـنة الوزارة، فتجدر اإلشارة إىل أ
دراسة قطاعية لتحديد حتياجات الوطنية من الكفاءات والتخصصات 
يف قطاع الطاقات املتجددة واكفة القطاعات األساسـية املعنية �لنجاعة 

وقد خلصت هذه اLراسة . الطاقية، خاصة مهنا الصناعة والبنا�ت والنقل
الفاعلني واملتدخلني الوطنيني العاملني يف هذه اليت مت إجنازها بإرشاك مجيع 

القطاعات، وكذا يف قطاعات التعلمي العايل وتكوين األطر وتكوين املهين 
إىل حتديد وظائف العمل بصفة دقيقة للقطاعات املشار إلهيا، وتقدمي عرض 

مع توقعات سـنة  2015للتكوين يناسب احتياجات هذه القطاعات يف أفق 
طة معل وطنية حممكة يف جمال تكوين املهندسني وكذا وضع خ 2020

والتقنيني املتخصصني والتقنيني والعامل املؤهلني يف اGاالت السالفة اùكر، 
مما سـميكن من توفري املوارد البرشية املؤهY والقادرة عىل مسايرة 

  .املسـتجدات
مع اإلسرتاتيجية يف إطار مواكبة ودوعىل صعيد التعاون اLويل، فقد مت 

إبرام مجموعة من تفاقيات مع عدد من إىل خالل هذه السـنة الطاقية 
  .الفاعلني الوطنيني واLوليني

إىل توفري  2011-2010وموازاة مع ذ¢، معدت الوزارة برمس سـنة 
ختصص جديد يف ميدان الطاقات املتجددة �ملدرسة الوطنية للصناعة 

ث شعبة يف ميدان املعدنية لتكوين Èنديس اLوÞ، وذ¢ يف أفق إحدا
الطاقات املتجددة والتمنية املسـتدامة، وعرفت هذه السـنة خترج أول فوج 

  . Èندسا خمتصا يف هذا امليدان 16يتضمن 
أما ف@ يتعلق �لبحث والتمنية، ومن أجل تطوير القطاع الطايق 
ببالد�، خاصة يف جمال الطاقات املتجددة، فإن الوزارة أنشأت معهدا 

ال الطاقة وخاصة الطاقة الشمسـية والطاقات اجلديدة، وذ¢ للبحث يف جم
هبدف تنسـيق أنشطة البحث والتمنية عىل الصعيد الوطين للهنوض هبذا 
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  .القطاع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار . شكرا لمك السـيد الوزير

  .التعقيب عن جواب السـيد الوزير

        ::::جامل بوهنريجامل بوهنريجامل بوهنريجامل بوهنرياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .سـيد الرئيسشكرا السـيد ال 

أ� آسف، يف احلقيقة السـيدة الوزيرة احملرتمة ما حارضاش معنا، كنت 
يف احلقيقة غادي نشكرها عىل اجلرأة والمتكن من امللفات اليت تتوىل 
اإلرشاف علهيا، ولكن اكينني بعض املناطق اليل ذكروها، اليل تتوفر عىل 

قنية �ش تنجز فهيا هذه الطاقة، مت إحقاÈا يف األخري، ال لك املعايري الت 
 !نعرف ملاذا؟

وكام تعلمون، فاملغرب مبا حباه هللا به من مؤهالت، ميكن أن 
يسـتقطب أمثال هذه املشاريع يف العديد من مناطقه، اليت تتوفر فهيا مكيات 

من  Èمة من الر�ح، وحنن ـ كجامعات حملية ومنتخبني ـ نمثن أي مرشوع
هذا النوع، وعىل اسـتعداد للمشاركة وتوفري البنيات التحتية والظروف 

  .املالمئة السـتقطاب هذه املشاريع
من Ìة أخرى، فإننا، من هذا املنرب، ندعو إىل تعزيز البحث العلمي 
يف لك أنواع وأصناف الطاقات املتجددة، واليت أثبت التطور العلمي 

  .سلمية وغري ملكفة، سواء بيئيا أو ماد�جناعهتا وأمهيهتا كطاقات بديY و 
وعليه، فإننا ندعو احلكومة إىل التفكري يف خلق شعب ومسا¢ يف 
اجلامعات واملعاهد، يكون الهدف مهنا هو تطوير وتعميق البحث العلمي يف 

  .الطاقات املتجددة أو ما أصبح يسمى علميا �لطاقات النظيفة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل . شكرا لمك السـيد املستشار

  .تعقيب السـيد املستشار

نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة ((((السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
        ::::))))واملعادن واملاء والبيئةواملعادن واملاء والبيئةواملعادن واملاء والبيئةواملعادن واملاء والبيئة

أظن أنين يصعب عيل أن أضيف شيئا جديدا، ولكن ما جاء يف رد 
ùي ترشفت بقراءته، هو أنه البد من اختيار بعض السـيدة الوزيرة وا

اجلهات من طرف القطاع العمويم للقيام هبذه املشاريع، وأن اجلهات 
األخرى مفتوحة حبمك القانون للمبادرة اخلاصة يف إطار التعاقدات اليت 

  .أشارت إلهيا
  .هذا ما فهمته من سؤالها إن كنمت تتفقون معي

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين اùي اكن موÌا إىل السـيدة . شكرا لمك السـيد الوزير

وزيرة الطاقة واملعادن مت إرجاؤه بطلب من فريق صاحب السؤال وهو 
فريق التحالف شرتايك، وبذ¢ نشكرمك، السـيد الوزير، عىل مسامهتمك 

  .معنا يف هذه اجللسة
ط األسـئY املوÌة وننتقل إىل القطاع املوايل، وهو قطاع الثقافة لبس

إىل السـيد وزير الثقافة، وأعطي اللكمة لصاحب السؤال األول، اùي 
موضوعه إسرتاتيجية الوزارة محلاية الرتاث الفين الشعيب الغنايئ، واللكمة 
ألحد أعضاء فريق التجمع اLسـتوري املوحد لتقدمي السؤال، تفضلوا السـيد 

  .املستشار

        ::::املستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساكك
  يد الرئيس،السـ 

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،
  السـيدة املستشارة،

إن بالد� تعرف تنوعا كبريا يف جمال الرتاث الفين الشعيب الغنايئ، 
وذ¢ من خالل تنوع الثقافات والتقاليد املغربية املتأصY، اليت اشـهترت ف@ 

أصيل  بيهنا وأصبحت مضن معيشـنا اليويم، ويتعلق األمر مبوروث ثقايف
  . ومتنوع ممتثل يف الفن العرويب واجلبيل واألمازيغي والراكدة والفن احلساين

لكن، لألسف الشديد، جند أن هذا الفن بدأ ينقرض شيئا فشيئا، 
ويتضاءل حضوره يف املهرجا�ت والتظاهرات الفنية اليت ترصف علهيا 

ية من بالد� أمو طائY، أضف إىل ذ¢ عدم الوفاء لألهرامات الفن 
اشـتغلوا عىل هذا الرتاث الفين الشعيب وأبدعوا فيه،  الفنانني املغاربة اùين

مفهنم من وافاه األجل احملتوم، ومهنم من يعيش يف وضعية مزرية ياليق 
 . اإلهامل وعدم عتناء

ù¢، وأمام هذا الهتميش اùي يعرفه الرتاث الفين الشعيب، فإننا 
ناك بر�مج مسـتعجل للهنوض �لفن الشعيب هل ه : نسائل الوزارة الوصية

الغنايئ؟ ماذا تقرتح الوزارة الوصية محلاية هذا الرتاث الشعيب األصيل 
  وعتناء �ملبدعني والفنانني اùين يشـتغلون عليه؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب. شكرا لمك السـيد املستشار

        ::::ململململ محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافةالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنسا
  .نعم السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
وزارة الثقافة تتوW أهادفا، الوزارة، جوا� عىل سؤالمك، أقول بأن 

  :أذكر مهنا ملاما بعض اجلوانب
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ـ اجلانب األول وهو احلفاظ والتوثيق، هذا املسعى هيم جانبا Èام من 
الضياع، وهكذا مت تسجيل  الرتاث املوسـيقي والغنايئ الشعيب إلنقاذه من

مدجمة 'تلف األلوان الغنائية الرتاثية والشعبية، ومن املؤكد أن  اأقراص
افتتاح املعهد العايل للموسـيقى وفنون الكوريغرافيا اùي سـيفتح أبوابه يف 
السـنة اآلتية سـيوفر جماال أاكدمييا وعلميا للبحث يف ميادين الرتاث الغنايئ 

ضاف إىل ذ¢ ما تقوم به الوزارة عىل الصعيد واملوسـيقي الشعيب، وين
الوطين من تأهيل ملؤسسات التعلمي الفين، من خالل املعاهد املوسـيقية 

  . بلك من وجدة و�زة والر�ط ومراكش والسامرة
ومن بني العمليات اجلارية، جرد إحصايئ أويل لهذا الرتاث قصد بلورة 

بر�مج تعاون مشرتك برامج إنقاذ متخصصة، ويندرج يف هذا اإلطار 
اùي يرشف " الرتاث الثقايف والصناعات اخلالقة كقاطرة للتمنية املسـتدامة"

عىل هنايته، واùي ينجز من طرف رشاكء وطنيني ودوليني بأربع Ìات 
  . �ململكة، وكذا املنطقة املكونة من أربع واحات جنوبية

اùي يعمل من ويضم هذا الرب�مج نشاطا خاصا �لكنوز البرشية احلية 
أجل احلفاظ عىل الرتاث الالمادي الوطين وتأهيY واحلفاظ عليه وإدراجه 
يف التمنية من خالل العناية حبامليه من األحياء، ويتواجد فريق العمل هذا 

كذ¢ هدف أسايس . �و�ت واجلهة الرشقية-احلسـمية-األسـبوع يف Ìة �زة
  . ياء والرتوجي اLاخيلاإلشعاع والرتوجي، �إلضافة طبعا إىل اإلح 

وأخريا، التنظمي والتقنني، وهنا أجيب مبارشة عىل سؤالمك الكرمي، 
الفنية  تامعلت الوزارة عىل اسـتصدار قانون املهن الفنية اùي حيدد املامرس

ويعرف �لفنانني يف خمتلف القطاعات ويبني كيفية التعاقد وحامية حقوق 
بإصدار نصوصه التنظميية، خاصة  األطراف، وبلورت الوزارة هذا القانون

بطاقة الفنان ونظام التغطية الصحية، كام مت اسـتصدار مرسوم يتعلق مبنح 
ني اùين يدمع لألغنية الشعبية يريم إىل تشجيعها ودمع املطربني واملغن 

يؤدوهنا، وذ¢ من خالل إعا�ت من كتاب لكامت وملحنني ومطربني 
وا أو منتظمني يف مجعيات أو أجواق وموزعني وعازفني مبدعني، ذاتيني اكن

  . أو مؤسسات فنية
وهناك جلنة وطنية جتدد لك سـنتني تضم ممثلني عن اإلدارة وممثيل 
املبدعني من مجعيات ونقا�ت فنية تعمل عىل ضبط معايري سـتفادة من 
هذا اLمع، كام يعهد للجنة بتحديد مسـتو�ت ومبالغ اإلعا�ت املالية املقدمة 

مرشوعا يف السـنة مع حتديد  15املوسـيقية والغنائية ويف حدود  للمشاريع
  .ألف درمه 300سقف اLمع يف 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
احتفظوا �لوقت يف إطار الرد عىل التعقيب، . شكرا لمك السـيد الوزير

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب، تفضلوا. هللا جيازيمك خبري

        ::::ككككاملستشار السـيد جامل ساكاملستشار السـيد جامل ساكاملستشار السـيد جامل ساكاملستشار السـيد جامل ساك
  السـيد الوزير، 

نشكرمك عىل جوابمك وحنييمك عىل جمهوداتمك القمية من أجل الهنوض هبذا 
القطاع اùي عاىن لسـنوات عدة من الهتميش واإلقصاء، وال أخفيمك رسا، 

يزخر بطاقات فنية من مجيع  - كمنوذج  -السـيد الوزير، إن إقلمي خنيفرة 
ود مجعيات هتمت مبجال الرتاث الفين األلوان الفنية الشعبية الغنائية، وكذا وج

الشعيب، وال تنتظر سوى اLمع والتوجه من Lن وزارتمك، وأخص �ùكر 
وفناين اآلالت الوترية وغريها من اآلالت األخرى، وال " فن أحيدوس"

داعي ألن نذكر بأسامء عاملقة يف هذا اGال اكلفنان رويشة والفنان املغين 
فنانة الرشيفة وغريها من األسامء األخرى البارزة والفنان مو^ واحلسني وال 
  .عىل الساحة الفنية الشعبية

إن هذه األسامء ال تنتظر منمك، السـيد الوزير، سوى عرتاف 
  .املعنوي بعطاهئم الفين أوال والعناية املادية والصحية اليت يسـتحقوهنا

ت و�ملناسـبة، نناشدمك، السـيد الوزير، للعمل عىل إحداث Èرجا�
وطنية ومسابقات يف جمال الرتاث الفين الشعيب الغنايئ، حىت متكن 
الطاقات الشابة املغمورة من إبراز مواههبا الفنية ومحل املشعل من العاملقة 

  .الفنانني الكبار اùين سـبق أن أرش� إلهيم
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 إطار اللكمة لمك، السـيد الوزير، يف. شكرا لمك السـيد املستشار

  .التعقيب يف دقيقتني

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  املستشار احملرتم، 

فقط منذ شهور . تبالغون، أ� أعتقد أن الوزارة تقوم مبا جيب علهيا
وتلكمت مبا تيرس يل من متازيغت، وكذ¢ " أحيدوس"افتتحت Èرجان 

مسـتقبال، إن شاء هللا، يف األسـبوع األول من ديسمرب سـيكون هناك 
خضم يف اLاخY حول األدب احلساين، ونعتين كذ¢ �Lقة Èرجان 

   ..املراكشـية، ونعتين كذ¢ �لعيطة
املشلك الوحيد اùي حيدث، واùي عليمك أن تعرفوه، وهو أن 
امجلاعات، مثال العيطة عىل سبيل املثال ال احلرص، تتعدد الفرق وتتناحر 

ات احمللية تكون يف ف@ بيهنا، وال نعرف من هو ا'اطب، وحىت السلط
  . حيص بيص من أمرها، هذا هو املشلك

حنن يف جمال الفن، عىل هذه الفرق أن تتوحد وأن تعمل معا، وال أن 
 Yمع وسـيLمع، اLمع وال يشء غري اLمع مث اLتتطاحن ف@ بيهنا من أجل ا

إنعاش هذه الفنون الشعبية اليت نعزت هبا مجيعا،  وهالغاية . وليس غاية
ينا مجيعا أن ندافع عهنا، سواء كنا يف احلكومة أو كنا يف السلطات وعل 

  . احمللية أو اGمتع املدين
أ� أعترب بأن الوزارة من جانهبا، ويه طرف وال متثل لك األطراف، 
تقوم مبا جيب علهيا يف جمال اLمع، يف جمال التشجيع، يف جمال الرتوجي داخل 
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من أ�م ثقافية نعقدها خارج الوطن إال الب� وخارجه، مفا من Èرجان أو 
وفكر� يف هذه الفئات من املغنيني املنمتني إىل الفن الشعيب، فتصاحبنا 

  .وتظهر أمجل ما عندها وتلقى ترحيبا وتلقى إجعا� ال مثيل هلام

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إىل السـيد . شكرا لمك السـيد الوزير

قافة دامئا، وموضوعه ترممي املآثر التارخيية املهنارة بفعل الكوارث وزير الث
الطبيعية، واللكمة ألحد السادة املستشارين من أعضاء الفريق سـتقاليل 

  .للوحدة والتعادلية

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  األخت املستشارة،

  إخواين املستشارون،
 احلقيقة، السـيد الوزير، عندما نتلكم عن املغرب، أول ما يظهر لنا يف

مكغاربة هو فتخار مبآثر� التارخيية، وأظن أن هذا اجلانب أصبح يشلك 
عنرصا أساسـيا يف قتصاد الوطين، وبالد�، وامحلد D، تزخر بعدة مآثر 

  . املغاربة عىل حد سواءالزوار �رخيية تكون حمج األجانب و 
ما يه البوادر، أو ماذا قررت وزارتمك، السـيد الوزير، يف  :فأقول

إطار التاكفل أو التضامن احلكويم ويف إطار اGهودات اجلبارة اليت ما فتئمت 
تولوهنا لهذا القطاع؟ ماذا عىس هذه الوزارة أن تضيف إلنقاذ مجموعة من 

  ؟ األماكن ومجموعة من املآثر التارخيية اليت أحضت يف طور نقراض
وسوف لن أرسد ما أمهية وعدد هذه املآثر، ألننا مغاربة نعرف الكزن 
المثني اùي تزخر به بالد�، مفا علينا إال أن جنهتد ونزيد يف اجهتاد� لرتممي 

دية، مكناس، فاس، يهذه املآثر التارخيية واملدن العتيقة كذ¢، من الراشـ 
منا معامل �رخيية يه لكام حتدثنا عن هذه املدن إال وتظهر أما... مراكش

بصامت الجهتاد اليد العامY املغربية من Ìة، والتفكري يف احلقب اليت مرت 
  . هبا بالد�، وعلينا أن نفتخر هبا ونعزت هبا

ما ن فأمتىن، السـيد الوزير، مد يد املساعدة وتضافر اجلهود، إضافة ع
ز عىل ما تقومون به محلاية وإنقاذ هذه املآثر التارخيية وليس ذ¢ بعزي

تبذلونه، السـيد الوزير، فشكرا لمك، وأحييمك مرة أخرى عىل مدى 
  . جهتادات اليت تقومون هبا، غري أننا نطمح يف العناية هبذه املآثر التارخيية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير للجواب عن السؤال. شكرا لمك السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  .م السـيد الرئيسنع

  السـيد املستشار احملرتم،
جوا� عىل سؤالمك اGيد واملفيد، أول يشء نقوم به هو إيفاد جلن 
متخصصة مكونة من Èندسني معامريني وخرباء اآل5ر ومفتيش املباين 
التارخيية واملواقع ملعاينة البنا�ت املترضرة بلك Ìات اململكة بعد 

دراسات تقنية لتحديد نوعية التدخالت  وإجناز التساقطات املطرية الكبرية،
اليت تتطلهبا هذه املعامل وكذا الغالف املايل اùي جيب رصده إلنقاذها من 

  . ند5ر والتاليش
والنقطة الثانية، تربمج معليات الرتممي والصيانة وفق األولو�ت وأيضا 

يل املثال، والبد اإلماكنيات املادية املتوفرة، ومشلت هذه العمليات عىل سب 
Yمتحف دار اجلامعي وهري السواين واألبواب التارخيية : أن أذكر أمث

مبكناس وقرصي الباهية والبديع مبراكش ودار احلامك بأزمور وخمازن جامعية 
بأقالمي سـيدي إفين وبين مالل وأاكدير وقصبة أمركو بإقلمي �و�ت واألسوار 

  .أبراج مدينة الصويرة، إىل آخرهالتارخيية ملدينة �زة وتزينيت وبعض 
ستشمل معليات الرتممي املدرسة املرينية  2012ويف إطار مزيانية 

ورضحي أيب احلسن املريين وامحلام مبوقع شاÞ األثري �لر�ط وقصبة دبدو 
  .�جلهة الرشقية، إىل آخره

5لثا، نواصل جرد املعامل التارخيية، وذ¢ من خالل القيام مبهامت 
جلرد الرتاث الثقايف الوطين وتدوينه وتوثيقه عن طريق التخزين  ميدانية

ألف  20الرمقي، ويه العملية اليت أسفرت حلد اآلن عن جرد ما يزيد عن 
  . موقع وبناية أثرية

ويف هذا اإلطار، قامت مصاحلنا ا'تصة مؤخرا جبرد املعامل الرتاثية اليت 
يت �ها وإقلمي سطات وإقلمي لك من إقلمي طاطا وإقلمي اشـتوكة آ تزخر هبا

  .احلوز وإقلمي العرائش ومنطقة سوس �كنة
وأخريا، نعمل عىل عقد رشااكت من أجل هتيئة املعامل التارخيية وإعادة 

  :عتبار إلهيا، ومهنا عىل سبيل املثال فقط
  اتفاقية مع السفارة األمريكية �لر�ط لرتممي قصبة Èدية مبدينة القنيطرة؛ -
ية مع واكÞ اإلنعاش والتمنية قتصادية وجéعية يف عامالت اتفاق  -

 .وأقالمي الشامل �ململكة لرتممي بعض املعامل التارخيية مبدينة طنجة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لألسـتاذ اللبار، تفضلوا يف إطار . شكرا لمك السـيد الوزير

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

بدوري أنوه �Gهودات املبذوÞ من طرفمك، السـيد الوزير، غري أنين 
سأبقى دامئا طموحا ولكسان حال ساكنة خمتلف املدن املغربية العتيقة، 
وهذه الساكنة تتأثر كثريا عندما جتد أن هذه األماكن التارخيية وهذه املآثر 
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أصبحت األز�ل تغطي معاملها، أصبحت حمجا للمشعوذين وللمترشدين، ف
تغطي آ5رها الطيبة والفنية اليت يه كزن لنا مكغاربة مجيعا، علينا أن نثابر 

  .وندافع عهنا حىت تبقى مرآة الغد
فالسـيد الوزير، إننا ال نشكك يف مدى اGهودات املبذوÞ، غري أننا 

Lسـتور اجلديد نطمح يف املزيد، ألننا تعود املغاربة مجيعا عىل املزيد، وما ا
عىل طموح املغاربة للتقدم وللمزيد من  اوما اإلجازات اجلديدة إال منوذج

  .املعطيات
حنن ال نقبل �لرتممي، بل جيب علينا التنظيف والتنظمي وفتح هذه املآثر 
التارخيية للعموم، حىت تبقى نرباسا ييضء مسـتقبل األجيال احلارضة لتقتات 

  .مهنا وتتطلع إىل آفاق جديدة
فشكرا مرة أخرى، السـيد الوزير، وحنن ال نشكك يف أنمك تقومون 

  .وشكرا مرة أخرى. �لواجب عىل أحسن وجه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزير لمك تعقيب؟ تفضلوا. شكرا لمك السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
تعقيب بسـيط جدا، فقط للقول للسـيد املستشار احملرتم، وهو أن 

عبارة عن يد فقط، واليد الواحدة ال تصفق، مبعىن أنه ال ميكننا  الوزارة
حقيقة أن نرمم ونصلح، وما هو أصعب من هذا هو الصيانة، كيف ميكننا 
أن نضمن هذه العملية عىل مدى الزمان؟ وتعلمون ما يفعY الزمان ليس 

  .فقط �ملواقع واملآثر ولكن حىت ببين آدم
موقع متودة �لعرائش، موقع قرص العبور  لهذا أ� أقول بأن مؤخرا فقط،

يف القرص الصغري، أاكد أقول بأننا أحيينا هاذين املوقعني وقد اك� رم@، 
مبعىن يأوي إلهيام هؤالء املرشدون واك� يف حاÞ مزرية، وقلت البد من 
وضع أسـبقيات، ألن هاذين املوقعني حقيقة هام صارا اآلن هبجة للناظرين 

قبY، إن شاء هللا، للسـياح وللزوار، يف حني أن حالهتام وكذ¢ سـيكو�ن 
  .اكنت حقيقة حاÞ تدعو إىل األسف -والسلطات احمللية تشهد عىل ذ¢  -

هناك مواقع أخرى تشكو من هذه املشالك، ولكن حنن لها �ملرصاد، 
وهنا املديرون اجلهويون واملندوبون اإلقلمييون خيربوننا بلك حاÞ بلغت حد 

ة، فهنب، طبعا ليس وحد�، ولكن بتحريك الرشااكت إلنقاذ ما اخلطور
  .ميكن إنقاذه وإصالح ما ميكن إصالحه

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير

الفنان  وننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إليمك دامئا، وموضوعه تكرمي
ن من الفريق والعناية به يف حياته، اللكمة ألحد السادة املستشاري

  . سـتقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا اليس اللبار

        : : : : املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
لقد ألفنا أن نسمع تكرمي الفنانني، تكرمي الر�ضيني، تكرمي الرسامني، 

تقليد� اùي عندما ميوت هذا املكرم، فإىل مىت سنبقى يف .. تكرمي، تكرمي
  سوف لن نقبY وال يقبY العقل السلمي؟ 

فالفنان اآلن كيف ما اكن نوعه جيب أن يكرم يف حياته، حىت يزيد من 
عطاءاته وحىت تطمنئ أرسته وحىت يبقى منوذجا أيضا، ال معىن أن يكون 
فنا� ويسرتزق �لفتات، ويبقى مثار الهتمك وسـهتتار أو مثار الصدقة، 

  . اعرتفنا � بفنه جيب أن نعزت هبذا الفن ونشجع الفنان قيد حياته الفنان إذا
أقول، السـيد الوزير ـ وقد ال ختالفين الرأي ـ بأن الفنان اآلن أصبح 
�هئا يضيع مع الغالء، مع تاكليف املعيشة، مع تاكليف األرسة، فيجب أن 

اعزت  ال نكرمه بعد مماته، جيب أن يلمس أن وطنه قد بر به، أن وطنه قد
به، أن ما أبدعه هو ذخريته، هو اùي سـميكنه من احلياة الكرمية يف هذا 

  . الوطن الكرمي
إننا ألفنا عندما ميوت الفنان، عندما ميوت الشخصية اليت محلت راية 
املغرب أو أ5رت مسعة املغرب عاليا ورفعته ال يكرم إال بعد مماته، وهذا 

بح ال يقبل مثل هذه السلواكت يبقى سـبة، ألن الشعب املغريب اآلن أص 
بعد ما تغريت عقليته، بعدما تغري اللك يف تصويتنا عىل اLسـتور، يف 
املنجزات اليت قامت هبا هذه احلكومة، أصبحنا ال نقبل الرجوع إىل املايض 

إذا مات ابن "لنكرمه حىت ميوت، قد كرمه هللا سـبحانه وتعاىل بعد مماته، و
، فسوف لن حيتاج إىل وطنه لتكرميه، فقد "آدم انقطع معY إال من ثالث

  . كرمه هللا سـبحانه وتعاىل بعدما قىض حنبه وانتقل إىل عنده
فأقول، السـيد الوزير، جيب أن تقطعوا، وأنمت السـيد الوزير، حبمولتمك 
الفكرية بتوافقمك مع خمتلف مكو�ت احلكومة، أنمت اآلن جيب أن ختططوا 

  . هرة يقتدى هباملسـتقبل هذا الب� حىت تبقى ظا
  . فشكرا السـيد الوزير

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للسـيد الوزير. شكرا لمك السـيد املستشار

        : : : : السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  السـيد الرئيس، 

حقيقة، رمبا فيه سوء تفامه، ألن السؤال اùي ورد عيل يف الوزارة هو 
املآثر واملعامل من األصاÞ واملعارصة، حصيY الوزارة ف@ خيص صيانة 

  ..التارخيية، فبالنسـبة يل هذا السؤال

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الوزير، 

 ،Yي أرشمت إليه، قد تكون � صùلمك سؤال آخر يف نفس املوضوع ا
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  . ولكن ليس هو نفس املوضوع

        : : : : السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  . إذن سأحاول أن أجيب عليه

ن العظمي صالح الرشيق، فقط منذ ساعات حرضت مراسـمي دفن الفنا
ومنذ أقل من أسـبوعني كذ¢ مراسـمي دفن السـيدة املرحومة حبيبة 

  املذكوري، أشـنو هو املشلك؟ 
أ� أعتقد بأنه، امحلد D، اآلن هناك التعاضدية الوطنية للفنانني، واكن 

وصار لك فنان عليه أن  عبد ربه كام يعرف امجليع وراء حتريك هذا امللف،
درمه يف السـنة ال غري، وعىل  700التعاضدية مبا قميته  ينخرط يف هاذ

التعاضدية إذا ما أصيب هذا الفنان أو ذاك بعطب حصي أو يشء من هذا 
  . القبيل يكون معه يف املستشفى ويقوم بتأدية لك املسـتلزمات لتشافيه

شيئا ما  -عىل لك حال  -لكن الفنانني مه كذ¢ طبقات، هناك طبقة 
إىل هذه التعاضدية، ولكن أ� أصدقك القول بأن رمبا  ميسورة ال حتتاج

السواد األعظم يعيشون حاالت أاكد أقول مزرية، من �حية اLخل ومن 
  �حية تاكليف احلياة، هؤالء ماذا ميكننا أن نفعل؟ 

فقط نغتمن فرصا لتقدمي عون مادي متواضع ولكنه مفيد يف شلك 
ارشة أو برشاء عروض لفرق تأيت تكرمي، وخنلق املناسـبة ليك نكرم، إما مب

  . لتحتفي هبذا املكرم، وهذه الفرق كذ¢ تسـتفيد من رشاء هذه العروض
ال ميكنين، ليس هناك الوقت الاكيف ليك أرسد لك الشخصيات الفنية 
اليت كرمناها، وحنن ال نفعل هذا من �ب التجمل أو املن، ولكن نعتربه 

، ولكن �لنسـبة للك الطوامق واجب عني عيل أ� خشصيا كوزير للثقافة
  . و�ألخص مديرية الفن اليت يه �بعة للوزارة

ولكن ثقوا يب، بأن املعول عىل الفنانني وهو أن يصبحوا مسؤولني شيئا 
ما وأن ينخرطوا يف هذه التعاضدية، ومن أعوزه خنراط، ميكننا حنن أن 

ذ¢، أن  نتكفل بذ¢، ولكن أ� أعترب بأنه علينا أن نذهب أبعد من
نؤسس، أن ندعو إىل تأسيس أو إلقامة مؤسسة للفنانني ترعامه وتسهر 
عىل مصاحلهم وتكون إىل جانهبم عندما ميرضون أو عندما يعانون مشالك 

  . حصية
وأريد، إن شاء هللا، وأحب أن أخمت والييت بإرسال رساÞ إىل السدة 

ه احللول الظرفية ال ميكن العالية �D يف هذا اGال هبذا املعىن �ùات، ألن
  .أن تكون يه احللول النافعة واجلذرية، هذا هو، إن شاء هللا، ما أريده

D� والتوفيق.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضلوا. السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الوزير

بة يودون سامعه، هو أن نية الوزارة يه وهذا ما كنا أو ما اكن املغار 

العناية والعناية املتواصY واملسـمترة، أما إذا وصلنا إىل عناية السدة العالية 
�D جالÞ املø نرصه هللا فهذا يشء آخر، فهو أب امجليع وهو اùي 
يتكفل �مجليع، ونراه يف لك مناسـبة، يف حوادث السري، يف األمراض، دامئا 

ه هللا، جمندا خلدمة شعبه، غري أن سؤايل، السـيد الوزير، ال نراه، حفظ
أشك يف مصداقية ما قلمتوه، ولكن أقول جيب سن قانون تنظمي، جيب 
سن قوانني للعناية �لفنانني، وتبقى هذه احلكومة بوزارتمك، أنمت من دشنمت 
هذا اإلصالح ليبقى سائدا وسائرا عرب األجيال، ألن اآلن وضعية الفنانني 
املرىض ما عندهومش تعاضدية، ما عندهومش صندوق وطين للضامن 

  .جéعي، فيبقون عرضة للزمن، والزمن قاتل والفقر قاتل أيضا
أشـنو غادي يقيض هاذ الفنان �لفن نتاعو وأوالده كميوتو �جلوع؟ واش 
يدير احلاليق؟ حىت احلاليق ما بقاوش يف ذيك القمية د�هلم، احلاليق يف 

لعبوا دور طالئعي كبري جدا، ولكن اآلن تغري املنظور، وأصبح املغرب 
الفنان يف حاجة إىل وطنه ولك من رفع راية املغرب ثقافيا، ر�ضيا، 

حتت  - معامر�، يف أي جمال جيب عتناء به، وأظن أنه حان الوقت 
لسن قانون العناية �لفنان لتشجيعه وحتفزيه  -إرشافمك السـيد الوزير 

ضا مثار اعتبار ألرسته ويكون هو اليل غادي يكون تيجذب وليكون أي
  .البايق للمزيد

  . شكرا السـيد الرئيس
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الوزير، هل هناك رد عىل تعقيب السـيد املستشار أم ال؟

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
 للضامن هو تزكية ملا تقولون، لكن ما ميكنش تقولوا الصندوق الوطين

جéعي، مشلكته ما يه؟ هو ال يريد أن ينخرط فيه أ�س ليس هلم 
دخل قار، لهذا أسسـنا هذه التعاضدية الوطنية للفنانني، يه موجودة، 

كام  ر�ل 14000، درمه 700ما عىل الفنانني إال أن ينخرطوا فهيا، يعين 
  . يقولون مايش يش حاجة كثرية، وقلت كميكن لنا احنا نؤديوها علهيم

هناك مشلك، ال، هللا خيليك، حىت ال نقدس الفنانني إىل  ولكن اكين
مه، لألسف الشديد، هناك فنانون يعيشون بفهنم، مرسح اجلم ال . آخره

يطلب من الوزارة وال درهام واحدا، يعيش بفنه ألن خلق مجهوره، وإذن 
هناك يف جمال املرسح كام يف مرسح الغناء إىل آخره أ�س ال حيققون هذه 

لكن مه فنانون، أ� متفق معك، فإذن أ� أطلب مهنم وأترجامه أن الغاية، و 
يتصلوا �لسـيد القاويت، وهو رئيس هذه التعاضدية الوطنية للفنانني ليك 
حيصلوا عىل بطاقات اخنراطهم، والعيب عىل هذه التعاضدية إن مل هتب 

  .هذا هو. لنجدهتم ومساعدهتم إذا مه أصاهبم مرض أو يشء من هذا القبيل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
وننتقل إىل السؤال املوايل واألخري املوجه إليمك . شكرا لمك السـيد الوزير
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دامئا، موضوعه حصيY الوزارة ف@ خيص صيانة املآثر واملعامل التارخيية لفريق 
  .األصاÞ واملعارصة، واللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق، تفضلوا اليس بومنر

        ::::لكرمي بولكرمي بولكرمي بولكرمي بومنمنمنمنرررراملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ن،يإخواين املستشار 

املهم راه ذاك اليش لكه قلتيه أنت، احنا غري نأمنو عىل ذاك اليش اليل 
  .قلت

  السـيد الوزير،
مما ال شك فيه أن حضارة الشعوب تقاس مبقدار حمافظهتا عىل تراlا 

فات واحلضارات، وهو األمر وقدرهتا عىل نفتاح والتعاطي مع �يق الثقا
 Þاليت تربط بني طريف احملافظة عىل األصا Þي يسـتلزم حتقيق املعادùا

  . والقدرة عىل التحديث ونفتاح
لكن لوحظ، السـيد الوزير، أنه �لرمغ من وعي املغرب بعمق حضارته 

ى تبق - ولألسف  -وتراثه اإلنساين ومتثY � يف العديد من السلوكيات إال أنه 
احللقة الضعيفة فيه يه ضعف هéم والعناية �لعديد من املآثر واملواقع 
التارخيية الشاخمة واليت حتولت يف العديد من املدن إىل مناطق ÈمY يه 
أقرب إىل العشوائيات مهنا إىل مآثر �رخيية، ختزتل بعدا حضار� وإنسانيا 

  .ينبغي احلفاظ عليه وصيانته
عطيات، السـيد الوزير، نسائلمك عن حصيY معل فانطالقا من هذه امل 

وزارتمك ف@ خيص احلفاظ عىل اإلرث احلضاري املغريب وصيانته يف مجموع 
  . الرتاب الوطين

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير. شكرا لمك السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  السـيد الرئيس،

  السـيد املستشار احملرتم،
تطلب من وزارة الثقافة أن تكشف عن حصيلهتا لهاذين العامني اùين 
توليت خالهلام Èمة اإلرشاف عىل هذا القطاع، يه هذه احلصيY، أخلصها 

  :ملاما يف بعض النقاط
ـ هناك امحلاية القانونية، حيث مت خالل العرش سـنوات األخرية ترتيب 

 10يولو� ترا5 وطنيا، وبناية �رخيية وموقع أرك  160وتصنيف ما يناهز 
مدن ومواقع أثرية ترا5 عامليا، وقد اسـتمكلت الوزارة هذه السـنة ترتيب لك 
من موقع اLشرية �لر�ط وحديقة جنان السبيل بفاس يف الحئة الرتاث 
الوطين، وحنن بصدد إجراء ترتيب لك من مدينة �زة ومدينة فكيك 

  .ة الوطنية أو يف الرتاث الوطينواملدينة العتيقة �Lارالبيضاء يف الالحئ

وف@ خيص الرتاث العاملي، فقد مت هذه السـنة وضع امللف اخلاص 
بإدراج مدينة الر�ط مضن الحئة الرتاث العاملي Lى مركز الرتاث العاملي، 

من املنتظر أن يمت احلسم فيه  - وأ� متفائل من النتيجة  -ومن املنتظر 
  .داية من السـنة القادمةبتصويت جلنة الرتاث العاملي ب

  :ـ 5نيا امحلاية املادية، حيث مت برمس السـنة املالية اجلارية
مليون درمه لرتممي وهتيئة عدد Èم من  40ختصيص ما يزيد عن  •

املعامل واملباين جبل ربوع اململكة، من أمهها، كام فات رمبا اإلشارة يف سؤال 
كش ودار احلامك بأزمور وا'ازن قرصي الباهية والبديع مبرا: املستشار احملرتم

امجلاعية بسـيدي إفين وبين مالل وأاكدير وقصبة أمركو بإقلمي �و�ت وهري 
السواين، إىل آخره، �إلضافة إىل إحداث حمافظات بلك من موقع متودة، 

 املشار إليه من قبل، بتطوان وموقع القرص الصغري بطنجة؛
د املبذوÞ عن جرد ما جرد املعامل التارخيية، حيث أسفرت اجلهو  •

ألف موقع وبناية أثرية، وقد مهت معليات اجلرد يف  200يزيد عن 
آيت �ها وسطات واحلوز و السـنوات األخرية أقالمي طاطا واشـتوكة 

  . والعرائش ومنطقة سوس �كنا
وتعزيزا لهذه اجلهود، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع واكÞ إنعاش األقالمي 

ممي بعض املعامل التارخيية مبدينة طنجة، وكذا اتفاقيات الشاملية واملتعلقة برت 
واملربمة مع لك من جامعة أماكÞ  خاصة حبامية مواقع النقوش الصخرية

وجامعة سـيدي أمحد العرويس بإقلمي السامرة وجامعة اLاي تغجيجت بإقلمي 
عزيق بإقلمي ايل بإقلمي طاطا، وجامعة تزنولني وآيت و يلكممي وجامعة آيت وا

  .كورةزا
وأخريا، سـتواصل الوزارة جرد وصيانة وترممي وتأهيل الرتاث الوطين 
مبختلف ربوع اململكة، من خالل ما يرصد من اعéدات يف هذا الباب ومن 

  .خالل عالقات الرشاكة والتعاون املتاحة
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إطار اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف . شكرا لمك السـيد الوزير

  .التعقيب، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  السـيد الوزير،

للمثقف واملفكر  - كيف ما قال السـيد املستشار  -احنا وÌنا السؤال 
أكرث منه للوزير، واملسأÞ، السـيد الوزير، ال تتعلق فقط �لتصنيف 
 والرتممي، ألن املشلك أخطر، يف واحد اGموعة من احلاالت، حاالت

اLفاع عن الهوية والبقاء، احنا يف حاجة إىل اسـتدعاء التارخي، حنن 
  . نسـتدعي التارخي ألننا حمتاجني �

 ،Þوذكرمت، السـيد الوزير، بعض املناطق يف اجلنوب، حتدثمت عن اماك
وأظن أن الرساÞ كتوصل هبذا الشلك إذا اكن اGال الثقايف والفين ال يقوم 
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ألفالم املكسـيكية والرتكية، عىل األقل حنافظ عىل �Lور د�لو، ونكتفي �
املآثر �ش يبقاوا غا ذوك احليوط نشمو فهيم بأننا أصال عند� �رخي وأننا مل 

  . نأت من عدم
هناك جيل، السـيد الوزير، ينشئ، جيل ال يعرف �رخيه، ويظن أننا 

ن فراغ، هاذوك م اجاتشمجئنا من فراغ، وهذه دوÞ عندها �رخي و 
  .. يوط مايش غرياحل 

احنا دا� كنشوفو اسـبانيا تصون مآثر�، احنا اليل مدخلني لنا هاذ 
الرتاث اإلساليم تصونه وحتافظ عليه، واحنا ال حنافظ عىل �رخينا، راه 
احنا حمتاجني لهذا التارخي اآلن يف هذه الظروف، حمتاجني للتارخي ليك 

  . نعرف من أين أتينا وإىل أين نذهب
د، السـيد الوزير، ال يعرف شيئا، وهو غري مسـتعد �ش اجليل الصاع

وحنن حناور املثقف،  - وكام قلت السـيد الوزير  -يبحث، لهذا راه املطلوب 
األكرث من هذا هو أن املغرب داخل يف واحد اGموعة د�ل املعارك، معارك 
اختارها ومعارك فرضت عليه، وما ميكنش ختوض معارك بأسلحة بعيهنا، 

ن مسلح بلك األسلحة وأمهها التارخي، عند� �رخينا وكتجي خاصك تكو
واحد العدد د�ل املآثر، كام قال الزميل احملرتم، وتنلقاوها، أ� أسـتحيي أن 
أذكر ما يقع يف واحد اGموعة د�ل األسوار اليل بناوها رجال صنعوا �رخي 

  .هذه البالد
املؤسسات تقوم �Lور احنا حمتاجني، إذا ما اكنت واحد اGموعة د�ل 

د�لها، عىل األقل وزارة الثقافة هتمت هبذه املؤسسات، ونعرفو اجليل اليل 
جاي بأنه راه تيحمل هوية وتيحمل �رخي اليل خاصو حيافظ عليه �ش 
يبقى، ألن راه اليل ما عندوش �رخي ما عندوش حارض وما عندوش 

  .مسـتقبل
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب إن . شكرا لمك السـيد املستشار

  .اكن لمك تعقيب

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
  . نعم السـيد املستشار احملرتم

أعتقد ال جيادل عاقالن بأن الهدف املتوW من الرتممي واإلصالح 
كيد والصيانة هو �ùات احلفاظ عىل الهوية، الهوية ذات العمق التارخيي األ

  .اùي ال غبار عليه وال أحد يشك فيه
أعطيك مثاال لضيق الوقت، فقط يف مراكش، يف هذه الفرتة األخرية 

ا، ألهنا اكنت واحد األمريكية فقط، دار الباشا، الهتايم الoوي اسرتجعهن
أحبت أن حتولها إىل متحف ولكن توفيت، فبعد ألي وتعب اسـتطعنا، 

Lأن نسرتجع هذه ا ،D ار، دار الباشا وجعلناها يف املدار وامحلد
pالسـيا .  

كذ¢ اآلن إذا كنمت يف مراكش وزرمت الباهية، لكه أوراش من أجل 
ترمميه وإصالحه، وكذ¢ مدينة مكناس، أ� ذكرت البعض، ألن العامصة 
اإلسامعيلية الكربى ال يف هري السواين وال يف املواقع اليت نعتربها أساسـية 

  . اLوÞ العلوية وعىل �رخينا عىل العموموتشهد عىل �رخي 
كذ¢ الشأن �لنسـبة ألقالمينا الصحراوية، حنن نعترب بأن هناك نضال 
قوي البد أن خنوضه، وقد خضناه، ليس فقط للحفاظ عىل الرتاث املادي، 
ولكن كذ¢ للحفاظ عىل الرتاث الالمادي، وهنا تندرج هذه التظاهرة 

ن شاء هللا، سرناها حول األدب احلساين وحول الكبرية اليت حنن قريبا، إ
  .الكدرة وما إىل ذ¢

فإذن، أ� أطمئنك للقول بأننا ال نفعل ذ¢ إال لمتتني هويتنا وجعلها 
قوية وقادرة عىل البقاء وعىل الصمود وعىل أن تصمد أمام ختبارات مبا 

  .فهيا اختبار الزمان
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوزير، عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، كام نشكرمك، السـيد 

  .نشكر مجيع السادة املستشارين اùين سامهوا معنا يف إجناrا
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


