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  )2013 ماي 8( 1434 جامدى ا#ٓخرة 27 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لسرئFس اE ،اCكتور محمد الش?يخ بيد هللا: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 العارشةIقة واCق  رابعةال الساNة ابتداء من قائق، ساعتان وس?تة: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

   .بعد الزوال
ة عن أ#س?ئX املتعلقة Wلس?ياسة العامة من تقدمي أ#جوب ::::Tدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عامل

ٔ�وضاع املغاربة املقميني يف " ق_ل الس?يد رئFس احلكومة حول موضوع
  ." املهجر، بني ضامgت القانون والواقع

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

    ::::لسلسلسلساEاEاEاEاCكتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئFس اCكتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئFس اCكتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئFس اCكتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئFس     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  nسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،
  الس?يد الوز�ر،

  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اCس?تور، خيصص  100من الفصل  الثالثةمعال بuٔحاكم الفقرة 
لتقدمي أ#جوبة Nىل أ#س?ئX املتعلقة Wلس?ياسة العامة اEلس هذه اجللسة 

ٔ�وضاع املغاربة املقميني يف "من ق_ل الس?يد رئFس احلكومة حول موضوع 
  ". املهجر، بني ضامgت القانون والواقع

ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ذ�ر س?ياد�مك ٔ�ن هذه يه اجللسة السابعة ؤ�ن املسا~ة 
ت�س?يق بني املك�ب ورؤساء الزم�ية اخلاصة �لك Tانب قد مت نقشها بعد 

الفرق الربملانية من �ة، وبني املك�ب والس?يد رئFس احلكومة من �ة 
  . ٔ�خرى

وقد وافق السادة رؤساء الفرق الربملانية Nىل ٔ�ن نعمل حسب احلصص 
فربا�ر املاضية، وا�ي يه نتاج  12ش?تغلنا Nىل ضوهئا يف Tلسة االيت 

�ة واملك�ب، واملك�ب والس?يد  نقاشات طويX بني الفرق الربملانية من
رئFس احلكومة من �ة ٔ�خرى، وقد، طبعا، وقعت فهيا تنازالت من بعض 
الفرق الربملانية لفرق ٔ�خرى وكذ  من الس?يد رئFس احلكومة ٕاىل مجموNة 

  .�رملانية حمرتمة
  .¤رشع ا#ٓن يف معاجلة هذا احملور، واللكمة ٔ#ول م�د¡ل من املعارضة

ٔ�ن يطرح سؤالها عضو وا~د، الس?يد املس�شار  املعارضة اتفقت Nىل
  .احملرتم

        ::::املس�شار الس?يد املعطى بنقدوراملس�شار الس?يد املعطى بنقدوراملس�شار الس?يد املعطى بنقدوراملس�شار الس?يد املعطى بنقدور
nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني وNىل 

  .�ٓ® وحصبه ٔ�مجعني
  الس?يد الرئFس،

  الس?يد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
، 18، 17، 16دس?تور اململكة يف نصوص رصحية وواحضة لقد ٔ�كد 

Nىل ¶هµم بuٔوضاع Tالي��ا املغربية Wخلارج، ؤ�كد مما ال  176و 163، 30
يدعو جماال ¼لشك Nىل ٔ�مهية ٕارشاك هذه الرشحية الواسعة من اEمتع املغريب 

س?تفادة من جتارهبا الواسعة اليت اليت تقطن يف د½ر الغربة من T�ٔل ¶
امكهتا يف بÅان ٕاقامهتا مبختلف القارات امخلس، واليت يصل اليوم Nددها ر 

  . ماليني 5حسب الترصحيات الرمسية ٕاىل ما يناهز 
، ٔ�قر برضورة بلورة 2012غشت  20كام ٔ�ن اخلطاب املليك يف 

 Xبضامن حقوق املواطنني واملواطنة الاكم XIكف Xديدة وشامT م�ظومة
املقمية Wخلارج، وحامية حقوقهم الس?ياس?ية والسوس?يو  ٔ#فراد اجلالية املغربية

ٕاق�صادية والثقافIة بuٔرض املهجر، مع احلفاظ Nىل متتني العالقات اليت 
�ربطها هؤالء املواطنني بوطهنم أ#صيل واملسامهة يف التمنية املس?تدامة يف 

  .بÅمه املغرب وتقدمه
لية املغربية لقد س?بق لنا يف م�اس?بات Nديدة ٔ�ن طرح�ا موضوع اجلا

سواء من حIث ٔ�وضاعها ¶جµعية يف بÅان إالقامة ٔ�و Tانب �رس?يخ 
ٕارتباطهم ببÅاهنم أ#صلية واملسامهة يف �منيهتا، ٔ�و من حIث  ٕارشاÖها يف 
احلياة الس?ياس?ية ¼لوطن أ#م، ٔ�و فØ خيص العناية الالزمة الواجب Nىل 

لتواصل املس?متر مع املغاربة احلكومة التعامل هبا مع خمتلف قضا½ الهجرة وا
  .املقميني Wخلارج، مما ميكهنم من حقوقهم اCس?تورية اكمÛ Xري م�قوصة

  الس?يد رئFس احلكومة،
تعلمون جIدا ٔ�ن أ#وضاع ¶ق�صادية و¶جµعية الصعبة اليت تعFشها 
هذه اجلالية اليت تطالب من احلكومة ¶هµم nشؤوهنا وÞسهيل ٕادما�ا يف 

املغريب من ¡الل مشاركهتا الفعلية يف اكفة املؤسسات اCس?تورية اEمتع 
والعمومIة الوطنية، فهâي ٕاىل ~د اليوم الزالت تعاين العديد من املشالك 
اليت حتتاج ٕاىل ~لول اس?تعåالية، وختىش Nىل ٔ�وضاعها يف د½ر املهجر، 

 . خصوصا ٔ�مام تنايم ~دة أ#زمة يف القارة أ#وربية
ق التعامل معها �وهنا Tالية مغربية مرتبطة ارتباطا ٔ�ضف ٕاىل ذ  م�ط

وطيدا ومقدسا ببÅها، كام ٔ�هنا حتتاج ٕاىل الكéري من ال�شجيع حىت �متكن 
من ¶س�êر يف بÅها أ#صيل و¶س?تفادة من جتارهبا اليت رامكهتا يف دول 
إالقامة وٕادما�ا يف إالNالم العمويم، والعمل nشلك مس?تعåل تفاد½ 

لك املنéíقة عن الزواج اìتلط، ٕاضافة ٕاىل اëزNا�ا من تعدد املساطر ¼لمشا
إالدارية وتعقIدها وتفيش ظاهرة الرشوة، أ#مر ا�ي يعوق مشاركهتا يف 

  . التمنية Wملغرب
  الس?يد رئFس احلكومة،
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مبناس?بة هذه اجللسة اCس?تورية الشهرية اليت نعتربها ٔ�~د املاكسب 
تور، فٕاننا يف فرق املعارضة ويف ٕاطار املقاربة املهمة اليت Tاء هبا اCس? 

 ðشلك فعيل ملعاجلة خمتلف م�اn متىن ٔ�ن تعمل هبا احلكومةë ال�شار�ية اليت
التدبري العمويم، مبا فهيا ٕاNداد الس?ياسات العمومIة ولتحسني ٔ�وضاع مغاربة 

ة العامل وٕادما�ا يف خمتلف أ#وراش الكربى الوطنية ¶ق�صادية و¶جµعي
  .والس?ياس?ية

�ا ¤سائلمك، الس?يد رئFس احلكومة، عن التدابري وإالجراءات اليت 
  :اختذمتوها من T�ٔل

إالرساع يف تزنيل الرتسانة القانونية املرتبطة بفصول اCس?تور من   - 1
T�ٔل حتقIق املواطنة الاكمN ،Xرب إالرشاك الفعيل لهذه الرشحية يف 

  العمل الس?يايس الوطين؛
�كون م�اس?بة حلوار وطين س?نوي úشارك فIه  ¡لق �ٓليات Tديدة  - 2

  امجليع ملعاجلة م�ابعة اكفة القضا½ العالقة؛
إالرساع يف توس?يع معل اكفة املتد¡لني يف Þس?يري شؤون اجلالية   - 3

Wخلارج، حىت ال يبقى معل هذه املؤسسات مش��ا وجمزء تضيع معه 
  خمتلف اجلهود ٔ�و قد تتضارب يف بعض أ#حIان؛

مليار  23من  99ت مغاربة العامل اليت ارتفعت م�ذ س?نة �مثني حتويال  - 4
مليار درمه ~اليا، والعمل Nىل توس?يعها من ¡الل  58درمه ٕاىل 

ٕاجياد ~ل لاكفة املعيقات اليت الزالت Tامثة Nىل اس�êر اكفة 
  ٕاماكنيات Tالي��ا رمغ ٕا�راهات أ#زمة؛

لية حول الرفع يف اجتاه ٕاNادة النظر يف مضمون االتفاقIات اCو   - 5
مبا خيدم مصل�ة ٔ�بنائنا يف اخلارج،  ،الضامن ¶جµعي يف ظل أ#زمة

Nلام ٔ�هنم سامهوا وnشلك وافر يف بناء اCول وٕامناهئا طيX مدة ٕاقامهتم، 
اتفاقIات دولية، Nىل  N5لام ٔ�ن املغرب مل يوقع حلد ا#ٓن ٕاال Nىل 

يضات سIíل املثال ال احلرص، قضية ختصيص معاشات أ#رامل وتعو 
فقها نقاش معويم وطين ودويل واسع اTالياتنا هبولندا، واليت ر 

  اس?تدعى جلوء امجلعيات املهمتة nشؤون اجلالية ٕاىل احملامك؛ 
إالرساع يف ٕاNادة النظر يف ال�رشيع املرتبط بقانون أ#رسة من T�ٔل   - 6

تفادي ازدواجIة أ#حاكم القضائية والنفقة، وجتديد خمتلف االتفاقIات 
  ة املرتبطة Wملوضوع؛ القضائي

ٕاNادة النظر يف اEلس أ#Nىل ¼لåالية املقمية Wخلارج، ويف هيلكة   - 7
اEلس إالداري ملؤسسة احلسن الثاين ¼لمغاربة املقميني Wخلارج، Nلام 

  ٔ�ن هذا اEلس إالداري مل جيمتع م�ذ مدة؛
Þشجيع اجليل الثالث والرابع Nىل العودة من ¡الل �رامج ¡اصة   - 8

  دفهم م_ارشة؛Þس?هت
ٕارساء س?ياس?ية معومIة م�دجمة وم�سجمة لتحقIق ¶لتقائية بني لك   - 9

املتد¡لني يف تدبري شؤون املغاربة املقميني Wخلارج Nىل لك 
املس?تو½ت وخمتلف أ#صعدة اCي�Iة والثقافIة وإالدارية و¶جµعية 

Wو¶ق�صادية، فضال عن تعز�ز مشاركهتم يف احلياة الوطنية، جتاو 
مع التطلعات املرشوNة ¼لمغاربة املقميني يف اخلارج، وتنفIذا ملا تعهدمت 

 . به، الس?يد رئFس احلكومة، يف �رgجممك احلكويم
  وتق_لوا فائق التقد�ر و¶~رتام

 .عن فرق أ#Ûلبية
  .والسالم

        ::::رئFسرئFسرئFسرئFسالالالالالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئFس احملرتم

        ::::املس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدور
  .ملعارضة، املعارضةاملعارضة، ا

        ::::الس?يد رئFس اEلسالس?يد رئFس اEلسالس?يد رئFس اEلسالس?يد رئFس اEلس
شكرا ¼لس?يد الرئFس احملرتم، اللكمة ا#ٓن ¼لفريق ¶س?تقاليل لطرح 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا¼لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا¼لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا¼لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا¼لبار
  الس?يد الرئFس،

  الس?يد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  أ#خوات املس�شارات،
  ٕاخواين املس�شارون،

ٔ�ن دور اجلالية املغربية يف اخلارج دور �م الس?يد الرئFس، يف احلقIقة 
Tدا من حIث اجلانب ¶ق�صادي واجلانب ¶جµعي ا�ي هتمت به ٔ�و 

  . تذره هذه الف�ة من اEمتع
وقد اهمت املغرب م�ذ البداية هبذه الف�ة من املغاربة، نظرا ملا لها من وقع 

. يا~ة، من اق�صاداجµعي �بري ٔ#هنا، ٔ�وال، �روج ¼لس?ياسة املغربية من س? 
6نيا، ٔ#هنا تعترب سفريا ٔ�و سفراء، لك فرد مغريب يف املهجر يعترب سفريا 
لبالده يف قضيته الوطنية، ¡اصة فهاذ الظروف ا¼يل كنعFشوها، ا¼يل 

  .�يعFشها املغرب يف �اكلب اخلصوم حول و~دته الرتابية
  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،

وأ#مهية القصوى اليت تلعهبا Tالي��ا يف  قد ال خيفى Nليمك هذا اجلانب،
اخلارج، Ûري ٔ�هنا اليوم ٔ�صبحت معرضة لالضطهاد، ¼لحقرة، ¼لمuٓيس، ٔ�ي 
لك أ#زمات ¶ق�صادية اليت Tاءت هبا أ#زمة ¶ق�صادية يف دول العامل 
ٔ�صبحت Þسقط Nىل املغاربة دون شفقة ٔ�و رمحة، gهيك عن ال�رسWت 

م املغريب ا�ي يعترب جزء ال يتجزٔ� من �بدg، اليت ٔ�صبحت تنخر هذا اجلس
من قلوبنا، حنن املغاربة، جزء وا~د، س?Ø ونعمل ٔ�ن املغرب ي�سع مجليع 

يف اCا¡ل ٔ�و يف اخلارج، اليوم رمغ  هئٔ�بنااملغرب مس?تعد خلدمة  ه،ئٔ�بنا
اEهودات اليت تبذلها احلكومات السابقة واحلكومة احلالية كذ  يف Þسهيل 
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يف ¡لق وزارة ¡اصة Wجلالية املغربية يف اخلارج، ما زلنا نالحظ  العبور،
بعض ¶س?تخفاف يف تعاملنا مع هذه الف�ة، ف_حمك ٔ�ن اCس?تور اجلديد يف 

لكها فصول تلح Nىل رضورة  18و 17و 16مواده املتعددة، ¡اصة الفصل 
�صاص ¶هµم الك_ري هبذه الف�ة نظرا لفعاليهتا ولوقعها دا¡ل اEمتع، ام 

  . البطا� والرواج ¶ق�صادي ا�ي تدره س?نو½ Nىل املغرب
Ûري ٔ�ننا اليوم، الس?يد رئFس احلكومة احملرتم، نالحظ ٔ�ن هناك 

  :اس?تخفاف يف تعاملنا مع هذه الف�ة
ٔ�وال عند قدو�م ¼لمغرب الزالوا يعاملون Wس?تخفاف من حIث ظاهرة 

ت راحهتم Wملغرب، بذل ٔ�ن الرشوة، ظاهرة املشالك اليت يعانون مهنا يف وق
 ؛úس�مثروا، ٔ�صبحوا يتخوفون ومعرضون لالضطهاد

6نيا، ومه يف بÅ املهجر، التيارات اCي�Iة البد من تuٔطري ديين حممك 
خش?ية Þرسب الطرق اليت ال ق_ل ¼لمغاربة هبا وال ق_ل لٕالسالم هبا ٔ�يضا، 

  ؛اهذه الطرق اليت ٔ�صبحت حتاك ضدمه واملاكئد اليت يصابون هب
6لثا، مشلك �ٓخر وهو مشلك التعلمي، التعلمي ٔ#جIاهلم، حبيث ٔ�ن ا#ٓن 
املغريب يف ٔ�وروW ال يتقن العربية، مع أ#زمة ¶ق�صادية ٔ�صبحت ظاهرة 

�يف لٔ�رس املغربية اليت تقطن Wخلارج ٔ�ن تuٔيت بف�ات ٔ��بادها ٔ�ن خطرية، 
  .ربية¼لمغرب حىت يتابعون دراس?هتم ٔ�و يتعلمون ثقافهتم املغ

  .كذ  انعدام اìاطب وÞشعب اìاطب يف هذه اجلالية
ما يه  ؟الس?يد رئFس احلكومة احملرتم، ماذا س�سمع من عندمك ،ٕاذن

¶جهتادات اليت تولوهنا لهذه الف�ة من عناية ¡اصة، نظرا ٔ#مهيهتا يف الوقت 
  الراهن؟

  .وشكرا

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا، اللكمة ا#ٓن ¼لفريق احلريك

        ::::شار الس?يد عبد اشار الس?يد عبد اشار الس?يد عبد اشار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس?يد رئFس احلكومة احملرتم، ال خيفى Nليمك اCور ا�ي تلعبه اجلالية 

امX املغربية املقمية Wخلارج من حIث املسامهة يف التمنية ¶ق�صادية الش
gببالد .  

ورمغ ٔ�ن الربgمج احلكويم الزتم جبعل املواطنني املغاربة املقميني ببالد 
املهجر يف صلب ٔ�ولو½ت الس?ياسة احلكومIة، من ¡الل اCفاع عن 
حقوقهم وحامية مصاحلهم وحتسني اخلدمات إالدارية، فٕاننا اليوم، الس?يد 

ملهجر مه يف ٔ�مس احلاTة رئFس احلكومة احملرتم، نؤكد ٔ�ن ٔ�بناء بالدg يف ا
ٕاىل ¶هµم بuٔوضاعهم ومعاجلة مشالكهم اليت تفامقت مع أ#زمة اليت 

اج�احت ٔ�وروW، وNدم ¶كتفاء، ونؤكد Nىل هذا الس?يد رئFس احلكومة 
  .احملرتم، Wملقاربة املومسية اليت تتåىل يف مومس العبور

ائلتمك Nىل وبناءا Nىل هذا، الس?يد رئFس احلكومة احملرتم، نود مس
  :الشلك التايل

ٔ�وال، ما يه التدابري اليت اختذمتوها من T�ٔل حتسني ٔ�وضاع هذه 
  الرشحية من املواطنني؟

6نيا، نود معرفة ٕاسرتاتيجيتمك يف جمال دمج مغاربة العامل يف اEال 
 17و 16الس?يايس و¶نت#ايب، كام �كف" هلم اCس?تور، و¡اصة املادة 

  .18و
Fسشكرا الس?يد الرئ.  

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا، اللكمة ا#ٓن لفريق الت�الف ¶شرتايك

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد ٔ�دت أ#زمة املالية يف ٔ�وروW ٕاىل اختاذ بعض احلكومات أ#وروبية 

القرارات، مهنا ما ® تuٔثري م_ارش Nىل مواطن�Fا املقميني WلبÅان  لعدد من
أ#وروبية، نذ�ر مهنا nشلك ¡اص بعض القرارات اEحفة يف حق Tالي��ا 

  . يف هولندا
كام ٕان مواطن�Fا Wس?بانيا ثuٔ%روا nشلك ملموس Wٔ#زمة اليت تعFشها 

عض القرارات اليت اس?بانيا، وقد بدٔ�ت احلكومة ¶س?بانية يف التفكري يف ب
ا نتخوف ٔ�ن ييل ذ  قرارات ٕاج_ارية قد متس نمازالت اخ�يارية، لك� 

 ٕW ا�Fان أ#وروبيةمصاحل مواطنÅريها من البÛس?بانيا، و.  
وٕاذا اكن لهذه أ#وضاع ثuٔثري Nىل حIاة مواطن�Fا املقميني Wخلارج، ومن 

 Nىل اق�صادg الواجب Nىل بgÅ حامية حقوق مواطنهيا، فٕان لها كذ  ثuٔثري
الوطين Wلنظر ٕاىل ٔ�مهية حتويالت مواطن�Fا املقميني Wخلارج يف احلياة 

  . ¶ق�صادية والوطنية
�  ¤سائلمك، الس?يد رئFس احلكومة، عن تفاNل احلكومة من ¡الل 
قطاNاهتا املعنية مع هذه أ#وضاع واملبادرات اليت اختذمتوها محلاية حقوق 

وW، مبا فIه مصل�ة مواطن�Fا ومصل�ة اق�صادg مواطن�Fا املقميني بuٔور
  . الوطين

  .وشكرا الس?يد الرئFس

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا، اللكمة ا#ٓن EموNة ¶حتاد املغريب ¼لشغل
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            ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد بنطلاملس�شار الس?يد ٔ�محد بنطلاملس�شار الس?يد ٔ�محد بنطلاملس�شار الس?يد ٔ�محد بنطل����ةةةة
  .شكرا الس?يد الرئFس

  . الس?يد رئFس احلكومة
  .السادة الوزراء

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
Fشه العامل من حتوالت ؤ�زمات اق�صادية ومالية جعل العديد ٕان ما يع 

من اCول أ#وروبية والعديد من دول العامل أ#خرى تعFش ٔ�زمات مالية نتج 
اجµعية، Þس?بíت يف فقدان العديد من املهاجر�ن لعملهم جراء  اعهنا ٔ�رضار 

تداعيات هذه أ#زمة، حIث مت Þرسحي العامل وخصوصا �اجرينا ودفعهم 
  . ٕاىل مغادرة دول ¶س?تق_ال حنو بÅاهنم أ#صلية

نصار ومليلية إان معاgة املهاجر�ن املغاربة ا¼��ن ميرون Nرب معرب بين 
احملتX ٔ�حضت ومصة Nار Nىل ج_ني اCو� املغربية، نظرا ملا úشوهبا من 

  . خروقات واخ�الالت يف التعامل والتåاوب مع ٔ�بناء هذا الوطن
اليت تعترب معلية حIوية وهامة ¼لغاية، Wلنظر ملسامههتا  ٕان معلية العبور

يف ال�س?يج ¶ق�صادي الوطين ومصدر ٔ�سايس ¼لعمX الصعبة ورافد من 
روافد ¶س�êر، تف�قر ٕاىل احلس إال¤ساين واملهين املتعارف Nليه دوليا، 

ة حبيث يتعني Nىل احلكومة املغربية التجند �لك حزم و¶لزتام �روح املواطن
واس?تحضار الثقة اليت حظيت هبا من طرف الشعب املغريب Nامة، ومن 

  .طرف هؤالء العامل املهاجر�ن ¡اصة
ٕان ما ذ�رgه �ٓنفا لFس *ما Nىل عواهنه وٕامنا واقعا معاشا وملموسا، 
فكIف يعقل ٔ�ن ëرى ٔ�طفاال وش?يو¡ا يلتوون من طول ¶نتظار وشدة 

غشت، ز½دة Nىل العطش حتت ٔ�شعة الشمس يف شهر يوليوز و 
¶س?تفزازات والالم_االة اليت يتعرضون لها من طرف اجلهات املسؤو�، 
والتضييق Nىل العا�ر�ن بتخصيص طريق وا~د ¼لمرور، Nلام ٔ�ن هناك ٔ�ربعة 
م�افذ هي+ت يف ٕاطار �رgمج التuٔهيل، حىت ٔ�ن Û�ٔلهبم يندمون ٔ�حIاN gىل 

  .اليوم ا�ي فكروا فIه Wلعودة ٕاىل ارض الوطن
¤سائلمك، الس?يد الوز�ر، من هذا املنطلق عن س?ياسة احلكومة يف 
موا�ة ملف مغاربة العامل سواء ما يتعلق حبل مشالك هؤالء املغاربة يف 
بÅان ¶س?تق_ال، مشلك التعويضات العائلية، التقاNد وÛريها من املشالك 

لشغل أ#خرى، وكذا �ٓفاق املغاربة العائد�ن ٕاىل بÅمه يف ظل البحث عن ا
  . ٔ�و جمال ¶س�êر

  .شكرا 

  ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
شكرا املس�شار احملرتم، اللكمة ا#ٓن EموNة ¶حتاد الوطين ¼لشغل 

  .Wملغرب

        ::::الس?يد املس�شار عبد هللا عطاشالس?يد املس�شار عبد هللا عطاشالس?يد املس�شار عبد هللا عطاشالس?يد املس�شار عبد هللا عطاش
 .nسم هللا

  الس?يد الرئFس،
  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،

عن بعض  يف ظل التطورات ¶ق�صادية و¶جµعية العاملية والرتاجع
املك�س?بات كام ~دث ¼لعامل هبولندا يف اخلارج، وحيدث كذ  ¼لبعض 

  .أ#خر
¤سائلمك، الس?يد رئFس احلكومة، ما يه ¶سرتاجتيات واìططات 
املطلوبة ¼لهنوض بقضية املهاجرات واملهاجر�ن املغاربة املقميني Wخلارج، 

  ب املرشوNة؟حفاظا Nىل املك�س?بات وتعز�زها وحتقIقا ملزيد من املطال
  .والسالم Nليمك

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
شكرا، اللكمة ا#ٓن ¼لس?يد رئFس احلكومة لٕالTابة Nىل ٔ�س?ئX ممثيل 

  .الفرق واEموNات الربملانية

        ::::كريان، رئFس احلكومةكريان، رئFس احلكومةكريان، رئFس احلكومةكريان، رئFس احلكومة    �ن�ن�ن�نااااالس?يد عبد إال® الس?يد عبد إال® الس?يد عبد إال® الس?يد عبد إال® 
  . nسم هللا الرمحن الرحمي

  .هامحلد -، والصالة والسالم Nىل رسول هللا و�ٓ® وحصبه ومن و¶
  الس?يد الرئFس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ٕاخويت الكرام،

امسحوا يل ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر إالخوة املس�شار�ن Nىل هذا السؤال، ا�ي 
سFسمح لنا Wلتداول يف هذا املوضوع املهم Wل�س?بة لنا مجيعا وا�ي هيم 

  .عاملجزءا من ساكن��ا وٕاخواننا املغاربة املقميني يف اخلارج ٔ�و مغاربة ال
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد هلم ٔ�نه Wل�س?بة ¼لحكومة، وقد ٔ�لف ٔ�ن 
يقال يف م�طق�ا الس?يايس، ٔ�ن هنا  اهµم Wٕخواننا املقميني Wخلارج نظرا 

  .ٔ#مهيهتم ¶ق�صادية
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد هلم ٔ�ن هذا أ#مر Nىل أ#قل Wل�س?بة ¼لحكومة، ولكن 

nشعور اكفة املغاربة، ٔ�ن ٕاخواننا ٔ�عز  يف هذا املنطق ٔ�حتدثٔ�عتقد ٔ�نين 
�كéري من ٔ�ن �كون Nالق�نا معهم جمرد Nالقة اق�صادية ٔ�و ٔ�ن �كون ٔ�مهيهتم 
Wل�س?بة ٕالينا يه فú Øسامهون فIه يف اق�صاد الوطن، ٔ�و ما يوصلونه 
ٔ#رسمه، مه ٕاخواننا وهو ٔ�بناؤg، وي��ظم Nالق�نا هبم الشعور حنومه هبذه 

، والشعور بواجب احلرص Nىل القIام Wلواجب ميالرحية املسؤولية، مسؤول 
  .حنومه

مفا ي��ظرونه م�ا هو واج_ات Nلينا، سواء اكنت مهنم مسامهة اق�صادية 
اليت  ميNالقات الرحٔ�و مل �كن، كذ  ٔ�عتقد ٔ�ن ا�ي هيمهم، Wٕالضافة ٕاىل 

هلم نت�دث عهنا، واليت يه م�باد�، ٔ�عتقد ٔ�هنم �ريدون من وطهنم ٔ�ن يFرس 
~اجIاهتم، ؤ�ن احلكومة تعتقد ٔ�ن من مسؤوليهتا متتني العالقات معهم، 

  .ومتتني التواصل معهم
بطبيعة احلال، البد ٔ�ن ال ن�ىس اCور ¶ق�صادي ا�ي يقومون به 
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وا�ي هو �م Tدا كام س��طرق � ، وكذا اCور إالشعاعي يف متثيل 
من T�ٔل ذ  فٕان اكفة وطهنم واCفاع عن مصاحله وو~دته الرتابية، و 

اجلهود اليت نبذلها حلل مشالكهم يه من القIام Wلواجب حنو Nدد من 
�Fامواطن.  

ٕاخواين امسحوا، ٔ�ن ٔ�بدٔ� Wٕعطا1مك بعض املعلومات املتعلقة Wٕخواننا 
  :املقميني Wخلارج

 4.5ل 1998مليون س?نة  1.7ٔ�وال، ارتفع Nدد هؤالء إالخوة من 
تت�دث عن ما يقارب مخسة ماليني من  مليون ~اليا، وهنا  ٔ�رقام

مهنا س?هنم  %70املغاربة املقميني ¡ارج الوطن، وهذه اجلالية يه Tالية شابة 
س?نة، وٕان اكن من اجليل أ#ول ا#ٓن عرشات ا#ٓالف بدٔ�ووا  45ٔ�قل من 

  . حيالون Nىل التقاNد
مهنم تتوزع  %80وهذه اجلالية توTد يف القارات امخلس، وٕان اكنت 

مهنم موجود�ن يف ٔ�ورW ،Wخلصوص يف  %80 اCول أ#وربية، يعين Nىل
فر¤سا وٕاس?بانيا وٕايطاليا وبلجياك وهولندا ؤ�ملانيا، وكذ  هذه اجلالية يه 
موزNة Wل�ساوي تقريبا بني ا��ور وإالgث Wعتبار ٔ�ن التجمع العائيل بدٔ� 

  . مث املرٔ�ة ال�ش?يطة هاجرت كذ  74م�ذ س?نة 
ثل Wلقدرة الك_رية Nىل ¶ندماج يف اEمتعات اليت وهذه اجلالية �مت 

تذهب ٕا5هيا، وكذ  الوصول يف هذا ¶ندماج ٕاىل مراتب ا5متثيل 
الس?يايس، مفهنم نواب �رملانيون ومس�شارون ورؤساء يعين بÅ½ت وكذ  

  . بعض الوزراء
كام ٔ�ن هذه اجلالية مل تبقى كام اكنت من ق_ل مق�رصة CWرTة أ#وىل 

مهنم ا¼يل عندمه يعين دبلومات ك�ساوي  %17اليد العامX، بل هناك  Nىل
، طبعا هنا  ف�ات من هذه اجلالية من هؤالء إالخوة املغاربة +�5اكلور½ 

املقميني Wخلارج تعFش ٔ�وضاNا هشة nسíب ٔ�ش?ياء كثرية، من بFهنا أ#زمة 
  . ¶ق�صادية اليت مير مهنا الغرب معوما

ة البد ٔ�ن نن�_ه ٔ�هنا مل تبقى يف مس?توى اجليل أ#ول، وكام ٔ�ن هذه اجلالي
اك�ن داW اجليل تبارك هللا د½ل أ#والد، ود½ل أ#حفاد ا¼يل ٔ�صبحت 

مهنم عندمه �Tس?ية 6نية،  %44عندمه ٕانتظارات ٔ�خرى يعين من بÅمه و
  . ومع ذ  مل يفقدوا ٔ�و مل يقطعوا Nالقهتم بوطهنم

 20لمغاربة املقميني Wخلارج انتقلت من كام ٔ�ن املسامهة ¶ق�صادية ¼
مليار د½ل درمه هذه الس?نة، وهو  56ٕاىل  1990مليار د½ل اCرمه س?نة 

 130من الناجت اCا¡يل اخلام وúسامهون يف الودائع البنكIة ب %7ما ميثل 
نقطة، وهو ما  3.4مليار درمه، وهذا úسامه يف ختفIض ¤س?بة الفقر ب

  .مليون من الساكنة يعادل رفع الفقر عن حوايل
، ب8F %41كام ٔ�ن اس�êراهتم توTد Wلعقار CWرTة أ#وىل، حوايل 

لهذه ¶س�êرات، مما يدل Nىل ٔ�ننا  %14املشاريع املنتåة ال Þس?تقطب ٕاال 
  .يف ~اTة ٕاىل ٔ�ن ¤شجع هذا ¶س�êر

، وëريد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اجلالية املغربية حظيت Wس?مترار �رNاية ملكIة ممتزية

ٕاذ ال �اكد خيلو ٔ�ي خطاب جلال� امل: من ٕاشارة ٔ�و توصية ٔ�و ٕاشادة هبذه 
  .الف�ة من ٔ�بناء املغرب العز�زة Nىل قلوبنا

ولهذا فهذا اEال وهذا امللف جيب ٔ�ن ي��اول بعيدا عن ٔ�ية مزايدات 
س?ياس?ية ٔ�و ٕاديولوجIة جيب ٔ�ن ëكون مجيعا صو; وا~دا يف مساندة 

  .  هبم حىت تبقى الصورة مو~دة دا¡ليا و¡ارجIإاخواننا والقIام بواج
وقد ٔ�عطى اCس?تور ٔ�مهية �برية لهذا الصنف من املواطنني يف الفصل 

  . ، كام ٔ�ن الربgمج احلكويم ٔ�عطاه ٔ�مهية كذ 163و 30و 18و 17و 16
وكام ٔ�ن قوانني مدونة أ#رسة ومدونة الشغل ومدونة امجلارك واحلا� 

وهذا يدل . ها اهمتت خبصوصية هذه الف�ة من املغاربةاملدنية و¶نت#اWت لك 
Nىل ٔ�ن املغرب Öلك وبصفة Nامة ودامئة يعترب ٔ�نه ٔ�عطى ضامgت قانونية 

  .وواقعية واNرتاف رصحي بuٔمهية ودور ٕاخواننا املغاربة املقميني Wخلارج
  الس?يد الرئFس،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
جتاه املواطنني املغاربة املقميني Wخلارج Þس��د ٕاىل ٕان الس?ياسة احلكومIة ا

ما هو مضمن يف الربgمج احلكويم وما ورد يف اخلطاب املليك السايم 
، ا�ي يعد خطاW ;رخييا رمس فIه Tال� امل: 2012غشت  20بتارخي 

معامل الس?ياسة العمومIة لتدبري شؤون مغاربة العامل، وتنفIذا لهذه الس?ياسة 
 :كومة Nىل ما ييلتعمل احل

ٔ�وال، Þسعى احلكومة يف هذا إالطار ٕاىل تطو�ر وتنويع وتوس?يع �رامج تعلمي 
ا¼لغتني العربية وأ#مازيغية والثقافة املغربية، وقد متت من T�ٔل هذا تعبئة 

  .مس?تفIدا من ٔ�بناء اجلالية 75.387معلام يؤطرون ٔ�زيد من  576
ٕادراج تعلمي ا¼لغة العربية �كéيف اجلهود Cفع حكومات دول املهجر ٕاىل 

Wٕس?بانيا مضن م�ظوماهتا الرتبوية الرمسية، وقد رشعت فر¤سا وبعض اجلهات 
  . يف دراسة إالجراءات الكفXI بتفعيل ذ 

تطو�ر وعرصنة التعلمي Ûري النظايم، هذه إالخوان ا¼يل �ميش?يو �يعرفوا 
�ح بعض هذه القضية، �يكون هنار أ#ربعاء يف العش?ية وهنار السíت تف 

املدارس وبعض املراكز ٔ#بناء إالخوان املغاربة املقميني Wخلارج، يك يتعلموا 
  . ةا¼لغة العربية وا�Cن إالساليم واملسائل اخلاصة Wلثقافة املغربي

تطو�ر وعرصنة التعلمي Ûري النظايم ا�ي Þرشف Nليه مجعيات مغاربة 
يكIة جماg، ودمع هذه العامل بتوزيع الك�ب املدرس?ية واNCامات اCيداكت 

امجلعيات ماليا، و�كو�ن مدرس?هيا ؤ�طرها وف�ح مدارس Ûري نظامIة Wملراكز 
  . الثقافIة املغربية

ٔ#بناء Tالي��ا Wخلارج، ودمع م_ادرات  ا5هتييء لتدرúس ا¼لغة أ#مازيغية
  .مجعياهتم لتعلمي ا¼لغة أ#مازيغية والثقافة املغربية

طور لتعلمي ا¼لغات والثقافة املغربية عن بعد الرشوع يف ٕاجناز �رgمج م�
¼لتالمIذ املغاربة يف اخلارج، وسFمت ٕاجناز دراسة ملعرفة اجلدوى وقIاس أ#%ر 
احلقIقي لهذا التعلمي وتفاNالته وتقاطعاته وتدا¡الته مع م�طلبات ¶ندماج 

  . ¼لمجمتعات املس?تق_X ¼لåالية املغربية
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اربة املتبعة يف هذا اEال تنíين Nىل التuٔطري ٔ�ما يف اEال اCيين، فٕان املق
اCيين وف�ح ق�وات االتصال والتعاون مع امجلعيات والهيئات الرمسية اليت 
متثل املساTد اليت úسريها مغاربة يف بالد إالقامة، انطالقا من الثوابت 
الوطنية ويف ٕاطار قوانني هذه البÅان، و¡لق رشااكت مع هذه الهيئات 

  :ريع لصاحل اجلالية املغربية يف املياد�ن التاليةٕالجناز مشا
مليون  120املسامهة يف بناء وصيانة املساTد، بتخصيص ما معد®   - 1

 درمه س?نو½؛
دمع الهيئات املغربية املسرية ¼لمساTد، حIث يوضع رهن ٕاشارهتا ٔ�مئة   - 2

 300ٕاماما، ومرشدون ووNاظ ¡الل شهر رمضان، حنو  30قارون، 
تب ومطبوNات دي�Iة و�كو�ن أ#مئة، وتنظمي ، وك 2012خشص س?نة 

 دورات �كوي�Iة ندوات Nلمية؛
أ#عياد، املقا�ر إالسالمIة، توفري  :تFسري ممارسة الشعا1ر اCي�Iة - 3

 مرشد�ن دينFني يف الثك�ات العسكرية واملس�شفIات والسجون؛
ٕاNداد م�اجه Nلمية عرصية لتدرúس ا�Cن إالساليم، مع أ#¡ذ بعني  - 4

 . خصوصيات الثقافIة و¶جµعية والرتبوية لبالد إالقامة¶عتبار 

وفØ خيص اEال الثقايف، فٕان التدابري احلكومIة �ر�كز Nىل ٕا¤شاء مراكز 
، تنظمي اجلامعات الصيفIة "دار املغرب"ثقافIة مغربية Wخلارج حتت مسمى 

Iة وا¼لغوية لفائدة ش?باب مغاربة العامل، تنظمي مقامات ثقافIة لٔ�طفال الثقاف
والش?باب، وكذا لفائدة املغاربة املس?نني، úس?تفIد مهنا ٔ�كرث من ٔ�لف طفل 
س?نو½، تنظمي جوالت مرسحIة بدول املهجر nرشاكة مع فرق مرسحIة 

  . وطنية عربية ؤ�مازيغية
مركزا ق�صليا،  56ويتوفر املغرب Nىل ش?بكة ق�صلية مكونة من حوايل 

Wٕ~داث مراكز ق�صلية Tديدة،  وتعمل احلكومة Nىل تطو�ر هذه الش?بكة
وٕاNادة النظر يف التقطيع الق�صيل و�رجمة ق�صليات م�نقX وحتسني ظروف 
¶س?تق_ال بتجهزي ش?بابيك ¶س?تق_ال بنظام تدبري ¶نتظار وفضاءات 

  . معل مف�و~ة وقاNات جمهزة ومكIفة
وقد مت حتديث نظام تدبري مجموNة من اخلدمات، �بطاقة التعريف 

واجلواز البيومرتي واحلا� املدنية ومت انطالق العمل Wلبوابة الوطنية 
Ûري ٔ�نه جيب تطو�ر هذه البوابة  www.consulat.maإاللكرتونية 

 .ل�شمل نظام املواعيد و¡دمات ٕادارية ٔ�خرى
ٔ�ما دا¡ليا، فٕان احلكومة تقوم س?نو½ ومبناس?بة معلية عبور اجلالية 

 تعبئة ¡اصة، من ¡الل ا¼لجنة الوطنية املغربية ٔ�ثناء العطX الصيفIة ب��ظمي
امللكفة Wلعبور وكذا ا¼لجنة الثنائية املشرتكة مع ٕاس?بانيا ¼لسهر Nىل حسن 
سري هذه العملية، وامجليع يعرف هذا وúشهد به، بطبيعة احلال تقع بعض 

  .املشالك كام 6�ٔر أ#خ، وهذه البد ٔ�ن نعتين هبا
عنية من T�ٔل توفري ظروف ويف هذا إالطار، تتعبuٔ لك القطاNات امل 

¶س?تق_ال، وتوTه م�اشري س?نو½ لتعبئة خمتلف إالدارات ¡الل ٔ�وقات 

رجوع اجلالية وختصيص فرق ¡اصة الس?تق_اهلم وتقدمي املعلومات 
  .وإالرشادات الالزمة وÞسهيل مuٔمور�هتا

ٕان حامية حقوق ومصاحل Tالي��ا مير بتعز�ز احلوار وتنويع �ٓليات التعاون 
التواصل مع حكومات دول إالقامة لطرح مشاÛل واهµمات و�كéيف 

مواطن�Fا Wخلارج وحامية حقوقهم ومك�س?باهتم املرشوNة، وتوس?يع مراجعة 
  . االتفاقIات الثنائية املربمة مع دول إالقامة يف جمال امحلاية ¶جµعية

وقد حرص املغرب Nىل ٕا�رام عرشات االتفاقIات الثنائية يف خمتلف 
¶جµعية، الق�صلية و¶ق�صادية ومع املنظامت اCولية  ،ت القضائيةاEاال

Nرب ¶نضامم واملصادقة Nىل Nدد من املعاهدات واملواثيق اCولية ذات 
  . الصW Xلهجرة وحامية واملهاجر�ن ؤ�فراد ٔ�رسمه

كام نعمل Nىل دفع نظرائنا بدول املهجر ٕاىل ¶~رتام التام مجليع حقوق 
ك�س?باهتا اليت تضمهنا هذه االتفاقIات، ويف مقدمهتا احلق يف Tالي��ا وم 

امحلاية ¶جµعية واحلق يف حتويل خمتلف احلقوق ¶جµعية، وندفع حنو 
توس?يعها وتطو�رها، كام هو الشuٔن Wل�س?بة لٕالNالن الس?يايس اخلاص 
بتقوية وتوس?يع الرشاكة بني املغرب و¶حتاد أ#وريب يف جمال التنقل 

جرة وأ#من، وا�ي ينص Nىل العمل Nىل احلفاظ Nىل احلقوق واله
واملك�س?بات اخلاصة Wمحلاية ¶جµعية ¼لمواطنني املغاربة ؤ�فراد ٔ�رسمه، 

  .2017-2014وسFمتخض عنه �رgمج معيل تنفIذي ¼لفرتة 
وارتباطا بذات املوضوع، مت ¡الل شهر مارس املنرصم ٕاطالق دراسة 

¶جµعية ¼لمغاربة القاطنني يف اخلارج من ¡الل لتقوية وتوس?يع امحلاية 
مراجعة وتقوية االتفاقات الثنائية املوقعة يف جمال امحلاية ¶جµعية، وتوس?يع 

مغريب - هذا إالطار لFشمل دوال Tديدة ¼لهجرة، والبحث عن بديل مغريب
من  لفائدة مواطين املهجر املقميني CWول اليت ٕاما متتنع عن توقIع هذا النوع

االتفاقIات ٔ�و اليت ال تتوفر Nىل ٔ�نظمة ¼لحامية ¶جµعية ٔ�و ال Þشمل 
  . ٔ�نظمهتا خمتلف الف�ات العامX، ¡اصة مهنم املس?تقلني

كام مت ¡الل الس?نة الفارطة توقIع اتفاقIة رشاكة مع صندوق إاليداع 
والتدبري، خبصوص متكني املتقاNد�ن املغاربة املقميني �لك من دول اخلليج 
وWيق اCول العربية من م�توج ميكهنم من ¶س?تفادة من نظام التقاNد 

  .Wملغرب
وٕاكجراء اس�_ايق يف هذا الشuٔن، فٕان احلكومة بصدد حبث ٕاماكنية 
ٕا~داث صندوق وطين ¼لتضامن وامحلاية ¶جµعية ملواطين املهجر 

  .املعوز�ن وÛري املؤم�ني
ميني Wخلارج واملوجود�ن يف ويف ٕاطار �كéيف التضامن مع املغاربة املق 

  : وضعية صعبة تعمل احلكومة Nىل

توفري اCمع ¼ل�االت ¶س?تعåالية من ¡الل صناديق اCمع  -
¶جµعي ¼لمغاربة يف وضعية اس?تغاثة ٔ�و هشاشة، احملدثة Cى Nدد 

ماليني درمه  10(�بري من السفارات وق�صليات اململكة Wخلارج 
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يش ~اTة مل �كن  -ال قدر هللا  – يف ~ا� ما ٕاذا وقعت) س?نو½
  م�تظرة؛

ٕاقرار �رامج ¼لتكو�ن ٔ�و اس?تكامل التكو�ن لتuٔهيل ش?باب مغاربة  -
اخلارج يف ~ا� بطا� لتFسري ولو�م لسوق الشغل من Tديد، ٕاما 

 ؛)ماليني درمه س?نو½ 3(بدول إالقامة ٔ�و بuٔرض الوطن 

ود س?نوية مع توس?يع نظام املساNدة القانونية والقضائية �Wٕرام عق -
 10(حمامني لتقدمي ¶س�شارات القانونية لفائدة مغاربة اخلارج 

 ؛)ماليني درمه

موا�بة الطلبة والش?باب بتوزيع ٔ�لف م��ة دراس?ية ¼لطلبة املن�در�ن  -
 ؛)مليون درمه 12(من ٔ�رس مغربية معوزة 

مساNدة أ#رس املغربية املعوزة يف بعض اCول إالفريقIة Nىل حتمل  -
 ؛)ماليني درمه 3(رس ٔ�بناهئا نفقات متد

موا�بة أ#رس املغربية الراغبة يف ¶س?تفادة من السكن ¶جµعي ٔ�و  -
ضامن السكن، وذ  يف ٕاطار االتفاق القامئ بني وزاريت اجلالية 

ٔ�رسة مغربية  50.600والسكىن ومؤسسة العمران، حIث اس?تفادت 
 من هذا املنتوج حلد ا#ٓن؛

هجر املن�در�ن من ٔ�رس مغربية �اجرة ٕارشاك املئات من ٔ�طفال امل  -
 ومعوزة يف اØìت الصيفIة بuٔرض الوطن؛

مليون  10(دمع مجعيات املغاربة Wخلارج العامX يف اEال ¶جµعي  -
  ؛)د½ل اCرمه

مليون د½ل  12(�رحIل جéامني املغاربة املعوز�ن ٕاىل ٔ�رض الوطن  -
  ؛)اCرمه

ية برتحIل املغاربة املترضر�ن من تدبري أ#زمات واحلاالت ¶س?تعåال  -
 150(�وارث طبيعية ٔ�و من اضطراWت س?ياس?ية يف بÅان إالقامة 

  ؛)مليون درمه

مساNدة ٔ�بناء املغاربة العائد�ن nشلك اضطراري ٕاىل املغرب Nىل  -
ا5متدرس وف�ح Wب ¶س?تفادة من الربامج التكوي�Iة ٔ�مام الراغبني يف 

يل ٔ�و حىت يف ٔ�سواق ٔ�خرى، ٕاNادة ٕادما�م يف سوق الشغل احمل
ويف هذا تقع يف بعض أ#حIان تواصالت بFين وبني الس?يد وز�ر 

  الرتبية الوطنية م_ارشة؛

Tدو� Þسديد اCيون العقارية لفائدة مغاربة املهجر يف وضعية هشة  -
ذ  nسíب ظروف أ#زمة Wتفاق مع ٕاىل ا��ن Nربوا عن ~اجهتم 

  .املؤسسات البنكIة

�نعة برضورة ضامن مشاركة س?ياس?ية فعلية ومتثيلية وازنة ٕان احلكومة مق 
¼لمغاربة املقميني يف اخلارج يف املؤسسات ¶س�شارية، وس�سهر Nىل �رمجة 

هذه الق�اNة من ¡الل القوانني ¶نت#ابية ومبناس?بة مراجعة القوانني املنظمة 
يت ¼لمؤسسات القامئة، وٕاNداد القوانني املنظمة ¼لمؤسسات اجلديدة وال

س?نعرضها يف حIنه Nىل ٔ�نظار جملسمك املوقر وفق اجلدو� املسطرة يف 
الربgمج ال�رشيعي ¼لحكومة، وهذه قضية امجليع يعرف ما ا�ي يقع فهيا 
والتعرثات اليت وقعت فهيا، وحنن Nازمون Nىل معاجلهتا من هنا ٕاىل 

  .¶نت#اWت املق_X ٕان شاء هللا
اCس?تور، فقد ف�حنا حوار مع  من 30ومتاش?يا مع مق�ضيات الفصل 

حكومات Nدد من دول املهجر هبدف متكني مواطن�Fا من املشاركة يف 
¶نت#اWت احمللية وفقا ملبادئ املعامW Xملثل، وذ  اعتبارا لكون ذ  يعد 

  .دNامة ٔ�ساس?ية الندماج مغاربة اخلارج يف البÅان اليت úس?تقرون هبا
ن T�ٔل Þشجيع اس�êر املغاربة تعمل احلكومة Nىل هذا املس?توى م

املقميني Wخلارج يف اEاالت املنتåة وبتعبئة طاقاهتم وكفاءهتم، وذ  من 
  :¡الل

Þشجيع اس�êرات مغاربة اخلارج يف بÅمه أ#صل، بتحسني �ٓليات  -
 MDM"ومساطر صندوق متويل اس�êرات مغاربة العامل، 

INVEST1" ؛  

الس?تقطاب كفاءات مغاربة  �بوابة (maghribcom2) ٕا~داث موقع -
العامل، وٕاقامة رشااكت دامئة ٔ�و مؤق�ة بFهنا وبني الفاNلني املغاربة يف 

  اEاالت ¶ق�صادية والعلمية والثقافIة؛

التواصل معهم حول فرص ¶س�êر، من ¡الل التظاهرة اÅìة  -
غشت من لك س?نة،  10¼ليوم الوطين ¼لمهاجر ا�ي يقام بتارخي 

ىل املؤسسات أ#خرى املوضوNة Nادة رهن ٕاشارة Wٕالضافة إ 
  .املس�مثر�ن معوما

ٕان اس?تعراض مجموع اجلهود اليت تبذلها احلكومة Nىل تنوعها ؤ�مهيهتا، ال 
املغاربة املقميني ¡ارج الوطن، املواطنني يعين ٔ�ننا اس?توفIنا حق ٕاخواننا 

  . وا��ن úس?تحقون م�ا لك العناية و¶هµم
 �ٔuيد ٔ�ن احلكومة املغربية يقظة وتتابع عن كثب ويف ~ا� و�  ٔ�ود الت

تuٔهب ملتابعة وضعية مواطناتنا ومواطن�Fا Wخلارج، ٔ�ي8 اكنوا و�يفام اكنت 
  .طبيعة أ#زمات اليت يعرفوهنا

كام ٔ�ن احلكومة تعاجل لك ملف مبا يناس?به من ٕاجراءات يف اتصال 
ق بصون احلقوق وتعاون مع سلطات بÅان إالقامة، ¡اصة فØ يتعل

  .واملك�س?بات ¶جµعية ملواطن�Fا Wخلارج واحلفاظ Nىل �رامهتم
وNىل املس?توى اCا¡يل، فٕاننا ال ندخر ٔ�ي �د يف �كéيف تضام�نا مع 
الف�ات الهشة، ويف هذا الشuٔن N�ٔلن عن قرار احلكومة تعممي نظام املساNدة 

                                                 
1 Fonds de promotion des investissements des Marocains Résidents à l’Etranger  
2 http://www.maghribcom.gov.ma 
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ن ال úس?تفIدون لFشمل مغاربة املهجر املعوز�ن ا�� (RAMED3)الطبية 
  .من نظام التغطية الصحية ببÅان ٕاقامهتم

كام ٔ�نه يف ٕاطار تطو�ر احلاكمة لتدبري شؤون املغاربة القاطنني Wملهجر، 
وحتقIق ¶لتقائية بني خمتلف املتد¡لني العمومIني مبا ميكن من التåاوب 
nشلك ٔ�حسن ؤ�جنع يف خمتلف التطلعات املرشوNة ملواطن�Fا Wخلارج يف 

تلف جماالت احلياة العامة، وا5هنوض بتحسني أ#داء العمويم خلدمة خم 
مصاحلهم وقضا½مه، فٕان احلكومة س?تقوم يف أ#سابيع املق_X مبuٔسسة ا¼لجنة 
الوزارية امللكفة Wملغاربة املقميني يف اخلارج حتت رئاس?يت �رئFس ¼لحكومة، 

حيدد حىت نتجنب ما يثار حول كرثة املتد¡لني، يف ٕاطار مرسوم 
  .اخ�صاصاهتا و�ا�ا وتنظمي سري ٔ�شغالها

وق_ل ٔ�ن ٔ�خمت ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول، ٔ�ن ٕاخواننا املغاربة املقميني يف اخلارج 
يعلمون ٔ�ن هذه احلكومة Þشعر هبم وتعرف ٕاشاكلياهتم، وٕان مل �كن حتيط 

 .هبا ويه مس?تعدة ¼لقIام �لك ما يلزم ملعاجلهتا تدرجييا
  .ىل و�راكتهوالسالم Nليمك ورمحة هللا تعا

  ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
ن��قل ا#ٓن ٕاىل التعقIبات Nىل جواب الس?يد رئFس احلكومة . شكرا

  .احملرتم
Wل�س?بة ¼لفرق الربملانية واEموNات اليت من �ة �رغب يف ذ  ومن 

واللكمة . �ة ٔ�خرى حسب الرصيد الزمين ا�ي تبقى للك فريق Nىل ~دة
  .رصة، الس?يد الرئFس احملرتما#ٓن ¼لمتد¡ل عن فريق أ#صا� واملعا

        ::::ششششاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شام
  .الس?يد الرئFس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،
شكرا Nىل اجلواب ا¼يل تفضلتوا به Nىل ٔ�س?ئX الفرق الربملانية، ٔ�ريد 

Nل مع ما تفضلمت به ٔ�ن ٔ�ؤكد Nىل بعض املقدمات ا¼يل كنعتقدوا يعين التفا
  .بuٔنه رضوري مهنا

املوضوع ا¼يل كنناقشوه اليوم ولالعتبارات ا¼يل ٔ�رشمت ٕا5هيا كذ  
واملعلومات ا¼يل ٔ�عطيتوN gىل مغاربة العامل، هاذ املوضوع تتوفر فIه الكéري 

ية، يفرتض ٔ�ن من املقومات اليت Þس?توجب التعامل معها كقضية وطن 
وحنن م�فقون متام االتفاق ~ني ٔ�رشمت ٕاىل  .نعاجلها بدون حساWت س?ياسوية

  . ٔ�ن هذا املوضوع جيب ٔ�ن يعاجل يف ٕاطار التعاون والتاكمل وبدون مزايدات
وëريد كذ  ٔ�ن نعرب عن طموح�ا يف ٔ�ن ال �كون مصري هذه اجللسة 

والرٔ�ي  "مغاربة العامل"مكصري سابقاهتا، ٔ#ن نفرتض ٔ�ن الكéري من ٕاخواننا 
العام الوطين �يت�_عوا هاذ اجللسة، ويتطلعون وي��ظرون ٔ�ن �كون لهذه 

                                                 
3 Régime d’Assistance Médicale 

اجللسة معىن ؤ�ن تقدم فهيا احلكومة والربملان اCليل القاطع Nىل ٔ�هنام *هام 
  .وا¡ذ�ن أ#مور بuٔقىص درTة من اجلدية

 ال مزايدات يف هذا املوضوع، ولكن يف نفس الوقت هذا ال ،و� 
ميكن ٔ�ن يصادر حق�ا، حنن كفرق �رملانية، يف ٔ�ن ن�_ه ملا جيب التنIíه ®، 
ٔ�ن ن��قد ما úس?توجب انتقاده ؤ�ن نت�دث Wلرصا~ة املطلوبة ؤ�ن ¤سمي 
أ#ش?ياء مبسمياهتا احلقIقIة دون �زويق ٔ�و �منيق ٔ�و حماWة، لك ذ  يف 

  .ٕاطار ¶~رتام املتبادل
يد رئFس احلكومة، وكذاك ملا ت�_عنا ملا اس?متعت ¼لجواب د½لمك، الس? 

مغاربة "اخلطوات د½لمك وأ#سلوب Wش د�رتوا امللفات والقضا½ د½ل 
هذه مدة Nام ونصف، يتíني لنا وحنن �ٓسفون نقولوا هاذ الeم، بuٔنه  "العامل

اك�ن الكéري من أ#عطاب، نعم الكéري من أ#عطاب ومن أ#خطاء الفاد~ة 
لوب تدبريمك ¼لملفات د½ل املغاربة العامل، والبد ٔ�ن Þس?توجب التنIíه يف ٔ�س

نثريها ؤ�ن ن�_ه ٕا5هيا، ورمغ ë�ٔمك رمبا س?تقولون بuٔن هذا من Wب ال�شوúش، 
  .ولكن حنن نرص Nىل قولها من م�طلق واج_نا اCس?توري والوطين

ٔ�وال ال جيب تبخس اEهود الضخم ا�ي قامت به اCو� ومؤسسات 
، اك�ن جمهود خضم مؤكد ٔ�نه فIه بعض "مغاربة العامل"اCو� فØ يتعلق ب

النكسات، بعض أ#خطاء، يشء طبيعي، بعض إالخفاقات، ولكن مؤكد 
  .ٔ�يضا ٔ�نه فIه ٕاجنازات ال ميكن ٕاال جلا~د ٔ�ن ينكرها

ولكن حنن لس?نا يف هذه اجللسة بصدد مساء� وتقIمي جمهود اCو� 
¤سائل احلكومة ورئFس ولك مؤسساهتا، حنن بصدد مساء� احلكومة، 

احلكومة حتديدا، وقد مرت ا#ٓن س?نة ونصف من حتمل املسؤولية عن 
القمية املضافة ¼لحكومة يف اEاالت والقضا½ املرتبطة مبغاربة العامل، عن 
اجلديد ا�ي Tاءت به، عن املقاربة د½لها، عن أ#داء د½لها، عن 

القرارات اليت اختذت  ¶جنازات د½لها، عن اخلطط وعن الس?ياسات، عن
  .ٔ�و ت: اليت مل تت#ذ، عن أ#فعال ولFس عن أ#قوال

ؤ�سارع ٕاىل القول وحنن نتuٔمل احلصيX، ٔ�ن تقIمي س?نة ونصف من 
تدبري احلكومة للك الوا�ات واEاالت املرتبطة مبغاربة العامل يه فرتة �اكد، 

  . نعم، �اكد �كون بيضاء ٕان مل ٔ�قل ساطعة البياض
ت وأ#د� كثرية وم�عددة بتعدد وتنوع القضا½ وامللفات د½ل املؤرشا

مغاربة العامل، وس?يكون من Wب املس?تحيل ٔ�ن ٔ�قوم جبرد لك هذه القضا½ 
دقIقة، و�  سuٔكتفي فقط ببعض املؤرشات ٕال6رة بعض  15يف ~دود 

القضا½، Nلام، �يف قال الس?يد رئFس احلكومة احملرتم، حنن نتلكم Nىل 
مليون املغاربة موزNني Nىل لك قارات العامل، قدموا وال زالوا  5حوايل 

  . يقدمون ٕاسهامات خضمة يف سIíل الوطن ويف سIíل Nائالهتم
ومن املس?تحيل جرد لك هذه القضا½، و�  سuٔكتفي، الس?يد رئFس 

قضية، ٔ�طرح فهيا بعض ٔ�س?ئX  19احلكومة، من Wب التفاNل معمك 6Wٕرة 
م، وëرجو ٔ�ن يقدم فهيا الس?يد رئFس احلكومة ٔ�جوبة Tالياتنا وانتظاراهت

  . ةواحضة حول هذه القضا½ ال�سع عرش 
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ٔ�بدؤها Wلقضية أ#وىل ويه قضية مرتبطة مبا ميكن ٔ�ن ٔ�مسيه Wلكéري من 
التحفظ EWهود التواصيل ا�ي تقوم به احلكومة مع اجلالية، ميل ٔ��لكم Nىل 

لز½رات امليدانية اليت قامت هبا اEهود التواصيل ٔ��لكم Nىل �رgمج ا
  . احلكومة، بعض الوزراء، ومشلت لك قارات العامل Wس?ت�gاء ٔ�سرتاليا

بني يدي وثيقة مقنا فهيا جبرد هذه الز½رات ا¼يل قاموا هبا Nدد من 
السادة الوزراء من لك أ#لوان الس?ياس?ية ¼لفريق احلكويم، وفهيا ز½رات 

تقريبا يقود احلكومة ومشلت لك العوامص  مجليع الوزراء د½ل احلزب ا�ي
ؤ�مه املدن من ٔ�مر�اك الشاملية ٕاىل كندا، ٕاىل �ٓس?يا، ٕاىل ٔ�وروW الرشقIة، ٕاىل 

  . ٔ�ورW الغربية
وعندما ت�_عنا Tداول ٔ�عامل و�رامج هذه الز½رات وTدg بuٔنه فهيا ما 

طلوبة، ولكن رفعا للك لíس املúس?توجب مساء� احلكومة �لك الرصا~ة 
ن لس?نا ضد هذه الز½رات، Wلعكس ¤شجعها و¤شكر السادة الوزراء حن

Nىل الز½رات اليت يقومون هبا، ولكن اك�ن ما úس?توجب املساء�، يوTد 
، مشلت 2012ٕاىل دج�رب  2012ز½رة، من فربا�ر  34يف هذا الربgمج 

لك القارات، يوTد يف هذا الربgمج وا~د اEموNة من أ#مور مايش 
كومIة وملا úس?تق_ل احلNلام بuٔن هذه الز½رات لكها تمت Wلصفة  .طبيعية

úس?تق_لون �وزراء  (les banderoles)السادة الوزراء يف الالف�ات ويف
  .ملكفون Wلقطاع الفالين والقطاع الفالين

ٔ�غرب ما اك�ن يف هذا املوضوع هو ٔ�ن الغالبية د½ل هذه الز½رات، 
�صفني ا¼يل قام هبا الس?يد وز�ر اخلارجIة Wس?ت�gاء الز½رات Wش ëكونوا م 

احملرتم أ#س?تاذ سعد ا�Cن العêين، Wس?ت�gاء هذه الز½رات، Û�ٔلب 
الز½رات اليت يقوم هبا إالخوان الوزراء، اك�ن يف Tدول أ#عامل د½لها قضا½ 
حزبية، تمت بصفات حكومIة وNىل حساب أ#موال العمومIة، ؤ�كتفي بذ�ر 

هاذ اليش طويل �زاف وما اك�ن Nالش نضيعوا الوقت  مéلني فقط، ٔ#نه
Ûري فهاذ اليش هذا، ٔ�كتفي بذ�ر مéلني فقط فهيام بعض ¶س?تفزاز �اكء 

  :املغاربة
ز½رة قام هبا وز�ر حمرتم السطنبول يف �رgمج حزيب واس?تق_ل �وز�ر 
ملكف �كذا وكذا يف قطاع حكويم ؤ�رشف Nىل هيلكة مجعية تعىن 

يقراو يف �ر�يا، ومت فهيا تنصFب ا�ن الس?يد الوز�ر احملرتم Wلطلبة ا¼يل � 
�رئFس لهذه امجلعية، مث الز½رة اليت قام هبا الس?يد رئFس احلكومة نفسه 
لربشلونة واليت 6�ٔرت ما 6�ٔرت، واليت مل úسمح فهيا مجليع املغاربة ٔ�ن يلجوا 

م" الس?يد القاNة ليك يت�اوروا وليك úس?متعوا وليك úس?تíرشوا ¡ريا مبا حي
رئFس احلكومة من ٔ�جوبة ومن م�طق Tديد ومن س?ياسة Tديدة، وقع 

  . ٕاقصاء Nدد من املغاربة، و¡لق مشلك لٔ�من إالس?باين
  ٕاخواين السادة الوزراء، 

ٔ�طرح هذه أ#س?ئW Xش نقول هذا من حق�ا اCس?توري، �يف úسمح 
لعامل بuٔموال السادة الوزراء ٔ#نفسهم بuٔن úسافروا ٕاىل لك هذه الو�ات من ا

معومIة وبصفاهتم احلكومIة ومه خيصصون، ٕان مل ٔ�قل اللك، فاجلزء أ#عظم، 

من وقهتم ¼لتداول وملعاجلة قضا½ هتم حزهبم الس?يايس، هاذي النقطة 
 .أ#وىل

النقطة الثانية، القضية الثانية مرتبطة مبا ميكن ٔ�ن ٔ�مسيه بغياب ٔ�و ضعف 
Øس احلكومة فFيتعلق مبعاجلة املشالك وا#6ٓر معل احلكومة، والس?يد رئ 

  . السلبية الناش?ئة عن تعدد وكرثة املتد¡لني يف ملف مغاربة العامل
تعرفون، ٕاخواين، بuٔنه املغرب رمبا من البÅان القالئل اليت خصصت 

، عندg وا~د العدد "مغاربة العامل"�رسانة مؤسساتية �برية Tدا تعىن بقضا½ 
كويم ا�ي اس�شهد الس?يد به الس?يد رئFس من املتد¡لني، والربgمج احل

احلكومة، يعين يتطرق لهذا املوضوع ويعد Wختاذ ما يلزم من ٕاجراءات من 
T�ٔل ¡لق الت�س?يق الرضوري و~ل لٕالشاكالت املرتبطة بتعدد املتد¡لني 
مبا úس?ت�_عه من هدر ¼لامل واجلهد والطاقة و¡لق ~د معقول من الت�س?يق 

  .فØ بFهنا
الرمحن يوسفي هللا يذ�روا خبري، حبس رTل اCو� ¡لق  أ#س?تاذ عبد

 15وز�ر،  15، فهيا "ا¼لجنة الوزارية املشرتكة"وا~د ا¼لجنة سامها 
  .قطاNات حكومIة �متة Wلقضا½ د½ل املغاربة

  الس?يد رئFس احلكومة احملرتم،
هاذ ا¼لجنة مل جتمتع �رئاس?تمك ٕاىل يوم�ا هذا، وقد مرت س?نة ونصف، 

Ûالطني يف هاذ املعلومة حصحوا لنا، معلوماتنا ٔ�ن ا¼لجنة الوزارية ٕاذا كنا 
املشرتكة مل جتمتع ٕاىل يوم�ا هذا، وهذا يشء يعين يؤرش، مايش دليل، 
ولكن مؤرش رمبا Nىل ٔ�ن يعين قضا½ املغاربة لFست من أ#ولو½ت الكربى 

  .يف �رgمج ويف ٔ�ج�دة احلكومة
دا� Nىل ٔ�ن مغاربة العامل ال  القضية الثالثة ويه مرتبطة مبؤرشات

  : úشلكون ٔ�ولوية قصوى يف ٔ�ج�دة احلكومة، ؤ�كتفي بذ�ر مؤرش�ن
املؤرش أ#ول وهو Nدم اجµع ا¼لجنة الوزارية �رئاسة الس?يد رئFس 

  .احلكومة حىت ا#ٓن
املؤرش الثاين هو Nدم وفاء احلكومة بuٔي من ¶لزتامات الواردة يف 

الس?يد رئFس احلكومة، ق_ل ما �كون رئFس احلكومة االتفاقIة ا¼يل وقع Nلهيا 
 et (Cap Sud MRE4)مع م�ظمة د½ل مؤسسة ملغاربة العامل مسيهتا 

GFM5) (  دة الزتامات مع اجلالية، الزتامات ذات طابع س?يايسN تتضمن
  . واق�صادي واجµعي وثقايف، فهيا الزتامات تتعلق WلتقاNد وتتعلق Wلنقل

ني من حتمل احلكومة ¼لمسؤولية، املسؤولون اليوم بعد حوايل س?ن�
د½ل هاذ امجلعية هاذي، ها يه الوثيقة، يؤكدون، وقد اس?تق_لنامه البار~ة 
واس?تق_لهم مجيع رؤساء الفرق الربملانية، بuٔن ال يشء من ¶لزتامات املوقعة 

  .Nلهيا يف هاذ االتفاقIات حتققت حىت ا#ٓن
ة يف ٔ�مه ام��ان عش?ناه ق_ل القضية الرابعة مرتبطة Wٕخفاق احلكوم

ٔ�سابيع قليX، وهو ٕاقدام احلكومة الهولندية Nىل ختفIض التعويضات 

                                                 
4 Marocains Résidant à l’Etranger 
5 Génération France Maroc 
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  . نعم هذا ام��ان ٔ�خفقت فIه احلكومة. املمنو~ة ¼لمغاربة
بني يدي، ٕاخواين السادة الوزراء، ٕاخواين السادة املس�شار�ن 

شغل والشؤون احملرتمني، رسا� مرتمجة ٕاىل العربية من الهولندية لوز�ر ال 
¶جµعية الهولندي، رسا� و�ها لربملان بÅه، و�ها ¼لجنة الشؤون 

  :¶جµعية ¼لربملان الهولندي، �يقول يف هاذ الرسا�
ينا�ر، بuٔن احلكومة الهولندية راسلت احلكومة املغربية م�ذ شهر  14بتارخي "

فاوضات حلل وطالبت احلكومة املغربية Wجللوس ٕاىل طاو� امل 2012ٔ��ريل 
  ".هذا املشلك

احلكومة املغربية مل جتب مل تقدم ٔ�ي جواب، ورئFس الوز�ر الهولندي 
  : �يقول يف هاذ الرسا�

و�ت احلكومة الهولندية اCعوة ¼لمغرب Nرب خمتلف الق�وات "
  ". ¼لتفاوض معه دون ٔ�ن تتلقى جواW من احلكومة املغربية

  : ويضيف الوز�ر يف رسالته
ة الهولندية يف ~ا� Nدم اس?تåابة اململكة املغربية لطلهبا ٔ�ن احلكوم"

وNدم وصول ٕاىل النتاجئ املرجوة، فٕان احلكومة الهولندية س?تقوم من Tانب 
، بuٔن 1972وا~د، وهذا حقها، ٔ#نه اك�ن هاذ اليش يف االتفاقIة د½ل 

  ". �راجع من Tانب وا~د بعض املق�ضيات
ئالت د½لنا املغاربة هبولندا اكنت الن�åIة يه ٔ�ن ا#ٓالف من العا

من التعويضات العائدة هلم، وهذا  %60ٔ�صبحوا اليوم ما �يتقاضاوش ٕاال 
يعين يشء غريب úس?توجب املسائX وúس?توجب تقدمي التوضي�ات، ٔ#نه 
طيN Xام ونصف، شف�ا مصت مطبق ¼لحكومة فØ يتعلق هباذ املوضوع، بل 

لية ظل مرتددا وصام�ا، وحىت حىت الس?يد الوز�ر املرشف Nىل قطاع اجلا
ملا �يجي ¼لربملان كنطرحوا Nليه ٔ�س?ئX ال يقدم أ#جوبة الواحضة، بل وا~د 
املرة مني اش?تد الضغط واش?تدت ¶ح�åاTات واملطالب وقرر ٔ�ن úسافر 
لهولندا، ورتíت الز½رات وا¼لقاءات مع املسؤولني الهولنديني ٔ�لغى الربgمج 

µع البÅية يف ٕا~دى رئاسة البÅ½ت اليت د½ل الز½رة وفضل حضور اج
  . �رٔ�سها

البياgت د½ل ¶ح�åاTات د½ل املغاربة يف هولندا كثرية تطالب 
 Xل املثال من مجIíىل سN خلروج عن مصهتا، ؤ�ذ�رW احلكومة املغربية
أ#مXé، بيان د½ل املركز أ#وروم�وسطي ¼لهجرة والتمنية úس��كر فهيا مصت 

ٕان إالجراءات اليت Öشفت عهنا احلكومة املغربية : "ويقول فهيااحلكومة، 
لت�_ع هذا امللف مل حتقق ٔ�ية ن�åIة تذ�ر، ؤ�ن هذه إالجراءات Tاءت Tد 

  ". م�uٔخرة
بعد س?نة ونصف Nاد بدات احلكومة كتفصح عن املوقف د½لها، ملا 

اولت خرج أ#س?تاذ أ#زيم الوز�ر امللكف Wملزيانية، وقال بuٔن احلكومة تد
  .وقررت التفاوض مع احلكومة الهولندية، بعد ماذا؟ بعد س?نة ونصف

و� ، الس?يد رئFس احلكومة، حنن ¤شكرمك Nىل الíرشى ا¼يل زفIتوها 
ولكن يف هاذ احلا� د½ل املتقاNد�ن ا¼يل  (le RAMED)¼لمغاربة بتعممي 

امن ترضروا من التعويضات يف هولندا ي��ظرون م�مك التفاتة من Wب التض
Nىل أ#قل حلل املشلك د½ل Ûالء التذا�ر، وحنن Nىل ٔ�بواب العودة و~ل 

  .املشلك د½ل تعشري الس?يارات
ٔ�مر ٕاىل القضية اخلامسة، ويه املتعلقة بغياب، نعم، بغياب ٔ�ية م_ادرة 
Tد�رة هبذا ¶مس، غياب ٔ�ية خطة معل Tد�رة هبذا ¶مس الس�êر حر�ية 

ملدين يف البÅان والعوامص اليت نواTه فهيا حتد½ت ودينامIة م�ظامت اEمتع ا
  .�برية nشuٔن و~دتنا الوطنية 

نعم، ٕاننا ¤شكو من غياب خطة معل ومن م_ادرة Wملعىن احلقIقي 
  . ¼لمبادرة الس�êر لك هذا الرصيد ولك هاذ الطاقات اليت نتوفر Nلهيا

  اëهتâى الوقت، الس?يد الرئFس؟ 
ة وتفضل Nلينا بوا~د مخسة د½ل ٕاذا �كرم الس?يد رئFس احلكوم

  .اCقائق س?نكون شا�ر�ن، جتيب Wلنيابة
  . طيب، كنت سuٔثري القضا½ املتعلقة Wملشاركة الس?ياس?ية

ٔ�ما، الس?يد رئFس احلكومة، ملا كنتوا يف املعارضة، كنتوا كتقولوا بuٔن 
   .اìزن ما FÛWش املشاركة د½ل مغاربة ٔ#نه ¡ايف أ#ج��ة إالسالمIة تطلع

ٔ�نمت اليوم يف موقع القرار وعندمك أ#Ûلبية، اìطط ال�رشيعي د½لمك خيلو 
متاما من ٔ�ية ٕاشارة ¼لجوانب املرتبطة  Wملشاركة، فN Øدا نقطة وا~دة تتعلق 
مبåلس اجلالية املغربية ا¼يل �رجمتوا ë�ٔمك Ûادي جتيبوا مرشوع القانون 

  . 2014 -2013التنظميي د½لها  ما بني 
Û ىل كنتN ،ٓالف#W ددمهN، ىل القارص�ن املغاربةN ادي نتلكم

العامالت املومسيات، كنت Ûادي نتلكم كذ  Nىل املتقاNد�ن، ولكن مع 
  ... أ#سف الوقت ال úسمح، ورمبا س�سمل ¼لس?يد رئFس احلكومة هذا

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
اëهتâى الوقت، اللكمة ا#ٓن ¼لفريق ¶س?تقاليل، الس?يد الرئFس احملرتم 

  . كراش

        ::::املس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري
  . nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ارشف املرسلني

  الس?يد الرئFس،
  الس?يدة والسادة الوزراء،

  الزمIالت والزمالء،
  . الس?يد الرئFس، مضن يل إالنصات، مضن يل إالنصات

   ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFسالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .ٔ��رموا ٔ��رموا رفIقمك Wٕالنصات هللا خيليمك

        ::::املس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري
امسحوا يل الس?يد رئFس احلكومة ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ë�ٔمك ذ�رمتوg، بل ذ�رمت 
وا��رى تنفع املؤم�ني، بuٔنه عندما نتلكم عن Tالي��ا املقمية Wخلارج، فٕاننا 
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Wٓ� نا وعن ٕاخواننا وعن ٔ�خواتنا وعن جزء من ئ نا وعن ٔ�بنائ نتلكم عن
م ما Nلينا يف الرساء والرضاء، يف ¶هµم بقضا½g جسمنا، هلم ما لنا وNلهي

  . املصريية ومبقدساتنا وو~دتنا الرتابية و¶لتصاق هبوي��ا
وWلتايل فٕان Tالي��ا Þس?تحق م�ا ٔ�كرث من هذه اجللسة، وÞس?تحق م�ا 
جممتعني مو~د�ن ال م�فرقني ودون مزايدة وال مطاو� وال غوÛائية من T�ٔل 

ذه اجلالية، مث عن �رامة هذه اجلالية، مث عن �رامة هذه اCفاع عن �رامة ه
  . اجلالية يف اCا¡ل ويف اخلارج

هذه الرشحية اليت تعد جزء من جسمنا وWالنµء ¼لوطن وال يشء Ûري 
الوطن، وكذ  البد ٔ�ن نؤكد مجيعا Nىل ٔ�ن هذه اجللسة فرصة ¼لتuٔ�يد 

وار، ال الر�وب عن هذه Wالعتناء بuٔوضاعها عن طريق التuٔطري والت�_ع واحل
  . اجلالية ملقاصد س?ياسوية ٔ�و Ûري ذ 

اليشء ا�ي جيعل اليوم ٔ�~د ٔ�مه الت�د½ت املطرو~ة Nىل احلكومة 
احلالية هو ¶س?تåابة النتظارات هذه اجلالية، واليت متثل، كام ذ�رمت الس?يد 

 5من ساكنة الوطن، ٔ�ي ما يقارب  %12رئFس احلكومة احملرتم، بuٔهنا 
يني، ويه Þسامه اليوم لFس �بقرة ~لوب، ولكن بغرية وطنية �برية يف مال

 Xو� بتحويالت مالية من العمCحتريك ¶ق�صاد الوطين ودمع خزينة ا
مليار درمه س?نو½، كام تتوفر Nىل  56الصعبة تقدر، ؤ�كدمت ذ ، حبوايل 

ليار، م  130ودائع Wٔ#بناك املغربية ال تقل يف هذه الظروف العصيبة عن 
  . من الودائع الوطنية %20وهو ما úشلك 

اليشء ا�ي يف نظرg يف الفريق ¶س?تقاليل يتطلب ٔ�ن حتظى هذه 
الرشحية بعناية ٔ�كرث من احلكومة ملوا�بهتا بقدر من أ#موال، Nىل غرار ما 
هو معمول به يف بعض القطاNات اكلس?يا~ة اليت Þس?تuٔ%ر مبليار درمه Cفع 

  .هذا القطاع لٔ�مام
وحنن ٕاذ ëمثن Nاليا يف الفريق ¶س?تقاليل اEهودات اليت تقوم هبا 
وتبذلها الوزارة املنتدبة، ورمغ ذ  ويف هاذ إالطار Ûري ٔ�ن احلكومة اليوم 
يف نظرN gلهيا ٔ�ن تعمل Nىل اعµد مقاربة Tديدة وشامX من ¡الل ٕاNداد 

حكومIة واحضة املعامل مع اكفة الفرقاء يف دول ¶س?تق_ال،  ٕاسرتاتيجية
ٕاسرتاتيجية تuٔ¡ذ بعني ¶عتبار خصوصية أ#جIال اجلديدة وثنائية مرجعيهتا 
الهو½تية والثقافIة، وخصوصية الس?ياقات اليت يعFشون فهيا يف بÅان 

  :إالقامة، ٕاسرتاتيجية �روم Wٔ#ساس حتقق، يف نظرg، ما ييل
ني االتفاقIات املربمة يف ٕاطار ثنايئ ٔ�و م�عددة أ#طراف بني ٔ�وال، حتي

املغرب ودول ¶س?تق_ال، واليت بلغت مر~X من الش?يخو¡ة، ؤ�صاهبا 
التuٓلك والتقادم حىت ٔ�صبحت مضامIهنا Ûري م�ناس?بة وÛري م�المئة البتة 
وأ#وضاع اجلديدة ¼لåالية املغربية بفعل التحوالت ¶جµعية و¶ق�صادية 

  املضطربة وامل�سارNة وتuٔثريات العوملة ~اليا؛
6نيا، تبديد الصعوWت اليت تعرتض مغاربة اخلارج يف قضاء مصاحلهم 
Wٕالدارة وWلق�صليات حتديدا، من ¡الل ف�ح ورش ٕاNادة هتيئة الق�صليات 
املغربية ومراجعة الس?ياسات املعمتدة يف هذا إالطار Nرب حتسني وتنويع 

تíس?يط إالجراءات واملساطر إالدارية يف وTه  ¡دماهتا، عن طريق
  املهاجر�ن مبختلف املرافق العمومIة؛

6لثا، توحIد �ة اخلطاب وطنيا خبصوص قضا½ اجلالية، Nىل ¡الف 
ما هو موجود ~اليا من Þش�ت وتعدد القطاNات احلكومIة واملؤسسات 

الية ي�Iه ما اìتلفة ذات ¶خ�صاص Wجلالية، واليت جتعل املنمتي لهذه اجل
بني إالدارة واملؤسسات، فهناك تد¡ل لوزارة اجلالية، وزارة ال�شغيل، 
وزارة اخلارجIة، وزارة العدل، وزارة أ#وقاف، وزارة اCا¡لية، وزارة 
التعلمي، Wٕالضافة ٕاىل Nدد من املؤسسات، اليشء ا�ي جيعل ذ  الراجع 

  ل مشالكه؛لوطنه ال يعرف ما هو الباب ا�ي ي�_غي ٔ�ن يدقه حل
رابعا، موا�بة اجلالية املقمية Wخلارج يف أ#وقات العصيبة، وحنن يف 
ٔ�وقات عصيبة وأ#زمات وصيانة حقوقهم املك�س?بة، ؤ#فراد Nائالهتم املقميني 
هنا ٔ�و يف اخلارج، ¡اصة يف ظل القرارات اليت اختذهتا بعض احلكومات 

من تعويضات ذوي احلقوق  نظري قرار احلكومة الهولندية، القايض Wلتقليص
املس?تحقة املس?هتدفني من املقميني Wملغرب وفق رصف التعويضات العائلية 

  .Wل�س?بة لٔ�طفال املقميني ¡ارج فضاء ¶حتاد أ#ورويب
Wٕالضافة ٕاىل ذ ، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ف�ح قوس ٔ#ؤكد ٔ�ن هناك بعض اCول، 

ٔ�عضاء  ا#ٓن دول ¶س?تق_ال يف ظل أ#زمة اليت �ريد ٔ�ن Þسعف بعض
اجلالية بتعويضات عن فقدان الشغل، وتطلب مهنم إالدالء بو6ئق رمسية يف 

  الق�صليات هناك

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .بقات دقIقة

  ::::املس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري
ويطالبون Wٕالدالء �رسوم ال ميكن ٔ�ن Þسعف دول ¶س?تق_ال، .. 

Nىل أ#قل  ونطالب حنن كدو� مهنم ٔ�ن يؤدون رسوم، Nلينا ٔ�ن نعفهيم
  .لنحسسهم Wالنµء ¼لوطن

¡امسا، متتيع املغاربة املقميني Wخلارج حبقوق املواطنة اكمX، عن طريق 
إالرساع Wٕجياد �ٓليات وضوابط متكن هذه الرشحية من ا5متتع حبق التصويت 

وذ  ٔ�ن الفريق . والرتش?يح، واحلصول Nىل ا5متثيلية مبåلس املس�شار�ن
من T�ٔل  1998لس?بق يف تقدمي مقرتح قانون م�ذ ¶س?تقاليل اكن ® ا

متثيل هذه الرشحية دا¡ل جملس املس�شار�ن، والزال ح_Fس الرفوف ٕاىل 
من  17اليوم، Nىل الرمغ من التغيريات وما ٔ�عطاه اCس?تور مبق�ىض الفصل 

  .حقوق لهذه اجلالية
مث كذ  سابعا، ¶س?تفادة من ¡دمات و¡ربة كفاءة ٔ�بناء اجلالية 

  ..بية يف الق�صلياتاملغر 

        ::::رئFسرئFسرئFسرئFسالالالالالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .اللكمة ¼لفريق احلريك. شكرا الس?يد الرئFس
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        ::::املس�شار الس?يد محمد فضييلاملس�شار الس?يد محمد فضييلاملس�شار الس?يد محمد فضييلاملس�شار الس?يد محمد فضييل
  . شكرا الس?يد الرئFس

  يف البداية، الس?يد الرئFس،
  الس?يد رئFس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  زماليئ، زمIاليت السادة املس�شار�ن واملس�شارات،

 التوضي�ات القمية اليت قد�ا حول ٔ�شكر الس?يد رئFس احلكومة Nىل
الس?ياسة احلكومIة يف جمال الهجرة، كام ëمثن يف الفريق احلريك املنظور 
احلكويم املعرب عنه يف تدبري شؤون مغاربة العامل املس��د Nىل التوجهيات 
السامIة جلال� امل: محمد السادس نرصه هللا، ا�ي ما فt يويل عناية 

  .صX ¼لمغاربة املقميني ¡ارج الوطن¡اصة ورNايته املتوا
كام ٔ�ود هبذه املناس?بة ٔ�ن ٔ�ش?يد مببادرة الفريق احلريك مبåلس النواب، 
املمتثX يف دعوة جلنة الهجرة و¶ندماج والالج�ني الس?ياس?يني التابعة 
¼لمåلس أ#ورويب اليت قامت مؤخرا �ز½رة لبالدg، متخضت عهنا ٕاشادة 

اسة املغربية يف جمال الهجرة، و�مثيهنا ¼لتدابري هذه الهيئة اCولية Wلس?ي
أ#م�ية اليت اختذها املغرب يف مIدان ماكحفة الهجرة الرسية، يف ظل حتول 
املغرب من بÅ ¼لعبور ٕاىل بÅ ¶س?تق_ال، واعتبارها املغرب رش�اك ٔ�ساس?يا 

  .يف شامل ٕافريقIا والسا~ل يف مIدان الهجرة
ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ننا م�ك_ون ~اليا كفريق من موقعنا ال�رشيعي كذ ، ٔ�ود 

حريك يف ٕاNداد مقرتح قانون ينظم الهجرة يف خمتلف ٔ�بعادها، ورمبا، الس?يد 
الرئFس، نقرتح Nىل احلكومة، ٕان ش+مت، دعوة ٕاىل م�اظرة وطنية جتمع مجيع 
املهمتني nشؤون املهاجر�ن، جبميع شؤوهنم، ¼لخروج خبالصات ميكن ٔ�ن 

ع ا¤شغاالت املغرب Wملغاربة املقميني ¡ارج ٔ�رض خنرج مبدونة Þشمل مجي
  .الوطن

Cينا يف " دار املهاجر"كام ¤شكر وëمثن ٕاقدام احلكومة Nىل ٕا~داث 
الناظور ؤ�خرى يف بين مالل، ونطالب برتقIهتا ٕاىل مس?توى املندوبيات 
اجلهوية ¼لوزارة مع تعمميها Nىل مس?توى Wيق اجلهات، لتكون م�دويب 

  .ة Wملغاربة املقميني Wخلارجالوزارة امللكف
نتطلع كذ  ٕاىل دمع املهاجر�ن املغاربة يف بÅان إالقامة ¼لتخفIف من 
ٔ�%ر أ#زمة ¶ق�صادية واملالية Nىل ٔ�وضاعهم، والعمل Nىل ضامن ¶س?تفادة 
من الكفاءات وأ#دمغة املغربية Wخلارج يف ٕاغناء إالدارة املغربية من ¡الل 

لعليا واملهام اCبلوماس?ية والق�صلية و¡لق من هذه املناصب السامIة وا
الكفاءات مجموNات ضغط يف اCبلوماس?ية املوازية، ¡دمة لقضا½ وطننا 
الكربى، مبا فهيم دمع ¶ق�صاد الوطين وTلب ¶س�êر، وكذا تعز�ز 
الق�صليات املغربية Wخلارج Wملوارد الíرشية الالزمة مهنم، من هذه اجلالية، 

ن اس?مترار دميومة العمل ٔ�½م السíت وأ#~د ومعاجلة املشالك مع ضام
  .املرتبطة Wحلا� املدنية هبذه الق�صليات

كام نلمتس ٔ�يضا من احلكومة تعيني g�ٔس Nىل مس?توى اCول أ#وربية، 

مéل ٔ�ملانيا وهولندا وبلجياك، كنصيفطوا ق�اصX ما �يتفامهوش مع اجلالية، 
والعربية، وهاذو جبوج ما �يعرفوهومش، ال  اك�ن ا¼يل �هيرض Wلفر¤س?ية

  . فر¤س?ية، ال عربية، �هيرضوا Wٔ#ملانية وأ#مازيغية
ولهذا ما ميك�ش نصيفطو ٕا¤سان ما قدرش يضمن التواصل فØ بني 
احلكومة ٔ�و البÅ أ#صيل وهذه اجلالية، يعين كنصيفطو ٕا¤سان ا¼يل ¡اصو 

Åان والعالقات د½لها، بN 8Fام وNامني Wش يعرف أ#وضاع د½ل ت: الب
الناس ا¼يل درسوا متا عندمه Nالقات يف اجلامعات، عندمه Nالقات يف 
ٕاطار الشغل، يف ٕاطار إالNالم، خصوصا ؤ�ن اجلالية ما بقاÞش ذيك اجلالية 
ا¼يل يد NامX شغيX �يف اكنت، كنعرفوا بuٔنه ٔ�بناء اجلالية اس?تطعوا يوصلوا 

من ¡الهلم ٔ�ننا ¤ساNدوا بالدg يف وا~د العدد لوا~د املس?توى رفIع ميكن 
  .د½ل أ#مور

كام جندد يف الفريق احلريك التuٔ�يد Nىل رضورة حتيني االتفاقIة الثنائية 
ويف هذا الصدد، . املربمة بني املغرب ودول املهجر لضامن حقوق Tالي��ا

لعائلية ن�ساءل عن نتاجئ ت�_ع اCبلوماس?ية املغربية مللف ختفIض التعويضات ا
، ¡اصة ؤ�ن هذا إالجراء %40واملعاش جلالي��ا هبولندا واليت وصلت ٕاىل 

  . مرحش ¼لتعممي يف لك البÅان أ#وربية
ندعو ٕاىل معاجلة مشالك ¶زد~ام وطول ¶نتظار بنقط العبور يف 
خمتلف املواx واملطارات املغربية، بغية وضع ~د للك ٔ�شاكل ¶بزتاز ا�ي 

ٔ�شهر  6عاجلة مشالك الورقة اخلرضاء اليت ال تتعدى يتعرضون ®، وم
خصوصا يف ظل أ#زمة احلالية، ومتديدها ٕاىل س?نة Nىل أ#قل ٔ�و ختصيص 

س?نوات، Wش ëهتناو  10مثن رمزي لتعشري س?يارة وا~دة Nىل أ#قل لك 
  .من هاذ املشلك د½ل امجلارك، اCخول واخلروج

ة ببÅان املهجر لضامن نتطلع كذ  ٕاىل وضع س?ياسة تعلميية م�سجم
سالمة الهوية الوطنية وفق الثقافة والعقائدية لو~دهتا املتنوNة، توفري 

 %45¶رتباط لٔ�جIال اجلديدة من ٔ�بناء اجلالية بوطهنم أ#م، ¡اصة ؤ�ن 
  .مهنم ازدادوا ببÅان إالقامة

احلكومة مدعوة كذ  ٕاىل معاجلة ٕاشاكلية تدا¡ل ¶خ�صاصات 
 يف مIدان الهجرة، حIث جند الوزارة امللكفة Wملغاربة وتعدد اìاطبني

املقميني Wخلارج ومؤسسة احلسن الثاين وجملس اجلالية وÛريها من 
  .املؤسسات اليت جيب جتميعها حىت ¤سهل املuٔمورية Nىل هؤالء

البد كذ  من التفكري يف تقدمي Þسهيالت ¼لمهاجر�ن، ¡اصة يف جمال 
Iة وتوفري حتفزيات يف جمال الرصف، حنن يف ٔ�مس الولوج ٕاىل القروض البنك

  ..احلاTة ٕاىل العمX الصعبة، ¡الف ملا يقال، يف ٔ�مس احلاTة ٔ#ن ¤شجعهم
ويف اخلتام، ¤شكر احلكومة Nىل اEهود ا¼يل قامت به ل�سهيل مuٔمورية 

  ..     املغاربة املقميني يف مليلية وس�íة، ëمتىن

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .شكرا الس?يد الرئFس.  لٔ�حرارالتجمع الوطين. شكرا
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        ::::املس�شار الس?يد عبد اEيد املهااملس�شار الس?يد عبد اEيد املهااملس�شار الس?يد عبد اEيد املهااملس�شار الس?يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .الس?يد الرئFس احملرتم

بداية نود ٔ�ن ¤سåل Wٕجيابية اEهودات اليت بذلت حىت ا#ٓن من طرف 
مجيع املتد¡لني املؤسساتيني وÛري املؤسساتيني يف جمال قضا½ اجلالية 

  .املغربية
حرار نعترب ٔ�ن ٔ�وضاع املغاربة املقميني حنن اليوم يف التجمع الوطين ل�ٔ 

Wخلارج يد¡ل مضن مسؤوليات احلكومة، ونطا5هبا Wحلرص Nىل ٔ�ن ال 
�كون ملف مغاربة العامل ملفا مومسيا ؤ�ن يصبح من أ#ولو½ت يف النقاشات 
الوطنية والس?ياسات العمومIة، فمل يعد مق_وال ٔ�ن تبقى هذه الف�ة بعيدة عن 

ة الس?ياس?ية، ومل يعد مق_وال ٔ�ن ال úس?تفIد املغرب من املشاركة وا5متثيلي
الطاقات والكفاءات واخلربات اليت تتوفر Cى Tالي��ا Wخلارج ومن 
حضورها القوي يف اEمتع املدين بدول إالقامة، فعىل احلكومة ٔ�ن تضع 
س?ياسة معومIة رصحية لتقوية ¶ندماج واحلفاظ Nىل العالقة Wلثوابت 

موا�بة اجليل الثالث وحاميته ثقافIا ودي�Iا وموا�بة  الوطنية عن طريق
التحوالت اليت تعرفها هذه اجلالية وف�ح اEال ٔ�ما�ا ¼لمساهامت يف ٔ�وراش 

  .التمنية الوطنية
وخ�اما، نقرتح Nىل الس?يد رئFس احلكومة احملرتم ف�ح حوار وطين بعقد 

  .ندوة وطنية حول ٔ�وضاع اجلالية املغربية املقمية Wخلارج
نعتقد يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن هذا احلوار ا�ي جيب ٔ�ن 

  .úشارك فIه امجليع كفIل بوضع ¡ارطة طريق لتدبري ملف مغاربة اخلارج

  ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .اللكمة ¼لفريق ¶شرتايك، اليس Nلمي. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمد Nلمياملس�شار الس?يد محمد Nلمياملس�شار الس?يد محمد Nلمياملس�شار الس?يد محمد Nلمي
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يد رئFس احلكومة،
  الوزراء،السادة 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
حنن، الس?يد الرئFس، يف الفريق ¶شرتايك نuٔسف لضيق احلزي الزمين 
اìصص ¼لفرق واEموNات الربملانية يف تناول حقها يف الeم، ا�ي جيب 
ٔ�ن يبقى حقا مصاg وحمفوظا، ٔ#ن الربملان هو م�رب ¼لربملانيني والشعب من 

  .ثليه دا¡ل الربملانحقه ٔ�ن úسمع صوت مم 
لكن ٔ�مام انعدام ال�ساوي فØ خيص احلزي الزمين، حنن يف ¶حتاد 
¶شرتايك ¼لقوات الشعبية، راجعنا موقف�ا خبصوص الطريقة اليت تد�ر هبا 

من اCس?تور، ويف  100هاته اجللسات الشهرية، تفعيال ملق�ضيات املادة 
زبنا  س?نعلن عن موقف�ا يف ~ا� Nدم ¶س?تåابة ¼لمقرت~ات اليت قد�ا ح

  .حIنه، يف ~ا� Nدم ¶س?تåابة ٕا5هيا
  الس?يد الرئFس،

اس?متعت جلواب الس?يد رئFس احلكومة، وهبذا الصدد ٔ�س?تحرض، 
ابتداء، جتند Tالي��ا املغربية مبواقفها املؤيدة لبÅها أ#م يف م�ارصة قضي��ا 

  .أ#وىل، القضية الوطنية، قضية الو~دة الرتابية
البد يل ٔ�ن ٔ�نوه Wلتضامن اليت تعرب عنه Tالي��ا Wملهجر، ملا 6نيا، 

يعرف املغرب بعض أ#~داث املؤملة وNىل رٔ�سها الزلزال ا�ي رضب مدينة 
، لك م�ا يتذ�ر املواقف اليت W�ٔنت عهنا 2004احلس?مية يف فربا�ر س?نة 

عيص Tالي��ا يف هذا الصدد، Wٕالضافة ٕاىل Wيق املبادرات أ#خرى اليت úس?ت
  .ٔ�و ال úسمح اEال بذ�رها

لكن، الس?يد الرئFس، يف املقابل كفريق معارض لهاته احلكومة ٔ�جسل 
غياب ٕارادة ٕاسرتاجتية واحضة Cى هذه احلكومة بعيدا عن الشعارات 

  . امحلاس?ية يف ظل اCس?تور اجلديد
و¼لتدليل Nىل حصة هذا الغياب، ٔ�قول الس?يد الرئFس، ٔ�وال، نظرا لكرثة 

ني يف هذا املوضوع، من وزارة م�تدبة، وزارة اخلارجIة، مؤسسة املتد¡ل
احلسن الثاين، وزارة العدل فØ يتعلق ب��فIذ ٔ�حاكم القضائية ٕاىل �ٓخره، لك 
هذا اكن يؤدي يف السابق ٕاىل غياب س?ياسة معومIة م�دجمة ومو~دة بني 

  . خمتلف املتد¡لني
ا�ي تضمن مجموNة لكن اليوم، الس?يد الرئFس، ٔ�مام اCس?تور اجلديد 

من احلقوق اCس?تورية لفائدة هاذ اجلالية، أ#خ ق_ل قليل ذ�ر مبق�ضيات 
هل احلكومة احلالية س?تقف عصية . 163وكذ  املادة  18، 17، 6املادة 

  Nىل تفعيل مضامني هاته احلقوق؟ 
ودميا Ûادي جنيو نبقاو ن�_اكو، اجلالية تبيك Nلينا واح�ا نبكIو، ونقولوا 

ٕاىل ٔ�خره، ال راه س?نة ونصف من تدبري الشuٔن العام، ي�_غي  هذا ٕارث
  . تفعيل هاته احلقوق وNىل رٔ�سها احلقوق الس?ياس?ية

ملاذا ٔ�قول احلقوق الس?ياس?ية؟ ٔ#ن لك مرة، وهذا عيب ٔ�وTه 
¼لحكومات السابقة وكذ  ¼لحكومة احلالية، ما ميك�ش Ûري ميل تقرب 

اح�ا راه مازال . ، وWلتايل �رجئ¶س?تحقاقات نقولوا ال املوضوع ٕاىل �ٓخره
Ûري ثالث س?نوات لتåديد والية جملس النواب، ولتåديد هذه احلكومة، 

  .ٕان اكن لها يف العمر بقIة
اح�ا، الس?يد الرئFس احلكومة احملرتم، نطالب مكعارضة برضورة تفعيل 
املق�ضيات د½ل احلقوق الس?ياس?ية وٕاخراج القوانني، وال ٔ�دل Nىل غياب 

لس?ياس?ية د½ل اجلالية املغربية يف أ#ج�دة د½لمك، هو اليوم، قدممت احلقوق ا
ٔ�مام جملس النواب مرشوع القانون التنظميي املتعلق EWلس ¶ق�صادي 
و¶جµعي يف صيغته اليت ٔ�حIل هبا Nىل جملس النواب، ال يتضمن ٔ�ية 

لربملان اك�ن ٕاشارة ٕاىل ا5متثيلية د½ل اجلالية املغربية د½لنا، ولكن دا¡ل ا
  .نقاش، رمبا Ûادي تق_لوا يش تعديل، ولكن املبادرة ٔ�نمت Ûائبون عهنا

6نيا، الس?يد رئFس احلكومة، ٕانتظارات اجلالية املغربية يه �برية Tدا، 
لك ما هناك Nربمت . لكن مع لك ٔ�سف مل ٔ�س?متع ٕاىل جواب مفصل عهنا

، مز½ن، ما قلتوش ، ا¼يل كتفIد W¼لغة العربية املس?تق_ل القريب"السني"ب
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  . اليت تفIد املس?تق_ل البعيد" سوف"بعدا 
وكنقول بëٔuمك تطرقمت يف جوا�مك ٕاىل مسuٔ� التuٔطري اCيين، حصيح، 
ولكن التuٔطري اCيين، الس?يد رئFس احلكومة، وال ٔ�خفIمك رسا بuٔن الكIفIة 
ا اليت تمت به دا¡ل دول املهجر ال يمت مضن ٕاطار الشعار د½ل اململكة د½لن

Wعتبارها دو� مسلمة، إالسالم هو دي��ا احلنيف، التuٔطري اCيين ال �رجع 
  . وال يقعد ٕاىل املذهب املاليك والعقIدة أ#شعرية

فٕاذا مش�Fو لبلجياك، الس?يد رئFس احلكومة، ٔ�و لفر¤سا ٔ�و لهولندا، 
كنلقاوها الوهابية، ها الش?يعة، اكينة وا~د اEموNة د½ل التضارب، أ#مئة 

 عندg متا رمبا حريصني، رمبا، Nىل ممارسة الشعا1ر اCي�Iة، ولكن لFست ا¼يل
هلم القدرة، ال ميلكون جتديدا خلطاهبم اCيين قادر ملوا�ة دحض املفهوم 
املشوه ا�ي úس?تطيع بعض دNاة التعصب يف البÅان أ#وربية وكذ  يف 

  . حلنيف ونعزت بهٔ�مر�اك، Wش يقدموه ضد إالسالم، إالسالم ا¼يل هو دي��ا ا
  . كنقول، الس?يد الرئFس، راه ما اكي�ش يش جتديد يف اخلطاب اCيين

Tالي��ا املغربية Þشعر Wٕح_اط �بري، الس?يد رئFس احلكومة، فØ يتعلق 
nس?ياسة تدرúس ا¼لغة العربية، جفل الطامق إالداري م�واTد Ûري يف فر¤سا، 

  .لنصف اك�ن يف فر¤سا، يف ٕاس?بانيا، بلجياك وهولندا ما اكي�ش، ا85%
6نيا، ما اكي�ش اهµم بتدرúس ا¼لغة أ#مازيغية وا¡ا اك�ن القانون 
التنظميي الزال مل يفعل، ولكن ¡اص �كون ٕاشارة Wعتبار ٔ�ن ا¼لغة 

  .أ#مازيغية يه رصيد مشرتك مجليع املغاربة بدون اس?ت�gاء
لثنائية تعاين اجلالية، الس?يد رئFس احلكومة، من ش?يخو¡ة االتفاقIة ا

املربمة بني املغرب وبني دول إالقامة، وحنن نطالب كفريق معارض من 
رضورة حتيني هذه االتفاقIات لتصبح م�سجمة، ولكن يف نفس الوقت 
نطالب Ûري بتفعيل وا~رتام مضامني هاذ االتفاقIة، وأ#خ رئFس الفريق ق_ل 

السفري الهولندي  قليل ذ�رمك Wملشالك ا¼يل �يعFشوها اجلالية د½لنا هبولندا،
ٔ�عرب رصا~ة بuٔنه Ûادي يطبق القانون، ولكن املبادرات ا¼يل كتقوموا هبا 

  . يه م_ادرات حم�شمة
ملاذا احلكومة مل Þس?تطع اEاهرة برضورة تطبيق ذيك االتفاقIات الثنائية 

  ؟ 1972اليت تعود ٕاىل س?نة 
ن د½ل يف املقابل عندg تطور Þرشيعي، اك�ن مدونة أ#رسة واك�ن قانو

كفا� أ#طفال، ولكن أ#حاكم القضائية اليت تصدر هنا ال تلقى تنفIذا، وما 
  . اكي�ش موا�بة من طرف وزارة اخلارجIة ومن وزارة العدل

اك�ن، الس?يد رئFس احلكومة، ٔ�يضا، اكينة احلكومة احلالية غيíت يف 
~ا� ما جواهبا ا�ي تقدممت به الهجرة د½ل النخب املهنية، فهل تفكرون يف 

هاذ الناس املغاربة املتفوقني وا¼يل عندمه مراتب كربى قرروا العودة ٕاىل 
بالدمه، واش وTدتوا هلم يش ٔ�رضية ٔ�و يش �ٓلية، ٔ�و يف ~ا� ما ميكن لمك 

  . Þس?تقطبومه Ûري Wش úس�مثروا عندg؟ ال جواب
ما ذا�رتوش، الس?يد رئFس  2013ٔ�¡ريا، مع اقرتاب املوNد د½ل 

 إالجراءات ا¼يل Ûادي د�رها احلكومة من T�ٔل ٕازا� احلكومة، Nىل

املامرسات احلاطة Wلكرامة د½ل املواطنني معوما، وكذ  املهاجر�ن، 
واحلكومة ما يبني ٔ�هنا Ûائبة، لوال املبادرة اليت اختذها صاحب اجلال� نرصه 
امل: محمد السادس يف الس?نة الفارطة من T�ٔل ف�ح حتقIق يف الشاك½ت 

تقدموا هبا املواطنني املتواTد�ن Wملهجر، احلكومة مل حترك ساكنا يف ا¼يل 
  .هذا الصدد

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  . شكرا اëهتâى الوقت

ق_ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة ¼لفريق اCس?توري ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن املهنجية اليت 
توصلنا يه نتاج اتفاق وÞشاور مس?متر مع السادة رؤساء، امسح يل اليس 

تفاق وت�س?يق بني مجيع الفرق الربملانية واملك�ب والس?يد العلمي، يه نتاج ا
  . رئFس احلكومة Wس?مترار

جوالت، ا#ٓن، طبعا، هناك  7وقد مت نقش هذه املهنجية بعد 
مالحظات Nدة حول هذه املهنجية، وقد اتفق�ا Wٔ#مس حبضورمك Nىل ٔ�ن 

X_لسة مقT نقمي هذه العملية يف .  
وضوع وا~د ٔ�و اثنني ٔ�و ثالثة وكذ  ق_ل ٔ�ن نعود ٕاىل، ٕاما اخ�يار م

مهنجية وضع أ#س?ئX من طرف الفرق الربملانية، وWلتايل هذا مت Þسجي" 
  .شكرا. Wٔ#مس والنقاش حو®، ٔ�ظن ٔ�نه ال داعي ٕال6رته يف هذه اجللسة

  .اللكمة ا#ٓن ¼لفريق اCس?توري
        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليف

  .شكرا ¼لس?يد الرئFس
  رئFس احلكومة،الس?يد 

  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي """"nسم هللا الرمحن الرحمي nسم هللا الرمحن الرحمي nسم هللا الرمحن الرحمي nسم هللا الرمحن الرحمي """"

        . . . . صدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظمي" " " " أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليأمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليأمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليأمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
  الس?يد رئFس احلكومة،

اكن �ردا وسالما Nىل  2011ٕان فوزمك يف ¶نت#اWت ال�رشيعية 
ملغريب، واللك يعرتف هبذه احلقIقة دا¡ل املغرب و¡ارج املغرب، الشعب ا

و¡ري دليل Nىل ذ  هو ٔ�ننا ٔ�صبحنا ¤سمع يف هذه الق_ة �ٓ½ت قر�ٓنية وëمتىن 
  . ٔ�ن �رفع اجللسات عند مواقIت الصالة كام هو معمول به يف الغرفة أ#وىل

  الس?يد رئFس احلكومة،
ال ؤ�نوه �لك املضامني اليت ٔ�شكرمك Nىل تفضلمك Wجلواب Nىل هذا السؤ 

Nربمت عهنا يف معرض جوا�مك، �  فٕان ما سuٔقو® يف هذا التد¡ل ال ميكن 
اعتباره تعقIبا Nىل جوا�مك بقدر ما هو حماو� لوصف ورصد واقع Tالي��ا 
Wخلارج، وحماو� ٔ�يضا لتقامس مهوم�ا وا¤شغاالت مواطنني مغاربة فرض 

س?باب خمتلفة وم�نوNة، ت�íدئ من العمل Nلهيم الزمن العFش يف املهجر #ٔ 
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والبحث عن العFش الكرمي ٕاىل اCراسة وحتصيل العمل، مرورا WلزواTات 
  اìتلطة والظروف ¶جµعية،

  الس?يد رئFس احلكومة،
 Øارض احلكومة فN�ٔ لبية وكنتÛ#ٔق_ل بضعة شهور كنت يف ا g�ٔ ها

ساند احلكومة فØ ٔ�راه ٕاجيابيا، ٔ�راه سلبيا، وها g�ٔ اليوم يف املعارضة ولكن �ٔ 
  .وهذا لFس من Wب اEامX ولكن الواقع

  الس?يد رئFس احلكومة،
جيب ¶Nرتاف والتنويه هبذه احلكومة وبعملها، ويه اليت ٔ�د¡لت 
اخلوف يف قلوب املفسد�ن ا¼��ن اكنوا هيدرون املال العام ؤ�صبحوا ا#ٓن 

  .gدمني و¡ائفني من الوقوف ٔ�مام العدا�
  الس?يد رئFس احلكومة،

ٕاëمك قلمت يف هذه الق_ة بuٔنه بدا يطلع لمك اCم وتتقلقوا، ولكن الس?يد 
الرئFس ال يليق هبذه اللكمة، سuٔذ�رك مبا قا® هللا لس?يدg موىس ؤ�خوه 

يا موسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقوال له يا موسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقوال له يا موسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقوال له يا موسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقوال له """": هارون، قال ®
ا نخاف أن يفرط ا نخاف أن يفرط ا نخاف أن يفرط ا نخاف أن يفرط قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى، قاال ربنا إننقوال لينا لعله يتذكر أو يخشى، قاال ربنا إننقوال لينا لعله يتذكر أو يخشى، قاال ربنا إننقوال لينا لعله يتذكر أو يخشى، قاال ربنا إنن

" " " " علينا أو أن يطغى، قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرىعلينا أو أن يطغى، قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرىعلينا أو أن يطغى، قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرىعلينا أو أن يطغى، قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى
   ....صدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظمي

  .لهذا، الس?يد الرئFس، ال ختف، زد يف مع: ٕان هللا úسمع و�رى
وٕاننا نطلب   من هللا التوفIق يف مع:، ولكن �ن Nىل Nمل بëٔuمك 

  .ملونسرتدون ٕاىل Nامل الغيب والشهادة، فIنí�مك مبا كنمت تع

والْكَاظمين والْكَاظمين والْكَاظمين والْكَاظمين : "وال ت�ىس، الس?يد الرئFس، ٔ�ذ�رك بقول هللا تعاىل

ينافالْعظَ والْغَيينافالْعظَ والْغَيينافالْعظَ والْغَيينافالْعظَ ونِ الْغَينِين عسحالْم ّبحي اللّهنِينالنَّاسِ، وسحالْم ّبحي اللّهنِينالنَّاسِ، وسحالْم ّبحي اللّهنِينالنَّاسِ، وسحالْم ّبحي اللّهصدق هللا " " " " النَّاسِ، و
  .العظمي

ٔ�ما عن gحIة Tالي��ا العز�زة، البد ٔ�ن نف�خر هبا، وا��ن مه سفراء 
لقد ٔ�عطت وال زالت تعطي، ال من املغرب يف اخلارج، ٕان هذه اجلالية 

gحIة العمX الصعبة وال من �ندسني ؤ�طباء ورTال أ#عامل و�رملانيني يف 
املهجر ويف املغرب، واملثل احلي هو ها g�ٔ بعدما كنت Wٔ#مس �اجرا ٔ�كرث 

س?نة، ٔ�صبحت ا#ٓن مرشNا وممثال لٔ�مة، وامحلد -، وكام كنت  32من 
  . ٔ�¤سامه البار~ة مهنم، فاليوم ال

  : لهذا، الس?يد الرئFس، البد ٔ�ن ٔ�طرح لمك بعض املشالك جلالي��ا
 gالي��ا تطالب خماطب وا~د، ٔ#ن عندT ري  5ٕانÛ خطباء، �زاف ¡اصنا

  .وا~د
6نيا، نطالب Wملساواة يف أ#جور، ٔ#ن، الس?يد الرئFس، ال يعقل بuٔن 

، 51100هيم  ما تيف�وش (sur place) التوظيف يف الق�صليات يف اخلارج
ٔ�ورو يف الشهر، وهاذ املوظفني ا¼يل �ميش?يوا من هنا تيعطيومه ما  1200

ٔ�ورو، وهاذ اليش �ون Nىل يقني بuٔنه راه  4000ٔ�ورو حىت ل 3000بني 
  .اك�ن

نطالب بف�ح ٔ�بواب الق�صليات املغربية يوم السíت وأ#~د، �Ø دا�ر�هنا 
االثنني ٕاىل امجلعة عندو بعض اCول العربية، ٔ#ن املهاجر Wش جيي من 

  .خسارة يف العمل ويف دراسة التالمIذ
نطالب كذ  ¶هµم جبالي��ا املوجودة يف الرشق من gحIة الص�ة 

  .والتقاNد
كام نطالب احلكومة ٔ�ن تعمل Nىل تíس?يط املساطر إالدارية، سواء 

ته دا¡ل املغرب ٔ�و اخلارج، مفن Ûري املعقول ٔ�ن يقيض املهاجر املغريب عطل 
الصيفIة واليت �ريد من ¡اللها التواصل مع ٔ�ح_ابه، ٔ�ن يقضهيا يف التنقل بني 

  .املاكتب وإالدارات
، يف لك �ة "دار املهاجر"نطالب ب�íاء مراكز ¡اصة Wجلالية Þسمى 

  .و�كون رهن ٕاشارهتم
رضورة التذكري بوضع ~ل ٕالشاكلية النقل بني اجلز�رة اخلرضاء وامليناء 

  .املتوسطي
لعمل، نالحظه Ûائب Ûري موجود، ٔ�نه ال يعمل بuٔنه ¡لق من بنك ا

ٔ�وىل  2011ماليني �اجر، ؤ�ن دس?تور  T�ٔ4ل اجلالية اليت يفوق Nددها 
عناية ¡اصة ¼لمغاربة املقميني Wخلارج، و¤سåل Wرتياح �بري املوقع ا�ي 

  .خص به
ؤ�سائل احلكومة، ملاذا ال تعمل Nىل اس?تقطاب الكفاءات املغربية 

تواTدة Wخلارج من T�ٔل ¶س?تفادة من ¡رباهتا، ¡دمة لهذا البÅ امل 
  احلبFب؟

ٔ�ما عن العمX الصعبة، اللك يتلكم بuٔهنا اخنفضت، ولكن العكس، بل 
مليار  58.400جسلت  2011يه يف ز½دة، ولو ٔ�ن مداخIل اجلالية لس?نة 

مليار درمه ٔ��ن  2.2، ٔ�ي gقص 56.300جسلت  2012درمه، ويف س?نة 
ت هذه العمX؟ �ريدون ٔ�ن تعرفوا ٔ��ن ذهبت؟ ذهبت ٕاىل السوق ذهب

  . السوداء
ومن هنا يذهبون هبا ٕاىل الصني وٕاىل بعض اCول أ#خرى لرشاء 
أ#م�عة، دون ٔ�ن ميروا Nىل مك�ب الرصف، ويؤدوا الفواتري نقدا، وهنا 
Xٔن املغرب ضاع يف العمuيوانة، وهنا جند بCيغشون يف ٔ�داء التعشري ٔ�ي ا 

  .الصعبة وضاع يف ٔ�داء رسوم اCيوانة
  .WقIة يل النقطة أ#¡رية، وما بقاش يل الوقت

  الس?يد رئFس احلكومة،
 6، ٔ#ن إال¤سان ا¼يل �يمكل ..النقطة أ#¡رية ويه الورقة اخلرضاء د½ل

، ٔ#ن الناس ما بقاÞش "سري حبا "ٔ�شهر راه اح�ا كنجريو Nليه، كنقولو ® 
 3س?يد وز�ر اجلالية اكن معنا يف خريبكة حىت ل ٔ�شهر، وال  �6مكل هلم 

.. د½ل الصباح، وراه اح�ا طلبنا م�و هاذ اليش وبغينا يف احلكومة د½لمك
  .�ٓالف درمه 10ٔ#ن إال¤سان ٕاذا فات س?تة شهر راه تي#لص 

  .شكرا الس?يد الرئFس



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )2013 ماي 8( 1434جامدى ا#ٓخرة  27

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .اللكمة لفريق الت�الف ¶شرتايك. شكرا اëهتâى الeم

        ::::ر الس?يد عبد ا¼لطيف ٔ�معور الس?يد عبد ا¼لطيف ٔ�معور الس?يد عبد ا¼لطيف ٔ�معور الس?يد عبد ا¼لطيف ٔ�معواملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكر الس?يد الرئFس
  الس?يد رئFس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس?يد رئFس احلكومة،
ٔ�كدمت مرة ٔ�خرى Nىل ال�شíث القوي ¼لحكومة بقضا½ املغاربة املقميني 

ا ٔ�ظن Wخلارج، فك�مت وفIني ملا Tاء يف ترصحيمك احلكويم ٔ�مام الربملان، مف
هذا ٕاال هو موقف لك املغاربة، لكن نظن بuٔنه وصل الوقت ¼لبحث عن 

  . Tديدة لهذا القطاع ةرؤي
قضا½ املهاجر�ن لFست حقال تعاوين ٔ�و جماال لتعاون ٔ�و تعاونيات 

)coopératives ( اية، بل هوNÅ¼ وال يه جمال لٕالحسان وال هو جمال
ادي، قطاع اجµعي، قطاع قطاع س?يايس Wم�ياز Nرب العامل، قطاع اق�ص

ثقايف، ٔ�رشمت ٕاىل مالمح لك هذا يف خطا�مك، فاملغرب يف هذا اEال ® 
�راث وتقاليد، اكن املغاربة بقوافلهم اCي�Iة والتåارية، وما زال ð املغاربة 
يف القدس ومازالت ٔ�حIاء املغاربة يف دول ٕافريقIا، �رخست ثقافة املغرب Nرب 

  . العامل ومعروفة
ن ن�ساءل هل س�_قى ¤س?تحرض املغاربة املقميني يف اخلارج مبناس?بة ا#ٓ 

احلديث عن توازن مزيان أ#داءات و¤س?بة اC¡ل يف العمX الصعبة 
وحتويالت املهاجر�ن مقارنة مع مداخIل الس?يا~ة واملك�ب الوطين 

 (diaspora)¼لفوسفاط، ٔ�م لنا ٕاسرتاتيجية قوية مس?تق_لية لبناء مفهوم 
  . اخلارج؟ ٔ�ظن بuٔنه وصل الوقت ٔ�ن تطرح أ#مور nشلك Tديداملغريب يف 

إالطار املؤسسايت، ٕاطار مؤسسايت واسع، دس?تور½، التعاون اCويل، 
النظام الالممركز، اEمتع املدين الوطين واCويل، اEالس ¶س�شارية من 
جملس اجلالية ومؤسسة احلسن الثاين واEالس العلمية، لك هذه 

جيب ٔ�ن . ها اكن م�حرصا يف ٕاطار تعاوينؤ جودة ولكن ٔ�دااملؤسسات مو 
  .نطور هذا الورش

فالس?يد رئFس احلكومة، Wٕ~اطتمك وذ�رمك لهذه املؤسسات تuٔخرg يف 
ٕاNادة النظر فهيا، وا�ي يف الواقع 6�ٔر ان�_اهنا ٔ�ن مرشوع اìطط ال�رشيعي 

ع احملال Nىل اكن يتضمن مضن أ#س?بقIات ٔ�ربعة حماور، فٕاذا بنا يف املرشو
الربملان ٔ�زيلت الثالثة أ#وائل وبقي احملور املتعلق EWلس ¶ق�صادي 

  .و¶جµعي
السؤال، هل ال تعتربون يف ٕاطار الس?ياسة وتنفIذ الربgمج احلكويم 
يف ظل الس?ياسات القطاعية ٔ�ن هاذ أ#س?بقIة فØ يتعلق مبعايري املشاركة 

ٔ#ج�بية، معايري �يفIة تنظمي الرشاكة واملؤسسات ¶س�شارية احلكومIة وا

هاذي . بني اCول واEالس، �يفIة تفعيل القانون وتعامل اEلس ٕاىل �ٓخره
  . هذا مؤرش لFس مبؤرش لصاحل احلكومة.. لكها زولتوها يف املرشوع

مث ٔ�ن هناك كذ  اخلدمات املقدمة ¼لåالية املغربية، قIل احلديث عن 
ٔ�ن دور وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التعلمي هذا املوضوع ولكن ٔ�ضيف ٕاىل 

العايل، وزارة الشغل، يف هذا اEال قوي Tدا، يف جمال الكفاءات، يف 
جمال اس?تقطاب التك�ولوجIا ومتليكها، يف جمال بناء ٕاطار صلب مؤسسايت 

فاXN وفارضة ذات Nالمة ¡اصة هبا، ال ميكن ٔ�ن ¤ش?تعل  (diaspora)ل 
  .نطور هذا القطاع nشلك ٕاجيايبمبنطق اليوم جيب ٔ�ن 

كذ ، فØ يتعلق مبعاشات أ#رامل يف هولندا، ما هو موقف 
احلكومة؟ ظهرت بوادر املزي ٕان مل ٔ�قل العنرصية، ظهرت ٔ�ش?ياء غريبة يف 

  . هذا املوضوع، مل ¤سمع، البد ٔ�ن نطلع Nىل رٔ�ي احلكومة يف هذا الباب
ية طمو~ات اجلالية املغربية كذ  املقاربة ال�شار�ية يف تصور ٕاسرتاتيج 

  . يف اخلارج، البد ٔ�ن �كون لها ٕاطار رسيع
الترصحي الوارد يف الترصحي احلكويم حرك اEمتع املدين ¼لمغاربة يف 
اخلارج، جفددوا بتكرار االتصاالت مع خمتلف الوزاراء املوجود�ن هنا، 

حيمك اكن عقدوا اتفاقIات البد ٔ�ن ëكون وفIني لهذه االتفاقIات، ٔ#نه ترص 
  . دافعا ٕاىل بناء مرشوع Tديد يف هذا املساء

ف� ، الس?يد، ما نطولش شاي، هناك Wلفعل ~اTة ٕاىل التفكري يف 
  .ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة يف هذا الباب

  .وشكرا

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .شكرا. اللكمة ا#ٓن ¼لفريق الفIدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNةاملس�شار الس?يد محمد دعيدNة
  .شكرا الس?يد الرئFس

يف البداية، الس?يد رئFس احلكومة، ٔ�ذ�رمك مبا الزتممت به ٔ�مام الربملان 
  . والشعب املغريب خبصوص قضا½ الهجرة واملهاجر�ن

لقد الزتممت Nىل املس?توى اCيين والثقايف والرتبوي بتطو�ر وتنويع 
: وتوس?يع �رامج الرتبية والتuٔطري اCيين وتعلمي ا¼لغتني العربية وأ#مازيغية

  . ال املغاربة يف املهجر �ي��ظرواماز 
الزتممت Nىل املس?توى إالداري والق�صيل بتعممي ¶س�شارة القانونية 
والقضائية وإالدارية ووضع �ٓليات لتíس?يط وÞرسيع معاجلة الشاك½ت 
واملنازNات وتعز�ز ش?بكة املراكز الق�صيX وحتديث ٔ�داهئا وتقريب ¡دماهتا 

  . مازال �ي��ظروا: من اجلالية املغربية Wخلارج
الزتممت Nىل املس?توى ¶جµعي بتعز�ز احلوار وتنويع �ٓليات التعاون 
و�كéيف التواصل مع حكومات دول إالقامة وتوس?يع ومراجعة االتفاقIات 
الثنائية يف جمال امحلاية ¶جµعية وحامية حقوق ومك�س?بات العامل 

لزتام د½لمك، الس?يد رئFس املهاجر�ن، ما يقع اليوم يف هولندا، منوذج Nىل ¶
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  . احلكومة
الزتممت Nىل املس?توى ¶ق�صادي Wٕ¤شاء بنك ¼لمشاريع ¶س�êرية 
ووضع �ٓليات ¡اصة ¼لتحفزي وا5متويل واملوا�بة وختصيص حصص من 

حلد الساNة ما شافوا : الربامج السك�ية الوطنية الكربى لصاحل مغاربة العامل
  . والو

اركة يف احلياة الوطنية والس?ياس?ية ملغاربة العامل الزتممت Nىل مس?توى املش
مبتابعة ؤ�جرٔ�ة املق�ضيات اجلديدة اليت خولها دس?تور فاحت يوليوز لفائدة 

ëمتىن ٔ�ن . 163و 18، 17، 16املواطنني املقميني Wخلارج، ¡اصة الفصول 

  . �كون مشاركهتم فعلية يف ¶س?تحقاقات ¶نت#ابية القادمة
اما�مك، الس?يد رئFس احلكومة، فٕان امجليع يعمل اليوم ٕاذا اكنت هذه الزت 

  . ما ا�ي حتقق مهنا وما مل يتحقق، وهو الكéري
وانطالقا من دورg مكعارضة موضوعية وبناءة نقرتح Nليمك، الس?يد 
رئFس احلكومة، مجموNة من التدابري وإالجراءات ¶س?تعåالية وا#ٓنية اليت 

  . الفوري واجلرٔ�ة الس?ياس?ية يف تناولهاتتطلب فعال حكومIا قو½ والتفعيل 
هذه املقرت~ات والتوصيات متت بلورهتا يف اليوم اCرايس املنظم من 
طرف الفريق الفIدرايل يوم ٔ�مس الثال6ء مبشاركة مجموNة من امجلعيات 
املمثX ¼لåالية املغربية Wلعديد من اCول، ٔ�ذ�ر مهنا فر¤سا، هولندا، ٕاس?بانيا، 

ا والعديد من مجعيات اEمتع املدين املمثX يف الش?بكة بلجياك، ٕايطالي
أ#وروم�وسطية وثX من املهمتني والباحéتني وا#ٔاكدمييني واخلرباء يف جمال 
الهجرة، ٕاضافة ٕاىل ممثلني عن الوزارة امللكفة Wملغاربة املقميني Wخلارج 

  : ومؤسسة احلسن الثاين، ويه كام ييل
¡اصة Wملغاربة املقميني Wخلارج، تقوم Nىل بناء س?ياسة وطنية Tديدة  -

ٔ�سس ~ديثة ودراسات اس�رشافIة و�ر�كز Nىل مهنجية Þشار�ية 
وم�دجمة ومقاربة مشولية وم�ناسقة وحتديد أ#هداف وأ#ولو½ت 
ووضع الوسائل وا#ٓليات التنفIذية لها، وتوضيح ٔ�دوار و�ام خمتلف 

  املتد¡لني؛
فعلية حلق التصويت وحق الرتش?يح حرص رشوط و�يفIة املامرسة ال  -

  ؛17ملغاربة اخلارج، انطالقا من بÅان إالقامة طبقا ¼لفصل 
حتديد الس?ياسات العمومIة املعنية Wٕبداء الرٔ�ي من طرف جملس  -

  ؛)163الفصل (اجلالية 
حرص الهيئات واملؤسسات ¶س�شارية املعنية مبشاركة مغاربة  -

  ؛)18الفصل (اخلارج يف عضو�هتا 
والتداول يف  2011مالمئة الظهري املؤسس Eلس اجلالية Cس?تور  -

  ؛)163الفصل (�ٓلية اخ�يار ٔ�عضائه 
وضع �ٓليات تدبري الهوية واملواطنة واحلقوق الثقافIة ملغاربة اخلارج  -

  ؛)17و 16الفصلني (دا¡ل و¡ارج الوطن 
 الفصل(تنظمي دور مغاربة العامل يف التمنية الíرشية واملس?تدامة،  -

  ؛)163

حتسني جودة اخلدمات وٕاجياد ~لول معقو� وملموسة ¼لقضا½  -
والصعوWت املرتبطة WلقطاNات إالدارية، سواء الق�صلية يف اخلارج 

  ٔ�و إالدارات املعنية يف اCا¡ل؛ 
¶عتناء Wلب�Iة التحتية ¼لق�صليات وإالدارات املغربية ببÅان ٕاقامة  -

�ن وتuٔهيل الطامق الق�صيل، وف�ح Wب املهاجر�ن املغاربة وٕاNادة �كو 
  Þشغيل ٔ�بناء املهاجر�ن يف الق�صليات املغربية ببÅان إالقامة؛ 

تuٔهيل وتطو�ر الربامج التعلميية ٔ#بناء اجلالية املغربية يف اخلارج،  -
  ؛2011وحتيFهنا مبا يµىش مع دس?تور 

قميني يف حتيني ومراجعة االتفاقIات الثنائية اخلاصة يف املغاربة امل  -

  اخلارج وتوفري �ٓليات تطبيقها ومراق_ة ا~رتا�ا؛
العمل Nىل مالمئة القوانني الوطنية اخلاصة Wلهجرة مع الزتامات  -

املغرب مبق�ىض االتفاقIات اCولية املصادق Nلهيا، و¡اصة االتفاقIات 
اCولية ¼لعامل املهاجر�ن ؤ�فراد ٔ�رسمه والضغط من T�ٔل مصادقة 

  لها؛ دول ¶س?تق_ال
العمل وفق املقاربة ال�شار�ية واحلقوقIة ومقاربة النوع، مكقارWت  -

  عرضانية يف تناول قضا½ الهجرة واملهاجر�ن؛
ختصيص جزء من فوائد حتويالت املهاجر�ن لتمنية املناطق اليت  -

ين�درون مهنا، واليت تعرف العز� وا5هتمFش، مع دعوة املؤسسات 
ات البنكIة لتحمل مسؤوليهتا ¶جµعية املالية الوس?يطة ٔ�ي املؤسس

  يف هذا الشuٔن؛
ٕايالء اهµم ¡اص ¼ل�ساء املهاجرات CWول أ#وروبية كذا بدول  -

اخلليج، واCفاع عن حقوقهن ¶جµعية وأ#رسية، قضية النفقة، 
  احلضانة، الكفIل؛

¡لق صندوق Cمع حضا½ أ#زمة ¶ق�صادية من املهاجر�ن املغاربة،  -
ق�طع مدا¡ليه من فوائد Nائدات العمX الصعبة Nىل املغرب، واليت ت 

مليار  219فاقت مداخIلها ¡الل أ#ربع س?نوات أ#¡رية ما يفوق 
  درمه؛

  تقوية القدرات التفاوضية وإالسرتاتيجية ¼لجمعيات املهمتة Wلهجرة؛ -
 وضع �ٓليات ¼لهنوض وصيانة ا�ا�رة املغربية خبصوص الهجرة يف تنوعها -

  اجلغرايف و¶جµعي واCيين؛
Þشجيع البحث ا#ٔاكدميي يف جمال الهجرة وربط نتاجئ البحث بقضا½  -

  التمنية؛
ٕاجياد ~لول ¼لمشالك اليت يعاين مهنا الطلبة املتابعني Cراس?هتم  -

  Wخلارج؛
تنظمي، وهذا موTه ٕاليمك الس?يد رئFس اEلس، تنظمي م�اظرة وطنية  -

�ن مببادرة من الربملان املغريب ومبشاركة خمتلف حول الهجرة واملهاجر 
  . الفاNلني املعنيني

كام ندعومك، الس?يد رئFس احلكومة، يف ٔ�خر هذه اجللسة ٕاىل عقد 
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Tلسة معل ٔ�و Tلسة اس?µع EموNة من إالخوة القادمني من بÅان الهجرة 
¼لتداول معمك يف بعض القضا½ حسب الوقت ا�ي ميكن ٔ�ن Þسمح به 

  . ٔ�ج�د�مك
  .وشكرا

  ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .اللكمة ا#ٓن EموNة ¶حتاد املغريب ¼لشغل، مشاو. شكرا

اللكمة #ٓخر م�د¡ل، اللكمة EموNة ¶حتاد الوطين ¼لشغل Wملغرب 
  . يف حصة زم�ية قصرية Tدا

        : : : : 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 الرئFس

ان�_اهمك، الس?يد الرئFس، ٕاىل ف�ة ٔ�ريد يف هذا الوقت احملدد ٔ�ن ٔ�ثري 
من ¡رية أ#ساتذة د½ل املغرب ا¼يل صيفطاهتم اCو� املغربية لتدرúس ٔ�بناء 

  . اجلالية املغربية ا¼لغة العربية والثقافة املغربية
ٔ�بلغمك، الس?يد الرئFس، ٔ�هنم �يعFشو ظروف Tد مزرية، ëمتناوا Nىل 

ما عندمه ال تغطية حصية، الو6ئق ë�ٔمك تن�هبوا 5هيم، أ#وضاع د½هلم ا#ٓن، 
د½هلم Ûري معرتف هبا، الوضع د½هلم القانوين ما عروف�Iش ملن هام ;بعني، 
ا#ٓن كتجي مذ�رة وزارية د½ل وزارة الرتبية الوطنية ا¼يل كتبغي تدمج 

  .مجموNة من أ#طر اجلديدة واس�_داهلم وٕاهناء املهام د½ل اEموNة أ#خرى
الرئFس، ٔ�ن ٔ�يدهيم Nىل قلوهبم، من هؤالء ا��ن ٔ�قول لمك، الس?يد 

  س?نة؟ 20و 15سريجعون و�هنâى �ا�م، والبعض مهنم قىض ٔ�كرث من 
هل ميكن جبرة قمل يف حلظة وTزية ٔ�ن نطلب مهنم الرجوع، مع العمل ٔ�ن 
كذ  عندمه ارتباطات Nائلية، عندمه ٔ�بناء د½هلم �يدرسوا متا، عندمه 

  لتعلمي العايل؟كذ  ٔ�بناء �يدرسوا يف ا
ٕاذن الس?يد الرئFس، ال ميكن ٔ�ن حنل ٕاشاكالت هاذ الف�ة من 
أ#ساتذة، ٔ�ننا جنيبوا ذوك القداىم ونصيفطوا و~د�ن �ٓخر�ن Tداد وبuٔقل 

  .�لكفة ممك�ة
ٔ#ن الرشوط ا¼يل Tات يف املذ�رة اEحفة يه رشوط ا¼يل كتبني بuٔن 

Ûادúش �كفهيم حىت ٔ�ورو، ما  Û1300ادي ميش?يوا ٔ�ساتذة وتعطى هلم مت 
  .¼لسكن يف قلب Wرúس ٔ�و يف قلب اس?بانيا ٔ�و بلجياك

و�  الس?يد الرئFس، نطالب مبراجعة املذ�رة أ#¡رية اليت تعىن هبذا 
  .امللف، ؤ�ن يuٔ¡ذ الرٔ�ي كذ  من طرف املعنيني

  .وشكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
د Nىل تعقIبات اللكمة ا#ٓن ¼لس?يد رئFس احلكومة احملرتم ¼لر . شكرا

  .شكرا. السادة املس�شار�ن احملرتمني
  

  ::::الس?يد رئFس احلكومةالس?يد رئFس احلكومةالس?يد رئFس احلكومةالس?يد رئFس احلكومة
  .Wمس هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئFس،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،
  احلضور الكرام،

بطبيعة احلال، ميل كنجيوا نناقشوا حبال هاذ القضا½، �يخصنا ëكونوا 
سجمني حبال ا¼يل قلنا وحبال ا¼يل بعض إالخوان مشاو معنا يف م�فقني وم� 

نفس املنطق، بuٔن هذه قضا½ �رىق ٕاىل مس?توى قضا½ وطنية، ومادامت 
  .كذ ، فال يليق بطبيعة احلال ٔ�ن تقع فهيا مزايدات س?ياس?ية

ولكن، كنتuٔسفو ميل ك�شوفوا ا¼يل �يوافق�ا Nىل هذا املنطق، وتنقولوا 
الرشد سريجع ٕاىل بعض الترصفات الس?ياس?ية اليت كنا س?ب�ان هللا، ٔ�ن 

  . نف�قدها فهيا، ك�شوفو نفس املنطق Nاود 6ين كريجع
ٓ إالخوان Wش نقول لمك، بuٔن بعض إالخوان ا¼يل د¡لوا  وامسحوا يل �
يف أ#ول ومشاو �يثريوا ٕاشاكليات مرتبطة بuٔمور دقIقة، g�ٔ بعدا وهللا ما 

 Cيل و¼W ارفشN ارفها، ماN س د½ل الطلبة، حىتFين ختتار رئWاليس الشو
عرفت، وما عرف�ش شكون هاذ اجلهات الس?ياس?ية ا¼يل عندها هاذ 
املتابعات اCقIقة ا¼يل Ûادي تعرف الوC د½ل اليس الشوWين ختتار رئFس 

  . هذه معروفة" وC الوز عوام"د½ل الطلبة يف ٕافريقIا، وهذا طبيعي،
كن Ûري يعطيوك، �ٓ اليس ب�شامس، أ#خ_ار ولكن g�ٔ ما عندي مانع، ول

 g�ٔ ش احلق هترض، حىتÖت هذاك اليش ما عندíقة، ٕاذا ثIبطريقة دق
  . كنت كنتلكم سك�ت حىت مكليت

ٕاذا ثíت ٔ�ن اليس الشوWين اكن ~ارض هذاك ا5هنار وهو �يقدم 
اس?تقالته من احلكومة ا#ٓن و�يت�ادك ٔ�نت، ٕاذا ثíت ٔ�نه ما اك¤ش ~ارض 

Wش هاذ املرة ميل جتي تتلكم تقول لٔ��زة د½  ا¼يل . لتكتقدم اس?تقا
  .كتعطيك املعلومات �كون دقIقة

Ûادي ëزيد ونقول   �ٓ اليس ب�شامس، عيب وNار، هذه أ#�زة ا¼يل 
كتتلكم معك، تعطيك أ#مور مقلوبة، ٔ#ن g�ٔ ميل مشFت الس?بانيا اكنت 

  .اس?ية بفعل ٔ�مور ٔ�خرىالز½رة د½يل حزبية ومؤداة من احلزب وحتولت س?ي
ولهذا ا�هاب اكن Nىل حساب اCو� فعال، ٔ#هنا حتولت س?ياس?يا، ٔ�ما 
الرجوع اكن Nىل حسايب وإالقامة هناك اكنت Nىل حسايب، والسíب 
Nالش بعض إالخوان ما د¡لوش ¼لقاء وهو ٔ�ن القانون ¶س?باين �مينع 

ظموا احملارضة قا  الناس يوقفوا يف القاNة د½ل احملارضات، والناس ا¼يل ن
g�ٔ رفضت Wش .. ½اله نقدروا ند¡لوا �ٓ اليس عبد إال®، القدر د½ل مسيتو

ند�ر احملارضة حىت يد¡ل لك يش، ولكن ما اك¤ش من املمكن، وفعال 
  . بعض إالخوان يعين

وg�ٔ نقو  هاذ الز½رة ¤سFهتا، وذ�رتين هبا هللا جيازيك خبري، ما 
  . ت Nاقل Nلهياعرف�ش �يفاش حىت بقIيت ٔ�ن
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ولهذا اح�ا ميل ك�شوفو هاذ اليش ك�شكو، ك�شكو يف الeم ا¼يل 
ٓ إالخوان، نفس اليشء ميل  �يظهر اجلدية، وميل كنتلكموا وامسحوا يل �
كنتلكموا Nىل القضية د½ل هولندا، مايش جمال د½ل املزايدة هذا، هاذي 

دا يف خمالفة طفل، نقصت هلم هولن 4300ٔ�رمX و 900قضية حقIقIة كهتم 
  . من التعويضات ا¼يل اكنت كتعطهيم %40لالتفاقIات ا¼يل ب�Fاتنا 

ولكن، احلكومة الهولندية ما طلباÞش م�ا Wش نتالقاو معاها يف 
ق_ل ما �كون احلكومة د½لنا، وميل Tات  2012مايش يف  2011، 2012

هاذ احلكومة هاذي Wيق ما تعيناش يف البداية د½ل الس?نة، طبقات 
حلكومة الهولندية هاذ اليش، وميل طبقات هاذ اليش د¡لنا معها يف ا

ٕاتصال، وقع بي��ا وبFهنم حوار ومس?متر ٕاىل ~د ا#ٓن، ويف هاذ احلوار هذا 
�يطرحوا لنا جوج د½ل إالشاكليات أ#وىل م�علقة Wٔ#رامل والثانية م�علقة 

ٔ#رامل، هذا Wٔ#طفال، والeم بي��ا وبFهنم Wيق مس?متر، ولكن �يقو  ا
  .. اح�ا عندg ق�اNة ٔ�هنم Ûالطني فIه ٔ#هنم

ٔ�ورو �يقو  هاذي درgها Wش هذاك  220القضية د½ل أ#طفال، 
اح�ا عندg رٔ�ي ٔ�خر . الطفل �يعFش يف هولندا وكذا وكذا ٕاىل ٕاىل �ٓخره

بطبيعة احلال، املساند د½ل املوقف د½ل إالخوان املغاربة، ولكن اح�ا ما 
  . يف هولندا، �ميكن لنا نناقشو معها وندا�رو معهاكنتحمكوش 

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ن التواصل بني احلكوم�ني املغربية والهولندية يف 
املوضوع مازال مس?مترا، واكنت ٔ�خرها ز½رة املسؤولني املغاربة لهولندا يف 
أ#س?بوع أ#¡ري، حلث احلكومة الهولندية Nىل ا~رتام بنود اتفاقIة التuٔمني 

بني الطرفني، وحنن م�فائلون nشuٔن التوصل  1972جµعي املوقعة س?نة ¶
  . ٕاىل تفامه هباذ الشuٔن

و¼لمعلوماة فقط، فٕان هذا التدبري ال يطبق Nىل املغاربة فقط، وٕامنا 
  . يطبق Nىل يعين اكفة أ#بناء املهاجر�ن ٕاىل اخلارج

د½ل  طيب، g�ٔ، �ٓ إالخوان، مع ذ  ك�شكرمك ٔ#ن اكنت وا~د العدد
التد¡الت معقو�، وW g�ٔغي نقول لمك وا~د القضية، g�ٔ مايش ميل كنجي 
لهنا كنجي Wش ندافع Nىل الس?ياسة د½ل احلكومة ونقو  لك يش ا¼يل 

ومكمتل ويف املس?توى أ#Nىل د½لو، Ûري  (parfait)كتد�ر احلكومة يعين 
ية ويه ولكن هذه حكومة Tاءت يف ٕاطار ٔ�زمة س?ياس? . حصيح هاذ الeم

  . حتاول ٔ�ن تد�ر امللفات الوا~د تلو ا#ٓخر
فعال، حنن يف . ؤ�جعبت ٔ�ميا ٕاجعاب Wلeم ا¼يل �لكم Nىل مقاربة Tديدة

~اTة ٕاىل مقاربة Tديدة، ٔ#ن ٕاذا بغيتوا تعرفوا احلقIقة، إالخوان د½لنا 
املغاربة املقميني يف اخلارج ٕاذا جIتيو Þرسدو اكفة التوصيات ا¼يل كتصدر 

التو�ات د½هلم، كتلقاو هذاك اليش كثري، ولكن هام راه ما Wغي�ش  Nىل
هام ÛWني حترتم الكرامة د½هلم، úشعرو Wملغرب د½هلم �يعرتف . ٔ�مور كثرية

  . هبم يف العمق
ٔ#نه املنطق ا¼يل اكن ق_ل، مع أ#سف الشديد، اكن املنطق د½ل 

ج لٕالدارة، يه كتعامل معك إالدارة، حبال ا¼يل هنا حبال ا¼يل متا، ٔ�نت حمتا

  . Nىل هاذ أ#ساس، وبعض املرات بتعسف
ٕاىل ا#ٓن من بعد اCس?تور اجلديد اك�ن م�طق Tديد،  2011ا#ٓن من 

�يقول ٔ�ن إالدارة يف ¡دمة املواطنني، ؤ�ن املوظفني يف ¡دمة املواطنني 
ؤ�ن السفراء، úسمعوين مز½ن، السفراء د½لنا يف اCول أ#خرى، ٔ�ن 

اء والق�اصX واملوظفني د½لنا مه يف ¡دمة املواطنني، بطبيعة احلال السفر 
كذ  ال جيب ٔ�ن يقع التعسف من اجلهات ٔ�خرى، ؤ�ن هذا لكه ثقافة 

  . Tديدة
ؤ�ن هاذ الناس هاذو، ٔ�ش?نو ÛWني؟ هام راه امحلد - متا يد�رون 

م شؤوهنم، وا¡ا اكينة أ#زمة حصيح، اكينة أ#زمة ولكن يد�رون شؤوهن
و�يصربو و�يقلبو Nىل ¡دمة ٔ�خرى وبعضهم هاجر، اك�ن ا¼يل اكن يف 
ٕاس?بانيا ومىش ¼Åول د½ل الشامل ٕاىل �ٓخره، امحلد - املغاربة يعين 

  . كFس?تطعوا خيرجوا من أ#زمات فرد½ وجامعيا Nرب التارخي
ولكن بغاو ميل جييو لبالدمه بغاو يلقاوا إالدارة مسهX هلم أ#مور، ٔ#ن 

دوش الوقت، بعض املرات �يتعرضوا ¼لنصب، ميل �يتعرضوا ¼لنصب ما عن
كتضيع احلياة د½هلم يف احملامك، والعطX د½هلم يف احملامك، بغاو ميل جييو يلقاوا 
يش �ة تتحن Nلهيم تتuٔطرمه، وهذا راه حمتاTني ®، املغاربة املقميني يف 

، ما تالوش الناس بغاوا اخلارج وحمتاTني لو حىت املغاربة املقميني يف اCا¡ل
ٕادارة Tافة، ا¼يل �متيش عند هذا تيقول ليك سري لٕالدارة أ#خرى، ميل 

g�ٔ خشصيا اكن عندي . �متيش عند أ#خر تيقول ليك سري لٕالدارة أ#خرى
ٔ�شهر Nاد لقIت املك�ب ا¼يل  6مشلك يف إالدارة ولكن زمن طويل هاذي 

عندي دراTة Wش كنت  ٔ�شهر وg�ٔ كندور، Tاب هللا اكنت �6هيمين، 
  .كنقدر ندور nسهو�

ولهذا W g�ٔغي نقول اليوم ¼لمغاربة، إالخوان املغاربة هاذ اليش ا¼يل 
  . بغاو

د½ل  2وراه أ#خ Nامر يف احلكومة السابقة معل وا~د دار املهاجر يف 
د½ل  8املدن وراه الس?يد الوز�ر يفكر يف توس?يعها، هو قال بغا يعملها يف 

�ة، ٔ�ش?نو تيعملوا املوظفني د½لنا؟  g16 كنقول لو معالها يف اجلهات، �ٔ 
املوظفني د½لنا ¡اصهم يتحر�وا وال خصوك املوظفني، الس?يد الوز�ر، يف 
ٕاطار ٕاNادة ¶ن�شار ¡اصنا نعطيوك املوظفني ا¼يل �يخصوك وال نوظفومه 
 ، ٔ#نه هاذ الف�ة ¶جµعية العز�زة Nلينا كام قلت Þس?تحق هذا 

 Þادي نو~لوا يف وÛ موظف يف لك  15وال  10س?تحق ٔ�كرث م�ه، مايش
د½ل املوظفني ٔ�و  2فIه " دار املهاجر"�ة، وٕان كنت قد ٔ�¡ربتين ٔ�نه هاذ 

وهذا ا¼يل اح�ا حمتاTني يف . ، ومع ذ  قلت يل �يقدموا ¡دمات حقIقIة3
املغرب، اح�ا حمتاTني يف املغرب ملقارWت Tديدة، حمتاTني يف املغرب 
لوعي Tديد، املوظفني د½لنا والناس ا¼يل كFش?تغلوا يف اCو� ¡اصهوم 
يفهموا، �ٓن أ#وان ٔ�ن يفهموا ٔ�هنم ال يتفضلون Nىل املواطن بuٔي يشء، هو 
يتفضل Nلهيم بتوظيفهم وبuٔداء ٔ�جورمه وبuٔداء تقاNداهتم وبuٔداء، وبuٔداء، 

  . فٕاذن Nلهيم ٔ�ن يقوموا Nىل ¡دم�ه... وبuٔداء
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بطبيعة احلال Wملقابل حىت هو ¡اصوا حيرتم القانون،  ولكن املواطن
مايش جيي دامئا �يبغي يطلب حقه ٔ�كرث من القIاس، وال يدوز هو أ#ول 
وال يدي احلاTة ا¼يل ما عندوش فهيا احلق، وال ختترص املساطر، املساطر 
إالدارية ¡اصنا خنترصوها و¡اصنا نصغروها، ولكن واش تتعرفوا حشال هاذ 

، فهيا مقاومة (résistante)ب؟ لكمك تتعرفوا بيل إالدارة يعين اليش صعي
¼لتغيري، حمافظة، �ريد احملافظة Nىل ما جرى به العمل، هذا سوف ي�_دل 

  .ويتغري
وك�شكر أ#خ من إالحتاد اCس?توري ا¼يل قال بيل اليوم، الeم د½لو 

ت�Fخوفوا  �زاف، ولكن قال بيل اك�ن وا~د الروح Tديدة، ٔ#نه اليوم الناس
  ..من ٔ�هنم حيصل Nلهيم الفساد ٔ�و يشء من هذا الق_يل، وهذا هو

من أ#مور كذ  أ#ساس?ية، إالخوان، ا¼يل تطرحت ،القضية د½ل 
ا5متثيل الس?يايس، امسحوا يل، ٕاذا تعلق أ#مر Wحلكومة، راه �يظهر ليا اح�ا 

، واملت�الفني يف احلكومة عندÛ�ٔ gلبية، البد تنا¡ذوا Wلرٔ�ي د½ل أ#Ûلبية
معنا والرٔ�ي د½ل الوطن، ولكن ٕاذا كتذ�روين Wملوقف د½يل ميل كنت يف 

ضة وكنمت   املعارضة، حىت g�ٔ نذ�رمك Wملوقف د½لمك ميل كنت g�ٔ يف املعار
  .ٔ�نمت يف احلكومة

وكنا كنطالبوا Wش املهاجر�ن يد¡لوا ¼لربملان، لو اكن ساندتوg ذيك 
اW املمثلني د½هلم، وقولوا ليا Nالش ذيك الساNة الساNة �ون رامه معنا د

  كنمت ضد وداW تتغوتوا Nليا Nاود 6ين؟
طالبنا هباذ اليش، لو اكن ساندوg إالخوان اكن ëزاع Nىل  2011يف 

، يف أ#¡ري 60ٕاىل  30القضية د½ل الرفع د½ل الكوطة د½ل املرٔ�ة، من 
، كنت كنطالب 30والو ، وg�ٔ كنت كنطالب والش?باب 60توافق�ا والت 
¼لمهاجر�ن، ما ساندونFش أ#حزاب الس?ياس?ية، مايش  W30ش �كون 

معقول الوزارة الوصية، ساعهتا ا¼يل يه وزارة اCا¡لية، Ûادي متيش معا½ 
 g�ٔ2002 بو~دي، وg�ٔ بو~دي يف املعارضة، وهاذ اليش طالبنا به يف 

  .2011وطالبنا به يف  2007وطالبنا به يف 
يل وصلنا اح�ا ¼لحكومة كتالحظوا بيل تن�اول ند�ر القضية ا#ٓن ا¼

من الطبيعي، ولو ٔ�نين رئFس احلكومة، ٔ#ننا . بوا~د الشوية د½ل ¶ح�ياط
وهاذي . يف Û�ٔلبية، واك�ن ٔ�طراف س?ياس?ية، لكمك كتفهموها ولكمك تتعرفوها

فاح�ا غنمتشاو مع هاذ اليش هذا، . ٔ�مور كتخضع ¼لس?ياسة د½ل اCو�
  . ن الروح اليت Þسك�نا يه هاذيولك

ٔ#نه اح�ا ا¼يل تنعتقدوا هو إالخوان د½لنا املغاربة املقميني Wخلارج، مه 
مغاربة اكملغاربة، وg�ٔ ٔ�س?تغرب Nالش ا¼يل Ûادي حنرمومه، وNالش ا¼يل 
Ûادي هنملومه، Nالش ا¼يل ما Ûادúش نعطهيم احلق د½هلم، ٕاذا تتلكموا معي 

ٓ س?يدي Nىل من Nىل الق�اNات د½يل ا لشخصية، g�ٔ يه هذه ويصوتوا �
  . بغاو، وg�ٔ مايل، ½ك هذه يه اCميقراطية

بالدg ¡اصها خترج من هذا املنطق، �ٓعباد هللا اCميقراطية ما تتقررش 
من بعد ما نعرفوا Nىل من Ûادي يصو;و الناس، التصويت من Nمل الغيب، 

  . عرفال يعلمه ٕاال هللا، حىت تتجي النتاجئ Nاد تت
ضد وا~د، شوية ما قدهومش  4واكنوا الناس �يوTدوا تيقولوا ودارو 

ضد وا~د، فهمتFين وال ال؟ ويف أ#¡ري ما اكن ٕاال ما ٔ�راد هللا، Tا  8ردو 
  ).!et c'est tout(ذاك الوا~د ما Tاوش ذوك الربعة 

ولهذا، ¡اصنا يف املغرب املعقول، ¡اصنا يف املغرب نتو�وا ٔ�حزاب 
ٓ س?يدي، ا¼يل بغا س?ياس?ية و  Öحكومة وكدو� يف اجتاه املعقول، وجيي، �

جيي، هذه بالد عندها ثوابت د½لها وبالد عندها دس?تور د½لها وقوانني 
د½لها، وبالد عندها م: د½لها، واملغاربة مجمعون Nىل هذه أ#مور 

، "هللا الوطن امل:"أ#ساس?ية يف املغرب، مجمعون Nىل شعارمه ا�ي هو 
يؤكد Nىل املرجعية إالسالمIة ويؤكد Nىل الو~دة الوطنية ويؤكد Nىل  وا�ي

  . امل: �رئFس ¼Åو� ؤ�مري ¼لمؤم�ني
يف هذا إالطار g�ٔ ما ¡ايف من حىت يش وا~د، تيص�اب لمك زعام 
يش وا~د ٕاذا Tا دار يش ترصحي مينة ٔ�و úرسة وبدا تيقول يش ختربيق، 

قى املغاربة لكهم ضده، Wش �كون أ#مور ٔ�وال تيقول امللكIة ما امللكIة، غيل
  . واحضة

ٓ س?يدي، بغيت  ٓ س?يدي، يش ما تقرتح Nلينا زيد � بعد ذ  عندك، �
  . جتي لالق�صاد زيد، بغيت جتي ¼لس?ياسة زيد، بغيت جتي لالجµع زيد

ٔ�ما القضية اCي�Iة ا¼يل �لكم Nلهيا أ#س?تاذ، وقال   التuٔطري د½لنا 
�كون م�uٔكد بيل التuٔطري د½لنا يف املس?توى وٕان مايش يف املس?توى، ¡اصو 

كنت م�فقا معه جيب ٔ�ن يتحسن، وWش تعرف بيل هذيك اCعوات 
الهدامة، ½ ٔ�س?تاذ، راه Tات حىت ¼لمغرب دا¡ل الوطن، وشكون ا¼يل رد 
Nلهيا وشكون ا¼يل وقفها وشكون ا¼يل ¡الها تويل هامش?ية يف املغرب، مع 

اس?ية، بل اكدت ٔ�ن تصبح رمسية، و�ربك ٔ�نه يف دول جماورة ٔ�صبحت ٔ�س
¶س?تقرار، و�ربك أ#من، ويف بعض أ#حIان حتارص املؤسسات، امحلد - 
بالدg ما تتعرفش هاذ اليش، Nالش؟ ٔ#ننا كنعرفوا بيل ¶خ�الف ممكن، 
بغييت �كون سلفي �ون، ولكن ا5هنار ا¼يل Ûادي هتدد أ#من د½ل البالد 

ل البالد وال Ûادي هتدد ¶س?تقرار د½ل البالد، وال Ûادي هتدد الو~دة د½
  .. وال Ûادي هتدد

واح�ا ما Ûادي نلزموش الناس �كونوا مالكIة، نلزمومه؟ وا¼يل ما والش 
ماليك نديوه ¼لسجن؟ ال، ولكن اح�ا كدو� تب�Iنا املذهب املاليك، اح�ا 

  . كدو� تب�Iنا العقIدة أ#شعرية
ة فامهينو وNارفIنو ق_ل ما اكن، ال ٕاذن أ#ساس وهاذ اليش املغارب

الوسائل احلديثة وال ¶نرتنFت وال هاذ البا�ور الهندي اكمل، و¡اصك 
تعرف بيل املغاربة هاذ اليش ا¼يل داروه راه داروه جبهود وداروه ب 

(clairvoyance) د½ل العلامء يف زمن قدمي .  
ر، ا#ٓن ¡اص تعرف بيل املغاربة، وا¡ا هاذ القضية ما ¡اصهاش تذ�

املغاربة ما ق_لوش يد¡لوا ٕاحIاء Nلوم ا�Cن ¼لمغرب وداوه ¼ل�دود د½ل 
ٓ ميل اعتربوه بuٔنه هيدد الو~دة العقائدية د½ل املغرب،  uاملغرب وحرقوه
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وهاذ املغاربة وا¡ا �يبانو   رامه هادئني وذوك العلامء د½هلم راه هام تبارك 
  .هللا Nلهيم، عنداك تغلط فهيم

خلارج، امحلد - ،هذه التيارات يف الوسط د½لنا هامش?ية، وكذ  يف ا
ما عندهاش الوزن، وٕاال راه املواطنني هام ا¼يل �يطلبوا جييوا العلامء من 

  .املغرب، هام ا¼يل �يطلبوا املقرئني جييوا من املغرب
 ،Xاملغرب امحلد - عندو وا~د، املغرب عرفيت حباالش حبال السلس

 tu es)كن Ûري جترها ذيك الساNة كتعرف راسك كتبان   مرخIة، ول
face à face) ش �كون أ#مور واحضةW ،مع ½ش .  

احلصيل، بطبيعة احلال اكينة مشالك ٔ�خرى ولكن �يظهر يل هللا جيعل 
  .الرباكة

  .½- سالم Nليمك

        ::::الس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFسالس?يد الرئFس
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةشكرا ملسامهتمك، 

 


