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  ).2013فربا�ر  12( 1434الثال7ء فاحت ربيع الثاين : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س جملس املس�شار�ن :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ابتداء من الساLة الرابعة واBقDقة اعتان ومخسة عرش دقDقةس.:التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

   .احلادية عرش بعد الزوال
تقدمي اRٔجوبة عن اRٔس@ئU املتعلقة Tلس@ياسة العامة من     ::::Sدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعامل

العقارية cdوb بني  الس@ياسة" ق_ل الس@يد رئ>س احلكومة حول موضوع
  ."مkطلبات التمنية وiقkصادية وiجhعية وٕاfراهات الواقع

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

        ::::لسلسلسلساpاpاpاpاBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

   املس�شارتني احملرتمkني،الس@يدتني
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اBس@تور، خيصص  100معال ب}ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
اpلس هذه اجللسة لتقدمي اRٔجوبة Lىل اRٔس@ئU املتعلقة Tلس@ياسة العامة 

الس@ياسة العقارية "من ق_ل الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، حول موضوع 
  ".مkطلبات التمنية وiقkصادية وiجhعية وٕاfراهات الواقعcdوb بني 

ؤ�مر م_ارشة ٕاىل معاجلة املوضوع، ؤ�عطي اللكمة Rٔول مkد�ل عن 
  .فريق اRٔصاb واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس@يد الرئ>س احملرتم

  الس@يد رئ>س احلكومة،
�خوايت، ٕاخواين السادة الربملانيني،ٔ  

الس@يد رئ>س فريق اRٔصاb واملعارصة Tتفاق مع لك الفرق الربملانية 
املشلكة dلمعارضة يف جملس املس�شار�ن، وحماوb مهنا لعقلنة العمل الربملاين 
وdلرفع من ٔ�داء هذه املؤسسة وتصحيح بعض ما Lايناه Lىل مس@توى هذه 

وطرح  اجللسات الشهرية، فقد اتفقت فرق املعارضة Lىل توحDد سؤالها
سؤال مشرتك يتلكف الس@يد الرئ>س احملرتم، رئ>س الفريق iشرتايك 

  .بتقدميه، وشكرا

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
شكرا، ٕاذن رمبا س@يطرح لنا بعض إالشاكليات يف مkابعة التوقDت 
Tلضبط ولكن س�kعامل معه طبعا TلرتحDب، ٕاذن اللكمة dلس@يد ممثل فرق 

  .املعارضة

        ::::املس�شار الس@يد محمد Lلمياملس�شار الس@يد محمد Lلمياملس�شار الس@يد محمد Lلمياملس�شار الس@يد محمد Lلمي
  .tسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئ>س احملرتم،

  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
Tمس فرق املعارضة دا�ل جملس املس�شار�ن نتوSه ٕاليمك الس@يد رئ>س 

  :احلكومة Tلسؤال التايل
من التمنية iقkصادية  قطاع العقار اليوم ®شلك دورا جوهر¬ يف الرفع

  .وiجhعية وذ¯ لعدة اعتبارات
�وال، Tعتباره قاLدة ٔ�ساس@ية ٕالجناز املرافق والب�Dات العمومDة، إالدارية ٔ

  ؛والرتبوية والصحية
  ؛Tعتباره Lامال حمور¬ يف حتسني م´اخ اRٔعامل وSلب iس�²رات 
ري والنقص من املضارTت Tعتباره مكو· ٕاسرتاتيجيا dلرفع من الوLاء العقا 

  ؛وتداعياهتا iقkصادية وiجhعية
Tعتباره الس@يد رئ>س احلكومة، �ٓلية حقDقDة ل�شجيع iس�²رات 

  ؛املنت¼ة dلرثوة وحتقDق التمنية املس@تدامة
Tعتباره وLاء لتنفDذ س@ياسة السكن iقkصادي كام ٔ�ىت هبا القانون  

i ري الالئقاملايل لهاته الس@نة، وكذ¯ السكنÀ عي وحماربة السكنh؛ج 
ؤ��ريا Tعتباره موردا رئ>س@يا Äمتويل اخلزينة العامة cdوb، اكلرضائب 

  .Lىل اRٔرايض الغري املب�Dة والرضائب احلرضية

لكن إالشاكليات املطروÉة يه fبرية وم�شعبة، مهنا ما هو موروث عن 
الريعي والغري السلمي وLدم iس@تعامر، ومهنا ما Ëرامك طيU عقود من التدبري 

  .مواfبة ال�رشيع العقاري لهذه إالشاكالت

مفن ٔ�مه إالشاكليات الس@يد رئ>س احلكومة، هو تعدد اRٔنظمة القانونية 
 bوBا Ïاخلواص، م Ïة، فعند· يف املغرب مDشاكل امللك�وتعدد ٔ
Ïوقاف واملRٔرايض الساللية، اRٔرايض الك>ش، ا� اخلاص، ٔ�رايض امجلوع، ٔ

  .الغابوي
 des lois trèsيعين  ،ومبا ٔ�ن اRٔنظمة القانونية يه معقدة وعتيقة

anciennes  ديدâة الفردية، التDلملكd ظ العقاريDبني نظام التحف
 .إالداري، هناك نظام د¬ل الش@ياع مما يطرح ٕاشاكليات قانونية وäرشيعية
ا يف فإالشاكل الرئ>يس الس@يد رئ>س احلكومة، هو غياب احلاكمة ٔ�يض

معل املؤسسات املتد�U يف هذا القطاع، ومهنا ما �رجع ملامرسة لوبيات 
الفساد واملضارTت العقارية، مما جيعل املنظومة العقارية ببالد· يه مبثابة 

Uمعض.  
�ش@نو ٔ�عطنا هاد الواقع الس@يد رئ>س احلكومة؟ٔ  
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هذا الواقع Ëرتب عنه حرمان ماليني املواطنني من سكن الئق، ٔ�دى 
م´ظم ومن م´ظومة معرانية مkاكمU،  يحرمان الوطن من جمال عقار  ٕاىل

  .Ëمنو وفق خمطط Ëمنوي مدروس وéيلك
فانطالقا من هذا ال�شخيص وارËاكزا Lىل ما ورد يف الترصحي احلكويم 
اñي تقدممت به ٔ�مام الربملان مب¼لس@يه، ميكن ٔ�ن ٔ�خلص س@ياسة احلكومة 

  :د¬لمك يف احملاور التالية

احلكويم Sاب توجDه ٔ�دوار الفاLلني العمومDني حنو السكن  الترصحي -
  ؛iجhعي من �الل عقود �رامج مشرتكة مع القطاLني العام واخلاص

 ؛الترصحي احلكويم Sاب ت}ٔطري وتوجDه القطاع العقاري -

 5هكkار Lىل مدى  S20.000اب تعبئة العقار العمويم يف Éدود  -
 ؛س@نوات وفق واÉد املنظور شفاف

 علترصحي احلكويم بدمع موارد �ٓليات اÄمتويل Tملتعلقة TلقطاSاب ا -
 ؛وتوس@يع iس@تفادة من صناديق الضامن

ؤ��ريا ٔ�ىت ÉTٕداث واÉد املرصد وطين ومراصد öوية وحملية لت}ٔطري  -
 .القطاع العقاري افواس�رش 

ت}ٔس>سا Lىل لك هذا وذاك، ÷سائلمك الس@يد رئ>س احلكومة، احلكومة 
ا نعرفو ومن ورائنا الرٔ�ي العام، املغاربة، Dر الش}ٔن العام بغي� احلالية اليت تد�

  مباذا س�متزيون من ٔ�Sل Éل إالشاكالت املطروÉة؟
وبغينا نعرفو النتاجئ اليت حققهتا احلكومة �الل س@نة من تدبريها dلش}ٔن 

ٕان قدر لمك البقاء ٕان شاء  3.5العام ولو �كDفDة جزئية، حDت مازال لمك 
  هللا؟

و الس@يد رئ>س احلكومة الرؤية املس@تق_لية د¬لمك يف هاد بغينا نعرف
القطاع احلساس لتطبيق الشعار اdيل Sاء يف الرب·مج iنت�ايب واdيل Sاء 

حماربة الفساد، Lىل اعتبار ٔ�ن العقار هو هو يف الترصحي احلكويم ٔ�يضا و 
�كرب مصدر dلريع ببالد· ؤ�كرب مصدر لالغتناء الرسيع؟ٔ  

ق املعارضة، الس@ياسة اdيل غتبعوها Tش تضمنوا واÉد بغينا نعرفو كفر 
التد�ل د¬ل اBوb من ٔ�Sل فرض املنافسة الرشيفة وحتميوا املال العام 

  واpال العمويم؟
بغينا نعرفو ٔ��ريا كفرق dلمعارضة ما يه س@ياس@تمك اليوم لتوفري السكن 

ة ما الالئق dلمواطنني �ارج إالعفاءات وiمkيازات اdيل يف احلقDق
  وصالäش dلهدف املرجو مهنا؟

  .وشكرا Lىل ان�_اهمك

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا، اللكمة اRٓن dلفريق iس@تقاليل

        ::::املس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس@يد الرئ>س

  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ريق iس@تقاليل ٔ�ن ÷سامه يف هذه اجللسة ا�صصة ÉRٔد ®رشف´ا يف الف

املواضيع اجلوهرية، اليت لها انعاكس Lىل مسارات اÄمنو iجhعي 
  .وiقkصادي

 bنرصه هللا يف الرسا Ïامل bالS ليهL كد�وبداية البد ٔ�ن ÷شري ٕاىل ما ٔ
ع مدونة امللكDة املوöة dلمشاركني يف اdلقاء الوطين ٕالعطاء انطالقة مرشو

ي�_غي ٔ�ن تعمتد املقاربة اBميقراطية، القامئة Lىل " :التعمري، حDث قال Sاللته
ال�شاور الواسع مع لك القطاLات والهيئات املعنية، و�هنج ٕارشاك املنعشني 

  ."العقاريني الفاLلني احملليني
  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،

تعمري قد Éددت ٕاذا اكنت اBراسات اليت واfبت إالLداد ملدونة ال 
العديد من العوائق والصعوTت يف تطبيق بعض املقkضيات املتعلقة 
Tلتعمري، كقU الوسائل وسوء اس�Dعاب النصوص القانونية، وغياب املراس@مي 
التطبيقDة لبعض القوانني املعمول هبا، وغياب وسائل التد�ل دا�ل 

طابع التارخيي اRٔ÷س¼ة القامئة، �اصة مهنا الغري القانونية ٔ�و ذات ال
وإال�كولو�، فٕان التدابري اليت اختذت Lىل مس@توى العقاري واليت ال 

  :م�لمن ٕاجيابياهتا ميكن القفز Lىل 
  ؛مراجعة القانون املتعلق TلتحفDظ العقاري -
  ؛مرشوع القانون املتعلق Tحلقوق العي�Dة العقارية -
   ؛ٕاÉداث الواكb الوطنية dلمâافظة العقارية -
العقار العمويم لفائدة املشاريع إالسرتاتيجية التمنوية الكربى يف  تعبئة -

  .قطاLات اكلس@ياÉة والسكن والصناLة واخلدمات

رمغ لك هذا اpهود إالجيايب، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن هناك العديد من 
العراقDل اليت ٔ�صبحت تفرض نفسها وتتطلب تدابري ٕاس@تع¼الية dلâد من 

  :ري، ومن مضن هذه العراقDلت}ٔثرياهتا يف اpال العقا
  ؛تقلص iحkياط العقاري التابع cdوb وامجلاLات احمللية -
  ؛تعقد اRٔنظمة العقارية وتعدد القوانني املنظمة لها -
iرتفاع الصارو� لقمية العقار دا�ل اpال احلرضي وامkداده اليوم  -

  ؛ق العقاريةحنو م´اطق éمة من العامل القروي يف غياب �ٓليات ضبط السو 
 .Lدم مالمئة مساطر و�ٓليات التعمري لتعدد اRٔنظمة العقارية وتعقDداهتا -

ñا نالحظ، الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، Lىل ٔ�نه Lىل الرمغ من 
وجود Ëرسانة قانونية وäرشيعية يف مDدان التعمري، فٕان اÄمنو احلضاري ما 

  .وص القانونيةزالت تعرتضه الك�ري من إالخkالالت املتعلقة Tلنص
وٕاذا اكن هذا اجلزء هيم جزءا ®سريا من املشالك العقارية املتنوLة، فٕاننا 
÷سائلمك، الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، عن وسائل تعممي التغطية لو7ئق 
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التعمري dلâد من الفوىض اليت جعلت الرخص iس@ت�´ائية تتحول ٕاىل ش@به 
  رخص Lادية؟

العامل القروي حبمك التطور من معا·ة  وما يه ٕاجراءات احلد من معا·ة
اBور التقد�ري dلسلطات، �اصة Tل�س@بة ñوي اRٔصول احمللية؟ وما يه 
إالجراءات املت�ذة لتحر�ر املÏ العمويم، �اصة البحري م´ه، لتوفري وLاء 
عقاري ميكن من حتقDق مشاريع ٔ�كرث تطو�را dلم¼ال iقkصادي 

  وiجhعي؟
د رئ>س احلكومة احملرتم، عن م}ٓل السكن ا�صص كام ÷سائلمك، الس@ي

  dلف�ات الضعيفة واñي مل �رى النور حلد اRٓن؟
وfيف ميكن dلحكومة احلد من املبالغ Àري املرصح هبا ٔ�و ما يعرف ب 

Noir  شاكل العقارات؟ كام ÷سائلمك��ثناء معلية البيع والرشاء يف خمتلف ٔٔ
وم}ٓل العقارات الصناعية اليت  عن م}ٓل �رامج ٕانقاذ اBور اRٓيd Uلسقوط

  نؤمن برضورة توجهيها وtشلك تفضييل حنو املقاوالت الش@باب؟
ؤ��ريا ÷سائلمك الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، عن Lدم اس�²ر عقارات 
اRٔح_اس يف ٕاقامة مجمعات حرفDة م´ظمة، عبارة عن ٔ�حDاء صناعية، �اصة 

  حتتاج ٕاىل تنظمي؟ يف املدن الكربى اليت äش@متل Lىل حرف مkنوLة 
كام نطلب م´مك تقدمي إاليضاÉات الرضورية حول طرق اس�²ر 
اRٔرايض الساللية والتعامل مع املشالك اليت تطر�ا يف الك�ري من م´اطق 

  . اRٔمر خلويت املغاربة، الس@يد رئ>س احلكومة ®س@ت�نيالبالد حىت 
  .شكرا

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا، اللكمة اRٓن dلفريق احلريك

        ::::ملس�شار الس@يد ام_ارك الس@باعيملس�شار الس@يد ام_ارك الس@باعيملس�شار الس@يد ام_ارك الس@باعيملس�شار الس@يد ام_ارك الس@باعياااا
  .شكرا الس@يد الرئ>س

  الس@يد الرئ>س،
  السادة الوزراء،

  السادة والس@يدات املس�رش�ن،
  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،

عرف املغرب توسعا حرض¬ fبريا، ٔ�Éدث تغيريات Sذرية يف الرتfيبة 
 iجhعية tس�ب متركز Lدد fبري من الساكن Tملناطق احلرضية Lىل

حساب املناطق القروية، ويه حتوالت ٔ�وج_ت Lىل السلطات العمومDة 
رضورة توفري رصيد عقاري اكف لتنفDذ س@ياس@هتا يف جمال التعمري، كام 

�رايض الك>ش واRٔرايض الساللية وامجلوع  :يطرح ملف العقار tس�ب تنوLهٔ
ي، واRٔمالك ا�زنية واملÏ اخلاص cdوb ؤ�رايض اRٔح_اس واملÏ الغابو 

  .وهذا ب>ت القصيد، الس@يد رئ>س احلكومة
وtس�ب تقادم وتعقد املراجع القانونية املؤطرة "، وكرثة املتد�لني 

Uاكمkدة تؤسس لس@ياسة عقارية م´دجمة ومDٕاشاكلية ٕارساء حاكمة ج.  

Lىل هذا اRٔساس ÷سائلمك الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، عن اخلطوط 
ة Éلول تقرتحوهنا لفkح هذا امللف الشائك العريضة لس@ياس@تمك العقارية؟ ؤ�ي

  tشلك Sدي وهادف؟ 
  .وشكرا الس@يد الرئ>س

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا، اللكمة اRٓن dلفريق التâالف iشرتايك

        ::::املس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوش
  .شكرا الس@يد الرئ>س

  الس@يد رئ>س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
العقار من مضن القضا¬ الشا%كة يف بالد·، ويه مرتبطة قضية تدبري 

tشلك وثيق Tلتمنية سواء يف جوا'هبا iقkصادية ٔ�و iجhعية ٔ�و الثقافDة، 
  .وكذ¯ جوا'هبا اخلدماتية

Àري ٔ�ن تدبري العقار خيضع ٕالfراهات بعضها ذات طبيعة )رخيية، 
صة ما يتعلق ب}ٔرايض ؤ�خرى ذات طبيعة اجhعية وذات طبيعة قانونية، �ا

امجلوع والسالالت واRٔمالك ا�زنية واملÏ الغابوي وÀريها من ٔ�شاكل 
امللكDة اليت تفرض معاجلة قانونية معيقة لت¼اوز لك عوائق اليت تطرح، 

ة التحتية، ٔ�و ذات Dسواء يف وSه iس�²ر ٔ�و مشاريع اBوb املتعلقة Tلب� 
ل ئ÷سا، ه مرشوع ٕاصال( وäرشيعي fبريالطبيعة iجhعية واخلدماتية، ٕان

احلكومة خبصوصه وخبصوص املعاجلات اليت هتيؤها ملواöة إالشاكليات اليت 
  يطر�ا تدبري العقار ببالد·؟ 

  .وشكرا

  :الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .دقائق 3شكرا، اللكمة اRٓن pموLة إالحتاد املغريب dلشغل يف مساÉة 

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد بنطلâةاملس�شار الس@يد ٔ�محد بنطلâةاملس�شار الس@يد ٔ�محد بنطلâةاملس�شار الس@يد ٔ�محد بنطلâة
  .يد الرئ>سشكرا الس@ 

  الس@يد رئ>س احلكومة،
  السادة الوزراء،

�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
لقد خطت بالد· خطوات fبرية يف جمال الس@ياسة العقارية من �الل 
املشاريع الك_رية اليت وضعهتا، واليت ٔ�مهت العديد من املدن املغربية هبدف 

ة من �الل توفري السكن الالئق dلمواطنني وحماربة لك مظاهر الهشاش
حماربة السكن الصفDحي والبناء العشوايئ وÀريها من املامرسات السلبية يف 
جمال العقار، واليت سامه يف ان�شارها ختيل اBوb عن دورها الرقايب اñي 

ا�تصة Tجلهة، وكذا Lدم وجوده وٕانذاره متارسه عن طريق املصاحل إالدارية 
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�صبح جماال واسعا dلرثاء، ٔ�حDا· هذا اpال احليوي اñي  برضورة تنظمئ
  .الغري املرشوع Lىل حساب معا·ة املواطنني ال�سطاء من öة ٔ�خرى

  الس@يد رئ>س احلكومة،
ٕان الس@ياسة اليت هنجهتا احلكومة املغربية من ٔ�Sل حماربة السكن Àري 
الالئق، جعلها Ëكون رائدة يف هذا اpال من �الل �ر·مج مدن بدون 

  .مج لتوفري السكن iقkصادي والسكن iجhعئ�حDاء صفDح، و�ر·
لكن و�لك ٔ�سف، اخkلفت ÷سب جناÉه بني خمتلف املدن املغربية، 
فهناك مدن جنح فهيا هذا الرب·مج وTملقابل هناك مدن فشل فهيا لٔ.سف، 
ولتنويع املنتوج السكين، Sاءت احلكومة مؤخرا Tلسكن اخلاص Tلطبقة 

  .حتتاج ٕاىل مراجعة ونقاش، وخنىش اليوم فش0 املتوسطة وب}ٔمثنة الزالت
  الس@يد رئ>س احلكومة،

رمغ لك ما ٔ�جنز من مشاريع وما يمت �رجمته يف ٕاطار ا�ططات التمنوية، 
الزال إالشاكل موجودا والزال العديد من املواطنني خصوصا يف العامل 
القروي ال يتوفرون Lىل سكن الئق يصون fرامهتم ويوفر هلم رضور¬ت 

  .احلياة الكرمية
ñ¯ ÷سائلمك الس@يد رئ>س احلكومة Tمس إالحتاد املغريب dلشغل، عن 
حصيU الس@ياسة العقارية cdوb يف ٕاطار ما يعرفه املغرب من تطور 
دميوغرايف ويف ٕاطار س@ياسة مع بعض املؤسسات العقارية اليت ٔ�صبحت ال 

  تفكر ٕاال يف الرحب Lىل حساب املواطنني ال�سطاء؟ 
  .ا الس@يد الرئ>سوشكر 

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
شكرا، اللكمة اRٓن pموLة إالحتاد الوطين dلشغل Tملغرب يف ٕاطار 

  .دقDقkني

        ::::املس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس@يد الرئ>س

ما  :بدون مقدمات ٔ�مر م_ارشة ÷سائلمك الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم
وهنا من ٔ�Sل حتقDق Ëمنية يه طبيعة الس@ياسات العقارية اليت س@تعمتد

  اقkصادية واجhعية وثقافDة وبيD5ة مس@تدامة ببالد·؟ 
7نيا، ما يه ٕاسرتاتيجيتمك املس@تق_لية ٕالدارة امللف العقاري ببالد· 

  وخصوصا حماربة ما ®سمى Tلريع العقاري؟
7لثا، ما يه إالجراءات والتدابري اليت س��kذوهنا dلتغلب Lىل 

ة اليت حتد من فعالية ودينامDة الس@ياسة العقارية إالfراهات الواقعي
  حلكومkمك؟ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
شكرا، اللكمة اRٓن dلس@يد رئ>س احلكومة لٕالSابة Lىل ٔ�س@ئU حمور 

  .هذه اجللسة

        ::::الس@يد عبد إالالس@يد عبد إالالس@يد عبد إالالس@يد عبد إال"""" ا�ن كريان رئ>س احلكومة ا�ن كريان رئ>س احلكومة ا�ن كريان رئ>س احلكومة ا�ن كريان رئ>س احلكومة
�ٓ" tسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد 6 والصالة والسالم Lىل رسول هللا و 

  .وحصبه ومن وiه
  الس@يد رئ>س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاشاكلية الس@ياسة العقارية "ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Lىل طرحمك 

  ."cdوb بني مkطلبات التمنية iقkصادية وiجhعية وٕاfراهات الواقع
ة العامة cdوb يف اpال العقاري وبداية البد من التذكري ٔ�ن الس@ياس

Ëروم جعل العقار حمراك من احملراكت الرئ>س@ية dلتمنية، حنن نعمل و'رى ٔ�ن 
الواقع واحلقDقة مل حترتم هذه املبادئ دامئا يف العقار، ؤ�صبح العقار :روة 
حيتفظ هبا من ٔ�Sل املضاربة وحيتفظ هبا من ٔ�Sل الريع، ولكن ل>ست هذه 

  .س@ية dلعقار يف دوb ·مDة وËريد ٔ�ن Ëمنويه الوظائف اRٔسا
جعل العقار حمراك من احملراكت الرئ>س@ية dلتمنية iقkصادية وiجhعية 
واحلرضية عن طريق äشجيع iس�²ر املنتج، وتوفري سكن مkنوع 
®س@تجيب حلاجDات خمتلف الف�ات iجhعية، وهذا يقkيض من البداية 

T مور واحضةRٔكون اË ن�ل�س@بة حلكومkنا، وهذا يقkيض حتر�ر جيب ٔ
العقار، وäسهيل الولوج ٕاليه tرشوط ومساطر م>رسة وشفافة والتخفDف 
من الريع واملضاربة، حىت نبقى واقعيني وال نتصور ٔ�ن القضاء Lليه يشء 

bسهوt ممكن.  
Àري ٔ�نه متت ٕاfراهات خمتلفة حتول دون äس�ري العقار العمويم Tلطريقة 

Ïىل جتاوزها،  املثىل خلدمة تL هداف، مما يتعني معه العملRٔا
وس}ٔس@تعرض Lليمك فB ييل وضعية خمتلف ٔ�نظمة العقار العمويم 
وإالشاكليات اليت يعا'هيا، مث ٔ�مه التدابري اليت نعمل Lلهيا لتحسني الس@ياسة 

bوcd العقارية.  
bوBنظمة العقارية اليت تد�رها اRٔوال، وضعية ا�ٔbوBنظمة العقارية اليت تد�رها اRٔوال، وضعية ا�ٔbوBنظمة العقارية اليت تد�رها اRٔوال، وضعية ا�ٔbوBنظمة العقارية اليت تد�رها اRٔوال، وضعية ا�ٔ....        

 ملس�شار�ن احملرتم،الس@يد رئ>س جملس ا
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 هكkار،مليون  1.55يبلغ الرصيد العقاري dلمÏ اخلاص cdوb حنو 
موضوع  %45حمفظة و %54تقريبا، مهنا  ٔ�لف هكkار 550مليون و

ش@بة حرضي،  %25من هذا الرصيد قروي، و %68مطالب التحفDظ، 
 Bحرضي %7ف.  

مليون  2.3مليون هكkار،  15اعية فkقدر حبوايل ٔ�ما اRٔرايض امجل
مليون هكkار خضعت لعملية التâديد إالداري  6.5هكkار مهنا حمفظة و

  .1924طبقا لظهري 
 5.8مليون هكkار، مهنا  T9ل�س@بة dلمÏ الغابوي، فميتد Lىل مساÉة 

مليون من سهوب احللفاء، وقد متت املصادقة  3.2مليون من الغاTت و
  .مليون مت حتفDظها 1.3مليون هكkار مهنا  5.2يات حتديد Lىل معل 

�ما املÏ العام cdوb، فDت}ٔلف من املÏ البحري والطريق واملينايئ ٔ
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  .والسكيك ؤ�مالك ٔ�خرى )املطارات(واجلوي 
        ....7نيا، öود اBوb لتعبئة العقار العمويم يف �دمة iس�²ر والتمنية7نيا، öود اBوb لتعبئة العقار العمويم يف �دمة iس�²ر والتمنية7نيا، öود اBوb لتعبئة العقار العمويم يف �دمة iس�²ر والتمنية7نيا، öود اBوb لتعبئة العقار العمويم يف �دمة iس�²ر والتمنية

  رتم،الس@يد رئ>س جملس املس�شار�ن احمل
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لالممتركز لالس�²ر ٔ�و القد مت �الل العقد ا�Rٔري، يف ٕاطار التدبري 
مبوجب إالتفاقDات املوقعة مع احلكومة، تعبئة رصيد éم من خمتلف اRٔنظمة 

هكkار من مÏ  61.000 :العقارية لفائدة القطاLات إالنتاجDة احليوية مهنا
dلس@ياÉة،  11.500هكkار dلسكن، و 15.000خلاص، مهنا اBوb ا

  .dلطاقات املت¼ددة 27.000هكkار dلصناLة، و 6200و
هكkار ٕالجناز التجهزيات العمومDة إالدارية  2500كام خصصت ٔ�زيد من 

هكkار يف اpال الفال( لفائدة  95.000والرتبوية والصحية، وحوايل 
وضعهتا اBوb رهن ٕاشارة املس�مثر�ن املس�مثر�ن اخلواص، هذه لكها ٔ�رايض 

، يف جماالت الس@ياÉة، يف جماالت الفالÉة، وبعضها يعين يف لطاقةاااايف جمال 
  .جماالت الطاقات املت¼ددة وبعضها ٔ��ذ لت>سري التجهزيات العمومDة

هكkار من ٔ�رايض امجلوع لفائدة مشاريع اس�²رية،  47.000ٔ�كرث من 
 500و 11.000اع الطاقة واملعادن، وهكkار يف قط 100و 17.000مهنا 

هكkار يف قطاع الصناLة،  400و 10.000هكkار يف قطاع الس@ياÉة، و
يف قطاع البناء واRٔشغال العمومDة، و�اصة السكن iجhعي،  4740و

  .هكkار من املÏ الغابوي لفائدة مشاريع اس�²رية éمة 9854
من اRٔرايض تعود وتقkين من املعلوم ٔ�ن املياه والغاTت Éني äسمل جزء 

�رايض ٔ�خرى ليك äشجرها وËزرعها ب}ٔجشار ٔ�خرى لتعوض الغاTت اليت مت ٔ
  .iس@تغناء عهنا هبذه الطريقة

ومت كذ¯ äس�ري العقارات العمومDة لفائدة ا�ططات والربامج 
وiسرتاجتيات القطاعية الكربى، كرب·مج إالقالع الصناعي، وا�طط 

dلوجس�DكDة وخمطط املغرب اRٔخرض، وا�طط اRٔزرق الوطين dلتنافس@ية ا
لتمنية الت¼ارة اBا�لية  "رواج"، وخمطط "2020رؤية "dلتمنية الس@ياحDة 

  .والتوزيع
  الس@يد الرئ>س،

ٕان مسامهة العقار العمويم يف حتريك جعU التمنية Tلرمغ من ٔ�مهية النتاجئ 
 d لنظرT ات احلكومة، �اصةÉتبقى دون طمو ،U¼ات اليت املسÉلمسا

ميكن تعب5هتا ل�شجيع iس�²ر املنتج، كام ٔ�ن حاكمة القطاع مل Ëرىق بعد 
ٕاىل املس@توى املطلوب من الشفافDة وËاكفؤ الفرص وäسهيل مساطر الولوج 

ا÷س¼اما مع  ،ٕاىل العقار العمويم وٕاىل املعلومة املتعلقة Tٕماكنية تعبk5ه
  .اBس@تور اجلديد

إالfراهات القانونية والتدبريية اليت تعوق  ومرد ذ¯ ٕاىل مجموLة من
خمتلف اRٔنظمة العقارية واليت ميكن اخkصارها كام ييل، هذه إالشاكليات 
والعراقDل القانونية وإالدارية بطبيعة احلال، امجليع يعمل ويعرف fيف اكنت 
القضية يف العقود املاضية بي�´ا وبني خروج iس@تعامر، هذا هو اpال اdيل 

 t وازن يف املغرب هو العقار، بىنkصادي الالمkقi و ب}ٓخر الوضع�شلك ٔ
  .العقار هو لك يشء، فDه وLليه fميكن �كون لك يش

تقادم وهشاشة وäش�ت إالطار القانوين dلمÏ العمويم، مما حيول دون 
امحلاية الاكفDة لهذا املÏ، وLدم مالءمkه dلتطور املناخ iقkصادي 

يط والربجمة الس�_اق احلاجDات واRٔرصدة وiجhعي، غياب التخط 
العقارية cdوRٔ ،bن اBوb مازال fميكن لها äرشي اRٔرايض، مازال ميكن لها 
توسع القرار د¬ل التمثني د¬ل اRٔرايض متلكه يه، ٕاذن مازال ولكن ال تفعل 
ذ¯ يف الوقت املناسب، حفني Ëريد ٔ�ن تتوسع Ëكون مضطرة ٔ�ن تترصف 

ا فرصة iس@تفادة من قرارها، وهذا طبيعي، Rٔهنا تعمل بطرق تضيع Lلهي
  .dلش}ٔن العام، ال تعمل لنفسها وال تعمل لشخص معني

ندرة اRٔمالك الصافDة القابd Uلتعبئة دا�ل وحول املدارات احلرضية 
  الرئ>س@ية، 

بطء معلية التصفDة القانونية لٔ.رايض امجلاعية tس�ب الزناLات العقارية 
هذه اRٔرايض، الزناLات حول اRٔرايض امجلاعية هذه  اليت ت�ش}ٔ حول

�صبحت ٕاشاكلية مزم´ة تتخبط فهيا وزارة اBا�لية والعدل وÀريها، ٔ  
ت}ٔخر معلية حتديد وت}ٔمني املÏ الغابوي tس�ب الت}ٔخر يف م_ارشة 

  .اBراسات التق´ية واÄمنو اBميوغرايف والتوسع العمراين وÀريها من اRٔس@باب
املÏ العام لعدم توفري رؤية واحضة وضام·ت قانونية صعوبة Ëمثني  -

  متكن من ٕاجناز iس�²رات وهشاشة نظام iحkالل املؤقت،
وجود ضغط fبري Lىل املÏ العمويم ال س@B البحري واملينايئ م´ه،  -

وارتفاع Éاb الرتايم Lليه واس@تغال" العشوايئ وÀري القانوين، اكنوا البيوت 
ئ مصاوبني من اخلشب، دT يش Tيق Tخلشب يش بىن اdيل يف الشواط

ميكن ٔ�كرث، Tغي يطل  3يش دار  2يش دار  TEtageالمسنت يش دار 
  Lىل الوال¬ت املتâدة وال مkعرف، 

تعقDد املساطر وLدم مرو'هتا وافkقارها يف بعض اRٔحDان ٕاىل الشفافDة  -
  .مما حيول دون äسهيل الولوج ٕاىل العقار وËاكفؤ الفرص

  الس@يد الرئ>س،
لتفعيل اBور التمنوي dلعقار العمويم وجتاوز إالشاكليات اليت حتول 

  .دون ذ¯، فٕان احلكومة سطرت تدابري خمتلفة Ëروم Tخلصوص
�وال، مراجعة إالطار القانوين مبا يضمن حامية الرصيد العقاري من لك ٔ

  اعتداء و®ساLد Lىل Ëمثينه يف ٔ�حسن الظروف،
عمويم ل�سهيل تعبk5ه خلدمة التمنية iقkصادية تطهري العقار ال -

وiجhعية والعمرانية، بطبيعة احلال هذا �ر·مج مجيل وVم مجيل، لكن 
لك يشء فDه ي}ٔ�ذ وقت طويل ويتطلب öود زعام Lىل لك Éال راه لك 

  واÉد فDمك Àادي �كون عنده يش جتربة يف هاد اليش، 
ة العقارية مبا يضمن الشفافDة حتر�ر العقار وحتسني حاكمة الس@ياس -

وËاكفؤ الفرص والتخفDف من املضاربة والريع العقاري من öة، وتوس@يع 
�دمة حلاجDات iس�²ر والتوسع  ،الوLاء العقاري cdوb من öة ٔ�خرى
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  .العمراين Lىل املديني املتوسط والطويل
ر ٕان ٔ�ي س@ياسة عقارية cdوb ال ميكن ٔ�ن تؤىت ٔ�لكها يف غياب ٕاطا

قانوين قوي وواحض dلعقار العمويم، ñ¯ فٕان احلكومة �رجمت يف خمططها 
  :ال�رشيعي مشاريع النصوص التالية

ٕاLداد مدونة dلمÏ اخلاص cdوË ،bريم ٕاىل تعز�ز وجتميع وتوحDد  -
   ؛2014وحتيني النصوص املنظمة "، ومربمج لس@نة 

نونرب  �30اصة ظهري وتقوية الرتسانة القانونية dلمÏ العام، و  ديثحت -
، 2013املتعلق Tالحkالل املؤقت dلمÏ العمويم، مربمج لس@نة  1918

مربمج لس@نة  ،املتعلق TملÏ العمويم 1914وظهري فاحت يوليوز لس@نة 
   ؛2015
املتعلق Tحملافظة Lىل الغاTت  1917ٔ�كتو�ر  10مراجعة ظهري  -

ية ٔ�جنع dلغابة، مربمج لس@نة واس@تغاللها لتعز�ز املقkضيات الزجرية وت}ٔمني حام
2013.  
à -  ل وضع نظامS�ٕاLادة صياÀة مرشوع قانون اRٔمالك امجلاعية من ٔ

قانوين موÉد Rٔمالك امجلاLات الرتابية، يتوZ ت�س@يط مساطر و�ٓليات 
تدبريها وحتصيهنا وتعممي نظام التحفDظ العقاري، وتفعيل ٕاجراءات املراق_ة 

وfراء املÏ اخلاص وiحkالل املؤقت  واحملاس@بة واملناس@بة يف التفويت
  .2014مربمج لس@نة  ،dلمÏ العام

وفB خيص س@ياسة حامية وصيانة هذا الرصيد العقاري، فقد رشعت 
  :احلكومة يف اختاذ إالجراءات التالية

العمومDة،  اRٔمالك التحفDظäرسيع وثرية التصفDة وال�سوية وتطهري  -
ن هكkار من اRٔمالك امجلاعية، كام مليو 2.2حDث جيري حتفDظ ما يناهز 

�لف هكkار من اRٔمالك الغابوية بت�س@يق مع  �240رجمت معلية حتفDظ ٔ
  .احملافظة العقارية يف Tيق املناطق

�ما فB خيص حتسني حاكمة املÏ العمويم من ٔ�Sل تعبئة ٔ�جنع يف ٔ
  .:�دمة التمنية، فٕان مقاربة احلكومة Ëروم ما ييل

ياسة العقارية cdوb ®سمح بتعبئة مجيع وضع ٕاطار موÉد dلس@  -
  .مكو·ت العقار العمويم وفق رؤية مشولية

تفعيل الربجمة إالسرتاتيجية Lىل املدى املتوسط والبعيد، قصد تطو�ر  -
القدرة إالس�_اقDة لتلبية احلاجDات العقارية �تلف الفاLلني iقkصاديني 

  ؛وiجhعيني
افDة يف تفويت وfراء العقار العمويم، تعز�ز ضوابط املنافسة والشف -

وتوفري املعلومات الالزمة dلمس�مثر�ن حول الرصيد العقاري العمويم وٕاماكنية 
  ؛تعبk5ه
تعز�ز املقkضيات التعاقدية املنظمة لالس�²ر مبا حيفظ توازن حقوق  -

وواج_ات خمتلف اRٔطراف، وٕارساء قواLد لت�_ع املشاريع iس�²رية Lىل 
i ؛لزتامات التعاقديةضوء  

iس@تعامل اRٔم�ل dلوLاء العقاري cdوb، وضبط قواLد حتديد  -

املساÉات الرضورية ٕالجناز iس�²رات، اك�ن اdيل fيحتاج iس�²ر Rٔلف 
  ؛مرت fيطلب ليك هكkار، وfيطلب ¯ ٔ�كرث

Ëمثني الرصيد العقاري cdوb يف ٕاطار خمططات التعمري واÄهتيئة  -

  ؛اpالية
ضبط معايري حتديد القمية الت¼ارية Rٔمالك اBوL bىل ضوء طبيعة  -

  ؛املشاريع وجحم إالس�hر ومدى �لقه ملناصب الشغل
Ëرش@يد وعقلنة اس@تعامل اRٔمالك ا�صصة لٕالدارات، يف ٕاطار تدعمي  -

  ؛التجهزيات العمومDة
- bوcd العمويم Ïٓليات ملراق_ة امل�  ؛ٕاÉداث 
مويم الطريق والبحري واجلوي والسكيك، Tالس�²ر Ëمثني املÏ الع -

يف اRٔ÷شطة iقkصادية واخلدماتية tرشاكة مع القطاع اخلاص، ومراجعة 
  .إال)وات املس@تحقة عن iحkالل املؤقت

ومعوما فٕان هنا¯ ق´اLة ب}ٔن هذا امللف اñي ٔ�:رمتوه اليوم مشكور�ن 
ن معاجلته مبا يلزم من و�ٔ  le nœudهو عقدة املوضوع، وعقدة التمنية، 

اجلدية والرصامة والعدل اñي ال ®سمح بتضييع حقوق الناس، وكذ¯ ال 
يقف يف وSه الصاحل العام، يعين ٔ�مر كفDل ب}ٔن يعطي لالس�²ر دفعة قوية، 
فمك من مرشوع مkوقف Rٔنه مل جيد العقار املناسب واملالمئ يف املاكن 

  .ماكنيات املناس@بة واملالمئةاملناسب واملالمئ Tلرشوط والظروف واالٕ 
ولهذا وحنن 'راجع لك هذا ويف ٕاطار هذه التوöات اليت ٔ�عتقد مجيعا 
سوف äس@تحس@نوهنا، فٕاننا نتصور ٔ�نه بني ٔ�يدينا ٔ�ن ندعو ٕاىل م´اظرة 
وطنية يف املوضوع، ت�_عها يعين توöات معلية اdيل يعين اختاذ القرارات 

اpال قد ٔ�صبح مالمئا ملواfبة وت>سري  الالزمة اليت يف ٔ�فق معقول �كون هاذ
  . انطالقة اقkصادية واس�²رية fبرية

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا dلس@يد رئ>س احلكومة احملرتم
وز�ر النيجر  Laouali CHAIBOUحيرض معنا اليوم الس@يد 

 .هوLامصهتا نيايم امللكف Tلت�س@يق وTمسمك 'رحب ب
ن�kقل اRٓن ٕاىل التعقDبات Lىل جواب الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، 

  .Tل�س@بة dلفرق واpموLات اليت Ëرغب يف ذ¯، واللكمة dلمعارضة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس@يد الرئ>س احملرتم

دقائق من  4ٔ�و  3الس@يد الرئ>س ٔ�رجو يف البداية ٔ�ن تتفضلوا خبصم 
تاح لفريق اRٔصاb واملعارصة وٕاضافkه ٕاىل رصيد زمالئنا يف الفريق الوقت امل 
  .iشرتايك

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .س�âkدثون لك فريق Lىل Éدة
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        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .نعم

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
دقائق،  5كنت س}ٔقرتح Lليمك ٔ�ن ٔ�قسم دقDقة واÉدة للك فريق Ëلكممت 

ولكن iقرتاح، fيف ..  رمبا ®ساLد· Lىلفٕاذا قسمنا دقDقة واÉدة فذ¯
  دقائق اليت اس@هتلكمتوها؟ 5س}ٔقسم 

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
دقائق Tش  4وال  3دقDقة، تنخصموا مهنا  16ح´ا يف رصيد فريق´ا ا

  .منك´وا الزمالء د¬لنا اRٔعزاء يف الفريق iشرتايك dلمسامهة يف ٕاغناء النقاش

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  دقائق اليت اس@هتلكمتوها يف السؤال؟ 5وما مصري 

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .لقد خصمت من رصيد فريق´ا

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .ىه طيب، صايف، شكرا، شكرا، ال

�ريد ٔ�ن Ëكون اRٔمور واحضة Tل�س@بة ٔla régie شكرا، تفضل الس@يد ،
  .الرئ>س

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس@يد الرئ>سطيب 

  الس@يد رئ>س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ٔ�خوايت السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد رئ>س احلكومة،

اخلرباء واملهنيون واملواطنون Lىل نطاق واسع وكذ¯ الهيئات 
واملؤسسات الوطنية، وانمت كذ¯ فB بدا لنا من �الل جوا�مك، امجليع يؤكد 

âال مشالك واخkالالت fبرية يف العقار، ووجود كذ¯ ورمبا وجود واس@تف
اس@تفâال ٔ�عطاب كثرية يف س@ياسة العقار، تقر�ر امخلس@ي�Dة خلصها tشلك 
مك�ف Éني ٔ�كد Lىل ٔ�ن العقار اñي يوSد يف قلب إالشاكلية احلرضية 

  .dلمغرب يعاين من اخkالالت خضمة ومعيقة
ورية يف مسار التمنية وÉني ٔ�كد ٔ�ن العقار عوض ٔ�ن �كون ٔ�داة حم

iقkصادية وiجhعية، وعوض ٔ�ن �كون قطبا SذاT ورافعة ٔ�ساس@ية 
خللق فرص الشغل، ٔ�صبح مع اكمل اRٔسف يف الك�ري من اجلوانب ٔ�Éد 
�كرب اpاالت اليت تعشعش فهيا الفساد واملضاربة وتب>Dض اRٔموال، ورمزا ٔ

Àا· وDح�ري مرشوع يف الك�ري dلسلطة والوSاهة، ومصدر ٕا:راء مرشوع ٔ
  .من اRٔحDان رمبا

حنن نتقامس معمك الق´اLة الس@يد رئ>س احلكومة، Éني ٔ�رشمت ب}ٔن هذا 

املوضوع هو موضوع واسع معقد شائك، هو عقدة التمنية، نعم ٕان إالشاكلية 
العقارية يف نظر·، يف فريق اRٔصاb واملعارصة، تعترب من بني ٔ�مه التâد¬ت 

املسار التمنوي ببالد·، وسوف يظل هذا املسار الس@ياس@ية اليت Ëك_ح 
التمنوي مkعرثا ومرتباك ٕان مل متتÏ احلكومة الرؤية الثاق_ة والرب·مج إالرادي 

  .الطموح والش¼اLة الس@ياس@ية ملعاجلة ما يعرتيه من ٔ�عطاب ومن ٕاخkالالت
�رشمت ٕاىل ٔ�نه يف ٔ�ج´دة احلكومة ويف ٔ�وراش معلها، العديد من اRٔمور ٔ

هنا مراجعة إالطار القانوين، ولكن حنن نود ٔ�ن نطرح ٕاس@تفهامات من مض
حول اRٔج´دة الزم´ية لهاد إالطار القانوين، Rٔنه تبني لنا، وحنن ÷س@متع ٕاىل 
عرضمك ب}ٔن معظم هاد اجلوانب املتعلقة مبراجعة إالطار القانوين، يه مربجمة 

من  الت}ٔ�ري رمبا س@يضاعف ذ، ونعتقد Tن ها2015- �2014رمس س@نة 
  .Ëلكفة ت}ٔ�ري ٕاصالح اRٔعطاب املوجودة يف هذا القطاع

حنن 'ريد ٔ�ن ÷سامه معمك يف هذه اجللسة ببعض املالحظات، الهدف 
Sل يعين ٔ�ن �كون Bى احلكومة وBى الربملان كذ¯ �ٔ مهنا ٕا:راء احلوار من 

  .رؤية واحضة فB حنن مق_لون Lليه من ٔ�وراش ٕاصالح
  :ني رسيعتني Tش ندوز لصلب املوضوعوامسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدٔ� مبالحظت

املالحظة اRٔوىل اdيل تتعلق بتعدد اRٔنظمة العقارية، نعم الس@يد الرئ>س 
�رشمت ؤ�شار مجيع إالخوان الربملانيني ٕاىل ٔ ٔ�نه عند· مشلك ٕامسه تعدد 

اRٔنظمة العقارية، وذfروا إالخوان مجيع اRٔنواع العقارية وذfرمت كذ¯، لكن 
عند احلكومة تصور واحض فB يتعلق Tلتلكفة اليت حنن ال نعرف واش 

يتك_دها iقkصاد الوطين، Tلتلكفة iجhعية والعمرانية، ؤ�اكد ٔ�قول 
  ؟احلضارية املرتتبة عن تعدد وتنوع هاد اRٔنظمة العقارية

ما هو تصورمك حبل مشلك التعدد؟ نعم يف �ر·جممك ٕاLادة النظر يف 
الت املرتبطة Tلتعدد اRٔنظمة العقارية وما لكن إالشاك ؟إالطار القانوين

يرتتب عهنا من �7ٓر سلبية، ٔ�عتقد ب}ٔنه جيب ٔ�ن Ëكون يف صلب اهhمات 
  .احلكومة يف هذا اجلانب

املشلك اdيل عند· الس@يد الرئ>س احلكومة، وهذه املالحظة الثانية 
مشلك تتعلق بقطاع العقار يف Lالقkه TلتحفDظ العقاري، التحفDظ العقاري 

fبري، وال ÉاSة dلتذكري RٔTمهية د¬ل التحفDظ العقاري Tعتباره ®سامه يف 
ضامن حق امللكDة املنصوص Lليه يف اBس@تور وTعتباره ®سامه كذ¯ 
tشلك م_ارش يف احلفاظ Lىل م´اخ iس@تقرار والسمل iجhعي، 

  .وTعتباره Lامال من عوامل اBفع بع¼i Uقkصاد
م اليت بني ٔ�يدينا وقد ذfرمتوها، املعطيات äشري ٕاىل ٔ�ن لكن لغة اRٔرقا

هناك مشلك ٕامسه بطء وظيفة التحفDظ، املعلومات املتواضعة اdيل عند· 
بعد  %15و ä10شري ٕاىل ٔ�ن ÷س@بة الوLاء العقاري احملفظ ترتاوح ما بني 

س@نة تقريبا من ٕاعامل املسطرة املتعلقة هباد املوضوع، التحفDظ  100مرور 
مازال رمغ التعديالت  1913ري، حDث مازال تيحمكنا ظهري د¬ل العقا

اليت طرٔ�ت Lىل هذا الظهري مبقkىض قانون خرج يف الفرتة ا�Rٔرية، ولكن 
 يغينا نعرفوا ما يه التدابري اليت تعزتمون اختاذها؟
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بغينا نعرفو ما هو الرب·مج من اSل äرسيع وثرية التحفDظ العقاري Rٔنه 
لعقاري �لك ٔ�نواLه ٔ�ن ®سهم يف Éل الك�ري من من شان التحفDظ ا

 شاكالت؟االٕ 
هذه مالحظات رسيعة ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�فkتح هبا مدا�ليت Tش متيش لصلب 

 .املوضوع
صلب املوضوع فDه الك�ري من اجلوانب، يصعب Lىل فريق يف بضع 
�فرتض ٔ�ن زماليئ يف الفرق اRٔخرى ٔ ¯ñهيا، وÄن يتطرق ٕا�دقائق ٔ

  .يعس@ي�´اولوا بعض املواض 
�· بغيت نتلكم Lىل املوضوع د¬ل ٔ�رايض امجلوع، ٔ�رايض امجلوع عند· ٔ
فDه الك�ري من مشالك الس@يد رئ>س احلكومة، املشلك اRٔول Ëلكممت Lليه، 
قدم الرتسانة القانونية املنظمة لهاد اRٔرايض امجلوع، إالطار القانوين اdيل 

اكن تعديل يف س@نة ت�ش@تاÀلو Lليه تريجع ٕاىل احلق_ة iس@تعامرية، نعم 
ولكن هاد التعديل مل ميس جوهر تنظمي واس@تغالل هاد ٔ�رايض د¬ل  1965

امجلوع، مما �ال هاد اRٔرايض هذه Ëكون معرضة dلهنب وiس@تغالل ومرتع 
dلفساد واملضارTت العقارية �لك ما �لفه من م}ٓيس اجhعية Lىل ذوي 

يف ÉاSة Rٔذfرمك ببعض احلقوق وLىل البc �رمkه، ؤ�· اعتقد ب}ٔنه لست 
  .اRٔشاكل iحk¼اجDة د¬ل مواطنني خرجوا يف Lدة م´اطق من املغرب

امجليع اليوم مقkنع ٔ�ن هذا النوع من اRٔرايض tس�ب Lدم معاجلة 
مشالكه، ٔ�صبح ®شلك Lائقا fبريا يف وSه iس�²ر، لكن ما يثري iن�_اه 

مج احلكويم واس@متعنا جلوا�مك، ٔ�ن احلكومة فB يبدو لنا وحنن حبثنا يف الرب·
مل ت}ٔ�ذ Lىل محمل اجلد الك_ري املعاجلة الفورية ٔ�و م_ارشة معاجلة هذه 
املشالك، Rٔن هاد اRٔرايض امجلوع يعين Lدم ٕاخراöا من وضعية امجلود ٕاىل 
وضعية جتعلها قادرة Lىل املسامهة يف التمنية الشامU لبالد·، �اصة ؤ�ن 

يف الفالÉة ويف الصناLة ويف الس@ياÉة  - ام ٔ�رشمتك  -العديد من املشاريع
  .كتجعل من ٔ�رايض امجلوع جحز الزاوية فهيا

ما يه رسالتمك الس@يد رئ>س احلكومة dلمواطنني ا�ñن انزتعت ملكDة 
�راضهيم وتعطات هلم تعويضات، يعين ٕاما ٔ�هنا متثل ÷س@بة ضئيU من قمية ٔ

�Sل متكني ذوي احلقوق من  ما يه التدابري اليت اختذمت من ؟هذه اRٔرايضٔ
�ن ®س@تفDدوا tشلك م´صف؟ ٕاما من �الل حصوهلم Lىل نص>ب من ٔ
املشاريع السك´ية ٔ�و iس�²رية املزمع ٕاÉداtا ب}ٔراضهيم، واRٔم�U كثري Ëاكد 

  .ال äس@ت�ين يعين ٔ�ي öة من öات اململكة
اك�ن مشلك �ٓخر د¬ل حتديد املÏ الغابوي اdيل Ëلكممت Lليه لن 

قف عنده، ولكن ÷س}ٔلمك ما يه الرساb اليت تودون ٔ�ن توöوها ٔ�تو 
dلمواطنني �اصة يف العامل القروي، Rٔن اك�ن املشلك املتعلق Tلتباطؤ يف 
مراجعة ال�رشيع اخلاص TلتحفDظ العقاري يف اجتاه ت�س@يطه، اRٔرايض د¬ل 
الك>ش يه اRٔخرى طرحت الك�ري من املشالك، اكنت فهيا فائدة، ولكن 
فهيا الك�ري مما ®شري ٕاىل ٔ�هنا ٔ�صبحت ٕاÉدى الuذج اليت تعشعش فهيا الريع 

  .العقاري

Ëزال املرٔ�ة  ال 21اك�ن مشلك د¬ل ٔ�حاكم والقوانني اÄمتيزيية، يف القرن 
املغربية وال�ساء يف خمالفة حىت dلرشيعة إالسالمDة و�تلف القوانني الوضعية 

ش، ما هو جوا�مك الس@يد رئ>س حمرومة من iس@تفادة من ٔ�رايض الك>
  احلكومة حول هذا املوضوع؟

هل تق_لون يعين ٕاقصاء املرٔ�ة tشلك مذل يف دس@تور بؤ� املرٔ�ة املاكنة 
  اليت تعرفون؟

Tٕالضافة ٕاىل اRٔعراف، يعين اdيل فهيا ٕاحجاف وٕاقصاء، اك�ن مشلك 
ن �ٓخر البد ما نتلمكو Lليه، ويه احلكومة عندما تتعسف فB يبدو يعين م

�الل الوزارة الوصية Lىل وتفرض نفسها وصية Lىل ٔ�رايض الك>ش دون 
®شري بوضوح ٕاىل ٔ�ن ٔ�رايض  1917من ظهري  6س@ند قانوين، Rٔن الفصل 

  .الك>ش يعين ما �اضعاش dلوصاية د¬ل هده الوزارة
ومع ذ¯ هناك ٔ�حاكم قضائية ٔ�كدت هاد اليش اdيل تنقولوا ولكن لكنا 

هكkار )بعة  96ئات من الهكkارات، ومن ب>هنا نعرف حاكية التفويت امل 
  .Rٔرايض ك>ش الوداية �لك امل}ٓيس اليت نتجت عنه

  الس@يد رئ>س احلكومة، 
املغاربة ي�kظرون م´مك جواT واحضا، ٔ�ال تعتقدون ٔ�ن هاذ معليات 

  التفويت واملضاربة يه شلك من ٔ�شاكل الريع واÄهنب والفساد؟
  لسلطة Lىل ٔ�رايض الغري؟ٔ�ال ®شلك ذ¯ شططا يف اس@تعامل ا

�ال تعترب معلية التفويت صورة من صور ٕافقار وäرشيد وهت¼ري ٔ�حصاب ٔ
  اRٔرض؟

حنن نتطلع مايش فقط ٕاىل اLرتافمك Tحليف والظمل، ولكن نتطلع ٕاىل ٔ�ن 
  تقولوا dلمغاربة ما يه القرارات وما يه اRٔفعال ول>س اRٔقوال؟ 

عت الرصيد الو7ئقي يوم Rٔنه ملا ٔ�رج(وبغيت الس@يد رئ>س احلكومة 
، وSدت العديد من اRٔس@ئU اdيل وöمت dلحكومة السابقة )كنمت يف املعارضة

وحتدثمت والزلمت تتâدثون عن وجود ريع وفساد ونددمت حمقني Tلتالعبات 
اليت تطال ٔ�مالك اBوb ؤ�مالك الشعب واRٔرايض املسرتجعة، ولمك اكنت 

يب لفريق العداb والتمنية وقع Lليه دهش@يت قوية Éني Lرثت Lىل سؤال كتا
عامرة، و�ٓخرون ®شريون ٕاىل ااRٔس@تاذ عبد إالاله بنكريان وعبد القادر 

رضورة فkح حتقDق يف ما طال مÏ د¬ل الشعب املغريب من تالعبات 
  .ومن هنب
يف ٔ�نمت ال نطالب بفkح حتقDق Rٔنه اليوم  ،الس@يد رئ>س احلكومة ،حنن

ارة حتت ترصفمك وبغينامك Ëكشفوا dلرٔ�ي العام الوطين موقع القرار وعندمك إالد
من اس@تفاد بدون وSه حق من هذه اRٔرايض اليت طاملا ٔ�حلقت الك�ري من 

  الرضر؟
ٕاذا مسحتوا لنا ٔ�ن نثري  ،و'ريد هبذه املناس@بة، الس@يد رئ>س احلكومة

بعض إالشاكالت املتعلقة ب}ٔرايض اRٔح_اس، ما غنتلكمش Lىل املشلك 
لق مبسطرة التفويت اليت مازالت معقدة Sدا، ولكن بغينا نتلمكوا يعين املتع

  .Lىل �ر·مج مدن بدون صفDح
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ن�ساءل ما يه القمية املضافة dلوزارة اجلديدة؟ Rٔنه من �الل 
، يعرتف ب}ٔن املناس@بات القليU اdيل اس@متعنا فهيا dلوز�ر الويص Lىل القطاع

ون من ٔ�Sل متكني العقار من ماذا ٔ�نمت فاLلالرب·مج مل حيقق هدفه، طيب 
�ن يتغلب Lىل لك العوائق اdيل من شاهنا ٔ�ن äسامه يفٔ .....  

        : : : : الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  اللكمة اRٓن dلفريق iس@تقاليل،. ا'هتxى الوقت الس@يد الرئ>س شكرا

        ::::املس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�ري
  .tسم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد 6 محدا ال ينفذ

  الس@يد الرئ>س املوقر،
بداية، ÷شكر الس@يد رئ>س احلكومة Lىل رده اñي المس واس@تحرض 
�ش@ياء، وÀابت عنه ٔ�ش@ياء، ميكن �كون الس@يد رئ>س احلكومة قد ٔ�رS}ٔها ٔ
ٕاىل التعقDب، ولكن Lىل ٔ�ي Éال تعقDبنا س@يكون م´اس@بة لطرح مجU من 
اRٔس@ئU اجلوهرية بعيدا عن التعليقات الر·نة وiنتقادات الز·نة، سوف 

  .معمك بصوت مرتفع وس�´طلق من ق´اLة وال واÉد حقDقة مطلقة نفكر
قDقة مطلقة، مفادها ٔ�ن ٔ�نظمتنا احل Lىل ٔ�ي، س�´طلق من واÉد 

العقارية، كام اتفق إالخوان ؤ�مجعوا Lىل ذ¯، ٔ�نظمتنا العقارية ٔ�نظمة معقدة 
خمتلفة Àري موÉدة، املتد�لون والفاLلون كرث، واRٔدىه واRٔمر ٔ�ن هذه 

ة ويف لك احملطات، ٔ�قول يف لك احملطات، تتطلب إالندماج اRٔنظم
وiنتقائية بني جمهود مجموLة من الوزارات، وتعاون امجلاLات احمللية، 
فالوزارة الوصية Lىل القطاع، ٔ�ي وزارة السكىن والتعمري وس@ياسة املدينة 
Àري مالكة وÀري م´ت¼ة dلعقار العمويم، عكس الفالÉة، اBا�لية، 

  . املالية واملندوبية السامDة dلمياه والغاTت، وهذا واقع اRٔح_اس،
�ول تلوحي يف وSه هذا الواقع ؤ�ول سؤال، الس@يد رئ>س احلكومة، ملاذا ٔ
 bوBالعقارية الوطنية لتجميع عقارات ا bداث الواكÉمل تبادر احلكومة ٕاىل ٕا
ولضامن شفافDة املعامالت ولت¼ديد الرصيد الوطين وdلت¼اوب مع 

i لهيا يفL لكمتواË يلdة اÉوkوراش املفRٔبة اfس�²رات املهيلكة وموا
وهذا هو مربط الفرس Tل�س@بة لنا Bمع التوازن  ،معرض جوا�مك؟ وكذ¯

بني العرض والطلب، ال Tل�س@بة dلسكن، ال Tل�س@بة dلمرافق العمومDة، وال 
  Tل�س@بة لٔ.÷شطة iقkصادية؟

دمت Ëلكمت عن املرافق العمومDة  وما دام اليشء Tليشء يذfر، وما
واملرافق iجhعية، الس@يد رئ>س احلكومة، البد من قطع دا�ر السلطة 
التقد�رية، امل}ٓيس اليت حنياها مردها ٕاىل السلطة التقد�رية، واح´ا كربملانيني 
وهاذي مسؤولي�´ا، البد ٔ�ن نتحول ٔ�و ٔ�ن حنول نصوصنا امل�شاهبة، 

ية ٕاىل نصوص حممكة ال تق_ل ٔ�كرث من ت}ٔويل ٕاذا النصوص التنظميية والقانون 
�رد· فعال اخلروج من Éاi bخkالل ٕاىل Éاb السواءٔ.  

هاذ القطاع اñي نتذاfر خبصوصه اليوم، الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، 
متتع وحظي �رLاية ملكDة سامDة وبدمع خشيص من Sالb املÏ، وهاذ اBمع 

�عقد احلواجزهو اdيل مك´نا من ختطي ٔ�صعب و ٔ.  
احلكومة اليوم مطالبة ب}ٔن Ëكون يف مس@توى هذا اpهود، مطالبة ب}ٔن 
Ëكون يف مس@توى املرT UÉنفراSاهتا وبتâد¬هتا، احلكومة اليوم ويه يف 
حمراب املسؤولية Lلهيا ٔ�ن ت}ٔ�ذ القرارات الس@ياس@ية احلامسة، وهذا 

عن رضورة حتويل Tملناس@بة ما عن>´اه يف حزب iس@تقالل حË uDلكمنا 
اdلزوSة الس@ياس@ية ٕاىل س@يوb وا÷س@يابية لتحريك الرشايني اليت تصلبت ٔ�و 
اكدت تتصلب، هذا هو ما عن>´اه Éني Ëلكمنا عن رضورة رد iعتبار 
dلقرار الس@يايس وdلثقافة الس@ياس@ية اليت قد ختتلف فهيا زوا¬ النظر ٕاىل 

لثقافة اليت äسمح اRٔمور الس@ياس@ية من م_تدهئا ٕاىل م´هتاها، هذه ا
  .Tخkالف الرشاكء حىت يتفقوا

�ال . Tش نقفل هاذ القوس، املالحظة الثانية يه خبصوص iس@ت�´اءٔ
Ëرون، الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم، ٔ�نه Éان الوقت ٕاليقاف العمل بنظم 

  iس@ت�´اء لفائدة تعممي و7ئق التعمري وت�س@يط مساطر الرتاخDص؟ 
مسطرة سامهت يف مرUÉ من املراÉل يف  كنعرفو ب}ٔن iس@ت�´اء يه

Éل ٔ�و يف تبديد الصعوTت اليت اكنت حتول دون فkح املناطق اجلديدة 
  .املربجمة dلتعمري

÷س�Dا يف التحمك يف لكفة العقار، وسامهت كذ¯ ÷س�Dا يف  ،سامهت
التحمك يف وترية ٕانتاج السكن iجhعي، ولكن اdلجوء ٕاىل هذه املسطرة 

ر اñي Éدد لها م´ذ البداية ٕاكجراء مرÉيل، ويف انتظار خرج عن إالطا
  . مالمئة بعض النصوص القانونية والنصوص التنظميية

هذا iس@ت�´اء اdيل اكن مسطرة اس@ت�´ائية هو اليوم القاLدة املعمول 
هبا، يف غياب قواLد واحضة لتâديد رشوط التطبيق واملتابعة يف جمال 

رئ>س احلكومة، �لق تنافسا Àري مkاك{ التعمري، هاذ iس@ت�´اء الس@يد 
بني املنعشني العقاريني فB خيص الوÉدات السك´ية املش@يدة Lىل ٔ�رايض 
 Ïن مربجمة يف و7ئق التعمري، وتRٔ كون مرتفعةË ن السلطة�طبيعي ٔ
النامجة عن فرص عقارية ال يف الوسط احلرضي وال يف الوسط القروي 

طرة iس@ت�´اء، ولست حباSة ٕاىل واليت مت الرتخDص لها عن طريق مس
تذكريمك ب}ٔن اس@ت�´اء اليوم هو مرادف dلريع ؤ�ن :روات خDالية Ëكدست 
وËرامكت بني ٔ�يدي اRٔش�اص اñاتيني واRٔش�اص املعنويني Lرب بوابة 

 .iس@ت�´اء، اليت ظلت ولس@نني Lديدة مرشLة ومفkوÉة Lىل مرصاعهيا
ومة خبصوص �ر·مج ٕاLداد املالحظة الثالثة د¬يل الس@يد رئ>س احلك

الرتاب الوطين، ملاذا ٔ�قرب �ر·مج ٕاLداد الرتاب الوطين؟ اdيل اكن ممكن ٔ�نه 
يلعب دور طالئعي وحموري يف تزنيل اجلهوية املتقدمة اليت 'راهن Lلهيا 
اليوم، خصوصا بعد ٔ�ن تعب}ٔت اململكة املغربية فكر¬ وماليا ٕالجناح هاذ 

التعمري اdيل مفروض ٔ�هنا حتني ؤ�هنا Ëراجع العملية، وملاذا تعرثت مدونة 
  النصوص القانونية املؤطرة واملنظمة dلتعمري؟

وماذا عن حصيU الس@نة اRٔوىل من س@ياسة املدينة؟ وهل من تصور 
عن س@ياسة القرية؟ وماذا عن نظام اRٔسايس dلواكالت احلضارية؟ وما 
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الوحDدة الغري التابعة  مصري الوضعية إالدارية dلواكb احلضارية cdار البيضاء
  dلوصاية ٔ�ي لوزارة السكىن والتعمري وس@ياسة املدينة؟

Tل�س@بة لتجربة املدن اجلديدة البد من نقول واÉد اللكمة، مدننا 
شاخت مهنا اليت شاخت واليت بلغت سن الي}ٔس العمراين، وهاذ الفكرة 

يف وهاذ س@ياسة املدن واRٔقطاب احلضارية اجلديدة لفكرة رائدة، Rٔن 
الس@يد رئ>س احلكومة، äشلك احلل الوحDد لضامن التوازن بني  ،تقد�ر·

العرض والطلب، فقط Lىل اdلجنة الوزارية املتعددة اRٔطراف ٔ�هنا جتمتع 
�رئاسة الس@يد رئ>س احلكومة، وذ¯ Bمع هذه الس@ياسة ضام· الس@مترارية 

العمومDة اBوb ومواfبة جمهودات الوزارات املعنية يف ٕاÉداث املرافق 
وش@بكة الطرق واملواصالت وذ¯ لربط املدن احملدثة بنوا( البيضاء 

ٓ وطن¼ة ومرا�ش ٕاىل  �  .خره
مالحظة Tل�س@بة dلسكن املوSه dلف�ات iجhعية الوسطى، قانون 
املالية اRٓن Sاء بتدابري Sديدة يف شلك م´توج سكين موSه لهاذ الطبقة 

منة يف هذا القانون بعد ٔ�ن رفضها املتوسطة، ما مصري هذه التدابري املتض 
القطاع اخلاص اعتبارا لعدم قابليهتا لٔ.جرٔ�ة والتزنيل الفعيل Lىل ٔ�رض 

  الواقع؟
�ال Ëرون ب}ٔن التعاونيات السك´ية ميكن ٔ�ن äشلك Éال بديال لعجز ٔ
مقkضيات قانون املالية لهاذ الس@نة يف الشق املتعلق Tلسكن املوSه dلف�ات 

  .الس@يد رئ>س احلكومةاملتوسطة؟ هذا سؤال 
Tل�س@بة RٔحDاء الصفDح اBور الصفDحية والرباريك قيض اRٔمر، لقد قال 
Sالb املÏ ومن ورائه قال امجليع، ب}ٔن هاذ دور الصفDح والبنا¬ت 
العشوائية اليت ال تتوفر Lىل ٔ�دىن رشوط ومواصفات التعمري، هذه مل تزنل 

اللك مسؤول بدء من املواطن من السامء ومل ت�ش}ٔ بني عش@ية وحضاها، بل 
  .ال�س@يط وصوال ٕاىل السلطة مرورا Tملنتخبني

هاذ اRٔمر ®سائلنا ٔ�و هاذ املوضوع ®سائلنا مسائS Uادة الس@يد رئ>س 
    مDل Tرود حتيط Tملدن الكربى بل يه ·رااحلكومة، Rٔن اRٔمر يتعلق برب 

ت حصيح ٔ�ن هاذ التجمعا عبU كام يقولون متسك ب}ٔطراف املدينة،
من الساكنة  %25الصفDحية �ٓوت يف وقت من اRٔوقات ٔ�كرث من 

احلرضية، حصيح اكنت البقرة احللوب اس@تغلوها الناس يف iنت�اTت 
لٔ.صوات iنت�ابية، واكنت كذ¯ ٔ�صل جتاري  اواكنت خزا· طبيعي

fond de commerce  Un  رش�ة من الت¼ار الLموp ل�س@بةT
  .ومصايص دماء ال�رش

اذ اليش �اصو يوقف خصوصا بعد اpهود املليك يف �ر·مج اRٓن ه
÷سمة يف  ٔ�لف 800مليون اdيل ٔ�س@هتدف ٔ�كرث من  "مدن بدون صفDح"

  .مدينة ومركز حرضي 85ٔ�و  84ٔ�كرث من 
سؤالنا اليوم ملاذا جسل فkور Bى املكو·ت احلكومDة املعنية ٕالمتام هذا 

الزمني؟ Àادي تقول لينا الس@يد الرب·مج رمغ توفر العقار وتوفر اÄمتويل ال
رئ>س احلكومة �ٓخر �راكة مت ٕازاÄهتا بدوار السكويU، نعم ٔ�مكن ٔ�تقولها 

 هياط ومDاطالس@يد الوز�ر ويقولها الس@يد الوز�ر املعين، ولكن بعد 
�ٓخر �راكة ولكن ماذا عن Tيق الكرينات؟  bة من قر®ش، نعم مت ٕازاLوشفا

  .ئ>س احلكومةالس@يد الر  1920اكر¬ن س@نرتال من 
  . ٕاذن هذه لكه ٔ�س@ئU انتظروا ٕاSابتمك Lلهيا

  .وشكرا الس@يد رئ>س احلكومة

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا اللكمة اRٓن dلفريق احلريك

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر®س مروناملس�شار الس@يد ٕادر®س مروناملس�شار الس@يد ٕادر®س مروناملس�شار الس@يد ٕادر®س مرون
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئ>س،
  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
قار وتصفDته ٔ�ساس لك س@ياسة Ëمنوية مبختلف زماليئ، ٕان تعبئة الع

�بعادها، ومهنا توفري السكن �حق دس@توري، توفري وLاء جللب iس�²ر ٔ
العمويم اخلاص والعام، التمنية الفالحDة وتقوية iقkصاد القروي والغابوي، 
ضامن اس@تقرار الساكنة Tلوسط القروي واجلبيل، متكني املدن من التوسع 

  .املتنامغ
Tملغرب Àري سلمي، يعرف مشالك و'زاLات بني اBوb  ع العقار اليومواق

واملالكني اRٔصليني يف خمتلف ٔ�صناف هذا العقار، ٔ�رايض امجلوع الساللية، 
�رايض الك>ش، اRٔرايض الغابوية، اRٔرايض املسرتجعة، املÏ اخلاص ٔ

  .BTوb، اRٔح_اس، اRٔرايض امجلاعية، لك هذه تعرف مشالك
لتحوالت d لك الرئ>يس اRٓن هو تقادم ال�رشيعات وLدم مالمئهتا ٕان املش

  :اليت يعرفها املغرب مما Ëرتب عنه املشالك التالية
فB خيص املÏ الغابوي، مشلك التâديد الغابوي اñي يمت tشلك  -

تعسفي وعشوايئ، بل وبتâايل حسب ما يقو" الساكن Lىل حقوق 
ية اليت متتÏ عقودها وiس@تغالل م´ذ وممتلاكت الساكنة وامجلاLات السالل 

  ؛ٔ�كرث من قرن
معلية التâديد الغابوي ال Ëراعي التعرضات اليت يتقدم هبا اRٔغيار  -

انطالقا من ٔ�صل القاLدة القانونية اليت تعطي السلطة لٕالدارة الوصية Lىل 
الغاTت، وËرfت فقط جمال التعرض ñوي احلقوق واملالكني اRٔصليني 

  .ما ال يؤ�ذ بعني إالعتبار واñي Àالبا
الن�D¼ة ٔ�ننا اليوم ٔ�مام 'زاLات وتطاح´ات يف خمتلف öات املغرب، 
وبني اBوb واملطالبني ب}ٔصوهلم ٔ�و بني الق_ائل فB ب>هنا وبني اRٔفراد 

  .يف غياب م_ادرة لتدبري هذه اخلالفات والزناLات ،وامجلاLات الساللية
 املÏكن يف هذا اpال احملسوب Lىل ٕان مثانية ماليني من املغاربة äس

الغابوي ومهنا جامLات وق_ائل حمرومة من احلاجDات iجhعية خصوصا 
Ï الغابوي، لهذا فٕان مصري املالكهرTء وخمتلف املرافق حب¼ة الرتايم Lىل 
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  .هذه الساكنة ٕان مل حتل مشالكها س�´ضاف ٕاىل املدن القصد�رية يف املدن
مليون  15متثل حوايل  1919مد�رة بظهري  ٔ�رايض امجلوع يه ٔ�يضا

هكkار بدورها äشهد 'زاLات بني اBوb وامجلاLات الساللية، وبني هذه 
  :امجلاLات فB ب>هنا، مشالكها يف مجملها ميكن ٔ�ن نعتربها تعود ٕاىل

  ؛ضعف مردود�هتا -
  ؛حرمان امجلاLات الرتابية من املسامهة يف تدبري هذه اRٔرايض -
   ؛د هذه اRٔرايض ٔ�يضامشلك حتدي -
  ؛تفيش Éاالت التفويتات العشوائيةمث  -
  ؛مشلك حقوق iنتفاع Tل�س@بة dل�ساء السالليات -
ضعف إالطار املمثل dلجامLات الساللية اñي يد�ل يف مجعية  -

  .املندوبني وطغيان صالحDة جملس الوصاية
لية ٔ�رايض الك>ش Àري مؤطرة ب}ٔي قانون ويه حتت وصاية وزارة املا

، يف Éني ٔ�ن تدبريها يعود لوزارة اBا�لية ويطبق Lلهيا ظهري 78مبرسوم 
Rٔحاكمه  الك>شرمغ تنصيص هذا القانون Lىل Lدم خضوع ٔ�رايض  1919

بوضوح، مث ٕافراغ Lدد من ذوي احلقوق بتعويضات Àري مرضية مما يصعب 
  .معه ٕاجياد Éل هنايئ لٔ.رايض

bوcd اخلاص Ïامل: cd اخلاص Ïمهنا امل bمهنا فقط يه  %50و
مهنا موضوع تعرضات و'زاLات، هناك نوع �ٓخر من اRٔرايض  89احملفظة، 

يعرف من öته مشالك ويعرف هببة السلطان، محمد اخلامس هللا �رمحه، 
لبعض ٔ�بناء الق_ائل اليت يه ٔ�يضا مل Ëمتكن بعد من احلصول Lىل رسوم 

�راضهيا واليت يف Àالب>هتا د�لت ٕاىل املدنٔ.  
هكkار  6000اRٔرايض املسرتجعة يف املناطق السقوية Lىل س�Dل املثال 

مبنطقة العروي يف الناظور Tلكرت مل äسوى وضعيهتا رمغ ٔ�مهيهتا 
  .iقkصادية وiجhعية مما حيد من القدرة Lىل iس�²ر يف هذه اRٔرايض

تعمل ٕاال مث ن�kقل ٕاىل ٔ�ن الس@ياسة العقارية اليت äسري ب�رشيع مkقادم ال 
  .Lىل Ëرييف املدن بدل متد�ن القرى

احللول اليت نقرت�ا، نقرتح م´اظرة وطنية وم´تد¬ت öوية وٕاقلميية 
Lمتع  اتمبشاركة خمتلف املتد�لني من حكومة و�رملان وجامpرابية وممثيل اË

املدين هبدف اخلروج مبيثاق وطين حول تدبري الوLاء العقاري الوطين �لك 
  :ملبادئ التاليةٔ�صنافه وفق ا

  حتصني حقوق وماكسب املالكني اRٔصليني؛ -

تطلبات امل تعبئة وLاء عقاري موSه لالس�²ر والسكن حسب  -
 .اليت يقkضهيا اpمتع املغريب

رمس Éدود واحضة بني خمتلف ٔ�صناف العقار، مث �لق ٕاطار  -
 . املؤسسات ®رشف Lىل الس@ياسة العقارية وطنيا وöو¬

  .شكرا
 

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
شكرا dلس@يد املس�شار احملرتم، اللكمة اRٓن لفريق التجمع الوطين 

  .لٔ.حرار

        ::::املس�شار الس@يد حلب>ب لعلجاملس�شار الس@يد حلب>ب لعلجاملس�شار الس@يد حلب>ب لعلجاملس�شار الس@يد حلب>ب لعلج
  .شكرا الس@يد الرئ>س

  .tسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد رئ>س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن،

عية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول اليوم ٔ�ن الس@يد رئ>س احلكومة خشص هو والربملان مب 
املعارضة واÀRٔلبية هذا املوضوع، حبيث هناك ٕاجامع يف ال�شخيص ول>س 

Rٔنه العقار هو  ..املوضوع تتطلب م´ا Rٔنه يف هذاهناك ٕاجامع يف الرؤية، 
قلب iس�²ر، هو احلرfية اليت يقوم هبا iس�²ر، العقار اليوم ٕاذا اكنت 

Éة Ëراجعت يف البالد الصناLة Ëراجعت يف البالد د¬لنا، ٕاذا اكنت الفال
د¬لنا، ٕاذا اكنت الس@ياÉة Ëراجعت توقفات يف البالد د¬لنا راه tس�ب 

  .العقار
اليوم الس@يد الوز�ر قال لنا وحنن مkفائلني هبذا القول، ٔ�ن هناك رصيد 
عقاري ٔ�Éدث ورصد من ٔ�Sل اÄهنوض Tلقطاع الصناعي، من ٔ�Sل 

يا(، 'متىن ٔ�ن لو ي�رش اÄهنوض Tلقطاع الفال( واÄهنوض Tلقطاع الس@ 
 ٔRنه ÷رش هذا الرصيد يف اRٔ ،د�ن من املقالعDنرتن>ت كام ÷رشت لواحئ املس@تف

هذه اdلواحئ، ÷رش هذا العقار فهو مبثابة نداء ٕاىل املس�مثر�ن ومن ٔ�راد ٔ�ن 
  .®س@تغل العقار العمويم ؤ�ن ®س@تغل يف امليدان الصناعي هذا العقار

مة م_ارشة بعد هذا اdلقاء، ÷رش من الس@يد رئ>س احلكو  �رمسنطلب 
هذا الرصيد العقاري اñي س@يكون يف مkناول العموم لالس@تغالل، ٔ�قول 

نقول ٔ�ن هذا  ،Tٕالضافة ٕاىل التق´ني اñي طالبته املعارضة واÀRٔلبية �رمهتا
التق´ني وجب ٔ�ن �كون " موLد ؤ�ج´دة 7بت، Rٔنه iس�²ر ال �ريد 

ملية حنن ال نتلكم عن املغرب فقط حنن نتلكم iنتظار، وحنن يف م´افسة Lا
  .املغرب يف موقع جغرايف ي�´افس مع دول ٔ�خرى نع

فٕاذا اكن العقار العمويم والعقار بصفة Lامة ل>س " تق´ني ول>س " 
واحضة، ٔ�نه iس�²ر اخلار� RٔTخص  visibilitéقانون ول>س " رؤية 

  .فٕانه يلتجئ ٕاىل ما هو ٔ�سهل ؤ�نتج
ىت Tل�س@بة dلمس�مثر�ن املغاربة ٔ�نه العقار ®شلك Lائقا fبريا يف ؤ�قول ح

امليدان، ÄTهنوض Tمليدان الصناعي وdلهنوض مبياد�ن ٔ�خرى، ٔ�ذfر هنا ٔ�نه 
اس@تغالل العقار بدون حاكمة، بدون تصاممي öوية، بدون تصاممي  ،العقار

اRٔرايض التعمري ال ميكن ٔ�ن نتلكم عنه، فاليوم ٔ�نه اس@ت�´اء رضبنا بعض 
املسقDة، رضبنا بعض اRٔرايض اليت تضم ٕاÄهيا جشر اRٔراكن اñي هو جشر 
·در، فٕان زحف إالمسنت يف مجيع املواقع د¬ل املغرب شف´اه، فلهذا حنن 
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عن املس@تق_ل حىت ٔ�كرث من هذه احلكومة ال ÷سائلها Lىل املايض، ÷سائلها 
  .ال 'كون �اطئني

�ن 'كون ٕاس�_اقDني يف احلاكمة، ٔ�ن 'كون ٕاس�_اقDني يف  حنن ٔ�رد·ٔ
تداول الش}ٔن العام، ٔ�نه التلكم عن املايض هو اس@مترارية، ال جيب اdلوم Lىل 
املايض ل>س هو احلل Tل�س@بة dلمس@تق_ل، Tل�س@بة dلمس@تق_ل إالس�_اقDة يف 
 Bج´دة ف�القرار، مبعىن ٔ�ن هذه احلكومة وجب Lلهيا ٔ�ن �كون عندها ٔ

  .ص القوانني، فB خيص احلاكمة والتعمريخي
العقار هو يشء ·در وجب اس@تغال" �كDفDة ٔ�كرث عقالنية  ،التعمري

ده يه Ëرش@يؤ�كرث انضباط، حىت 'متكن من اس@تغال"، Rٔن Ëلكفkه وËلكفة 
ملكفة كثريا Tل�س@بة cdوb، وهنا ٔ�ريد ٔ�ن نصحح ٔ�خطاء املايض، ٔ�نه مقنا 

يطة Tملدن الكربى، كتامس@نا، كمتنصورت، هذه �´اء مدن حم ب مببادرات 
املدن اليت غفلت التواصل ما بني هذه اRٔقطاب وبني هذه املدن وما بني 

  .املدن الكربى، واليت مل تعطي النتاجئ اكليت اكنت م´تظرة فهيا
  ،الس@يد رئ>س احلكومة

فB  ما ن�kظره اليوم، كام قلنا ليمك ابغينا 'كونوا ٕاس�_اقDني و�لق ٕاس�_اقDة
خيص ٔ�نه اجلهوية، ٔ�نه التعمري �كون �bٓ من اRٓليات د¬ل جمالس اجلهة 
ود¬ل اجلهات ا�تلفة يف املغرب خللق املنافسة يف iس�²ر، Rٔن ما 
ميك�ش ٔ�نه نظرا لٕالماكنيات القليU اليت Bينا يف اpال املايل، نفkح اpال ٔ�نه 

ن �ٓلية من اRٓليات اليت ÷س@تعملها اRٓليات د¬ل التعمري ود¬ل العقار، Ëكو
  .Bمع iس�²ر

وال تفوتين الفرصة ٔ�ن ٔ�Ëلكم عن العقار واس@تغال" ومDدان السكن، 
مDدان السكن اñي " Lالقة وطيدة ما ب>´ه وما بني العقار واñي حلد اRٓن 
مل نصل ٕاىل املبتغيات واRٔهداف اليت سطرهتا احلكومات السابقة واليت 

اطنون، وكذ¯ اñي ٔ�'زلها اBس@تور، ٔ�نه السكن حق للك ي�kظرها املو 
مواطن، وجب Lلينا تعبئة العقار يف هذا إالطار، وجب Lلينا تعبئة العقار 

درمه ال، Tش  6000درمه و 5000درمه و 3000مايش Tش �كون ب 
  .�كون العقار يف مkناول املواطن املسكني حىت �متكن من بناء مزن"

ملشلك هو ٔ�ن الس@ياسة اdيل وصلنا لها اليوم، فعال Rٔن املشلك اRٓن، ا
اكنت هناك دينامDكDة واكنت هناك حركة يف الس@نوات املاضية، ولكن 

د¬لها، ٔ�نه وجب تغيري هذه  l'optimumبلغت ٕاىل ٔ�بغينا نقول 
الس@ياسات السابقة، Rٔنه اpال ٔ�صبح مk¼اوز والكDفDة اليت سريت هبا 

  .وزةالس@نوات املاضية ٔ�صبحت مk¼ا
رمبا اكنت هناك خمططات اخkريت  :وهنا ٔ�قول dلس@يد رئ>س احلكومة

من طرف احلكومات السابقة واليت جنحت ÷س�Dا يف ٕاجنا�ا ويف ٕاعطاء 
 adaptéesٕانتاجDة فهيا، ولكن هذه ا�ططات وجب Lلينا اليوم ٔ�نه Ëكون 

اRٔزمة  ٕاىل الوضعية احلالية، ٔ�ن تت}ٔقمل مع املعطيات احلالية، ٔ�ن تت}ٔقمل مع
iقkصادية العاملية، Rٔنه هذه ا�ططات اليت تناولت tشلك fبري امليدان 
الفال( والصناعي والس@يا(، وجب Lلينا ٔ�ن نعيد النظر فهيا، و�اصة يف 

  .اpال اñي " Lالقة Tلعقار
  الس@يد رئ>س احلكومة، 

لية dلعمل اdيل ابغيناه وكنمتناوا ٔ�نه تعطيوه لنا اليوم، هو الرؤية املس@تق_ 
نتâاس@بوا معامك Lىل س@نة د¬ل املزاوb د¬ل  اح´ا د¬لمك، Rٔنه ما ميك�ش

تعطيوها ك الش}ٔن العام، ولكن اdيل ميكن لنا نتâاس@بو Lليمك هو الرؤية اdيل 
اdيل fيوقفوا عندها تعطيوها dلمواطن، إالنتظارات ك dلمس�مثر، الرؤية اdيل 

تâاس@بوا معامك العام اجلاي ٔ�و العام ، ٔ�ن اح´ا كنطلبوا م´مك وعود ون املواطن
  .اdيل موراه، ٔ�و حىت لالنت�اTت ال�رشيعية القادمة

ابغينا ٔ�نه ال�م د¬لنا �كون Lرب وعود كتعطهيا احلكومة، حىت  ،فلهذا
fيمتكن املواطن ٔ�نه بعد Lىل اRٔقل نعطيوه واÉد رؤية مس@تق_لية و�اصة 

  .سك´ا الئقا هبم املس�مثر�ن مهنم واملواطنني ا�ñن ي�kظرون
  .وشكرا الس@يد الرئ>س

        : : : : الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا اللكمة اRٓن dلفريق iشرتايك فB تبقى من الوقت

شكرا، ٕاذن اللكمة اRٓن dلفريق اBس@توري، الفريق iشرتايك ٔ�· قلت 
  .دقDقة 2.45لمك، تفضلو، ولكن TقDة 

 ،Ïمن فض Ïمن فض .. ،Ïال هللا خيليك من فض Ïمن فض ..
 120ة، ال شوف هللا خيليك، هذه املرة الثالثة عند· Sرش احل البد من 

7نية،  733نية، عندمك دقDقة و �31رملاين يه  270دقDقة، مقسومة Lىل 
 ..فاصU، تفضيل �2ا تفضيل ٕاذن اهذا هو البايق موضوعيا، تفضل، و 

  .تفضيل

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .Tمس هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد رئ>س احلكومة، 

ٕاذا كنا مkفقني Lىل ال�شخيص بصفة Lامة فB خيص الوLاء وتدبري 
العقار ببالد·، ما �اصناش ن�ساو ب}ٔنه يف هاذ الس@نني ا�Rٔرية Ëكون واÉد 
احلزب عقاري، وهاد العقار اكنت جمهودات من ق_ل اdيل دارت يف ما 

هوية، ولكن و¬لٔ.سف ، ا�طط الوطين ا�ططات اجل الرتابخيص ٕاLداد 
مل يؤ�ذ بعني iعتبار لك هاته ا�ططات، واس@متر الفساد وال شفافDة يف 

  .تفويت العقار، وهاد اليش ٔ�قررمت به اRٓن الس@يد رئ>س احلكومة هبذا
وTلتايل حنن معمك فB خيص ال�شخيص، لكن بيد من العالج؟ العالج 

احلكويم، والزتمت يف القوانني Rٔنه احلكومة الزتمت بترصحيها  ،بيد احلكومة
  :النقط ٔ�م�U 3املالية، والزتمت دامئا ب}ٔن حتارب هذا الفساد، 

النقطة اRٔوىل يه لقد ٔ�Éدثمت الس@يد رئ>س احلكومة جلنة لت�_ع 
iس�²ر يف العقار، وصفق´ا لهذه املبادرة، لكن ماذا نالحظ؟ ٔ�ن ٔ�وال ما 

  ني وصلت؟Lارف�Dش هاد الت�_ع دهاد اdلجنة ملاذا ف
 Bة، حبيث فDفDس�²ر يف العقار بنفس الكi 7نيا بقى نفس التعامل مع
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اpموLات يه اليت äس@تفDد من هذا  4وال  3خيص السكن هناك 
iس�²ر، لكن 'متناو ب}ٔنه Ëكون اجلودة يف هذا البناء اdيل مع اRٔسف ما 

احلقائق فB  اكي�شاي، وس@بق لمك ميل كنمت يف املعارضة درتو جلنة تقيص
  خيص هذه املس}bٔ هذه ما Lارف�Dش النتاجئ د¬لها، ٔ�ش@نو يه؟

النقطة الثانية يه 'زع امللكDة الس@يد رئ>س احلكومة، إالشاكلية د¬ل 
'زع امللكDة يف بالد· راه طارÉة مشلك، ومشلك fبري فB خيص ضياع 

هاد حقوق املواطنني، هناك ملفات كربى والس@يد وز�ر العدل يف راسو 
امللفات، د¬ل ٔ�رايض Ëرامت Lلهيا ٕادارة اBوb احلقوق املواطنني ولكن ما 
تصفاäش، ما تصفاäش وحتكامت ومشات لٕالس�´اف، ومشات dلنقض 

هاد اليش يف 'زع امللكDة، و'زع .. والزالت حقوق املواطنني ال زالت مل 
تتوقع فهيا  امللكDة ¬ريت fون Ëمتيش dلمصلâة العامة، تيوقع فهيا املضارTت،

  .السمرسة، وكتعاود تباع بطريقة ٔ�خرى وما ت>س@تافدش مهنا اRٓخر�ن
النقطة الثالثة، الفراغ القانوين فB خيص ٔ�رايض امجلوع، تطرقوا لها 

  .إالخوان يف الفرق اRٔخرى و�اصة اRٔرايض الساللية ومشلكها
ل النقطة الرابعة يه اRٔرايض لالس�²ر الصناعي، ماذا نالحظ يف دو 

كتعطى واÉد iمkيازات لهاذوك املقاولني Bمع املقاوL ،bىل اRٔقل  ٔ�خرى؟
تعطامه هادوك اBمع، يف املغرب fيوصل ٔ�كرث من ك اdيل  %30واÉد 

، وTلتايل ما ميك´اش ÷شجعوا املقاوb وندمعوها Tش ميكن لها äس�مثر 50%
 Uيل سوف يمت بتمكDلهيا، وزمL ايلÀ بٕاذا اكن العقار د¬لهاDالتعق.  

  .شكرا

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
شكرا اللكمة اRٓن dلفريق اBس@توري، تفضل، تفضل، Lىل لك Éال 
Éاولمت العقلنة د¬ل العمل د¬لنا اكن �كون الت�س@يق مع الرئاسة ق_ل Tش 

  .، تفضل..نتحمك يف هاد

        ::::املس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقDهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقDهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقDهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقDه
  .شكرا الس@يد رئ>س جملس املس�شار�ن

  حلكومة،الس@يد رئ>س ا
  السادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد رئ>س احلكومة، 

يعين ج�مت بواÉد اpموLة د¬ل إالحصائيات اdيل 'متناوا ٔ�هنا نعرفوها 
وËكون عند·، اdيل يه ٕاحصائيات Sد جDدة Tش Ëكون يف مkناول امجليع، 

ابوي، وقلمت ب}ٔنه �ٔكرث املليون د¬ل الهكkارات د¬ل املÏ الغ 9ج�مت حبوايل 
  .داملليون هكkار مت حتديده 5من 

املليون؟ واش  5هنا السؤال الس@يد رئ>س احلكومة fيفاش Éددمت هاد 
راعتو الناس اdيل يف العامل القروي؟ واش ش@توا ب}ٔنه الناس راه مشات هلم 

خطر يف هاد املس}bٔ  ..اRٔمالك د¬هلم؟ واك�ن احkقان اجhعي وصل Éدة

 ٔRة سوسهذه، اö ة لكممي، منö س@يدي - ماسة-قالمي يعين منf ةLدر
يعين واÉد  ،ٕافين اdيل وصل فهيا iحkقان BرSة خطرية، ٕاقلمي الناظور

اpموLة د¬ل اRٔقالمي اdيل يه كتعاين من هاد املشلكة، �اصنا الس@يد 
املليون؟ اRٔرايض د¬ل الناس  5رئ>س احلكومة نعرفوا fيفاش Éددمت هاد 

ا فهيا ملدة قرون كترصفوا فهيا اSRٔدد د¬هلم، وجتيب املÏ الغابوي كترصفو 
  .وحييدوا هلم،هاد اليش خطري الس@يد رئ>س احلكومة

نعم ج�مت مبراجعة القوانني، ولكن ماذا عن التâديد اñي مت؟ هذا جيب 
ٕاLادة النظر فDه الس@يد رئ>س احلكومة، كذ¯ الس@يد رئ>س احلكومة قضية 

ح´ا اتصاممي اÄهتيئة، العقارات د¬ل تصاممي اÄهتيئة، fيفاش ما جDتو هبا هو 
Ëهنيئوا تصاممي اÄهتيئة الس@يد رئ>س احلكومة، يعين وكتفوت يف مراÉل Lدة 
dلمنظومة حملية تق´ية وٕادارية وكتصادقوا Lلهيا ٔ�نمت fرئ>س احلكومة، الس@يد 

س@نني وكمتيش هاد العقارات هاكك، واش  10رئ>س احلكومة، وكمتيش 
ادوك اRٔحDاء اdيل ٔ�÷ش}ٔ· ما Àاد®ش �كون عندمه مدارس، ما Àادي ه

  �كون عندمه مواقف الس@يارات، مرافق معومDة، مساÉات خرضاء؟
هذه املس}bٔ خطرية الس@يد رئ>س احلكومة، اRٔنظمة العقارية كثرية 
عند·، ولكن هاد العقارات وهاد الهكkارات واملاليني الهكkارات ٔ�و اRٓالف 

  dلمدار احلرضي؟  رابنياdيل هدرت Lليه، واش قالهكkارات 
هنا السؤال الس@يد رئ>س احلكومة، واش هاد الهكkارات وهاد العقار 
الرصيد اdيل عند· واش اك�ن ومkفرق Lىل لك املدن، Rٔن املدن جماالت 

  جغرافDة، وهاد العقارات فني اكينني؟ شاÉل Tش ت>_عدوا؟ 
يد الرئ>س احلكومة، اdيل هو ق_يU وز�ر من احلكومة د¬لمك الس@ ا

الس@يد وز�ر التعلمي العايل تيقول وت>ش@تيك ب}ٔنه ما قدرش ينفذ الرب·مج 
هكkار Tش ينفذ اجلامعة،  100هكkار و�اصو  30د¬لمك، Rٔنه �اصوا 

  .اك�ن äش�ت اتصل Tلسادة الوالة والسادة العامل fيعانيوا من هاد القضية
كومة، يعين عقارات اdيل يه fبرية الس@يد رئ>س احل ،ٕاذن هنا ٕاشاكلية

وfبرية Sدا كتخصنا يف املدن، fيفاش Àادي نوصلو لها؟ fيفاش غنتوفروا 
  لها؟

اRٓن ليك ي�هتxي تصممي اÄهتيئة، القانون تريجع احلق لهاد الناس، وهدوك 
الباراكت وهاداك اليش اdيل ما �لصناش وهداك اليش د¬ل الطرقان اdيل 

  ملرافق واملدارس اdيل ما ختلصوش، فني مىش؟ما �لصناش، وداك اليش ا
الس@يد رئ>س احلكومة، خصمك  ،ٕاذن ميل كتصادقوا Lىل تصممي اÄهتيئة

تعبئوا ليه املوارد املالية، وخص القطاLات احلكومDة تواSه هاد اليش، 
امجلاLات ما ميك�ش خنليومه بوÉدمه، Lرب مد�رية امجلاLات احمللية ما تقدرش 

ختلص هاد اليش، ؤ�نمت قلمت يف اللكمة د¬لمك الس@يد رئ>س  Tملزيانية د¬لها
احلكومة ب}ٔن هناك عقارات fبرية وfبرية ترتوج يف احملامك وهاد اليش تتعرفوه 

  .الس@يد رئ>س احلكومة
ٕاذن fيفاش Àادي نوقفوا هاد الزنيف، اليوم ٔ�Àلب تصاممي اÄهتيئة ا'هتت 

'رجعوا هذه العقارات ٕاوا فني واحلقوق د¬ل الناس القانون fيحمك Lلينا Tش 
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iس�²رات؟ fيفاش Àادي ند�روا هاد iس�²رات الس@يد رئ>س احلكومة 
ٕاىل ما وفر·ش العقارات ووفر· هاد اpموLة، نعم متتÏ اBوb هذه 
العقارات، ولكن كنعاود 'كرر فني يه؟ tشâال تبعد Lىل اpال اجلغرايف 

املدن د¬لنا خصصنا لها د¬ل  د¬ل لك مدينة؟ حشال لك مدينة من
اRٔرايض د¬لها، هذا التوسع العمراين اÄمنو اBميغرايف لك هذه ٔ�س@ئU يعين 

  .äس@توجب اجلواب الس@يد رئ>س احلكومة
�ؤكد لمك هذه من جتربيت اخلاصةٔ ·�الس@يد  ،ٕاذا هنا ممكن اخللل، ؤ

�قولها رئ>س احلكومة، ما كنقولش هاد اليش مزايدة ٔ�و كذا ٔ�و كذا، ولكن ٔ
¯ Rٔنين كنع>ش هاد اليش tشلك مر�ر، يعين واÉد fرئ>س بcية كنعاين 

تصور معا¬ الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�ن اBوb يف املدينة اdيل ٔ�Ëرٔ�سها املÏ ا
هذه ٕاشاكلية خطرية، يف  %5د¬لها ما fيفوäش ما نقدرش نقول ¯ حىت 

¯ يعين بو7ئقـ، مدينة لكممي Tلتâديد الس@يد رئ>س احلكومة، كنقول لها 
  . %5اBوb ما متلكش فهيا ٔ�كرث يعين مك´قولوش 

  .شكرا الس@يد الرئ>س

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا اللكمة اRٓن dلفريق اBس@توري

        ::::املس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشان
  . tسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ن احملرتمني،الس@يدة والسادة املس�شار�
�· Àادي نتلكم فB خيص هاد العقارات العمومDة واRٔمالك ا�زنية ٔ
  واRٔرايض د¬ل امجلوع واRٔح_اس، �اصنا نعرفوا fيفاش fيمت التفويت د¬لها؟ 
كنعرفوا هاد التفويت اdيل fيمت من بعض الرشاكت اdيل حمدودة Lىل يد 

ني fيعرفوها، وTيق اRٓن اRٔصابع، طبعا معدودة ومعروفة واملغاربة اكمل
كتنفرجوا Lىل هاد الرشاكت fيديو لنا ٔ�رايض وحىت واÉد ما يقول اdلهم 

الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�· كنوSه ¯ هاد السؤال،  ،ح´ااهذا م´كر، مع 
  .. هللا خيليك ؤ�نت Àادي جتاوبنا Lليه هللا خيليك، ٔ�· Lارفك، �ليين 'مكل

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .احلكومةمن فضÏ الس@يد رئ>س 

        ::::املس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشان
كتقولوا ٔ�ودي �اصنا Tش Ëكون Ëاكفؤ الفرص fيفاش Àادي �كون 
Ëاكفؤ الفرص بني املس�مثر�ن؟ واليوم fيجي واÉد الرشكة )�ذ ٔ�رايض 
بواÉد اÄمثن رمزي ومثن تفضييل، fيفاش Àادي ن�´افسوا معها؟ fيفاش Àادي 

ح´ا اليوم كنعرفوا وSل هذه اRٔرايض ا، و �كون التنافس مع هذه الرشاكت
الس@يد رئ>س احلكومة اdيل اس@تفدت من هاذ الرشاكت ختصصت مشاريع 

د¬ل السكن iقkصادي، وهاد السكن iقkصادي ٔ�مسيه سكن عشوايئ 
بتغطية قانونية، راه شوهو· املدن د¬ل املغرب، مدا�ل املدن لكها 

ا املدن، وfيف يعقل Àادي نعطيمك äشوهت، هذا الواقع، وراه ٔ�نh كزتورو
Lىل س�Dل املثال مدينة طن¼ة، اكنت حمبوبة عند امجليع، اكنوا اSRٔانب 

  .fيعشقوها، اكنوا fيجيووا فهيا كتاب وشعراء، والناس املس�مثر�ن الك_ار
واليوم احلاb اdيل وصلت Lلهيا املدينة هذي، هاد اليش واش مkفقني 

اdيل �اصنا نتلكموا Lليه، fيف يعقل مد�ل  Lلهيا وال ال، وهذا هو الواقع
Lىل  اهاد الرشاكت بناو  l’alignementمدينة طن¼ة حىت التصفDف 

ح´ا الثقافة املغربية د¬لنا اليوم معروفة، خص االطريق وكنجيوو حىت 
الناس كتنوض ت�رش احلواجي د¬لها يف البالكون، واملد�ل داملدينة هذا 

وfيدوز م´و س@يد· نرصه هللا حىت هو  ه´الس@يد رئ>س احلكومة، fيد�ل م 
Lىل الشارع، اك�ن اdيل  fbutagazيدوز واملنكر، اك�ن ب>رس¬ت 'زلني 

  .الروايد äشوهو املدن äشوهوا اdيل fيعدل الس@يلك>سfيعدل 
الس@يد رئ>س احلكومة هو Lاد هاد  وواحلاSة اRٔخرى اdيل نالحظ

اقع �اصو ®س@تفد م´و السكن iقkصادي شكون اdيل ك>س@تفد م´و، يف الو 
·س ذوي ا�Bل احملدود، اك�ن مضاربني عقاريني اdيل ك>رشيوو عامرات، 
من هاد السكن iجhعي، واBوb اليوم كت}ٔدي واÉد اÄمثن كثري، ما 
ك�س@تفديش من الرضائب، واك�ن إال·رة العمومDة، وحىت الت}ٔهيل احلرضي، 

ي د¬ل املدن الكربى ك�شوفوا هاد اRٔموال اdيل ختصص dلت}ٔهيل احلرض 
كمتيش تنجز الطرقان من هاذ الرشاكت الكربى، هذا هو الواقع اdيل خصنا 

  .نقولوه خمصناش خنبوه
واليوم خصنا حنلو هاذ إالشاكلية الس@يد رئ>س احلكومة، م_قاليناش 
فني 'زيدو اdلور، حلقاش هاذيش راه Àادي توقع يش اكرثة والس@B ك�شوفو 

ي هاذ السكن إالقkصادي، اك�ن مدن Sات dلحزام اBول املتقدمة كتفاد
سكن ٕاقkصادي، fيفاش Àادي �كون هاذ اpمتع Lا®ش ¯ متا؟ هذا  هالك 

Àادي �كون Àدا Àادي �كون احنراف وبؤر الفساد، فني ماك�ن ال تعلمي، 
ماك�ن ال حصة، ال مرافق معومDة، ال مالعب، ال مس�شفDات، اليوم عند· 

واÉد fيبقاو دا�ل  70، اك�ن قسم فDه خصاص يف صفوف اRٔقسام
القسم، دا�ل املدينة مخممناش لهاذ الناس اdيل fيديو اRٔرايض بواÉد اÄمثن 
اdيل هو رمزي Lىل اRٔقل ÷رشطو Lلهيم Tش يعملوا لنا مدارس، 

  .ح´ا حمتاSني هلماومس�شفDات اdيل 
ولٔ.سف الشديد وهو fيمت الرتاخDص لهاذ املشاريع هباذ اdلجنة 

i ،دة الس@يد رئ>س احلكومةLيل صبحت اليوم يه القاdس@ت�´ائية ا
fيخصك توقف Lلينا هاذ اdلجنة iس@ت�´ائية، هذا املنكر مايش اdلجنة 
iس@ت�´ائية، وهنا مكDكو÷ش واÉد التاكفؤ الفرص، كنغنيو الغاين Lىل 
الفقري، هذا هو الواقع، هاذ اdلجنة عندها خروقات fبرية خصك توقفها 

رئ>س احلكومة، مكمتش>يش يف الصاحل العام، ك�شوه لنا املدن الس@يد ال
ومجيع املشاريع �اصة Tلسكن iقkصادي دازت Lرب هاذ اdلجنة 
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  .iس@ت�´اءات
وLاد عند· تصممي اÄهتيئة، تصممي اÄهتيئة اليوم مع اRٔسف 
مك´طبقوهش، fيجي مسؤول fيوقف تصممي اÄهتيئة وfي�دم اdلجنة 

 f الش؟L س@ت�´اءاتi ش يوقفT ،لويب د¬ل العقارdيتفق مع هاذ ا
مشاريع اdيل يه مطبقة يف تصممي اÄهتيئة، نعطيك م�ال، هاذ التجهزيات 
السك´ية وقف لتجزيئات Tش ٔ�· خنيل هاذ الس@يد ي�Dع املنتوج د¬لو، هاذ 
اRٔموال اdيل اكنت كدور يف التجزيئات اليوم م_قاäش كمتيش من هاذ 

i ليه، هذا هو الواقع، املنتوج د¬ل السكنL فقkصادي، هذا لويب مkق
fرئ>س  حبمك ٔ�·وهاذيش خصوص عند· يف مدينة طن¼ة، ٔ�· كنتلكم Lليه 

جملس عامb طن¼ة ٔ�صيU وكنقول لمك هذا هو الواقع اdيل اك�ن الس@يد رئ>س 
  .احلكومة

والغريب واRٔخطر ما �كون، م´طقة س@ياحDة، Àابة مري�اكن الغابة 
هكkار اكنت  80ة املعروفة Lامليا وfوليش fيعرفها امجليع، مشات اBيبلوماس@ي

خمصة ملشاريع س@ياحDة وحتولت ودازت يف اdلجنة iس@ت�´اءات، والقانون 
النوTت تعودات جلنة iس@ت�´اءات، ودوزوها dلسكن  f2مينع Tش تعاود 

هكkار جوار البحر، وجبوار مرشوع اdيل دشن س@يد·  i80قkصادي، 
 Sاو متا ومعلوا هو والسمو اRٔمري د¬ل قطر dلمرشوع اB¬ري، نرصه هللا

  .السكن iقkصادي
�لف مرت اكري والسكن  120مرشوع قطاري fي�Dع السكن ٔ

fيلومرت �ارج Lىل مدينة  17مليون، وSا  i25قkصادي fي�_اع ب
طن¼ة، شكون اdيل Àادي ®رشي متا؟ هاذو غيكون السكن 7نوي، وال 

هاذيش اdيل Àادي �كون متا، هذا املنكر هذا، Àابة ٔ�مر�كDة بؤر الفساد، 
ح´ا كنتفرجو لكنا كنتفرجو هاذيش، أ�عباد هللا Lىل البحر Lىل الشاطئ، 

وامحلد 6 راه وز�ر اdيل fي�متي dلحكومة د¬لمك د¬ل مدينة طن¼ة راه Lارف 
 .هاذ املوضوع مز¬ن

 2009م´تظر يف ٔ�ما فB خيص �ر·مج د¬ل مدن بدون صفDح، اكن 
نظرا ماكي�ش  T2013ش fون تغلبنا Lليه، اليوم عند· ٕاشاكليات يف 

ح´ا اتواSد Lىل الوLاء العقاري، هاذي ٕاشاكلية، �ري· كنعطيوه dلرشاكت و 
Tش مك´لقاوش  اجhعيةاBوb حمتاSة Tش تعمل هاذ املشاريع اdيل يه 

  .اRٔرايض، اليوم عند· مشلك ٕاشاكل fبري
ص عند· واÉد النقطة اdيل يه هللا خيليك الس@يد رئ>س وفB خي

احلكومة �اصك )�ذ مسؤولية فهيا، عند· بقعة ٔ�رضية، هللا خيليك واÉد 
اBقDقة ٔ�· مزاوك فDك هاذي éمة، هاذ حىت يه تعجب رئ>س احلكومة، 

  ..مت 'زع امللكDة د¬لها رئ>س احلكومة، رئ>س حكومة جعبو Vيم

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
�عطاك دقDقة، تفضلال ٔ.  
  

        ::::املس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشانيد ٔ��رشان
هاذ القطع اRٔرضية اdيل اكنت مت 'زع امللكDة فهيا لفائدة املعرض اBويل 

واك�ن رساb ملكDة كتنص Tش ذيك  2012اdيل ا�رت· الرهان د¬لو يف 
تعمل يف املعرض د¬ل اRٔرايض اdيل ت�_قى �اص dلمعرض ي املشاريع 
Tغي  LA CDGيوم ك�شوفوا الرشاكت د¬ل إاليداع والتدبري اBويل، ال 

)�ذ ديك اRٔرض ؤ�نت رئ>س جملس إالداري د¬لها، ؤ�· كنطلب م´ك 
الس@يد الرئ>س احلكومة Tش توقف Lىل هذه النقطة هذه، Tش حنيدوا 

  .هذا اdل�س والغموض اdيل fيدرج
  .وشكرا الس@يد الرئ>س

        : : : : الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
عطاه دقDقة، اللكمة اRٓن لفريق �ٔ س@يد رئ>س احلكومة شكرا Rٔرحيية ال 

  .االتâالف، ٔ�عطيته دقDقة د¬¯، ٔ�عطي�Dه دقDقة من وقkك شكر 
  .اللكمة لفريق التâالف iشرتايك، تفضل اليس ٔ�معو

        ::::املس�شار الس@يد عبد اdلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اdلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اdلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اdلطيف ٔ�معو
  .شكرا الس@يد الرئ>س

  الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم،
والعقار ٕاÉدى مقدسات ساكن املغرب  بدون شك تعلمون ب}ٔن اRٔرض

اRٔقىص، ويه رس اس@hتة املغاربة عن اBفاع عن وÉدهتم الرتابية، وهو 
كDان اBوb املغربية م´ذ قرون وقرون، مفؤرش ٕاىل ٔ�كرب وهو ل رس حفاظ 

ارتباط العقار TلزناLات القضائية والرشعية يه اليت هتمين Lىل العدد الهائل 
�مام القضاءمن امللفات الراجئة ٔ.  

هذا س>سائلمك وس@يجعلمك تفكرون بعمق يف fيفDة Éل ٕاشاكلية العقار، 
امللكDة ٔ�صال يف البc يه ملكDة خشصية، جامعية، قامئة اñات، اRٓن بصدد 
التحول ٕاىل ملكDة ومهية Lىل شلك س@ندات ٔ�و ٔ�سهم ٔ�و م´قوالت حتت 

هم Àري مطمئنني وصف العقار يف رشاكت اRٔموال، هذا يؤرق املغاربة وجيعل 
  .Lىل ٔ�مال�هم وعقاراهتم

ف�¯ يف الس@نوات ا�Rٔرية هذه الوضعية Sد مقلقة، وضعية مصطنعة 
حيول القمية ٕاىل  ..من حDث اRٔمثان، اÄمثن خيرب العقار، اÄمثن يضع احلد

ومهية، هذا اñي خياف م´ه املغاربة، والبد ٔ�ن Ëكون هناك س@ياسة عقارية 
يجي، وكذ¯ تبني fيفDة توزيع ومتليك العقارات، م´دجمة وذات طابع اسرتات 

�ما iرتفاLات املهوb يف اRٔمثان حفدث وال حرج، هنا مربط الفرس، Lىل ٔ
  .القوانني وLىل إالطار ال�رشيعي ٔ�ن ين�_ه ٕاليه

هذا iرتفاع املصطنع Äمثن العقار ®شلك Lائقا ٔ�مام iس�²ر، هناك 
اRٔج´يب، ويعيق منوا سلB وطبيعيا،  ٕاجامع، سواء العمويم ٔ�و اخلصويص ٔ�و

  .ويعيق ٕاجناز املشاريع cdوb املتعلقة Tلنيات التحتية
فالس@ياسات العقارية �Bمك وسائل Lربمت عهنا، تعبئة املÏ العمويم 
tشلك اكيف، äرسيع ٔ�و مسطرة 'زع امللكDة، iقkناء Tلرتايض، لك هذه 
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ية Lىل مس@توى الس@ياسة ن احلكومة من تصور فلسفة ٔ�و رؤك�ٓليات مت
  .العقارية املالمئة

Rٔن السوق العقاري يف السوق العقارية الوطنية .. ٕان املشلك العقاري 
ال تتوفر Lىل ٔ�دوات الضبط واملراق_ة، �كون الهدف مهنا حتقDق ٔ�هداف 
ٕاسرتاتيجية مرتبطة Tلرفع من تنافس@ية iقkصاد و�لق رشوط مس@تدامة 

من هذا السوق، Rٔنه ال ®س@تطيع وهو مd  Ïلمنو، املغريب ال ®س@تفDد
، ٕان الت}ٔثري السليب تهجامعي ال ®س@تطيع ٔ�ن حيقق سك´ا اجhعيا لفائد

لغياب ا�زون العقاري الالزم وب}ٔمثنة تنافس@ية Lىل تطور اpال Lامة، 
واpاالت احلرضية �اصة وLىل تنفDذ الس@ياسات العمومDة ٔ�مر ٔ�fيد ويضع 

  .حمك قDادة القطاع وتوجهيه يف بعده iسرتاتيجي احلكومة RٔTساس ٔ�مام
Lربمت عن نوا¬ د¬لمك وحنن ÷ساندمك يف هذا iجتاه، Lليمك ٔ�ن äسريوا، 
والبد ٔ�ن نثري مشلكة تعدد املتد�لني هذا املوضوع ٔ�شار ٕاليه امجليع، ؤ�عود 
ٕاىل مشلك اRٔرايض الساللية ويه ٔ�رض يف ملكDة امجلاLة، ñ¯ يطلق 

 اRٔرض امجلاعي ملكDة لق_يU ول>ست لفرد، fيف س�kعامل مع Lلهيا امس
  هذه إالشاكلية؟

يف الس@نوات ا�Rٔرية بدٔ�ت تظهر Lىل الساÉات العمومDة ٕاشاكلية 
فعلية وحقDقDة وخطرية، تظاهرات واحk¼اSات ال�ساء خيرجون dلمطالبة 
 حبقهن، ٕاشاكلية املÏ العقاري كرث احلديث عن هذا املوضوع البد، fيف

ميكن نطرح اRٔس@ئf ،Uيف ميكن جعل املقاربة القانونية واحلقوقDة وال�رشية 
والبيD5ة اليت تعمتدها اBوb يف جتاوب وا÷س¼ام مع iخkيارات الس@ياس@ية 

  والتمنية العامة cdوÉ bاليا Lىل ضوء اBس@تور اجلديد؟
�ن تت¼اوز عقلية اÄمتوقع وiنغالق والتحجر وأ bوBزة اöRٔ يفfلفهم و

الفج dلقانون وiبتعاد عن فهم روÉه وجعل القانون ٔ�داة dلتمنية، ول>س ٔ�داة 
  .لعرقU التمنية يف ٕاطار حواراهتا مع املواطنني، الفقراء البؤساء

Ïدميقراطية ®سودها  .. ٕان م bىل دوL بناء bوBيارات اkخi ووفق
ñديثة، هذا اÉ bي يطمح " احلل والقانون تواصل ٕاقامة مؤسسات دو

املغاربة من �الل دس@تورمه اجلديد، ومن مضن القضا¬ املطروÉة ٔ�يضا يف 
ٕاطار الس@ياسة العقارية، مشلك التحفDظ العقاري خصوصا يف الشامل 
حDث �رفض حىت مطالب التحفDظ حتت ذرائع كثرية واخkالق ٔ�س@باب 

  .البد ٔ�ن Ëكونوا Lىل Lمل هبذا املوضوع
تقال امللكDة عن طريق إالرث " عوائق والبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ان 

خصوصا ؤ�ن كثري من اRٔمالك الورثة الضعفاء مجمدة اRٓن، البد من ٕاجياد 
ٕالنصاف هؤالء الناس وجلعلهم يع>شون يف م´ظومهتم الرشعية  قانونيةÉلول 

�حصاب احلقوق ٔ�هنماBي�Dة Lىل ٔ .  
  .وشكرا الس@يد الرئ>س

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .فريق الفDدرايلشكرا، اللكمة اRٓن dل

  

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLة
  الس@يد الرئ>س،

  الس@يد رئ>س احلكومة،
  :س�´اقشمك من �الل احملاور التالية

  اBمع العقاري cdوb؛ - 1
 العقار العمويم وiس�²ر؛ - 2
 إالشاكليات الب�Dوية والتدبريية dلعقار العمويم؛  - 3
 .مقرتÉات dلتدبري العقالين والشفاف dلعقار العمويم - 4

يف ٕاطار اpهودات الرامDة ٕاىل توفري الرصيد العقاري ملواfبة اBينامDة 
هكkار من  271ٔ�لف و  141متت تعبئة iقkصادية اليت تعرفها بالد·، 

طو�ر لت %67، مهنا 2011-  2002املÏ اخلاص cdوb �الل العرشية 
مرشوLا، مهت خمتلف  B908مع  %32.6الرشاكة يف القطاع الفال(، 

لقطاLات املنت¼ة، وحسب التقد�رات س@ميكن هذا اpهود من ٕاجناز ا
´صب م  ٔ�لف 178درمه، وٕاÉداث مليار  170اس�²رات قد تصل ٕاىل 

  .شغل، الن�D¼ة اليوم عكس ذ¯ متاما الس@يد رئ>س احلكومة
فعىل مس@توى اBمع العقاري لتطو�ر الرشاكة يف اpال الفال(، معلت 

�لف و 95ئة عقارات تقدر مساÉاهتا ب Lىل تعب  2002اBوb م´ذ ٔ189 
مرشوع يف ٕاطار الت}ٔجDل الطويل اRٔمد، وتقدر  534هكkار Bمع 

 59مليار درمه، وٕاÉداث  i22س�²رات املرتق_ة لهذه املشاريع حبوايل 
  .م´صب شغل 500ٔ�لف و

مليار درمه، وٕاÉداث  22هل فعال الس@يد رئ>س احلكومة مت اس�²ر 
ب شغل، اñي نعرفه الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�ن م´ص 500ٔ�لف و 59

العديد من املس�مثر�ن طردوا العامل الفالحDني مبجرد حصوهلم Lىل ضيعات 
اBوb، والبعض مهنم مل حيرتم دفرت التحمالت ن�kظر م´مك الس@يد رئ>س 
احلكومة ÷رش الحئة املس@تفDد�ن من اRٔشطر اRٔوىل والثانية والثالثة وٕاطالق 

 .رابعرساح الشطر ال
Lىل  2003اBمع العقاري لقطاع السكن، معلت احلكومة م´ذ س@نة 

وضع وLاء عقاري رهن ٕاشارة الفاLلني العمومDني واخلواص من املÏ اخلاص 
هكkار، وقد حظي قطاع السكن  cd9400وb، مبساÉة تقدر ب 

، مkبوLا Tٕالنعاش i83.2%جhعي Tحلصة الكربى من مسامهة اBوb ب
، يف Éني م�لت مشاريع ٕاLادة ٕاساكن اRٔرس القاطنة بدور %13.6العقاري 
  .%0.7، والسكن iقkصادي %2.5الصفDح 

س@نوات من ٕاسهام العقار العمويم يف حماربة السكن Àري  10وبعد 
الالئق وٕانعاش السكن ذي القمية املنخفضة، ن�ساءل اليوم الس@يد رئ>س 

وهل هذه النتاجئ تتالءم واBمع  احلكومة عن النتاجئ احملققة يف هذا اpال؟
العقاري واجلبايئ اñي قامت به اBوb؟ حDث بلغت النفقات اجلبائية اليت 

مليار درمه �الل الفرتة املمتدة  31.47اس@تفاد مهنا قطاع العقار ما يفوق 
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  .2012ٕاىل  2006من 
مليون وÉدة ٕاىل  1.24وٕاذا اكن اخلصاص السكين إالجاميل Ëراجع من 

، فٕان هذه 2010ٕاىل  2002وÉدة �الل الفرتة املمتدة من ٔ�لف  840
  .إالجنازات ال Ëرىق ٕاىل جحم اBمع اñي تقدمه اBوb يف هذا اpال

الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�ن �ر·مج مدن بدون صفDح،  ،كام نالحظ
، حDث 2012يعرف تعرثا fبريا واñي اكن من املفروض ٔ�ن ي�هتxي يف س@نة 

  .مدينة 80مدينة بدون صفDح من ٔ�صل  L44الن مل يمت حلد اRٓن سوى إ 
  .لٔ.سف الوقت لن �كون مسعفا يل

مت تفويت  2011-�2002الل الفرتة  :دمع القطاع فB خيص قطاع الصناLة
البد ٔ�ن ٔ�فkح قوس  هكkار dلفاLلني يف القطاع الصناعي، وهنا 4578.84

) ناعيةحDث ٔ�ن العقار Tملغرب ال زال ®شلك Lائقا لالس�²رات الص (
من لكفة iس�²ر، وهذا ي�´اىف واملعايري اBولية  %50واñي ®شلك 

من  %5خبصوص iس�²رات الصناعية اليت جيب ٔ�ن ال يت¼اوز العقار 
  .لكفة iس�²ر

وهنا حنيلمك الس@يد رئ>س احلكومة Lىل التجربة الصي�Dة اليت äس@تقطب 
ر دوالر، وذ¯ من �الل مليا 100س@نو¬ اس�²رات ٔ�ج´بية م_ارشة تناهز 
�لف هكkار س@نو¬ عبارة عن  35وضع رهن ٕاشارة املس�مثر�ن حوايل ٔ

ميكن ٔ�ن  %5م´اطق صناعية ب}ٔمثنة تفضيلية، ٕان ارتفاع ٔ�مثنة العقار ب�س@بة 
  .نقطة من اÄمنو iقkصادي 1.6يفقد· 

  :ميكن تصنيف هذه إالشاكليات ٕاىل نوLني :إالشاكليات الب�Dوية والتدبريية
Rٔوىل تتعلق Tٕالطار القانوين والهيلكي dلمÏ اخلاص cdوb، والثانية ا

هتم طرق تدبري هذا العقار، لٔ.سف لن ٔ�متكن من رسدها، س}ٔنتقل ٕاىل 
  :iقرتاÉات

  ؛ٕاLداد تقري س@نوي حول النفقات العقارية -
ٕاÉداث الواكالت العقارية اجلهوية كذراع اسرتاتيجي cdوb وممثلهيا  -

وى اجلهوي لتنفDذ الس@ياسات العمومDة وفق رؤية Lىل املس@ت
  ؛اس�رشافDة مضبوطة

تعز�ز الت�س@يق بني القطاLات احلكومDة من ٔ�Sل حتديد احلاجDات  -
املس@تق_لية من العقار، قصد تعبk5ه وفق �رجمة Lىل املدى املتوسط 

  ؛والبعيد
   ؛Ëمنيط معايري تعبئة العقار العمويم -
عب}ٔ عن طريق مراجعة إالطار التعاقدي بغية ت}ٔمني العقار العمويم امل  -

  ؛ت}ٔس>س توازن بني حقوق وواج_ات لك طرف
  ؛وضع نظام فعال لت�_ع ٕاجنازات املشاريع املس@تفDدة من العقار العمويم -
ٕاÉداث جلنة وزارية �رئاسة وز�ر املالية ملصاح_ة ومراق_ة املشاريع  -

  ؛iس�²رية Tلعقار العمويم
العدل، اBا�لية، الفالÉة،  :ني القطاLات احلكومDةتعز�ز الت�س@يق ب -

املالية من ٔ�Sل تصفDة العقار العمويم من إالحkالالت بدون س@ند 

�لف هكkار بقمية مالية  280وال قانون، واñي تبلغ مساحkه ٔ89 
  ؛مليار درمه

- bوBل اDلرصيد العقاري وحتسني مداخd ؛الرفع من املردودية املالية  
اقkصادي وقانوين ٕالLادة التكو�ن iحkياطي لعقار  بلورة منوذج -
bوB؛ا  
ٕاÉداث مرصد وطين ومراصد öوية وحملية لت}ٔطري واس�رشاف  -

القطاع العقاري طبقا ملا الزتممت به الس@يد رئ>س احلكومة يف �ر·جممك 
  ؛احلكويم

تفعيل مقkضيات امليثاق الوطين ٕالLداد الرتاب وا�طط الوطين  -
  ؛ابLRٔداد الرت 

  الس@يد رئ>س احلكومة، 
ٕانه Tلنظر dلتâد¬ت اليت تطر�ا التحوالت الوطنية واBولية، فٕان 
س@ياسة اBمع �لك مكو·هتا تتطلب مراجعات كفUD بتحسني اس@هتدافها 

  .ومردود�هتا
ويف هذا إالطار، نطلب م´مك العمل Lىل تقDمي هذه الس@ياسات ملعرفة 

  من اBمع ٔ�م ال؟هل جيب iس@مترار يف هذا اÄمنوذج 

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .شكرا اللكمة pموLة iحتاد املغريب يف بضع ثواين

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLةاملس�شار الس@يد محمد دعيدLة
  .مكkوبة ..س}ٔسلمك
  :الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س

  .شكرا، اللكمة pوLة iحتاد الوطين dلشغل يف بضع ثواين
  :املس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماش

  الس@يد الرئ>س،
  رتم،الس@يد رئ>س احلكومة احمل

دقDقة  26يف احلقDقة هاذ اBقDقة ونص، حشال داب بعد اكنت ق_يU دقDقة و
  .راه Lدل Tش ا÷شوفها

  :الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�عطامك ثالث دقائق تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماش
  حشال؟

  :الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .الس@يد رئ>س احلكومة ٔ�عطامك ثالث دقائق تفضلوا

رئ>س احلكومة Lىل ٔ�رحييته، دقDقة Lىل اÄميني وثالث Lىل شكرا dلس@يد 
  .شكرا. ال>سار
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        ::::املس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماش
  .شكرا الس@يد رئ>س احلكومة احملرتم

Tمس اpموLة حني م_ادرËمك هاته يف الوقت اñي عز فDه ٕاخواننا دا�ل 
 kنصف�  .ناهاذ اpلس ٔ�ن يضيفوا ولو 7نية واÉدة، فعىل ٔ�ية Éال احلكومة ٔ

ويه يف هذا القطاع �اصة Lىل مس@توى هذا املوضوع، نعتقد الس@يد 
رئ>س احلكومة، ٔ�ن لك التد�الت ٔ�هنا مجمعة Lىل ٔ�ن هناك فساد fبري مشل 
هذا القطاع dلحظة )رخيية م´ذ iس@تقالل ٕاىل اRٓن، مبس@تو¬ت مkعددة يف 

ب}ٔن التوصيف  لك اpاالت هذا يتفق Lليه امجليع، ورمبا إالخوان اdيل fيقولوا
  .نتفق Lليه، ٔ�fيد ٔ�ن اللك يتفق Lىل هذا التفصيل

ولكن ٔ�· fيبان يل رمغ احلرارة د¬ل ال�م، ورمغ حرارة الرساالت 
وSه ليمك الس@يد رئ>س احلكومة Lىل ٔ�ساس ٔ�'مك تاملوöة يه فعال ٔ�هنا كت 

 ابضوهو ر Ëكون املنقذ من هاذ إالشاكل اñي ضل واÉد الزمن طويل، 
  .املغاربة رLىل صدو 

وñ¯ من هاذ اجلانب سواء تعلق اRٔمر مبعاجلة القوانني ولك 
التصنيفات يف هاذ اجلانب، Rٔن Tل�س@بة ملشلك د¬ل العقار يف تقد�ر·، 
هو الس@ياسة العقارية مرتبطة ٔ�وال مبعاجلة اÄمنو اBميوغرايف Rٔن عنده �7ٓر، 

ٕاىل Àريه، معاجلة كذ¯ معاجلة القوانني وهاذ اليش د¬ل التحفDظ العقاري 
د¬ل الندرة د¬ل الوLاء العقاري، وكذ¯ الس@يد رئ>س احلكومة احلاكمة 
اdيل كنعتقدوا ب}ٔن يه الرافعة د¬ل هاذ الشئ لكه، احلاكمة اdيل يه Àادي 

  .حتد لينا وتقطع معنا واÉد املرUÉ اdيل Lاشها املغرب مع مرS UÉديدة
 ٔ�ن Ëكون هناك ٕارشاقات وال شك املغاربة لكهم ي�kظرون Lىل ٔ�ساس 

�ن مالحمها بدٔ�ت، واليوم عندما Ëكون املناظرة اخلاصة Tحلاكمة، اليوم ٔ
وÀدا يه تت¼ه يف هذا املسار Lىل ٔ�ساس ٔ�هنا Ëكون املعاجلة اdيل يه حتقDق 

  .العداb والزناهة والشفافDة يف هذا القطاع
�ن من اdيل ٔ�نمت مkفقون معنا بدون شك  ،الس@يد رئ>س احلكومة ،فعالٔ

كنقولوا واÉد الشلك هو من اdيل كرنبطوه هنا Tلسكن TلوLاء العقاري من 
اdيل كنقولوا واÉد املنتوج اdيل هو fيتوSه ٕاىل الطبقة الفقرية، واdيل التقومي 

fيوصل  noirمليون ورمبا  25د¬ل املليون وfيوصل  14د¬ل fيكون 
ديث عن الطبقة مليون، هذا ٔ�fيد ٔ�ن فDه رضر حىت احل 29واÉد 

  .املتوسطة، وfيف äس@تفDد من ذ¯ ٕاىل Àري ذ¯
حنن واعون بدقة املرUÉ الس@يد رئ>س احلكومة، وواعون بقمية التâدي 
و�اصة ٔ�ن من ٔ�مه إالصالÉات اليت نعتقدها هو مد�ل طبيعي ؤ�سايس 

ب}ٔنه اRٓن، ونعتقد  اتللك إالصالÉات iجhعية هو السكن، فDه م_ادر 
هللا بفعل إالرادة واdيل يه خصها Ëكون ٕارادة جامعية Rٔن  ٕان شاء س@تلوه

هاذ القطاع �اصة عندما نتâدث عن احلاكمة، هو ال �رتبط جبهاز معني، 
  .هو �رتبط بنا مجيعا �هي}ٓت اpمتع املدين وÀريها

وñ¯ الس@يد رئ>س احلكومة حنن 'مثن �لك صدق و�لك ٕا�الص 
لهجهتا، ومن حDث تصوراهتا، وحىت النداءات وٕان اكنت ختتلف من حDث 

فٕاهنا لكها تت¼ه Lىل ٔ�ساس ٔ�ن جتدوا Éلوال، وال شك ٔ�ن هذه احللول بفعل 
إالرادة اليت ن�سلح هبا مجيعا، ٔ�هنا س@تكون وتعيد iعتبار والكرامة 
dلشعب املغريب �اصة يف قطاع خنره الفساد �لك ٔ�سف الس@يد رئ>س 

  .احلكومة
  .وشكرا

        : : : : الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
مة اRٓن dلس@يد رئ>س احلكومة احملرتم dلرد Lىل تعقDبات اللك .شكرا

  .السادة املس�شار�ن احملرتمني، لمك اللكمة

        ::::الس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومة
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئ>س،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�خوايت املس�شارات احملرتمات، ٔ  
  السادة الكرام،

اليوم Lىل اجلو الهادئ اñي مير فDه  حنمد هللا س@بâانه وتعاىل يف هذا
النقاش، رمغ ٔ�ن هذا املوضوع موضوع ساخن يف احلقDقة، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول 

تقريبا هنا¯ اخkالفات لكن هنا¯ ٕاجامع حول املقاربة  ،ٔ�ن امجليع اليوم
  .وال�شخيص كام قال ٔ�Éد إالخوة

في Tلفعل هذا جمال معقد فDه مشالك مزم´ة، ويعين يف نفس الوقت خي
قضا¬ مkعددة، ودعوين ٔ�قول لمك ٔ�ن هذا اpال هو من اpاالت اليت 

ٕالشارة ٔ�نه خضع ٔ�و اكن ٔ�داة 'زاع ÉTدثتمك عهنا يف البداية، ملا عي�ت رمبا 
ورصاع ملا اكن اخلالف حول املرشوعية دا�ل البc، واكن البc �الل 

يال واñي س@نوات طويU وجDيل واRٔجDال القريبة م´ه ا�ñن س@بقوين قل 
  .حلقوا يب بعد ذ¯ يعرفون هذا

اكنت معركة حول املرشوعية مرشوعية املؤسسات يف اRٔول مث اكنت 
'زاع حول الصالحDات، صالحDات املؤسسات، ويف هذه املعركة 
اس@تعملت اكفة اRٔسلâة، املؤسسات القامئة dلحفاظ Lىل نفسها، واRٔحزاب 

ن م´ضوية يف اRٔحزاب واليت الس@ياس@ية والتيارات الس@ياس@ية اليت مل Ëك
بعضها اكن �ريد إالöاز Lىل النظام املليك يعين Tلنضال وإالرضاTت 

  .واملظاهرات اليت وصلت ٕاىل ٔ�ش@ياء كثرية
 ،من املال ،يف ذ¯ الوقت وقع اس@تغالل ٔ�و iس@تفادة من السلطة

من العقار fوسU من وسائل املواöة هذه يه احلقDقة، والعقار اكن قوة 
ربة وسالÉا فعاال Rٔنه املواطن بصفة Lامة حمتاج dلعقار، البد " من ضا

  .عقار ®سكن فDه، والبد " من عقار Lىل اRٔقل يف اÄهناية يدفن فDه
اRٓن هذا املشلك امحلد 6 ٔ�صبح وراء ظهور·، اليوم املغاربة مجمعون 

مجمعون Lىل مؤسس@هتم امللكDة، مجمعون Lىل مؤسساهتم  ،Lىل مؤسساهتم
هل بعض اRٔش�اص مازالوا يت}ٔملون ويطرحون السؤال  ،اBميقراطية
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ولكن بدون رضر، ٕاذن م´طقDا  ؟يلحقون Tملؤسسات ٔ�و ال يلحقون
  .إالشاكلية الس@ياس@ية اليت اكنت حول هاد امللف املعقد والضخم جتوزت
 صولكن يف هذه املرUÉ ÷ش}ٔت مصاحل وLادات ويعين ٔ�طامع ؤ�ش�ا

رشوLة وÀري مرشوLة، وöات ولك هذا يعين ٔ�لكوا وا�ذوا بطرق م 
ؤ�صبح وس@يRٔ ،Uن هذا حىت هذا مما يفسد العمل، يفسد املبادرة، يفسد 
الرغبة يف iس�²ر، �ليل �كون عندك معمل وما تلقاش اRٔرض فني 
تد�رو، Lالش غتد�ر معمل؟ ٕاىل اكن من املمكن حتصل Lىل ٔ�رض مبليون 

املليون د¬ل اBرمه، Lالش  15وال  10وت�Dعها ب  2د¬ل اBرمه وال 
 lesغتâل معمل؟ وتبدا تضارب مع العامل ومع النقاTت ومع اRٔبناك ومع 

fournisseurs ومع les clients  يل ما بغاشdيل بغا خيلصك واdومع ا
  خيلصك ومع اdيل من اBا�ل واdيل من اخلارج Lالش Àد�ر هاد اليش؟

ريب، و�اله يتصور dTيل اك�ن هذا فسد العقلية د¬ل املواطن املغ
الرثوة يف يشء واÉد يف املغرب، طبعا ٕاىل بعدت من املسائل احملرمة ٔ�و 
املمنوLة اك�درات وÀريها، اك�ن الرثوة يف العقار، الناس �رون ٔ�ن ا�ñن 
ذهبوا ٕاىل الفالÉة وا�ñن ذهبوا ٕاىل الصناLة وا�ñن ذهبوا ٕاىل الت¼ارة 

وخيرسون يف Éدود تبدو معقوb ÷س�Dا، ولكن �رحبون وخيرسون، و�رحبون 
 ،ا�ñن ذهبوا ٕاىل العقار بني عش@ية وحضاها ٔ�و حىت بني عقد ؤ�خDه

�صبحت هلم ممتلاكت ؤ�صبحت هلم :روات خDالية تت¼اوز املنطق، ٔ
وتت¼اوز طبيعة القدرة Lىل إال:راء، fيف ترثي يف س@بعة ٔ�¬م بدون معمل يه 

  .هذه اdيل والت عند·
صول Lىل العقار Tل�س@بة dلمواطن العادي من سابع ؤ�صبح احل

املس@تحيالت، ٔ�· ت�سولمك �ليوا اجليل د¬لمك ود¬يل اdيل رمبا حصل Lىل 
 T30 ٕاىل عندك يش وB عنده ايش ÉاSة ما نعرف هللا اLمل ب}ٔي طريقة، د

Lام بغا دار، ٔ�قل دار يف مدينة الرTط ٔ�و اBار البيضاء tشâال À>رشهيا؟ 
ر، ال ميكن ٔ�ن يقل عن مليون درمه، مليون درمه Tش ®رشهيا ٕاىل ٔ�قل دا

 L2ام جبوج املليون د¬ل اBرمه،  20بغا خيذها من البنك �اصو �ردها يف 
Lام �اصو �كون قادر يعطي dلبنك  20املليون د¬ل اBرمه Tش �ردها يف 

  درمه يف الشهر، حشال �اص هاد الس@يد �كون كريحب؟ 8000
تعترب عنده يش وB ·حج Lادي ما يش عبقري اdيل غيق´ع Rٔنه اdيل fي 

املليون يف الشهر، وال يش واÉد اdيل  10البنك اBويل خيدم معاه يف 
عنده يش فرصة Tش يوظف وBه فيش مؤسسة تدر املاليني غيكون 

درمه يف  8000ٔ�لف درمه، هذا ٕاىل عطى  15تريحب زايد ·قص واÉد 
�لف درمه يف الشهر ميل تتكون  15ب الشهر، زعام اdيل اس@تطع �كسٔ

درمه Tش غيع>ش، Tش  L8000ام راه حمظوظ، ٕاىل عطى  30عنده 
�عتقد  ..غي}ٔلك، Tش À>رشب، Tش غيقري اBرارئ ·�ل>س من املمكن، ٔ

�نه اليوم ٔ�صبح العقار يشء مس@تحيل احلصول Lليه، العقار يشء مس@تحيل ٔ
  .احلصول Lليه

دفت مع هذا املشلك، ولكن ما يش هاد اRٓن هذه احلكومة تصا ،ولهذا

املشلك بوÉده، تصادف´ا مع، ٔ�· اكنت عندي واÉد الورقة كنت غنقراها 
Lليمك، ٔ�· صاو�هتا لرايس، درت فهيا القضا¬ املس@تع¼U، درت فهيا املقاصة، 
درت فهيا التقاLد، درت فهيا إالصالح د¬ل العداb، درت فهيا املشلك 

Éلسقوط، د¬ل التعلمي، درت واd UٓيRور اBة د¬ل املشالك د¬ل اLموpد ا
السكن الغري الالئق، تتعرفوا مليل كتويل رئ>س احلكومة يعين اRٔمور اليت 
كنت ق_ل اليوم تتâدث عهنا tشلك ٔ�و ب}ٓخر، وتعمل عهنا بعض اليشء 

�مامك dلعيأ Uنت امللكف هبا، ولكن ما تقدرش تقابل  نتصبح ماث�وتصبح ٔ
�ولوية اdيل خصها  20واÉد اRٔولو¬ت لقDت من اRٔولو¬ت  لكيش، كتد�رٔ

  .املعاجلة املس@مترة
واRٓن معمك يف هذا السؤال الشفوي هذا من احلس@نات د¬ل هاذ 

Rٔس@ئU الشفوية د¬ل رئ>س احلكومة دا�يش اdيل تيكون يف البال د¬¯، ا
 يف إالجامل تتجي لهنا¬ ت�شوفوا Tلتفصيل ال من �الل iس@تعداد

dلجواب، وال من �الل التد�الت د¬ل إالخوان النواب واملس�شار�ن، 
  هذا واÉد �ٓخر Ëزاد، خصنا نعاجلوه fيفاش Àادي نعاجله؟

هذا هو إالشاكل Rٔنه ٕاىل اكن املشلك الس@يايس تنفس، ٕاذا اكنت 
املقاربة Lامة لكيش ت>kلكم وهنا جملس املس�شار�ن ما اكي�ش فDه راه اك�ن 

Sال اRٔعامل واك�ن املالك واك�ن، ؤ�· غنقول ليمك حىت الناس فDه امحلد 6 ر 
اdيل ت>س@تافدوا اليوم حىت هام ت>شكDوا عرفيت Lالش؟ Rٔنه ميل تتكون 
ك�س@تافد ما معرك كتضمن بيل Àادي جيي اdيل ®س@تفد كرث م´ك ورمبا اdيل 

  .يديليك د¬¯، واdىل ٕاىل اس@تفديت ٔ�نت ما خيل>ش والدك ®س@تافدوا
ناس ت>_حثوا Lىل العدل، العدل هو اdيل Àادي خييل هاذ ولهذا ال 

املسائل هذه احلاكمة اجليدة يه اdيل Àادي ختلهيا يف املس@تق_ل كنعرفوا بيل 
اRٔرض املواطن عنده احلق �كون ËميÏ اRٔرض، اBوb عندها احلق Ëكون 
ËمتÏ اRٔرض، اRٔرض د¬ل اBوb كتوضعها رهن إالشارة د¬ل املواطنني 

يدرfوا واÉد السكن وهذا يشء طبيعي Rٔنه لك مواطن يدرك واÉد  Tش
السكن يع>ش فDه �كرامة، اdيل معندوش إالماكنيات واZ منك´وه Àري من 

40  Zانه وتعاىل واâليه هللا س@بL حkيل فdة ®سكن فهيا، واDمرت مربع نق
  .يتوسع مايش مشلك

ن من سابع املس@تحيالت، خصو �كو هذاولكن ما خصوش �كون 
ميكن الوصول ٕاليه بطريقة   abordableواÉد اليشء Tلفر÷س@ية تيقولوا

 LOnassisادية ٕاذا كنت ٕا÷سا· ·حجا بطريقة Lادية، مايش حىت Ëكون 
  .Lاد تدرك دار يف املغرب، وهذا هو اdيل واقع عند·

ولهذا إالشاكلية د¬لنا اليوم خصها متيش يف هاذ iجتاه دا�يش Lالش 
ح´ا اليوم حكومة، حكومة Sات من الشعب، صوت ا قلت ليمك، اdيل

¼لس املس�شار�ن، مبنتوما ممثلني د¬ل الشعب اLلهيا الشعب، دميقراطية، 
واملمثلني د¬ل الشعب مب¼لس النواب، ما اñي مينعنا ٔ�ن نت�ذ القرارات 
املناس@بة اليت حتل هذا املشلك؟ ؤ�· نقول ليمك ٕاىل Éلينا هاذ املشلك 

العقدة اRٔساس@ية د¬ل السكن، ود¬ل iس�²ر يف اpال  غنكونوا Éلينا
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  .الفال( والصناعي والس@يا( والت¼اري، غنكونوا Éليهنا
ولهذا يف اRٔول واÉد اللكمة شفهتا ما رجعاäش يف Vممك ما عرف�ش 
واش ما ن�هبتوش Äهيا ويه التحر�ر، التحر�ر، إالخوان قال ليك ٔ�ودي 

�· نقول ليكL la dérogationالش خصمك حتيدوا لينا ٔ la 
dérogation   يفاش؟fيل تيعطهيا؟ وdاملشلك د¬لها يه شكون ا

من ق_ل ·س 'زهاء dلصاحل  la dérogation وLالش؟ ملن اكنت كتعطى 
د¬ل املواطنني Àادي �كون فهيا Àري اخلري، وليين داب هذا هو املشلك، 

ل املقاصة م�ال، جDنا ولكن مايش فني ما جDنا ك�شوفوا واÉد املشلك حبا
لكيش اكن هرTن م´ه �الل س@نوات طويU، جDنا نعاجلوه در· تولكنا Lىل 
هللا قلنا ها fيفاش غمنش@يو بواÉد الطريقة معينة ميكن موفقة ميكن Àري 

نتوما اموفقة، يف ا�Rٔري ·ض صداع ال ٔ�س@يدي É�س، حىت قالوا لينا 
ة قال ليك iحkاكر ولينا بغيتوا اRٔصوات، وfيفاش غند�رو؟ حىت املقاص

بغينا حنتكروها، الناس تيحتكروا اRٔمور إالجيابية هذيك املقاصة مشلكة، 
ق´بU شكون ٔ�س@يدي هاذ الس@يد اdيل بغى يقابل املقاصة جيي نعيطوها ليه؟ 

  .ح´ا فضيناا
داL Tاو)ين هذيش د¬ل العقار ميل Àادي جنيوا البد ما نعقدوا م´اظرة 

ا برصاÉة بوضوح نقولوا ٔ�ش@نو اكن fيوقع؟ اBور وطنية، نذاfروا فهي
الصفDحية ٔ�· مkفق معمك، حقق´ا فهيا ٕاجنازات حمرتمة ولكن ما راضيي�ش 
Lىل الطريقة ٔ�مسيتو، اك�ن واÉد العدد د¬ل اBواو�ر ود¬ل دور د¬ل 

س@نوات طويU، واح´ا لك Lام كمنش@يوا هنرسوا  ¬الصفDح اdيل Sالسة متا
الربارك وجنيبوا التلفزيون ونقولوا راه اح´ا كنâاربوا اBور د¬ل  3جوج وال 

د¬ل الصفDح ويه راه TقDة Sالسة متا¬، Lالش؟ اح´ا دوL bالش اdيل 
مقدر·ش ÷س@تعملوا القوة د¬ل اBوb بطريقة Lادb، من بعد ما 'كونوا مضنا 

 حبلول ñوك الناس اdيل اكنوا ساكنني متا واÉد احلد بطريقة تناس@هبم، مايش
  .اdيل مايش شعبية

ومع اRٔسف الشديد ميل كنلكفوا هباذ اليش بعض املؤسسات وبعض 
الواكالت وبعض الرشاكت، راه اكينة واÉدة يف اBار البيضاء Sالسة متا 

  .Lام Tش حتل املشلك Àري ما زادت عقداتو ٕاىل اRٓن 20هاذي 
 sur la ligne de mireولهذا هذا الشئ هذا كنواLدمك ب}ٔنه غنوضعوا 

Tش نعاجلوه ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، من بعد ما نتوافقوا ٕاىل ٔ�قىص 
درSة ممك´ة، وكنظن ٔ�ن اليوم اكن عند· واÉد البداية، هاذي بداية د¬ل 
م´اظرة اdيل تتوحض الصورة وتتوحض املالمح د¬ل إالصالح fيفاش خصوا 

  .�كون ومنش@يوا
اRٔرض اdيل يف املغرب د¬ل  الغرض د¬لنا ٔ�ش@نو هو؟ الغرض د¬لنا

املغاربة، امسحوا ليا مkحتاجوش تغلطوا املغاربة، ٕاىل اËلكميت اRٔس@تاذة 
بوعياد Lىل احلزب العقاري اdيل ت}ٔسس يف هاذ العرش س@نني، ٕاىل فهمتك 
Lالش كهترضي حىت يش رشكة من ذوك الرشاكت هاذ العرش س@نني ما 

طلباäش مين، ولو اكن يش Sات طلبت مين مرت مربع، مايش اعطيهتا، ما 

واÉد يطلب يش ÉاSة وعنده احلق فهيا نعطهيا "، م´�افش نعطهيا، ٕاىل 
 ،bوBة د¬ل اâجتاه د¬ل املصلi ا يفéوغي�د bعنده فهيا احلق ومعقو

Àادي وÀصادي وkقi ج ليا السكنkج ليا مرشوع صناعي خيدم ليا اي�kي�
ي�kج ليا واÉد املرشوع ا، وÀد¬ل الش@باب 300وال  200وال  100واÉد 

وليين مايش  j'ai pas peur de le faireس@يا( Àادي نعطيه اRٔرض، 
امسح ليا، ٔ�· ما ميك�ش نفهم ٔ�ييه غنعطيه "، غنعطيه " Tلطرق القانونية، 

وال فني؟ اح´ا ما ابقDناش يف الوقت  21واش ٔ�عباد هللا اح´ا يف القرن 
ليفة فال· ٔ�رضا لست ٔ�دري ماذا؟ اليوم د¬ل إالقطاع، اdيل اكن يقطع اخل 

�س@يدي راه اك�ن الزناهة والشفافDة وطلب العروض ودفاËر التحمالت ٔ
  .وحاك¬ت وحاك¬ت وحاك¬ت

خص �كون هاذ اليش اليس ادعيدLة ٕاىل عندمك يش ÉاSة امسح ليا، 
ٕاىل عندمك يش ÉاSة معلية، ميل fيقولوا ليا الناس Ëزادوا اRٔمثنة، ميل 

حىت واÉد ما Lارف مثن Tش Ëزادت، ٕاىل عندك يش ÉاSة جDهبا  ك�سوهلم
ليا ؤ�· كنتحمل مسؤولييت، ٕاىل اكنت يش ÉاSة مايش معقوb نوقفوها، 
وهاذ العام اRٔرايض الفالحDة اdيل اعطيناها، Rٔن نقول ليك واÉد القضية 
اليش ادعيدLة Tش تفهم، تص�ت ليا اليش ادعيدLة Tش تفهم مز¬ن 

  ك فني اك�ن املشلك؟غنقول لي
اك�ن املشلك ٕاىل اكنوا الناس مkواطئني ملصلâة معينة، هاذي ما fيناش 
عند رئ>س احلكومة، مكDناش عند احلكومة، ٕاذن اطمنئ ويطمنئ معك 

  .الشعب املغريب
راه اح´ا كنبذلوا جمهود، اRٔمور اdيل اكنت التحت ما  ،Lىل مس@توا·

ية وحضاها، الناس إالخوان راه Àاد®ش تعاجل tرسLة، مغاتعاجلش بني عش@ 
ميكن ليمك تصوروا ٔ�ن الناس fيفقدوا الصواب د¬هلم، حبال اdيل قالوا 
إالخوان، راه توقDع ينقل الناس من فقراء ٕاىل ٔ�غنياء بدون Éدود، توقDع 
واÉد، fيفاش هاذ اليش هذا؟ fيفاش ابغييت اليوم جيي ويتقى معاك هللا؟ 

د¬ل املرات،  10ومييش dلحج، اdيل جح راه يد�ر ذيك اليش وجيمع راسو 
�· راه Lارف ٔ�ش كنقول وLارف Lىل من كهنرض، وهذاك اdيل fيوقع "ٔ 

واRٓخر لكهم ميش@يو dلحج وت>سâاب لو راه ٕاىل مىش dلحج راه Àادي حيل 
  .املشلك

القضية د¬ل السكن الصفDحي راه اكن fيوقع فDه البيع والرشاء يف 
·�هاد اليش كنقولوا لمك ميل وليت ·ئب �رملاين  املؤسسات د¬ل السلطة، ٔ

وال تيجيوو عندي الناس وتيحكDوه يل م_ارشة، وليين هاد اليش ال يتغري 
لكه يف حلظة واÉدة، اليوم اك�ن روح Sديدة، اك�ن ق´اLات Sديدة، اك�ن 
قرارات Sديدة، اك�ن حكومة Sديدة، ولكهنا ال äس@تطيع ٔ�ن حتل لك يشء 

  .يف س@نة واÉدة، ولكن اليوم لك واÉد �اصو ®ساLد يف حلظة واÉدة، وال
هكkار اdيل  700فB خيص اRٔرايض الفالحDة اسرتجعنا هذا العام 

مواÄهيا موفاوش Tلرشوط د¬هلم، من إالشاكليات اdيل مطروÉة عند· ما 
عطينا ااملناطق الصناعية اdيل  Les zones industrielles®سمى ب  
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و معامل و®شغلوها احkفظوا هبا Tش يد�رو هبا dلناس اRٔرايض Tش يب�Dو 
La spéculation ،و ب}ٓخر� Àles zonesادي نلقاو لها Éل ب}ٔي وSه ٔ

industrielles  يل غنتجو غتكون عندهاdيعين املناطق الصناعية ا
رشوط ك�سمح TالسرتSاع د¬لها بطريقة ٔ�وتوماتيكDة يف Éاb ما ٕاذا يعين 

  .ها يف وقت حمددٔ��ل الناس Tلرشوط اليت ٔ��ذو 
ح´ا واÉد القضية اT االسكن iقkصادي ذاك اليش اdيل قليت، د

Rٔس@تاذ، من ٔ�صعب اRٔمور هو ٔ�نك Ëرجع dلملفات القدمية، سري ذ¯ ا
À Tري ٕاذا قدر· ما تبقى ما بني ٔ�يدينا من اح´ا داالساLات fيف Àد�ر لها، 

ت فDه ملفات والسكن iقkصادي، السكن إالقkصادي حىت هو وقع
حاك¬ت وحاك¬ت وٕاشاكليات، Rٔنه مع اRٔسف الشديد اكن واÉد الوقت 
بعض الناس fيتصورا بيل هام فوق القانون وعندمه اdيل fيحمهيم، وتيقولوا 

  .Vم Àري حصيح، Àري fيتومهوا
�ا �كون Àري مسموح به، االيوم ما بقاش هاذ ال�م مسموح به، و 

تواSه املفسد�ن  ،هتا ٔ�هنا تواSه الفساداحلكومة اليوم مسؤوb ومن مسؤوليا
وتواSه اdيل تيحمي الفساد، جبميع الوجوه املمك´ة يف ٕاطار القانون، ولكن 
هاد اليش هذا بطبيعة احلال �اص التعاون �اص اdيل جيي Rٔنه الناس 
تيجيبوا تيقولوا الشائعات، الشائعات تيقولها ولكن ميل كتطلب من يش 

كتب يل رساb موقعة مkيبغ>ش Àري  قول "واÉد تتقول ت>س@يفط ¯ تت
  .يوقعها مkيبغ>ش، ٕاوا fيفاش Àادي د�ر هتدر مع من Àادي هتدر

ح´ا اT وامحلد T 6يق اخلري والربكة راه افٕاىل Àري هاد اليش اdيل بقى د
  .Àادي منش@يوو فDه

والقضية د¬ل املÏ الغابوي اRٔخ الكرمي فB خيص املناطق د¬لمك ما 
 t هنا توقعت ويه معمرها توقعش�سمييت اكن خط}ٔ 'زلوا واÉد الوثيقة وقالوا ٔ

توقعت، ما معرها Sات لعندي اكن هذا ٔ�سلوب fيعتربوا ب}ٔنه مايش 
هذيك Ëراجعت هذيك الوثيقة ووقف´ا ذاك اليش حىت ÷شوفوا  ،مشلك

�ش@نو هو املشلكٔ.  
واليين Lاود 7ين حىت الساكنة �اصها Ëكون مkفهمة، ٕاىل اكنت 

فد مهنا ولكن افد من واÉد اRٔرض �الل عقود ٔ�و �الل قرون ك�س@تك�س@ت
متلكها واBوb ما غتحرéاش من iس@تفادة مهنا، ٕاىل اكنت ك ماËكون  بال

د¬لها راه د¬لها، ال واش بغيت>ين نوقع Lىل يش ÉاSة راه خص تعرف ميل 
م، وصلت ñيك رئاسة احلكومة ؤ�· كنوقع وكنطلب هللا خترج العاق_ة tسال

  .�اصك تعرفها
ولكن راه اBوb كمتىش  ..مايش يف اBنيا يف اBنيا ويف اRٓخرة، Rٔن

 600حبال هكذا، الزنع د¬ل امللكDة يشء رضوري، وTملناس@بة اRٔس@تاذة 
لتصفDة امللفات د¬ل 'زع امللكDة،  2012عطينا يف امليون د¬ل اBرمه اdيل 

اdيل تيجيبو ليا Tش نوقع Rٔنه ميل وصلت وليت ك�شوف هاذوك امللفات 
فهيم التنفDذ، وفهيم بعض اRٔش@ياء اdيل هبا Àادي متيش حملمكة النقض ٕاخل، 

، واش هذا حق؟ تيقول النقض تنقول هلم هذه Lالش Àادي متيش حملمكة

اك�ن الفلوس ٕاوا قا¯  ؟¯ حق، �لصوا عباد هللا، واش اك�ن الفلوس
   ؟Lالش بغييت ÷شدومه

املنطق هذا راه كنâاولوا نعاجلوه، Àري واÉد  اكن واÉد املنطق هذا
زبيدة، ويه غريبة، اdيل شد يش  القضية اكينة يف هاذ املغرب هذا، لال

 ·�ÉاSة ك>سكت، اdيل شد يش ÉاSة ك>سكت، مايش ت>´كر، ال، ٔ
Ëهنرض معك، ت>سكت، ال مايش ٔ�نت اRٔس@تاذة هللا هيديك، اdيل شد يش 

قول ٔ�ودي هاذ احلكومة معقوÉ ،bاSة ت>سكت حبال تيجيه عيب جتي ت
زادت يف املنح، هاذ احلكومة معقوb، يعين زادت يف املنح د¬ل التقاLد، 

bما ت>_غيوش، هاذ احلكومة معقو..   
Ïلمس�شار الس@يد ٕادر®س الرايض( ال مايش شغd هSال�م مو( ،

�نت شكون Tش تقول يل ما خترجش Lىل املوضوع؟ ال، ال ٔ�نت �ارج ٔ
Lىل القواL ،ىل اد د¬ل العملL ش تقول يل ما خترجشT نت�شكون ٔ

�· تنقول ذاك اليش اdيل ٔ ،Ïنت رئ>س اجللسة؟ مايش شغ�املوضوع؟ ٔ
  ..تنعتقد صواب، وعندي احلق حىت ي�ساىل الوقت Lاد هرض

مسح يل، ال، ٔ�سكت، Ëلكم ب}ٔدب مع رئ>س احلكومة، ود�ر ا
  .ما يش شغÏ السكوäش Lىل مفك، راه ما كتعرفش هترض، امسح يل

�نت واÉد من الناس اdيل ما �اصكش Ëكون تتâرتم يف هاذ اÄهنار، ٔ
  .هاذ اÄهنار هذا �اصك ٔ�نت äسكت، امسح يل

Ïال، مايش شغ..  

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .الس@يد رئ>س احلكومة )بع

        ::::الس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومة
امسح يل الس@يد الرئ>س، دافع عن حق د¬ل رئ>س احلكومة Tش ما 

  . واÉد®شوش Lليه حىت
  ؟مايش شغÏ، فهميت

�· رئ>س احلكومة وكهنرض يف ، ماكنكٔ�نت هنا مس�شار فقط، اÉرتم ٔ
  .احلق د¬يل، شوف مز¬ن متا، ميل ي�ساىل غنوقف

  .مايش شغÏ، مايش شغÏ، ٕاذا ولييت رئ>س اجللسة Ëلكم

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  .الس@يد الرايض �لينا ÷ش@تغلوا هللا خيليك

        ::::الس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومة
 ولييت رئ>س اجللسة Ëلكم، إال÷سان ٕاىل بغى يتلكم ®شوف ش@نو ٕاىل

  ..عندو يف القلب د¬لو وش@نو عندو يف الكرش د¬لو Lاد هيرض

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
  ..الس@يد رئ>س احلكومة هللا خيليك 'مكلوا

�رجومك، ٔ�رجومك.. �ٓليس الرايضٔ..  
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        ::::الس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومة
  . حشام÷ش م´كانقول ونعاود، وما كن�افش وما 

  .راه املغرب Lارف شكون اdيل fرشو �اوية وما �او¬ش

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
�ٓليس الرايض، هللا خيليمك..  

        ::::الس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومةالس@يد رئ>س احلكومة
ؤ�ما املرٔ�ة يف اRٔرايض الساللية، اك�ن امل�شور د¬ل وزارة اBا�لية 

   ؟صفى املشلك، فعالش ترنجعوا لهاذ املوضوع
تصفى، والت املرٔ�ة اكلرSل يف من الناحDة القانونية هاذ املشلك هذا 

إالس@تفادة من احلقوق د¬ل اRٔرايض الساللية، اك�ن هاذ اليش �ٓلس@يد 
  وز�ر اBا�لية ٔ�و ال؟

هاذي حكومة Sاءت حتاول ٔ�ن تصحح اRٔوضاع، حتاول ٔ�ن تعطي 
احلقوق، حتاول ٔ�ن تقمي العدل بني الناس، حتاول، ل>س من السهل جتاوز 

ت، وهاذ املسار يه سا%رة فDه يف ٕاطار عرشات الس@نني د¬ل إالخkالال
صالحDاهتا، يف ٕاطار الوضع الس@يايس املعروف اdيل لك يش تيعرفوا، يف 

  .ٕاطار إالfراهات احلقDقDة اليت نع>شها
  ولك´نا لن نرتاجع، والفساد واملفسدون، بطبيعة احلال البد ٔ�ن هنا¯ 

�ش�اص سوف يترضرون، يش غيترضر شوية، يش غيترضر �زاف، ٔ
اك�ن حىت يش ÉاSة Àادي Ëكون فهيا املصلâة د¬ل اpمتع من بعد ما ما 

�لينا اRٔمور ترتامك س@نوات كثرية ٔ�و عقود كثرية، وهاذيك اRٔمور Àادي 
  .تتعاجل Tٕرضاء امجليع

البد ٔ�ن اRٔمور س@ت�_دل، البد ٔ�ن اRٔمور س�kغري، ؤ�قول لمك، هذا 
، ٕانه اخkيار dلتارخي، هذا اñي ٔ�قو" لمك اليوم ل>س اخkيارا dلحكومة فقط

اخkيار د¬ل التارخي ومسار د¬ل ال�رشية، ومسار د�لت فDه املنطقة د¬لنا 
بقوة، وما بقاش عند· احلق نرتاجعوا فDه، الناس ا�ñن اس@تفادوا حلد اRٓن، 
�قول هلم �لك رصاÉة، مصلحتمك éام كنمت، وقد 'كون مهنم tشلك ٔ�و ٔ

  .. متر يفب}ٓخر، مصلحتمك اليوم ٔ�ن ال ÷س@ 

        ::::الس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>سالس@يد الرئ>س
ا'هتxى الوقت الس@يد رئ>س احلكومة، ثالث هنا¬، وواÉد هنا¬، ا'هتxى 

شكرا، ا'هتxى . الوقت، ثالثة يف هاذ اجليه وواÉد هنا¬ يه ٔ�ربع دقائق
  .الوقت

  . ٕاذن شكرا Lىل مسامهتمك
  . وس@تلهيا Sلسة ٔ�خرى يرتٔ�سها اRٔس@تاذ فضييل، äرشيعية

  .وشكرا جزيال ملسامهتمك
    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


