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        ::::أدبدا، رئيس اجللسةأدبدا، رئيس اجللسةأدبدا، رئيس اجللسةأدبدا، رئيس اجللسة    أمحدوأمحدوأمحدوأمحدو    املستشار السـيد شـيخاملستشار السـيد شـيخاملستشار السـيد شـيخاملستشار السـيد شـيخ
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اOسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 
املستشارين، خيصص اCلس هذه اجللسة ألسـئY السادة  اOاخيل Cلس

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اCلس عىل ما جد من مراسالت 

  .اللكمة للسـيد األمني. وإعال�ت

        ::::كوسكوس، أمني اCلسكوسكوس، أمني اCلسكوسكوس، أمني اCلسكوسكوس، أمني اCلساملستشار السـيد محيد املستشار السـيد محيد املستشار السـيد محيد املستشار السـيد محيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

�لنسـبة لإلعال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  :املستشارين

توصلت الرئاسة برسا� من السـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة خيرب 
من خاللها اCلس حسب السؤال الشفهـي الفريد املوجه لقطاع الطاقة 

  .ملاء الصاحل للرشب يف بعض مناطق اململكةواملعادن حول اخلصاص يف ا
خبصوص األسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : دجنرب 20إىل غاية يوم الثال3ء 
 سؤ¢ن؛ : عدد األسـئY الشفهية -
 . سؤال واحد: عدد األسـئY الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

 مسمن النظام اOاخيل، توصلت الرئاسة خب 128طبقا ملقتضيات املادة 

  .اللكمة لفريق التحالف ¢شرتايك، تفضل السـيد الرئيس. طلبات إحاطة

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

توتر العالقات بني املغرب واإلحتاد  مرة أخرى يأيت عىل السطح
األورويب بسبب القرار ا²ي اختذه الربملان األورويب يوم األربعاء املايض 

  . برفض متديد اتفاقية الصيد البحري
هذا القرار، السـيد الرئيس، ليس غريبا، من حق الربملان وهذه 

أو  وظيفته، مادام يراقب معل اCلس األورويب أن يتخذ قرار �لزتكية
�لرفض، ولكن السؤال ا²ي هيمنا حنن هو إىل أين حنن؟ إن كنا، واش 
�لفعل احنا رشاكء لنا دور يف تفعيل الرشاكة واOفاع عن موقعنا يف إطار 
التوÂات العامة لصاحب اجلال� ا²ي يعترب الرشاكة جيب أن تكون ذات 

خر يفعل بنا طابع اسرتاتيجي، متاكÅ، متساوي، مزتن، أم نرتك اجلانب اآل
  ما يريد؟

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارين،

من هذا املنرب سـبق لنا أن قلنا ومبناسـبة ما حدث يف نومفرب من السـنة 
املاضية ملا اختذ الربملان األورويب قرارا بإدانة املغرب يف قضية العيون، نهبنا 

حتاد لإل) Lisbonne(احلكومة والربملان بأن منذ تعديل وتطوير ميثاق 
األورويب ا²ي وسع صالحيات الربملان وجع× يراقب لك ¢تفاقيات اليت 
تعقدها اإلحتاد األورويب مع اOول الرشيكة، أصبح هذا الوضع يلقي علينا 
كربملانيني مغاربة وظائف وÙامت والزتامات جادة لنكون حارضين �لقوة، 

انية بشلك احرتايف فأوصينا أن يكون التعامل يف إطار اOبلوماسـية الربمل
  . وبشلك تقين وقوي

طالبنا من احلكومة أن تزود الربملان مبعلومات وأن تعطى يف اللجن 
طابع ¢قتصادي وخبصوص الرشاكة الالربملانية تقارير حول ¢تفاقيات ذات 

  .مع أورو� وغري أورو� حىت نمتكن كربملانيني �لقيام بواجبنا
رحY انتقالية، فهيا مسـتجدات اليوم، حصل ما حصل واملغرب يعيش م

قوية، فهيا انتخا�ت حياها امجليع، فهيا دسـتور جديد، الغرفة األوىل مازالت 
 ãور ا²ي يقوم به جملس املستشارين �عتباره حلقة ربط وOمل هتيأ، أين ا

  دور أسايس يف املرحY ¢نتقالية، أين جملس املستشارين؟ 
أن جيعل اللجنة األوربية أن  احلكومة قامت نسبيا بعمل من شأنه

 éتصادق عىل متديد ¢تفاقية، لكن املوعد ا²ي اكن هيمنا حنن كربملان ف
يتعلق �لربملان األورويب اكن فارغا، أتوجه إىل رئيس جملس املستشارين، 
أتوجه إىل مكتب أعضاء جملس املستشارين، أين يه اOبلوماسـية 

كويل؟ يف وضع عالئقي؟ أم حنن الربملانية؟ هل ستبقى يف وضع بروتو
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  مطالبون �لقيام بواجبنا لìفاع عىل مواقعنا؟ 
موقعنا يف موقع قوة، علينا أن نبحث عن رشاكء آخرين، ولكن مصري� 

أظن أن . �عتبار املغرب ã موقع متقدم مرتبط أساسا �لتعاون مع أورو�
لك الفرص اليل ترك اCال لمكشة من املناوئني ملصاحل املغرب واسـتغالل 

فهيا غياب الربملان املغريب، جيعلنا نؤدي المثن بشلك قوي وجيعلنا من حق 
  .الشعب املغريب أن يسائلنا عىل هذا الفراغ ا²ي نقوم به

أمتىن، السـيد الرئيس، أن يكون هذا اOرس األخري، وأن يعاد النظر 
رشاكة ذات  يف كيفية معاجلة أمور� يف عالقاتنا مع رشاكئنا عن طريق فرض

طابع إسرتاتيجي حصيح، ولكن �لتعاون مع احلكومة اليت علهيا أن خترب 
الربملان وأن تضع امللفات أمام الربملان واCمتع املدين واملهنيني واإلعالم 

øفأمتىن أن تكون الرسا� قد وصلت. كذ.  
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الرئيس دعيدعة، تفضل اللكمة للفريق الفيدرايل، تفضل السـيد . شكرا

  .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدúن والسادة املستشارين،
قد تبدو إحاطتنا اليوم مزناحة قليال عن تفاعالت اللحظة السـياسـية 

ظل دوما املغربية الراهنة، إال أن المتعن قليال يف مضموهنا جيعلنا نقارن جماال 
ممتردا عىل سلطة احلكومة والربملان، أقصد بذø املؤسسات العمومية 

وإذا كنا قد تطرقنا سابقا إىل رشكة . والرشاكت الوطنية والرشاكت اخلاصة
اخلطوط اجلوية امللكية املغربية اليت الزالت مسـمترة يف ممارسـهتا الالقانونية 

كإجراء عقايب للمسـتخدمني من خالل توقيف الاكتب العام مجلعية املضيفني 
املدافعني عن حقوقهم املرشوعة، فإننا اليوم سـمنيط اللثام عن آخر معاقل 
¢ستبداد يف بالد�، أال ويه رشكة اتصاالت املغرب، واليت تأيت عىل 

  .رأس أكرب الرشاكت �متدادها اOويل وفروعها اإلفريقية
الرشكة وان�هئا  وعكس ¢عتقاد السائد حول احلداثة املزعومة لهذه

للقمي الكونية والعيش الرغيد ا²ي ينعم فيه مسـتخدموها، فإن الواقع عيص 
مقعي " ghetto"عىل استيعاب ذø، فالشغيY ¢تصاالتية تعيش يف ظل 

مسـيج �لرتهيب والهتديد واإلهانة، أما احلر�ت واحلقوق النقابية فال وجود 
زمن املغريب اجلديد، ما داموا مه لها ألن املسؤولني يعتربوهنا بدعة يف ال

سـنة، أي منذ عهد الراحل  25أنفسهم يف مواقع املسؤولية منذ أكرث من 
الرجل القوي إدريس البرصي، أي أقدم املسؤولني عىل اإلطالق يف 

  .بالد�
فال مندوبو األجراء يقومون مبهاÙم، وال جلان الصحة والسالمة 

هبا، وال مقتضيات مدونة الشغل  تشـتغل، وال السـبورات النقابية مسموح
  . حترتم

ø²، خاضت الشغيY ¢تصاالتية، بتأطري من الفيدرالية اOميقراطية 
، 2011للشغل والكنفدرالية اOميقراطية للشغل إرضا�ت بطولية يف ربيع 

أ�م، مت عىل إثرها توقيع ترصحي مشرتك مع اإلدارة  10بلغت يف مجموعها 
بدل تفعيل  "اتصاالت املغرب"ال أن مسؤويل ، إ2011غشت  25بتارخي 

  :مقتضيات هذا الترصحي تبنوا إسرتاتيجية انتقامية، جتلت فé ييل

اقتطاع أجور اإلرضاب ونسـهبا من منحة الفعالية و¢سـتعداد القتطاعها  -
من منحة املردودية، واقتطاع ما يعادلها من العطY السـنوية، �هيك عن 

 لرتقية؛انعاكساهتا عىل التنقيط وا

اع�دا عىل الصور والشهادات اليت نقلها خمربو الرشكة، وضعت هذه  -
 األخرية الحئة سوداء للمرضبني؛

من الرتقية وترقية غري املرضبني حىت ولو مل تتوفر فهيم  املرضبنيإقصاء  -
 ؛الرشوط

اع�د السلطة التقديرية يف تأويل اخلطأ اجلسـمي لطرد عدد من  -
 املسـتخدمني؛

 ت إدارية مبربرات شـىت؛إقرار عقو� -

مصادرة حواسيب بعض املرضبني والتفتيش عن لك ما من شأنه جترمي  -
 املعنيني �ألمر؛

استنفار املفتشـية العامة للبحث يف األرشـيف وإعادة تكييف وقائع قدمية  -
 ملعاقبة املرضبني؛

إعامل آلية ¢فتحاص والبحث عن الثغرات احملمتY يف املهام اليت يقوم هبا  -
 املرضبون؛

 القيام بتنقيالت تعسفية دون احرتام املساطر اإلدارية؛ -

جترمي بعث الرسائل اإللكرتونية من حواسيب اإلدارة وتداولها بني  -
 املسـتخدمني؛

إغالق املواقع اإللكرتونية اليت حتاول نقل الصوت النقايب حول أوضاع  -
Yالشغي.  

  السـيد الرئيس،
ولن نزتلف ألحد رمغ احلصار ا²ي لقد خضنا معاركنا النضالية برشف 

رضب عىل نضاالتنا ألن لغة الهواتف اليت حتركت اكنت أقوى من أصواتنا، 
توÂنا إىل . فاإلعالم لألسف بلك أشاكã وتالوينه مل يغط معاركنا

ìراسلنا . الوزارات املعنية وبقيت مكتوفة األيدي أمام أكرب ملزم يف الب
من أجل حفنة أكرث مساك من ومصتت " Vivendi"الرشكة األم 

  .اOوالرات
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  السـيد الرئيس،
إن بالد� اليت تعيش مرحY جديدة يف úرخيها السـيايس يف ظل 
اOسـتور اجلديد وبلك اإلرادات الفعلية ملؤسساهتا السـياسـية و¢ج�عية 
والتواقة إىل بناء وطن للجميع، قوامه احلرية واOميقراطية وحقوق اإلنسان، 

ومن جانبنا . سـمترار مثل هذه ال%ذج املسيئة لصورة البالدلن تسمح �
سـنواصل معركتنا بلك مسؤولية ألننا مؤمنون بعدا� قضيتنا وبرضورة 
وحمتية انتصار الشغيY ¢تصاالتية عىل خملفات املايض ¢ستبدادي، 

  .ونمتىن أن ينترص العقل واحلمكة حىت ال نضطر إىل إعامل منطق الالعقل
  .يد الرئيسشكرا السـ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن لفريق التجمع اOسـتوري املوحد، تفضل السـيد . شكرا

  .الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارون، 
  :موضوع هذه اإلحاطة السـيد الرئيس بشقني اثنني

الشق األول، سـنواجه خالل األ�م القليY املقبY إشاكلية دسـتورية، إذ 
يتعني عىل رئيس احلكومة اجلديد، ا²ي نمتىن ã التوفيق يف هذه املهمة، أن 
يتقدم �لرب�مج احلكويم أمام جمليس الربملان جممتعني حسب مقتضيات 

  .من اOسـتور 88الفصل 
شارين ال خيضع ملقتضيات فاإلشاكل املطروح هو أن جملس املست 

من اOسـتور اجلديد، إذ كيف ميكن معاجلة هذه اإلشاكلية  63الفصل 
حدد صالحيات اCلسني القامئني  176اOسـتورية، خصوصا أن الفصل 

قبل فاحت يوليوز عىل وجه اخلصوص بإقرار القوانني الالزمة بتنصيب جمليس 
احلكومة اجلديدة أن تتدارك الربملان اجلديدين؟ لك هذا جيعلنا ننبه رئاسة 

  .هذا ¢ضطراب اOسـتوري
إننا إذ ننبه لهذه اإلشاكلية اOسـتورية لنتجنب ما وقع يف جلسة جملس 
النواب اجلديد، حيث واجه نواب األمة، ومه عىل صواب، وضعا 
اسـتثنائيا، خشص واحد بصفته وزيرا يف اOسـتور القدمي وبصفته �ئبا 

جلديد ا²ي مينع منعا لكيا امجلع بني Ùام وزير منتخبا يف إطار اOسـتور ا
و�ئب برملاين، كام مينع النظام اOاخيل Cلس النواب امجلع بني وزير يف 

  .احلكومة ورئيس Cلس النواب
من  24الشق الثاين، يرتبط أيضا بإشاكلية دسـتورية، ينص الفصل 

أي " هاال تنهتك رسية ¢تصاالت الشخصية كيفام اكن شلك : "اOسـتور
اآلن تناقلت بعض الصحف خرب . ممنوع التنصت عىل واحد كيتلكم مع واحد

اتفاقية أمنية بني املغرب واململكة السعودية ملاكحفة اإلرهاب، وتنص بنودها 

  . عىل مراقبة الهاتف النقال، أي غيبقاو يتصنتوا لعباد هللا
لهاتف وبناء عىل هذه ¢تفاقية، ستسـتعد الرشاكت املعنية بشـبكة ا

النقال إلرغام لك مغريب ومغربية �خلضوع لنظام ¢شرتااكت، وعليه سـتلغى 
مبعىن  "إينوي"وسـتلغى بطاقة  "ميدجياهز"وسـتلغى بطاقة     "جوال"بطاقة 

مجيع البطاقات ذات اOفع املسـبق، علام أن هذا النوع من اخلدمة هو ا²ي 
ب والطلبة والتالميذ يلجأ إليه أغلب املواطنني، إذن مبعىن أن معظم الشـبا

والفئات املتوسطة والفقرية أصبحوا معزولني وخارج التغطية، أنه مغيبقاوش 
  .يقدروا يشاركوا ومغيبقاش عندمه التلفون

مواطنني بسطاء إخواين، امجليع يعرف أن هناك شـباب و شا�ت و 
كبرية ليست هلم القدرة املالية والقانونية ليمتتعوا �الشرتاك، و�لتايل مجموعة 

قهم اOسـتوري يف اسـتعامل جدا من املغاربة سـيحرÙم هذا القانون من ح 
  .الهاتف

حنن مع حماربة اإلرهاب واOو� لها لك الوسائل لتحقيق هذه الغاية، 
لكننا نتخوف من أن يسـتغل هذا الهدف النبيل واألمين حلرمان فئات 

حقوقهم اOسـتورية عريضة من املغاربة من الهاتف النقال، و�لتايل مصادرة 
ذاك التلفون  وأي حىت واحد اليل ما عندوش الفلوس ما يكونش عند

  . بورطابل
  .هللا يعاونمك السـيد الرئيس، اللهم إين قد بلغت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة اآلن للفريق احلريك. شكرا السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
اللك يعمل أن عدد كبري من املواطنني املغاربة مبختلف أقالمي اململكة 
وخاصة �ملناطق اجلبلية يعانون من موجة الربد القارس والتساقطات 
الثلجية الكثيفة اليت تسـببت يف انقطاع الطرق واملساø، بل أكرث من هذا 

ل العديد من اOواوير والقرى، خاصة الواقعة مهنا جببال أدت إىل عز 
  . األطلس ومرتفعات جبال الريف �ملناطق الرشقية

وقد تسـببت هذه املوجة من الربد القارس، اليت مل تعرفها بالد� منذ 
20  øدة من معا�ة وأمل الساكنة خاصة الفقرية مهنا، وذ�سـنة، يف الز

من حطب وقنينات غاز اليت بلغ سعرها أمثنة بسبب انعدام وسائل التدفئة، 
مرتفعة جدا نتيجة انقطاع الطرق واملساø، بل هناك كذø من املواطنني 

إىل اسـتعامل أحذيهتم ومالبسهم من  ا²ين جلؤوا بسبب الفقر وقY اليد
  .أجل التدفئة

  السـيد الرئيس،
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  إخواين املستشارين،
طلس والريف، وكذø يف إن وضعية ساكن اOواوير والقرى جببال األ

يت أقبيل وزاوية أحنصال ومرتفعات جبال جرادة وغريها، تعيش اليوم آ
العز� التامة عن العامل اخلار:، ألن وسائل التدفئة منعدمة، واملاء الصاحل 
للرشب كذø �در بسبب التجمد، والكأل اخلاص �ملاشـية ال سبيل 

جلب املؤونة أصبح  للحصول عليه، أما التنقل حفدث وال حرج ألن
  .مسـتحيل أمام هؤالء املواطنني

ø²، السـيد الرئيس، نناشد من هذا املنرب لك من هيمه األمر، من 
سلطات حملية وجامعات حملية، جمالس إقلميية وÂوية وكذø مصاحل اOو� 
أن تلفت النظر إىل مد يد املساعدة لهؤالء املواطنني ا²ين يعيشون يف 

وجيب التدخل الفوري والعاجل ملساعدة هؤالء وضعية جد قاسـية 
املواطنني ا²ين أصبحوا يف عز� عن لك ما ميكنه أن يضمن هلم حق عيش 

  . كرمي يف ظل هذه الظروف القاسـية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اآلن اللكمة للفريق ¢سـتقاليل. شكرا السـيد الرئيس

        ::::أبدوحأبدوحأبدوحأبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
أوال يرشفين أن أحيط جملسـنا املوقر علام بقضية طارئة تتعلق بتصويت 

هذا القرار ا²ي . الربملان األوريب عىل عدم جتديد اتفاقية الصيد مع املغرب
ربه قرارا للربملان األوريب هو قرار سـياسوي تداول فيه فريقنا واعت

إيديولو: واسـتفزازي جماين ورسا� سيئة تعطي صورة قامتة ملا ميكن أن 
تؤول إليه العالقات بني ¢حتاد األورويب واملغرب، ألن الشعب املغريب 
اكن ينتظر من الربملان األورويب أن يبادر بتقدمي مجيع أشاكل اOمع لتجربة 

دة جنحت يف أن تمتزي �السـتثناء يف التعامل مع احلراك سـياسـية رائ
الشعيب، وأجنزت انتخا�ت ترشيعية نزهية، �درت العديد من العوامص 
الغربية إىل التنويه هبا، ال أن يعمتد خلفيات سـياسوية ضيقة وختدم أجندة 

  .معنية ترضب يف العمق مسـتقبل العالقات بني الطرفني
  السـيد الرئيس،
لسلطات املغربية، القايض بطرد السفن األوربية من املياه إن قرار ا

اإلقلميية املغربية، نعتربه قرارا صائبا وã ألف تربير، واحلقيقة ا²ي أمر هبذا 
الطرد مه الربملانيون األوروبيون وعىل حكومات دول اإلحتاد حتمل 
مسؤولية ذø، واألكيد هو أن اقتصاد� الوطين قد يسـتفيد من القرار 

أمام املغرب اليوم آفاقا رحبة لتطوير وتمنية عالقاته ¢قتصادية مع العديد و 

من اOول اليت ما فتئت تعرب عن رغبهتا الرصحية يف تعزيز رشاكهتا مع 
املغرب من دون ضغط وال خلفيات سـياسـية، ولنا من اإلماكنيات 

 للهنوض بقطاع )Halieutis(والقدرات ا²اتية املرصودة يف إطار خمطط 
الصيد البحري ما سـميكننا من الريق هبذا القطاع والرفع من مسامهته يف 

Yمعدل المنو ويف حتقيق التمنية الشام .  
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واآلن نرشع يف معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل . شكرا

¢ج�عية واألرسة  هذه اجللسة، وعددها سؤال واحد موجه لقطاع التمنية
  .والتضامن

السؤال الفريد يف هذه اجللسة موجه إىل قطاع التمنية ¢ج�عية حول 
  .ظاهرة التسول، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¢سـتقاليل

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزويميميميم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  إخواين املستشارين، 

  تشارة،أخيت املس 
سؤايل يندرج أو يدور حول ظاهرة أصبحت تشلك خطرا عىل مجيع 

ولقد معلت احلكومة جمهودات جبارة . املسـتو�ت ويه ظاهرة التسول
لتقليص هذه الظاهرة، وهناك مؤسسات أعطت منوذجا حيا يف التضامن 
وعىل رأسها مؤسسة محمد السادس، ولكن أصبحت صورة بالد� أمام 

قد تثري أكرث من سؤال، السـé عند مواقف السـيارات أو  الزائر أو الساحئ
األضواء امحلراء، إىل غري ذø، حيث يتغلف التسول مبهن أو جتارة مثل 
املناديل الورقية وغري ذø، وقد جند مجيع األعامر ومجيع األشاكل متهتن هذه 

  .املهنة وتتسول يف نفس احلني
ن هناك طبقات معوزة، حني نطرح السؤال عن التسول، فإننا نعرف أ

ولكن يف احلقيقة نتحدث عن التسول كظاهرة مرضية، ألن هذه الظاهرة 
تقتل كرامة اإلنسان، هناك من هو معوز ومن هو فقري وأنه يعاين من قرص 
اليد، ولكن ال يرىض أن يتسول يف قارعة الطريق، ولكن هذه الظاهرة 

�Cمتع كلك، ولكهنا  املرضية اليت تشني قد ترتبط �لتوعية، �ملدرسة،
أصبحت تيسء لنا كبì حياول أن يأخذ التمنية البرشية والتضامن ¢ج�عي 

éيف السـنوات األخرية السـ ã كشعار.  
الوزيرة، نسائلمك يف هذا املوضوع، ألننا نريد أن نعرف ما  ة²ا، السـيد

ابعة يه اإلجراءات اليت قد التفتت إلهيا وزارتمك أو اليت طرحمتوها للمت
وللمسايرة مادامت أن هناك اسـمترارية يف اإلدارة ويف احلكومات ويف لك 

  .يشء
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة لإلجابة عن . شكرا السـيدة املستشارة

  .السؤال

        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنمنمنمنية ¢جية ¢جية ¢جية ¢ج����عية واألعية واألعية واألعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .احملرتمشكرا السـيد الرئيس 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أتقدم �لشكر للفريق ¢سـتقاليل للوحدة والتعادلية عىل طرح هذا 
السؤال، اليل هو فعال سؤال حول قضية اليل يه مزجعة جدا، ولك واحد 
فعال كيحس بواحد القلق اجتاه هاذ الظاهرة، وخاصة الزتايد د�ل الظاهرة 

رمغ  –كام ذكرمت السـيدة املستشارة احملرتمة  –ات �لرمغ من اCهود
اCهودات اجلبارة اليل كتقوم هبا اOو� يف ميدان حماربة الفقر، ألنه أول ما 
تنشوفو التسول إال وكنفكرو وكنتخايلو عىل أنه فعال هاذ الظاهرة مرتبطة 

  .حصيح جدا ه�لفقر، وهذا جزء من
ل لمك عىل أنه الوزارة قامت هنا يف هذا امليدان ميكن يل نقو  ،ولكن

بواحد اCهود من خالل بلورة اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة التسول عىل 
يعين انطالق إسرتاتيجية يف مجموعة من .. الصعيد اجلهوي بفتح مجموعة من

احملطات، خاصة اOار البيضاء والر�ط وفاس، ومبنية أساسا عىل املقاربة 
  .أو السوسـيو اقتصادي د�ل املتسولنيد�ل إعادة اإلدماج األرسي 

ولكن إىل جانب هاذ اإلسرتاتيجية د�ل حماربة الهشاشة، واليل يه 
كذø داخY يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليل عندها بر�مج 

فئات اليل يه مسـهتدفة ومن مضهنا  8خمصص حملاربة الهشاشة مع 
ج�عي هناك جوانب أخرى اليل البد املتسولني، إىل جانب هاذ اجلانب ¢

من  %62أنين نذكرها، خاصة أنه البحث الوطين حول التسول كيعطينا أنه 
املتسولني يتعاطون للتسول بطريقة احرتافية اليل كيسـتغلوا فهيا األطفال 
وكيسـتغلوا فهيا األشخاص املسـنني واألشخاص املعاقني، و�لتايل البد من 

أمنية، ومقاربة كذø د�ل حماربة الشـباكت د�ل  القيام مبقاربة اليل يه
التسول، وكذø مقاربة قانونية، ألنه البد أنه القانون والعدل يلعب اOور 

  . د�لو
وهنا فاش لقينا بعض الصعو�ت اليل جعلت عىل أنه من بعد ما مقنا 

طار من إعادة النظر يف اإل�لتقيمي د�ل اإلسرتاتيجية د�لنا، لقينا بأنه البد 
القانوين اليل كيحمك عىل هاذ حماربة التسول ومقنا بدراسة بتعاون مع فريق 
د�ل الباحثني يف جامعة األخوين، إذن جامعة مغربية، مقنا بواحد اOراسة 
ومقنا بواحد املرشوع أويل د�ل مرشوع قانون حملاربة التسول ¢حرتايف، 

رتاتيجية مع الرتكزي عىل وهنا ظنينا بأنه البد من إعادة توجيه هاذ اإلس
األدوار اQتلفة اليل يه البد القيام هبا من أجل بلورة هذه اإلسرتاتيجية ألنه 
اإلسرتاتيجية مايش د�ل وزارة التمنية لوحدها، بل يه إسرتاتيجية د�ل 
وزارة التمنية ¢ج�عية واألرسة والتضامن ووزارة العدل ووزارة اOاخلية، 

د�ل حماربة الشـباكت، واجلانب األمين هو البد أنه وزارة  وقلنا بأنه اجلانب
  . اOاخلية تلعب فيه واحد اOور أمه، كذø وزارة العدل

و�لتايل، احنا طلبنا �ش يكون واحد التقيمي أو التقومي د�ل هاذ 
اإلسرتاتيجية الوطنية �لرتكزي عىل األدوار اQتلفة اليل خص لك واحد يقوم 

  .هو اجلانب األول د�ل مراجعة اإلطار القانوين إذن، هذا. هبا
كام ذكرتيو ألنه املغاربة كرماء، . اجلانب الثاين هو اجلانب د�ل التحسيس

كيبغيو يعطيو، وهذا من الفضائل اليل خصنا حنافظو عليه وحنافظو عىل 
بقاء املغاربة عىل روح التضامن اليل يه موجودة عندمه، ولكن تكون هاذ 

ن موجه بطريقة عقالنية حنو املؤسسات د�ل الرعاية روح التضام
¢ج�عية وميكونش عشوايئ وميتعطاش يف الشارع للناس اليل ال نعرف 
واش فعال هام فقراء وكيسـتحقوا هاذ التضامن أو واش هام فعال فقط 

  . كريوجوا شـباكت د�ل التسول
اكن من  إذن، هاذ املسأ� التحسيسـية در� فهيا وصالت إشهارية اليل

املفروض أهنا تُبث عىل الشاشة، ولكن الظروف السـياسـية مسهالتش أننا 
خنرجو هباذ الوصالت ألنه اكنت الفرتة د�ل ما قبل ¢نتخا�ت، اكنت 
الفرتة د�ل الربيع العريب واكنت ظروف أخرى اليل جعلت أنه ماكنتش 

حسيسـية، ظروف عادية �ش ميكن لنا فعال نقومو هباذ الوصالت يعين الت 
  .ولكن ها يه موجودة يف الوزارة

أنه احلكومة املقبY غادي ميكن لها فعال تبث هاذ  -إن شاء هللا-أمتىن 
الوصالت التحسيسـية اليل فهيا اجلانب أنه اإلنسان الفقري ممكن أنه يتوجه 

ر لìخل وممكن أنه يعمتد عىل اCهود د�لو وعىل دلواحد النشاط اليل هو م
اOو� اليل هو موجود من أجل أنه يرحب احلياة د�لو بطريقة اليل اOمع د�ل 

يه كتحفظ الكرامة د�لو ألنه احنا ميل تنقولو أنه هاذ الظاهرة مقلقة، 
مقلقة أوال اجتاه ذاك الناس اليل كيتعاطاو للتسول ألنه هذا مس �لكرامة 

  .سـيةد�هلم وكذø مقلقة من الناحية ¢قتصادية ومن الناحية السـيا
إذن، ثالثة جوانب، هو أوال التحسيس، 3نيا املراجعة د�ل القانون، 
و3لثا إعادة التقيمي وتقومي د�ل اإلسرتاتيجية الوطنية د�ل حماربة التسول، 
وكنظن بأنه إىل اكنوا املغاربة واعيني وسدوا شوية يعين ذاك الروبيين د�ل 

أو بطريقة عشوائية ويوÂوا أهنم يعطيو الفلوس من الزجاجة د�ل السـيارة 
هاذ التضامن د�هلم ملؤسسات الرعاية ¢ج�عية أو لألرس اليل يه 
معوزة، واليل يه كتكون معروفة ولكن أحيا� مكرتضاش متد يدهيا وكتبقى 
يعين يف وضعية صعبة ويه كتبقى يف املزنل د�لها ويكون هاذ التضامن 

مي واملبادئ د�لنا اليل يه مربيني يوصل أكرث وجيعل أننا نكونو أوفياء للق
  .علهيا لك املغاربة واملغربيات

  .وشكرا جزيال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اآلن اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضيل . شكرا السـيدة الوزيرة
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  .السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزويميميميم
 لك شكرا السـيدة الوزيرة عىل لك اجلهود اليت قدممت وعىل

 øسـتطالعات اليت مقمت هبا وعىل لك ما قدممت يف هذا اجلانب، كذ¢
نشكر املؤسسات الرائدة يف ميدان التضامن �ملغرب ألهنا لعبت دورا 
طالئعيا وخففت فعال من هذه اآلفة، ولكن يف احلقيقة لن أعلق، فالتعليق 

  .سيبقى معلقا إىل جميء احلكومة املقبY إن شاء هللا

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار التعقيب، إذا اكن يش تعقيب. شكرا

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية ¢جية ¢جية ¢جية ¢ج����عية واألعية واألعية واألعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
فعال كنمتىن أنه فعال احلكومة املقبY إن شاء هللا غادي تسـمتر يف إطار 

  نلعبو لكنا¢سـمترارية د�ل هاذ املعاجلة د�ل هاذ امللفات، وأمتىن كذø أنه 

دور د�ل حتسيس اCمتع د�لنا من أجل إعادة التوجيه د�ل هاذ التضامن  
  .د�لنا بطريقة أفضل
  .وشكرا جزيال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة والسـيدات والسادة املستشارين عىل مسامهتمك 

  .يف هاته اجللسة
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


