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        111144449999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014ٔ��ريل  30( هـ 1435 ا#ٓخرةجامدى من  30 أ#ربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . ، رئFس اEلساDكتور محمد الش@يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وSسع دقائق ابتداء من الساPة احلادية عرش واDقJقة  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .الثانية عرش صباUا
Pىل أ#س@ئ_ املتعلقة ^لس@ياسة العامة من تقدمي أ#جوبة  ::::]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل

   .""""الهجرة والتنقلالهجرة والتنقلالهجرة والتنقلالهجرة والتنقل""""قfل الس@يد رئFس احلكومة حول موضوع 

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

        ::::املس�شار اDكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اDكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اDكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اDكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلس
  .oسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
rوDر ا  ،الس@يد وز

  الس@يدة الوزرة احملرتمة،
  السادة الوزراء،

  الس@يدتني املس�شارتني احملرتمuني،
  السادة املس�شارون،

زور بالدv اليوم اDكتور )Julio Cesar Velazquez ( سFرئ
، و^مسمك مجيعا ٔ�رحب به، وهو )Paraguay(جملس الش@يوخ جبمهورية 
  .�لفمك يف املنصة، مفرحfا به

خيصص  ،من اDس@تور 100ة الثالثة من الفصل معال ب�ٔحاكم الفقر 
اEلس هذه اجللسة لتقدمي أ#جوبة Pىل أ#س@ئ_ املتعلقة ^لس@ياسة العامة 

  ."الهجرة والتنقلالهجرة والتنقلالهجرة والتنقلالهجرة والتنقل"من قfل الس@يد رئFس احلكومة احملرتم حول موضوع 
و رشع ا#ٓن يف معاجلة حمور هذه اجللسة، ؤ�فuح ^ب التد�الت، 

  .فرق املعارضة، ٔ�ظن الفريق اDس@توري ؤ�عطي اللكمة ٔ#ول مuد�ل عن

        ::::املس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايض
هو ا²يل غيقدم السؤال  شٕاىل امسحت، الس@يد الرئFس، اليس بªشام

  . ^مس فرق املعارضة

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  .ٕاذن، oسم هللا

        ::::املس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايضاملس�شار الس@يد ٕاد̈رس الرايض
  .وعندو دقJقة ونصف من طرف حزب µس@تقالل

        ::::س@يد عبد احلكمي بªشامشس@يد عبد احلكمي بªشامشس@يد عبد احلكمي بªشامشس@يد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس@يد الرئFس

  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شارن احملرتمني،
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،

^مس فرق املعارضة مب¼لس املس�شارن،  سائلمك اليوم يف موضوع Pىل 
Ãتلفة، در]ة Âبرية من أ#مهية، موضوع الهجرة والتنقل يف ٔ�بعاده وقضا¾ه ا

وÇرجو ٔ�ن تقدموا ²لم¼لس و²لرٔ�ي العام الوطين يف اDا�ل واخلارج ٔ�جوبة 
  : واحضة عـــن

ٔ�وال، مرÍكزات ومعامل الس@ياسة العمومJة اليت يفرتض Ç�ٔمك بلورمتوها 
واعمتدمتوها لتفعيل ؤ�جرٔ�ة املبادرة امللكJة اليت حظيت بتقدر Pاملي، مfادرة 

رة، ذات بعد ٕا ساين، مرÍكزة Pىل ٕاطالق س@ياسة وطنية ]ديدة ²لهج
ما يه، الس@يد . مقاربة حقوق إال سان والربط العضوي بني الهجرة والتمنية

رئFس احلكومة، أ#جوبة اليت تقدموهنا oش�ٔن أ#س@ئ_ املرتبطة واÃتلفة اليت 
  تطرÕا هذه املبادرة اجللي_؟

 Øنيا، بعد س@ن�ني ونصف من قJادÍمك ²لحكومة، ماذا ٔ�جنزمت يف
الزتاماÍمك الواردة يف الربvمج احلكويم خبصوص قضا¾ وانتظارات ؤ�س@ئ_ 

ن يقدرون تقريبا خبمسة ماليني؟ßمغاربة العامل، ا  
لن نعيد Pليمك، الس@يد رئFس احلكومة، أ#س@ئ_ اليت طرحáاها Pليمك يف 
]لسة دورة ٔ��ريل من الس@نة املنرصمة، وا²يل خصصناها لقضا¾ مغاربة 

، ولكن  س�ٔلمك عن م�ٓل الزتاماÍمك املعرب عهنا يف الربvمج )diaspora(العامل 
 æىل ٔ�نفسمك ٕا^ن تP لزتامات اليت قطعمتوهاµ احلكويم، وعن م�ٓل

  .اجللسة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسة
ن ـــٕايوا ما éاد¨ش نعاودو دا^ مع امجليع، ٔ�ظ... شكرا الس@يد الرئFس

)la régie (ليمك اكن اتفاق ^ٔ#مس حول هاذ هللا خي ... راه �دامني
.. éادي) la régie(ٕاشاكلية توزيع احلصة الزمáية، ا#ٓن ٔ�ظن إالخوان يف 

  .شكرا
ٔ�ظن كذí فرق أ#éلبية عندمك اللكمة واUدة، ال؟ ٕاذن، اللكمة 

  .ملتد�ل عن فرق أ#éلبية، فريق التïالف µشرتايك

        ::::املس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوش
  .شكرا الس@يد الرئFس

  الس@يد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شارن،
^مس فرق أ#éلبية، بعد ٔ�ن اكن املغرب مصدرا ²لهجرة ٕاىل اخلارج، 
ٔ�صبح ¨س@تقfل P�ٔدادا مزتايدة من املهاجرن �اصة من البñان إالفريقJة، 
 وبعد ٔ�ن اكن بñ عبور، ٔ�صبح بñ ٕاقامة Pدد من املهاجرن من جáوب

الصحراء، ؤ�صبحت ٕاشاكلية الهجرة والتنقل مطروUة Pىل مس@تويني 
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  .، مس@توى دا�يل ومس@توى �ارòمرتابطني
ففي الوقت اßي تطرح Pىل املغرب معاجلة ٕاشاكلية الهجرة الوافدة، 
Pليه ٔ�يضا ٕاجياد القضا¾ ²لمغاربة يف الهجرة، Pلام ٔ�ن بñان µحتاد أ#وريب 

املهاجرن أ#فارقة، وهو ما يفرض Pلهيا دمع لها مصلïة يف Sسوية ٔ�وضاع 
املغرب هبذا اخلصوص من øة وUل القضا¾ العالقة ²لهجرة املغربية ب�ٔور^ 

  . من øة ٔ�خرى
مفا يه مقاربة احلكومة، الس@يد رئFس احلكومة، ملعاجلة ٕاشاكلية العالقة 
بني الهجرتني، سواء Pىل املس@توى اDا�يل ٔ�و يف Pالقة مع µحتاد 

  وريب؟ا#ٔ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ا#ٓن ²لس@يد رئFس احلكومة احملرتم ²لجواب Pىل السؤالني

        ::::الس@يد عبد إالú ا�ن كريان، رئFس احلكومةالس@يد عبد إالú ا�ن كريان، رئFس احلكومةالس@يد عبد إالú ا�ن كريان، رئFس احلكومةالس@يد عبد إالú ا�ن كريان، رئFس احلكومة
oسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد û والصالة والسالم Pىل رسول û وPىل 

  .�úٓ وحصبه ومن وµه
  احملرتم، الس@يد رئFس جملس املس�شارن

  الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني واحملرتمات،
بداية، ٔ�تو]ه ^لشكر ٕاىل السادة املس�شارن Pىل اخuيار هذا املوضوع 
اßي ك�يس راهنية Âبرية ؤ�مهية ^لغة يف س@ياق دويل تطبعه ظرفJة أ#زمة 
µقuصادية، وس@ياق øوي وٕافريقي متزي بعدم µس@تقرار، ويه عوامل 

  .تدفع الك�ري من أ#فراد ٕاىل الهجرة وا²لجوء حبثا عن �ٓفاق ٔ�رحب
وكام تعلمون، فٕان الهجرة والتنقل ٔ�صبحتا ظاهرة Pاملية وموضوع نقاش 
وا شغال Âبرين، بل ومصدر ]دال Âبري يمت توظيفه س@ياس@يا وانت�ابيا يف 

  . الك�ري من اDول
 240م�ال بنحو  2012و^ٔ#رقام، قدر Pدد املهاجرن Pرب العامل س@نة 

مليون  74مليون �اجر من اجلنوب ٕاىل الشامل و 97مليون خشصا، مهنم 
  . من اجلنوب ٕاىل اجلنوب

  ).إالخوة املصورون، ]ازامك هللا �ريا(
ورمغ ٔ�ن بالدv اكنت Pىل مر التارخي ٔ�رض جهرة ^مuياز، فقد شهدت 

، جعلت �الل العقدن أ#�رين حتوالت Pىل مس@توى التدفقات ال�رشية
من املغرب اليوم لFس دوr مصدرة ²لهجرة فقط وٕامنا كذí دوr عبور 
ؤ�رضا لالس@تقfال وإالقامة، فقد ٔ�صبح ¨س@تضيف Pددا �ام من املهاجرن 
ن يقصدون اململكة ²لعمل ٔ�و اDراسة ٔ�و لقضاء تقاPدمه، ßني اJالنظام

Pلهيم ٔ�لفا، و�ٓخرون يو]دون يف وضعية éري نظامJة، فرضت  70حوايل 
ٔ�لف،  30و 25ٔ�وضاعهم املكوث ^ملغرب لس@نوات Pديدة، ما بني 

وفق تقدرات  3000فردا، وطاليب ا²لجوء  530^ٕالضافة ٕاىل الالج�ني 

لٔ�مم املتïدة لالج�ني، كام ٔ�ن Pدد املهاجرن من دول اجلنوب الصحراء 
  .تضاعف ٔ�ربع مرات �الل العقد أ#�ري
ليت Sشهدها بالدP vىل املس@توى والشك ٔ�ن اDينامJة امل�سارPة ا

اDميقراطي واحلقويق والتمنوي من øة، وسن دول الشامل لس@ياسات 
 2013م�شددة يف جمال الهجرة، وتوقJع املغرب وµحتاد أ#ورويب يف يونيو 

لٕالPالن الس@يايس املشرتك حول الرشاكة من ٔ�]ل التنقل، يه عوامل 
  .جشعت Pىل حتول املغرب ٕاىل بñ ٕاقامة

حسب التقرر أ#�ري ²لم¼لس الوطين حلقوق إال سان حول الهجرة و 
وا²لجوء، فٕان هذا الوضع س@يجعل بالدo vشلك تدرجيي تنخرط يف vدي 
اDول املس@تقf_ ²لمهاجرن، وتد�ل �انة اDول املعنية بظاهرة التنقالت 

  .ال�رشية
فري بيد ٔ�نه اعتبارا ملا يتطلبه اس@تقfال املهاجرن من ٕاماكvت لتو 

الظروف املالمئة ٕالقامهتم، ومتكني املقميني مهنم بطريقة رشعية من فرص 
الشغل، ؤ�س@باب µندماج µقuصادي وµج عي ورشوط العFش 

معليا اس�Jعاب مجيع املهاجرن  - مع أ#سف-الكرمي، فٕان املغرب ال ميكáه 
ه وطي_ الوافدن Pليه، اليشء اßي قام به �لك عفوية ؤ�رحيية طي_ !رخي

  .القرون السابقة
ويف هذا الس@ياق، دPا ]الr املæ حفظه هللا ٕاىل بلورة س@ياسة 
شام_ ]ديدة لقضا¾ الهجرة وا²لجوء ببالدv، يف ا²لقاء املشهور اßي !بعه 
املواطنون، وهو ما اس@ت¼ابت ú احلكومة عن طريق اختاذ مجموPة من 

  .إالجراءات والتدابري
  الس@يد الرئFس،

درت السلطات العمومJة مáذ بداية أ#لفJة الثالثة ^ختاذ Pدة لقد ^
تدابري يف جمال تدبري الهجرة، لكهنا حتتاج ٕاىل رؤية اس�رشافJة ومشولية، 
وٕاىل التكJف مع التغريات امل�سارPة واملتالحقة اليت تعرفها جهرة أ#]انب 

  . سانيةببالدP vىل املس@تو¾ت احلقوقJة وµقuصادية وµج عية واالٕ 
وٕاذا اكنت هذه التدابري قد مكáت من حتقJق مجموPة من الرتاكامت 
ال�رشيعية واملؤسساتية والتدبريية يف جمال تدبري شؤون الهجرة، فٕان 

جسل خطوة نوعية يف هذا املوضوع ^لتنصيص يف ديباجuه  2011دس@تور 
اطنات متتع أ#]انب ^حلر¾ت أ#ساس@ية املعرتف هبا ²لمواطنني واملو "Pىل 

وحظر وماكحفة .. ، اÇهت*ى النص امل�ٔخوذ من اDس@تور"املغاربة وفق القانون
لك ٔ�شاكل ا,متيزي oس�ب اجلªس ٔ�و ا²لون ٔ�و املعتقد ٔ�و الثقافة ٔ�و µن ء 

  .µج عي ٔ�و اجلهوي ٔ�و ا²لغة ٔ�و إالPاقة ٔ�و ٔ�ي وضع خشيص �ام اكن
v مع هذه ورمغ ذí، فٕان النواقص ما زالت تعرتي تعامل بالد

تقرر اEلس الوطين حلقوق  - كام هو معلوم- إالشاكلية، وقد رصدها 
  .إال سان السالف ذÂره

وبعد اطالع ]الr املP æىل مضامني هذا التقرر، Íرٔ�س ]اللته 
، خصصت لتدارس خمتلف اجلوانب 2013ش@تªرب  10]لسة معل يوم 
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شاكلية الهجرة، ؤ�صدر حفظه هللا توجهياته ٕ̂ السامJة ²لحكومة  املرتبطة 
وضع وتفعيل ٕاسرتاتيجية وخمطط معل مالمئني، والتªس@يق يف "لٕالرساع بـ 

هذا الش�ٔن مع اEلس الوطين حلقوق إال سان وخمتلف الفاPلني املعنيني، 
هبدف بلورة س@ياسة شام_ ومuعددة أ#بعاد لقضا¾ الهجرة ببالدv مبا من 

يف هذا اEال، وميكáه من القJام  ش�ٔنه ٔ�ن يوفر ²لمغرب قوة اقرتاحJة حقJقJة
اÇهت*ى 2م ]الr ". بدور ر¾دي وفعال Pىل الصعيدن اجلهوي واDويل

æامل.  
، عقدت 2013ش@تªرب  11جلنة وزارية بتارخي وبناء Pىل ذí، عقدت 

شاكلية الهجرة وتنفJذ التوجهيات  ٕ̂ اج Pا لتدارس خمتلف اجلوانب املرتبطة 
مت ٔ#ول مرة ٕاUداث  2013ٔ�كتو�ر  10بتارخي امللكJة هبذا اخلصوص، و 

قطاع خيتص oشؤون الهجرة، ٔ�س@ند ²لوزارة امللكفة ^ملغاربة املقميني ^خلارج، 
  .ورفع مس@توى هذه الوزارة من وزارة مáتدبة ٕاىل وزارة Pادية

يف خطابه السايم، مبناس@بة  2013نونرب  6كام ]دد ]الr املæ بتارخي 
اء، دعوة احلكومة ٕاىل وضع س@ياسة شام_ حول ²لمسرية اخلرض  38اÂßرى 

قضا¾ الهجرة والالج�ني وفق مقاربة ٕا سانية تتوافق مع µلزتامات اDولية 
  .²لمغرب وحترتم حقوق املهاجرن

وقد ^درت احلكومة، بناء Pىل ذí، ٕاىل وضع ٔ�سس ومرÍكزات 
  :الس@ياسة اجلديدة ²لهجرة، واليت ميكن تلخيصها كام ييل

ن ¨س@تجيبون Sسوي - 1ßن اة الوضعية القانونية لطاليب ا²لجوء واملهاجر
  لرشوط معينة؛

  ت�ٔهيل إالطار القانوين املتعلق ^لهجرة وا²لجوء؛ - 2
بلورة وتنفJذ ٕاسرتاتيجية ٕالدماج املهاجرن والالج�ني، جتعل من  - 3

  املهاجر عنرصا ٕالغناء اEمتع وPامال لتحريك التمنية؛
  .اكت µجتار يف ال�رشالتصدي حبزم لش@ب - 4

ف7 خيص Sسوية وضعية طاليب ا²لجوء واملهاجرن يف وضعية éري 
نظامJة، لقد مت يف هذا الصدد فuح مكuب لالج�ني وPدميي اجلªس@ية اßي 

خشصا Uامال لبطاقة الجئ املسلمة ú من مكuب  850درس ملفات 
 2013رب دجá 24املفوضية السامJة لالج�ني، وقد معل هذا املكuب مáذ 

فردا، ف7 أ#ش�اص ا#ٓخرون éادروا املغرب حنو  P530ىل Sسوية وضعية 
دول ٔ�خرى، ٔ�و حنو دوهلم أ#صلية بعدما عرفت عودة µس@تقرار وأ#من 
ٕا,هيا، ومت رفض  ثالث طلبات لكوهنا هتم ٔ�طفاال مïáدرن من ٔ�م مغربية، 

  .و^لتايل فهم مغاربة
معلية ال�سوية  2014ينار  2كام ٔ�طلقت احلكومة فعليا بتارخي 

µس@ت<áائية ²لمهاجرن يف وضعية éري نظامJة، تنفJذا ²لتوجهيات امللكJة 
السامJة يف هذا الش�ٔن، وقد مت ٕاصدار دورية تؤطر معلية ال�سوية 

  . µس@ت<áائية لوضعية املهاجرن éري النظامJني
مكuبا لٔ�]انب Pىل مس@توى عامالت  83ومن ٔ�]ل ذí، مت فuح 

قالمي اململكة، ومت اع د نظام معلومايت لتدبري العملية وٕاطالق محالت و�ٔ 

²لتحسFس وإالخfار، ومت كذÍ íكون ثالثة �ٓالف عنرص ملواÂبة هذه 
العملية اليت س�س@متر ٕاىل هناية الس@نة احلالية، ومت ٕارشاك اEمتع املدين 
بعضون يف لك مكuب لٔ�]انب ^قرتاح من اEلس الوطين حلقوق 

  .إال سان
]ªس@ية،  92طلبا من  14311ولغاية اليوم، فقد تلقت هذه املاكتب 

ن مت ßن اSشمل لك القارات، وقد مت Sسلمي ٔ�وىل بطائق إالقامة ²لمهاجر
خشصا  814، وحصل ٕاىل éاية اليوم 2014فربار  14قfول طلباهتم يوم 

  . Pىل بطائق إالقامة مدة صالحJهتا س@نة
  :املؤطر ²لهجرة وا²لجوء ت�ٔهيل إالطار القانوين

ٔ�ما يف هذا الباب، فقد مت ٕاUداث جلنة بáFقطاعية، �مهتا اقرتاح 
املشاريع الالزمة لتطور وت�ٔهيل إالطار القانوين ²لهجرة وا²لجوء وµجتار يف 

  :ال�رش بتحضري ثالث مشاريع قوانني ٔ�ساس@ية، ويه

  مرشوع القانون املتعلق ^²لجوء؛ -

ة µجتار ^ل�رش وحامية ومساPدة ومرشوع قانون حول ماكحف -
  حضا¾ه؛

 .ومرشوع القانون املتعلق ^لهجرة -
كام سFمت تعديل قوانني ٔ�خرى متاش@يا مع التوصيات الواردة يف التقرر 

  . السالف ذÂره
وٕالPداد هذه النصوص، مت اع د ٕاطار مرجعي ¨س@تحرض، ^ٕالضافة 

Eلس الوطين حلقوق ٕاىل التوجهيات امللكJة ؤ�حاكم اDس@تور وتوصيات ا
إال سان، املرجعية اDولية و�اصة القانون اDويل حلقوق إال سان وا#ٓليات 
إالقلميية واالتفاقJة أ#وربية واجهتادات احملمكة أ#وربية حلقوق إال سان 
وال�رشيعات املقارنة، ^ٕالضافة ٕاىل املامرسات الفضىل سواء يف دول الشامل 

  .ٔ�و يف دول اجلنوب
خيص ٕادماج املهاجرن والالج�ني µقuصاديني وµج عيني  ٔ�ما ف7

والثقافJني، يعترب ٕادماج املهاجرن من التïد¾ت أ#ساس@ية اليت تواøها 
دول µس@تقfال، و¨شلك U�ٔد µ شغاالت اجلوهرية لس@ياساهتا يف جمال 

  . الهجرة
وقد اجهتدت هذه اDول ٕالجياد س@ياسات مالمئة، SساPد املهاجرن 

P ين منوذج ي ىش مع�ت vارت بالدuندماج دا�ل جممتعاهتا، وقد اخµ ىل
خصوصيات ومقومات جممتعنا الغين ^لتنوع، ويقوم Pىل التالحق الثقايف 
والتفاPل بني خمتلف احلضارات واv¾Dت، وين�ين Pىل اعتبار املهاجر 

ادي عنرصا ٕاجيابيا ٕالغناء جممتعنا وPامال مساهام يف التقدم µقuص
vج عي والرثاء الوطين لبالدµو .  

وPىل هذا أ#ساس، رشعت احلكومة مáذ شهر ٔ�كتو�ر من الس@نة 
املاضية بتعاون مع خمتلف الفاPلني اخلواص واEمتع املدين يف بلورة خمطط 

  :ٔ�ول لالندماج، ميكن حتديد ٔ�مه مفاتيïه أ#ساس@ية ف7 ييل
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قوق أ#ساس@ية وحامهتم من ضامن متتع املهاجرن ؤ�فراد ٔ�رسمه ^حل -
  ش@ىت ٔ�شاكل ا,متيزي وحتقJق ÍاكC الفرص؛

متكني املهاجر من إالملام بثقافة ولغة املغرب، مع العمل Pىل مساPدته  -
  Pىل احملافظة Pىل هويته أ#صلية مبختلف مكوvهتا؛

  ٕادماج املهاجرن يف وضعية قانونية يف سوق الشغل؛ -

ح أ#جJال الناش@ئة ²لمهاجرن يف توفري الظروف املناس@بة لضامن جنا -
وقد مت متكني ٔ�طفال املهاجرن من ال�سجيل يف املدارس . مسارمه اDرايس

 العمومJة، بغض النظر عن الوضعية القانونية #ٓ^هئم؛

ومت ٕاطالق طلب مشاريع موøة ²لجمعيات اليت تعمل يف جمال  -
ربية ²لمهاجرن الرتبية éري النظامJة من ٔ�]ل تلقني ا²لغات والثقافة املغ

والالج�ني، وتنظمي دروس ñ²مع والتقوية لٔ�طفال من ٔ�بناء املهاجرن 
  .والالج�ني

وضعت السلطات : Øلثا، التصدي حبزم لش@باكت µجتار يف ال�رش
املعنية خطة ٔ�مáية وطنية طموUة يف جمال حماربة ش@باكت µجتار يف ال�رش 

ظمي والعالقات مع اليت ٔ�صبحت ت�ٔ�ذ ٔ�شاكال ]ديدة من حJث التن
الش@باكت إالجرامJة اDولية أ#خرى اليت تتاجر يف اÃدرات وأ#سلïة، 

  :وÍرÍكز هذه اخلطة Pىل ما ييل

احلد من ٔ� شطة هذه الش@باكت، خصوصا اليت تªشط Pرب احلدود  -
من حماوS rرسب املهاجرن ٔ�و  %92الرشقJة يف اجتاه املغرب اليت Sشهد 

  Sرسهبم؛

شواطئ ²لïد من ٔ� شطة ش@باكت هت¼ري املهاجرن éري تقوية مراقfة ال  -
الرشعيني، وقد مت Sسجيل اخنفاض �م يف Pدد القوارب اليت تصل ٕاىل 

̈ورشفين ٔ�ن P�ٔلن ٔ�ن نظامáا . الضفة أ#خرى من البحر أ#بيض املتوسط
 ملراقfة احلدود بصفة Pامة والشواطئ بصفة �اصة حيظى بتقدر دويل Âبري؛

عض أ#ماÂن اليت يت�ذها املهاجرون éري الرشعيني مراقfة الغا^ت وب -
ٕايقاف  K2014ٔوى هلم، حJث مت �الل أ#شهر الثالثة أ#وىل من س@نة 

 خشصا يف معليات الهجرة éري الرشعية؛ 9170

اس�fاق ٔ� شطة الش@باكت إالجرامJة وSشديد اخلناق Pلهيا وٕانقاذ  -
ش@بكة مáذ  1174الضïا¾ من هذه الش@باكت، ولٕالشارة فقد مت تفكJك 

  ؛2007س@نة 

Sشجيع الرجوع الطوعي ²لمهاجرن يف وضعية éري قانونية بتعاون مع  -
الهيئات اDبلوماس@ية لبñاهنم، وذí يف ظروف حترتم حقوقهم وÂرامهتم 
^ن�شاهلم من مافJا الهجرة الرسية وضامن العودة لبñاهنم يف ظروف �ٓمáة، 

ة ٕاىل بñاهنم أ#صلية مáذ �اجرا طواعي 14.700وقد مت ÍرحJل ٔ�كرث من 
 .2004س@نة 

خuاما، يfªغي الت�Âٔيد Pىل ٔ�ن الس@ياسة اجلديدة ²لهجرة وا²لجوء اليت 

ت�áاها املغرب مببادرة وتوجJه من ]الr املæ محمد السادس حفظه هللا، 
vتنخرط يف معق التحوالت الشام_ اليت تعرفها بالد .  

ي مuطور، رامك وهذه الس@ياسة، ويه تعبري عن مرشوع جممتع
إالصالUات ويعزز املسار اDميقراطي، كام ٔ�هنا يف نفس الوقت تنفJذ 
لاللزتامات اDولية ²لمملكة املتعلقة ٔ�ساسا حبقوق الالج�ني واملهاجرن 
ؤ�فراد ٔ�رسمه، واليت Â�ٔس�ت بالدv مزيدا من إالشعاع واملصداقJة يف 

   .املنتد¾ت اجلهوية واDولية وDى اDول الصديقة
ٕان دخول املغرب vدي دول µس@تقfال هو تو]ه طبيعي ي�ٔيت يف 
س@ياق تطور املغرب، كام ٔ�نه ¨س@تدعي وضع منوذج ممتزي ²لهجرة هنل من 

  . قمينا وحضارتنا العريقة، دون ٕاغفال µس@تفادة من الMذج الناحجة Pامليا
 rوDىل مدى مسامهة مؤسسات اP سب هذا الرهان يتوقفÂ ٕان

خلاص واEمتع املدين وأ#حزاب الس@ياس@ية واملواطنني يف تزنيل والقطاع ا
هذه الس@ياسة Pىل ٔ�رض الواقع وحامهتا من لك ما ميكن ٔ�ن ¨شوش Pىل 

  . بعدها احلضاري و�مهتا الن�J_ وإال سانية والتضامáية
وال يفوتين الت�Âٔيد Pىل ما ²لربملان من دور هام يف إالجناز ال�رشيعي 

  .مركز¾ يف الس@ياسة الوطنية ²لهجرة وا²لجوءاßي يعد حمورا 
ٕان احلكومة ملزتمة بتعبئة خمتلف الوسائل ٕالجناح هذا الورش اجلديد 
وفق مáظور ومقاربة مشولية مáدجمة ٕالدماج الالج�ني واملهاجرن ؤ�فراد 
ٔ�رسمه واحملافظة Pىل هوهتم وٕارشاOهم اقuصاد¾ واج عيا، ومتكJهنم من 

العالقات املنت¼ة والتقريب بني الشعوب والثقافات  املسامهة يف تطور
  . واحلضارات

كام س@نعمل Pىل توس@يع نطاق الرشاكة والتعاون مع الفاPلني الوطنيني 
واDوليني املعنيني من ٔ�]ل تدبري رش@يد ومشويل ملسلسل الهجرة والتنقل 

  . يف خملف مراPU ؤ�بعاده
  : ييل ومما الشك فJه ٔ�ن بلوغ هذا ا,منوذج رهني مبا

بñان املªش�ٔ العبور (التïيل ^ملسؤولية املشرتكة بني أ#طراف املعنية  -
ن جيب التوفJق بني حقوقهم يف جمال )وµس@تقfالßن ا، وكذí املهاجر

 ؛ التمنية والكرامة إال سانية وواجfاهتم جتاه البñ املس@تقfل

الت�ٔسFس لرشاكة مuعددة أ#طراف oشلك فعال من �الل الزتام  -
تلف أ#طراف لتحقJق تدبري vجع ومسؤول لقضا¾ الهجرة oشلك جامعي خم 

 ومشرتك؛ 

العمل Pىل حتقJق التمنية من �الل إالعامل الفعيل والصادق لثنائية  -
  . الهجرة والتمنية

  .وهللا ويل التوفJق، والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا الس@يد الرئFس احملرتم

 .مة ا#ٓن ٔ#ول مuد�ل عن فريق أ#صاr واملعارصة، أ#س@تاذ حكمياللك
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        ::::املس�شار الس@يد حكمي بªشامشاملس�شار الس@يد حكمي بªشامشاملس�شار الس@يد حكمي بªشامشاملس�شار الس@يد حكمي بªشامش
  .شكرا الس@يد الرئFس

  .oسم هللا الرمحن الرحمي
  حرضات الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  حرضات الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني،
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،

ا�مك، ؤ�ود، ^مس فريق أ#صاr واملعارصة، يف ٕاطار شكرا Pىل جو 
التفاPل مع ما تفضلمت به ٔ�ن P�ٔرب عن ٔ�مáييت وعن ٔ�ميل يف ٔ�ن ٔ�سامه يف 
ٕاطار التفاPل بتقدمي بعض إاليضاUات، بعض إالضاءات، وبعض 
املالحظات البناءة اليت Çرجو ٔ�ن Sسامه يف ٕاغناء احلوار بني الربملان وبني 

  . ن مس@تواهاحلكومة والرفع م
هاذ املوضوع، كام ٔ�رشمت، الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، موضوع هام 
]دا ومuعدد اجلوانب ويطرح الك�ري من القضا¾، والبد يف البداية ٔ�ن 
 س¼ل معمك، ^Pزتاز Âبري، ان��اق س@ياسة وطنية ]ديدة ²لهجرة ذات بعد 

Pاملي، ٔ#هنا  ٕا ساين �رPاية سامJة من ]الr املæ، مfادرة حظيت بتقدر
Pىل مقاربة حقوق إال سان والربط العضوي بني  - هاذ املقاربة-ارÍكزت 

الهجرة وبني التمنية من �الل املبادرة املغربية ²لتïالف إالفريقي ²لهجرة 
  .والتمنية

  الس@يد الرئFس،
 89هناك واجب يقع Pىل Pاتقمك وPىل Pاتق احلكومة مبقuىض الفصلني 

اDعوة الرصحية والعلنية جلالr املæ، واجب من اDس@تور ومبقuىض  93و
عنوانه هو Ç�ٔمك مسؤولون Pىل بلورة وÍرمجة التوøات الكربى ²لس@ياسة 
الوطنية اجلديدة ²لهجرة ٕاىل س@ياسة معومJة مáدجمة، مuاكم_، ²لهجرة 

  .وµندماج
معان ٕاىل جوا�مك ٔ�ن  ٕ̂ يؤسفين، الس@يد رئFس احلكومة، وv�ٔ ٔ�س@متع 

نعرث Pىل ٔ�ي دليل ]دي Pىل Ç�ٔمك ٔ��ذمت Pىل محمل اجلد ٔ�جسل ب�ٔننا مل 
واجب بلورة مfادرة ]الr املæ ٕاىل س@ياسات معومJة مuاكم_ ومáدجمة 

  . ^ملعىن احلقJقي ²للكمة
 ،æامل rرتفمت ب�ٔن احلكومة، جتاو^ مع دعوة ]الPمك اÇ�ٔ و شكرمك

قلمت ب�ٔن هاذ  - وقد جسلت يف ذاÂريت امجل_  -اختذت تدابري، ولكáمك ٔ�رشمت 
مبعىن Ç�ٔمك مل هتتدوا بعد ٕاىل " حتتاج"الس@ياسة حتتاج ٕاىل رؤية اس�رشافJة، 

  .وضع راكVز ومالمح س@ياسة مuاكم_ يف هذا الباب
ٔ�قول هذا الXم، الس@يد رئFس احلكومة، مايش من عندي، هاذ املرة 

جلنة ٔ��ذت Pىل Pاتقي ٔ�ن ٔ�حتدث معمك ^لوØئق، هذه الوثيقة الرمسية د¾ل 
حقوق العامل واملهاجرن التابعة لهيئة أ#مم املتïدة، ٔ�صدرت يف ٔ�كتو�ر 

تقررا، فJه مجموPة من التوصيات، فJه مجموPة من املالحظات Pىل  2013
س@ياسة احلكومة واخلطوات اليت اختذهتا واليت مل تت�ذها لالس@ت¼ابة ²لطلب 

د¾ل وضع  من اDس@تور 93و 89امللح ٕاىل ]الr املæ د¾ل الفصل 

  .س@ياسة معومJة جتيب Pىل لك أ#س@ئ_ املرتبطة ^لهجرة
هذه الوثيقة، الس@يد رئFس احلكومة، ٔ�ش@نو ك�س¼ل؟ ٔ�س@تقي مهنا 
بعض املالحظات، طبعا يف انتظار ٔ�ن تتضح مضامني مشاريع القوانني ا²يل 
مفرتض Ç�ٔمك كهتيؤوها واملتعلقة ^²لجوء وµجتار ^ل�رش وتعديل القانون 

02.03.  
 ،æامل rس احلكومة، تنوه ^ملبادرة د¾ل ]الFهذه الوثيقة، الس@يد رئ
تنوه ^لتقرر د¾ل اEلس الوطين حلقوق إال سان، ولكهنا Sس¼ل 

  :مالحظات ٔ�ساس@ية Pىل احلكومة
Pالن اPرتاف بالدv، يف ٕاطار املادة  ٕ̂ ٔ�وال، هاذ التقرر يويص احلكومة 

حقوق مجيع العامل واملهاجرن، ^خuصاص من االتفاقJة اDولية محلاية  77
ا²لجنة املعنية حبامية حقوق العامل واملهاجرن ؤ�فراد ٔ�رسمه يف تلقي ودراسة 
ن يدعون ٔ�ن حقوقهم الفردية املقررة مبوجب االتفاقJة قد ßرسائل أ#فراد ا

  .تعرضت لالÇهتاك، ماذا فعلت احلكومة خبصوص هاذ التوصية؟ ال يشء
¼ل، Øنيا، يويص برضورة ٔ�ن احلكومة تصادق Pىل هذا التقرر ¨س

ملنظمة العمل اDولية املتعلقة ^لعامل املزنليني، Pلام ب�ٔن  189االتفاقJة رمق 
اEلس الوطين حلقوق إال سان قد ٔ�وىص هو ا#ٓخر برضورة املصادقة Pىل 

  .هاذ االتفاقJة، ماذا فعلت احلكومة؟ والو
^ع د خطة معل واحضة يف جمال  Øلثا، هاذ التقرر يويص احلكومة

مالءمة Sرشيعنا الوطين مع القانون اDويل حلقوق إال سان، Pلام ٔ�ن الفصل 
من اDس@تور ينص Pىل ٔ�ن أ#]انب متتعون ^حلر¾ت أ#ساس@ية  30

املعرتف هبا ²لمواطنات واملواطنني املغاربة وفق القانون، ٔ�ن وصلت 
طين مع القانون اDويل حلقوق احلكومة يف ورش مالءمة ال�رشيع الو 

  .إال سان؟ لFست هناك خطوات Sس@تحق اÂßر
هذا التقرر، رابعا، يويص برضورة وضع س@ياسة معومJة لالندماج 

من  7من اDس@تور واملادة  30وماكحفة ا,متيزي ضد املهاجرن طبقا ²لفصل 
ل اتفاقJة حامية حقوق العامل واملهاجرن، الحظنا تنايم واUد املو]ة د¾

  . بعض احلاالت د¾ل املزي العنرصي
حصيح، هناك ترصحيات ²لس@يد الوزر امللكف ^لهجرة تعرب عن نوا¾ 
طيبة، ولكن س@ياسة ماكحفة بعض Uاالت املزي ما شفáاش س@ياسة ^ملعىن 

  .احلقJقي ²للكمة، وما شفáاش س@ياسة معومJة مuاكم_ يف هذا الباب
ومة، ¨س¼ل ٔ�نه ال تو]د �امسا، هاذ التقرر، الس@يد رئFس احلك

س@ياسة حكومJة واحضة يف جمال الهجرة واندماج املهاجرن والالج�ني، وال 
نعرث Pىل �رvمج حكويم واحض املعامل جييب Pىل ٔ�س@ئ_ µندماج 
µج عي والرتبوي والثقايف ²لعامل املهاجرن ؤ�فراد ٔ�رسمه، Pلام ٔ�ن املنظمة 

، عن 2014مارس  11ٔ��ريا يوم اDولية ²لهجرة Pربت يف ندوة نظمت 
ها ²لتعاون مع احلكومة لوضع م�ل هذه الس@ياسة اEيبة Pىل لك داس@تعدا

  .هاذ ٔ�س@ئ_ µندماج الثقايف والرتبوي
هذا التقرر، سادسا، الس@يد رئFس احلكومة، د¾ل أ#مم املتïدة، 
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كFس¼ل غياب ٔ�ي دور ٕاجيايب ²لحكومة ف7 يتعلق بتقدمي اDمع املادي 
عنوي ²لجمعيات العام_ يف جمال الهجرة، ما Pدا اDمع ا²يل Âيقدمو وامل 

اEلس الوطين حلقوق إال سان، وا²يل هو Pىل لك Uال حمدود ومو]ه 
لتمنية قدرات امجلعيات، ^لرمغ من ٔ�ن الس@يد الوزر امللكف ^لعالقات مع 

ن شفافJة الربملان حياول ٔ�ن يومه ب�ٔن امجلعيات كتلقى ٔ�موال من اخلارج وبدو 
  .تذÂر

هذا التقرر، الس@يد رئFس احلكومة، يويص برضورة اختاذ احلكومة 
ن مت ٕابعادمه من الرتاب اجلزاVري، ßٕالجراءات ملموسة لفائدة املغاربة ا
ويه اDعوة اليت vضلت Pدد من مجعيات اEمتع املدين، ٔ#ن أ#مر هيم 

من احلكومة س@ياسة ا#ٓالف ممن طردوا من اجلزاVر الشقJقة، وما شفáاش 
مuاكم_ جتيب Pىل انتظارات ؤ�س@ئ_ وقلق هذه أ#لوفات من املواطنني 

  .املغاربة
الشق الثاين من املوضوع، الس@يد رئFس احلكومة، احáا كنتلكمو Pىل 

جهرة، ٔ�وال، البñ د¾لنا ا²يل ٔ�صبح : الهجرة، الهجرة فهيا بعدن اثنني
  . ، ولكáه بñ يصدر الهجرة¨س@تقfل، بñ اس@تقfال واس@تقرار �اجرن

v�ٔ يؤسفين ؤ�س@تغرب ٔ�شد ما كون µس@تغراب Ç�ٔمك مل تتطرقوا يف 
جوا�مك ومل تقولوا ٔ�ية لكمة ختص مغاربة العامل، رمغ ٔ�ن املوضوع د¾هلم 

  .واملفروض ٔ�ننا vقشوه يف هذه اDورة
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذÂرمك فقط، الس@يد رئFس احلكومة، ^جللسة د¾ل دورة ٔ��ريل 

يل درv يف هاذ القاPة حول مغاربة العامل، ٔ�نمت، الس@يد رئFس احلكومة، ملا ا²
رجعنا، وهذه ذاÂرة جملس املس�شارن حتتفظ بذí، ٕاىل اجلواب د¾لمك 

الزتاما الزتمuو به، é�ٔلهبا الزتامات فضفاضة Pامة، ولكن  40اس@تخرجáا مáو 
س¼ل ب�ٔن معظم هذه الوثيقة د¾ل اEلس ا²يل عندv يف اجلواب د¾لمك، ت� 

µلزتامات ا²يل Pربتو Pلهيا وقuئذ يف اجللسة ا²يل نظمنا معمك هذي Pام 
  خبصوص قضا¾ مغاربة العامل، é�ٔلهبا يطرح سؤال فني وصل؟

جيابية Ç�ٔمك يوم  ٕ̂ درتو، يف ٕاطار اج ع  2013س�مترب  19طبعا  س¼ل 
طاع حكويم ق 14جملس احلكومة، املرسوم د¾ل م�ٔسسة ا²لجنة الوزارية، 

ملكف مبغاربة العامل، ولكن هذي مدة س@ن�ني ونصف، الس@يد رئFس 
احلكومة، من حتملمك املسؤولية، مازال ما مجعتوش ا²لجنة الوزارية املشرتكة 
Âيف ما دار اليس عبد الرمحن اليوسفي، ٔ#ن هو ا²يل �لق هاذ الفكرة 

ومJة، يشء ^ش حيل املشلك د¾ل التدا�ل ا²يل اكن بني القطاPات احلك
غريب ٔ�ن احلكومة مل Sس@تطيع مدة س@ن�ني ونصف جتمع ا²لجنة الوزارية 
^ش حتل املشالك د¾ل التدا�الت ا²يل اكينة بني املصاحل والقطاPات 

  .اÃتلفة
  الس@يد رئFس احلكومة، 

  :نذÂرمك ببعض µلزتامات ا²يل Pربتو Pلهيا يف تæ اجللسة
ق وطين ²لتضامن وامحلاية الزتمuو خبلق صندو : µ26لزتام رمق 

  µج عية ملواطين املهجر املعوزن وéري املؤمáني، فJنا هو هاذ µلزتام؟

الزتمuو مبواÂبة أ#رس الراغبة يف µس@تفادة من السكن : µ26لزتام رمق 
  µج عي، ٔ�ن هو هاذ µلزتام؟

ة حتسني �ٓليات ومساطر صندوق متويل اس�`رات مغارب: µ35لزتام 
  العامل؛

Pىل مغاربة العامل ) RAMED(الزتمuو بتعممي بطاقة : µ38لزتام رمق 
ؤ�اكد ٔ�قول éري مسؤول، بدليل ٔ�ن الس@يد  ،املعوزن، هذا الزتام éري واقعي

وزر الصïة احملرتم يف سؤال طرحáاه Pليه يف هذه اجللسة ٔ�قر بال واقعية 
  . وال قانونية µلزتام ا²يل قدمuوه

نذÂر Pىل احملنة د¾ل املغاربة د¾لنا يف هولندا، ثالثة د¾ل ما حمتاجش 
  : احملن مuوالية

  حمنة اس@هتداف اليتاىم وأ#رامل؛ -

  حمنة املو]ة العنرصية ا²يل Pرب Pلهيا ذاك الزعمي الهولندي؛ -

احملنة أ#�رية د¾ل ذاك مكuب حماربة الغش العا�ر ²لïدود، وا²يل  -
الهوية د¾هلم ؤ�رقام بطاقة التعريف الوطنية Âيلزم املغاربة ٔ�هنم كشفوا Pىل 

د¾هلم ^ش يد�لوا ²لمعطيات ²لتعرف Pىل املمتلاكت، وهذا �لق بلب_ 
Âبرية ]دا، و شكر الس@يد الوزر امللكف ^لهجرة ٔ�نه جتاوب وPرب عن 

  . ا شغاú هبذا القلق، ووPد �ز¾رة هولندا واختاذ إالجراءات يف هذا اجلانب
يد رئFس احلكومة، نذÂرمك ^حملن ا²يل Âيواøوها ما حمتاجش، الس@ 

املهاجرن د¾لنا يف بñان اخلليج ^خلصوص وخصوصا الªساء، الزلت ٔ�ذÂر 
يف لقاء تواصيل عقدته خشصيا مع املغاربة د¾لنا ا²يل اكينني يف اخلليج يف 
ديب، س@يدات هناك يعرب عن امuعاضهن ٔ�نه ميل Âيجيو ²لبالد ينظر ٕا,هين 

  . ونية ومهتامت ٕاىل ٔ�ن يث�نت العكسبنظرة د
موضوع �ٓخر، املشاركة الس@ياس@ية ملغاربة العامل، الس@يد رئFس احلكومة، 
مازلنا نuªظر مشاريع القوانني د¾لمك ^ش انعرفو ٔ�ش@نو هو التصور د¾لمك 
خبصوص املشاركة د¾ل املغاربة، ولكن  س�ٔلمك ٔ�ش@نو ا²يل Âمينع احلكومة ٔ�هنا 

ظة واردة يف هذا التقرر د¾ل ا²لجنة د¾ل أ#مم املتïدة تؤجرئ واUد املالح
ا²يل Âيقول ب�ٔنه جيب Pىل احلكومة ٔ�ن تفكر يف ٕاجياد بدائل ²لتصويت 
^لواكr، حىت اEلس الوطين حلقوق إال سان يف التقرر د¾لو املتعلق 

مكuب ²لتصويت،  847^ملالحظة املس@تق_ واحملايدة، ٔ�كد ٔ�نه من ٔ�صل 
. ظهتا مل ¨س¼ل اس@تعامل مسطرة التصويت ^لواكr ٕاال مرتنيمتت مالح

وهاذ جلنة أ#مم املتïدة تويص احلكومة، يف انتظار القوانني، ^ختاذ ٕاجراء 
  . ٕاجياد بدائل احبال التصويت ^ملراس_ والتصويت إاللكرتوين

منوذج �ٓخر صارخ يف إال�الل ^اللزتامات، يوم كنمت ٔ�مJنا ومازلمت، 
ما Íكونوا رئFس حكومة درتو اتفاقJة وقعتو Pىل اتفاقJة مع ولكن قfل 

)CAP SUD(،  ةPدة مجعيات، فهيا مجموP ويه مجعية مدنية دا�_ فهيا
من µلزتامات، الس@يد رئFس احلكومة، ال ¨سع الوقت Âßرها جممتعة، 
Uداث هيئة مáتخبة رابعة مب¼لس املس�شارن لفائدة هذه الف�ة،  ٕ̂ الزتمuو 
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Vرة انت�ابية ٕاضافJة، الزتمuو بتوظيف وٕادماج مغاربة من املهجر ٕاUداث دا
  . Pدة الزتامات مل ينفذ مهنا ٔ�ي يشء. مبصاحل وزارة اخلارجJة

البد ٔ�ن نطرح أ#س@ئ_ املرتبطة بقضية هوية املغاربة، املراكز الثقافJة 
 P :100ىل س�Jل املثال عندv حكومة دارت بناية، اقuنت بناية مبور¾ل

 300: مليون درمه، بناية بربوÂس@يل 20: درمه، بناية ب�ٔمسرتدام مليون
مليون درمه، هذه البنا¾ت  7ٔ�لف درمه، وPدت احلكومة بتخصيص 

البناية  مايش فقط يعين واقفة، ولكهنا ٔ�صبحت PاP rىل احلكومة، حىت
د¾ل ٔ�مسرتدام اكنوا احuلوها مجموPة من الش@باب الهولندي، وهناك اجلالية 

يف هولندا ويف مور¾ل ويف فر سا ويف ٕاس@بانيا ي�ساءلون عن ٔ�ش@نو د¾لنا 
هو µلزتامات د¾ل احلكومة؟ ٔ�ش@نا يه القمية املضافة ا²يل املفروض ٔ�نه 

  جتيهبا، ملا اكن اليس Pامر وزر اخلارجJة ؤ�قام م�ل هذه املªش�ٓت؟ 
 5طبعا لست حبا]ة، الس@يد الرئFس، ^ش نذÂرمك ب�ٔنه هناك يف هاذ 

حسب إالحصائيات د¾ل  38,6ني د¾ل املغاربة، هناك رشحية تبلغ مالي
املندوبية السامJة ²لتخطيط من ش@باب اجليل الثالث ا²يل السن د¾هلم ٔ�قل 

، هؤالء )املليون تقريبا 5من ٔ�صل  %38(، هؤالء الش@باب 20من 
الش@باب عندمه انتظارات، عندمه Sساؤالت، عندمه قلق، é�ٔلبFهتم وDوا 

µس@تقfال، ولكن عندمه روابط قوية ببñمه، حيتاجون ٕاىل عرض  يف بñان
ثقايف وٕاىل س@ياسة ثقافJة، ال تو]د س@ياسة ثقافJة ^ملعىن احلقJقي ²لحكومة، 
ال يو]د عرض ثقايف ^ملعىن احلقJقي د¾ل احلكومة جييب Pىل ٔ�س@ئ_ هذه 

  . الرشحية الواسعة من املواطنني
، ما )RAM(د¾لنا مع ل املغاربة ما حمتاجش نتلكم Pىل املشالك د¾

ش نتلكم Pىل املشالك املتعلقة ^لصعو^ت ا²يل اكينة Pىل مس@توى جحمتا
  . الت�ٔطري اDيين وPىل مس@توى الت�ٔطري الثقايف

مليون درمه ²لت�ٔطري اDيين املو]ه  120احلكومة مشكورة ختصص مfلغ 
عطيات والتقارر ²ل¼الية املغربية، الت�ٔطري اDيين يطرح ٔ�س@ئ_ حقJقة، امل 

د¾ل جملس اجلالية املغربية يف واUد التقرر شهري كريصد خطورة ان��اق 
وان�شار ظاهرة ال�ش@يع، يربز خطورة ان��اق ظواهر د¾ل ٕارسال مغاربة 

  ). ²لجهاد يف سور¾(
هذه لكها ٔ�س@ئ_ وقلق، يعين احلقJقة µنتظارات والقضا¾ د¾ل املغاربة، 

وÇرجو، الس@يد رئFس احلكومة، توحضوا لنا ما هو  Çرجو ٔ�ن Íكون Uارضة،
م�ٓل µلزتامات ا²يل درتوها يف الربvمج احلكويم وµلزتامات ا²يل قطعتو 

  .معنا يف هذا اEلس حول انتظارات مغاربة العامل
ؤ�رجو يعين ٔ�ن Â�ٔون قد n�ٔرت هاذ املالحظات، ؤ�ن تفهم ب�ٔهنا من 

  . زي Pليه^ب ٕاØرة µن�fاه ملا يتوجب الرتك
  .وشكرا حلرضاÍمك Pىل µس@ ع

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
 . شكرا الس@يد الرئFس.. اللكمة ا#ٓن

  .اللكمة ا#ٓن ²لفريق µس@تقاليل، أ#س@تاذ ٔ�بدوح

        ::::املس�شار الس@يد عبد ا²لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد ا²لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد ا²لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد ا²لطيف ٔ�بدوح
  .oسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس@يد الرئFس احملرتم،
  د رئFس احلكومة احملرتم،الس@ي

  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء املس�شارن احملرتمني،

بداية، ال ¨سعنا يف الفريق µس@تقاليل ²لوUدة والتعادلية ٕاال ٔ�ن Çمثن 
هذه االتفاقJة املولوية لفائدة ٔ�شقائنا، �اصة من دول جáوب الصحراء 

rالن ]الP ٕ̂  íول العربية، وذDعن عزم السلطات وبعض ا æامل 
املغربية Sسوية وضعية ا#ٓالف من املهاجرن éري الرشعيني مبنحهم حق 

  .إالقامة يف اململكة مبا يرتتب Pليه من حقوق وواجfات
فuنفJذا ²لتعل7ت امللكJة السامJة، اليت دعت احلكومة ٕاىل بلورة 

من ش�ٔنه ٔ�ن يوفر س@ياسة شام_ ومuعددة أ#بعاد لقضا¾ الهجرة ^ململكة، مبا 
²لمغرب قوة اقرتاحJة حقJقJة يف هذا اEال، وميكáه من القJام بدور ر¾دي 
وفعال Pىل الصعيدن القاري واDويل، اختذ املغرب مجموPة من إالجراءات 
ل�سوية وضعية أ#]انب املقميني بصفة éري قانونية، تعكس إالرادة امللكJة 

لعاهل املغريب ]الr املæ نرصه هللا يف القوية وµخنراط الراخس واملوصول ²
اDفاع عن حقوق إال سان، وجتسد كام هو مuعارف Pليه دوليا ^لªس@بة 

إال سان، هذه الرؤية املس@تقfلية العميقة ²لعالقات إال سانية، وتعرب  حلقوق
عن جشاPة يف التعامل مع ٕاشاكليات ذات ٔ�بعاد مuعددة، اج عيا واقuصاد¾ 

Jاوس@ياس@يا وثقاف.  
ٕان هذه املبادرة µس@ت<áائية ل�سوية وضعية أ#]انب املقميني بصفة éري 
قانونية ^ملغرب، تعترب قرارا س@ياس@يا ²لمغرب، وتندرج يف ٕاطار إالرادة 
القوية اليت Pرب Pربت عهنا بالدv ملعاجلة ٕاشاكالت الهجرة، واليت هتم ما 

قJة جáوب ٔ�لف �اجر éري رشعي، é�ٔلهبم من بñان افري  30يناهز 
  .2014الصحراء، س�س@متر �الل الفرتة ما بني فاحت ينار وهناية دجáرب 

هاذ التارخي، يدفعنا ٕاىل التخوف، الس@يد الرئFس، من Pدم اUرتام هذا 
  .ا#ٓ]ال نظرا لبطء وترية µش@تغال اليت تطبع معل ا²ل¼ان احمللية وإالقلميية

سوف لن ¨س@توفوا كام ٔ�ن التخوف أ#سايس يبقى Âون بعض املهاجرن 
الرشوط املعمتدة لتخويلهم حق احلصول Pىل هذه ال�سوية، أ#مر اßي 
¨س@توجب من احلكومة اختاذ موقف حJاهلم، راعي اUرتام Âرامهتم 

  .وٕا سFهتم، كام Íراعي ضامن µس@تقرار وأ#من ²لبالد
  الس@يد الرئFس احملرتم،

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
ءات ٕالثبات ٕاقامة املهاجرن يف وضعية éري قانونية سFمت اع د Pدة ٕاجرا

 .^ملغرب، تبقى ٔ�كرث مرونة من تæ اليت تعمتدها بñان ٔ�وروبية
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ٕان من س�مت Sسوية وضعيهتم سFمتتعون بنفس احلقوق والوجfات اليت 
متتع هبا املواطنون املغاربة، ولكáنا خنىش ٔ�ن تنحرف بعض ا²ل¼ان إالقلميية 

Uداsا لهذه الغاية عن اUرتا�ا ²لمعايري الست املتفق Pلهيا ²لهجرة اليت مت إ 
  . ٔ�و اع د س@ياسة انتقائية يف معاجلة هذه امللفات

  الس@يد الرئFس احملرتم،
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،

ٕان قرار اململكة املغربية القايض ب�áظمي هذه العملية µس@ت<áائية ل�سوية 
بيعية ,مثن µج ع الباهظ اßي ٔ�داه املهاجرن ^ملغرب، هو ن�J¼ة ط 

  . عقود 5املغرب مقابل حامية احلدود أ#وروبية ملدة 
ومن هنا، ومن واجfمك Oحكومة، العمل Pىل دعوة جلنة الهجرة وا²لجوء 
وأ#ش�اص املتنقلني ^مجلعية الربملانية Eلس ٔ�ورو^، ومن �اللها جملس 

الس@يايس، ؤ�ن يدرÂوا ٔ�ن املغرب  ٔ�ورو^، لقراءة القرار املغريب يف بعده
حتمل املسؤولية ليك ¨سامه يف اس@تقرار املنطقة، وال جيعل من املهاجرن 
éري النظامJني مع_ مس�ساéة وسه_ يف يد إالرهابيني ومافJا µجتار ^ل�رش 

  .وأ#سلïة واÃدرات وµنت�ا^ت
املنطقة رمغ  ٕان هذا القرار اجلريء وامللكف، هو محلاية أ#من واس@تقرار

إالشاكالت µقuصادية وµج عية املواÂبة، واخلطوة اليت ]اءت بعد 
إالPالن عن املبادرة امللكJة السامJة ²لتفاPل مع هذه القضية تؤكد ٔ�ن 

  .املغرب اكن دامئا ]د¾ يف اختاذ م�ل هذه املبادرات
لهذا، س�ٔلنامك، مع فرق املعارضة، خبصوص التفكري العميق يف 

سات املالية وµج عية لهذه املبادرة اÃوr لهذه الف�ة اجلديدة µنعاك
  .حقوقا مك�س@بة

ففي الوقت اßي نعمل فJه مجيعا الصعو^ت وإالÂراهات اليت تعرفها 
صناديق امحلاية µج عية يف Sسوية ملفات العامل املغاربة، ها حنن نضيف 

  .لها جJال ]ديدا من µلزتامات هتم هذه الف�ة
فعليمك ٕاعامل الفكر إالبداعي لتوفري مداخJل ]ديدة لهذه الصناديق، 
وختوفáا هو ٔ�ن كون جJب املواطن هو الطريق أ#سهل خللق التوازvت 

  .املالية لها
  الس@يد الرئFس احملرتم،

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
ٕان املبادرة املغربية تعترب بدون شك مقاربة ٕا سانية ]دية وموضوعية، 

رتم مfادئ حقوق إال سان، واملغرب ٔ�ول بñ من بñان اجلنوب يوا]ه حت
  . هذه إالشاكلية املعقدة هبذه اجلرٔ�ة وإالقدام

لهذا، فٕان احلكومة تلزتم، وجيب ٔ�ن تلزتم، ب�ٔن هذه العملية µس@ت<áائية 
طار قانوين ومؤسسايت ]ديد، من �الل ت�ٔهيل ال�رشيع يف  ٕ̂ سFمت دمعها 

مقاربة مشولية ٕا سانية وحقوقJة  فقجوء وµجتار ^ل�رش و قضا¾ الهجرة وا²ل
  .مfنية Pىل مقuضيات اDس@تور اجلديد

ٕاذا كنا قfل قليل قد اس@متعنا ٕاىل ردمك، الس@يد رئFس احلكومة، Çريد ٔ�ن 

نلفت ان�fاهمك من ]ديد ٕاىل أ#وضاع اليت تعFشها ]الي�áا املقمية ^خلارج 
الثقافJة وµقuصادية وµج عية اليت  اليت ال خيفى Pلينا مجيعا أ#دوار

ٔ�لف �اجر  240تلعهبا لصاحل البالد، هذه الف�ة اليت Íزداد س@نو¾ حبويل 
ٔ�لف �اجر من مس@تو¾ت Pلمية مuقدمة  500مغريب، وتضم حوايل 

)bac+5( معDات اß^ ا يف هذا الوقتáلينا حتتاج مP فهذه الف�ة الغالية ،
صا يف ظل الوضعية µقuصادية العاملية احلالية واملتابعة واملواÂبة خصو 
  .امل�سمة ^لعرس والصعوبة

فكJف جند يف س@ياس@تمك هذا µه م؟ فfعد ٕاضافة شؤون الهجرة ٕاىل 
مزيانية الوزارة امللكفة ^جلالية وما صاحهبا من �ام ]ديدة، نفا]�ٔ بتقليص 

  . هذه الوزارة
µ ري مس@بوق بدولé ش وضعاFا تعáهولندا ٕان ]الي�O عضهاfال، فfس@تق

م�ال ٔ�صبحت Íراجع التعويضات العائلية، والبعض ا#ٓخر ٕاكيطاليا ¨سارع 
ٕاىل µس@تغناء Pىل العامل املغاربة، وéريها من أ#وضاع امل�ٔزومة اليت 
تتطلب من احلكومة وضع ٕاسرتاتيجية حممكة، تضمن ٕالخواننا ^ملهجر مجيع 

م ومس@تقfلهم، ال ٔ�ن تفعل ضدمه احلقوق، وSشعرمه ^الطمئنان Pىل راههن
قوانني مجرÂية س@تضيق Pلهيم وحتر�م من اد�ار ما حيتاجون يف حJاهتم 

  . اليومJة
رساء س@ياسة معومJة  ٕ̂ ف�ٔن ٔ�نمت من الزتاممك يف الربvمج احلكويم 
مáدجمة ومªسجمة يف حتقJق µلتقائية بني خمتلف املتد�لني يف شؤون 

ن �الل احملاور امخلس املتضمنة ^لربvمج املغاربة املقميني ^خلارج م
  احلكويم؟

  الس@يد الرئFس،
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،

املغرب يعد ٔ�رض جهرة ^مuياز، انطلقت بعد احلرب العاملية أ#وىل، 
املغرب كذí ٔ�رض اس@تقfال وتوافد وعبور وجلوء، املغرب يد�ل يف �انة 

^مuياز، املغرب اخنرط oشلك فعال اDول املعنية بعوملة التنقالت ال�رشية 
يف حتقJق ٕاسرتاتيجية جريئة ٕالرساء حاكمة فعاr يف جمال التنقالت 
ال�رشية، احلكومة بذí مطالبة ببلورة س@ياسة معومJة فعلية يف اEال 

  . الهجرة
ٕان µه م ب�سوية وضعية املهاجرن éري الرشعيني ببالدv، يف 

ٕاطالقا ٔ�ن تثJªنا عن µه م هبموم ومشالك  اعتقادv ويف ٕامياننا، ال جيب
  . ]الي�áا يف ٔ�رض املهجر

ٔ�وال، الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، هناك مطلب دامئا اكن مطروUا 
هو متثيل اجلالية املغربية يف املؤسسة اDس@تورية، ٔ�قصد الربملان، هل ال 

  تعتقدون ٔ�نه �ٓن أ#وان لتحقJق هذا املطلب؟ 
هذه الس@نة ٕان شاء هللا انطالق إالحصاء العام  كذí س@يعرف املغرب

²لساكن والسكىن ^ململكة املغربية، هل سFشمل هذا إالحصاء ]الي�áا 
  ^خلارج؟ 
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  .شكرا الس@يد الرئFس احملرتم

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا#ٓن ²لفريق احلريك، أ#س@تاذ السعداوي، اليس فضييل

        ::::ار الس@يد محمد فضييلار الس@يد محمد فضييلار الس@يد محمد فضييلار الس@يد محمد فضييلاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .oسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
  حرضات الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين ؤ�خوايت السادة املس�شارن احملرتمني،

معان Âبري، ولقد U�ٔاط  ٕ̂ اس@متعنا ٕاىل جواب الس@يد رئFس احلكومة 
وضوع من مجيع جوانبه، وحنن معه يف هذا التصور، ٕاال ٔ�نه ال ميكáنا، يف ^مل

الفريق احلريك، ٕاال ٔ�ن نعيد التنويه وإالشادة ^لتوجهيات امللكJة السامJة 
جلالr املæ محمد السادس نرصه هللا، والقاضية ب�سوية الوضعية ٕالخواننا 

قانونية توفر هلم العFش أ#فارقة ببñمه الثاين املغرب، ومتكJهنم من ٕاقامة 
الكرمي يف اململكة �كرامة وبضامvت حقوقJة تFرس هلم µندماج إالجيايب يف 

  .  س@يج اEمتع املغريب
ويه قرارات حكمية، Oشفت معق املغرب إالفريقي، ؤ�عطت صورة 
حقJقJة عن املغرب احلقويق يف خمتلف احملافل اDولية، هذه احملافل اليت 

Pٔ�شادت هبذه القاvدة اجلديدة لس@ياسة الهجرة والتنقل ببالد .  
وPىل هذا أ#ساس، فاحلكومة مدعوة ملواÂبة الس@ياسة اجلديدة 
جراءات معلية تنظم هذه إالشاكلية اجلديدة ²لهجرة اليت ٔ�^نت ٔ�ن املغرب  ٕ̂
مل يعد فقط مصدرا وال ممرا ²لمهاجرن، بل ٔ�صبح حمطة اس@تقfال لتيارات 

نوب، بل حىت من الشامل من خمتلف اجلªس@يات الهجرة القادمة من اجل 
  . إالفريقJة وا#ٓس@يوية وأ#وروبية

وتتطلب هذه املواÂبة كذí العمل Pىل ٕاصدار قوانني ]ديدة تنظم 
هذه الهجرة و�لق �ٓليات مؤسساتية لتدبري ٔ�وضاع املهاجرن بعد Sسوية 

Âßر يتطلب وضعيهتم القانونية بغية ٕادماøم يف احلياة العامة، وPىل س�Jل ا
قامة ودخول 02.03املªشود مراجعة قانون الوضع ال�رشيعي  ٕ̂  املتعلق 

 1949أ#]انب ٕاىل اململكة املغربية و^لهجرة éري الرشعية اßي Pدل قانون 
Pرب ٕاد�ال املبادئ اجلديدة املنصوص Pلهيا يف االتفاقJات اDولية اليت وقعها 

  . املغرب يف هذا إالطار
جعة قانون امجلعيات ٕالدماج مجعيات أ#]انب البد كذí من مرا

  . املؤسسة قانوv، وكذí ٕاد�ال هذا املس@ت¼د يف مدونة الشغل
كذí قضية الهجرة والتنقل جيب ٔ�ن ندجمها معوما يف التمنية ال�رشية، 
واحلكومة ٔ�يضا مدعوة كذí ٕاىل ٕاعامل مقاربة مشولية وٕاقلميية وٕا سانية 

يف جمال ماكحفة  رضورة تعزز اEهود املبذوr وحقوقJة وقانونية ²لهجرة مع
الش@باكت املتخصصة يف µجتار يف أ#ش�اص وماكحفة لك ٔ�شاكل 

  . الكراهية وا,متيزي من �الل تعديل راعي هذا املعطى يف القانون اجلنايئ
ؤ#ن الهجرة معطى Pاملي ب�ٔبعاده µقuصادية والثقافJة ومؤطرة بعهود 

بالدv مدعوة، Oرشيك اسرتاتيجي يف احلوار بني  واتفاقJات دولية، فٕان
الشامل واجلنوب، ٕاىل العمل من ٔ�]ل تصدر التمنية ٕاىل البñان املصدرة 
²لهجرة، Pىل اعتبار ٔ�ن مشلك التمنية والزناPات الس@ياس@ية واملسلïة �اصة 
يف البñان إالفريقJة يه ٔ�كرب مشجع ²لهجرة، ويه إالسرتاتيجية اليت ٔ��رزهتا 

: صحراء والساUل، وPىل س�Jل املثالالرات امللكJة الناحجة ٕاىل دول الز¾
تعاون شامل جáوب، ال وٕاذ  شدد Pىل جعل الهجرة معادr ٔ�ساس@ية يف "

مليون خشص �اجرون من الشامل ٕاىل  97فٔ�ن إالحصائيات تؤكد ٔ�ن 
   ".مليون من الشامل حنو اجلنوب 40اجلنوب يف مقابل 

رمك، الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، عن من øة ٔ�خرى، نود اس@تفسا
التدابري احلكومJة املت�ذة من ٔ�]ل تفعيل مقuضيات اDس@تور، �اصة 

مáه، املتعلق ب�áظمي حق أ#]انب املقميني ^ملغرب يف املشاركة  30الفصل 
حصائيات حمددة يف هذا اEال وبالحئة  ٕ̂ يف µنت�ا^ت احمللية وموافاتنا 

  . غرب يف مfدٔ� املعام_ ^ملثلاDول املرتبطة مع امل
اخلالصة، املرجعيات مuوفرة، ولقد ]اء هبا الس@يد رئFس احلكومة، 
الواقع املعاش البد من البحث يف Sرشيعاتنا عن Uلول وحامية املغرب من 
بعض µنعاكسات µج عية واملالية، ٔ�يضا مل ال جيب ٔ�ن نضيفها كنقطة يف 

س@ية الربملانية من ٔ�]ل دعوة اDول الصديقة اDبلوماس@ية الرمسية واDبلوما
والشقJقة ٕاىل التضامن مع املغرب الجuياز هذا µمïuان الصعب، حنن 
نعتربه امïuان صعب ]دا، ولكن ٕارادة ]الr املæ وٕارادة الربملان بغرفuيه 
وٕارادة احلكومة وٕارادة الشعب املغريب سuªغلب عهنا، وحنن ندمع هذا 

نه، الس@يد رئFس احلكومة، وس@ندمعه، ولنا عودة ٕاىل التو]ه اßي Pربمت ع 
املوضوع Pىل مس@توى ا²لجنة املتخصصة لٕالUاطة ^ملوضوع من لك 

  .اجلوانب
  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس@يد الرئFس

  .اللكمة ا#ٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار، أ#س@تاذ املهايش

        ::::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
  .oسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس@يد الرئFس احملرتم،
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،

  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني،

 الس@يد رئFس احلكومة، 
هننئمك Pىل   شكرمك Pىل جوا�مك الواحض والشامل، املرمق واملعلل، كام
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íة الرائدة، وذJة السامJحكومة مع املبادرة امللكO لمك الرسيع واجلديPتفا:  
ٔ�وال، بتخصيص قطاع وزاري هيمت oشؤون الهجرة يف حكومuمك الثانية 
واليت Sرشف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار يف تقñ حقJبته يف خشص 

  ؛الس@يد الوزر احملرتم ٔ�نFس بريو
رٔ�ة التعل7ت امللكJة السامJة مببارشة Sسوية وضعية Øنيا، ٕارساعمك يف ٔ�ج

  .املهاجرن من خمتلف اجلªس@يات ويف ظروف جJدة
  الس@يد الرئFس احملرتم،

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
نعمل جJدا ٔ�ن موضوع الهجرة والتنقل معقد ومuدا�ل، لFس فقط من 

مل حJث ٔ�صول ظاهرة الهجرة وتنقل ال�رش، ولFس فقط من حJث الع
ال�رشيعي والقانوين، واßي جيب ٔ�ن يتطور ^س@مترار ملسارة التïد¾ت اليت 
تطرÕا ظاهرة الهجرة Pىل املس@توى احلقويق وµج عي وµقuصادي، بل 

  . هناك جوانب ٔ�خرى ٔ�كرث تعقJدا، مرتبطة بنوعية الهجرة وطبيعة املهاجر
الس@يادة  ٔ#]ل ذí، فٕان معطيات وحJثيات هذا امللف تت¼اوز Uدود

الوطنية، وتت¼اوز ٔ�يضا Uدود التدبري احلكويم، كام ٔ�هنا تت¼اوز Uدود 
إالرادة الس@ياس@ية لهذا الطرف ٔ�و ذاك، ٕاهنا ظاهرة عوملاتية ^مuياز، تقuيض 
تªس@يق الس@ياسات الوطنية واحمللية وانفuاÕا Pىل واقع خمتلف الس@ياسات 

  .رة ٔ�و املس@تقf_ لهااخلارجJة، سواء تعلق أ#مر ^Dول املصدرة ²لهج
  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، 

حنن، يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، نعترب ٔ�ن س@ياسة الهجرة 
والتنقل ملف ي�uعد لك البعد عن املزايدات الس@ياس@ية ويفوق الكفاءات 
احمللية، سواء اكنت يف املعارضة ٔ�و يف أ#éلبية وحىت دا�ل احلكومة، فهو 

قات املغرب إالسرتاتيجية مع ٔ�ورو^ وٕافريقJا، موضوع موضوع رتبط بعال
ي�شابك فJه حتدي ا,منو µقuصادي وµج عي، ويلتقي فJه µس�`ر 
وٕانتاج الشغل وحماربة الفقر وأ#مJة وحتسني حميط FPش الساكن ^لنظام 

  .الرتبوي والصحي ومبنظومة القمي اليت روج لها اEمتع وإالPالم والس@ياسة
íß فٕاننا مجيعا، لك من موقعه، مسؤولون يف التعاطي مع ملف ،

الهجرة ^لكفاءة الرضورية والن¼اPة الالزمة، وتو{ احليطة من �الل 
Sسطري احلكومة لربvمج معل واقعي وٕارادي ميكن من حتقJق أ#هداف 

  :إالسرتاتيجية التالية
تحمك فهيا بعيدا ٔ�وال، الهدف أ#ول، ماكحفة الهجرة éري القانونية وéري امل 

عن املقاربة أ#مáية مبقاربة حقوقJة حتافظ Pىل حقوق إال سان يف التنقل، 
  وتوازن بني هذه احلقوق والتïد¾ت µج عية وµقuصادية؛

Øنيا، العمل Pىل مساPدة اDول املصدرة ²لهجرة لتحقJق Íمنية مس@تدامة 
Âوب حصاري وحبار وµس@تقرار لتث�Jت الساكن واحليلوr دون جهرهتم ور

 املوت؛
Øلثا، µنطالق من Âون املغرب بñ اكن وما زال ٕاىل Uد ما مصدرا 
²لهجرة، حتول اليوم، بفضل منوذ]ه التمنوي واس@تقراره µقuصادي 

والس@يايس، ٕاىل دوr مس@تقf_ ²لهجرة القادمة من العمق إالفريقي وµمuداد 
  العريب؛

تعرفها بالدv حسب µمuداد يف رابعا، تصنيف مس@تو¾ت الهجرة اليت 
الزمن، ٕاذ هناك ٔ�نواع من الهجرة املومسية كتæ اليت ت�ٔيت مع التوÍرات 

ة وحىت أ#زمات واحلروب والزناPات اDا�لية، واليت تعرف يالس@ياس@ 
وهناك جهرات مضادة، واملقصود هو عودة . مو]ات يصعب التحمك فهيا

ام وقع مع ٔ�ور^ بظهور أ#زمة املغاربة يف املهجر ٕاىل بñمه أ#صيل، ك
µقuصادية وتضخم البطاr، ٔ�و كام وقع مع اندالع ٔ�زمة العراق والربيع 

هناك ٔ�نواع من الهجرات قد Íك�يس طابع اDميومة وبوترية مuفاوتة . العريب
  لك صنف ولك نوع يقuيض مقاربة �اصة؛

ا �امسا، ٔ�ي الهدف اخلامس، احلرص Pىل حامية حقوق املهاجرن مب
يه جزء من حقوق إال سان كام هو مuعرف Pليه Âونيا، oسن القوانني 
وال�رشيعات وحتسFهنا ^س@مترار ومالءمهتا مع املس@ت¼دات واملعطيات 

  واملؤرشات؛
جماالت التعاون اDويل محلاية حقوق املهاجرن، والبحث سادسا، تعزز 

عن اDمع وا,متويل لفائدة الربامج التمنوية، وتطور نظام التعلمي وال�شغيل 
وامحلاية µج عية وµس@تقرار املؤسسايت والس@يايس وأ#مين ^Dول 

  املصدرة ²لهجرة؛
دخول املهاجرن سابعا، الهدف السابع وأ#�ري، حتفزي �ٓليات التحمك يف 

ٕاىل البñان املس@تقf_ عوض اع د مقاربة ٔ�مáية العتقال املهاجرن ومراقfة 
احلدود، وذí عن طريق اتفاقJات ل�سهيل احلصول Pىل ت�ٔشريات اDخول 
يف ٕاطار تصدر مáظم ²ليد العام_ والطلبة واخلربات والكفاءات وحىت 

  .اخلدمات، وSسهيل تنقلها بني اDول
  رئFس احملرتم، الس@يد ال

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
  الس@يدات والسادة الوزراء،

اكنت هذه حتديدات Pامة ملوضوع هذه اجللسة، واßي ال يتعلق نظر¾ 
ومعليا وس@ياس@يا بوضعية املغاربة املقميني ^ملهجر، سواء دا�ل دول ٕاقامهتم 

وضوع الهجرة ٔ�و Pالقهتم ببñمه أ#صيل، بقدر ما يتعلق مبقاربة ]ديدة مل
حلاح Pىل بالدv مáذ ظهور ظاهرة  ٕ̂ يف " احلريك"والتنقل، طرحت 

ال`نáFات، واليت �ٓلت ٕاىل قوارب املوت اليت ال هتم مواطنني مغاربة فقط، 
بل تعدهتم لتتحول ٕاىل ]ذب املهاجرن éري الرشعيني من اDول إالفريقJة، 

ة الوافدن من لك اDول ومل يعد املغرب دوr عبور بل جتول ٕاىل بñ ٕالقام
  .اليت تعرف Uاr من Pدم µس@تقرار µقuصادي والس@يايس

ٕان املغرب قد اخنرط يف اEهود العاملي مáذ ان��اق ما مسي ^,هنج العاملي 
، وتوج هذا µخنراط حبيث كنا اDوr إالفريقJة ²2005لهجرة والتنقل س@نة 

اد أ#وريب ²لهجرة والتنقل، مما والعربية أ#وىل اليت وقعت اتفاقJة مع µحت
س@ميكن من Sسهيل الهجرة الرشعية ^لªس@بة ²لعاملني والطالب وSسهيل 
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تنقل الكفاءات، مما س@ميكن كذí من اس�`ر إالماكvت اليت توفرها ٕادارة 
الهجرة لتطور التمنية ال�رشية والكفاءات، وذí عن طريق تعزز حرية 

  .لقانونيةالتنقل وتعزز قáوات اDخول ا
وقد تواصل جمهود احلكومات املغربية املتعاقfة ٕالدارة وتدبري هذا امللف 
مáذ الس@بعينات بت�fع ٔ�وضاع اجلاليات املغربية املقمية ^خلارج وتطور 
Uداث  ٕ̂ اتفاقJات مع مجموPة من اDول املس@تقf_ ²لمهاجرن املغاربة، توجت 

تطورات Âبرية ^لتوقJع Pىل  وزارة اجلالية املغربية، وقد عرف هذا امللف
، مث أ#وامر 2012اتفاقJة الرشاكة مع µحتاد أ#وريب حول الهجرة يف يونيو 

امللكJة السامJة ²لميض قدما دون ت�ٔ�ري لبلورة وتنفJذ ٕاسرتاتيجية وخمطط 
 rداP ىل مقاربة ٔ�كرثP ح ا²لجوء بناءáظومة الهجرة ومáريم ٕاىل ٕاصالح م

  . وجناPة
املبادرة ^لت�ٔييد اDويل الكfري و^ٕالشادة احلقوقJة، كام  وقد حظيت هذه

حظي املغرب بدمع دويل ٔ�ورويب لس@ياس@ته اجلديدة يف جمال ا²لجوء والهجرة 
وقد اس@تطاعت . وSسهيل اندماج الالج�ني µج عي وµقuصادي

احلكومة املغربية ٔ�ن حتظى ^الرتياح اDويل ²لتعاون املمتاز اßي ٔ�بدته 
  . Õا Pىل اDول أ#وربية املعنية هبذا امللف^نفuا

كام ٔ�ن الز¾رة امللكJة السامJة ٕاىل اDول إالفريقJة ومسامهة املغرب يف 
حماربة لك ٔ�شاكل إالرهاب والالس@تقرار ببعض اDول إالفريقJة، جيعلنا 
 شعر ^الرتياح، وب�ٔن بvñ ¨سري يف µجتاه الصحيح رمغ الصعو^ت 

  .والتïد¾ت
ا، الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، ٕان Pىل رشاكئنا ٔ�ن يفهموا Pىل ؤ��ري 

ٔ�ن املغرب ال ميكáه ٔ�ن يقوم مقام دريك ^لªس@بة ²لمهاجرن éري الرشعيني يف 
املنطقة، بل Pليه ٔ�ن ¨سري يف الطريق اßي رمسته احلكومة يف �رvجمها 

  .بتوجهيات من صاحب اجلالr نرصه هللا
  . شكرا الس@يد الرئFس

        ::::س@يد رئFس اجللسةس@يد رئFس اجللسةس@يد رئFس اجللسةس@يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  . اÇهت*ى الوقت، شكرا

 .اللكمة ا#ٓن ²لفريق µشرتايك

        ::::املس�شار الس@يد محمد Pلمياملس�شار الس@يد محمد Pلمياملس�شار الس@يد محمد Pلمياملس�شار الس@يد محمد Pلمي
  .شكرا الس@يد الرئFس

  .oسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد رئFس احلكومة،

  الس@يدات والسادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني،

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، 
ريق µشرتايك، ال ٔ�مæ يف هاته ا²لحظة ^ßات ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه ^مس الف

مببادرة ]الr املæ القاضية ب�سوية وضعية املهاجرن وسن س@ياسة ]ديدة 

²لهجرة، هاته املبادرة يف تقدرv ]اءت مªسجمة مع توøاتنا واخuياراتنا يف 
يضع حزب µحتاد µشرتايك ²لقوات الشعبية Oحزب اشرتايك دميقراطي، 

  . قضا¾ حقوق إال سان وحريته وÂرامuه يف مقدمة ا شغاالته
املبادرة امللكJة، الس@يد رئFس احلكومة، ]اءت لتفعل وÍرخس ما ورد 
يف ديبا]ة دس@تور اململكة خبصوص Sش�ث الشعب املغريب بقمي µنفuاح 
وµعتدال وال�سامح واحلوار والتفامه املتبادل بني الثقافات واحلضارات 

سانية مجعاء، والزتام اململكة املغربية بتقوية Pالقات التضامن مع إال  
  .الشعوب والبñان إالفريقJة، والس@7 مع بñان الساUل وجáوب ٕافريقJا

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
ٕاذا كنا مجيعا  سمل ب�ٔن املبادرة امللكJة لها وقع ٕاجيايب Pىل مس@توى 

ريقJة oشلك �اص، واملنظومة أ#ممية حتسني موقع بالدv يف املنظومة إالف
oشلك Pام، فJتعني Pىل احلكومة ٔ�ن Sس@تحرض اللكفة µقuصادية 
وµج عية من ٔ�]ل تفعيل هذه املبادرة، ٔ#نه، الس@يد رئFس احلكومة، 
ال�سوية د¾ل ٔ�وضاع املهاجرن éري الرشعيني ال تقف فقط عند Uدود 

اطر إالدارية، بل متتد لتجعل معاجلة اجلوانب القانونية ٔ�و Sسهيل املس
احلكومة مطالبة بتوفري µع دات املالية الالزمة ,متكني هؤالء املهاجرن 
من ممارسة خمتلف احلقوق µقuصادية وµج عية اليت خيولها هلم القانون، 
واليت ٔ�قرهتا املواثيق واملعاهدات اDولية، واليت جيعلها دس@تور اململكة Sسمو 

  .نا الوطنيةPىل Sرشيعات 
  الس@يد رئFس احلكومة،

احلكومة احلالية ال تنطلق من الصفر، عندها Íرامك ٕاجيايب، ورثته من 
عند احلكومات السابقة اليت اس@تطاعت يف ٕاطار اDبلوماس@ية الرمسية ٔ�ن 
تضغط Pىل µحتاد أ#ورويب لتزنع مáه دعام ماليا خصص ²لمجهودات اليت 

  . رتبطة ^لهجرة وأ#من وإالرهابيبذلها املغرب يف اEاالت امل
لكن، ^مس الفريق µشرتايك، حلد الساPة v�ٔ لست PدمJا، ولكن 
نلمس يف تقدرv املتواضع ب�ٔنه حلد الساPة لFس هناك ما يؤرش Pىل قJام 
هاته احلكومة بعد ميض س@ن�ني ونيف ^س�`ر هذا الرتامك وتعززه بقمية 

  .مضافة يف هاته الوالية
حر¾ �مك، الس@يد رئFس احلكومة، ؤ�مام ارتفاع جحم الزتامات لقد اكن 

املغرب حبمك التبعات املالية وأ#مáية لتدبري هذا امللف ٔ�ن تبادروا ٕاىل تقوية 
موقعمك التفاويض مع µحتاد أ#وريب، اPالش؟ قصد ٕاقáاPه �رفع سقف 

ل ٔ�ورو^ اDمع املو]ه ²لمملكة املغربية يف هذا اEال، انطالقا من Âون دو 
Sس@تفJد وس�س@تفJد من اEهود املغريب يف خفض مو]ات الهجرة اليت 

  .تتقاطر Pىل دول البحر أ#بيض املتوسط ^ٔ#ساس
  الس@يد الرئFس احلكومة، 

من موقعنا مكعارضة مسؤوr، نfªه ٕاىل ٔ�ن معاجلة ظاهرة الهجرة éري 
وجمهودات الرشعية وفق ما الزتمت به اململكة املغربية، يتطلب جمهودات 

جfارة  من بñ يلمتس طريقه حنو التمنية املتاكم_، ويف ظل البJªة اجلغرافJة 
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لبvñ، حJث عندو امحلد U ûدود رشقJة وجáوبية Âبرية، ٔ�مال يف احلصول 
Pىل حق هؤالء يف إالقامة عندv، ٔ#نه كام ]اء يف جوا�مك ب�ٔن املغرب حتول 

لمس يف جوا�مك ما يؤرش Pىل متلكمك من نقطة عبور ٕاىل بñ ٕاقامة، لكن مل ن
ملهنجية واحضة توفق بني الزتاماتنا يف هذا الش�ٔن وتقáني وضبط ولوج املزيد 
من املهاجرن éري الرشعيني من øة ٔ�خرى، دون ٔ�ن Ç�ٔكر اEهودات اليت 

  .تقوم هبا السلطات العمومJة وأ#مáية يف التطبيق الصارم ²لقانون
  الس@يد رئFس احلكومة،

ومة اليوم Pىل حمك امïuان صعب، مفاذا P�ٔددمت ملواøة هذا احلك
التïدي إالسرتاتيجي ا س¼اما مع املبادرة امللكJة؟ ماذا P�ٔددمت لتنفJذ 
µلزتامات الصادرة عنمك يف هذه القاPة ^ßات يف حبر الس@نة اليت 
ودعناها، ملا اكن عندv املوضوع د¾ل املغاربة العامل، ؤ�صدرمت ٔ�و ٔ�طلقمت 
مجموPة من µلزتامات، الزالت حلد الساPة مل جتد طريقها ٕاىل التنفJذ، مهنا 
التغطية الصحية ²لمهاجرن يف اخلارج، مهنا تزنيل احلقوق ٔ�و تفعيل 
النصوص اDس@تورية ا²يل كتعطي هاذ الناس احلقوق الس@ياس@ية، ٕاىل 

ٕاىل مجموPة من µلزتامات اليت تطرق ٕا,هيا قfيل زماليئ ولست يف Uا]ة 
Íكرارها، ٔ#Çمك الزتممت ٔ�مام الربملان، ومن �الل الربملان ٔ�مام الرٔ�ي العام 
الوطين، فالزتاممك هو اليوم مو]ه ٕاىل مغاربة العامل، خصمك تقولوا هلم اليوم 

  ٔ�ش@نو درتو يف µلزتامات السابقة؟ 
  الس@يد رئFس احلكومة،

²لقوات  لقد شاء القدر الس@يايس الوطين ٔ�ن نتحمل اكحتاد اشرتايك
الشعبية مسؤولية تدبري الش�ٔن العام انطالقا من حكومة التناوب، ود�رvه 
وفق إالماكنيات اDس@تورية املتاUة �ٓنذاك، وقfلنا �لك تواضع نتاجئ هذا 
التدبري بعيدا عن مáطق ال�شيك، وجنحنا Pىل أ#قل يف جعل املغرب 

æامل rة القلبية اليت نبه ٕا,هيا ]الuالسك rاU احلسن يت¼اوز ú املغفور 
  .الثاين

  الس@يد رئFس احلكومة،
^لªس@بة ²لتنقل، جوا�مك éاب عنه ٔ�ية ٕاشارة، و^لتايل ال ٔ�س@تطيع ٔ�ن 
ٔ�عقب Pىل جواب مل يتضمن هاذ ٕاشاكلية التنقل ا²يل يف احلقJقة Âيعانيو 
مهنا املغاربة اكملني، v�ٔ ال v�ٔقش معمك س@يادة اDول Pىل ٔ�راضهيا ٔ�و Pىل 

  . ولكن éري يف ٕاطار فرض املعام_ ^ملثلشعوهبا، 
احáا، الس@يد رئFس احلكومة، كنقولو ب�ٔنه Pىل Pاتقمك اليوم ٕاقáاع رشاكء 
املغرب ب�ٔن بñك املغرب Âيعاين من البطاr، من الهشاشة يف التعلمي ويف 
الصïة، ٔ�ن تقوموا مبجهودات جfارة ^ش تقويو املوقع التفاويض د¾لمك قصد 

ماج املهاجرن يف الªس@يج µقuصادي وµج عي ^لشلك التغلب Pىل ٕاد
  . املطلوب

احáا Pىل احلكومة ٔ�ن تتحمل املسؤولية د¾لها اكم_ ٕالخراج اكفة 
الربامج العملية لتزنيل الس@ياسة الوطنية اجلديدة ²لهجرة، وحنن كفريق 
اشرتايك معارض لهاذ احلكومة س@نكون دامعني ٕالرادÍمك الصادقة يف هذا 

µ ياراتuخµ نا س@نكون معارضة قوية وصارمة ضد لكáجتاه، لك
  . الرتاجعية ٔ�و éري اجلادة يف هذا إالطار

  .وشكرا Pىل حسن ان�fاهمك، الس@يد رئFس احلكومة، الس@يد الرئFس

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا أ#س@تاذ Pلمي

ٓ اليس الرايض، تفضل ٔ�س@يدي، . اللكمة ا#ٓن ²لفريق اDس@توري �
  .تفضل

        ::::س�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفامل امل امل امل 
  .oسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئFس
  الس@يد رئFس احلكومة،

  الس@يدات والسادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارن،

  الس@يد رئFس احلكومة،
اليوم، نتلكم عن الهجرة، ولكن نعرف ب�ٔن الهجرة مáذ عهد الرسول 

رة أ#وىل ٕاىل احل�شة والثانية ٕاىل احل�شة صىل هللا Pليه وسمل، اكنت الهج
  .والثالثة من مكة ٕاىل املدينة

  الس@يد الرئFس،
ٕان قضية الهجرة اكنت مfادرة من صاحب اجلالr محمد السادس نرصه 
هللا، بعد ٔ�ن ٔ�صدر ٔ�وامره ²لحكومة بتحسني ال�رشيعات ل�سوية وضعية 

س@ت<áاء بعض اDول أ#]انب ^ملغرب، ولقد صفق العامل لهذه املبادرة، ^
  .املعادية ²لمغرب

ويف نفس الس@ياق، لقد قام صاحب اجلالr نرصه هللا جبوr ٕافريقJة 
vحجة Dمع ومساندة µس�`ر ^Dول إالفريقJة، وحتفزي التمنية الكفJ_ بوقف 

  .الهجرة éري القانونية
وكام يعرف امجليع ب�ٔن املغرب لFس دوr مصدرة ²لهجرة فقط، بل حتول 
�الل الس@نوات أ#�رية ٕاىل بñ مس@تقfل ²لمهاجرن أ#فارقة الهاربني من 
م�ٓيس اEاPات واحلروب أ#هلية، سواء ٔ#]ل العبور ٕاىل ٔ�ورو^ ٔ�و هبدف 

  .إالقامة دا�ل الرتاب الوطين، والبحث عن فرص العمل والعFش الكرمي
كام ٔ�ن حتدي �ٓخر يوا]ه بالدv بفعل أ#زمة يف بñان µحتاد 

  .ٔ#ورويب، وبفعل الزناPات اDا�لية يف بعض اDول العربيةا
  الس@يد الرئFس،

اللك يعمل ٔ�ن املغرب اكن يف وقت قريب نقطة عبور املهاجرن أ#فارقة 
لقد ٔ�صبح يف ا#ٓونة أ#�رية نقطة . والسوريني وا#ٓس@يويني حنو الشامل

  .اس@تقfال ^مuياز
  الس@يد رئFس احلكومة،

 اPرتفمت بقانون الهجرة، فJجب Pليمك ٔ�ن توفروا ٔ�نمت، Oحكومة، ما دممت
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لها رشوطها، ال من العمل وال السكن وال الصïة وال اDراسة، ٔ#ن ظاهرة 
ال�سول Sيسء oسمعة املغرب، كام يف املايض كنا حنارب Sسول املغاربة 
^لشارع، مفا ^لمك اليوم ٔ�صبحت الشوارع مملوءة ^مل�سولني من املهاجرن 

  .يف املغرب
  الس@يد رئFس احلكومة،

ٕان هؤالء املهاجرن ]اؤوا ٕاىل املغرب من ٔ�]ل لقمة FPش وFPش 
Âرمي، وPائلهتم يف وطهنم أ#م يuªظرون كام نuªظر حنن من ]الي�áا العززة يف 

  .املهجر، ال من مع_ وال من �ن رشيفة وال من ٔ�دمغة Pالية
ة يف ٔ�ورو^ ٔ�ما ٕاذا Íركنا هؤالء املهاجرن يف الشوارع، فأ#زم

واس@تفïال البطاr دفعت جهرة مضادة وعودة ا#ٓالف من املغاربة ^خلارج، 
تعرف مشالك الربيع العريب ٔ�دت ٕاىل عودة املغاربة وٕاىل تدفق جهرة ]ديدة 

  .لشعوب هذه اDول حنو املغرب
ولقد وقع املغرب وµحتاد أ#ورويب اتفاقJة حول الهجرة والتنقل وسط 

املغاربة من همينة املقاربة أ#مáية، نظرا ²لم�اطر املرتبطة  ختوفات احلقوقJني
بتدفق املهاجرن أ#فارقة، ٕاضافة ٕاىل التخوف من تضييق حركة تنقل 
أ#ش�اص بني ضفيت املتوسط، oس�ب الضغوط الس@ياس@ية وµقuصادية 

العاطلني الناجتة عن ارتفاع البطاr يف µحتاد أ#ورويب، حJث يفوق Pدد 
مليون خشص، والتخوف من املس حبق إال سان يف حرية  23^ يف ٔ�ورو

التنقل وإالقامة حسب املعايري اDولية، وذí ^تفاق Pىل ٕار]اع املهاجرن 
  .éري القانونيني ٕاىل بالدمه أ#صل بدون معل وال مراقfة

فٕان املعام_ مع ٔ�بناهئم، الس@يد الرئFس، املعام_ مع ٔ�بناء هاذ املهاجرن، 
س@نة من اليوم، س@يصبحون ٔ�قلية دا�ل اEمتع  25س@نة ٔ�و  20 ٕاهنا بعد

املغريب، كام هو احلال يف بعض اDول أ#وروبية، وما يرتتب Pىل ذí من 
وحنن ما دمáا . انعاكسات، سواء ف7 يتعلق ^جلانب أ#مين ٔ�و احلقويق
  .نعرف هذا املشلك، فJجب Pلينا ٔ�ن نت�ذ احلذر من ا#ٓن

  الس@يد الرئFس،
يه إالجراءات اليت قامت هبا احلكومة لتحقJق أ#هداف  مفا

إالسرتاتيجية الكربى يف حتسني وضعية املهاجرن املقميني ^لرتاب الوطين 
  حامية حلقوق املهاجرن دا�ل اDول املس@تقf_؟

وما يه الربامج التمنوية لالس@تفادة من إالماكنيات µقuصادية اليت 
  ٔ�ي مقاربة ²لحكومة éري املقاربة أ#مáية؟ ت�Jحها الهجرة ²لمنو والتقدم؟

  الس@يد الرئFس،
وزر؟ .. رئFس اجلالية والهجرة، كنا معك يف واUد µج ع د¾ل

يف جلنة الفالUة والشؤون µقuصادية، وطلبنا مáمك ب�ٔن القáصليات . .وزر
املغربية يف اخلارج ^ش يوليو خيدموا الس�ت وأ#Uد، واكنت موافقة 

ا#ٓن الزلنا نuªظر، ٔ#ن املواطنني يف اخلارج راه تuFكرفصوا �زاف، مfدئية، و 
الس@يد الوزر، ٔ#ن عندé vري أ#ربعاء يه ا²يل ما Âيقراوش فهيا اDراري، 
والوقت ا²يل تيجيو تيكون واUد µزدUام، éري أ#ربعاء يه ا²يل ما اكيªش 

د¾لو ضيعت  تيكون ازدUام، وتيكون إال سان مضيع العمل د¾لو، والزو]ة
العمل، لهذا تنطالبو مáمك ^ش كون العمل يوم الس�ت وأ#Uد كام اكن يف 

  .بعض دول اجلوار
  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا

  . الهدوء، الهدوء، الهدوء.. اللكمة ا#ٓن لفريق التïالف µشرتايك
  .اللكمة ا#ٓن لفريق التïالف µشرتايك

        ::::ابابابابددددملس�شار الس@يد محمد Pملس�شار الس@يد محمد Pملس�شار الس@يد محمد Pملس�شار الس@يد محمد Pا
  .oسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئFس احملرتم، 

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني،
  احلضور الكرمي،

ا�رتv يف فريق التïالف µشرتايك ٔ�ن نعاجل موضوع الهجرة والتنقل، 
  . فدة وقضا¾ مواطنáFا يف اخلارجمن زاوية Íربط الهجرة الوا

ٕاننا ٔ�مام وضع ]ديد هبذا اخلصوص، فقضا¾ الهجرة والتنقل اكنت يف 
املايض تعين ^ٔ#ساس املواطنني املقميني ^خلارج، مث انتقلنا ٕاىل مس@ت¼د هو 

  . حتول املغرب ٕاىل مáطقة عبور املهاجرن من جáوب الصحراء ٕاىل ٔ�ورو^
نßداد اP�ٔ رامكÍ ري ٔ�نé  وا من العبور �لق وضعا ]ديدا، هوáمتكمل 

الهجرة الرسية وٕاقامة Pدد من أ#]انب �اصة من جáوب الصحراء يف وضع 
éري قانوين، وÍرتب عن ذí ظواهر بعضها ú طابع ٕا ساين و�ٓخر حقويق، 
وطرح Pلينا موضوع ]ديد هو الهجرة الوافدة، �لك ما تطرUه من 

ت�ٔجJل معاجلهتا، ٔ#ن يف هذا الت�ٔ�ري  مشXت وقضا¾، مل يعد ^ٕالماكن
  . تفامق ظهور املشXت وصعوبة معاجلهتا مس@تقfال

القرار اßي اختذه ]الr املæ نرصه هللا خبصوص Sسوية الوضعية 
القانونية لعدد من املهاجرن املقميني ^ملغرب، قرار ú ٔ�مهية كربى من الزاوية 

ويندرج كذí مضن دمع موقع  احلقوقJة وإال سانية وµج عية معوما،
Pىل املس@توى اجليو ٕاسرتاتيجي، وÍرس@يخ املسار املغرب ومصاحله 

اDميقراطي واحلقويق ²لمغرب، مما حيسن من مسعته Pىل املس@توى اDويل، 
vñىل مصاحل بP من فوائد íß للك ما.  

و^لطبع، فٕان تنفJذ هذا القرار موÂول ملصاحل احلكومة اليت وضعت 
عايري اس@تفادة املهاجرن الرسيني من ال�سوية القانونية لوضعيهتم، رشوط وم

وقد جسلنا ٔ�ن Pدد Uاالت ال�سوية ضئيل ^ملقارنة مع أ#Pداد الكfرية 
  .²لمهاجرن املقميني ببالدo vشلك éري قانوين

ونعتقد ٔ�ن املعايري اليت مت وضعها ال Sسمح مبعاجلة واسعة ²لوضعية، م�ل 
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نوات، وهذا مuفق Pليه دوليا، حنن ال  شك يف ذí، س@  5إالقامة ملدة 
س@نوات ورضورة إالثبات القانوين لٕالقامة والعمل بعقود  5إالقامة ملدة 

معل، ويه رشوط يصعب Pىل �اجر رسي توفريها، ف�éٔلب املهاجرن ال 
يد�لون لبo vñشلك قانوين، وPرب احلدود وجوازات السفر، والعاملون 

ن رفضون مهنم ال ¨س@تطيعون اßىل ٕاشهاد من ٔ�ر^ب العمل اP حلصول
Pµرتاف القانوين هبم، ملا يرتتب عن ذí من حقوق، ومن مت نعتقد 
برضورة ٕاعامل مfدٔ� املرونة والتخفJف من هذه الرشوط حىت تعطي معلية 

  .ال�سوية النتاجئ املنتظرة مهنا
ر Pدد هام ٕان éالبية املقميني ببالدv مه يف وضع éري قانوين، وسFس@مت

مهنم يف هذا الوضع، íß نعتقد برضورة التعامل إال ساين مع املهاجرن 
الرسيني، والتعامل �رفق مع Uاالت ٕا سانية حمددة، م�ل املرض، حفاظا 
Pىل مسعة بvñ، حJث يمت Íركزي إالPالم Pىل بعض احلاالت، ولو اكنت 

  . قلي_، ل�سويق صورة éري حقJقJة عن اجلانب احلقويق
é ه منUري ٔ�ننا نعتقد ٔ�ن معاجلة ٕاشاكلية الهجرة الوافدة وما تطر

ماكنياته اßاتية فقط، بل البد من  ٕ̂ مشXت، ال ميكن ٔ�ن يقوم هبا املغرب 
دمع حقJقي لبñان µحتاد أ#ورويب، ومعاجلة ]دية، ٔ�وال، لبعض قضا¾ 

عودة الهجرة املغربية ب�ٔورو^، واليت مازالت معلقة، واس�fعاد خطر ال
املطروح oس�ب أ#زمة وتنايم ظواهر العنرصية واعتبار املهاجرن يف مرتبة 

  .Øنية وحىت Øلثة يف سوق الشغل
Pلام ٔ�ن عودة �اجرينا س@ي�لق لنا مuاعب ٕاضافJة يف سوق الشغل، مما 
يطرح السؤال حول ٕاماكنية اس�Jعاب هذه العودة من øة وتوفري شغل 

Pلام كذí ٔ�ن مشلكة البطاr قامئة حبدة  ²لهجرة الوافدة من øة ٔ�خرى،
  . بغض النظر عن هذن العنرصن إالضافJني

ومن øة ٔ�خرى، البد لٕالحتاد أ#ورويب ٔ�ن يعاجل جبد مس�rٔ التنقل 
، حJث 2000اليت ما زالت قامئة مáذ س@نة ) réadmission(وإالر]اع 

P حتاد أ#ورويب ٕار]اع بعض املواطنني، ومن يعتربمهµ رغبائدن 
²لمغرب دون وجود ٔ�ي ٔ�ساس لهذا µعتبار لت�Âٔيد هذا العبور، فهناك 
حقوق مك�س@بة ملواطنáFا املقميني ببñان µحتاد أ#ورويب، كام ٔ�ن هناك 

  .صعوبة لتïديد العا�رن ²لمغرب ^ßات ولFس لبñان ٔ�خرى
لقد رفض املغرب ٔ�ن يلعب دور اDريك اßي ريده µحتاد أ#ورويب، 

، وال ميكن لنا اعتبار توس@يع 2013 التوقJع Pىل مfدٔ� احلوار يف نومفرب رمغ
الف�ات اليت س�س@تفJد من الت�ٔشرية مقابل قfول املغرب مببدٔ� إالر]اع 

)réadmission (اJقJال حقU . فٕان هذا املبدٔ� مرفوض ،íٕاضافة ٕاىل ذ
 حقوقJا حىت دا�ل ٔ�ورو^ نفسها، وPىل µحتاد أ#ورويب ٔ�ن كف Pىل

الضغط Pىل املغرب لقfول هذا املبدٔ� دون تقدمي مقابل ]دي مقfول حقوقJا 
  . واج عيا واقuصاد¾، وحنن نعترب ٔ�نه البد من وضع ملف الهجرة الوافدة

ؤ��ريا، فٕاننا نعتقد، يف فريق التïالف µشرتايك، ٔ�نه Pىل µحتاد 
يف Íمنية Pدد من أ#ورويب دمع اجلهد الكfري اßي يقوم به املغرب ²لمسامهة 

البñان إالفريقJة، �اصة بعد الز¾رة امللكJة التارخيية لعدد من البñان، ٔ#ن 
التمنية Sسامه يف �لق الشغل، و^لتايل تقليص P�ٔداد املهاجرن، فاملغرب 

  .حبا]ة ٕاىل اDمع ب�ٔشاكل خمتلفة
  .شكرا الس@يد الرئFس

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا

  .شكرا.. فJدرايلاللكمة ا#ٓن ²لفريق ال 

        ::::املس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوي
  الس@يد الرئFس،

  الس@يد رئFس احلكومة،
  الس@يدات والسادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شارن،
امسحوا يل، الس@يد رئFس احلكومة، يف البدء ٔ�ن ٔ�قول ^مس الفريق 

Pة من الفJدرايل، ومáذ البدء ٔ�ننا ال نتفق مع س@ياس@تمك حول الهجرة Eمو 
µعتبارات، ٔ�مهها التطور اßي عرفه اEمتع املغريب، �اصة Pىل مس@توى 

  . املقuضيات اDس@تورية والتوجهيات امللكJة حول املوضوع
جيب ٔ�ن تعرتفوا، الس@يد رئFس احلكومة، ب�ٔن مهنجيتمك جتاه اجلالية 
املغربية ^خلارج، واليت مل تتïدثوا عهنا، يه مهنجية دون الطموح، وال 

عطي µعتبار الالزم ملغارب�áا ^خلارج ٔ#س@باب مuعددة، ويف س@ياقات ال ت
تªسجم مع التطور الس@يايس والفكري اßي يعرفه املغرب بعد س@نوات من 
النضال اßي قادته احلركة الوطنية واDميقراطية واحلداثية ليصري منوذ]ا 

عية ٕاقلمييا وøو¾ يف معاجلته Ãتلف القضا¾ الس@ياس@ية وµج 
وµقuصادية والثقافJة من �الل نضاالت القوى اDميقراطية �الل س@نوات 

، واßي شلك مáعر]ا !رخييا 2011امجلر، وصوال ٕاىل دس@تور فاحت يوليوز 
  . ²لتعاطي مع خمتلف القضا¾، ومن بFهنا قضية الهجرة

هذه القضية اليت تعترب ٕاUدى ٔ�مه إالشاكليات املطروUة وطنيا، فfعدما 
املغرب مصدرا ²لهجرة صار اليوم معربا حنو ٔ�ور^، بل صار ا#ٓن بñا اكن 

الس@تقرار املهاجرن القادمني من ٕافريقJا وéريها oس�ب احلروب واEاPات 
والرصاPات الس@ياس@ية والعرقJة، واملتدفقني كذí من البوابة الرشقJة 
²لمغرب ٔ#س@باب س@ياس@ية، وبñا كذí الس@تقرار املهاجرن من جáوب 
ٔ�ور^ ن�J¼ة أ#زمة µقuصادية من ٔ�]ل العمل ٔ�و µس�`ر نظرا ملا يعرفه 
املغرب من اس@تقرار س@يايس ومن تطور Sرشيعي Pىل مس@توى النصوص 
املنظمة ²لهجرة واملªسجمة مع القوانني اDولية املتحرضة اليت تضمن حقوق 

معاجلة قضا¾  املهاجرن وÍاكفؤ الفرص وفق املقاربة إال سانية والتضامáية يف
  . الهجرة وا²لجوء

  : وíß، سuªطرق يف الفريق الفJدرايل ٕاىل املوضوع من زاويتني
الزاوية أ#وىل، موضوع اجلالية املغربية ^خلارج ٔ�و ما يعرف مبغاربة 
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العامل، فٕاىل Uد ا#ٓن مل ت�ٔتوا جبديد رمغ املس@ت¼دات اDس@تورية، و�اصة 
، 2011من دس@تور  19لفصل املقuضيات اDس@تورية املتضمنة يف ا

والقاضية �متتيع اجلالية املغربية حبقوق املواطنة اكم_، فهل فعلمت هذه 
  . املقuضيات اDس@تورية؟ ال ؤ�لف ال

الزالت اجلالية املغربية ^خلارج �ارج اه ماÍمك، املهاجرون املغاربة ال 
ثيلية؟ متتعون حبقوق املواطنة اكم_، Âيف س@يصوتون Pىل املؤسسات ا,مت 

مك، الس@يد Âيف س@يرتحشون؟ من س@ميثلهم يف املؤسسات؟ ال D جواب
  .رئFس احلكومة

]الي�áا ^خلارج Dهيا ٔ�زمة هوية حقJقJة، ال حيظون ^ه م حكومuمك 
سواء ^Dا�ل ٔ�و ^خلارج، الزلمت تعتربون اجلالية املغربية يف اخلارج جمرد 

  . مصدر ²لعم_ الصعبة، وهذا éري حصيح
يه ٕاجراءات احلكومة جتاه Sسهيل وتFسري املساطر إالدارية حلل ما 

مشالك املهاجرن مع إالدارة املغربية؟ ما يه ٕاجراءات احلكومة لت�ٔطري 
 _fمتعات املس@تقEندماج يف اµ سهيلSىل الهوية املغربية وP اجلالية ²لحفاظ

يف اجليل لت¼اوز ٔ�زمة الهوية وµن ء، �اصة بعد تنايم مو]ات التطرف 
الثاين والثالث، ن�J¼ة فقدان بوص_ µن ء والهوية وµرمتاء يف ٔ�حضان 

  الضياع والعدمJة والتطرف وإالرهاب؟ 
ما يه إالجراءات املت�ذة جتاه اجليل أ#ول، و�اصة املتقاPدون 
ن مل يعودوا ¨س@تطيعون القدوم ٕاىل املغرب oس�ب ضعف ßوالعجزة ا

ن ال اخلدمات الصحية اجليدة مßقارنة مع ٔ�ور^، فهناك العديدون ا
¨س@تطيعون وال يودون العودة ٕاىل املغرب نظرا لعدم وجود هذه اخلدمات 

  الصحية اجليدة؟ 
ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها ل�سهيل µس�`رات ٔ�مام العديد من 
ن يودون µس�`ر يف بñمه أ#صيل، لكن يواøون ßٔ�فراد اجلالية ا

د من إالجراءات البريوقراطية املعرق_ وب�ٓفة الرشوة والفساد ^لعدي
املس�رشي يف إالدارات العمومJة، يضطرون ٔ�حJاv ٕاىل العودة ²لبحث عن 

  دول بدي_ لالس�`ر؟
  الس@يد رئFس احلكومة،

مغاربة اخلارج ال يfªغي ٔ�ن يبقوا حسب تصورمك جمرد مزود ²لخزينة 
ل معهم مكواطنني مغاربة اكميل املواطنة، ^لعم_ الصعبة، بل يfªغي التعام

  .هلم اكفة احلقوق الس@ياس@ية وµقuصادية وµج عية والثقافJة Oلك املغاربة
Øنيا، املهاجرون ^ملغرب، لقد اكن املغرب معربا ²لمهاجرن حنن ٔ�ور^، 
مث صار ا#ٓن دوr اس@تقfال لهؤالء املهاجرن نظرا العتبارات مت ذÂرها، 

  .تطلب مجموPة من إالجراءات ال�رشيعية ملواÂبة هذا املس@ت¼دوهذا ما ي 
وقد اكن املغرب يف مس@توى ا²لحظة ن�J¼ة التطورات إالجيابية بفعل 
جتاوب املؤسسة امللكJة ونضاالت القوى اDميقراطية وهيئات اEمتع املدين 

يف ديباجuه Pىل جعل االتفاقJة اDولية  2011املت¼لية يف تنصيص دس@تور 
صادق Pلهيا املغرب ويف نطاق ٔ�حاكم اDس@تور وقوانني اململكة وهوهتا  كام

  . الوطنية الراخسة Sسمو فور  رشها Pىل ال�رشيعات الوطنية
كام نص اDس@تور Pىل ٔ�نه متتع أ#]انب ^حلر¾ت أ#ساس@ية املعرتف 
هبا ²لمواطنني واملواطنات املغاربة وفق القانون، وميكن لٔ�]انب املقميني 

ملغرب املشاركة يف µنت�ا^ت احمللية مبقuىض القانون ٔ�و تطبيقا لالتفاقJات ^
  . اDولية ٔ�و ممارسة املعام_ ^ملثل

كام نص دس@تور املغرب Pىل حرض ماكحفة لك ٔ�شاكل ا,متزي oس�ب 
اجلªس ٔ�و ا²لون ٔ�و املعتقد ٔ�و الثقافة ٔ�و µن ء µج عي ٔ�و اجلهوي ٔ�و 

  . ٔ�ي وضع خشيص �ام اكن ا²لغة ٔ�و إالPاقة ٔ�و
ومن øة ٔ�خرى، مت تطور اخuصاصات اEلس الوطين حلقوق إال سان 

  . ل�شمل مراقfة حقوق أ#]انب ^ملغرب 2011س@نة 
 2013كذí مت توقJع اململكة املغربية وµحتاد أ#ورويب يف يونيو 

  .إالPالن الس@يايس املشرتك حول الرشاكة من ٔ�]ل الهجرة والتنقل
، يف 2011هذه إالجراءات املتقدمة املتضمنة يف دس@تور  ورمغ 

اخلطب امللكJة كذí، ٕاال ٔ�ن الواقع احلقJقي يظل بعيدا عن أ#هداف 
املرجوة oس�ب جعز احلكومة عن التفعيل، وíß نص التقرر املوضوPايت 
²لم¼لس الوطين حلقوق إال سان حول وضعية املهاجرن والالج�ني ^ملغرب 

]الr املP æىل ٔ��ذ الواقع واملس@ت¼دات اليت ¨شهدها العامل  املرفوع ٕاىل
بعني µعتبار، والعمل oشلك مشرتك من ٔ�]ل بلورة وتنفJذ س@ياسة 
معومJة فعلية يف جمال الهجرة ضامáة محلاية احلقوق ومرÍكزة Pىل التعاون 

ع اDويل وقامئة Pىل ٕادماج اEمتع املدين، مربزا ٔ�ن املغرب ميكن من �الل رف
به من طرف العديد من بñان اجلنوب  ذىحيتهذا التïدي oشلك منوذ]ا 
  .اليت توا]ه ٕاشاكليات خمتلفة

  الس@يد رئFس احلكومة،
يfªغي ٔ�ن نذÂرمك فقط ببعض اخلطوات اليت قامت هبا اDوr املغربية، ومل 

  ...تعطها حكومuمك µه م الالزم املمتثل يف احملطات التالية

        ::::سسسسالس@يد رئFس اEلالس@يد رئFس اEلالس@يد رئFس اEلالس@يد رئFس اEل
  .Øنية 30دقJقة ال، ٔ�قل من .. اÇهت*ى الوقت، شكرا

        ::::املس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوياملس�شار الس@يد الصادق الرغيوي
  . éادي منيش ²لهناية

بطبيعة احلال هناك ٕاجيابيات يfªغي Sسجيلها، من ٔ�مه إالجيابيات مذÂرة 
وزارة الرتبية الوطنية لاله م ب�ٔطفال املهاجرن وٕادماøم يف املدارس 

  .العمومJة واخلصوصية
طلب  500ٔ�لف و 14 أ#�ري، الس@يد رئFس احلكومة، هناك يف

  ...²ل�سوية، وحلد ا#ٓن متت Sسوية

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . اÇهت*ى الوقت، اÇهت*ى الوقت، v�ٔ اقطعت í امليكرو صايف

  .اللكمة ا#ٓن EموPة µحتاد الوطين ²لشغل ^ملغرب



 2014 �ريلدورة �ٔ  –س�شارن مداوالت جملس امل 

16 

 )م 2014 ٔ��ريل 30( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 30

        ::::املس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماشاملس�شار الس@يد محمد رماش
  .oسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئFس احملرتم،

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم، 
  والشكر ²لجميع،

ٕاننا Çمثن ما قدممتوه يف هذه اجللسة ومن �الل �رامج حكومuمك 
µج عية، ودون شك فٕاÇمك واعون حبجم املشالك املطروUة، فاللك 

ية يعرف معق قضا¾ الهجرة قfل هذه احلكومة وما ختلفه من �Øٓر اقuصاد
  .عيةواج 

ودعام ملسار إالصالح الهادف، والزتاما بنضالنا املس@متر مكركزية نقابية، 
µحتاد الوطين ²لشغل ^ملغرب، فٕاننا نتو]ه لس@يادÍمك مبزيد من الرتكزي 

  :والعناية ^لقضا¾ التالية، الس@يد رئFس احلكومة

Âيف سزنيد من صيانة حقوق مواطنáFا ^ملهجر وجتاوز لك العراقJل  -
Pاملوضو Pطوق دس@تور اململكة يف فصáىل مP ر 16ة، بناءÂß^ وخنص ،

قضا¾ طالبنا ^خلارج، و�اصة éري املمنوUني مهنم، Pامالتنا و�اصة 
س@بانيا، واملهاجرات بدول اخلليج، ونظام الكفJل، ٕاشاكلية نظام الكفJل؟ ٕ̂  

املشالك اليت يتخبط فهيا ٔ�ساتذة ا²لغة العربية والثقافة املغربية  -
  .^؟ وقد Âررv طرح هذا السؤال ٔ�كرث من مرةب�ٔورو

 تعامل السلطات الهولندية مع �اجرينا مبهنج التضييق املمهنج؛ -

ن وجلوا بvñ من حتدي اج عي ٕاىل  -ßن اÂيف س@نحول املهاجر
  فرص اس�`رية خللق جسور اقuصادية قوية مع القارة السمراء؟

يف بvñ من �الل  Âيف س@تقوم حكومuمك املوقرة بدمج املهاجرن -
اخلدمات الصحية، التعلمي والثقافة، متاش@يا مع االتفاقJة اليت وقعها املغرب 

  ، واخلاصة حبامية املهاجر؟1990يف ش@تªرب 

وما يه ا#Øٓر وµنعاكسات السلبية احملمت_ Pىل اليد العام_ املغربية  -
  اليت س@تحتفل éدا بعيدها العاميل؟

حنن Çمثن لك اجلهود املبذوr، والشك  وíß، الس@يد رئFس احلكومة،
Çمتىن . ٔ�ن هناك øود كثرية قد بذلت، ولكن µنتظارات كثرية وكثرية

  . لرباجممك وحلكومuمك التوفJق يف هذا املسار
  .شكرا الس@يد الرئFس

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
íرتام الوقت كذUىل اP شكرا، وشكرا .  

رتم Pىل تعقJبات السادة ا#ٓن، منر ٕاىل رد الس@يد رئFس احلكومة احمل
  .املس�شارن، فلمك اللكمة

        ::::الس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومة
 úٓىل رسول هللا و�P والصالة والسالم û سم هللا الرمحن الرحمي، امحلدo

  .وحصبه ومن وµه
  الس@يد الرئFس،

  الس@يدات والسادة املس�شارن احملرتمني،
. رن ٕاىل املغربامسحوا يل، موضوع السؤال اكن يتعلق ^لهجرة واملهاج

ولهذا، سوف U�ٔاول ٔ�ن ٔ�تالىف اDخول يف موضوع ٕاخواننا املغاربة املقميني 
^خلارج، ٔ#ن هذا لFس موضوع اليوم، ؤ#نه ٕاذا اكن من الرضوري، مايش 
ندروه ملحق ^ملوضوع د¾ل الهجرة، ندرومه هام ا²لولني، وا#ٓخرن هام 

  .التاليني
ابداو ^لقضية د¾ل الهجرة، ومكلوا امسحوا يل إالخوان ا²يل ]او و 
هاذو مواطنني عندمه أ#س@بقJة، . ^لقضية د¾ل املغاربة املقميني ^خلارج

ه هذي بضعة ٔ�شهر، جJنا لهنا Eلس املس�شارن، وخصصنا هلم الّ و¾
حصة اكم_، وما اكن حىت مشلك نعاودو خنصصو حصة ٔ�خرى، ولكن 

ؤخرة د¾ل الرÂب، ونتلكمو Pلهيم من Uµرتام هلم، ما ندرومهش يف امل
^ش Çمكلو الوقت ٕاىل اكن املوضوع ا²يل جfدv مايش عند لكيش ما يقول 

  .فJه، وهذا معقول، مايش مشلك، ٔ#نه املوضوع هو Uديث  س�Jا
املس�rٔ الثانية، يه ٔ�ن هاذ املوضوع د¾ل الهجرة اكن �اص البد 

ش يعين فاÍهتم، ويه ٔ�ن إالخوان يعملوا واUد إالشارة، ما اعرف�ش Âيفا
املغرب هذي بضع س@نوات، ٕاىل كتذÂروا، ما اكن�ش مáو الهجرة ٔ#ورو^ 

فقط ٔ�و من بعض إالخوان ا²يل ]ايني من بعض اDول مكونة من أ#فارقة 
ا#ٓس@يوية ٔ�و العربية، اكنت مكونة من املغاربة يف يشء اكن ¨سمى قوارب 

ٔ�س@تطيع ٔ�ن ٔ�دعي ٔ�هنا اÇهتت، املوت، اكن ظاهرة، ظاهرة مقلقة ومؤملة، ال 
ولكن يقJنا قد نقصت oشلك Âبري، وبدٔ�ت هناí ظاهرة ٔ�خرى، ويه ٔ�نه 
ن سوف ٔ�حتدث عهنم، ولكن ٕاخواننا أ#وروبيون ßس ٕاخواننا أ#فارقة اFل
بدؤوا هياجرون ٕاىل بvñ، لFس لالش@تغال �Oرباء ومكدراء، وكام جرت 

لفا، ولكن Oعامل يف البناء بذí العادة يف ٕاطار عقود مuفق Pلهيا س
  . مuخصصون طبعا، ويف التلحمي، ويف جماالت مuعددة

ي�ساءل امل�سائل، ٔ#نه ميل كنبقى  سمع لبعض إالخوان د¾ل املعارضة 
تنقول السفJنة د¾ل املغرب ٕاىل اكن هاذ اليش حصيح، ٕاما غرقت ٕاما راه 

  . غتغرق
صوص، بعد جميء Âيف وقع هذا؟ انقلب يف هذه الس@نوات أ#�رية ^خل

هذه احلكومة، ٔ�قولها �لك اPزتاز، وجحجي فهيا دامغة وقوية، وال ¨س@تطيع 
U�ٔد ٔ�ن ردها، حىت ٔ�ن مواطنا ]اء يف يوم من أ#¾م ٕاىل بFيت وطرق 
الباب وÍرك ظرفا فJه Sسجيل لربvمج يف قáاة فر س@ية عن الهجرة من 

، خص ٔ�وال وقfل لك امحلد û.. ٕاس@بانيا العززة ٕاىل املغرب، وعن إالخوان
يشء، إال سان ٕاىل ابغى يuªقد، وهذا مطلوب، خصمك تفهموا ^²يل هاذ 
اDور ٕاجيايب ^لªس@بة ²لحكومة، ٔ#ن احلكومة ورئFس احلكومة راه احبال 

ه كتطيح Âيرضهبا واUد، ^يق ما طا�Uش Âيرضهبا الّ الكرة يف التريان، ¾
ر éري يف هذاك الرضبة الخر، ٕامىت éادي تفكر يف الهجرة؟ مصاب تفك
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كنعيا نقول ما نضحكش، ولكن Âيظهر يل البد من . امáني éادي جتيك
  ). tout le temps(واUد الشوية، ما نقدرش نع�س 

فهاذ اDور هذا راه دور Âبري وٕاجيايب، ومن �الل هاذ ا²لقاءات كنن�هبو 
ما لبعض امللفات يف احلجم د¾لها، حىت رئFس حكومة ما غيªىس الهجرة، و 

غيªىس املغاربة املقميني ^خلارج، وما غيªىس املشلك د¾ل الغا^ت، وما 
  . غيªىس لكيش إالشاكليات ا²يل اكينة

ولكن ميل كتكون فرصة ^ش يتطرح سؤال، كتكون فرصة ٔ�وال ^ش 
ٕاخل، من ... يتحرض اجلواب ا²يل Âيتحرض وÂيتقرا وÂيتعمل Pليه مالحظات

P اودPات املعنية، وPل القطاfىل مس@توى رئاسة احلكومة، كتكون فرصة ق
v�ٔ نفيس كنويل ندقق النظر يف املعطيات وأ#رقام .. ^ش بصدق

وإالشاكليات وكزنيد  سول، وكذí املواطنني Âين�هبوا، ا²يل Âيظن ^²يل 
Pىل لك Uال v�ٔ ما كنعرفش . رئFس احلكومة تيعرف لكيش مس@بقا éالط

ا²يل غيجيو Âيعرفوا، v�ٔ ما كنعرفش لكيش، ميكن ا#ٓخرن اكنوا Âيعرفوا، و 
  .لكيش، ف�vٔ ابغيت نقول ب�ٔنه هذا يشء ميكن ٔ�ن يعزت به املغرب

املس�rٔ الثالثة، يُتïدث عن املغرب ؤ�نه Pاد اقطر به السقف البارح، 
والهجرة واملغاربة املقميني ^خلارج والعم_، ويش 2م يف احلقJقة يعين 

^لعربية ما اعرف�ش �ٓش Âيقولوا، ، )dégoûtant(^لفر س@ية تيقولوا 
ف هاذ الXم ف، Âْيَعيّ   . ^Dار]ة Âيقولوا Âْيَعيّ

ٔ#نه éري ا²يل شاف فJنا دا^، هاذ الطيف تبارك هللا من  اPالش؟
أ#لوان، éادي يفهم بيل هذي بñ جهرة ^لطبيعة، احáا Íكوv من الهجرة، 

رشق، vس ]او من هذي بñ فهيا vس ]او من الشامل، vس ]او من ال 
اجلنوب، vس لك واUد مáني ]ا وÍكوv وعش@نا، ويه بÂ ñرم، ٔ�هلها 

اقراو ٕاىل . معروفون ^لكرم، وكرمون الضيف، وال ¨س�ٔلون عن دينه
، 82ٔ�و  1880ابغيتو µس@تكشاف ا²يل معلوا راهب مس@يحي، قfل يف 

قي لو]ا وطاف املغرب لكو، وقدم نفسو Pىل ٔ�نه هيودي، وÂيفاش تُ 
^لرتUاب والت�ٔمني من الشامل ٕاىل اجلنوب، حىت ٔ�نه Âيوصف واUد املغريب 

  . يف اجلنوب ميل ]ا يتفارق معه Âيبيك، هاذو هام املغاربة
املغاربة الهجرة ^لªس@بة ٕا,هيم واملهاجر دامئا مرحب به، من ا,هنار أ#ول 
مايش Pاد اليوم، مايش Pاد اقطر به السقف، مسحوا يل إالخوان، دامئا 
مرحب به، ودامئا اكن Âيلقى املاكن د¾لو، اكينة قصص تقشعر لها اجللود 
وتدمع لها العيون يف الناس ا²يل ]او ²لمغرب، و�ٓوامه املغاربة وساندومه 

  .ٕاخل... وÂ�ٔرمومه
طبعا هاذ الهجرة احلديثة، خصوصا يف املرU_ ا²يل قfل اخلطاب 

ميل اكنت اDوr تتعامل  املليك، ^خلصوص يف حق إالخوان د¾لنا أ#فارقة،
، راه نقول لمك )septique(معهم ^لقوانني ا²يل عندها، واكن املواطن 

احلقJقة ما تعاملوش معهم املواطنني اكملني بذاك الترصف أ#صيل ا²يل اكن 
يف املغاربة، واكنوا Âيلقاو من إالدارة بعض املرات مشالك، ٔ#ن حىت إالدارة 

ية، ٔ#ن هاذ الناس اكنوا Âيجيو وÂميش@يو، تيد�لوا ما عندهاش اخللفJة القانون 

  .ٕاخل... ²لمناطق الشاملية د¾لنا احملت_، وال Íميش@يو Dول ٔ�خرى
ي ـــــــــــاح فـــــــد Pدم µرت�Jاكن واح) le malaise(اكن واUد 

)la conception( يفاش غيتعاملوا املواطنني مع حبالÂ يف التصور د¾ل ،
تلكم معمك Pىل ٔ�ش@ياء v�ٔ عش@هتا، مايش ٔ�ش�اص �ٓخرن، هاذو، v�ٔ كن 

وÂيفاش اكن صعوبة ^ش واUد املواطنة ٕافريقJة، الس@يدة متيش معها عند 
 ،لكن. ٕاخل، ٕاخل... ر]ال السلطة، وتوقف معها ^ش يعطيوها أ#وراق

]الr املæ ميل مجعنا يف اDار البيضاء، ؤ�طلق املبادرة د¾لو، احبال ٕاىل 
رجعوا شعروا �ريوسهم، يعين ]الr املæ ٔ�عطى µنطالقة القانونية  املغاربة

  .ٔ#ش@ياء ا²يل اكنت كتعمتل فهيم، ومسحوا يل نقول لمك هاذ الXم
اليوم v�ٔ ]الr املæ تنحرض معه بعض النو^ت وتªشوف وتªسمع، 
]الr املæ امحلد û ال يªمتي لطرف، هو فوق امجليع، ال أ#حزاب 

ال املؤسسات اDس@تورية، ال اجلهات املكونة ñ²وr، وهذا  الس@ياس@ية،
¨سمح ú وعنده ثقافة µن�fاه لٕالشاكليات ا²يل تيعFشها املغرب، إالشاكلية 
أ#مáية أ#�رية ا²يل مببادرة مáو امجع املعنيني ^ٔ#مر ^ش انطلقت واUد 

د¾ل امحل_ د¾ل الوقوف يف و]ه هذه إالشاكلية أ#مáية، هاذ القضية 
الهجرة حىت يه، وعندو الثقافة د¾ل هاذ اليش، وPىل هاذ اليش هو ٔ�مري 
 û ة، وامحلدJني، والثقافة د¾لو ثقافة يف أ#صل د¾لها ثقافة ٕاسالمáاملؤم

ٔ#ن هذاك اليش كFسمح لو ^ش ¨شوف، وميل Âيبغي .. Pىل لطف هللا
 عند يتد�ل امحلد û ما عندوش العوائق ا²يل عند أ#حزاب، وال

وتيعدل الكفة، وتيو]ه اDوr .. احلكومة، وال عند أ#طراف، وال عند
  . ٔ#مور ا²يل ٕاما كتكون ما ان�هباSش لها مبا فJه الكفاية

مسحوا يل راه ]الس تنعاود í ن�J¼ة جتربة، مازال ما مكالSش س@ن�ني ا
ونصف، وليين مز¾ن ميل كتحس@بوا يل أ#¾م معناه ٔ�ن هاذ إالقامة د¾يل 
يف هاذ امسيتو راها �مة ^لªس@بة ٕاليمك، مازال ما مكالSش س@ن�ني ونصف، 

  . ميل Íمكلها نعلممك ٕان شاء هللا
فاû جيازيه خبري Âيfªه اDوr وÂيfªه احلكومة، لكن ا²يل ابقى يف هو ٔ�نه 
بعض إالخوان ]او قالوا ما اكيناش س@ياسة حكومJة، ما اكيناش، واش 

ة د¾ل ]الr املæ، واخنرطت فهيا احلكومة، Íكون واUد احلا]ة ^ملبادر 
وتغري الوضع د¾ل الوزارة ا²يل اكنت مرشفة Pلهيا من وزارة مáتدبة لوزارة 

مكuب يف الوال¾ت والعامالت،  P83ادية، وتعطات فهيا وتفïuات فهيا 
ٓ اليس حصاد لوال التوجهيات امللكJة éادي Íكون سارعيت  � íسوªé

اكمل؟ لكنا جتندv ميل ]ات التوجهيات د¾ل  ^ٕالجراء د¾ل هاذ اليش
]الr املæ، تنقولها ^ف�uار واPزتاز، وما تنوا�ذ Pليك حىت Uا]ة �ٓ اليس 

عاملش بنفس الطريقة ميل كتكون التوجهيات تحصاد، ٔ#ن إالدارة ما كت 
مسحوا يل، ابغيتو تعرفوا احلقJقة يه هذي، لكنا اامللكJة وميل ما كتكو ش، 

تعطاو  600وال  500مكuب وإالPالم، وواUد العدد فوق  83جتندv، و
... ٔ�لف د¾ل الناس 15، وا#ٓخرن ]ايني، )les cartes de séjour(هلم 

ٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره، وجتيو تقولوا ما اكن والو، مايش معقول، هذا éري 
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  . معقول
ولهذا، v�ٔ ¨سمحوا يل إالخوان، الس@ياسات العمومJة ]الr املæ هو 

Fس@تور، ٕاىل رئDملنطق د¾ل ا^ rوDا  ٕامارة قدمكشما س اáني، واحáاملؤم
 æامل rكنت¼اوبو، وهاذ اليش لكو دارتو احلكومة، التوجهيات د¾ل ]ال
والعمل د¾ل احلكومة، وما تقاطعونFش هللا خيليمك احبال ا²يل ما 

  . قاطعتمكش
الوقت ا²يل مر ولهذا، v�ٔ ^غي نقول لٕالخوان د¾لنا ما تبالغوش، هاذ 

بني املبادرة امللكJة وبني اليوم، واßي مل يصل ٕاىل س@نة، واßي كنا نعFش 
فJه ٔ�زمة ٕار^ك مقصود س@ياس@ية، واليت جتاوزvها بفضل هللا، لنكون اليوم 
دوr يعين تعرض كمنوذج يف العامل د¾ل µس@تقرار يف حميط مضطرب، 

ذه اDوr، من بFهنا احلكومة، النتاجئ اليت حتققت حلد ا#ٓن يه ]د مرشفة له
  .ٔ#نه الناس ما غيفهموش

]الr املæ امحلد û ^ٕالجامع د¾ل الناس فوق ريوس@نا، لكيش ا²يل 
د¾لو مز¾ن، اEلس µس�شاري حلقوق إال سان مز¾ن، ميكن حىت 
الس@يد الوزر مز¾ن، ٕايوا اشكون ا²يل �ايب؟  قال لو ٕا¾ك ٔ�عين 

 معقول هاذ الXم، اشوية د¾ل إالنصاف، واليين  ¾ ]ارة، مايشينوامسع
  . احáا عندv زايد vقص هاذ اليش، دا^ مولفJنو

ابغيت نوصل لواUد القضية، بعض إالخوان تيقول í �ٓودي خصك 
املوقع التفاويض د¾ل املغرب تقويه، ٔ#ننا كنقدمو �دمة ٔ#ور^، تنحميو 

éادي نقول لمك . ^، ٕاىل �ٓخرهاحلدود د¾لها، واحáا مايش دريك د¾ل ٔ�ورو
بعدا واUد القضية، ميل كنتعامل مع اخلارج، تيجيين احشومة نبدا نطلب 
هلم يش Uا]ة مقابل يش Uا]ة، املوقع التفاويض د¾الش؟ احáا بعدا ما 
عواليªش ٔ�صال Pىل اخلارج، وال Pىل املساPدات د¾هلم، وال Pىل القروض 

ه يف ٕاطار التعاون املبين Pىل Uµرتام د¾هلم، لكيش هاذ اليش ا²يل تندرو
والتقدر د¾لنا كدوr، عندها س@ياسة مس@تق_، وحىت التقارر اDولية 

  . كنا�ذوها لالس@ت�áاس
ما ابغيناش هنا¾ يوليو التقارر اDولية يف يوم من أ#¾م 

)réquisitoire ( rا دوáدة، احïيل د¾ل أ#مم املتÂل الوfحنامك به من ق
ياسة، هاذ الس@ياسة د¾لنا اقuضت امحلاية د¾ل احلدود د¾لنا، عندv س@ 

وقام اجلFش املليك ملكفا من قfل ]الr املæ بدوره يف حراسة احلدود 
Ø�ٔرت ٕاجعاب العامل، ؤ�صبحت يعين جتربة يطلب  - كام قلت لمك-بطريقة 

ٕافادة الناس من وراهئا، ٔ#ن هذاك اليش تنعتربوه من س@ياس�áا، اختذvه 
ٕالرادة د¾لنا، ويف صاحلنا، من الطبيعي يف واUد الزمان ا²يل والو الناس ^

Âيتلكموا Pىل ا,هتريب، وقfل مáو ؤ�خطر مáو إالرهاب واملتاجرة ^ل�رش 
واÃدرات واÃا�رات أ#جáبية، من الطبيعي ٔ�ن دوr حترتم نفسها سوف 

هو تتعامل ب�سامح ٔ�قل يف Uدودها، وسوف حتمي هذه احلدود، هذا 
  . الطبيعي

ٔ�ما v�ٔ نبدا منيش عند أ#وربيني، ونقول هلم v�ٔ كنحيض لمك وان  

 v�ٔ ،ك�س@تفدوا خصمك ختلصوين، ما عند¨ش الو]ه ا²يل يقول هاذ اليش
كمنثل دوr كتïرتم نفسها، مسحوا يل، �ليوv�ٔ ،v كمنثل دوr كتïرتم 

ثل، وانطالقا مهنا نفسها، وكªشعر ^الPزتاز والكرامة د¾ل اDوr ا²يل كمن 
  . كنتلكم

 ؟وحىت يف املعاوvت واملساPدات د¾ل اDول أ#خرى، افهميت وال ال
كنتلكم معهم حىت Pىل القضية د¾ل الصحراء، ميل Âيجي عندي يش 
مسؤول دويل، وزر وال سفري وال رئFس حكومة وال رئFس دوr، تنقول 

لصاحل مغربية لو راv ما كنطل�ش مáك ^غي نقلع مáك يش ترصحي 
الصحراء، v�ٔ ال ٔ�فعل هذا، v�ٔ كنبغيك éري تفهم، تعرف الواقع، ارشح يل 

قرن ما عندهاش حصراء، ودوr جبوارها  Â12يفاش دوr معرها ٔ�كرث من 
ٕاىل عهد قريب مل Íكن معروفة يف اخلريطة عندها حصراء، ارشح يل، ؤ�ديل 

µ حرية ú ركÍ�ٔيار وليرصح مبا شاءمبا عندي من احلجج والرباهني، وuخ .  
ونقول لمك ٔ�كرث من مرة يعين الناس ا²يل حرضوا يعين اس@توعبوا اDرس 

مسحوا يل ما كªسعاوش احáا امحلد û، ما كªسعاوش ٔ#ن هللا  اجJدا،
س@بïانه وتعاىل اعطاv الكرامة د¾ل النفس، جوعي فكريش واعناييت 

ا مع اDول، كونوا �رايس، هكذا كنتعاملو مع اDول، وهكذا غنتعاملو 
اشكون ما ابغاو كونوا، وحىت ميل كتكون يش Uا]ة احبال هكذا، الناس 
ما Âيجيوش يبداو يقولوها، ال راه احáا كنحضيو لمك اعطيوv الباÂور 
الهندي، �ٓش هاذ اليش؟ ما اكيªش هاذ الهرضة هذي، احáا كنقومو 

طراف أ#خرى بواجfنا ا²يل اقuضتو الس@ياسة د¾لنا، وذيك الساPة ا#ٔ 
  . يترصفوا لك واUد Âيفاش كFشوف

مع ذí، اكنت بعض أ#مور ا²يل والبد نعرتفو هبا يف اللكامت ا²يل 
]ات، إالشارة ا²يل معلوا بعض إالخوان لعامل املنازل د¾لنا ا²يل Âيجيو من 
�ارج املغرب، بعض العامل، هذي مايش ظاهرة م�áرشة، وامحلد û احáا 

د¾ل املنازل يف العموم ما تيا�ذوش حقهم، �ليوv  كªشعرو بيل العامل
ٓ إالخوان، v�ٔ كنعرف مقدار الرمحة املوجودة يف أ#رس  Çكونو رصUاء، �
املغربية، بيل �زاف د¾ل هاذ أ#رس كتعامل مع ذوك العامل د¾لها يف املنازل 
Oعضو من أ#رسة، ما عندي ما نقول، وهاذ اليش خصو ¨س@متر وخصو هين�ٔ 

ايين راه ^يق �اص بذل جمهود، طبعا ^ش ما يبقاوش أ#طفال Pليه، و 
هنائيا كFش@تغلوا يف البيوت، ¨سمحوا يل إالخوان املغاربة كنتلكم معهم 
ÂرئFس د¾ل احلكومة د¾هلم، كنطلب مهنم هاذ اليش هذا ما يبقاش، 
وحيس@نون معام_ من ¨ش@تغل عندمه ٔ�كرب إالحسان، وهذا هو املضنون 

  . يش لكيشفهيم، طبعا ما
هاذ أ#¾م بدات واUد الظاهرة د¾ل بعض الناس Âيجيبوا بعض 
العامالت د¾ل املنازل ^خلصوص من بعض اDول حبال الفJليبني وحبال 
السáFغال، هؤالء ٔ�وىل ^ٕالÂرام كذí، ٔ#هنم ^ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنم ¨ش@تغلون يف 

ما  سمعوش بعض بيوÍمك، ٕاخواÇمك، ٔ�خواÍمك، ولكن هام �رانيني، تªمتىن éدا 
احáا راه احáا املغرب غتبقاو، . احلاالت خمزية، كام  سمع يف دول ٔ�خرى
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املغاربة خصهم يبقاو ا²يل تفامهت معه مfارك ومسعود، ا²يل ما تفامهتFش 
معه اعطيه الوريقات د¾لو واعطيه إالماكنيات وهتىل فJه وهللا هينيه، 

  . مسحوا يل
من مرة د¾ل بعض الفلبيJªات شفت يف الصïافة شاك¾ت د¾ل ٔ�كرث 

وت�nٔرت، وهللا ¨شهد ٔ�نه قلت �اص نتابع هاذ امللف بيدي، نعرف ٔ�ش@نو 
اكن، سولت الس@يد وزر اDا�لية قfل ما جني، قال يل احلاالت اكينة، 

  . ولكن قلي_ وكنعملو ا²يل تيخصو يتعمل
v�ٔ ا²يل تنقول يعين هاذ الظاهرة ال ميكن ٔ�ن ننجو مهنا، ولكن éري 
مسموح ^ٕالساءة ٕاىل إال سان بصفة Pامة، ٕاىل املواطن ا²يل هو من بالدك 
ن ي�ٔتون عندv، ٕاذا اكن ßلينا، هؤالء اP ن ي�ٔتونßٕاىل العامل ا íوال كذ
املعقول خصهم حيبوا هاذ البالد، وحيبوا الناس د¾لها، وميل رجعوا كونوا 

  . سفراء د¾لنا
æ ميل امىش ٕالفريقJا لقي ذاك ك�ساءلوا يش مرات Âيفاش ]الr امل

µس@تقfال املنقطع النظري، وا²يل اكنت عندو ٔ�كرب ا#Øٓر حىت س@ياس@يا 
واقuصاد¾، ومازال غتكون عندو �Øٓر ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، حىت ٔ�ن 
 rرفع جلالÍ كáة قالوا يل كنطلبو مJول د¾ل ٔ�ورو^ الرشقDمن ا rدو

 vزور  .احبال ا²يل زار اDول إالفريقJةاملæ الطلب ^ش جيي 
ت�ساءلوا هاذ السؤال، السؤال راه عندمك، شوفوا التارخي د¾ل ا#ٓ^ء 
د¾لمك وأ#]داد د¾لمك ميل اكنوا Pىل اتصال هباذ الناس، ال ملا اكنوا 
كFس@تقfلومه مكهاجرن، وكFشعروا ب�ٔنفسهم خوهتم، وال ملا اكنوا Âميش@يو 

^Dعوة، وÂيفاش هاذ الروح املغربية، هاذ النفس  لعندمه ²لقJام ^لت¼ارة ٔ�و
املغريب، هاذ اخلصوصية املغربية، Âيفاش n�ٔرت يف التارخي، يف النصف د¾ل 

  . ٕافريقJا تقريبا، ٕاال الخرن ا²يل ما وصلنا هلمش
راه مايش éري ساUل العاج والسáFغال وغيJªا، ^يق واUد العدد د¾ل 

r املæ ٕاىل اليوم، والرؤساء د¾هلم ا²يل ]او اDول Âيطلبوا الز¾رة د¾ل ]ال
تيعتربوا الز¾رة د¾لو احبال ٕاىل يش Uدث، يعين حىت مه مل كونوا 
 æامل rر، وهذاك اليش هذاك راه ]الØٓ#ا æت ú كونÍ ظرون ٔ�نuªي

Pام، هذاك راه رصيد د¾لمك، د¾ل ا#ٓ^ء د¾لمك، ود¾ل  50عندو éري 
 حتافظوا Pليه، ومايش احملافظة Pليه ^لقوانني، وال أ#]داد د¾لمك وخصمك

جتيو تعتربوها مáاس@بة يف احلكومة، ال، احملافظة Pليه ^الس@مترار ^ٕال سانية 
  .والتعامل د¾لمك، وإالحسان د¾لمك مكغاربة ²لناس مجيعا ولضيوفمك خصوصا

  حرضات الس@يدات والسادة،
ت Âبري Pىل ٕاطالق هذه ا²يل نقدر نقول لمك v�ٔ، هو ٔ�نه مل مير وق

املبادرة امللكJة اليت ٔ�عتقد ننخرط فهيا مجيعا، ٕاىل Uد ا#ٓن إالدارة كام هو 
مطلوب مهنا جتاوبت كام جيب وبطريقة مرشفة، ولكن البد نعرتفو ^يق ما 

  .وصلناش ²لمس@توى املطلوب
القوانني املعنية البعض مهنا ا#ٓن راه يف أ#مانة العامة ²لحكومة، قانون 

ر راه يف املراUل أ#�رية قfل ما يتعرض Pىل أ#مانة العامة ²لحكومة، مع �ٓخ

  . أ#سف العمل د¾ل إالدارة هو هذا، العمل د¾ل إالدارة Âيكون ثقJل
واحáا مس@تعدن ^ش نبقاو رهن إالشارة ونبقاو كªسمعو ²لمالحظات 
ا²يل كتدار Pىل الس@ياسة د¾لنا، وال يضايقáا ٔ�ن كون إالخوة ضد 

ياس�áا كام قال أ#خ، �لك فرح �ٓ ٔ�س@تاذ، ما اكن حىت مشلك، احáا ا²يل س@ 
Íكونوا ضد الس@ياسة د¾لنا، احáا كن�افو من كن�افو مايش 

)L’aliénation( وما تبقاش عندمك س@ياسة، توليو يف الس@ياسة د¾ل ،
  ... وUدن �ٓخرن وøات ٔ�خرى، هذا Âي�ٔملنا وÂي�ٔسفáا، ٔ#ن املغرب

  .حىت واUد احلق هيرض معا¾، نقول ا²يل ابغيت امسح يل، ما عند

  : الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  .هللا خيليمك، الهدوء، الهدوء

  :الس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومة
  .كن�افو وكªشاهدو وكنالحظو، ¾ لي�áا كنا Pىل خط�ٔ ... عندي احلق

 v�ٔيف ما ابغييت وÂ يف ما ابغيت، انت ك�سولÂ ولهذا كن¼اوب
ٓ اليس دعيدPة، ما  كن¼اوب Âيف ما ابغيت، و^يق ما كن�افش مáك، �

ٔ�سد Pيل "كن�افش مáك، امسح يل، هكذاك، ٕاىل عندك احلق انت تقول 
  .، امحد هللا ا²يل ما ]اوبتكش اليوم"ويف احلروب نعامة

  :الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  الس@يد الرئFس، مكلوا، مكلوا

  :الس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومةالس@يد رئFس احلكومة
، كنمكل حJث حقي طبعا غنمكل، الس@يد الرئFس، امحلد û بال مجيل

اDس@توري والقانوين، وميل ي�ساىل الوقت هنا¾ العيب Pليك ٕاىل طلبت 
  .í يش دقJقة

نعم، هاذ اليش مáاش تن�افو من املغرب، تن�افو من فقدان 
µس@تقاللية عند املؤسسات د¾لنا، كونوا الناس ضدv قابلني، جناوهبم 

قابلني، مايش مشلك، تuªرص Pىل قد احلال قابلني، يغلبوv يف µنت�ا^ت 
انتصار لنا، لكن ا²يل كن�افو، كن�افو ما يبقاش عند إال سان اDميقراطية 

إالرادة املس@تق_، ويويل Âيخضع لتوجهيات éريه، وتويل التواطؤات 
ن س@نuªرص ٕان شاء هللا، ٔ#ن التخربيق ما ßاملش@بوهة، ساعهتا حنن ا

  .تيدي فني
  .والسالم Pليمك

Eس اFالس@يد رئEس اFالس@يد رئEس اFالس@يد رئEس اFلسلسلسلسالس@يد رئ:  
  .شكرا ²لس@يد رئFس احلكومة، شكرا ملسامهتمك

هللا خيليمك هذه اجللسة اÇهتت، ولكن نبدٔ� ]لسة ]ديدة ²ل�رشيع، 
  .س@يرتٔ�سها أ#س@تاذ فضييل، فP ماكين

ملساءr رئFس  ورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىلشكرا لمك Pىل ان�fاهمك، 
  .احلكومة، ونبدٔ� يف ]لسة Øنية


