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        444455558888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 25  (1434 صفر 10 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابعاخلليفة  ،ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبداالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 احلادية عرشةابتداء من الساLة ، دقFقة ست عرشةساعتان و : التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  . العرش�ن صباPاواOقFقة 

الرشوع يف مYاقشة الفرق واCموLات النيابية ملشاريع  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل
`لس:نة املالية  115.12قانون املالية رمق  رشوعاملتضمنة مب  املزيانيات الفرعية

2013.  

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

        ::::�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئBس اجللسة�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئBس اجللسة�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئBس اجللسة�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئBس اجللسةاملس املس املس املس 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  .نعلن عن افnتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص جملس املس�شار�ن هذه اجللسة لتدsالت الفرق الربملانية 

  .ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدsل يف اخnصاص لك جلنة واCموLات
�وال، املزيانيات الفرعية اليت تدsل يف اخnصاصات جلنة التعلمي ٔ

  .والشؤون الثقافFة و�ج�عية
  .تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ون،الس:يدات والسادة املس�شار 

  الس:يد الرئBس،
كنا �متىن ٔ�نه �كون معنا وز�ر املالية، Uٔن البارPة، sالل Vلسة 

مكرر، بعدما در� نقطة نظام  10البارPة مل يدرج واPد التعديل د�ل املادة 
البارح، اكن الس:يد الرئBس اليس فضييل قال لنا ٔ�ودي هاذ التعديل هذا 

، وإالخوان رامه اكنوا مسعوا �دا ٕان شاء هللا �ادي �كون يف اجلزء الثاين
امسح يل �مكل �، احYا دا� �ادي �س�لو هاذ املسائل �ش .. الرد د�ل

  ..¢س�ل Lىل

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .الس:يد الرئBس، هللا خيليك، نقط النظام يف ال�س:يري د�ل اجللسة

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
  .وراه ال�س:يري د�ل اجللسة

        ::::ةةةةالس:يد رئBس اجللسالس:يد رئBس اجللسالس:يد رئBس اجللسالس:يد رئBس اجللس
راه ما عندها Lالقة، ما عندهاش، هاذ اليش د�ل البارح اجلزء . ال

  .اUٔول، راه داز البارح

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
  .هذا هو إالشاكل دا� ا`يل مطروح، هذا هو إالشاكل

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .ياله تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
عنده Lالقة وال ما عندوش؟ و�ادي �سول إالخوان واش هاذ اليش 

  عندو Lالقة وال ما عندوش؟

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  واش يف اجلزء اUٔول؟

  .الس:يد الرئBس، ياله تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
راه مايش ٕا�سان ا`يل ما تنعرفش  �ٓش تنقول، هللا �كرث sريك، ودا� 

ٓ . وا ما عندو Lالقة �لتصويت.. ما فهم�ش �صاحيب، sليين،  sليين �مكل 
  .ؤ�� يف الربملان  97مايش يش واPد ا`يل ما تيعرفش، راه من 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .تفضل هللا خيليك، قول �ٓش عندك وصايف، ما اك�ن وقت

        ::::املس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ادر)س الرايض
مكرر، والرسا³ ا`يل  10هاذ التعديل، الس:يد الرئBس، قلت � املادة 

ٕاذن اك�ن خط·ٔ وهاذ اخلط·ٔ ¶يفاش �ادي . ها يه Lىل الرئاسة حتالتاكنت 
تد�روا ¸؟ Uٔن هاذ التعديل البارح ما دازش، وإالخوان ها هام اكينني، 
خبصوص ذاك اليش د�ل إالعفاء د�ل الفالPة من ديون ماء السقى، 
¶يفاش �ادي تد�روا لهاذ إالشاكل دا� ا`يل مطروح؟ ها الرسا³ ا`يل 

�رسلنا لمكٔ.  
ارح ا`يل اكن مرتٔ�س قال � ٔ�ودي �دا �ادي ميكن لمك الرئBس الب

دا� احYا يف Pرية من . تقدموا هاذ التعديالت، قالها يل وقالها لÀٔخ ب¾شامش
�مر�، ابغيتو� �ٓش قال واPد ندوزو هاذ التعديل واsا يه �ري هرضة ٔ
ونعاودو التصويت، الوزاراء ما Pارضي¾ش �ش جياوبوا، هاذ اليش ا`يل 

L هختلطواFه ما عرف�ش ¶يفاش �ادي ند�ر فFالعرارم ف ��  .يل ٔ
  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .نقطة نظام؟ تفضل. شكرا
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        ::::املس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييل
  .شكرا الس:يد الرئBس

مبا ٔ�ن اUٔخ الرئBس احملرتم ذ¶ر السمية د�يل وذ¶ر الرئاسة، بغيت نذ¶ر 
س اليت تنص Lىل ٔ�نه مجيع التعديالت مبقnضيات القانون اOاsيل `لم�ل

فع يف ش·ٔهنا تقر�ر ٕاىل رت ي¶ جيب ٔ�ن تقدم ٔ�مام ا`لجنة املالية، وٕاذا قÇلت 
  . اجللسة العامة، ويتداول فهيا وÎزىك ٔ�و Îرفض من طرف اCلس

التعديل ا`يل ٔ�شار ¸ اUٔخ، الرئاسة مل تتوصل به ومل تناقشه ومل يÑت 
صادق Lىل اجلزء املتعلق �ملداخFل البارPة،  ومبا ٔ�ن اCلس قد. فFه اCلس

  .نعترب ب·ٔن اUٔمر قد ا�هتÓى
ٕاذا وقع ٕاغفال Lىل تعديل ما، فاحYا مل نتوصل به، و�ادي تلقاو يف 
امللف د�ل الرئاسة مجيع التعديالت املقدمة من طرف مجيع الفرق ومت 

تحمل ٕاذا مت إالغفال من طرف فريق، مل يبعث به `لرئاسة  فF . البت فهيا
  . مسؤوليته
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  ..هللا خيليك، اليس الرايض، راه قلت � ٔ�ن املوضوع. شكرا

        :  :  :  :  املس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايض
�شكر الس:يد رئBس اجللسة احملرتم ٔ ��ٕاذا مسحمت، الس:يد الرئBس، ٔ

�قول راه اك�ن ٕاغفال ؤ�متىن من إالخوانٔ ��  ..بعدما قال ٕاذا اك�ن ٕاغفال، ٔ

        ::::الس:يد  رئBس اجللسةالس:يد  رئBس اجللسةالس:يد  رئBس اجللسةالس:يد  رئBس اجللسة
  . شكرا

اUٓن اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية لتقدمي 
تفضل الس:يد . تقر�ر ا`لجنة، حول املزيانيات اليت تدsل يف اخnصاصاهتا

  .املقرر

        ::::املس�شار الس:يد عبد السالم ا`لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا`لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا`لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا`لبار
طفى الكرمي وLىل lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل النيب املص

�ٓ¸ وحصابته ٔ�مجعني.  
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ن،�ٕاخواين املس�شار 
�خوايت املس�شارات،ٔ  

)رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Lىل ٔ�نظارمك وLىل مسامعمك موجزا `لتقر�ر اâي 
�Lدته جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية، مبناس:بة دراس:هتا ملشاريع ٔ

ليت تدsل يف ٕاطار اخnصاصاهتا �رمس الس:نة املالية املزيانيات الفرعية ا
  :القطاLات التالية ، ويتعلق اUٔمر بــ2013

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFة؛ -

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصèة؛ -

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الثقافة؛ -

 ال�شغيل والتكو�ن املهين؛مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة   -

 قطاع التكو�ن املهين؛ -

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية؛ -

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة االتصال؛ -

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الش:باب والر�ضة؛ -

مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن  -
 اUٔطر؛

مرشوع املزيانية الفرعية `لمندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء  -
 BVش التحر�ر؛

مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية  -
  .�ج�عية

هذا، وقÇل التطرق ٕاىل ٔ�مه القضا� واملشالك اليت حظيت �ه�م �لغ 
sل هذه ا`لجنة، وsالل من طرف الس:يدات والسادة املس�شار�ن دا

دراس:هتا Cمل مشاريع املزيانيات الفرعية املندرVة مضن اخnصاصاهتا، 
�¢رشف يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �مسي اخلاص ونيابة عن اكفة الس:يدات ٔ
والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء ا`لجنة خبالص الشكر `لسادة الوزراء Lىل 

وٕايضاPات وبيا�ت  عروضهم القمية والشامï وLىل ما قدموه من رشوPات
�غنت النقاش واحلوار، واâي مت فFه تناول خمتلف القضا� املرتبطة هبذه ٔ

  .القطاLات السالفة اâ¶ر
كام ٔ�تقدم ٔ�يضا ب·ٔحر ال�شكرات والتقد�ر ٕاىل إالخوة ٔ�عضاء ا`لجنة 

رئBسها ولك من سامه يف ٕاجناز ٕاىل وإالخوة املوظفني، ٔ�عضاء جلنة التعلمي و 
  . هذا التقر�ر القمي هذا املرشوع ٔ�و

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه sالل دراسة هذه املشاريع املزيانيات، تبني 
lشلك ملموس مدى �رتباط الوثيق بني خمتلف القطاLات، وsاصة بني 

  .مYظومة الرتبية والتكو�ن
  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
  السادة الوزراء،

لفرعية �رمس ٕان الس:ياق العام اâي تندرج فFه مشاريع هذه املزيانيات ا
يندرج مضن تفعيل التوجهيات السامFة جلال³ املú  2013الس:نة املالية 

 2012غشت  20محمد السادس نرصه هللا، املس:توPاة من خطابه ليوم 
مبناس:بة ذ¶رى ثورة املú والشعب، واâي وضع فFه Vاللته املنظومة 

حFث يقول الرتبوية مرة ٔ�خرى يف صدارة اUٔولو�ت واUٔس:بقFات الوطنية، 
ال ي¾Çغي ٔ�ن تضمن فقط حق الولوج العادل واملنصف القامئ Lىل : "Vاللته

املساواة ٕاىل املدرسة واجلامعة مجليع ٔ�بنائنا، وٕامنا يتعني ٔ�ن ختوهلم ٔ�يضا احلق 
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يف �س:تفادة من تعلمي موفور اجلدوى واجلاذبية ومالمئ `لحياة اليت 
ب من تطو�ر ملاكهتم ت¾nظرمه، كام جيب ٔ�ن هتدف ٕاىل متكني الش:با

واس��ر طاقاهتم إالبداعية وÎمنية خشصيهتم `لهنوض بواجÇات املواطنة، يف 
مYاخ من الكرامة وÎاكفؤ الفرص، واملسامهة يف التمنية �قnصادية 

  .ا�هتÓى �م Vاللته" و�ج�عية والثقافFة
فعيل كام تزتامن هذه املشاريع مع 4ين س:نة يف الزمن احلكومة احلالية وت 

-2013خمطط العمل القطاعي اâي ٔ�Lدته هذه القطاLات احلكومFة `لفرتة 
  .، وذ� بناء Lىل تو�ات الرب�مج احلكويم2016

وهكذا، البد من مواصï اCهودات لتحقFق التمنية الشامï والرفع من 
مس:توى اخلدمات �ج�عية من ٔ�Vل Îرس:يخ س:ياسة القرب وتعميق 

لف القطاLات �ج�عية والعمل Lىل التزنيل التضامن Lىل صعيد خمت
السلمي `�س:تور وٕاقرار احلاكمة اجليدة يف ال�س:يري والتدبري وربط 
املسؤولية �حملاس:بة من ٔ�Vل التخفFف من Pدة البطا³ والفقر، مما 
)س:تدعي اختاذ ٕاجراءات جريئة وPامسة لتدارك اخلصاص املس�ل يف Lدد 

علمي والتكو�ن والصèة والش:باب والر�ضة من اCاالت، وخصوصا مهنا الت
  .وÎمنية اخلطاب والوعي اOيين واحلفاظ Lىل الهوية الوطنية املوPدة

ونظرا `لعناية و�ه�م املمتزي�ن ا`��ن يو�هيام صاحب اجلال³ محمد 
السادس نرصه هللا ملنظومة الرتبية والتكو�ن، فFجب العمل Lىل رضورة 

ح املنظومة التعلميية من ٔ�Vل بناء جممتع املعرفة من مواصï ¢رسيع وترية ٕاصال
sالل اس:تعادة ر�دة اجلامعة املغربية يف التكو�ن وإالشعاع والبحث العلمي 
وتوفري الرشوط الالزمة جلودته وحتسني حاكمة تدبري قطاع التعلمي العايل 

ت و¢شجيع التكو�ن يف اCاالت املتفènة ٔ�كرث مع خمتلف الفاLلني، من قطاLا
معومFة وغرف ومجعيات �نية وفرقاء اج�عيني ومYظامت �ري حكومFة 
ومقاوالت، و¢شجيع املتدربني بثقافة املقاو³ واحلرص Lىل حفاظ اجلامعة 
Lىل دورها يف جمال التمنية و�رش العمل واملعرفة والثقافة واملسامهة يف Îرس:يخ 

L ىل رفع �س:بة ا�متدرس الهوية املغربية �لك مكو�هتا وروافدها، وكذا العمل
ر املدريس وتعممي ولوج إالLالمFات ديف التعلمي �بتدايئ وختفFض �س:بة اله

يف املؤسسات املدرس:ية وتوجFه الطلبة حنو الشعب العلمية والتقYية 
ومالءمة مYظومة الرتبية والتكو�ن `لèاجFات والظروف اجلهوية وإالقلميية 

ن القFام مبختلف وظائفها الرتبوية واحمللية، ومتكني املؤسسة التعلميية م
وإالدارية واملالية و�ج�عية كذ�، وبلورة مجموLة من إالجراءات 
إالسرتاتيجية والعلمية الرامFة لتحقFق الفعالية والن�اLة الرضوريتني يف تدبري 

  .وحتفزي املوارد الÑرشية وتدبري ان�شارها وحر¶يهتا وتقوية قدراهتا وكفاءاهتا
د وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اUٔطر ٔ�ن ؤ�وحض الس:ي
�صبح )شلك حماك ٔ�ساس:يا وPاسام يف مسار  2013-2012املومس اجلامعي ٔ

ٕاصالح مYظومnنا الرتبوية، ويتو� حتصني املك�س:بات وموا�ة التèد�ت 
الكربى `لمنظومة، sاصة مهنا الضغط الكÇري `لطلب �ج�عي lسÑب 

لعدد Pاميل شهادة البالكور� `لس:نة الثالثة Lىل التوايل �رتفاع الكÇري 

واحلر¶ية اOامئة لسوق الشغل واليت ¢س:توجب التكFف املس:متر لتلبية 
  .احnياVات ومnطلبات اCمتع وÎمنية �قnصاد القامئ Lىل املعرفة

ويف هذا الصدد، ٔ�كد Lىل رضورة Îمثني البحث العلمي وتعز�ز الرشاكة 
ص، وذ� من sالل مواصï تعز�ز التقارب بني اجلامعة مع القطاع اخلا

وحميطها �قnصادي Lرب ش:بكيت �رش التكYولوجFا والهندسة الصناعية 
Oمع مشاريع البحث التمنوي و�بتاكر املنجزة  )INNOVACT( و�ر�مج

  .يف ٕاطار رشاكة بني املقاو³ ومؤسسات البحث
لتكو�ن املهين حىت Îكون كام يقnيض اUٔمر كذ� تعز�ز وÎكFيف قطاع ا

عروض التكو�ن ٔ�كرث مالءمة مع مجيع PاجFات �قnصاد الوطين يف 
 ïPة واخلدمات، وخصوصا مهنا اخلدمات املرLخمتلف فروع الصنا

  .والتكYولوجFات اجلديدة
ويف هذا الس:ياق، ٔ�وحض الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين، ٔ�نه 

لتكو�ن املهين توا�ه Lدة حتد�ت Lليه رمغ املك�س:بات احملققة، فٕان نظام ا
  :رفعها، ٔ�مهها

موا¶بة �سرتاتيجيات القطاعية واUٔوراش الهيلكية اليت ¢شهدها  -
 بالد� لالس:ت�ابة ملتطلباهتا من املوارد الÑرشية املؤهï؛

الطلب �ج�عي املزتايد من طرف الش:باب واملقاوالت Lىل  -
ري �ندماج املهين ويف ٕانعاش التكو�ن �عتباره Lامال Pاسام يف ¢س:ي

 .ال�شغيل واحلفاظ Lىل الشغل
ومت الت·ٔ¶يد كذ� يف هذا الصدد Lىل مالءمة ٔ�فضل `لتكو�ن مع 

  .مnطلبات سوق الشغل، وÎزويد املقاو³ خبرجيني ذوي �ارات معلية
وٕاذا اكن التعلمي والتكو�ن جبميع ٔ�نواLه ميثل ٕاPدى اUٔوراش الوطنية 

حلرص Lىل تفعيلها من ٔ�Vل بناء منوذج اج�عي دميقراطي، الكربى اليت يمت ا
فٕان لقطاع االتصال والثقافة والش:باب والر�ضة دور مماثل ملوا�ة 
التèد�ت الكربى اليت تتطلب من امجليع رفعها بعزم وثبات عن طريق 
املبادرات إالصالحFة العميقة، وذ� بتك.يف التواصل واحلوار اجلاد بني 

  .ت الفاïL يف اCمتعمجيع املؤسسا
ويف هذا الصدد، رصح السادة الوزراء املعنيون هبذه القطاLات ٔ�نه 
سBمت مواصï لك اCهودات اليت تبذلها حكومة صاحب اجلال³ املú محمد 
السادس، نرصه هللا، من ٔ�Vل تعز�ز الب¾Fة التحتية والثقافFة والر�ضية Lرب 

مFة ودور الثقافة ودور الش:باب ٕاجناز مؤسسات القرب، اكملكnبات العمو 
واملعاهد املوس:يقFة واملالعب السوس:يو ر�ضية ومعاجلة مشلكة الشغب 
�ملالعب من sالل ٕارشاك Lدد من الفعاليات القانونية واUٔمYية وإالLالمFة 

  .ملعاجلة الظاهرة مبقرتPات Lلمية ومقاربة مشولية
s كد السادة الوزراء من�الل عروضهم وLىل املس:توى �ج�عي، ٔ

Lىل ا�هنوض �لعمل �ج�عي وتوس:يع دا1رة اخلدمات �ج�عية املقدمة 
  .`لمواطنني يف ٕاطار هنج رشاكة مع مجعيات اUٔعامل �ج�عية
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وخبصوص جمال إالLالم، مت الت·ٔ¶يد Lىل رضورة الرفع من ٔ�داء القطب 
لعرض السمعي العمويم وا�هنوض �ٕالنتاج الوطين وتقوية تنافس:ية وÎاكملية ا

البرصي العمويم ومضاعفة اجلودة و�س:ت�ابة النتظارات املشاهد و¢شجيع 
اجلودة وتعز�ز ماكنة الثقافة اUٔمازيغية يف املشهد السمعي البرصي الوطين 
وتقوية الكفاءات الوطنية الفاïL يف جمال السمعي البرصي ل�شجيع إالنتاج 

عية `لقYوات الفضائية ومواصï الوطين وموا�ة حتد�ت التنافس:ية �ج�
العمل الرايم ٕاىل Îمنية قطاع الصèافة املكnوبة وت·ٔهيل املقاوالت الصèافFة 
والعمل Lىل عرص�هتا وحتيني إالطار القانوين املنظم ملامرسة �نة الصèافة، 
وكذ� العمل Lىل موا¶بة التطور التكYولو2 ومواصï اCهودات Oمع 

وضامن اس:مترارية ٕاشعاعها، وتعز�ز ماكنة املغرب كقïÇ إالنتاVات الس3Bئية 
  .لٕالنتاج الس3Bيئ العاملي

ويف هذا الس:ياق، ٔ�كد الس:يد وز�ر االتصال Lىل العمل من ٔ�Vل 
اخنراط إالLالم العمويم يف تزنيل اOس:تور واحلاكمة اجليدة، وربط 

البرصي،  املسؤولية �حملاس:بة، وتعز�ز دور الهيئة العليا لالتصال السمعي
�عتبارها الهيئة الوحFدة ا5ول لها مراقÇة اPرتام مقnضيات دفاÎر 

  .التحمالت
وال شك ٔ�ن قطاع الصèة يعترب حقا من احلقوق اUٔساس:ية لٕال�سان، 
�سايس Oس:تور املنظمة ٔ �sاصة بعد تعز�ز هذا احلق والنص Lليه مكبدٔ

ح احلق يف العاملية `لصèة، واâي مت العمل به يف املغرب، حFث ٔ�صب
الصèة من املبادئ اليت ÎرÎكز Lلهيا لك الس:ياسات الصحية اليت يمت 
تنفFذها من طرف احلكومة، �عتباره رافعة ٔ�ساس:ية `لتمنية �ج�عية 

  .ومدsال رئBس:يا من مداsل حقوق إال�سان وصون ¶رامة املواطن املغريب
يف  زارةويف هذا إالطار، ٔ�Lلن الس:يد وز�ر الصèة ٔ�ن اسرتاتيجية الو 

Îروم ٕاLادة الثقة `لمواطن يف مYظومnه الصحية من sالل ٕاعامل  2016ٔ�فق 
املقاربة املرÎكزة Lىل حقوق إال�سان واع�د مقاربة ¢شار¶ية مع اكفة 
. املتدsلني `لت·ٔسBس لقواLد احلوار إالجيايب حول مس:تقÇل قطاع الصèة

ن ٔ�هداف وكذ� ذ¶ر الس:يد الوز�ر مبا يتضمنه الرب�مج احلكويم م
  :ؤ�ولو�ت هتم قطاع الصèة، sاصة

تعممي نظام املساLدة الطبية âوي اsOل احملدود وحتسني الولوجFات  -
 `ل9دمات الصحية؛

الرفع من �نتاجFة هبدف حتسني املؤرشات الصحية وختفFض Lدد  -
 الوفFات، sاصة يف صفوف اUٔطفال وا�Uٔات احلوامل؛

 ف: خيص توزيع املوارد الÑرشية؛العمل Lىل تقليص الفوارق اCالية  -

وضع مYظومة `ليقظة الصحية ملوا�ة خماطر اUٔوبئة واUٔمراض  -
السارية وحتسني التكفل �Uٔمراض املزمYة، مع ٕاعطاء اUٔولوية `لف;ات ذات 

 .�حnياVات اخلاصة
وسعيا ٕاىل Îرس:يخ احلاكمة اجليدة يف تدبري الش·ٔن الصحي وموا¶بة 

علت الوزارة من تطبيق اجلهوية ٔ�داة `لحاكمة س:ياسة Lدم ا�متركز، ج
مد�رية �وية `لصèة، مع حتديد  16اجليدة، حFث �درت ٕاىل sلق 

املسؤوليات املنوطة هبا ومراجعة اخnصاصات املصاحل اخلارجFة وÎزويدها 
�ملوارد الالزمة ملبارشة �ا�ا، كام قامت ٔ�يضا خبلق املس:تودLات اجلهوية 

  .لÀٔدوية
ع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية، فقد مت وخبصوص قطا

اس:تحضاره من طرف السادة املس�شار�ن يف لك القطاLات اليت مت 
تدارسها، مؤكد�ن Lىل رضورة معاجلة لك �خnالالت �ج�عية، اكلفقر 
وا�هتمBش والعوز والفوارق املب¾Fة Lىل النوع �ج�عي، وكذا العمل Lىل 

يش بعض الظواهر �ج�عية =ظاهرة ¢شغيل اUٔطفال وظاهرة احلد من تف
ال�سول، والعمل Lىل ٕادماج اUٔش9اص ذوي �حnياVات اخلاصة وÎرس:يخ 
املرشوع الوطين ا�منوذ2 املبين Lىل حقوق إال�سان، و¢رسيع وترية التمنية 

  .الÑرشية العاد³ واOامئة
اليت جتعل  وهكذا، لوحظ ٔ�ن الس:ياسة �ج�عية الناجعة يه

احnياVات الشعب املغريب يف مركز صنع الس:ياس:يات احلكومFة، وب·ٔهنا 
كفïF بتحقFق ال�سك �ج�عي و�س:تقرار الس:يايس، ويه ر¶ن ٔ�سايس 

  .Uٔي ٕاسرتاتيجية ٕامنائية وطنية
ويف هذا إالطار، متت اOعوة ٕاىل مواصï إالصالPات الكربى اليت قام 

Uٔساس اCال ال�رشيعي واحلقويق اâي ٔ�فرز هبا املغرب، واليت مهت �
مدونة الشغل ومدونة اUٔرسة وقانون اجل¾س:ية و�خنراط يف اUٔوراش 
املفnوPة اOامعة `لعمل واخلدمة �ج�عية كرب�مج املساLدة الطبية 

"RAMED1 " صندوق دمع "وتفعيل صندوق التاكفل العائيل واس��ر
 لٕالخÇار والتحسBس من ٔ�Vل تطبيق وتقدمي اOمع "ال�سك �ج�عي

  .مدونة اUٔرسة ل�سهيل ولوج ال¾ساء ٕاىل sدمات العدا³
وف: يتعلق بقطاع املقاومة ؤ�عضاء BVش التحر�ر، مت التنويه �ملنجزات 

، حFث اس:ت·Dٔر �ه�م 2012احملققة يف هذا القطاع sالل الس:نة اجلارية 
مسار التمنية الشامï واملس:تدامة مبواصï ت·ٔهيل القطاع و�رتقاء به ٕاىل 

وٕانعاش وٕاخصاب اâا¶رة التارخيية الوطنية واحمللية وحتسني اUٔوضاع املادية 
و�ج�عية واUٔحوال الصحية واملعBش:ية `لمنمتني Uٔرسة املقاومة وBVش 
التحر�ر وٕاشاLة القمي املثىل `لوطنية احلقة واملواطنة إالجيابية وحتسني 

  .ة لٕالدارة وتعز�ز مYظومهتا ال�رشيعيةالقدرات التدبريي
  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
  احلضور الكرمي،

ٕان تنايم الوعي بقضا� اUٔمة وحرص املواطنني املزتايد Lىل املشاركة يف 
جتس:يد اUٔمل يف بناء مغرب مYفnح وقوي سامه يف تذليل الصعاب وتقليص 

س:تدامة اليت املسافات اليت تضعها إالماك�ت ٔ�مام حتقFق فرص التمنية امل 
نصبو ٕا�هيا مجيعا، وقد جتسد ذ� يف ٕارصار بالد� Lىل امليض قدما يف 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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جتس:يد قمي اCمتع اOميقراطي احلدايث وÎكر)س مÇادئ حقوق إال�سان وقمي 
التعددية وÎاكفؤ الفرص وٕاقرار املساواة بني املغاربة ٔ�مام القانون وكذا ا�متتع 

  .بنفس احلقوق والواجÇات
لرفع من مردودية هذه القطاLات، تتطلب ٕارادة قوية وهكذا، فٕان ا

وحقFقFة وحوار Vاد بني مجيع الفاLلني، من ٔ�حزاب س:ياس:ية وحكومة 
وجممتع مدين، من ٔ�Vل وضع Pد للك إال¶راهات واملعوقات اليت تعرتض 

  .مسرية التèديث اOميقراطي
  ٕاخواين، ٔ�خوايت،

حصيï �مة ووازنة  رمغ وجود بعض إال¶راهات املادية والÑرشية، اكنت
يف ش:ىت جماالت معل وتدsل هذه القطاLات، و¢شلك Pافزا لهذه 
القطاLات ملواصï تنفFذ وتفعيل �رامج العمل املسطرة ؤ�وراش إالصالح 
املفnوPة بنفس العزم وإالرادة و�روح املبادرة والتدبري العقالين لٕالماكنيات 

  .املتاPة للك هذه القطاLات
تؤدي هذه إالصالPات واملبادرات املتواصï ؤ�ملنا ¶بري يف ٔ�ن 

واملنجزات الطموPة ٕاىل حتقFق قفزة نوعية ليك ت�Çؤ� بالد� مصاف اOول 
  .املتقدمة

ويف هذا الصدد، مت اس:تحضار البعد اجلهوي بقوة، كام Lرب عنه 
صاحب اجلال³ املú محمد السادس نرصه هللا يف ٔ�كرث من مYاس:بة، من 

د `لجهوية املوسعة، �عتباره ٕاصالPا هيلكيا معيقا ٔ�Vل بلورة مYظور Vدي
قصد Îرس:يخ احلاكمة احمللية اجليدة وتعز�ز س:ياسة القرب من املواطنني 

  .وتفعيل التمنية املندجمة اقnصاد� واج�عيا وثقافFا
ويف اخلتام، انتقلت ا`لجنة ٕاىل التصويت Lىل مجيع مشاريع املزيانيات 

اخnصاصها، حFث حظيت مجيع املزيانيات الفرعية اليت تدsل يف ٕاطار 
  :الفرعية �لن��Fة التالية

  ؛7= املوافقــون
  ؛2= املعارضـون
  .1= املمتنعــون 

�س:تYHاء املزيانية الفرعية لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFة، فاكنت 
  :الن��Fة اكلتايل

 ؛7= املوافقــون 
 ؛1= املعارضـون
 .2= املمتنعــون

  .مك، ؤ�س�سمحمك، والسالم Lليمك ورمحة هللاشكرا Lىل اس:�ع

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املقرر

اللكمة اUٓن لفريق اUٔصا³ . واUٓن ن¾nقل ٕاىل مداsالت الفرق الربملانية
  .تفضل .واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اUٔنصاري
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الزمFالت والزمالء،
اء لقد كنا نطالب ب·ٔن �كون هناك تدsل يف الشق يف ندوة الرؤس

الس:يايس والشق املتعلق �`ل�ان، ولكن ارت·ٔى السادة رؤساء الفرق ٔ�ن 
حصته يف  ذهناك من اس�Yف. احلصة ا5صصة للك فريق )س:تعملها كام ٔ�راد

التدsل الس:يايس، ومل يبق ¸ ٕاال الزنر القليل، ولكن هناك بعض الفرق 
يع اâي اقرتح من طرف مكnب اCلس، فالفريق اليت الزتمت �لتوز

  .دقFقة، وهو يرص Lىل التدsل �40س:تقاليل مازال Oيه 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  الس:يد الرئBس،

، راه )le chrono(احYا ياله ابدينا اكع، باليت راه �ادي �كون 
ال ٔ� س:يدي، ا`يل ابقى لو يش .. sدام، من البداية راه �ادي خيدم التوقFت

قFت، راه اتفقYا Lىل التوقFت يف ندوة الرؤساء، ا`يل عندو يش راه �ادي تو 
  .احشال �يق ¸ (l’écran)يف  تبان ¸

  .تفضل الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمس
 .شكرا الس:يد الرئBس

lسم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد U وPده، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف 
 .نياملرسل

 السادة الوزراء،
 الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

)رشفين �مس اUٔصا³ واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة `لمسامهة يف مYاقشة 
املزيانيات الفرعية اليت تدsل مضن اخnصاص جلنة التعلمي والشؤون 

 .�ج�عية والثقافFة
    ::::قطاع وزارة الرتبية الوطنيةقطاع وزارة الرتبية الوطنيةقطاع وزارة الرتبية الوطنيةقطاع وزارة الرتبية الوطنية        - - - - 

بية والتكو�ن وتعممي احلق يف ا�متدرس، يعترب ٔ�Pد ٕان ا�هنوض مب�ال الرت 
املداsل اUٔساس:ية لتحقFق التمنية املس:تدامة اليت ¶رسها ٕاLالن اUٔلفFة لهيئة 
اUٔمم املتèدة ٕاكPدى اUٔولو�ت اخلاضعة لتعاقد ٔ�ممي، يتÑىن حق لك ٔ�طفال 

Uٔصاâ ³ا، فٕاننا يف فريق ا. العامل يف ا�متدرس وÎاكفؤ الفرص وجودة الرتبية
واملعارصة ندعو ٕاىل التصدي �لك حزم مجليع العراقFل اليت حتول دون حتقFق 
ٕاصالPات بناءة لنظامYا التعلميي، وٕاال س:تظل جمهودات اOو³ وطاقاهتا 
¢س:تزنف يف ٔ�مناط عقمية من التعلمي مبا ينذر جبعل رصيد� الÑرشي س:يكون 

 .Lائقا `لتمنية بدل ٔ�ن �كون رافعة لها
يف فريق اUٔصا³ واملعارصة، �رى ٔ�نه من املفFد ٕادماج التعلمي وٕاذا كنا، 

يف حميطه اخلار2، فٕان هذا احمليط بدوره يف PاVة ماسة ٕاىل ت·ٔهيل من 
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نوع sاص، يnÑدئ من رضورة احnواء معضï اUٔمFة ومواصï جمهود تعممي 
التعلمي يف البوادي واUٔر�ف وÎكر)س اCانية يف ٔ�وساط املمتدرسني 

ني الولوج ٕاىل املدارس لتدارك النقص املس�ل يف �سب ا�متدرس وحتس
ر املدريس ومعاجلة مشلكة �كتظاظ اليت Îرهن دواحnواء ظاهرة اله

مس:تقÇل معلية التكو�ن �رمهتا، وٕاقرار تدابري حتفزيية حتسن من ٕاقÇال 
العنرص الÑرشي Lىل �ش:تغال يف املناطق النائية واملهمشة، sاصة يف 

ؤ�رسل " مدارس الن�اح"¢س:توقفYا هنا جتربة . �ف واملدارشٔ�قىص اUٔر
رسا³ `لس:يد وز�ر الرتبية الوطنية وما وصلناه يف ٕاطار س:ياسة القرب 
وهنجها يف بعض القرى وVد� ٔ�ن هناك تالمFذ، الس:يد الوز�ر احملرتم، 

، ٕاهنا لنتاجئ غريبة 0,58السادة الوزراء، ينجحون مبعدالت ال تتعدى 
�ن تتدsلوا حلل هذا إالشاكل ومراجعة  -=حكومة  -ليمك وL  !�لفعلٔ

مYظومة التعلمي ومع اPرتام مقررات جمالس التدبري، وتوجFه مذ¶رة ٕاىل 
السادة املناديب ومد�ري اUٔاكدمييات الPرتام قرارات جمالس التدبري Uٔن 

  . هاذيك جمالس التدبري مهنا ا`يل ¶يعرفوا القضا� واخلبا� د�ل القطاع
جمالس هاذ Vه رسا³ ٕاىل السادة رؤساء امجلاLات حلضور ٔ�شغال ؤ�و 

التدبري حىت يطلعوا Lىل املشالك احلقFقFة `لتعلمي، وٕان ما وصلنا ٕاليه يعترب 
جرمية يف حق مس:تقÇل البالد وLىل احلكومة ٔ�ن Îمتعن وتقف حلظة 

 . لتصحيح الوضع وÎرد �عتبار والكرامة `لمواطنني
    ....علمي العايل وÎكو�ن اUٔطر والبحث العلميعلمي العايل وÎكو�ن اUٔطر والبحث العلميعلمي العايل وÎكو�ن اUٔطر والبحث العلميعلمي العايل وÎكو�ن اUٔطر والبحث العلميالتالتالتالت: : : : احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين    - - - - 

يف هذا الصدد، ندعو ٕاىل ٔ�ن تلعب اجلامعات واملراكز واملعاهد العليا 
دورها اكمال يف Îكو�ن ودمع وت·ٔهيل الطاقات والكفاءات الÑرشية وندعو 
كذ� ٕاىل انفnاح اجلامعة Lىل حميطها اخلار2 يف ٕاطار عقد رشااكت 

ن ٕاجراء تدار�هبم والقFام ببحو\م امليدانية من واتفاقFات، متكن الطلبة م
�Vل توطيد Lالقات التواصل مع Lامل الشغل وتبادل الز�رات إالLالمFة ٔ
و�س:تطالعية، وكذا عقد لقاءات �وية مع خمتلف الفاLلني Oراسة 

 .خصوصيات احمليط وطرق Îمنيته
ة لن ني·ٔس ف: خيص البحث العلمي، فٕاننا يف فريق اUٔصا³ واملعارص ٔ�ما 

�بدا من مطالبة احلكومة �لوفاء �لزتاماهتا املسطرة يف �ر�جمها احلكويم ٔ
والرامFة ٕاىل اس:تكامل تنظمي وهيلكة البحث العلمي وبدمع الصندوق الوطين 
`لبحث العلمي والتمنية التكYولوجFة �ملوارد املالية الرضورية وتعبئة وÎمثني 

ع القطاع اخلاص وٕاجياد اUٓليات واحلوافز املوارد الÑرشية وÎمنية الرشاكة م
اليت ¢شجع القطاع اخلاص Lىل املسامهة يف متويل مشاريع البحث العلمي 
وتعز�ز التعاون اOويل وsلق رشااكت مع اOول الصاLدة، وsاصة يف 
مFاد�ن التكYولوجFات احلديثة، ورضورة الرفع من املزيانية ا5صصة �لبحث 

 .من الناجت اOاsيل اخلام% 1بة العلمي من ٔ�Vل بلوغ �س: 
        قطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةقطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةقطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةقطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية    ::::4لثا4لثا4لثا4لثا    - - - - 

ٕان املت�Çع `لش·ٔن الوطين )س:تغرب لطريقة التعاطي مع مقاربة النوع 
ويالحظ الرتاجعات اليت )شهدها ملف املصاحلة مع حقوق ال¾ساء 

Yاهضة العنف ضد قFة يف التعامل مع ملف م ن واملراو�ات احلكومFة والت 
ال¾ساء، فا5طط ال�رشيعي �رتب هذا امللف يف ٔ�سفل اه�ماته، حبيث ٔ�ن 
اجلهة املرشفة Lليه يف خشص الس:يد وز�ر العدل واحلر�ت يقر بعدم 
 úريه وال متsٔ·و¸ وال تÇي )س:تحيل قâمر اUٔراهنية هذا املرشوع، ا

 .احلكومة سلطة ٕاقÇاره
ومFة بعيدة عن التوظيف احلزيب لقد Pان الوقت لوضع س:ياسات مع
  . واملذهيب وإاليديولو2 داsل هذه الوزارة

لقد الزتمت بالد� �لعديد من املواثيق Lىل مس:توى املنظومة إالLالمFة 
اOولية، يف وقت ظل ٕاLالمYا العمويم واخلصويص يقدم صورة منطية حتط 

 .ن املرٔ�ةمن ماكنة املرٔ�ة داsل اCمتع وÎكرس تú الصورة السلبية ع
��ن هو امليثاق الوطين لتحسني صورة املرٔ�ة يف إالLالم، واâي صدر ٔ

س:نوات؟ ملاذا مل يمت تفعيc؟ ماذا تقدم الس:ياسة احلكومFة يف  7مYذ حوايل 
 جمال حتسني صورة املرٔ�ة املغربية Lىل املس:توى اOويل؟

        قطاع االتصالقطاع االتصالقطاع االتصالقطاع االتصال    ::::رابعارابعارابعارابعا    - - - - 
صال ملا ¸ من ٔ�دوار داsل �لنظر حلساس:ية ؤ�مهية حقل إالLالم واالت

اCمتع، فٕاننا ن�ساءل ٕاىل ٔ�ي Pد )سا�ر قطاع إالLالم واالتصال التèد�ت 
 �ج�عية والس:ياس:ية و�قnصادية والثقافFة اليت تعرفها بالد�؟

ٕان ا`لحظة الس:ياس:ية اليت نعBشها اليوم موسومة �ك.ري من احلساس:ية، 
ني بعيدا عن لك املزايدات ¢س:تدعي فnح نقاش معمق مع اكفة املتدsل

الس:ياسوية الضيقة من ٔ�Vل ا�هنوض هبذا القطاع ليضطلع بدوره اكمال يف 
موا¶بة ودمع اOينامFة التمنوية الس:ياس:ية واOميقراطية اليت ¢شهدها بالد� 

  . وجماهبة التèد�ت الكربى املرتبطة �ملصاحل العليا لبالد�
اخلطري حلرية التعبري واحلق يف  كام ٔ�ننا نت·ٔسف Lىل التضييق والتدهور

الوصول ٕاىل مصادر اخلرب الرايم ٕاىل تلجمي اUٔصوات احلرة اليت تصدح 
 .�حلقFقة، وتفضح مافFا الفساد

    قطاع الش:بÇBة والر�ضةقطاع الش:بÇBة والر�ضةقطاع الش:بÇBة والر�ضةقطاع الش:بÇBة والر�ضة    ::::sامساsامساsامساsامسا    - - - - 
ٕان الس:ياسة احلكومFة يف هذا امليدان تفnقد ٕاىل رؤية واحضة  5تلف 

ابنا ٔ�مهية قصوى وال Îراعي التطور املتطلبات و�نتظارات اليت يعطهيا ش:ب
 -املس:متر اâي تعرفه هذه الف;ة يف املياد�ن �قnصادية و�ج�عية، Uٔنه 

يف فريق اUٔصا³ واملعارصة نعترب جناح ٔ�ي س:ياسة يف هذا اCال  - يف نظر� 
يقnيض ¢شخيصا حقFقFا ودقFقا لوضعية الف;ات املس:هتدفة واملشالك اليت 

معرفة انتظاراهتا وPاجFاهتا املزتايدة وحتديد اUٔولو�ت  تعاين مهنا وكذا
والتدابري الكفïF بت·ٔطريها ومساLدهتا Lىل اس:تغالل إالماك�ت واملواهب 

 . اليت Îزخر هبا وتوجهيها الو�ة الصحيèة اليت تعود �لنفع Lلهيا وLىل بالد�
لك البعد  ٔ�ما ف: خيص ف;ة الش:باب �لعامل القروي، فٕاهنا مغيبة وبعيدة

وال ¢س:تفFد من الربامج الثقافFة والر�ضية والرتفهيية، وهو ما �كرس العز³ 
اليت ظلت تعاين مهنا املناطق القروية والنائية وساكنهتا وLدم اس:تفادهتا 

  .�لشلك املطلوب من اCهود التمنوي لبالد�
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يت ٕان الر�ضة الوطنية تقnيض اه�ما sاصا، وجيب ٕاعطاؤها املاكنة ال
¢س:تحقها داsل اCمتع، والقFام ٕ�صالح )س�هنض العزامئ من ٔ�Vل اس�;صال 
مواطن الضعف والت·ٔخر يف ر�ضتنا الوطنية ويؤسس لعالقة Pداثية 
وممارسة يومFة تدفع ٕاىل التقدم والريق، الس:: يف ظل هذه املرïP املفصلية 

ها والقدرة Lىل والصعبة اليت جتتازها وحماو³ ختطي اUٔزمة املتعلقة بوجود
 .�س:مترار ك¾شاط مnطور وsالق

    ::::قطاع وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFةقطاع وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFةقطاع وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFةقطاع وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمFة    - - - - 
ٕاننا يف فريق اUٔصا³ واملعارصة نتطلع ٕاىل املزيد من العمل اOؤوب 
ٕالحراز املزيد من الن�اح والتقدم يف ٕاطار معلية ٕاصالح وت·ٔهيل احلقل 

اردة يف اخلطاب املليك السايم اOيين تنفFذا `لتعل:ت امللكFة السامFة الو 
من  2004ٔ��ريل  30املؤسس لٕالسرتاتيجية اجلديدة يف هذا اCال بتارخي 

sالل احلرص Lىل دمع اخلطاب اOيين املعتدل وحماربة ظاهرة إالفnاء 
العشوايئ وحماربة توظيف ا�Oن Uٔغراض ومصاحل دنيوية وٕاحFاء الفكر 

ين القامئ Lىل �جهتاد املقاصدي املبين اOيين وتقوية التوعية وإالرشاد اOي
Lىل Vلب املصاحل ودرء املفاسد، مع مراLاة مnغريات الواقع و�لزتام ب·ٔصول 
ا�Oن إالساليم احلنيف، وكذ� من sالل تعز�ز ودمع دور مؤسسة 

 .العلامء
        قطاع وزارة الثقافةقطاع وزارة الثقافةقطاع وزارة الثقافةقطاع وزارة الثقافة    ::::سابعاسابعاسابعاسابعا    - - - - 

طة والتèديث ٕان الس:ياسة الثقافFة ي¾Çغي ٔ�ن تنخرط يف صريورة اOمقر 
اليت تعترب الرهان اUٔساس `لمغرب امل·ٔمول، متاش:يا مع فلسفة احلاكمة 
الس:ياس:ية اليت ٔ�Lلن عهنا الرب�مج احلكويم والتوVه اUٔمسى `لس:ياسة 
امللكFة الرش:يدة، ف·ٔي مضمون ثقايف `�ميقراطية؟ وهل هناك فعال تصور 

راطية واحلداثة؟ مث ٔ�ي ملس·³ٔ الثقافة والس:ياسة الثقافFة يف sلق قمي اOميق
تصور `لمرشوع الثقايف Oميقراطية الثقافة املرتبطة مببدٔ� احلق يف الثقافة للك 

 مواطن مغريب؟ 
ٕان تدين �س:بة إالنفاق العمويم يف اCال الثقايف وضعف الب¾Fة التحتية 
الثقافFة وسوء توزيعها بني خمتلف اجلهات وضعف اخنراط امجلاLات احمللية 

مل الثقايف وLدم قدرة الوزارة Lىل �خنراط الفعيل يف ورش يف دمع الع
اجلهوية الثقافFة ودمع الالمتركز، لكها عوامل ¢سهر يف Îكر)س ضعف 
: الت·ٔطري املؤسسايت `لمواطنني �خلدمات الثقافFة، وهنا نطرح السؤال التايل
 هل احلكومة لها إالرادة احلقFقFة `لهنوض �حلقل الثقايف ودمع املس·³ٔ

الثقافFة؟ هل احلكومة لها ٕاسرتاتيجية مYدجمة ومnاكمï لربط املس·³ٔ الثقافFة 
واملامرسة الثقافFة مبرشوع Îمنوي، sاصة �لعامل القروي املغيب حضوره يف 
اخلريطة الثقافFة الوطنية ال Lىل مس:توى اخلطاب وال Lىل مس:توى 

 الربامج؟
        قطاع وزارة الصèةقطاع وزارة الصèةقطاع وزارة الصèةقطاع وزارة الصèة    ::::4مYا4مYا4مYا4مYا    - - - - 

من حقوق إال�سان، وركزية ٔ�ساس:ية لتحقFق  ٕان الصèة تعترب حقا
التمنية املس:تدامة مما )س:تلزم التوزيع العادل `ل9دمات العالجFة Lىل معوم 

ويف هذا إالطار، تعترب مYظمة الصèة العاملية احلفاظ Lىل . املواطنني
الصèة مسؤولية جامعية، ¢شرتك فهيا وزارة الصèة واOو³ واملواطن واCمتع 

 .تلف جماالت الصèة البدنية والنفس:ية والعقلية و�ج�عيةاملدين يف خم 
âا، البد من وضع تصور Vديد من ٔ�Vل مصاحلة املواطن مع مYظومnه 
الصحية، حبيث ٔ�ن املواطن مازال جيد مجموLة من إالشاكالت يف Lالقnه 
�ملؤسسات �س�شفائية العمومFة، مهنا Lىل اخلصوص �الء اUٔدوية، 

  .ٕاخل...ل، حش اخلدمات الصحيةظروف �س:تقÇا
كذ� هناك نقص ¶بري يف املوارد الÑرشية، وهنا ٔ�س·ٔل الس:يد وز�ر 

مYصب شاغر  9000¶يف س:يèل مشلك ومعضï خصاص : الصèة
مYصب شاغر �ل¾س:بة لÀٔطباء، sاصة ٔ�ن  �6000ل¾س:بة `لممرضني و

ن هناك مراكز حصية ال يوVد هبا ٔ�طباء وال ممرضون؟ ¶يف س:نجيب املواط
�سمح Uٔنفس:نا ٔ�ن نتèدث عن ¶رامة ورد ميكYا ٔ�ن  يف العامل القروي؟ و¶يف

�عتبار يف غياب اخلدمات يف بعض املس�شفFات، sاصة يف القرى 
  وبعض اUٔقالمي؟

âا كنلمتسو مYك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن الوLد ا`يل قطعتيه معنا يف 
عية، كام يف ا`لجنة ٔ�نك تفكر يف ٕاجياد Pل `لمعضï ا`يل يه ظاهرة اج�

قلت  يف ا`لجنة ٔ�هنا هتدد ٔ�من البالد، Uٔن ال جواب لنا مكسؤولني 
ومكنتخبني، املواطن ا`لحظة ا`يل ¶مييش `لمس�شفى �ش يتعاجل ما ¶يلقى ال 

 .طبBب وال ٔ�دوية وال من يعتين به
        ::::املندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء BVش التحر�راملندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء BVش التحر�راملندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء BVش التحر�راملندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء BVش التحر�ر    - - - - 

ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالعطاء مرïP املقاومة ماك�هتا ٕاننا اليوم يف PاVة ٕاىل 
مضن س:ياسة حكومFة شامï ومnاكمï، ميكن ٔ�ن Îمتحور حول بلورة مقاربة 
�ندماج �ج�عي ملن بقي من هذه الف;ة، بدل �قnصار Lىل املساLدة 
�ج�عية، وٕاعطاء عناية sاصة `لرصيد الو4ئقي املكnوب واملصور اâي 

وبية يف االتفاق Lىل اسرتداده بفعل تعاوهنا مع مؤسسات مماثï رشعت املند
�خلارج، وس:يكون من اUٔسمل وضع هذا الرصيد رهن ٕاشارة املؤسسات 

املكnبة الوطنية، مؤسسة ٔ�رش:يف املغرب، `لحفاظ Lليه : ا5تصة يف بالد�
 .واس��ره lشلك عقالين

âا اYىل هذه املالحظات، وا�س�اما مع موقفL ل بناءsرب� عنه داL ي
 .ا`لجنة، فٕاننا س:نصوت Lىل مشاريع هذه املزيانيات القطاعية �لرفض

 . وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اUٓن اللكمة `لفريق �س:تقاليل `لوPدة . شكرا الس:يد املس�شار

  .والتعادلية

        ::::املس�شارة الس:يدة sدجية الزواملس�شارة الس:يدة sدجية الزواملس�شارة الس:يدة sدجية الزواملس�شارة الس:يدة sدجية الزويميميميم
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

Bس،الس:يد الرئ  
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  السادة الوزراء،
�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ  

)رشفين، �مس الفريق �س:تقاليل `لوPدة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�تدsل يف 
مYاقشة املزيانيات الفرعية املندرVة حتت اخnصاصات جلنة التعلمي والشؤون 

  . الثقافFة و�ج�عية
  الس:يد الرئBس احملرتم،

م sاص يف ٔ�دبيات و�رامج حزب لقد حظيت القضا� �ج�عية �ه�
�س:تقالل، انطالقا من رسا³ احلزب اخلاOة من ٔ�Vل حتر�ر إال�سان 
وٕارساء جممتع تعاديل، تقل فFه التفاوjت �ج�عية، جممتع تصان فFه حقوق 
املواطنني، جممتع يضمن `لمواطنني حقهم يف املساواة وÎاكفؤ الفرص يف 

ة �ل¾س:بة `لف;ات �ج�عية الفقرية الولوج `ل9دمات �ج�عية، sاص
  .واUٔشد حرما�

   الس:يد الرئBس،
�ل¾س:بة `لمنظومة التعلميية، فٕاننا يف الفريق �س:تقاليل، وٕاذ �ش:يد 

 C�52,03هود املايل املبذول Oمع هذا القطاع، واâي بلغ اليوم ما يناهز 
وكذ� �ش:يد مليار درمه مو�ة ٕالصالح املنظومة التعلميية وتطو�رها، 

�لتدابري الهامة اليت تضمهنا املرشوع يف قطاعي التعلمي املدريس والتعلمي 
العايل، وكذ� نعزت �ملبادرات اليت قام هبا الس:يدان الوز�ران يف ٕاطار 

  .مقاربة مشولية ٕالصالح ما ميكن ٕاصالPه يف مYظومة التعلمي
يف إالنفاق Lىل  ٕاال ٔ�ننا �ملقابل، نؤكد Lىل ٔ�ن التطور ال¾س:يب املس�ل

الرتبية والتعلمي مل �كن ¸ ٔ�ي انعاكس ٕاجيايب Lىل  مس:توى جتويد املنظومة 
 ٔ�  :هاكرب اليت ماÎزال يف PاVة ماسة ٕاىل موا�ة حتد�ت كربى، 

 �خnالالت التنظميية اخلطرية اليت تنخر القطاع؛ -

بطاP ³اميل الشهادات، واليت ما فnئت Îزداد Pدة واس:مترارا،  ويه  -
خطري عن بلوغ Pا³ من إالش:باع �ل¾س:بة `لمنوذج التعلميي اâي  مؤرش

�حضى م�nاوزا؛ٔ  

 ضعف �ه�م �لبحث العلمي وتدين معدل إالنفاق Lليه؛  -

 حمدودية الب¾Fات التحتية اخلاصة �س:تقÇال ٔ�فواج التالمFذ والطلبة؛ -

 . جعز خمتلف الس:ياسات املتبعة عن التوصل -
اCهودات املبذو³ من طرف الس:يد�ن ولكن يف هذا إالطار، ورمغ 

��ن يه حصيï العمل �5طط �س:تع�ايل؟ مث ما يه : الوز�ر�ن، ٔ�¢ساءلٔ
�س:بة إالجناز؟ وملاذا ت·ٔخرت احلكومة يف تقومي هذا ا5طط اâي طاملا 

  راهنا Lليه �lٔلبية ومكواطنني وlٔرسة التعلمي؟
يل �ش:يد ببعض خبصوص قطاع الصèة، فٕاننا يف الفريق �س:تقالٔ�ما 

إالجراءات املتضمنة يف املرشوع والهادفة ٕاىل تعز�ز الب¾Fات التحتية 
�س�شفائية، وٕاقرار العدا³ يف الولوج اىل اخلدمات الصحية، �ري ٔ�ننا نؤكد 

�ن جناح خمتلف الربامج املعمتدة، مبا فهيا  - ٕان اكن اUٔمر حيتاج ٕاىل ت·ٔ¶يد  -ٔ

ا ومرهو� مبدى قدرة الوزارة Lىل تÑين نظام املساLدة الطبية، يبقى رهين
مقاربة مشولية `لقطاع، قادرة Lىل رحب رهاين اجلودة والعدا³، وذ� من 

  :sالل نقط ميكن حرصها اكلتايل

 حتقFق ٔ�فضل مس:توى ممكن من اخلدمات الصحية `لجميع؛ -

 تقريب املرافق الصحية من املواطنني، sاصة �لعامل القروي؛ -

 ة بتوفري اUٔطر الطبية؛حتسني اخلدمات الصحي -

 ٕاLداد وتنفFذ س:ياسة دوائية مشولية Îراعي مصلèة مجيع اUٔطراف؛ -

اضطالع الوزارة مبسؤوليهتا الاكمï يف جمال اخلدمات الصحية  -
  .املو�ة لÀٔش9اص يف وضعية ٕاLاقة

  الس:يد الرئBس احملرتم،
ف: خيص قطاع الش:باب والر�ضة، فٕاننا يف الفريق �س:تقاليل 

ن اLزتازا ¶بريا �حلرص املليك السايم Lىل ٕاعطاء ٔ�مهية ٔ�ساس:ية Oور معزتو
الش:باب، واليت Îرمجت دس:تور� �لتنصيص Lىل ٕاPداث جملس وطين 

 وOوره كذ� ش:بابنا`لش:باب والعمل امجلعوي، ويه رسا³ واحضة Oور 
ٕ�سهاماتنا  ونعزت يف حزب �س:تقالل. املس:تقÇيل لٕالسهام يف بناء الوطن

كام نؤمن، . واصï لتعز�ز هذا املنظور يف �راجمنا وتو�اتنا وتعاقداتنااملت
الس:يد الرئBس احملرتم، ٔ�ن جمال الش:باب املتنوع ا�Uٔشطة، ر�ضيا وثقافFا 

   .ومجعو�، )شلك رافعة ٔ�ساس:ية دون شك
  الس:يد الرئBس احملرتم،

 مما ال شك فFه ٔ�ن ال¾س:يج امجلعوي ببالد� شلك Lرب التارخي مدرسة
رائدة يف Îكو�ن اUٔجFال، ٕاال ٔ�ننا فهمنا فهام sاطئا فلسفة مÇادرة التمنية 
الÑرشية اليت قد�ا Vال³ املú اكخnيار س:يايس ٕاسرتاتيجي، يضع التمنية 
الÑرشية يف صلب مYظومة التمنية بصفة Lامة، حFث حتولت املبادرة يف نظر 

لنظر ٕاىل ا�Uٔلفة املالية بعض الفاLلني امجلعويني ٕاىل �نة من ال �نة ¸، �
  .املرصودة ملشاريعها، لهذا البد من مراجعة هذه اUٔش:ياء

يف هذا الصدد، ال )سعنا ٕاال ٔ�ن �س�ل ارتياحYا ملا تضمنه مرشوع  
القانون املايل ومرشوع الوزارة من �رامج و تدابري، جتعل ا�هنوض هبذا 

  .القطاع مضن ٔ�ولو�ت �ه�م احلكويم
  حملرتم،الس:يد الرئBس ا

ف: خيص إالLالم واالتصال، فهو ٔ�مه القطاLات إالسرتاتيجية، وهو 
مدsل جوهري لٕالصالح يف ش:ىت اCاالت، بل هو قاطرة اCمتع، �عتباره 
ملتقى لك التو�ات اCمتعية واحلكومFة Lىل Pد سواء، وحنن نعزت �OفاÎر 

  .اليت سرتشد العمل يف االتصال
قاليل، فٕان الش·ٔن الثقايف البد من إالنفاق كذ�، يف الفريق �س:ت

  .وٕانين ٔ�sزتل ليك ٔ�Îرك فرصة لزماليئ يف ا`لجن اUٔخرى. Lليه ٔ�كرث
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة 
  .اللكمة اUٓن `لفريق احلريك. شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::املس�شار الس:يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اCيد احلناكري
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
ظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تدsل �مس الفريق احلريك ملناقشة املزيانيات يل ع

الفرعية `لقطاLات اليت تندرج مضن اخnصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة 
، ويه فرصة مnاPة 2013و�ج�عية �رمس مرشوع القانون املايل لس:نة 

ا لٕالدالء بو�ات نظر� وتصوراتنا واس:ت¾nاVاتنا حول الس:ياسة العامة لن
  .`لحكومة يف جوا�هبا �ج�عية والثقافFة

ٕان الس:ياسة �ج�عية الناجعة يه اليت جتعل احnياVات الشعب يف 
مركز صنع الس:ياسات احلكومFة، �عتبارها ركنا ودLامة للك ٕاسرتاتيجية 

قFق ال�سك �ج�عي و�س:تقرار الس:يايس، ٕامنائية وطنية وركزية لتح 
sاصة يف ظل دخول بالد� مرV ïPديدة من البناء العميق املرخس 
`لمرشوع الوطين ا�منوذ2 املبين Lىل حقوق إال�سان و¢رسيع وترية التمنية 

  .الÑرشية العاد³ واملس:تدمية
  الس:يد الرئBس،

بارا Oوره الر�دي يف ٕان قطاع التعلمي من القطاLات إالسرتاتيجية اعت 
التمنية، حFث ٔ�ن تقدم ٔ�و ختلف مYظومnنا الرتبوية يتحكامن يف مسو ٔ�و 
تقهقر تصنيف املغرب Lىل مس:توى التمنية الÑرشية Lىل الصعيد العاملي، كام 
يعترب القطاع اUٔسايس لبناء جممتع �قnصاد واملعرفة والتكYولوجFا، ٕاذ )س:متد 

ل اع�د خمتلف �راجمه واسرتاتيجياته ٕاىل ٔ�ولويته من ¶ونه هيدف من sال
Îكو�ن اUٔطر واملوارد الÑرشية اليت �راهن Lلهيا املغرب لرفع التèد�ت 

  .وجتاوز خمتلف املعضالت
  الس:يد الرئBس،

ٕان اCهودات املبذو³ ٕالصالح نظام الرتبية والتكو�ن ال ميكن ٔ�ن Îكون 
حملددة واملقررة فFه، ٕاذ حمل شك، ٕاال ٔ�ننا مازلنا يف مY·ٔى عن اUٔهداف ا

مازال مYالها مرتددا، كتحسني جودة التعلمي وتعز�ز مردوديته Lرب ٕاصالح 
الربامج واملناجه املدرس:ية والوسائل البيداغوجFة واOيداكتيكFة واس:تعامل 
التكYولوجFا احلديثة لٕالLالم والتواصل والرفع من مردودية التعلمي العايل، 

ها �قnصادي و�ج�عي الوطين والعاملي sاصة Lرب ٕادما�ا يف حميط 
  .كذ�

فالعامل يتغري lرسLة ¶برية Vدا من حولنا، وتبعا �â ظهرت �ن 
و�لتايل، فٕان مYظومnنا . وتطلعات Vديدة وا�شغاالت م�nددة كذ�

التعلميية مطالبة مبسا�رة هذه التو�ات Lرب ٕاعطاء اUٔمهية الالزمة `لبحث 
نا ؤ�دمغتنا وحمفزا لها Lىل �جهتاد و�بتاكر لصاحل العلمي =صاقل لكفاءات 

 .التمنية الوطنية
  الس:يد الرئBس،

ٕان قطاع التعلمي يلهتم جزءا �ري )سري من مزيانية اOو³، تقدر حبوايل 
من املزيانية العامة `�و³، ورمغ ذ� مازال مل حيقق ومل ي¾nج ما هو  25%

ة والتكو�ن ما زالت مطروPة مYتظر مYه، فٕاشاكالت واخnالالت الرتبي
حبدة، اكالكتظاظ وظاهرة اUٔقسام املشرتكة والتكرار والنقص يف اOاsليات 
وغياب وسائل نقل الطلبة والتالمFذ، النقص يف املوارد الÑرشية واملعا�ة 
�ج�عية اليت تعBشها ٔ�رسة التعلمي خصوصا �لعامل القروي، مما جعل 

`لعمل �ملناطق النائية، وهو ٕاجراء رمغ ٔ�مهيته  احلكومة تقدم حتفزيات مالية
�س�ل كذ� انعدام اUٔمن داsل املؤسسات . هيبقى حمدودا يف ٔ�هداف

  .التعلميية وحميطها
�ما خبصوص تعلمي اUٔمازيغية، ف·ٔمام غياب س:ياسة `لتكو�ن والتعممي، ٔ
ؤ�مام ٕاشاكلية الكnاب املدريس اUٔمازيغي، نطالب، يف الفريق احلريك، 

Fمي جتربة ست س:نوات من تعلمي اUٔمازيغية من ٔ�Vل ¢شخيص اOاء بتق 
وٕاجياد احللول الالزمة ووضع �ر�مج Vديد يقوم Lىل التعممي وإالجÇارية 

  .والتوحFد يف ضوء حتصني املك�س:بات وتوفري إالماكنيات
  الس:يد الرئBس،

�ل¾س:بة `لقطاع الصحي اâي يعترب وا�ة �مة `�و³ و`لمواطن، 
 من اCهودات املبذو³، فالواقع حيبل �لعديد من إالشاكالت فÇالرمغ

و�خnالالت اليت تؤVل مقاربة الصèة `لجميع ٕاىل Pني، نظرا لزتايد 
احلاVة وهزا³ إالماكنيات، حفجم الهشاشة ماثل lشلك صارخ، 
فاملس�شفFات تفnقر ٕاىل العديد من التخصصات وا5تصني، والتجهزيات 

�ما املس:تع�الت فnبقى نقطة سوداء يف الطبية �البBهتا ٔ ،ïالش:ية ومعطnم
مYظومnنا الصحية، ز�دة Lىل اخلصاص يف اUٔطر الطبية، كام ٔ�ن الولوج 
ٕاىل املؤسسات الصحية ¢شوبه ممارسات ¢شلك ومصة Lار يف جÇني قطاعنا 
الصحي، اكالبزتاز و�ر¢شاء واحملسوبية والزبونية، وهو ما )س:تدعي 

ة الصèة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ختليق احلياة العامة ويفرض Lىل وزار 
داsل املؤسسات �س�شفائية Lرب تفعيل دور مف�ش:ية وزارة الصèة يف 

  . هذا إالطار
�ما خبصوص التغطية الصحية واملساLدة الطبية، فالتطلع هو ٔ�ن ٔ
تؤسس لعالقة تفاLلية ٕاجيابية بني املواطن واملؤسسات الصحية، لكن الواقع 

تú العالقات مشوبة بعدة عراقFل ال تدsل يف دا1رة احلاكمة يبني ٔ�ن 
ويف . اجليدة يف القطاع بقدر ما Îرتبط ٔ�كرث جبوانب مادية ولوBVس�FكFة

هذا إالطار، نطالب، يف الفريق احلريك، ب�رسيع وتعممي التغطية الصحية 
اليت نعتربها احلل احلقFقي لٕالقالع الصحي وملعاجلة ٕاشاكالت القطاع 

  .د�ببال
�ما العامل القروي مفازال يعرف خصاصا Lىل مس:توى املس:توصفات ٔ

ويف هذا . واملراكز الصحية واخلدمات الطبية والتجهزيات واUٔطر الطبية
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إالطار، ن�ساءل عن م·ٓل العديد من املس:توصفات اليت لكف بناؤها مÇالغ 
لمرشد�ن مالية ¶برية من مزيانية اOو³، ٕاال ٔ�هنا ظلت مغلقة ؤ�حضت مرتعا ̀ 

  .وامل�سكعني
  الس:يد الرئBس،

�مام لك هذه إالشاكالت، ٔ�ملنا ¶بري يف الفريق احلريك ٔ�ن Îمتكن وزارة ٔ
الصèة من وضع خريطة حصية، متكن من حتديد النقط السوداء ومعاجلهتا 

وٕاذا اكنت . وتصحيح الفوارق بني اجلهات وبني اCالني احلرضي والقروي
اتيجيات القطاعية، فٕاننا، يف الفريق احلكومة قد تب¾ت فلسفة �سرت 

احلريك، نطالب مبيثاق وطين `لصèة Lىل غرار امليثاق الوطين `لرتبية 
  .والتكو�ن

  الس:يد الرئBس،
�ل¾س:بة لقطاع التمنية �ج�عية واUٔرسة والتضامن، فميكن القول ٔ�نه 
�لرمغ من اCهودات املبذو³، واليت تتجسد من sالل �رامج احلكومة 

اربة الفقر والهشاشة وحتسني ٔ�وضاع ال¾ساء والطفو³ واملس:نني حمل
واUٔش9اص ذوي �حnياVات اخلاصة، فٕان Lدم تطبيقها lشلك Lام 
ومشويل جعلها بعيدة عن حتقFق املبتغى مهنا، مفعضï الفقر ٔ�صبحت ظاهرة 
ب¾Fوية، ¢شلك هاجسا حقFقFا لب�� وومصة Lار يف جÇينه، فهÓي ٕاشاكلية 

تقÇل املغرب، مفظاهر البؤس وال�رشد وال�سول ما زالت Îرهن مس: 
مس:تفïè، وهو ما جعل املغرب يتقهقر يف سمل التمنية الÑرشية، وحنن يف 

  . الفريق احلريك نعترب ٔ�ن التمنية �قnصادية يه السFÑل الوحFد حملاربة الفقر
�ما �ل¾س:بة `لقطاع ال¾سايئ، فعىل الرمغ من التحسن اâي حصل ٔ

`لمتثيل ال¾سايئ يف مواقع اختاذ القرار ويف ا�متثيلية �نت9ابية، فٕاهنا  �ل¾س:بة

ما Îزال تعBش خمتلف ٔ�شاكل العنف و�س:تغالل، مع العمل ٔ�ن وضعية 
 .املرٔ�ة القروية ٔ�كرث ت·ٔزما وتدهورا

�ما خبصوص اUٔش9اص ذوي �حnياVات اخلاصة، فYحن يف الفريق ٔ
سرتاتيجية ٕادماجFة ال تنظر ٕاىل هذه احلريك �رى رضورة العمل Lىل تÑين إ 

الف;ة ب·ٔهنا اس:تYHاء بل انطالقا من ¶وهنا اكمï احلقوق م.لها م.ل �يق ف;ات 
  .اCمتع

  الس:يد الرئBس،
لقد عرفت الر�ضة الوطنية يف الس:نوات اsUٔرية Îراجعا وٕاخفاقات تلو 

) لقوى¶رة القدم ؤ�لعاب ا(إالخفاقات، فالنوLان اUٔكرث شعبية يف املغرب 
وا`�ان عودا املغاربة Lىل نتاجئ �مة ورفعا العمل الوطين خفاقا يف احملافل 
الر�ضية اOولية، ٔ�صبèا يعBشان وضعا اكرثيا، كام ٔ�ن مشاركة ٔ�لعاب القوى 
الوطنية يف اUٔلعاب اUٔوملبية مؤخرا ٔ��نت جبالء مدى Îراجع هذا النوع 

الر�ضية Lىل مجيع الر�يض، مما يتطلب تغيري وجتديد الس:ياسة 
املس:تو�ت، ومن ٔ�Vل ا�هنوض �لقطاع الر�يض نقرتح يف الفريق احلريك ما 

  :ييل
�ه�م �لقاLدة Lرب ٕا�شاء مراكز لتكو�ن الف;ات الصغرى ٕالنتاج  -

فÇغياب هذا �ه�م يبقى احلارض . خنب وطنية يف مجيع اUٔنواع الر�ضية
  نئ رمغ ٕاجنازات املايض؛واملس:تقÇل الر�يض �ملغرب �ري مطم

توفري التجهزيات والب¾Fات التحتية الش:بابية والر�ضية من دور  -
  الش:باب واملالعب الر�ضية؛

وضع �ر�مج `لتنقFب عن الكفاءات الر�ضية، خصوصا �ملناطق  -
  القروية واUٔحFاء الهامش:ية �ملدن؛

  لكفاءات؛�ه�م �لر�ضة املدرس:ية واجلامعية مكصدر الك�شاف ا -
دمقرطة اUٔندية والعصب واجلامعات اليت ٔ�صبحت مرتعا `لفوىض  -

  .وغياب ضوابط ال�س:يري �عتبار احلاكمة اجليدة ٔ�ساس لك هنضة م¾شودة
  الس:يد الرئBس،

ٕاننا، يف الفريق احلريك، نعي متام الوعي جحم إال¶راهات املطروPة Lىل 
من هذا الوعي وانطالقا ٔ�يضا وانطالقا . بالد� ؤ�مهية الرها�ت اليت ت¾nظره

مما ملس:ناه من جمهودات ومن مؤرشات ٕاجيابية Oى احلكومة يف القطاLات 
�ج�عية والثقافFة، فٕاننا نعلن ٔ�ن موقفYا مهنا س:يكون م�nا�سا مع موقفYا 

  .اâي صوتنا لصاحله �ٕالجياب 2013من القانون املايل لس:نة 
  .تهوالسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اUٓن اللكمة لفريق التجمع الوطين لÀٔحرار، . شكرا الس:يد املس�شار

  .دقFقة lٔقىص Pد 30الس:يد املس�شار احملرتم sريي بل9ري، تفضل يف 

        ::::املس�شار الس:يد sريي بلاملس�شار الس:يد sريي بلاملس�شار الس:يد sريي بلاملس�شار الس:يد sريي بل9999ريريريري
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة، �مس فريق التجمع الوطين لÀٔحرار، ملناقشة 
املزيانيات الفرعية املدرVة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة 

، لكوننا نويل �لغ 2013و�ج�عية �رمس مرشوع القانون املايل لس:نة 
س:ية  �ه�م `ل�انب �ج�عي �عتباره )شلك ٔ�Pد املرÎكزات اUٔسا

  .`لتمنية والعدا³ �ج�عية من �ة
ومن �ة 4نية، حبمك ارتباط هذه القطاLات �ه�مات وا�شغاالت 
املواطنني، خصوصا ذوي اsOل احملدود، ويه الرشحية الواسعة اليت تعمتد 
Lىل sدمات اOو³ يف جمال التعلمي، التكو�ن، الصèة، والثقافة وكذا 

اOيين والش:بايب وقضا� االتصال املرتبطة �لفضاء القضا� املرتبطة �لش·ٔن 
السمعي البرصي والتمنية �ج�عية واUٔرسة والتضامن والر�ضة وشؤون 

  .املقاومة ؤ�عضاء BVش التحر�ر دون ٔ�ن ن¾ىس شؤون املعاقني
  الس:يد الرئBس،

مغ مرور س:نة Lىل تويل هذه احلكومة زمام ¢س:يري الش·ٔن العام، فٕان ر
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ازالت ال ¢س:تجيب النتظارات الشعب املغريب وطموPاته، بل ٕان ٕاجنازاهتا م
خFبة �ٓمال املغاربة اصطدمت بتضخمي اخلطاب الس:يايس، كام ٔ�ن القضا� 
اليت حنن بصدد مYاقش:هتا، واليت ا�كÇت ا`لجنة املوقرة Lىل دراس:هتا، هتم 
مشالك ¶برية ومعيقة مل هتتد احلكومة بعد ٕاىل ٔ�ساليب �جعة ل�س:يريها 

بريها التدبري اUٔم.ل، Uٔن مرشوع مزيانيات هذه القطاLات �ج�عية وتد
Lادية، ال ختتلف يف جوهرها عن السابقة، رمغ ٔ�ن هذه املزيانيات 

مليار درمه، حFث ال Îرىق ٕاىل مس:توى  �56ج�عية تلهتم ٔ�كرث من 
انتظارات الطبقات املسحوقة من اCمتع املغريب اâي �ريد اليوم العBش 

  .كرميال
ففي اجلانب املرتبط �ملضمون، ما زالت هذه القطاLات تعمتد Lىل 
�ساليب عتيقة يف ال�س:يري املايل وإالداري وكذا اجلانب البيداغو2 ٔ
والعلمي، فرمغ احملاوالت اليت تقوم هبا احلكومة ٕاال ٔ�هنا تبقى دامئا حماوالت 

ىل احللول املرجتÎ ،ïرقFعية، �ري قادرة Lىل جتاوز اUٔزمات واملشالك، جتنح إ 
وتnÑعد لك البعد عن احللول الناجعة الهادفة ٕاىل اس�;صال املشالك من 
Vذورها ؤ�صولها وفق اسرتاتيجيه معلية حممكة ومضبوطة يف الزمان 

  .واملاكن، بدل س:ياسة ��كامش املتبعة
فالبد، قÇل ٔ�ن خنوض يف مYاقشة هذه القطاLات املهمة، ٔ�ن �س�ل 

اص احلاد اâي ٔ�صبحت تعاين مYه هذه القطاLات يف داsل فريقYا اخلص
املوارد الÑرشية اليت من ش·ٔهنا ٔ�ن ¢سهر Lىل ت·ٔطري هذه القطاLات 
اUٔساس:ية واملهمة، فاخلصاص يف املوارد الÑرشية زاد من ت·ٔزم اUٔوضاع 
داsل هذه القطاLات، خصوصا مهنا الرتبية الوطنية والتعلمي العايل، والصèة 

متد Lىل الوقاية بدال من العالج ومراقÇة املواد �س:هتال¶ية اليت جيب ٔ�ن تع 
�خلصوص الغذائية اUٔساس:ية و�ريها من القطاLات اUٔخرى، حFث ٔ�ن هذا 
اخلصاص املهول ٔ�Dر lشلك ¶بري Lىل ٔ�داء العديد من إالدارات واملؤسسات 
: اليت تدsل يف اخnصاصات جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية

اهات ومشالك قطاع الرتبية الوطنية، حتد�ت التعلمي العايل، ٕاشاكلية ٕا¶ر 
حماربة اUٔمFة والرتبية �ري النظامFة، ٕاشاكلية تطو�ر جمال املرٔ�ة واUٔرسة 
والتمنية �ج�عية، الش·ٔن اOيين، االتصال، الش·ٔن الثقايف، قطاع الش:باب 

  .والر�ضة، شؤون املقاومة وBVش التحر�ر
ومة خبصوص الهدر املدريس والهدر اجلامعي، ٕاننا اUٓن يف ونطالب احلك

الش:باب هو مس:تقÇل املغرب، البد . مزيانية هتم قطاLا وهو قطاع الش:باب
�ن نعتين هبذه الف;ة حىت يتطور املغرب ٕاىل ما يصبو ٕاليهٔ .  

حىت ال " حماربة الفساد: "وهنا ٔ�شري ٕاىل الشعار اâي حتمc احلكومة
س:هتالك الس:يايس، اللك يتلكم عن حماربة الفساد يبقى هذا الشعار لال

  .ولكن من س:يèاربه
  .وحىت ال ٔ�طيل Lليمك، س·ٔقدم تدsيل مكnو�، الس:يد الرئBس

  .وشكرا Lىل ٕاصغا1مك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الفريق . اللكمة اUٓن `لفريق �شرتايك. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .�شرتايك قدمه مكnو�
  فريق اOس:توري، ما اكي¾ش؟اUٓن ن¾nقل `ل

فريق التèالف �شرتايك، تفضل الس:يد لاللكمة ٔ�عطي واUٓن 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pا2222
 ¸ٓ�lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س:يد� محمد وLىل 

  .وحصبه
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من الوقت الضيق، س:نخصص ما تبقى لنا لقطاع  نظرا ملا تبقى لنا

  .كتابة، الس:يد الرئBس نعطيه لمكالعدل، والتعلمي س: 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اUٓن اللكمة `لفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية، ما ابقاش . شكرا

  .مداïs الفريق الفFدرايل حىت هو مكnوبة.. عندو الوقت
Oيك مداïs، الس:يد . غريب `لشغلاللكمة مل¾سق مجموLة �حتاد امل

  الرئBس؟
مجموLة احلركة اOميقراطية : ٕاذن ما بقاش الوقت مجليع اCموLات

   ؟مجموLة �حتاد الوطين `لشغل ؟�ج�عية
واUٓن ن¾nقل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدsل يف اخnصاص جلنة 

  .اخلارجFة واحلدود واملناطق احملتï واOفاع الوطين
مة ملقرر جلنة اخلارجFة واحلدود واملناطق احملتï واOفاع الوطين اللك

  . لتقدمي تقر�ر ا`لجنة حول املزيانيات اليت تدsل يف اخnصاصاهتا
  .وزع ؟وزع؟ تقر�ر ا`لجنة ..الس:يد املقرر

اللكمة اUٓن . واUٓن ن¾nقل ٕاىل مداsالت الفرق الربملانية واCموLات
  .Pدود الوقت املتبقيلفريق اUٔصا³ واملعارصة، يف 

        ::::املس�شار الس:يد احلفFاملس�شار الس:يد احلفFاملس�شار الس:يد احلفFاملس�شار الس:يد احلفFظظظظ ٔ�حnيت ٔ�حnيت ٔ�حnيت ٔ�حnيت
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اUٔصا³ واملعارصة Uٔقدم مسامهة  )رشفينٔ
  .فريقYا مبناس:بة عرض مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع اخلارجFة

وحتليل مضامني املزيانية املعروضة  وامسحوا يل قÇل اخلوض يف دراسة
Lىل ٔ�نظار� ٔ�ن نذ¶رمك مبضامني مداsلتنا اليت س:بق وتقدمYا هبا الس:نة 
الفارطة ومجموع املالحظات واملقرتPات اليت ارت·ٔينا ٔ�ن نطلعمك Lلهيا، واليت 

  . س:ن·ٔيت Lىل ذ¶رها ف: بعد
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وlشلك Vاد  لقد كنا ن·ٔمل يف فريقYا ٔ�ن تتعاملوا معها بقدر من �ه�م،
ومسؤول متاش:يا وخطا�Îمك بل والزتاماÎمك اليت مافnئمت تعربون عهنا يف لك 
مYاس:بة يف ٕاطار تفاLل حكويم مYفnح Lىل لك املالحظات و�قرتاPات 
اجلادة والهادفة، ٕاميا� مYا بطبيعة العالقة الواجÇة بي¾Yا مكعارضة ؤ��لبية، 

ل والتعاطي إالجيايب مع امللفات واعتبارا Oور� مكعارضة ¢سعى ٕاىل التاكم
املطروPة Lىل بالد� جتس:يدا ملفهوم اOميقراطية ال�شار¶ية، وكذا لقYاعتنا 
الراخسة وفهمنا ومتثلنا ملضامني الوثيقة اOس:تورية واخلطب امللكFة املؤسسة 

  .لطبيعة العالقة الواجÇة بي¾Yا
  الس:يد الرئBس،

جملس اUٔمن خطوة Lىل  لقد شلك اخnيار املغرب عضوا �ري دامئ يف
قدر ¶بري من اUٔمهية، خطوة عّززت اLرتاف املنتظم اOويل �حلضور القوي 
واملمتزي `لمغرب يف حميطه إالقلميي واOويل، وجتاو� مع خمتلف إالصالPات 
املؤسساتية واحلقوقFة اليت �رشهتا اململكة حتث القFادة الرش:يدة لصاحب 

هذا �خnيار Pافزا بل وفرصة �متكني  اجلال³، حFث كنا ن·ٔمل ٔ�ن )شلك
بالد� من ¶سب مواقع مnقدمة دفاLا عن وPدتنا الرتابية والتصدي للك 
�شاكل املناورات الرخFصة اليت حتاك ضد املغرب وس:يادته من قÇل ٔ�Lداء ٔ
الوطن ومن يدورون يف فلكهم وهو ما يطرح ٔ�كرث من Lالمة اس:تفهام 

يف ظروف دقFقة وLىل قدر ¶بري من  حول ٔ�داء اجلهاز اOبلومايس س::
  .احلساس:ية

ٕاننا ال نطمح من وراء تدsلنا حتقFق ماكسب ٔ�و رحبا س:ياس:يا جمانيا، 
فقضية وPدتنا الرتابية ال تقÇل ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل املزايدات الس:ياس:ية، 
لكن واقع احلال والتذبذب يف املواقف وPا³ �رتباك اليت طبعت وتطبع 

 هذا القطاع احلساس، هو ما يدفعنا `لتعبري عن تدبريمك وٕارشافمك Lىل
  .اس:تغرابنا

مفىت س�س�مثرون مجموع املاكسب اOبلوماس:ية اليت رامكهتا بالد� Lىل 
امnداد عقود من قÇيل الوضع املتقدم واخnيار املغرب عضوا �ري دامئ يف 
جملس اUٔمن وتوظيف هذه املاكسب حلشد املزيد من اOمع `لمقرتح املغريب 

سب مواقع مnقدمة دفاLا عن وPدتنا الرتابية والتعريف جبهود املغرب و¶ 
  .املتواصï يف جمال إالصالPات الس:ياس:ية و�قnصادية و�ج�عية

املبعوث الشخيص " لكرس:توفر روس"لقد ٔ�ثب�ت الز�رة اsUٔرية 
لÀٔمني العام لÀٔمم املتèدة ٕاىل الصحراء املغربية `لمنتظم اOويل وLOاة 

Pطرو�ة �نفصال ولك املناوئني لوPدتنا الرتابية حسن نوا� املغرب ٔ
وصدقه يف التعامل مع اUٔمم املتèدة، واخنراطه العميق والالمرشوط يف لك 

  .املساعي اجلديدة ٕالجياد ¢سوية Lاد³ لهذا الزناع املفnعل
لك ما س:بق، جعل اCمتع اOويل يقف Lىل جحم إالصالPات احلقوقFة 

اليت �رشهتا اململكة، بل ودحض لك إالدLاءات املغرضة واملؤسساتية 
النفصاليي اOاsل ا�âن ال يدخرون �دا يف Îزييف احلقائق وتغليط الرٔ�ي 

  .العام الوطين واOويل وإالساءة لصورة املغرب

ٕان خصوم وPدتنا الرتابية مه اليوم يف ٔ�مس احلاVة ٕاىل �رÎاكن ٕاىل 
Cطق السمل والتفاوض اجلاد واYات مPطرو�دي بدل امليض Lىل درب ٔ

  .ماضوية، لن Îزيد املنطقة ٕاال مزيدا من �حnقان
ويف هذا إالطار، جندد دعوتنا، يف فريق اUٔصا³ واملعارصة، ٕاىل 
احلكومة برضورة التحرك الفوري والعاVل Oعوة جملس اUٔمن اOويل الختاذ 

مYطقة الصحراء إالجراءات الالزمة لوضع Pد `لخطر اOامه واحملدق يف 
والساPل، الس:: ٔ�ن لك املؤرشات واPUٔداث تثÑت ٔ�ن هاته املنطقة �تت 

  .¢شلك بؤرة من بؤر التوÎر والزناLات ومعقل من معاقل إالرهاب
كام ندعو اCمتع اOويل واملنظامت اOولية واحلقوقFة ٕاىل التدsل لرفع 

Lىل ٔ�جواء القمع  احلصار عن احملتجز�ن يف خم:ت العار ب�Yدوف والوقوف
  .و�ضطهاد السائد هناك

ٕاننا جند ٔ�نفس:نا، يف فريق اUٔصا³ واملعارصة، مضطر�ن لتذكريمك مبجموع 
املالحظات و�نتقادات اليت سلف ذ¶رها ÎزامYا مع عرضمك ملضامني 
املزيانية الفرعية لقطاع اخلارجFة `لس:نة الفارطة وٕاىل مضمون عرضمك اâي 

مت من sال¸ Lىل مجموLة من �لزتامات اليت ٔ�قرها تقدممت به واâي Lرب
اOس:تور اجلديد يف ٕاطار السعي احلثBث `لمملكة حنو توس:يع الرشاكء يف 

  :Lالقهتا اخلارجFة من قÇيل

 العمل Lىل بناء إالحتاد املغاريب =خيار اسرتاتيجي؛ -

 تعميق ٔ�وارص �ن�ء ٕاىل اUٔمة العربية إالسالمFة؛ -

 والتضامن مع شعوهبا الشقFقة؛  توطيد وشاجئ اUٔخوة -

تقوية Lالقة التعاون والتضامن مع الشعوب والب�ان إالفريقFة، والس::  -
 مع ب�ان الساPل وجYوب الصحراء؛

 -تعز�ز روابط التعاون والتقارب والرشاكة مع ب�ان اجلوار اUٔورو -
 مnوسطي؛

دية توس:يع وتنويع Lالقات الصداقة، واملبادالت إال�سانية و�قnصا -
 والعلمية والتقYية والثقافFة مع لك ب�ان العامل؛

 .جYوب -تقوية التعاون جYوب -
وامسحو يل ٔ�ن ٔ�ذ¶رمك ٔ��مك الزتممت جبعل مجموع التو�ات اليت الزتم هبا 
املغرب وفاء الخnياراته اليت ال رجعة  فهيا sارطة طريق متيل Lىل اجلهاز 

ع جحم السلطات والصالحFات اOبلومايس تزنيلها تزنيال سل:، متاش:يا م
لتèديد التو�ات العامة الس:ياس:ية و�قnصادية و�ج�عية ٕاما Lىل 

  .املس:توى اOاsيل ٔ�و اخلار2
ٕاننا النطمح من وراء تدsلنا حتقFق ماكسب ٔ�و رحبا س:ياس:يا جمانيا، 

  .فقضية وPدتنا الرتابية ال تقÇل ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل املزايدات الس:ياس:ية
ال وهذا �رتباك يف املواقف وPا³ �رتباك اليت طبعت لكن واقع احل

وتطبع تدبريمك وٕارشافمك Lىل هذا القطاع البالغ احلساس:ية، تدفعنا ٕال4رة 
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مجموLة من اUٔس:ئï، الس:: بعد متزي ٔ�دا1مك اOبلومايس �الحنصار وLدم 
 اجلزا1رية وما يطبع هاته-الفاLلية سواء Lىل مس:توى العالقات املغربية

العالقة من Lدم �س:تقرار، فYحن ال نفهم هذا اجلفاء وهذا العداء اCاين 
جتاه املغرب ومصاحله الوطنية وإالمعان يف sلق املزيد من ٔ�جواء �حnقان 
والتوÎر رمغ س:ياسة اليد املمدودة اليت دٔ�بت بالد� Lىل Îكر)سها يف 

فnاح وال�ش:بع Lالقاهتا مع دول اجلوار، واليت تعكس حبق جتدر وعي �ن 
مبنطق السمل وال�سامح =خيار Pامس Îهن�ه بالد� و¢سعى ٕاىل Îكر)سه يف 

  .لك Lالقاهتا وتفاLالهتا مع حميطها اخلار2
�يضا نود مساءلتمك عن اUٓليات املعمتدة من قÇل وزارÎمك لتعز�ز البعد ٔ
إالفريقي واUٓس:يوي، س:: بعد هذا احلضور الباهت `لمغرب Lىل هذا 

 .املس:توى
ٕان اOبلوماس:ية املغربية مطالبة اليوم، ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، ٕاىل 
 ïين رؤى وتصورات ٕاسرتاتيجية واس:تغالل لك إالماكنيات املتوفرة واحملمتÑت
ملوا�ة لك التèد�ت من sالل ٕاLادة القراءة و�س�رشاف اجليد ملس:تقÇل 

نظام اPUٔادية  Lالقات املغرب مع حميطه إالقلميي واOويل، الس:: مع تنايم
القطبية اليت سامهت ٕاىل Pد ¶بري ٕاىل غياب التèالفات وٕالغاء 
إاليديولوجFات وارÎاكز �البية اOول الكربى Lىل مفهوم املصلèة مكèددات 

�ساس:ية لس:ياساهتا اخلارجFةٔ. 
وLالقة �لعاملني الغريب وإالساليم، نود الت·ٔ¶يد يف هذا الصدد ٔ�ن 

اOول املبادرة ٕاىل ٕاLالن انضام�ا اللكي املغرب اكن وس:يظل يف مقدمة 
و�ري املرشوط مع مجمل القضا� اليت حتبل هبا هذه املنطقة، ويف مقدمهتا 

  .إالرسائييل-طبعا قضية الرصاع العريب
ٕاننا يف فريقYا �س�Yكر لك هاته الس:ياسات املتغطرسة `لكFان الصهيوين 

لقدس ومتاديه يف الغامش وهذا العدوان Lىل شعب ٔ�عزل وسعيه �هتويد ا
  .س:ياسة �س�Fطان، ٕامعا� يف فرض س:ياسة اUٔمر الواقع

وندعومك يف هذا الصدد `لخروج من الرقعة الرمادية امللتÑسة اليت 
اsرتمتوها والقطع مع لك نوا� التطبيع املعا¶سة متاما ملواقفمك اليت ما فnئمت 

  .اقع ٔ�خرىتعربون عهنا يف العديد من املناس:بات حلظة تواVدمك يف مو 
  الس:يد الرئBس،

نعتقد اليوم ٔ��مك مطالبون ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض بت·ٔهيل اجلهاز 
اOبلومايس وبناء مفهوم sاص `�بلوماس:ية الرمسية واملوازية ٔ�مام جحم 
التèد�ت اليت توا�ها بالد�، الس:: مع تنايم اOعوات يف هذا إالطار 

  :وهو ما )س:تدعي يف نظر�

لف الفاLلني اجلدد يف العالقات اOولية وLىل مراكز �نفnاح Lىل خمت -
 اOراسات يف العالقات اOولية وتدبري اUٔزمات؛

 �سج Lالقات ٔ�كرث فاLلية مع املنظامت اOولية =رشيك لتحقFق التمنية؛ -

 التوVه حنو القوى الصاLدة يف �ٓس:يا توس:يعا `لرشاكء �قnصاديني؛ -

Lالقnه مع الربملان اUٔوريب اâي ٕاLادة قراءة القرار الس:يايس خصوصا يف  -
يعترب مركز قوة وساPة للك ٔ�شاكل املناورات من قÇل خصوم وPدثنا 

 الرتابية؛

مسا�رة ودمع مؤهالت اOبلوماس:ية املوازية من sالل توفري املعلومة  -
 .الرضورية املرتبطة �لقضا� اجلوهرية `لس:ياسة اخلارجFة

ظر يف طبيعة Lالقnمك مع ممثيل ويه مYاس:بة لنعيد دعوÎمك ٕاىل ٕاLادة الن
اUٔمة، ف�ٕاىل مىت س:يظل هذا املنطق حيمك Lالقات من املفروض ٔ�ن Îرىق 
ٕاىل مس:توى التاكمل؟ ؤ�ي دبلوماس:ية �رملانية �ريد ٕاذا اكنت املعلومة 

  اUٔساس:ية والرضورية مغيبة وحمجوبة عن الفاLلني يف هذا اCال؟
زممك lسحب الثقة من ٕان قرارا س:يادي�ا اكâي اختذمتوه حلظة ع

¶ر)س:توفر روس، املبعوث الشخيص لÀٔمني العام لÀٔمم املتèدة، اكن من 
املفروض يف ٕاطار العالقة املؤسسة بني لك من املؤسسة ال�رشيعية واجلهاز 
التنفFذي ويف ٕاطار اOميقراطية ال�شار¶ية وما تعنيه من رضورة ال�شاور 

يل اUٔمة للك الس:ياسات العامة ٕاما القÇيل، بل ويف ٕاطار اOور الرقايب ملمث
Lىل املس:توى اOاsيل ٔ�و اخلار2 `لوطن، ٔ�ن تعملوا Lىل اس�شارة لك 
الفاLلني يف اCال اOبلومايس، خصوصا ؤ�ننا ٔ�مام قرار س:يادي اكن من 

  .املمكن ٔ�ن �كون ¸ تبعات خطرية Lىل املصاحل الوطنية
ته القرارات اليت ي¾Çغي ن·ٔمل ٔ�ن تعملوا يف املس:تقÇل Lىل جتاوز م.ل ها
�ن Îكون حمط ٕاجامع و¢شاور معمق مع لك الفاLلنئ.  

  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اUٓن اللكمة `لفريق �س:تقاليل `لوPدة . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
  .والتعادلية، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد خلريفاملس�شار الس:يد ٔ�محد خلريفاملس�شار الس:يد ٔ�محد خلريفاملس�شار الس:يد ٔ�محد خلريف
  .والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني lسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

، �مس الفريق �س:تقاليل مب�لس املس�شار�ن، ٔ�ن ٔ�تدsل يف )رشفين
 ٕاطار املناقشة الفرعية ملزيانBيت الوزارة املنتدبة Oى رئBس احلكومة امللكفة

�Oفاع الوطين ومزيانية وزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون �رمس مرشوع 
  .2013القانون املايل 

�ود بداية ٔ�ن ٔ�نوه �لعمل اجلاد واملسؤول `لوزراء املسؤولني عن هذ�ن ٔ
القطاLني الهامني ؤ�طر الوزارتني Lىل اCهودات اليت يبذلوهنا من ٔ�Vل 

لطم·ٔنYBة وتطو�ر Lالقاتنا اخلارجFة صون وPدتنا الرتابية وحتقFق اUٔمن وا
مبختلف دول العامل لرتس:يخ املاكنة املمتزية لبالد� Lامليا بناء Lىل الس:ياسة 

  .الرش:يدة لصاحب اجلال³ املú محمد السادس نرصه هللا
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ونود يف بداية هذا التدsل ٔ�ن نرتمح، �مس الفريق �س:تقاليل، Lىل 
املسلèة امللكFة واOرك املليك والقوات  اكفة ٔ�رواح شهدائنا من ٔ�فراد قواتنا

دفاLا عن وPدة Îرابنا ودفاLا عن اس:تقرار ؤ�من  ،املساLدة واUٔمن الوطين
وطننا، كام نوVه حتية تقد�ر واLزتاز للك املرابطني يف خمتلف Pدود� 
الوطنية، من الصحراء املغربية ٕاىل طن�ة، من ٔ�فراد هذه القوات، ممثنني 

تلعبه خمتلف هذه القوات، لBس فقط Lىل مس:توى حامية اOور الهام اâي 
الرتاب الوطين، ولكن ٔ�يضا Lىل مس:توى املشاركة املمتزية يف املسار التمنوي 
لبالد�، ؤ�يضا Lىل املس:توى إال�ساين من sالل رفع املعا�ة عن املواطنني 
ا ٔ�ثناء Pدوث الكوارث الطبيعية اكلفFضا�ت واحلرائق �لغا�ت و�ريها وكذ

ٕ�قامة املس�شفFات املتنقï يف مYاطق العمق املغريب، ٕاضافة ٕاىل ٔ�دوارها 
الطالئعية يف حفظ اUٔمن مضن القوات اUٔممية يف العديد من مYاطق التوÎر، 

هذه املشاركة اليت مكYت بالد� من احلصول Lىل . sاصة �لقارة إالفريقFة
واتنا املسلèة يف قوات تقد�ر هيئة اUٔمم املتèدة �ل¾س:بة ملشاركة ٔ�فراد ق

  . حفظ السالم اUٔممية
  حرضات الس:يدات والسادة،

يف ٕاطار مYاقشة املزيانية الفرعية `لجنة اخلارجFة والتعاون، نعتقد، يف 
الفريق �س:تقاليل، ٔ�ن مقومات الن�اح للك معل دبلومايس ينطلق من 

ري ظروف راك1ز ٔ�ساس:ية، من مضهنا تفعيل دور اOبلوماس:ية الربملانية بتوف
ٕاجناز ما ملها�ا من �ة، واحلرص Lىل قFام ت¾س:يق مnاكمل بBهنا وبني بعثاهتا 
املوجودة sارج ٔ�رض الوطن، يف ٕاطار احلرص Lىل مصاحل وطننا العليا، 

دمع وتقوية حضور اOبلوماس:ية الشعبية اليت  -¶ركزية 4نية  -كام يفرض 
يئات اCمتع املدين، ٕاضافة تقودها اUٔحزاب الس:ياس:ية واملنظامت النقابية وه 

`�بلوماس:ية �قnصادية اليت تقدم `لوطن جماالت واسعة من sالل تقوية 
�سس التبادل الت�اري، بناء Lىل مYظومة مضبوطة جللب �س��ر، ٔ

  .والبحث عن حميط لتقوية كفاءات �س��ر الوطين
  حرضات السادة،

Fة والتعاون، البد ؤ�ن وحنن نناقش املزيانية الفرعية لوزارة اخلارج 
نتوقف عند تطورات قضي�Yا اUٔوىل، sاصة بعد الز�رة اsUٔرية `لمبعوث 
اUٔممي لبالد�، وملناطقYا اجلنوبية املسرتجعة، واليت مكYت الس:يد روس من 
الوقوف Lىل حقائق اUٔمور من sالل لقاءاته املوسعة مع املمثلني احلقFقFني 

  . قFقFة من ٔ�بناء الصحراء املغربية`لساكن احلقFقFني و`لمنطقة احل 
هذه ا`لقاءات اليت ٔ�فضت ٕاىل تعز�ز موقف بالد� وتثFÑت إالجامع 

رضبة موجعة  -حقFقة  –الوطين =حقFقة ملموسة Lىل اUٔرض، واكنت 
لمبعوث اUٔممي من ̀ LUٔداء وPدتنا الرتابية، حFث مكYت هذه الز�رة 

Fة ملواطنيه، وحيرص Lىل الوقوف Lىل ٔ�ن املغرب يعBش فعال حرية حقFق 
�سايس من مÇادئ حقوق إال�سان، ويه الز�رة ذاهتا اليت ٔ �ضامهنا مكبدٔ
رخست املقرتح املغريب اجلاد والواقعي، �عتبار احلمك اâايت هو احلل الوحFد 

  ".ال �الب وال مغلوب"واUٔوPد Uٔنه مÇين Lىل قاLدة موضوعية قوا�ا 

تقوية اجلهبة اOاsلية وتدعمي التحرك وهبذه املناس:بة، نؤكد Lىل رضورة 
الوطين مبختلف مكو�ته لتوضيح مالlسات قضية وPدتنا الرتابية يف لك 
املنتد�ت اOولية الرمسية وش:به الرمسية والشعبية، كام ن¾Çه ٕاىل رضورة 
اsرتاق بعض معاقل ٔ�Lداء وPدتنا الرتابية، sاصة بدول ٔ�مر�اك الالتي¾Fة، 

املايل واملعنوي `لتحراكت الوطنية يف هذا �جتاه،  وختصيص مزيد من اOمع
حىت نوفر ظروفا مساLدة Lىل مقومات التواصل اOامئ مع خمتلف رشاكئنا 
ومدمعي املوقف املغريب يف لك احملافل واملنا�ر اOولية، من ٔ�Vل الت·ٔ¶يد Lىل 

ة يف ٔ�ولوية املبادرة املغربية `لحمك اâايت ومحل اUٔطراف Lىل �خنراط جبدي
  .املفاوضات مع التèيل �لواقعية وروح التوافق

وحنن �س:تعرض ما يتعلق حبقوقYا التارخيية، فٕاننا، يف الفريق 
�س:تقاليل، نعترب ٔ�ن ملف سnÑة ومليلية احملتلتني واجلزر التابعة هلام قد 

  .Pان الوقت لفènه مع اجلارة إالس:بانية يف ٕاطار اس:تكامل وPدتنا الرتابية
  Bس،الس:يد الرئ 

  حرضات السادة،
ٕان هذه املعطيات اليت تربز جوانب مnعددة Uٔدوار بالد� Lىل مس:توى 
الس:ياسة اخلارجFة Lىل ٔ�مهيهتا، ال تعفFنا من توجFه بعض املالحظات 

  :اUٔساس:ية واجلوهرية، اليت ¢ساLد Lىل تقوية ٔ�دائنا اOبلومايس ومن مضهنا

� الس:ياس:ية احلرص Lىل ٔ�ن Îكون الوفود املغربية يف القضا -
و�قnصادية مشلكة من ذوي �خnصاص، وبناء Lىل هتييء وت¾س:يق 

 قÇيل، ميكن من حتقFق الن�اLة املطلوبة يف القضا� اليت هتم بالد�؛

ٕاLادة النظر يف ٔ�سلوب معل ا�متثيليات اOبلوماس:ية يف اخلارج وحبث  -
العمل  ٕاسرتاتيجية ٕالرشاك �اجرينا يف لك املناطق من ٔ�Vل إالسهام يف

 اOبلومايس lشلك يعمتد تقFمي النتاجئ وجتويد اUٔداء؛

متكني القYصليات يف اخلارج من إالماكنيات املادية والÑرشية الالزمة  -
 الجناز �ا�ا، sاصة جتاه مواطنYBا sارج احلدود؛

رضورة وضع Vدو³ زمYية واحضة اUٔهداف، وبت¾س:يق مع املؤسسة  -
  .ا`لقاءات اOورية احلامسة دوليا وعربيا ال�رشيعية، �هتييء املشاراكت يف

وخnاما، فٕاننا، يف الفريق �س:تقاليل، مؤمYون ٔ�ن الرسا³ اليت تطوقYا 
تفرض Lلينا مجيعا اOفاع عن مك�س:بات  -مكواطنني و¶وطنيني  -مجيعا 

اUٔمة وما حققnه من مك�س:بات وٕاعامل مÇدٔ� النقد املسؤول لتجويد العمل، 
  .·ٔنه ٔ�ن يؤDر Lىل مصاحل الوطن العليابعيدا عن لك ما من ش

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اUٓن اللكمة `لفريق احلريك. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك
  .lسم هللا الرمحن الرحمي
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  .شكرا الس:يد الرئBس احملرتم
  ،السادة الوزراء احملرتمون

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس الفريق احلريك ملناقشة املزيانية الفرعية لوزارة 

  .2013الشؤون اخلارجFة والتعاون لس:نة 
وهبذه املناس:بة، فٕاننا خفورون �جلهود اجلبارة اليت يقوم هبا صاحب 

مجيع اUٔصعدة، sاصة اجلال³ املú محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، Lىل 
ف: يتعلق �لقضية اUٔوىل لوطننا، واليت متر اليوم مبرV ïPد دقFقة lسÑب 
الزناLات املفnعï من طرف خصوم وPدتنا الرتابية، كام نؤكد Lىل جتند� 
اOامئ وراء Vاللته، م�ش:بHني بعدا³ قضي�Yا ومعبئني `�فاع عن وPدتنا 

هاما لس:ياسة املغرب اخلارجFة، ويعترب  الرتابية اليت اكنت ومازالت حمددا
املقرتح املغريب `لحمك اâايت Pال س:ياس:يا `لزناع املفnعل ب·ٔقا�مينا الصحراوية، 
هذا احلل اâي س:يضمن Uٔبناء هذه اUٔقالمي تدبري شؤوهنم اجلهوية يف ٕاطار 

وما اجلهوية املتقدمة اليت نص Lلهيا . الس:يادة الوطنية ووPدة اململكة
�ٓخر يفYد مزامع ٔ�Lداء وPدتنا الرتابية ا�âن  ااجلديد ٕاال درساOس:تور 

  .يفnعلون قضا� ومهية لعرقï اخنراطنا يف بناء احتاد مغاريب مnاكمل
  الس:يد الرئBس،

ٕان تطبيق احلمك اâايت سBسامه دون شك يف بناء املغرب العريب اâي 
اLة ٔ�كرب ٔ�حضى PاVة جFوس:ياس:ية، س�ساLد دول املنطقة Lىل التعامل بن�

مع حتد�ت العوملة والتطور املس:متر يف حميطنا إالقلميي ويف اجلوار 
   .اUٔورومnوسطي، وكذا يف الرشق اUٔوسط

وال يفوتنا، وحنن نناقش مرشوع مزيانية وزارة اخلارجFة والتعاون، ٔ�ن 
نطالب احلكومة ٕ�يالء املزيد من العناية والرLاية Uٔرس املعتقلني املغاربة 

ن مبخ:ت تندوف، مYدد�ن مبا يتعرض ¸ هؤالء اUٔرسى من واحملتجز�
معامالت وترصفات ختالف لك املواثيق واUٔعراف اOولية، وهنيب �اكفة 
املنظامت احلكومFة و�ري احلكومFة ٔ�ن تعمل Lىل الت¾س:يق مع وزارة 
اخلارجFة والتعاون من ٔ�Vل التعريف مبلف وPدتنا الرتابية و�ملامرسات الال 

اليت متارس يف حق ٕاخواننا مبخ:ت تندوف ويف اكفة احملافل  ٕا�سانية
  .اOولية، سواء الرمسية مهنا ٔ�و �ري الرمسية

ويف نفس الس:ياق، تدعو� ٔ�وضاع الثغور احملتl ïسnÑة ومليلية واجلزر 
إالس:بانية -اجلعفرية ٕاىل مواصï طرح موضوعها Lىل Vدول العالقات املغربية

اOامئ sدمة `لمصاحل املشرتكة `لب��ن ومبا يضمن مضن ٕاسرتاتيجية احلوار 
  .احلقوق التارخيية `لمملكة املغربية

  الس:يد الرئBس احملرتم،
ال خيفى Lىل ٔ�Pد اOور الفعال اâي تلعبه اOبلوماس:ية املغربية مكر�ٓة 
تعكس وVه املغرب Lىل الصعيد اOويل ويف ٕا�راز املنجزات اليت حققها 

  . انونلرتس:يخ دو³ احلق والق
وٕاننا، يف الفريق احلريك، �مثن لك املاكسب اليت حتققت يف هذا إالطار 

واجلهود اليت تقوم هبا وزارة اخلارجFة والتعاون من ٔ�Vل تعبئة لك وسائلها 
`�فاع عن قضية وPدتنا الرتابية طبقا `لتوجهيات املولوية السامFة `لسري 

  .قدما حنو الطي ا�هنايئ لهذا امللف املفnعل
إالسرتاتيجيات واUٔوراش إالصالحFة الس:ياس:ية واحلقوقFة والثقافFة  ٕان

واخلطط التمنوية اليت يقودها صاحب اجلال³ نرصه هللا ؤ�يده مYذ ٔ�زيد من 
عقد، ٔ�عطت قوة دفع حقFقFة `�بلوماس:ية املغربية �عتبار ٔ�ن الس:ياسة 

ملغرب اخلارجFة يه امnداد اسرتاتيجي `لس:ياسة اOاsلية، وبذ� ٔ�صبح ا
  .فاLال دوليا Vد�را �لتقد�ر يف sدمة السمل والتمنية

ولعل توايل حسب �Lرتافات من قÇل مجموLة من اOول �مجلهورية 
الصحراوية املزعومة Uٔفضل م.ال Lىل التطور إالجيايب ملاكسب اOبلوماس:ية 

  .املغربية
  الس:يد الرئBس احملرتم،

يف املنفرد وٕارثه الس:يايس ٕان الثقل التارخيي `لمغرب وموقعه اجلغرا
واحلضاري والثقايف شلك النواة الصلبة النبعاث س:ياسة sارجFة مnفènة 
ومس:ت¾رية بوVاهة وجرٔ�ة �خnيارات Lىل املس:تويني اOاsيل واخلار2 
ولتحقFق املزيد من املاكسب Lىل املس:تو�ت الس:ياس:ية و�قnصادية 

، السوري والفلسطيين، ٕاال وإال�سانية، وما تضامYنا مع الشعبني الشقFقني
  .شهادة ٔ�خرى Lىل تقد�ر املغرب ملسؤوليته احلضارية

وخبصوص Vالي�Yا املقمية �خلارج، فهÓي تلعب ٔ�دوارا طالئعية `�فاع 
ومن هذا املنطلق، فٕاننا ندعو . عن وPدتنا الرتابية وsدمة القضا� الوطنية

ع العمل Lىل حتسني ٕاىل املزيد من العناية بقضا�ها sاصة �ج�عية، م
وتطو�ر اخلدمات إالدارية داsل ٔ�رض الوطن وتBسري قضا�مه مبا ميكن من 
حامية حقوقهم وصيانة مصاحلهم، من sالل ٕاPداث املراكز الثقافFة اليت هتمت 
�لت·ٔطري اOيين والثقايف، مع تقدمي لك ٔ�شاكل اOمع اليت تعزز ان�ءمه 

ية `لتوجFه وإالرشاد وتعز�ز ش:بكة لوطهنم، ٕاضافة ٕاىل وضع �رامج تواصل 
القYصليات وعرصنة ب¾Fاهتا وحتديث ٔ�داهئا وتقريب sدماهتا مبا ي�ىش مع 

  .تطلعات املغاربة �خلارج
ؤ�sريا، وهبذه املناس:بة، ال تفوتنا الفرصة `لتنويه �لقوات املسلèة 

نية امللكFة واOرك املليك واUٔمن الوطين والقوات املساLدة والوقاية املد
  .�âود واOفاع عن الوPدة الرتابية `لمملكة من طن�ة ٕاىل الكو�رة

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اUٓن ن¾nقل ٕاىل مداïs فريق التجمع . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .الوطين لÀٔحرار، املس�شار احملرتم محمد البكوري

        ::::البكوريالبكوريالبكوريالبكورياملس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل س:يد� محمد ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئBس،
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  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

)رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس فريق التجمع الوطين لÀٔحرار ملناقشة مرشوع 
الشؤون اخلارجFة والتعاون :  ا`لجنةاملزيانية الفرعية `لقطاLني املندرVني يف

  .وقطاع اOفاع الوطين
مبناس:بة مYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون، 
واليت نعتربها حمطة ٔ�ساس:ية ليك نقف عن كتب Lىل �ر�مج معل الوزارة 
والرؤية املس:تقÇلية لتعز�ز ماكنة املغرب اOولية وحامية مصاحله وقضا�ه 

  .Uٓنية واملس:تع�ï، وLىل رٔ�سها قضية الصحراء املغربيةا
يف البداية، ال بد ٔ�ن ٔ�ؤكد Lىل ٔ�ن اOبلوماس:ية املغربية �رLاها Vال³ 
املú محمد السادس حفظه هللا، ؤ�ن اCهودات املبذو³ يف هذا إالطار 
هتدف �Uٔساس ٕاىل حتسني اUٔداء اOبلومايس وتفعيل معc وÎمثني الرتاكامت 

  .ٕالجيابية ومعاجلة �خnالالت اجلامثة Lىل القطاع وتدعميها
البد ٔ�ن نؤكد Lىل ٔ�ن الرب�مج املسطر، واâي اس:تعرضته Lلينا، 
الس:يد الوز�ر، هو �ر�مج واLد، ؤ�¶يد ٔ�ن ملساÎمك وبصامÎمك Lىل القطاع 
مازالت �ري اكفFة، ومل تدsل بعد ٕاىل صلب �خnالالت، و�لتايل لرمبا 

ك بعض املعيقات اليت جنهلها كربملانيني، Lلام ٔ�ن القطاع اâي توVد هنا
¢رشفون Lليه، الس:يد الوز�ر، يقnيض مYمك ¢سطري ٕاسرتاتيجية دبلوماس:ية 
واحضة، ال حتمتل اUٔخطاء و¢س�Çعد �رجتالية يف التنفFذ، ٔ�مام صعوبة 

��مك ٕاال ٔ�ننا نقول وحلد اUٓن،  -ٕان حص التعبري  -القطاع وتضار)سه الوعرة ٔ
  .تتوفرون Lىل ٕارادة قوية يف تدبريه

  الس:يد الرئBس،
لمك اليوم، الس:يد الوز�ر، مسؤولية jرخيية لالس:مترار يف تلميع صورة 
املغرب يف اخلارج ورضب لك خمططات ٔ�Lداء اململكة يف اخلارج اليت 
¢س:هتدفYا من لك Pدب وصوب، ؤ�عتقد ٔ�ن املزيانية املرصدة، و�لك 

طلوب وال تليب رؤيتمك وٕاسرتاتيجيتمك لرفع الرjبة عن رصاPة، ال تفي �مل
العمل اOبلومايس، ذ� ٔ�ن معلنا اOبلومايس حيتاج ٕاىل دينامFة Vديدة، 
جتعلنا حنقق ماكسب Lىل اUٔرض وLىل اكفة املس:تو�ت �قnصادية 
و�ج�عية والس:ياس:ية، اعتبارا `لمتزي و�س:تYHاء املغريب اâي Vاء �مك 

ش·ٔن العام، و�لتايل مفا Lليمك ٕاال �س:مترار يف هذا الوضع وفق ل�س:يري ال 
  .الرشعية ملا فFه مصلèة الوطن واملواطنني

  الس:يد الرئBس،
لقد تفاV·ٔ� داsل الفريق لعودة ¶ر)س:توفر روس مكبعوث ٔ�ممي `لصحراء، 
حFث كنا من املتفاج;ني لهذا القرار، مل نفهم سÑب رفضه من طرف اململكة 

اsUٔري، مؤكد�ن Lىل رضورة تطبيق �ر�جممك الس:يايس يف قضية وقÇو¸ يف 
الصحراء املغربية، حFث كنمت من ا�âن طالبوا احلكومة السابقة برضورة 

ماذا : تزنيل احلمك اâايت Lىل اUٔرض، وها حنن اليوم نوVه لمك نفس السؤال
  ت¾nظرون، الس:يد الوز�ر، لتزنيل هذا النظام يف ٔ�قا�مينا اجلنوبية؟

-  ٔ�وال، Uٔنه احلل ا�Uٔسب لوضع Pد لهذا الزناع اâي ال �راد ¸ ٔ�ن 
 ي¾هتÓي، وقد مثنه اCمتع اOويل؛

 4نيا، وضع ٔ�Lداء وPدتنا الرتابية يف اOاsل واخلارج عند Pدمه؛ -

4لثا، التصدي `لمتاجرة �لقضية من طرف املرÎزقة ومن يد�روهنم من  -
  .اخللف

ملرÎزقة يف اOاsل واخلارج، من تعلمون ٔ�ن اخلصوم يف اخلارج ؤ�ن ا
يتاجرون يف قضية ٔ�بنائنا يف تندوف، ال �ريدون لهذا املشلك ٔ�ن ي¾هتÓي، 
و�لتايل Lلينا و�لك lساطة =شفهم lش:ىت الوسائل Lىل اعتبار ٔ�ن احلرب 
اليوم ال Îكون �لرضورة عن طريق السالح، ولكن العامل ب·ٔرسه ٔ�صبح 

لن �كون ¸ مس:تقÇل Uٔنه من قÇيل مقnنعا ب·ٔن نظام اOويالت ا�هتÓى، و 
املايض �س:تعامري اâي  قهر الشعوب وفرقهم ؤ�تلف Dرواهتم، و�لتايل 
فٕان حق الشعوب يف العBش الكرمي و�ن�ء ٕاىل الوطن حق مقدس ال 

  .ميكن املساس به
  الس:يد الرئBس،

ٕان اململكة املغربية عضو �ري دامئ يف جملس اUٔمن، و�لتايل Lلينا 
ر هذا املقعد لكسب املزيد من النقاط Lىل ٔ�رض الواقع واس��ره يف اس��

ٕاطار دبلوماس:ية جهومFة للك من يتعاطف مع املرÎزقة لسÑب من 
اUٔس:باب، وLىل رٔ�سها ملف حقوق إال�سان، وهنا ٔ�¢ساءل �لك 

ما هو : موضوعية، وهو سؤال ٔ�و�ه ٕاىل اكفة امجلعيات احلقوقFة الوطنية
ة حقوق إال�سان �جلزا1ر ؤ�وضاع ٔ�شقائنا احملتجز�ن يف موقعنا ٔ�مام وضعي

ما مدى مصداقFة التقار�ر اOولية اليت ¢شري : تندوف؟ ؤ�¢ساءل مرة ٔ�خرى
`لوضع احلقويق يف املغرب، وهتويc لرضب مصاحلنا �قnصادية 

  و�ج�عية؟ 
 ٕاهنا مسؤولية ¶برية، الس:يد الوز�ر، تتحملوهنا حلل هذه املعضï وٕاجياد

اUٔجوبة الرضورية لها من sالل Îك.يف اجلهود `لتصدي �لك جرٔ�ة لهاته 
املنظامت احلقوقFة اليت ¢ش:مت يف تقار�رها ٔ�هنا ¢ش:تغل جلهة معينة، حتاول 

  .قدر املس:تطاع زعزLة وضعية املغرب يف املنظومة اOولية
  الس:يد الرئBس، 

ضا� العربية ٕاننا ننوه مبوقف اململكة املغربية الش�اع اOامع للك الق
وإالفريقFة، كام ننوه مبؤمتر مرا=ش اâي مجع مؤخرا لك ٔ�صدقاء الشعب 
السوري يف العامل، واâي حقق هاته ا�Uٔم انتصارات موالية Lىل اUٔرض 
`لتصدي `لنظام الغامش اâي يقnل اليوم الشعب السوري وال �ريد معاجلة 

جمده املزعوم Lىل قnل  اUٔمر س:ياس:يا، �عتباره نظاما س:ياس:يا فاش:يا، بىن
  .اOميقراطية وٕاراقة دماء الشعب السوري العمالق

  الس:يد الرئBس،
ماليني مغريب يف د�ر املهجر،  3يقدر Lدد مغاربة العامل اليوم ب·ٔكرث من 

ومع اUٔزمة اخلانقة اليت تعBشها مYطقة اUٔورو، فٕان ذ� س:يكون ¸ 
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كومة مطالبة ب�شجيع انعاكسات سلبية Lىل ٔ�وضاعها، و�لتايل فٕان احل
  .العودة وٕاجياد الظروف املناس:بة هلم

حنن يف فريق التجمع الوطين Uٔحرار قدمYا تعديالت �مة Lىل مرشوع 
القانون املايل احلايل، مع اUٔسف رفضت من طرف احلكومة، وهذه 

نت هتدف ٕاىل ¢سهيل عودهتم، خصوصا ؤ�ن العالقة بني التعديالت اك
و�لتايل، . ب�مه اUٔصيل Lالقة مقدسة، مÇنية Lىل التضامن وصï الرمح

فٕاننا لكام جشعنامه Lىل ذ� لكام اكنت Lائداهتم ٔ�كرب واكن ارتباطهم بوطهنم 
اUٔصيل مس:مترا، خصوصا اجليل الثاين والثالث، مطالبYBمك، الس:يد الوز�ر، 

لنظر يف ظروف اس:تقÇال هذه اجلالية يف ب�ان إالقامة واع�د س:ياسة �
  .القرب هلم

  الس:يد الرئBس، 
Lىل مس:توى اOبلوماس:ية الربملانية وتفعيل معلها، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا 
نقوم هبا Lىل ٔ�حسن وVه ممكن، وٕاننا رمغ الصعو�ت فٕا� نقوم بواجÇنا، 

وصا �ل¾س:بة ٕاىل ملف القضية الوطنية ولكن نفnقد ٕاىل هتييء امللفات، خص
�â، فٕاننا نطالبمك برضورة . ٔ�و الت¾س:يق �قnصادي `لعمل اOبلومايس

مصاحÇة اOبلوماس:ية الربملانية لتقوم ب·ٔدوارها الس:ياس:ية و�قnصادية 
وبرضورة هتييء ملفات ٕاىل السادة املس�شار�ن ل�سهيل م·ٔمور�هتم وٕاPاطهتم 

تنظم فهيا ا`لقاءات واملنتد�ت اOولية قÇل وصوهلم Lلام �لك الظروف اليت 
�و ٔ�ثناء اس:تقÇاهلم من طرف الهيئة اOبلوماس:ية يف اخلارجٔ.   

�ل¾س:بة لقطاع اOفاع الوطين، ٕاهنا فرصة ليك ننوه مببادرات Vال³ 
املú محمد السادس، حفظه هللا، إال�سانية يف اOاsل واخلارج، واليت 

âعطت لب�� ٕاشعاعها ا�ي ٔ�س:بغ Lلهيا ا�متزي من sالل ٕاقامة مس�شفFات ٔ
مFدانية مبخمي الزLرتي بدو³ اUٔردن الشقFقة Lىل احلدود مع سور� 
املضطهدة و�ملس�شفى امليداين يف غزة الصامدة الس�Fعاب مرىض العدوان 
الصهيوين الغامش من ٔ�بناء الشعب الفلسطيين اUٔعزل، واâي ندد به 

  . املغرب الرمسي والشعيب
ويه مYاس:بة ليك هن� الفلسطينBني Lىل �نتصار اOبلومايس يف 
امجلعية العامة لÀٔمم املتèدة، واâي مYحهم صفة دو³ مراقب، )س:تطيعون 
من sاللها اOفاع عن ٔ�نفسهم ٔ�مام احملمكة اجلنائية اOولية ضد ما يتعرض ¸ 

توحFد  الشعب الفلسطيين اUٔعزل من جرامئ ش:نعاء، مؤكد�ن Lىل رضورة
الصف الفلسطيين ٕاىل Pني حتقFق دو�هتم املس:تقï وLامصهتا القدس 

  . الرشيف
دون ٔ�ن تفوتين الفرصة ليك ننوه بعمل من ينفذون هذه املهام إال�سانية 
Lىل اUٔرض، رVال قواتنا املسلèة امللكFة الباسï، الساهر�ن Lىل Pدود 

اع عن مصاحلها مبا فهيا اململكة واملدافعني عهنا يف اOاsل واخلارج، واOف
قضية وPدتنا الرتابية اUٔوىل، دون ٔ�ن ن¾ىس يف ذ� رVال اOرك املليك 
واUٔمن الوطين والقوات املساLدة ورVال الوقاية املدنية Lىل معلهم اجلبار 
يف اس:ت�Çاب اUٔمن بب��، مطالبني احلكومة ب�سوية وضعيهتم إالدارية 

هلم لالس:مترار يف مÇارشة معلهم امليداين  واملالية وتوفري اكفة وسائل العمل
اليويم، مؤكد�ن Lىل ٔ�ن ٕادارة اOفاع الوطين حتتاج اليوم ٕاىل ٕاماكنيات ٔ�كرب 
من ٔ�Vل حتسني �ٓليات اجلBش وتطو�رها، sدمة Uٔراضينا وPدود� ودفاLا 

ٕاهنا فرصة ليك نرتمح فهيا Lىل شهدائنا ا�Uٔرار من رVال . عن حصرائنا
  .Vال قواتنا املسلèة امللكFة املس:ت·ٔسدةBVش:نا الوطين، ر 

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اUٓن اللكمة `لفريق �شرتايك. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد حفFاملس�شار الس:يد حفFاملس�شار الس:يد حفFاملس�شار الس:يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

الفريق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة  )رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس
املزيانيات الفرعية اليت تدsل يف اخnصاصات جلنة اخلارجFة واحلدود 

  .2013واOفاع الوطين واملناطق احملتï �رمس الس:نة املالية 
  الس:يد الرئBس،

لقد ٔ�صبحت معلية تدبري الس:ياسة اخلارجFة قضية وطنية �مnياز، بل 
رها اUٔساس اâي يمت من sال¸ ترصيف خمتلف التدابري ٔ�م القضا� �عتبا

املتعلقة �لعالقات اخلارجFة `لبالد، وهذا ما )س:تدعي التفكري يف فnح نقاش 
وطين معيق ورصحي حول معلية ٕادارة القرار يف الس:ياسة اخلارجFة 
`لمغرب، مبا مييط ا`لثام عن ماهية املراPل والقYوات املتبعة وطبيعة 

املؤDرة يف القرار ؤ�دوار الفاLلني واملتدsلني حىت ي�س:ىن `لرٔ�ي �عتبارات 
  .العام �طالع Lىل حقFقة املسار وجتليات ٕاLداد القرار

ٕان النقاش حول واقع اOبلوماس:ية املغربية، ومضهنا وزارة اخلارجFة 
والتعاون، ٔ�داء ونتاجئ، ٔ�صبح �ك�يس ٔ�مهية الفnة نظرا لعدة اعتبارات، ٔ�مهها 

`لجهاز  2011 الصالحFات اجلديدة املو¶و³ مبوجب دس:توراOور و 
التنفFذي يف رمس التو�ات العامة `لس:ياسة اخلارجFة املغربية وتفعيلها Lىل 

�رض الواقعٔ.  
ويف هذا إالطار، فٕان ٔ�ي مnتبع حلصيï اOبلوماس:ية املغربية، مYذ تويل 

�ولية وبدهيية،  الس:يد سعد ا�Oن الع�ين مقاليدها، جتعلنا نصل ٕاىل ن��Fةٔ
بعيدا عن املربر الزمين اâي ينطوي Lىل sلفFة تنصلية، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن 
ممارسة اOبلوماس:ية تنطوي Lىل تصور مس:بق، ٔ�ال ويه غياب ٔ�ي بصمة 
`لحزب يف تفعيل هذه اOبلوماس:ية، وخصوصا يف اجلانب املتعلق بقضي�Yا 

�قnصادية والتمنوية  اUٔوىل، ٔ�ال ويه قضية وPدتنا الرتابية، وكذا الروابط
  .مع اOول الشقFقة والصديقة

ٕان قراءتنا لهذه احلصيï لBست من �ب النقد من ٔ�Vل النقد، بل 
ÎرÎكز Lىل sلفFة تطو�رية من مYطلق املصلèة الوطنية اليت ال ميكن املزايدة 
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فهيا وLلهيا، Uٔن ٔ�ساسها اOفع مبصلèة اململكة املغربية من ٔ�Vل حتقFق مزيد 
ك�س:بات وحتصني وتعز�ز موقعها Lىل الساPة اOولية بغرض املسامهة من امل 

  .�لوطن والريق به يف اكفة اCاالتيف ا�هنوض 
ٕان ٔ�ي دبلوماس:ية فاïL ومؤDرة ال ميكهنا ٔ�ن جتد ماكهنا يف تصورات 
مYغلقة Lىل اâات، وال يف رؤية س:ياس:ية دبلوماس:ية تقوم Lىل رد الفعل 

عالية والن�اLة املطلوبتني يف تÑين رؤية س:ياس:ية فقط، بل تعمتد هذه الف
دبلوماس:ية جهومFة، تنطلق من املك�س:بات اليت حققهتا بالد� مؤسساتيا 
وس:ياس:يا، و¢س:هتدف اك�ساح مواقع Vديدة وتنويع مضمون العالقات 

  .الثنائية ومnعددة اUٔطراف
  الس:يد الرئBس،

nه مYطقnنا العربية، لقد شهد امجليع، ويف حصوة احلراك العريب اâي عرف 
�5رج اOميقراطي لب�� اليت اس:توعبت lشلك ٕاجيايب وهادئ املطالب 
الش:بابية املغربية الرامFة ٕاىل حماربة الفساد والريع �لك تالوينه، Lرب 
�س:ت�ابة الس:ياس:ية املسؤو³، ويف الوقت املناسب، لعاهل البالد يف 

عنه من بلورة دس:تور Vديد  وما Îرتب 2011مارس  9خطابه التارخيي لــ 
  .)شلك حبق خطوة عظمى Lىل درب بناء اOو³ اOميقراطية امل¾شودة

وٕاننا، ٕاذ �س:تحرض هذا املعطى، واâي قد ي�ساءل البعض عن Lالقة 
هذه النقطة �Oبلوماس:ية املغربية، فٕاننا نؤكد ٔ�مهية ¢سويق التجربة املغربية 

جياد احللول Oول شقFقة الزالت عربيا كمنوذج مnفرد، شلك مصدر ٕالهام الٕ 
خمرج `لمرïP   تتخبط اليوم يف مnاهات دس:تورية ويف البحث عن

�نتقالية اليت ميرون هبا واليت عناو�هنا العريضة صيا�ة اOس:تور والعدا³ 
�نتقالية، مع العمل ٔ�ن لب�� جتربة رائدة Lىل صعيد املصاحلة الوطنية، واليت 

Uٔشقائنا يف اOول العربية اليت جتري يف ساPاهتا ميكهنا ٔ�ن ¢شلك دعام 
، مع الت·ٔ¶يد ٔ�ن لك هذه اOول عرفت اس:تحواذ "الربيع العريب"تفاLالت 

إالسالمFني Lىل السلطة، وهو معطى لصاحل احلزب احلامك يف املغرب نظرا 
`لقوامس املشرتكة اليت جتمعه �حلراكت إالسالمFة احلامكة ٔ�و املشاركة يف 

  .السلطة
ومع اUٔسف، فٕان احلكومة احلالية جعزت حلد الساLة عن بلورة 
مقار�ت Vديدة وابتاكر صيغ بديï من ش·ٔهنا ا�هنوض �لعالقات الثنائية مع 

  .هذه الب�ان وLىل رٔ�سها الشقFقnني تو�س ومرص
وكام ٔ�كد� سالفا، فٕان تناول قضية اOبلوماس:ية املغربية هو من �ب 

يف جعل اململكة املغربية تلعب دورها من ٔ�Vل جعل  الغرية الوطنية والرغبة
املاكنة اOولية `لمغرب مÇنية Lىل اOينامFة إالجيابية، مؤDرة ومDٔ·nرة �لك 

  .التحوالت الكونية اليت ختدم الوطن واملواطنني
ومن هذا املنطلق، �سائل مرة ٔ�خرى اOبلوماس:ية املغربية عن مصري 

ليت اكن املغرب دامئا ميد يده من ٔ�Vل العالقات املغربية اجلزا1رية، وا
تطو�رها ملا فFه sدمة الشعبني املغريب واجلزا1ري، وكنا قد تفاءلنا sريا 
�لترصحيات إالجيابية واملطنبة يف املدح اليت صدرت عن وز�ر� يف 

اخلارجFة ٕا�ن ز�رته `لجزا1ر، وهو ما يدفعنا `لت·ٔ¶يد Lىل غياب فهم واحض 
1ر يف عرقï مساعي Pل قضية الصحراء رغبة من `�ور اUٔسايس `لجزا

  .Vارتنا يف ¶بح مYحى التطور اOميقراطي والتمنوي
لكYنا نبقى دامئا نثري معطى ٔ�سايس وهو رضورة تطو�ر العالقات مع 
املؤسسات الس:ياس:ية واملدنية اجلزا1رية اليت يه من صلب اخnصاص 

  .وزارة اخلارجFة
قوم Lليه �س:تفادة من التارخي ومن ٕان اOبلوماس:ية تقوم من بني ما ت

العنرص الÑرشي وإالماكنيات اليت ي�Fحهام هذ�ن العنرص�ن يف تفعيل 
وهنا �ريد معرفة ماكمن ضعف العالقات . اOبلوماس:ية الفاïL والهجومFة

املغربية إالس:بانية، واليت رمغ  توفر العنرص�ن سالفي اâ¶ر تبقى هذه 
وال ميكن لهده العالقة من مYظور� .  د واجلزرالعالقات تتخبط يف ثنائية امل

ٕاال ٔ�ن Îزداد ت·ٔزما يف ظل واقع اUٔزمة اليت تعرفها اجلارة الشاملية، ويف ظل 
حكومة ميي¾Fة اكنت sالل مرïP �زدهار �قnصادي Îكن Lداء sاصا 
`ل�الية املغربية ومعها �يق اجلاليات القادمة من اجلنوب، وسزيداد هدا 

الظرف �قnصادي الراهن، ومن هنا �ريد `�بلوماس:ية املغربية  العداء يف
�ن Îكون يف وا�ة اOفاع عن حقوق املهاجر�ن ٕ�س:بانيا وكذا احلد من ٔ
املامرسات �س:تفزازية واملهينة لكرامة املواطن املغريب من طرف البولBس 

ش:بYHا بعدا³ إالس:باين يف الثغور املغربية احملتï، وهنا ال )سعنا ٕاال ٔ�ن نؤكد ¢ 
  . قضية املدين�ني السليب�ني سnÑة ومليلية و �يق الثغور التارخيية

  الس:يد الرئBس،
كام ال تفوتنا الفرصة دون ٔ�ن �س�ل مجموLة من املالحظات Lىل ٔ�داء 
اجلهاز اOبلومايس املغريب، واليت ختترص يف الواقع العيوب اليت تعرتيه 

والفعا³ `لتطورات اOولية ذات الصï  وجتعc �ري قادر Lىل املوا¶بة اUٓنية
�ملصاحل العليا `لوطن، والس:: قضية الوPدة الرتابية `لمملكة، ومن بBهنا 

  :هذه املالحظات التالية

املسؤولية التقصريية لوزارة اخلارجFة ومصاحلها ٕ��رلندا يف تعقب  -
ي حتراكت جهبة البولBساريو، واليت ٔ�سفرت عن اس:تقÇال الرئBس ��رلند

 لزعمي �نفصاليني؛

تغيBب وحتقري الوزارة `لمجهودات اليت بذلها املناضلون �حتاديون  -
يف مؤمتر اUٔممية �شرتا¶ية وما ٔ�سفر عنه من مك�س:بات `�بلوماس:ية 

 املغربية Lىل مس:توى هذه اجلهبة اOولية املؤDرة؛

اخللط وا`لغط املثار خبصوص املوقف من حسب الثقة من املبعوث  -
يص لÀٔمني العام لÀٔمم املتèدة خبصوص قضية الصحراء الس:يد الشخ

¶ر)س:توفر روس، وما تاله من ا�هترب من حتمل مسؤولية هذا القرار 
امل�رسع واâي =شف مرة ٔ�خرى ا�منط �رجتايل اâي ¢سري Lليه 

، وقد )الوز�ر اعترب موقف حسب الثقة اختذه املú( اOبلوماس:ية املغربية 
Lىل املغرب يف شلك ٕاLادة فرض بقاء روس يف مYصبه  انعكس ذ� سلبا
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بعد ٔ�ن ٔ�بدت الوال�ت املتèدة واUٔمني العام اUٔممي �ن يك مون ��زLاج 
من هذا املوقف املغريب اâي يبدو ٔ�نه اختذ بدون ت¾س:يق مس:بق مع 

  ..اUٔطراف املعنية

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .دقFقnان، الس:يد املس�شار، ا`يل بقت �

        ::::�شار الس:يد حف�Fشار الس:يد حف�Fشار الس:يد حف�Fشار الس:يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملس املس املس املس 

لوحظ كذ� ٔ�ن املغرب فقد ر�دته يف قضية الرشق اUٔوسط ومل  - - - - 
يعد )س�شار يف املبادرات الرامFة ٕالجياد Pل `لمس·³ٔ الفلسطي¾Fة بعد ٔ�ن 

    اكن قïÇ ال ميكن جتاهلها �ل¾س:بة لÀٔطراف املعنية يف الرس والعلن؛

وهنا غمنر .. ¾Fةكام )س�ل ٔ�يضا ٔ�ن موقع املغرب يف ٔ�مر�اك الالتي  - - - - 
        .مادام الوقت ما ابقاش

يف اsUٔري، لقد ٔ�صبح من �ب التقليد ٔ�ن حيصل ٕاجامع الفرقاء 
الربملانيني Lىل مزيانية اOفاع، وٕان كنا يف املعارضة نعترب هذه املزيانية �ري 
اكفFة، ولكهنا معقو³ اعتبارا لٕال¶راهات وٕاماكنيات اOو³ و`لظرفFة 

�ري اكفFة Uٔن التطورات إالقلميية واجليو . ها البالد�قnصادية اليت تعBش 
ٕاسرتاتيجية تفرض Lلينا ز�دة حتصني Pدود� وز�دة قدرات القوات 
املسلèة امللكFة وحتد�هثا ودمعها lرش� و¢سليحيا وعرصنة ورفع قدراهتا Lىل 

  .مس:توى التكو�ن وٕاتقان �Pرتاف
حامية اUٔمن اخلار2  وUٔن �ام Vديدة ٔ�نيطت بقواتنا �ٕالضافة ٕاىل

واâود عن Pدود الوطن وحتصني وPدته، هناك حتد�ت Vديدة من قÇيل 
الوضع احلارض يف مYطقة الساPل والهجرة �ري القانونية واجلرمية العا�رة 
`لèدود، مبا فهيا اجلرمية إالرهابية وا�هتريب و�جتار اOويل يف ا5درات، 

  .مYاطق الزناع�ٕالضافة ٕاىل املهام إال�سانية يف 
كام ال تفوتنا هبذه املناس:بة توجFه حتية تقدمي وٕا¶بار `لقوات املسلèة 

  .امللكFة وLىل رٔ�سها قائدها اLUٔىل Vال³ املú محمد السادس
وال يفوتنا ٔ�يضا اOعوة ٕاىل حتسني اUٔوضاع املادية `لجنود املغاربة 

وت·ٔمني حصي و�ه�م �خلصوص بقضا�مه �ج�عية من سكن وتطبBب 
  . ٕاخل... ونقل

  .وشكرا. والسالم Lليمك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اUٓن اللكمة `لفريق اOس:توري. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيب
lسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Lىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ¸ وحصابته 

�مجعنئ.  
  الس:يد الرئBس احملرتم،

  سادة الوزراء احملرتمون،الس:يدة وال 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
قشة املزيانية يل الرشف ٔ�ن ٔ�تدsل، �مس فريق �حتاد اOس:توري، ملنا

  .2013الفرعية `لجنة اخلارجFة واحلدود واOفاع الوطين �رمس الس:نة املالية 
  الس:يد الوز�ر،

املمتثï يف مYاقشة جندد ا`لقاء �مك من sالل هذه احملطة الس:نوية 
املزيانية الفرعية `لقطاع الهام اâي ¢رشفون Lليه، قطاع الشؤون اخلارجFة 

  .والتعاون
�ن القطاع اâي ¢رشفون Lليه مؤمتن Lىل  - كام نعمل مجيعا  -وتعلمون ٔ

قضا� وا�شغاالت وطموPات لك املغاربة، ال ميكن ٔ�ن تقاس مببلغ ٔ�و تقFمي 
ا معمك س:يكون �Uٔساس نقاشا يطمح ٕاىل ٕابداء ولهذا، فYقاش:ن. مبؤرش مرمق

كام من  -�ٓراء jرة واس:تطالع ٔ�مور jرة ٔ�خرى، ولك ذ� تؤطره من �تنا 
�ريتنا الوطنية والس:: Lىل امللفات املصريية اليت تد�روهنا يف جمال  -�تمك 

وامللفات املصريية هذه، نضع Lىل رٔ�س قامئهتا ملف الوPدة . اخnصاصمك
هذا امللف اâي ميكن ٔ�ن نقول ٔ�نه )شهد حلظة من الرتقب السا¶ن  الرتابية،

يف ظاهره واملش:تعل يف �طنه، Îرقب يرتمج انتظار اللك ملا س:تفيض ٕاليه 
مرïP ما بعد تقدمي املغرب ملقرتPه التارخيي الرايم ٕاىل مYح ٔ�قا�مينا اجلنوبية 

  .حكام ذاتيا حتت الس:يادة الوطنية
، يف فريق �حتاد اOس:توري، ٔ�رضية واقعية مقرتح )شلك يف اعتقاد�

`لنقاش والتفاوض Lىل ٔ�ساس ٔ�ن موقف املغرب املعلن والواحض يف هذا 
الصدد، ¶ون هذا املقرتح يعد مبثابة مرشوع حلل س:يايس هنايئ، ال يقÇل 
جتاوز اخلطوط امحلراء احملددة ٔ�ساسا يف حمتية لك من الس:يادة الوطنية 

تعترب اUٔقالمي اجلنوبية جزءا ال يتجزٔ� مهنا، فالتفاوض، والوPدة الرتابية اليت 
Lلميا ومYطقFا ؤ�sالقFا، هو تقارب وجتاذب لقوى ٔ�و قوتني ذات اجتاهني 
مnعا¶سني يف موضوع ما، واملفروض ٔ�ن �كون حبسن نية مnباد³ وبطموح 

  .اخلروج من وضعية امجلود ووضعية ��كامش حول املواقف اجلامدة
موضوعية وجترد، يؤمن هبذا املنطق، بل ماف� مYذ واملغرب، �لك 

  ..اندالع اUٔزمة املفnعï يقدم التضحيات

        : : : : الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .بقFت لمك دقFقة ، الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيباملس�شار الس:يد محمد ٔ�قÇيب
واملغرب، �لك موضوعية وجترد، يؤمن هبذا املنطق، بل ماف� مYذ 

حيات ويتعامل مع القضية �روح Lالية من اندالع اUٔزمة املفnعï يقدم التض 
يعلو وال يعىل  -كام تعلمون  -املسؤولية، Lلام ٔ�نه صاحب احلق، واحلق 

  .Lليه
�ملقابل يعرف اللك و)س�ل املواقف املتحجرة خلصوم الوPدة الرتابية، 
وا�âن ال جيدون من ٔ�سطوانة يتغنون هبا سوى ٔ�سطوانة �نفصال والقراءة 

  .Vة ملبدٔ� تقر�ر املصريالقارصة والساذ
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تقر�ر املصري هذا، ؤ�نمت ٔ�Lمل بذ�، الس:يد الوز�ر، وVد يف �زاLات 
دولية وٕاقلميية �زيد يف Pلول س:ياس:ية، ؤ�ساس يف Pل احلمك اâايت، وهو 
ما �ريد اس�Fعابه �لطبع خصوم املغرب نظرا خللفFاهتم احلقFقFة، اليت يه يف 

  .لكFان دو³ جماورة لBس ٕاالالواقع sلفFات الطموPات التوسعية 
نتفادى  -حنن املغاربة  -هذه اOو³ �لطبع يه دو³ اجلزا1ر، واليت كنا 

إالLالن الرصحي لتدsلها املبارش يف حتريك خFوط املؤامرات احملبوكة ضد 
  .مصاحل املغرب ووPدته

  . والسالم Lليمك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
. .مة لفريق التèالف �شرتايكاUٓن اللك. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .تفضل الس:يد املس�شار. �ساليو هاذ ا`لجنة و�رفعو اجللسة، ما ابقى والو

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pااملس�شار الس:يد ٔ�محد Pا2222
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئBس،
  الس:يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدات والسادة املس�رشون احملرتمون،
مك تدsل فريق التèالف �شرتايك ونطلب نظرا لضيق الوقت س:نقدم ل

  .مYمك، الس:يد الرئBس، ٔ�ن ¢س�لوه يف احملرض
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
واUٓن ن¾nقل ٕاىل مجموLة . الفريق الفFدرايل قدم مداïs كتابية. شكرا

�ٓخر مداïs، يف Pدود عرش دقائق. �حتاد املغريب `لشغل.  

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلèةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلèةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلèةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلèة
  .الس:يد الرئBسشكرا 

  .lسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،
  الس:يدة الوز�رة،

�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ  
 - حوا يل، ٔ�هيا السادة، ٔ�ن ٔ�Îلكم �مس �حتاد املغريب `لشغل امس

والشق اâي هيمين هو العامل املغاربة، وهذا  -بطبيعة احلال مكنظمة نقابية 
sاصة �لس:يد وز�ر اخلارجFة احملرتم الس:يد سعد ا�Oن  املشلك مرتبط

. ٕاخل... الع�ين، ولو عندو ارتباط مع الس:يد وز�ر اOاsلية ووز�ر ال�شغيل
ولكن س·Îٔلكم، الس:يد الوز�ر، وهبذه املناس:بة ٔ�شكرمك الشكر اجلزيل Lىل 
�س:تقÇال اâي خصصمتوه لنا، ٕاذا عقلتو، الس:يد الوز�ر، يف وزارة 

Fة ومع الس:يد الاكتب العام، يف قضية شا1كة Vدا، ٔ�قولها يف مYطقة اخلارج 

 4الناظور، ؤ�Îلكم Lىل العامل احلدوديني، هاذ العامل ا`يل العدد د�هلم 
تتعطينا  4�ٓالف Lامل، ارضهبا �ري يف  4�ٓالف Lامل، عندما نتلكم Lىل 

16 Vة، يتواFلف �سمة، هاذ العامل احلدوديون، الس:يد وز�ر اخلارج�دون ٔ
يف العامل لكو، ٕاذا امشBيت ما بني ٕاس:بانيا واملغرب، امشBيت `لمكس:يك 

هاذ العامل Îميش:يو ملليلية السليبة ¶ي9دموا ��هنار و�`ليل ¶يدsلوا . ؤ�مر�اك
  . `لمغرب

بعد تعيني الس:يد العامل ٔ�و مYدوب احلكومة يف  -مع اUٔسف- ولكن 
احلكومة، ٕاذا Lارفني هاذ مليلية وهو من ٔ�صل مغريب، ٕاذا كتعرفوه، س:يادة 

القضية، راه من ٔ�صل مغريب، Lني ٔ�sريا يف مدينة مليلية =عامل مدينة 
مليلية، ٔ�ىت مبجموLة من القوانني ا`يل يه خطرية Vدا ضد هاذ العامل ا�âن 

  . س:نة يف معلهم 16قضوا ما يناهز ٔ�كرث من 
ل، قلنا حنن كنقابة هاد الناس مYضويني حتت لواء �حتاد املغريب `لشغ

هلم جFنا عندك، الس:يد وز�ر اخلارجFة، درس:نا معك هاذ امللف، راسلنا 
  . الس:يد وز�ر اOاsلية، ٕاىل Pد اUٓن مل نتوصل ب·ٔي جواب

الس:يد وز�ر اخلارجFة، اس:تقÇلنا، قلت لو دا� هاذيك ا`لجنة املشرتكة 
لوز�ر إالس:بانية املغربية، بطبيعة احلال ا`يل كتكون ما بني رئBس احلكومة وا

اUٔول، هاذ املشلك تناقش، ٕاىل Pد اUٓن مل نتوصل ب·ٔي جواب، بل 
توصلنا جبواب واPد هو من الس:يد الوز�ر امللكف �ملهاجر�ن، هاذيك 
الرسا³ ا`يل توصلنا هبا، قال � �ٓودي هاذ املشلك راه عندمك فFه احلق، 

اه هاذو ر .. لقد راسلت وزارة اOاsلية، وزارة اOاsلية ٕاىل Pد اUٓن
مغاربة، الس:يد الوز�ر، راه ما Vايي¾ش من السامء، هاذو ¶يجيو عند�، قال 
� احYا �ادي يطلعوا ٕاىل الر�ط، �ادي يعتصموا عند وزارة اخلارجFة، 
طالعني هام ؤ�والدمه، قال � احYا sاص احلكومة املغربية يه ا`يل حتمينا، 

نية قال � هاذ امشYBا ٕاىل السفارة إالس:با. مايش احلكومة إالس:بانية
امشYBا ٕاىل . املشلك شوفوه مع احلكومة د�لمك ومع احلكومة إالس:بانية

ٕاذن هاذ املغاربة د�ولنا �غيني حامية من طرف . القYصلية يف الناظور
  احلكومة املغربية، ؤ��ن يه احلكومة املغربية؟ 

ٕاىل Pد اUٓن، اUٔس:تاذ سعد ا�Oن الع�ين، هللا خيليك ٕاىل Pد اUٓن 
 4000ريد ٔ�ن نتوصل جبواب �ش نفهمو هاذ الناس، Uٔن هذا ضغط، �

، فني �ادي ميش:يو املساكني؟ هام ٔ�ش:نو 16000ارضهبا يف ٔ�ربعة يه 
¶يطلبوا؟ راه ما ¶يطلبوا حىت PاVة، تيقول � �ٓودي احYا� تي9لصوا 
الضامن �ج�عي، تي9لصوا الرضائب، ويف التايل ال ي�ساوون مع العامل 

  .املتواVد�ن يف مدينة مليلية احملتïإالس:بان 
�ضف ٕاىل ذ�، وامسح يل، الس:يد الوز�ر، Uٔن هذا املوضوع هيم ٔ
حىت الس:يد وز�ر اOاsلية، ٔ�قولها لمك صاحب اجلال³ املú محمد السادس، 
�عزه هللا، يف الصيف ا`يل داز، لقد قام مببادرة �مة Vدا �ش ميش:يو ذوك ٔ

ر د�ول هاذوك البولBس واجلدارمFا واOيوانة، الناس ا`يل sدامني يف اOيو 
 ��ولكن مع اUٔسف، الس:يد الوز�ر، اذهبوا ٕاىل مYطقة ابين انصار، ؤ
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�عرف ؤ�نمت تعرفو�ها، اذهبوا وهللا، وهللا، وهللا lٔنك توVد يف قYدهار، ٔ
  احYا يف الناظور ك¾سميوها قYدهار هبذه العبارة، اLالش الس:يد الوز�ر؟

V ل مليليةsدق �ري تدYل ٕاىل املغرب فsاي من مخسة جنوم، دا
مصنف، وهذا عيب Lلينا احYا�، مالنا احYا؟ ٔ�ش:نو اك�ن يف املغرب؟ 
�قولها لمك ؤ�حتمل مسؤولييت، راه ٔ ��املغرب امحلد U ب� خبري، ولكن ٔ
تيجيو س:ياح Vايني من اس:بانيا تيوصلوا âيك املنطقة راه ¶يوليو، تBشوفوا 

مFة وا5ازنية والس:ميي، ٔ�ش:نو اك�ن؟ ٔ�ش:نو اك�ن يف هاذ البولBس واجلدار 
املغرب؟ املغرب امحلد U خبري، الناس ¶يوليو من متاك، وهذاك اليش ا`يل 
¶يدوز مYني ¶يدوز؟ واش ¶يجي من السامء؟ واش الطا1رات ا`يل كتدوز 
ٕاىل املغرب، هاذوك املقاتالت ا`يل اكينة يف وVدة ويف الناظور، راه لكيش 

  .ز من هاذ املنطقة، الس:يد الوز�ر¶يدو 
هللا خيليمك، صيفطوا املف�ش:ية د�لمك، ولكن مايش sاص تعلمومه، 
�ادي ميش:يو يد�روا ذاك اليش يف اخلفاء، و)شوفوا ٔ�ش:نو تيوقع متا، ¢شوفوا 
�ش:نو واقع متاك، الرشوة، الرشوة، الرشوة، هاذ اليش �ري معقول، واحYا ٔ

مة ٔ�تت مبèاربة الرشوة، اذهبوا ٕاىل مليلية امحلد U حنارب الرشوة، احلكو 
  .وسnÑة، حنن الناس د�ل الناظور ك¾سميوها قYدهار

احYا، الس:يد الوز�ر، من االثنني ٕاىل امجلعة، املاليري من الس:ن�:ت 
، هاذوك الناس ا`يل )les contrebandes(¶يدsلوا ٕاىل مليلية، اعرفnو 

راه  %51قامس، راه تقريبا تBمتعشوا Vايني من داكV ،³ايني من س:يدي 
  sدامني يف ا�هتريب يف الناظور، هذا واقع تنعBشوه، افهميت؟

احYا كن�س:ناو ٔ�س:بوع، هنار السÑت واPUٔد ¶يدsلوا إالس:بان `لناظور، 
¶يدsلوا �ش جييبوا اشوية العمï الصعبة، ميش:يو `لمطامع، ميش:يو ٕاىل 

  .9ليومهش يدsلواماذا نفعل حنن؟ ما كن -مع اUٔسف  - الفYادق، ولكن 
واش إالس:بان ا`يل �ادي جييو ٕاىل مليلية �ش يدsلو ٕاىل املغرب،  

¶يوليو،   اسوايع ي�س:ىن؟ 4ميش:يو `لمطعم، ميش:يو `لفYدق، �ادي يبقى متا 
¶يف يعقل هناك ممر . ¶يدsلوا �Uٓالف، ولكن هناك حصار يف بين انصار
ا`يل اك�ن �ش تدsل واPد؟ احYا� عند� واPد املمر مكغاربة، ممر واPد 

ممرات، واحشال البولBس  3ٕاىل امليلية، متيش تدsل ٕاىل ٕاس:بانيا عندمه 
، احYا BVش هناك، ولكن، روحوا د�روا الاكمريات شوفوا 5، 4عندمه؟ 

�حتمل مسؤولييت يف هذه القضية، ٔ ���ش:نو تيوقع متاك، د�روا الاكمريا، ؤٔ
ٕاىل Pد اUٓن وsا تدار  -مع اUٔسف  -ولكن . وهاذ يش لكيش ¶يغوت Lليه

  . ذاك اليش
ومن هنا ٔ�حيي صاحب اجلالL ³ىل هذه البادرة، الواقع هو هذا، ولكن 
ما بعد ذ� راه لكيش وىل احبال ا`يل اكن، لكيش ولىا حبال ا`يل اكن، 

  . وهذا ال يعقل، الس:يد الوز�ر
احYا بطبيعة اك�ن الناس ا`يل ¶يمتعشوا، هاذوك ا`يل ¶يجيبوا، شوف 

¶يلو د�ل  10ربني الكÇار، ما منش:يوش عند ا`يل Vاب اكشا وال Vاب امله
املشلك، �ري . امحلص احبال ا`يل قال دعيدLة، مايش هو هذا املشلك

ذيك الس:يارات ا`يل ¶يتواVدوا يف الناظور : السؤال ا`يل كنوVه لمك
  ووVدة، مYني ¶يجيو، الس:يد الوز�ر؟ �ري قول يل امYني ¶يجيو؟ 

 واPد القضية ؤ�� مسؤول Lىل ا`يل كنقول، وهللا ؤ�� كنقول لمك
د�ل اخلارج، ) Matricule(العظمي ¶يدsلوا الس:يارات من الناظور بـــ 

 c'est(¶يوليو د�ل املغرب، يف ذيك الساLة ¶يوليو، ¶يوليو �ري هكذا؟ ال، 
pas normal .(ش مز�نBة ا`يل ما كمتشVاP ٕاذن هناك يش.  

sلية، هللا خيليمك، ؤ�� كنعرفمك كتعرفوا ذيك ولهذا، الس:يد وز�ر اOا
املنطقة مز�ن وجFتوا لها، كتعرفوا بين انصار، صاوبوا ذيك اليش د�ل بين 
انصار، راه هاذ اليش راه Lار Lلينا، ال يعقل جيي واPد الساحئ جيي من 

املغرب . اخلارج، ميل يبقى )شوف ذيك املناظر و�ادي يويل، راه عيب
  . د U، �ري ذيك اOيوانة راه اكرثة Lىل املغربلكيش خبري، امحل

الس:يد الوز�ر، هللا خيليك، Vاوبو� يف هاذ القضية، Uٔن هاذ اليش 
¶هيممك ٔ�نمت، ¶وز�ر اخلارجFة، Uٔن هاذو اوالدمك، هاذو مغاربة، راه ما Vاوش 

  .من السامء، ومه يطالبون من احلكومة املغربية �ش حتمهيم وتدافع Lلهيم
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا. لمكوشكرا 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
ف: خيص الفرق واCموLات اليت . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .اس�Yفذت وقهتا، نلمتس مهنا �ش توايف الرئاسة �ملداsالت كتابة
  . واUٓن �رفع اجللسة ٕاىل Pدود الساLة الثانية والنصف

الساLة الثانية والنصف ٕاىل  رVاء، السادة املس�شارون، عند� من
الثالثة والنصف Vلسة اUٔس:ئï الشفوية، سؤال للك فريق، ومÇارشة بعدها 

  .�س:ت·ٔنف ونواصل املداsالت د�ل الفرق الربملانية واCموLات
  .شكرا

*****************  
        ::::مالحقمالحقمالحقمالحق

Îمتة مداïs فريق التجمع الوطين لÀٔحرار يف مYاقشة املزيانيات Îمتة مداïs فريق التجمع الوطين لÀٔحرار يف مYاقشة املزيانيات Îمتة مداïs فريق التجمع الوطين لÀٔحرار يف مYاقشة املزيانيات Îمتة مداïs فريق التجمع الوطين لÀٔحرار يف مYاقشة املزيانيات : : : : IIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 

        ::::عية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عيةعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عيةعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عيةعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عيةالفر الفر الفر الفر 
فقطاع الرتبية الوطنية اâي يعترب مقFاس تقدم اUٔمم ٔ�و تدهورها، رمغ 
جتربة  امليثاق الوطين `لرتبية والتكو�ن sالل العرشية اUٔوىل من اUٔلفFة 

بل  الثالثة اâي مل ¢س:تطع احلكومات ال السابقة وال احلالية من ٔ�جرٔ�ته،
الحظنا التخبط والعشوائية يف تطبيق مضامFنه حىت جل·ٔ� بعدها ٕاىل �ر�مج 

، حFث تعاملت .اس:تع�ايل احnاج هو بنفسه ٕاىل �ر�مج اس:تع�ايل ٕالنقاذه
احلكومة معه lشلك عشوايئ مل �راعي ال الظروف الصعبة اليت )ش:تغل فهيا 

قطاع، وهنا جيب ٔ�ن رVال التعلمي وال إالماكنيات وال احلاجFات املرصودة `ل
نؤكد Lىل ٔ�ن ما Vاء يف القانون املايل احلايل من مYاصب شغل  يبقى دون 

مYصب  لقطاع الرتبية الوطنية ال �كفي  8000املس:توى املطلوب، فرصد 
�بدا وال )شجع  متاما Lىل امليض قدما يف إالصالح امل¾شود وسد الفراغ ٔ
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ية، ٕاذ بدون موارد lرشية كف·ٔة املهول و�خnالل اâي Îركته املغادرة الطوع 
واكفFة، ال ميكن `لقطاع ٔ�ن ي·sٔذ طريقه ٕاىل إالصالح، كام ٔ�نه يطرح lشدة 
ٕاشاكلية �كتظاظ اâي ما زال يؤرق رشحية واسعة من رVال التعلمي 
خصوصا يف املناطق النائية، ٔ�ضف ٕاىل هذا ان�شار ظاهرة العنف اليت 

تعلميي يعد ٔ�Pد ٔ�ساس:يات جودة عرفت طريقها ٕاىل مؤسساتنا، فاUٔمن ال 
التعلمي، وتفامق مشلك ¢رسيب �مènا�ت، دون ٔ�ن ن¾ىس إالرضا�ت 
املزتايدة اليت يعرفها القطاع ملطالبة شغيلته بتحسني اUٔوضاع �ج�عية، 
وقد وصل هذا القطاع lسÑب الس:ياسة احلكومFة، الغري واحضة يف 

لق اعتبارا لتغليب المك Lىل تدبريها، ٕاىل مرïP حرVة من التناقض والق
الكFف وتضخمي اUٔرقام واملعدالت، مما س:يؤدي ٕاىل فقدان الثقة يف تعلمينا 

  .وشواهد�
  الس:يد  الرئBس، 

ٕان قطاع الرتبية الوطنية حيتاج ٕاىل ٕاماكنيات ¶برية رمغ ٔ�ن املزيانية  
ا5صصة ¶برية �ملقارنة مع ما هو خمصص لقطاLات ٔ�خرى و�لتايل جيب 

احلكومة ٔ�ن تفكر يف وسائل ٔ�خرى ٔ�كرث فعالية من ٔ�جرٔ�ة رسيعة  Lىل
وحتسني احلاكمة والتقومي املس:متر `لربامج، ؤ�ن نفكر يف ٕاLادة تصنيف 
اUٔولو�ت ببالد�، وفق تدبري ٔ�كرث دينامكFة �الع�د Lىل العنارص الكف·ٔة، 

يات ذات التجربة واحلنكة يف جمال التدبري وال�س:يري اâي �راعي خصوص 
العهد اجلديد و العامل املنفnح Lىل عرص العوملة،  ليك ي�Çؤ� القطاع املاكنة 

  .اليت )س:تحقها و ليك يؤدي ٔ�يضا اOور املنوط به Lىل ٔ�حسن ما �رام
ٕان القطاع، ٕاخواين، ٔ�خوايت، يف Pلته احلالية مل )س:تطع Pل املشالك 

قش:هتا  يومFا مع الروتي¾Fة واليت تتكرر وترتامك  لك س:نة، واليت بصدد مYا
احلكومة، سواء داsل ا`لجنة ا5تصة ٔ�و Lرب اجللسات الشفوية والكnابية، 
واملرتبطة بواقع التعلمي اكاللتèاق �لزوج ٔ�و الزوVة، وكذا القضا� املرتبطة 
�لرتقFة اOاsلية، و�كتظاظ يف املؤسسات التعلميية، وتاليش بنا�ت هذه 

تعلمي، لكها ٔ�وضاع ال ¢ساLد Lىل تطور التعلمي املؤسسات واهنيارها وتعممي ال 
  .وال جتعc �كسب الرها�ت اليت Pددها امليثاق الوطين `لرتبية و التكو�ن

  الس:يد الرئBس، 
ٕان حتقFق اجلودة املطلوبة يف قطاع التعلمي مرتبط ٔ�ساسا مبدى توفر 

نظم احلجرات اOراس:ية واملوارد الÑرشية الالزمة بدل ا`لجوء ٕاىل ظاهرة ال 
املعمول هبا Pاليا واليت حتول دون ٕاماكنية حتسني نوعية اخلدمات الرتبوية 
وغياب التكو�ن الالزم `لمدرسني امللكفني �Uٔقسام املتعددة املس:تو�ت 
واليت Lادت لالن�شار بعد معلية الضم وبظروف ورشوط معل العنرص 

و�لتايل فٕانه ال الÑرشي اâي يعترب اUٔداة الرئBس:ية يف العملية التعلميية، 
ميكن املطالبة �س:تقرار العنرص الÑرشي �لبادية دون توفري التحفزيات 

  .الرضورية من سكن وظيفي ومن حتفزيات مادية
وخبصوص قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اUٔطر، فٕان 
ٕاشاكلية إالصالح اجلامعي تصطدم بواقع الفضاء اجلامعي اâي يعاين حتت 

�هتمBش والي·ٔس واخلوف من املس:تقÇل واملشالك املتفامقة `لطلبة، طائï ا
سواء Lىل مس:توى التحصيل املعريف ٔ�و إالماكنيات املادية والÑرشية  
املرصودة ٕالصالح  القطاع، و�لتايل فٕان اCهودات املبذو³ تبقى حمدودة 

  .نظرا لٕال¶راهات اليت يعاين مهنا القطاع
حميطها �قnصادي و�ج�عي وLىل  ٕان Lدم انفnاح اجلامعة Lىل

ال¾س:يج املقاواليت، جتعلها بعيدة لك البعد عن التمنية املس:تدمية، حبيث ٔ�ن 
��لب اCاز�ن احلاصلني Lىل الشواهد معطلون، مل �متكYوا من املسامهة يف ٔ
Îمنية  بالدمه Uٔهنم مل يوظفوا قدراهتم وٕاماكنياهتم املعرفFة ومل جيدوا اCال 

�Hاط وفقدان لالسÇب الي·ٔس وإالحÑسl قدوا لروح املبادرةnر، حبيث اف
الثقة ونقص اخلربة يف هذا اCال، ولÀٔسف مازالت ٕاشاكلية البحث العلمي 
ٕاشاكلية عويصة، حبيث ٔ�ن املزيانية ا5صصة تبقى ضعيفة Vدا، ال Îرىق ٕاىل 

 500املس:توى املطلوب، وال ¢شجع Lىل البحث و�بتاكر وٕان ختصيص 
  .لهو رمق ال حيتاج ٕاىل تعليق 2013مYصب شغل `لوزارة �رمس س:نة 

  :4نيا، حماربة اUٔمFة والرتبية �ري النظامFة -
�ما خبصوص قطاع حماربة اUٔمFة والرتبية �ري النظامFة فÇالرمغ من    ٔ

�صبح  2015اCهودات اليت بدلت Lىل ٔ�مل القضاء Lىل �ٓفة اUٔمFة يف ٔ�فق ٔ
النتاجئ املتواضعة املس�ï حلد اUٓن،  وهنا البد من  بعيد املنال �لنظر ٕاىل

تفعيل وحتسني �ر�مج العمل lرشاكة مع مYظامت اCمتع املدين والقطاع 
  .اخلاص ولك املتدsلني

  :4لثا، قطاع الصèة -
ٕاننا يف فريقYا نويل ٔ�مهية قصوى لقطاع الصèة Lىل اعتبار ٔ�نه ال ميكن 

اتيجية حممكة جتعل حصة املواطن من حتقFق ٔ�ية Îمنية اج�عية بدون ٕاسرت 
�وىل اUٔولو�ت، و�لتايل فٕاننا نطالب احلكومة برضورة إالرساع يف  متكني ٔ

، Uٔن احلكومة ت·ٔخرت يف هذا الباب )RAMED(املواطنني من بطائق 
وقد خترج عن الزتاماهتا اليت Vاءت يف الترصحي احلكويم وت�Fه وسط 

ٕاننا نطالب احلكومة . مية واحضةاUٔولو�ت يف غياب س:ياسة حصية Lل 
برضورة حتسني القطاع وتطو�ره يف اجتاه )س:تجيب `لèاجFات و�نتظارات 
واUٓمال املعلقة Lليه، Lلام ب·ٔننا عند مYاقش�Yا  ملرشوع مزيانية وزارة الصèة 
وVد� ٔ�ن �ع�دات ضعيفة مقارنة مع احلاجFات الضخمة والعجز الكÇري 

وصا يف جمال املوارد الÑرشية املتخصصة �لنظر ٕاىل اâي يعرفه القطاع، خص
اخلصاص الكÇري وجغرافFة املغرب، وهنا ال بد من التذكري ب·ٔن ختصيص 

مYصب مايل لقطاع الصèة  �ري اكف، و�لتايل فٕاننا نطالب احلكومة  2300
برضورة فnح حوار حقFقي مع الفاLلني يف قطاع الصèة، وÎك.يف اجلهود 

كو�ن املس:متر،  ومراجعة قانون اUٔطباء ومبامثï من ٔ�Vل ¢شجيع الت
املمرضني مع املترصفني واUٔطر املامثï �لتعويض عن احلراسة والتجول 
واملسؤولية و�ريها من املطالب العاد³ واملرشوLة `لعاملني �لقطاع، مع 
حتسني اخلدمات �س�شفائية وبلورة س:ياسة دوائية وطنية، وتطو�ر 
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Lىل توفري العالج وتعمميه، وÎك.يف �رامج الوقاية الصحية  الب¾Fات املساLدة
  .وحماربة اUٔمراض، وتقوية إالجراءات اخلاصة بصيانة التجهزيات والبنا�ت

  :رابعا، قطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية -
وخبصوص قطاع التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية �لك 

اخnصاصاهتا وتنوعها واليت ٔ�دت ٕاىل تداsل �خnصاصات،  ¢شعباهتا وتعدد 
فٕاننا نطالب احلكومة بدمع هذا القطاع ٔ�كرث ف·ٔكرث، كام ٔ�ننا نطالب احلكومة 
بتك.يف املراقÇة والز�رات امليدانية `ل9ري�ت، خصوصا ؤ�ن  الورش 
إالصال� اâي يقوده Vال³ املú محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده يف ٕاطار 

بادرة الوطنية `لتمنية الÑرشية، هذه العملية �ج�عية الكÇرية اليت هتدف امل 
ٕاىل موا�ة الفقر والبطا³ ورفع ا�هتمBش وتوفري ظروف العBش الكرمي لاكفة 
املواطنني، و�لتايل فٕان املبادرات احلكومFة يف هذا الباب تبقى حمدودة وال 

نا ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن توا¶ب وترية �شاط Vال³ املú وتصوراته، وه 
�ش:يد �ٕالجنازات املهمة ملؤسسة محمد اخلامس `لتضامن يف العمل اجلاد ٔ
واملسؤول، اليت تقوم به لفائدة دمع العمل التضامين اâي جسدته 

كام ال تفوتنا الفرصة . �س��رات الكربى اليت تفوق اس��رات احلكومة
ا مجعيات اCمتع املدين يف هذا الباب، دون ٔ�ن ننوه �Cهودات اليت تقوم هب

حFث Îهنج املقاربة امليدانية اليت جتعل من البعد �ج�عي `لتمنية 
  .�ج�عية جوهر املرشوع اCمتعي التضامين

وخبصوص اUٔرسة والطفو³، هنا البد ٔ�ن تلزتم احلكومة بتخصيص 
مطالبني �س:بة حمرتمة من املناصب لفائدة ذوي �حnياVات اخلاصة، 

الوزارة الوصية بعدم Îرك املكفوفني ليعتصموا يف شوارع العامصة ؤ�مام 
  . املؤسسات اOس:تورية وفnح حوار Vاد ومسؤول معهم

ورمغ القمية املضافة اليت Vاءت هبا مدونة اUٔرسة، ٕاال ٔ�ننا مازلنا �س�ل 
معا�ة املرٔ�ة، حFث مازالت تتعرض `لعنف  -و�لك ٔ�سف شديد  -

ا�هتمBش، خصوصا يف العامل القروي، مطالبني احلكومة برضورة  ولٕالقصاء و 
  .  تطبيق  القانون يف هذا الباب

  :sامسا، الش·ٔن اOيين -
يعد الش·ٔن اOيين من اCاالت املهمة واليت حتتاج ٕاىل اه�م ٔ�كرب من 
Oن احلكومة، حملاربة اUٔفاكر اOخL ïFىل جممتعنا إالساليم، كام ٔ�صبح من 

ه�م �لعلامء واUٔمئة والوLاظ ف: خيص Îكو�هنم والعناية هبم، وفnح امللح �
اCال السمعي البرصي هلم لتوعية وتنو�ر اCمتع املغريب، واجلالية املغربية 

وال تفوتين . �خلارج، والعمل Lىل حتصيهنا من اUٔفاكر امل�شددة واملتطرفة
عثة املغربية `لحج من الفرصة ب·ٔن ٔ�شري ٕاىل ما وقع هذه الس:نة داsل الب 

�Pداث �متىن من هللا ٔ�ن ال تتكرر sالل الس:نوات القادمةٔ.  

  :سادسا، قطاع االتصال -
�لك ٔ�سف شديد . ٔ�ما اCال السمعي البرصي فٕانه وا�ة ومر�ٓة البالد

ورمغ قانون التحر�ر، فٕان احلكومة ؤ��لبBهتا الس:ياس:ية اليت مازالت حتتكر 

ومن . س:ية، مقصية بذ� صوت املعارضةالقطاع وتوظفه Uٔفاكرها الس:يا
هذا املنرب، نطالب احلكومة �ٕالنصاف يف هذا الباب مع  ٕاعطاء الفرصة 
`لمعارضة الس:ياس:ية يف لك الربامج الس:ياس:ية والثقافFة والفكرية Îرمجة 
لروح وفلسفة هذا القانون، وٕاذا ما معلنا Lىل وضع معل تقFميي لفرتة 

ئة الوطنية لالتصال السمعي البرصي، فٕان التحر�ر اâي ¢رشف Lليه الهي 
نتاجئها بقFت دون املس:توى املطلوب، حFث ٔ�ن التحر�ر يعرف بطئا ¶بريا، 
حFث ٔ�ضيفت قYاة ر�ضية وحFدة، يف الوقت اâي كنا �متىن ٔ�ن تعرف 
القYاة الربملانية النور ملتابعة ٔ�شغا¸ بدل �قnصار Lىل Vلسة الثال4ء اخلاصة 

  .ية�Uٔس:ئï الشفو 

 :سابعا، الش·ٔن الثقايف -
�ما خبصوص الش·ٔن الثقايف، فٕان املزيانية ا5صصة لوزارة الثقافة �ري ٔ

وهنا البد ٔ�ن نطالب . اكفFة، فالقطاع حيتاج ٕاىل دمع قوي من ٔ�Vل التطو�ر
الوزارة الوصية برضورة حتسني وضعية الفYانني، وٕاLادة النظر يف  اOمع 

  .اطية ل�شجيع إالبداع وإالنتاج الوطيناملمنوح وفق ٔ�ساليب ٔ�كرث دميقر 

  :4مYا، قطاع الش:باب والر�ضة -
ٕان قطاع الش:باب والر�ضة يلعب دورا ٔ�ساس:يا يف Îربية ال¾شء، 
حبيث ٔ�نه يد�ر القطاLني املبارش�ن ا`�ان يعنيان بت¾ش:ئة الطفو³ والش:باب 
يف ٔ�فق Îكو�ن املواطن املغريب الصاحل القادر Lىل حتمل املِسؤولية 

  .واملمتسك هبويته والعارف حبقوقه  وواجÇاته
ٕاننا ننوه بوزارة الش:باب والر�ضة ف: خيص العدد املهم اâي خصصته 
يف جمال التخيمي  sالل الس:نوات اsUٔرية، ٕاال ٔ�ن إالشاكل املطروح يف 
حقFقة اUٔمر مرتبط بضعف الب¾Fات اUٔساس:ية والتحتية `لمراكز، فا5:ت 

  . لتجهزيات اUٔساس:يةتفnقر ٕاىل ٔ�lسط ا
ٕان املطلوب من احلكومة هو �عتناء �جلانب الكFفي بدل المكي يف 
جمال ا5:ت، و�ه�م ٔ�كرث جبانب التغذية ودمعها وكذا التجهزيات 
اUٔساس:ية `لمخ:ت، مع البحث Lىل فضاءات ٔ�خرى خللق خم:ت ممتازة، 

  . بدل املزايدة الس:ياس:ية يف اUٔرقام
دور الش:باب، تعاين خصاصا يت�ىل يف ضعف التجهزيات ف: خيص 

واملزيانيات املرصودة `لصيانة، �البBهتا بدون عطاء يذ¶ر الفnقادها لوسائل 
إاليضاح العلمية والوسائل السمعية البرصية،  فالوزارة تعرف جعزا ¶بريا يف 
هذا الباب، ولعل ٔ�بناء البادية يف ٔ�مس احلاVة ٔ�كرث من �ريمه لهذه 

اءات الس:تكشاف قدراهتم ومواههبم الثقافFة والفYية والر�ضية، وال بد الفض
�ن ن�ساءل عن م·ٓل املعهد الوطين `لش:باب واOميقراطية اâي اكن مؤسسة ٔ
مس:تقï، تنصهر فهيا مجيع املكو�ت الس:ياس:ية، مطالبني احلكومة يف نفس 

لت·ٔطري الوقت برضورة تفعيل هذا املعهد وٕاعطائه املاكنة الالئقة به، 
الش:باب س:ياس:يا وفق مYظور وطين يعمتد ال�ش:بع �روح املواطنة احلقFقFة 
البعيدة عن إاليديولوجFات، وتوس:يع جمال تدcs، وsلق sال� ¸ Lىل 
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الصعيد اجلهوي واحمليل، Uٔن املس:تقÇل الس:يايس رهني مبدى اش:تغال هذا 
  . املعهد

ري وPل مشالكه ٕادارية sانقة يف التدب ٕان قطاع الر�ضة يعBش ٔ�زمة
مهية قطاع الر�ضة مقارنة مع قطاLات  الكÇرية يف غياب الوعي الاكمل ب·ٔ

âا، جيب ٕاLادة النظر يف توزيع املنح وحماس:بة اجلامعات . ٔ�خرى اج�عية
ïىل النتاجئ احملصL . ذ س:تظلFة من املشاريع موقوفة التنفLن مجمو�كام ٔ

من هنا فٕان الرها�ت . اPرتافالر�ضة املغربية مnخبطة بني ال هواية وال 
  .اليت سطرت يف الس:نوات اsUٔرية بدٔ�ت ترتاجع

ٕان املسؤولني Lىل القطاع مطالبني �لبحث و�جهتاد من ٔ�Vل ٕاجياد 
تصور Vديد `لتعامل مع اجلامعات وفق مÇدٔ� إالنتاجFة والفعالية و�بتعاد 

س:نة الثانية عن احملسوبية والزبونية يف رصف املنح، خصوصا وحنن نعBش ال 
من تÑين هذا النظام واâي ٔ�عطيت فFه انطالقة التجربة �PرتافFة �ملغرب 
اليت حتتاج ٕاىل تقFمي شامل وموضوعي، ميكYنا من ٕاصالح ما ميكن ٕاصالPه 

  .sالل املومس الر�يض املقÇل

  : jسعا، شؤون املقاومة ؤ�عضاء BVش التحر�ر -
 V عضاء�Bش التحر�ر، فٕاننا نطالب ٔ�ما ف: يتعلق lشؤون املقاومة ؤ

احلكومFة ٕ�يالء العناية الاكفFة لهذه الرشحية و�عتناء ب·ٔوضاعها املادية 
و�ج�عية،  ملا جتسده من jرخي Pافل مYح �س:تقالل `لمغرب ويه  
مYاس:بة حنيي فهيا رVاالت التحر�ر وشهداء الوPدة الرتابية وLىل رٔ�سهم 

 Dراه واحلسن الثاين قدس هللا  املú الراPل محمد اخلامس طيب هللا
روPه، راVني من هللا العيل القد�ر ٔ�ن �رمح شهداء� و)سكهنم فس:يح 

  . جYاته مع النبB;ني والصديقني والشهداء
  الس:يد  الرئBس، 

حبمك إال¶راهات اليت تعBشها القطاLات �ج�عية املندرVة يف جلنة 
اص احلاد اâي تعرفه، وغياب التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية واخلص

مقار�ت مشولية ملعاجلة اUٔوضاع �ج�عية، وحFث ٔ�ن املزيانيات الفرعية 
بقFت دون املس:توى اâي نطمح ٕاليه، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين 

  .لÀٔحرار س:نصوت �لرفض Lىل هذه املزيانية
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا  تعاىل و�راكته

ريق التèالف �شرتاريق التèالف �شرتاريق التèالف �شرتاريق التèالف �شرتايكيكيكيك يف مYاقشة مشاريع املزيانيات  يف مYاقشة مشاريع املزيانيات  يف مYاقشة مشاريع املزيانيات  يف مYاقشة مشاريع املزيانيات تدsل فتدsل فتدsل فتدsل ف: : : : IIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
         الفرعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون �ج�عية والثقافFةالفرعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون �ج�عية والثقافFةالفرعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون �ج�عية والثقافFةالفرعية التابعة `لجنة التعلمي والشؤون �ج�عية والثقافFة

  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون
�¢رشف بتقدمي هذه املسامهة اليت تعرب عن رٔ�ي فريق التèالف ٔ

ت القطاعية املعروضة Lلينا يف ٕاطار �شرتايك يف بعض مشاريع املزيانيا
  .اخnصاصات هذه ا`لجنة

وسوف تقnرص مسامهتنا Lىل التطرق `لسامت العامة لهذه القطاLات مع 
بعض املالحظات حول مواطن الضعف والقصور وٕا�راز اجلوانب إالجيابية 

  .اليت ال �شك يف وجودها
لرمغ من وليعذرين السادة الوزراء ٕان اكنت لكميت ذات نفس نقذي، �

�ننا مكون من ا�Uٔلبية احلكومFة، فالنقد البناء ال يفسد `لود قضية، س:: ٔ
ؤ�ننا ٔ�مام قطاLات حFوية تعد من الراك1ز اUٔساس:ية اليت ال غىن عهنا يف 

  . املرشوع التمنوي اâي تنخرط فFه بالد�
  الس:يد الرئBس، 

ل، فÇخصوص قطاع الصèة، فٕاننا يف فريق التèالف إالشرتايك �س�
ٕ�جياب، �رتفاع امللموس يف �ع�دات املرصودة لهذا القطاع �رمس س:نة 

، وذ� من ٔ�Vل موا¶بة املشاريع والربامج اجلديدة اليت تعزتم الوزارة 2013
ïÇالل الس:نة املقs ٕاجنازها ïو مواص�ومع ذ� نؤكد Lىل ٔ�ن . ٕاطالقها ٔ
ت اجلديدة، ٔ�مر رضوري الرفع من املزيانية مبا ي¾سجم مع الرها�ت والتèد�
  .وحيتاج مس:تقÇال ٕاىل �د مادي وتنظميي مضاعف

كام �مثن املنجزات اليت حققهتا الوزارة sالل الس:نة احلالية، كتعممي نظام 
اليت ¢شلك لبنة ٔ�خرى يف بناء مغرب " RAMED"املساLدة الطبية 

التèد�ت �ج�عية، حFث س:تضمن تغطية حصية شامï `لمواطنني 
  . بة وس:متكن من تعز�ز املساواة ٔ�مام املواطنني لولوج اخلدمات الصحيةاملغار 

كام �ش:يد �لقرار الس:يايس والتارخيي اجلريء خلفض مثن اUٔدوية اâي 
يعترب ٕاشارة قوية من احلكومة لتعز�ز احلقوق �قnصادية و�ج�عية 

ة اليت دواء يف ٔ�فق توس:يع الحئة اUٔدوي 320`لمواطنني، واâي مشل حوايل 
سBشملها التخفFض، وذ� بعد سلسï من  احلوارات وال�شاور مع اكفة 
املتدsلني يف ٕاطار املقاربة ال�شار¶ية اليت ٔ�صبحت Îهنجها وزارة الصèة، مما 
س:يضمن ولوVا ٔ�فضل `لمواطنني ٕاىل اOواء، والتخفFف من Pدة معا�ة 

لتواز�ت املس:هتلكني من Îاكليف التطبBب والعالج، مع احلفاظ Lىل ا
الالزمة لالرتقاء بقطاع صناLة اUٔدوية يف املغرب وحاميته من �خnالالت 

وهنا ال يفوتنا التنويه �روح املسؤولية واملواطنة اليت ٔ��نت . اليت يوا�ها
عهنا لك اUٔطراف املتدs ïsالل ا`لقاءات اليت نظمهتا الوزارة يف هذا 

ذة `لهنوض مبردودية القطاع، اخلصوص، كام �مثن إالجراءات الهامة املت9
sاصة ف: خيص ¢شجيع اس:تعامل اOواء اجلنBس، وٕا�شاء مرصد ملراقÇة 
تطور سوق اUٔدوية، و�رتقاء مبس:توى اخلدمات وحتسني مؤرشات اUٔداء 
وإالنتاج، وتقليص الفوارق اCالية ف: خيص توزيع املوارد املالية والÑرشية 

وا�ة خماطر اUٔوبئة واUٔمراض وحتسني ووضع مYظومة `ليقظة الصحية مل
التكفل �Uٔمراض املزمYة مع ٕاعطاء اUٔولوية `لف;ات ذات �حnياVات 
اخلاصة وحسن تدبري املوارد الÑرشية ٕاضافة ٕاىل شفافFة تعيYBات املسؤولني 

  .�لقطاع Lرب إالLالن عن املناصب الشاغرة
ن القول ٔ�ن املنظومة ورمغ لك إالجيابيات اليت مت حتقFقها، فٕانه البد م

الصحية ما زالت تعاين من بعض املعيقات اليت حتول دون حتقFق لكي 
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لبعض اUٔهداف، sاصة lسÑب النقص املزتايد يف املوارد الÑرشية من ٔ�طر 
طبية ؤ�طر تدبريية، ٕاضافة ٕاىل تعقFد املساطر وطول اVٓUال املرتبطة 

  .بتدبري املوارد وٕاجناز املشاريع �س��رية
  س:يد الرئBس، ال 

�ل¾س:بة لقطاع الثقافة، فٕان من اUٔهداف اUٔساس:ية `لس:ياسة العمومFة 
 اجلديدة يف اCال الثقايف تعز�ز الهوية املغربية وٕا�راز قوة املغرب الثقايف

وقد Vاء إالصالح اOس:توري ليعطي . واس��ر تنوع مكو�ته وروافده
ن مقاربة مYدجمة، تقوم من sالل ٕادراVه مض`لبعد الثقايف حضورا ممتزيا 

Lىل جعل الس:ياسة الثقافFة والفYية دLامة لتقوية اâات وتعز�ز �نفnاح 
  .Lىل الثقافات واحلضارات اUٔخرى

ٕان الرؤية اجلديدة `لحكومة، واليت تعمتد املقاربة ال�شار¶ية مع خمتلف 
 الفاLلني واملبدLني �حلقل الثقايف والفين، يه  مبثابة ٕاLالن عن sارطة

  .طريق Vديدة ٕالصالح وتطو�ر احلقل الثقايف والفين ببالد�
وال شك ٔ�ن هذه الرؤية املرÎكزة Lىل قمي احلرية واملسؤولية وإالبداع، 
والرتبية Lىل الروح النقدية وقمي املواطنة وثقافة التطوع وٕاLادة �عتبار 

ج ثقافة `ل9دمة ذات النفع العام كقمي دي¾Fة واج�عية وٕا�سانية من sالل هن
قرب حقFقFة تعمتد تعممي الب¾Fات واخلدمات الثقافFة وإالLالمFة، وصيانة 
الرتاث الثقايف والطبيعي وحاميته وÎمثينه، وحتسني حاكمة الش·ٔن الثقايف 
وحتديث التدبري الثقايف ومراLاة البعد اجلهوي وموا¶بة إالبداع وإالنتاج 

إالبداع الش:بايب، وتطو�ر  والعناية ب·ٔوضاع املبدLني واملنت�ني، ومرافقة
س:ياسة دمع إالنتاج الوطين و�رشه وتفعيل التعاون الثقايف اOويل، وذ� 
وفق قواLد اجلودة والتنافس:ية واملهنية والشفافFة والرشاكة يه رؤية طموPة 

  .وجريئة
ٕان اع�د ٔ�سلوب التعاون والت¾س:يق بني وزارة الثقافة و�يق الوزارات 

اكت يف ٕاطار هنج س:ياسة القرب يف اCال الثقايف وفق مفهوم Vديد `لرشا
الرتبية الوطنية، الش:باب والر�ضة، (مع القطاLات احلكومFة اUٔخرى 

واCمتع ) اCالس املنتخبة، امجلاLات احمللية(ومع امجلاLات الرتابية ...) االتصال
املدين واملؤسسات اخلاصة، هو مدsل Vديد لتفعيل �ٓليات التدsل يف 

الثقايف و`لت·ٔسBس لعالقات مÇنية Lىل الثقة وال�شارك و¢سطري  اCال
�ولو�ت واحضة `لرب�مج القطاعئ .  

ٕان املبلغ املرصود ٕالجناز ب¾Fات اس:تقÇال مالمئة `لت¾ش:يط الثقايف والفين 
�مجلاLات الرتابية، ال �كفي لفك العز³ الثقافFة املتباد³ بني املنتوج 

³ ال �مكن فقط يف ضعف التجهزيات، بل وامجلهور، Uٔن مرد هذه العز
جيب حتسني وتطو�ر ٔ�ساليب تدبري و¢س:يري املرافق الثقافFة وتÑين ٔ�ساليب 
Vديدة يف جمال التكو�ن وٕاLادة التكو�ن يف جمال إالدارة وٕاعطاء �ه�م 
كذ� `ل�انب �عتباري لÀٔطر واملش:تغلني يف احلقل الثقايف والفين 

ملبدLني اج�عيا وحصيا وsلق رشوط وضام�ت وخصوصا Îكرمي ورLاية ا
إالبداع وحامية حقوق الفYانني واملبدLني و�س��ر يف وسائل ومYاجه 

  . Vديدة `لت¾ش:يط و�نفnاح Lىل احمليط �ج�عي
...) المكبيوÎر - التلفاز(ٕان تعدد الشاشات وس:بل عرض املنتوج الثقايف 

لهائل، جيعلنا مضطر�ن ٕاىل التفاLل وانف�ار الش:باكت �ج�عية وتناسلها ا
âا، فٕان اUٓليات .. مع هذه الثورة الرمقية اليت مل تفصح بعد عن لك خÇا�ها

املعمتدة وال�رشيعات املنظمة `لقطاع الثقايف يف PاVة ٕاىل ÎكFيف وت·ٔقمل مع 
  .مس:ت�دات الثورة الرمقية وانعاكساهتا Lىل إالنتاج الثقايف وطرق ¢سويقه

اشة الرمقية قد تغري Vذر� طريقة ولوجYا `لربامج الثقافFة ٕان ثقافة الش
وهذا املعطى اجلديد جيعل �ٓليات التنظمي . الفYية مهنا واUٔدبية والرتفهيية

ومن املس:تع�ل . والت·ٔطري وال�رشيع الوطنية يف اCال، �ري ذات Vدوى
قايف التفكري من اUٓن يف اع�د قواLد Vديدة محلاية إالنتاج وإالبداع الث

  .الوطين
. =لك البضائع" بضاLة"واUٔ¶يد اليوم هو ٔ�ن الثقافة لBست مYتوVا ٔ�و 

فهÓي مú جامعي مشرتك، )س:تدعي امحلاية من خماطر التبضيع �قnصادي 
  .واملايل

ؤ�مام موا�ة التèد�ت اجلديدة `لقطاع، ؤ�مام ا¢ساع نطاق تدsالت 
د احلاكمة وعقلنة مفن الرضوري اع� ٬الوزارة وتعدد قطاLات �شاطها
  . وٕارشاك خمتلف الفاLلني يف هذا اجلهد ٬التدبري وÎرش:يد النفقات العمومFة

  .وهذا يتطلب الرفع من حصة القطاع الثقايف يف املزيانية العامة `�و³
  الس:يد الرئBس، 

ٕان الرتبية يه اLOامة اUٔساس:ية `لتمنية يف لك اOول، وبدوهنا ال ميكن 
ومن املتفق . Îمنوي يضمن �س:تدامة و�س:مترار احلديث عن ٔ�ي مرشوع

Lليه �ل¾س:بة حلا³ املغرب ٔ�ن إالsالل اâي ٔ�صاب املنظومة الرتبوية مYذ 
مدة جعلها Lاجزة Lىل التفاLل مع خمتلف املشاريع إالصالحFة، اCربة مهنا 

وهو ما شلك عرقï ) الرب�مج �س:تع�ايل(ٔ�و اليت يه يف طور إالجناز 
 .دم وتطور النظام �قnصادي `لبالد والتحول إالجيايب يف معق اCمتعٔ�مام تق

وبدون شك هناك عوائق مnعددة وٕا¶راهات Lديدة، ولكن مع اUٔسف 
بقي احلال Lىل ما هو Lليه، Uٔن �³ٓ التنفFذ ٔ�حضت Lاجزة Lىل موا¶بة 

  :، ومن مضن هذه العوائق)النظام إالداري والسلطة التنفFذية(اUٔوضاع 

�س:تقرار و��س�ام يف الس:ياسات املتبعة من طرف الوزراء Lدم  -
وقف ٔ�و ٕالغاء بعض املتعاقÇني Lىل شؤون التعلمي والرتبية الوطنية، ¶

اUٔوراش اUٔساس:ية `لرب�مج املس:تع�ل قÇل ٕاجراء ٔ�ي تقFمي لتنفFذ هذا 
الرب�مج sالل ٔ�مده احملدد يف ٔ�ربع س:نوات، `لوقوف Lىل اجلوانب إالجيابية 

ٕالغاء البيداغوجFا املندجمة وٕالغاء الثانوية (لكشف عن اجلوانب السلبية وا
مما sلق جوا من الريبة والشك العام حول Vدوى الرب�مج ... املمتزية م.ال

  املس:تع�ل ؤ�سسه ورمبا حىت ٔ�هدافه؛

التصادم وغياب التعاون والت¾س:يق الفعال مع Lدد من القطاLات   -
احمللية والتكو�ن املهين والتمنية القروية وكذا مع الوزارية اكملالية وامجلاLات 
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 النقا�ت وهيئات اCمتع املدين؛

دور رVال التعلمي والعمل النقايب احملارص ٔ�و Lىل اUٔقل ضعف  -
ال�شجيع وLدم �خنراط �لقدر الاكيف يف اUٔوراش إالصالحFة وطغيان 

 من اUٔحFان روح الف;وية الضيقة Lىل روح العمل النقايب اجلاد ويف كثري
 طغيان روح املصاحل اâاتية والشخصية والفردانية؛

ٕا�زال بعض التصورات قÇل الت·ٔكد من Vدواها كثقافة النتاجئ وتدبري  -
 املشاريع دون ضامن Pدوث التغيري امل¾شود والوصول ٕاىل الهدف املتو�؛

ضعف الت¾س:يق بني خمتلف املؤسسات التمكيلية اكلتعلمي العايل  -
 هين؛والتكو�ن امل 

¢شويه صورة املدرسة العمومFة مبختلف الوسائل، ورمغ ٔ�ن املقار�ت  -
اليت اعمتدها الرب�مج املس:تع�ل بغاية ¢رسيع وترية حتقFق اUٔهداف املسطرة 
يف امليثاق الوطين `لرتبية والتكو�ن وحتديد الهندسة البيداغوجFة وضامن 

ع ٔ�ي تقFمي ميهد مل يعلن ٕاىل Pد اUٓن عن وقو  2008ضبطها وقÇولها مYذ 
الختاذ القرار �الس:مترار يف ٕامتام الرب�مج املس:تع�ل sالل فرتة زمYية 

  .حمدودة ٔ�و إالLالن عن مرشوع بديل  وlشلك مس:تع�ل
ٕان وضعنا التعلميي ومYظومnنا الرتبوية مل تعد تقÇل �رجتال واملزايدات 

مس:تع�ال بني خمتلف املتدsلني، بل ٔ�صبحت يف ظل اOس:تور احلايل ٔ�مرا 
  .هيم امجليع وحتت مسؤولية امجليع

فالتعلمي والتكو�ن ميثالن مدsال جوهر� Uٔي هنضة وÎمنية حقFقFة، 
Vديد، هي¤ الفرد واCمتع حلقائق   فالبد اليوم من �ه�م بتعلمي من نوع

ودينامFات عرص التكYولوجFا امل�سارLة، ولعرص �نفnاح الثقايف واحلضاري 
رهان Îمنوي Lاملي يعمتد ٔ�ساسا Lىل العنرص الÑرشي وجيعc يف العاملي، وهو 

  .قلب رها�ت هذه الثورة التكYولوجFة واملعلوماتية
ٕانه �لرمغ من توايل إالصالPات، مفنظومة الرتبية والتكو�ن ظلت 

ïPاجزة عن مسا�رة ر¶ب التغيري والت·ٔقمل مع حتد�ت املرL .امليثاق  ففشل
ن مرده، حسب ا5تصني، ٕاىل Lدم حتقق رشوط الوطين `لرتبية والتكو�

�ولها Lدم وضوح اUٔهداف من إالصالPات املتتالية : ثالثة ٔ�ساس:يةٔ
�ن اOو³ املغربية لBس لها مرشوع دو³  ملنظومة الرتبية والتكو�ن، مبعينٔ

تلتقي حو¸ اUٔهداف الرتبوية والتمنوية، و�4هيا Lدم حتديد مراPل زمYية 
�هثا، ٔ�ن اUٓليات لتحقFق املرشوع اكن شقها املايل 4 لتفعيل إالصالح،

  .مس�مثرة ومفعl ïشلك جFد مnوفرا لكن املوارد الÑرشية �ري
ïPلحاكمة الرتبوية هو رهان املر` ïاكمnظومة مYٕان رضورة ٕابداع م .

الن�اLة، وٕامنا  ولن يمت هذا إالصالح بتدابري مnباLدة يف الزمن ومnباينة يف
مة Vديدة معمتدة Lىل قانون مؤطر يؤسس Uٔراكن إالصالح L�ٕادة بناء حاك

Lىل مدى عرش�ن س:نة، وLىل هيالك `لتخطيط �سرتاتيجي و`لمراقÇة 
والت�Çع، ؤ�ن يؤسس Lىل قاLدة ٔ�ن `�و³ دورا مYٌظام ومؤطرا `لعرض 

  .الرتبوي اخلصويص والعمويم

ؤية وLىل إالصالح احلكمي `لمنظومة الرتبوية ٔ�ن ينÑين Lىل ٔ�سس ر 
و�متثل الرهان اUٔسايس يف . املغريب مnناسقة، تتالءم مع خصوصيات اCمتع

. التعلمي �عتباره �ٓلية لالرتقاء �ج�عي Îمثني الرٔ�سامل الÑرشي وٕاLادة تفعيل
حنتاج ٕاىل توافق تتعب·ٔ لتحقFقه خمتلف مكو�ت  ولكسب هذا الرهان،

  . س:نوات اCمتع، مع تنظمي ندوة تقFميية Lىل رٔ�س لك مخس
ٕان حتويل املدرسة من فضاء لشحن اUٔدمغة ومرامكة املعطيات، ٕاىل 
فضاء لصقل احلس النقدي وتفعيل اâاكء هو ما نبه ٕاليه Vال³ املú يف 

غشت اsUٔري بت·ٔ¶يد Vاللته Lىل رضورة ٕاLادة النظر يف  20خطاب 
 مقار�ت مYظومة الرتبية والتكو�ن، حFث ٔ�حل Vاللته Lىل رضورة ٕاLادة

النظر يف مقارب�Yا، ويف الطرق املتبعة يف املدرسة، لالنتقال من مYطق 
Îربوي �رÎكز Lىل املدرس ؤ�دائه، مقnرصا Lىل تلقني املعارف `لمتعلمني، 
ٕاىل مYطق �ٓخر يقوم Lىل تفاLل هؤالء املتعلمني، وÎمنية قدراهتم اâاتية، 

Fهنم من اك�ساب وٕاPjة الفرص ٔ�ما�م يف إالبداع و�بتاكر، فضال عن متك 
املهارات، وال�ش:بع بقواLد التعا)ش مع اUٓخر�ن، يف الزتام بقمي احلرية 

 .واملساواة، واPرتام التنوع و�خnالف
الرتكزي Lىل رضورة ا�هنوض �ملدرسة ٕاىل احلكومة  ا Vاللته دLكام 
يف ٕاطار من التفاLل  ،ٕاىل Vانب ت·ٔهيل التعلمي اخلصويص ،العمومFة
�ٕالرساع بتفعيل مقnضيات اOس:تور، خبصوص اCلس  وذ�. والتاكمل

اLUٔىل `لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، يف صيغته اجلديدة، Lىل ٔ�ن ¢سامه 
هذه الهيئة يف ٕاجناح هذا التحول اجلوهري واملصريي، لBس �ل¾س:بة 

  .ملس:تقÇل الش:باب حفسب، بل وملس:تقÇل املغرب، ب�ا ؤ�مة
ال الرتبية والتكو�ن مدعوة ٕاىل ر¶وب ٕان الس:ياسات العمومFة يف جم

قطار الت·ٔهيل والتغيري وٕاLادة النظر يف مقار�هتا جبرٔ�ة وجشاLة وثقة يف 
املس:تقÇل، Uٔن �ب التفاؤل مفnوح، ٕاذا ٔ�دركنا ٔ�ن ب�ا م.ل ٕاس:بانيا اكن 
نظا�ا الرتبوي )شكو من نفس النقائص يف بداية ال�نYBات، واس:تطاعت 

 .من إالصالPات الش�اLة واجلريئة س:نة 20جتاوزها sالل 
ولر¶وب قطار الت·ٔهيل والتغيري وٕاLادة النظر يف مقار�تنا `لمنظومة 
الرتبوية، وVUٔل وضع القطار Lىل سكnه الصحيèة، Lلينا احلرص Lىل 
حتسني العديد من املؤرشات وحتقFق العديد من الرشوط املرتبطة بتجويد 

  :من ٔ�مههامYظومة الرتبية والتكو�ن ببالد�، و 
حتقFق املساواة والعدا³ يف اUٔجور ويف التعلمي رشط لربوز املغرب كقوة  .1

  اقnصادية صاLدة؛
ال�رسيع يف حتسني مؤرشات ا�منو ومتدرس الش:باب والتقليص من  .2

  الفوارق يف جمال الرتبية والتكو�ن؛
 15الت·ٔثري ٕاجيا� Lىل معدل س:نوات ا�متدرس Oى ف;ة الش:باب ما بني  .3
 س:نة؛ 25و 
 احلد جماليا من التفاوت وحتقFق العدا³ يف جمال توزيع اخلدمات الرتبوية؛ .4
حتسن يف مؤرشات ا�متدرس �البتدايئ وارتفاع �سب الهدر �ٕالLدادي  .5
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 والثانوي؛
 �سب الهدر ال  Îزال �مة، والتدابري القÇلية والبعدية رضورية؛ .6
درة املدرسة Lدم ��س�ام بني التكو�ن املدريس والتكو�ن املهين ومغا .7

  .دون Îكو�ن
و`لهنوض �لقطاع الرتبوي والتعلميي، يتعني إالرساع بتفعيل مقnضيات 
اOس:تور، خبصوص اCلس اLUٔىل `لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، وهو 

حول لك الس:ياسات العمومFة، والقضا�  هيئة اس�شارية، �مهتا ٕابداء اUٓراء
العلمي، وكذا حول ٔ�هداف  والبحثالوطنية اليت هتم التعلمي والتكو�ن 

)سامه يف تقFمي  كام. املرافق العمومFة امللكفة هبذه املياد�ن و¢س:يريها
وكذ� ما هيم )  168 الفصل( الس:ياسات والربامج العمومFة يف هذا اCال 

    .ا`لغات املكونة ٔ�و املسامهة يف صقل هوي�Yا الوطنية
حباكمة وحبمكة وتبرص يف قطاع  وLىل  اOو³ �س��ر املمثر وإالنفاق

ولكن دون ٔ�ن تدخر �دا،  lرش� اكن ٔ�و ماد�، `لرفع .. الرتبية والتكو�ن
 .. من مس:توى التكو�ن، �ام بلغت درVات Pدهتا

  الس:يد الرئBس،
يف ظل هذه التغيريات الس:ياس:ية والطموح اOميقراطي املرشوع، ال 

Fن ر�ح ميكن تصور رحب معركة الكرامة مبعزل عن حتقUٔ ،ة�ق ¶رامة املرٔ
وال . التغيري اOميقراطي ال تتوقف عند �ب مطلب املساواة لفائدة املرٔ�ة

  .ميكن تصور رحب معركة التمنية الشمولية �لتضحية حبقوق املرٔ�ة
ٕان التزنيل الفعيل `�س:تور هو احلرص Lىل Îرس:يخ احلقوق واحلر�ت 

س اجل¾س وتقليص الفوارق اUٔساس:ية وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي Lىل ٔ�سا
املب¾Fة Lىل النوع �ج�عي وت·ٔصيل املساواة يف احلقوق والكرامة بني 
املواطنات واملواطنني دون السعي لتجزيء هذه احلقوق ٔ�و تذو�هبا يف قالب 
ٕايديولو2 ويف خطاب ٔ�sاليق وموعظي حياول اsزتال املرٔ�ة يف ٔ�دوار 

  .بيولوجFة يف sدمة الرVل وحتت ٕامرته
ن املرٔ�ة والرVل يب¾Fان سو� Pارض هذه اUٔمة، وبتضافر �ودهام معا إ 

  :ولن يت·ٔىت هذا ٕاال بـــ. س:نÑين مس:تقÇل زاهرا لهذه اUٔمة

احلفاظ Lىل املك�س:بات وÎمثيهنا والسعي اUٔ¶يد حنو املناصفة بني  -
 الرVل واملرٔ�ة؛

لك اختاذ التدابري ال�رشيعية وإالدارية الالزمة `لèد من العنف ومن  -
�شاكل ا�متيزي يف حق املرٔ�ة؛ٔ 

Îمثني وت·ٔ¶يد املقاربة العرضانية لقطاع التضامن واUٔرسة والتمنية  -

 �ج�عية، �عتبارها قضا� هتم لك القطاLات احلكومFة؛

 ضامن ولوج املرٔ�ة ملراكز القرار الس:يايس وتعز�ز مشاركهتا الس:ياس:ية؛ -

رك �خnالالت تفعيل مضامني اUٔجYدة احلكومFة `لمساواة لتدا -
 وجتاوز النواقص؛

 19وLىل املس:توى ال�رشيعي، نؤكد حرصنا Lىل ال�رسيع بتفعيل الفصل 

من اOس:تور وٕاLداد القانون التنظميي املتعلق هبيئة املناصفة ومالءمة 
ال�رشيعات الوطنية مع الزتامات املغرب اOولية، وخصوصا مهنا املتعلقة 

  .اUٔرسةمبجموLة القانون اجلنايئ ومدونة 
وLىل املس:توى املدين، نؤكد حرصنا Lىل دمع مجعيات اCمتع املدين 

.. اجلادة والفاïL يف جمال حقوق املرٔ�ة والطفل وذوي �حnياVات اخلاصة
�عتبارها امnدادا `لفضاء اOس:توري ومnنفسا حقوقFا �كرس مÇادئ التعبري 

 احلر والتعدد يف الرٔ�ي واملسؤولية والوطنية  
ملس:توى الس:يايس، نؤكد Lىل رضورة جشب اUٔصوات اليت Îرتفع وLىل ا

هنا وهناك لفرض الوصاية Lىل املرٔ�ة �مس قراءة رجعية ملبادئ دي¾Yا احلنيف 
�و مYعها ب·ٔي شلك من ٔ�شاكل ا�هتديد والوعيد من ممارسة حقوقها ٔ
اOس:تورية اكمï وتقليص مشاركهتا الس:ياس:ية و�ج�عية و�قnصادية 

  .  Fة يف بناء جممتع اكمل احلقوق ملواطنيه رVاال اكنوا ٔ�و �ساءوالثقاف 
  الس:يد الرئBس، 

متثل الر�ضة يف ب� م.ل املغرب رها� اج�عيا وثقافFا واقnصاد� ¶بريا 
  .لكYه م�nاهل لÀٔسف ٕاما �كFفFة واعية ٔ�و �ري واعية

باب فعىل الصعيد الثقايف و�ج�عي تعترب الر�ضة وس:يï لت·ٔطري الش: 
وانفnا¦م واندما�م �ج�عي، ٕاهنا ٔ�يضا Lامل حشد `لمجمتع يت�اوز 
ال��زات التقليدية، وقد الحظنا ¶يف ميكن لٕالخفاقات املتوالية يف خمتلف 
الر�ضات ٔ�ن تؤDر �كFفFة سلبية يف معنو�ت اCمتع، يف Pني ¢سامه 

يض والنتاجئ الباهرة جزء فالتارخي الر�. الر�ضة يف تعز�ز الهوية الثقافFة `لب�
  .ممكل لرتاثه

ولنئ اكن هذا اOور الثقايف و�ج�عي 4بتا ومعرتفا به `لر�ضة مYذ 
jرخي طويل، فٕانه ٔ�صبح اليوم ٔ�مرا ٔ�ساس:يا �لنظر ٕاىل التطور احلايل `لبB;ة 
�ج�عية والثقافFة لش:بÇBتنا، فاحnياVات الت·ٔطري ٔ�صبحت ٔ�كرب والرغبة يف 

  .وى و�ندماج �ج�عي ٔ�صبح ٔ�مرا رئBساالتفnح ٔ�ق
وفضال عن ذ�، فقد ٔ�صبحت الر�ضة مو�ا اكمYا `لتمنية 
�قnصادية، ذ� ٔ�ن طابعها �Pرتايف )س:تطيع حتفزي ا�منو املرتبط 
ب¾شاطها، وٕاPداث �ن Vديدة و�لتايل مYاصب Vديدة `لشغل و¢س:تطيع 

Lات، م.ل الس:ياPة، ٕ�غناء الر�ضة ٔ�ن تؤDر ٕاجيابيا يف Îمنية Lدة قطا
  .العرض الس:يا� Lرب الصدى إالLاليم املزتايد `لر�ضة رفFعة املس:توى

ويف مقابل هذه الرها�ت الكÇرية تتوفر `لر�ضة املغربية مؤهالت ¶برية 
  .`لن�اح ¢شلك مصادر اكمYة ٕالماكنيات تنافس:ية ¶برية مقارنة ب·ٔمم ٔ�خرى

�ضة، رVاال و�ساء، ¶يفام اكنت فهناك شغف وولع مجيع املغاربة �لر
�صوهلم وطبقاهتم ومن مجيع اUٓفاق، هذا الشغف )شلك مصدر حتفزي مثني ٔ

  .�ل¾س:بة لر�ضيYBا
�ما املؤهل اUٔكرب املتوفر `لر�ضة املغربية فميكن يف املوهبة والقدرة ٔ
اخلالصة لر�ضيYBا وLدائYBا وهذا يف ٔ�كرث الر�ضات شعبية يف العامل اليت 

�قوى �سب املشاهدةختلق ٔ.  
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ٕان اخلاصية اOميغرافFة لب�� واملمتزية بوجود �س:بة Lالية `لش:باب تت�دد 
  .�س:مترار، ¢شلك ٔ�يضا Dروة حقFقFة س:تعطي دامئا شهادة مFالد ٔ�بطال ¶بار

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن التنوع اجلغرايف واملنا§ `لمغرب )شلك ٔ�رضية صاحلة 
تثري اه�ما مزتايدا Lىل الصعيد  ملزاو³ بعض التخصصات الر�ضية اليت

  .اOويل، الر�ضيات البحرية، الزتPلق، الر�ضات اجلبلية
و�لنظر `لرها�ت املعقودة Lىل الر�ضة و�لرمغ من املؤهالت الÑرشية 
واOميغرافFة واجلغرافFة واملناخFة اليت �زخر هبا املغرب وبغض النظر عن 

رب نتاجئ مرضية، فٕان وضعية بعض �س:تYHاءات اليت حقق فهيا املغ
القطاع ¢سري طيï العرش�ن س:نة اsUٔرية من يسء ٕاىل ٔ�سؤ�، سواء Lىل 
مس:توى النتاجئ ٔ�م مس:توى ت·ٔهيل القطاع ٔ�و يف جمال التجهزيات والبىن 
التحتية، فقد Îراجع ٕاشعاع املغرب الر�يض مYذ ٕاجناز لوس ٔ�جنلس 

ذ� اكن جمرد ، ٔ�ما ما تىل )1986(وlٔس العامل لس:نة ) 1984(
  .اس:تYHاءات لعب فهيا احلظ دورا رئBسا

فقد فشل املغرب يف الس:باق حنو تنظمي lٔس العامل لكرة القدم ثالث 
مرات واكنت �ٓخر مرة )س:تضيف فهيا املغرب ملتقى ر�ضيا دوليا يه س:نة 

وفشل املغرب ) اUٔلعاب الفر�كفونية( 1989و) lٔس ٕافريقFا لÀٔمم( 1988
مل ٔ�كرث من مرة و�زل الوضع ٕاىل ٔ�سفل اOرك �ٕالقصاء يف بلوغ اكس العا

  .املذل `لمنتخب الوطين من lٔس ٕافريقFا لهذه الس:نة
�ما التجهزيات الر�ضية واملالعب ومشالك ال�س:يري حفدث وال حرج، ٔ
ولك ما خنشاه هو ٔ�ن يصل املغرب يف يوم من ا�Uٔم ٕاىل ر�ضة بدون 

  .ا ٔ�مر خطريمجهور بفعل �نتاكسات املتتالية وهذ
  :ولت�اوز هذه الوضعية وتدارك اUٔمر قÇل فوات اUٔوان نقرتح

Îمنية الروح الوطنية والنفس القnايل Oى ش:بابنا بصفة Lامة  - 1

 ور�ضيYBا بصفة sاصة؛
 حماربة الريع الر�يض؛ - 2
�ه�م �لطاقات احمللية ونبذ �ع�د املناس:بايت Lىل الطاقات  - 3

 املس:توردة؛
 دمقرطهتا تدبريا وت·ٔطريا؛مغربة الر�ضة و  - 4
 مالءمة إالطار املؤسسايت وال�رشيعي والتنظميي `لقطاع؛ - 5
 حتديث هيالك الت·ٔطري؛ - 6
 Îمنية التجهزيات التحتية وجتديدها؛ - 7
 وضع س:ياسة مس:تدمية `لتكو�ن؛ - 8
 Îمنية ر�ضة الهواة؛ - 9

الرفع من وسائل متويل القطاع، وخصوصا Lرب تنويع مصادر متويل  -10
 .ية الر�ضة ومسامهة جFدة `لقطاع اخلاصالصندوق الوطين لتمن 

ويف اخلالصة، يتعني اس:تحضار ٔ�ن Îمنية الر�ضة لن تنجح بدون 
مقاربة Vديدة لتدبري الر�ضة Uٔهنا مل تعد فقط جمرد ¢سلية ٔ�و ملهاة، بل 
�صبحت مقاو³ حقFقFة، تتطلب روح املبادرة والتدبري املهين، فهنا �مكن ٔ

  .  صالح اكمل مغزاهالتغيري احلقFقي وي·sٔذ االٕ 
  الس:يد الرئBس،

هذه مالحظاتنا وبعض مقرتPاتنا خبصوص بعض القطاLات املندرVة 
مضن جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية، و�متىن من احلكومة ٔ�ن 

  .ت·sٔذها بعني �عتبار
  .وشكرا

تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية حول مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية حول مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية حول مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية حول مYاقشة : : : : IIIIIIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
        انية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية انية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية انية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية انية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية املزي املزي املزي املزي 

  الس:يد الرئBس، 
  الس:يد الوز�ر، 

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية مبناس:بة 

  .2013مYاقشة املزيانية الفرعية `لقطاLات �ج�عية مضن القانون املايل 
�لزتامات احلكومة من sالل الترصحي احلكويم يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ¶ر 

اâي يعد مبثابة دفرت حتمالت ومبثابة تعاقد مع الشعب املغريب اâي مYح 
�صواته ل�Àٔلبية احلكومFة احلالية وفق اOس:تور اجلديد، دس:تور فاحت ٔ

، حFث ٔ�رص الترصحي احلكويم Lىل وضع اCال �ج�عي يف 2011يوليوز 
الرب�مج احلكويم، وبعد س:نة من الوعود الرباقة جند  موقع اUٔولوية مضن

�نفس:نا ٔ�مام وعود ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن يقال عهنا ٔ�هنا زائفة Uٔن احلكومة من ٔ
sالل القانون املايل احلايل وهو ٔ�ول قانون تضعه مبحض ٕارادهتا sارج لك 
إال¶راهات، جندها تزناح عن وعودها وجتعل القانون املايل بعيدا لك البعد 

�ه�م �جلوانب �ج�عية، ويضع القطاLات �ج�عية Lىل  عن
الهامش، وهو ما جيعلنا ن�ساءل بقوة عن �نفصام بني اخلطاب واملامرسة، 

  . ويدفعنا ٕاىل رضورة وضع الشعب املغريب ٔ�مام احلقFقة
ؤ�مام ضيق الوقت ا5صص لتدsلنا، فٕاننا سرنكز بدءا Lىل ٔ�مه 

  .رتبية الوطنيةالقطاLات وهو قطاع ال
مفن sالل هذا القطاع اâي اعترب قطاLا اسرتاتيجيا مYذ �س:تقالل، 
ٕا�ن احلركة الوطنية، �عتباره القطاع ذو اUٔولوية القصوى، واâي �رهن 
مس:تقÇل البالد، اكن والزال موضوع إالصالPات املتكررة ورها�ت لك 

ق الوطين `لرتبية القوى احلية مYذ مطلع �س:تقالل، وصوال ٕاىل امليثا
والتكو�ن، واâي حمط ٕاجامع للك القوى الوطنية �لك تو�اهتا، �ري ٔ�ن ما 
مسي �5طط �س:تع�ايل ٔ��ض املهنجية اOميقراطية يف قضية ٔ�ولوية 
`لشعب املغريب، ورمغ اLرتاف احلكومة احلالية بفشل ا5طط �س:تع�ايل، 

نفسها تقFمي الوضعية وحتديد ٕاال ٔ�هنا مل تقدم بديال لتقوميه ومل Îلكف 
�خnالالت البيداغوجFة وا`لوجس�FكFة من ٔ�Vل تطو�ر املنظومة التعلميية 
وتصحيح التدبري املايل وإالداري وهنج حاكمة حقFقFة Lىل مس:توى املوارد 
الÑرشية، وتطو�ر التصورات البيداغوجFة ملالءمة املنظومة مع PاجFات 
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nغريات ومnطلبات احمليط الوطين العرص وسوق الشغل وÎكFيفها مع م 
  .واOويل

وبدل ٔ�ن تت�ه احلكومة ٕاىل ¢شخيص حقFقي `لوضع يف الساPة التعلميية 
وبذل اجلهود ٕالجياد احللول وٕارشاك لك الفاLلني واملتدsلني يف امليدان، 
اخnارت ذر الرماد يف العيون من sالل ٕاLالن حروب دو�كBشوتية ضد 

ح لتحويل اه�م الرٔ�ي العام عن املشالك العفاريت وال�س:يح واUٔش:با
احلقFقFة اليت يعرفها القطاع وتوجهيه ٕاىل مYاقشة بعض القضا� اليت نعتربها 
سلبية، لكهنا ال جتسد معق اUٔزمة اليت يعرفها التعلمي، وهذه املهنجية ال 
ميكن ٔ�ن ¢سامه يف تقدمي احللول اجلذرية بقدر ما ¢سامه فقط يف حتويل 

 ٔ�ي العام الوطين عن القضا� العميقة بغية الهروب ٕاىل اUٔمام ٔ�نظار الر
لت·ٔجFل موا�ة املشالك احلقFقFة لقطاع التعلمي، و�لتايل ت·ٔجFل انطالقة 
حقFقFة الس��ر طاقات الش:باب املغريب وٕارشا=ها يف ٕاقالع وانطالقة 

م حقFقFة تضع املغرب يف الطريق الس:يار حنو التمنية واOميقراطية والتقد
  .واحلداثة

غشت  20وي·ٔيت اخلطاب املليك مبناس:بة ثورة املú والشعب يف ذ¶رى 
ليصبح ٕاشاكلية التعلمي يف موقع اUٔولوية الوطنية، ويلح Lىل رضورة  2012

ٕاصالح املنظومة التعلميية، وجعلها ¢سامه يف ¢شكFل العقل النقدي بدل 
وVاذبية مما يعين حشو ذا¶رة التالمFذ، جعل املدرسة العمومFة ذات Vدوى 

رضورة ٕاLادة النظر يف وظيفة املدرسة العمومFة ومالءمهتا مع التطور اâي 
تعرفه املدارس والتو�ات الرتبوية احلديثة لتكو�ن جFل Vديد، ميتح من قمي 
احلداثة واOميقراطية والتقدم، �ري ٔ�ن إالجراءات املت9ذة من طرف 

وبدل إال�كÇاب Lىل معاجلة احلكومة بعيدة لك البعد عن هذا املنحى، 
�خnالالت وموا�ة املعضالت البيداغوجFة والتدبريية فقد اجتهت ٕاىل 
افnعال معارك هامش:ية لرحب الوقت فقط دون اختاذ قرارات جشاLة وجريئة 
ٕالصالح الوضع التعلميي ورفع وترية تعبئة اCمتع املغريب الخنراطه يف معركة 

  .ها ٔ�ولوية 4نية بعد قضية الوPدة الرتابيةٕاصالح مYظومة التعلمي �عتبار 
ال ميكن Uٔي اكن ٔ�ن جيادل يف ٕافالس التعلمي يف بالد�، فاحلقائق يف 
هذا اCال تفق·ٔ اLUٔني، وهنا� ش:به ٕاجامع وطين Lىل رضورة اس:تع�الية 
ٕالLادة النظر يف الس:ياسة التعلميية لب��، وهو ما يطرح رضورة فnح حوار 

Fه لك القوى احلية ولك املعنيني ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه وجعل وطين، ¢سامه ف
  .املنظومة التعلميية قاطرة `لتمنية ودLامة ٕالصالح وقمي املواطنة

ٕان احلوار الوطين حول ٕاصالح مYظومة التعلمي ٔ�صبح PاVة ملèة 
وذات ٔ�ولوية نظرا `لرتدي اâي تعرفه، وهو لBس Îرفا فكر� بقدر ما هو 

ن املمكن ت·ٔجFل شق طريق وبناء قYطرة لكن ال ميكن رضوري وملح، مف
ت·ٔجFل تعلمي طفل وبناء مدرسة Uٔن ذ� يعين ت·ٔجFل ت·ٔهيل إال�سان 
وت·ٔجFل التقدم، فوجود طفل يف سن ا�متدرس sارج املدرسة يتطلب Pا³ 

  .اس:تYHاء من طرف اCمتع �رمnه
 2013لــ  من بني ٔ�مه مالحظاتنا، كفريق فFدرايل، حول القانون املايل

بصدد مزيانية وزارة الرتبية الوطنية حش املناصب املالية اليت ال تتعدى 
مYصب وهو Lدد ضئيل �ملقارنة مع اخلصاص احلقFقي اâي يتعدى  8000

حسب ٕاحصائيات رمسية، وهو ما س:يعمق ٔ�زمة اخلصاص داsل  30.000
��لب  القطاع و�رخس مجموLة من الظواهر السلبية اكUٔقسام املشرتكة يفٔ

اCموLات املدرس:ية �لوسط القروي، و�كرس ظاهرة �كتظاظ يف 
الثانوي إالLدادي والثانوي الت·ٔهييل يف الوسط احلرضي مما يعرقل ٔ�ي 
ٕاصالح وجيعل املدرسة العمومFة رهينة الظواهر السلبية، ويعطل تطلعات 

  .الشعب املغريب حFال تعلمي حقFقي )سامه يف تقدم بالد�
زيانية التعلمي يعكس ٔ�زمة تصور Oى احلكومة ومؤرش ٕان Îراجع م

حقFقي Lل Lدم �ه�م هبذا القطاع ذو البعد �ج�عي اخلالص، كام ٔ�نه 
ي�Yاقض مع اخلطاب احلكويم اâي وLدت به ٔ�ثناء الترصحي احلكويم مYذ 

  .س:نة
وميكن، �خnصار شديد، حتديد بعض املؤرشات اليت توحض Lدم جناLة 

  :ارة الرتبية الوطنية اكلتايلمزيانية وز
ـ Lدم كفاية املناصب احلا³ املس:ت9دمة هذه الس:نة ٔ�مام اخلصاص  1

املهول يف املوارد الÑرشية، ٕاضافة ٕاىل جFوش املتقاLد�ن واملتوفني اليت Îزداد 
�Lدادها لك س:نة، مما يعمق �س:بة اخلصاص و�كرس ظواهر �كتظاظ ٔ

  اUٔساس:ية؛واUٔقسام املشرتكة وPذف بعض املواد 
ـ اختاذ بعض القرارات �رجتالية دون اsUٔذ بعني �عتبار لنتاجئها  2

يف ٔ�رض الواقع ومعاجلهتا معاجلة موضوعية وsاصة ما يتعلق �لتوقFت 
املتعلقة �لساLات إالضافFة �لتعلمي  109املدريس وتوقFف العمل �ملذ¶رة 

  اخلصويص؛
دة اUٔمور ٕاىل نصاهبا sاصة ما ـ Lدم تقFمي ا5طط �س:تع�ايل، وٕاLا 3

يتعلق جبانب ت·ٔهيل املؤسسات التعلميية وٕاPداث مجموLة من املؤسسات يف 
لك ٔ�سالك التعلمي املدريس وsاصة بناء املدارس امجلاLاتية اليت مت �رجمة 

حسب عرض الس:يد  44ومل يمت بناء ٕاال  2012مدرسة يف ٔ�فق  200بناء 
  الوز�ر؛
وsاصة ما يتعلق  2011ٔ��ريل  26ن اتفاق ـ Lدم تنفFذ ما تبقى م 4

بفnح درVة Vديدة `لرتيق وٕاLادة النظر يف متثيلية قطاع التعلمي يف ا`ل�ان 
امل�ساوية اUٔعضاء من sالل ٕاLادة النظر يف القوانني �نت9ابية ورفع 
احليف عن متثيلية �ساء ورVال التعلمي اليت ت¾متي ٕاىل العهد البائد عندما اكن 

   وتبB9س قطاع التعلمي؛�راد حتقري
ـ اس:تعامل س:ياسة يل اâراع يف معاجلة مجموLة من القضا� يف القطاع  5

. وا�هتديد �القnطاع والعزل بدل هنج فضيï احلوار حلل املشالك العالقة
  .و�كفي ٔ�ن نذ¶ر مبلف املدراء ا�âن يتعرضون لالضطهاد من طرف الوزارة

علنا يف الفريق الفFدرايل هذه املؤرشات غيض من فFض، وهو ما جي 
س:نعارض املزيانية املقرتPة من طرف احلكومة يف هذا القطاع احليوي اâي 
يؤكد التصور احلكويم واس:مترار Îكر)س اUٔزمة، بل تفامقها Lىل املس:توى 
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املنظور وانطالقا من مسؤولي�Yا كفريق ميثل امل·ٔجور�ن، فٕاننا س:نصوت ضد 
ائل املرشوLة من ٔ�Vل املسامهة يف ٕانقاذ مزيانية القطاع وس:نعمل �لك الوس

ونطالب احلكومة ٕ�نقاذ ما ميكن ٕانقاذه لتفادي . مYظومة التعلمي بب��
�حnقان اâي يعرفه قطاع التعلمي من sالل إالنصات واحلوار و�Lرتاف 

ïرتاف �خلط·ٔ فضيL� نUٔ ٔ·خلط�.  

        ارجFة والتعاونارجFة والتعاونارجFة والتعاونارجFة والتعاونتدsل فريق التèالف �شرتاتدsل فريق التèالف �شرتاتدsل فريق التèالف �شرتاتدsل فريق التèالف �شرتايكيكيكيك يف قطاع اخل يف قطاع اخل يف قطاع اخل يف قطاع اخل: : : : IVIVIVIVامللحق امللحق امللحق امللحق 
  الس:يد الرئBس،

  السادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس فريق التèالف �شرتايك يف ٕاطار مYاقشة 
املزيانيات القطاعية التابعة `لجنة اخلارجFة واحلدود واملناطق احملتï واOفاع 
الوطين، وسرنكز Lىل قطاع و اPد وهو قطاع اخلارجFة نظرا لضيق 

  .الوقت
احملور الرئBيس لس:ياس�Yا اخلارجFة هو قضية وPدتنا  والشك ٔ�ن

الرتابية، وتتحمل وزارة الشؤون اخلارجFة مسؤولية كربى  خبصوص هذا 
ونود ٔ�ن �س�ل ٔ�ن الس:يد الوز�ر يتحرك lشلك . امللف املصريي لوطننا

مك.ف، ل�سجيل حضور املغرب وقضيته يف لك احملافل اOولية، وكذ� 
ب�ان اليت تنارص ب�� والسعي ٕاىل Lالقات Vديدة توطيد العالقات  مع ال 

مع الب�ان املرتددة وحىت املعارضة ملقرتح املغرب VUٔل احلل ا�هنايئ لهذا 
امللف املمتثل يف احلمك اâايت املوسع اâي ينال دعام دوليا ي�سع �س:مترار 

  .اعتبارا ملعقوليته وقابليته `لتطبيق
مك.فة ومس:مترة، فٕان �شاط كثري  وٕاذا اكنت حتراكت الس:يد الوز�ر 

من سفاراتنا �خلارج دون املس:توى املطلوب من حFث �نفnاح Lىل لك 
مكو�ت الب�ان اليت يتواVدون هبا، sاصة املكون الربملاين ومYظامت اCمتع 
املدين، هذه اsUٔرية اليت تلعب دورا ¶بريا يف بعض الب�ان ٕاكس:بانيا م.ال، 

انية الوطنية والقارية م.ل الربملان اUٔوريب وامجلعية وكذ� الهيئات الربمل
وٕاذا اكنت اOبلوماس:ية الربملانية رضورية Oمع . الربملانية Cلس ٔ�ور�

العالقات مع هذه املؤسسات الربملانية فٕان هذه اOبلوماس:ية جيب ٔ�ن Îكون 
 مدمعة بقوة من طرف وزارة اخلارجFة نظرا لٕالماكنيات املتواضعة `لربملان

  .بغرفnيه
ٕاننا نلح Lىل رضورة اش:تغال سفارتنا بدينامFة ٔ�كرب لBس فقط Lىل  

املس:توى الس:يايس بل كذ� Lىل املس:توى �قnصادي  وVلب 
�س��رات، فقد ٔ�صبحت املصاحل �قnصادية تلعب دورا ¶بريا، ٕان مل 
�كن Pاسام، يف اختاذ املواقف الس:ياس:ية، مما يفرض حتراك خمططا ومس:مترا 

L رشية `لوزارةÑل ذ� دمع املوارد الVUٔ ىل هذا املس:توى ومن الرضوري
خبرباء وخمتصني قادر�ن Lىل وضع اخلطط وLىل التعريف ٔ�كرث مبؤهالت 

  .بالد� �قnصادية
والبد من إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�مهية ملف مواطنYBا املقميني �خلارج 

ٕا�سانية، وحفاظا Lىل والسعي املس:متر لربطهم بوطهنم، العتبارت اج�عية و 
  . هو�هتم من �ة، لكن كذ� ٔ�مهيهتم يف احلياة �قnصادية الوطنية

وLلينا ٔ�ن ال ن¾ىس قضية سnÑة ومليلية احملتلتني، وLلهيا ٔ�ن Îكون  
Pارضة lشلك مس:متر يف �شاطنا اOبلومايس يف ٕاطار من �لزتام وحسن 

  . اجلوار لكن لBس Lىل حساب حقوقYا الوطنية
�رتياح عودة احلضور املغريب Lىل مس:توى القضا� إالقلميية و�س�ل 

sاصة يف الرشق اUٔوسط والقضية الفلسطي¾Fة، وكذ� ما يتعلق �لساPل 
وموقعنا القوي Lىل هذا املس:توى خيدم مصاحلنا . إالفريقي و قضية مايل

الوطنية اقnصاد� وس:ياس:يا، وجيب ٔ�ن ال ن¾ىس ا�هتديدات إالرهابية 
�لوضع يف مYطقة الساPل ورضورة احلضور املغريب القوي يف لك املرتبطة 

  ... الرتتÇBات اOولية Lىل هذا املس:توى
  .شكرا Lىل ان�Çاهمك

تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية مبناس:بة مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية مبناس:بة مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية مبناس:بة مYاقشة تدsل الفريق الفFدرايل `لوPدة واOميقراطية مبناس:بة مYاقشة : : : : VVVVامللحق امللحق امللحق امللحق 
        املزيانية القطاعية لوزارة اخلارجFةاملزيانية القطاعية لوزارة اخلارجFةاملزيانية القطاعية لوزارة اخلارجFةاملزيانية القطاعية لوزارة اخلارجFة

  ،الرئBس الس:يد
 والس:ياس:ية �قnصادية التèد�ت من يدالعد اليوم Lامل Lلينا يفرض

 اOفاع يف قصوى ٔ�مهية اOبلومايس العمل �ك�يس مت من واجليوسرتاتيجية،
 اليت القضا� من العديد حول خنتلف ال وٕاننا. لبالد� العليا املصاحل عن

 معارضة ٔ�و حكومFة �Uٔلبية ال وجود حFث إالطار، هذا مضن تدsل
 فٕان املنطلق، هذا ومن. `لوطن العليا ملصاحل� اUٔمر يتعلق ملا لس:ياس:هتا

 Îكون ٔ�ن كثريا هيمنا كام الس:ياس:ية، ا�شغاالتنا تتصدر الرتابية وPدتنا قضية
  .شائبة ¢شوهبا ال مجيعا �ريد كام اخلارجFة املغرب صورة

 حمك مYح �قرتاح املغربية املبادرة ٔ�ن الفFدرايل الفريق يف نعترب كنا وٕاذا
 Vادا ٔ�ساسا )شلك الوطنية، الس:يادة ٕاطار يف املغربية نوبيةاجل  لÀٔقالمي ذايت
 Pل ٕاىل النفوس صفت ٕاذا حما³ ال س:يؤدي تفاويض حلل مصداقFة وذي
 الشعبية `�بلوماس:ية �لغة ٔ�مهية ٕ�يالء احلكومة نطالب فٕاننا. ودامئ Lادل
  .الواسع اOويل الت·ٔييد ¶سب يف النقابية اOبلوماس:ية اخلصوص Lىل ومهنا

،�â اجلهوية نظام ٕارساء يف ممكن، وقت وب·ٔرسع التقدم، من البد 
 املندجمة، التمنية وÎرس:يخ اOو³ ب¾Fات وتطو�ر ٕالصالح =خيار املتقدمة،

 فٕان الرتابية، احلاكمة ٔ�مناط يف Vذر� تغيريا س�شلك ¶وهنا عن فضال واليت
 اليت مملكة`ل اجلنوبية اUٔقالمي sاصة بصفة هيم املتقدمة اجلهوية مرشوع

 يف اUٔخرى اجلهات هبا Îمتتع اليت و�مnيازات احلقوق نفس من س�س:تفFد
 بني وإالماكنيات لالخnصاصات العادل �لتوزيع ¢سمح جFدة حاكمة ٕاطار
   .واجلهات املركز
  الوز�ر، الس:يد
 يف احملتجز�ن `لمغاربة إال�سانية املعا�ة يفامق الزناع ٔ�مد ٕاطا³ ٕان

 VUٔل اOويل `لمنتظم العاVل التحرك رضورة Lىل نؤكد اجيعلن مما تYBدوف،
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 الصحراء ٔ�بناء ومYح التعبري وحرية �ح�nاز ضد املعا�ة لهذه Pد وضع
 اOويل القانون ومقnضيات إال�سان حقوق ملواثيق طبقا العودة حق

 وتعذيب اخnطاف من تندوف خم:ت يف اكمï احلقFقة و=شف إال�ساين
  .الساكن مصري يف nاجرةم  ومن قرسي واخnفاء
 اس:مترار ٔ�ن �نفصاليون ومعهم اجلزا1ريون ٔ�شقاؤ� يعي ٔ�ن ن·ٔمل ٕاننا

 يف ٕاقلميي كتكnل العريب املغرب بناء ٕاLاقة ش·ٔنه من املفnعل الزناع هذا
 حاكم )س:تجيب ٔ�ن �متىن �â،. العوملة تفرضها اليت املنافسة موا�ة
 اâي الزناع وٕاهناء س:ياس:ية ¢سوية دٕالجيا =خطوة املغربية `لمبادرة اجلزا1ر

  .معقول مربر دون طويال معر
  الرئBس، الس:يد

 ميكYنا ال فٕاننا إالس:باين، الرشيك مع اUٔبعاد املتعددة الرشاكة رمغ
 واجلزر ومليلية سnÑة السليب�ني مدين�Fنا وضعية عن الهناية ما ٕاىل السكوت
 يف �س:تعامر معاقل �ٓخر بتصفFة املطالبة من ني·ٔس ٔ�ن ي¾Çغي ال.  اجلعفرية
�Vل من إالس:بانية نظريهتا دعوة احلكومة Lىل إالطار، هذا ويف. ٕافريقFأ 
  .ومليلية سnÑة املغربي�ني `لمدين�ني احnاللها ٕاهناء يف احلمكة ٕاعامل

 من العمل مبواصï مطالبة الوطنية دبلوماس:ي�Yا فٕان ا�هنج نفس وLىل
 Lىل والعمل ٕافريقFا يف قnصاديو� الس:يايس املغريب احلضور تعز�ز ٔ�Vل
 اOول بني العالقات لتعز�ز الس:بل ٔ�جنع عن والبحث العريب املغرب بناء

  .املشرتكة العربية السوق بناء طريق Lىل العربية
 التارخيية وLالقnنا اجلغرايف موقعنا حبمك مطالبون، فٕاننا ذ�، مع �ملوازاة

 املتوسطي، احلوض يف بالد� به اضطلعت اâي اOور وحمك ٔ�ورو� مع
 ٕان. اUٔورومnوسطي الفضاء يف بالد� حتتc اâي املوقع تعز�ز Lىل �لعمل
 وLامل  إالسرتاتيجية واملصاحل التارخي عوامل تفرضه، هذا، املغرب مسعى
�ورو� مع الÑرشية واملبادالت اجلغرايف القربٔ.  

 Lالقاتنا تعز�ز مواصï رضورة من �سرتاتيجي اخليار هذا يعفFنا ولن
�مر�اك ب�ان ومع �ٓس:يا يف الصاLدة القوى ومع إالسالمFة، الب�ان معٔ 

 Lالقات هبا Îربطنا اليت اخلصوص Lىل املتèدة والوال�ت كندا الشاملية،
  . ٕاسرتاتيجية

  الس:يد الرئBس، 
  الس:يد الوز�ر،

 مYطقة يف الساخYة امللفات مع تعامc حسن يف ٕاننا �مثن موقف املغرب
 الرفFعة العربية ا`لقاءات يف اOبلومايس احلضور sالل من وسطاUٔ  الرشق

 Lرب إال�ساين �لتضامن املليك القرار اخلصوص Lىل �مثن كام املس:توى،
 السوري الشعب من لك معا�ة من `لتقليل مFدانية مس�شفFات
 حضا� ويف lرشية خسا1ر يف ¢س:بÑت ب·ٔزمات مرا ا`�ان والفلسطيين

  .LاVل طيب لتدsل حيتاجون
Yٕانªية اخلطوة �مثن اYامليدانية التضام Fعم ة»املغرب Yني ا»ٕاخوتBيف الفلسطين   

 ا»هب قامت اليت الهجامت موا�ة يف غزة، قطاع يف مFداين ٕاقامة مس�شفى
  . إالرسائييل اجلBش قوات

 املغرب ٔ�قامه اâي اجلرا� الطيب امليداين املس�شفى ٕاقامة �مثن كام
�هوال من الهاربني معا�ة من `لتخفFف السوريني لالج;ني الزLرتي مبخمئ 

 اجلال³ صاحب ز�رة �مثن كام. والياlس اUٔخرض Lىل ٔ�تت اليت احلرب
úاملس�شفى لهذا السادس محمد امل.  

   الوز�ر، الس:يد
 Lىل بل حفسب، مطلوبة لBست النوع هذا من ومÇادرات خطوات ٕان

 العامل بب�ان بالد� القةL لتعز�ز ٔ�خرى وخطوات مببادرات القFام احلكومة
  . خصوصا العربية و�لب�ان معوما

 جمال يف واحضة ٕاسرتاتيجية لوضع احلكومة ندعو الس:ياق، هذا ويف
 و�رملان ونقا�ت ٔ�حزاب( اCمتع مكو�ت لك ٕارشاك Lىل مÇنية اOبلوماس:ية،

 الرضورية املعلومات من ومتكFهنا قوية، دبلوماس:ية بناء يف) مدين وجممتع
 Lىل قدرهتا عن ٔ��نت lٔداة النقابية اOبلوماس:ية �â¶ر وخنص. احملينةو 

 رمغ اOولية و�ج�عية النقابية  امللتقFات من Lدد يف وإالقYاع املوا�ة
  .الرمسي اOمع وضعف احملدودة إالماكنيات

   الوز�ر، الس:يد
�ي ندع ال إالماك�ت حش رمغ `لشغل، اOميقراطية الفFدرالية يف ٕاننأ 
 اس:تحضار دون ٕاخواننا حيرضها اليت اOولية املؤمترات يف Lلينا متر فرصة
 `�و³ =عامد الوطنية ثواب�Yا Lىل الت·ٔ¶يد ودون `لوطنية الكربى املعاين
 مدين وجممتع واج�عية واقnصادية س:ياس:ية مكؤسسات اليوم وحنتاج. املغربية

 من ٔ�وتYBا ما �لك Lزتازو� اOفاع Lىل بقدرتنا Lاليا نرصح ٔ�ن ومواطنني
 من حتاك اليت املؤامرات لك وموا�ة الرتابية، وبوPدتنا الوطنية بثواب�Yا قوة

  .اOميقراطية اخnياراته يف قدما امليض عن املغرب لثين اخلصوم طرف
والبد من إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�مهية ملف مواطنYBا املقميني �خلارج  

تبارت اج�عية وٕا�سانية، وحفاظا Lىل والسعي املس:متر لربطهم بوطهنم، الع 
  . هو�هتم من �ة، لكن كذ� ٔ�مهيهتم يف احلياة �قnصادية الوطنية

وLلينا ٔ�ن ال ن¾ىس قضية سnÑة ومليلية احملتلتني وLلهيا ٔ�ن Îكون  
Pارضة lشلك مس:متر يف �شاطنا اOبلومايس يف ٕاطار من �لزتام وحسن 

  . الوطنيةاجلوار، لكن لBس Lىل حساب حقوقYا 
و�س�ل �رتياح عودة احلضور املغريب Lىل مس:توى القضا� إالقلميية، 
sاصة يف الرشق اUٔوسط والقضية الفلسطي¾Fة، وكذ� ما يتعلق �لساPل 

وموقعنا القوي Lىل هذا املس:توى خيدم مصاحلنا . إالفريقي و قضية مايل
رهابية الوطنية اقnصاد� وس:ياس:يا، وجيب ٔ�ن ال ن¾ىس ا�هتديدات االٕ 

املرتبطة �لوضع يف مYطقة الساPل ورضورة احلضور املغريب القوي يف لك 
  .الرتتÇBات اOولية Lىل هذا املس:توى

  .شكرا Lىل ان�Çاهمك


