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نحض2خلاجلسلخلة2لبعلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 27 محرم 1437ه )10 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل: السيدة كنزة الغالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ساعتان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال والدقيقة 
الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 26 سؤاال )1 آني(:

التربية الوطنية؛ .•

السكنى وسياسة املدينة؛ .•

التعليم العالي؛ .•

الثقافة؛ .•

التشغيل والشؤون االجتماعية؛ .•

التعمير. .•

لةسيدةخكنزةخلةغةليخرئيسلخلاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيم،خ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لفتتحتخلاجلسل.

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

الحكومي.

ويتضمن جدول األعمال اليوم 26 سؤاال شفهيا موزعا على قطاعات 
مختلفة، واآلن أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة 

على الرئاسة فليتفضل مشكورا، تفضل السيد األمين.

لةسيدخأحمدخلةتهةنيخأنينخلملجلس:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية، ويتعلق األمر 
ب:

مشروع قانون رقم 77.15 يق�ضي بمنع صنع األكياس من  .•
مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛

الظهير  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   67.15 رقم  قانون  مشروع  .•
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 )22 فبراير 
وتكريرها  وباستيرادها  الهيدروكاربور  املواد  باستيراد  يتعلق   ،)1973

والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

.. السيدات والسادة النواب هللا يجازيكم بخير..

لةسيدخأحمدخلةتهةنيخأنينخلملجلس:

.. عدد األسئلة الشفوية املتوصل بها بين 3 إلى 10 نونبر 2015 هي 
كالتالي: 46 سؤاال شفويا، 31 سؤاال كتابيا، األسئلة الكتابية املتبقاة 
دون جواب 9063، تم سحب سؤال كتابي واحد. شكرا السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شك2ل،خحض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة ضمن جدول أعمالنا، 
الوطنية والتكوين املنهي. والسؤال األول عن  التربية  ونستهلها بقطاع 
املوارد التعليمية في العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا واضع السؤال.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةع2بيخلحمين:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

بها  تقوم  التي  التدابير  عن  اليوم  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 
وزارتكم ملعالجة مشاكل النقص في املوارد البشرية وتأهيل املؤسسات 
التعليمية في العالم القروي وما أدراك ما العالم القروي، شكرا السيد 

الوزير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شك2لخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

العالم  في  البشرية  املوارد  يهم  الذي  السؤال  هاذ  على  شكرا 
القروي، فعال الوزارة دائما تستحضر هاذ هاجس املوارد البشرية في 
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العالم القروي، وفي بداية كل موسم درا�ضي تكون هناك مجموعة من 
املجهودات مللء هاذ الخصاص. مع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه 
الوزارة إلقناع الكثير من السيدات والسادة األساتذة بقبول التعيين في 
العالم القروي ولكن هناك عدة معايير يتم اعتمادها في هاذ األساس 
وفي خالل املوسم الدرا�ضي 2015-2016 اتخذت الوزارة عدة تدابير من 

أجل أن يمر هذا الدخول في ظروف طبيعية.

ملواجهة هذا الخصاص قامت الوزارة خالل هذا املوسم بتعيين 
ما مجموعه 8641 خريج من املراكز الجهوية جديد، بمعنى أنه أكثر 
من 70 % ِمن َمن تم تعيينهم هذه السنة تم ذلك في العالم القروي، 
مللء  املدرسين  انتشار  إعادة  عملية  إلى  تلجأ  والنيابات  األكاديميات 
الفراغ في هذا املجال. في السنتين األخيرتين لجأت الوزارة إلى اعتماد 
التوظيف الجهوي ألطر التدريس ملا له من آثار مباشرة في االستجابة 
الفعلية للحاجيات على مستوى الجهات واألقاليم، ومن املرتقب إعطاء 
صالحيات واسعة في هذا املجال للجهات ولألكاديميات وفق التقسيم 

الجهوي الجديد للتمكن من رفع هذا التحدي وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةع2بيخلحمين:

شك2لخلةسيدخلةوزي2،

في الحقيقة السيد الوزير، حنا كنثمنو املجهودات ديالكم والعمل 
ديالكم اللي كنوهو به في ما يخص هاذ املوضوع، ولكن السيد الوزير 
راه ما زال كاين مشاكل وإكراهات كبيرة وكبيرة جدا وخاصة في العالم 
القروي، حنا اليوم كنعيشو السيد الوزير واحد املجموعة ديال املشاكل 

من طرف الساكنة:

أوال: كاين الغياب ديال املعلمين، بعض املعلمين اللي هما دائما وأبدا 
في الغياب، جاو في أول السنة وحلوا البيبان ديال األقسام ومن داك 

النهار ما والو رجعوا زاروا داك األقسام.

ثانيا: السيد الوزير، كاين بعض األساتذة اللي هما في الحقيقة ناس 
شرفاء وعندهم على التعليم ونايضين بالواجب، ولكن كاين بعض منهم 

اللي هما ال غيرة لهم فيما يخص هاذ املوضوع هذا السيد الوزير.

اآلن عايشين واحد املجموعة ديال اإلكراهات فيما يخص واحد 
املجموعة د الجماعات أزالف دوار مكداسن، وال أمسا وال جماعة بني 
سعيد وال جماعات أخرى بني حسان، ألن كاين املعلمات اللي كيجيبو 
3 أشهر ديال شهادة طبية، وكاين األساتذة ما كاينش في النيابة ديال 
التعليم اللي هما غادي يعوضوا هدوك األساتذة، واش التلميذ غادي 
يبقى السيد الوزير، 3 أشهر ما يقرا�ضي في املدرسة؟ شنو الذنب ديالو 
هاذ التلميذ اللي هو يوميا ماجي بالشكارة في ظهرو للمدرسة ويجي وما 

يلقا�ضي تما املعلم شنو هو الذنب ديالو؟ هاذي مشاكل كبيرة وكبيرة 
جدا، ولهذا السيد الوزير كنطلبوا منكم باش تحاولوا ما أمكن شوفو 

لنا هاذ املشاكل؛

ثانيا السيد الوزير، أما فيما يخص بعض الحجرات وبعض البنايات 
اللي كيقراو فيهم اوالد الشعب راه فواحد الحالة كارثة، اآلن خذينا واحد 

املجموعة ديال املؤسسات من عهد سبانيول...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير فيما تبقى من الثواني.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا للسيد النائب، هناك بعض املظاهر التي قد تظهر سلبية، 
املحلي  املستوى  على  الوزارة  ونواب  الوزارة  التعميم.  يجب  ال  ولكن 
يتخذون اإلجراءات القانونية الالزمة في حالة وجود أي تقصير، والوزارة 
على املستوى املركزي وممثلي الوزارة على املستوى املحلي رهن اإلشارة 

لإلخبار بأي وجه من أوجه التقصير، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي عن تقييم برنامج »تيسير« 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمون  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعيسةويل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

»تيسير«  برنامج  على  سنوات  ثمان  تقريبا  مر  الوزير،  السيد 
الذي يهدف إلى تشجيع أبناء األسر الفقيرة على التمدرس ويحد من 
الهدر املدر�ضي. ما هو تقييمكم السيد الوزير لهذا البرنامج؟ وهل من 

استراتيجية مستقبلية في هذا الشأن؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا السيدة النائبة كذلك على هذا السؤال الذي يمكن الوزارة 
من التعريف ببعض البرامج التي تعتمدها في إطار البرامج الحكومية 
ملحاربة الهدر املدر�ضي، ومن ضمن هاذ البرامج برنامج »تيسير« الذي 
للتمدرس.  السوسيو-اقتصادية  واملعيقات  الصعوبات  تدليل  يحاول 
هاذ البرنامج كما قلتم انطلق في شتنبر 2008 في مرحلة تجريبية ملدة 
سنتين واستفادت منه في البداية حوالي 266 مدرسة بالعالم القروي 
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حيث يتمدرس حوالي 88.000 تلميذ منحدرين من حوالي 47.000 أسرة 
فقيرة.

عدد  يصل  أن  الدرا�ضي،  املوسم  خالل  السنة  هذه  املتوقع  من 
التلميذات والتالميذ املستفيدين من هذا البرنامج إلى 828.400 تلميذ 
منحدرين من حوالي 524.400 أسرة أي بنسبة تزايد تصل إلى أكثر من 
9 مرات بالنسبة لعدد التالميذ وأكثر من 11 مرة بالنسبة لعدد األسر. 
ابتداء من 2010-2011 بدأ تالميذ السلك اإلعدادي يستفيدون كذلك 

من هاذ البرنامج، ميزانية...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة أو أحد.. تفضل السيد 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةعثمةني:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

شك2لخلةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخلةمولبخولةمةئبةت،

طبعا  االجتماعية،  البرامج  من  هي  البرنامج  هاذ  الوزير،  السيد 
اللي بداتها الحكومة السابقة واستمرت فيها الحكومة الحالية. السيد 
الوزير، هاذ البرنامج بعد م�ضي اآلن 8 سنوات على التجربة نريد إعادة 
النظر في املعايير املعتمدة، ألن املعايير اآلن هي أن يكون مجال تدخل 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تكون نسبة الفقر أكثر من 30 % 

وتكون نسبة الهدر أكثر من 5 %.

غير  بأنها  أثبتت  التجربة  خالل  من  الوزير،  السيد  املعايير  هاذ 
منصفة، عالش؟ كنلقاو واحد الجماعة اللي كتستاجب لهاذ املعايير، 
ولكن داخلها غادي نلقاو عائالت في العالم القروي فقيرة جدا وتحرم 
من هذا الدعم، وفي نفس املجال غادي نلقاو عائالت تنتمي إلى مجال 
يتدخل فيه أو تتدخل فيه املبادرة وكيستافدوا الناس ولكن كنلقاو 
عائالت لباس عليهم وكتستافد، ولذلك بغينا حنا املعايير أنكم تدخلوا 

الدخل ديال األسر...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي 
والسادة  للسيدات  األمية  ملحاربة  الوطنية  الوكالة  تفعيل  وهو حول 

النواب املحترمون عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلاحقخكسةر:

شكرا، السيد الوزير ما هي التدابير املتخذة لتفعيل الوكالة الوطنية 
ملحاربة األمية؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

وضبط  اإلنجاز  وتيرة  تسريع  أجل  من  السؤال،  هاذ  على  شكرا 
وتحسين تدبير ملف محاربة األمية، عملت الحكومة على إحداث هذه 
الوكالة لدعم وتثبيت املجهودات والتي مكنت من خفض نسبة األمية 
من 43 % حسب اإلحصاء العام للسكنى 2004 إلى 32 % حسب آخر 
إحصاء ل 2014. تفعيال للقانون القا�ضي بإحداث هاذ الوكالة تم نشر 
الوكالة  هذه  بإحداث  القا�ضي  القانون  بتطبيق   2/13/46 املرسوم 
بالجريدة الرسمية وتكليف مدير بالنيابة، واألسبوع املا�ضي تم تنظيم 
تعيينه  سيتم  الذي  املستقبلي  املدير  بانتقاء  املكلفة  اللجنة  اجتماع 

عما قريب، انعقد املجلس اإلداري للوكالة تحت رئاسة السيد رئيس 

الحكومة في 5 نونبر 2014، تم تقديم خارطة طريق وعرض مخطط 

أكثر  الوكالة  لبرامج هاذ  برامج تفعيل  الوكالة، وستكون هناك  عمل 

وأحسن مستقبال مع تعيين املدير الجديد، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسعةدخبوةعيشخحج2لوي:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، ترأس رئيس الحكومة ملجلس إدارة الوكالة الوطنية 
ملحاربة األمية في نوفمبر 2014 بعد جمود دام 7 سنوات مؤشر قوي 

على اإلرادة الحكومية إلصالح هذا القطاع. لكن السيد الوزير، هزالة 

التعويض وتأخر األشطر املخصصة للمكونين حنا كنعتبروه أكبر عائق 

للجمعيات، وكيدخل الجمعيات في مشاكل مع املكونين، عدم انتظامهم 

واستقرار. نقترح السيد الوزير، ربط األشطر املالية بالتقارير الشهرية 

أي 9 تقارير ل9 أشهر وأن تكون التعويضات مباشرة عبر تحويالت بنكية 

إسمية قطعا لالسترزاق الذي يعرفه هذا القطاع.

السيد الوزير، كنقترحو إعادة النظر في نظام التتبع والتقييم اللي 

كيحتاج لرؤية شمولية وإرادة مجتمعية وتنسيق محكم مع مختلف 

املتدخلين. السيد الوزير، كنقترحو خلق مكاتب إقليمية وجهوية للتتبع 

مع وضع برامج للتأهيل املنهي، من هاذ املنبر كنحيي املرأة القروية...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم في بعض 

الثواني السيد الوزير.
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لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا، الوزارة على استعداد لتقبل أي اقتراحات وسيتم عرضها 
على املجلس اإلداري قصد تطوير األداء، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الداخليات  بناء  برنامج  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنبيللخبمعم2:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن برنامج الوزارة لبناء الداخليات 
بالعالم القروي؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

لبناء  كبيرة  مجهودات  سنوات  منذ  والحكومة  الدولة  بذلت 
الداخليات، وكما يظهر من اإلحصائيات فإن عدد الداخليات في تزايد 
مستمر بحيث أنه وصلت في 2015-2016 إلى 832 داخلية، يستفيد من 
خدمات هذه الداخليات حوالي 149 ألف و737 تلميذة وتلميذ، كذلك 
هناك استفادة سواء في العالم القروي أو في املدن، هناك مجموعة 
من الداخليات في طور اإلنجاز، ستعمل الوزارة برسم ميزانية 2016 
في  27 داخلية  املفتوحة، ويبلغ عددها  على استكمال هذه األوراش 
إطار التدابير التي تعتزم الوزارة تنزيلها انطالقا من هذه السنة في إطار 
االستراتيجية ديال املجلس األعلى للتعليم وبتناسق على بناء مجموعة 

الداخليات الجديدة لالستجابة للخصاص في هذا املجال، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنبيللخبمعم2:

السيد الوزير، كاين تصريح اليوم ديال السيد وزير التربية الوطنية 
اللي كيرد من واحد من األسباب ديال التعليم ديال املستوى الهزيل ديال 
ي ما كتكونش الشروط 

ّ
التعليم هو انعدام الجودة، انعدام الجودة مل

والظروف متوفرة للتالميذ باش يمكن لهم يتابعو الدراسة ديالهم. اليوم 
كنتذاكرو على العالم القروي وعلى إنشاء الداخليات، هاذ الداخليات 
في  االستقالل  بعد  ما  نخبة  إنشاء  في  كبير  الدور  واحد  كان عندهم 

املغرب، اللي كان عندهم دور سيا�ضي ودور ثقافي كبير بزاف، اليوم ما 
كاين �ضي، كان واحد املخطط اللي هو طموح في البرنامج االستعجالي 
هو إنشاء املدارس الجماعاتية، عرف واحد التراجع وعرف واحد التعثر 

واليوم ما بقاش األثر لهاذ البرنامج هذا.

السيد  يا  كافية  ما�ضي  اللي عطيتونا  واألرقام  املجهودات  الوزارة 
الوزير، بالنسبة للتالميذ اللي هما متواجدين في العالم القروي باش 
يمكن يكون عندهم واحد املأوى، وحتى هاذ املؤسسات اللي قلتي لنا 
كاينين راه قليلة وقليلة جدا وفيها اكتظاظ، راه كاين البنات كينعسو 
في  كيفرشو  اللي  كاين  واحد،  فراش  في  كنقولو  كيف  ورجلين  راس 
وتقولوا  اإلحصائيات  في  كتدخلوهم  عالش  الوزير،  السيد  األرض 
راه هما كاينين، كاينين ولكن ما كيوفيوش بالغرض وهما هاذ انعدام 
الداخليات هو واحد السبب رئي�ضي في الهدر املدر�ضي في البادية وخاصة 
عند الفتيات، إذا الفتيات خرجوا من املدرسة، حنا كنعرفو شنو املآل 
ديالهم وشنو كينتظرهم، إذن فين هي هاذ العدالة االجتماعية، فين 
العدالة املجالية، فين االهتمام بالعالم القروي، هاذو أرقام اللي هي 

هزيلة وهزيلة جدا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخصبحي:

القدرة  في  اكتظاظ  الداخليات  بعض  كتعرف  الوزير،  السيد 
الصويرة  إقليم  في  املثال  على سبيل  الضعف  إلى  تصل  االستيعابية 
داخلية  املرامر،  داخلية  تكاطت،  داخلية  العرو�ضي،  سيد  داخلية 
التدخل  بغينا منكم  الوزير  السيد  لهذا  تاملست.  داخلية  الكريمات، 
الفوري لبناء أو توسيع هاذ الداخليات، وذلك للحد من الهدر املدر�ضي 
وخصوصا الفتيات. وكذلك نسائلكم السيد الوزير، على بناء ثانوية في 

أقرمود اللي مبرمجة 2015 والساكنة تنتظر، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

هل من تعقيب إضافي، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

أعتقد بأنه ال يجب تعميم بعض الظواهر السلبية ألنه األرقام تتكلم 
عن نفسها بحيث أنه في -2013 2012 كان عدد الداخليات 574 أصبح 
في 2015-2016: 832 بزيادة حوالي 300 داخلية، 57 % في الوسط 
القروي ومع ذلك نعترف بأن هناك مجهودات يجب أن تبذلها الدولة 
والحكومة في هذا الصدد، ولكن إنجاح هاذ املجهودات يجب أن يتم عن 
طريق تضافر مجهودات وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي وكذلك 

الجهات والجماعات املحلية، وشكرا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

املندمجة  الجديدة  اإلستراتيجية  حول  املوالي  السؤال  شكرا، 
للتكوين املنهي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخةبنىخلنحي4:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، صاحب الجاللة أعطى التعليمات ديالو السامية 
باش الحكومة تعد واحد اإلستراتيجية مندمجة للتكوين املنهي، ألننا 
كنآمنو جميع بأنه تكوين األطر وتكوين الكفاءات في البالد محتاجين لها 
ومحتاجين لها املواطنين باش يندامجو بطريقة يعني كريمة واجتماعية 

في تنمية البالد.

اللي  األهداف  على  الوزير،  السيد  كنساءلوكم  اإلطار  هاذ  في 
سطراتها هاذ اإلستراتيجية؟ كذلك املدى الزمني ديالها؟ شنو هو الحجم 
التالميذي اللي كتوجهوا ليه الستقطاب هاذ املستفيدين؟ وكذلك واش 
كاينين واحد يعني تخصصات جديدة اللي غادي تواكب سوق الشغل 

والتطورات اللي كتعرفها البالد من تنافسية وإنتاج.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا للسيدة النائبة على هذا السؤال، في هاذ الصدد يمكن أن 
نقول بأن الوزارة والحكومة عامة أعدت استراتيجية وطنية للتكوين 
املنهي في أفق 2021 غير مسبوقة تندرج في إطار الرؤية اإلستراتيجية 
للمجلس االعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هناك عدة محاور 
لهاذ اإلستراتيجية تتعلق بفتح نظام التكوين املنهي في وجه جميع الفئات، 
ربط التكوين بالحاجيات االقتصادية واالجتماعية، وضع املقاولة في 
صلب نظام التكوين بتعزيز دورها في مسلسل التكوين وانخراطها فيه 
بشكل كامل، إرساء نظام قائم على تحسين جودة التكوين ثم تثمين 
املسار املنهي من خالل االنسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوين 

املنهي.

أهداف هذه اإلستراتيجية: هي ضمان حق التكوين للجميع ومدى 
الحياة، تحسين تنافسية املقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين، الرفع 
من مستوى تشغيل الخريجين، دمج التكوين املنهي والتعليم العام، ثم 

تقوية حكامة القطاع، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخةبنىخأنحي4:

نهنئكم السيد الوزير بهاذ اإلستراتيجية واألهمية اللي كتوليوها لهاذ 
القطاع وكذلك التكوين وضخ يعني واحد الدماء كفأة في سوق الشغل، 
وكذلك تكوين املوارد البشرية والحفاظ على املوروث الالمادي للبالد. 
طبعا كنطالبوكم بمعالجة واحد اإلشكاليات؛ كإشكالية دفع املصاريف 
اللي كيتحملوها بعض التالميذ في الدخول واللي ما كيتمكنوش منها 
لألسف وما بغيناش أنه يكون حاجز للدخول ديالهم للمؤسسة، كذلك 
اختصاصات  �ضي  كاينين  الشغل،  ملتطلبات  املنهي  التكوين  مواكبة 
جديدة اللي خاصنا ديما نبقاو مواكبينها، وضع برامج للتكوين املنهي اللي 

كتراعي الخصوصيات املجالية...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت، شكرا. والسؤال املوالي حول تدريس اللغة 
األمازيغية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2،

أصدرت اللجنة األممية املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
املنعقدة بجنيف يوم فاتح أكتوبر املنصرم،  والثقافية خالل دورتها 
املغربية  الحكومة  على  مؤاخذات  تضمن  الذي  السنوي  تقريرها 
بخصوص تقاعسها بشأن إصدار القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع 
بشأن  املسجل  التراجع  بخصوص  الحظت  كما  لألمازيغية.  الرسمي 
تدريس اللغة األمازيغية باملؤسسات التعليمية املغربية، وطالبت بنفس 
أجل  من  املغربية  الحكومة  ديال  الجهود  مضاعفة  بضرورة  التقرير 
تعميم تدريس األمازيغية للمدارس االبتدائية والثانوية والجامعية، فما 

هو رد الحكومة بخصوص هاذ التقرير؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا، سبق لي في آخر جلسة من هذا املنبر أن أشرت إلى املجهودات 
املبذولة في هاذ املجال، وقدمت عدة معطيات وأريد التأكيد أن الوزارة 
تبذل مجهود جبار في هاذ املجال، كما أن إصدار القانون التنظيمي 
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية إلى جانب توصيات املجلس األعلى 
بتدريس  للنهوض  رافعة  سيكون  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية 
اللغة األمازيغية، وذلك انسجاما مع ما ورد في الخطاب امللكي السامي 
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2015. هناك عدة  9 أكتوبر  التشريعية يوم  السنة  افتتاح  بمناسبة 
مكتسبات يمكن أن نشير إلى بعض اإلحصائيات مرة أخرى هناك 5000 
أستاذ وأستاذ يدرسون األمازيغية و21 مفتش ومفتشة أكثر من 550 
استفادوا  أستاذ  ألف   11 األمازيغية،  يدرسون  وتلميذة  تلميذ  ألف 
 4200 أكثر من  األمازيغية،  تدريس  بمجاالت  الخاصة  التكوينات  من 
مؤسسة تعليمية، هناك عدة خريجون خالل األفواج السابقة، وكذلك 
في السنوات املقبلة تم تكوينهم في هاذ املجال، ثم هناك إحداث لشعبة 

التخصص باألمازيغية بعدة مراكز، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب تعقيب لكم الكلمة 
للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شكرا السيد الوزير، الذي يجب التذكير به وهو أن الفضل في إدماج 
اللغة األمازيغية باملدارس املغربية يرجع إلى حكومة التناوب منذ 2003، 
وكان أعداد التالميذ املستفيدين من هذا األمر يتزايد، بل أنه فتحت 

شعبة لتكوين األساتذة حتى بلغ عددهم 14 ألف أستاذ لكن...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيدة 
النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةضعيف:

السيد الوزير، رغم الجهود التي تقومون بها السيد الوزير وكذلك 
الحكومة ال زال هناك تعثر، وكذلك يجب البذل مزيد من الجهد السيد 
الوزير، بالنسبة لتدريس األمازيغية. السيد الوزير، حسب املعطيات 
التي نتوفر عليها من جميع األقاليم هناك أساتذة كانوا مكلفين باألمازيغية 
نزع عنهم التكليف لدراسة مواد أخرى وهذا يضر باألمازيغية، هناك 
مفارقة أخرى السيد الوزير، وهو حينما هللنا للمادة 5 من الدستور 
وقلنا بأن رسمية األمازيغية ستكون في القريب إلى حد اآلن لم نبادر إلى 
فتح حوار وطني شامل وإيجابي حول هذه القضية التي تتطلب مشاركة 

جميع الفرقاء السياسيين وكذلك الحكومة واملجتمع املدني...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلة 2يقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

فعال هو اآلن أكثر من 4 سنوات على دستور 2011 الذي يتحدث 

عن اللغة الرسمية، عن اللغتين الرسميتين العربية واألمازيغية، ولكن 
ما نالحظه اآلن هو أنه كاين فتور، ربما هذا ناتج عن غياب اإلرادة 
املكونات  من  مجموعة  ديال  الحكومة  ديال  فقط  ما�ضي  الحقيقية، 
األخرى التي تحاول ما أمكن ربح الوقت لتفادي ترسيم األمازيغية ما�ضي 
تدريسها. أما األرقام التي استمعنا إليها شحال من أستاذ؟ شحال من 
معلم؟ هذا نمشيو للتالميذ نقول لهم اشنو قريتو في األمازيغية؟ راه هدر 

للمال بديك الطريقة وهدر كذلك حتى للوقت وللبرامج.

إذن فنعتقد بأن الحل في توفر اإلرادة والعزيمة األكيدة لتدريس 
نبداو من اإلدارات،  نبداو من الشارع،  األمازيغية وترسيم األمازيغية 
وخاصة  مشاكل  فيها  اللي  املؤسسات  من  نبداو  املحاكم،  من  نبداو 
بالنسبة مثال نموذج غير ديال املحاكم، بالنسبة للمحاكم كارثة أنه لحد 

اآلن .. عفوا..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

..شكرا لكم السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا لن أكرر ما قلته، الحكومة والوزارة هناك قناعة بالعمل على 
تنزيل تدريس األمازيغية في النظام التعليمي، وهناك مجهودات تبذل 
وسيتم دعم هذه املجهودات وتطويرها وقد سبق أن قلت هناك دراسة 
سيتم  أساسها  وعلى  املجال  هذا  في  تمت  التي  للمجهودات  تقييمية 

اعتماد مقاربة جديدة إن شاء هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بإشكالية النقل املدر�ضي 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخبم ةئدة:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدةخلة2ئيسلخلملحت4نل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

ال يخفى عليكم الخصاص الكبير الذي ال يزال يسجل النقل املدر�ضي 
بالعالم القروي، رغم املجهودات الكبيرة التي تقوم بها املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية والجماعات القروية وجمعيات املجتمع املدني في شبه 
غياب للمشاريع الحكومية. إال أن هذه املجهودات املعزولة والفردية 
تتم في بعض األحيان دون تنسيق وال تربطها أي نظرة شمولية تشرف 
عليها الدولة وتستطيع من خاللها أن تجد حال شامال لهذه اإلشكالية 
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بالعالم القروي. وأمام هذا املعضلة نسائلكم السيد الوزير املحترم، هل 
تفكرون في برنامج وطني لحل هذه اإلشكالية بعيدا عن بعض التدخالت 

الخجولة هنا وهناك؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شك2لخلةسيدخلةمةئبخلملحت4م،

أعتقد بأن في هذا املوضوع بالذات يجب االعتراف بأن الحكومة 
تبذل مجهود كبير في هذا املجال وتسهر على العمل على تعميم النقل 
املدر�ضي وبالخصوص في العالم القروي بحيث بلغت امليزانية املخصصة 
للنقل املدر�ضي للموسم الدرا�ضي الحالي 34 مليون درهم، انتقل عدد 
املستفيدين من النقل املدر�ضي من 2200 مستفيد ومستفيدة برسم 
املوسم الدرا�ضي 2009-2008 إلى 122.636. يالحظ إذن أن هناك نقلة 
نوعية، عرف أسطول النقل املدر�ضي تطورا ملموسا من 2009 حيث 
كان من 2009 إلى 2013-2014 بحيث هناك أزيد من 1249 حافلة 
وأزيد من 30.000 دراجة هوائية، هناك فعال بعض اإلكراهات في بعض 
األماكن القروية مرتبطة بتشتت الدواوير سيتم تكثيف الجهود لتعبئة 
مختلف الشركاء ألن الوزارة لوحدها لن تتمكن من ملء هذا الفراغ من 
سلطات محلية وهيئات منتخبة وجمعيات املجتمع املدني لدفع الجميع 
لالنخراط واملساهمة في تنمية وتوفير النقل املدر�ضي بالوسط القروي، 

وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخبم ةئدة:

شكرا السيد الوزير املحترم على هذه اإلجابة، إال أنه رغم كل تلك 

املجهودات التي جاءت في جوابكم السيد الوزير املحترم، فإن هذا القطاع 

يطلب عناية كبيرة من طرفكم حتى نمكن جميع تالميذ العالم القروي 

االنقطاع  للقضاء على ظواهر  في ظروف جيدة  تعليمهم  متابعة  من 

والهدر املدر�ضي، خصوصا في صفوف التلميذات وشكرا السيد الوزير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير؟ ونمر إلى السؤال املوالي حول 

توفير النقل املدر�ضي والداخليات بالعالم القروي وخاصة بإقليم موالي 

يعقوب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلاحسنخشبهي:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

ال يخفى على سيادتكم معاناة التالميذ من مشكل النقل املدر�ضي 
والنقص املهول في الداخليات بالعالم القروي وخاصة التالميذ الذين 
الخصوص  وجه  وعلى  التعليمية،  املؤسسات  عن  بعيدا  يسكنون 
الفتيات ملا يتعرضن له من مخاطر كثيرة مثل الخطف واالغتصاب وفي 
بعض األحيان جرائم القتل كما وقع مؤخرا بإقليم موالي يعقوب بتراب 
جماعة الوادين حيث واكبت كل وسائل اإلعالم املسموعة منها واملرئية 

واملكتوبة هذه الفاجعة املؤملة.

الوزير  السيد  نسائلكم  املؤملة،  املأساة  هذه  مثل  يتكرر  ال  ولكي 
املحترم، هل هناك من إجراءات تنوي وزارتكم اتخاذها في هذا الشأن 
للحد من معاناة األطفال املتمدرسين بالعالم القروي من خالل توفير 
وخاصة  الداخليات  توفير  وكذلك  الضرورية  املدر�ضي  النقل  وسائل 

الثانويات وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شك2لخلةسيدخلةمةئب،

أن هناك  والداخليات  املدر�ضي  النقل  وأن قلت بخصوص  سبق 
من  يظهر  وكما  املجال،  هذا  في  والوزارة  الحكومة  تبذلها  مجهودات 
االحصائيات التي أشرت إليها سواء بالنسبة للنقل املدر�ضي أو بالنسبة 
كذلك للداخليات، فإن هناك تصاعد لعدد الداخليات وكذلك لعدد 
القروي،  املجال  في  وخصوصا  املدر�ضي  للنقل  املخصصة  الحافالت 
وهناك مجهودات جبارة ستبذل في املستقبل كذلك، لكن على أساس 
االعتماد على امليزانيات عبر الشراكة وعبر مساهمة الجهات والجماعات 

املحلية وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تعقيب تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلاحسنخشبهي:

خلي لي الوقت ما ضيعنيش فيه لوجه هللا.. شكرا السيد الوزير، 
القروي  بالعالم  التعليم  قطاع  يعيشها  هيكلية  مشاكل  عدة  هناك 
كاين مشكل  لالبتدائي،  بالنسبة  أوال  يعقوب.  بإقليم موالي  وخاصة 
الضم اللي هو مشكل خطير كنلقاو 2 و3 ديال املستويات في نفس القسم 
وبعض الخطرات كنلقاو معلمة كتقري 2 د االقسام، 4 د املستويات، 
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املدر�ضي  النقل  في  املهول  النقص  لإلعدادي،  بالنسبة  منكر؛  هذا 
والداخليات؛ بالنسبة للثانوي النقص املهول في الداخليات والثانويات 
وخاصة بالنسبة للدواوير اللي كتبعد 10 حتى ل 15، 20 كيلومتر عن 
املؤسسات التعليمية وهناك نالحظ أن كاين إقصاء ممنهج في برنامج 
تسيير وخاصة جماعة عين القنصرة وبعض الجماعات االخرى على 

صعيد إقليم موالي يعقوب. السيد الوزير، هل...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير، تفضلوا جوابكم السيد الوزير.. السيد النائب شكرا، 

تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخخةةدخب2جةويخوزي2خلةت4بيلخلةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شك2لخلةسيدخلةمةئب،

كما قلت هناك مجهودات كما قلت بالنسبة إلقليم موالي يعقوب 
بالذات يتوفر اإلقليم على 36 حافلة للنقل املدر�ضي، يستفيد من هذا 
النقل أكثر من 2400 تلميذ وتلميذة، الداخليات هناك سبع داخليات 
بالثانويات يستفيد منها حوالي 1621 تلميذة وتلميذ. ويستفيد في خالل 
حوالي  املدر�ضي  باإلطعام  االبتدائي  وتلميذات  تالميذ  بين  ما  اإلقليم 

20.800 تلميذة وتلميذ، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة. وننتقل 
إلى القطاع املوالي السكنى وسياسة املدينة. وسؤال حول تسريع وتيرة 
إنجاز السكن االجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخعدنةن:

لةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

التزمت الحكومة بالتسريع في وتيرة إنجاز السكن االجتماعي والسكن 
املوجه للفئات املعوزة بقيمة منخفضة، ومواصلة برنامج مدن بدون 
صفيح ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على 

مدى السنوات الخمس للوالية الحكومية الحالية.

السكن  لبرنامج  األولية  الحصيلة  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
االجتماعي، وما هي اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها ملعالجة الصعوبات 
التي تعترض عمل مجموعة تهيئة العمران، وسبل تجاوزها من أجل 
ضمان استكمال تنفيذ املشاريع االجتماعية؟ ونطالب من السيد الوزير 
املحترم، أن تعطوا أهمية كبيرة لهاذ املنتوج خاصة أن هذه الفئة من 

املواطنين في حاجة ماسة إلى هذا السكن وشكرا السيد الوزير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، في الوقت القليل اللي 
يمكن لي نجاوبك بأنه في ما يتعلق بالسكن االجتماعي السكن ديال 250 
ألف درهم، يمكن لينا نقولو اليوم بأننا بلغنا الحد ديال هاذ السكن 
ألنه األسر اللي عندها دخل باش تمكن أنها تقتني هاذ النوع ديال السكن 
بدات تتقل لذلك يتعين أن نبحث على حلول جديدة، اليوم عندنا ما 
يزيد على مليون و300 ألف وحدة موقعة لكن اإلنجاز الفعلي وصل 
لواحد 500 ألف تقريبا، 500 ألف تقريبا وصلنا لإلشباع. لذلك خصنا 
ايال بغينا الفئات املعوزة اللي ما عندهاش دخل اللي عندها أقل، خصنا 
نقلبو ليها على شروط جديدة للولوج. من الشروط الجديدة التي نفكر 
فيها هو تمديد اآلجال ديال القرض بمعنى 40 عام مثال، ولكن هاذ ال�ضي 
خصو شروط؛ والجانب الثاني هو أن نفكر في التمويالت البديلة، بمعنى 
نديرو السكن االقتناء باإليجار وهاذ األمر هذا نفكر فيه اآلن من أجل 

إدخاله وإال هاذ األسر عمرها ما يمكن توصل لهاذ ال�ضي هذا.

بالنسبة للسكن غير الالئق بجميع أنواعه، تواصلت البرامج وهمت 
جميع األقاليم ديال البالد، وهناك عدد من الرؤساء اللي حاضرين هنا 
واللي اشتغلنا معاهم وكنشتاغلو معاهم ويمكن لي نقول لكم بأن الوتيرة 
ديال القضاء على جميع أنواع السكن غير الالئق من خالل إعادة الهيكلة 
املناطق  تكاثرت واليوم كتشمل جميع  املدينة  التأهيل أو سياسة  أو 
ديال املغرب. السكن الصفيحي قمنا بمجهودات هائلة اللي جعالت أننا 
وصلنا إلى القضاء على الفوج األول ديال 260 ألف وحدة، لكن في ظل...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلملصط ىخج 4لن:

شك2لخلةسيدخلةوزي2،

السنوات األخيرة  السكن االجتماعي ثورة مهمة خالل  لقد شكل 
حيث مكن فئة عريضة من املواطنين البسطاء من امتالك شقق ديال 
250 ألف درهم، حيث تدخلت الدولة لدعم هذا البرنامج من خالل 
247 من املدونة  املادة  الوزير،  عدة تحفيزات ضرائبية. لكن السيد 
من مدونة الضرائب التي نظمت هذا اإلعفاء نصت أيضا على تطبيق 

الضرائب القانونية بعد فوات مدة خمس سنوات، إذا لم يتم...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم هل من تعقيب إضافي؟ ونمر إلى السؤال 
الشهرية  األقساط  تسديد  على  املعوزة  األسر  مساعدة  حول  املوالي 
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املتعلقة بالسكن االجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخلتشيكيطو:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

اللي  األسر  من  مجموعة  هناك  تتعرفوا  كيفما  الوزير،  السيد 
كتستافد من البرنامج ديال مدن بدون صفيح، وكتبقى تسدد واحد 
املجموعة من األقساط شهريا، ولكن فواحد الوقت كيوقف األداء 
أسباب  اجتماعية،  أسباب  باألساس  وتتكون  ديالها ألسباب متعددة 
قضائية  أحكام  كتحكم ضدهم  فهنا  للفقر،  الحال  بطبيعة  كترجع 
باإلفراغ ويتم اإلفراغ ديالهم، الحكومة فهاذ اإلطار شنو دارت وشنو 

ممكن تدير باش نتفاداو أن هاذ األسر يتم التشريد ديالها؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

السيد النائب املحترم تعلمون تعقد هاذ املوضوع، بمعنى أنه هذه 
من  استفادت  وثانيا  بداية،  الدولة  ديال  الدعم  من  استفادت  أسر 
القروض ديال الفوكاريم، بمعنى أنه ملا كيتوقفوا على األداء إيال مشينا 
في أي سياسة أخرى ووالت الدولة كتدخل من أجل أنها تسدد مكان 
في  اللي يمكن توقع  أكبر كارثة  األسر، باش نكون واضح معكم هذه 
البالد، بمعنى أنه غنمشيو للفالس املبين بالنسبة للسياسة السكنية في 

البالد، إذن هذا األمر ال يمكن.

اآلن ماذا قمنا به بالنسبة ل 120 ألف أسرة اللي استفادت لحد 
اآلن من القروض ديال فوكاريم غير فهاذ ال�ضي ديال السكن الصفيحي 
أو أنواع مماثلة، ما نقوم به هو أننا نتدخل لدى األبناك من أجل أنهم 
يعاود يمددوا األداء، نتدخل كذلك علما بأنه هاذ األسر عندها تسعة 
شهور قبل ما توصل معهم للبنك إلجراءات من أجل إجبارهم على 
األداء، إيال ما أداوش تسعة ديال األقساط عاد كتنوض البنك تتحرك 
املساطر ديال النزاع على هذا املستوى، فبالتالي ما يمكن أن نقوم به 
مواكبة األسر فعال، لكن على أساس األداء، وغير ذلك غتكون سياسة 
غير ممكنة وال يمكن أننا نواعدو حنا الشعب املغربي ب�ضيء من هذا 

القبيل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخلتشيكيطو:

السيد الوزير، سؤالنا ال يعني أننا تنقولو �ضي أسرة أو ال �ضي مستفيد 
ما يخلص األداء ديالو بالعكس، ولكن كنهضرو هنا اليوم على املواكبة 
ديال الحكومة اللي تكلمتو عليها، املواكبة ديال الحكومة لهاذ األسر. 
مزيان هاذ الحل اللي طرحتو مزيان ديال التمديد ديال األقساط هذا 
حل ممتاز، ولكن هاذ الحل السيد الوزير باقي اآلن ما تمش األجرأة ديالو 
على مستوى أرض الواقع، بحيث أنه املئات ديال األسر راه أنتما هضرتو 
على 120 ألف أسرة هذا عدد مهول، في إقليم الصخيرات-تمارة السيد 
الوزير، وأنتما كتعرفو هاذ ال�ضي ومتبعين هاذ امللف، املئات ديال األسر 
السياسة  واحد  كانتش  ما  ألنه  باإلفراغ، عالش؟  تحكم ضدها  اللي 
استباقية أننا نتفاداو هاذ.. أنتما كتعرفو السيد الوزير، بأن هذه األسر 
الدخل ديال البعض منها في النهار ما كيتعداش 15 درهم، 15 درهم وفي 
بعض املرات كاع إيال وصالت كتوصل ل 20 درهم، يعني كيلقى مشكل، 
كان في األول خاصنا نفكرو لهاذ األسر أنهم ما يوقعوش فهاذ الخطأ، 

وفهاذ املشكل، وكان في األول خاصنا نتفاداو هاذ اإلشكال...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير 
في ثواني.. إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو عن حصيلة إنجاز برنامج 
والسادة  للسيدات  للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم  االجتماعي  السكن 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخأك ةس:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

للمملكة  الجنوبية  باألقاليم  اإلجتماعي  السكن  لبرنامج  خصص 
اعتمادات مالية هامة خالل فترة 2008-2014، ما هي حصيلة املخطط؟ 

ما مدى تحقيقه لألهداف املرجوة؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،خ

ما عنديش الوقت خاصة واحنا نحتفي بالذكرى األربعين للمسيرة 
الخضراء باش نجاوب ولكن غنكون سريع، أنا مضطر، أوال هاذ األقاليم 
الجنوبية استفادت منذ 2006، واآلن يمكن أن أقول لكم اإلنجازات 
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بدون  مدن  وبوجدور  والداخلة  العيون  مدن  إعالن  مباشر،  بشكل 
صفيح وذلك على التوالي في 25 يوليوز فواحد العدد ديال التواريخ، 
االنتهاء من إعداد مناطق اإلستقبال بالنسبة ملدينة السمارة وقد تم 
ذلك بهدم 22 ألف براكة وإعادة إسكان 22 ألف أسرة، تم فتح ما يزيد 
على ألف وسبعمائة هكتار للتعمير، عن طريق إنشاء أقطاب حضرية 
الوفاق،  25 مارس، مدينة  الوحدة، مدينة  العيون، مدينة  بكل من 
بوجدور، التنمية، القطب الحضري لألمان، والداخلية مدينة الوحدة 
والنهضة 1 و2، وكلميم، الفردوس وباب الصحراء وطرفاية، تهيئة 27 

ألف وحدة سكنية، تمكين الفئات اإلجتماعية الهشة الغير القاطنة 

باملخيمات سابقا من اإلستفادة من بقع أرضية باملجان، هاد ال�ضيء كلو 

تنجز في األقاليم الجنوبية، إحداث سوق عقارية باألقاليم الجنوبية 

عن طريق تسويق الواجهات املبنية للمشاريع وبرمجة مشاريع للسكن 

اإلقتصادي من فئة ديال 250 ألف درهم، تحقيق مداخيل تقدر ب...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخعزوهةخلةع2لك:

شكرا لكم السيد الوزير، هو في الحقيقة السيد الوزير ال يمكن 

تنمية  أجل  الدولة من  املبذولة من طرف  املجهودات  ينكر  أن  ألحد 

باألمن  األقاليم  هذه  ساكنة  تنعم  أن  سبيل  في  الجنوبية  األقاليم 

واإلستقرار والرخاء، ولكن السيد الوزير حنا سؤالنا كان محدد، هي 

السكن اإلجتماعي 2008-2014، ولكن دعوني السيد الوزير نقولكم 

بأن األطراف الشريكة ومنها مؤسسة العمران الجنوب ال تقارب مقاربة 

اجتماعية، على عكس بأن املقاربة املوجودة هي مقاربة تجارية باألساس، 

وأنا غادي نعطيك نموذجا هو اللي قلتي السيد الوزير تجزئة النهضة 

2 بالداخلة، تم تفويت هاد الوعاء العقاري لهذه الشركة بثمن بخس 

دريهمات معدودة، في حين تم بيعه للساكنة املواطنين بثمن يتعدى حد 

الربح املسموح به وتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين، كذلك السيد 

الوزير املطلوب من هذه الشركة احترام يعني الشروط ديال األهداف 

القضاء على  البرنامج فيه  يعني  بها اإلتفاق مادامت هناك  اللي جاء 

جميع أشكال السكن الغير الالئق، نعطي نموذجا بحي البراريك بمدينة 

الداخلة شمال املدينة هو نقطة سوداء...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي في هاد املوضوع؟ نمر 

إلى السؤال املوالي وهو حول سكن الطبقة املتوسطة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةديةز:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

نص البرنامج الحكومي عن إحداث سكن موجه للطبقة الوسطى 
ال يتعدى ثمنه 800 ألف درهم، عن مآل هاد البرنامج نحدثكم السيد 

الوزير؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

هذا البرنامج السيد النائب املحترم حنا عملناه ودوزناه في القانون 
املالي للمرة األولى واملرة الثانية وعندنا مضامينه باش يوصل ثمن املتر 
املربع إلى 7200، حاولنا نقنعو الشركات العقارية الكبرى باألساس باش 
تندامج في هاد اإلطار، مع األسف اإلستفادات واالمتيازات اللي كانت 
عندها في السكن اإلجتماعي ديال عدم أداء أي ضريبة، جعالت أنهم لم 
ينخرطوا بشكل كبير في ذلك رغم توقيعنا معهم على اتفاقية من أجل 
إنجاز، مع الفيدرالية ديالهم من أجل إنجاز 20 ألف وحدة، ولحد اآلن مع 
األسف اإلنجازات األساسية اللي كاينة هي ديال املؤسسات العمومية، 
أساسا العمران، كاين 37 اتفاقية كتهم اليوم ما يناهز 15 ألف وحدة، 
وواحد 6500 اآلن في طور اإلنجاز أساسها من قبل مؤسسات العمران 
ما يناهز 4000، ونتمنى إقناع هذه الشركات من أجل أن تدخل في ذلك، 
وربما بعض اإلجراءات اإلضافية سبق لي أن قلت في هاد البرملان أننا 
نساعدهم ربما في العلو من أجل أنهم يندمجوا معنا كشركات عقارية 

خصوصية، شكرا لكم.

لةسيدخرئيسلخلاجلسل:

تعقيب ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعزبزخبم 4لهيم:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير املحترم من خالل الحصيلة، يتبين أن مردودية هاد 
املنتوج كانت محدودة رغم الجهود املبذولة، ولتجاوز هذه الوضعية 

يتبين:

بالسكن  املتعلقة  الحقيقية  الحاجيات  تحديد  إلى  الحاجة  أوال: 
عامة، وبسكن الطبقة الوسطى على الخصوص، وأظن أن وزارتكم 
الطلب  حول  الوطني  البحث  بإنهاء  وواعدت  األمر  هذا  استشعرت 

الخاص بالسكن خالل سنة 2016؛

الجهوية  الخصوصيات  اإلعتبار  بعين  األخذ  إلى  الحاجة  ثانيا: 
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والترابية، إذ ال يمكن تعميم هذا املنتوج بنفس املعايير على مجموع 
التراب الوطني، بالنظر إلى الفرق في ثمن وتكلفة العقار؛

ثالثا: دراسة إمكانية استفادة التعاونيات من هذا املنتوج؛

وأخيرا، التفكير في تقوية جاذبية املدن الجديدة للطبقة الوسطى 
بتزويدها بالبنيات التحتية والتجهيزات الالزمة، وضمان التنقل منها إلى 

التجمعات الكبرى. وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد  الثواني  بعض  في  الجواب  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا 
الوزير.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

أجل  اليوم من  بها  الدفع  نعمل على  إجراءات  كلها  بأنه  للتأكيد 
تشجيع هذا املنتوج هذا، إذا نشكركم على ذلك.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، ونمر إلى سؤال آني عن إشكالية السكن الغير الالئق بالدار 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البيضاء 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخب2يجل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، من املؤكد أن إشكالية السكن الغير الالئق تشغل 
بالنا جميعا ومن أي موقع كان سنظل ندافع عن هذا الورش الكبير، 
سواء كنا في األقلية أو في األغلبية، فمثال مدينة الدار البيضاء الزالت 
الرؤية غير واضحة تماما، فهناك مشاكل عديدة، وأخص بالذكر منها 
البرنو�ضي،  سيدي  مومن  سيدي  البرنو�ضي،  سيدي  عمالة  مقاطعة 
وخاصة امللفات املوجودة بين أيديكم السيد الوزير، ملف 19 حالة، 
اللي هو كاريان  الكبير  إلى املشروع  باإلضافة  219، ملف غزة،  ملف 
الرحمنة زائد سيدي مومن القديم زائد دواوير أوالد الغالية، كل هذه 
املشاكل لم تحدد لها برامج محددة ومعينة وفق أجندة مضبوطة، نحن 
ال ننكر بأن هناك مجهودات هاد ال�ضي ما تنداكروش عليه، ولكن الزال 
املشكل قائما والزالت التجهيزات األساسية لم تتم بعد، والزالت البنيات 
نفذت  والتي  املبرمجة  املشاريع  معزولة،  املناطق  والزالت  التحتية، 
مثال  ديالهم،  املشاريع  ينتظرون  املستفيدون  والزال  معزولة،  الزالت 
هناك مشاريع حاليا تنجز ولكن ال نعرف ملن ستخصص، ما هي الفئات 
املستهدفة، ما هي األحياء املستهدفة؟ نحن نالحظ بأن هناك مشاريع 
مبرمجة، ولكن هناك نوع من االرتباك، بحيث أن املواطن البد بأن 
يعرف مصيره أين سيكون، وبالتالي نسائلكم السيد الوزير على تحديد 

خريطة سكنية واضحة بالنسبة لألحياء الصفيحية...؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شكرا، بسرعة كذلك ولكن ما فيها باس نتأملو في هاد األرقام، هناك 
مستوى أول برنامج أول كيهم 61 ألف أسرة تنجز القيمة ديالو 6 ديال 
كاريان  باشكو،  كيهم  ديال 90%  بالنسبة  تنجز  الدرهم،  ديال  املليار 
سنطال، سيدي مومن. هناك برنامج ثاني كيدخل مع هذا اللي تنجز 
بنسبة ديال %93 بكاريان طوما، وبزيرابا، وتعلمون ذلك السيد النائب.

املستوى الثاني: هو البرنامج ديال 2011 اللي كيهم 45 ألف و920 
أسرة ب 4 ديال املليار؛ 4500 عائلة تم الترحيل ديالها؛ 12 ألف في 
طور الترحيل؛ 5800 في طور الترخيص. ويمكن لي نعطيك التفاصيل 
ديال هاد ال�ضي، تعلم البرامج اللي كتهم »الفضل« %80 ديال اإلنجاز، 
الترحيل،  في طور  1 و2  »الفتح«  »الحمد« 10%،  »القصبة« 15%، 
»الزيتون« في طور الترحيل، بالطبع تعلم املشاكل اللي كاينة هو تحديد 
ديال  واملشكل  األسر  إحصاء  ديال  املشكل  ثم  العقار،  بداية  األرض 

التزايد ديال األسر،

ثم هناك برنامج ثالث اللي كيهم 12 ألف أسرة هي اللي لقينا باقي 
خصها تغطى، اليوم مغطيا كلها باالتفاقيات وكتهم كل األحياء املتبقية 
اللي فيهم مدن الصفيح، حددنا العقار، لقيناه، اآلن نحن ندخل في 
البرامج من أجل ترحيل هذه األسر، كياخد شوية ديال الوقت هاد ال�ضي 
أنا معكم، لكن هناك الحكامة والتدبير املحليين اللي كذلك مطروحين 
بالنسبة لهذه املسألة، ناهيك على البرامج اللي كتهدف إلى إعادة هيكلة 
األحياء ناقصة التجهيز، البرنامج األول اللي كان كيهم 18 حيا، 552 

مليون درهم، البرنامج الثاني اللي وقعناه...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نقطة نظام للسيد النائب، تفضلوا السيد 
لنائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخب2وحوخ)نقطلخنظةم(:

شكرا السيدة الرئيسة، غير كاين مشكل في طريقة التصوير، راه 

كاين إشكال ألن كيكون التركيز على املشهد ديال نصف القاعة أو القاعة 

كاملة، ما كيبان ال النائب اللي كيلقي السؤال أو كيلقي التعقيب، ال 

السيد الوزير الذي يجيب على السؤال أو التعقيب، فبالتالي السيدة 

الرئيسة نطلب منكم إعطاء التعليمات للمخرج والقائمين على التصوير 

أنهم يركزوا على النائب اللي كيطرح السؤال أو التعقيب وكتابة اإلسم 

كما هو متعارف عليه دائما، شكرا السيدة الرئيسة املحترمة.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

على  املشرفون  بي  اتصل  للتوضيح،  فقط  النائب،  السيد  شكرا 
الكاميرات على أن هناك إشكال في املحرك الذي يحرك الكاميرات وأنها 
ثابتة وقال أن أقول للقاعة أن يصطفوا ولكن أن الكل جالس في مكانه 
فيصعب على السيدات والسادة النواب االزدحام. مادام السيد النائب 
السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  الزمنية،  املدة  استنفذ  قد 

النائب املحترم

لةمةئبخلةسيدخوديعخبمعبدخهللا:

وشكرا للمخرج ألنه الكاميرا شفتها عاطية للوسط شكرا له، في بضع 
كلمات السيد الوزير كتعقيب إضافي، احنا كنثمنو املجهودات اللي قمتم 
بها واللي قمتم بها في مدينة الدار البيضاء، ولكن أنا بغيت نتكلم على 
واحد العمالة بالضبط، عمالة أنفا اللي أيضا كاين مجهودات في واحد 
العدد ديال األحياء اللي هي معنية، بلوك املخازنية كيف كنسميوه، 
بلوك المارين، والهجاجمة إلخ. اليوم اللي هو مطلوب منكم السيد الوزير 
واحنا في التجمع الوطني لألحرار دايما ننادي بهذا، البشر قبل الحجر، 
يعني نتكلفو باإلنسان، نتكلفو باإلنسان واملواكبة ديالو، املواكبة ديال 
هاد الترحيل ألنه كاين عدد ديال الحاالت، حاالت استثنائية اللي باقيين 
ما كناخذوهاش بعين االعتبار، حاالت ديال، راكم عارفين هاد املشكل، 
ديال العائالت املتفرعة، هذه أحياء اللي عندها أكثر من ستين عام، إذن 
راه كاين الولد والحفيد إلخ، ناخذو بعين االعتبار هاد الحاالت، ثانيا 
ناخذوا بعين االعتبار األحياء اللي حولنا لهم هاد الناس، نفكرو بأنه كاين 
في إطار املنظومة املحلية بطبيعة الحال بأنه كاين وسائل النقل، نفكرو 
في وسائل النقل، نفكرو في التمدرس ديال هاد الناس، ونفكرو كيفاش 
نخلقو لهم واحد الجو باش نخلقو حي حقيقي اللي يمكن داك الشباب 

يترعرعوا فيه ويكبروا في أحسن الظروف، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخخي4ون:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير غانتكلم معك على دور الصفيح ديال مدينة القصر 

الكبير، اآلن كاين تأخر في التجهيز ديال ديك العمران، مؤخرا كانت 

مسيرة داملواطنين، املجلس البلدي كيرفض يسلم الناس التراخيص 
رغم أنهم أداوا الترخيصات ديالهم، كتطلب منكم اللجنة عاجال تم�ضي 

للمدينة ألنه العدد قليل جدا باش في هاد السنة نحسمو هاد ال�ضي 

ديال مدن بدون صفيح في القصر الكبير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

إيال سمحتي لي السيد الوزير هناك طلب كلمة في إطار تعقيب إضافي، 
تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلدريسخبوطةه2:

السيد الوزير، نعرف بأن وزارة السكنى ليست لها اليد على جميع 
الدار  مدينة  في  بأن  ونالحظ  الالئق،  الغير  السكن  محاربة  مراحل 
البيضاء على الخصوص أن هناك واحد التزايد مهول وهناك تحرك 
ديال األرقام ديال الساكنين والقاطنين لهاد النوع من السكن بشكل 
كبير، وبأن املسؤولية ملقاة أيضا على الشركاء اآلخرين اللي كيهمهم هاد 
القطاع هذا، من سلطات محلية، ومن منتخبين، ومن جهات أخرى. 
وبالتالي نأمل إلى أي حد السيد الوزير أننا سنستمر في هاد ال�ضي ديال 
محاربة السكن الصفيحي، واش ما غنتوجهوش للناس اللي ساكنين في 
السطوح، والناس اللي ساكنين عائلة في بيت مع الجيران، والناس اللي 

ساكنين في الشارع، والناس...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنبيلخبنخعبدخهللاخوزي2خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

السيد النائب شكرا لكم، اآلن بداية ألعرب عن االتفاق ديالي املطلق 
مع التدخل ديال السيد الرئيس املحترم لفريق التجمع الوطني لألحرار، 
ألنه هذه قضايا أساسية، السكن لوحده ما كيحلش املشاكل، ولكن 
تعلمون أن التدخل ما نطمح إليه في سياسة املدينة بالضبط هو هذا 
األمر، بالنسبة ملدينة القصر الكبير نهار اإلثنين هناك الكاتبة العامة 
ومدير السكنى املكلف بهذا األمر، سيوجدان بمدينة العرائش صحبة 
السيد العامل من أجل معالجة القضايا ديال القصر وديال العرائش 

إن شاء هللا، شكرا لكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، ونمر 
إلى القطاع املوالي وهو للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، 
والسادة  للسيدات  املغربية  الجامعة  تدبير  بعصرنة  متعلق  والسؤال 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسمي4خبل قيه:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيدة الوزيرة املحترمة نسائلكم اليوم عن تعاطي الحكومة مع 
ورش عصرنة الجامعة العمومية وشكرا؟
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسةدةخلةمولبخ،

لةسيدلتخلةمةئبةت،

هذا  طرح  على  النائب  أشكر  طرحتموه  الذي  للسؤال  بالنسبة 
السؤال، ألنه فعال اليوم ال يمكن أن نتصور جامعة عصرية وجامعة 
تستجيب للتحديات وللتطورات التي يعرفها مجتمعها في تغييب موضوع 
الحتياجات  تستجيب  رقمية  جامعة  فعال  تكون  أنها  يعني  الرقمنة، 
العصر، في هذا اإلطار أذكر بأنه على مستوى الوزارة تم إطالق بوابة 
إلكترونية جديدة، وعيا بهذا التحدي تم إطالق البوابة اإللكترونية 
الجديدة، وهي بوابة متفاعلة تضمن املعلومة لكافة املتدخلين وكافة 
طلبة  من  بالدنا  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بحقل  املهتمين، 
وباحثين وعموم املهتمين، أضف إلى ذلك فهذه البوابة اليوم هي لبنة 
في إطار إرساء نظام معلوماتي خاص بالوزارة وبالجامعات، ففعال هناك 
تفاوت على مستوى التدبير الرقمي على الجامعات، فمثال هناك مشاريع 
كثيرة من بينها البرنامج الذي تعرفونه اللي هو »APOGEE« خاص باملسار 
الطالبي، برامج أخرى مرتبطة بالبحث العلمي، برامج يعني عدة برامج، 
وتوحيدها  البرامج  هذه  تطوير  بضرورة  تام  وعي  هناك  اليوم  ولكن 
وتوحيد هاذ األنظمة من أجل النهوض بالجامعة املغربية واالستجابة 

ملتطلباتها في هذا العصر.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسمي4خبل قيه:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على اإلجابة، أنا في اعتقادي السيدة 
الوزيرة ال يجب تلخيص عصرنة تدبير الجامعة املغربية في موضوع 
البوابة اإللكترونية أو الرقمنة، نحن ملا طرحنا هذا السؤال ألننا واعون 
بأنه عصرنة تدبير الجامعة يمكن أن يساهم ويسهل على الجامعة للعب 
دورها املحوري كقاطرة للتنمية في البالد، كنا نتمنى أن تتعاطوا مع هذا 
السؤال بأبعاده الثالث، البعد الداخلي والذي يؤطر العالقة بين الطالب 
واألستاذ والجامعة وأنتم تحدثتم عن »APOGEE« ما كيستعملوهش 
أكثر من 70 في املائة ديال الجامعات في املغرب منذ 2004، كنا نتمنى أن 
تتعاطوا مع هذا املوضوع لإلجابة على اإلشكاليات الراهنة كاالكتظاظ، 

وموضوع عصرنة يمكن أن يساهم بإدخال التعليم عن بعد، هناك بعد 

خارجي وهو الذي يربط العالقة بين الجامعة وباقي الفاعلين املؤثرين 

والفاعلين  الصحة،  وزارة  املالية،  كوزارة  العالي  التعليم  منظومة  في 

لهاذا  طرقتوش  ما  لألسف  اقتصادييين  والسوسيو  االقتصاديين 

اللي هي ذات طابع دستوري ألنه من  املوضوع، وهناك نقطة أخيرة 

املفروض اليوم كاين مبدأ الحكامة اللي ما تحدثتمش عليه لألسف، 

ألنه عصرنة تدبير الجامعة املغربية ال يمكن أن يكون له كائنة إال إذا تم 

إرساء مبادئ الحكامة التي جاء بها الدستور، والفصل 31 أنتما تتعرفوه 

من الدستور الذي يؤكد على تعليم عصري، إذن هاذ املوضوع أعتقد 

أن الحكومة ما توفقاتش فيه فهاذ الوالية ديالها، وهذا يظل ورشا 

مفتوحا وسنساهم من موقعنا، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

هل من تعقيب إضافي ؟ الجواب، تفضلوا السيدة الوزيرة فيما 
تبقى من الوقت.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

نعم،خشك2لخلةسيدةخلة2ئيسل.

كان  املطروح  السؤال  املطروح،  السؤال  في حدود  أجبت  أنا  هو 
خاص بربط العصرنة بمفهوم الجامعة أو باعتماد املقاربة الرقمية، 
أجبت في هذا االتجاه وإال فإنه داخل اللجنة أعطينا تفصيالت كبيرة 
في هذا املوضوع، ألن الحكومة تشتغل في إطار البرنامج الحكومي، وأهم 
الدعائم التي جاء بها البرنامج الحكومي هي إرساء الحكامة، وقلنا أن 
اشتغالنا اليوم على إرساء نظام معلوماتي يندرج في إطار مبدأ أسا�ضي 
اللي هو الحكامة، يعني أنا أجبت في إطار السؤال اللي أعطيتني، وإال 

داخل اللجنة أعطينا كثير من التفاصيل...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة. ونمر إلى السؤال املوالي حول عمل اللجان 

اإلقليمية للبت في طلبات املنح الجامعية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنيملخزني 4:

لةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدةخلةوزي2ةخلملحت4نل،

العديد من الطلبة تم إقصاؤهم من املنح الجامعية وللمزيد من 

الشفافية والوضوح ولضمان تكافؤ الفرص نسائلكم؟
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الجواب. تفضلوا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال. هو موضوع املنح 
دائما يثير العديد من النقاش، موضوع املنح البد من التأكيد أن وقعت 

فيه تطورات كبيرة في املغرب والبد من تثمين هذا املكتسب.

املعطى األول هو أننا انتقلنا في نسبة املستفيدين من 21.66 سنة 
2012/2011 إلى ما يقارب اليوم %81، يعني 330 ألف طالب مغربي 
سوف تستفيد من املنح، وفي هاد النسبة 130 ألف طالب هم من 
الطلبة الجدد، الطلبة الجدد غيستافدوا من املنح، وامليزانية كذلك 
ارتفاع  السنة نشهد  في هذه  ارتفاعا كبيرا. فنحن  املخصصة عرفت 
استثنائي في ميزانية املنح بتطور بلغ %169، تقريبا حنا أمام مليار و923 
مليون ديال الدرهم كميزانية مرصودة للمنح. هذا مجهود استثنائي بذل 
على مستوى توفير الغالف املالي ورفع عدد املستفيدين. بقيت القضية 
اللجان  من خالل  االستفادة  ندبر  اليوم  االستفادة،  بتدبير  املرتبطة 
اإلقليمية اللي كتعرفوها كاملين، واللجلن اإلقليمية املحدثة بمقت�ضى 
املرسوم. هذا املرسوم الذي يحدد تشكيلة اللجنة، اليوم تقريبا أربع 
رئيس  الوطنية،  التربية  العالي،  التعليم  فيهم  بما  يساهمون  فرقاء 

السلطة املحلية وممثل عن مجلس العماالت أو االقاليم.

السؤال اليوم هو أن تتحمل كل األطراف مسؤوليتها حتى نحقق 
االستهداف، مفهوم االستحقاق االجتماعي مسؤولية مشتركة بين كل 

الفرقاء الذين يشكلون اللجنة. طبعا اليوم هذا التدبير ...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخبوخ زة:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، وكننوهو بجهود الوزارة 
املالي، وعلى  الغالف  ديالنا على مستوى  الطلبة  في خدمة  والحكومة 
مستوى عدد الطلبة املستفيدين، تغيير املرسوم إلخ..، السيدة الوزيرة 
من خالل الجهود اللي كتبذلوها ملعالجة اإلشكاالت العالقة فيما يتعلق 
مقترح  للجان،  أطول  منح وقت  البرمجية،  املنح،  مع ملف  بالتعامل 
إشراك النواب، نتطلع إلى تفعيل التوصيات اللي خرج بها التقرير ديال 
اللجنة االستطالعية املؤقتة اللي هو في طور اللمسات األخيرة ديالو، 
وفي نفس الوقت كنأكدو السيدة الوزيرة على تقوية جرعات الحكامة 
والشفافية واللي كتفوت علينا اآلن ما بين 20 إلى %30 من املنح اللي 
تذهب إلى غير مستحقيها، من خالل البيانات الكاذبة، من خالل عدم 

التصريح بالدخل.

الوعاء  إصالح  على  العكوف  الوزيرة  السيدة  منكم  كنطلبو  كما 
املسطري إلعطاء املنح ومعالجة إشكالية حرمان املستحقين واملتفوقين. 
حنا السيدة الوزيرة بحكم العمل ديالنا في الجماعات املحلية كذلك، 
أولياء أمور  العدد ديال  العدد ديال األرامل، واحد  كنستقبلو واحد 

املعوزين، واللي كيشكيو من عدم استفادة األبناء ديالهم...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب. هل من تعقيب إضافي في هذا الشأن؟ نمر إلى 
السؤال املوالي حول مشكل االكتظاظ بالجامعات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدةخلةوزي2ةخلملحت4نل،

عدد  في  مهوال  اكتظاظا  املغربية  الجامعات  من  مجموعة  تشهد 
الطلبة يفوق قدرتها االستيعابية، مما يجعل ظروف التدريس والتلقي 
أعددتم  ماذا  للطلبة.  بالنسبة  وال  لألساتذة  بالنسبة  ال  صعبة  جد 

السيدة الوزيرة املحترمة؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

التأكيد على أن مشكل االكتظاظ هو ليس  قلت بداية البد من 
مشكال عاما، صحيح أن بعض املؤسسات الجامعية تعاني منه، هذا 
تعرفه بعض التخصصات، كاليوم يعني اإلحصاءات التي لدينا كلية 
العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية وبعض كليات العلوم، يعني 
أنه ليست ظاهرة عامة في كل املؤسسات الجامعية املغربية، هذا من 
جهة، من جهة أخرى فالحكومة انسجاما مع البرنامج الحكومي اللي 
من أهم الدعائم التي قام عليها هي توسيع العرض وتحسين الجودة، 
ففي هذا اإلطار توسيع العرض، بذلت مجهودات كبيرة في سبيل بناء 
مدرجات جديدة بطاقات استيعابية كبيرة جدا، تقريبا برمجت 24 يعني 
مدرج اللي يزيد من الطاقة االستيعابية، أضف إلى ذلك أنه أحدثت 
مؤسسات جامعية، أذكر منها مؤسسة يعني مركب جامعي اليوم في آيت 
ملول والذي انطلق منذ هذه السنة بقدرة استيعابية تصل إلى 6 آالف 
مقعد بيداغوجي وهذا طبعا، هاذ إذا أردنا أن نتحدث عن االكتظاظ 
فهو ليس معطى اليوم، ولكنه معطى وقع فيه التراكم، ألن اليوم نسبة 
النجاح في الباكالوريا عرفت تطورا كبيرا مقارنة بكل السنوات املاضية، 
اليوم ما بين 2011 و2015 وصلت نسبة النجاح إلى %30، قبل من 

هذا...
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، غير في ما يخص أن عندي بعض 
النماذج صارخة في ما يخص جامعة عبد املالك السعدي، واللي كلية 
متعددة االختصاصات االكتظاظ مهول في عدد الطلبة الذي يتجاوز 
14 ألف نسمة، بالرغم من أن الطاقة االستيعابية للكلية ال تتعدى 5 
آالف حسب تقرير خبير محلف، ال تتوفر إال على 6 مدرجات و10 قاعات 
فقط، إضافة إلى الخصاص الكبير في األساتذة واألطر اإلدارية، حيث ال 
تتوفر الكلية إال على 46 أستاذا السيدة الوزير جامعيا، بمعدل أستاذ 
واحد لكل 306 طالب و26 موظفا إداريا، الكلية املتعددة اإلختصاصات 
تستقبل الطلبة من املضيق والفنيدق وتطوان والشاون ووزان وواد 

الو، باإلضافة إلى مارتيل.

ومؤخرا استقبلت الطلبة من إقليم الحسيمة دون أن تعمل الوزارة 
على تطوير...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نشكر السيدة الوزيرة 
على حسن مساهمتها في هذه الجلسة، ما بقاش لكم الوقت السيدة 
الوزيرة، السؤال األخير وهو حول االستثمار في مجال البحث العلمي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخحمين:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

سؤالنا يتمحور السيدة الوزيرة حول استراتيجية الوزارة لالرتقاء 
بالبحث العلمي في بالدنا، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

تفضلوا السيدة الوزيرة، الصوت السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

...سؤال مهم نشكر الفريق عليه، ولكن يبدو أن دقيقة ال تسمح 
الستعراض االستراتيجية في مجال البحث العلمي، ولكن على كل اليوم 
نستعد لعقد الدورة السادسة للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي 
والتنمية للتكنولوجيا واالبتكار، وهي محطة مهمة ملراجعة القرارات 
يعني اللي في الدورة الخامسة اللي فيها خمس قرارات وعشر توصيات، 
وكلها قرارات وتوصيات تصب في مزيد من دعم وتثمين البحث العلمي 

في املغرب، توفير مزيد من اإلمكانيات، اليوم استطعنا أنه يعني إذا كانت 
في كثير من األحيان اإلشكال الحقيقي في البحث العلمي في املغرب، هو 
وضع استراتيجية ووضع األولويات الوطنية، اليوم األولويات الوطنية 
مسطرة، استراتيجية كذلك مسطرة، الدعم كذلك استطعنا أن نقطع 
فيه أشواط مهمة جدا، اليوم يعني مؤسسات عمومية تتدخل بمبالغ 
الوطني  املكتب  درهم،  مليون   300 يرصد  الوطني  الصندوق  مهمة، 
الشريف للفوسفاط 90 مليون ديال الدرهم، مؤسسات أخرى رصدت 
مبالغ مهمة لدعم البحث العلمي في املغرب، ونعتقد أن هذه املبادرات 
مهمة من أجل توفير املوارد ملالية، وطبعا هناك كذلك يعني مجهودات 
أخرى من أجل توفير املوارد البشرية وتدعيمها وتشجيعها، ألننا نؤمن 
بأن ل cadre املغربي واإلطار املغربي مشهود له على املستوى الوطني 
واملستوى الدولي أنه كفاءة في مجال البحث العلمي، وأن هذا يستدعي 

مزيد من التشجيع ومزيدا من التعزيز.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا التعقيب لكم السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخحمين:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد الجواب، في الحقيقة احنا تنثمنو 
جميع املبادرات اللي علنتو عليها من أجل النهوض بهاد القطاع املهم، 
وبالتالي تنسجلوا التغيير اللي وقع في التوجه ديال الوزارة، ألنه كان في 
السابق السيد الوزير أعلن على أنه املشكل ديال البحث العلمي ما�ضي 
مشكل ديال وسائل ولكن مشكل حكامة، اليوم تتأكدوا على أن الوسائل 
املالية ضرورية، وبالتالي الحظنا على أن هناك توجه للبحث عن مصادر 
لتوفير  بالنسبة  فقط  ليس  جدا،  ومهم  مهم  التمويل  ألن  للتمويل 
الظروف الالزمة إلجراء األبحاث، ولكن كذلك لتحفيز الباحثين، ولكن 
سؤالنا بطبيعة الحال طرحناه في هاد الوقت هذا إلثارة االنتباه فقط 
ألن تنعرفوا احنا املوضوع هو شائك ومعقد، ولكن فقط إثارة االنتباه...
قلت أنه فقط إلثارة االنتباه ونحن نناقش مشروع قانون املالية، ولكن 
كيف ما كان الحال كيفاش يمكن نتكلمو على األهمية ديال البحث 
العلمي واملؤسسات واإلدارات العمومية ال تعير أي اهتمام لألبحاث، 
اآلالف ديال األبحاث ديال الجامعات كتبقى في الرفوف بدون أن يطلع 
عليها أي أحد أو أن يستفيد منها هؤالء، كذلك كيفاش يمكن نتكلمو 
على األهمية ديال البحث العلمي واإلدارات واملؤسسات ملي تتبغي تدير 
أبحاث ودراسات تتم�ضي ملكاتب الخبرة واالستشارة الخارجية بالرغم من 
أنها مكلفة، والغريب هو أنه اللي تيقوم بهاد األبحاث وهاد الدراسات 
هم باحثين مغاربة، إذن وال بد خاص الوزارة تأخذ تدابير كذلك في هاد 
االتجاه بكيفية موازية بعد ما بحثوا على الوسائل التمويلية ووضعتو 
واحد االستراتيجية، تمشيو في اتجاه كذلك موازي للتحسيس باألهمية 

ديال األبحاث...
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة فيما 
تبقى من ثواني، تفضلوا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

هو فعال اليوم موضوع الحكامة يفرض نفسه في كل القطاعات 
يعني في كل املجاالت ديال التدبير والبحث العلمي ال يمكن أن يشكل 
استثناءا، هناك مجهودات مبذولة ألن كيف ما قلت في البداية اليوم 
تبذل  الحكومي،  البرنامج  ركائز  من  ثانية  ركيزة  هو  الحكامة  موضوع 
مساعي خاصة على مستوى تثمين البحث العلمي، على مستوى ربطه 
يعني باملحيط االقتصادي، فإضافة إلى تثمين اإلصدارات املوجودة، 
البحوث  براءة االختراع، على مستوى  اليوم هناك رفع على مستوى 
املغربية املنشورة في املجالت املحكمة واملعترف بها، فإذن اليوم هناك 
مجهودات في هذا الشأن، وطبعا ننتظر هاد اللجنة التي قلت ستنعقد 

يوم 27 نونبر ستأتي كذلك بمجموعة من املقترحات التي ...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيدة الوزيرة على حسن إسهامها في هذه الجلسة ونمر إلى 
القطاع املوالي قطاع الثقافة، والسؤال حول التراث والثقافة الحسانية 
للسادة والسيدات النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخف2ح:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير نسائلكم عن اإلجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل 
الحفاظ على التراث الحساني؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

لةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

الثقافة الحسانية تشكل مكونا أساسيا من مكونات  ال شك أن 
الثقافة الوطنية املوحدة، وهاد األمر هو اللي جعل الدولة تولي أهمية 
خاصة لهاد املكون الثقافي، ومن هاد املنطلق وبفضل سياسة إرادية 
اليوم على  تتوفر  الثالث  الجنوبية  الجهات  أن  القول  يمكن  للدولة، 

شبكة محترمة من املؤسسات الثقافية، كما تقوم وزارة الثقافة ببلورة 
برنامج لتثمين املوروث الثقافي والحضاري الحساني، بتشجيع الفرق 
تنظمها  التي  التظاهرات  مختلف  في  وإشراكها  الحسانية  املوسيقية 
الوزارة، وإشراك الشعراء والنظام الحسانيين في امللتقيات الشعرية 
والزجلية، مع تنظيم ملتقى سنوي بالداخلة حول الشعر الحساني، 
الكتاب  مجال  في  مبادرات  منها،  وفنية  ثقافية  مبادرات  عدة  ودعم 

والنشر حول الثقافة الحسانية ودعم املسرح الناطق بالحسانية.

وكما تعلمون فالبرنامج املندمج لتنمية الجهات الصحراوية الذي 
بمدينة  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  أطلقه 
العيون يضم شقا ثقافيا هاما، سيمكن من إحداث 6 ديال املراكز 
ثقافية، معهدين موسيقيين، 7 نقط للقراءة، مركز للتعريف بالنقوش 
الصخرية، إلى جانب ثالث برامج هامة وأساسية، برنامج جرد وتوثيق 
املوروث الشفهي الحساني، برنامج تثمين ودعم املوسيقى الحسانية، 

برنامج التنشيط الثقافي والفني.

باألقاليم  املندمجة  الثقافية  السياسة  هاد  الحال  وبطبيعة 
املوروث  تثمين  في  للثقافة  االستراتيجي  البعد  على  ترت�ضي  الجنوبية، 
للثقافة  املشتركة  القيم  ترسيخ  مع  الحساني،  والحضاري  الثقافي 

الوطنية املوحدة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخف2ح:

شكرا السيد الوزير، كما نعلم الثقافة والتراث الحساني يرتكزان 
على شيئين مهمين وهما الشعر واملوسيقى وما يترتب عنهما من حكاية 
الحياة  الحساني شامل لكل مناحي  تعبيري، والتراث  ومسرح ورقص 
الصحراوية املتجذرة في التاريخ، وهو عبارة عن رافد من روافد التراث 
املغربي املتمثل في تلك التفاعالت التراثية واألنثروبولوجيا والعالقات 

االجتماعية والعادات الراسخة في التربة الصحراوية املغربية.

مسكونة  ثقافة  خلق  في  الحسان  بنو  أبدع  لقد  الوزير،  السيد 
بسحر الصحراء، تتجسد عبر جلسات أمهول الذي ذاع بين كل القبائل 
الصحراء غناء وعزفا، وتحية خاصة هنا إليكاون الذين احترفوا الغناء 
الحساني وحافظوا عليه، عبر ترديد القصيدة الحسانية الضاربة في 
القدم املسماة »الطلع«، هذا التراث موثق بشكل شفاهي مما عرض 
العديد منه إلى الضياع واالندثار، وهنا البد من أن نشير إلى دستور 2011 
الذي اعتبر اللغة الحسانية وهي جزء من الثقافة والتراث الحساني 
لغة رسمية للبالد، هذا التراث الضارب أطنابه في القدم والذي يحمي 
كل مقومات التراث اإلنساني لجزء من الشعب املغربي، له ما يميزه 
كتراث مادي والمادي يعتمد بالدرجة األولى على الثقافي على الشفهي 

واإلنصات، كيف قالوا صحراوة »كالم األولين ما يكذبوه كتوب«.
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ال تفوتني املناسبة هنا بدون اإلشادة بالدور الذي يقوم به املجلس 
بالثقافة  لالهتمام  مركز خاص  إنشاء  عبر  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

الحسانية، مع توصية على تعليم اللغة الحسانية بالجهات الثالث.

السيد الوزير، هناك محاوالت من العديد من الباحثين في التراث 
محتشمة،  تبقى  محاوالت  لكنها  باالندثار،  املهدد  الشفهي  الحساني 
خصوصا وأن التراث الحساني ليس فقط عبارة عن مظاهر احتفالية في 
املناسبات ومادة لتزيين ثقافة الواجهة، ألننا لو نهجنا هذا النهج فذلك 
حتما سيؤدي إلى محو الذاكرة الشعبية والحسانية وطمسا لهوية إنساء 
الصحراء، وهذا ال يمنعنا من اإلشادة بموسم طانطان الثقافي الذي 

صنفته اليونسكو ضمن التراث...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائب، هل من تعقيب؟ تفضلوا السيد النائبة في 
إطار التعقيب اإلضافي.

لةمةئبلخلةسيدةخحسمةءخأبوخزيد:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

أوال الثقافة الحسانية وأفضل الثقافة الصحراوية، هي قوة حضارية 
ومنظومة قيمية راقية، نريد من الثقافة املوحدة التي تحدث عنها الوزير 
أن تجعل منها قاطرة للتأثير على الثقافة الوطنية، الثقافة الصحراوية 
ليست لباسا وليست شايا وليست سباقا للنوق وليس ما نراه فيما يطلق 
عليه مواسم ومهرجانات ثقافية، ليست أيضا بعض السباقات وليست 
الوزير،  تراثا شفاهيا، عندنا تراث معماري متروك السيد  باألساس 
عندنا في القصبة في اكليميم منازل عندها 400 سنة متروكة للمشردين 
والسكارى والحيوانات، عندنا منزل أقام فيه السلطان الحسن األول، 
حيث تلقى بيعة من مجموعة من األعيان الصحراويين متروك ملا هو 
تاريخ مكتوب مرفوض  املسارة، عندنا  في  زوايا عميقة  عليه، عندنا 
اليوم على املستوى الوطني على مستوى طرفاية والعيون، عندنا مكاتب 

تاريخية ببوجدور أينها؟...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير في إطار...،  شكرا السدة 
العفو هناك كذلك تعقيب آخر، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفوزيلخلةبيض:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير املحترم، أظن أنه املدخل الرئي�ضي لتنزيل الخطاب 
لالهتمام  الدستور  مقت�ضى  كذلك  وتنزيل  العيون  قلب  من  امللكي 
والتراث  الثقافة  لتجميع  وطني  مرصد  خلق  هو  الحسانية  بالثقافة 
الحساني، ملاذا؟ ألن املهرجانات املوسمية وكذلك االحتفاالت التي تأخذ 

منحى مؤقت أنها فانية وأن التركيز على البحث العلمي في هذا املعطى، 
وخاصة البحث املعمق األنثروبولوجيا في هذا املعطى الثقافي، سواء 
املتن اللغوي، املتن املوسيقي، وكذلك الرقصات التعبيرية الجسدية وما 
هو متعلق كذلك بالهندسة، أظن أن تجميعه في مرصد وطني وحفظه 

والتركيز على اإلهتمام والبحث العلمي...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة لكم  النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟  شكرا السيدة 
السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

تاريخ املغرب في عالقته مع أقاليمه الجنوبية هو كان أساسا إلى 
جانب بطبيعة الحال الجانب التجاري، هو جانب ثقافي تراثي أصيل، 
التبادل ما بين املثقفين والعلماء من كل أنحاء املغرب مع الصحراء كانت 
الجنوبية،  وأقاليمه  املغرب  بين  ما  للعالقات  الصلبة  تشكل األسس 
واآلن في إطار هاد السياسة املندمجة لدعم الثقافة الصحراوية كمكون 
أسا�ضي للثقافة الوطنية سنسترجع هاد العالقات الثقافية املتينة ما 

بين كل أقاليم ملغرب في إطار ثقافة موحدة لنا جميعا.

فالشق الصحراوي الحساني هو جزء ال يتجزأ من ثقافة الجميع 
فهذا هو األمر الجديد في مقاربتنا لدعم الثقافة في األقاليم الجنوبية، 
نريد أن تكون لنا حياة ثقافية حقيقية في األقاليم الصحراوية، نريد إبراز 
صناعات ثقافية تعطي للشباب إمكانيات لإلبداع الثقافي والفني، وهذا 
هو ما يفسر انطالق عدة مشاريع أساسية، دعم املوسيقى الحسانية ألن 
نريد أن تصبح املوسيقى الحسانية، املوسيقى املرجعية في املنطقة، نريد 
عبر عملية جرد التراث الشفهي واملادي وغير املادي للصحراء للتعريف 
بهاد الغنى للثقافة الحسانية، بطبيعة الحال كان هذا يتطلب إمكانيات 
ال نتوفر عليها في السابق، اآلن في إطار هاد املشروع الجديد الذي أطلقه 
صاحب الجاللة، ستنطلق مقاربة جديدة بالبعد اإلستراتيجي للثقافة، 
عبر تثمين وإبراز الجانب الحضاري للثقافة الحسانية، وكذلك تعزيز 

القيم املشتركة لنا كمغاربة، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي حول إرساء املجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخلة 4كةني:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لغوية  سياسة  بإطالق  الحكومة  تعهدت  املحترم،  الوزير  السيد 
مندمجة، وبإرساء املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وتفعيل 
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الثقافي  واملكون  واألمازيغية  العربية  اللغتين  وتنمية  حماية  في  دوره 

هذا  وصل  أين  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  الحساني.  الصحراوي 

املشروع، وهل هناك مؤشرات دالة في هذا املوضوع؟ وشكرا

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

بتركيز شديد، أريد أن أقف على 3 نقط أساسية مرتبطة بالسياسة 

الحكومية في املجال الثقافي لتعزيز الهوية الوطنية.

املستوى األول: يهم الحق في الولوج إلى الشأن الثقافي، حيث حرصت 

الحكومة منذ سنة 2012 على سن سياسة القرب في املجال الثقافي، 

ومنشآت  ثقافية  مراكز  بإحداث  النائية،  للمناطق  األولوية  بإعطاء 

فنية، إلى جانب بطبيعة الحال تنشيط املراكز الثقافية بموازاة مع كل 

العمليات املرتبطة بتنظيم معارض الكتاب وطنيا وجهويا واملهرجانات 

التراثية والتظاهرات الثقافية والفنية؛

املسألة الثانية: تهم ترسيخ التنوع الثقافي بما يضمن إبراز مختلف 

التعابير الثقافية والفنية، حيث حرصت الوزارة على جعل كل أشكال 

الدعم املقدمة لإلبداع الثقافي الفني تراعي هذا التنوع الثقافي، في إطار 

الهوية الوطنية املوحدة؛

املسألة الثالثة: تهم التعامل مع املقتضيات الدستورية املرتبطة 

بإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

في هذا الصدد، قامت وزارة الثقافة سنة 2013 بإعداد مجموعة 

لوضع  كمدخل  ببالدنا  والثقافي  اللغوي  الحقل  حول  الوثائق  من 

هاذ القانون التنظيمي للمجلس. كما وضعت تصورا عاما عن رؤية 

الحكومة الختصاصات هاذ املجلس، مع اقتراح مقاربة تشاركية مع 

كل القطاعات واملؤسسات والفعاليات، وذلك من خالل لجنة موسعة 

يناط بها وضع تصور حول مشروع القانون التنظيمي لهذا املجلس. وقد 

تفضل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بتزكية املقاربة 

املقترحة، وكذا تزكية اللجنة وتعيين السيد إدريس خروج مدير املكتبة 

الوطنية رئيسا لها، وستنطلق أشغال هاذ اللجنة ابتداء من يوم الغد 

األربعاء، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخأوبةري:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، خالل 2012-2013 كما ذكرتم، أعدت وزارتكم التي 
أسند لها املخطط التشريعي مهمة اإلشراف على إعداد مشروع القانون 
التنظيمي املتعلق بهذا املجلس ملفا بهذا الخصوص، يتضمن عددا من 
الوثائق بمثابة أرضية لنقاش واسع مع الفعاليات املهتمة واملعنية من 
شأنه املساعدة على وضع مشروع القانون التنظيمي املذكور، لكن هذا 
الورش لم ينطلق بعد، أي أنه عرف تأخرا غير مفهوم. وأشكركم على 
اإلعالن اآلن على بداية انطالقه، علما أن فريق الخبراء أنجز التقارير 
القطاعية حول الحقل اللغوي والثقافي الوطني منذ سنة تقريبا، تضمن 

رؤية الوزارة وتصورها ألهدافه واملهام املوكولة له وكيفية تسييره.

لذلك، ندعوكم السيد الوزير املحترم، إلى تفعيل املقاربة التشاركية 
والقيام باستشارات واسعة، من خالل تلقي املذكرات وعقد جلسات 
استماع ملختلف املؤسسات والهيآت والجمعيات ذات الصلة بالشأن 
من  هناك  التنظيمي.  القانون  قبل صياغة مشروع  والثقافي  اللغوي 
يتساءل عن قدرة الحكومة على احترام اآلجال الدستورية في إخراج هذا 

القانون، نرجو أن يأتي الجواب سريعا.

في األخير، ال بد أن أنوه السيد الوزير املحترم، بالعمل املهم الذي 
قامت به بعض القطاعات..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا الشأن؟ 
ونمر إلى السؤال املوالي حول التغطية املجالية للعمل الثقافي للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخرفيق:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

يعتبر العمل الثقافي دعامة أساسية في التنشئة االجتماعية، وما 

الثقافي  بالعمل  املرتبطة  الخدمات  توفير  ضرورة  من  ذلك  يتطلب 

وتعميمها حتى يتمكن الجميع من االستفادة من هاته الخدمات، من 

خالل توفير املرافق الثقافية الالزمة، بما فيها باألساس دور الثقافة 

التي الزالت منعدمة في العديد من املناطق بالعالم القروي كما هو 

الشأن بالنسبة للجماعات التابعة إلقليم النواصر، فما هي التدابير 

املتخذة لتعميم دور الثقافة بالعالم القروي وجعلها في متناول الساكنة 

املتعطشة لخدماتها الثقافية ؟ وشكرا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

لةسيدةخلة2ئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

رغم كل املجهودات التي بذلتها الدولة منذ االستقالل، في مجال 
البنيات الثقافية، ورغم السياسة اإلرادية التي نهجتها الحكومة منذ 
الخصاص  أن  القول  فيمكن  الثقافي،  القرب  مجال  في   2012 سنة 
املسجل إلى حدود نهاية سنة 2015، مع إدراج كل املشاريع املبرمجة عند 

وزارة الثقافة سنة 2016، هاذ الخصاص يهم:

54 جماعة حضرية يفوق عدد ساكنتها 20 ألف؛ .•

17 عاصمة عمالة أو إقليم؛ .•

20 مدينة متوسطة أو كبيرة بحاجة إلى تطوير نسيجها الثقافي؛ .•

أقل من %12 من الجماعات القروية فقط تتوفر على نقط  .•
للقراءة.

ومن الواضح، أن تغطية هذا الخصاص رهين بتعاضد إمكانيات كل 
املتدخلين من: وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة السكنى وسياسة 

املدينة، واملجالس الترابية.

وفي هذا اإلطار، وضعت وزارة الثقافة مشروع برنامج طموح للتجهيز 
الثقافي، في إطار الشراكة، يتطلب تعبئة 3,5 املليار درهم.

فيما يخص إقليم النواصر، يشكل الشك أولوية، علما أن بوسكورة 
للتنمية  املبادرة  إطار  في  ثقافيين  مركزين  على  يتوفران  بوعزة  ودار 
البشرية، وتظل النواصر البلدية وجماعتي أوالد عزوز وأوالد صالح في 

حاجة إلى فضاءات ثقافية مماثلة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخرفيق:

شكرا السيد الوزير على التوضيح، ولكن كما تعلمون، لقد اختارت 
بالدنا الجهوية املوسعة كخيار استراتيجي للتدبير املجالي، وهو ما يتطلب 
من القطاعات الحكومية املالءمة مع هذا التوجه املهم، بما فيها قطاع 
الثقافة الذي يجب أن يكون رائدا في وضع أسس الجهوية، باعتبار 
الثقافة رافعة مهمة لتنمية القدرات الفكرية. غير أن إقليم النواصر 
والذي عرف اإلحصاء األخير تضاعف ساكنة اإلقليم من 160 ألف إلى 
320 غياب تام لعدد املرافق ديال وزارتكم املوقرة، وكنطلبو من السيد 

الوزير، رغم أن إحدى الجماعات وضعت بناية إدارية بدار بوعزة ولكن 
على  العمل  الوزير  السيد  منكم  وكنطلبوا  ديالها،  االشتغال  يتم  لم 

اإلسراع بالتشغيل ديالها.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هذا املجال؟ تفضلوا 
السيد النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخث2يةخإقبةل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، تخلد مدينة مراكش هذه السنة كما ال يخفاكم، 
منظمة  طرف  من  لإلنسانية  عامليا  تراثا  إلعالنها  الثالثين  الذكرى 
اليونيسكو سنة 1985. وبهذه املناسبة، نسائلكم السيد الوزير، عن 
حصيلة العمل الحكومي خالل هذه املدة لتثمين وتفعيل هذا التميز 
والتشريف الذي حضت به هذه الحاضرة، كما نسائلكم السيد الوزير 
عن مدى استعداد وزارتكم وانخراطها ومساهمتها في االحتفال بهذا 
الحدث الهام وإحياء هذه الذكرى من تاريخ مدينة تتميز بغنى ثقافي 
وإشعاع حضاري وزخم تراثي، سواء على مستوى الرأسمال املادي أو 
الالمادي أو الرمزي، يجعلها تستعيد أمجادها وتلعب دورها الريادي إذا 

ما توفرت اإلرادة الحقيقية لذلك وشكرا لكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

بطبيعة الحال وزارة الثقافة ستكون شريك ملتزم وفاعل في إطار 
الثالثين  الذكرى  بمناسبة  ستنظم  التي  والتظاهرات  االحتفاليات 
لتقييد مراكش ضمن التراث العالمي اليونيسكو، وتعلمون أن وزارة 
الثقافة اشتغلت في مدينة مراكش لتثمين التراث الثقافي بهذه املدينة، 
واستثمرت أموال مهمة في املآثر التاريخية بهذه املدينة. كما تقوم، على 
صعيد التنشيط الثقافي بهذه املدينة العزيزة علينا جميعا، بمجهودات 

كبيرة حتى تكون الحياة الثقافية في هذه ملدينة في املستوى املطلوب.

بطبيعة الحال، اليوم في إطار الجهوية املتقدمة، نطلب من شركائنا 
املرتقبين، كمجالس املدينة والجهة، أن تكون إلى جانبنا لتفعيل أكثر 

للحياة الثقافية بمدينة مراكش وبجهة مراكش بصفة أوسع، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، والسؤال األخير هو حول غياب إستراتيجية 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  ثقافية 

تفضل السيدة النائبة.
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لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

هي  ما  الثقافية،  باإلستراتيجية  يتعلق  سؤالنا  الوزير،  السيد 
مقوماتها ما هي أهدافها ومراميها؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

أريد أن أذكر هنا أن وزارة الثقافة تشتغل على ثالث مستويات:

من  ينطلق  الذي  للوزارة  القطاعي  البرنامج  يهم  األول،  املستوى 
السنة  هذه  تصل  امليزانية  وهي  لها،  املرصودة  وامليزانية  صالحيات 
القطاعي على خمس  البرنامج  700 مليون درهم، ويقتصر  إلى تقريبا 
الثقافي؛ دعم اإلبداع واملبدعين؛  في املجال  القرب  أولويات: سياسة 
صيانة وتثمين التراث الثقافي؛ الديبلوماسية الثقافية؛ وترسيخ مفهوم 
الحكامة. ويمكن القول أن بعد أربع سنوات من هذه الوالية، أن هذه 
املقاربة الجديدة مكنت من تحسين أداء القطاع ومواكبة أفضل للحقل 

الثقافي الوطني.

االعتبار  بعين  تأخذ  التي  املهيكلة  العمليات  الثاني  املستوى  يهم 
مؤسساتيين،  شركاء  انخراط  وتتطلب  للثقافة،  العرضاني  الجانب 
وتضم هذه العمليات عدة برامج التي تساهم في دعم وهيكلة العمل 

الثقافي. والبد هنا، أن أنوه بكل اعتزاز بانخراط شركائنا في هذا العمل.

الثقافة داخل املجتمع، عبر  الثالث، يهم ترسيخ مكانة  املستوى 
انخراط الدولة، بكل مكوناتها، في سن استراتيجية وطنية للثقافة تمكن 
من تعزيز االنتماء وااللتئام حول القيم املشتركة لألمة، وإنتاج القيمة 
اآلن،  القائمة  الوطنية  االستراتيجيات  وككل   .création de valeur
فهاذ املستوى يتطلب انخراط كل مؤسسات الدولة وتعبئة إمكانيات 

ضخمة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تعقيب تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

جزء كبير من اللي ذكرتوه ال يندرج في إطار االستراتيجية بقدر ما 
القطاع  القطاع، وظيفة هذا  لهذا  والتقني  اإلداري  التدبير  في  يندرج 
هي أكبر بكثير من التدبير اإلداري. التدبير اإلداري وتوفير البنية التحتية 
وتقديم الدعم مسألة أساسية، ولكن التصور وبناء سياسة ثقافية 
تقوم بالنهوض باإلنسان واملواطن املغربي، فكل هذه األشياء ال تدخل 
في إطارها، ملاذا؟ ألنه نالحظ غياب تمثل أو تأخر في الفهم، في كثير من 
الثقافة كرافعة  للثقافة.  الجديدة  للثقافة واألدوار  املؤطرة  املفاهيم 

منشط  كفاعل  الثقافة  للدبلوماسية،  كدعامة  الثقافة  للتنمية، 
للسياحة الثقافية، والثقافة من أجل تحقيق مجتمع املعرفة.

نسجل كذلك ومن خالل التقديم اللي قدمت لنا السيد الوزير، 
في إطار تقديم امليزانية الفرعية، غياب الوزارة ملواكبة ورش اإلصالح 
الجهوي. هذا ورش مهم وواعد، والثقافة يمكن أن تشكل بعد أسا�ضي 

في النهوض بالجهة وفي تحقيق التضامن الجهوي ثقافيا..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

املضمار؟  هذا  في  إضافي  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
تبقى لكم من ثواني، ما كينش تعقيب  في ما  الوزير  تفضلوا السيد 

إضافي، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخلألنينخلةصبيحيخوزي2خلةثقةفل:

سأعقب، ألن ألول مرة هناك سياسة ثقافية..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

استنفذتيو الوقت السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير على حسن 
قطاع  وهو  املوالي  القطاع  على  ونمر  الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم 
التشغيل والشؤون االجتماعية. السؤال حول تشجيع املشغلين على 
التصريح باألجراء لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعدخحةزم:

شك2لخلةسيدخلة2ئيسل،

السيد الوزير، عدد من املشغلين يتماطلون في التصريح باألجراء 
لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، وهذا ال�ضيء يؤدي إلى عدم 
استفادتهم، بالخصوص في الحاالت ديال املرض والحالة ديال اإلحالة 
الوزير، أشنو عملت الحكومة من  التقاعد. كنساءلوكم السيد  على 

أجل تشجيع املشغلين لتجاوز هذا اإلشكال ؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي2خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسلخلملحت4نل،

شكرا السيد النائب املحترم على وضعه هذا السؤال يتعلق بالتصريح 
باملشغلين لدى الضمان اإلجتماعي. طبعا كما قلتم، عدد من املقاولين 
يتماطلون، ولكن كذلك علينا أن نعترف أن عدد من املقاولين يتجاوبون 
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مع واجباتهم ويصرحون بعمالهم. لعل األرقام املتوفرة تدل على ذلك، 
هناك خط تصاعدي فيما يخص عدد املصرح بهم، على سبيل املثال: 
انتقل عدد املصرح بهم لدى الضمان االجتماعي من 1,5 مليون سنة 
2006 وهي السنة التي دخل التعويض اإلجباري عن املرض حيز التطبيق 

إلى أزيد من 3 مليون في متم شهر شتنبر 2015.

بالطبع أنا متفق معك، أن هناك عدد كبير من املشغلين أو املقاولين 
علمية  يخص  فيما  بمجهودات  كنقومو  احنا  ولكن  يصرحون،  ال 
التفتيش املشتركة، ما بين جهاز التفتيش ديال الشغل وجهاز التفتيش 
ديال الضمان االجتماعي، علما أن املسألة مسألة ثقافية ديال املواطنة 
وديال التحسيسية، ومطروحة لينا جميع كمغاربة باش نشتغلو باش 
التهرب  التهاون معه،  التهرب االجتماعي ال يمكن  الناس حقيقة، ألن 

االجتماعي أكثر وأخطر من التهرب الضريبي، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب، التعقيب لكم.

لةمةئبخلةسيدخنو�سىخلةغالض:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

تنمية  في  وأسا�ضي  مهم  بدور  تقوم  وزارتكم  الوزير،  السيد 
الحماية االجتماعية، وخصوصا من خالل الصندوق الوطني للضمان 
منهجيتان  سلك  اليوم،  إلى   19961 منذ  الصندوق  هاذ  االجتماعي. 
لتشجيع املشغلين على التصريح باألجراء: منهجية قبل 2006 وكانت 
النتائج ديالها محدودة ومنهجية أخرى بعد 2006 كانت النتائج ديالها 

مقبولة.

واليوم تنطالبكم السيد الوزير، بجوج ديال األمور: األمر األول وهو 
تبادل املعلومات بين اإلدارات؛ األمر الثاني تشريعي، واليوم حاجة ماسة 
إلى قانون للمراقبة والتفتيش من أجل: توضيح أكثر لواجبات وحقوق 
املراقبة  أعوان  ملحاضر  الثبوتية  القوة  والتفتيش؛  املراقبة  أعوان 

والتفتيش؛ تجريم عدم التصريح بالعمال؛ تسخير القوة العمومية.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى السؤال املوالي 
وقد استنفذ السيد الوزير حصته في اإلجابة على هذا السؤال. والسؤال 
املوالي هو عن حصيلة برنامج إنعاش الشغل ومحاربة البطالة للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةسيمو:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

الشغل  إنعاش  برنامج  حصيلة  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 
ومحاربة البطالة وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

تفضلوا السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي2خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

في الحقيقة السؤال طويل وعريض، ولكن غادي نحاول نجاوب 
عليه قدر اإلمكان، علما أن السؤال القادم يتقاطع مع السؤال ديالكم.

بالطبع، الحكومة مشات أوال في مواصلة كل البرامج ديال السياسات 
العمومية التي كانت حيز التطبيق مع مراجعتها، وتحسين مستوى أدائها، 
نا أنه منذ 2006 إلى يومنا هذا تمكنا من إدماج حوالي 600 

ّ
ال�ضي اللي مك

ألف شاب وشابة، في إطار هذا البرنامجين ديال »إدماج« و«تأهيل«. 
اللي فات دخل هو  العام  العام،  برنامج جديد هاذ  إلى ذلك  أضفنا 
برنامج »تأطير« اللي تمكنا من خالله باش نكونوا 10 آالف أستاذ باش 
يمكن يشتغل إما في القطاع الخاص وال في القطاع العمومي، وسنعطي 
التكوين  لبرنامج كذلك ديال  القادمة  في غضون األسابيع  االنطالقة 
ديال 25 ألف مجاز فيما يخص املجازين اللي عندهم تأخر، يعني بقاو 

بزاف سنوات كثيرة وهم في حالة بطالة.

طبعا كما تعرف، التشغيل ما كاينش حل سحري، التشغيل أوال 
خص التنمية والنمو، خاص النمو وخاص كذلك السياسة التحفيزية 
وهو ما نقوم به من خالل عدة إجراءات، وكنظن األمور تتم�ضى وإن 
كانت يعني ال ترضينا تماما، ولكن على أي حال النتائج املحصل عليها 

إيجابية للغاية.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةسيمو:

السيد الوزير، احنا كنسجلو بإيجابية الخدمة ديالكم جهة طنجة- 
األقاليم،  باقي  في  تنفتحو  بغيناكم  التشغيل، فقط  في مجال  تطوان 
ليس  مدينة  ألنها  خاصة،  الكبير  القصر  ومدينة  العرائش  كإقليم 
الفالحة  كوزارة  الشركاء  باقي  مع  منكم،  نتمنى  منطقة صناعية،  لها 
والتجارة والصناعة، في إطار عمل تشاركي، تعملوا لنا واحد اتفاقية 
شراكة وتنفاتحوا على هاد املنطقة ألنها في أمس الحاجة للتشغيل، 
اللي صبحت املدينة تتعاني من اإلجرام وقلة الشغل، وكنشوف ألنه في 
إطار التوازن ديالكم السيد الوزير ما كنشكو�ضي. واحنا على استعداد 
باش نفتحوا داك املقر تمة في إطار شراكة معكم، وكنتمناكم تديروا لنا 
مدير، واحنا ما كاين حتى مشكل بعض املوظفين دالبلدية نديروا لهم 
تكوين ويمارسوا املهام معكم، ولكن بغينا مديرية هللا يجازيك بالخير، 
املقر موجود وفي إطار شراكة، انتما جهزوا واحنا نجيبوا ديك املوظفين 
ونحاولوا ما أمكن نرفعوا من املستوى، ألن منطقة طنجة عرفت هاد 
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ال�ضي ديال رونو وواحد العدد ديال الورشات كبرى، ولكن اإلمكانية 
الكبير يخدموا تمة كيتعذر عليهم األمر. وبغينا  الناس دالقصر  باش 
نسهلوا مأمورية للمستثمرين ينفاتحوا على هاد املنطقة السيد الوزير، 
في إطار عمل تشاركي كما قلنا معكم ومع وزارة التجارة والصناعة، اللي 
احنا في صدد بحث عن منطقة صناعية بمدينة القصر الكبير ونتمناو 

لكم التوفيق السيد الوزير وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في ثواني معدودة إذا 
كانت لديكم إضافات، تفضلوا.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي2خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسلخلملحت4نل،

بالطبع في ما يخص املوضوع اللي طرق ليه السيد النائب املحترم، 
هذه  النائية،  وباألقاليم  النائية  باملناطق  أكثر  االعتناء  ديال  املشكل 
السياسة اللي كنهجوها، انطالقا من إطالق املبادرات املحلية للتشغيل 
التي همت واحد العدد ديال األقاليم النائية وكان آخرها مدينة آسفي، 
التي تمكنا من خاللها التوقيع على عدد ديال االتفاقيات، تتم بموجبه 
خلق 4500 منصب شغل. أما في ما يخص املشكل ديال إقليم العرائش، 
فنحن بالطبع سنستجيب قدر اإلمكان لطلب السيد النائب املحترم في 

أقرب اآلجال وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي عن محاربة بطالة الشباب 
تفضلوا  االشتراكي،  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير، نحن اليوم أمام 1,2 مليون عاطل، كيف ستتعامل 
الحكومة مع هاته الفئة ؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي2خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

سنتعامل بالطبع مع هذه الظاهرة ديال البطالة كما قلت سابقا، 
من خالل سياسة معلن عنها، واضحة، بالطبع فيها نواقص وما كاينش 

�ضي دولة في العالم اللي تمكنت من القضاء بصفة نهائية على البطالة، 
نظرا لعدة اختالالت ال يتسع الوقت لذكرها، ولكن كن متأكد السيد 
النائب املحترم أن الحكومة تعمل قصارى جهدها للتخفيف من هاد 

الوطء ديال البطالة واألرقام هاهي دالة على ذلك وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا للتعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير، أظن أنه املجهود هو في تخفيض ديال األرقام. نحن 
أمام 1,2 مليون عاطل بزيادة كتمثل 5,8 غير من العام اللي داز لهنا، 

يعني كاين زيادة في عدد العاطلين.

السيد الوزير، نسبة البطالة في املغرب ارتفعت من 9,6 % ل 10,1 
ثابت  رقم  يكون  األقل  نتحدث على مجهودات كتخصنا على  حينما 
ما يكونش كيتزايد، فهاد الخطة أوال هاد الوثيقة حول االستراتيجية 
الوطنية للتشغيل هي مجرد إنشاء السيد الوزير، إال كان بهاد السياسة 
غادي تواجهوا البطالة، فقولوا للمغاربة أننا ما قادينش، ما يمكنش 

نديروا استراتيجية وطنية بدون مؤشرات، بدون معطيات رقمية.

مسألة أخرى، فاملغاربة كاملين، األسر مصدومين عالش؟ ألن قراوا 
وليداتهم، سيفطوا وليداتهم للمدرسة إلى أن حصلوا على شواهد عليا 

وأصبحوا فلذات األكباد ديالهم في..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخوديعخبنخعبدخهللا:

بغيناكم السيد الوزير، في الثواني املعدودة اللي عندنا، وهو أنكم 
السيد الوزير تكلفوا بواحد الفئة عمرية اللي هي في وضعية جد هشة 
وهم الشباب أو املراهقين من 12 ل 18 عام، واللي هم معرضين لجميع 
أنواع االنحراف بشتى أنواعه، وهادوا اللي خصنا يمكن يكون لهم برنامج 
استعجالي باش نصونوا الكرامة ديالهم وباش ننقذوهم من الضياع، 

شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي2خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

أنا أظن أن هاد اإلشكالية ديال التشغيل، واإلشكالية ديال البطالة 
هي إشكالية مجتمعية أساسا، ال تعني الحكومة الحالية، هذا مشكل 
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بنيوي تعود أسبابه، نحن ال نحمل املسؤولية ال للحكومات السابقة 
وال للحكومة الحالية، هذا مشكل مجتمعنا ومجتمعات ديال العصر. 
املحترم، نحن ال  النائب  السيد  أنا متفق معك  اإلشكاليات عميقة، 
الفصل  بأن  كتعرف  موسمية.  طفيفة  الزيادة  واحد  هناك  أن  ننكر 
الثالث، le troisième trimestre دائما كيكون كينخفض فيه النشاط 
االقتصادي. في الفصل الثاني كان معدل البطالة 8,7 % جا الفصل 
الثالث ارتفع إلى 10,1 % مع كل التحفظات اللي يمكن نقدموها فيما 
يخص اإلحصائيات املتوفرة فيما يخص مجال يعني مشكل البطالة 
والتشغيل، ما كنضبطوهاش مزيان. املندوبية السامية للتخطيط وأنا 
أقدر العمل اللي كيقوموا بـه، ال يمكن ما�ضي إحصائيات مضبوطة، 

البطالة كاينة ظاهرة بنيوية...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، ونمر إلى 
آخر قطاع وهو قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني. والسؤال حول 
تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول التعمير للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخصغي4ي:

االقتصادي  للمجلس  جديدة  دراسة  املحترم،  الوزير  السيد 
في  االستثناء  قرارات  من  العديد  أن  إلى  والبيئي خلصت  واالجتماعي 
مجال التعمير ال تخضع للقانون، ال�ضيء الذي يجعلها سببا من أسباب 
الريع واالمتياز واالغتناء الفاحش. نتساءل معكم السيد الوزير املحترم، 
هل من منطق جديد لهاته القرارات يضمن تحقيق الجدوى ويضمن 

الشفافية ؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخإدريسخن2ون،خوزي2خلةتعمي4خوإعدلدخلةت4لبخلةوطني:

شك2لخلةسيدخلةمةئبخلملحت4م،

فعال املجلس االقتصادي واالجتماعي أعد تقريرا بناء على الطلب 
إلى بعض  التقرير كيشير  النواب، هاد  ليه رئيس مجلس  اللي قدموا 
املحلية،  الحكامة  اإلشكاليات ولكن هاته اإلشكاليات كيربطها فقط 
وبعض اإلجراءات اللي خصها تدار. الوزراة انكبت على هذا وقامت 

بالواجب، وما تبقى ستقوم به خالل السنة املقبلة إن شاء هللا 2016.

فيما يتعلق باإليجابيات هي كثيرة جدا، مكنت املغرب من أنه ينجز 
عدد هائل من املشاريع الكبرى في املجال السياحي وفي املجال الصناعي 
وفي مجال السكنى. كذلك هاد التقرير لم يقل ال نوقفوا هاد العمل 

باالستثناء وال نعلقوه، بل قال له فوائد كثيرة وكاين بعض اإلشكاليات 
نعالجها، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأدرلق:

شكرا السيد الوزير، نحن بدورنا ننوه بمضمون التقرير الصادر 
السيد  أشرتم  كما  والبيئي.  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن 
اتجاه  إلى  يذهب  لم  بنفسه  والتقرير  أمر ضروري  االستثناء  الوزير، 
إلغاء االستثناء، ولكن ذهب في اتجاه تحسين االستثناء وهذا هو طلبنا 
السيد الوزير. جميع الدوريات الصادرة منذ 1973 إلى 2010 تشوبها 
مجموعة من الثغرات، كنتمناو أن هاد السنة الختامية من الحكومة 
أن تصححها، حيث أنه تم الزحف بهذه القرارات ديال االستثناء على 
عدد كبير من األرا�ضي كانت مخصصة أصال ملنشئات ذات منفعة عامة.

أيضا السيد الوزير، %65 من املدن املغربية املساحات الخضراء 
فيها ال تتجاوز متر لكل مواطن، علما أن منظمة الصحة العاملية تحددها 
عشرة أمتار لكل مواطن. السيد الوزير، الدوريات كما قلت، تشوبها 
املشاريع  لتتبع  إجراء  أي  هناك  ليس  أولها  املالحظات  من  مجموعة 

املستفيدة من هذه املسطرة، نطلب أنه إن شاء هللا مستقبال تكون...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملهديخلةكنسو�سي:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

أنا عندي واحد السؤال للسيد الوزير، بغيت نسولوا حول واحد 
العهد تعهدنا به الوزير السابق السيد محمد العنصر حول فتح السنة 
الثالثة ملدرسة الهندسة املعمارية بمراكش هاد السنة، إلى أي حد غادي 

توفاو بهاد القضية السيد الوزير ؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخإدريسخن2ون،خوزي2خلةتعمي4خوإعدلدخلةت4لبخلةوطني:

نبدا من األخير، اإلجراء ديال املباراة لتعيين املديرين ديال 3 املدارس 
تم، وأننا إن شاء هللا غنحسموا فيه في األيام املقبلة. للمدارس ديال 
الهندسة املعمارية 3 ديال املدارس: في تطوان، في وجدة واوحدة في 
من  غيجيو  آخرين  و3   3 واملدير  تكون  غادي  املدرسة  إذن  مراكش. 
بعدهم، هما 6 في املجموع. دابا غادي يقراو حتى يساليو، واملدير غيتعين 
ديال املدرسة ديال الهندسة املعمارية القائمة بذاتها في مراكش إن شاء 

هللا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير والسؤال املوالي متعلق بسياسة التعمير بالعالم 
اإلتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي، 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلاحسينخلة2حويل:

شك2لخلةسيدةخلة2ئيسل،

السيد الوزير املحترم، قامت وزارتكم بيوم درا�ضي حول التعمير 
بالعالم القروي بمدينة الخميسات سنة 2013، كما وعد السيد الوزير 
القروي سوف تخرج  بالعالم  التعمير  تهم  التي  القوانين  بأنه  السابق 
إلى حيز الوجود في غضون 2014. لكن السيد الوزير لألسف الشديد، 
مازالت األمور على حالها، مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي 

والهجرة القروية إلى املدينة.

لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارتكم في مجال التعمير خاصة في العالم القروي؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخإدريسخن2ون،خوزي2خلةتعمي4خوإعدلدخلةت4لبخلةوطني:

فعال كاين هاد ال�ضيء اللي قلتي، كان يوم درا�ضي نواحي الخميسات 
الهائلة  لألعداد  تسجيالت  هناك  وكانت   ،2013 في  ما�ضي   2014
للمتدخلين في البرملان، سواء في مجلس النواب أو مجلس املستشارين، 
وهداك اإلجتماع اللي كان وقع، فيه رؤساء وفيه متدخلين في املجال. بناء 
على داك ال�ضيء كامل وبناء على التقييم ديال القانون اللي كنشتاغلوا 
به منذ التسعينات هو 90.12، تبين أن فعال هناك إشكاليات كبرى 

البد من تجاوزها، على اعتبار أن القانون اللي كنشتاغلوا به ال يميز بين 

العالم القروي وال العالم الحضري وال املجال ديال الواحات وال ديال 

السهول وال ديال الجبال.

أو مشروع مرسوم وقدمناه  اآلن شنوا درنا؟ درنا مقترح مرسوم 

للحكومة، وطلب من بعض الوزراء أنهم يعمقوا الدراسة فيه، والدراسة 

تمت وأنه في األسابيع املقبلة إن شاء هللا سيكون في املجلس الحكومي 

وسيمر إن شاء هللا، هذا في انتظار أنه في واحد الوقت معين كيخصنا 

نديروا قانون جديد مبني على أسس جديدة كيتعلق بالعالم القروي 

بوحدو، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا في إطار التعقيب السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخلاحسينخلة2حويل:

شكرا السيد الوزير على جوابكم. السيد الوزير، هناك مجموعة من 
الجماعات الترابية تتخبط وتعاني من هذه القوانين التي تعيق حصول 
قوانين  إخراج  الوزير يجب  السيد  لذا  البناء،  املواطنين على رخص 
التعمير التي تهم العالم القروي مع تبسيط املساطر. السيد الوزير، أنا 
نعطيك واحد املثال، بالنسبة للجماعة التي أتشرف برئاستها، اليوم 
بين يدينا حوالي 200 طلب رخصة اللي متوقفة، يعني 200 عائلة. باهلل 
عليك السيد الوزير، هاذ الناس اللي بغاو يعني يسّويو السكن ديالهم، 
يعيشو فواحد السكن الئق، كاين واحد املجموعة ديال املعيقات احنا 
طال االنتظار، يعني حتى األجوبة ديال هاذوك الناس راهم متبعينا، 
شنو الجواب ؟ أنا كنتمنى أنه يكون �ضي جواب شافي لذوك الناس السيد 
الوزير، ألنهم احنا عيينا بسوف سوف، واش الرئيس يعيطي رخصة 
يتحمل املسؤولية ويم�ضي للقضاء ؟ إال ما عطيناش رخصة يعني راه ما 

قمناش بالواجب.

السيد الوزير، هناك مجموعة ديال املشاكل، نعطيك على سبيل 
املثال املشاكل اللي تتعيشها مثال الجماعة. بالنسبة للمشاكل املتعلقة 

بتصميم التهيئة:

ألف  إلى  بها  املعمول   2500 من مساحة  التقليص  إمكانية  .•
للسكن املعا�ضي ببعض الدواوير، تفاديا النتشار البناء العشوائي؛

حذف املساحات الخضراء وبعض التجهيزات التي لم تحتمل  .•
البنايات القائمة مادام تصميم التهيئة انتهت الصالحية ديالو؛

السيد   .750 مساحة  في  واحد  سكن  من  ألكثر  الترخيص  .•
الوزير، كاين الناس اللي عندهم مساحة ديال 750 متر مربع وعند الحق 
التجئوا  الناس  راه  الوزير،  السيد  اليوم  في سكن وإسطبل،  رخصة 

الستعمال اإلسطبل إلى سكن، هذا هو ما يؤسف السيد الوزير.

تصميم  عن  الخارجة  بالدواوير  املتعلقة  للمشاكل  بالنسبة  أما 

التهيئة: إمكانية الترخيص للمستفيدين من األرا�ضي الجماعية املمنوحة 

من طرف..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخةعسل:

السيد الوزير، هاذ املشكل ديال العالم القروي بشكل قديم، ولكن 

كنتمناو من هللا -الحمد هللا أنت شاب ووزير شاب- تحل هاذ املشكل، 

ألن احنا بغينا الناس ديال املدينة يخرجو للعالم القروي. أنا كتبت لكم 

كرئيس باش نعملو جماعة قروية بدون صفيح والوزارة ما جاوبتنيش...
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخإدريسخن2ون،خوزي2خلةتعمي4خوإعدلدخلةت4لبخلةوطني:

هذاك اللي عندك في الجماعة ديالك حتى أنا عندي بحالك، عندي 

واحد العرام ديال الرخص ما قادرش نسنيها، ألن إيال سنيتها غادي 

نخرج على القانون، وغنتحاسب.

ما  اللي  القانون  بهاذ  تنخدمو  مازال  ألنه  إشكاليات،  عندنا  فعال 

كان  راه  قبل،  تيسرت  األمور  كانت  أنه  ولو  اآلن كنسرعو  صالحش، 

داز وخدامين. اآلن في األسابيع املقبلة، غادي يخرج هاذ املرسوم اللي 

إن شاء هللا هاذ  املأمورية، وسنتجاوز  كيسهل حقيقة كيسهل كثير 

اإلشكاليات، والوكاالت اللي عندكم كيتسناو حتى هما، كل�ضي كيتسنى 

يخرج هاذ ال�ضي، غادي يخرج وينطلق هاذ اإلطار.

بهم، كون توصلت  باملراسالت، وهللا ما توصلت  يتعلق  إما فيما 

بهم كون جاوبت، ما كاين حتى وحدة كتبقى بال جواب، من نهار جيت 

لتمة ما كاين حتى واحدة تتبقى بال جواب، وإال كاين �ضي إشكالية احنا 

موجودين، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا للسيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة. بهذا نكون 

قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونذكر بأنه 

على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  لجنة  ستعقد  مباشرة 
النصوص الجاهزة، رفعتخلاجلسل.خ



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملانصنص  

نحض2خلاجلسلخلا ةنسلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 27 محرم 1437ه )10 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: عشر دقائق ابتداء من الساعة الرابعة مساء والدقيقة 
الثامنة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  لألعمةل:  جدولخ
الجاهزة:

مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم  .•
01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.00.199 بتاريخ 15 صفر 1421 )19 ماي 2000( والظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 )16 أكتوبر 

1975( املتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة؛

مشروع قانون رقم 77.15 يق�ضي بمنع صنع األكياس من  .•
مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيم،خ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 

على مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  العالي الصادر  التعليم  بتنظيم  املتعلق 

1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( والظهير الشريف 

بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 )16 أكتوبر 

1975( املتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة؛

ثم مشروع قانون رقم 77.15 يق�ضي بمنع صنع األكياس من مادة 

البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

مشروع القانون األول رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 

01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي. الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم 

مشروع القانون.

لةسيدةخجميللخلملصليخلةوزي2ةخلملمتدبلخةدىخوزي2خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط2:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخلةمةئبةت،خلةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتقدم بين أيديكم بمشروع القانون رقم 45.15 القا�ضي 

العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 القانون  بتغيير وتتميم أحكام 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199بتاريخ 15 صفر 1421 

)19 ماي 2000( والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر 

الجامعات  بإحداث  املتعلق   )1975 أكتوبر   16(  1395 10 شوال  في 

وبسن أحكام خاصة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةمولب،خلةسيدلتخلةمةئبةت،

لقد تم إعادة تنظيم جامعة القرويين بمقت�ضى الظهير الشريف 

الذي صدر في 7 من رمضان 1436 املوافق ل )24 يونيو 2015( ووضعها 

تحت الرعاية السامية لجاللة امللك محمد السادس، ووصاية وزير 

األوقاف والشؤون اإلسالمية وجعلها مؤسسة علمية مرجعية في علوم 

قائمة  تحديد  تم  كما  اإلسالمية،  والحضارة  الفكر  تاريخ  وفي  الدين 

املؤسسات واملعاهد التابعة لهذه الجامعة.

وتبعا لذلك، اتخذ مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى استثناء 

هذه الجامعة من نطاق تطبيق أحكام القانون 01.00 املتعلق بتنظيم 

التعليم العالي، وكذا حذفها من الئحة الجامعات املحددة بمقت�ضى 

املتعلق   1975 أكتوبر   16 في  الصادر  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

بإحداث الجامعات.

وحرصا على السير العادي لنظام الدراسة باملؤسسات الجامعية التي 

لم تعد تابعة لجامعة القرويين والتي سيتم إلحاقها بمختلف الجامعات 

التابعة لنفوذها الترابي، يق�ضي مشروع هذا القانون بأن يستمر العمل 
بمختلف أسالك ومسالك التكوين املعتمدة، وباقي التكوينات األخرى 

التي يتم تلقينها باملؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين 

إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

أما بخصوص الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة التي تسلمها 
القانون  ينص مشروع هذا  أعاله،  إليها  املشار  الجامعية  املؤسسات 

على أن توقع من لدن رؤساء الجامعات التي ستلحق بها املؤسسات 

املذكورة، على أن تدخل هذه املقتضيات املتعلقة بنظام الدراسات 

حيز التنفيذ، ابتداء من الدخول الجامعي 2015-2016. شكرا السيد 

الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب.



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان8نص  

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، وزع التقرير؟ تم توزيع التقرير، إذن نمر إلى 

عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على نش2وعخلةقةنونخرقمخن .ن4خبتغيير 

وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 

ماي 2000( والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 

10 شوال 1395 )16 أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث الجامعات وبسن 

أحكام خاصة.

مشروع القانون رقم 77.15 يق�ضي بمنع صنع األكياس من مادة 

البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

لةسيدخنحمدخعبوخلةوزي2خلملمتدبخةدىخوزي2خلةصمةعلخولةتجةرةخ
ولالستثمةرخولالقتصةدخلة2قميخلملكلفخبةةتجةرةخلا ةرجيل:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

يسعدني ويشرفني أن أمثل أمام مجلسكم اليوم لتقديم مشروع 

البالستيكية  األكياس  صنع  بمنع  القا�ضي   77.15 رقم  القانون 

لجنة  مصادقة  بعد  واستعمالها،  وتسويقها  وتصديرها  واستيرادها 

القطاعات اإلنتاجية املوقرة باإلجماع على مواد ومضامين مشروع هذا 

القانون.

وإذ هي مناسبة أود أن أتوجه من خاللها ببالغ الشكر واالمتنان إلى 

السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء اللجنة على تفاعلهم اإليجابي 

والبناء، وإسهامهم وتعاونهم املثمر، وعلى جودة تدخالتهم التي مكنت 

من إغناء دراسة مشروع هذا القانون وإثراء مضامينه ومقتضياته.

القانون  هذا  مشروع  إعداد  أن  اإلطار،  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 

األكياس  هذه  استعمال  بخطورة  الجماعي  وعينا  من  انطالقا  جاء 

البالستيكية، وآثارها السلبية على صحة اإلنسان والحيوانات والنباتات، 

وانعكاساتها الخطيرة على املحيط البيئي واإليكولوجي الوطني، ال سيما 

وأن بالدنا تعرف انتشارا واسعا الستعمال هذه األكياس البالستيكية.

شاملة  بمقاربة  الحكومة  قامت  املعطيات  هذه  من  وانطالقا 

للموضوع من خالل فتح حوار واسع، شمل كل األطراف املتدخلة بما 

فيهم املستهلكين، املنتجين، والشركاء املؤسساتيين، فضال عن بعض 

القطاعات الحكومية ال سيما وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية 

واألمانة العامة للحكومة والوزارة املكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على 

نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية املتقدمة في هذا 

املجال.

وتتويجا لهذه املجهودات، تم إعداد مشروع هذا القانون املعروض 

على أنظار مجلسكم اليوم، والذي جاء بعدد من املقتضيات املهمة والتي 

ستكون دالالتها القوية في حماية اإلنسان والبيئة الوطنية بأبعادها 

املختلفة.

وفي هذا الصدد، فقد تضمن مشروع هذا القانون عدد من املحاور 

الرئيسية، حيث تم التطرق إلى تعريف األكياس البالستيكية املمنوعة 

مع تحديد األكياس املستثناة من املنع، كما تم التنصيص على عدد 

من العقوبات ملخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون حسب خطورة 

األفعال وحالة العود.

وفي نفس السياق، ومن أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون، 

ومراعاة عدد من مصالح املتدخلين االقتصاديين، تم التنصيص على 

 ،2016 يوليوز  فاتح  ابتداء من  التنفيذ  القانون يدخل حيز  أن هذا 

وهي فترة سنعمل خاللها إن شاء هللا على اتخاذ عدد من املبادرات 

التحسيسية، ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة 

لتحويل البالستيك يكون صديقا للبيئة، ويواكب تشريعات شركائنا 

الدوليين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

مرة أخرى أريد أن أجدد لكم الشكر على اهتمامكم بهذا املوضوع 

املبادرة  إنجاح هذه  أجل  والعميقة من  القوية  إرادتكم  الهام، وعلى 

التشريعية، التي سيكون لها أثر إيجابي على صورة بالدنا ومصالحها 

الحيوية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير؟ وزع التقرير.

 نمر اآلن إلى عملية التصويت:
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أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على نش2وعخقةنونخرقمخن .صصخيق�ضي بمنع 

صنع األكياس من مادة البالستيك، واستيرادها وتصديرها، وتسويقها، 

واستعمالها. شكرا لكم، رفعت الجلسة.
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نحض2خلاجلسلخلةسةدسلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الخميس 29 محرم 1437ه )12 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ساعتان وخمسة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الخامسة عشر.

جدولخلألعمةل: جلسة مخصصة ل:

تقديم تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية؛ .•

•. تدخالت الفرق واملجموعة النيابية في مناقشة الجزء األول 
من مشروع قانون املالية.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخلملجلس،خرئيسخلاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيم،خ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

افتتحت الجلسة.

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرع مجلس النواب ابتداء من هذا اليوم في دراسة مشروع قانون 
املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016، ونستمع في بداية هذه الجلسة 
إلى تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية حول مشروع قانون املالية، 
بعد ذلك سننتقل لالستماع إلى تدخالت الفرق واملجموعة النيابية في 

إطار املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية.

وقبل الشروع أخبر السيدات والسادة النواب أن هناك تغيير في 
البرنامج، نظرا ملجموعة من املعطيات، أن البث التلفزي سيتوقف على 
الساعة الواحدة زواال لبث األخبار، لهذا ستكون في الصباح مداخلتين، 
على  ونتوقف  االستقاللي،  والفريق  والتنمية  العدالة  فريق  مداخلة 
الرابعة،  الثالثة عوض  الساعة  على  نستأنف  ثم  الواحدة،  الساعة 
لتتدخل باقي الفرق. وفي الساعة السادسة والنصف سيتوقف البث، 
الفرق  لكن  السابعة،  الساعة  على  القدم  كرة  في  مقابلة  لبث  نظرا 
الفرق  مداخالت  ديال  البث  أنه  أساس  على  مداخالتها  في  ستستمر 
سيكون يوم غد الجمعة صباحا، سنحتفظ بحقهم في البث إلى غاية 
الجمعة صباحا، ولكن حنا غنكملو األشغال ديالنا بشكل عادي. إذن 
إيال اسمحتو بداية، التقرير وزع التقرير؟ توصلتو بالنسخ، أول مداخلة 
لفريق العدالة والتنمية، النائب املحترم السيد الرئيس ال�ضي محمد 

يتيم، قالك وزع التقرير أسيدي.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخيتيم:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لإلخوةخلةمولبخلملحت4نين،خولألخولتخلةمةئبةتخلملحت4نةت،

لةسيدلتخولةسةدةخلألط2،

لاحضورخلةك2يم،

أتشرف بأن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة مشروع 
قانون املالية، بمداخلة عامة على أن يتولى زميلي تناول باقي القضايا 
التي لم أتطرق إليها. ودون شك فإن أي مناقشة جادة وموضوعية لهذا 
املشروع، باإلضافة إلى ما تقتضيه من توقف عند املقتضيات املالية 
والضريبية التي يتضمنها هذا املشروع، واملستجدات والتي جاء بها فإنها 
ال تكتمل إال من خالل وضعه ضمن سياق عام، وأقصد السياق الوطني 
الدولية،  واملالية  االقتصادية  والظرفية  والدولي  الوطني  السيا�ضي 
وخاصة لدى شركائنا، كما أنها ال تكتمل إال من خالل وضعه في سياقه 
البرنامج  تنزيل  إلى  الهادفة  وتراكماته  الحكومي  العمل  ضمن سيرورة 
الحكومي، مع استحضار الصعوبات واإلكراهات التي صاحبت مسيرة 
اإلنجاز، والتوقف عند أهم املقتضيات التي جاء بها هذا املشروع وآثار 

تنزيلها على مجمل الوضع االقتصادي واالجتماعي لبالدنا.

مشروع  فإن  عنه،  تحدثنا  الذي  السياق  بهذا  يتعلق  فيما  أوال 
قانون املالية هذا يأتي في سياق إقليمي ودولي، تعرف فيه عدد من دول 
املنطقة اضطرابات وانتكاسات تكاد تعصف أو عصفت باستقرارها، 
بل ربما بوجودها، بعد أن كانت سباقة إلى حركات شعبية عارمة أدت 
ما  لكنها سرعان  السابقة،  السياسية  األوضاع  من  عدد  خلخلة  إلى 
انتكست لكي تكون ضحية لتناقضاتها الداخلية أو ضحية لعودة قوى 
استبدادية تحكمية قديمة في أشكال وصيغ جديدة. هو سياق يتأكد 
فيه مسار تحول ما سمي بالربيع العربي إلى خريف أتى على عدد من 
اآلمال الشعبية في االنتقال إلى أوضاع أكثر استقرارا من الناحية األمنية 

وأكثر توفيرا للكرامة والحرية والعدالة.

وفي املقابل يتكرس في بالدنا مسار إصالحي، هادئ، متعقل، يجمع 
بالدنا  أن  لدرجة  واالستقرار،  اإلصالح  مطلبي  بين  خالقة  بطريقة 
أصبحت تضرب مثال في النضج والتعقل السيا�ضي، وهو النضج الذي 
حال دون سقوط بالدنا في االستهواء الذي مارسته بعض النكسات التي 
تعرضت لها بعض تجارب االنتقال الديمقراطي في املنطقة العربية، 
وخروجها ساملة من بعض املطبات التي تعرضت لها التجربة الحكومية 
املتولدة عن انتخابات 25 نونبر 2011، على عكس ما كان يتمناه ويشتهيه 

البعض.
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يأتي مشروع قانون املالية في وقت تتزايد فيه التحديات في مجال تعزيز 
وتأكيد سيادة بالدنا على أقاليمه الجنوبية، واستمرار خصوم وحدتنا 
الترابية في معاكسة بالدنا في سيادتها على تلك األقاليم، وتفرغ جارتنا 
الجزائر لألسف لتلك املعاكسة، وتسخيرها إلمكاناتها املالية والبشرية 
وأجهزتها األمنية والدبلوماسية لكل ذلك، واستغالل بعض الحساسيات 
الحقوقية لبعض دول الشمال التي يقودها جهلها بالحقائق التاريخية 
والقانونية مللف الصحراء ومعطيات القانون الدولي للسقوط في شراك 
الدعاية االنفصالية، مما أدى إلى إنتاج مواقف سياسية ركبت عليها 
بعض املجموعات للضغط من أجل املساس بمصالحنا الوطنية، وهو 
ما يقت�ضي بعد التحية للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدبلوماسية 
الرسمية مقاربات جديدة قائمة على الحضور الفاعل رسميا ومدنيا، 
يقت�ضي دبلوماسية حزبية وبرملانية ومدنية، بمقاربة تقوم على التواصل 
التي  الدعاية  وفضح  وتطوراته،  امللف  بحقيقة  والتعريف  اليومي، 

يقودها الخصوم، عوض االكتفاء بدبلوماسية إطفاء الحرائق.

هي مناسبة أيضا كي نتقدم بالتحية للقوات املسلحة امللكية، وقوات 
الدرك امللكي وقوات األمن والقوات املساعدة، وأفراد الوقاية املدنية، 
وكل األجهزة األمنية الساهرة على حماية واستقرار أقاليمنا الجنوبية، 

وكل الفعاليات العاملة على تنميتها االقتصادية واالجتماعية.

في  املحتجزين  إخواننا  معاناة  نستحضر  كي  كذلك  مناسبة  هي 
أي  وقمع  الحصار،  الظالم،  الحصار  من  باملعاناة  واملعاناة  تندوف، 
سعي للمطالبة بالحقوق أو االعتراض على االنتهاكات التي يتعرضون 
لها، واملعاناة الناجمة عن املتاجرة في وضعهم الصعب، وفي تحويل 
املساعدات اإلنسانية املوجهة إليهم. كما هي مناسبة لكي نوجه دعوتنا 
للمنتظم الدولي لكي يتحمل مسؤوليته في حمل الجزائر على السماح 

بإجراء اإلحصاء للمحتجزين.

هي مناسبة كذلك لكي نستحضر معاناة الشعب الفلسطيني من 
الحصار الظالم، لكي نستحضر أيضا القمع اليومي الذي يتعرض له 
الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية، مناسبة كذلك 
لكي نستحضر االستهداف املتواصل للمقدسات، وعمليات االستهداف 
لبيت املقدس، ولتهويد القدس، ونحيي إخواننا الفلسطينيين الصامدين 
املرابطين على ثغور القدس واملرابطين ببيت املقدس وعلى أكنافها، 
الشعب  أداء  مواصلة  إلى  وندعو  والتضامن،  بالتحية  لهم  ونتوجه 
املغربي على مستوى هذا التضامن إلى رفع وتيرته، وكذلك إلى أن تتحمل 
الحكومة وأن تتحمل كل الجهات املعنية مسؤوليتها وتقوم بدورها في 
مساندة إخواننا الفلسطينيين، ودعم كفاحهم من أجل تحرير وبناء 
أشكال  لكل  رفضنا  نجدد  لكي  كذلك  مناسبة  هي  املستقلة،  دولتهم 
التطبيع غير املباشر حتى، وال نتكلم عن التطبيع املباشر ألن هذا التطبيع 
مرفوض، مدان بمقت�ضى التزاماتنا في إطار منظمة الجامعة العربية، هو 
مدان كذلك بحكم يعني التزامنا املبدئي بمساندة إخواننا الفلسطينيين، 
بعدم دعم من يقتلهم بمزيد من املدد املادي واالقتصادي، كما سبقتنا 

إلى ذلك لألسف الشديد عدد من، حتى من الدول األوربية التي ال تربطها 
التاريخ ورابطة  والعقيدة ورابطة  الدين  رابطة  الفلسطيني  بالشعب 
القضايا املشتركة. إذن نجدد هذا املوقف وندعو إلى مواصلة مواقف 
الشعب املغربي واضطالع املغرب بالدور الذي يليق به، وكان دائما يليق 

به، وتصدى له في كثير من األحيان.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

السياسية  اإلصالحات  مجاالت  في  بالدنا  رصيد  أن  نعتبر  إننا 
ومواصلة بناء دولة الحق والقانون، نعتبر أن هذا ال ينفصل عما أشرنا 
إليه من قضية دعم التماسك الداخلي، ودعم سيادتنا على صحرائنا، 
ونصرة كل القضايا العادلة التي نحن بصددها. نعتبر أن رصيد بالدنا في 
مجال اإلصالحات السياسية ومواصلة بناء دولة الحق والقانون ودولة 
املؤسسات وتعزيز التراكمات اإليجابية في مجال حقوق اإلنسان، إن كل 
هذا يؤهل بالدنا لكي تقوم بكل أدوارها التي ينبغي أن تكون في مستوى 

سمعتها، ورصيدها، وتاريخها السيا�ضي والحضاري.

إننا نسجل التراكم املتواصل الذي تحققه بالدنا في مجال تعزيز 
حقوق اإلنسان، سواء على املستوى التشريعي من خالل املصادقة على 
عدد مهم من اإلتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من دروب املعاملة القاسية أو املهينة، وكذلك البروتوكول االختياري 
امللحق بها، وحرص بالدنا على مواصلة انخراطها في هذه املنظومة، 
سيما  وال  االختيارية،  البروتوكوالت  باقي  إلى  واالنضمام  باملصادقة 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  للعهد  األول  االختياري  البروتوكول 
والسياسية، والبروتوكول االختياري التفاقية القضاء على كل أشكال 
التمييز ضد املرأة، والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من دروب العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة، باإلضافة إلى 
التوقيع على البروتوكول االختياري الثالث لالتفاقية املتعلقة بحقوق 
الطفل، إضافة إلى مراجعة العديد من القوانين ذات الصلة كالقانون 
املعنية  األممية  اآلليات  من  مجموعة  على  املغرب  وانفتاح  الجنائي، 
بحقوق اإلنسان والسير في استكمال متطلبات االنضمام إلى عضوية 
املحكمة الجنائية الدولية، أو على املستوى املؤسساتي بتعزيز الدور 
الذي يقوم به املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وخاصة بتأسيس وتفعيل 
الدور الذي تقوم به اللجن الجهوية في األقاليم الجنوبية املسترجعة، 
والدور الذي تقوم به املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان كآلية 
لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في 
مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وحمايتها 
والنهوض بها، والتنسيق الدائم مع مختلف الهيئات واآلليات األممية 
أو  املعاهدات  هيئات  أو  اإلنسان  حقوق  بمجلس  األمر  تعلق  سواء 

اإلجراءات الخاصة أو مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
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وفي هذا اإلطار، نحن مدعوون كما جاء في الخطاب امللكي في افتتاح 
هذه السنة التشريعية، لإلسراع بانتخاب أعضاء املحكمة الدستورية 
الذين يخول الدستور صالحية تعيينهم ملجل�ضي البرملان، حتى يتسنى 
كما قال جاللة امللك تنصيبهما أو تنصيبهم في أقرب اآلجال، وتفعيل 
الوطنية  والهيئة  املنافسة،  بمجلس  املتعلقة  القانونية  النصوص 
للنزاهة، وتحيين القوانين عدد آخر منها، وإقامة املؤسسات الجديدة 

التي أحدثها الدستور، وإلى غير ذلك..

وفي الوقت الذي نؤكد فيه أنه ال مجال للتشكيك في التقدم الكبير 
الذي عرفه توسيع وتوسع نطاق الحريات العامة، والحق في التجمع 
الخروقات من  استمرار عدد من  فإننا رغم ذلك نسجل  والتظاهر، 
حين آلخر، عدد حتى من انتهاكات من حين آلخر، لهذا ندعو إلى تفادي 
االستدراج أحيانا إلى بعض الفخاخ التي تنصب لنا في هذا املجال أو 
ردود الفعل الغير متناسبة مع بعض التصرفات الفردية أو السلوكات 
االستفزازية، تفاديا للتشويش على املكتسبات وتصديا لكل خرق في هذا 

املجال، ومحاسبة املسؤولين عنه والقائمين عليه.

كما ندعو املؤسسات الحقوقية الوطنية املعنية إلى التركيز، ندعو 
الحقوقية،  املعضالت  على  التركيز  إلى  املعنية  الحقوقية  املؤسسات 
ونطاق  مسؤوليتها  مجال  على  أيضا  والتركيز  األولوية،  ذات  حقيقية 
اختصاصها عوض جر املجتمع إلى نقاشات عقيمة حول قضايا من 
قبل اإلرث، ينبغي الرجوع فيها ألهل االختصاص واألهلية واملؤسسات 
ُسوِلخ ىخلة2َّ

َ
وُهخِإل ْوخَردُّ

َ
الدستورية ذات الصلة، وهنا أذكر بقوله تعالى ﴿َوة

ُهخِنْنُهْم﴾، كل حاجة عندها 
َ
ون
ُ
نِبط

َ
ِذيَنخَيْست

َّ
َعِلَمُهخلة

َ
ْن2ِخِنْنُهْمخة

َ ْ
وِليخلأل

ُ
ٰىخأ
َ
َوِإل

أهل االختصاص، وكل حاجة عندها أهل الفن اللي كيعرفو يتكلمو، 
ما�ضي كل �ضي غادي يجي يتكلم في كل �ضي، وما�ضي العطارة غادي يجيو 
يتكلموا في العمليات الجراحية املتقدمة، والتي تحتاج إلى تكنولوجية 
دقيقة. وهو النهج الذي صار عليه املغرب في تدبير قضايا خالفية مثل 
قضية اإلجهاض وتعديل النصوص ذات الصلة القانونية ذي الصلة، 
فكيف بقضايا وهي قضايا خالفية بطبيعة الحال، حتى على املستوى 
الفقهي فكيف بقضايا حسم فيها القرآن الكريم، وكيف بقضايا تمس 

مقتضيات دستورية أخرى لها صلة بمقومات البالد وثوابتها الوطنية.

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لقد خرجت التجربة الحكومية التي يقودها حزبنا بعد إعادة تشكيل 
األغلبية الحكومية الحالية، أكثر نضجا وأكثر قدرة على تدبير العمل 
التشاركي، وأكثر قدرة على تجاوز صعابه، وتفادي فخاخه -هاذي زدتها 
ما كايناش في النص- وتفادي فخاخه، وأكثر قدرة للتحرر من إكراهاته 
الحكومي  البرنامج  وتنزيل مقتضيات  إنجاز  إلى  أكثر  التوجه  أجل  من 
وأولوياته التي تم إعادة ترتيبها، مما أسهم في تحقيق عدد من اإلنجازات 
غير املسبوقة، والوصول إلى عدد من املحطات املفصلية ذات الصلة 

بتنزيل مقتضيات دستورية ذات أهمية قصوى.

ويعتبر الوصول إلى محطة إجراء االنتخابات الجماعية إنجازا كبيرا، 
كان الكثير يشكك في حدوثه، بل كان يعمل بكل ما أوتي من قوة لعرقلته 
والتشويش عليه، ما زال غنبقاو نديرو هاذ املصطلح ديال التشويش 
 4 ل  الجماعية  االنتخابات  ولقد شكلت  موجودا.  التشويش  دام  ما 
شتنبر محطة أساسية كرست استثنائية النموذج املغربي املؤسس على 
ثنائية اإلصالح في ظل االستقرار، وأكدت بما ال يدع وال يقبل شكا بأن 
املغرب قد قرر قرارا ال رجعة فيه أن يواصل مسار البناء الديمقراطي، 
ويتحمل تبعاته، وإرادة تصر على امل�ضي في مسار تصاعدي ال يخضع لكل 
عوامل الشد والجذب إلى الوراء أو املحاوالت التي تسعى لتقويم تطلعات 
الحريات  وتوطيد  الديمقراطي،  املسار  تعميق  نحو  املغربي  املجتمع 
الفردية والجماعية وتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية 

وتقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

في هذا الصدد، إذ نثمن نجاح بالدنا، نثمن نجاح بالدنا في هذا 
الستحقاق، الذي مكن من رسم مسار انتخاب جديد ببالدنا يمكن 

تلمسه من خالل عدة مؤشرات منها:

ارتفاع منسوب النزاهة في انتخابات 4 شتنبر 2015 رغم عدد  .-
من التجاوزات املرتبطة باستخدام املال الستمالة الناخبين، الذي يبقى 
السياسية  األحزاب  بمسؤولية  وأمرا مرتبطا  املطاف مسلكا  نهاية  في 

وتأطيرها ملرشحيها؛

اإلهتمام املتزايد بالعملية السياسية املتمثل في نسبة مشاركة  .-
مقبولة تعد بمزيد من اإلرتفاع، وهو اإلهتمام الذي ظهر بوضوح مع 
املرحلة السياسية الجديدة التي أعقبت اعتماد دستور 2011 وانتخابات 
نونبر من نفس السنة التي أفرزت حكومة السيد عبد اإلله بنكيران، 
ومتابعة الجمهور بشكل غير مسبوق للنقاش السيا�ضي العمومي داخل 
البرملان أو خارجه، وخاصة من خالل جلسة مساءلة رئيس الحكومة 

حول السياسة العامة؛

األخيرة  االنتخابات  شهدت  حيث  السيا�ضي  النقاش  حرارة  .-
ارتفاعا ملحوظا لحرارة هذا النقاش بين الفرقاء، مما يشهد على تحول 
في إدراك الناخب املغربي لقيمة صوته واستعماله بطريقة فعالة، يظهر 
املغربي، فظهر بشكل متزايد ما يسمى  في املشهد  ذلك بشكل متزايد 

بمفهوم التصويت العقابي.

وفي هذا الصدد، لقد اتضح مما ال يقبل شكا أو تشكيكا أو نزاعا أنه 
إن كان ينبغي اعتبار تصويت يوم 4 شتنبر يتضمن تصويتا عقابيا فإنه 
لم يكن تصويتا عقابيا للحكومة ولألحزاب املشكلة ألغلبيتها، أو للحزب 
الذي يقود الحكومة وهو حزب العدالة والتنمية، بل إنه كان تصويتا 
عقابيا ضد التحكم، حيث إنه على الرغم من كل محاولة للتشويش 
قيادات  بعض  مارستها  التي  املواطنين  إرادة  على  وااللتفاف  واالبتزاز 
التحكم وعلى اختياراتهم، إال أننا نشهد وسنستمر في استخدام مصطلح 
قوى التحكم إلى أن يزول التحكم وتختفي آثاره، إال أننا شهدنا تناميا 
في درجة الوعي السيا�ضي لدى املواطن ومعاقبته لعدد كبير ممن دبروا 

الشأن املحلي.
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ومما يدل على تزايد أهمية إدراك املواطنين لقيمة التصويت من 
الناحية السياسية، هو متابعة عملية التحالفات واستنكار التحالفات 
التي تمت في االتجاه املعاكس إلرادة املواطنين، وهذا مؤشر إيجابي، 
بغض النظر عن الدخول في التفاصيل والحيثيات وهذا إلى آخره... مما 
أدى إلى إدخال مرشحين، هذا التصويت إذن استنكارها للتحالفات التي 
تمت خارج أو في االتجاه املعاكس إلرادة املواطنين، مما أدى إلى إدخال 
مرشحين ووجوه تم إخراجها من الباب كي تعود من نافذة مترعة بسبب 
ثغرات النظام االنتخابي التي آن األوان على سدها بطريقة نهائية، مما 
املسيئة  العوامل  بعض  االنتخابية ملحاصرة  القوانين  يفرض إصالح 

للعملية االنتخابية.

ثم هناك عقلنة التحالفات، فألول مرة هناك محاولة جدية قد ال 
تكون نجحت %100، هناك محاولة جدية لعقلنة التحالفات الحزبية 
قبل تشكيل مجالس الجماعات ومجالس الجهات ومجالس العماالت 
واألقاليم، بناء على منطق سيا�ضي وواضح مؤطر ببيانات صادرة عن 
أحزاب التحالف الحكومي، رغم اصطدام هذا التوجه، نحو العقلنة 
أحيانا ببعض الصعوبات املفهومة الناتجة عن مقاومة مفهومة أيضا 
للثقافة السياسية أو لثقافة سياسية مترسخة منذ عقود، فضال عن 
الحصيلة  فإن  املجمل  في  لكن  التحكمية،  النزوعات  استمرار بعض 

كانت إيجابية رغم عدد من االستثناءات.

ويمكن أن نقول دون تردد، إن انتخابات 4 شتنبر 2015 تؤكد أن 
املغرب يتجه بخطى واثقة نحو انتخابات ممأسسة برهانات سياسية 
حقيقية، تضعف بشكل واضح أطروحة االنتخابات بدون ديمقراطية 
التي كان كثيرا ما أطرت النقاش العمومي في مراحل سابقة. وهنا وجب 
أن نسجل للحكومة نجاحها في تدبير هذا االستحقاقات، إن على املستوى 
اإلشراف السيا�ضي من قبل رئيس الحكومة أو من جهة التدبير التنظيمي 
املعنية، وهي إشارة، هذه إشارة..  الحكومية  القطاعات  من مختلف 
الحكومة كنتكلم على الحكومة اللي تتهم الحكومة، وهي إشارة إيجابية في 
اتجاه مفهوم املسؤولية السياسية للحكومة ورئاستها، يتعين السير بها 
إلى أق�ضى مداها، يتعين السير بها إلى أق�ضى مداها إلعطاء أحسن تأويل 
ديمقراطي لدستور 2011، عوض السير في االتجاه املعاكس أو إعطاء 
رسائل توحي بعودة نمط من التدبير، قرر املغرب من خالل الدستور 
تكون  لن  التي  اإلشارات  وهي  املا�ضي،  من  جزءا  يجعله  أن  الجديد 
نتيجة هذه اإلشارة السلبية لن تكون نتيجتها على املدى القريب على 
املستوى السيا�ضي ونحن ال ندخل في التفاصيل وفي الفاصلة والنقطة 
وفي هذه املادة أو تلك، وهذه اإلشارات لن تكون نتيجتها إال التشكيك في 
جدوى التمثيل السيا�ضي واملشاركة السياسية، وإضعاف دور األحزاب 
وإضعاف املؤسسات في أبعادها التشريعية وأبعادها التنفيذية، أكبر 
خطأ يمكن أن يرجع بنا إلى ما قبل 11 أو ما قبل الربيع العربي هو أن 
نضعف من جديد املؤسسات التنفيذية أو نضعف املؤسسة التشريعية 
أو نضعف حتى املؤسسة القضائية بأساليب مختلفة الكل يعرفها، 

ونحن متيقنون أن بالدنا هي في واحد املرحلة، في واحد املناخ لن يقبل 
هذا ولن يستمر هذا.

وإننا إذ نثمن حرص الحكومة على تحصين العملية االنتخابية من 
كل مظاهر الفساد االنتخابي، وتحصين اإلرادة الحرة للناخبين من كافة 
املؤثرات، خاصة منها املالية وضرورة اتخاذ كل اإلجراءات التي تضمن 
نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، فإننا في العدالة والتنمية نتحفظ 
ونرفض عملية التشهير التي تمت في حق عدد من املستشارين من خالل 
البالغ الذي أصدرته اللجنة الحكومية لتتبع االنتخابات، والتي شملت 
26 شخصا إلى غير ذلك ممن نعرفهم. ولكننا أيضا إننا نجد في املقابل 
أيضا على واجب احترام شروط املحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا 
احترام قرينة البراءة التي خرقها البالغ الصادر عن اللجنة املذكورة إلى 

أن يثبت العكس.

وفي هذا الصدد، فإننا في العدالة والتنمية نؤكد أنه ينبغي أن تكون 
االستحقاقات االنتخابية التشريعية حاسمة وراسمة ملستقبل يقطع 
فيه كما قلنا مع تغول الفساد والتحكم، وأن تترجم الرسائل السياسة 
التي تمخضت عن نتائج انتخابات أكتوبر 2015، وما تالها من تحالفات 
على مستوى مجالس الجماعات والجهات وعلى مستوى رئاسة مجلس 
املستشارين، أن تترجم وأن تلتقط تلك الرسائل، ألن هناك كثير من 
الناس الذين أدركوا أنه ال مستقبل للتحكم وال مستقبل مع التحكم 
إليها. ينبغي أن تكون سنة  وال مستقبل لعودة األساليب التي أشرت 
استخالص الدروس والنتائج من هذه االنتخابات وتداعياتها، خاصة 
وقد تبين أن التناقض الحقيقي اليوم ليس هو التناقض بين األغلبية 
واملعارضة أو بين الحداثة والتقليد، كما يحاول البعض أن يوحي، وأين 
املنبثقة  الوطنية  القوى  بين  تناقض  إنه  بل  التقليد،  وأين  الحداثة 
من رحم الشعب والتي تسعى إلى تحقيق االنتقال الديمقراطي، وهذه 
موجودة ورجالها موجودون ومبثوثون في كل األحزاب السياسية، أنا 
عندي قناعتي. بين القوى من رحم وبين التحكم والنفوذ الذي تبين أنه 
يشتغل لحسابه الخاص، وبأساليب تسعى إلى رد عقارب الساعة وأن 

ماكينته وآليته ال تستثني قريبا أو بعيدا أو حليفا أو مخالفا سياسيا.

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

فيما يتعلق بمشروع قانون املالية 2016، إننا نعتقد ونقدر أن هاذ 
املشروع جاء لكي يكرس الحصيلة املشرفة لألداء الحكومي، ويواصل 
من  الصدد  هذا  وفي  املختلفة.  وإجراءاته  الحكومي  البرنامج  تنزيل 

املناسب أن نستحضر فقط بعض املعالم الكبرى لهذه الحصيلة:

أوال على مستوى بناء املؤسسات الدستورية والرصيد التشريعي: 
كانت الحصيلة في هذه املرحلة حصيلة إيجابية ومشرفة يحق للحكومة 
ولألغلبية وللبرملان ألنه مساهم فيها أن يفتخروا بها، حيث تمثل ضعف 
مجمل  إعداد  تم  حيث  السابقة،  الوالية  في  التشريعية  الحصيلة 
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القوانين التنظيمية من قبل الحكومة، بقي منها بعض القوانين لدى 
في  للحكومة، وستتم إحالتها قريبا، ويبقى علينا نحن  العامة  األمانة 
املؤسسة التشريعية العمل على تسريع وتجويد املنتوج التشريعي، كي 
نكون في املوعد على مستوى اآلجل الدستوري إلصدارها، كما ننتظر 
بطبيعة الحال إحالة وإعداد عدد من القوانين املهمة األخرى التي هي 

في جدول األعمال؛

الكبرى لإلصالح: جاء مشروع قانون  ثانيا على مستوى األوراش 
املالية كي يثمن ويتمم عددا من األوراش اإلصالحية الكبرى، ويفتح 
عدد آخر، ومن أهم تلك األوراش على سبيل املثال ال على سبيل الحصر 
ورش إصالح القضاء، وهو الورش الذي يشهد تقدما داال سواء من 
خالل إعداد خارطة الطريق مليثاق إصالح املنظومة القضائية أو من 
خالل إخراج قوانين تنظيمية مهيكلة من أجل تفعيل املجلس األعلى 
للسلطة القضائية، وتكريس مبدأ استقاللية القضاء، وتخليق منظومة 
العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وهو ما تحقق 
مؤخرا من خالل إقرار مجلسنا في جلسة عمومية في األسبوع املا�ضي 

للقانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للقضاة؛

ورش الجهوية املوسعة: تم تنظيم االنتخابات الجماعية والجهوية، 
والتزمت الحكومة باألجندة الزمنية التي أعلنت عنها من أجل ذلك في 
الوقت كما قلنا الذي شككت فيه جهات في هذا األمر، كما عملت 
على ضمان نزاهتها ووفرت الشروط لنجاحها وانخراط املواطنين فيها، 
وتوسع نسبة املشاركة فيها بنسبة مشاركة مقدرة قاربت 54 %، وارتفاع 
مقدر في لوائح الناخبين وإلى غير ذلك من املؤشرات التي ال حاجة لإلطالة 

فيها؛

أيضا املنظومة الجديدة للتعيينات: حيث تم اإلعالن عن حوالي 
11 % منهم نساء، ثم إحداث نقلة نوعية على مستوى  600 تعيين 
آن  أو  ربما  األوان  آن  نقول  األوان  آن  منظومة  وهي  التعيينات  هذه 
األوان لتقييمها تقييما يمكن من إفراز أجود العناصر لتشغل مناصب 
وربط  الشفافية  مطلب  مع  الفعالية  يضمن  وبشكل  مسؤولية، 

املسؤولية باملحاسبة؛

مستوى  على  املبذول  املجهود  من خالل  الفساد:  مكافحة  ورش 
حاالت  وارتفاع  الخدمات،  ومنظومة  العمومية،  الصفقات  منظومة 
إحالة مللفات املجلس األعلى للحسابات على القضاء، وقضايا الرشوة 
وتحسن مناخ األعمال وهو ورش ينبغي أن يتواصل من خالل استراتيجية 

متكاملة وتدابير استباقية وقانونية ومسطرية وزجرية؛

ثم على املستوى االقتصادي: جاءت هذه الحكومة في مرحلة اتسمت 
بمسار االنحدار يهدد بفقدان السيادة الوطنية على القرار االقتصادي، 
هذا النزيف كان واضحا في عجز ميزان األداءات الذي وصل نسبة 9 
% وعجز امليزانية العامة الذي بلغ 7.7 ومعدل البطالة الذي بلغ 8.7 
وإلى غير ذلك من األرقام التي ال حاجة لكي أطيل فيها. لقد اعتمدت 

الحكومة وتحملت مسؤوليتها في استعادة عافية املالية العمومية، حيث 
اعتمدت سياسة إرادية جريئة لتحقيق التوازنات املاكرو-اقتصادية، 
سياسة مهمة حسنت من مستوى املوازنة العامة عموما، لكن املغرب.. 
ثم ما يتعلق كذلك.. وهي السياسة التي أفضت إلى عدد من النتائج 
اإليجابية التي كما قلت تنطق بها عدد من األرقام واملعطيات واملؤشرات 

االقتصادية التي ربما قد يشير إليها زميلي في التدخل املوالي؛

وعلى املستوى االجتماعي: كانت الحصيلة الحكومية حصيلة دالة 
على املستوى االجتماعي، وهنا يمكن فقط اإلشارة إلى الجهد الكبير 
والجهد التأسي�ضي في عدد من القطاعات مثل التعليم والسكن، وتعميم 
املنح، وتطوير عدد من اإلجراءات املرتبطة بالحماية االجتماعية، ومجال 
على  والتعويض  الشغل،  فقدان  والتعويض عن  الصحية،  التغطية 
حوادث الشغل، إلى غير ذلك من اإلجراءات... فضال عن تفعيل صندوق 
التكافل العائلي، وبالتالي فإن الحكومة باختصار تمكنت في هذا املجال 
من إطالق ورش العدالة االجتماعية وسياسة الحماية االجتماعية عبر 

سلسلة كما قلت من اإلجراءات الدالة حسب الفئات املستهدفة.

إننا فعال أمام حصيلة إيجابية في تنزيل البرنامج الحكومي، وهو ما 
تشهد به من جهة اإلشادة املتزايدة بالنموذج املغربي، والثقة املتزايدة 
فيه كبلد استقرار وتنمية يسير في مسار البناء الديمقراطي واإلصالح 
السيا�ضي، ويتأهل بجد لدخول مصاف البلدان الحديثة والصاعدة، 
كما تشير إلى ذلك عدد من املؤشرات التي وردت في عدد من التقارير 
والتصنيفات الدولية، فمثال أشير إلى أن املغرب جاء أوال على صعيد دول 
شمال إفريقيا فيما يخص التنافسية االقتصادية، وبوئ بلدنا بمراتب 
متقدمة فيما يتعلق بعدد من الترتيبات وعدد من اإلنجازات، خاصة 
كما قلت فيما يتعلق مؤشر التنافسية تمت اإلشارة إليه، أيضا يمكن 
أن أشير إلى مؤشر الولوج إلى تكنولوجية املعلومات، يمكن كذلك أن 
أشير إلى مؤشر مناخ األعمال وفي تقرير Doing Business إلى غير ذلك 
 FDI intelligence من التصنيفات، ومنها مثال أشير إلى تصنيف مؤسسة
الخارجية  اإلستثمارات  جلب  في  إفريقيا  جنوب  بعد  ثانيا  للمغرب 
املباشرة، مما يدل كما قلت على الثقة املتزايدة في مناخ األعمال، كما 
احتل الرتبة الثالثة إفريقيا والسادسة عربيا، وكأفضل بلد في شمال 
إفريقيا حسب التصنيف املنتدى االقتصادي العالمي، وهو ما يعكس 
وجاهة االختيارات السياسية التي قام بها املغرب خالل هذه املرحلة 

ووجاهة االختيارات الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها.

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسةدةخلةمولب،خلةسيدلتخلةمةئبةت،

لةسيدخلة2ئيس،

ينبغي  التي  التحديات  من  مجموعة  هناك  أن  تبقى  ذلك،  قبل 
يعني رفعها، ومواصلة العمل عليها في ما يستقبل، إننا بعد أن أشرنا 
إلى املكتسبات التي تحققت والتي يسعى هذا قانون املالية إلى رفعها، 
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سواء على مستوى.. تبقى التحديات كما قلت التحدي ديال استكمال 
إحالة وإصدار مشاريع القوانين التنظيمية في وقتها وهذا تحدي حقيقي 
ويتطلب تكثيف الجهد وتكثيف العمل، وأنا أعتقد دون شك فإن األمر 
التنفيذية  السلطة  بين  التعاون  تقت�ضي  مشتركة  بمسؤولية  يتعلق 
والسلطة التشريعية في إطار من التوازن والتكامل بين مجلس النواب 
ومجلس املستشارين، مع مراعاة جودة املنتوج التشريعي وبما يقتضيه 
كذلك من إعمال مواصلة إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية، 
وما يقت�ضي أيضا بعد ذلك من تحضير املراسيم التطبيقية ذات الصلة 

بتنزيلها.

الدستورية  باستكمال إحداث املؤسسات  املتعلق  التحدي اآلخر 
ويتعلق األمر كما قلت باملؤسسات الجديدة التي ستحدث ألول مرة 
ببعض  األمر  تعلق  أو  الجديد،  الدستور  ملقتضيات  طبقا  املغرب  في 
املؤسسات التي كانت موجودة وتمت دسترتها ألول مرة وبعضها اآلخر 
مرتبط بقوانين ما زالت في مسطرة املصادقة التشريعية داخل املؤسسة 

البرملانية إلى غير ذلك...

تحدي ربح الرهان كذلك إلعداد وتنظيم االنتخابات واالستحقاقات 
التشريعية القادمة بشكل يستجيب كما قلنا لتطلعات املجتمع املغربي 
على  الحر  التصويت  خالل  من  عنها  عبر  التي  إرادته  تتجسد  أن  في 
من  الدروس  قلت  كما  واستخالص  واالختيارات  املؤسسات  مستوى 
انتخابات 4 شتنبر، بما يطرحه ذلك من تحدي ضمان اإلعداد الجيد 
لهذه االنتخابات ومواصلة املكتسبات التي تحققت خالل االنتخابات 

الجماعية.

الجهوية  لورش  الفعلي  والتنزيل  الفعلي  اإلطالق  تحد  هناك  ثم 
مشروع  لتنزيل  يسعى   ،2016 املالية  قانون  مشروع  إن  املوسعة، 
الجهوية املوسعة، من خالل توفير املوارد املالية للجهات باعتبارها أمرا 
القوانين  على ضوء  الجديدة  اختصاصاتها  لتفعيل  لتفعيلها،  حيويا 

التنظيمية للجماعات الترابية.

إن مشروع قانون املالية 2016، ينظم عددا من الصناديق ذات 
الصلة التي ال حاجة إلى التفصيل فيها، ثم هناك بطبيعة الحال ضرورة 
أيضا  هناك  للمالية،  التنظيمي  القانون  مقتضيات  تنزيل  مواصلة 
مواصلة إصالح صندوق املقاصة -هكذا قال بعض العرب-، ومواصلة 
مشروع  بها  جاء  التي  اإلجراءات  إلى  فبالرجوع  نفقاته.  في  التحكم 
قانون املالية لسنة 2016، نجد أنها تسعى لتجسيد التزامات البرنامج 
الحكومي وتعزيز املكتسبات التي تحققت خالل السنوات األربع من عمر 
الوالية الحكومية، ولذلك نقول إن هذا القانون هو يعني قانون التزامي 
مواصلة  من  املؤسسات  إلصالح  واستكماله  اإلصالحات  بمواصلة 
مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو-اقتصادية، وتنزيل كما 
قلت اإلصالحات املرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية، وأيضا من عزم 
على إصالح أنظمة التقاعد وهذه نقطة ال بد أن نتوقف عندها قليال، 
نظرا ملا يشكله إصالحها من أهمية قصوى في تأمين ديمومتها وتأمين 

حق األجيال في تقاعد كريم، في إطار من التضامن بين األجيال، وبالنظر 
إذ أن املحافظة  اقتصادية،  يمثله هذا اإلصالح من أهمية  ملا  أيضا 
على احتياطي معقول لهذه الصناديق هو محافظة على أرصدة مالية 
هامة في الدورة االقتصادية، بما لذلك من آثار إيجابية على التنمية 
االقتصادية، فضال عما له من آثار إيجابية على ديمومة هذه األنظمة 
واستمرارها في االضطالع بأدوارها في مجال الحماية االجتماعية التي 

تتزايد الحاجة إليها.

وفيما يتعلق بإصالح هذا النظام، فإننا ندعو إلى اعتماد مقاربة 
شاملة ومتدرجة وتشاركية مع املحافظة.. إننا ندعو إلى اعتماد مقاربة 
شاملة متدرجة وتشاركية مع العمل على املحافظة على أكبر قدر من 
وإبداع  املعيارية  اإلصالحات  أمكن  ما  وتخفيف  املكتسبة،  الحقوق 
الحلول التي تمكن من جعل املشروع مشروعا ينخرط فيه الجميع، وهو 
ما يقت�ضي فتح حوار عمومي الحوار االجتماعي مزيان، ولكن خاص حتى 
الحوار العمومي، كاين الحوار االجتماعي وهو مع الهيئات والنقابات، 
 de quoi il s’agit ولكن الحوار حتى مع املجتمع خاص املجتمع يفهم
كما يقال، ألن بعض املرات تنبقاو كنذكرو غير بعضياتنا، واملجتمع ما 
كاينش وما عارفش شنو تيوقع وكاين اللي قالو ليه راه بدا االقتطاع راه 
تمدد السن فخاص الحكومة ينبغي للحكومة أن تتكلم مع النقابات، 
ولكن ينبغي كذلك أن تتكلم مع املجتمع، وهو ما يقت�ضي فتح حوار 
املعنيين  كل  مع  تواصلي  جهد  وبذل  اإلصالح،  لهذا  مواكب  عمومي 

به، من منطلق املسؤولية الوطنية املشتركة في مثل هاته اإلصالحات 

الهيكلية، وتجنب املقاربات األحادية أو املقاربات املبنية على املزايدات، 

وعلى تعويم املشكل والتهرب من مسؤولية مواجهته.

فيما يتعلق بإصالح صندوق املقاصة، إذ نثمن كل ما تحقق وال 

ندخل في تفاصيله، فإننا ندعو إلى الحاجة ملواصلة ورش هذا اإلصالح، 

سياساتها  توسع  أن  عليها  وجب  تواصل..  أن  الحكومة  على  ويتعين 

على  املجال  هذا  في  الحاصل  العجز  لسد  االستثمارية،  االجتماعية 

مستويات متعددة وفق منظور شمولي يتجاوز مقتضيات التحكم في 

املوازنات املالية والتحكم أو يجمع عفوا يجمع بين مقتضيات التحكم 

أن  ونعتقد  االجتماعية،  التوازنات  في  والتحكم  املالية  التوازنات  في 

املحافظة واالستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطن املغربي وللفئات 

الضعيفة هذا أمر أسا�ضي وضروري وينبغي أن يواكب كل اإلجراءات 

املتخذة والضرورية في مجال إصالح صندوق املقاصة.

ال بد كذلك أن نشير إلى عدد من اإلجراءات األخرى ذات الطبيعة 

االجتماعية التي جاءت في القانون املالي مثل إحداث حوالي 26 ألف 

منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضال عن مناصب الشغل التي 

ستحدث عبر االستثمار العمومي املقدر ب 169 مليار درهم، على اعتبار 

على  الشغل  ملناصب  إحداث  من  االستثمارات  هذه  عن  سينتج  ما 

مستوى القطاع الخاص.
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ال بد كذلك أن نشير ونثمن اإلجراءات املرتبطة بدعم املقاولة وتحفيز 
االستثمار وخاصة ما يتعلق بتنزيل املخطط الصناعي ودعم املقاوالت 
األفضلية  نظام  وإرساء  األداءات  آجال  واملتوسطة وتسريع  الصغيرة 
الصفقات  من   %  20 حصة  وتفعيل  املغربية  للمقاوالت  الوطنية 
العمومية للمقاولة الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة إلى مراجعة الضريبة 
على أرباح الشركات فيما يتعلق بالشركات التي.. في ما يتعلق كما قلت 

بمراجعة األرباح على الشركات.

البد كذلك أن نثمن ونقف عند اإلجراءات االجتماعية التي وردت 
في القانون والتي تتجه وينبغي أن نتجه في مزيد من توسيعها في إطار 
واملجالية،  االجتماعية  الفوارق  تقليص  في  املتمثل  الحكومي  التوجه 
ودعم التماسك االجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم وتنزيل املشروع 
مغربي  مليون   12 لحوالي  واملتعلق  القروي  بالعالم  املتعلق  الوطني 
موزعين على حوالي 24 ألف و290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 
20 ألف و800 مشروع بغالف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على 7 
سنوات على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهربة، ونقولها لكم 
إننا في فريق العدالة سنتابع هذا املشروع رقابة وسنتابعه درهما درهما، 
وقرية قرية، ودوارا دوارا، وخيمة خيمة، لكي نتأكد من وصوله إلى إلى إلى 
مستحقيه. ال بد كذلك نثمن وندعو إلى مواصلة الجهد املبذول من أجل 

دعم التماسك االجتماعي، وال أريد أن أدخل في التفاصيل.

وأختم ببعض املالحظات على أساس أن بعض التفاصيل سيعود 
املقتضيات  إجماال  نثمن  إذ  إننا  املالحظات،  ببعض  أختم  زميلي  إلى 
التي جاء بها مشروع القانون من الالزم أن نختم مداخلتنا هذه ببعض 

املالحظات االستدراكية والتساؤالت:

املاكرو- التوازنات  استعادة  بسياسة  تتعلق  األولى:  املالحظة 
اقتصادية التي سطرت في البرنامج الحكومي والتي حققت فيها الحكومة 
إنجازات تشهد بها كافة املؤشرات، بجميع حيثياتها، لكن الرهان يبقى 
هو تحصين هذه السياسة، وتعزيزها واستدامتها بشكل يضمن ربطها 
أكثر بالقيادة السياسية للحكومة، والبرنامج الحكومي، ولوضع اآلليات 
تراجعات  قبيل  من  ظرفية  بعوامل  وليس  الستمرارها،  املؤسساتية 
نفقات املقاصة أو تراجع الفاتورات الطاقية، وأنا ال أقول وفريقنا ال 
يقول بأن هذه التوازنات إنما جاءت بفضل األمطار والحمد هلل على 
األمطار ونحن نريد مزيدا من األمطار، وال نقول إنها جاءت فقط بتراجع 
الفاتورات الطاقية ألن تراجع الفاتورات الطاقية حدث بالنسبة لجميع 
بلدان العالم، وهناك بلدان أمطر من املغرب، ولكنها لم تستطع أن 
تحقق ما حققه املغرب بما أنه في جانب كبير إنما هو مرجوع للحكامة 

السياسية وللتدبير الحكومي؛

املالحظة الثانية: ترتبط بفعالية االستثمارات العمومية، وهو أمر 
البرنامج  في  جاءت  التي  واملؤسسات  القوانين  من  بمجموعة  مرتبط 
الحكومي والتي تم تنزيلها، ومرتبط كذلك بتطوير وإنعاش اإلقتصاد 
في  العمومي  االستثمار  في  الدولة  مجهود  على  واملحافظة  الوطني 

االئتمان،  مؤسسات  العمومية،  الصفقات  العمومية،  الصفقات 
شراكة قطاع عام-خاص، اإلجراءات التي اتخذت، القطب املالي الدار 
البيضاء، مجلس املنافسة، تحصين مناخ األعمال وهي كل اإلجراءات 
املهمة لفائدة املقاولة، وقد جاء هذا القانون املالي لهذه السنة من أجل 
استكمال هذه الترسانة من اإلصالحات القانونية، لكن سؤال اإلصالح 
بمنطق  التنزيل  ينتظر  زال  ما  زال معلقا، وهذا اإلصالح  ما  الضريبي 

شمولي، وليس تجزيئي؛

املالحظة الثالثة: ترتبط بإحدى نقط الضعف الجوهرية املتمثلة في 
إصالح النظام العقاري وهو واحد من املداخل األساسية لالستثمار، هو 
إصالح ينبغي أن يضمن ويوفر هذا الشرط الضروري كما قلنا لتطوير 

االقتصاد الوطني؛

الوطني  لالقتصاد  دائم  تمويل  بضمان  ترتبط  الرابعة:  املالحظة 
حيث يعتبر دور الدولة في تمويل االقتصاد محوريا ارتباطا بدورها في 
التنمية، خاصة وأن هامش الدولة في تمويل االقتصاد أصبح له تأثير 
أسعار  على  الضغط  الخاص من خالل  القطاع  تمويل  على شروط 
الفائدة. ففي الوقت الذي راهن فيه املغرب على استمرارية األوراش 
الكبرى لالستثمار عرف معدل االدخار منحا تنازليا خاصة أمام تفاقم 
اللجوء  يبرر  ما  وهو  اإلستثمار،  معدل  وتراجع  التمويل  حاجيات 
املتواصل للسوق الدولية من أجل التخفيف من حدة تراجع االدخار 
الداخلي، تمويل النمو، بحيث سجلت مديونية الخزينة ارتفاعا بمعدل 
سنوي بلغ 3.9 نقطة ما بين 2009 و2014 إال أن هاذ الهامش أصبح 
ضيقا لالستمرار في هذا املنحى. كما أن نهج البنوك التشاركية لسياسة 
جد حذرة اتجاه املقاوالت، باعتماد ضمانات إضافية لتمويل املشاريع، 
وفرض مكافأة مرتفعة للمخاطر، وارتفاع كلفة املوارد إثر تراجع وتيرة 
تطور الودائع ساهم في تباطؤ توزيع القروض البنكية ابتداء من سنة 
2009 حيث لم تتجاوز ما بين 2013 و2014 نسبة 3 باملقارنة ب 16 % 
خالل السنوات األولى لبداية األلفية األمر الذي ساهم في ضعف تمويل 

االقتصاد الوطني؛

الوطني،  االقتصاد  مناعة  بتحصين  تتعلق  الخامسة:  املالحظة 
خاصة أن هذا في ظل ضعف استمرار ضعف معدالت النمو بمنطقة 
اليورو الشريك االقتصادي، وبالتالي ال بد من العمل في هذا االتجاه، 
خاصة وأن الظرفية كما قلت الخارجية قد تكون لها آثار على االقتصاد 
عرضة  تبقى  املغرب  تبناها  التي  االنفتاح  سياسة  أن  كما  الوطني، 
ملجموعة من التقلبات على الصعيد الدولي، أسعار املواد األولية، النمو 
كما قلت عند الشركاء، دون إغفال القضايا األمنية في املنطقة واملحيط 
الجيو-سيا�ضي، والبد أن نسجل وأن نحيي السياسة األمنية واإلنجازات 
األمنية املتحققة في املغرب، والتي تعتبر يعني سياسات نموذجية وفرت 
محيطه،  في  متميزا  يكون  املغرب  وجعلت  الهدوء  ووفرت  االستقرار 

باإلضافة إلى املعطيات األخرى؛

املالحظة السادسة: تتعلق بتقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب 
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والرفع من فاعلية االستمرار؛

الوقت  في  ليه واقيال  الزميل ديالي دخلت  السابعة: ألن  املالحظة 
ديالو..

املالحظة السادسة: إذن نرجع للمالحظة السادسة، تتعلق بتقوية 
النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فاعلية االستثمار، حيث 
دعم  مواصلة  على  يرتكز  متوازن  اقتصادي  نمو  أسس  توطيد  يعتبر 
االستثمار  وإنعاش  التصنيع  تحفيز  عبر  العرض  وتشجيع  الطلب، 
التطور  لتحقيق  الحكومة  أولويات  أهم  املقاولة من  الخاص، ودعم 

املنشود للنموذج االقتصادي الوطني.

وفي هذا اإلطار، نسجل بإيجابية املجهودات الحكومية الخاصة، 
القيمة  وذات  للتصدير،  املوجهة  للقطاعات  اإلنتاجي  العرض  بدعم 
املضافة العالية واملتجهة للثروة وفرص الشغل لكن يبقى معدل النمو 
االقتصادي مرتبطا في كثير من جوانبه كما تمت اإلشارة إلى عوامل 
أخرى، عوامل مناخية إلى غير ذلك... وتبقى مساهمة الناتج الداخلي 
الخام لإلنتاج الفالحي معتبرة على الرغم من أنها تتراجع وعلى الرغم 
من أن مساهمة القطاعات األخرى في توسع وتطور، وهذا أيضا مسألة 
إيجابية ال بد من اإلشارة إليها. كما أن الطلب الداخلي ساهم في معدل 
النمو االقتصادي بنسبة تقدر ب3.7 نقاط ما بين 2008 و2014 مقابل 
معدل يفوق 7.4 نقاط كل سنة ما بين سنة 2003 و2008 مما أثر على 

دينامية النمو االقتصادي إلى غير ذلك.

من  جديد  جيل  إلى  بالحاجة  تتعلق  واألخيرة  السابعة:  املالحظة 
من  مكنت  اإلصالحات  من  بمجموعة  املغرب  قام  لقد  اإلصالحات. 
تحسين أداء االقتصاد الوطني، لكنها لم تمكنه من تعزيز مناعته كما 
قلت ضد التقلبات الظرفية، لذا يجب مراجعة نموذج التنمية الوطنية 
عبر مباشرة جيل من اإلصالحات ملعالجة جملة من االختالالت وتجاوز 
عدد من إكراهات نمو اقتصاد املغرب ومنها: ضعف مردودية وحكامة 
العقار، ضعف الرأسمال البشري املؤهل، اختالالت النظام الضريبي 
وسوق الشغل، االختالالت املتعلقة بالنظام القضائي وهذا نحن في طور 
تجاوزه من خالل إصالح القضاء الذي دون شك أنه لكي يؤتي ثماره ال 
بد أنه سيأخذ شيئا من الوقت، فعالية املؤسسات، وإشكالية التنسيق 
وتطبيق  النموذج  فإن  شك  ودون  العمومية،  السياسات  والتقائية 
النموذج التنموي الذي أعلنه جاللة امللك في الصحراء يعتبر مثاال ينبغي 

أن تحتذى في مقاربة كل التدخالت الحكومية في املستقبل.

إن املحافظة كذلك على التوازنات املاكرو-اقتصادية في ظل تزايد 
املطالب االجتماعية سيبقى كذلك أكبر تحدي بالنسبة للمغرب، ما لم 
يتم إنجاز إصالحات جديدة من شأنها الرفع من قدرات اقتصادنا بشكل 
بنيوي وتعزيز مصداقية املغرب لدى الشركاء السياسيين واملؤسسات 
املالية والدولية ولدى املستثمرين املغاربة واألجانب، وهو ما يتطلب 
السياسات  تقييم  من  مزيدا  السياسية،  الحكامة  تعزيز  من  مزيدا 

العمومية، مزيدا من االرتقاء بالرأسمال البشري، إصالحا جوهريا لنظام 
التربية والتكوين، وهذه بطبيعة الحال وغيرها إشكاليات سياسية أوال، 
وإشكاليات مؤسساتية ثانيا يتعين مواجهتها كما قلت بشكل شمولي 

وليس بمنطق التجزيء.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لةسةدةخلألط2،

هذه قراءة عامة في مشروع قانون املالية لسنة 2016 في سياقاته 
املالحظات  من  عدد  عن  قلت  كما  فضال  مستجداته،  في  وقراءة 
اقتصادنا  تواجه  زالت  ما  التي  بالتحديات  الصلة  ذات  االستدراكية 
الوطني. نعتقد أن مشروع قانون املالية الحالي لسنة 2016، يشكل 
خطوة هامة في سبيل االستجابة لها، كما أن تنزيل اإلصالحات الهيكلية 
التي باشرتها وما تزال تباشرها الحكومة من شأنها أن تؤهل املغرب 
ملزيد من النجاحات، كي يدخل إن شاء هللا بخطى واثقة بنادي الدول 
الصاعدة، ولهذا فإننا سنصوت بأيادي واثقة، تصويتا واثقا لفائدة 

مشروعنا هذا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة لل�ضي ادريس، ال�ضي الصقلي، خوذ راحتك.

لةمةئبخلةسيدخلدريسخلةصقليخعدوي:

سأكون مختصرا ومختصرا.

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيمخولةصالةخولةسالمخعلىخرسوةه.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لإلخوةخولألخولتخلةمولبخلملحت4نين،

الزميل  به  جاء  ما  استكمال  هو  أيديكم  بين  اليوم  سأقدمه  ما 
السيد النائب املحترم ال�ضي محمد يتيم، وسأقتصر فقط على الوجه 
في  أدخل  لن  املالية،  قانون  ملشروع  واالجتماعي  واملالي  االقتصادي 
التفاصيل، ففي التفاصيل يوجد الشيطان، لن أتطرق من الزبدة رغم 
أهميتها السيدان الوزيران، وال للشعير والذرة رغم أهميتهما، واش هل 
هما موجهان لتغذية الحيوان وال اإلنسان وال حاجات أخرى تعرفونها 
السيد الوزير؟ لن أتطرق للطائرات والقطارات، لكن سأحاول بعون 
هللا وقوته، سأحاول بعون هللا وقوته أن أقف عند التوجهات الكبرى، 
املشروع،  هذا  تحديات  املشروع،  هذا  فلسفة  األساسية،  املضامين 
اللون والطعم ديال هاذ املشروع، اللي أسا�ضي هو أي أثر مباشر على 
الحياة اليومية للمواطن واملواطنة؟ أثر مباشر على الحياة ديال املواطن 
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ديال الجبل؟ أثر مباشر على الحياة ديال املواطن ديال السهل؟ على 
السادة  وأكيد قناعتكم  قناعتنا  املدينة؟ ألن  وفي  القرية  في  املواطن 
عليها  ينجم  بما  تتحدد  والبرامج  السياسات  مصداقية  أن  الوزراء، 
ي تنهبطو 

ّ
من أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، راه مل

للدوائر ديالنا وتنجلسو مع املواطنين، تيقولو لنا شنا هو أثر هاذ قانون 
املالية علينا كمواطنين فرديين؟ وقناعتنا أن التنمية، وعقلوا على هاذ 

التعريف، التنمية هي تنمية اإلنسان من أجل اإلنسان ولإلنسان.

أوال: السادة الوزراء، السيد الرئيس، املالحظة األولى الطابع الخاص 
بهاته السنة وكما أشرتم إلى ذلك السيد الوزير في عرضكم من هذا 
املنبر، هي سنة ديال ختم هذه الوالية )هللا يختم العاقبة بخير( يلزمكم 
أخالقيا كما أشرتم وهذا تعبيركم السيد الوزير، بالتذكير بالتزاماتكم 
وما أنجزتم منها، وهنا أفتح القوس، اليوم يمكن بكل صدق ومسؤولية 
أن نهنئكم على ما قمتم به على مستوى اإلصالحات الكبرى التي قمتم 
بها، على االستقرار واألمن اللي تتنعم فيها بالدنا اليوم، على هاذ املسار 
الراكبين  بجميع  مرحبا  انطلق  التنمية  وقطار  انطلق  الذي  التنموي 
والذي نشق به طريقنا إن شاء هللا نحو دولة صاعدة، وملا ال إن شاء 
هللا دولة متقدمة، البارح أو ولبارح مسؤول جزائري قال لو كان للمغرب 
نفط كما للجزائر لكان املغرب مثل أملانيا، حنا عندنا نعتقد أكثر من 
النخوة  املغربي، عندنا  النبوغ  املغربي، عندنا  النفط عندنا اإلنسان 
واألخالق  والشهامة  الشجاعة  عندنا  املغربي،  الكرم  عندنا  املغربية، 
البرنامج الحكومي  في  الوزير، هو ما جاء  التزاماتكم السيد  املغربية، 
الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة في يناير 2012، البرنامج فيه 5 
توجهات تيهمني فيها في مداخلتي توجهين اثنين تنقفز على التوجه األول 
والتوجه الثاني والتوجه الخامس والتوجه الثالث أذكركم به، مواصلة 
بناء اقتصادي وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية، وتناف�ضي 
منتج للثورة والشغل الالئق، وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل 
لثمار النمو، كل كلمة عندها معنى وراءها مسؤولية، وستحاسبون على 
ذلك السيد الوزير، وال الحكومة املوقرة؛ التوجه الرابع تطوير وتفعيل 
البرامج االجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات األساسية 
خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص 
بين األفراد والفئات وبين األجيال وبين الجهات، إذن هذا التوجه الرابع.

السيد الرئيس، تسلمتم املسؤولية في ظل سياق اقتصادي عالمي 
وإقليمي ومحلي مضطرب، األرقام تعبر عن ذلك وقدمت لنا في مشروع 
قانون املالية ديال 2012، تسلمتم املسؤولية واملغرب على فوهة بركان، 
تسلمتم املسؤولية واملغرب لألسف الشديد، كان على شفا حفرة كما 
يقال، ثالث أرقام معبرة عن هذا اإلرث، وما حققتموه خالل 4 سنوات:

عجز امليزانية 7.2 % في 2012، هبط ل4.9 % ل4.3 % إن شاء  .-
هللا بإذن هللا سيصل إلى 3.5 % في 2016، هذا يكفي؛

عجز ميزان األداءات 9.5 % في 2012، 2.8 في 2014؛ .-

بين  ما  نقطة   3.8 السنوية الرتفاع  الوتيرة  املديونية  معدل  .-
2009 و2013 اليوم في حدود 1.9 نقطة؛

نسبة التضخم استقرت طيلة هاذ األربع سنوات في حدود 1.8  .-
بينما كانت نذكر سنوات 2008: 3.7، 2006: 3.3 هذه أرقام معبرة وال 

تحتاج منا إلى تعليق.

السيد الرئيس، كانت أمامكم تحديات وسأقف عند بعضها ألن 
زميلي تعرض إلى بعض هذه التحديات:

أوال استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية، نسبة النمو ال حاجة أن 
أعود إليها، تحسن ملموس لعجز امليزان التجاري وال سيما على مستوى 
الصناعات التصديرية، اليوم املغرب يصدر ما قيمته من السيارات 30 
مليار درهم، هذا التحسن أكيد كان واحد العجز في امليزان التجاري ما 
بين يناير وغشت 2014: 79.9 مليار درهم، وصل في نفس الفترة من هذه 
السنة إلى 50.9 مليار درهم، مستوى قيا�ضي الحتياطي العملة الصعبة؛

املجالية  الفوارق  تقليص  اليوم،  يهمنا  الذي  هو  الثاني  التحدي 
واالجتماعية، هنا وهنا اسمحوا لي ال نريد مغربا يسير بسرعتين، ال 
نريد مغربا نافعا ومغرب غير نافع، ال نريد مغرب القرية ومغرب املدينة 
ومغرب الجبل ومغرب السهل، ينبغي أن نحطم هذه الثنائية، وأعتقد 
للتنمية  ما خصص  اليوم  االتجاه،  في هذا  أنكم سائرون  بكل جزم 
وجواب  دليل  خير  االتجاه،  هذا  في  يسير  الجبلية  واملناطق  القروية 
صارخ على هذا التساؤل وعلى كسر هذه الثنائية، أكثر من 50 مليار 
درهم تهم 12 مليون مواطن، تهم 24 ألف دوار، وهنا اسمحوا لي أن 
أفتح قوسا كبيرا ألخصص شوية ديال الوقت لهذا املحور، نظرا ألنه أثير 
فيه نقاش، ليس عالقة باملادة 30 هذا موضوع حسمناه على مستوى 
تصويتنا على هذه املادة، والذي أساء إلينا لن ن�ضيء إليه، لكن ال بأس 
من إبداء بعض املالحظات للتاريخ، قناعتنا أنه ال تنمية في املغرب بدون 
تنمية قروية، وال تنمية قروية بدون تنمية فالحية، التنمية القروية 
هي سياسة من أجل نمو فالحي، التنمية القروية هي سياسة لتدبير 
املوارد الطبيعية، التنمية القروية هي سياسة لدعم التشغيل القروي 
ومحاربة الفقر، السياسة القروية هي سياسة من أجل تنويع األنشطة 
هي  الفالحة،  على  يشتغلون  القرويين  من  اليوم  القروية، ألن 80% 
سياسة تجهيز العالم القروي، إيال بغينا هاذ الفالح يستوطن خاصنا 
أكيد نوفرو له الطريق كما يقال تنمية الطريق هي طريق للتنمية، نوفرو 
له مستوصف، نوفرو له مدرسة، نوفرو له املاء، نوفرو له الكهرباء، 
هي سياسة تستهدف استفادة الساكنة القروية من الخدمات الصحية 

التعليمية االجتماعية.

صحيح أن املرسوم املحدد الختصاصات وزارة الفالحة يشير إلى 
في ميدان  الحكومة  تنفيذ سياسة  اقتراح وإعداد والسهر على  مهمة 
الفالحة والتنمية القروية بتنسيق مع السلطات املعنية، صحيح أنه 
أحدثت داخل وزارة الفالحة مديرية ديال التنمية في املجال القروي 
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واملناطق الجبلية، وهنا ال بد أن أذكر للتاريخ، أن مجلس النواب، وهذا 
فخر لك السيد الرئيس في هذه املؤسسة، في إطار البرنامج السنوي 
ملراقبة املالية العامة لسنة 2015، قد اختار في 14 يناير 2015 أقول 
في 14 يناير 2015 موضوع متعلق بصندوق التنمية القروية، وطرح 
للحسابات  األعلى  املجلس  على  واالستشارات  األسئلة  من  مجموعة 
اللي هو اليوم فهاذ الساعة يقوم بعملية مراقبة سير هذا الصندوق، 
والذي أدخله ضمن برنامجه السنوي للمراقبة ديال 2016، واللي فيه 
مجموعة من األسئلة ال حاجة أن أسردها عليكم كاملة. كما أن مجلس 
النواب اختار في يونيو 2015 ألهمية املوضوع، موضوع التنمية القروية 
في إطار تقييم السياسات العمومية، وهذا سيبقى فخر لهذه املؤسسة 

في االشتغال على هذا املوضوع.

في إطار التحدي الثاني، تقليص الفوارق االجتماعية نريد السادة 
الوزراء، أيتها الحكومة املوقرة، توزيعا عادال للثروات، ال نريد فوارق 
عندهم  املغاربة  من   % 20 يبقى  أن  فقط  نريد  ال  فاحشة،  طبقية 
أكثر من %80 من ثروة هذا الوطن العزيز علينا وعليكم جميعا. لسنا 
ضد األغنياء هللا يسهل عليهم، لكن نحن مع سياسة محاربة الفقر 
والهشاشة التي نهجتموها، وهنا أذكر قولة أحد علماء هذه األمة »إذا 
رأيت فقيرا في بالد املسلمين فاعلم أن هناك غنيا قد سرق ماله«، وهنا 
الغني يمكن يكون الدولة. هناك أرقام مطمئنة في هذا املجال، معدل 
الفقر حسب تقرير.. حسب التقرير االقتصادي واالجتماعي حسب.. 
التقرير  حسب  الفقر  معدل  حتى..  الهدوء  د  شوية  الوزراء  السادة 
إلى %6,2 وهذا  إلى 16,5%  انتقل من 21%  االقتصادي واالجتماعي 
تطور إيجابي، اليوم دعم األرامل في وضعية هشة هو في إطار محاربة 
هاذ الفوارق االجتماعية؛ انخفاض معدل البطالة من %9,3 إلى 8,7% 
هو أدنى معدل تم تسجيله منذ 2012، صحيح أن هناك استراتيجية 
أنها وضعت  اللي هي من أكير مضامينها   ،2015 وطنية للشغل ديال 
الشغل في صلب السياسة العمومية وإحداث اللجنة الوزارية للشغل 
وإحداث أكثر من 100 ألف منصب شغل في عهدكم في القطاع العام، 
دائما في إطار تقليص هاذ الفوارق االجتماعية ينبغي االنخراط الجاد في 
إصالح التعليم، وإعادة االعتبار للمدرسة العمومية، وهذا هو التحدي 
األكبر اليوم واملعيق ديال التنمية. وهنا أذكركم السيد الوزير، بأحد 
أجوبتكم هنا في هاته القاعة العائق األول والثاني واألخير ديال التنمية 
هو التعليم هو التربية، ما قدمه السيد وزير التربية الوطنية في اللجنة 
ديال التعليم من أرقام صادمة 78 % من تالميذ املستوى االبتدائي ال 
يفهمون ما يقرأون، و8 ديال املليون ديال املغاربة أميين، %32 أرقام 

معبرة عن نفسها.

في إطار تقليص هاذ الفوارق: تعزيز وتحسين الخدمات الصحية 
والرعاية االجتماعية، صحيح أن نصف امليزانية مخصص للقطاعات 
ي خذينا التربية الوطنية والتعليم العالي: 56 مليار درهم، 

ّ
االجتماعية، مل

الصحة: 14 مليار ديال درهم، 2008 هاذ امليزانية لم تكن تتجاوز 8 ديال 

100 مليون درهم  للطلبة:  التغطية الصحية  املاليير دراهم، وتفعيل 
والتي ستهم أكثر 250 ألف طالب؛

التحدي الثالث: التحدي الثالث السادة الوزراء املحترمين، املرجو 
أن تنصتوا إلينا كما ننصت إليكم، أوقفتم نزيف التوظيف املباشر، 
االستحقاقات  وملعايير  ملباريات  يخضع  هلل  الحمد  التوظيف  اليوم 
املدارس  شلت  التي  املتكررة  اإلضرابات  نزيف  أوقفتم  والكفاءة، 
العمومية والجماعات واملؤسسات، أوقفتم نزيف املقاصة، وقد أشار 
زميلي إلى ذلك. وهنا ال تفوتني أن أذكر مرة أخرى أن لجنة مراقبة املالية 
العامة بمجلس النواب أعدت تقريرا مهما في يوليوز 2014، حول هذه 
بها  والتزمت  باإلجماع،  عليها  وصادقت  توصية   14 تضمن  املنظومة 

الحكومة في داخل هذه اللجنة.

نظام  إصالح  هو  بإيقافه  تسارعوا  أن  ينبغي  الذي  اآلخر  النزيف 
التقاعد، وقد سبق لزميلي أن تكلم في هذا املوضوع، إصالح هذا النظام 
له أولوية اليوم استعجالية ومصيرية، هناك عجز ديال 936 مليون 
 ،2014 سنة  يخص  فيما  للتقاعد  املغربي  للصندوق  بالنسبة  درهم 
وسيصل هذا العجز إلى 2.2 مليار درهم سنة 2015، وكل يوم يتأخر فيه 
اإلصالح يكلف ميزانية ديال 60 مليون درهم إن كان الرقم صحيحا. 
إذن توكلوا على هللا السيد الوزير، فهناك رأي ديال املجلس االقتصادي 
للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  الرأي  وكذلك  والبيئي،  واالجتماعي 

ودائما في إطار الحوار مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين؛

التحدي الرابع: النموذج املغربي التنموي، نعتقد هذا األمر يستوقفنا 
دائما أي نموذج لتنمية هذا البلد، تطرح عليه أسئلة متعددة وعوائق 
مختلفة: سؤال اإلنتاجية واملردودية وسؤال التنافسية، ضعف مردودية 
االستثمار، فعالية االستثمار في املغرب ما بين 5 إلى 6 في الدول املتقدمة 
4، ضعف الرأسمال البشري، الثلث ديال السكان النشيطين  إلى   3
ليس لهم شهادة رغم الجهد االستثماري العمومي الذي تجاوز 108 
مليار درهم تقريبا كل سنة، فعالية وحكامة املؤسسات وااللتقائية ديال 
السياسات العمومية، ونعتقد اليوم الجهوية املوسعة هو مجال لتنزيل 
هاته االلتقائية، ضعف مردودية وحكامة العقار، لهذا ال بد من إقرار 
عدالة مجالية في ما يخص توزيع املجهود االستثماري على الجهات 12، 
وهنا نثمن إصدار مذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار ضمن الوثائق 
التي وزعت مصاحبة لهذا املشروع ديال قانون املالية، وكذلك التقرير 
أنه  رقم  استوقفني  وهنا  لالستثمار،  املعبأ  العمومي  بالعقار  املتعلق 
يبلغ الرصيد العقاري للدولة في إطار امللك الخاص 1.7 مليون هكتار، 
بقيمة تقدر ب 567 مليار درهم، نسجل بإيجاب كذلك ارتفاع تدفق 
وآفاق   2014 سنة  للمغرب  املوجهة  املباشرة  األجنبية  االستثمارات 

إيجابية بالنسبة لسنتي 2015-2016 ال حاجة أن أعرض األرقام.

بالنسبة للجهوية املوسعة، الجهة نعتقد قطب اليوم ديال التنمية 
ديال  وكملتقى  لبالدنا،  املؤسساتي  النسيج  ديال  قاعدة  املندمجة، 
السياسات العمومية. اليوم مع إحداث صندوقي التأهيل االجتماعي 
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لتغطية العجز املسجل على مستوى التنمية البشرية والبنيات التحتية 
توزيع  لضمان  الجهات  بين  التضامن  صندوق  إحداث  والتجهيزات، 
عادل للموارد بهدف تقليص الفوارق بين الجهات، رصد مجموعة من 
املوارد 2 % من الضريبة على الشركات، 2 % من الضريبة على الدخل، 
و20 % من الرسم على عقود التأمين باإلضافة إلى مخصصات مالية 
من امليزانية العامة اللي جمعنا هاذ ال�ضي سنبقى في حدود واحد 4 مليار 
درهم، قسمناهم على 12 جهة غادي تعطي واحد املعدل ديال 330 

مليون درهم، طبعا غير كافية لكي تنطلق هاته الجهات.

األمر اآلخر املتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، سنة 2016 ستشكل 
إن شاء هللا منطلق للشروع في تفعيل هاذ القانون التنظيمي للمالية، 
هذا  إعداد  على  الوزيران،  السيدان  ذلك،  على  ونهنئكم  وحرصتم 
املشروع وفقا ملقتضيات هذا القانون، رغم أن هذا القانون لن يدخل 
إال حتى ل 1 يناير 2016 وخاصة إحداث فصل جديد متعلق بالنفقات 
املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية، باإلضافة 
إلى إغناء التقارير املقدمة لتصل إلى 13 تقرير وهذه دعوة لنا جميعا إلى 
االطالع على التقارير ألهميتها بدءا من مذكرة تقديم إلى العقار العمومي 

املعبأ لالستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار.

طبعا آخر نقطة في هاته املداخلة ال بد أن نسجل بإيجاب، التجاوب 
بها  تقدمت  التي  التعديالت  الوزيران مع  السيدان  ديالكم،  اإليجابي 
فرق األغلبية مجتمعة، طبعا نهنئكم ونبارك املوقف ديالكم بحذف 
املادة 5 املتعلقة بالرسم على استيراد الزبدة، وذلك لتشجيع املصنع 
واملزود املحلي، كذلك املواد البترولية واللي نعتقد هو إجراء منسجم 
مع اإلصالح الكبير الذي بدأته الحكومة في إصالح منظومة املقاصة. كما 
نشكر تجاوبكم اإليجابي مع حذف املادة 192 املتعلقة بعقوبة الحبس 
الستخالص الضرائب، وهذا �ضيء جد مهم، كذلك تجاوبكم اإليجابي مع 
التعديل املتعلق بمبلغ املساهمة االجتماعية للتضامن بالنسبة للسكن 
الشخ�ضي، وكذلك التدقيق فيما يخص البناء املشترك الحتساب هذا 
املبلغ على أساس فردي. لكن يبقى دائما تساؤلنا فيما يخص إقصاء 
باقي منتوجات األبناك التشاركية واالقتصار فقط على عقود املرابحة 
واإلجارة املنتهية بالتمليك من االستفادة من الضريبة في حدود 10% 
على الدخول، وكذلك توسيع عملية تمويل لتشمل زيادة على شراء 
سكن شخ�ضي إلى تجهيزات وسيارات وعقارات مهنية، وهنا نستحضر 
ما قالته أعتقد البارحة أو قبل البارحة مديرة صندوق النقد الدولي 
في ندوة بالكويت، أعتقد هذا ال بد أن نستحضره ألن هاذ املؤسسات 
السيد الوزير تثيقو فيها، هي بخلق بيئة داعمة وتحقيق تكافؤ الفرص 
وتطويع القواعد التنظيمية املالية، وضمان االتساق وهذا هو املهم 
والذي هو مرتبط بهذه املادة بين املعاملة الضريبية ملنتجات األبناك 

التشاركية والعقود األخرى املماثلة.

طبعا بالنسبة للتعديالت األخرى، يعني ال بالنسبة للضريبة على 
الدخل، ال بالنسبة للضريبة على الشركات، أكيد هواجسكم نتفهمها، 

فيما  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  توصيات  لبعض  بالنسبة  ال 
يخص تضريب بعض مواد الرفاه، كذلك التعديل املتعلق باملسخنات 
الشمسية إلى آخر التعديالت.. قد نتفهم بعض اإلجابات والتوضيحات 

التي تقدمتم بها.

إذن بهذا تنعتقدو نحن في فريق العدالة والتنمية بأن هاذ املشروع 
هو مشروع ديال توطين وتثبيت ما تحقق خالل هاذ 4 سنوات، ونعتقد 
هي واحد الفرصة لكي نهنئكم السيدان الوزيران، وننهئ أعضاء الحكومة 
على الجهد، وعلى الحصيلة اإليجابية واملشرفة والتي نفتخر بها بكل 
صدق، بهذا سنصوت طبعا باإليجاب على مشروع هذا القانون، شكرا 

على استماعكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، باقي الوقت السيد الرئيس يمكن لك تكلم، 
شكرا الكلمة لألستاذ نور الدين مضيان عن الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلة 2يقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

إخولنيخأخولتيخلةمةئبةت،

لاحضورخلةك2يم،

مناقشة  في  الكلمة  أتناول  أن  االستقاللي  الفريق  باسم  يسعدني 
مشروع قانون املالية لسنة 2016، إلبداء رأي الفريق في مضامين هذا 
املشروع وتوجهاته واختياراته وتقديم االقتراحات الكفيلة بتحسينه 
وإغنائه، إيمانا منا باألهمية البالغة التي تكتسيها امليزانية السنوية في 
تحديد مصير البالد والعباد ملدة سنة بكاملها، من خالل التوجهات التي 
رسمتها هذه امليزانيات واالختيارات التي جاء بها في مختلف املجاالت 

املالية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية.

وفي هذا السياق يمكن القول أن مشروع قانون املالية لهذه السنة، 
يستأثر باهتمام خاص لدى الرأي العام الوطني أكثر من غيره، لكونه 
عليها  يصادق  ميزانية  آخر  وكذلك  الحكومة  لهذه  ميزانية  آخر  يبقى 
ميزانية  آخر   ،2016-2011 التشريعية  الوالية  خالل  النواب  مجلس 
لتنفيذ مضامين البرنامج الحكومي برمته، األمر الذي يطرح أكثر من 

تساؤل تقتضيها املرحلة الراهنة.

أوال: إلى أي مدى يستجيب هاذ املشروع ملتطلبات املرحلة وتحدياتها 
املطروحة في مختلف امليادين املرتبطة بحياة املواطنين وتقدم البالد 
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انتظارات  مع  املشروع  هذا  يتجاوب  حد  أي  إلى  ونموها؟  وتطورها 
املغاربة وتطلعاتهم في العيش الكريم، ليس فقط على مستوى نسبة 
حيث  من  باألساس  ولكن  التضخم،  نسبة  أو  العجز  نسبة  أو  النمو 
انعكاس مضامين هذا املشروع على مستوى معيشة املواطنين وقدرتهم 
الشرائية وحياتهم اليومية؟ إلى أي مدى يساهم هذا املشروع في التنزيل 
الديمقراطي للدستور من حيث إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع 
فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
استفادة  ضمان  حيث  من  الكريم،  العيش  ومقومات  االجتماعية، 
املواطنين على قدر املساواة من حقوقهم الطبيعية في العالج والتطبيب 
الكلية،  الصحية  والتغطية  االجتماعية  والحماية  والصحة  والتعليم 
الولوج لتعليم نافع، السكن الالئق، الشغل، التنمية املستدامة بما 
فيها املاء الشروب واإلنارة والعيش في بيئة سليمة، من حيث كذلك 
ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة بما يكفل 
وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها، من حيث معالجة األوضاع الهشة 
لألشخاص والفئات ذوي االحتياجات الخاصة من أجل إدماجهم في 
الحياة االجتماعية، كذلك من حيث تعميم مشاركة الشباب في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، كذلك من حيث 
إقرار مبادئ الحكامة الجيدة وضمان تكافؤ الفرص بين املواطنين في 
ولوج املرافق العمومية واإلنصاف في تغطية التراب الوطني على أساس 

العدالة االجتماعية واملجالية؟

لةسيدخلة2ئيس،

نناقش مشروع قانون املالية لهذه السنة والشعب املغربي قاطبة 
من طنجة إلى الكويرة يحتفل بالذكرى األربعينية للمسيرة الخضراء، 
مسيرة التحرير والوحدة والنماء. هذا االحتفال الذي تميز هذه السنة 
بالزيارة امللكية امليمونة لألقاليم الجنوبية التي أطلق منها جاللة امللك 
محمد السادس خطابه التاريخي بهذه املناسبة، هذا الخطاب الذي 
نعتبره في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تحوال فاصال في مسار 
قضية وحدتنا الترابية من خالل تطبيق الجهوية املتقدمة بهذه الربوع 
بكل  املحلية  تدبير شؤونها  للساكنة  يضمن  بما  الحبيب،  وطننا  من 
حرية، هذا الخطاب الذي أسس ملرحلة القطيعة مع األساليب املعتمدة 
في التعامل مع شؤون الصحراء، قطيعة مع اقتصاد الريع واالمتيازات، 
بما يضمن تعزيز الحكامة الجيدة، واألمن واالستقرار بهذه املنطقة، 
هذا الخطاب الذي يعد انطالقة لتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية 
بهذه األقاليم، من خالل تفعيل النموذج التنموي لها ودعائم أساسية 
لترسيخ إدماجها بصفة نهائية في الوطن املوحد، وتعزيز إشعاع الصحراء 
كمركز اقتصادي متميز وصلة وصل بين اململكة املغربية وإفريقيا. هذا 
الخطاب امللكي الذي يعد ترجمة حقيقية لتطلعات وانتظارات أبناء 
األقاليم الجنوبية في إقرار الجهوية، وتفعيل للنموذج التنموي إلعطاء 
الدليل القاطع على مصداقية املغرب في تطبيق مبادرة الحكم الذاتي 
املفتعل حول وحدة  النزاع  لهذا  نهائي  الجنوبية لوضع حد  لألقاليم 

املغرب الترابية، هذا الخطاب الذي أكد بما ال يدع مجاال للشك أن 
الشرعية الديمقراطية والشعبية التي حصل عليها املنتخبون بالصحراء 
املغربية تجعل منهم املمثلين الحقيقيين لسكان األقاليم الجنوبية، هذا 
الخطاب امللكي الذي شكل انطالقة النتفاضة قوية ضد الظلم والقهر 

واالستبداد بمخيمات تندوف.

لةسيدخلة2ئيس،

نناقش مشروع القانون املالي وال زالت أجواء مسلسل االنتخاب 
تلقي بضاللها على النقاش السيا�ضي العمومي، هذا املسلسل الذي نعتز 
في حزب االستقالل باستكماله بعد انتظار طويل على درب دمقرطة 
الدولة واملجتمع في ظل دستور 2011، هذا املسلسل الذي شمل الغرف 
املهنية والجماعات الترابية ومجالس جماعية قروية وحضرية ومجالس 
االنتخابات  إلى  باإلضافة  الجهوية،  واملجالس  واألقاليم  العماالت 
الخاصة بأعضاء مجلس املستشارين، وللتاريخ ومن هذا املنبر نجدد 
التأكيد على أن حزب االستقالل كان حريصا كعادته على الدوام على 
إنجاح املسلسل اإلنتخابي، بما يضمن تعزيز املسار الديمقراطي ببالدنا، 
بما يضمن تعزيز دولة الحق والقانون واملؤسسات، بما يضمن تجسيد 
االختيار الديمقراطي الذي أصبح بمقت�ضى اإلصالح الدستوري الجديد 
إحدى ثوابت األمة، إلى جانب الدين اإلسالمي السمح والوحدة الوطنية 
اإلنتخابات  لهذه  يضمن  بما  الدستورية،  وامللكية  الروافد  املتعددة 
نزاهتها وشفافيتها لتكون بالفعل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

لقد حرص حزب االستقالل على إنجاح هذا املسلسل اإلنتخابي من 
خالل املساهمة اإليجابية والفعالة في اإلعداد لهذه املحطة اإلنتخابية، 
بما في ذلك الترسانة القانونية املؤطرة للعمليات اإلنتخابية كلها، من 
خالل تقديم مقترح قانون يرمي إلى إحداث الهيئة الوطنية لإلشراف 
يبقى سندها  التي  املركزية  اللجنة  اإلنتخابات ومراقبتها، عوض  على 
القانوني مجهوال لحد اآلن، وال تنسجم مع البعد الدستوري لالنتخابات 
بما تقتضيه من حرية ونزاهة وشفافية، وذلك من أجل إعطاء هذه 
اإلنتخابات مدلولها الحقيقي على غرار ما هو معمول به في أكثر من 70 
دولة في العالم التي اعتمدت نظام الهيئة الوطنية املستقلة لإلشراف 
على اإلنتخابات، بما يضمن القطيعة مع ممارسات املا�ضي لتصبح معه 
االنتخابات محطة أساسية تاريخية في املسلسل الديمقراطي للبالد، 
بعيدا عن أي طعن كيفما كان نوعه، بما في ذلك الحياد السلبي للجهاز 
اإلداري واالستعمال املفرط للمال في التأثير على إرادة الناخبين، بعدما 
اعتبر الدستور في فصله 11 أن االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة 
العمومية  السلطات  وأن  الديمقراطي  التمثيل  هي أساس مشروعية 
ملزمة بالحياد ليس السلبي، بالحياد التام إزاء املترشحين وبعدم التمييز 
بينهم، وعليها اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة مواطنين في 
املتعلقة  والقواعد  املقتضيات  خالف  شخص  كل  وأن  االنتخابات، 
بنزاهة وصدق وشفافية العملية االنتخابية يعاقب على ذلك بمقت�ضى 

القوانين الجاري بها العمل، هذا الفصل 11 من الدستور.
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كنا نأمل في حزب االستقالل أن تجرى هذه االنتخابات على أساس 
لوائح انتخابية جديدة، باعتماد بطائق التعريف الوطنية، دون اللجوء 
التسجيل  ومسطرة  االنتخابية،  اللوائح  ومراجعة  وضع  مسطرة  إلى 
وإعادة التسجيل، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على حق 
املواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في املشاركة السياسية من خالل 
التصويت والترشح في االنتخابات، كما حصل خالل االنتخابات األخيرة 
التي عرفت حرمان العديد من الناخبين من حق التصويت بسبب عدم 
تسجيلهم في اللوائح االنتخابية أو التشطيب عليهم ألسباب تطرح أكثر 
من تساؤل، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الرفع من نسبة املشاركة 
في االنتخابات حتى تحظى باملصداقية الالزمة على الصعيدين الوطني 
والدولي، خاصة أن العديد من الدول تخلت بصفة نهائية على هذا 
النظام املعمول به والقا�ضي بضرورة التسجيل في اللوائح االنتخابية 
حتى يتمكن الناخبون من التصويت، بينما ذهبت العديد من الدول 
جميع  في  للتصويت  وحيدة  كوسيلة  الوطنية  البطاقة  اعتماد  إلى 
املحطات االنتخابية، ضمانا لحقهم الدستوري في التصويت والترشح في 
االنتخابات، فقد طلبنا بهذا املقت�ضى، لكن لألسف أنه كذلك ألسباب 
ربما نجهلها لم تعتمد هذه الطريقة، نتمنى الحقا ونحن نيهئ كذلك 
لالنتخابات ويجب أن نيهئ ما�ضي نبقاو السيد الوزير حتى الشهور األخيرة 
لنستعد ونيهئ ونأتي بالقوانين االنتخابية املؤطرة لالنتخابات النيابية 
القادمة إن شاء هللا، من اآلن وبطبيعة الحال نستخلص الدروس ونأخذ 
بعين االعتبار الدروس والهفوات التي سجلناها خالل هذه االنتخابات 
األخيرة بما في ذلك اللوائح االنتخابية، وظهر ال بد من اعتماد البطاقة 

الوطنية في هذه العملية.

حزب  في  استغرابنا  على  التأكيد  دون  املناسبة  هذه  تفوتني  وال 
االستقالل، ملا أقدمت عليه القناة األولى من نشر بالغ صادر عن اللجنة 
هذه  تعتبرهم  ألشخاص  الئحة  يضم  باالنتخابات،  املكلفة  املركزية 
اللجنة متهمين باستعمال املال خالل انتخابات أعضاء الغرفة الثانية، 
األمر الذي يضرب في الصميم مبدأ قرينة البراءة، خاصة عندما يتم 
باعتبارهم  باستدعاءات قضائية كشهود  توصلوا  بأشخاص  التشهير 
مجرد شهود وهي سابقة في تاريخ اإلعالم العمومي املغربي لألسف، وكيف 
يعقل أن تقوم هذه اللجنة بالتشهير بالئحة تهم فقط بانتخاب أعضاء 
مجلس املستشارين، وكأن العمليات االنتخابية التي سبقتها لم يشبها 
أي اختالل، بما في ذلك استعمال املال يعني الخروقات فقط التنصت 
فقط على الحلقة األخيرة من املسلسل االنتخابي، خلينا االنتخابات 
الجماعية مرت شفافة، االنتخابات الجهوية وهي شفافة، انتخابات 
تكوين املجالس اإلقليمية، الغرف املهنية، ونحن نعرف كيف مرت، 
بال ما ندرقو الشمس بالغربال، ولكن هذا من شأننا بطبيعة الحال أن 
نستخلص منه مجموعة من الدروس لتصحيح يعني هذه االختالالت في 
املستقبل، ما�ضي عيب، ولكن اكتفينا فقط بالحلقة األخيرة من املسلسل 
االنتخابي وهي الغرفة الثانية، لنطلع الرأي العام بمجموعة من األسماء 
مشتبه فيهم بأنه متهمون باستعمال املال الستمالة أصوات الناخبين، 

هذا نعتبره عبثا في عبث، واستهتارا واستخفافا بعقول املغاربة ككل، ال 
يعقل. فلذلك نحن نطالب من جديد بتفريغ جميع التصنتات واملكاملات 
في  السابقين  واملرشحين  الغرفة  لهذه  املرشحين  الهاتفية على جميع 
محطات أخرى، ملاذا اكتفينا فقط ب26 واحد، جميع املرشحين للغرفة 
الثانية تفعيال للمبدأ الدستوري، لتكافؤ الفرص واملساواة على األقل، 
أسيدي نتصنتو على هادوك الناس، ونشوفو شنو كيف مرت انتخابات 
الغرفة الثانية، نشوفو كيفاش مرت؟ إيال بغينا نصفو، وكذلك نبعثو 
وتكافؤ  املساواة  مبدأ  كاين  بأنهم  نطمئنهم  للمغاربة،  الرسالة  واحد 
العدد، فهو استخفاف بعقول  بهذا  نكتفي فقط  الفرص، ولكن أن 

املغاربة، واستهزاء حتى بالنخب السياسية والرأي العام، لألسف.

ومن هذا املنبر، نؤكد أننا ال زلنا متشبثين بموقفنا في الفريق بضرورة 
التعامل مع هذا املوضوع بكل جدية وموضوعية بما تقتضيه مبادئ 
املساواة وتكافؤ الفرص بدل االنتقائية، بل بأن تشمل عملية التصنت 
وتفريغ مضمونها وأؤكدها مرة ثانية جميع العمليات االنتخابية األخيرة 
بما فيها الغرف املهنية والجماعات الترابية ومجلس املستشارين، وكذا 
األجهزة املسيرة لهذه املؤسسات، وكيف تمت يعني سواء منها املهنية أو 

الجماعية أو مجالس العماالت.

وال تفوتني في حزب االستقالل هذه املناسبة دون أن نسجل باعتزاز 
كبير االنخراط القوي واملشاركة الواسعة لساكنة األقاليم الجنوبية 
بالوحدة  تشبثهم  مدى  ليؤكدوا  االنتخابي،  املسلسل  هذا  إلنجاح 
الترابية، وتمسكم وحرصهم األكيد على تمثيلهم باملؤسسات املنتخبة، 
حتى يتمكنوا من املساهمة في تدبير الشأن املحلي والجهوي والوطني 
في خطابه  امللك  أكد على ذلك جاللة  النفس، كما  في  بقناعة وثقة 

بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

لقد حرص حزب االستقالل على تخليق الحياة السياسية بما في 
الفساد  محاربة جميع مظاهر  االنتخابية، من خالل  العمليات  ذلك 
االنتخابي، عبر تمكين األحزاب السياسية من ضمان االنضباط الحزبي 
عندما تقدم بتعديالت ترمي إلى إعطاء الحزب السيا�ضي الحق في وضع 
حد لالنتماء العضو املنتمي إليه عند تخليه عن الحزب بعدم احترام 
مواقفه وقراراته، وذلك بعد انتهاء مساطر الطعن الحزبية والقضائية، 
لكن لألسف املجلس الدستوري رفض هذا املقت�ضى الذي صادق عليه 
أعضاء البرملان باإلجماع لألسف. األمر الذي انعكس سلبا على املنهجية 
الديمقراطية عند تكوين مكاتب املؤسسات املنتخبة من غرف مهنية 
وجماعات ترابية في الوقت الذي نصت فيه القوانين التنظيمية املتعلقة 
بهذه املؤسسات املنتخبة على جعل التصويت العلني القاعدة املعمول 
بها في مختلف املقررات التي تتخذها، وكذا أثناء تكوين أجهزتها املسيرة، 
ملختلف  الترشيح  أثناء  سواء  الحزبية  التزكية  فرض  إلى  باإلضافة 
االستحقاقات أو بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية والغرف املهنية، 
األمر الذي يطرح مدى جدوى هذه املقتضيات في غياب التنصيص على 

نظام االنضباط الحزبي لألسف.
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لةسيدخلة2ئيس،

نناقش مشروع القانون املالي في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة 
باالحتقان االجتماعي نتيجة غياب حوار حقيقي مع املنظمات النقابية، 
هذا الحوار االجتماعي الذي كان من املفروض ترسيخ مأسسته كما 
حصل خالل الحكومة األخيرة ديال ال�ضي عباس الفا�ضي، األمر الذي 
أدى بأربع نقابات إلى إقرار سلسلة من الخطوات االحتجاجية، تبتدئ 
الدار  الشهر بمدينة  29 من هذا  بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم 
البيضاء، وتنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر بنفس املدينة، وكذا خوض 
إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 10 دجنبر، 
باإلضافة إلى تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط يتوج بشن إضراب 
وشبه  العمومية  واملؤسسات  والخاص  العام  القطاع  في  وطني  عام 
العمومية والخدماتية والجماعات املحلية وكل القطاعات املهنية. فلماذا 
هذا التعامل السلبي مع املركزيات النقابية ومطالب الشغيلة وتجاهلها 
ضدا على أحكام الدستور وتوجهاته؟ باعتبارها تساهم في الدفاع عن 

الحقوق واملصالح االجتماعية واالقتصادية لألجراء والنهوض بهم.

لةسيدخلة2ئيس،

علينا أن نعترف بأن اإلجراءات التي جاء بها مشروع القانون املالي 
لهذه السنة تبقى بعيدة عن إعطاء البعد االقتصادي للميزانية مدلوله 
الحقيقي، بالنظر لضعف االستثمارات العمومية وكيفية توزيعها على 
املستوى املجالي، علينا أن نعترف بأن اإلجراءات التي جاء بها مشروع 
قانون القانون املالي لهذه السنة تظل دون مستوى البعد االجتماعي 
االجتماعية،  للقطاعات  املخصصة  االعتمادات  خالل  من  للميزانية 
بما فيها قطاع التعليم الذي أجمعت مختلف الدراسات التي قامت 
للتعليم  االعلى  املجلس  ذلك  في  بما  املعينة  والهيئات  املؤسسات  بها 
ليظل  االستراتيجي،  املجال  هذا  في  العمومية  السياسة  فشل  على 
السؤال العريض الذي أثاره جاللة امللك في خطاب العرش مطروحا، 
هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في املدارس العمومية قادر على 
ال  للتعليم  الحالية  الوضعية  الحال  وبطبيعة  مستقبلهم؟  ضمان 
يمكن أن تجيب على هذا السؤال، والجواب هو أن التعليم اآلن أثبت 
تعليمنا فاملنظومة التعليمية أثبتت فشلها بشهادة وباعتراف املؤسسات 
الوطنية واألجنبية. فلذلك علينا جميعا كبرملان، كحكومة، كفعاليات، 
ثورة  إحداث  أجل  العمل من  كل  العمل  كنقابات،  مدني،  كمجتمع 
حقيقية في التعليم وفي التعليم والصحة معا، ألن إذا أصلحنا التعليم 
أصلحنا كل �ضيء، إيال وفرنا الصحة للمغاربة كن على يقين بأن أسسنا 
اللبنات األساسية النطالقة التنمية السريعة، أما واقع التعليم الحالي 
ال يمكن أن يستجيب لهذه االنتظارات ولطموحات املغاربة، وأن التعليم 
االبتدائي والثانوي ما هو إال عبارة عن حراسة ألبنائنا وليس لتعليمهم 
وتعلمهم، البرامج التعليمية الظروف التي نعرفها في غياب التجهيزات 
األساسية وفي غياب املوارد البشرية وفي غياب اإلمكانات املادية ال يمكن 
للتعليم املغربي أن ينطلق وخاصة في العالم القروي الذي يعاني من هدر 

مدر�ضي كبير، وللمرة الثانية نؤكد بأن إذا كانت الدولة تعمل جاهدة 
من أجل محاربة األمية، فكونوا على يقين أنه واقع التعليم اآلن نحارب 
األمية لعشرة وننتج مائة وزيادة بسبب الهدر املدر�ضي، ألنه في البادية 
ما كاينش تعليم، وفي املدن كاين حراسة التالميذ في األقسام ما�ضي 
تعليمهم وتكوينهم، إذن فالبد من إحداث واحد النقاش سريع وثورة 
سريعة في مجال التعليم والصحة، إذا ما أردنا بطبيعة الحال إصالح 

التعليم ببالدنا.

كما أن قطاع الصحة لم ينجو كذلك هو اآلخر من هذا التوجه 
ملواجهة تردي وضعية مستشفيات وتدني الخدمات املقدمة للمر�ضى 
املغاربة  فيه  زال  الذي ال  الوقت  في  والعالج،  التطبيب  على مستوى 
يتطلعون إلى جعل التغطية الصحية األساسية حقا دستوريا يستفيد 
منه جميع املغاربة. كذلك وضعية الصحة نعرفها جميعا اإلخوان سيرو 
للمستشفيات  ميدانية  بزيارة  قوموا  سينا،  البن  سيرو  للمستشفى، 
واملراكز الصحية لتالحظوا واقع الصحة ببالدنا، راه ما كاينش صحة، 
ما كاينش نهائيا، راه املر�ضى يعني يموتون لألسف بأبواب املستشفيات، 
وال أحد من يتدخلون ألن فاقد ال�ضيء ال يعطيه، اإلمكانيات محدودة أو 

أن هناك يعني خلل في التدبير.

لةسيدخلة2ئيس،

علينا أن نعترف أن مشروع قانون املالية يبقى بعيدا عن التخفيف 
من البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا، سواء من حيث املناصب 
املالية التي جاء بها أو من حيث التحفيزات املمنوحة للقطاع الخاص 
الستيعاب العاطلين، األمر الذي من شأن تأزيم الوضعية والزيادة في 
عدد العاطلين بعدما ارتفع معدل البطالة بنسبة 9.6 في 2014 إلى 10.1 
حاليا، بل أن الفصل الثالث من هذه السنة شهد ارتفاعا ملحوظا في 
عدد العاطلين بما مجموعه 66 ألف باملقارنة مع نفس الفترة من السنة 
املرجع  للتخطيط..  السامية  املندوبية  ذلك  سجلت  كما  املنصرمة، 

املندوبية السامية للتخطيط.

علينا أن نعترف أن مشروع القانون املالي ال يستجيب ملتطلبات 
الواسعة  لالختصاصات  بالنظر  املتقدمة،  للجهوية  الدستور  تفعيل 
املمنوحة للجهات، بما فيها اإلختصاصات الذاتية واملشتركة واملنقولة، 
وذلك من خالل االعتمادات الهزيلة املرصودة للجهات والتي ال تتعدى 
4 ماليير درهم موزعة على 12 جهة، ال نريد جهوية متقدمة سريعة، 
12 جهة  إلى  16 جهة  أننا فقط قلصنا من  الجهوية هو  ما بغيناش 
الجهوية  وهذه  حقيقية  متقدمة  جهوية  نريد  محدودة،  بإمكانيات 
املتقدمة الحقيقية ال يمكن أن تنطلق باملوارد املالية املرصودة لها 4 
ماليير ل12 جهة، إذن فهناك بطبيعة الحال جهة تتكون من 8 أقاليم، 
9 أقاليم شنو غادي تدير بها؟ وحنا عرفنا بمعنى أنه كاين واحد النقص 

كبير في املوارد الذاتية؛

بإجراءات  يأتي  لم  املالي  القانون  مشروع  أن  نعترف  أن  علينا 
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يضمن  بما  وخيراتها،  البالد  ثروات  توزيع  بإعادة  كفيلة  حقيقية 
في  الزيادة  باستثناء  اللهم  املجالي،  واإلنصاف  االجتماعية  العدالة 
الضرائب خاصة الضريبة على القيمة املضافة التي تهم جميع الشرائح 
االجتماعية وتضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين، باإلضافة 
إلى تجريم التهرب الضريبي دون توفير الشروط واملعايير الالزمة لحماية 
امللزمين من التعسف والشطط في استعمال السلطة، خاصة في ضل 
اقتصاد ال زال مطبوعا باالقتصاد الغير املنظم، اقتصاد ال زالت فيه 
املقاوالت جد الصغرى والصغرى واملتوسطة تشكل 90 %، اقتصاد 
ال زالت فيه الوسائل التقليدية فيما يخص املعامالت التجارية تطغى 
التي يقتضيها مثل هذا املخطط الجديد،  التكنولوجيا الحديثة  على 
مع اإلعالن مع التأكيد على أن الفريق االستقاللي كان وال زال وسيضل 
يحارب التملص الضريبي، باعتباره فسادا ماليا ينبغي استئصاله بناء 

على أرضية صلبة تسمح بتنفيذ هذا املقت�ضى؛

علينا أن نعترف أن مشروع القانون املالي لم يأت بإجراءات من 
شأنها تأهيل املقاوالت الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة، رغم كونها 
تشكل كما أكدنا الركيزة األساسية لالقتصاد الوطني، وتساهم بنسبة 

مهمة في التشغيل؛

علينا أن نعترف كذلك أننا نناقش مشروع القانون املالي في غياب 
النمط  من  للخروج  للمالية،  التنظيمي  القانون  مضامين  تفعيل 
التقليدي للميزانية والدخول في امليزانية االقتصادية وميزانية البرامج 
بما يضمن النجاعة والفعالية في التدبير والتنفيذ والشفافية واملراقبة 
خاصة البرملانية منها على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول 

املتقدمة؛

علينا أن نعترف أننا نناقش مشروع القانون املالي في غياب إصالح 
ضريبي يضمن العدالة الجبائية ويوسع القاعدة الجبائية بدل الزيادة 
في الضرائب، بما في ذلك إحداث صندوق الزكاة لبناء مجتمع متضامن؛

علينا أن نعترف أن مشروع القانون املالي لم يأت بأي إجراء ملموس 
من أجل تخليق الحية العامة ومحاربة الفساد في مختلف املجاالت، 
خاصة فيما يتعلق باقتصاد الريع ونظام االمتيازات التي يستفيد منها 
البحار  أعالي  في  والصيد  النقل  املحظوظين من خالل رخص  بعض 
بما  املواطنين،  للثروة على جميع  العادل  التوزيع  يتم  وغيرها... حتى 

يضمن التعادلية االقتصادية واالجتماعية؛

علينا أن نعترف أن اإلجراءات التي جاء بها مشروع القانون املالي 
ال تستجيب ملطالبة التنمية املحلية والقروية والجبلية انسجاما مع 
الخطاب امللكي، خاصة فيما يتعلق باالعتمادات املخصصة لصندوق 
االجتماعية  الفوارق  من  الحد  في  الجبلية  واملناطق  القروية  التنمية 
واملجالية وإنصاف ساكنة العالم القروي التي ال يزال مستوى معيشتها 
ضعيفة جدا، ال زالت تعاني من أزمة في املاء الشروب، ال زالت تعاني 
من العزلة في الطرق، وتف�ضي ظاهرة النقل السري، وغيرها من مظاهر 

الحرمان والهشاشة التي من املفروض أن تنتهي منذ أمد طويل. هذا 
بالصرف  اآلمر  الذي طرح إشكالية دستورية فيما يخص  الصندوق 
في غياب تقديم التوضيحات الالزمة في هذا املوضوع، بما ينسجم مع 
مقتضيات الدستور، خاصة وأن الحكومة لحد اآلن لم تقدم أي مشروع 
متوازن وال أية خطة استراتيجية على أساس برنامج محدد لتنمية هذه 
املناطق، انسجاما مع التوجهات والتوجيهات امللكية، مع العلم أن هذا 
الصندوق سبق دعمه وألول مرة في الحكومة السابقة التي كان فيها 
الوزير األول عباس الفا�ضي، وتم تكوين لجنة مكلفة بإعداد استراتيجية 
خاصة بتنمية هذه املناطق، األمر الذي دفع الفريق االستقاللي للوحدة 
التنمية  وكالة  إحداث  إلى  يرمي  قانون  مقترح  تقديم  إلى  والتعادلية 

القروية واملناطق الجبلية؛

علينا أن نعترف أن إصالح صندوق املقاصة لم يكن إصالحا أو 
املقاصة لم يكن إصالحا شامال سواء من حيث دعم القدرة الشرائية 
تحقيق  حيث  من  أو  منهم،  املحدود  الدخل  ذوي  خاصة  للمواطنين 
الشرائح  استفادة  وضمان  اإلصالح،  هذا  من  املتوخاة  األهداف 
االجتماعية املستهدفة من دعم هذا اإلصالح. بل كان إصالحا قائما على 
الحلول السهلة املتمثلة في إلغاء الدعم على بعض املواد االستهالكية 
املدعمة، بما فيها املحروقات في أفق إلغاء هذا الدعم بصفة نهائية. 
املواد  أسعار  في  الزيادة  بأن  متمسكين  االستقالل  في حزب  وسنبقى 
الواسعة لالستهالك تعتبر خطا أحمرا من شأنه زعزعة االستقرار واملس 

بالسلم االجتماعي؛

علينا أن نعترف أن الحكومة تفتقد لتصور واضح ملعالجة صناديق 
التقاعد، بما يضمن صيانة املكتسبات وبعيدا عن الحلول السهلة التي 

من شأنها املس بالقدرة الشرائية لألجراء؛

علينا أن نعترف أن دمقرطة املجتمع تنطلق من املحافظة على الهوية 
الوطنية والقيم الدينية واالجتماعية والثقافية حيث شكلت معركة 
الهوية على الدوام إحدى املعارك النضالية لحزب االستقالل -حاليا 
كتشوش عليا ال�ضي حنين- عندما تصدى حزب االستقالل للمحاوالت 
االستعمارية لطمس الهوية، هذه مهمة، للهوية الوطنية وإقبار مقومات 
اإلنسية املغربية ابتداء من رفض الشعب املغربي للظهير البربري 16 
ماي 1930 ليظل الدفاع عن مقومات اإلنسية املغربية حجر الزاوية 
في الكفاح الوطني، إيمانا منا في حزب االستقالل بأن املعركة التحررية 
لن يكتب لها النجاح إال إذا ما تم طمس الهوية الوطنية واملس بالدين 
اإلسالمي بالنظر للعالقة الجدلية القائمة من جهة بين اإلنسية والهوية 
وبين الديمقراطية من جهة أخرى، خاصة في ظل املخاطر التي تطرحها 
مسألة الهوية التي أصبحت عرضة إلكراهات العوملة واالستالب الفكري 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة التي تقدم 
للشباب زخما هائال من املعلومات ذات الحمولة الثقافية التي قد يشكل 
جزءا منها تهديدا لإلنسية املغربية. وهنا البد أن نقف عند ظاهرة تجنيد 
أعداد من الشباب املغربي لالنضمام للحركات اإلرهابية وما تطرحه من 
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املطروحة  والتحديات  الديني  التأطير  مردودية  حول  محوري  سؤال 
ملواجهة االستالب الديني أو الفكري؛

علينا أن نعترف أن البعد الدستوري للتعددية اللغوية كما جاء 
اللغة  ترسيم  تم  بمقتضاه  الذي  الدستور  من  الخامس  الفصل  في 
األمازيغية جاء إلى جانب اللغة العربية لم يترجم على أرض الواقع ما 
دام املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية لم يخرج إلى حيز الوجود 
من أجل حماية وتنمية اللغتين العربية واألمازيغية ومختلف التعبيرات 
الثقافية املغربية، باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معاصرا، ما دام القانون 
التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات 
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية وذلك 
لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها بصفتها لغة رسمية لم يرى 
النور بعد ونحن على بضعة أشهر من نهاية هذه الوالية التشريعية التي 
من املفروض أن تتم خاللها املصادقة على جميع القوانين التنظيمية 

طبقا للفصل 86 من الدستور.

وفي هذا السياق أيضا نتساءل عن الجدوى من إصدار املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان توصيات تدعو إلى املساواة بين الرجال والنساء 
في اإلرث، بشكل يتنافى مع أحكام القرآن الكريم، وضد دستور البالد 
الذي جعل من اإلسالم دينا للدولة، األمر الذي يطرح تساؤال عريضا 
عن دور هذه املؤسسة الدستورية، وكيف تسمح لنفسها بزرع الفتنة 
في البالد ما دامت هذه الفتاوى تمس مشاعر املغاربة املتمسكين بأحكام 
منذ  عليها  املتعارف  واالجتماعية  الدينية  والقيم  اإلسالمية  الشريعة 

قيام األمة املغربية.

لةسيدخلة2ئيس،

هذه  ومن  القراءات  هذه  ومن  تعامل..  املنظور  هذا  من  انطالقا 

الفريق  تعامل  هذا  كل  من  انطالقا  واالستحضارات،  التحليالت 

هذا  مع  الوطني  السيا�ضي  التزامه  موقع  من  بمسؤولية  االستقاللي 

املشروع، من خالل مناقشة مضامينه على مستوى اللجان النيابية 

الدائمة، مناقشة بناءة وهادفة، وكذا تقديم تعديالت تستهدف إغناء 

إيمانا منه بأن امليزانية السنوية يجب أن  هذه املضامين وتحسينها، 

تكون أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمية البشرية 

املستدامة في شموليتها، يجب أن تكون وسيلة إلعادة توزيع ثروة البالد 

بما  الترابية،  واملجاالت  االجتماعية  الشرائح  مختلف  على  وخيراتها 

يضمن العدالة االجتماعية واملجالية، يجب أن تكون في خدمة اإلنسان 

املغربي كيفما كان مركزه االجتماعي وأينما وجد في ربوع اململكة، بعيدا 

عن املنظور الضيق للتوازن املالي. كنا نأمل أن تتعامل الحكومة مع هذه 

التعديالت التي تقدم بها الفريق بإيجابية أكبر نظرا ألهميتها ولكنها قبلت 

جزءا منها، فقط األمر الذي جعلنا نصوت على الجزء األول من مشروع 

امليزانية باالمتناع.. هذا داخل اللجنة.

لةسيدخلة2ئيس،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  نظر  وجهة  كانت  تلكم 
السيا�ضي  شقيه  في   2016 لسنة  املالي  القانون  مشروع  بخصوص 
الجانب  غالم  منية  لألخت  املجال  أترك  أن  أساس  على  واالجتماعي 
االقتصادي في هذا املشروع، وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيدة النائبة منية غالم.

لةمةئبلخلةسيدةخنميلخغالم:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

كنت آمل أن أقول السيدات والسادة الوزراء، لكن الحكومة شبه 
غائبة على هذه الجلسة املهمة جدا.

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يسعدني أن أتناول الكلمة بعد زميلي األستاذ نور الدين مضيان 
رئيس الفريق، ملناقشة الجانب االقتصادي واملالي وذلك لتقديم قراءة 
نقدية وتحليلية في مشروع قانون املالية املعروض على أنظارنا، عرض 
مناقشة مشروع قانون املالية هو فرصة سنوية في غاية األهمية تمكننا 
كنواب لألمة وتمكن الرأي من الوقوف على ما تم تحقيقه من مشاريع 
وبرامج وما لم يتم تحقيقه مقارنة مع البرنامج الحكومي ومع التزامات 

الحكومة.

وبداية ال بد أن أجدد تهنئة الشعب املغربي بأجواء املسيرة الخضراء 
وذكرى 40 سنة السترجاع أقاليمنا الصحراوية والتي اتسمت هذه السنة 
بخطاب ملكي فاصل كما سبق أن أشار إليه زميلي في تاريخ استكمال 
الجنوبية  باألقاليم  حقيقة  تنموية  لنهضة  ومؤسس  الترابية  وحدتنا 
للمملكة، ترتكز على القطع مع عقلية التمركز اإلداري ومع املمارسات 
السابقة في التعاطي مع شؤون الصحراء والتي أفرزت اقتصاد الريع 
واالمتيازات وضعف املبادرات الخاصة، وتنبني على إنجاز أوراش كبرى 
وكلميم-واد  الذهب  والداخلة-واد  الحمراء  العيون-الساقية  بجهات: 
مواصلة  إلى  الحكومة،  نصره هللا  الجاللة  وجه صاحب  نون، حيث 
أوراش البنية التحتية واألوراش املهيكلة في هذه الجهات العزيزة علينا، 
كما دعا نصره هللا الحكومة إلى إحداث صندوق للتنمية االقتصادية 
االجتماعي  واالقتصاد  املقاوالت  ودعم  االقتصادي  النسيج  لتطوير 

وتوفير الدخل القار  وفرص الشغل خاصة لفائدة الشباب.
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كل ذلك يحتم علينا اليوم أن ننخرط في تفعيل مضامين الخطاب 
امللكي، وأن تقوم الحكومة بتعبئة كل الوسائل املتاحة ووضع املخططات 
والبرامج التي تضمن التنزيل الفعلي للمشاريع التي أعلن عنها جاللة امللك 
في هذا الخطاب التاريخي. وفي هذا اإلطار فقد تقدمنا كفريق استقاللي 
تنخرط  أن  آملين  الهام،  الصندوق  هذا  إحداث  إلى  يرمي  بتعديل 

الحكومة في تفعيل مقتضيات الخطاب امللكي في أقرب اآلجال.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

إن مشروع قانون املالية لسنة 2016 يأتي في سياق خاص واستثنائي 
على جميع املستويات السياسية واالقتصادية واملالية، فسنة 2016 
تعتبر آخر سنة في والية الحكومة الحالية وبالتالي يفترض أن تعرف تنزيال 
ملا تبقى من اإلجراءات املنصوص عليها في البرنامج الحكومي، واملالحظ 
أنه يتبقى الكثير من اإلجراءات. كما يفترض أن يشكل مشروع قانون 
املالية خاصة وأن إعداده تزامن مع تنظيم أول انتخابات جهوية في ظل 
واملتعلقة أساسا  الكبرى  لترسيخ اإلصالحات  إطارا  الجديد  الدستور 
بإقرار الجهوية املتقدمة وذلك عبر تفعيل اآلليات امليزانياتية لتنزيلها من 

خالل إدراج البعد الجهوي مليزانية الدولة.

ويشكل قانون املالية لسنة 2016 كذلك، أول قانون للمالية يفعل 
بعض مضامين القانون الجديد التنظيمي للمالية، كما كان من املفروض 
أن يتضمن هذا املشروع التدابير الضريبية وامليزانياتية الكفيلة بتحقيق 
تسريع فعلي للتنمية الصناعية وتوسيع قاعدة التصدير ودعم حقيقي 
للمقاوالت، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو مراجعة نموذج النمو الذي 
أضحى من الضروري أن يرتكز باألساس على تقوية العرض التصديري 

خاصة الصناعي.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد كنا نأمل أن تنخرط الحكومة فعليا في هذا السياق، وأن تقترح 
في آخر سنة من واليتها الحكومية مشروع قانون مالية يراعي تحديات 
النمو  من  للرفع  والتدابير  اإلجراءات  من  رزمانة  ويتضمن  املرحلة، 
االقتصادي وتؤسس ملرحلة عودة املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 
فرص  إحداث  معدل  ضمنها  ومن   ،2000 سنة  منذ  تطورها  لنسق 
مالية  اتسم مشروع  ولألسف  لكن  العاطل.  لشبابنا  الشغل خاصة 
سنة 2016 بكونه ال إرادي على اعتبار أنه يتوخى تحقيق فقط 3% 
كمعدل للنمو االقتصادي، مما يدل على أن الحكومة لم تنخرط في 
توجع اقتصادي واضح، يروم تقوية وتنويع العرض اإلنتاجي التصديري 
لم تضع  اقتصدي جديد، كذلك  نموذج  إلى  االنتقال  وتحسينه عبر 
اآلليات االقتصادية وامليكانيزمات امليزانياتية لتستفيد امليزانية العامة 
للدولة من انخفاض األسعار الدولية التي تمكن من توفير هوامش في 
امليزانية إلنعاش التشغيل والنمو، انخفاض األسعار طبعا ديال النفط 

واملواد األولية مختلف املواد األولية.

كذلك يتسم هذا املشروع بكونه يغلب عليه املنظور املحاسباتي، 

حساب  على  امليزانية  عجز  تخفيض  في  االستمرار  خالل  من  وذلك 
نموذجنا االقتصادي  بكونه متناقض يضرب  التوازنات االجتماعية، 
الذي ينبني على دعم الطلب من دون أن يؤسس لنموذج ينبني على دعم 
العرض، حيث اقترحت الحكومة في مشروع قانون املالية إجراءات تحد 
من تطور الطلب، وذلك من دون اقتراح إجراءات ضريبية أو ميزانياتية 

لدعم العرض خاصة الصناعي.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة؛

ال شك أن ارتكاز الحكومة في القوانين املالية على املنظور املحاسباتي 
أدى فعال إلى تقليص عجز امليزانية إلى حدود 4.3 %، وعجز الحساب 
الجاري مليزان األداءات إلى حدود 3.3 % سنة 2015، لكن تنبغي اإلشارة 

إلى أن ذلك تأتى على حساب:

أوال استهالك األسر: حيث تراجعت نسبة ارتفاع استهالك األسر 
في الثالث سنوات األخيرة إلى 3.6 ما بين 2012 و 2015، في حين أن 
متوسط ارتفاع استهالك األسر ما بين 2007 و2011 فاق %6، وقد 
كان ذلك نتيجة إحداث ضرائب جديدة ورفع معدالت بعض الضرائب 
القائمة، مما أدى إلى خفض الدخل الحقيقي للمواطنين وتراجع القدرة 

الشرائية؛

ثانيا حجم االستثمارات: حيث تقلص االستثمار العمومي مقارنة 
مع الناتج الداخلي اإلجمالي، وهنا ال أتحدث عن األغلفة املخصصة، 
أتحدث عن معدل االستثمار مقارنة مع الناتج الداخلي اإلجمالي الذي 
أصبحت  بل   ،2016 إلى %29.6 سنة   2012 تقلص من %36 سنة 
مساهمة حجم االستثمار اإلجمالي في النمو االقتصادي ألول مرة سالبة 

منذ 2013.

باإلضافة إلى كل ذلك فقد بات من املؤكد أن الحكومة لم توفق في 
استثمار انتعاش اقتصاديات بعض الدول األوروبية وانخفاض أسعار 
املواد البترولية واألساسية في األسواق الدولية، كما لم تستفد بالشكل 
األمثل من املوارد االستثنائية التي استخلصتها الخزينة العامة، والتي 
أذكر من بينها: املداخيل الضريبية االستثنائية املتأتية من بيع حصة 
»فيفاندي« في اتصاالت املغرب، ومداخيل خوصصة الحصة املتبقية 
للدولة في رأسمال البنك الشعبي، والتحصل على 19.5 مليار درهم من 

منح دول الخليج العربي.

وتجدر اإلشارة إلى أن الهبات املمنوحة من دول الخليج لبالدنا على 
مدى هذه الوالية الحكومية 2012-2016 واملخصصة لتمويل برامج 
استثمارية معينة تقدر ب5 ماليير دوالر أي ما يفوق 45 مليار درهم، 
الحكومة  الهبات كما هو معلوم مشروطة بمدى قدرة  وتقديم هذه 
على تقديم برامج استثمارية ذات الوقع املباشر على تحسين الوضعية 
كالسدود  الكبرى  األوراش  إنجاز  في  وتساهم  للمواطنين،  املعيشية 
واملوانئ إلى ما غير ذلك... لكن إلى غاية نهاية شتنبر 2015، تم استخالص 

فقط 19.5 مليار درهم على الشكل التالي:
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5.1 مليار سنة 2013؛ .-

13.1 مليار سنة 2014؛ .-

1.3 مليار إلى غاية شتنبر 2015. .-

على  يجب  خارجية  كهبات  درهم  مليار   25 يفوق  ما  يتبقى  إذن 
التدابير  هذه  باتخاذ  وذلك   2016 سنة  خالل  استيفاءها  الحكومة 
الهبات.  هذه  لتعبئة  االستثمارية  البرامج  بإعداد  لإلسراع  الضرورية 
ونحن في حقيقة األمر ال نتفهم عدم قدرة الحكومة على تعبئة هذه 
الهبات في الوقت الذي تنخرط فيه بالدنا في برامج تنموية كبرى تتطلب 
استثمارات هامة. فهل تتوفر الحكومة على القدرات الستخالص في ظرف 
سنة واحدة ما تبقى من هذه الهبات؟ كل هذا يجعل هذه التوازنات 
بها  تعصف  قد  وهشىة  هيكلية  غير  أهميتها  على  املاكرو-اقتصادية 
بعض  ولنا  واالقتصادية،  االجتماعية  التوازن  واختالالت  اهتزازات 

املؤشرات على ذلك:

أوال: تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد الوطني خاصة تطور األنشطة الغير 
الفالحية، على بعد سنة واحدة من نهاية الوالية الحكومية الحالية، 
وفي الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتحقيق وتيرة نمو 
تفوق %5 و6 % بالنسبة للقطاعات الغير فالحية، فقد عرفت وتيرة 
النمو االقتصادي تراجعا ملحوظا من %5 في املتوسط خالل السنوات 
السابقة إلى %3.3 ما بين 2012 و2014. كما عرفت وتيرة نمو األنشطة 
الغير الفالحية تراجعا مهما لتنتقل من 4.9 خالل الفترة 2011-2000 
إلى 2.1 خالل السنوات املاضية، ويعزى هذا التراجع إلى تراجع نمو 
أنشطة القطاع الثانوي والصناعي التي لم تتجاوز %1.9 سنة 2015 
و%1.7 سنة 2014. يعني أن النمو في املغرب ال زال يرتهن إلى التساقطات 
املطرية، صبت الشتا كنديرو النمو، ما صباتش الشتا ما كنديروش 
النمو، املجهود الحكومي الذي يجب أن يظهر في األنشطة الغير الفالحية 

ال زال متعثرا ولم يظهر بعد.

املؤشر الثاني: ارتفاع أعداد العاطلين، وهنا أعود إلى البطالة ألنه 
هذا موضوع مهم رغم أنه زميلي تحدث عنها، ولكن نعتبر أنه املؤاخذة 
األولى التي يجب أن نؤاخذها على الحكومة خالل هذه الوالية هو فشلها 
في التشغيل، وهذا الفشل أقر به السيد رئيس الحكومة بنفسه، زعما 
ما�ضي �ضي حاجة جديدة، راه املغرب كلو كيعرفو واألرقام تؤكد ذلك، 
رغم أنه في بعض األحيان يتم تسويق بعض األرقام التي ال تعبر عن 

حقيقة الوضع.

لقد أدى تقليص املجهودات االستثمارية وتراجع وتيرة إنتاج الثروة 
ببالدنا إلى خروج معدل البطالة عن نسق تحسنه منذ سنة 99، وبالتالي 
ارتفع معدل البطالة إلى ما يفوق %10 مع ارتفاع عدد العاطلين عن 
العمل إلى ما يفوق مليون و206 ألف عاطل، في الفصل الثالث من 
سنة 2015، هذه النشرة األخيرة ديال املندوبية السامية للتخطيط 
اللي خرجت نهار 5 نوفمبر الليلة د املسيرة، املندوب السامي وهو يقدم 

امليزانية قال أنا أخرجتها وأنا أتحسر، كان بودي أن أخرج أرقاما أكثر 
إيجابية، ولكن هاذ ال�ضي اللي عطى هللا. في حين أن هاذ العدد ديال 
عدد العاطلين لم يتجاوز مليون و28 ألف عاطل إلى غاية 2011، أي 
ارتفاع في عدد العاطلين ب 200 ألف في أقل من 4 سنوات في حين أنه 
التزمت في برنامجها أن تخفض  كان خاصو ينخفض، ألنه الحكومة 
معدل البطالة إلى 8 %، اليوم حنا في 10 %، غنعطي بعض األرقام 
للتدقيق: أنه معدل البطالة كان 8.9 سنة 2011، البرنامج الحكومي 
التزم ب8، واليوم راه حنا عرفنا فين وصلنا، هاذ املعدالت ديال البطالة 
نتيجة لتدني معدالت النمو طبعا والوضعية الغير صحية التي تعيشها 
األنشطة الغير فالحية، في خالل سنة 2014 لم يتجاوز صافي املناصب 
املحدثة 21 ألف منصب، وهذا هو أدنى ثاني مستوى تم تسجيله خالل 
هاذ السنوات، ما�ضي غير هاذ السنوات ديال الحكومة خالل 14 سنة 
األخيرة كلها، هو ثاني أدنى معدل من بعد املعدل ديال ألف منصب 
اللي تم تسجيله في 2012، يعني هاذ الحكومة في تاريخها 2 ديال أدنى 
معدالت ديال 14 سنة األخيرة، في معدالت التشغيل، القطاع الصناعي 
بوحدو فقد 37 ألف منصب في 2014 وهو أكبر عدد منذ سنة 2009، 
قطاع الخدمات الذي يظل أول مشغل في املغرب فقد أحدث فقط 42 
ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات األخيرة اللي 
كان كيوصل حتى ل108 ألف منصب، القطاع الفالحي سنة 2014 
ي تتكون 

ّ
أحدث فقط 16 ألف منصب عوض 58 ألف في 2013، ألنه مل

السنة الفالحية مزيانة كيتحدثو مناصب شغل، ولكن راها هشة ما�ضي 
ي عاود ما كتصبش الشتا كيمشيو هاذوك املناصب، إذن حنا 

ّ
قارة، مل

اقتصادنا كلو باقي مرهون بالشتاء، رغم املجهودات التي بذلت من أجل 
تنويع االقتصاد، ولكن راه النتائج ال زالت ال ترقى إلى طموحنا جميعا. 
إذن هاذي توضيحات بالنسبة ملعدالت البطالة، ألنه قلت هذا كيبقى 
هو النقطة األكثر سوادا في حصيلة الحكومة، واللي كنتمناو أنه يتم 

تداركها في األشهر املتبقية لواليتها.

كذلك نقطة أخرى نعتبرها نحن مهمة جدا ألنه ترهن مستقبل ما�ضي 
الغير الحاضر ترهن مستقبل األجيال القادمة هي االرتفاع املتواصل 
والقيا�ضي ملعدل الدين العمومي اإلجمالي، هاذ الدين انتقل من 67 % 
سنة 2011 -الدين اإلجمالي- إلى %78.2 سنة 2014 من الناتج الداخلي 
إلى 79.6 سنة 2015، ومن املتوقع أن يصل ال قدر هللا إلى %81.2 سنة 
2016. ومر معدل دين الخزينة من %53 سنة 2011 إلى %63.4 سنة 
2014، ثم إلى 63.8 في سنة 2015، ومن املؤكد سيبلغ 64.9 مع متم 
سنة 2016. يعني أن الحكومة اقترضت إلى غاية النصف األول من 
سنة 2015 أزيد من 177.3 مليار درهم، أي أزيد من %19 من الناتج 
الداخلي اإلجمالي، وفي الوقت اللي اقترضت الحكومة السابقة حوالي 
101 مليار درهم، اقترضت الحكومة فقط في 6 شهور األولى من هاذ 
ي تنقولو 

ّ
العام 2015، أزيد من 22 مليار درهم، وفي نفس اإلطار طبعا مل

ي كيرتفع الغالف ديال 
ّ
االقتراض تنقولو راه خدمة الدين والفوائد مل

الدين كيرتفعو الفوائد أمر طبيعي. إذن إلى غاية شتنبر 2015، خصصت 
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الحكومة غالف مالي ألداء الفوائد يفوق 21 مليار درهم، هاذ 21 مليار 
درهم شنو تتعني؟ كتعني ما تم أكثر مما تم تخصيصه للمقاصة إلى غاية 
شتنبر 2015، إلى غاية شتنبر 2015 ياله خصصنا 13 مليار للمقاصة، ألن 
حلينا مشكل املقاصة ولكن باملوازاة خلقنا مشكل كبار منو اللي هو ديال 
املديونية، ألن املقاصة على األقل تيبقى داخلي ديالنا مع بعضياتنا، هذا 
راه مرتبط بقرارنا السيادي. هاذ الغالف ديال 21 مليار يفوق املداخيل 
غير الجبائية املستخلصة إلى غاية شتنبر 2015، إلى غاية شتنبر 2015 
ياله استخلصت الخزينة 15 مليار درهم ديال املداخيل غير الجبائية، في 
حين خلصت 21 مليار ديال خدمة الدين، وهاذ الغالف يساوي 2.5 % 
من الناتج الداخلي اإلجمالي، إذن راه هذا غالف مهم وراه يجب أن ندق 
ناقوس الخطر مرة أخرى أن املديونية راه هو املشكل الحقيقي إيال كان 
�ضي إرث غادي تخليه هاذ الحكومة للحكومة اللي غادي تجي موراها راه 

هو هاذ اإلرث ديال املديونية وراه إرث ثقيل جدا.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد كان األمل يحذونا في أن يتضمن قانون املالية لهذه السنة األخيرة 
قبل انتهاء الوالية الحكومية إصالحات بنيوية، من شأنها تنويع عميق 
للنسيج اإلنتاجي، وتوفير اآلليات االقتصادية والضريبية الضرورية حتى 
ال يظل خطاب االنتقال إلى نموذج اقتصادي جديد شعارا مطاطا دون 
محتوى، وذلك من خالل تشجيع حقيقي وفعلي للعرض التصديري 
خاصة الصناعي، وهنا بغيت نفتح واحد القوس، الكل اليوم يفتخر بما 
تحقق في قطاع صناعة السيارات وبالرقم اللي كنحققوه على مستوى 
تصدير صناعة السيارات، أنا غير كنبغي نذكر رغم أنه هذه بالدنا وهذا 
تراكم إيجابي كيستفد منه املغرب ونحن فخورون بذلك، ولكنه راه إرث 
كذلك من الحكومات السابقة ومن العمل الذي قامت به الحكومات 
السابقة، ما نبقاوش نذكرو غير على اإلرث السلبي، كاين إرث إيجابي 
يستفيد منه اقتصادنا الوطني أوال، ونفتخر أننا كنا جزء من هذا العمل 

اللي تدار خالل سنوات باش نوصلو لهاذ املستوى اللي وصلنا له اليوم.

وعندما  املتوسطة،  الطبقات  وتوسيع  دعم  نحو  االتجاه  كذلك 
نقول دعم وتوسيع الطبقات املتوسطة بشقيها املقاوالتي واالستثماري 
واالستهالكي، تشجيع االستثمار الخاص لالنخراط في االستثمار املنتج، 
مناخ  تحسين  عن  فضال  لإلنتاجية،  داعم  الضريبي  النظام  وجعل 
األعمال واللي كذلك كاين مجهودات تتدار في هذا املجال، ولكن يجب 

كذلك تحسينها إلى األفضل.

لكن الحكومة فوتت فرصة تدارك ما فات واالنخراط بإرادية بينة في 
دعم وتيرة النمو وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق 
االجتماعية واملجالية، وهكذا لقد كان من املمكن أن تجعل الحكومة 
من املشروع الجديد لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية، نقطة 
املالية، حيث شكل خطاب جاللة  قانون  في مشروع  ارتكاز محورية 
لوضع مخطط  منطلقا حقيقيا   ،2015 لسنة  العرش  عيد  في  امللك 
سوف  وهنا  معروفة،  مالية  بأغلفة  الزمان  في  محدد  عمل  وبرنامج 

يقول صاحب  به،  للتذكير  امللكي  الخطاب  أقرأ عليكم مقتطف من 
الجاللة »ولضمان النجاح لهذا الورش االجتماعي الطموح، فإننا ندعو 
الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف 
القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية، لتوفير وسائل تمويل املشاريع 
وتحديد برمجة مضبوطة إلنجازها« انتهى كالم صاحب الجاللة. لكن 
عوض أن تقوم الحكومة بإطالع البرملان ومن خالله على الرأي العام على 
مخطط العمل، وعلى البرامج املقترحة واألولويات التي حددتها ووسائل 
التمويل اللي غادي توفرها لتنفيذ هذا املخطط، بغينا نعرفو بإينا دوار 
إنيا جهة جا؟ باش غتبداو؟ واش غتعطيوه  غتبداو؟ هاذ الدوار في 
الطريق وال غادي تديرو لو السبيطار؟ وال غادي تجيبو املدرسة؟ هذا 
هو النقاش الذي كنا نأمل وأن نناقشه ونحن نناقش قانون املشروع، 
ولكن اختصر النقاش في مناقشة مادة داخل قانون املالية هي املادة 30 
والتي تم تغيير اآلمر بالصرف دون أن نحدد أسباب النزول ديال هذا 
التغيير وعالش تم، غير نعرفو اللي كيهمنا وكيهم املواطن املغربي ما�ضي 
شكون هو اآلمر بالصرف اللي كيهم املواطن املغربي أشنا هي املشاريع؟ 
فين غتدار؟ واألولويات تحدد من اليوم باش نعرفوها اليوم، نعرفو راه 
غنبداو بهاذ الجهة وما�ضي بهاذ الجهة وغنبداو بهاذ الدوار وما�ضي بهاذ 
الدوار، وغنبداو بهاذي وما�ضي بهاذي، هذا ما زال كنطالبو الحكومة بأنها 
تجيب لنا هاذ املشروع ونعرفوه بما أنه تتوفر عليه، ونعرفو األولويات 
ونعرفو وسائل التمويل ألنه هاذ الصندوق كلو الذي نتحدث عنه اليوم 
ومن اآلمر بالصرف راه في قانون املالية ياهلل فيه مليار و300 مليون، 
واش هاذ املشاريع التي تحدث عنها صاحب الجاللة والتي تفوق 50 
مليار درهم غادي نحققوها بهاذ املليار و300 مليون؟ هللا يخليكم أتوجه 
إلى الحكومة بأن تقدم لنا توضيحا كافيا في هذا املجال، وأن تعطينا 
املشاريع واألولويات لكي نطلع عليها في البرملان قبل أن نتحدث عن من 

هو اآلمر بالصرف، ومن هو الذي سوف يفوض االختصاصات.

في إطار هذا املشروع قمنا كفريق استقاللي بتقديم مقترح قانون، 
ألنه لو كنا كنبحثو على الفعالية وعلى أنه هاذ املاليير ديال الدراهم 
توصل لهاذ الناس، وبأنه فعال يتم تنمية هاذ 12 مليون مغربي كيخصنا 
نديرو واحد اآللية للتدبير تكون آلية مستقلة عندها االستقالل املالي 
وعندها الشخصية املعنوية، عندها مجلس إداري كيجتمع فيها جميع 
هاذ اللجنة الوزارية وكذلك املنتخبين ألنهم حتى هما مسؤولين أمام 
تنزيل وصاحب الجاللة في  الناخبين ديالهم، وعندهم مسؤوليات في 
الخطاب أشار إلى املسؤولين في إطار الجهوية املتقدمة، وأشار إلى أنه 

املسؤولين الجهويين يجب أن يشركوا في تنزيل هذا املشروع الهام.

إذن نتمنى أن تناقش معنا الحكومة في أقرب اآلجال هذا املقترح الذي 
نعتبره هاما وهيكليا، لقد استمرت الحكومة في انتهاج تدبير محاسباتي 
وروتيني مليزانيتها من دون أن تعتبر أن امليزانية العامة آلية اقتصادية 
محورية في دعم الدور للنمو والتشغيل، حيث نسجل خالل السنوات 
األخيرة تضمين قوانين املالية لتدابير ضريبية مجزأة ال يجمعها أي رابط 
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اقتصادي، اللهم رغبة الحكومة في تقوية مداخيلها الضريبية عبر الرفع 
من بعض املعدالت، خاصة فيما يخص الضريبة على القيمة املضافة؛ 
املالية  قوانين  برسم  املفتوحة  االعتمادات  صرف  في  متدنية  نسب 
حيث ال يتجاوز معدل االلتزام املتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية 
%50. وباملناسبة، نطلب من الحكومة أن ترفع من وتيرة تنفيذ النفقات 
املتعلقة بالحسابات الخصوصية، ألن هاذ النفقات راه مرتبطة ببرامج 
اجتماعية ذات وقع مباشر على املواطنين، كالسكن والصحة، محاربة 
الفقر والهشاشة، محاربة البطالة، إذن راه وتيرة أصال هاذ الصناديق 
أحدثت لهذا الغرض، لتسهيل تنفيذ النفقات باش يكون الوقع أكثر 
فعالية على الفئات املستهدفة، ال يتجاوز معدل االلتزام املتعلق بنفقات 
املصالح املسيرة بطريقة مستقلة %40 ولن يتجاوز الغالف املخصص 
لالستثمار الذي تتوقعه الوزارة املكلفة باملالية لسنة 2016: 46.6 مليار 
درهم، وهذا توقعاتكم اللي أنتما ناشرينها على موقعكم اإللكتروني، في 
حين أن االعتمادات التي ترصدها امليزانية هي 61.4 مليار واالعتمادات 
املرحلة تبلغ 16.5 مليار يعني أنه الغالف اإلجمالي املخصص هو 77.9 
مليار، ولكن من املتوقع أن ال يصرف منها إال 46.6 مليار، وذلك أنتما 
عارفين عالش؟ باش تبقاو في 3.5 ديال العجز ألنه هذا التزام لكم مع 

صندوق النقد الدولي في هذا املجال.

كذلك نسجل بقلق ارتفاع نفقات اقتناء معدات التسيير بطريقة 
مهولة، حيث انتقلت هذه النفقات من 22.9 مليار سنة 2002، إلى 33.7 
مليار سنة 2007، أي بزيادة 10.7 مليار ما بين 2002 و2007، وانتقلت 
إلى 38.1 مليار درهم سنة 2011، يعني زادت 4.5 مليار ما بين 2008 
و2011، اليوم انتقلت إلى 58.8 مليار يعني انتقلت زادت ب 20.5 مليار 
درهم ما بين 2012 و2015، كنظن إيال كاين �ضي ترشيد راه خاصو يكون 

في هاذ املجال.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد حاولنا في الفريق االستقاللي كمعارضة بناءة تتغيى املصلحة 

العليا للوطن، اقترح مجموعة من التعديالت على هذا املشروع الذي 

ال يرقى إلى تطلعاتنا، رغم أنه حمل بعض اإلجراءات اإليجابية، هاذي 

لإلنصاف، والتي كانت ترد كتعديالت لسنوات سابقة من طرفنا.

وفي هذا اإلطار، اقترحنا 51 تعديل تروم باألساس الرفع من فعالية 

االستثمار وتشجيع املقاوالت الصناعية تماشيا مع املخطط الصناعي 

بإجراءات  تواكبه  أن  دون  املاضية،  السنة  الحكومة  أطلقته  الذي 

ضريبية تحفيزية، تخفيف الضغط الجبائي على املواطنات واملواطنين 

من أجل تحسين قدرتهم الشرائية، وبالتالي استفادة االقتصاد الوطني 

من الطلب الداخلي لتحسين معدالت النمو، تحسين عالقة اإلدارة 

الضريبية بامللزمين وتكريس الثقة، الرفع من االعتمادات املخصصة 

للجهات لتمكينها من االضطالع بمهامها الجديدة وفق االختصاصات 

التي منحها دستور 2011 والتي أطرها القانون التنظيمي للجهات. وفي 

هذا اإلطار، ال بد من التذكير بأن املجهود الذي قامت به الحكومة 

بمضاعفة االعتمادات للجهات يظل مجهودا محمودا ولكنه غير كاف، 

ولقد كان تجاوب الحكومة إيجابيا أحيانا وسلبيا أحيانا أخرى، حيث 

قبلت مجموعة من التعديالت املقدمة ورفضت مجموعة أخرى سوف 

يتم عرضها على الجلسة العامة آملين أن يتم تدارك بعض منها.

وفي الختام، نتمنى أن تتدارك الحكومة بعض هذه االختالالت التي 

شابت تعاطيها مع الشأن االقتصادي، وأن تستثمر ثمار هذه اللحظة 

السياسية التي تمر منها بالدنا وأن تتمكن فيما تبقى من واليتها من أن 

تضع أسس نموذج تنموي جديد بمرتكزات صلبة وبنيوية تمكن بالدنا 

فعال من ولوج نادي الدول الصاعدة لكي ال يبقى كذلك شعارا وأن 

يصبح حقيقة في أقرب اآلجال، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلة2ئيس:

النائبة املحترمة، ترفع الجلسة إلى حدود الساعة  شكرا السيدة 
الثالثة بعد الزوال، رفعتخلاجلسل.
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نحض2خلاجلسلخلةسةبعلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الخميس 29 محرم 1437ه )12 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

•. السيد محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب

الثالثة  ابتداء من الساعة  أربع ساعات وثماني دقائق  لةتوقيت: 
زواال والدقيقة الثامنة.

جدولخلألعمةل: مواصلة مناقشة الجزء األول من مشروع قانون 
املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

نستأنف الجلسة بمواصلة دراسة مشروع قانون املالية رقم 70.15 
للسنة املالية 2016، وسنستمع لباقي املتدخلين، فريق التجمع الوطني 
لألحرار ال�ضي النائب املحترم السيد الرئيس ال�ضي وديع بن عبد هللا، 

تفضل.

لةمةئبخلةسيدخوديعخبنخعبدخهللاخرئيسخف2يفخلةتجمعخلةوطنيخ
ةألح2لر:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم،خعلىخب2كلخهللا.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

ونحن نضع مشروع قانون املالية لسنة 2016 تحت منظار الفحص 
مضامين  بفعل  ال  استثنائية،  تكون  تكاد  مهمتنا  أن  نعتبر  والدرس، 
األربعين  الذكرى  أجواء  املصاحبة،  العامة  باألجواء  ولكن  املشروع 
للمسيرة الخضراء التي تختتم العقد الرابع لنزاع ظالم فرض على بالدنا 
فرضا، وتفتتح في نفس اآلن وهذا هو األهم مرحلة جديدة في تاريخ 
بالدنا، انطلقت بالخطاب امللكي السامي باملناسبة الذي تبت، وجدد، 
للظروف  ارتهان  في  املغرب  يستمر  لن  حيث  اللعبة،  قواعد  وأكمل 
سيم�ضي  بل  للمزاجية،  تخضع  التي  والحسابات  والدولية  الجهوية 
وبشكل نهائي في تثبيت حقه الطبيعي مؤسساتيا وميدانيا، مع اإلبقاء 
على بوابة الحكم الذاتي مشرعة، إن كانت لدى الجيران قدرة ولو في 

حدودها الدنيا في النظر إلى املستقبل، نظرة تستحضر مصلحة شعوب 
املنطقة، إن هذه االنطالقة القوية التي عبر عنها العاهل الكريم بلغة 
الوضوح والصرامة، تجد ترجمة فورية في عملية البناء الضخمة التي 
تنطلق في أقاليمنا الصحراوية على خلفية انعطافة مؤسساتية كبرى، 
تتمثل في التفعيل العملي للجهوية املتقدمة التي تعطي تلك األقاليم 
شرف السبق في تجسيد للتحول النوعي الذي تدشنه الدولة املغربية 
على مستوى مؤسساتها، كما تثبت كذلك االنتماء اإلفريقي لبلدنا وفتح 
الجسور الكبرى لتقوية هذا االنتماء ولتجذير الخيار االستراتيجي املتمثل 
في التعاون جنوب- جنوب، وإن كان من الصعب تكثيف هذا التحول 
في بضعة سطور، فإننا في أعماقنا كلنا وبدون استثناء نستشعر حجم 
اللحظة وحجم املسؤولية املضاعفة التي علينا حملها، وحملها بأمانة 
وبإصرار، وكلنا موقنون أن الخصوم لن يصفقوا لنا ،كما نحن موقنون 

أيضا أننا ال نحتاج ملن يصفق لنا.

لةسيدلتخولةسةدة؛

لقياس قدرتنا على رفع  يأخذنا رأسا  لهذا اإلطار  إن استحضارنا 
يمكننا  نرجسية،  كل  عن  وبعيدا  املستوى  هذا  وعلى  التحديات، 
االطمئنان لوتيرة اإلنجازات املتتالية التي نحققها تحت القيادة الرشيدة 
أربع  قبل  يراهنون  الكثير  كان  الذي  الوقت  ففي  الجاللة،  لصاحب 
سنوات على دخول بلدنا نفقا مظلما في الظروف التي نعاين نتائجها 
الكارثية على شعوب املنطقة، ها نحن هنا، ها نحن هنا نسجل وصولنا 
من خالل   ،2011 دستور  عن  املتمخضة  املؤسسات  تجديد  ملرحلة 
االنتخابات األخيرة التي كانت عالمة نضج ال شك أننا نحسد عليها، 
بنفس الحجم الذي استطعنا طوال هذه الفترة من تحقيق إنجازات 
إصالحية وتنموية كبرى على مستوى العمل الحكومي، ورغم الظروف 
االقتصادية واملالية الصعبة التي رافقت نهاية العشرية األولى من القرن 
السيادي  القرار  التهديد بفقدان  انعكاساتها حد  بلغت  الحالي، والتي 
املالي مع تفاقم االختالالت سنة 2013، استطاعت الحكومة في نسختها 
الحالية، وفي هذا املجال بالضبط من إعادة األمور إلى نصابها بشكل 
تدريجي، استجاب كليا للبرمجة التي تمت على املستويين االقتصادي 
واملالي، ال�ضيء الذي مكن بالدنا من استرجاع الثقة في قدراتها وجعل 
الشركاء داخليين كانوا أم خارجيين، أكثر تجاوبا وأكثر استعدادا لتقوية 
وتمديد الشراكات مع بالدنا، عكس بلدان في الشمال التي ال زالت تئن 

تحت وطأة األزمة املالية.

كما أن اإلصالحات الهيكلية املنجزة أو التي في طور اإلنجاز، جعلت 
بالدنا تعبر منطقة الشك إلى رحابة اليقين، خاصة مع املجهود التنموي 
مستوى  على  ال  العجاف،  السنوات  في  حتى  يفتأ  لم  الذي  الضخم 
االستثمار العمومي، وال على مستوى دعم أسس النموذج التنموي، 
إستراتيجية  من خالل  العرض  تدعيم  على  بالعمل  تعلق  ما  خاصة 
التسريع الصناعي التي تبقى مركزية بالنظر لكونها توفر شرط دخول 

املغرب نادي الدول الصاعدة،
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الذي  االجتماعي  الجانب  في  الكبرى  املجهودات  عن  فضال  هذا، 
يستحوذ سنويا على أزيد من نصف امليزانية العمومية، كل هذا مع 
املالية  التوازنات  استعادة  مستوى  على  مشرفة  جد  نتائج  تحقيق 
واملاكرو اقتصادية، لقد عاينا عن كثب مراحل تقليص عجز امليزانية 
من 7.2 % سنة 2012 إلى 4.9 %سنة 2014 من الناتج الداخلي الخام، 
ومن املرتقب أن يتواصل هذا املنحى إلى نهاية 2015 ليصل إلى 4.3 % 

وذلك في أفق تقليصه إلى نسبة 3.5 % سنة 2016،

كما تم تقليص عجز ميزان األداءات 9.5 % سنة 2012 إلى أقل 
من 2.8 %هذه السنة، مما ترتب عنه كذلك تقليص الوتيرة السنوية 
الرتفاع معدل املديونية للخزينة إلى 1.9 نقطة من الناتج الداخلي الخام 
نهاية 2014، مقابل ارتفاع سنوي بلغ 3.8 نقطة ما بين 2009 و 2013، 
حيث من املنتظر أن يستقر معدل املديونية خالل سنة 2015، ما دون 
64 % من الناتج الداخلي الخام، على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 

السنة املقبلة إن شاء هللا.

لهذا، فاليوم نالحظ تطورا للدينامية االقتصادية العامة وتحسنا 
لألداء االقتصادي واملالي، وقد كان من نتائج ذلك، الثقة التي حظيت بها 

بالدنا من لدن هيئات التصنيف االئتماني على املستوى الدولي.

إن هذا املسلسل من اإلصالحات التي أشرت إليه ال زال مستمرا، 
فبعض هذه اإلصالحات أنجز ودخل في حكم املعتاد، وبعضها اآلخر 
يوجد في حلقاته األخيرة، وبعضها في بدايته وإصالحات أخرى تنتظر 
دورها، لكن في املقابل وبالرغم من املجهودات الدءوبة في هذا اإلطار، 
فإننا لن نقبل أن يتم التقليل من اإلنجازات املحققة وتبخيس قيمة 

اإلصالحات التي تم إرساء البعض منها.

تدفق  ارتفاع  قبيل  من  ألخرى  تنضاف  التي  اإلنجازات  هذه  إن 
االستثمارات، تراجع العجز التجاري، ارتفاع املوجودات الخارجية، نمو 
األنشطة الصناعية األساسية، تطور املهن العاملية، تشكل في مجملها 
مؤشرات دالة على الثقة املتنامية التي يحظى بها االقتصاد الوطني لدى 
املستثمرين واملمولين، ما يفتح آفاقا واعدة مع بوادر تعافي اقتصادية 

منطقة اليورو وتنويع شركائنا وأسواقنا الخارجية.

بذلتها  التي  واملتميزة  االستثنائية  املجهودات  نغفل  أن  دون  هذا 
في  الصادرات والواردات  توازن ميزان  يتعلق بتحسين  الحكومة فيما 
إطار مبادالت التجارة الخارجية، وكذا املخطط الواعد لتسريع التنمية 
الصناعية الذي سيترتب عنه خلق مناصب تصل إلى 500 ألف منصب 
شغل، والرفع من مساهمات الصناعة في الناتج الداخلي الخام، هذه 
بعض مالمح النموذج التنموي املغربي التي تعمل الحكومة جاهدة على 

بلورتها وتنزيلها على أرض الواقع.

كان بإمكاني أخواتي إخواني، السيد الوزير، أن نبذل مجهودات 
استثنائية ومتميزة على املستوى اإلقليمي والجهوي، بإمكاننا فيما يتعلق 
بشؤون الهجرة واملهاجرين لوال العزم الحكومي الجلي لتسطير إجراءات 

جريئة في هذا اإلطار تتما�ضى مع املعاهدات الدولية وأصبحت موضوع 
نموذج يقتدى به في دول الجوار؛

وعليه، وانطالقا مما سبق، فإن مجهودات الحكومة وسعيها الدقيق 
أو االجتماعية  القضايا، سواء منها االقتصادية  إلى معالجة مختلف 
تنفيذا اللتزاماتها وتعاقداتها، تبقى واضحة وال ينكرها أو يقلل من قيمتها 
إال جاحد. فلوال استرجاع عافية ماليتنا والتوازنات املاكرو اقتصادية، 
يعني  اختالالت؟  من  يشوبه  ما  رغم  »الرميد«  تمويل  بإمكاننا  أكان 
االجتهاد بطبيعة الحال في تجاوزها؟ أكان بإمكاننا لوال استرجاع عافية 
تمويل صندوق  بإمكاننا  أكان  اقتصادية،  املاكرو  والتوازنات  ماليتنا 
الدعم املخصص لألرامل؟ أكان بإمكاننا تعميم املنح للطلبة والزيادة 
فيها؟ أكان بإمكاننا تمويل املشاريع املهيكلة الكبرى بشكل عام؟ أضف 
إلى ذلك مشاريع أخرى. إن هذه الحصيلة املختصرة تغنينا عن الخوض 
في التفاصيل واألرقام املتوفرة لدينا، ألن األهم في النهاية هو قياس مدى 
نجاحنا في الرهان الحكومي ككل، وبالنسبة إلينا كفريق لحزب التجمع 
لألحرار، قياس مدى التزامنا بتنفيذ ما قدمناه كتصور عشية دخولنا 
الحكومة في الظروف املعلومة، وفي هذه النقطة بالذات يمكننا أن نعبر 
بكل اعتزاز، أننا كنا في مستوى التزاماتنا، ما يجعلنا اليوم نعتبر انتمائنا 
لهذه الحكومة دليال قاطعا على أننا كمغاربة، قادرون على تقديم نموذج 
الئتالف حكومي، أطرافه تتفق على الكثير وتختلف على الكثير أيضا، 
ولكنها قادرة على تدبير اللحظة بتجرد وبروح وطنية تستحق التنويه، 
وتجعل كل طرف في هذه الحكومة فخورا باالنتماء إليها واملساهمة في 

بناء هذه التجربة املتميزة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،خلةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

إن اإلقرار بهذه الحقائق التي تؤكدها املعطيات املالية واالقتصادية 
والتنموية املترجمة في مشروع قانون املالية، ال يجب أن يجعلنا في غفلة 
العثرات، فيكفي أن األسابيع األخيرة عرفت  أو  عن بعض السلبيات 
بعض املشاحنات التي قد تكون طبيعية، كما قد تعكس بعض املبالغات 
لقد  والتحالفات،  باالنتخابات  املرتبط  الجدل  هنا  وأخص  أحيانا، 
نجحت األغلبية في تنزيل نسيج األغلبية الحكومية من خالل تحالفات 
ميدانية في الغالب األعم، أما ما عدا ذلك من حاالت كانت موضوع 
جدال، فإنه ال ينبغي بأي حال من األحوال أن تغطي على النجاح املنجز 
املحلية،  الرهانات  إلى  بالنظر  طبيعية  طبيعية،  األحوال  كل  في  وهي 
األحزاب  كل  أمامها  تستوي  املعروفة  والتداخالت  النخب  ولطبيعة 
ويستوي أمامها كل الفاعلون، إال أن ما ليس طبيعيا وال منتظرا هو أن 
يذهب التشنج بالبعض إلى درجة استحداث قاموس سيا�ضي دخيل على 
تجربتنا املغربية، حيث ال يتورع في إطالق أوصاف الخيانة وما شابها 
من كلمات ال ترقى إلى مستوى عطاءات ونجاحات ائتالفنا الحكومي، 
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وال تقتصر خطورتها على مضمونها املباشر فقط، بل تؤشر إلى نوع من 
النظر املحدود والضيق لألمور، والحال أن الساحة السياسية الوطنية 
لم يسبق أن شهدت تقسيما من هذا النوع، وال ينبغي لها أن تشهد 
تقسيما من هذا النوع، وأن تأسيس تقاليد على هذا النحو قد يكون 
سلبيا، وقد يكون انتكاسا ملنطق التفاعل الديمقراطي الذي أم�ضى 

املغاربة عقودا في تأسيسه.

وعلى نفس املنوال ال يمكن أن يستسيغ عقل، كيف يعمد أشخاص 
متشبعون بقيم االختالف والنضج السيا�ضي إلى استعمال لغة هجومية 
تمس بحرمة وكرامة األشخاص، كما حدث مع وزيرين في الحكومة 
فقط لحدوث خالف حول بند في امليزانية توجد آليات لحله في كل 
األحوال وبكل نضج ومسؤولية، وقد تبين عمليا وبامللموس ذلك النضج 
الحكومية  لألغلبية  الجماعي  السيا�ضي  النضج  ذلك  تبين  السيا�ضي، 
وهي  املستقبل  واستشرفت  تجاوزته  اإلشكال،  هذا  تجاوزت  عندما 
بعملها هذا ضيعت الفرصة على كل من يريد أن يصطاد في املاء العكر.

إخولني،خأخولتي،

إن التجمع الوطني لألحرار املتشبع بقيم الوفاء واإلخالص لتعاقداته 
السياسة  تستقيم  ال  التي  القيم  هذه  دفاعنا عن  فبقدر  والتزاماته، 
بدونها، وال يستقيم تدبير الشأن العام إال بالتمسك بفلسفتها وأهدافها، 
والتشاور  الحوار  ملتزما بفضيلة  سيبقى مدافعا عن حق االختالف، 
والوفاء، إن التذكير بهذه األمور ليس من أجل توجيه اللوم أو املحاسبة، 
بل فقط ألقول أن التجربة الحكومية التي نفتخر بإنجازاتها عليها أن 
تكون كذلك تجربة لتثبيت الرصيد الديمقراطي على كافة األصعدة، 
وتحديدا على مستوى تدبير االختالف باألبعاد الحضارية، خاصة وأن 
ال أحد بإمكانه إدعاء الطهر املطلق، كما أن تعريجي على هذا الجانب 
هو عطف على ما استهللته به كلمتي فيما يتصل بالرهانات الكبرى التي 
ولجتها بالدنا بمناسبة الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء، والتي تتطلب 
منا أن نسمو في ممارساتنا وأن نركز على التحديات بروح ديمقراطية 
عالية، ألن هذه الروح هي بالذات، هي التي جعلت البالد في خانة التميز 

الذي يحسدنا عليها الكثيرون.

أيتهةخلةسيدلتخولةسةدة،

أمامنا سنة أو أقل سنة أو أقل، سيكون عليها فيها التفعيل العملي 
للمخطط الضخم لتنمية العالم القروي، واملناطق الهامشية، ومخطط 
تنمية األقاليم الجنوبية، ووضع مشروع الجهوية املتقدمة على سكة 
وفي  التنظيمية  القوانين  واستكمال  تعقيداته،  بكل  العملي  التنفيذ 
التقاعد،  بإصالح  الخاصة  واإلصالحات  األمازيغية،  ورش  طليعتها 
وإصالح التعليم، الذي نأسف للقول بأنه لم يتقدم كثيرا طيلة هذه 
املدة. كل هذا، وغيره في ظرف وجيز، فضال عن كون املوعد االنتخابي 
سيكون له تأثيره، وبالتالي علينا أغلبية ومعارضة العمل بشكل مضاعف 
جاللته  أو�ضى  حين  خاصة  السامية،  امللكية  بالتوجيهات  والتقيد 

بالتوافق في القضايا الكبرى، والحال أن أمامنا فعال قضايا كبرى علينا 
التصدي لها في محيط إقليمي ودولي، يتطلب الحذر الدائم أمام مخاطر 

اإلرهاب والتطرف وإرادة الخراب.

وال يسعنا ونحن نذكر بهذه املخاطر إال أن نشيد مجددا باالختيارات 
امللكية الحكيمة، وننوه بالساهرين على أمن الوطن، من قوات مسلحة 
ترابية،  وإدارة  مساعدة،  وقوات  وطني،  وأمن  ملكي،  ودرك  ملكية، 

ووقاية مدنية.

أخولتي،خإخولني،

من  وانطالقا  لألغلبية،  أسا�ضي  كمكون  موقعنا  من  وانطالقا 
فإننا  الحالي،  املالي  القانون  مشروع  ومضامين  بإيجابيات  قناعاتنا 
في التجمع الوطني لألحرار نعتبر مسألة التصويت عليه باإليجاب هي 
عملية محسومة وتلقائية، »وقل اعملوا فسيرى هللا علمكم ورسوله 
واملؤمنون،« صدق هللا العظيم، أطلب هللا عز وجل أن يوفقنا فيما 

نحن بصدده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيدة الرئيسة ميلودة حازب عن 
فريق األصالة واملعاصرة، السيدة الرئيسة.

لةمةئبلخلةسيدةخنليودةخحةزبخرئيسلخف2يقخلألصةةلخولملعةص2ة:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،خلةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

الحالية  الحكومة  في عهد  مالي  قانون  اليوم آخر مشروع  نناقش 
والذي نعتبره في فريق األصالة واملعاصرة بمثابة تقييم للبرنامج الحكومي 
واالجتماعية  االقتصادية  بالسياسة  الصلة  ذات  الكبرى  محاوره  في 
واملالية، حيث يعد مشروع القانون املالي من اآلليات التدبيرية األساسية 
إلعمال هذه السياسات على أرض الواقع، وإلبراز مدى االستفادة من 

نتائجها على مختلف الواجهات والزوايا.

االنتخابات  نتائج  في  التقييم  هذا  قياس  البعض  اختزل  لقد 
الجماعية أو في انتخابات الجماعات الترابية األخيرة، وإذا كان ال بد من 
اعتماد هذا املقياس فنحن على كل حال في فريق األصالة واملعاصرة 
نفتخر بذلك، لكن الحقيقة في هذا االختزال هي نهج سياسة الهروب 
إلى األمام، واستباق املوعد الحقيقي للتقييم في محاولة يائسة لشغل 
الفاعلين السياسيين وشغل الرأي العام عن طرح األسئلة الجوهرية 

التي يجب أن تطرح في مثل هذا اليوم؟

أين نحن من وعد الحكومة بتحقيق نسبة معدل نمو 5.5 % خالل 
الخام غير  الداخلي  الناتج  نمو  2016، ونسبة   2012- بين  ما  الفترة 
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الفالحي بمعدل 6 ، والحال أن النسبة املتوقعة اآلن في هذا املشروع 
املالي اللي هو األخير 3 % واللي هي نسبة متفائلة جدا؟

أين نحن من تخفيض نسبة البطالة إلى 8 % والواقع يؤكد أن هذه 
النسبة في ارتفاع مستمر، بحيث وصلت إلى 9.9 % سنة 2014، وهي 

مرشحة لالرتفاع سنة 2015 أعتقد أنها تجاوزت 10 %؟

أين نحن من التشخيص الناجع للموارد من أجل دعم االستثمار 
املنتج للثروة واملنتج للتشغيل، في الوقت الذي ال تتجاوز فيه نسبة 
اإلنجاز في أحسن الظروف 60 % مفوتين بذلك الفرصة على التنمية 

االقتصادية واالجتماعية؟

أين نحن من تطوير املوارد الضريبية عبر إصالح املنظومة الضريبية 
بفرض تحقيق العدالة االجتماعية وقد مرت أربع سنوات، واإلصالحات 
املعتمدة ال تعدو مجرد إجراءات ترقيعية وجزئية في غياب شمولية 

تضمن االستقرار الضريبي؟

أين نحن من الحكامة الجيدة في التدبير العمومي في ظل ضعف 
نسبة تحصيل موارد الدولة التي ناهزت 45 % وعدم تحصيل الضرائب 
التي تجاوزت 13 مليار درهم، باإلضافة إلى املداخيل الجبائية والجمركية 
والعقارية التي تندرج في إطار الباقي استخالصه والتي تجاوزت 60 مليار 

درهم؟

أين نحن من إعادة الثقة في املدرسة العمومية وكل ما تم القيام به 
ال يتعدى إجراءات ترقيعية، في الوقت الذي تؤكد فيه كل التقارير أن 
االرتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة لن يتم في غياب منظومة تربوية، في 

غياب إصالح هذه املنظومة التربوية؟

أين نحن من توفير السكن الالئق وتنويع العرض السكني والعجز 
اآلن مقدر ب640 ألف وحدة سكنية، و30 %من املغاربة يقطنون في 

أحياء فقيرة ينعدم فيها الربط باملاء والكهرباء والتطهير؟

أين نحن من تقليص التفاوتات املجالية، والحقيقة اليوم أن ثالث 
جهات تستحوذ على أهم االستثمارات، ويبقى األمل معلقا على الجهوية 
املتقدمة، إن توفرت اإلرادة السياسية لدى هذه الحكومة، من أجل 
إمدادها باملوارد املالية واملادية الكافية للقيام بهذا اإلصالح الذي تأخر 

أكثر من أربع سنوات؟

أين نحن من تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات 
العمومية، والحال أن بعض الوزارات ألغت أكثر من مرة نتائج فتح 
في  أخرى  من صفقات  بعينهم  يعني  أشخاص  واستفاد  بل  األظرفة، 

تناقض مع مبدأ تعارض املصالح؟

أين نحن من املناصفة واملساواة وإبراز مقاربة النوع في بنية هرم 
املسؤوليات؟

هذه هي األسئلة اللي كان خاص يجاوبوا عليها اللي كيقولوا العام زين 
في هاد املنبر هذا، حيت العام زين ساهل نقولوه، ولكن هادو أرقام هادو 

ديالكم، ما جبناهمش من �ضي بالصة ديال الحكومة، ما جبناهمش من 
�ضي جهة أخرى، طبعا سأحاول التفاعل مع بعض األسئلة، ألن األسئلة 
أخرى تطرح، ولكنني سأحاول التفاعل مع بعضها من خالل مشروع 
قانون املالية، لكن قبل ذلك سأعرج بسرعة على السياق العام الذي 

تم فيه إعداد هذا املشروع.

اليورو،  منطقة  إنعاش  بوادر  نسجل  معكم  كنا  إذا  طبعا 
االضطرابات  واستمرار  العالمي،  االقتصادي  النمو  توقعات  وتحسن 
بالدنا  أن  نسجل  كذلك  فنحن  األوسط،  الشرق  في  الجيوسياسية 
الديمقراطي واملؤسساتي، وفي هذا اإلطار ال بد أن  البناء  في  ماضية 
ننهئ أنفسنا على هذه التجربة التي يعني مرت بنجاح، يعني ثاني تمرين 
ديمقراطي في ظل دستور 2011 بالرغم من كثير من االختالالت التي 
شابته، لكننا على كل حال نعتبر على العموم أن هذا تحول نوعي في 
بناء مؤسسات ديمقراطية، ألن املسار االنتخابي يكسب البلد إشعاعا 
سياسيا وديمقراطيا، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، يعني حتى 
على املستوى الدولي كذلك، ونتمنى أن يتوج هذا التحول في االنتخابات 
وأن  واألفكار،  البرامج  بين  الشريف  التنافس  يسود  بأن  التشريعية 
نبتعد على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العزوف عن الفعل السيا�ضي، 
وطبعا هذه مسؤولية مشتركة، مسؤولية الحكومة واألحزاب السياسية 

واملجتمع املدني.

البداية من طرف  في  نتائج االنتخابات الذي تحدثت عنه  تقييم 
الفاعلين السياسيين طبعا هذا �ضيء مهم جدا وضروري، ألننا نسعى 
من خالله إلى تطوير اآلليات القانونية للمزيد من ترسيخ الديمقراطية، 
لكن أن يكون ذلك من باب التصنيفات والنعوتات التي تستبلد ذكاء 
املجتمع املغربي، هذا هو األمر الذي ننبه له والذي ال يمكن إال أن يذكي 
الصراعات والنزاعات بين أطراف املجتمع املغربي، فبقدر ما اعترفتم في 
هذه الحكومة بفشل سياسيتكم إزاء سكان البوادي والعالم القروي، 
بقدر ما عمقتم جراحه بمثل هذه التصنيفات التي تفيد التراتبية بين 
الدرجة  عندهم  البادية  سكان  راه  يعني  والبوادي،  الحواضر  سكان 
الثانية وسكان الحواضر عندهم الدرجة األولى، في حين أن حتى هاد 
القضية ديال سكان الحواضر راه خاصنا نذاكروا عليها، واش بالفعل 
ما  السيا�ضي،  الفعل  أفسد  ما  عليها؟  كنتكلموا  اللي  هاديك حواضر 
أفسد العمل السيا�ضي في هذه الحكومة هو ازدواجية الخطاب، فمن 
جهة تتحدثون عن نزاهة االنتخابات وعن كون محطة 4 شتنبر محطة 
عن  الكالم  يطفو  الخطاب  نفس  وفي  اآلن  ذات  وفي  للديمقراطية، 
العقابي، في الوقت الذي ندرك فيه جميعا  التحكم وعن التصويت 
لها  تخول  التي  الدستورية  اآلليات  كل  تمتلك  التي  هي  الحكومة  أن 
تفعيل اإلجراءات القانونية والكفيلة بردع كل من ثبت في حقه اإلخالل 
باملمارسة السياسية املنافية للقواعد الجاري بها العمل في هذا اإلطار، 
في الحقيقة ماعرفتش أش خليتو للمعارضة ما تقول في هذه القضية 
ديال...، يعني هاذ الحكومة هذه، هاذ األغلبية هذه عندكم السلطة 
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التنفيذية والسلطة القضائية وعندكم الوالة وعندكم العمال وعندكم 
الدرك، وكتقولوا التحكم، أشنو نقولو احنا في املعارضة؟ أش نقولو 
احنا في املعارضة؟ إيال كنتم أنتما تتكلموا على التحكم، أشنو نقولوا 
احنا في املعارضة؟ أشنو هو التحكم؟ ما زال ما بقيناش كنفهمو معنى 
التحكم، من جانب آخر يجب أن تعترفوا، أقول ملن ال يريد أن يقر ذلك، 
أن تلك الديمقراطية التي تتحدثون عنها هي التي بوأت حزب األصالة 
واملعاصرة مرتبة مشرفة، بل املراتب األولى، طبعا هذا ال يعجب البعض 
العقابي، ارجعوا شوية لألرقام، راه  التصويت  تيتكلموا على  ملا  حتى 
التصويت العقابي كان موجها لجزء كبير من مكونات الحكومة، بمعنى 
أن التصويت العقابي راه كان ضد الحكومة، احسبوا، ديروا العدد، 
ديروا مقارنة باش يبان لكم فين كاين التصويت العقابي، إن التالعب 
باألرقام راه ما�ضي حل، على كل حال نحن نعتبر على أن الكالم عن 
التحكم هو محاولة لتبرير الفشل، ومحاولة لتبرير العجز عدم القدرة 

على مجاراة إيقاع التنافس.

كما أننا نسجل أن الحكومة هي التي تسعى لفرض التحكم، من 
الدستورية،  املؤسسات  جل  على  الوصاية  فرض  محاولتها  خالل 
ومحاولة إلجام لسانها حينما تقدم على طرح بعض القضايا للنقاش 
وهو نقاش مرغوب فيه، احنا هاذ الحكومة اللي م�ضى معاها في الطريق 
راه مزيان الديمقراطية، واللي ما ممشاه معاها راه التحكم والخروج 
عن الطريق والخروج عن الدين والخروج على كذا، يعني هذه أشياء 
راه ما بقيناش كنفهموها، راه املغاربة ما بقاوش كيفهموا هاذ ال�ضي، ما 
بقيناش، هذا هو التشويش الحقيقي، هذا هو التحكم الحقيقي، ألنكم 
تريدون أن يعني كتديرو واحد الحجر على حق األمة في التفكير واالجتهاد، 
وهذا يحيلنا على مبدأ الثقة الذي افتقدناه بين الفاعلين السياسيين، 
ما بقاش، مابقاتش الثقة بين الفاعلين السياسيين، بل أكثر من هذا 
مابقاتش الثقة بين أعضاء الحكومة، بين مكونات الحكومة ما بقاتش 
عدمه  من  االختصاص  سلب  بخصوص  راج  ما  وأستحضر  الثقة، 
لصفة اآلمر بالصرف على صندوق التنمية القروية، وهذا املوضوع اللي 
طبعا قرينا عليه كثير وفي الصحافة، كان على الحكومة أن تنور الرأي 
العام، املصداقية تتطلب توضيح األمر في حينه من الجهة املعنية، دون 
استعمال الحرب بالوكالة، الحكومة كتدير الحرب بالوكالة، غير بيناتهم 

ما�ضي احنا غير هما، غير بيناتهم.

لةسيدخلة2ئيس،

تزامن مع تخليد بالدنا لذكرى املسيرة  نناقش هذا املشروع وفي 
الخضراء، وطبعا في هذا اإلطار نحن ملزمون باليقظة وبالتعبئة من أجل 
دحض كل ما يمكن من مناورات التي تحاك ضد قضية وحدتنا الترابية، 
املناسبة،  بهذه  امللكي  الخطاب  نثمن مضامين  اإلطار  هذا  في  وطبعا 
إعطاء  في  والسيما  الخضراء،  للمسيرة  األربعين  الذكرى  بمناسبة 
األسبقية للجهات باألقاليم الجنوبية من حيث لكي تكون نموذجا لنقل 
االختصاصات في أفق طبعا تعميمها على مختلف الجهات، وكذلك شأن 

أو في شأن إعادة الهيكلة ملنظومة املساعدات االجتماعية بما يجعلها 
أكثر شفافية وأكثر استهدافا.

للقوات  الفرصة لكي نقدم تحية إجالل وتقدير  كما نغتنم هذه 
املسلحة امللكية والدرك امللكي وقوات األمن الوطني والقوات املساعدة 
والسالم  األمن  تكريس  على  تسهر  والتي  صحرائنا،  بتخوم  املرابطة 

واالستقرار في مختلف ربوع اململكة.

لةسيدخلة2ئيس،

بعض مكونات األغلبية أو بعض مكونات الحكومة وخاصة املتمثلة في 
الحزب األغلبي، بذلت جهدا كبيرا لتبخيس عمل املعارضة، وبذلت جهدا 
كبيرا لتخصيص النقد وتوجيه سهام النقد لفريق األصالة واملعاصرة، 
ومحاولة إيهام املغاربة بأننا عاجزون عن تقديم البدائل واالقتراحات، 
وإن كنا نعلم مسبقا أن هذا االتهام ينطوي على خلفية سياسوية، فإنا 
نريد من هذا املنبر تنشيط ذاكرة من ال ذاكرة له، وذلك بالرجوع إلى 
مناقشاتنا خالل أو بمناسبة مناقشة القوانين املالية السابقة، نعطيو 
بعض األمثلة فقط، حينما كنا نلح على ضرورة إعادة النظر في نموذج 
النمو االقتصادي، حينما نظمنا ندوة دولية بخصوص هذا املوضوع 
وحضرها خبراء مختصون وحضرها كذلك أعضاء من هذه الحكومة، 
وحينما خرجنا بتوصية يعني كان اإلجماع على أن هذا النموذج الحالي 
االقتصادية  التنمية  مستوى  من  للرفع  كثيرة  هوامش  له  تعد  لم 
واالجتماعية، أيضا في نفس الوقت كانت طبعا باملوازاة تكونت القناعة 
لدى كل من بنك املغرب واملركز املغربي للظرفية واملندوبية السامية 
للتخطيط، وأخيرا املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ثم مؤخرا 
الحكومة  بأن  يقول  تقديم عرضه،  أثناء  الوزير،  السيد  سمعنا من 
تواجه تحدي وضع أسس نموذج تنموي متجدد، طبعا هذا يثبت ما 
كنا نقوله منذ بداية هذه الوالية وما كنا نقدمه من اقتراحات في هذا 

املوضوع منذ بداية هذه الوالية التشريعية.

بنفس التوجه، وبنفس القوة االقتراحية لفريق األصالة واملعاصرة، 
سبق لنا أن أكدنا أكثر من مرة، أن الحكومة تفتقر إلى سياسة اقتصادية 
املختلفة،  االستراتيجيات  بين  وتنسيق  وتناغم  تفاعل  تضمن  عامة 
انبثاق،  مخطط  األزرق،  املغرب  مخطط  األخضر،  املغرب  مخطط 
رؤية كذا، رؤية كذا، وطالبنا بضرورة إسناد مهمة التنسيق لوزارة 
االقتصاد واملالية، باعتبارها، يعني باعتبار هذا القطاع هو املمول عن 
طريق امليزانية العامة، لكي يتمكن من السهر على التنسيق بين هذه 
االستراتيجيات ألنها حينما أحدثت هذه االستراتيجيات أحدثت بمعزل 

بعضها عن البعض.

الخيار،  هذا  اعتماد  قررت  الحكومة  أن  بإيجابية  نسجل  اليوم 
ولو أنه جاء متأخرا وبعد أن ظلت توصيات املناظرة الوطنية للحكامة 
عالقة طيلة ثالث سنوات، وكان على الحكومة آنذاك واعتمادا على هذه 
التوصيات، إيجاد آليات قانونية وإدارية بغاية تقييم موضوعي، ومعرفة 
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مدى مساهمة هذه االستراتيجيات في عصرنة االقتصاد الوطني، وفي 
النهوض بالنمو والحد من البطالة.

في نفس اإلطار، وبالنسبة للتعديالت التي تقدمنا بها أثناء مناقشة 
طرف  من  اقتراح  موضوع  اليوم  نجدها  سابقا،  املالية  القوانين 
الحكومة، من قبيل رفع الرسم املفروض على التبغ الرهيف واملعد 
للتلفيف، وكذلك مراجعة كيفية احتساب الضريبة على الشركات، 
ونفس املساهمة قمنا بها على مستوى املبادرات النيابية وتتبع تنفيذ 
أمثلة،  مجرد  فقط  هذه  للرقابة،  اآلليات  عبر  العمومية  السياسات 

حيت إيال بغينا نجيبو كل�ضي خاصنا واقيال �ضي 24 ساعة.

لةسيدخلةوزي2،

الوقوف  منا  يقت�ضي   2016 لسنة  املالية  قانون  مشروع  دراسة 
على وضعية االقتصاد الوطني خالل سنتي 2014 و2015، لكي يكون 
التقييم لهذا املشروع يستند على مقاربة اقتصادية وتحليلية ملعطيات 
متوفرة بشكل موضوعي. انطالقا من ذلك، يظهر أن النمو االقتصادي 
لم يكن مرضيا ولم، يعني، بل يمكن أن نقول أنه استنفد الكثير من 
هوامش تدخله، ودليلنا على ذلك أن الحكومة بالرغم من دعمها للطلب 
الداخلي فإنها في نفس الوقت تسعى للحد من وتيرة ارتفاعه، بهدف 
معالجة أزمة السيولة ومعالجة مشاكل تمويل االقتصاد الوطني، حيث 
تراجعت وتيرة ارتفاع الطلب الداخلي من %6.7 سنة 2011 إلى %1 سنة 
2014، باإلضافة إلى ذلك فإن استهالك اإلدارة العمومية وهي تعتبر أحد 
مكونات الطلب الداخلي، انخفضت وتيرة هذا االرتفاع كذلك من 0.8% 

سنة 2013 إلى %0.3 اآلن.

وإذا كنا في فريق األصالة واملعاصرة، نحث دائما على ضرورة تقليص 
االستهالك الوطني لفائدة الرفع من االدخار، فإننا كنا أيضا نؤكد على 
ضرورة الرفع من العرض الوطني أي اإلنتاج، بمعنى دعم االستثمار 
الذي بكل أسف تراجع في عهد هذه الحكومة من %36 إلى %33، يعني 

%36 سنة 2011 إلى %33 سنة 2014.

والسياسة  النقدية  السياسة  بين  االنسجام  غياب  أيضا  نسجل 
املوازناتية، ذلك أن السياسة النقدية سجلت ارتفاعا ملحوظا لقروض 
االستهالك، حوالي %12 مقابل ارتفاع جد متواضع لقروض االستثمار 
العمومي عوضه  االستهالك  انخفاض  يكون  وبذلك  تتجاوز 2%،  لم 
جزئيا ارتفاع القروض املمولة الستهالك األسر، وهذا يتجلى، يعني هنا، 
يتجلى تعارض السياستين السالفتي الذكر، هذا النمو االقتصادي الغير 
املر�ضي الذي نتحدث عنه تؤكده كذلك ظاهرة تف�ضي البطالة باألرقام، 
القطاع الصناعي فقد في فترة الحكومة الحالية 28 ألف منصب شغل 
سنة 2013، أكثر من 37 ألف منصب شغل سنة 2014، وهذا يطرح 

علينا سؤاال عميقا حول مدى نجاعة مخطط التسريع الصناعي.

والسنة  السنة  هذه  منصب   71500 إحداث  يخص  فيما  أما 
املاضية، يعني كاين 71500 منصب شغل في السنة املاضية وكذلك 

في السنة الحالية في القانون املالي، فقد ظل مجرد شعار، ألن القطاع 
الصناعي يسرح اليد العاملة بدال من تشغيلها. من جهة أخرى، فإن 
وضعية فقدان مناصب الشغل مرشحة لالرتفاع على أساس أن هناك 
أزمة خانقة في قطاع البناء الذي فقد هو بدوره خالل السنوات الثالث 
املاضية 71 ألف منصب شغل، ومن املرتقب أن يرتفع هذا الرقم خالل 
السنة الجارية، ألنه ليست هناك مؤشرات تدل على أن هذا القطاع 

سينتعش.

لذلك، وكنا نقولها دائما وسنظل نقولها، بأن تصنيع البالد هو الحل 
إليجاد مخارج طبيعية لهذه املعضلة، ألن قطاع الخدمات، ألن احنا 
عندنا في املغرب قطاع الخدمات يستحوذ على ما يعادل 70 % من الناتج 
الداخلي الخام بدون قيمة مضافة مهمة، ال على مستوى النمو وال على 
مستوى توفير فرص الشغل، في حين أن في الدول املتقدمة واللي حتى 
هي فيها قطاع الخدمات في بعض األحيان يتجاوز 80 %، ولكن بقيمة 
مضافة مرتفعة ألنه يرتكز على االقتصاد الالمادي، وعلى تكنولوجيا 
التواصل الجديدة، املنظومات املعلوماتية املتطورة، قطاع مالي مهم، 

شركات الـتأمين عمالقة.

برنامج اإلسراع بتصنيع البالد الذي اعتمدته الحكومة ونحن معها 
في هذا االختيار، وهو كان من مطالبنا األساسية، لكن هذا املطلب أو 
هذا الهدف يقت�ضي توفير شروط نجاحه، ونعتقد على أن من ضمن 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  إدماج  في  متمثلة  هي  النجاح  شروط 
بغاية مواجهة املنافسة العاملية، أيضا االنتقال من املقاولة العائلية إلى 
املقاولة العصرية، باإلضافة إلى تأهيل املوارد البشرية أو إلى التعجيل 
آالف   10 ديال  القضية  ذيك  وأن  خاصة  البشرية،  املوارد  بتأهيل 
مهندس سنويا ما تحقق منها والو، يعني شحال يعني تّدارت لها ديال 

الدعاية ولكن بدون نتيجة تذكر.

صحيح أن املهن العاملية الجديدة لبالدنا انتعشت، انتعشت معها 
الصادرات بحوالي يعني بواحد النسبة كبيرة، لكن 70 % من صادرات 
املغرب في هذا اإلطار تتضمن أكثر من 80 %من الواردات، وبذلك تكون 
القيمة املضافة املحصل عليها من هذه السلع ال يتجاوز 15 % كقيمة 
مضافة، إذن ماذا يجب أن نقوم به؟ أعتقد أنه يتعين إدماج صناعي 
السيارات والطائرات ضمن مقاربة قطاعية شمولية ومندمجة للرفع 

من نسبة قيمتها املضافة.

النموذج االقتصادي الغير مر�ضي كذلك يتجلى في هشاشة تحسين 
التوازنات الخارجية، فبالرغم من تحسن العجز التجاري وانخفاض 
ميزان األداءات، إال أن ذلك ال يمكن أن يحجب علينا معطيات أخرى 
تقلل من قيمة هذا اإلنجاز، وهي أن هذا االنخفاض تحكمت فيه عوامل 
استثنائية وليست إجراءات مهيكلة، من بين هذه العوامل: انخفاض 
الفاتورة الطاقية التي تقلصت بحوالي 6 % ما بين سنة 2013 وسنة 

2014، وتستمر خالل هذه املدة من السنة الحالية؛
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ومن  الحليب  ومن  القمح  من  الواردات  في  تقلص  هناك  أيضا 
كانت سنة  الفالحية  السنة  أن هذه  باعتبار  ذلك،  غير  إلى  مشتقاته 

قياسية؛

كذلك كان انخفاض ديال األسعار األولية العاملية للعديد من املواد 
األولية.

فيما يتعلق بارتفاع املخزون من العملة الصعبة من 151 مليار 
درهم سنة 2013 إلى 181 مليار درهم سنة 2014، وهذا طبعا �ضيء 
جميل جدا ألنه واحد الوقت كنا خايفين ما يبقى عندنا والو، ولكن هاذ 
االرتفاع هذا السبب فيه هو تحصيل هبات ممنوحة من طرف بلدان 
الخليج التي ناهزت 20 مليار درهم، يعني بنسبة الثلثين تقريبا، طبعا كان 
عندها يعني اإليجابية أو الفضل، أنها ساهمت في ارتفاع املخزون من 
العملة الصعبة، وكذلك من جهة أخرى ساهمت في تعزيز موارد الدولة 
العجز  تقليص  وأيضا  العمومية،  للميزانيات  املالية  الحاجيات  وسد 

املوازناتي،

مؤشر  تحسن  بأن  نقول  بغيت  ال�ضي،  هاذ  ديال  الخالصة  يعني 
التوازنات الداخلية والخارجية، يعني ال يعود فيه الفضل للحكومة، 
فهو أو مرده باألساس إلى عوامل ظرفية استثنائية، علما أن الحكومة لم 
تستثمر هذه الظرفية اإليجابية، ولم تسع إلى إصالح صندوق املقاصة 
بالشكل  اآلن،  املعتمدة  الترقيعية  بالحلول  ما�ضي  الشمولي،  بالشكل 
الشمولي ألن هذا الظرفية إيجابية جدا، وكذلك لم تسع إلى تفعيل 
توصيات املجلس األعلى للحسابات في شأن القيام بتيهيء فضاء تخزين 

املواد النفطية تحسبا للتحوالت التي قد تقع من سنة إلى أخرى.

لةسيدخلة2ئيس،

في ظل هذه السياقات الدولية والوطنية تم إعداد هذا املشروع 
الذي نحن بصدد مناقشته، وفيه توقعات نسبة النمو في حدود %3 بعد 
أن كنا ننتظر أن تفي الحكومة بوعدها، ألن هذه آخر سنة، وأن نصل 
إلى النسبة املحددة في البرنامج الحكومي اللي هو %5,5 كما حددت ذلك 
الحكومة، لكن يبدو أنها خارج سياق املعطيات واإلمكانيات املتوفرة، 
علما أن هذه النسبة املتوقعة اللي هي %3 هي برأسها متفائلة جدا، وال 
أعتقد نحن في فريق األصالة واملعاصرة، ال نعتقد بأن هاذ %3 غتكون، 

وطبعا كنعتامدو على معطيات:

يسبق  لم  بحيث  قياسية،  سنة  كانت  الفالحية  السنة  ألن  أوال 
للمحصول الزراعي أن وصل أو أن بلغ إلى 115 مليون قنطار، وطبعا من 
املرشح أال تتكرر نفس الظروف واملعطيات، ال من املرجح أن ال، ألن ما 
�ضي دائما كتجينا سنوات قياسية بهذا الشكل، وخا �ضي واحد استعمل 
هاذ املالحظة ديالي بالشكل اللي بغى في الفايسبوك ديالو مشيرا إلى أنني 
أنا ضد الدعاء للشتاء وكذا، ولكن على كل حال تعودنا ذلك منهم، على 
كل حال احنا تنقولوا بأن بغينا نبنيو االقتصاد ديالنا ما�ضي فقط على 

التساقطات املطرية، بغينا نبنيوه على التصنيع،

كذلك  متميزة،  يعني هذه سنة فالحية  اإلنتاج  قلت  أيضا كيف 
اإلنتاج الغير الفالحي هو في تراجع مستمر، بحيث انخفضت وتيرة نمو 
هذا اإلنتاج الغير الفالحي من %5 سنة 2011 إلى %2,5 سنة 2014، 
وبذلك ال يمكن أن نفكر بأن نسبة النمو ستتجاوز %2,5 أو 2,6%، 

وتبقى نسبة متفائلة.

انطالقا من هذا التحليل طبعا سيكون له تأثير على نسبة العجز 
الناتج الداخلي الخام،  املالية مقارنة مع  املتوقعة في مشروع قانون 
بحيث سترتفع من %3,7 بدال من %3,5 املتوقعة في القانون املالي، 
كذلك العجز املوازناتي قد يصل إلى %4 بدال من %3,5، ألن التوقع مبني 
على تفاؤل مفرط بخصوص فرضيات أثمنة النفط وغاز البوتان، علما 
أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يتراوح سعر البرميل ما بين 60 و70 
دوالر للبرميل، وطبعا من باب الحذر أننا نعتمد على الحد األق�ضى ما�ضي 
الحد األدنى، في حين أننا في القانون املالي اعتمدنا على الحد األدنى، 
فكان املفروض أن يكون الحد األق�ضى درءا لكل املفاجآت التي يمكن 

أن تحدث.

في ما يخص السياسة املوازناتية لهذا املشروع، هي تتسم بنوع من 
القصور وهذا �ضيء طبيعي، فبالدنا تحتل الرتبة 120 في مؤشر اإلبداع 
حسب دراسات أجريت من بعض املعاهد الدولية، هاجس الحكومة هو 
استرجاع التوازنات الداخلية، وخاصة عجز امليزانية من خالل الحد من 
دعم الطلب الداخلي، ومن خالل تقليص استثمار امليزانية العمومية، 
فبالرغم من ارتفاع غالف االستثمارات العمومية من 61 مليار درهم 
سنة 2016 مقابل 54 مليار درهم سنة 2015، لكن مع ذلك حجم هذه 
االستثمارات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام في تراجع مستمر في عهد 
هذه الحكومة، بحيث انخفض من 6.2 % سنة 2011 إلى 4.4 % سنة 
2015، في حين أن األعراف الدولية تقت�ضي أال يقل عن نسبة 5 %، 
الحكومة لم تكتف فقط بعدم الرفع من الغالف املخصص لالستثمارات 
العمومية من أجل تقليص العجز، ما زال ما كملتش الجملة، نكمل 
الجملة وعاد تفاجأ، قلت أن الحكومة لم تكتف فقط بعدم الرفع من 
العجز،  تقليص  العمومية من أجل  الغالف املخصص لالستثمارات 
وإنما لجأت أيضا وكعادتها إلى الزيادة في الضرائب للرفع من مواردها، 
بل أكثر من ذلك أن السياسة النقدية عوض أن تصحح األوضاع برفع 
القروض املوجهة لالستثمارات املمنوحة من طرف األبناك للمقاوالت 
لكي نعوض النقص الحاصل في ما يخص االستثمارات العمومية، الحظنا 
ولألسف الشديد تراجع حجم القروض املوجهة لالستثمار بنسبة 3 % 
مع متم نصف سنة 2015، وبالتالي فاالستثمار الوطني تراجع من 36 % 
سنة 2011 إلى 33 % سنة 2014، من 14 ل 15 غادي يكون انخفض 
أكثر، طبعا السيد الوزير، نحن نتفق معك في التقليص من العجز، 
ولكن ال نتفق معك في التدابير واإلجراءات املعتمدة من أجل ذلك، ألن 
املساس باالستثمار معناه املساس بالنمو، والرفع من الضرائب بذال من 
توسيع وعائها، معناه ضرب القدرة الشرائية لشرائح مهمة من املجتمع 
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املغربي، ملا كنقرا هاد ال�ضي كله كنقول في األخير إذا كان �ضي إبداع و�ضي 
ابتكار يسجل لهذه الحكومة، فهو جعل املواطن محور أغلب الزيادات 
الضريبية، يعني هاد الحكومة بغات تحل كاع املشاكل ديالها من عند 
املواطن، هذه راه تنحسو بها راه ما فيهاش، وقت ما كان �ضي حاجة زيد 
على املواطن، وقع مشكل في املكتب الوطني للكهرباء تطلع الفاتورة ديال 
الكهرباء، وقع مشكل في العجز أو في كذا، زيد الضرائب على املواطنين، 
زيد الضريبة على القيمة املضافة يعني هاد ال�ضي كنحسو به كنشعرو 
به، املغاربة كيحسوا به راه كل�ضي ملا تتوصلو تيحس بها، واليوم ها هي 
كاينة عاود ثاني الزيادة في تذاكر النقل السككي، كاينة رسوم مفروضة 
على الزبدة، على الشعير، الذرة إلى غير ذلك، هنا ما غاديش نوقف 
فقط عند تراجع مخصصات االستثمار العمومي، ولكن غادي نم�ضي 
لتعميق الفوارق املجالية، عكس ما قيل من هذا املنبر، هناك تعميق 
للفوارق املجالية، عندنا معطيات استقيناها من مديرية امليزانية بوزارة 
االقتصاد واملالية، يعني ما جبناها ال من عند سياسة كذا وال من عند، 
جبناها من عندكم، تفيد أنه من أصل 16 جهة اللي كانت عشر جهات 
لم يرق فيها االستثمار العمومي إلى املعدل الوطني اللي هو 4000 درهم، 
وعندي اإلحصاء ديال كل جهة على حدة، 10 ديال الجهات ما حاصالش 
على املعدل، نفس الظاهرة تطال االستثمارات واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية، بحيث ملا كناخدو مشروع قانون املالية اللي حنا اآلن تناقشو 
فيه، نجد 3 جهات تستحوذ على %74 من الغالف االستثماري، وأعتقد 
أنه لتجاوز هذه اإلختالالت، هذه كنعتابروها اختالالت، لتجاوز هذه 
اإلختالالت يتعين على الحكومة إنهاء أو استكمال اإلجراءات القانونية 
والتنظيمية للجهات حتى تضطلع الجهات باملهام املخولة لها، وإن كنت 
أشك في ذلك كثيرا، أشك في أن الحكومة ستعمل على استكمال هذه 
اإلجراءات، وأعتقد أننا غادي نكملو هذه السنة حنا باقيين كنتسناو في 

هاد اإلجراءات وفي هاد...

أو  أعتقد  العادية، طبعا وبعد مرور سنتين  املداخيل  بخصوص 
3 ديال السنوات اآلن على تنظيم املناظرة الوطنية لإلصالح الجبائي، 
يتأكد بامللموس يوما بعد اآلخر على أن الحكومة ماضية في اإلصالح 
التجزيئي، باغية تشتغل بالتقسيط، عوض اإلصالح الشامل، وطبعا 
ألن  مخاطر،  عند  بالتقسيط  اإلصالح  أو  التجزيئي  اإلصالح  هاد 
املخاطر قد تعتري تجزئة اإلصالح في ظل التطورات املتسارعة للوضع 
االقتصادي واالجتماعي واملالي، وقد تصبح اإلصالحات متجاوزة، وقد 
وبالنسبة  للتعليم  بالنسبة  وقع  كما  اإلصالح  إصالح  فخ  في  نسقط 
لعدالة جبائية،  تفتقر  الضريبية  املنظومة  مماثلة،  أخرى  لقطاعات 
لهذه  السياسية  اإلرادة  ناتج عن غياب  االستقرار وهذا  بعدم  تتسم 
الحكومة لإلصالح، وطبعا هذا سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني 
الذي يتميز منذ هاد 4 سنين اللي كنا فيها على األقل نشهد عليها، يتميز 
بالهشاشة، فمحاربة التملص الضريبي، وتقوية موارد الدولة، وضمان 
استقرارها يتطلب سياسة جبائية تأخذ بعين االعتبار الفئات املعوزة 
التي أثقلتم كاهلها بالزيادات املتتالية في الضريبة على القيمة املضافة، 

وأن تأخذ كذلك بعين االعتبار حاجة االقتصاد الوطني للتأهيل لكسب 
رهان املنافسة العاملية، من جهة ومن جهة أخرى لكسب رهان كذلك 

رفع نسبة التشغيل وخفض نسبة البطالة.

بمناسبة  الحكومة  املداخيل،  عن  أتحدث  وأنا  السياق  نفس  في 
بتراجع  2015، أقرت  املالية لسنة  لقانون  التقييم النصف السنوي 
املوارد بحوالي 6 ماليير دراهم مقارنة مع سنة 2014 هذا انتما اللي قلتوه 
ما قلناهش احنا، ونفس املصدر اعتبر على أن هذا التراجع في عالقة 
مع سنة 2014 اللي كانت سنة كانت فيها مداخيل استثنائية، ومع ذلك 
نحن نعتبر على أن هناك تناقض واضح في هذا املوضوع، ألن السنة 
الجارية تتقولوا بأنها ستختتم بنسبة نمو تقدر ب 5 % إذا أضفنا إلى هذا 
النمو الناتج الداخلي الخام املسجل سنة 2014، ستحصل الخزينة على 
مداخيل إضافية وربما تعوض فقدان املداخيل االستثنائية التي عرفتها 
سنة 2014، وقد تفوق ذلك بالكثير وكان باإلمكان، بإمكان هذا النمو 
االقتصادي لسنة 2015، أن يحافظ على األقل على استقرار مداخيل 
امليزانية لو كانت هناك نجاعة في النظام الجبائي، ولو كانت هناك نجاعة 

في تحصيل املوارد.

بالنسبة للمديونية التي ارتفعت إلى أكثر من 64 % وإن كنا نقول على 
أنها ارتفعت إلى 80 % حسب ما جاء في وثيقة املجلس األعلى للحسابات، 
ألن االحتساب ديال املديونية ال يتم باملفهوم الشمولي، خاصة اآلن 
احتساب  وكذا دون  القروض  االتفاقيات وسندات  هادوك  زدتوا  ملا 

املديونية بمفهومها الشامل.

ميزانية  من  استفاد  الذي  القروية  التنمية  لصندوق  بالنسبة 
نثمنها  مبادرة  هي  وطبعا  امللك،  جاللة  تعليمات  على  بناء  استثنائية 
ألن العالم القروي لم يحظ باهتمام السياسات العمومية في مرحلة 
هذه أو في فترة هذه الحكومة، لكن بدال من اعتماد، يعني بدال من أن 
نبداو تنفكرو في املوضوع، مشينا إلى إثارة نقاش عقيم، يعني بدال من 
القروي، يعني  العالم  التفكير في إعداد برنامج تنموي لحل إشكالية 
برنامج تنموي مندمج إلى غير ذلك، سارع البعض إلى إثارة نقاش عقيم 
بخصوص مقتضيات املادة 30 من مشروع قانون املالية، وأنا غانقول 
لكم واحد الحاجة، تعودنا من هذه الحكومة على الفرقعات اإلعالمية 
وهي مقصودة، لتحويل أنظار الشعب املغربي والرأي العام عن القضايا 
العالم  في  كاينة  اللي  الحيف  مظاهر  على  يهضر  ما  فعوض  الهامة، 
القروي واملتمثلة في استفادتها بنسبة 4 % فقط في الصناعة و10% 
في الخدمات و4 % فقط من خدمات قطاع العقار والبناء،    و 4 % 
من خدمات اإلدارة العمومية الهيناه بديك شكون اللي بغى يصرف؟ 
شكون اللي بغى يخلص؟ شكون اللي بغى يوقع؟ باش ما يشوفش في هاد 
املسائل هذه ويشوف، يعني تعودنا على ذلك، وعلى األقل نلح في ما تبقى 
من عمر هذه الحكومة أن تعمل على إعمال الحكامة الجيدة في صرف 
نفقات هذا الصندوق بدءا من األولويات املرتبطة بالتعليم والصحة 

وكذلك املشاريع املدرة للدخل.
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لةسيدخلة2ئيس،

 ملا كنشوفو وثيقة البرنامج الحكومي، كنشوفو فيها واحد الجانب 
االجتماعي يعني عنده واحد الحظ وافر، وكنا نعتقد على أنه سيكون 
وهذه  ميزانيات  أربع  دوزنا  اليوم  لكن  وكيفي،  كمي  تحول  هناك 
الخامسة واألخيرة واللي هي كتعتبر بمثابة تقييم لآلداء الحكومي تطرح 
علينا تساؤالت، ما حجم اإلنجازات؟ ما حجم اإلكراهات؟ ما حجم 
اإلنتظارات في أفق 2016 ؟ وال سيما بالنسبة للقطاعات التي لها عالقة 
بزاوية قياس مؤشرات كمية، وأقصد بذلك التعليم والصحة إلى غير 
ذلك، لكن أعتقد على أن يعني هذه حتى هي باقية ما فيهاش حلول، 
فأننا نخصصو نصف امليزانية للقطاع االجتماعي ما�ضي هو املهم، مهم، 
ولكن األهم هي النجاعة في توجيه اإلنفاق العمومي، هي الحكامة في 
التدبير، هي السرعة في اإلنجاز، هي االنسجام ما بين الرؤى والبرامج 

وهي استهداف الغايات بشكل مندمج.

على  نتكلم  باش  بزاف  الوقت  عندي  يبقى  ماغديش  فلألسف 
السياسة  يسائل  التعليمي  الواقع  يسائل،  التعليم  بحيث  التعليم، 
الحكومية، يعاني من االنتظارية القاتلة، واقع بدون تجهيزات، مدارس 
باكتظاظ يعني ملفت لالنتباه، تف�ضي ظاهرة العنف، تف�ضي املخدرات، 
هذه هي املدرسة اللي بغينا نكونوا فيها رجال ونساء املستقبل، هاذو 
اللي غاديو يسيرو البالد غدا، كنقريوهم في مدرسة بحال هكذا، وهذا 
طبعا فيه تناقض مع ما وعدت به الحكومة في برنامجها الحكومي، 
البهرجة في الخطاب والشطحات اإلعالمية ال تخفي محدودية األداء 
الحكومي، ما�ضي غير في هذا القطاع، وفي قطاعات أخرى، قطاع التنمية 
االجتماعية الذي تعتبر فيه أو تعتبر املسؤولة السياسية عنه خارج زمنها 
بحيث هذه  الحديثة،  التكنولوجيا  الثورة  زمن  بعيدة عن  السيا�ضي 
الوزارة خالت العمل الجدي والعملي، ومشات فقط لعقد االجتماعات 
وتنظيم املوائد املستديرة إلى غير ذلك، وملا كنجيو للحصيلة ديال الوالية 
التشريعية كلها، كنصيبو هاذ الوزارة جابت، تقدمت بمشروعي قانونين 
فقط، والثالث صادقت عليه الحكومة وال يزال وقف التنفيذ، بمعنى أننا 
أمام قطاع يستهلك وال ينتج، في الوقت اللي طبعا العالم القروي نسبة 
الفقر فيه تتجاوز واحد النسبة مهمة، والحكومة تقارب هذه املشاكل 
االجتماعية بمقاربة منعزلة أو بإجراءات منعزلة عن املقاربة الشمولية، 
نفس املقاربة املنتهجة في القطاع الصحي ولو أن في القطاع الصحي كاين 
واحد شويا ديال الجرأة في اتخاذ القرارات، لكن بجرعة أقل في إعمال 
هذه القرارات وفي متابعتها، بالتالي إذا كنا وصلنا لواحد النسبة مهمة 
ديال املشاركة ديال عدد املغاربة اللي كيستفدوا من »الرميد«، فهاذ 
الجهد تيتعتبر منقوص، وال ربما كاع مكاينش، ألنه هناك تعثر في إنجاز 
املؤسسات االستشفائية، هناك مستوصفات  بناء بعض  واستكمال 
مسدودة، هناك موارد بشرية مكيناش، هناك حلول ترقيعية، بالتالي 
عن أي مساعدة طبية نتحدث؟ تيجيب لي هللا هاذ الحكومة بحال إيال 
كتمثل علينا، دايرة واحد التمثيلية وكل مرة كتبين لنا واحد...، على كل 

حال.

طبعا بالنظر لكون هذا املشروع يمثل استمرارية للمشاريع السابقة، 
هو بسيط في إجراءاته وتدابيره، بل يشكل جزء كبيرا من التراجع في ما 

يخص املكتسبات االجتماعية التي تم التوافق حولها في ما سبق.

في فريق األصالة واملعاصرة تقدمنا بتعديالت وكنا نتوخى منها طبعا 
مجال  توسيع  اقتراح  مراجعة  من خالل  املكتسبات،  على  املحافظة 
املساحة املغطاة باملتر املربع واملعدة للسكن الرئي�ضي، كنا كذلك نتوخى 
التخفيف من عبء الضريبة على القيمة املضافة، عبر إلغاء إخضاع 
النقل السككي لهذه الضريبة والتي سيؤديها طبعا مستعملو القطارات، 
بإدارة  العالقة، عالقة املستثمرين  تليين  كنا كذلك نتوخى من ذلك 
بغاية  الشركات،  على  الضريبة  احتساب  كيفية  ومراجعة  الضرائب 
توفير إجراءات تساهم في معالجة إشكالية القطاع الغير املنظم، وإيجاد 
حلول ملعالجة التملص الضريبي، كذلك تعديالت تهم شبابنا وناشئتنا 
من أجل إنقاذهم من املواد السامة التي يستهلكونها، من خالل توحيد 
الضريبة على االستهالك بين التبغ الرهيف املقطع والسجائر املعبأة، 
كذلك تقدمنا بتعديالت من أجل تمكين الجهات من نفقات إضافية 
في إطار االلتزام املسبق لفائدة ميزانية الجهات، بهدف تيسير عملية 
البرمجة للمشاريع التنموية واملدرة للدخل، أو تلك التي ستقدم خدمات 
اجتماعية للمواطنين، على أساس أن هذا التعديل لن يمس أو لن يخل 
بالتوازنات املالية، يعني هو ال يخل بالتوازنات املالية للمشروع املوجود 
بين أيدينا، كذلك تقدمنا بتعديالت تهم األسر التي عندها أبناء عندهم 
إعاقة إلى غير ذلك من التعديالت التي سنتعرض لها طبعا بالتفصيل 
أثناء مناقشة الجزء األول من املداخيل، وأملنا أن تتفاعل الحكومة مع 
�ضي حاجة منها، ألن تعودنا منكم أال تتفاعلوا مع تعديالتنا وأن تكتفوا 

بتعديالت األغلبية، لكن نتمناو هاد العام تعطيونا �ضي شوية.

لةسيدخلة2ئيس،

أنا مضطرة للقفز على بعض، ألن مبقاش عندي الوقت.

السيد الوزير، كنا كنتمناو وأنت تتكلم على املنجزات اللي تكلمتي 
عليها وعلى أساس أن الحكومة قامت يعني أوفت بااللتزامات ديالها، 
كنا كنتمناو أنك تجيب واحد الوثيقة توضح فيها البرنامج، التزامات 
الحكومة وما تحقق في هذه السنوات األربع يعني من خالل القانون املالي 
للسنوات األربع، وما سيتحقق منها من خالل هذه السنة، وما سيبقى 
يعني وهو اللي غادي يبقى كثير هو اللي حنا هذا، ألن هاد الوثيقة على 
األقل كانت غادي تسهل على املواطنين مقارنة االلتزامات باملنجزات ألن 
غالبا ما يقع املواطن في يعني واحد املغالطة سياسية، االلتفاف على 
األرقام، استعمال األرقام بواحد الشكل يعني كيفية االحتساب اللي 
كتعطي واحد النتائج اللي ما�ضي هي حقيقية، بحيث املواطن ما كيبقى 
يفهم والو، لكن طبعا عوض ذلك الحكومة تعمل على االنتقائية في 
املنجزات وتعمل على تعويم الخطاب بشكل عام وجعله أكثر ضبابية، 
يعني هذا اختصاص ديال هاد الحكومة هادي حتى، يعني تريد جعل 
هذا الخطاب أكثر ضبابية وتريد إشراك العفاريت والتماسيح في الفعل 
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هذه  من خالل  عليها  تعرفنا  أخرى  كائنات  إشراك  وتريد  السيا�ضي، 
الحكومة، في سعي مكشوف للتغطية على الفشل، وكذلك في محاولة 
الستمالة أصوات الناخبين إما بطريقة سياسوية، مما يجعلنا نعتبر على 

أن هذا كيدخل في إطار تزوير إلرادة الناخبين.

الخالصة، أيضا سأقفز على موضوع آخر، ولكن سأقول بأن طبعا 
لن أختم كالمي بنفس األسئلة التي طرحتها في بداية املداخلة، ولكن 
سأختمها بقولي بأن هذه املضامين ديال مشروع قانون املالية يتبين 
منها طبعا واللي كذلك هي ستطالها اإلنتظارية، وستبقى إلى زمن ما 
بعد الحكومة، األسئلة اللي طرحت حول املواضيع اللي كتهم املواطنين 
أعتقد أنها ستبقى إلى ما بعد زمن هذه الحكومة، وبالتالي سأقول بأن هاد 
القانون املالي طبعا يعتبر أفقر وثيقة مقارنة مع حجم التدابير املتخذة، 
والتي ال تعدو أن تكون إجابة عن أسئلة وإمالءات املؤسسات املالية 
الدولية املانحة، وبالتالي فهو مشروع بدون إرادة اقتصادية ومالية، 
بدون آفاق إلخراج الحوار االجتماعي من املأزق الذي هو موجود فيه، 
بدون آفاق لتدبير اإلصالح املتعلق بصناديق التقاعد، أيضا هو ال يحمل 
أية إشارة أو مؤشرات العتماد إستراتيجية مندمجة للشباب، كذلك ال 

توجد أية رؤيا ملحاربة البطالة وال للرفع من نسبة التشغيل.

واملهم أكثر، هو أن هذا القانون املالي بدون آفاق لتكريس خيار 
التي راهننا عليها جميعا من أجل خلق تجانس في  الجهوية املوسعة 
اململكة،  مناطق  مختلف  بين  البنيوية  اإلختالالت  ومعالجة  التنمية 
القانون املالي الذي  فالرصيد املالي املخصص لهذه الجهات بموجب 
نحن بصدد مناقشته، طبعا ال يرقى إلى املهام املطلوبة من الجهات، 
واش 4 ديال املليار ديال الدرهم نقسموها على 12 جهة؟ هي اللي غادي 

تجعلنا نطبقو ونفعلو الجهوية املتقدمة املنصوص عليها في الدستور.

إذن كيبقى في األخير أننا هاد ال�ضي كله اللي تنتكلمو عليه، سيبقى 
مجرد وعود، سيبقى مجرد نوايا ورغبات إلى جانب أخرى كثيرة ومتعددة 
لم أذكرها وما عنديش متسع ديال الوقت وكنت أقفز على مجموعة من 
األمور نظرا لضيق الوقت، هذه األمور ستظل عالقة أكيد، وقد تكون 
محاور منشورات الدعاية االنتخابية املقبلة لألحزاب املكونة للحكومة، 
هداك ال�ضي اللي ما درتوهش، غادي تدخلوه في الدعاية االنتخابية 

الجاية باش تديروه في �ضي حكومة أخرى إيال رجعتو لها، شكرا لكم.

لةسيدخلة2ئيس:

املحترم  النائب  للفريق االشتراكي  الكلمة  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
السيد عبد العزيز العبودي، ياهلل ال�ضي عبودي.

للتذكير فقط للسيدات والسادة النواب والسادة الرؤساء اللي ما 
كانوش حاضرين في الصباح راه كاين تغيير في البرمجة على أساس أن 
البث التلفزي سيتوقف على الساعة السادسة والنصف لنقل مباراة 
املغرب إن شاء هللا، ولكن البث يضمن حقوق البث أن تمر غدا صباحا 

الجمعة إن شاء هللا، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،خلةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

أود في البداية أن أثير انتباهكم إلى أننا في االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية نتلقى مشروع قانون املالية لسنة 2016 في ظرفية خاصة 
ومتميزة، فمن جهة يتزامن هذا املشروع مع إحياء الذكرى األربعينية 
الخطاب  وقع  على  املغربي  الشعب  خلدها  التي  الخضراء  للمسيرة 
امللكي السامي الذي نثمن عاليا مضمونه املتسم بالصرامة في مواجهة 
مخطط خصوم وحدتنا الترابية بهدف عرقلة تنمية املنطقة واستغالل 
نحيي بشكل  وإذ  وانتفاعية،  إقليمية  لتحقيق مصالح  أبنائها،  مآ�ضي 
خاص التعبئة الجماعية املستمرة واملتواصلة لكافة الفعاليات املدنية 
والعسكرية بالجهات الجنوبية، وعلى رأسها القوات املسلحة امللكية، 
نسجل بأن املشاريع واملبادرات التي تم اإلعالن عنها بمناسبة الزيارة 
امللكية لألقاليم الصحراوية رسالة بالغة األهمية إلى املجتمع الدولي، 
النزاع  هذا  مع  املغرب  بها  يتعامل  التي  البناءة  املنهجية  بخصوص 
املفتعل، مقابل سياسة الدمار والتفقير واستجداء اإلعانات التي يتبناها 
الخصوم لالستمرار في احتجاز مستقبل أبناء مخيمات العار في تندوف، 
واستعمالهم ورقة تفاوضية لفائدة املصالح اإلقليمية واإلستراتيجية 
لسنة  املالية  قانون  يأتي مشروع  ثانية  الجزائرية، ومن جهة  للدولة 
2016 مباشرة بعد االستحقاقات االنتخابية األخيرة التي شكلت محطة 
سنة  دستور  بلوره  الذي  الواعد  االنتظار  أفق  عكست  استثنائية 
2011 فيما يرتبط باآلليات الديمقراطية والتصور الجهوي والحكامة 
االختالالت  من  جملة  االنتخابي  املسلسل  اعترت  فقد  السياسية، 
انتخابات  من  بدءا  املراحل  مختلف  همت  التي  السلبية  والوقائع 
الجماعية والجهوية،  باالنتخابات  املهنية، ومرورا  املأجورين والغرف 
ووصوال إلى انتخابات مجلس املستشارين، وهو ما يجعلنا في االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية نعتبر العملية االنتخابية التي شهدتها بالدنا 
مؤخرا تتويجا لتراكمات سياسية سلبية طبعت سوء التسيير الحكومي 
للشأن العام، حيث طغى التهميش التام للمؤسسة التشريعية، وتمييع 
املؤسساتية  املمارسة  تطوير  واجب  من  للتملص  السيا�ضي  الخطاب 
ترسيخ  إلى  الهادفة  الدستورية،  املبادئ  وتعطيل  السلط  توازن  نحو 
الحقيقية  االنتكاسة  ذلك  نتيجة  وكانت  التشاركية،  الديمقراطية 
للمسلسل الديمقراطي، بفعل سطوة املال االنتخابي والفساد املتعدد 
األشكال والحياد اإلداري السلبي، مما أدى إلى فشل الحكومة في أول 

استحقاق انتخابي ملا بعد دستور 2011،

مباشرة  عن  الحكومة  بتقاعس  الصدد  هذا  في  التذكير  ويكفي 
التفعيل املبكر ملقتضيات الدستور، إذ انتظرت سنتها الخامسة لعرض 
ومناقشة القوانين االنتخابية واملصادقة عليها، والتأخر في اإلعالن عن 
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األجندة االنتخابية، وإقرار لجنة مركزية لالنتخابات خارج املقتضيات 
القانونية وفي تجاهل تام للدعوة إلى إحداث هيئة مستقلة لإلشراف على 
االنتخابات، كما نذكر باالرتجالية وانعدام الشفافية التي اتسمت بها 
املقاربة الحكومية في التعامل مع التقطيع االنتخابي واللوائح االنتخابية 
التي عرفت تشطيبا آلالف الناخبين، وسمحت العملية االستدراكية 
خلت،  سنين  إلى  بنا  رجعت  تزوير  وأفعال  مخدوم  بإنزال  للتسجيل 
وطغى الحياد السلبي للسلطات اإلدارية والقضائية في مواجهة الفساد 
االنتخابي، وأخيرا عدم نشر النتائج الكاملة لالستحقاقات االنتخابية، 
مع سوء تدبير اإلعالن عنها والتعثر في الكشف عن معطياتها، مما أثار 
جملة من الشكوك في حقيقة األرقام واملعلومات املعلن عنها، علما أن 
اإلدارة تتوفر على الوسائل التقنية واللوجستيكية إلعالن النتائج في 

حينها.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلنخلةوزي2لن،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إننا في الفريق االشتراكي نعتبر بأن مشروع قانون املالية لسنة 2016 
محط تقييم ما أنجزته الحكومة خالل السنوات املنصرمة من واليتها، 
وما تعتزم استكماله من إنجازات هذه الوالية أي برسم 2016، وبناء 
أتشرف  التي  النواب  بمجلس  االشتراكي  الفريق  مداخلة  تنبثق  عليه 

بتقديمها أمامكم.

إن مشروع قانون املالية لسنة 2016 كما يقدم لنا نصا وترقيما 
ال يختلف عن سابقة، ولم يستشعر واضعوه بأنه قانون نهاية والية 
الحكومة القائمة، بحيث كان يجب أن يكون مدعما بما أنجزته من 
األهداف املعبر عنها في التصريح الحكومي املقدم أمام هذا املجلس الوقر 
خالل شهر يناير 2012، وما تنوي استكماله برسم املشروع املعروض 

علينا، وما سيتجاوز إنجازه وتحقيقه في أفق سنة 2016.

الوضع  هذا  في  مليا  االشتراكي  الفريق  في  نحن  تمعننا  تمعننا، 
واسترجعنا  واسترجعنا،  وأسبابه،  بواعثه  عن  وتساءلنا  وتساءلنا، 
شكل اشتغال الحكومة ووضعها للقوانين املالية خالل األربع سنوات 

املنصرمة من عمرها، تبينت لنا عدة أسباب من أهمها:

أوال: الطابع االستسالمي والتقصيري للحكومة املتمثل في استرجاع 
الضرورية  املجهودات  بدل  دون  واجترارها  امللكية  الخطب  مضامين 
للنفاذ إلى تفعيلها بترجمتها إلى أهداف نوعية وكمية، وصياغة برامج 
وآليات  واملالية  الزمنية  البرمجة  طيلة  ومتماسكة  مندمجة  مشاريع 
التتبع والتقييم والتقويم، واكتفائها بتبني برامج أو مشاريع قطاعية 
متناثرة ضعيفة أو منعدمة االرتباط، دون أن تكون مضمنة في مخطط 
متوسط املدى يؤمن تناسقها وإيجابية آثارها املثلى، القابلة للتقييم 

في الواقع املجتمعي امللموس على املستويات االقتصادية واالجتماعية 
التنمية  وبرامج  األخضر،  املغرب  حالة  تلكم  والسياسية،  والثقافية 
البشرية املستدامة، والبرنامج الطاقي، ورؤية كذا، ورؤية كذا، وكذا، 
وكذا إلى آخره، وحتى تتضح صورة ما نقصده، نسائل الحكومة بكافة 
القطاعات التي تشرف عليها ،كم هو صافي إحداث مناصب الشغل 
القارة والكريمة التي مكنت منه هذه البرامج؟ كم هو الحجم الكلي 
والفردي املتوسط للصافي اإلضافي من الدخل الذي قد تكون أحدثته؟ 

وإلى أي حد ساهمت في الحد من الفوارق االجتماعية واملجالية؛

ثانيا- االستناد على نموذج نمو أبان على امتداد العقود السابقة 
واالجتماعية  االقتصادية  املعضالت  وتجاوز  احتواء  في  محدوديته 
الكبرى، واملتمثلة باألساس في ضعف نسبة النمو واستفحال ظاهرة 
البطالة لدى الشباب املكون والحامل لشهادات عليا، واملتمثلة أيضا في 

استدامة األوضاع املتردية لقطاعي التعليم والصحة؛

افتقار املنظور البعيد املدى لصورة وواقع املجتمع املغربي باالكتفاء 
لتدبير مخلفات أخطاء واختالالت املا�ضي وإكراهات الحاضر واملستقبل 
القريب، واستبعاد الخوض في أي منظور استراتيجي واستشراق بديل، 
واإلعراب املتكرر عن فهم واقع الحال والوعظ والدعاء بالتوفيق في 
الحصول على ما هو أحسن، واالستشهاد في ذلك بمبادرات ال تعدو أن 
تكون مسكنات ظرفية وعمليات ترميمية لن تصمد املوارد املرصدة لها 
وطرق تدبيرها، في استنباطها كعامل تنموي بنيوي مستديم، يساهم 
في تثبيت رؤية للوضع االجتماعي والعدالة االجتماعية على املستوى 

املجتمعي الشامل؛

املوجبة  التغييرات  إلحداث  الكافية  القدرة  امتالك  عدم  رابعا- 
ملحو االختالالت ومظاهر الفساد السائد، وإحداث التحوالت الفكرية 
واملنهجية لوضع وإعمال بنيات وسبل مسار تنموي مغربي متماسك 
وشامل، يحد من املعاناة املجتمعية املعاشة، ويفتح الفرص الحقيقية 
لولوج عهد واعد يمكن املواطنات واملواطنين من العيش الكريم والحرية 

واملساواة والطمأنينة.

ونظرا لكل ذلك، فإننا لم نستغرب شكل ومضمون مشروع قانون 
املالية لسنة 2016 الذي نناقشه اليوم، تفحصناه بكل عناية علنا نعثر 
فيه عن قيمة مضافة مقارنة مع قوانين املالية التي سبقته، لكن خاب 

أملنا مع األسف الشديد، وتفاجأنا أمام ثالث ظواهر أساسية وهي:

ابتذال قانون املالية la banalisation؛ .-

-. تباطؤ النمو االقتصادي؛

-. مجازفة املوازنتية بالقدرة الشرائية والسيادة الوطنية.

كما استغربنا سلوك وإهمال أو اجترار قضايا وطنية حاسمة في 
مسيرتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعلى رأسها:

- معضلة بطالة الشباب ثروة املغرب الحالية واملستقبلية؛

- وورش الجهوية املتقدمة.
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أوال ابتذال مشروع قانون املالية، يتضح بأن مشروع قانون املالية 
لسنة 2016 يندرج في سياق تدبير حكومي للشأن العام املغربي، وفق 
منظور قاصر واستسالمي أمام عوامل التحوالت واإلكراهات الظرفية 
واملبادرات التجزيئية، منظور ال يعالج اإلشكاالت البنيوية، وال يؤسس 
تراكميا لبنى ودعامات املغرب املوحد القوي الحداثي واملوفر لحظوظ 
االجتماعية  الفوارق  معها  تنمحي  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية 
والثقافية واملجالية، فال تستقيم جدوى امليزانية السنوية، وال تثبت 
نجاعتها ومصداقيتها إال بمقدار ما تساهم في تحقيق تراكمه ألهداف 
املدى  على  لها  مخطط  مجتمعية،  وسياسية  وثقافية  اقتصادية 
والوعود  اإلنشائية  املرجعيات  بعض  فباستثناء  والبعيد،  املتوسط 
العامة، ال ينبني مشروع قانون املالية لسنة 216 على مخطط وطني 
الدولة،  واختيارات  توجهات  والبعيد  املتوسط  املدى  على  يحدد 
والغايات واألهداف املتوخاة، والبرامج واملشاريع املرسومة لتحقيقها، 
هناك مبادرات قطاعية بصيغ رؤى إستراتيجية، أو برامج أو مخططات، 
لتناغمها  ضامن  تركيبي  وطني  مخطط  لالندماج ضمن  تفتقد  لكنها 
ومحدد لسياسات وآليات ووسائل تجسيدها الفعلي وامللموس، وتتبعها 
وتقييم آثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية في الواقع 

املجتمع الحقيقي.

لسنة  املالية  قانون  ملشروع  كمرجعية  املخطط  هذا  غياب  وفي 
2016، يظل هذا األخير سجين منطق الوعود واآلمال، ومنطق إعداد 
املالية،  قطاع  ملصالح  تقنوقراطية  مقاربة  في  متمثل  النظر  أحادي 
وهذا ما تبرزه شكال ومضمونا مختلف الوثائق املراقة لهذا املشروع، 
والتي لم يتوصل بها السادة الوزراء إال 24 ساعة قبل انعقاد مجلس 
الحكومة للمصادقة عليه حسب تصريح واللي قريناه في الجرائد ديال 
أحد الوزراء على أنه لم يتوصل بوثائق املجلس الحكومي إال 24 ساعة، 
وتمت املصادقة عليه بواحد الشكل سماها كالبرق، من بعد ما بقينا 
كنتساءلوا قلنا أودي كيفاش هاد القضية كاينة، تبين على أنه يمكن 
قالوا على أنه هاد الوزير كان في املكسيك، وما يثير االنتباه في معرض 
تناول التطور االقتصادي واملالي واملنهج االلتوائي في احتساب بعض 
 ،2014-2002  ،2014-2008 متباينة  فترات  امتداد  على  املؤشرات 
2013-2001، يعني على كل حال فين ما كان �ضي مؤشر غادي يكون باين 
ومبرز كيجيبوا 2014 ويوصلوها ل 2013 باش يطلع نسبة عالية، إيال 
كان عود �ضي واحد صالح مع �ضي 2014 مع 2008 يجيبوا هداك، يعني 
ما كاينش واحد التسلسل، بحال إيال حقيقة إشكال كبير، إشكال كبير 
نكونو كنتعاملوا ب LES CHIFFRES بهاد الطريقة هذه باالنتقائية، ملي 
تنقولوا L évolution تنقولوا واحد التطور خاصو يكون على سنوات 
ويبان على سنوات، وهداك هو اللي كيعطي الحقيقة، على كل حال 
هاد ال�ضي لقيناه في قانون املالية، في مشروع قانون املالية اللي كنا 
كندرسوه، على أي كنحسوا بأنه فيه واحد الظلم في املعلومة وهو أنه 

كيعطيك واحد املعلومة اللي ما كتوصلش للواقع الحقيقي.

فيها  كانت  لنا  تتعطى  كانت  اللي  اإلحصائيات  هاد  كل حال  على 
االنتقائية، واحنا تنقولوا هديك االنتقائية ال، دون إبراز التطور الحاصل 
منذ تولي هذه الحكومة املسؤولية إلى حدود سنة 2015 وهو التطور 
الذي يمكن من خالله إصدار الحكم املناسب على نتائج التدبير الحكومي 
خالل األربع سنوات املنصرمة من عمرها، وسواء تعلق األمر بالتقارير 
املصاحبة ملشروع قانون املالية لسنة 2016 أو الخطاب التقديمي له، 
ليس هناك مؤشرات تقييمية للنتائج املحققة خالل هذه األربع سنوات، 
استنادا على ما التزمت به الحكومة عند بداية واليتها، بل هناك تهرب 
حتى من تبيان املجهود اإلضافي الذي تعتزم الحكومة إضافته برسم 
سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 وسنوات 2014 و13 و12، الداخلة 
في واليتها لتوضيح ما استكملته من مشاريع، وما أشرفت على إنجازه 
من مشاريع جديدة، ألن اإلشكال اللي كنا كنلقاو في هاذ مشروع قانون 
املالية، راه ما كتشيش الحكومة وتقول ليك أودي، أنا راني مثال بنيت 
واحد السبيطار أو واحد CHU أو واحد الكلية أو واحد الحي جامعي، 
ها شحال بنيت، ها شحال استكملت، ها شحال مازال غادي يمكن 
يتكمل في ما بعد، ال، كتعطيك رصدت، رصدت، هكا، ولكن ما كاينش 
يعني األمور بالتدقيق، وبالتالي كتبقى األمور مبهمة، احنا كنتمناو على 
أنه تكون األمور واضحة، باش نعرفوا effectivement فين غاديين في 
السياسة املتبعة، وسواء تعلق األمر بالتقارير املصاحبة ملشروع قانون 
مؤشرات  هناك  ليس  له،  التقدمي  الخطاب  أو   2016 لسنة  املالية 
تقديمية للنتائج املحققة خالل هذه السنة األربع سنوات على ما التزمت 
به الحكومة من بداية إلى آخره، قلنا من هنا يتضح على أنه البد أن تكون 
األمور واضحة. ويتجلى ذلك، كذلك من السكوت عن مستويات إنجاز 
ميزانية 2015 ماديا وماليا حسب القطاعات واملشاريع ،حيث تم تفادي 
تقييم وتقديم توقع حجم االعتمادات املؤداة واالعتمادات امللتزم بها 
برسم ميزانية 2015، وتلك املتوقع ترحيلها لسنة 2016 حسب املشاريع 
والبرامج وقطاعات االنتماء، وهذا مظهر من مظاهر القصور الذي يفقد 
قانون املالية لسنة 2016 شروط الشفافية واملصداقية واالستعداد 

للمحاسبة والتقويم.

الفوارق  تقليص  بوعود  التصريح  هو  االستغراب  يثير  ما  أن  إال 
املجالية، واالجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وفي نفس الوقت 
االستشهاد بوجود فئة من الشعب املغربي في أوضاع املعاناة من ظروف 
عيش قاسية وتهميش مستمر، وذلك دون تحديد السياسات واملجاالت 
والفئات املستهدفة والبرامج واملشاريع الكفيلة بالتقليص الفعلي لتلك 

الفوارق ولعوامل قساوة الحياة والتهميش.

كل هذا في الوقت الذي يدل الواقع على انتشار الفقر بين الساكنة 
والوعرة،  النائية  املناطق  عزلة  واستدامة  والحضرية،  القروية، 
وتدني إمكانيات الولوج إلى الحقوق األساسية، عبر مختلف املجاالت 
الجهوية وحدة التباينات الجهوية على صعيد توفير البنيات التحتية، 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضال عن ما يعرفه قطاعي التربية 
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الوطنية والصحة من اختالالت واختالفات، تنعكس سلبا على الساكنة 
القروية والحضرية ذات الدخل املنعدم أو املحدود.

منهجية  الحكومة  اعتماد  مواصلة  يتأكد  فإنه  القول،  ومجمل 
املالية بجعله عملية سنوية  ابتذال، اعداد وصياغة مشروع قانون 

روتينية؛

بموجب  الحكومة  وعدت  لقد  االقتصادي،  النمو  تباطؤ  ثانيا 
تصريحها في شهر يناير 2012، بتحقيق نسبة نمو لالقتصاد الوطني 
تصل في املتوسط إلى %5,5 خالل فترة 2012-2016، هذه هي نسبة 
النمو اللي تم التصريح بها، هي %5,5، لكن ما تم الوصول إليه، وما 
هو متوقع، غناخذوا حتى هاذ ما هو متوقع ديال 2015 في %5,5 وما 
هو مستهدف %3 في 2016 من لدن الحكومة، يجعل هذه الحكومة 
بعيدة عما التزمت به أمام البرملان وأمام الشعب املغربي، فما أنجزته 
إضافة إلى ما تتوقعه، لن يمكننا في أحسن الظروف إال من بلوغ نسبة 
نمو متوسط تناهز 6,5 أي حوالي 6،5 آخذا باالعتبار هاذ التوقعات ديال 
%5 وكذلك %3 ديال 2016، وهي نسبة أضعف مما تحقق، 3,8 خالل 
فترة 1999-2005 و4,9 خالل فترة 2006-2012، يعني إيال بغينا نذاكرو 
هاذ األرقام اللي هي أرقام اخذيناها من اإلحصائيات ديالكم ،كنشوف 
تطور نسبة النمو خالل والية الحكومة الحالية من 2012-2016، هدي 
كنشوف التطور هكا، نسبة ديال النمو في 2012: %3، نسبة ديال النمو 
في 2013: %4,7، نسبة النمو 2014: %2,4، في 2015: متوقع 5 واش 
غنوصلوها وال ال، هللا أعلم مازال شوية، ولكن خذينها على أنه احنا 
اعتبرنا ما كاين مشكل هللا نمشيو احنا حتى زعما لألفق والتنبؤ ديال 
كذلك ديال %3: 2016 أي معدل %3,6 هذا هو بمقارنة مع 5,5، معناه 
األمور واضحة، هذا نقاش نبقاو نتذاكرو لواه احنا درنا هنا وفعلنا هنا 
مزيان، ولكن الواقع هذا راه ما يمكن يكذبو حتى واحد على أن كاين 
فرق شاسع ما بين أنني نقول %5,5 ديال النمو ونحقق حوالي 3,6 تقريبا 
جوج ديال النقط، وهذا راه كبير وهذا راه كيتطلب في الحقيقة خصنا 

إيال كاين �ضي محاسبة خاصها تكون على هاذ ال�ضي؛

الوطنية،  والسيادية  الشرائية  بالقدرة  املوازناتية  مجازفة  ثالثا- 
نموذج  بإرساء  كفيلة  جذرية  حلول  إلى  الحكومة  هذه  اهتداء  إن 
إنمائي يستوعب املعضالت السالفة الذكر، ويقي من آثارها السلبية 
ليس في مقدرتها، فهي مستسلمة لواقع حالها مقترحة نفقات عادية 
بمبلغ 216,9 مليار درهم، أي أقل بنسبة %1 من مبلغ ميزانية 2015، 
واستثمارا عموميا يساوي نفس املبلغ املرصود سنة 2015، أي 189 
مليار درهم، في ما تقدر زيادة نفقات فوائد الدين الداخلي بنسبة 6,7%، 

والدين الخارجي بنسبة 5,3%،

وكما تعلمون، يعتمد إلى حد كبير توسع وتطور النشاط االقتصادي 
على أهمية النفقات الفعلية لالستثمار العمومي، هذه النفقات التي 
يناهز  وطني  متوسط  مستوى  في  ظلت  التوقعية  الناحية  من  حتى 
187 مليار درهم خالل فترة 2012 2016-، »الصفحة 26 من مذكرة 

التقديم«، كناخذو نفقات االستثمار العمومي، ا االستثمار العمومي في 
2013 كانت 180,3، في 2014 صعدت ل 186,6، 2015: 189 مليار، 
2016: 189 مليار، هذا كيبان باملقارنة مع donc ،188 :2012 ماشية في 
ذاك الحدود، ولكن على كل حال راها غادية مزيانة، ومقارنة مع الناتج 
الداخلي الخام، فإن نسبة نفقات االستثمار العمومي خالل هذه الفترة 

انخفضت من %22.2 سنة 2012، إلى 8.3 سنة 2013.

واستحضارا لضعف القدرة التدبيرية للحكومة في تنفيذ توقعاتها 
ووعودها، نالحظ الحجم الهام لإلعتمادات املرحلة من سنة إلى التي 
تليها، ترحيل 18 املليار لسنتي 2013 و 2014، ترحيل 17 املليار عن سنة 
2014 إلى سنة 2015، ترحيل 16.5 مليار درهم من سنة 2015 إلى سنة 
2016، هاذ ال�ضي عالش قلت هاذ l’évolution اللي كانت ديال هاذ 
االستثمارات ألن كان فيها الترحيل، تعطى أرقام ولكن ال تصرف، وهاذ 
ال�ضي عالش كانت هكا، هذاك ال�ضي عالش بقات هكا هي أرقام، ولكن فيها 
ترحيالت، وإذ تبرر الحكومة هذه الترحيالت باختزالها في ضعف القدرة 
التنفيذية لآلمرين بالصرف، حنا قلنا أودي الحكومة على أن اآلمرين 
بالصرف حقا ما تيديروش هاذ ال�ضي إلى آخره، فإننا نجزم بأنه يرجع 
إلى عدم جاهزية املشاريع، من حيث دراسة قابلية اإلنجاز، والبرمجة 
في  املعتمدة  املساطر  وإلى عقم  الوثيقين،  والتقييم  والتتبع  املدققة، 
إعداد الصفقات، ومصادقة مصالح املراقبة املالية املعتمدة في قوانين 

املالية.

وعلى كل حال، فإن تجميد نفقات االستثمار العمومي، من طبيعة 
الحال اللي هي معتمدة في قوانين املالية، عن إلغاء 15 مليار درهم من 
طرف الحكومة في أبريل 2013، ذاك املرسوم، ذاك le fameux مرسوم، 
اللي كان م�ضى في ذاك الوقت من السيد رئيس الحكومة، وترحيل جزء 
مهم منها من سنة إلى أخرى، قد يؤدي إلى الحد من عجز امليزانية أو 
توسع  في إحداث فرص  الدولة  لكنه يضعف فعال قدرات  الخزينة، 
النشاط االقتصادي الوطني، ويحول دون الرفع من نسبة النمو، وبالتالي 
ينتج عنه إهدار إمكانات إحداث مناصب شغل إضافية، وإضاعة فرض 
تقليص معدل البطالة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين واملواطنات، 
هذا هو اللي كيوقع، في ظل هذه الظروف واملمارسات املبطئة للتنمية 

ورغمها، لجأت الحكومة باستمرار إلى االقتراض الداخلي والخارجي.

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

والخارجي  الداخلي  الدين  لحجم  املهول  االرتفاع  معي  الحظوا 
معا، عناخذ سنة 2012: حجم الدين باملليار هو 493.6 مليار درهم، 
2013: حجم الدين هو 554.2 مليار درهم، 2014: 586.6 مليار درهم، 
2015: 653 مليار درهم، و2016 متوقع 723 مليار درهم، هاذ االرتفاع 
ع في املديونية وحجم املديونية اللي مقارنة مع 2011 

ّ
الصاروخي كيطل

الناتج  النسبة من  الدرهم، ملي كنشوفو عاود  440 مليار ديال  كان 
الداخلي الخام ديال هاذ الدين العمومي، كيتبين لينا على أنه في 2012، 
كانت %58.2، في 2013 كان %61.5، في 2014 النسبة ديالو 63.4%، 
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الناتج  ديال  النسبة  هي  هاذي   ،67% واملتوقع   ،/65%  ،2015 في 
الداخلي الخام، هاذي هي النسبة من الداخلي الخام، التحمل ديال 
الفوائد باملليارات راه واضح 20.7 مليار في 2012، 23.3 مليار في 2013، 
25.7 مليار في 2014، و27 مليار في 2015، واملتوقع هو 29 مليار ديال 
التحمالت في 2016، وأدى اختيار الحكومة هذا إلى ارتفاع حجم دين 
ديال الخزينة من 440 مليار درهم سنة 2011 إلى 494 مليار درهم سنة 
2012، ثم هاذ ال�ضي قلناه، وبالنظر إلى تحمالت فوائد دين الخزينة فقد 
انتقلت من 18.6 مليار درهم سنة 2011، إلى 20 مليار درهم سنة 2012 
لتصل إلى 25.7 مليار درهم سنة 2014، ومن املتوقع كذلك أن تبلغ 29 

مليار درهم سنة 2016.

إن كل هذه املؤشرات املرتفعة باستمرار نتيجة لنهج هذه الحكومة، 
االقتصادية  القرارات  اتخاذ  في  الوطنية  السيادة  هامش  فعال  تمس 
الحكومة  هذه  البعيد، وستكون  أو  املتوسط  املدى  على  والسياسية 

مسؤولة على أي صعوبة من هذا القبيل قد تعترض بالدنا مستقبال؛

املؤشر الرابع: معضلة البطالة، إننا نقر بأن ظاهرة البطالة ظاهرة 
مزمنة ومتفشية، خصوصا بالوسط الحضري ولدى الشباب املغربي، 
حيث تشير تقديراتها إلى حوالي %38 كمعدل بطالة الشباب بالوسط 
الحضري والذي يتراوح عمره ما بين 15 و 24 سنة، ويرتفع هذا املعدل 
إلى %77 لدى الشباب من فئة -15 34 سنة من مجموع العاطلين على 
الحالي  في حجمها  البطالة  معضلة  خطورة  ورغم  الوطني،  املستوى 
محدودية  ظل  في  املقبلة  السنوات  خالل  التساعها  وتوقعا  املتراكم 
قانون  التشغيل، فإن مشروع  إمكانية  املتبع على  التنموي  النموذج 
املالية لسنة 2016 يظل مستندا على سياسات واآلليات املعمول بها، 
والتي أبانت عن عدم نجاعتها في امتصاص البطالة، وخصوصا لدى 
الشباب املكون والحامل لشهادات متوسطة وعليا، وذلك عوض التوجه 
إلى مراجعة هذا النموذج التنموي، علما أن املعطيات اإلحصائية تبين 
التي يمكن من إحداثها  ضعف وعدم انتظام صافي مناصب الشغل 
والتي لم تبلغ سوى ألف منصب شغل، 114 ألف منصب سنة 2013، 
21 منصب سنة 2014 بعدما بلغ 133 منصب سنة 2008 يعني بما فيها 

القطاع الخاص إلخ، كل كاع اللي في البالد.

أمام هاد املعضلة لم تقترح الحكومة إال اعتماد 710 مليون درهم 
بخصوص صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وما يبرز قصور الحكومة 
في التشخيص واالستشراف يكمن في اقتراحها 25 ألف و998 منصب 
مختلف  على  موزعا  منصبا   25948 فيها   2016، سنة  برسم  شغل 
الوزارات، و 50 منصبا لصالح رئيس الحكومة، وهذا العدد ال يستحضر 
اإلفراغ املتوالي لإلدارات العمومية من األطر والكفاءات ذات التجربة 
والخبرة بفعل املغادرة الطوعية واإلحالة على التقاعد وعدم تجديد 
وتأهيل رصيد اإلدارة العمومية من تلك األطر والكفاءات، لضمان قدرتها 
التدبيرية والدراسية والتواصلية، وتعزيز موقعها التفاعلي واإلقناعي مع 
متعاملين وشركاء، غالبا ما يتوفرون على كفاءات وخبرة رفيعة املستوى، 

كما أنه ال يستحضر العجز البين من املؤهالت والكفاءات الذي تعاني 
منه الجماعات املحلية، ومختلف املصالح الالمركزية، وهو عجز يعيق 

الشروط الضرورية إلدارة التنمية املحلية إدارة فعالة وناجعة.

في  والخطيرة  الحساسة  املعضلة  لهذه  الحكومة  إلهمال  ونتيجة 
واقعنا املجتمعي، فإنها بعيدة عن الوفاء بما التزمت به من تخفيض 
املعدل الوطني للبطالة إلى %8 في أفق 2016، فاملعطيات الراهنة تدل 
على أن هذا املعدل بلغ %10.1 في نهاية الفصل الثالث من سنة 2015، 
وال يمكن للحكومة أن تخفضه إلى %8 في غضون األشهر املتبقية من 
املعطلين  احتجاجات  مواجهة  هو  بلة،  الطين  في  يزيد  وما  عمرها. 
والباحثين عن الشغل ولقمة العيش بالعنف والتنكيل، وباملقابل جاء 
مشروع قانون املالية لسنة2016 بتخصيص 140 مليار سنتيم لبناء 
السجون، هادي األولى في تاريخ املغرب على أنه إن شاء هللا هاد السنة 

...، 140 مليار للي خصصت لبناء السجون.

إننا نعلم كما تعلمون إحداث 12 جهة في إطار الجهوية املتقدمة، 
كما تم إصدار القوانين املؤطرة لها وأنيطت بها اختصاصات وصالحيات 
املستمر،  والتكوين  املنهي  والتكوين  االقتصادية،  التنمية  مجاالت  في 
والشغل، والتنمية القروية، والنقل، والثقافة والبيئة، وإذ استكملت 
هياكلها بموجب االنتخابات الجهوية التي جرت كما جرت خالل شهر 
شتنبر 2015 األخير، فإن تفعيلها الفعلي ينطلق بما يوفر لها من إمكانات 
في إطار قانون املالية لسنة 2016، هذا القانون الذي تشير الحكومة من 
خالله إلى جعل الجهوية مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن املأمول بين 
ديناميكية النمو وديناميكية االندماج اإلجتماعي، والحد من الفوارق 
املجالية، وفي سياقها هذا اقترحت الحكومة إحداث صندوق التأهيل 
االجتماعي تحت إمرة رئيس الحكومة، وصندوق التضامن بين الجهات 
تحت إمرة وزارة الداخلية، دون تزويدهما بأي درهم يذكر، رفع حصة 
الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 1 إلى 
2 %، وكذا حصتها من الضريبة على عقود التأمين من 13 إلى 20%، 
ورصد 2 مليار درهم من امليزانية العامة لصالح الجهات، وتؤدي هذه 
اإلجراءات إلى توقع توفر 4 مليار درهم النطالق الجهوية املتقدمة بما 
يعلق عليها من آمال، هذا حقيقة يجب وضع عالمة استفهام، والسؤال 
املطروح هو، هل من مثل هذه التدابير يمكن انطالق جهوية جدية 
تخص 12 جهة متباينة التركيبات الديمغرافية، واألوضاع االقتصادية، 
تتركب من حوالي  4 منها  بأن  واالجتماعية، والثقافية؟ حيث يالحظ 
%50 من سكان املغرب الدار البيضاء-سطات-الرباط-سال-القنيطرة-
تتميز  جهات  مراكش-آسفي-فاس-مكناس-طنجة-تطوان-الحسيمة،4 
بمعدل نمو سنوي للسكان أقل بصفة ملتفتة من املعدل الوطني وهي: 
كلميم -واد نون، الجهة ديال فاس –مكناس، درعة تافياللت، والشرق، 
الجهات األخرى،  إلى مدن  الهجرة  يكون هذا االنخفاض بسبب  وقد 
حدة فوارق مستويات املعيشة في جهات كطنجة- تطوان -الحسيمة، 
مراكش –آسفي، وجهة مكناس -فاس، وسوس- ماسة، والرباط- سال 

والقنيطرة.
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أمام هذه املعضالت البنيوية املقبلة يعلق مشروع قانون املالية 
النمو  بين  التوازن  2016 اآلمال على تفعيل الجهوية لتحقيق  لسنة 
وهي  الجهوية،  الفوارق  من  والحد  اإلجتماعي،  واإلدماج  االندماجي 
آمال مستحيلة املنال بفعل محدودية االستثمارات العمومية وضعف 
اإلمكانات التمويلية لدى الجماعات املحلية والجهات، فما يقترح هذا 
املشروع من رصد 4 مليار درهم لفائدة 12، ال يجعل كل واحد منها 
تحصل في املتوسط إال على حوالي 333 مليون درهم أي كلفة مشروع 
أو مشروعين من الحجم املتوسط أو الكبير إن صح التعبير، فهل بمثل 
هذا املقدار من اإلمدادات املالية لصالح الجهات يمكن الزعم بالحد من 
الفوارق املجالية؟ إننا نستبعد ذلك ونجزم بأن الحكومة لن ترتقي إلى 

رهانات وغايات الجهوية املتقدمة.

بناء على كل ما أثرناه أعاله وباختصار شديد، فإننا نعتبر في الفريق 
االشتراكي بأن مشروع قانون املالية لسنة 2016، مجرد تعبير عن إدارة 
ملسار  والحيوية  املركزية  للقضايا  جذرية  ملعالجة  لظهرها  الحكومة 
وطني تنموي شامل، وإدارة ظهرها ملظاهر الفساد التي ما فتئت تتسع 
في عهدها، وتجاهل معاناة فئات واسعة من الجماهير الشعبية من 
وطأة قساوة الحياة في ظل البطالة املتفاقمة، وارتفاع متزايد لألسعار 
وإصرارها على ضرب القدرة الشرائية، بزيادة في الضرائب، وخاصة 
املواد االستهالكية،  التي تمس غالبية  املضافة  القيمة  الضريبة على 
وارتهان مستقبل األجيال املقبلة لفرط االقتراض واعتماد معالجات 
مستقبال،  املجتمعية  املخاطر  محسوبة  غير  واجتماعية  اقتصادية 
تصوروا في هاد اإلطار هللا يحفظ إيال رجع سعر البرميل إلى 140 أو 150، 
ماذا سيكون مصير هاد الشعب؟ تصوروا معايا أنه بهاد السياسات اللي 
غاديين دابا واملقاصة واملسائل وغادي يرجع لنا البرميل ب 150 دوالر 
للبرميل. هذا حقيقة كيوضع واحد التساؤل كبير على السياسة املتبعة 

من لدن هذه الحكومة.

لهذه األسباب وغيرها كثيرة ال يتسع الوقت بعرضها أمام مجلسكم 
املوقر، فإننا نصوت ضد هذا املشروع املخيب آلمالنا وآمال املواطنين 

واملواطنات، وشكرا على إنصاتكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الرئيس السيد محمد 
األعرج، رئيس الفريق الحركي، تفضل السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلألع2جخرئيسخلة 2يقخلاح2كي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في مناقشة مشروع 
قانون املالية لسنة 2016 ونعتبرها هي فرصة تشريعية سنوية هامة 
االجتماعية،  السياسات  ملساءلة  االقتصادية،  السياسات  ملسائلة 
ملساءلة السياسات املالية واملجالية للعمل الحكومي بالدرجة األولى. 
من منطلق ومن منطلقات أساسية، من منطلق أسا�ضي يتعلق بتتبع 
ومراقبة اإلنجازات الحكومية، وكذلك من منطلق تقييم السياسات 
العمومية السنوية، والتي تعمل هذه الحكومة على سنها وتنزيلها، وفي 
التي  والبرامج  للمخططات  املستقبلية  اآلفاق  باستقراء  الوقت  نفس 
والثقافي  واالجتماعي  واالقتصادي  السيا�ضي  الفعل  ذوو  فيها  ينخرط 
أفرادا ومؤسسات، أغلبية ومعارضة، من أجل تحقيق التنمية لبالدنا 
والتصدي لكل ما من شأنه استهداف نموذج املغرب املنفرد ومساره 

السيا�ضي والتنموي وأمنه واستقراره.

وكما هو معلوم السيد الرئيس، فإن مناقشة مثل هذه املشاريع 
تقت�ضي منهجية علمية موضوعية، تقت�ضي كذلك منهجية عقالنية 
لنا  يمكن  كيف  أهمها:  من  جوهرية  تساؤالت  من  انطالقا  وواقعية 
مقاربة مشروع قانون املالية؟ أو بمعنى آخر بأية مقاربة يمكن أن نناقش 
قانون املالية السنوي؟ هل بمقاربة سياسية، أم بمقاربة اقتصادية، أم 
بمقاربة مالية صرفة، أم بمقاربة اجتماعية؟نعتقد أن مقاربة قانون 
املالية السنوي يجب أن يكون بمقاربات متعددة، كذلك هل نحن أمام 
مشروع مالي يقوم فقط على توازنات مالية ؟ أم أننا أمام مشروع قانون 

مالي يقوم على توازنات اقتصادية واجتماعية؟

وفي هذا الصدد، فإنني سأحاول بسط آراء الفريق ووجهات نظر 
الفريق الحركي، ليس فقط من منطلق موقعنا في األغلبية التي انخرطنا 
فيها بقناعة وإيمان، انطالقا من الحس الوطني املغربي الصرف الذي 
يجعل مصلحة البالد فوق كل اعتبار. لقد أسهمنا كفريق أو كحركة 
شعبية في كل اللحظات التأسيسية ملختلف مراحل التدرج الديمقراطي 
واملؤسساتي ببالدنا منذ أكثر من 50 سنة، حيث كنا وال زلنا في صدارة 
الشعبية  فالحركة  املؤسسات،  بمغرب  آمنت  التي  السياسية  القوى 
آمنت بمغرب املؤسسات ودافعت عن التعددية السياسية ودافعت 
املغاربة،  املواطنين  وكرامة  املجالي  والتوازن  االجتماعية  العدالة  عن 
هي نفس املؤسسة السياسية التي قامت بدور أسا�ضي في نقل الصراع 
والتجاذبات  الصراع  فكرة  ومحاربة  املؤسسات  داخل  إلى  السيا�ضي 

السياسية خارج املؤسسات.

لةسيدخلة2ئيس،

إننا بهذه الروح التي تنتصر للوطن أوال وأخيرا، والتي وهلل الحمد 
نشترك فيها جميعا كمغاربة، قدمنا في مسارنا الديمقراطي التنموي 
الذي يعتبر نموذجا في املنطقة، وهنا ال بد من اإلشادة بكل الخطوات 
التي تتخذها الدولة ترجيحا للمصلحة العامة للبالد والتدابير األمنية 
االستباقية التي أقدمت عليها األجهزة األمنية و االستخباراتية حفاظا 
التنموي الذي  البالد، وصيانة لنموذجه  على سالمة وأمن واستقرار 

يحظى بالتقدير بفضل نعمة الثقة واالستقرار التي يحظى بها املغرب.
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لةسيدخلة2ئيس،

القوانين  من  ملجموعة  السليم  التنزيل  بإيجابية  نسجل  أننا  إذ 
التنظيمي  القانون  فيها  بما  الدستور،  ملقتضيات  تطبيقا  التنظيمية 
للمالية، والقوانين األخرى مثل القوانين التنظيمية املتعلقة بالسلطة 
القضائية، فإننا كذلك نسجل بإيجابية األجواء العامة التي مرت فيها 
االنتخابات الجماعية والجهوية، والتي أكدت مرة أخرى ثقة املواطن في 
العمل السيا�ضي من خالل مؤشر ارتفاع نسبة املشاركة في االنتخابات. 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعتقد أن السنة التشريعية الحالية 
ستكون سنة حاسمة تخيم عليها انتخابات أوال 04 شتنبر 2015 وما 
أفرزته من نتائج ستغلب عليها كذلك هواجس االنتخابات التشريعية 
لسنة 2016، حيث ستعرف بالدنا كما هو معلوم استحقاقات انتخابية 
تشريعية في السنة املقبلة، وهو األمر الذي يتطلب منا جميعا استحضار 
الروح التوافقية إلنجاح ملف تحضير االستحقاقات االنتخابية املقبلة، 
قانونا وتنظيما بغية تمكين بالدنا من مؤسسات منتخبة قوية ومؤهلة، 
مؤكدين  مستقبال،  بالدنا  على  املطروحة  التحديات  رفع  على  قادرة 

استعدادنا لالنخراط الفعال إلنجاح هذا املسار االنتخابي.

تتعلق  التحديات  من  مجموعة  ستعرف  املقبلة  السنة  أن  كما 
باستكمال تنزيل املقتضيات الدستورية، من قبل القانون التنظيمي 
وكذا  الدستور،  في  عليها  املنصوص  األخرى  القوانين  وباقي  لإلضراب 
التسريع بأجرأة الطابع الرسمي لألمازيغية بإخراج القانون التنظيمي 
في مختلف  لها، وبلورة استراتيجية وطنية إلدماجها اإليجابي  املؤطر 
مناحي الحياة العامة. وبهذه املناسبة نشير بأن األمازيغية رأسمال المادي 
أصيل، مؤكدين على عدم الزج بهذا املكون الهوياتي والذي هو ملك 
لجميع املغاربة في مزايدات سياسوية، اقتناعا منا بأن الهوية الوطنية 
ينبغي أن تكون محط إجماع وطني وفوق منطق األغلبية واملعارضة سيرا 
على النهج املعتمد في مختلف القضايا وامللفات الكبرى. كما نشدد على 
أن إنصاف األمازيغية، ينبغي أن يتم بمراعاة مبادئ التعميم والتوحيد 
ومواصلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بإخراج باقي 

القوانين واملؤسسات املنصوص عليها دستوريا.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

مهمة  الوطني،  السياق  من  دقيقة  مرحلة  مهمة،  مرحلة  في  إننا 
سياقات  بإيجابية  ونسجلها  سياقات  مستويات،  عدة  على  ودقيقة 
إيجابية على املستوى الترابي املتعلق بتنزيل الجهوية املتقدمة الذي جاء 
تطبيقا ملقتضيات الدستور، الذي أكد على أن التنظيم الترابي للمملكة 
تنظيم المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة، وإذا كانت هذه القوانين 
التنظيمية تعتبر ثورة حقيقة في مجال التدبير الترابي، فإن الحكومة 
مدعوة إلى إنجاح هذا الرهان التنموي عن طريق املواكبة، عن طريق 
توزيع  في  الجهوي  البعد  واستحضار  الدعم  طريق  وعن  املصاحبة، 

املالية والتسريع بإخراج قانون املتعلق  البرامج االستثمارية واألغلفة 
بالالتركيز اإلداري.

وعلى املستوى املالي املتعلق بتنزيل القانون التنظيمي للمالية، وما 
تضمنه من إجراءات جوهرية كذلك هو مخطط إجرائي للتنزيل كذلك 
تتسم مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2016 في سياق دولي دقيق 
ومتغير، وفي نفس الوقت إيجابي بالنسبة للمغرب بمجموعة من التقارير 
الدولية الصادرة على املؤسسات املالية وهي إيجابية، حيث أعلن البنك 
الدولي مؤخرا عن تصنيف املغرب ضمن دول العالم في مؤشر »دوينغ 
التقرير  أكد  إذ  األعمال،  أنشطة  بممارسة  والخاص   2016 بزنس« 

السنوي أن املغرب ارتقى في مجال تحسين مناخ األعمال بخمس رتب.

التقرير الجديد أكد أن املغرب تميز على املستوى اإلقليمي بتحقيقه 
رابع أحسن تقدم في املنطقة اإلفريقية، حقق تحسن في اإلجراءات 
وتبسيط  الشركات  وتأسيس  اإلجراءات  بتبسيط  املتعلقة  الحكومية 

إجراءات دفع الضرائب والرسوم.

لةسيدخلة2ئيس،

نعتقد جميعا أننا في السياق الوطني والدولي الدقيق، فإننا كذلك 
في مرحلة تاريخية مفصلية من التاريخ الدستوري والسيا�ضي والحقوقي، 
ملحاولة  الحقوقية  اإلصالحية  املسارات  فيها  أحيانا  تتعرض  لحظة 
وللمسار  اإليجابي،  املجتمعية  الحقوقية  التحوالت  على  التشويش 
الحقوقي الصحيح كان آخرها التوصية الصادرة عن املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان حول املساواة في اإلرث، نعتقد أن الواقع الدستوري 
والقانوني والحقوقي الذي يعيشه املغرب يفرض االلتزام باملقتضيات 
التي  واملبادئ  وبالقيم  اململكة  بثوابت  املساس  وعدم  الدستورية، 
التطاول على اختصاصات  املغربية، وكذا عدم  تأسست عليها األمة 
مؤسسات دستورية أناط لها الدستور هذه األمور، توصية نعتقد أن 
من شأن إثارتها في هذه اللحظة التاريخية أن تشكل خطرا على كيان 
األمة وقيمها األصيلة، وتهدد روح التماسك واالستقرار التي كانت وال 
تزال أهم مقومات الشخصية املغربية، بفضل وحدة العقيدة واملذهب 

ووحدة األمة.

لةسيدخلة2ئيس،

قبل التطرق إلى سمات هذا املشروع املتعلق بقانون املالية، ال بد لنا 
من اإلشادة بالخطب امللكية السامية بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة 
املظفرة،  الخضراء  املسيرة  البرملان، وذكرى  امللك والشعب، وافتتاح 
للبالد  الطريق  معالم  رسمت  ومقدامة  وشجاعة  جريئة  فهي خطب 
ونفذت بعمق وموضوعية وصراحة إلى العديد من القضايا، ونعتقد 
أننا مدعوون إلى استخالص العبر من الخطب امللكية واتخاذها نبراسا 
مثاليا في حياتنا السياسية بصفة عامة، والسيما ضرورة الوقوف مع 
الذات من أجل تقييم ما فات، واستثمار الرأس الالمادي الذي ينعم 
به املغاربة، والتحلي بالوطنية والصدق واالرتقاء بالخطاب السيا�ضي 
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ونبذ االتكالية والريع، واعتبار النمو االقتصادي غير ذي جدوى إذا لم 
يؤثر في تحسين ظروف عيش املواطنين، وعدم اعتبار االنتخابات وسيلة 
للوصول على املناصب، بقدر ما يعتبر الهدف منها هو خدمة املواطن 
بالدرجة األولى، باإلضافة إلى اعتماد التوافق اإليجابي في كل القضايا 

الكبرى لألمة، ألن الوطن يجب أن يظل فوق الجميع.

لةسيدخلة2ئيس،

إن التقييم السيا�ضي لهذه املرحلة نعتبرها مرحلة تأسيسية بعد 
2011، تقت�ضي إعمال منطق التناول املوضوعي ملدى نجاح  دستور 
الحكومة في التطبيق الفعلي للبرامج واملخططات والقوانين التي تعاقدنا 
عليها جميعا، منذ إقرار الدستور األخير مرورا بالبرنامج الحكومي ووصوال 
إلى هذه املحطة، واملؤكد أن هناك نقط ضوء عديدة في هذه التجربة 
الحكومية، كما أن نفس التجربة لم تخل من إكراهات وإخفاقات. لقد 
تحققت أشياء مهمة وغابت أشياء ال تقل أهمية وهي معادلة طبيعية 
في بلد ال يمكن أن يتجاوز حجم إمكانياته وثرواته، وفي مناخ اقتصادي 

وسيا�ضي دولي غير مستقر.

يحق لنا اليوم أن نفتخر باملسار السيا�ضي لبالدنا الذي أنتج دستورا 
الدستورية  امللكية  على  القائم  الحكم  نظام  سماته  أهم  متقدما 
الديمقراطية البرملانية االجتماعية، وأهم أدواره التوازن الحاصل بين 
بينهم  الفصل  والقضائية، مع  التنفيذية  التشريعية،  الثالث  السلط 

والحرص على تعاونهم.

يحق لنا أن نفتخر باملكانة املهمة التي أفردها الدستور لألحزاب 
السياسية، حيث أوكل لها مهمة تأطير املواطنين وصياغة السياسات 
مشاكل  لحل  الناجعة  الحلول  وابتكار  إبداع  على  والعمل  العمومية 

املواطنين وتنمية البالد، والدفع بالبرامج واملخططات القطاعية.

املطابقة  السياسية  املمارسة  نفتخر بطبيعة  أن  اليوم  لنا  ويحق 
للدستور، حيث ال مجال لتولي املسؤولية الحكومية وسائر املسؤوليات 
دون الحصول على الشرعية الشعبية التي يمنحها املواطنون من خالل 

االنتخابات.

بنعمة االستقرار واألمن املستمد من مبادئنا  نفتخر  أن  لنا  يحق 
وثوابتنا ومرتكزاتنا ووعي شعبنا، وبخيارنا الديمقراطي الصائب الذي 

دخل مرحلة األجرأة الفعلية.

لةسيدخلة2ئيس،

إذا كنا في الفريق الحركي نؤكد على نجاعة األهداف املعلنة في هذا 
املشروع، وكذا انسجام الفرضيات املعلنة مع الواقع، بالنظر للسياقات 
الدولية واإلقليمية والوطنية، فإن مشروع قانون املالية لسنة 2016 
اقتصادي  انتعاش  في ظل  يتواصل  يصادف ظرفية دولية مضطربة 
من  فالبرغم  والبلدان.  املناطق  حسب  متباينة  بوثيرة  لكن  عالمي، 
تحسن آفاق تطور اقتصاد الدول املتقدمة، فإن اقتصاديات البلدان 

الناشئة والنامية ستعرف تراجعا جراء تدهور آفاق النمو لدى بعض 
الدول الناشئة الكبرى والدول املصدرة للنفط. فإذا كان السياق الدولي 
واإلقليمي مؤثرا حقيقا في االقتصاد املغربي، فإن االرتقاء التصاعدي 
للعديد من املؤشرات تبين بامللموس بأن الحكومة قد أفلحت في وقف 
النزيف واستعادة التوازنات املالية وتمنيع االقتصاد الوطني واستعادة 
الثقة فيه، فقد تقلص عجز امليزانية من 7.2 % سنة 2012 إلى 4.9 
سنة 2014 ليبلغ في نهاية سنة 2015 4،3 في أفق تقليصه إلى 3.5 سنة 
2016، كما تم تقليص عجز ميزان األداءات إلى أقل من 2.8 هذه السنة، 
وتقلصت الوثيرة السنوية الرتفاع معدل مديونية الخزينة إلى غير ذلك، 
يضاف إلى ذلك ارتفاع االستثمارات األجنبية وارتفاع تحويالت املغاربة 
املقيمين بالخارج واالرتفاع اإلحتياطي من العملة الصعبة، والتحكم في 
التضخم، كما أن معدل النمو يعتبر في مستوى مقبول حيث تم تحقيق 
االستثنائي  الزراعي  املحصول  شك  بدون  فيه  أسهم  كمعدل   %  5
وكذلك تراجع الفاتورة الطاقية، ولكن كذلك بفضل اإلصالحات التي 

طالت صندوق املقاصة ونظام املقايسة.

وانطالقا من توجهات مشروع القانون املالي الحالي، فإننا نؤكد على 
أهمية التدابير املعلنة والتي توازن بين مواصلة دعم االستثمار العمومي 

والخاص واملقاولة، وتوجيه اهتمام خاص للقطاعات االجتماعية.

فبالنسبة االستثمار العمومي، السيد الرئيس، حضرات السيدات 
والسادة، فقد واصلت الحكومة بطريقة إرادية هذا املجهود بتخصيص 
املشاريع  تثمين  تروم  متجددة  مقاربة  وفق  وذلك  درهم،  مليار   189
املنجزة وتحسين نجاعة وفعالية االستثمارات املبرمجة واالستراتيجيات 
القطاعية، وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن حلقة 

جديدة في تحسين العرض املغربي من البنيات التحتية والخدمات.

وفي هذا الصدد، فإننا نحث في الفريق الحركي على ضرورة التوطين 
العامة والخاصة، أعيد هذه  الجهوي املتوازن للمشاريع االستثمارية 
الفقرة »فإننا نحث في الفريق الحركي على ضرورة التوطين الجهوي 
املتوازن للمشاريع االستثمارية العامة والخاصة«، بما يمكن من انبثاق 
أقطاب، تمكن هذه اإلستراتيجية من انبثاق أقطاب جهوية تنافسية 
وتؤدي إلى الرفع من مساهمتها في تأهيل الجهات وإدماجها في االقتصاد 
الوطني، هادي ال بد أن تكون إستراتيجية واضحة فيما يتعلق بضرورة 
التوطين الجهوي املتوازن للمشاريع االستثمارية العامة والخاصة التي 
ستمكن من انبثاق أقطاب جهوية تنافسية التي ستساهم في الرفع من 
مساهمتها في تأهيل الجهات، إذن هادي معادلة اقتصادية اجتماعية 
مالية يجب أن نعمل جميعا على تفعيلها وأجرأتها. فاالستثمار في نظر 
الفريق الحركي هو مدخلنا الرئي�ضي إلى خلق حركية اقتصادية تنموية 
دائمة تق�ضي حتما إلى خلق الثروة وارتفاع فرص الشغل، خاصة في 

بعض املجاالت التي أصبحت عالمة ريادية مغربية بامتياز.

ومن هذا املنطلق، ندعو إلى ضرورة تحسين مناخ األعمال من خالل 
مراجعة ميثاق االستثمار، ال بد أن نعيد النظر في قانون ميثاق االستثمار 
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املاضية  للسنوات  املتقدمة، ألن ميثاق االستثمار كان  الجهوية  وفق 
الجديدة  واملقاربة   2011 ودستور  الجديدة  التطورات  وفق  ولكن 
للجهوية املتقدمة، ال بد أن نعيد النظر في ميثاق االستثمار ليتما�ضى 
مع هذه الجهوية املتقدمة، مع التركيز على ضرورة إصدار اجراء متعلقة 
بالالتركيز اإلداري، خصوصا وأن السيد وزير الوظيفة العمومية معنا 
ال بد أن نسرع في إخراج الالتركيز الجهوي، ألنه ال يمكن أن يكون هناك 
نجاح للجهوية املتقدمة دون إخراج قانون الالتركيز اإلداري، إذا قلت 
بأنه فاالستثمار مدخلنا الرئي�ضي إلى خلق حركية اقتصادية وتنموية 
دائمة، تف�ضي حتما إلى خلق الثروة وارتفاع فرص الشغل، خاصة في 

بعض املجاالت.

ومن هذا املنطلق، ندعو إلى ضرورة تحسين مناخ اإلعمال من خالل 
مراجعة ميثاق االستثمار، وهو القانون اإلطار الذي استنفذ صالحياته 
منذ مدة، وكذا تبسيط املساطر املتعلقة باالستثمارات، وتسريع البت في 
مشاريع االستثمارات املعروضة على اللجان املختصة إن على املستوى 
الوطني أو الجهوي، سواء تعلق باالستثمار العمومي أو االستثمار األجنبي 

وتحسين منظومة البت في النزاعات الضريبية.

إصالح  بأن  نعتبر  فإننا  الجبائية،  اإلصالحات  حلقات  إطار  وفي 
منظومة الضرائب بدورها من اإلصالحات الهيكلية الكبرى. وفي هذا 
إلصالح  الوطنية  املناظرة  توصيات  تنزيل  إلى  ندعو  فإننا  الصدد، 
الضرائب والجبايات سواء في شقها املحلي أو الوطني، والسيما توسيع 
الفئات  من  والتقليص  املهيكل  غير  القطاع  وإدماج  الضريبي  الوعاء 
الجبائية غير املجدية اقتصاديا واجتماعيا، كما ندعو إلى الحرص على 
أال تبقى النظرة السائدة إلى الضريبة كونها عبارة عن إكراه، بل عامال 
من عوامل إرساء الرابط االجتماعي والتعبير عن التضامن وتحسين 
العالقة بين اإلدارة الضريبية ودافعي الضرائب التي كثيرا ما يطبعها 

التصادم وتوخي العدالة الضريبية.

إلى إصالح شمولي للمنظومة  وعموما فإن الفريق الحركي، يدعو 
الضريبية خارج زمن القانون املالي، اعتبارا من جهة لكون الضرائب 
تساهم في مداخيل الدولة، واعتبارا من جهة أخرى لكون هذا النظام 

يجب تكييفه في كل وقت مع محيطه االقتصادي واالجتماعي.

دائما في مجال اإلصالحات الهيكلية، نشير إلى أن إصالحات صندوق 
املقاصة يتعين أن يرتكز بدوره على نفس املقاربة وفق معادلة ترمي من 
جهة إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات 
املعوزة واملتوسطة دون املساس بمواد أساسية ترتبط بمعيشه اليومي، 
ومن جهة أخرى الحفاظ على التوازنات املالية وتوفير هوامش إضافية 

يتم توجيهها لدعم االستثمارات.

لةسيدخلة2ئيس،

لقد ناقشنا بنية اقتصادنا الوطني بمرجعية مشروع قانون املالية 
موضوع مدارستنا هذا اليوم، وانطالقا من مجموعة من املحاور التي 

بالبالد  تشكل زوايا حقيقية لإلقالع االقتصادي، هدفنا هو االرتقاء 
إلى مستوى البلدان الصاعدة. وفي هذا الصدد، واستلهاما من تجارب 
الدول املرتبة في الدول الصاعدة، نؤكد على ضرورة التوفر على بنية 
اقتصادية متنوعة يشكل فيها القطاع الصناعي حضورا قويا، إضافة إلى 
القدرة على تحقيق نسب نمو مرتفعة ال يمكن أن يتحقق إال بالشروط 

التالية، وهي شروط معيارية مرجعية في نظر الفريق الحركي:

- قدرة املقاولة املغربية على التنافسية؛

- تنويع األسواق الخارجية؛

- االهتمام بالطبقة الوسطى والرفع من الدخل الفردي؛

- االهتمام بالبحث العلمي؛

- تقوية بورصة الدار البيضاء؛

- اعتماد النمو على الرأسمال الداخلي؛

- إصالح العدالة؛

-إصالح اإلدارة ومكافحة كل أشكال الفساد والبيروقراطية؛

- القضاء على مظاهر العجز االجتماعي ومختلف التفاوتات املجالية؛

-إصالح التعليم؛

-مواصلة تنزيل القوانين واإلصالحات وضمنها أنظمة التقاعد.

ال بد من التأكيد أن إصالح التقاعد الذي تأخر بعشر سنوات تقريبا 
كان من املمكن لو تم في حينه لكانت اإلصالحات املطلوبة أقل أملا وأقل 
مرارة، بحيث كان من املمكن حسب عرض السيد رئيس املجلس األعلى 
للحسابات بالبرملان االكتفاء برفع سن التقاعد بسنوات أقل، واالكتفاء 
برفع املساهمة بأقل من املقترح، وبالتالي كان من املمكن توفير 85 مليار 
درهم، عوض أن يشرع الصندوق املغربي للتقاعد في التهام مدخراته 

االحتياطية املقدرة ب 81 مليار درهم.

لةسيدخلة2ئيس،

بمشروعين  املشروع  جاء  فقد  االجتماعي،  املستوى  على  كذلك 
اجتماعيين كبيرين، يتعلق األمر باملشروع الوطني الكبير للعالم القروي 
واملوجه إلى حوالي 12 مليون مغربي، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 
مشروع لفائدة 12 مواطن بغالف مالي يبلغ 50 مليار درهم، مقسمة 
على سبع سنوات تقوم على سد الخصاص في مجاالت متعددة، وهو 
املشروع الذي يشكل على الدوام مطلبا تاريخيا لحزب الحركة الشعبية 
منذ فجر االستقالل إلى اآلن، والقا�ضي بتحويل هذا الفضاء من مجال 
ترابي يجتر املشاكل ومختلف أصناف التهميش وانتشار مختلف مظاهر 
العجز االجتماعي، إلى قطب استثماري تنموي كبير، واملشروع الثاني 
أنها  التماسك االجتماعي، ونعتقد  مرتبط بضمان استدامة صندوق 
مشاريع اجتماعية حقيقية تؤثر بشكل ملموس على الطبقات الهشة 

من الساكنة.
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ونعتقد في الفريق الحركي أن العمل الحكومي املشترك في مجال 
تهيئة العالم القروي منظم بمرسوم فبراير 2013، يتعلق بإنشاء اللجنة 
الوزارية الدائمة لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية، وبدأت هذه 
اللجنة بعقد اجتماعاتها منذ 2013 كان آخرها اجتماع يوليوز 2015، 
لقد سبق أن قلنا وأن نادينا أن العالم القروي يقت�ضي اعتماد برنامج 
شمولي للنهوض به منذ زمن بعيد، اآلن مع وجود هذا البرنامج علينا 
أن نعطيه كل الشروط إلنجاحه، فلربما آن األوان لخلق وزارة للتنمية 
القروية للتنسيق ما بين القطاعات بشكل أفقي، إذن نتمنى أن تكون 
مستقبال وزارة للتنمية القروية في ظل التصور الجديد وفي إطار البرنامج 

الشمولي للنهوض بالعالم القروي.

بمنظومة  املتعلق  الثاني  االجتماعي  باملشروع  يتعلق  فيما  أما 
التماسك االجتماعي، فيتعين القول بأن الحكومة أفلحت في استثمار 
الهوامش املتأتية من منظومة الدعم، االستثمار األمثل مطبقة بذلك 
شكلت  وفقيرة،  هشة  فئات  على  للثروات  العادل  التوزيع  من  نوعا 
هاجسا دائما بالنسبة لنا في الحركة الشعبية، ومطلبا متجددا بالنسبة 
لنا ويتعلق األمر بالنسبة لألرامل واملطلقات والطلبة وغيرها من الفئات.

لةسيدخلة2ئيس،

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

لةسيدلنخلةوزي2لنخلملحت4نةن،

إن تخليد املغرب على غرار باقي بلدان املعمور قبل أسابيع قليلة 
لليوم العالمي ملكافحة الفقر، شكل مناسبة للوقوف على املجهودات 
املبذولة، وتلك التي ينبغي القيام بها للقضاء على هذه اآلفة التي تطال 
فئات وشرائح مجتمعية بدرجة متفاوتة في املدن والبوادي على حد 
الزمن على إطالق  السنة مرور عقد من  سواء، حيث تصادف هذه 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي خلقت من أجل االنضمام إلى 
انتشاره،  الفقر والحد من  املبذولة طيلة عقود ملواجهة آفة  الجهود 
في صدارة  الفقر  مكافحة  إلى وضع  املعنية  األجهزة  كل  بادرت  حيث 
أولويات سياستها االجتماعية، سواء عبر الرفع التدريجي لالعتمادات 
املالية املوجهة للقطاعات االجتماعية لتصل حاليا إلى %55 من ميزانية 
الدولة، أو عبر تكثيف وتسريع وتيرة إطالق وإنجاز البرامج واملبادرات التي 
تستهدف الفئات التي تعاني من الهشاشة والفقر بمختلف أشكاله. لكن 
رغم كل هذه املجهودات نالحظ أنه ال زالت هناك تمظهرات عدة آلفة 
الفقر يجب التصدي لها، من خالل مراجعة طريق االستهداف الجغرافي 
الحتياجات  مالءمة  أكثر  بصفة  االستجابة  قصد  الوطنية،  للمبادرة 
تسودان  ظاهرتان  يعتبران  والهشاشة  فالفقر  املستهدفة.  الساكنة 

الوسط القروي بمعدل ثالث مرات أكثر من الوسط الحضري.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

ما فتئ املغرب يواصل الجهود في مجال تعميم التمدرس، ولكن 
العالمي والذي صنف املغرب في  التقرير األخير للمنتدى االقتصادي 

الرتبة 101 من حيث مؤشر جودة التعليم من بين 140 دولة شملها 
التقرير، لخير دليل على أننا ال زلنا بعيدين عن تحقيق ما يصبو إليه 
املغاربة، رغم اإلمكانيات الكبيرة التي ترصدها الدولة لهذا القطاع، إذ ال 
يعقل أن يستمر التعليم مرادفا أبديا النعدام الجودة، الهدر املدر�ضي، 
االكتظاظ في األقسام، االنقطاع الدرا�ضي املبكر، وخاصة في صفوف 
الفتيات. كما أن القطاع الصحي وعلى الرغم من التدابير الحكومية 
هناك  زالت  فما  األدوية،  من  كبير  عدد  بخفض  املتعلقة  الجريئة 
التقرير  فحسب  مواجهتها،  يتعين  كبرى  وتحديات  قائمة  اإلختالالت 
األخير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، فإن القطاع الصحي 
غير قادر على تلبية حاجيات املواطنين فيما يخص العالجات الطبية، 
البشرية  والسيما على مستوى النقص الحاصل على مستوى املوارد 

الطبية والفوارق املسجلة في توزيعها.

وإذا كانت هناك معركة يجب أن نخوضها جميعا هذه السنة، فهي 
معركة البطالة أو معركة خلق ما يكفي من مناصب الشغل. فالبطالة 
وخريجي  الشواهد  أصحاب  أحد.  يستثني  ال  كابوسا  أصبحت  اليوم 
مراكز التكوين، ناهيك عن اآلخرين، زد على ذلك أن هناك بطالة مقنعة 
بشعار العمل املوسمي أو الهام�ضي الذي ال يقي أصحابه مذلة الحاجة 

وربما التسول.

كما أن الكرامة تقت�ضي سكنا الئقا للمغاربة، فقد آن األوان للوقوف 
لحظة تأمل لتقييم هذا القطاع الذي يعتبر املستفيد من اإلعفاءات 
الضريبية دون أن يصل إلى مستوى القضاء على العجز السكني بشكل 
نهائي، دون الحديث عن الظواهر السكنية األخرى التي ال زالت منتشرة.

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن املغرب اجتماعي يجب أن يتوازى 
في خطوات التقدم والتطور مع املغرب السيا�ضي واملغرب االقتصادي 
الذي تمكن من تحقيق مؤشرات مهمة، مهما كشفت عنها العديد من 

املنظمات ذات الصلة، وكذا اإلحصاء األخير للسكنى والسكن.

ومن جهة أخرى إذا اعتبرنا بأن النسبة املئوية مخصصة للبحث 
العلمي من الناتج الداخلي الخام فقد تطورت نسبيا، فإنه يتعين بذل 
مجهود مضاعف على مستوى مؤشر التنمية البشرية، ألن نظام االبتكار 
الفعال يتطلب مستوى جيدا من التنمية البشرية، حتى يتمكن املغرب 
من أخذ مكانته ضمن الدول الصاعدة. لذلك فإن االستثمار في اإلنسان 
تتطلب  نحيل على مجاالت  فإننا  ثمة  لذلك ومن  املثلى  الوسيلة  هو 
العناية واالهتمام ومن ضمنها كذلك الثقافة والرياضة وشؤون املغاربة 

بالخارج.

لةسيدخلة2ئيس،

في الختام، نشير بأننا تقدمنا بمعية فرق األغلبية بعدة تعديالت 
على مشروع قانون املالية، استهدفت باألساس عدم املساس بالقدرة 
الشرائية للمواطنين، وتخفيف العبء الضريبي على املقاوالت الصغرى 
والقرى  البوادي  في  املدر�ضي  النقل  دعم  إلى  باإلضافة  واملتوسطة، 
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الهدر  ومحاربة  جودته  وتحسين  التمدرس  تعميم  أجل  من  البعيدة 
املدر�ضي في هذه املناطق، وهي مقترحات التي تم قبول البعض منها. 
ونتمنى أن يؤخذ الباقي بعين االعتبار مستقبال خدمة للمواطن املغربي 

الذي تقاس به نجاح كل السياسات.

لةسيدخلة2ئيس،

أكيد أن هذه الحكومة حققت مجموعة من اإلنجازات وال زالت 
أمامها مجموعة من التحديات واإلصالحات، نتمنى أن تكون هذه السنة 
وفاء  منها  تحقيقه  يمكن  ما  بتحقيق  إيذانا  الوالية  هذه  من  األخيرة 
لاللتزامات الذي تضمنه البرنامج الحكومي، وما ذالك على الحكومة 
بعزيز، مؤكدين بأن الثقة في بناء املستقبل والثقة في اإلصالحات تحتاج 
إلى التعبئة الجماعية ومشاركة كل الفعاليات، فنحن أمام تحديات 
املادية محدودة  إمكانياتنا  أن  داخلية، تحديات خارجية كثيرة، كما 
ليست هي املنفذ الوحيد لتحقيق التطور، فنحن نتوفر على رأسمال 
وهي  واالستقرار  الثقة  فضيلة  وكذا  البشري،  الرأسمال  قوامه  مهم 
عوامل أساسية إذا استثمرناها جميعا سنحقق النماء املنشود لبالدنا، 

وشكرا على إصغائكم.

لةمولب،خ نجلسخ ة2ئيسخ لألولخ لةمةئبخ يتيمخ نحمدخ لةسيدخ
رئيسخلاجلسل:

بلعسال عن فريق  الشاوي  السيد  املحترم  النائب  للسيد  الكلمة 
االتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب.

لالتحةدخ ف2يقخ رئيسخ بلعسةلخ لةشةويخ لةسيدخ لةمةئبخ
لةدستوري:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيم،خ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لي كامل الشرف أن أتحدث اليوم باسم فريق االتحاد الدستوري 
في إطار مناقشة مشروع القانون املالي برسم سنة 2016، وهي لحظة 
سعيدة ومشرقة من تاريخ بالدنا، وهذه األخيرة تخلد الذكرى األربعين 
ودالالتها  مغزاها  نستحضر  التي  املسيرة  تلك  الخضراء،  للمسيرة 
العميقة بكثير من االعتزاز والفخر، إذ شكلت لنا وللعالم مسيرة سلمية 
عظيمة السترجاع جزء من ترابنا كان مغتصبا من طرف استعمار تليد 
وقد ساهمت هذه املسيرة في تقوية لحمتنا الوطنية، وتعميق هويتنا 
الحضارية التي تضرب جذورها في عمق التاريخ، والتي يسعى البعض 
عبثا للنيل منها ومن بنيانها املتماسك. وها نحن اليوم نعيش انبعاث 
مسيرة أخرى متجددة بنفس جديد، في ظل عهد جديد بعد مسار طويل 

حافل بالنماء وببذل الجهد في الدفاع عن وحدتنا الترابية بكامل ما 
أوتينا من قوة وعلى جميع الجبهات، فقد قدمنا الكثير من التضحيات 
والشهداء، كما كان يتعين علينا شرح مواقفنا والدفاع عنها في املحافل 
الدولية واملنتظم الدولي األممي زمنا طويال، رغم تغير الحكومات والدول 
وتغير املواقف التي تحكمها، ولم نضعف ولم نستكن بل إذ زدنا معها 

قوة وصالبة.

وقد جاء الخطاب امللكي السامي، بمناسبة الذكرى األربعين النطالق 
املسيرة الخضراء قريبا، قويا، صلبا، مباشرا ومحركا من مدينة العيون 
كرمزية مكانية إلعطاء االنطالقة نحو مسيرة تنموية شاملة في إطار جولة 
ملكية لهذه األقاليم كللت كلها بنجاح شعبي وجماهيري منقطع النظير 
أربكت الخصوم وأزعجت املتشككين، وأكدت بما ال يدع مجاال للشك 
على قدرة املغرب على تجاوز معوقاته الذاتية وتطوير وظائفه الحيوية 
وببرامج  استراتيجية  بمنظورات  املستقبل  ومعانقة  لحاجياته  تبعا 

مهيكلة في أفق تكريس نموذج تنموي على املديين املتوسط والطويل.

امللكي السامي، رسائل مباشرة وبوضح كبير  لقد حمل الخطاب 
وبدون رتوش إلى من يهمه األمر، ونعتقد جازمين أن الرسائل قد وصلت 
إلى املعنيين بها خارجيا وداخليا، وما علينا نحن املغاربة سوى مواكبة 
هذا الحدث بمزيد من االلتفاف وراء جاللة امللك، وبكثير من اليقظة 
والحذر وخلق شروط التعبئة الوطنية الدائمة إللحاق الهزائم بكل ما 

يحاك ضد بالدنا من مؤامرات.

لةسيدخلة2ئيس،

من  أعقاب صيف ساخن  في  اليوم كذلك  املشروع  نناقش هذا 
االستحقاقات الوطنية التي شملت املنظومة الترابية بكاملها وبجميع 
النتائج  في  نجادل  ال  كنا  وإذا  وجماعيا،  وإقليميا  جهويا  مؤسساتها 
التي أسفرت عنها، فإنها أكدت على أن بالدنا تعيش مرحلة ديناميكية 
متحركة ال زال من الصعب التكهن فيها بفرز أوضاع نهائية ومكاسب 
واضحة، ومعنى ذلك أن الشعب املغربي عندما يصوت يظل حذرا إذ ال 
يضع أصواته في سلة واحدة ألنه يرفض أن يسلم نفسه إلى جهة واحدة 
بعينها ويغلبها بوضوح على جهات أخرى في ظل التعددية التي تنعم بها 

بالدنا.

لةسيدخلة2ئيس،

نناقش كذلك اليوم هذا املشروع وإذ نفعل ذلك فإننا نؤكد على 
أن فريقنا قد تعاطى مع هذا املشروع، آخذا بعين االعتبار الشروط 
كذلك  االعتبار  بعين  وآخذا  توجهاته،  في  تحكمت  التي  واملحددات 
لتوجهاتنا املعروفة والتي بوأتنا دائما مكانتنا واستقالليتنا كحزب ساهم 
وال زال يساهم في بلورة العديد من االختيارات التي فرضت نفسها والتي 
ندافع عنها في إطار القراءات املتجددة واملتأنية قصد تحيينها وتطويرها 
ومالءمتها مع التحوالت املتسارعة من حولنا، والتي سعينا إلى تجسيدها 

في التعديالت التي تقدمنا بها على هذا املشروع.
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انتخابية  سنة  أبواب  على  ونحن  املشروع  هذا  كذلك  نناقش 
تشريعية، إذ يصادف السنة األخيرة لهذه الوالية التشريعية وهو بذلك 
يشكل فرصة مواتية للحكومة للدفاع عن منجزاتها وعلى مدى احترامها 
لوعودها وكذا الوقوف على أوجه اإلخفاقات التي اعترت أداءها وكذا 

جملة املعوقات التي حالت دون الوصول إلى النتائج املتوخاة.

االلتزامات  على ضوء  املشروع  هذا  نسائل  أننا  املعلوم  من  إذن 
الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، كما نسائله أيضا على ضوء 
الظرفية املالئمة التي لم تحقق لغيرها من الحكومات في ظل تهاوي أسعار 
املحروقات واملواد األولية في ظل هبات من السماء واألرض تمثلت في 
مواسم فالحية استثنائية، وفي أحسن األحوال متوسطة وفي ظل كذلك 
موارد مالية مهمة أتت من الشراكات االستراتيجية مع دول الخليج، 
باإلضافة إلى كل ذلك توفر صالحيات لم تنعم بها أية حكومة سابقة في 

سياق دستوري نعتبره أحدث تحوال عميقا على مستوى بنية الدولة.

ونسائله أخيرا على ضوء االنتظارات املشروعة للمغاربة، الذين باتوا 
أكثر إلحاحا لالندماج في النسيج االقتصادي واالجتماعي، فهل بمقدور 
مشروع القانون املالي األخير في هذه الوالية أن يتجاوب مع انتظارات 
املواطنين ومع تطلعات الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين؟ أم أنه 
سيستمر في القيام بدوره املألوف كما في القوانين املالية السابقة وهو 
البحث عن توازنات تستهدف الحكومة من ورائها ديمومة وإعادة إنتاج 
الوضع القائم؟ ليصبح مثال محاربة الفقر هو محاربة أعراض الفقر 
وليس مسبباته العميقة، ولتصبح الفوارق البنيوية كذلك ليس موضع 

تساؤل بقدر ما تسعى الحكومة إلى التعاطي مع أعراضها.

ورغم أنه آخر مشروع قانون مالي لهذه الوالية، فقد جاء عاديا وربما 
أقل من ذلك رغم أنه يأتي في أعقاب سنة جيدة تآلفت فيها كل العناصر 
اإليجابية؛ منتوج زراعي جيد بل غير مسبوق وبلوغ نمو قد يصل إلى 
%4.6 وفي أحسن األحوال قد يصل إلى %5 رغم كل ذلك جاء مشروعا 
فاقدا للرؤية وغير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين االقتصاديين 
وفي ذات الوقت ال يطمئن املواطنين الذين طال بهم انتظار ما يأتي وما 
ال يأتي، وكل أيديهم على جيوبهم خوفا من أن يعمق هذا املشروع من 
جراحاتهم. وهكذا وفي مقابل سنة جيدة نسبيا على مستوى النمو، 
يعدنا املشروع بنسبة مالية قادمة قد تصل فيها نسبة النمو إلى %3 أو 
دونما ذلك مثال بنك املغرب يحددها في %2.6 منتقلين بسرعة من سنة 
نسبيا جيدة إلى أخرى دون املتوسط، وهذا التحول ليس في نسب النمو 
فقط بل وحتى في ميزانية االستثمار، فقد الحظنا أن املشروع الحالي 
ينخرط إلى حد ما في العودة إلى االستثمار العمومي ل 61 مليار درهم 
بدل 54 مليار في السنة الجارية، إذ بعد سنوات من التخلي عن هاجس 
االستثمار العمومي تتم اليوم العودة إلى هذا الخيار. وهذا التحول في 
وطنية  استراتيجية  أمام  لسنا  أننا  بوضوح  يؤكد  السيا�ضي  الخطاب 
حقيقية في املجال االقتصادي، بل إننا ال نتوفر على بوصلة تنير الطريق 
وتماشيا  وهكذا  السياسية،  باملعطيات  لدينا  املوقف  يتأثر  ما  بقدر 

مع املعطيات الظرفية االنتخابية فال بأس من تلميع صورة الحكومة 
عبر تضخيم ميزانية االستثمار، وفي نفس الوقت ال بد من تفادي كل 
تدبير أن يخدشوا صورتها لدى الرأي العام والنتيجة نجد أنفسنا أمام 
مشروع مالي عادي جدا، بل فاقد للجرأة ويستسلم لطغيان العادة أي 
البحث عن موارد مالية جديدة عبر اللجوء إلى التضريب وال �ضيء سوى 
التضريب، إنه مشروع أعدته اإلدارة بدون هوية سياسية، إننا في فريق 
االتحاد الدستوري مع االستثمار املنتج الذي ينعكس على التشغيل 
وعلى التقليص من عوامل الفقر، وهذا ما يفرض إعادة النظر في طرق 
االستثمار لدينا لجعلها ذات مردودية، فالتدبير الجيد لألموال العمومية 
ال يكمن فقط في احترام املساطر املعمول بها، بل يكمن في مدى انتفاقية 

األهداف املراد تحقيقها لتطوير البالد.

تحقيق  يتوخى  األخير  هذا  فإن  املشروع،  فرضيات  إلى  وبالعودة 
بامللموس على عدم وفاء  تبرهن  إنما  الفرضية  نمو %3 وهذه  نسبة 
الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود %5.5 خالل مرحلة 
2012-2016، وكل ما استطاعت تحقيقه هو نمو بمعدل %3 طيلة 
هذه السنوات، وهكذا ظلت بعيدة عما حققته الحكومات السابقة 
عليها التي المست معدل نمو في %5، وهذا وإن دل على �ضيء فإنما يدل 
على أن املحرك األسا�ضي لالقتصاد الوطني يظل لصيقا بهبات السماء 
يكرس   5% قرابة  إلى   2.7% نسبة  من  فاملرور  املناخية  وبالتحوالت 
إنتاجية  قاعدة  أمام  يقف  ال  الذي  الوطني  لالقتصاد  الهش  الطابع 
صلبة وإال كيف سيتحقق النمو بنسبة %3 في الوقت الذي نقر فيه 
أن العجز الحالي هو %4.3، ذلك أن النمو الذي ظلت الحكومة منذ 
تقلدها املسؤولية تعد بتحسين معدله طوال السنوات األربع دون أن 
تفلح في ذلك يستدعي إنضاج الشروط الحقيقية لإلقالع، وهي شروط 
ال تتم بمعزل عن بعضها البعض إذ التنمية سيرورة شاملة اقتصادية 
واجتماعية وفكرية وإبداعية وهي في جوهرها ذاتية الدفع أي أن أداءها 
يكون في منأى عن املؤثرات الظرفية العتمادها أوال وقبل كل �ضيء على 
املوارد الذاتية وتستقي ديناميتها من ضوء العالقات اإلندماجية بين كل 
القطاعات. أما وأننا نظل في تبعية مطلقة لألسواق الدولية ولتقلباتها 
وإلى التقلبات املناخية فهذا يحكم على نمونا بالتدبدب وعدم االستقرار 
وتنتفي معه اإلرادة السياسية التي غالبا ما نتداولها في خطاباتنا دون 
إدراك ملغزاها الحقيقي، إذن أخفقت الحكومة في تسريع نمو حقيقي 

مستدام وارتهنت كما غيرها سابقا في الظرفيات التي ال تتحكم فيها.

ننتقل بعد ذلك إلى فرضية خفض العجز إلى %3.5 منذ البداية 
إنه  املتناول ويمكن تحقيقها، بل  في  الفرضية  القول أن هذه  يمكن 
إذا لم تتحقق سيكون األمر غير عادي ذلك أنه في ظل الحذف الذي 
طال دعم املحروقات وتحرير أسعارها وفي ظل االنخفاض املتواصل 
العتمادات صندوق املقاصة، بسبب انخفاض أسعار النفط إلى أكثر 
من النصف وقد استفاد املغرب على غرار البلدان العاملية املستوردة 
واردات  قيمة  انخفضت  عليه  وبناء  األسعار،  انخفاض  من  للنفط 
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الطاقة خالل الفترة املمتدة من يناير إلى يوليوز 2015 بنسبة 29% 
مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، ومعنى ذلك أن خفض العجز 
جاء نتيجة لتحوالت في املحيط الخارجي والفتقاد املنتوجات البيترولية 
حاليا لطابعها االستراتيجي نتيجة إلغراق السوق باملواد النفطية وتراجع 
الطلب على القوة االقتصادية الكبرى مثل الصين وتنافسية النفط 

الصخري للنفط األحفوري.

وإذا كان من سؤال يطرح نفسه، هو ماذا أعدت الحكومة ملواجهة 
إلى  بالنظر  جديد  من  األسعار  تلهب  والتي  تطرأ  قد  التي  التغييرات 
األوضاع الساخنة في الشرق العربي والتي تنذر بأن القادم قد يكون 
خطرا ال على أوضاع الشرق األوسط فقط بل وعلى العالم أجمع، فماذا 
أعدت الحكومة من استثمارات لتخزين الطاقة باالستفادة من عائدات 
املقاصة؟ وماذا أعدت من برامج لتطوير النقل الجماعي وهل واصلت 

االستثمارات في الطاقات املتجددة وفي تطوير االقتصاد األخضر؟

ودائما وفي إطار اإلنجازات التي تحققت ما يرتبط بجاذبية بالدنا 
على مستوى جلب االستثمارات األجنبية، وهنا تسجل الحكومة ارتفاعا 
بهذا الخصوص  بنحو %23 ونعتبر ما تحقق  الخارجية  لالستثمارات 
غير كاف اعتبارا لوزن بالدنا كونها الوحيدة التي تنعم باالستقرار في 
محيطها بفضل القيادة الحكيمة مللك البالد وبفضل املنظور االستباقي 
لألحداث، مما أهل بالدنا ألن تكون نموذجا يحتذى به في املنطقة والتي 
لحد اآلن ظلت بمنأى عن العمليات اإلرهابية بفضل يقظة الشعب 
املغربي وتماسكه ويقظة الساهرين على أمنه وراحته. ومعنى ذلك، أن 
املجهودات الرامية لتسويق صورة بالدنا خارجيا هي دون املجهودات 
فريق  في  أننا  علما  استقرارها،  وضمان  تطوير  صعيد  على  املبذولة 
االتحاد الدستوري نميز بوضوح ما تحقق من نتائج في هذه االستثمارات 
السيادي  املستوى  على  للدولة  االقتصادي  اإلنجاز  بين  الخارجية 
واالستراتيجي وبين ما هو من فعل وإنتاج الحكومة في مجال السياسة 

االقتصادية الظرفية.

ودائما في إطار رصد اإلنجازات الحكومية املفترضة، نذهب إلى ما 
ذهب إليه املجلس األعلى للحسابات من ضرورة التزام اليقظة والحذر 
إزاء املنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي التصاعدي الذي 
يعرفه الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين املباشر للخزينة أو ديون 
القطاع العام وكذا الدين املضمون من طرف الخزينة، هذه األخيرة التي 
بلغ حجم دينها 608 مليار درهم خالل النصف األول من سنة 2015، 
مقابل 586 مليار درهم في متم سنة 2014 مسجال بذلك ارتفاعا بحوالي 
21.8 مليار درهم أو 4 %، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي 
بحوالي 5.2 %، األمر الذي يتطلب من الحكومة عمال حقيقيا لتحسين 
من  والرفع  العادية  النفقات  في  بالتحكم  العمومية  املالية  مؤشرات 
املداخيل ومتابعة اإلصالحات الضرورية ومن بينها إصالح جبائي يتوخى 
توسيع الوعاء الضريبي وهو ما لم يتحقق، فأصبح ال مناص من اللجوء 
املفرط إلى املديونية لالستجابة ملتطلبات امليزانية العامة كما في التدابير 

الواردة في هذا املشروع.

لةسيدخلة2ئيس،

انطالقا مما سبق، يعول املشروع الذي هو بين أيدينا على عائدات 
ضريبية بمختلف أنواعها، ملواجهة إكراهات امليزانية املقبلة واملتمثلة 
في كثلة األجور وعجز امليزانية، وارتفاع املديونية والنفقات العمومية 
بصفة عامة، مع انخفاض في نمو االقتصاد األمر الذي يؤكد ارتماء 
الحكومة في أحضان عائدات دافعي الضرائب من مواطنين بمختلف 
شرائحهم وتراتبيتهم االجتماعية وفي مقدمتهم األجراء واملستخدمون 
وذوو االستهالكات املختلفة. كما أعاد املشروع النظر في الضريبة على 
الشركات واعتمد أشطر لذلك، وكنا نتوخى في فريقنا أن تعمد الحكومة 
إلى تعديالت يكون القصد منها التعاطي اإليجابي مع اإلشكاليات البنيوية 
لالقتصاد الوطني عبر تسهيل عملية إدماج القطاع غير املهيكل باعتماد 
املردودية  التركيز فقط على عنصر  بدل  القطاع  لهذا  تحفيزية  نسب 
الضريبية اآلنية، وحتى يتسنى ردم الهوة بين األهداف املعلنة والتدابير 
املتخذة والتي غالبا ما تضرب في العمق الشركات التي تساهم أكثر من 

غيرها في املوارد الضريبية من الضريبة على الشركات.

تلكم أهم معالم القانون املالي األخير في هذه الوالية كما ترون فهو 
مشروع فقير في تدابيره، مشروع فاقد للزخم الذي من املفروض أن 
تمثله السنة األخيرة من عمر هذه الحكومة، محبط لكثير ممن كان 
ينتظر التفاتة أخيرة نحو املواطنين، بعد اإلنهاك الذي أصاب القدرة 
يتزامن  لكونه  الضرورية  للجرأة  مفتقد  املواطنين،  لعامة  الشرائية 
مع سنة انتخابية تنبني على قراءات سياسية تسقط في اآلنية وتنأى 
عن ما هو استراتيجي وهيكلي وهو بهذه الصفة التي نذكرها نجده أنه 
تحا�ضى التعاطي مع اإلصالح الضريبي، مع القطع مع اقتصاد الريع، مع 

استيعاب القطاع غير املهيكل، مع إعادة النظر في منظومة األجور.

املالي يصادف  القانون  أن هذا  كنلقاو على  الرئيس،  السيد  إذن 
له  ونسجل  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  تنفيذ  بداية  كذلك 
انخراطه املتدرج في استيعاب األحكام الجديدة لهذا القانون على درب 
االنتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية األهداف، وعلى درب كذلك 
إلضفاء املزيد من الشفافية واملقروئية ملشاريع القوانين املالية ونحن 
نثمن التعديالت التي أدخلت على قانون املالية، وفاءا ملضامين القانون 

التنظيمي للمالية.

كما يصادف هذا املشروع انطالق العمل بنظام الجهوية املتقدمة 
باالعتماد على رافعة االستثمار العمومي ملصاحبة القطاعات اإلنتاجية 
والبنيات التحتية وتقليص الفوارق ما بين الجهات وهي مقاربة ينبغي 
أن تؤمن عدال على مستوى الوسائل ألجل تنمية متوازنة ومنسجمة 
ملجموع التراب الوطني. وبهذه املناسبة نعتبر ما ورد في مشروع القانون 
املالي ال يالئم كل هذه الدينامية وهذا الزخم املتولدين من تبني مفهوم 
الجهوية املتقدمة، إذا كان هذا ما سيصادفه القانون املالي األخير لهذه 
الوالية، فإنه سيترك لدينا تركة ثقيلة على مستوى املديونية العمومية، 
وتوازنات مالية هشة ونمو بطيء وشريحة متوسطة تئن من الضربات 
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التي وجهت إليها في السنوات األخيرة وارتياب معظم الناس العاملين في 
االقتصاد غير املهيكل، ال بخيار منهم ولكن نتيجة االفتقار إلى الفرص 
في االقتصاد املنظم وانعدام السبل األخرى لكسب لقمة العيش، علما 
أن السياسات العامة لحد اآلن ال تعمل على تسريع عملية االنتقال إلى 
االقتصاد املنظم في سياق من الحوار االجتماعي املنتج ليظل املغرب 
ضمن خانة البلدان املعرضة ملخاطر كبرى بفضل تقلبات أسواق املواد 
للشواهد  الحامل  الشباب  تشغيل  أن  كما  املالية،  واألسواق  األولية 
العليا يظل إحدى الحلقات األضعف في بالدنا، إذ ال نستفيد اليوم من 
هذه الطاقات الشابة التي نحن معرضون الفتقادها في السنوات القليلة 
القادمة، بحكم زحف الشيخوخة ولو أن خلق 26.000 منصب شغل 
يعتبر مجهودا معتبرا مقارنة بالنزيف الذي تشهده الوظيفة العمومية 
من املوارد البشرية بحكم اإلحالة على التقاعد، فإنه مع ذلك يظل هذا 
الجهد املبذول دون انتظارات حشود املعطلين الذين تجاوز عددهم 
1.2 مليون عاطل والتي أظهرت البيانات الرسمية األخيرة الصادرة عن 
املندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في املغرب ارتفع 10.1 % 
في الربع الثالث من العام الحالي وأن أغلب العاطلين في املناطق الحضرية 
مما ينبئ بوضوح بفشل الحكومة في احتواء إشكالية البطالة. وإن كل 
من الشيخوخة التي تزحف والنزوح القروي سيعمق من االختالالت 
املجالية واإلنتاجية مما يحتم التسريع بإنماء االقتصاد الوطني بشكل 
واقعي يعتمد جلب االستثمارات وخلق فرص الشغل والرفع من الناتج 
الوطني الخام عبر بدائل ناجعة عدا االعتماد على االستهالك الداخلي 
بواسطة القروض إلى تحسين وتيرة الصادرات وتشجيع االستثمارات 
الداخلية واإلنتاجية للعديد من القطاعات مع إصالحات جذرية لكل 

من الصحة والتعليم والقضاء.

إذن ال بد من أن تندرج البرامج القطاعية الضخمة في استراتيجية 
وطنية متكاملة، استراتيجية مندمجة التقائية تعزز اآلثار املضاعفة 
وترتقي  قطاعية  بين  للمبادالت  املتسارعة  اآلثار  وتكثف  لالستثمار 
بنسبة اإلنتاج والتصدير إلى مستويات أعلى، وأعقد من التوزيع من 
التنويع والتطوير البرامج واملخططات كاملغرب األخضر واليوتيس ورؤية 
2020 واالنبثاق الصناعي إلى غيرها... في حاجة إلى تحقيق االندماجية 
وااللتقائية وبحاجة أيضا إلى ضرورة مواكبة استراتيجية التنمية إلرساء 
منظومة وطنية لالبتكار بخلق جسور ممتدة ما بين الجامعة والبحث 
العلمي من جهة وما بين املقاولة والبنية االنتاجية من جهة أخرى على 
أن يأخذ بعين االعتبار االستثمار في القدرات ألنه الطريق نحو التنمية 

الشاملة.

لةسيدخلة2ئيس،

إذا كانت التنمية االجتماعية في العالم القروي والشبه القروي ال 
زالت أيضا بحاجة إلى سياسة إرادية، وإلى منظورات جديدة، فإننا بهذا 
الخصوص نثمن عاليا املبادرة امللكية الرامية إلى االرتقاء بأوضاع أكثر 
من 24.000 دوار وبميزانية ضخمة تفوق 55 مليار درهم على مدى سبع 

إطار منظور  العميق وفي  باملغرب  العيش  سنوات لتحسين مؤشرات 
مندمج ونحن نثمن ما ورد في مشروع القانون املالي بهذا الخصوص، 
نظرا  جدوى  بذي  ليس  مقتضياته  بعض  رافق  الذي  الجدل  ونعتبر 

ألهمية التدابير والغايات التي تحكمها.

لةسيدخلة2ئيس،

هذا  مناقشة  مستوى  على  واضحة  إسهاماتنا  كانت  ترون  كما 
النص، بالنظر إلى قيمة التعديالت التي تقدمنا بها، وهو النص الذي 
نعتبره استمرارا ملا ألفناه بدون هوية سياسية واضحة بل وبدون نفس 
استراتيجي، مشروع قانون تتجاذبه املعطيات الخارجية التي ال يتحكم 
فيها وكما بدأنا لوالية تشريعية سنأتي على اختتامها بنفس التوازنات 
فيها  املتحكم  غير  العوامل  إلى  االرتهان  وبنفس  الهشة،  االقتصادية 
أقل  بعجز  لكن  لالزدياد،  مرشحة  وبعطالة  ارتفاعا  أكثر  وبمديونية 

بفضل الظرفية املالئمة.

مشروع قانون يكاد يكون انتهازيا ألنه يقتنص كل الفرص املتاحة 
ضريبيا ولكن بدون نفس تنموي حقيقي، وبدون جرأة ألنه ترك على 
التقاعد  ترتبط بإصالح صناديق  التي  القرارات الصعبة  الجانب كل 
وباإلصالح الضريبي وبمحاربة اقتصاد الريع واستيعاب االقتصاد غير 

املهيكل، فكل هذه األوراش تبقى مؤجلة إلى حين.

وإذا كان هذا املشروع ال يحظى بثقتنا، فإن ثقتنا في بالدنا وفي 
املسلحة  قواتنا  في  كبيرة  تظل  ورجالها  ونسائها  وفي شبابها  مؤهالتها 
امللكية تظل كبيرة في ظل القيادة الرشيدة لعاهلنا املفدى جاللة امللك 
أدام هللا نصره وعزه، وشكرا لهم السيد الرئيس، السيدان الوزيران، 

السيدات والسادة النواب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد النائب املحترم السيد رشيد روكبان عن فريق التقدم 
املحترم  النائب  السيد  وبعده  الرئيس،  السيد  تفضل  الديمقراطي، 

السيد ادريس الرضواني من نفس الفريق.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخروكبةنخرئيسخف2يقخلةتقدمخلةديمق2لطي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلنخلةوزي2لنخلملحت4نةن،

لةسيدلتخولةسةدةخلة 4ملةنيونخلملحت4نون،

في  الديمقراطي  التقدم  فريق  باسم  أمامكم  أتدخل  أن  يشرفني 
إطار املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 2016، الذي سنظل 
في نطاق مناقشة مضامينه واإلسهام في تجويده أوفياء للمنهج الذي 
اتبعناه في مساندة الحكومة، والقائم على دعم اإليجابيات وهي كثيرة، 
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املالحظات  وتوجيه  وهي عديدة،  إيجابية  نعتبرها  التي  البرامج  ودعم 
وأيضا التنبيه إلى بعض االختالالت أينما بدت لنا. لكن قبل ذلك ال بد 
من التوقف قليال عند السياقات الدولية واإلقليمية والوطنية التي يأتي 
فيها تقديم مشروع القانون املالي هذا، حتى نكون على بينة من مختلف 
والفرص  علينا  املطروحة  والرهانات  أمامنا  الشاخصة  التحديات 
املتاحة لنا واإلكراهات أو املطبات املنتصبة في طريقنا، ولعل أول ما 
املأساة  الدولي،  الجيو-سيا�ضي  السياق  إطار  في  أن نستحضره  يجذر 
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني املقاوم الذي يواجه آلة الترهيب 
والبطش والتقتيل اإلسرائيلية، ويتصدى للحصار الظالم واالعتداءات 
املسجد  في  املقدسات  تدنيس  وجرائم  السافرة  واالنتهاكات  الهمجية 
األق�ضى ومدينة القدس الشريف مقدما في ذلك تضحيات جسيمة، 
ومؤديا ثمنا غاليا دفاعا عن حقه املشروع في العيش الكريم اآلمن في 

دولة حرة مستقلة وقابلة للحياة.

وال يسعنا في هذا الصدد والشعب املغربي برمته يعتبر قضية شقيقه 
الشعب الفلسطيني قضية وطنية، تستحق أن تسترد مكانتها كقضية 
مع  والالمشروط  التام  تضامننا  نجدد  أن  إال  قصوى،  أولوية  ذات 
شعبنا الفلسطيني الصامد وقواه الوطنية املناضلة، داعين كل القوى 
الحية في املغرب وخارج املغرب إلى اتخاذ ما يلزم من مبادرات سياسية 
لالحتالل  القمعية  املمارسات  وإدانة  لفضح  وتضامنية  ودبلوماسية 
أجل  من  العادل  الفلسطيني  الكفاح  وملساندة  الغاشم،  الصهيوني 
الحقوق الوطنية املشروعة وعلى رأسها إقامة دولته املستقلة على أرض 

فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلنخلةوزي2لن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

إلى ذلك، وفضال عن سياق األوضاع املتسمة بالتوترات واالضطرابات 
وعدم االستقرار التي تعاني منها منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط 
خاصة في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، فإن وضع وتقديم مشروع 
قانون املالية لسنة 2016 يأتي أيضا في ظرفية إقليمية تتسم بمواجهة 
وتسعى  استقرارها،  تستهدف  وتوجهات  ومخططات  ملناورات  بالدنا 
للنيل من وحدتها الترابية واملس بسيادتها الوطنية، وخاصة من خالل 
استرجاع  في  املشروع  املغرب  حق  معاكسة  في  الجزائر  حكام  تعنت 
محتجزي  مأساة  تعميق  مواصلة  على  وإصرارهم  الجنوبية،  أقاليمه 
مخيمات تندوف وتماديهم في االتجار بها وبكرامة ضحاياها وكبريائهم، 
ويتزامن تقديم مشروع قانون املالية مع تخليد الشعب املغربي قاطبة 
وبكل فخر واعتزاز للذكرى األربعين املجيدة للمسيرة الخضراء املظفرة، 
الحدث  لهذا  التاريخية  الدالالت  استحضار  على  يقتصر  ال  تخليدا 
الفريد واملتفرد فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى جعل املناسبة محطة تأمل 
للهمم والعزائم وتعزيز لإلجماع  للعبر والدروس واستنهاض  واستلهام 

املسار  مواصلة  من  يمكن  بما  الشاملة،  الشعبية  والتعبئة  الوطني 
الحديثة،  الديمقراطية  الدولة  بناء  استكمال  وتيرة  تسريع  أجل  من 
دولة املؤسسات والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية والحرية 
واملساواة، ذلك أن املسيرة الخضراء املظفرة التي تشكل مفخرة مغربية 
أبهرت العالم بعبقريتها وطابعها السلمي ونبل مقاصدها، والتي بفضلها 
عادت الصحراء املغربية إلى حضن الوطن بعد قرابة قرن من االستعمار 
االسباني، ليصبح املغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. هي مسيرة 
جسدت املعنى العميق النتصار إرادة الشعوب على القوى االستعمارية 
الغاشمة، ولذلك كانت وال تزال حدثا تاريخيا مفصليا ومعلمة بارزة في 
ملحمة الكفاح العظيمة من أجل تحقيق االستقالل الوطني والوحدة 
الترابية للبالد، التي ال بد وأن تستكمل باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية 
التابعة لهما، وهنا ال بد من استحضار املضامين  السليبتين والجزر 
العميقة واملقدامة للخطاب امللكي السامي بهذه املناسبة، والتي جاءت 
القوية والصريحة والواضحة والصارمة، سواء من  بالرسائل  حافلة 
حيث التوجه الحازم القا�ضي بإحداث قطيعة مع املقاربة القائمة على 
الريع أو من حيث إطالق مشاريع تنموية كبرى في مختلف املجاالت 
بميزانيات ضخمة، في إطار تفعيل الجهوية املتقدمة والنموذج التنموي 
لألقاليم الجنوبية، أو من ناحية التأكيد على أن الحكم الذاتي في إطار 
السيادة املغربية والذي يحظى بترحيب دولي، ويتعامل معه باعتباره 
مقترحا جديا وذا مصداقية هو مقترح ال بديل له، إذ يشكل أق�ضى 
ما يمكن أن يقدمه املغرب من أجل الطي النهائي للنزاع املفتعل حول 
الصحراء املغربية. لذلك وتأسيسا على اإلجماع الحاصل على اعتبار أن 

الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية ذات األولوية القصوى، يمر بالضرورة 

عبر تمتين الجبهة الداخلية التي أصبحت تستدعي اعتناء أكبر واهتماما 

أقوى، فإننا كفريق برملاني ومن موقعنا في حزب التقدم واالشتراكية إذ 

نعلن من جديد عن انخراطنا الكلي في هذه املقاربات الجديدة، ننادي 

سائر الفاعلين إلى التشبع بروح خطاب تخليد ذكرى األربعين لتنظيم 

تاريخية  وانعطافة  مفصلية  تحول  لحظة  بوصفه  الخضراء  املسيرة 

حاسمة في مسار ومآل قضيتنا الوطنية األولى، وذلك من أجل االنكباب 

الفوري على التفعيل الناجع ملضامينه القوية وتوجهاته األساس. كما 

نعبر عن عظيم االعتزاز للجهود الجبارة لجاللة امللك محمد السادس، 

القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، التي 

نحيي بسالتها املعتبرة هي وأفراد الدرك امللكي واألمن الوطني والقوات 

املساعدة والوقاية املدنية، ونشيد بتعبئتها الدائمة ونقدر تضحياتها 

الكبيرة ونثمن وطنيتها الصادقة من أجل الحفاظ بمسؤولية رفيعة 

وكفاءة عالية على أمن واستقرار الوطن وسالمة وطمأنينة املواطنين 

والدفاع عن الحوزة الترابية للبالد والدود عن سيادتها الوطنية، ونترحم 

واستقالله  الوطن  حرية  سبيل  في  األبرار  الشهداء  كافة  أرواح  على 

وسيادته ووحدته.
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حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

عالقة أيضا ببعض املواضيع املثارة إعالميا بين الفينة واألخرى، 
وجب التنبيه إلى ضرورة توخي الحذر من تواتر الوقائع واألحداث التي قد 
يكون املراد من إثارتها جعل االهتمام العمومي منصبا على قضايا ذات 
بعد هوياتي وقيمي، في وقت يجدر أن يتم التركيز أساسا على االلتحام 
الوطني حول قضايا أكثر أهمية ومصيرية، ولهذا أخذت وقتي الكافي 
في التدخل للتطرق للقضية الوطنية األولى، قضية استكمال الوحدة 
الشاملة ومواصلة  الوطنية  التنمية  إنجاح معركة  الترابية من قبيل 
اإلصالحات في جميع املجاالت واملستويات، واإلنكباب على استكمال 
واالقتصادية  منها  السياسية  امليادين  شتى  في  املفتوحة  األوراش 

واالجتماعية والثقافية.

وأيا كانت القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، فإننا نجدد 
الدعوة إلى النقاش الهادف والرصين والحرص على أن يتم ذلك على 
قاعدة أن الحرية املسؤولة هي األصل واملبدأ األساس، الذي يتعين 
تعزيزه كركيزة ملغرب املؤسسات والديمقراطية والحداثة بما يمكننا 

جميعا من العيش سوية مهما اختلفت التوجهات واملشارب وامليول.

في هذا اإلطار، وصلة بموضوع املساواة الذي ال يخفى على أحد 
أن حزب التقدم واالشتراكية كان له تاريخيا قصب السبق والريادة في 
االنتصار لقضايا املساواة وأدى وال يزال يؤدي دورا محوريا في النهوض 
بوضعية ومكانة املرأة في املجتمع. نود أن نؤكد مجددا على أن قضية 
املساواة هي قضية مبدأ يكرسه الدستور، وال يحتمل أية مقاربات قائمة 
على املزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي من أي جهة كانت، 
وفي هذا الصدد بما في ذلك ما يخص موضوع اإلرث ندعو إلى تحكيم 
العقل وفتح الباب أمام اإلجتهاد الخالق املتوافق حوله، بما يتيح تعزيز 
املساواة التامة والكاملة بين الجنسين في مختلف املجاالت، وذلك وفق 
مقاربة تدرجية تنبني على تثمين وترصيد وتقوية املكتسبات املحققة في 
إطار النهوض بوضعية املرأة خاصة والحقوق اإلنسانية الشاملة على 
وجه العموم، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية وأخذ بعين االعتبار 
موازين القوى القائمة وطبيعة املرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا 
مع السعي إلى إنضاج شروط النجاح لفتح آفاق التطور والتقدم على 

درب تحقيق املساواة الكاملة.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

ضمن السياقات الوطنية لتقديم مشروع قانون املالية لسنة 2016، 
تميزت السنة الحالية في إطار العمل على استكمال البناء الدستوري 
بمكان،  األهمية  ومن  وشاق  طويل  انتخابي  بمسلسل  واملؤسساتي 
بدءا بانتخابات مناديب املأجورين، ثم االنتخابات املهنية والجماعية 
والجهوية، وصوال إلى انتخاب مجلس املستشارين. وقد انطلق املسلسل 
االنتخابي قبل أزيد من سنة بإقدام رئيس الحكومة في بادرة أولى من 
نوعها في املغرب على جمع زعماء األحزاب السياسية واملنظمات النقابية 

ظل  في  االنتخابات،  لهذه  بالتحضير  املتعلقة  املشاورات  في  للشروع 
تعليمات ملكية سامية قضت بتكليف كل من رئيس الحكومة ووزيري 
الداخلية والعدل باإلشراف على تنظيم هذه االستحقاقات االنتخابية.

خالل  من  والعدل  الداخلية  ووزارتا  ككل  الحكومة  نجحت  وقد 
اللجنة الحكومية املكلفة بتتبع االنتخابات على الخصوص، في ربح رهان 
التنظيم الجيد لالستحقاقات االنتخابية والتي عرفت نسبة مشاركة 
عالية وهو ما يجعلنا ال نتردد في تهنئة الساهرين على النجاح املحقق في 
تنظيم وإتمام هذا املسلسل االنتخابي في ظل درجة عالية من الشفافية 

والنزاهة والحياد اإليجابي لإلدارة.

وهكذا صرنا اليوم نتوفر على مجالس منتخبة طبقا ملا ينص عليها 
الدستور الجديد، وخرجنا من الحالة السابقة املتمثلة في التوفر على 
هيئات كانت منتخبة وفقا للدستور السابق، هذه مميزة أولى لنتائج 
االنتخابات األخيرة، وتتمثل امليزة الثانية بنظرنا في فشل املقاربة التي 
تأسيسها، حيث  منذ  الحالية  الحكومة  محاربة  في  البعض  اعتمدها 
حصلت األحزاب املكونة للحكومية وخاصة الفوز البين لحزب العدالة 
والتنمية في جل املدن الكبرى، من حيث العدد اإلجمالي لألصوات املعبر 
عليها، على نتائج مهمة، كذلك نتائج حزب التقدم واالشتراكية الذي 
تمكن من املجمل بالرغم من قلة اإلمكانيات وشراسة املنافسة الغير 
الشريفة في كثير من األحيان من تحقيق نتائج قياسية إيجابيا طبعا 
التقدم  حزب  حصل  حيث  السابقة،  االنتخابية  باملحطات  مقارنة 
واالشتراكية على ما يناهز نصف مليون صوت ألول مرة في تاريخ الحزب، 
وتقدم الحزب في االنتخابات الجماعية من حيث عدد أعضاء املجالس 
الجماعية بنسبة 60 % من حيث التطور والتقدم. لكن املؤسف أن 
املظاهر السلبية لهذه االنتخابات تمثلت في العيب األساس الذي يخترق 
الجسم االنتخابي املغربي، أال وهو االستعمال غير املشروع والواسع 
واملفرط للمال سواء في االنتخابات املهنية أو في االنتخابات الجماعية 
املجالس  ومكاتب  رئاسة  تشكيل  مراحل  من  تالها  وما  والجهوية، 
انتخابات  في  أو  والجهات،  والعماالت  واألقاليم  الترابية  بالجماعات 
مجلس املستشارين مما أدى عمليا إلى تشويه إرادة الجماهير املعبر عنها 
بشكل مباشر وبالتالي تحريف مسار ومآل النتائج التي تمخضت عنها، وال 
أدل على ذلك من أن نتائج انتخابات مجلس املستشارين ال تعكس بل 

تعاكس نتائج االنتخابات الجماعية والجهوية.

ولعل ثالثة األثافي، كما يقال أو كما قالت العرب، ترتبط بموضوع 
انتخاب  مستوى  على  بالخصوص  حدث  بما  وتحديدا  التحالفات 
انتخاب  في ذلك  بما  انتخاب مجلس املستشارين  الجهات ثم  رؤساء 
رئيس هذا املجلس، حيث اختلط الحابل بالنابل حتى صرنا ال نتبين 
أين هي األغلبية؟ وأين هي املعارضة؟ وهذه مسألة تطرح بإلحاح أي 
مدى احترام اإللتزامات، ومدى الوفاء للعهود ومدى استقاللية القرار 
في الحقل السيا�ضي املغربي والصدق واملوضوعية في الخطاب والفعل 
السيا�ضي، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن األطراف التي بدا واضحا أن 
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في  تستمر  واملتجاوزة  القديمة  األساليب  إلى  يشدها  يزال  ال  الحنين 
في  السياسية  العملية  الهيمنة على مختلف خيوط  إلى بسط  سعيها 
أو  املال  باستعمال  أو  التحالفات  باحترام  األمر  تعلق  وسواء  البالد، 
تعلق باألساليب املتجاوزة األخرى أو بكيفية إفراز مجلس املستشارين، 
من خالل ما اصطلح على تسميتهم بالناخبين الكبار فقد تحمل حزب 
القوي عن مواقفه  التعبير  في  كاملة  التقدم واالشتراكية مسؤولياته 
وفي الوفاء ملبادئه والتزاماته وفي فضح كل االنحرافات التي ظهرت على 

املستويات املذكورة.

التقدم  لحزب  الوطنية  القيادة  استخلصت  السياق،  هذا  وفي 
واالشتراكية في اجتماع لجنته املركزية املنعقد في متم أكتوبر املا�ضي، 
وبعد تحليل واستقراء مجريات ونتائج االنتخابات األخيرة في مختلف 
طبيعة  تحديد  يسوغ  ما  الراهن  الوقت  في  هناك  ليس  أنه  مراحلها 
التيار  أنصار  بين  الصراع  في  القائم  الرئي�ضي  التناقض  أو  الصراع 
املحافظ من جهة وأنصار التقدم والديمقراطية من جهة أخرى، ذلك 
على اعتبار أن الصراع الجلي والواضح الذي انطلق منذ سنة 2009، 
وال يزال يحتدم، هو صراع بين القوى املناصرة للفساد والتي تستعمل 
كل الوسائل إلضفاء صفة الحداثة والديمقراطية على نفسها من جهة، 

وبين أنصار التقدم والديمقراطية ومحاربة الفساد من جهة ثانية.

وال يمكن أن ننهي التطرق ملوضوع االنتخابات دون التوقف عند 
قضية املناصفة واملساواة، فإذا كان ال بد من تسجيل إيجابية القرار 
الذي شاركنا فيه جميعا وشاركنا في اتخاذه طبعا والقا�ضي برفع تمثيلية 
الشعور  لنا  يحق  كان  وإذا  والجهات،  الجماعات  مجالس  في  النساء 
باالرتياح لواقع أن النساء صرن اليوم حاضرات في هذه املجالس بنسب 
أكبر وبصورة أقوى، فإن موضوع ترشيح النساء أو السماح لهن بالترشح 
عموما في مقدمة اللوائح وفي مختلف الدوائر على وجه الخصوص ال 
يزال مطروحا بحدة وجدية والسيما من زاوية تحمل األحزاب املعنية 

ملسؤولياتها في هذا املضمار.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

أعرج اآلن على موضوع صندوق التنمية القروية، صندوق التنمية 
القروية الذي نعتبره مشروعا على قدر كبير من األهمية حيث ينتظر 
أن يعود بالنفع العميم على فئات واسعة من املواطنات واملواطنين، 
والذي نستبشر خيرا من حسن تدبيره. في هذا الصدد نرى أن األهم فعال 
بالنسبة لتدبير هذا الصندوق الذي سيخصص له غالف مالي قدره 55 
مليار درهم ل 7 سنوات القادمة هو أن يكون تدبيره على النحو األمثل 
واألسلم وبمقاربة تعتمد االلتقائية والتشاركية، لكن وقد تابعنا جميعا 
كيف تم التداول في املوضوع إعالميا، ال بد من وقفة خاصة كنا قد 
فهمنا مما حصل من أخذ ورد أن نقاشا جرى حول املوضوع أساسا 
للفت  مناسبة  وهذه  والفالحة،  املالية  ووزيري  الحكومة  رئيس  بين 
االنتباه إلى أن القانون املالي ليس مسألة مرتبطة حصريا بوزارة املالية، 
بل هو من صميم اختصاص الحكومة بكاملها ورئيس الحكومة وحيث 

أن األمر يتعلق بحكومة سياسية فإن املنطق الدستوري والسيا�ضي 
السليم يفترض أن يكون مشروع قانون املالية الذي هو أهم قانون بعد 
القوانين التنظيمية املنبثقة من الدستور موضوع تشاور عميق في ما 
يتعلق بالتوجهات الكبرى واإلجراءات األساسية، وهذا ليس من شأنه 
أن يتعارض ال مع املسطرة الدستورية ذات الصلة وال مع االختصاصات 

املخولة لكل قطاع من القطاعات الوزارية.

إن اعتماد هذه املقاربة بات أمرا ضروريا في أي حكومة سياسية 
بصرف النظر عن من يشارك فيها، ألن هذه املقاربة التشاورية مرتبطة 
بدورها بنظام الحكامة الذي يفترض أننا نعتمده، علما بأن هناك دورا 
أساسيا ليس محل أي منازعة لوزراة املالية، ثم إن مشروع قانون املالية 
يجب إعداده على نحو يمكن من أخذ الوقت الكافي ملناقشته بتخصيص 
الحيز الزمني الالزم واملريح ليس بارتباط مع هذا الصندوق بل وقضايا 
أخرى مهمة ذلك على أساس تسلم الوثائق واملعطيات واألرضيات في 
الوقت املناسب لتجنب الوقوع تحت رحمة الضغط الزمني وتفادي 
الخوض في سباق مع اآلجال املحددة دستوريا إلقرار مشروع قانون 
وتداول  األفكار  تبادل  أجل  من  املحتملة  االرتباكات  وتخطي  املالية 
االقتراحات وصياغة التعديالت في منأى عن الصعوبات الحالية. طبعا 
هذا التشاور يجب أن يكون له طابع مؤسساتي، ونحن في البرملان نشتكي 
دائما من ضيق الوقت حيث نتوصل باألطنان من الوثائق دفعة واحدة 

وال يسمح لنا طبعا الوقت باإلطالع الجدي واملجدي عليها.

القراءة والقراءة املتأنية والفاحصة للمعطيات الكثيرة التي تتضمنها 
بين  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  التعاون  باإلمكان  أنه  مع 
الحكومة والبرملان على نحو مغاير من خالل اعتماد آليات مرنة تجعل 
البرملانيين يواكبون عمليات التحضير ويطلعون على أهم املستجدات 
في ظرف زمني معقول ومفيد للطرفين. حقيقة إن الدستور القانون 
التنظيمي يحدد املساطر واآلجال ولكن ليس هناك ما يمنع من خلق 
فضاءات للنقاش والحوار حتى تكون للمؤسسة التشريعية مساهمة 

ناجعة في تجويد القوانين املالية.

وفي رأينا نعتبر أن هناك بعض القضايا ذات األهمية بمكان وتفاديا 
ألي سوء فهم عن حسن نية، ال بد أن تخضع للنقاش والحوار القبلي 
الصندوق  لحكاية  وأعود  واعتمادها مؤسساتيا،  تبنيها  قبل  سياسيا 
ووزير  الحكومة  رئيس  بين  جرت  اتصاالت  عن  يتحدث  الكل  إياه، 
الفالحة ووزير املالية بشأن تحديد اآلمر بالصرف، واملوضوع بالتأكيد 
له جانب سيا�ضي أسا�ضي من حيث أنه يتعلق بمشروع ضخم ويهم 
بكيفية مباشرة قطاعات وزارية متعددة، أفلم يكون من املفروض أو 
من املحبذ اتخاذ قرار من هذا الحجم اعتماد مبدأ التشاور في إطار هيئة 
رئاسة األغلبية الحكومية؟ ثم أليس األجدر في حالة من هذه األهمية أن 
يكون التعامل كتابيا ال شفويا مما يقوي عكس ما قد يعتقد الثقة بين 
املتعاملين؟ نعتقد أنه لتفادي أي سوء فهم محتمل وجب أخذ الوقت 
الكافي للتشاور والتداول درءا ألي تأويل غير صائب وحتى تكون األمور 
واضحة وال مجال فيها للتنازع وخلق أجواء توتر بالدنا وحكومتنا في غنى 

عنها.
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حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

إن مشروع القانون املالي لسنة 2016 ليس مشروعا عاديا فهو آخر 
فرصة لتفعيل ما تبقى من البرنامج الحكومي الذي يعد وثيقة تعاقدية 
بين املكونات الحزبية املشاركة في الحكومة وبين الحكومة والبرملان الذي 
منحها ثقته من خالل املصادقة على هذا البرنامج، عموما نتمنى كامل 
التوفيق والنجاح للحكومة في سنتها األخيرة هذه، ومن جهتنا كفريق 
منتمي لحزب من األحزاب املكونة لهذه الحكومة وكحزب مشارك في هذه 
الحكومة ستجد منا هذه االخيرة كل الدعم واملساندة في جميع املشاريع 
والبرامج والقرارات التي تضمنها البرنامج الحكومي أو تلك التي تسير في 

اتجاهه وتتناغم معه.

إلى جانب فرق األحزاب املكونة للحكومة  وفي هذا اإلطار، عملنا 
ارتأيناه من تعديالت  وبمرونة كبيرة على دراسة املشروع وتقديم ما 
كفيلة بتجويد مشروع قانون املالية الذي سنصوت لفائدته ملا يمثله 
برنامج  بلورة  إلى  الهادف  الحكومي  للسعي  ومواصلة  استمرارية  من 
إصالح قائم على دعم النمو االقتصادي وتحفيز االستثمار املنتج مع 
التحكم في التوازنات املالية الكبرى والعجز املالي وإيالء بعض القطاعات 
االجتماعية األولوية املطلوبة ومحاربة التفاوت بين الفئات واملجاالت 
ورفع تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز املسار 
الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بالدنا. هو كما قلت 
ما يجعلنا إلى جانب مسؤوليتنا كفريق حزب التقدم واالشتراكية أحد 
األحزاب املكونة للحكومة، نصوت باإليجاب على مشروع القانون املالي 
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ادريس الرضواني ليتناول الجانب املالي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد النائب املحترم.

لةتقدمخ ف2يقخ عنخ لة2ضولنيخ لدريسخ لةسيدخ لةمةئبخ
لةديمق2لطي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدينخلةوزي2ينخلملحت4نين،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

باسم فريق التقدم الديمقراطي، يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار 
املناقشة العامة للجزء األول من مشروع القانون املالي لسنة 2016 في 

جانبه االقتصادي واملالي.

بداية أن أؤكد لكم على أن مناقشة مشروع قانون  لي  اسمحوا 
مالية سنة 2016 لها أبعاد سياسية واقتصادية وتقنية مهمة، حيث 
يتميز باهتمام ومتابعة جميع شرائح املجتمع املغربي كما يصادف هذا 

القانون من جهة إتمام تنزيل املقتضيات الدستورية الجديدة املتعلقة 
باملالية العمومية من خالل صدور القانون التنظيمي للمالية ومواصلة 
باقي مضامين البرنامج الحكومي الذي التزمت به الحكومة وتنزيل ورش 
الجهوية من جهة أخرى، وهي مناسبة أيضا للتذكير بخصوصية السياق 
العام الذي يأتي فيه هذا املشروع املتميز بالتحسن اإليجابي لجميع 

املؤشرات املاكرو-اقتصادية مقارنة مع السنوات املاضية.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدينخلةوزي2ينخلملحت4نين،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

إن الحكومة اليوم تتوفر على هوامش حقيقية للتحكم في عجز 
امليزانية بالنظر إلى تراجع كلفة الفاتورة الطاقية من خالل االنخفاض 
املهم ألسعار بعض املواد البترولية وتحقيق مستوى قيا�ضي للمحصول 
الزراعي الذي بلغ أكثر من 115 مليون قنطار هذه السنة، عالوة كذلك 
بنسبة 5.2%  ارتفعت  والتي  بالخارج  املقيمين  املغاربة  تحويالت  على 
كلها  وهذه  بنسبة 22%  األجنبية  املباشرة  االستثمارات  ارتفاع  وكذا 
مؤشرات إيجابية تدل على نجاح الحكومة في اختياراتها من جهة وعلى 
ثقة املستثمرين ببالدنا وفي استقرارها، وتبديد كل املخاوف التي سبق 

الترويج لها من طرف بعض الجهات.

إننا نأمل في فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب التقدم واالشتراكية 
املواطنين  على  مباشرا  انعكاسا  اإليجابية  املؤشرات  لهذه  يكون  أن 
واملواطنات في الجوانب املتعلقة بمستوى قدرتهم الشرائية وبتحسين 
نمط عيشهم أو من خالل توفير فرص الشغل وتحسين مستوى مختلف 

جوانب العيش اليومية.

وفيما يخص املشروع، فإنه يتضمن توقع تحقيق نمو اقتصادي في 
حدود 3 % ومواصلة تقليص عجز امليزانية إلى 3.5 % من الناتج الداخلي 
الخام، وهي نسبة قريبة من النسبة التي سبق للحكومة أن التزمت 
بتحقيقها إذ تراجعت من %7.1 سنة 2012 إلى 4.3 % سنة 2015 وهذه 
نسب تؤكد مجهودات الحكومة، لكن من حقنا التساؤل ألم يكن ممكنا 
اإلحتفاظ بنسبة عجز أكبر بقليل من 3.5 % لتعزيز اإلستثمار وتوفير 
البطالة  يئنون تحت وطأة  اللذين  الشغل لشبابنا وشاباتنا  مناصب 

والفقر والتهميش.

إننا في فريق التقدم الديمقراطي، واعون أن تمويل عجز امليزانية عن 
طريق اإلقتراض أمر ال يمثل عيبا من الناحية االقتصادية إذا كان هذا 
اإلقتراض سيوجه إلى اإلستثمار الذي سينعكس إيجابا على التشغيل 
والذي ما أحوجنا اليوم إلى الرفع من مستواه لحل مشكل البطالة وتقوية 
جاذبية اإلستثمار لبلدنا مما سيؤدي إلى توسيع السوق الداخلية والرفع 
املواطنات واملواطنين خصوصا  الشرائية وتحسين عيش  القدرة  من 
الطبقة الفقيرة. إن املديونية ينبغي أن توجه أساسا إلى إنجاز املشاريع 
ال إلى القيام بدراسات ملشاريع ووضعها في الرفوف لسنين ثم تتقادم 
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وتعاد الدراسة من جديد أو يتطلب األمر مرة أخرى تحيين الدراسة قبل 

إنجاز املشروع.

بين  هو  كما   2016 لسنة  املالية  قانون  إن مشروع  لي،  اسمحوا 

اتجاه  به  والتزمت  الحكومة  الذي رسمته  التوجه  في  ينخرط  أيدينا، 

البرملان أثناء مناقشة قوانين املالية خالل السنوات املاضية يتميز اليوم 

بتعافي املؤشرات املاكرو-اقتصادية وهذا دليل على نجاح اإلصالحات 

التي اتخذتها الحكومة فيما يخص إعادة توجيه النموذج التنموي.

إننا نسجل أن املشروع يعطي أهمية خاصة للقطاعات االجتماعية 

في جوانبها املتعددة من خالل مكافحة الفقر والهشاشة وسد العجز 

التحتية  البنيات  مجال  في  واملعزولة  البعيدة  املناطق  في  املسجل 
الطرق  مجال  في  الخصوص  على  األساسية  االجتماعية  والخدمات 

واملاء والكهرباء والتعليم والصحة، كما يستحضر النفس التنموي من 

خالل السعي إلى دعم العرض العمومي عبر الرفع من حجم اإلستثمار 

العمومي بنسبة %13 مقارنة مع سنة 2015، لتصل حصة اإلستثمار 
العمومي في امليزانية العامة 189 مليار درهم بالنسبة ملشروع قانون 

املالية لسنة 2016 إلى جانب تخصيص حوالي26.000 منصب شغل 

في الوظيفة العمومية، كما نسجل التحسن اإليجابي بخصوص نسبة 

إنجاز االستثمارات العمومية والتي هي في تحسن مستمر بين سنتي 2011 

و2014 بحيث انتقلت من %64.6 إلى 68.59%.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لإلخولنخلةك2ل�سيخلة ةرغل،

مما ال شك فيه أن الرهانات املطروحة على قانون املالية للسنة 
املقبلة هي ذات وقع مهم ولن تلخصها بعض التدابير الجبائية املعزولة 
التي نسجل تجاوب الحكومة مع البعض منها في مقابل رفضها لبعض 
املقتضيات التي نعتبرها أساسية وذات حمولة معنوية ورمزية كبيرة 
للنقل  بالنسبة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  قيمة  الرفع من  ومنها 
السككي من %14 إلى %20 إضافة إلى إجراءات ضريبية أخرى ال يسع 
املجال لذكرها جميعها. وهو ما سيكون له بكل تأكيد انعكاس سلبي على 
القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين، فاليوم أصبح من الالزم البحث 
عن مصادر أخرى جديدة للتضريب، وهو األمر الذي خلصت إليه بعض 
توصيات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول تضريب مواد 
الرفاه والكماليات بدل االكتفاء باستهداف نفس الفئات مما قد يؤثر 
والطبقات  املتوسطة  الطبقة  التوازنات االجتماعية خاصة فئة  على 
استخالص مداخيل  الحكامة سواء عند  والرفع من مستوى  الهشة 

الدولة أو من خالل صرف االعتمادات املالية.

جميل أن ننجح في تحقيق التوازنات املاكرو-اقتصادية، ولكن ال 

نرضاها أن تكون على حساب التوازنات االجتماعية وال على حساب 

الطبقات الفقيرة على الخصوص، لقد حان الوقت للقطع مع سياسة 
إغناء الغني وإفقار الفقير واعتماد مقاربة قائمة على رؤية تنموية يكون 

محورها اإلنسان وتعتمد سياسة جديدة لتوزيع الدخول وتثمين الثروة 

الالمادية وجعلها رافعة للتنمية ببالدنا.

إن تحقيق التقدم والتنمية باملغرب يقت�ضي من الحكومة: وضع 

الهيكلية لالقتصاد الوطني وعلى رأسها  مخطط ملواجهة اإلشكاليات 

معالجة إشكالية املديونية بالشكل الذي يجعلها موجهة لالستثمار؛

بمواصلة  العاملية  النفطية  السوق  تقلبات  تأثير  من  الحد  ثانيا 

االستثمار املكثف في مجال الطاقات املتجددة ومصادر طاقية أخرى؛

ثالثا مواجهة إشكالية التقلبات املناخية وانعكاساتها على املحصول 

الفالحي وذلك بمواصلة سياسة السدود وتعبئة املوارد املائية املمكن 

تعبئتها وأيضا عبر ترشيد استعماالت هذه املادة الحيوية؛

الوطني  االقتصادي  النسيج  في  املهيكل  غير  القطاع  إدماج  رابعا 

دوره  لعب  ومواصلة  التضريب  ملجال  تدريجيا  واستدراجه  املهيكل 

االجتماعي عالوة على االقتصادي، إن هذا القطاع كما له سلبيات له 

إيجابيات إذ يعد خزانا أساسيا لليد العاملة وخزانا أساسيا للتجربة 

وخزانا أو منبتا حقيقيا وطبيعيا داخل املغرب للمقاولة وأيضا مجاال 

الثروة  تثمين  أيضا من ضرورة  بد  ال  املحلية،  املوارد  وتثمين  إلنتاج 

الالمادية الوطنية.

تلكمخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدينخلةوزي2ين،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلألفةضل،

لإلخولنخلةك2ل�سيخلة ةرغل،

..مساهمة فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة الجزء األول من 

مشروع قانون املالية لسنة 2016، ..بغض النظر أو بالرغم من تسجيل 

بعض مالحظاتنا بشأنه، فإننا سنصوت باإليجاب لصالح هذا املشروع 

وشكرا على حسن انتباهكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد النائب املحترم السيد محمد عبد العالي الهاللي عن 

مجموعة تحالف الوسط، تفضل السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخنحمدخعبدخلةعةليخلةهالليخعنخنجموعلختحةةفخ
لةوسط:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلنخلةوزي2لن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

بادئ ذي بدء، وكعادتي في كل سنة بمناسبة مشروع قانون املالية، 
ال بد أن أوجه الشكر الجزيل إلى السيدين الوزيرين وكذا مسؤولي وأطر 
وزارة اإلقتصاد واملالية على املجهودات التي ما فتئوا يبذلونها في إعداد 
املعلومات  من  الهائل  الكم  هذا  النواب  والسادة  للسيدات  والتهييئ 
والوثائق التي تصاحب مشروع قانون املالية وتدقق في تفاصيله، هذه 
التفاصيل التي تحتاج إلى وقت أطول من الوقت املخصص لها قانونيا 

لفهمها واستيعاب مضامينها.

لةسيدخلة2ئيس،

بمناسبة مناقشة هذا املشروع، ال بد من الحديث على األقل على 
السياق الوطني الذي يندرج فيه تحضير هذا القانون خصوصا بعد 
املحطة االنتخابية التي جددناها أخيرا، وهناك أسئلة كثيرة يمكن أن 
نطرحها على أنفسنا ومنها: هل انتقلت املحطة االنتخابية األخيرة بنا إلى 
ما يمكن أن نسميه تنمية سياسية، هذه التنمية التي ال تقل أهمية عن 
األبعاد األخرى للتنمية في محتواها الشمولي؟ وهل استطعنا أن نخلق 
من هذه املحطة االنتخابية مشهدا سياسيا واضحا أنتجت فيه الرؤى 
والبرامج الواضحة، يحس بها املواطن ويلمسها على أرض الواقع؟ وهل 
استطاعت هذه االنتخابات أن تنتج نخبا جديدة قادرة على تنفيذ برامج 
واضحة تقود إلى تنمية شاملة ومستدامة ال تنفصل مكونات بعضها 
عن بعض؟ وهل أحزابنا السياسية قامت بوظيفتها الرئيسية في التأطير 

وإنتاج النخب؟

كنت أتمنى أن أجيب باإليجاب على كل هذه األسئلة، ولكن املتمنيات 
ال تغير مسار التاريخ، حيث أن الواقع املعاش أثناء الحملة االنتخابية وما 
بعده من نتائج يفرض نفسه ويجيب بالنفي على كل هذه األسئلة التي 
طرحناها، إذ لم تتجاوز خطابات الحمالت االنتخابية تعظيم األنا وذم 
اآلخر وخلت من كل تنافس على البرنامج وعلى الرؤية وطغت القبيلة 
وشخصية املرشح على مكانة الحزب في التأطير والبرنامج. حيث أبعد 
املواطن عن املؤسسة الحزبية وعن برامجها ووهن الشعور باالنتماء 
بالفكرة واملوقف  في كثير من األحزاب  الحزب وضعف االنخراط  إلى 
وأرائه  الحزب  مصلحة  على  الشخصية  املصلحة  وطغت  والبرنامج، 
ومواقفه إن كانت له مواقف أصال. وال أدل على ذلك عدم التجانس 
والالمنطق الذي ساد نتائج كل محطة انتخابية وبهذا أخلفنا موعدا هاما 
في إذكاء الوعي لدى املواطن بأهمية العمل السيا�ضي وجدواه وتخلت جل 

أحزابنا السياسية عن الدور املنوط بها في املجتمع واختلطت األمور في 
ذهن املواطن العادي، حيث أنه أصبح ال يميز بين الحزب اليميني واآلخر 
اليساري وغيره في الوسط. وبما أن السياسية أصبحت تنحصر في الجاه 
والسلطة بدل العمل التطوعي الجماعي املبني على املصلحة العامة، 
أصبح في جل األحيان املواطن العادي ال يتردد في طلب املقابل املادي وال 
يبالي بمبدأ االنخراط في الحزب ما دام يشك في جدوى العمل السيا�ضي.

لةسيدخلة2ئيس،

إني ال أشك في أن إشكالية التنمية إشكالية معقدة تتداخل فيها 
عوامل متعددة، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو سيا�ضي، 
ولذلك وجب على بالدنا التي تخطو خطوات إيجابية في الكثير من املجاالت 
أن تعمل على جميع أوجه التمييز عبر سن استراتيجيات صناعية محكمة 
تجعل من السيا�ضي الذي ينخرط في هذه االستراتيجيات املعدة سابقا 
واملتفق عليها من طرف الجميع بدل خلق سياسة جديدة تعتبر ما سبق 

ناقصا وما سيلي مهما وناجح.

إن الحكومة املوقرة وعيا منها بوصول النموذج التنموي الحالي إلى 
محدوديته بدأت تدريجيا في تبني مقاربة جديدة تعتمد على مواصلة 
دعم الطلب وتحفيز العرض، إال أنه وجب االنتباه إلى مضامين هذين 
إلى ما  ننتج، ونتوجه بطلبياتنا  املعطيين فنحن شعب نستهلك ما ال 
ينتجه غيرنا، هذا معناه أنه مهما نما الطلب على االستهالك فهذا النماء 
ال ينعكس بالضرورة على نسبة النمو في بالدنا، وخصوصا أمام ضعف 
اإلنتاج  تكاليف  إلى ذلك  سياسة حمائية ملوادنا االستهالكية. أضف 
املرتفعة مقارنة مع الكثير من الدول التي نتعامل معها وهذا من شأنه 
الحد من تنافسية مقاوالتنا التي تخلق عروضا ال تتما�ضى في غالبية 
األحيان مع أثمان املنتوجات الواردة من الخارج. لذا وجب علينا إذا 
أردنا لهذا النموذج التنموي الجديد أن يعطي ثماره أن نغير ذواتنا وهذا 
أصعب �ضيء ونتوجه بجل استهالكنا الداخلي نحو ما ينتجه اقتصادنا 

ودعم املقاوالت املنتجة على خلق شروط تنافسية أكثر جاذبية.

لةسيدخلة2ئيس،

إن من بين اإلشكاالت التي أصبح يطرحها نمو اقتصادنا الوطني، 
هو عدم انعكاس هذا النمو إيجابا على مستوى عيش املواطنين وعلى 
سوق الشغل إذ أن نسبة البطالة في ارتفاع مضطرد، فأغلب املحللين 
يشرحون هذا النقص بالتغيير الهيكلي الذي حدث في نسيج االقتصاد 
الوطني إذ وقع تراجع كبير في قطاع النسيج والسياحة وقطاع البناء 
واألشغال العمومية في خلق فرص الشغل كما كان عليه الحال قبل 
عشر سنوات. وحسب دراسة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
فإن كل نقطة نمو كانت تخلق 45 ألف منصب في حين أصبحت اآلن 
ال تعطي سوى حوالي 20 ألف منصب، إن هذا التحول في االقتصاد 
الوطني يستوجب منا التوجه نحو قطاعات أخرى واعدة والبحث عن 

مهن أخرى توفر فرص شغل أكبر.
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إن ما يميز قانون املالية برسم 2016، هو التحسن النسبي للتوازنات 
امليزانياتي  العجز  في  االنخفاض  بعض  عرفت  التي  املاكرو-اقتصادية 
وعجز الحساب الجاري مليزان األداءات، وتراجع العجز التجاري، ولكن 
رغم هذه املجهودات املبذولة يظل هامش التحرك واملناورة ضعيفا 
لدى الحكومة، إذ أن املوارد العادية املتوقعة في حدود 207 املليار و151 
مليون أي بزيادة %2.6 مقارنة مع سنة 2015، وينتظر أن تغطي تكاليف 
إجمالية في حدود 388 مليار و960 مليون درهم، مسجلة بذلك عجزا 
بقيمة تتجاوز 24 مليار درهم، وبهذا ظلت العائدات الضريبية تسجل 
زيادات طفيفة ال تكون في مستوى تغطية الحاجيات املتزايدة لتمويل 
االقتصاد الوطني، أمام مساهمة أرباح شركات الدولة فيقع فيها تراجع 
من 9 ديال املاليير ردهم إلى 8.3 برسم سنة 2016. ولهذا يمكن طرح 
في  الضرائب  في  املالية ومديريتها  تساؤل مهم حول مدى قدرة وزارة 
تنمية عائداتنا الضريبية عبر سن سياسة قوية تروم البحث عن وسائل 
الضريبي  التملص  ومحاربة  الضريبي  الوعاء  وتوسيع  لتنويع  جديدة 
ووضع حوافز ضريبية تستهدف إدخال القطاع الغير مهيكل في النسيج 

االقتصادي العادي.

الغير  الضرائب  مبالغ  تفاقم  ظل  في  مشروع  التساؤل  هذا  إن 
محصلة، فحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات فإن ما يناهز 40 مليار 
درهم غير محصلة إلى اآلن، إذا أضفنا ضرائب الجماعات املحلية الغير 
محصلة وغرامات األحكام على األفراد والشركات التي ال تجد من يقوم 
بتحصيلها، فإن رقم الضرائب الصادرة والغير محصلة قد يصل إلى 
120 مليار درهم، حسب الكثير من املحللين، إذا أضفنا إلى معضلة عدم 
تحصيل الضرائب املشار إليها سابقا معضلة االستثناءات الضريبية ما 
يسمى بالنفقات الجبائية، التي تفوت على خزينة الدولة 32 مليار درهم 
سنويا، سنعرف مدى التقصير في الوصول إلى هذه األموال وانعدام 
اإلرادة ربما اإلرادة السياسة القوية في سن التدابير الكفيلة بتحصل 
أموال الدولة. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع االستثناءات انتقل من 402 
تدبير سنة 2014 إلى 399 تدبير سنة 2015، وتشكل حوالي %15 من 
مجموع املوارد الضريبية حيث انتقلت من %3.2 من الناتج الداخلي 
الخام إلى %3.7 سنة 2014، وتهم هذه النفقات النشاطات العقارية 
بحوالي %45 واالستثناءات التي همت الضريبة على القيمة املضافة 
في  مليار سنتيم   1500 مقابل  مليار سنتيم   1463 انتقلت من  حيث 
2015. هذا في الوقت الذي يفيد فيه مشروع القانون املالي أن الحكومة 
سوف تقترض حوالي %19 من مجموع املوارد أي خمس موارد الدولة 
وهذا سينعكس على ميزانية السنوات املقبلة ويؤدي إلى إرتهان األجيال 
الالحقة لتغطية موارد لم تستفد منها أصال، وبهذا أضحت الحكومة 
تستدين لتغطية القروض بحيث يتضح من خالل القانون املالي الحالي 
النفقات على  بلغت  في حين  درهم  مليار   67 بلغ  القروض  أن حجم 
القروض كذلك 67 مليار درهم األمر الذي يفيد بأنه الحكومة تفتقر 
إلى سياسة خاصة في اإلقتراض وذلك بمفهوم السياسات العمومية 
باعتبارها تنبني على أبعاد وأهداف ودراسات ومعطيات تتعلق بدراسة 

الجدوى والتأثيرات املالية واالقتصادية والسياسية، فقد أثبت الواقع 
ما  وهذا  املالي  العجز  تغطية  بهدف  يكون  االقتراض  إلى  اللجوء  أن 
يتعارض مع القول بوجود سياسة لالقتراض تنبني على أبعاد متوسطة 

أو بعيدة املدى.

أمام انحصار املداخيل الضريبية مقرونة بعدم تمكن الدولة من 
تحصيل مجموع ضرائبها، أال يجب علينا أن نسن سياسة تقييم شاملة 
لسياستنا العمومية ومعرفة ما إذا كانت هذه السياسات تفي بالغرض 
املردودية  ضعف  ذلك  إلى  أضف  املتوخاة،  األهداف  إلى  بنا  وتصل 
الداخلية املحدودة لجل استثماراتنا بحيث يجب أن نبحث عن شراكة 
بين القطاع والعام والخاص والقطاع الخاص فيما يخص االستثمارات 
املكلفة واكتفاء الدولة بتلك التي لها مردودية متوسطة أو قصيرة املدى.

50 % من  إن الشق االجتماعي الذي تخصص له الدولة حوالي 
ميزانيتها، يشكل شيئا إيجابيا في محاولة الحد من الفوارق االجتماعية، 
وما برامج »تيسير« و«الراميد« و«املخطط األخضر« إال دليل على النهج 
السياسات  تقييم هذه  ولكن هل جرى  الحكومية،  للسياسة  القوي 
االجتماعية وهل نحن متيقنون من وصولها إلى األهداف املتوخاة؟ وحتى 
املشروع الكبير للجهوية املتقدمة الذي أصبحنا نحول له أمواال مهمة 
هل خلقنا له جميع الشروط إلنجاحه؟ هل سلكنا سياسة الالتركيز 

والالتمركز لدعم هذا املشروع وخلق شروط نجاحه؟

وفي األخير، وكما قلنا من قبل فإن خيار اإلصالحات الهيكلية ال محيد 
عنه وخصوصا تلك الهادفة إلى استمرار نهج اإلصالحات البنيوية من 
خالل تحسين مناخ األعمال، مساندة القطاع املنتج، خلق تنوع إنتاجي 
للنسيج االقتصادي الوطني واإلستثمار في الرأسمال البشري وذلك بغية 

تحقيق نمو اقتصادي قوي وتضامني؛

ثانيا ترشيد النفقات العمومية والعمل على دمج البرامج بشراكة مع 
القطاع الخاص؛

ثالثا إتمام إصالح نظام املقاصة بالشكل الذي يستحضر تحقيق 
الفقيرة  للفئات  أمثل  واستهداف  واالجتماعي  االقتصادي  التوازن 

واملعوزة؛

تشجيع امللزمين بأداء الضرائب املتراكمة خالل السنوات املاضية، 
عبر حمالت تحسيسية للمواطنين وكذا من خالل تنصيص وإقرار جملة 

من اإلعفاءات على الغرامات والزيادات وفوائد التأخير عن األداء؛

املوجهة نحو  تلك  القطاعية خاصة  متابعة دعم اإلستراتيجيات 
التصدير المتصاص العجز الخارجي للميزان التجاري؛

مواصلة التحكيم بين املوارد الداخلية والخارجية مع األخذ بعين 
االعتبار العوامل املرتبطة أساسا بظروف اإلقتصاد الوطني وخاصة 
وضعية السيولة في السوق الداخلي وكذا شروط التمويل في السوق 

املالي الدولي من أجل خفض كلفة الدين وشروط التمويل للخازن.
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نثمن عاليا  أننا  بهذه اإلصالحات، كما  التسريع  إلى  إذ ندعو  إننا 

املجهودات التي تقوم بها الحكومة ومن باب أن ال نبخس الناس أشياءهم 

بحيث يعود لها الفضل في تحريك ونفض الغبار على الكثير من امللفات: 

ملف املقاصة، ملف التقاعد، ملفات أخرى تهم الشق االجتماعي بحيث 

أصبح الحديث عن هذه امللفات متداوال بين عامة الناس بدل وضعها في 

الرفوف كما كان سابقا.

وتدليل  املساطر  تبسيط  إلى  املناسبة،  بهذه  الحكومة  وندعو 

الصعوبات املتعلقة ببطائق »الراميد« والتكافل االجتماعي وغيرها حتى 

تصل إلى األهداف التي نتوخاها وذلك بجعل املواطن البسيط في صلب 

سياستنا العمومية والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، بذلك نكون قد استوفينا تدخالت عن فرق واملجموعات 

النيابية في إطار دراسة مشروع قانون املالية لسنة 2016، وأذكركم أنه 

ستكون لنا غدا من الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة لالستماع لجواب 

السيد وزير االقتصاد واملالية على مداخلة الفرق واملجموعات النيابية، 

ثم التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية ثم بعد ذلك 

التصويت داخل اللجن الدائمة على مشاريع امليزانيات الفرعية املرتبطة 

باختصاصاتها،خرفعتخلاجلسل.
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نحض2خلاجلسلخلةثةنملخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الجمعة 11 صفر 1437ه ) 13 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل:–السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السيد محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب. .-

لةتوقيت: أربع ساعات وأربعة وأربعين دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الثامنة.

على  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  لألعمةل:–جواب  جدولخ
مداخالت الفرق واملجموعة النيابية.

التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية. .-

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 70.15 
للسنة املالية 2016، ونستمع لجواب السيد وزير االقتصاد واملالية على 
مداخالت الفرق واملجموعة النيابية، الكلمة للسيد الوزير للجواب على 

مداخالت الفرق النيابية.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيمخولةصالةخولةسالمخعلىخخي4خلمل2سلين،خ
وآةهخوصحبهخأجمعين.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

زنالئيخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر، جوابا على تدخالت 
العامة  املناقشة  بمناسبة  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  السادة 
للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2016. وال يمكنني إال أن 
أعبر لكم عن شكري واعتزازي باملستوى الذي ميز النقاش حول هذا 
املشروع، سواء داخل لجنة املالية أو اللجان القطاعية أو من خالل 
هذه الجلسة والتي إن شاء هللا سنبدأها بعد هذا الرد في التصويت على 

الجزء األول.

هذا النقاش كان هادئا في بعض األحيان، كان نقاشا حادا في أحيان 

والسادة  للسيدات  الكبيرين  والتفاعل  االهتمام  يعكس  مما  أخرى، 
التتبع  على  وحرصهم  املشروع،  هذا  مضامين  مع  املحترمين  النواب 
الدقيق ومساءلة االختيارات االقتصادية واالجتماعية للحكومة، ومدى 

استجابتها لتطلعات املواطنين وانتظاراتهم.

مالحظات  مع  والتجاوب  التفاعل  على  الحكومة  حرصت  لقد 
وانتقادات واقتراحات وتعديالت السيدات والسادة النواب، سواء من 
خالل تقديم األجوبة واملعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خالل 
الدراسة الجدية واملوضوعية للتعديالت املقترحة، وقبول ما يتجاوب 
منها مع األهداف املسطرة ملشروع قانون املالية سنة 2016، واحترام 

التوازنات التي بني عليها.

 51 مجموعه  ما  قبول  تم  تقديمهم،  تم  تعديال   241 بين  فمن 
الحكومة مع  تفاعل  تعديل، وأعتقد أن هذا رقم غير مسبوق ملدى 
املؤسسة التشريعية، منها 20 تعديال لفرق األغلبية و17 تعديل لفرق 
واملجموعة  للفرق  تجاوبا  تعديل،   102 سحب  تم  فيما  املعارضة، 
طرف  من  املقدمة  املوضوعية  والشروحات  التبريرات  مع  النيابية 
الحكومة، والحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش الجاد والبناء 
من أجل تثبيت أسس التعاون مع املؤسسة التشريعية وتفعيل آليات 
الكبرى  والقضايا  الرهانات  مع  التعاطي  في  التشاركية  الديمقراطية 
واالجتماعية  االقتصادية  املستويات  جميع  على  بالدنا  تواجهها  التي 

والسياسية واألمنية.

وال تفوتني هنا الفرصة للتنويه بالجو اإليجابي الذي ميز االنتخابات 
األخيرة والذي أجمع الكل على نزاهتها ومصداقيتها، ومما ال شك فيه أنها 
تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي لبالدنا، ومرتكزا 
الكفيلة  النخب  إفراز  املتقدمة، من خالل  الجهوية  لتفعيل  أساسيا 

بحمل رهان التنمية الجهوية واملندمجة واملدمجة.

لصاحب  التاريخي  الخطاب  مضامين  استحضار  من  هنا  والبد 
الجاللة -حفظه هللا- يوم الجمعة املا�ضي، بمناسبة الذكر 40 للمسيرة 
على جعل  من خالله حرص جاللته  أكد  والذي  املظفرة،  الخضراء 
تفعيل  عبر  املتقدمة  الجهوية  تطبيق  صدارة  في  الجنوبية  األقاليم 
النموذج التنموي الجديد لهذه األقاليم. كما وجه جاللته رسائل قوية 
أي  يقدم  لن  املغرب  بأن  للمملكة،  الترابية  بالوحدة  املتربصين  لكل 
تنازل ويرفض أي مغامرة أو أي اقتراح فارغ يستهدف نسف الدينامية 

اإليجابية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.

ومن هذا املنطلق، ستعمل الحكومة على تفعيل النموذج التنموي 
الجديد لألقاليم الجنوبية، الذي سيخصص له غالف مالي يقدر ب 77 
مليار درهم، بهدف جعل هذه األقاليم العزيزة نموذجا للتنمية املندمجة 
بين  وصل  وصلة  تنموي،  وقطب  اقتصادي  كمركز  إشعاعها  وتعزيز 
املغرب وعمقه اإلفريقي، وجسر اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا. كما أن 
تعبئة الجبهة الداخلية مطلوبة أكثر من أي وقت م�ضى من أجل استباق 
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ألبناء  والالإنسانية  املأساوية  األوضاع  وتعرية  الخصوم،  مناورات 
األساسية  لحقوقهم  املنهجي  والخرق  تيندوف،  في مخيمات  الصحراء 
في العيش الكريم، والتالعب باملساعدات اإلنسانية، والتصدي بكل 
الوسائل للحمالت العدائية التي تستهدف التشكيك في مغربية أقاليمنا 

الجنوبية.

وينبغي في نفس الوقت تعزيز االنخراط الجماعي للتعريف بعدالة 
قضيتنا الوطنية والتقدم واألمن واالستقرار الذي تعرفه بالدنا، مشكلة 
استثناء ونموذجا فريدا، خاصة في ظل التحوالت الجيو-استراتيجية 

الكبرى التي يعيشها العالم وتعيشها منطقتنا على وجه التحديد.

ويعود الفضل في كل ذلك إلى اإلصالحات التي انتهجتها بالدنا، تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، والتي زاوجت بين الجرأة في 
الدفع باإلصالحات األساسية وإطالق األوراش الكبرى واالستراتيجيات 
القطاعية، والنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز األمن الروحي للمغاربة 
وتوطيد النموذج املغربي في تدبير الشأن الديني القائم على الوسطية 
واالعتدال، وتعزيز التدخالت االستباقية للقوى األمنية في مواجهة كل 
مظاهر التطرف واإلرهاب، هذه اإلصالحات التي زاوجت بين كل هذه 

املقومات في اآلن ذاته.

وال يفوتني أن أنوه من جديد، بالجهود الجبارة وباليقظة الدائمة 
ونكران الذات الذي يبذلها الساهرون على حوزة الوطن وسالمة ترابه 
وأمن املواطنين وممتلكاتهم، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن 
وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية ومسؤولي اإلدارة الترابية، خاصة 
في ظل تزايد ملخاطر املتعلقة باإلرهاب والتطرف واالستهداف املباشر 

ألمن بالدنا واستقراره.

لةسيدخلة2ئيس،

لإلخوةخلةزنالء،خلألخولتخلةزنيالت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

الفرق  رؤساء  والسادة  السيدات  تدخالت  مع  التفاعل  إطار  في 
النيابية، البد من التذكير بداية بأن الحكومة تسلمت مهامها في ظل 
سياق سيا�ضي خاص وظرفية اقتصادية عاملية وإقليمية مضطربة، 

وكان أمام الحكومة أربع رهانات كبرى ضمنتها في برنامجها الحكومي:

أوال: استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية التي ال تشكل هدفا في 
حد ذاتها، ولكن ضرورة الستعادة الثقة ووضع أسس سليمة لتحقيق 

النمو االقتصادي نمو مستدام وفعال وقوي؛

عبر  العرض  تشجيع  من خالل  التنموي،  النموذج  تجديد  ثانيا: 
تنويع القاعدة اإلنتاجية وتشجيع التصنيع، مع تنويع األسواق حتى ال 
يبقى االقتصاد الوطني رهينة لتقلبات الظرفية بأوروبا. ولكن في نفس 
الوقت، استثمار الهوامش املتاحة على مستوى دعم الطلب باعتباره 

كان خيارا صائبا في مواجهة األزمة؛

ثالثا: تنزيل الدستور وتفعيل اإلصالحات الهيكلية الكبرى؛

رابعا: تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية بين فئات املجتمع وبين 
أقاليمه وجهاته.

فالحكومة، أيها السيدات والسادة، وبناء على تشخيص دقيق لإلطار 
استراتيجية  وضعت  عام،  بشكل  القائم  والوضع  املاكرو-اقتصادي 
وتصورا واضحين وفقا لرهانات التي حددتها سلفا، وهي تسير بثبات 
وصبر نحو تحقيق ما حددته من أهداف، بقناعة راسخة وإيمان قوي 

ومسؤولية ثابتة.

أجمعت  املاكرو-اقتصادية،  التوازنات  استعادة  يخص  ما  ففي 
كل التدخالت على اإلنجازات املحققة. ولن أخوض مطوال في األرقام، 
فتقليص عجز امليزانية إلى النصف وعجز ميزان األداءات إلى أقل من 
الثلث، ورفع تغطية احتياطات العملة الصعبة للواردات من )أقل من 
4( أشهر إلى )حوالي 7 أشهر( وهي إنجازات تتحدث عن نفسها، هذه 
اإلنجازات تتحدث عن نفسها. وتحدث هنا، من هذا املنبر، عديد من 

املتدخلين واعترف بها، وهي في آخر املطاف مكسب لبالدنا.

املسؤولة  اإلصالحات  بفضل  الهامة  النتائج  هذه  تحققت  وقد 
والجريئة، وبفضل اإلجراءات املالية الصائبة التي انتهجتها الحكومة، 
وال يمكن ربطها بأي حال من األحوال فقط بعوامل خارجية بحثه، 
من قبيل انخفاض الفاتورة الطاقية أو هبات دول الخليج. فتقليص 
عجز امليزانية ووقف النزيف جاء بفضل التتبع الدقيق لوضعية املالية 
العمومية، واتخاذ اإلجراءات الضرورية والصائبة في الوقت املناسب، 
بحوالي  التسيير  نفقات  وتقليص  الجبائية  املوارد  تحصيل  كتحسين 
10 مليار درهم، بين 2012 و2016. يضاف إلى ذلك وهذا هو األهم، 
اإلصالح الشجاع والجريء لصندوق املقاصة الذي تسانده اآلن جل 
األطياف السياسية في األغلبية واملعارضة واملساندة النقدية، والذي 
عكس، عكس ما جاء في بعض التدخالت، تم تفعيله في ظل استمرار 
تقلب مستوى سعر النفط الذي فاق 110 دوالر للبرميل، في حين لم تبدأ 
األسعار العاملية للمواد النفطية في االنخفاض إال ابتداء من الربع األخير 

في سنة 2014، أي بعد تفعيل اإلصالح.

كما ال يمكن اختزال هذا اإلصالح الهيكلي في رفع الدعم عن املوارد 
البترولية، بل هو إصالح شمولي، ينبني على رؤية متكاملة تأخذ بعين 
إجراءات  اتخاذ  خالل  من  واالجتماعية،  املالية  التوازنات  االعتبار 
مواكبة توازي بين دعم قطاع النقل والتأمين ضد خطر ارتفاع األسعار 
وتوجيه الهوامش الستهداف الفئات االجتماعية الهشة كاألرامل طبعا 

وتعزيز البنيات التحتية الصحية.

ومن جهة أخرى، إن كان تراجع الواردات بفعل انخفاض أسعار 
التي  الخير  أمطار  الحبوب بفعل  البترولية، وتحسين محصول  املواد 
عرفتها بالدنا قد ساهم نسبيا في تراجع عجز امليزان التجاري ب 22%، 
فإن الدور األهم وهذا هو األسا�ضي، يرجع للتطور اإليجابي للصادرات 
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وخاصة بفعل الدينامية التي تعرفها املهن العاملية للمغرب وعلى رأسها 
قطاع السيارات الذي أصبح أكبر قطاع مصدر، مسجال معامالت فاقت 
40 مليار درهم سنة 2014 ومن املنتظر أن تبلغ صادرات هذا القطاع 
)قطاع السيارات( 50 مليار درهم مع نهاية هذه السنة. هذا باإلضافة 
إلى انتعاش صادرات باقي القطاعات، وخاصة قطاع الفوسفاط الذي 
وقطاع   14% الغذائية  الصناعة  وقطاع   19% ب  صادراته  ارتفعت 

النسيج الذي حقق رقم معامالت عند التصدير فاق 25 مليار درهم.

إلى  باإلضافة  التجاري،  امليزان  تراجع عجز  أن  فيه،  ومما الشك 
مناخ  تحسين  بفضل  األجنبية  لالستثمارات  بالدنا  جاذبية  تحسن 
األعمال، حيث ارتفعت هذه االستثمارات الخارجية بنحو %20 مع نهاية 
شتنبر، ساهم بشكل كبير في تحسن احتياط العملة الصعبة لتغطية 6 
أشهر، واآلن في 6 أشهر 14 يوما، حيث كنحسبو ذاك ال�ضي أيضا باليوم.

أما ما قيل بخصوص الهبات، فهي ليست ذات طابع ظرفي، بل 
تندرج في إطار شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، تم 
تفعيل مضامينها بمناسبة زيارة العمل امليمونة التي قام بها جاللة امللك 
حفظه هللا إلى كل من اململكة العربية السعودية وإمارة قطر واإلمارات 

العربية املتحدة ودولة الكويت.

استطعتم  أنكم  النقاش  واحد  كان  اللجنة  في  للهبات،  وبالنسبة 
إعادة التوازنات بفضل الهبات، ولكن في الجلسة تتقولو لنا ال ذاك 
الهبات راكم ما عبئتوهاش كلها، خاصكم تسرعو في تعبئة الهبات. على 
كل حال، هذه الهبات موجهة باألساس لتمويل مشاريع مهيكلة ذات 
وقع اقتصادي واجتماعي هام بالنسبة بالدنا، كالطرق السريعة واملوانئ 
ومؤسسات  التعليمية  واملؤسسات  االستشفائية  واملراكز  والسدود 
والكهرباء  واملاء  االجتماعي  والسكن  املنهي  والتكوين  العالي  التعليم 
وغيرها، وبالتالي فإن تفعيل املنحة ينبني باألساس على اختيار وتنفيذ 

هذه املشاريع التي يتطلب إنجازها عدة سنوات.

وال بد من التأكيد هنا، على املجهودات التي تبذلها اإلدارة من أجل 
للتمكن من  لإلنجاز  املتبثة  الوثائق  وتوفير وجمع كل  املشاريع  تنفيذ 

سحب املبالغ املقابلة على مستوى هذه الهبات.

سيدلتي،خسةدتي،

إن املعطيات التي قدمتها تؤكد بامللموس أن ما تحقق من نتائج على 
املستوى املاكرو- اقتصادي ال يعتمد على عوامل ظرفية، بل هو أيضا 
وأساسا نتيجة إصالحات بنيوية وجريئة تبنتها الحكومة في ظل سياق 
اقتصادي مضطرب على املستويين الوطني والدولي، وعمل متواصل 
وبها  عليها  العاملين  وكل  واملالية  االقتصاد  وزارة  ملصالح  ودؤوب 

والساهرين على األمن املالي لبالدنا.

وأغتنم هذه املناسبة، ألوجه لهم كامل التحية والتقدير والعرفان 
والتنويه لكل ما يقومون به من مجهودات، وملن يقول أننا نردد أن 
ساعة  يدّومها  وهللا  والحمد هلل  زين  العام  نعم،  أقول  زين«  »العام 

ربي. ألننا حين  يا  العام  املقبلة أحسن من هذا  وهللا يجعل األعوام 
نقارن وضعية اقتصادنا وماليتنا اليوم مع املسار الذي أخذته خالل 
السنوات املاضية، وخاصة النزيف الحاد لعجز امليزانية وعجز ميزان 
األداءات والتراجع الخطير الحتياطات الصرف، نقول أن العام أحسن، 
ألننا انتقلنا من مرحلة كانت بالدنا على وشك فقدان قرارها السيادي 
املالي واالقتصادي إلى مرحلة أعدنا فيها التوازنات املاكرو-اقتصادية، 
في  واألجانب  الوطنيين  شركائنا  ثقة  عززت  جديدة  دينامية  وأطلقنا 
مؤهالتها. والعام زين ال تقوله الحكومة وحدها، ألنه لو قالته وحدها 
لتم التشكيك في ذلك، بل تقوله وتشهد به كبرى املؤسسات املالية 
الدولية، فرئيس مجموعة البنك الدولي Jim Yong Kim، خالل كلمته 
في الشهر املا�ضي أمام الجلسة العامة لالجتماعات السنوية ملجموعة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بليما بالبيرو، قدم املغرب كنموذج 
للبلدان التي تقوم اآلن بإصالحات قوية من شأنها تشجيع النمو. يضاف 
إلى ذلك، إشادة صندوق النقد الدولي بناجعة استراتيجيتنا التنموية 
ل«درجة  بالدنا  أحقية  وتأكيد  األخيرة،  تقاريره  خالل  واستقرارنا 

االستثمار« من لدن وكاالت التنقيط الدولية.

نعم، األمور تتحسن، ولكن الزالت هناك عوائق وتحديات وملفات 
ال بد أن نباشرها من أجل إيجاد الحلول الضرورية والناجعة، وكل 
هذه النتائج لن تزيدنا إال إصرارا على التعبئة وامل�ضي قدما في تفعيل 
اإلصالحات ورفع التحديات املتعلقة أساسا ب: إصالح التعليم وتقليص 
البطالة وملف التقاعد، وملفات أساسية أخرى لتحسين ظروف عيش 

مواطنينا ومواطناتنا.

أما بخصوص رهان تجديد النموذج التنموي، فالنتائج املحققة، 
سواء على مستوى تشجيع العرض أو استمرار هوامش الطلب، تعكس 
بوضوح صواب توجه الحكومة. فعلى مستوى العرض، راهنت الحكومة 
التصنيع وتفعيل مختلف االستراتيجيات  لدعم  األولوية  على إعطاء 
القطاعية التي مكنت من إحداث تغيير عميق في بنية االقتصاد الوطني. 
ومن أبرز مظاهر هذا التحول على صعيد هيكلة وبنية اقتصادنا الوطني، 
التغييرات الهيكلية يعني أولى مظاهر هذا التحول هو التغييرات الهيكلية 
لبنية القيمة املضافة الفالحية، والتي كان تحتل فيها زراعة الحبوب 
موقع الصدارة والتي تقلصت إلى أقل من الخمس، كالحبوب تمثل بداية 
هذا القرن %30 من القيمة املضافة الفالحية، اآلن الحبوب ال يمثل إال 
%19 من القيمة املضافة الفالحية، خاصة في ظل تنامي حصة املكونات 
التأثر بالجفاف أو  ذات القيمة املضافة واإلنتاجية العالية والقليلة 
املتواجدة في املناطق املسقية والتي أصبحت تشكل حوالي %70 من 
القيمة املضافة للقطاع الفالحي، من بينها زراعة الخضروات تمثل 
%18,9 من القيمة املضافة الفالحية؛ زراعة األشجار املثمرة %22,5؛ 
هذا باإلضافة إلى الحصة الهامة التي يحتلها قطاع تربية املوا�ضي 27,7% 

الذي أصبح يلعب دورا محوريا في أداء االقتصاد الفالحي.

كما تعززت مساهمة املساحات الفالحية املسقية في تكوين القيمة 
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املضافة للقطاع، حيث بلغت القيمة املضافة للهكتار الواحد حوالي 
3500 درهم. وتعزى هذه النتائج على الخصوص لإلجراءات املتخذة في 
إطار سياسة اقتصاد املاء واملتبعة منذ سنة 2008، والتي أدت إلى الرفع 
من املساحات املجهزة بالتقنيات املقتصدة في املاء بنسبة 127 % لتبلغ 

410 ألف هكتار أي ما يعادل %75 من الهدف املسطر؛

هي  اقتصادنا(  لبنية  )تغييرات  التغييرات  بهذه  يتعلق  فيما  ثانيا، 
تتمثل  والتي  الوطني ككل،  االقتصاد  التي عرفها  الهيكلية  التغييرات 
في تقلص حصة القطاع الفالحي من الناتج الداخلي الخام من حوالي 
الفترة  خالل   12,7% إلى   1999-1990 للفترة  املتوسط  في   15,4%
2000-2014 وذلك نتيجة تنامي حصة القطاعات األخرى في الصناعة 
والخدمات بفضل االستراتيجيات القطاعية الناجعة، مما جعل نسبة 
النمو ترتبط أكثر فأكثر من السابق بدينامية الناتج الداخلي غير الفالحي. 
كما يرجع الفضل في هذه النتائج بالخصوص إلى ظهور تخصصات 
جديدة ذات قيمة مضافة عالية على مستوى القطاع الصناعي، ويتضح 
ذلك من خالل األداء الجيد لصناعة السيارات والطائرات على مستوى 
اإلنتاج والتصدير، والتي مكنت من اندماج املغرب في سالسل القمم 

العاملية.

ومما الشك فيه، أن مخطط »التسريع الصناعي« ساهم في إعطاء 
دفعة قوية جديدة للقطاع، في أفق رفع القيمة املضافة الصناعية من 
%14 إلى %23 من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، وذلك من خالل 
اعتماد مقاربة تهدف إلى تطوير منظومات صناعية حول مجموعات من 
املقاوالت )املنظومات الصناعية أو les écots système( بهدف خلق 
الكبرى  الصناعية  بين املجموعات  دينامية جديدة وعالقات جديدة 

واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة.

وقد تم في هذا اإلطار، إعطاء اإلنطالقة ألربعة مشاريع للمنظومات 
الصناعية في قطاع السيارات والتي تهدف إلى خلق 56 ألف منصب 
شغل، وستمكن أيضا هذه املنظومات الصناعية والتي تغطي قطاعات 
األسالك والتجهيز داخل السيارات واملقاعد وبطاريات السيارات، من 
مضاعفة صادرات القطاع بنحو 2,5 مرة والرفع من نسبة االندماج 
املحلي بما يناهز 20 نقطة. ومن املرتقب أن ترتفع قيمة صادراتنا من 

قطاع السيارات لوحدها في أفق 2020 إلى 120 مليار درهم.

عن  عبارة  هي  والتي  الصناعية  املنظومات  من  الثانية  الفئة  أما 
مقاوالت صغرى ومتوسطة، فستنتظم حول مصنعي السيارات )رونو( 
حاليا و)بيجو( مستقبال، ويظل الهدف تجميع مجموعة من الوحدات 
الصناعية حول مقاوالت كبرى رائدة ينتظر منها أن تلعب دور القاطرات 
وأن تعمل على مضاعفة االستثمار واالرتقاء بمختلف مكونات الصناعة 

الوطنية إلى مستويات أعلى في سلسلة قيمة القطاع.

الوطني،  التدريجي لالقتصاد  التحول  أبرز مظاهر هذا  ثالثا، من 
بلغت هذه الحصة  املتواصل لحصة قطاع الخدمات، حيث  التزايد 
%57,3 من املتوسط من إجمالي القيمة املضافة ما بين 2008 و 2014.

أيهةخلةسيدلتخولةسةدة،

إن ما قدمته من معطيات مفّصلة يبين بشكل واضح أن هناك 
تغييرا في هيكلة وبنية نموذجنا التنموي، من خالل تشجيع العرض، وأن 
معدالت النمو التي عرفها املغرب في السنوات األخيرة أصبحت أقل تأثيرا 
بتقلبات محصول زراعة الحبوب. وإننا نحمد هللا ونطلب منه عز وجل 
أن يديم علينا نعمة األمطار والخير لهذه البالد العزيزة، وأن ينزل علينا 
السماء مدرارا إن شاء هللا هذه السنة و«لئن شكرتم ألزيدنكم«. كل هذا 
يؤكد مرة أخرى وجاهة وصواب اختيارات الحكومة، التي تم�ضي بثبات 
نحو بناء اقتصاد قوي وتعزيز مناعته في مواجهة كل أنواع التقلبات 
املناخية واملالية واالقتصادية، من خالل نهج إصالحات بنيوية ترتكز 
على استثمار التراكمات اإليجابية، واتخاذ مبادرات اإلصالح الشجاعة 

ستغير وجه االقتصاد الوطني في املستقبل إن شاء هللا.

وارتباطا بمسلسل التحول الهيكلي الذي يعرفه االقتصاد الوطني، 
فإن القطاع الفالحي باعتباره املشغل األول لليد العاملة تراجع دوره 
لفائدة األنشطة الصناعية والخدماتية، ارتباطا بانبثاق أقطاب مجالية 
إنتاجية  ذات  متطورة  أيضا  وقطاعات  طبعا  مرتفعة  دينامية  ذات 
عالية، مما مكن من إحداث مناصب شغل مؤهلة تضم نسبة عالية 

من األجراء.

وقد أبانت األنشطة الصناعية على قدرات مهمة في خلق مناصب 
ارتفعت مناصب  بنقطة واحدة،  النمو  تزايد نسبة  إذ كلما  الشغل، 
الشغل بوتيرة 0,33 نقطة في املتوسط السنوي خالل 2014-2000. 
وهكذا، تحسن هذا املستوى بشكل ملحوظ، منتقال من 0,16 نقطة 
بين 2000 و2005 إلى 0,48 نقطة بين 2006 و2014، كثمرة لسياسة 

األوراش الكبرى وانطالق مختلف املخططات القطاعية.

من  النمو  محتوى  كذلك  تعزز  الخدمات،  قطاع  مستوى  وعلى 
مناصب شغل بين فترتين، حيث تمخض عن زيادة نقطة واحدة من 
نمو هذا القطاع، بحيث تزايد بحوالي 0,59 نقطة من مناصب الشغل 
في املتوسط بين 2006 و2014، مقابل 0,45 نقطة بين 2000 و2005، 
الخدمات وقطاع  أنشطة  نقطة. وعليه، تستحوذ   0,14 بتحسن  أي 
البناء واألشغال العمومية لوحدها ما يقارب %91 من مناصب الشغل 

املحدثة بين 2001 و 2014.

أما بخصوص ارتفاع معدل البطالة خالل هذا الربع الثالث من 
سنة 2015، يجب استحضار املالحظات التالية:

أوال، ال يعكس ارتفاع معدل البطالة خالل ربع من السنة بالضرورة 
ارتفاعا لهذا املعدل خالل السنة، فمثال في الربع الثاني انخفض ب 0,8 
وفرح طرف وطرف قال إن هذا فصلي، وطبعا األرقام الفصلية البينية 
ال تعبر، وأنتم تعلمون ذلك وأنتم أهل العلم، ال تعبر عن تطور البطالة 
أن  يجب  األرقام  البطالة  طبعا  أسباب فصلية.  طبعا  يعني  فيها  ألن 
تحلل وتقيم على مدى أطول، وال داعي للدخول في هذا النقاش، ألن إلى 
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عطيتكم مثال معدل البطالة سنة 2011 انخفض ب 0,2 نقطة مقارنة 
مع 2010، ولكن في وسط السنة ارتفع :إلى 9,1 في الفصل الثالث أي 

ب0,5 نقطة.

بشكل  يصادف  السنة  هذه  من  الثالث  الربع  أن  املالحظ  إذن، 
اعتيادي وهذا معطى يجب أن نأخذ به، أن الفصل الثالث يصادف 
ولوج حاملي الشهادات لسوق الشغل، وهو ما يزيد في ارتفاع الساكنة 
النشيطة، وهو ما يبرر أيضا معدل ارتفاع البطالة لهاد الفئة من 16,8 
إلى 18,4. وعليه, يجب انتظار النتائج السنوية 2015 حتى نتمكن من 
مقاربة تطور معدل البطالة خالل السنة عوض االرتكاز على معدالت 
فصلية، ألنه من غير املعقول أن هذه السنة وفي نسبة نمو تناهز 5% 
وطبعا الذي يصدر األرقام حول البطالة يقول %4,6 أو 4,8 % أن ترتفع 
البطالة، ألن الكل يعلم أن البطالة تنخفض حين ترتفع نسبة النمو، 

وإال هاذ ال�ضيء اللي قريناه كله ما بقاش خدام.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إذا كانت الحكومة قد راهنت على دعم العرض وتنويع وتحديث 
النسيج اإلنتاجي الوطني، واالنفتاح على أسواق جديدة، فإنها حرصت 
في نفس الوقت على مواصلة استغالل الهوامش املتاحة على مستوى 
الطلب، من خالل الرفع من اإلستثمار العمومي ودعم القدرة الشرائية 
املالي  الغالف  فإن  التدخالت،  بعض  في  جاء  ما  وعكس  للمواطنين. 
لإلستثمارات العمومية استقر في 189 مليار درهم، وتم رفع استثمارات 
امليزانية العامة ب 7 مليار درهم ما بين 2015 و2016، كما ارتفعت 
نسبة إنجاز استثمارات امليزانية، ألن فعال ما�ضي فقط األغلفة، نسبة 
اإلنجاز لإلستثمارات العمومية ارتفعت من %59 سنة 2012 إلى 68 
% سنة 2014، وارتفعت نسبة النفقات امللتزم بها برسم الحسابات 
الخصوصية للخزينة والتي تشكل طبعا يعني أداة للتنمية أيضا ببالدنا، 
هاذ نسبة نفقات الحسابات الخزينة ارتفعت من %58 إلى 63 % في 
نفس الفترة. وتم تقليص اإلعتمادات املرحلة من 21 مليار سنة 2013 
إلى 17 مليار سنة 2015، ومن املنتظر أنها تقلص إلى 16 مليار في السنة 

املقبلة.

الحكومة  لسياسة  امتدادا  الهام  االستثماري  املجهود  هذا  ويعد 
بجعل اإلستثمار العمومي قاطرة لإلستثمارات الخاصة، وآلية أساسية 
لتمويل األوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل مختلف االستراتيجيات 
القطاعية. كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم اإلستثمار الخاص 
ومواكبة مخطط »تصنيع« وباقي املخططات القطاعية. ويتعلق األمر 

أساسا بــــــــ:

تقليص سقف اإلستثمار بالنسبة التفاقيات املبرمة مع الدولة، • 
وهذا كان إجراء مهم في السنة املاضية )من 200 مليون درهم 

إلى 100 مليون درهم( مع اإلعفاء من الرسوم عند اإلستيراد.

ثاني هادي اإلجراءات: تمديد مدة اإلعفاء بالنسبة للضريبة • 
على القيمة املضافة املطبقة على اإلستثمارات من 24 شهر إلى 

36 شهرا بالنسبة للمقاوالت الحديثة النشأة؛

معالجة تراكم الدين الضريبي والذي قامت الحكومة بمجهود • 
استثنائي في هذا املضمار؛

تسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة املضافة.• 

وتم تعزيز هاذ اإلجراءات الهامة بمجموعة من التدابير، في إطار 
مشروع قانون املالية لسنة 2016، تتمثل أساسا في:

على  للضريبة  بالنسبة  النسبية  األسعار  تعريفة  إرساء  .•
نعتبره مكسبا  أرباحها، وهذا  بعين االعتبار مستوى  تأخذ  الشركات، 
مهما كان مطلبا قديما والحمد هلل اآلن يتحقق ويتحقق بالتدريج في إطار 

إعادة النظر في هذه الضريبة على األرباح باألشطر؛

تعميم إرجاع الضريبة على القيمة املضافة املطبقة بالنسبة  .•
لالستثمارات بهدف حذف حاالت الدين الضريبي الغير قابل لإلرجاع هو 

ذاك )املصدم( بعد انقضاء مدة اإلعفاء املحددة في 36 شهر؛

تقوية تنافسية قطاع الصناعة الغذائية في مواجهة القطاع  .•
الغير مهيكل عبر تمكينه، وهذا أيضا مكسب كبير في هذا املشروع، 
عبر تمكينه من استرداد الضريبة على القيمة املضافة على العناصر 

الداخلة في اإلنتاج ذات األصل الفالحي.

يضاف إلى ذلك التدابير الهامة واملندمجة التي تم اتخاذها لدعم 
بإجماع  والتي حظيت  الحديدية،  للسكة  الوطني  املكتب  استثمارات 
اللجنة. وأشكرهم جزيل  النواب املحترمين داخل  السيدات والسادة 
الشكر على هذا اإلجماع، ألنه سوف يمكن هذا املكتب املهم من مسايرة 

استثماراته. طبعا هذا اإلجماع كان حول:

- إقرار سعر الضريبة على القيمة املضافة في 20 % بدل 14 % حاليا 
ملعالجة إشكاليات تراكم الدين العمومي مستقبال؛

- تخصيص 1,8 مليار درهم لتصفية الدين املتراكم لفائدة املكتب 
خالل السنوات املاضية، وكان لي شرف، مع زميلي السيد الوزير املنتدب 
واإلخوة، هاذ الصباح، في توقيع اتفاقية مع املكتب الوطني للسكك 
الحديدية ومع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، باش 
نعالجو واحد التراكمات ديال املا�ضي اللي جعلت أن هاذ املكتبين، مع 
كامل األسف، خزينتهما تشكو من نقص حاد بسبب هذا الدين ديال هاذ 
TVA اللي عمرها ما تخلصات ديال املصدم. وقامت الحكومة بمجهود 
استثنائي، عبر واحد تمويل ذكي، أنها تضمن لهذين املكتبين اللجوء إلى 
السوق املالية، ولكن الخزينة أو الدولة أو امليزانية هي التي تسدد هذه 

األقساط لهذين املكتبين، فهاد املكتبين:

ديالهم   LE BILAN داك  يعني  ديالهم  الحالة  من  غيصلحو  أوال: 
)الوضعية املالية(؛
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من  تشكو  التي  للمقاوالت  األداءات  بتسريع  يعجلوا  غادي  ثانيا: 
التأخر؛

االستثمارات  يواجهوا  أن  املبادرة  بهذه  يستطعو  غادي  وثالثا: 
املستقبلية يعني حتى يسايرون الحاجيات لبالدنا من هذه التجهيزات.

كل هذا يبين أن التدابير الجبائية املتخذة تستجيب لنسق واضح، 
التوجه  وخاصة  الحكومة،  لسياسة  املؤطرة  التوجهات  مع  وتنسجم 
نحو التصنيع وتطوير باقي املخططات القطاعية وفي مقدمتها مخطط 

»املغرب األخضر«.

أما بخصوص املكون الثاني للطلب واملتعلق بالقدرة الشرائية، فقد 
خصصت الحكومة اهتماما خاصا، ولكل من يدعي أن الحكومة تضرب 
القدرة الشرائية للمواطنين وليست لها سياسة واضحة لدعم الطلب 
الداخلي، أقول كما قلت في السنة املاضية، أليس التحكم في التضخم 
في مستوى أقل من 2 % )هاذ العام 1,7 %( دعما للقدرة الشرائية 
للمواطنين ؟ أليس تخصيص ما يقارب 9 مليار درهم من االستثناءات 
الجبائية لألسر إجراء جبائيا يدعم القدرة الشرائية ؟ أليس تخصيص 
15,5 مليار درهم، في إطار صندوق املقاصة، لالستثمار في دعم غاز 
البوتان واملواد الغذائية األساسية دعما لهذه القدرة الشرائية ؟ أليس 
تخصيص 18,5 مليار درهم كمساهمة الدولة ألنظمة التقاعد والتغطية 
الصحية دعما لهذه القدرة ؟ أليس التزام الحكومة بحذف املساهمة 
التضامنية، ديك اللي وصالت، كنا 3 سنين وغادي نوصلوها تحذف 
ابتداء من فاتح يناير 2016 -طبعا نوفي ما قد التزمنا به- دعما لهذه 
القدرة الشرائية ابتداء من السنة املقبلة ؟ أليس تخصيص 500 مليون 
درهم سنويا لبرنامج »تيسير« لدعم تمدرس ما يزيد عن 800 ألف طفل 
وتلميذ دعما للقدرة الشرائية ؟ أليس تخصيص 1,7 مليار درهم لتوفير 
األدوية والتجهيزات الصحية الضرورية للتكفل ب 8,8 مليون مستفيد 
من برنامج »راميد« دعما للقدرة الشرائية ؟ أليس تمكين 3,9 مليون 
تلميذ وتلميذة من االستفادة من املبادرة امللكية »مليون محفظة« دعما 
للقدرة الشرائية ؟ أليس الشروع في تخصيص الدعم حاليا لحوالي 23 
ألف أرملة في وضعية صعبة دعما للقدرة الشرائية لهؤالء األرامل ؟ 
أليست تمكين 330 ألف طالب من االستفادة من املنحة بغالف مالي 
يناهز 1,6 مليار درهم و250 ألف طالب من التغطية الصحية دعما 

للقدرة الشرائية ؟ كل هذه األسئلة طبعا اإلجابة باإليجاب.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إذا كانت الحكومة قد وفت بما التزمت به فيما يخص استعادة 
مستوى  على  التحول  أسس  ووضع  املاكرو-اقتصادية،  التوازنات 
نموذجنا التنموي، فقد حرصت كذلك على تنزيل الدستور وتفعيل 
اإلصالحات الهيكلية وفق منطق التدرج وعلى أرضية التشارك والحوار 

الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف اآلراء، فإصالح القضاء 
للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيمية  والقوانين  التشاور،  إطار  في  تم 
القضائية والنظام األسا�ضي للقضاة )توجد في طور املصادقة باملؤسسة 
التنظيمي  القانون  إعداد  تم  كما  عليها(.  التشريعية وطبعا صادقتم 
لقانون املالية بتعاون مع املؤسسة التشريعية، وها نحن اليوم نتوفر 
للمالية العمومية يظاهي أحدث املعايير العاملية في هذا  على دستور 
املجال. ووفق نفس املقاربة التشاركية، تم إعداد القوانين التنظيمية 
للجهات وباقي الجماعات الترابية وسنسير على نفس النهج في التنزيل إن 

شاء هللا.

وما حرص الحكومة على تخصيص ما يفوق 4 مليار درهم للجهات، 
بالنسبة للسنة األولى لهذا اإلصالح املهم، إال دليل على رغبتها األكيدة في 
تمكين هذه الجهات، بمفهومها الجديد املتقدم، من اإلنطالق والقيام 
التنظيمي  القانون  أن  العلم  مع  األكمل،  الوجه  على  باختصاصاتها 
للجهات الذي صادقتم عليه يخصص حوالي 10 ماليير درهم للجهات 
بشكل تصاعدي في أفق 2021 إن شاء هللا. كما أن الحكومة عازمة على 
بلورة ميثاق للتمركز اإلداري من أجل توفير األرضية املناسبة مليثاق 

تنمية جهوية مندمجة.

ووفق نفس منطق التشاور والتشارك مع كافة الفاعلين وعلى رأسهم 
املناظرة  إطار  في  الجبائي  اإلصالح  بلورة  تمت  التشريعية،  املؤسسة 
الوطنية للجبايات، ويتم تنزيله تدريجيا وفق نفس املقاربة، من خالل 
تعبير الحكومة املتواصل الستعدادها ملناقشة كافة املقترحات في هذا 

اإلطار.

أيتهةخلةسيدلت،خولةسةدة،

بقدر حرص الحكومة على توفير نمو قوي في مواجهة الصدمات، 
فإنها حريصة في نفس الوقت على تالزم هذا النمو مع النهوض بأوضاع 
املواطن املغربي، وخاصة في العالم القروي واملناطق الجبلية واملناطق 
النائية والبعيدة. وما من شك أن الحكومة والحكومات السابقة قد 
بذلت مجهودات كبيرة ومعتبرة ملحاربة الفقر والهشاشة، وخاصة عبر 
دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي فاقت استثماراتها 
املستفيدين  عدد  وبلغ   ،2014-2005 الفترة  خالل  درهم  مليار   29

9.750.000 مواطن، %50 منهم ينحدرون من العالم القروي.

املوجه  الترابي«  »التأهيل  برنامج  إنجاز  املبادرة،  في نفس  تم  كما 
باألساس للنهوض بالتجهيزات األساسية بالعالم القروي والتي فاقت 
4,3 مليار درهم، تضاف إلى ذلك االستثمارات املرصدة لبرامج الكهربة 
القروية والتي باملناسبة وصلت نسبة الربط بها إلى %99 ببالدنا وهو رقم 
جد مهم؛ برامج تزويد باملاء الصالح للشرب والتي وصلت نسبة الربط 
بها وطنيا يعني حضريا والعالم القروي، حضريا طبعا %100 ولكن 
والتي  القروي  بالعالم  واملسالك  الطرق  برامج  تعزيز  %94,5؛  وطنيا 
وصلت نسبة الربط بها %78. هذا فضال عن رفع املخصصات املالية 
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لصندوق تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية من 500 مليون درهم 
سنة 2011 إلى 1,3 مليار درهم سنة 2015.

وقد مكنت هذه املجهودات من تحقيق نتائج مهمة، وتمكنت بالدنا 
من بلوغ أغلب أهداف األلفية للتنمية، لكن وكما أكد على ذلك جاللة 
امللك حفظه هللا في خطاب العرش، حيث قال حفظه هللا:« أن كل ما تم 
إنجازه على أهميته يبقى غير كاف لبالدنا ما دامت هناك فئة تعاني من 
ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة رغم كل الجهود املبذولة«.

الوسائل  كافة  تسخير  على  عازمة  الحكومة  املنطلق،  هذا  ومن 
لتفعيل املخطط املندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه املناطق 
والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خالل 
الفترة 2016-2022 ستوجه لتمويل حوالي 20.800 مشروع، تستهدف 

أكثر من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.

املعنية، وبتنسيق  الوزارية  بكافة قطاعاتها  الحكومة  وقد أعدت 
استراتيجية  املحلي،  املستوى  على  والفاعلين،  الشركاء  مختلف  مع 
متكاملة، ترتكز على التقائية واندماج البرامج املوجهة للعالم القروي 
واملناطق الجبلية واملناطق البعيدة والنائية، باالستناد إلى التراكمات 
وباقي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في  املحققة  واإلنجازات 

البرامج واالستراتيجيات القطاعية.

وستعمل الحكومة على اعتماد مخططات عمل مندمجة لكل جهة، 
حسب خصوصياتها ومواردها وصعوبات التنمية التي تواجهها، وفق 
الوزارية  القطاعات  مختلف  بين  تعاقدي  إطار  وفي  تشاركية  مقاربة 
واملؤسسات املعنية والفاعلين الترابيين وعلى رأسهم املؤسسات الجهوية 
طبعا ومؤسسة الجهة. ومن املؤكد أن هذا البرنامج الكبير سيمكننا من 
فك العزلة، وتخفيف معاناة سكان الدواوير في قمم األطلس والريف 

واملناطق الصعبة والنائية.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لقد آثرت في نهاية تدخلي أن أتطرق ملسألة املديونية حتى أزيل بعض 
اللبس الذي يحيط بهذا املوضوع، وأبسط أيضا بعض املفاهيم. كما 
أكدت على ذلك أكثر من مرة، املديونية مرتبطة أساسا بعجز امليزانية، 
باش  العجز  هداك  ألن  املديونية  من  كيكبر  اللي  هو  امليزانية  عجز 
كنمولوه؟ كنمولوه باملديونية، بالتمويل عبر الدين. ونحن مع االستدانة 
املنتجة املوفرة لفرص الشغل واملوجهة لالستثمار وليس لالستهالك، 
طبعا وأسسنا لذلك كقاعدة في إطار القانون التنظيمي لقانون املالية 
الذي يحرم مستقبال أن يتم االستدانة من أجل توجيهها لالستهالك. 
ارتفاع عجز امليزانية ابتداء من 2009 ليبلغ مستوى قيا�ضي سنة 2012 
أكثر من 7,3 % كان كنتيجة حتمية للسياسة التوسعية اإلرادية لبالدنا 

في مواجهة األزمة، وبالتالي فمن الطبيعي أن ترتفع املديونية.

لكن وكنتيجة للمجهودات التي قامت بها الحكومة لتقليص عجز 
امليزانية، فقد تقلصت الوتيرة السنوية الرتفاع معدل مديونية الخزينة 
إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014، مقابل معدل 
ارتفاع بلغ 3,8 نقطة ما بين 2009 و2013. ومن املنتظر، وأؤكدها كما 
أكدتها في اللجنة، وخالفا ملا جاء في بعض التدخالت، أن امليزانية سوف 
تحصر هذه السنة إن شاء هللا في حدود أقل من 64 % إلى آخر السنة من 
مديونية الخزينة، في أقل )أنا نجي للمديونيات األخرى، أقل من 64 % 
من الناتج الداخلي الخام( وأنه إن شاء هللا ابتداء من السنة املقبلة، مع 
املجهود املتواصل من أجل تقليص عجز امليزانية، سوف تعرف مديونية 

الخزينة منحى تنازلي ابتداء من السنة املقبلة.

أما ما أثير بخصوص االرتفاع الكبير لتحمالت فوائد الدين، طبعا 
هاذ فوائد الدين ارتفعت في الفترة املاضية ألنها نتيجة حتمية الرتفاع 
حجم الدين، ألن الدين دابا اللي كنخلصو ما�ضي هو فقط دين هاذ 
فارتفعت  السابقة،  للحكومات  طبعا  دين  طبيعي  وهذا  الحكومة، 

تحمالت فوائد الدين.

األساسية  األهداف  بين  من  أن  التذكير  يجب  أخرى،  جهة  ومن 
املتوخاة من استراتيجية تدبير الدين العمومي هناك من جهة، وهذا 
جاء في التقرير السنوي حول املديونية الذي يصاحب الوثائق املتعلقة 
بمشروع قانون املالية، أن تدبير الدين العمومي هناك تخفيف على 
املديين املتوسط والبعيد من تكلفة الدين، هذا اتجاه، ولكن أيضا الحد 
من املخاطر املالية املرتبطة به، هذا اتجاه آخر. وبعض املرات كيكون 
هذين االتجاهين متناقضين، خاصنا تكون عندنا واحد املديونية على 
املديين املتوسط والبعيد، يعني كبيرة باش يكون هناك ائتمان أو أمان 
بالنسبة لتدبير الدين، ولكن كل ما خذيتي الدين على املدى املتوسط 
التكلفة ديالو عادي. ولكن في نفس الوقت، خاصنا  والبعيد كترتفع 
نقلصو من التكاليف ديال الدين كلها، إذن هي أمور متناقضة، ولكن 
نستطيع في إطار معادلة نقوم بها في إطار تدبير سياسة املديونية، أن 

نعرف من هو األفضل يعني نقطة االلتقاء لهذين التوجهين.

فبهدف تقليص خطر إعادة التمويل السيما في السوق الداخلي، 
 la maturité فقد تم الرفع من املدة الزمنية املتبقية للدين الداخلي
moyenne ديال االسترداد، هاذ la maturité moyenne كانت في 4 
سنوات و5 أشهر وهادي حصة ضعيفة، عالش؟ يعني أننا كنا نستدين 
بالنسبة للمدى القصير جدا، وملا نستدين كثيرا باملدى القصير جدا، 
نعرض املديونية للخطر ألن الظرفية على املدى القصير يمكن أن تتغير 
 la maturité وتشكل خطرا أو مخاطر على املديونية. تم توسيع هاذ
moyenne أو هاذ املدة الزمنية املتبقية للدين الداخلي من 4 سنوات 

و5 أشهر سنة 2013 إلى 6 سنوات حاليا وهو املعدل املستهدف.

كما أن اللجوء إلى عمليات مقايضة أسعار فائدة متغيرة بأخرى 
ثابتة لبعض القروض، في إطار تقليص مخاطر أسعار الفائدة أدى أيضا 
 taux variable إلى ارتفاع تكلفتها، ألن في الدين هناك فوائد متغيرة
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et.taux.fixe، خاص يكون أيضا واحد النوع من التدبير لهاذ النوعين 
املخاطر  كتقلل من   taux. fixe ما مشيتي ل  كل  ولكن  الفائدة،  من 
املستقبلية، ولكن كترفع من تكلفة الدين، ألن اآلن هناك انخفاض فيما 
يتعلق بالنسب ديال الدين أو تكاليف الدين ال في السوق الوطني وال في 

السوق الخارجي أيضا.

اتخذتها  التي  األخرى  التدابير  لوال  أنه  إلى  اإلشارة  تجب  باملقابل، 
الخزينة، لكان ارتفاع معدل الدين أكثر حدة، ومن أهم هذه التدابير:

-  تطور وعصرنة سوق مزادات الخزينة والرفع من سيولة السوق 
 le الثانوية للدين، مما مكن من تقليص تكلفة املتوسطة للدين داك
taux d’intérêt moyen ديال الدين العمومي من %5,5 سنة 2007 إلى 

%4,3 سنة 2014.

دين  أو  ببالدنا  العمومي  الدين  تكلفة  معدل  هاذ  فإن  ولإلشارة، 
الخزينة ببالدنا، راه ليست مرتفعة مقارنة طبعا مع بلدان أخرى؛

 -  ثانيا: التدبير النشيط للدين الداخلي والخارجي الذي مكن من 
تحسين بنية الدين، حيث أن هذه البنية السليمة مكنت من التحكم في 

الكلفة واملخاطر واالقتراب من املحفظة املرجعية املستهدفة؛

-  ثالثا: العمل على تحسين املؤشرات املاكرو-اقتصادية، ال�ضيء 
الذي ساهم في التطور اإليجابي للتصنيف االئتماني، وبالتالي مكن من 
تخفيض أسعار إصدارات الخزينة في السوق العاملية ،كما يبرز ذلك 
أنه في السنة املاضية لجأنا للسوق الخارجي  وتتذكرون ذلك جيدا، 
وبسندات دولية وخذينا مليار أورو بمعدل للدين يصل إلى %3,5 مقابل 

أكثر من %5,37 إلصدارات سنة 2007.

تتعلق النقطة األخيرة والهامة، والتي أود التطرق إليها بخصوص 
مسألة املديونية بإشكالية أسهبنا في شرحها فيما م�ضى، ونظرا إللحاح 
السيدات والسادة النواب، سوف أعيد طرحها، تتعلق باملفاهيم ديال 

املديونية ألن هناك عدة مفاهيم.

مديونية  هو  واملالية  اإلقتصاد  وزارة  كتنشرهم  اللي  املفهومين 
 la dette واملديونية الخارجية العمومية la dette du trésor الخزينة
وزارة  كتنشرهم  اللي  املؤشرين  هما  هادو   ،publique extérieure
اإلقتصاد واملالية، طبعا باحترام لالتفاقيات الدولية في هذا اإلطار، 
 la.norme. spéciale. du.diffusion.des.données وخصوصا هاديك

يعني كل البلدان تتنشر هاذ املفهومين.

طبعا املديونية ديال الخزينة واملديونية الخارجية العمومية عندهم 
يعني كيف كيتحسبو؟ مديونية الخزينة باينة، فيها االقتراضات التي 
تقوم بها خزينة الدولة واللي وصالت في 2014 هاذ املديونية إلى 586 
مليار درهم أي ما يعادل 63,4 % من الناتج الداخلي الخام. متكونة هاذ 
مديونية الخزينة من املديونية الخارجية اللي فيها 101 ديال الخزينة 
واملديونية  الخام(،  الداخلي  الناتج  من   15,2 أي  درهم  )141مليار 

الداخلي  الناتج  من   48,2 يعادل  ما  أي  درهم  مليار   445( الداخلية 
الخام(، هادي هي مديونية الخزينة، واللي هي دائما نرتكز عليها في إطار 

التواصل معكم ومع الخارج.

املفهوم الثاني هي املديونية الخارجية العمومية اللي فيها املديونية 
الخارجية للخزينة اللي هضرت عليها، واملديونية الخارجية للمؤسسات 
العمومية، كيفما كانت، والتي بلغت خالل السنة املاضية 137 مليار 
 30 أو تعادل  الخارجية تساوي  درهم، واللي املجموع ديال املديونية 
% من الناتج الداخلي الخام. املديونية الخارجية للخزينة واملديونية 
الخارجية للمؤسسات العمومية نسميها املديونية الخارجية العمومية. 
لكن مفهوم الدين هناك مفاهيم أخرى، ومن بين هاذ املفاهيم مفهوم 
 la dette des administrations أوسع يتعلق بدين اإلدارات العمومية
publique ودين القطاع العمومي la dette public، ألن إعداد بيانات 
هذا املفهومين يستوجب، حسب دليل احصائيات القطاع العمومي 
لصندوق النقد الدولي، إجراء عمليات توحيد )consolidation( والتي 
تعني إلغاء أصول وخصوم الدين بين اإلدارات لتفادي الحساب املزدوج 
للديون. منين كنهضروا على consolidation خاصنا نشوفو شنو كيسال 

اآلخر باش نحذفوه.

إذن حسب املعطيات املتوفرة، فإن حجم دين اإلدارات العمومية 
املوحد la dette des administrations publique consolide اللي هي 
مكونة من دين الخزينة الداخلي والخارجي، دين املؤسسات العمومية 
ذات الطابع اإلداري، دين الجماعات املحلية، ناقص سندات الخزينة 
الدين  بلغ هذا  التقاعد، قد  الثاني وصناديق  لدى صندوق الحسن 
ديال اإلدارات العمومية املوحد سنة 2014: 453 مليار درهم أي ما 
يعادل 49,1 من الناتج الداخلي الخام؛ دين القطاع العمومي املوحد 
أو dette public la consolide اللي هو دين اإلدارات العمومية املوحد 
اللي هضرت عليه دابا، ودين املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري 
بحال )ONE بحال ONDA( فقد بلغ في نهاية 2014 حوالي 610 مليار 
درهم أي ما يعادل 66 % من الناتج الداخلي الخام، وهذان الرقمان 
هما أقل بكثير مما جاء في بعض التدخالت للسيدات والسادة النواب 

املحترمين.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

وسياق  مضطربة  ظرفية  ظل  في  الحكومة،  منجزات  كانت  تلكم 
سيا�ضي خاص، وفقا للرهانات التي حددتها، سواء على مستوى استعادة 
توازنات املاكرو-اقتصادية أو تجديد نموذج النمو أو الدفع باإلصالحات 
قانون  فمشروع  واملجالية.  اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  أو  الهيكلية 
مشروع  هو  املنجزات،  هذه  لتثبيت  مشروع  هو   2016 سنة  مالية 
إرادي، مشروع  هو مشروع  املالية  قانون  بامتياز، مشروع  إصالحي 
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إرادي في مبالغ االستثمارات العمومية، مشروع إرادي في اإلجراءات التي 
اتخذها لفائدة املقاولة ولفائدة املواطنين، هو مشروع متكامل ومندمج 
وطموح، وهو مشروع للتنزيل الفعلي لإلصالحات الكبرى املهيكلة وعلى 
رأسها تفعيل الجهوية املتقدمة وجعل نموذج النمو التنموي لألقاليم 
مشروع  وهو  املندمجة،  الجهوية  التنمية  لتحقيق  قاطرة  الجنوبية 
اجتماعي يعطي األولوية لتفعيل اإلرادة امللكية السامية ملحاربة الفقر 
والهشاشة في املناطق النائية والبعيدة والتقليص من الفوارق املجالية 
واإلرادة  العزيمة  بنفس  العمل  ملواصلة  مشروع  وهو  واالجتماعية، 
والجرأة من أجل بلوغ ما نصبو إليه جميعا من تقدم في تحقيق سبل 

العيش الكريم للمواطنين في جهات املغرب ومناطقه.

)إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، مما أخذ منكم ويغفر 
لكم(،) وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون( صدق هللا 

العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على الجزء األول من مشروع قانون 
املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

الجزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

من املادة 1 إلى املادة 36

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

من املادة 37 إلى املادة 53

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن املوارد وتكاليف الدولة

من املادة 54 إلى املادة 57

مع اإلشارة أن املادة 54 تتعلق بالجدول )أ(.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نين،

حض2لتخلةسةدةخلةوزرلء،

بالتي  ياك،  الحضور  التصويت نسجلو  في عملية  نشرع  أن  قبل 
تشتغل اآللة بعدا، باقي ديالي ما خداماش، املرجو من السيدات والسادة 

النواب شوية الهدوء باش تعاونونا في تسجيل الحضور.

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نين،

السيدات والسادة النواب اللي ما كيتوفروش على البطاقة: األخت 
ميلودة حازب، ال�ضي محمد اشرورو، ال�ضي محمد يتيم، ال�ضي سعيد 
خيرون، سعادة أبو سيف، أمينة زنيبر، ال�ضي عبد السالم بالجي، عبد 
هللا صغيري، �ضي عمر الفا�ضي، �ضي محمد أمكراز، ال�ضي عبد اللطيف 
بن يعقوب، ال�ضي محمد الزويتن، �ضي محمد لشكر، سعد حازم، �ضي 
البهجة،  الفياللي، حاميد  ال�ضي جواد غريب، حسن  حسن بوهريز، 
سميرة القاسمي، ادريس بوطاهر، بوعزة الركبي، ال�ضي محمد العربي 

أحنين، ال�ضي محمد العسل، ال�ضي عبد العزيز العبودي.

إذن تنضاف الئحة األسماء التي تليت على الئحة أسماء األخوات 
واإلخوان اللي وقعوا بالبطاقة.

التصويت، أرجو من السيدات  تبتدئ عملية  إذن على بركة هللا 
والسادة النواب، األخت حكيمة فصلي.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

نشرع اآلن في التصويت على مواد الجزء األول:

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

من املادة 1 إلى املادة 36

واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد   1 املادة 
واالتحاد الدستوري، التعديل رقم 1، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل 

تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف2جي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

أوردنا تعديال يخص املادة األولى، مفاد التعديل أنه إذا كان يؤذن 
للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى، التعديل املقترح 
استقيناه  التعديل  وتبرير  بالبرملان«،  املالية  لجنتي  مع  »بتشاور  هو 
من الفصل 70 من الدستور الذي ينص على أن البرملان يصوت على 
القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، وفي هذا 

اإلطار اقترحنا أن يكون التشاور مع البرملان، مع لجنتي املالية بالبرملان.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، السيد الوزير.
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لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لةسيدةخلةمةئبلخلملحت4نل،

فيما يتعلق بهذا التعديل، بطبيعة الحال الحكومة تقوم بالتعبئة 
ديال املوارد املالية عبر اللجوء إلى الدين الخارجي والدين الداخلي، في 
إطار اإلذن الذي يخوله البرملان. إذن هناك إذن برملاني، اللي كيبقى من 
بعد هو التدبير اليومي لعملية االستدانة واللجوء اليومي إلى الصندوق 
الداخلي. وأقول اللجوء على األقل مرة أو مرتين كل أسبوع، وبالتالي هذه 
العملية هي عملية تنظيمية، عملية تدبيرية، وال يمكن بأي حال من 
األحوال، من الناحية الواقعية، أن يستشار مع البرملان مرة أو مرتين كل 
أسبوع، ألن هناك مصالح ديال الدولة، هناك مستحقات ديال األجور، 

ديال املقاوالت، وبالتالي هذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

شكر السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ الكلمة 
ألحد مؤيدي هذا التعديل؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف2جي:

دور  تعزيز  إطار  وفي  التشاركية،  املقاربة  إطار  في  الوزير،  السيد 

البرملان، ألنه دأبنا على مصادرة الحكومة لحق البرملانيين في التشريع، 

وإذا كذلك جردنا البرملان من حقه في املراقبة املالية للحكومة، فذلك 

تقزيم لدور البرملان، لذلك نصر على التعديل املذكور السيد الوزير.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 162

املمتنعون:43

املادة 1 ورد بشأنها كذلك 3 تعديالت من الفريق االشتراكي )التعديل 
رقم 1 و2 و3( شكون ؟ ال�ضي محمد اليمالحي؟ غير الحضور، هذا كيقول 

بأنه يسجل ال�ضي محمد اليمالحي حاضرا. الكلمة ألحد مقدمي هذه 

التعديالت، السيد النائب واش غتقدمهوم دفعة واحدة وال غتقدمهم 

كل واحد على حدة؟ دفعة واحدة، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

بسمخلةلـهخلة2حمنخلة2حيم.

شك2خلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

اإلخوان  ديال  تقريبا  كيفما  جاء  التعديل  هاذ  الحال  بطبيعة 
التعديل اللي سبقنا، حنا دائما كنقولوا بأن الحكومة ملي تجي تدير 
إصدار االقتراضات، البد أنها تشاور مع اللجن البرملانية املعنية، تفعيال 
للفصل 77 ما�ضي أنه املشكل ديال التدبير اليومي هو اللي غيجعلنا 
باش نتشاوروا مع اللجن، على األقل كنعتقد على أن كاينة هناك طرق 
اليوم الحمد هلل عندنا بزاف ديال إمكانيات التواصل، وما�ضي املسألة 
ديال عملية تنظيمية تقت�ضي من كل سيمانة وال 3 أيام إلى آخره، هذي 
قروض اللي خاص البرملانيين يكونوا يعرفوها ويقوموا بالدور ديالهم 

التشريعي والرقابي على الحكومة، وشكرا.

التعديل الثاني: هو التعديل هو األصلي التعديل رقم 2 )املادة 1 
مشروع قانون املالية لسنة 2016( »كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة 
املنصوص عليها..« وهذا  الغدر  باعتبارهم مرتكبين لجريمة  للمتابعة 
هو األصل ديال النص »..عليها وعلى عقوبتها..« حنا زدنا »...عليها وعلى 
عقوبتها في الفصل 243 من القانون الجنائي« الفريق االشتراكي نصص 
في  عليها  املنصوص  الفساد  آلية مكافحة  تعزيز  املادة ألنه  على هذه 

القانون الجنائي، وكذلك تحديد النص القانوني الواجب التطبيق.

3 سنوات باش  فيما يخص التعديل الثالث، هاذ القضية ديال 
 3 هاذ  ديال  الحذف  أودي  قلنا  حنا  االستيراد،  دعوى  إقامة  نديرو 
إقامة  فيما يخص  التقادم  آجال  توحيد  يكون مسألة  باش  سنوات 

الدعاوي واالسترداد، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على التعديالت 
الثالث.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةمةئبخلملحت4م،

أصر  البرملانية،  اللجان  مع  باتفاق  األول،  بالتعديل  يتعلق  فيما 
على أن األمر هو تنظيمي وتدبيري ويحتاج للسرعة الالزمة من أجل 
تعبئة املوارد العمومية. أما فيما يتعلق بحق البرملان في املراقبة وتقييم 
السياسات العمومية، فكاين آليات وبطبيعة الحال هناك تقرير للدين 
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العمومي ترفقه الحكومة دائما بمشاريع قوانين املالية، وبالتالي املراقبة 
هذه  العمومي  للدين  اليومي  التدبير  ديال  الجانب  ولكن  مضمونة، 

مسألة ينبغي أن تكون فيها السرعة والفعالية الالزمة.

فيما يتعلق بالتعديل الثاني، بإضافة التنصيص على الفصل 243 
من القانون الجنائي، بطبيعة الحال جريمة الغدر وعقوبتها تحيل على 
للتنصيص على هذا األمر داخل  وبالتالي ال حاجة  الجنائي،  القانون 
بأن  االنطباع  يعطي  املقترح  التعديل  الحال  وبطبيعة  املالية،  قانون 
هناك تقليص من العقوبات، في حين أن العقوبات هي منصوص عليها 

كما قلت في القانون الجنائي املغربي.

املسألة الثالثة، التعديل الثالث الذي يأتي بتعليل توحيد أجالت 
ليس  القانون،  في  متعددة  آجال  هناك  التقادم  أجالت  أوال  التقادم 
هناك أجل موحد للتقادم. ثانيا، هاذ اآلجال ديال 3 سنوات فيما يتعلق 
بتقادم دعوى االسترداد هو منسجم مع اإلحالة على قانون املحاسبة 
العمومية، هنا نتحدث عن املحاسبة العمومية وال نتحدث على قوانين 

أخرى، ولهذه االعتبارات فهذه التعديالت غير مقبولة.

لةسيدخلة2ئيس:

هاته  مؤيدي  أحد،  ال  التعديالت؟  هاته  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديالت.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شكرا، واش ما يخبروش حتى البرملان، خاص يتخبر. السيد الوزير 
هو أنه املهم حنا التعديل ديال جاء هو أن ضرورة إخبار اللجان البرملانية، 
فيما يخص املسألة ديال الفصل 243 من القانون الجنائي كنعتقد على 
أنه وجب تضمينه، ألنه باش يكون فيه وضوح ويكون معروف بالضبط 
النص شنو هو. والتعديل الثالث هو ألن هاديك املسألة ديال الدعوة 
االستردادية ناتجة عن دعوة عمومية بشأن ارتكاب فعل الغدر، وهي 
بذلك تعتبر دعوة مدنية تابعة ذات طبيعة تقصيرية تسري عليها آجال 
التقادم املنصوص عليها في الفصل 106 من قانون االلتزامات والعقود، 

شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت.

املوافقون: 43

املعارضون: 162

املمتنعون: 33

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 162

املمتنعون: 33

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 162

املمتنعون: 33

أعرض املادة األولى للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 162

املعارضون: 33

املمتنعون: 43

املادة 2 ورد بشأنها تعديالن من فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد 
دفعة  التعديلين، غتقدمهم  الكلمة ألحد مقدمي هذين  الدستوري، 
واحدة السيدة النائبة وال كل واحدة على حدة ؟ كل واحد على حدة، 

تفضل.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف2جي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

في نفس السياق السيد الوزير، عندنا تعديل يتعلق باملادة 2 ومفاده 
أنه، فيما يخص تغيير األسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية أو 
تحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة على ضريبة 
املالية  لجني  استشارة  يقت�ضي  تعديال  اقترحنا  الداخلي،  االستهالك 
بالبرملان، ملاذا هاذ التعديل؟ حتى يتمكن البرملان من مراقبة الحكومة 

في املجال املالي، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

هذا التعديل غير مقبول لالعتبارات التي بسطتها سابقا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ؟ مؤيد التعديل، تفضل السيدة 
النائبة.
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لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف2جي:

السيد الوزير املحترم، أظن أنه التعديالت املقدمة من فرق املعارضة 
بالنسبة  ينبغي أن تحظى ببعض االهتمام، ملاذا السيد الوزير؟ ألن 
باالقتراضات  يتعلق  األمر  كان  األولى  املادة  هم  الذي  األول  للتعديل 
بتغيير األسعار ووقف استيراد الرسم  املادة فتتعلق  أما هذه  كأداة، 
االستهالك  تهم  التي  البضائع  على  املطبقة  املقادير  وتحديد  الجمركي 
الداخلي، أي تهم االستهالك الداخلي للمواطن. لذلك فرضنا وفي إطار 
املقاربة التشاركية وفي إطار تعزيز سلطة البرملان في الرقابة وفي تقييم 
السياسات العمومية، اقترحنا أن تكون هذه اإلجراءات خاضعة لرقابة 

البرملان في املجال املالي، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 33

املعارضون : 163

املمتنعون : 43

التعديل الثاني السيدة النائبة، السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلاحجوجيخ:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، التعديل الثاني املتعلق باملادة الثانية التي تنص على 
أن املراسيم يجب أن تحال على البرملان للمصادقة عليها في أقرب قانون 
املالية في النص األصلي، التعديل يرمي إلى عرض املراسيم على البرملان 
للمصادقة عليها في أقرب دورة برملانية. الهدف من هاذ التعديل هو 
إعطاء مدلول حقيقي ملراقبة البرملان للعمل الحكومي في املجال املالي، 

شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد النائب املحترم، بطبيعة الحال هذه املادة مطابقة ومنسجمة 
مع الفصل 70 من الدستور الذي ينص على أن قانون اإلذن هو الذي 
يحدد تاريخ إحالة املراسيم التي اتخذتها الحكومة للمصادقة، وقانون 
املالية يحدد، باعتبار أن السنة املالية هي سنة كاملة، يحدد إحالة هذه 

املراسيم على قانون املالية املقبل، ولذلك فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ؟ ال أحد، مؤيدي هذا التعديل.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلاحجوجيخ:

السيد الوزير، احنا الهدف من إحالة هاذ املرسوم في أقرب دورة 
برملانية، معناه أن اإلذن يبقى معلقا فقط فيما يتعلق بالفترتين بين 
الدورتين، لذلك ما عرفتش أنه ما العيب األصل هو اإلباحة، واش 
نتسناو حتى يقرب يعني القانون املالي عاد آنذاك تعرض املراسيم ؟ 
أعتقد أنه إذا كنا نود التسريع كما تتقولو، أنا هذا في نظرنا هذا يرمي 
إلى التعطيل، وعاد نجيو واش باغيين املصادقة سريعة ؟ لست أدري، 

شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 33

املعارضون : 163

املمتنعون : 43

املادة 42 ورد بشأنها تعديالن من الفريق االشتراكي تعديل رقم 4 
و 5 الكلمة للفريق االشتراكي، غتقدم التعديلين دفعة واحدة السيد 

النائب؟ تفضل.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بالنسبة للتعديل األول يروم إلى تغيير الفصل املحال عليه بالنسبة 
للعنصر األول من املادة 2 وجعله هو الفصل 81 من الدستور بدال من 

الفصل 70.

التعديل الثاني، في العنصر الثاني من املادة الثانية، يتعلق األمر 
ببدل اإلحالة ديال املراسيم املشار إليها في أقرب قانون للمالية أن يحال 
خالل الدورة العادية املوالية للمرسومين. وتعليلنا في ذلك، أوال فيما 
يتعلق بالفصل 81 من الدستور، فهو ينص على املصادقة على مراسيم 
القوانين من طرف البرملان خالل الدورة العادية املوالية، وكذلك هو 
بين  ما  الفاصلة  الفترة  خالل  إصدار،  إمكانية  للحكومة  يتيح  الذي 
الدورات، مراسيم قانون باتفاق مع اللجن التي يعنيها األمر في مجل�ضي 

البرملان، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، األمر يتعلق بتعزيز الدور الرقابي للبرملان من خالل 
هاته اللجن، وكذا تفعيل الفقرة األولى من الفصل 77 من الدستور 
الذي ينص على أنه يسهر البرملان والحكومة على الحفاظ على توازن 

مالية الدولة، وشكرا.
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لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة إلى السيد الوزير، الحكومة.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس؛

هاذ املادة من قانون املالية تؤخذ في إطار الفصل 70 من الدستور 
لالعتبارات التالية:

الفصل 70 يعطي للحكومة اإلمكانية التخاذ مثل هذه املراسيم اللي 
هي مرة أخرى استثنائية، هاذ السنة 2015 خذات الحكومة 2 ديال 
املراسيم متعلقة بالقمح من أجل تدبير الحماية ديال املنتوج الوطني من 
جهة وضمان التزويد ديال السوق. إذن الفصل 70 من الدستور تيعطي 
اإلمكانية خالل سنة كاملة، باش الحكومة تتعامل مع السوق الداخلي 
والخارجي. الفصل 81 تيتكلم على تدبير الفترة بين الدورات، يعني هاذ 
الفترة بين الدورات إال كان �ضي مشكل في السوق خاصو يحدث في الفترة 
بين الدورات، وخارج الدورات شنو غادي يوقع ؟ إذن الفصل 70 هو 
الفصل السليم من حيث اإلذن للبرملان، ولذلك اإلحالة على الفصل 70 
هي اإلحالة السليمة، ولهذه االعتبارات التعديل األول والتعديل الثاني 

غير مقبولين.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذين التعديلين، كاين �ضي واحد كيعارض ؟ 
ما كاينش. مؤيدين ؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيزخ:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هي املادة 81 مادة صريحة، هو املطلوب خارج الدورة على األقل أن 
يتم اإلخبار، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون : 43

املعارضون : 163

املمتنعون : 33

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 43

املعارضون : 163

املمتنعون : 33

املادة 2 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون : 163

املعارضون : 33

املمتنعون : 44

واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  تعديالت   7 بشأنها  ورد   3 املادة 
واالتحاد الدستوري، التعديل رقم 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 الكلمة ألحد 
مقدمي هذه التعديالت، السيد النائب غتقدمهم دفعة واحد وال واحد 

بواحد ؟ واحد بواحد سبعة، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

تعديل بخصوص الفصل 45 مكرر مرتين هو يروم إلى املدة اللي 
خاصو يتسناها املستورد أو أي شخص آخر باش يتوصل باملعلومات 
من إدارة الجمارك، النص األصلي كان فيه فيما سبق شهر )30 يوم( 

الحكومة رداتو 150 يوم، احنا التعديل ديالنا تيقول شهرين.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

هاذ التعديل غير مقبول، باعتبار أن 150 يوم املدة املقترحة هي 

املدة املعقولة، باعتبار كثرة املتعاملين في التجارة الخارجية حوالي 28 

ألف متعامل، باإلضافة إلى أن البضائع التي يمكن أن تستفيد من هذا 

اإلجراء تتعدى 17 ألف سطر تعريفي، ولذلك فاملدة املعقولة هي مدة 

150 يوما.

لةسيدخلة2ئيسخ:

التعديل ؟ تفضل  التعديل ؟ مؤيدي  الكلمة ألحد معار�ضي هذا 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلرخ:

املناسبة  اإلمكانيات  عندها  الجمارك  التعطل،  هذا  أستغرب  أنا 

واحنا الحمد هلل عندنا اإلمكانيات املعلوماتية اللي يمكن لنا نعطيو 

الجواب في ظرف أسبوع ما�ضي قضية نتسناو 5 شهور، أنا تنشك في 

النية ديال هاذ التعطل 5 شهور كثيرة بزاف.
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لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 163

املمتنعون: 44

44 ألن كاين 3 ديال اإلخوان اللي التحقوا بالقاعة ما عندهمش 
البطاقة باش يتسجلو في الحضور، ال�ضي خليل الصديقي عن الحركة 
الشعبية، ال�ضي املسعودي عن البيجيدي، ال�ضي عادل تشيكيطو عن 

حزب االستقالل. التعديل الثاني، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلرخ:

بعد  املفصل  التصريح  يقبل  »ال   66 الفصل  في  الثاني  التعديل 
انصرام أجل يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية، ماعدا االستثناءات 
املنصوص عليها بنفس القرار«. التعديل ديالنا تيقول »ال يقبل التصريح 
 le املفصل بعد انصرام أجل 90 يوم«، ألنه في قرار وزير املالية تيقول
maximum 45 يوم، بمعنى بعد 45 يوم املستورد ما بقاش عندو الحق 
يدير تصريح مفصل، بمعنى أن هذيك البضاعة ما بقاتش ديالو، وهذا 
هضم لحقوق املستوردين. ولكن كحل وسط، كنطلبوا بأنها تكون 90 

يوما، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هو هاذ املدة كانت في األصل 90 يوم، وتم تقليصها تدريجيا إلى 60 
ثم 45 يوم تماشيا مع ما هو معمول به دوليا، ألن الفعالية ديال اإلدارة 
الجمركية تحتسب كذلك بهذا املعيار، وبطبيعة الحال املجال ديال 
الجمارك هو مجال للتعشير وليس مجاال للخزن، ولهذه االعتبارات فهذا 

التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلرخ:

للتخزين، حتى  كما قلت سابقا فاملوانئ ماهيا�ضي صراحة مكان 
للتعرفة  نظرا  للتخزين  أمكنة  ما�ضي  بأنها  تيعرفوا  راه  املستوردين 
الغالية، فأنا تنظن بأنكم تتساهموا بصفة مباشرة وغير مباشرة في 

خسارة واحد العدد كبير من املستوردين، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 33

املعارضون : 163

املمتنعون : 44

التعديل الثالث، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

منين  هو  السابقين،  بالتعديلين  عالقة  عندو  الثالث  التعديل 
 un التصدير  إعادة  لها  يدير  تيبغي  املستورد  يوم،   45 ديك  تتدوز 
transbordement ولكن تيتفاجأ بإدارة الجمارك كتقول ليه بما أنه 
دازت 45 يوم إذن ما عندكش الحق، ففسرو لنا السيد الوزير، كيف 
يعقل هاذ املستورد البضاعة ديالو قدام عينيه، ولكن ما بقاتش ديالو.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بعد رفع اليد تصبح البضاعة رهن إشارة صاحبها فليصدرها أو 
يبيعها في السوق الداخلي، ولهذه االعتبارات فالتعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون : 33

املعارضون : 163

املمتنعون : 45

التعديل الرابع، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

الفصل 104، »تبقى هذه األشياء والبضائع تحت مسؤولية املالكين 
وال يمكن أن يترتب عن سرقتها أو تلفها أو فسادها، ماعدا في حالة خطأ 
صادر عن إدارة أو إهمال من طرف أعوانها«، أنا صراحة ما بغاش يتفهم 
لي هاذ الفصل هذا، كيف يعقل البضاعة كاينة في مكاتب الجمارك أو 
في املوانئ وتتشد عليها الجمارك الرسوم الجمركية، مصاريف الخزن إلى 
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غير ذلك، وإال جاب هللا خاص فيها �ضي حاجة، فسدت أو ال تسرقات، 
تتقول ليا الجمارك أنا باهلل وبالشرع، ما تتسال لينا والو. احنا التعديل 
ديالنا تيقول »تتحمل اإلدارة املسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن 
سرقة أو ضياع أو تلف أو فساد هذه األشياء أو البضائع« ألنها تحت 

املسؤولية ديالها.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

ويقر  واضح،  الجمارك  مدونة  من   232 الفصل  الرئيس،  السيد 
بمسؤولية اإلدارة في حالة، إدارة الجمارك بطبيعة الحال، في حالة ثبوت 
خطئها أو إهمال متعمد من طرف أحد أعوانها. بطبيعة الحال، التعديل 
يريد أن يحمل اإلدارة ديال الجمارك كامل املسؤولية، في الوقت اللي 
هو امليناء هو مجال ديال التدخل ديال مجموعة من املتدخلين، من 
الخواص إلى اإلدارات، مجموعة من املتدخلين، عدد كبير من املتدخلين. 
وبالتالي، اإلدارة الجمركية مسؤولة في حدود مسؤوليتها والباقي ينبغي 
أن يكون مسؤوال في حدود مسؤوليته، ولهذه االعتبارات فالتعديل غير 

مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

السيد الوزير، نحن ما تنتكلموش فقط على امليناء، ولكن تنتكلمو 
إيال بغينا  اللي تخضع ملسؤولية الجمارك، وحتى  عن جميع األماكن 
كاين  الحكومة،  فامليناء حتى هو يخضع لسلطة  امليناء،  نتكلمو على 
وزارة التجهيز، وزارة الداخلية، وزارة املالية في شخص إدارة الجمارك. 
عالش بالضبط خاص هاذ املستورد هو اللي خاصو يتحمل املسؤولية؟ 
تخلصو منو ياك، تخلصو منو الجمارك، تخلصو منو املصاريف األخرى 

أو إال تسرقت ليه ال، أستغرب السيد الوزير.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون : 33

املعارضون : 153

املمتنعون : 44

التعديل الخامس.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

التعديل الخامس عندو عالقة بالتعديلين األولين، »تعتبر بضائع 
تيقول:  هو  ديالنا  التعديل  احنا  الجمارك«،  إدارة  لدى  عنها  متخلى 
»البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل أجل 90 يوما من 
تاريخ وصولها« كما قلت، عندو عالقة بالتعديلين األولين، ألنه بعد 45 
يوم تتصبح هاذ البضاعة في ملكية الجمارك، بسرعة فائقة، 45 يوم 
ديال املستورد، نهار 46 ما بقاتش ديالو. إال بغيتو تهالو في الجمارك، 

أعطيوهم ميزانيات خاصة ولكن ما�ضي على ظهر املستوردين، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هذا التعديل غير مقبول لنفس االعتبارات السابقة.

لةسيدخلة2ئيسخ:

التعديل،  التعديل ؟ ال أحد، مؤيدي  الكلمة ألحد معار�ضي هذا 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

90 يوم، أذكر السيد الوزير بأنه كانت سابقا، كانت في ظل الحكومة 
السابقة، حكومة عباس الفا�ضي هللا يذكرو بخير، ما عرفتش عالش 

حتى رديتها دبا ل 45 يوم. على كل حال..

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض التعديل الخامس للتصويت:

املوافقون : 28

املعارضون : 153

املمتنعون : 43

التعديل السادس، السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

هاذ التعديل هذا هو بخصوص منين تاتسيزي الجمارك بضاعة 
معينة، يعني هذا املستورد خسرات ليه هاذ البضاعة، سيزاتها الجمارك. 
الجمركية،  للرسوم  وصلتيش  ما  مازال  حقا  ال  ليه  تتقول  الجمارك 
خاصك مازال تزيد لينا. احنا التعديل ديالنا تنحذفو فيه »عندما يكون 
محصول بيع هاذ البضائع املتخلى عنها موضوع تصريح موصل ال يغطي 
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مجموع الرسوم واملكوس املستحقة على هذه البضائع، يبقى الفرق 
الواجب أداءه على عاتق امللزم«، نحذف هاذ رقم 3 ألنه ال يعقل عاود 

نزيدو خسارة فوق خسارة للمستورد، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لديها  املحجوز  الجمارك  ديال  اإلدارة  تبيع  حينما  الحالة  هاذ 
واملحصول ال يكفي لتغطية الرسوم والضرائب املستحقة، هذه رسوم 
وضرائب مستحقة إال ما كفاش املحصول امللزم ملزم ليؤديها ولذلك 
التعديل غير  يبقى متابعا على هاذ األساس، ولهذه االعتبارات فهذا 

مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل ؟ ال أحد، مؤيدي التعديل السيد 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلرخ:

السيد الوزير، أنا ال أستطيع أن أفهم كيف يعقل أن البضاعة 
بالقيمة ديالها زائد القيمة ديال الرسوم وتطبع بأقل من قيمة الرسوم، 
احنا هنا تنشكو في العملية ديال البيع كيفاش تدارت، هذا مشكل آخر. 
الجمارك خاصها تحمل املسؤولية ديال أنها تتبيع بأقل من الرسوم 
الجمركية، ألنه في املزاد العلني عندها الحق أنها ترفض هذاك املبلغ، 
بمعنى خاصها تتحمل هي املسؤولية، ال يعقل أننا نعاود نقولو للمستورد 

ال حقا سيزينا ليك السلعة عاود زيد لينا مازال، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض التعديل السادس للتصويت:

املوافقون : 28

املعارضون : 153

املمتنعون : 43

التعديل السابع، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخأبدرلر:

الفصل 282 فيما يخص التهريب، حيازة البضائع الخاضعة ألحكام 
الفصل 181 أعاله، عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون 

املستندات املدلى بها على سبيل اإلثبات مزورة أو غير صحيحة. التعديل 
 la ديالنا هو حذف »غير تامة وغير مطابقة«، ملاذا ؟ ألنه ما كاينش ذيك
qualité عند التجار أنهم يثبتو جميع املعلومات ديال هاذيك البضاعة، 
فهاذيك la facture، واحنا هنا هاذ النقطة هاذي تستغل عن قصد أو 
عن غير قصد لدى املراقبين، سواء الناس ديال الجمارك أو ال الناس 
ديال األمن أو ال الدرك، ألنه تيقول له خاصك كيما هي ديك السلعة 
خاص نلقاها في la facture، ما يمكنش، ما�ضي بالضرورة خاصها تكون 

تامة حتى لديك الدرجة، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل غير مقبول، باعتبار أن حذف هذه املقتضيات تشجع 
على ظاهرة الغش والتهرب الجمركي، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ؟ تفضل السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنو،خرئيسخف2يقخلةعدلةلخولةتمميل:

السيد الرئيس، احنا كنشرعو، وهاذ القانون هاذ القانون هاذ املادة 
ما تغيرتش هاذي مدة، وكونا نفتحو الباب ل�ضي ناس اللي ما تيعرفوش، 
كاينة قاعدة قانونية »ال يعذر أحد بجهله للقانون«، وما يمكنش �ضي 

واحد كيصدر وما كيعرفش، هذا غير منطقي، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلحمدخأبدرلر:

أنا عالش شرت أو الفريق ديالي عالش شار لهاذ التغيير هذا ؟ هو أنه 
يستغل بصفة ما�ضي هي هديك من طرف املراقبين. أوال هو هاذ التغيير 
هذا ما عندوش عالقة بالتصدير، هو عنده عالقة بالتجارة الداخلية، 
أنت إال شريتي بضاعة من عند واحد السيد، مثال شريتي ألف كارتون، 
عندك LA FACTURE اللي عندك فيها ألف كارتون، زولتي فيها النصف، 
 LAشدوك املراقبين لقاو عندك غير النصف، تيقول لك ال حقا هاذ
FACTURE ما�ضي هي هديك، مع العلم أنها حقيقية وصحيحة، احنا 
تنهضرو على هاذ الحالة هذه، األمر ما عنده عالقة بتصدير وال �ضيء، 

شكرا.
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لةسيدخلة2ئيس:

أعرض التعديل السابع للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 150

املمتنعون: 43

املادة 3 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون : 150

املعارضون: 28

املمتنعون: 43

املادة 4: صادقت اللجنة على حذف املادة 4.

أعرض حذف املادة 4 للتصويت: إجماع.

صادقت اللجنة كذلك على حذف املادة 5 من مشروع قانون املالية: 
إجماع.

املادة 6 ورد بشأنها ست تعديالت من الفريق االشتراكي، السيد 
النائب، واش غتقدمهم دفعة واحدة ياهلل.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بخصوص هاته التعديالت تروم إلى إدخال بعض التعديالت على 
الجدول )أ( من املادة 6 في ما يخص الفصل 9. فالفصل 9 العنصر )ب( 
املكوس الداخلية على استهالك املشروبات والكحول املرتبة على أساس 
الكحول، فيما يتعلق ببيان املنتجات، بالنسبة للخمور العادية وحدة 
التحصيل 1,5 هكتلتر بمقدار 4000 درهم؛ الخمور الفوارة كذلك 1,5 
هكتلتر بمقدار 5000 درهم، وخمور أخرى كذلك 1,5 هكتلتر بمقدار 

4000 درهم. بالنسبة للكحول اإليتيل...

لةسيدخلة2ئيس:

وقفتي،  دابا  واش  شنو  للحكومة،  الكلمة  النائب،  السيد  تفض 
في  يتحدث  النائب  للسيد  استمعوا  تفضل.  النائب،  السيد  تفضل 

القضايا الروحانية..

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

واإلشكال أنني غنطول ألني قدمت التعديالت دفعة واحدة.

لةسيدخلة2ئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

فيما يتعلق ثالثا بالخمور، الخمور العادية وحدة التحصيل هي 1,5 
هكتلتر 4000 درهم؛ الخمور الفوارة كذلك 1,5 هكتولتر 5000 درهم؛ 
خمور أخرى، كذلك وحدة التحصيل 1,5 هكتلتر 4000 درهم؛ بالنسبة 
رابعا كحول اإليتيل 3 هكتلتر بالنسبة للعنصر ›أ‹، أما ›ج‹ بالنسبة للتي 
توجد على حالتها كذلك 3 هكتلتر ب 20.000 درهم والتي تحضر بها 

كذلك 3 هكتلتر ب 30 ألف درهم.

على  الداخلي  الرسم  في  الزيادة  إدخال  إلى  يروم  الثاني  التعديل 
استهالك بعض املواد في العنصر ›ط‹ املتعلق بالضرائب الداخلية على 
املصنعة  للسجائر  بالنسبة  املصنع،  التبغ  على  املفروضة  االستهالك 
من التبغ الداكن املقدار العيني 217 درهم لكل ألف سيجارة، املقدار 
القيمي لثمن البيع خارج الضريبة على القيمة املضافة وخارج املقدار 

العيني %25، املبلغ األدنى للتحصيل 270 درهم لكل ألف سيجارة.

بالنسبة للتعديل الثالث كذلك في العنصر ›ط‹ يتعلق بالسجائر 
املصنعة من تبغ آخر، واملقدار العيني 332 درهم لكل ألف سيجارة، 
املقدار القيمي لثمن البيع خارج الضريبة على القيمة املضافة وخارج 
ألف  لكل  درهم   545 للتحصيل  األدنى  واملبلغ  العيني 40%،  املقدار 

سيجارة.

التعديل املوالي في نفس العنصر ويتعلق بالسيجار الكبير والسيجار 
الصغير، املقدار العيني 500 درهم لكل ألف وحدة، املقدار القيمي لثمن 
البيع خارج الضريبة على القيمة املضافة وخارج املقدار العيني 35%، 

واملبلغ األدنى للتحصيل هو 1300 درهم لكل ألف وحدة.

آخر تعديل في هذا الشق ورد في نفس العنصر ›ط‹ ثانيا : تبغ مصنع 
آخر، بالنسبة للتبغ راه غير في املقطع 420، والتبغ الرهيف املقطع 330 
درهم لكل ألف غرام، املقدار القيمي لثمن البيع خارج الضريبة على 
القيمة املضافة وخارج املقدار العيني %25 واملبلغ األدنى للتحصيل 

450 درهم.

بالنسبة لتبغ الشيشة أو األرجيلة هو اللي 330 درهم لكل ألف غرام 
إلى آخره. بالنسبة لغيره من أنواع التبغ، 200 درهم لكل ألف غرام، 
%25 بالنسبة للمقدار القيمي لثمن البيع خارج الضريبة على القيمة 
املضافة وخارج املقدار العيني هو 280 درهم فيما يتعلق باملبلغ األدنى 

للتحصيل.

وتعليلنا في هاته التعديالت برمتها، اقتراح الزيادة في الرسم الداخلي 
على االستهالك املفروض على الخمور وعلى السجائر املصنعة من التبغ 
الداكن وعلى السجائر والسيجار الكبير والسيجار الصغير والتبغ املصنع 
اآلخر، من أجل الضخ في ميزانية الدولة مداخيل إضافية اعتبارا لكون 
هاته املواد االستهالكية تعتبر من الكماليات، هذا وتهدف هاته الزيادة 
في الرسم إلى ضخها في مؤسسة الحسن الثاني ملكافحة داء السرطان 

املحدثة بموجب ظهير 9 أكتوبر 1977.
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لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة لإلجابة على الست تعديالت، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

عبر  الحكومة  هذه   ،7 ورقم   6 رقم  بالتعديلين  يتعلق  فيما  أوال 
قوانين املالية املختلفة كانت لها زيادات مهمة في الضريبة الداخلية على 
االستهالك على هذه املواد، بحيث حسب املادة مر يعني املبلغ املطبق من 
260 درهم ل 700 درهم في حالة ديال واحد املادة، في حالة مادة أخرى 
مر من 550 درهم ل 900 درهم، وفي حالة مادة أخرى مر من 7000 
درهم إلى 15000 درهم. إذن هذه املواد، الحكومة عبر قوانينها املالية 

املختلفة، زادت في الضريبة املطبقة على هذه املواد.

وباألرقام  الزيادة  هاد  ديال  املواصلة  أن  وهو  اللي مطروح  اليوم 
تشجع من جهة التهريب، وتخفض املوارد من جهة أخرى، ولهذا ففي 
الحالة ديال املادة )التعديل رقم 6 والتعديل رقم 7( الحكومة تدفع 

بالفصل 77.

فيما يتعلق باملواد ديال التبغ، نفس ال�ضيء، هذه الحكومة عبر 
بمختلف  التبغ  على  الجبائي  الضغط  رفعت  املالية  قوانين  مختلف 
تالوينه، وهاذ الرفع ديال الضغط الجبائي جاء تماشيا مع السياسة 
ديال الحكومة، وكذلك ما هو معمول به دوليا، من أن الزيادة في الضغط 
الجبائي تحد من ظاهرة التدخين، ولكن كذلك تيوصل واحد املستوى 

من الضغط الجبائي اللي تشجع معه ظاهرة التهريب.

الحكومة بطبيعة الحال، تفاعال داخل اللجنة، قبلت مجموعة من 
التعديالت من األغلبية، بحيث اليوم الضغط الجبائي في حالة املادة 
ديال التبغ، على حساب النوع، وصل في بعض األحيان ل 90%، 90% 
الضغط الجبائي في الحالة مثال ديال على ما أذكر ما يسمى »املعسل«، 
وفي حاالت أخرى كاين %60 كاين %70 إذن مستويات جد مرتفعة من 
الضغط الجبائي، مرة أخرى من أجل الحد من ظاهرة التدخين، ولذلك 
تدفع  الحكومة   7 رقم  والتعديل   6 رقم  التعديل  إذن  التعديالت  في 

بالفصل 77، التعديالت األخرى الحكومة ال تقبلها.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هاته التعديالت ؟ ال أحد. مؤيدي التعديالت 
؟ تفضل السيد النائب

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

لةسيدخلة2ئيس،

أظن السيد الوزير ال مجال بالدفع بالفصل 77 في هاذ املسألة، ألن 

األمر ال يتعلق باختالل توازن مالية الدولة، بالعكس أنه ملا أتينا بهذا 
التعديل جينا برؤية أن يتم ضخ أموال في الخزينة، وبالتالي التوجيه 
ديالها إلى مؤسسة الحسن الثاني ملكافحة داء السرطان لعدة اعتبارات: 
االعتبار األول أنها مضرة بالصحة وخير دليل أنه التوجيه اللي وجهناها 
في معظمها، واالعتبار الثاني هي أنها من الكماليات، وإال كنا غنقلبو على 
دخول لهاته امليزانية فغنقلبو عليها من الكماليات، وليس من املواد 

األساسية اللي كيعيش بها املواطن، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، إذن أعرض التعديل الثامن للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 130

املمتعون: 28

أعرض التعديل التاسع للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 130

املمتعون: 28

التعديل العاشر للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 130

املمتعون: 28

أعرض التعديل الحادي عشر للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 130

املمتعون: 28

املادة 6: أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة:

املوافقون: 130

املعارضون: 28

املمتنعون: 43

املادة 6 فيها إجماع؟ ال كاين فيها ممتنعون ها TABLEAU عندي 
املادة 6، كاين آه.

املادة 7 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.
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لةمةئبخلةسيدخعم2خلةسنتي�سي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، في إطار النظام الجبائي التفضيلي املنصوص عليه في 
املدونة العامة للضرائب، خاصة املادة 6، »يستفيد املغاربة القاطنين 
بالخارج من امتياز في تعشير السيارات« هاذ االمتياز هذا طبعا اللي كان 
%85 وأصبح 90 % باالقتراح ديالكم، وهذا طبعا �ضيء نحبذه، إال أننا 
ارتأينا بأن أوال 60 سنة اللي كاينة في النص هي يعني وأنها كمرجع ديال 
سن التقاعد. نعلم اليوم بأنه األزمة االقتصادية الدولية والوضعية 
يعودون  كذلك  األحيان  من  كثير  في  بالخارج  القاطنين  املغاربة  ديال 
قبل هذا السن، يعني من بعد هاذ السنوات ديال السكن في الخارج. 
لهذا نقترح تعديل جزئي، اللي تيهم السن واللي كنقتارحو فيه 55 سنة، 
حفاظا أو في إطار العدالة ما بين هاذ املغاربة القاطنين بالخارج باش 
كلهم يمكن لهم يستفدوا نقترح 55 سنة، كما أننا نطالب بإعطاء نفس 
اإلمتياز للطلبة اللي تيقطنو في الخارج بعد 4 سنوات كامتياز على شاكلة 

اللي كان في السنوات السابقة، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

النائب املحترم، بطبيعة الحال هاذ اإلجراء هو في األصل  السيد 
موجه للمغاربة القاطنين بالخارج، وفيه الشرط ديال السن والشرط 
ديال السنوات ديال اإلقامة في الخارج، ولذلك تم الزيادة في النسبة 
ديال الخصم، وكذلك تم التحديد ديال السن في 60 سنة، بطبيعة 
الحال وهذا هو املنطق، املنطق ديال هاذ اإلجراء وهو مجموعة من 
املواطنين ومن املواطنات قاموا في الخارج، قدموا خدمات جليلة للوطن 
تيتعطاهم هاذ يعني هاذ املسألة من الناحية الضريبية واللي هي تكلف 
غير للتذكير، تكلف حاليا ما يزيد على 500 مليون ديال الدرهم، ولكن 
يستهلوها بالنسبة للطلبة املنطق اللي هو جاء بالنسبة للقاطنين بالخارج 
ليس هو نفس املنطق، هادو طلبة مشاو يقراو هللا ينجحهم ويرجعوا إن 

شاء هللا ساملين غانمين لبالدهم، ولهذا فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 130

املمتنعون: 28

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد   7 املادة 
واالتحاد الدستوري الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

فريق  وفي  الدستوري  الفريق  في  كذلك  تنطلبو  الرئيس،  السيد 
األصالة واملعاصرة، كذلك باش الطلبة على هاذ التخفيض هذا ديال 
90 % متاع املغاربة في املهجر باش يستفدو منو الطلبة كذلك، الكلمة 

للحكومة.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل غير مقبول لنفس اإلعتبارات التي بسطتها سابقا.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

لةسيدخلة2ئيس،

الطلبة ديالنا بالخارج تيتعتبرو سفراء ديالنا، وعندهم واحد الدور 
تيخدمو حتى في القضية الوطنية ديالنا األولى، وحتى ذوك املصاريف 
اللي تتخلص عليهم الدولة في الكليات وفي املعاهد ديالنا، ما فيها باس 
نشجعوهم وندعموهم على األقل ذاك ال�ضيء اللي كانت غتخلص عليهم 
الدولة، ما فيها باس إيال جابو واحد السيارة يستفدو من هاذ التخفيض 

حتى هما، وتنظن أن غادي يكون فيه الخير للبالد وللعباد، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 130

املمتنعون: 43

املادة 7 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، ال�ضي العبودي، التعديل رقم 12سحب؟ يسحب 

هذا التعديل.

املادة 7 أعرض هذه املادة للتصويت، كما وردت في املشروع:

املوافقون: 130
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املعارضون: 28

املمتنعون: 43

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 7 مكررة، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخنميلخغوالم:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

جابت  كان  املقبلة  السنة  في  كان  هو  منه  الغاية  التعديل،  هاذ 
املاضية قلت  السنة  املالية بعض  في املشروع ديال قانون  الحكومة 
القادمة، إن شاء هللا في السنة املاضية جابت الحكومة واحد االقتراح 
ديال اإلعفاء ديال السلع التجهيزية املقتناة من لدن بعض املقاوالت 
اإلجراء  هاذ  تعديل  تم  وكان  الدرهم،  ديال  مليون   120 حدود  في 
100 مليون ديال الدرهم،  إلى  البرملان بتعاون مع الحكومة  وخفضه 
واحنا كنقترحو أنه هاذ التخفيض ينزل حتى ل 50 مليون ديال الدرهم 
بالنسبة للمقاوالت اللي كتدير استثمارات صناعية، تماشيا مع املقترح 
اللي جات به الحكومة السنة املاضية كذلك ديال مخطط التسريع 
املوجه  خصوصا  الصناعي  العرض  توزيع  إلى  كيهدف  اللي  الصناعي 
للتصدير، واللي هو بمثابة تحويل ديال النموذج التنموي املغربي إلى 
نموذج منبني على العرض عوض نموذج مبني على الطلب، إذن من 
أجل تشجيع هاذ املقاوالت الصناعية راه ما�ضي الصندوق وحده ليس 
كاف، ألنه فعال تم إحداث صندوق وتخصصات له 3 مليار ديال الدرهم 
السنة اللي فاتت، ولكن هاذ العام راه غير مليار و�ضي حاجة، ولكن راه 
حتى اإلجراءات الضريبية التحفيزية حتى هي راه عندها واحد الوقع 
باش ممكن أننا نشجعو املستثمرين يشجعوا يستثمرو في هاذ املشاريع 
الصناعية اللي غادي تكون عندها القيمة املضافة العالية اللي املغرب 

محتاج لها اليوم، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، بطبيعة الحال هاذ اإلجراء كان الهدف 
منه وما زال هو تحفيز االستثمار في كل القطاعات دون تمييز بين قطاع أو 
قطاع آخر، باعتبار أنه إجراء جبائي، ولكن في نفس الوقت هو يتكامل 
مع اإلجراءات ديال امليزانية، اإلجراءات اللي تكلمتيو عليها ديال إحداث 
الصندوق ديال الدعم ديال االستثمار وديال الصناعة، بحكم أن هذه 
الشركات تستفيد في نفس الوقت من هاذ اإلجراء الجبائي وتستفيد 
االستثمار  ديال  الدعم  ديال  صندوق  عبر  امليزانية  ديال  الدعم  من 

والصناعة، ولهذه االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ 
مؤيدي التعديل ال أحد؟ واش الحكومة كترفض تضيف مادة مكررة وال 

كترفض التعديل وال بجوج؟ إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 133

املمتنعون: 28

بهذا يكون هذا التعديل مرفوض واملادة، أنا أتأسف.

املادة 6 من املدونة العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 3 السيد النائب 

املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

في الحقيقة هاذ التعديل كنا كنتوقعو أنه كيحظى باإلجماع، ألنه 
كيهم واحد الجانب عنده أهمية استثنائية هو تشجيع العمل واإلنتاج 
أننا نطالب  الثقافي، وما يتعلق بالطباعة والنشر بصفة عامة، ذلك 
املقاوالت العاملة في املجال الثقافي شركة الطباعة والنشر إعفاء كلي 

من الضريبة على الشركات.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

يتعلق  فيما  كنتكلمو  هنا  الحال  بطبيعة  املحترم،  النائب  السيد 

بالضريبة على الشركات بتطبيق الضريبة على الربح يعني على الشركات 

أنها تحقق  إما  يا  املقاوالت  التي تحقق ربحا، ولهذه االعتبارات فهاذ 
ربحا وبالتالي هي خاضعة للضريبة حسب املعايير ديال املدونة العامة 

للضرائب وفي احترام للمعايير ديال هذه املدونة، وإما أنها ال تحقق ربحا 

وبالتالي فهي غير خاضعة للضريبة، ولهذه االعتبارات فإن هذا التعديل 

غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 

السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

احنا كنتافقو اتفاق مطلق أن األمر يتعلق بالضريبة على األرباح، إيال 
بغينا تكون عندنا واحد الفلسفة مثمرة ومنتجة لتشجيع العمل الثقافي 
والطباعة والنشر، خاصنا نغريو املستثمرين باإلقدام على هاذ املجال، 
وعلى هاذ القطاع وما يمكن إغرائهم إال أننا نميزو لهم ما بين األرباح 
اللي يمكن يحققوها في قطاعات إنتاجية أخرى وهي مدرة للربح بشكل 
كبير، وبين هاذ القطاع الثقافي واإلعالمي ود النشر، لذلك هذا واحد 
املقت�ضى اللي تم العمل به في العديد من األقطار األخرى اللي قطعت 
أشواط بعيدة في هاذ املجال اللي كيهم إغراء املستثمرين باإلقدام على 
االستثمار في املجال التربوي وفي املجال الثقافي وفي املجال اإلعالمي، اآلن 
ما كاينش تمييز بين الشركات واملقاوالت العاملة في قطاعات إنتاجية 
مدرة للربح بشكل كبير جدا وبين هاذ القطاعات، نؤكد للحكومة أن 
االهتمام بهاذ املجال ما يمكن يتم إال من خالل التحفيزات الضريبية، 
ما يمكنش نفس الضريبة تطبق على اللي كينتج الصابون بحال اللي 
كيبني أو كينتج مؤسسة ثقافية أو ديال الثقافة أو دالنشر، لذلك نحن 
حقيقة نتأسف، ألن لو كنا نعتبر أن الحكومة ستقاسمنا هذه القناعة 

وستسارع باالعتراف لهؤالء بهذا االمتياز، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 133

املمتنعون: 28

املادة 8 من قانون املالية مقابل املادة 7 من املدونة العامة للضرائب، 

ورد بشأنها تعديل 1 من فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد الدستوري، 

التعديل رقم 12.

لةمةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلدرة:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، التعديل ديالنا في هاذ املادة هاذي يرمي إلى حذف 

الفقرة األخيرة اللي كتقول ›عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن 10 

ماليين درهم دون احتساب‹ إلى آخر الفقرة، كنقتارحو أنه نبقاو في ذاك 

الحصر ديال الفقرة اللي قبل منه، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

إعفاء  شروط  عن  تتحدث  املادة  هذه  املحترم،  النائب  السيد 

التعاونيات، وما تنتكلموش على التعاونيات التي تقوم بتجميع املواد 

األولية وتسويقها، هذه التعاونيات معفية، تنتكلمو على تعاونيات في 

في  تصبح  وبالتالي  موادها،  بتصنيع  تقوم  تعاونيات  الشركات،  حكم 

حكم يعني الشركات، ومع ذلك من 10 مليون ديال الدرهم رقم أعمال 

لتحت فهي معفية وغير معفية من 10 مليون ديال الدرهم فما فوق، 

فمن باب العدالة الجبائية أن تكون هذه التعاونيات اللي هي تشتغل 

في تطوير  األولية وتسويقها، تشتغل  املواد  التجميع ديال  في  ما �ضي 

املواد وتصنيعها وإنتاجها من 10 مليون درهم فما فوق، فهي خاضعة 

للضريبة على الشركات، ولهذه االعتبارات، فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلدرة:

السيد الوزير، كنعرفو بأن التعاونيات واالتحادات ديالها كتندرج 

ما  ديالها  والتضريب  االجتماعي  االقتصاد  ديال  املنظومة  واحد  في 

كينسجمش مع هاذ املبدأ وما كينسجمش أيضا مع القانون املحدث 

لها، ألن اشتغال التعاونيات محدود بعكس الشركات، ولذلك ال مجال 

لتطبيق ضريبة الشركات على التعاونيات، وكنتشبتو بالتعديل ديالنا 

باش نخففو العبء على التعاونيات باش يمكن يبقى الهدف ديالهم 

االجتماعي مرصود دائما، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 137

املمتنعون: 43

املادة 8 من قانون املالية، املادة 11 من املدونة العامة للضرائب، 

ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، التعديل رقم 13 تفضل 

السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ املادة جاء في املشروع قانون املالية الجديد أنهم ال يسمح إال 
باستخالص نقدا الفاتورة اللي تقل عن 10 آالف درهم عن كل ممول 
في كل يوم، بقات مفتوحة شوية هاذ القضية، حنا قلنا أودي على أنه 
نحددوها في واحد 300 ألف درهم نقدا بكل مقاولة شهريا حنا حددناها 

في هاذ العدد، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هو اعتمد في اللجنة، أعتقد باإلجماع غير للتذكير، باإلجماع تعديل 
ديال التحديد ديال السقف 100 ألف درهم شهريا، ألنه إيال حددناها 
في 300 ألف، 10 آالف في 30 هي 300 ألف، معنى هي 10.000 يوميا، 
يعني ما درناش سقف شهري، إيال درنا السقف الشهري هو 300 ألف، 
هي إذن ال بد من سقف يكون أقل من 300 ألف، إيال بغينا نديرو سقف 
شهري، ياك ال�ضي عبد العزيز تفاهمنا، 10.000 في 30 هي 300 ألف، ال، 
10.000 في 30 هي 300 ألف، إيال درتي سقف شهري هي 300 ألف يعني 
أنك ما درتيش سقف شهري، ولذلك ال، السقف الشهري في حدود 100 

ألف، ولهذا فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

السيد الوزير املحترم، دابا أنا لو كان كنت بالصتك أنا نقول لك 
الفصل 77 نقول لك أودي واش يحق لي حتى أنا نقول لك أودي راه 
 la هذه عملية، ال، ال، هذه عملية تتقول أودي على أنه نخليوا واحد
marge شوية زايدة للناس اللي يديرو تملص أنا حديتها في 30 تيمكن 
نوصل معك حتى ل مليار بهاذ املنطق اللي قلتي، لهذا ألن عالش ألنه ملي 
كنقول أنا يا ودي 30 مليون أق�ضى حد في الشهر ديال هذا نقدا، أنت 
ما تتقوليش العدد ديال املمولين، نقد أنا نحسب 10 مليون في اليوم 
ويكون عندي 30 ممول و ال 100 ممول هي مليار في النهار، ويمكن لي ندوز 
مليار ديال les factures en espèce وبالتالي السيد الوزير، أنا يمكن لي 

نقول بأن راه تتشجعو على التملص الضريبي، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 137

املمتنعون: 28

املادة 19 من املدونة العامة للضرائب، ورد بشأنها تعديل واحد من 
الفريق االستقاللي التعديل رقم 4.

لةمةئبخلةسيدخنصط ىخحمين:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل تيهدف بالطبع إلى تصحيح ما جاءت به الحكومة فيما 
يتعلق بالضريبة على الشركات، أوال كنا نأمل أن الحكومة تجيب لنا 
توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات اللي اتفقنا عليها كلنا، واتفقنا 
حتى على التعديالت اللي يمكن نقدمو أمام البرملان من جميع الفرق، 
ومن جميع الهيئات السياسية اللي شاركت في هاذ املناظرة، بالطبع 
جبتو لنا واحد الجدول تنقدمو التعديل للتصحيح ديالو، باش تكون 
بطريقة تصاعدية ما�ضي نسبية، وعطينا بعض األشطر باش نبقاو في 30 
% كحد أق�ضى ما ندوزوش ل 31 % اللي جبتو، ولكن غيرنا داخل ديال 
هاذ األشطر باش تستفد منه املقاوالت أيضا الصغيرة واملتوسطة من 5 

حتى ل 15 وما فوق 10 مليون درهم نمشيو ل 30 %، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بالسعر  يتعلق  األمر  هذا  الحال  بطبيعة  املحترم،  النائب  السيد 
العادي  السعر  بأنه  تتعرفوا  الشركات،  على  الضريبة  ديال  العادي 
هو 30 % و 10 % كانت على الربح الذي يقل عن 30 مليون سنتيم 
الوطنية  املناظرة  من  انطالقا  املقترح  واحد  جابت  الحكومة  سنويا، 
ما�ضي املناظرة الوطنية نهائيا، ألنه كان النقاش حول التصاعدي، قلنا 
كخطوة أولية في إطار التدرج نجيبو واحد األسعار ديال الضريبة بطريقة 
نسبية، ولكن بطريقة نسبية تراعي أن املوارد ديال الدولة من الضريبة 
على الشركات ال تقل عن املردودية الحالية، لذلك يعني جبنا 2 ديال 
األسعار جداد ديال 20 و31 هداك 20 اللي هو في الوسط و 31 الهدف 
وهو الحفاظ على أقل ما يمكن، وهو املردودية الحالية ديال الضريبة 
على الشركات، هاذ الجدول املقترح السيد النائب املحترم، إيال طبقناه 
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االنعكاس املالي ديالو يقدر تقريبا ب 4 مليار ديال الدرهم 3.669 مليار 

ديال الدرهم، و لهذه االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 

تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخنصط ىخحمين:

املساندة  لنا  كدير  الحكومة  أن  على  كنسجلو  الرئيس،  السيد 

النقدية.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون:137

املمتنعون: 28

دائما في املادة 19 من املدونة العامة للضرائب، تعديل من فريقي 

األصالة واملعاصرة واالتحاد الدستوري، تعديل رقم 13.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

صحيح باش نكونو إيجابيين حنا كنزكيو الحكومة على هاذ القانون 

ديال األشطر اللي جابت في الضريبة على الشركات، ولكن حنا اللي ما 

متافقينش معاه هو أن هذا مناسبة باش ذاك القطاع الغير املهيكل اللي 

هو كيشكل %30 من االقتصاد الوطني، قلنا زدنا لكم هذاك الشطر 

ليه %5وندخلو فيه هذاك  تديروا  لتحت  150.000 درهم  ديال من 

املقاول الذاتي اللي درتو ليه هذيك النسبة املئوية ديال %2 على رقم 

املعامالت، نحيدو هذاك %2 ديال رقم املعامالت، ونديروه مع 5% 

باش نواكبوه ونراقبوه ونحسنو االقتصاد الوطني ديالنا، ألن القطاع 

الغير املهيكل كيشكل %30 من االقتصاد الوطني. وقلنا ثاني هذيك من 

300.000 درهم إلى 150.000 درنا لها %10 الباقي بدون تغيير، يعني 

الهدف ديالنا هو املواكبة ديال املقاولة الصغيرة واملقاول الذاتي هاذ 

ال�ضي عالش جبنا هاذ التعديل ونتمناو..

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

لةسيدخلة2ئيس،

في نفس السياق، هذا التعديل التطبيق ديالو سيكون له أثر سلبي 

على الخزينة املالية ديال الدولة، مع العلم أن الهدف من تطبيق هذه 

النسبية وهو في نفس الوقت العدالة الجبائية، وكذلك الحفاظ على 

املردودية ديال الضريبة على الشركات، ولهذه االعتبارات فهذا التعديل 

غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل؟ تفضل 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

هاذ األمور ديال املداخيل، هاذ املشاكل ديال املداخيل، ولكن إيال 
اجتهدنا ودخلنا املقاول الذاتي مع هذا غادي يكون واحد التوازن، ألن 
بحكم العدد ديال املقاول الذاتي أظن أن يمكن لكم تديرو التوازن املالي 
إيال جمعتو ما بين الشركات واملقاول الذاتي، باألخص أن تقريبا 42.000 
شركة هي اللي كاينة تقريبا اللي كتحقق أقل من مليون الدرهم ديال 

األرباح.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون:137

املمتنعون: 43

دائما في املادة 19 من املدونة العامة للضرائب، ورد بشأنها تعديالن 
من الفريق االشتراكي، تعديل رقم 14 و 15، الكلمة ألحد مقدمي هذين 
دفعة  غتقدمهم  النائب  السيد  النائب،  السيد  تفضل  التعديلين، 

واحدة؟ واحد بواحد تفضل.

لةمةئبخلةسيدخلةش2قةويخلةزنةيدي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

الثاني: 10%  بالشكل  نقترح جدولة أخرى   19 املادة  في هاذ  حنا 
بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا ال تقل عن 500.000 والشطر الثاني 
ما بين يعني نطبق عليه %15 ولكن ما بين 500.000 درهم و مليون ديال 

درهم، وما فوق 30% .
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لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

مرة أخرى املقت�ضى الذي قدمته الحكومة يراعي مبدأ ديال العدالة 
وكذلك  مسؤولية،  بكل  وكنقولها  عليها  كنلح  واملردودية،  الجبائية 
الحفاظ على املردودية الجبائية ديال الضريبة على الشركات تطبيق 
الدرهم  هاذ الجدول بهذه األسعار سيكلف مليار و200 مليون ديال 
كنقص في املوارد ديال الضريبة على الشركات، ولهذه االعتبارات فهذا 

التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلةش2قةويخلةزنةيدي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

أنه  يعني  أنه  نعرف  الجدول  هذا  اقترحنا  الوزير، عندما  السيد 
تحقيقا  ولكن  مليار ونصف كما حددتموه،  للدولة ستفقد  الخزينة 
يعني دعم املقاوالت الصغرى، الشركات الصغرى والصغرى جيدا، ألن 
النسيج املقاوالتي املغربي يعني تمثل فيه هذه الشريحة نسبة كبيرة 
جدا، ولدعم هذه املقاوالت يعني رفعنا السقف في الشطر الثاني إلى 

%15، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 133

املمتنعون: 28

التعديل الثاني، تفضل السيد النائب، التعديل رقم 15.

لةمةئبخلةسيدخلةش2قةويخلةزنةيدي:

التعديل رقم 15، يهدف إلى إدماج الشركات التي تشتغل في قطاع 
االتصاالت لتشمل كباقي الشركات التي تؤدي %30، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هذا التعديل غير مقبول باعتبار أن هذه األبناك كان عندها 39.6% 
ديال  للقطاع  بالنسبة  سنوات،  منذ   37% وأصبحت  السابق،  في 
االتصاالت شأنه شأن باقي القطاعات اإلنتاجية، الضريبة على الشركات 

اليوم في حدود %30 ولهذه االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل.

لةمةئبخلةسيدخلةش2قةويخلةزنةيدي:

شكرا السيد الوزير، أنا عندما درجنا شركات التي تعمل في اتصاالت 
لهذه  التقارير  أيديكم  بين  وأنتم  تحققها،  التي  لألرباح  نظرا  املغرب، 

الشركات، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 133

املمتنعون: 28

املادة 8 دائما من مشروع القانون املالي املادة 28 املدونة العامة 

واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب 

واالتحاد الدستوري، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل �ضي بركايو شعل 

امليكرو غير بشوية عليك.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

هناك  الرئيس،  السيد  العمومي  التعليم  كيعرف  اللي  االكتظاظ 

تنطلبو  الخاص وتيخلصوا على وليداتهم،  التعليم  اللي اختاروا  آباء 

من الحكومة وهادي املرة الثانية تنجيبو هاذ التعديل إال أن الحكومة 

تترفضو، تنقول لهم أودي هذاك ال�ضي اللي تيخلص هداك األب على 

ولدو في التعليم الخاص تنطلبو واحد التخفيض ديال الضريبة على 

الدخل في حدود %45 إال أن الحكومة تترفضو ديما، وهذا تنظن إيال 

درتو ألن كل شيتنظن راه %60 وال %50 في الناس الحاضرين في هاذ 

املتوسطة  والطبقة  هما،  حتى  اوالدهم  على  تيخلصو  يمكن  القاعة 

كذلك غتشجعوا التعليم الخاص، وغتخفضوا من ذاك االكتظاظ اللي 

كاين في التعليم العمومي، وشكرا.
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لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بطبيعة الحال الضريبة على الدخل عرفت تخفيضات متوالية في 
السنوات األخيرة من جهة، ومن جهة أخرى من شأن هذا التعديل أن 
يكون له أثر سلبي كبير على امليزانية ديال الدولة، ولهذه االعتبارات فهو 

غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

واحد  عليه  تديرش  ما  والحكومة  مربح  القطاع هذا، قطاع  هاذ 
غادي  هذا،  التخفيض  هاذ  دخلتو  إيال  درتو  إيال  أنا  تنظن  املراقبة، 
تراقبوه وتعرفوه وتواكبوه، وغادي تكون نتائج مزيانة، ال بالنسبة ال 

الحكومة وال بالنسبة اآلباء والتالميذ، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 133

املمتنعون: 43

دائما في إطار املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 57 من املدونة 

االشتراكي،  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب  العامة 

التعديل رقم 16.

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

التعديل رقم 16 نقترح إضافة تعديل جديد، املادة 57 إضافة بند 

21 هاذ البند يق�ضي بإعفاء تعويضات البحث العلمي املمنوحة ألساتذة 

التعليم العالي في حدود 100 ألف درهم، الهدف والغاية من هذا اإلعفاء 

هو حفز أوال األساتذة على تنشيط وتعزيز البحث العلمي، ودعم أيضا 

هؤالء األساتذة نظرا للتعويضات الهزيلة التي يتقاضونها بخصوص هذا 

املجهود الذي يقدمونه في مجال البحث العلمي.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

لةسيدخلة2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، بطبيعة الحال هذه التعويضات بحكم 
القانون الجبائي تعتبر في حكم األجور، وبالتالي هي خاضعة للضريبة، 
املقترح ديال اإلعفاء ديالها يخلق املسألة ديال العدالة الجبائية بين 
مختلف امللزمين، بحيث أنه يعطى مللزم واحد املعاملة تفضيلية ويحرم 
تطبق  للضرائب  العامة  املدونة  أن  حين  في  اآلخرون،  امللزمون  منها 
بنفس الطريقة على كل امللزمين وكل التعويضات تعتبر في حكم األجور 
الخاضعة للضريبة على الدخل، ولهذه االعتبارات فهذا التعديل غير 

مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل السيدة الرئيسة.

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

السيد الوزير، هذا مطلب قديم بالنسبة لهيئة التدريس بالجامعة، 
والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية  للنقابة  املطلبي  امللف  في  ومتضمن 
العلمي، يعتبر اآلن ضمن الرأسمال الغير املادي اللي خاص التشجيع 
غير  الرأسمال  بحماية  املغرب  في  ومتقدم  جديد  وعي  هناك  ديالو، 
املادي، إذا كان يخصم مباشرة من الدخل، هذا مكسب ألن األساتذة 
تحاربو  تمشيو  أنكم  في عوض  الضريبي،  التهرب  فيهم  كيوقع�ضي  ما 
مباشرة  االقتطاع  كيوقع عندهم  اللي  كتقواو، ألن  الضريبي  التهرب 
من الداخل، إذا هاذ الفئة هاذي هي في حاجة إلى دعم خاصة بالنسبة 
الذين  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجال  في  الباحثين  لألساتذة 
يقومون بأبحاث ميدانية تتطلب منهم التنقل، وتتطلب منهم إمكانيات 
مالية كبيرة، نحن نتمنى أن تستيجبوا لهذا املطلب وأن تعملوا على تلبية 
هذا املطلب القديم لهيئة التدريس بالجامعة والباحثين األكاديميين في 

الجامعة املغربية، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 133

املمتنعون: 28
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للمدونة   59 املادة  املالية،  قانون  8 مشروع  املادة  إطار  في  دائما 
العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي التعديل رقم 

.17

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

نقترح كذلك إضافة تعديل جديد املادة 59 البند السادس، ويتعلق 
بنفقات تمدرس األطفال 500 درهم للطفل شهريا وفي حدود 3 أطفال 
املتمدرسين، الغاية بهذا االقتراح نتوخى من خالل هذا التعديل تحقيق 
نوع من العدالة الجبائية، وأخذ التحمالت العائلية بعين االعتبار عند 
احتساب الضريبة على الدخل، بالنظر إلى أن حوالي 400.000 أسرة 
تنفق على تمدرس أبنائها في القطاع الخاص، وهي بطريقة غير مباشرة 

تساهم الدولة وتخفف العبء على املدرسة العمومية، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

هذا التعديل تطبيقه سيكلف امليزانية ما يبلغ مليار و420 مليون 
درهم، ولهذه االعتبارات فهو غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل؟

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

هذا التعديل السيد الرئيس، مع األسف كان إذا ما تحقق سيحمي 
أمام تنوع  للفئات املتوسطة، نحن نعرف جميعا  القدرات الشرائية 
اآلن  املتوسطة  العائالت  املغربية،  العائالت  أمام  املدر�ضي،  العرض 
تساهم في تخفيف العبء على الدولة وعلى ميزانية الدولة في املدرسة 
املدارس  إلى  أبنائها  إدخال  إلى  االقتراض  وتلجأ عن طريق  العمومية 
الخاصة، وكان أحرى بهذه الحكومة أن تستجيب لهذا املطلب، ألنه 
يصب بشكل مباشر في دعم القوة الشرائية واإلمكانيات املادية لألسر 

خاصة املتوسطة منها.

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون:133

املمتنعون: 28

املادة 65 من املدونة العامة للضرائب، ورد بشأنها تعديل واحد 
من فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد الدستوري، التعديل رقم 15، 

شكون غيقدم التعديل؟ السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخنبيللخبمعم2:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، التعديل اللي عندنا في هاذ املادة هي كيفية احتساب 
الضريبة على األرباح املهنية، انطالقا على العقار املوروث، انطالقا من 
تاريخ حيازتها من طرف الوارث بدل تطبيقها انطالقا من تاريخ اقتنائها 

من طرف الهالك.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، هاذ املقت�ضى األصلي اللي كاين في املدونة 
العامة للضرائب الهدف منه، وهو توضيح طريقة احتساب الضريبة 
على األرباح العقارية، بغض النظر عن طريقة التمليك، يعني الثمن 
إطار  في  التمليك  النظر عن طريقة  التمليك بغض  يوم  انطالقا من 

العدالة الجبائية بين مختلف امللزمين، ولهذا هذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنبيللخبمعم2:

كنخلقو  أننا  هو  هذا  التضريب  هذا  من  الهدف  الوزير،  السيد 
الضريبة كنفرضو ضريبة على أشخاص ما زال ما تزادو، يمكن العقار 
يكون تشرى في سنة 20 بواحد الثمن اللي هو هزيل جدا، ولكن دابا في 
2015 ورثوه الورثة ونحملوهم الضريبة من وقت اللي اقتناه الهالك، 
وهم ما زالين ما كاينين�ضي، هذا كيدفع بما أنه كتطلع الضريبة بزاف هاذ 
ال�ضي كيدفع أن الناس كيخليو العقار ديالهم ما كيبعوه�ضي، والسالم، 

هذا هو املقصود وهدي هي النتيجة.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28
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املعارضون:133

املمتنعون:43

املادة 91 من املدونة العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخنقمع:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، في الفريق االستقاللي بالنسبة للضريبة على القيمة 
املضافة، جبنا واحد البند الخامس باش تعفى الخدمات املقدمة من 
طرف املحامين لفائدة األشخاص الذاتين، وذلك ألن هاذ التعديل هو في 
الحقيقة كيهدف إلى التخفيف من املصاريف على املتقاضين كأشخاص 
ذاتيين، وأيضا كيشجعهم باش يشجعهم للولوج إلى خدمات املحامين 

في مختلف القضايا دفاعا عن حقوقهم، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

القيمة  على  الضريبة  الحال  بطبيعة  املحترمة،  النائبة  السيدة 
املضافة بمقت�ضى املدونة العامة للضرائب، وكذلك التوصيات ديال 
املناظرات تطبق على كل الخدمات، بغض النظر عن من يؤديها ولفائدة 
من تقدم هذه الخدمات، بطبيعة الحال تيبقى األمر بالنسبة للفئات 
الضعيفة، الحكومة زادت في امليزانية املخصصة للمساعدة القضائية، 

ولهذه االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخنقمع:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

العدالة  كترددو  كنسمعكم  القاعة  هاذ  في  وأنا  الوزير،  السيد 
الجبائية، واحد الكلمة اللي هي مهمة جدا، ولكن حيث تترفضو هاذ 
التعديل أيتها عدالة جبائية هنا؟ نحن سواسية أمام القانون، ملاذا 
يعفى الطبيب وال يعفى املحامي من هاذ الضريبة؟ الخدمات الطبية 
التي تقدم حتى احنا بالنسبة للخدمات ديال املحامي راه كيجي عندنا 
املريض عند املحامي السيد الوزير، املريض اجتماعيا كل من يبحث 

عن حقه، وخاص نكونو كلنا الخدمات ديال املحامي تكون حتى هي 
معفى من الضريبة على القيمة املضافة، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيدة النائبة،

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 43

املعارضون : 133

املمتنعون : 28

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 191 من املدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها سبعة تعديالت من الفريق االشتراكي، شكون اللي 
غادي يقدمها؟ السيد النائب السيد الرئيس، دفعة واحدة وال واحد 

بواحد؟

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

، واحد، واحد.
ّ
ال

لةسيدخلة2ئيس:

تفضل.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

غير التعديل ديالنا في الفريق االشتراكي كيجي بناء على املادة 91 
من املدونة العامة للضرائب، البند 3 فيما يخص العمليات املرتبطة 
بالقرض العقاري والقرض الخاص املتعلقة بالسكن االجتماعي املشار 
إليه في املادة 92 العنصر األول 28 والسكن االقتصادي املوجه للطبقة 

املتوسطة.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

هنا يتعلق األمر بالضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للعمليات 
والسكن  االجتماعي  السكن  وعلى  العقاري  بالقرض  املرتبطة 
االقتصادي، مع العلم أن هذا السكن، السكن االجتماعي يستفيد من 
تحفيزات جبائية مهمة جدا، السكن االجتماعي برسم الضريبة على 
القيمة املضافة سيستفيد سنة 2015 مما يقارب 2 ديال املليار و600 
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مليون درهم، ولهذه االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلةوزي2،

هاذ اإلعفاء كان موجود وتم اإللغاء ديالو، من املفيد إعادته لكونه 
االقتصادي  السكن  في  االستثمار  على  العقاريين  املنعشين  سيشجع 
املوجه إلى الطبقة املتوسطة، وكذلك تمكين نفس الشريحة من تملك 
العقار، وهاذ التعديل، السيد الوزير، يخدم الشق االجتماعي الذي 
يقدم للطبقة املتوسطة والفقيرة، ونحن نعلم جميعا على أنه ما تعيشه 
الطبقة الفقيرة واملتوسطة فيما يخص السكن، والسكن هو عندو واحد 
االعتبار بالنسبة للمواطن املغربي السيد الوزير، يعني كبيرة كون على 
أنه واحد الشريحة كبيرة من املوظفين ومن املوظفين الصغار، وكذلك 
من املجتمع على أنهم ما عندهومش إيواء فيما هاذ العملية لهاذي ولهذا 
فكان االقتراح ديالنا هو يتم القبول ديال الحكومة في هاذ األمر هذا، 

ولكن نتأسف، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون:126

املمتنعون: 28

التعديل رقم 19، الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب .

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

العامة  املدونة  من   91 املادة  إطار  في  كيجي  ديالنا  التعديل  هاذ 
العام وكذلك  التوزيع  بالشبكة ديال  املزود  للضرائب واللي كيخص 

خدمات التطهير.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بطبيعة الحال هنا يتعلق األمر بإعفاء واحد املادة غير باش نبين 
اإلشكال ديال مثل هذه اإلعفاءات، ياك تكلمنا في املناظرة ديال الضريبة، 
على أن إصالح الضريبة على القيمة املضافة يقت�ضي أن نراعي إشكالية 
اإلعفاءات واإلشكالية ديال تعدد أسعار الضريبة على القيمة املضافة 
واللي بالنسبة ال للشركات في القطاع الخاص كتطرح إشكال حقيقي، 
من بينها هذه املتعلقة باملاء والكهرباء، املكتب الوطني للماء والكهرباء 
أجل  من  مهمة  استثمارات  األخيرة  السنوات  في  استثمر  أنه  بحكم 
الضمان ديال التزويد ديال بالدنا باملاء والكهرباء وهدي مواد مهمة، 
هاذ االستثمارات كلها يقوم بها بسعر %20 في الوقت اللي هو كيبيع هاذ 
املادتين املاء والكهرباء بواحد السعر ديال 7 %، دابا كنطالبوا ب 7% 
واملكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني من إشكالية املصدم، ومن عدم 
قدرته على إرجاع الضريبة على القيمة املضافة، إيال زدنا هبطناها ل 0% 
معناها أننا كنحكمو على هذا املكتب باإلفالس، ألنه، لن يستطيع نهائيا 
أن يسترجع الضريبة على القيمة املضافة التي يقوم بها في االستثمارات، 
والحكومة قامت بمجهود كبير مع هذا املكتب، بحيث أنها في إطار العقد 
البرنامج اليوم غير اليوم تم التوقيع في وزارة االقتصاد واملالية برئاسة 
السيد وزير االقتصاد واملالية مع املكتب الوطني للماء والكهرباء واحد 
الوثيقة عقد اللي هو بمقتضاه، الحكومة كتعطي للمكتب الوطني للماء 
والكهرباء 2 ديال املليار، دياالش؟ ديال الضريبة على القيمة املضافة 
اللي منذ سنوات وهي تتراكم ولم يستطع أن يستردها بحكم أنه ما 
عندوش الضريبة على القيمة املضافة وبالتالي، ولهذه االعتبارات فهذا 

التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل السيد النائب، عطيه امليكرو، الصوت، الصوت.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلةوزي2،

نحن نتفهم جيدا هذا األمر هذا، إنما السيد الوزير كاين إشكالية 
وهي إشكالية خطيرة وخطيرة جدا، كون على أنه املواطن ملا كنكريو 
لو واحد العداد ديال الكهرباء، وملا كيجي في رأس كل شهر وكيخلص 
الكراء ديال العداد وكيخلص l’entretienد العداد وكيخلص الضريبة، 
وكيخلص في نفس الوقت l’entretien de branchement وكيخلص 
واحد املجموعة ديال الضرائب اللي السيد الوزير اللي كتزاد على هذيك 
الفاتورة الشهرية وهاذ ال�ضي راه مرقم، حنا خاص يكون عندنا واحد 
االعتبار وانتما كتشوفو املشاكل اللي هي قائمة فيما يخص هاذ الزيادات 

املهولة في هذي، وهذا أمر اللي في الحقيقة خاص الحكومة تراعي لو.

واحد  أصبح  وألن  اجتماعي  االحتقان  واحد  يكونش  ما  باش  أوال 
اإلشكالية اللي هي باإلضافة les compteurs اللي فيهم l’avance هاذو 
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السيد الوزير كاين إشكالية وإشكالية خطيرة خاصكم تتفهمو هاذ األمر 
هذا، ألن هاذ األمر هذا غادي يكون عندو عواقب وخيمة إذا ما خذيتوش 

واحد املسطرة اللي هي كيمكن تحد من هاذ األمر هذا، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، أعرض التعديل 19 للتصويت هو التعديل الثاني:

املوافقون: 43

املعارضون: 126

املمتنعون: 28

التعديل الثالث، التعديل رقم 20، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

هذا كذلك السيد الوزير تعديل بناء 91 من املدونة العامة للضرائب 
هو إيجار عداد املاء والكهرباء، ورفع العبء على املواطنين خاصة في 
الزيادة الصاروخية لألسعار ديال املاء والكهرباء والهموم واملشاكل اللي 
هي كتعرفها السيد الوزير، احنا في الفريق االشتراكي ارتأينا على أننا 

باش نعملو هاذ التعديالت، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد النائب املحترم، هاذ التعديل غير مقبول، لنفس االعتبارات 
السابقة اللي بينت على الوضعية ديال املكتب الوطني للماء والكهرباء 
ميدان  في  يشتغل  أنه  باعتبار  جميعا  عليه  نحافظ  أن  ينبغي  واللي 

استراتيجي بالنسبة لبالدنا.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

عندو�ضي  ما  واملواطن  إمكانيات  عندها  الدولة  الوزير،  السيد 
املؤسسة  واحد  تكون  يمكنش  وما  الدولة،  عند  هي  اللي  اإلمكانيات 
اللي هي عندها واحد النوع دالعجز ديالها ويمكن تتخلص على حساب 
الطبقة الضعيفة واملقهورة، وكنعرفو على أنه اإلنارة وال املاء أصبح من 
التزامات ديال الدولة اللي كيضمنها الدستور، ولهذا فخاصنا نراعيو 

واحد املجموعة ديال الشروط، وألن هنا السيد الوزير خاصكم كتصور 
ديال الحكومة على الطبقة املتوسطة والفقيرة، وكنعرفو على حنا يمكن 
هاذ الزيادة تكون على واحد املجموعة ديال الناس اللي هم كيستهلكو 
الكهرباء من أجل البيع والشراء، ولكن من أجل اإلنسان اللي هو بسيط 
واإلنسان اللي هو عنده واحد العمل اللي هو يومي الكهرباء ديال املنزل 

ديالو، خاصها تكون واحد املرونة أخالقية في هاذ األمر هذا، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 126

املمتنعون: 28

التعديل الرابع، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

هذا كذلك السيد الرئيس، السيد الوزير، يهم من أجل التخفيض 
في أسعار األدوية على كاهل املواطنين ودعم القدرة الشرائية لشريحة 

واسعة من املجتمع خاصة في مجال الصحة السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

الصيدلية خاضعة  املنتجات  أن  تعلمون  املحترم،  النائب  السيد 
منذ سنوات، منذ أن أحدث نظام الضريبة على القيمة املضافة في 85 
خاضعة للضريبة بسعر مخفض ديال %7، الحكومة ما زادت فيه وال 
نقطة واحدة، هذا من جهة، من جهة أخرى الحكومة خفضت األسعار 
ديال األدوية ما يفوق 1500 دواء، عرفت تخفيضا بلغ في بعض األحيان 
80 % وبالتالي القدرة الشرائية راه محافظ عليها، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف2يقخلةعدلةلخولةتمميل:

لةسيدخلة2ئيس،

هاذ القاعة تشهد أنه في 2012، اتخذنا واحد القرار شجاع وخفضنا 
الضريبة على القيمة املضافة لبعض املواد الصيدلية، لكن من هديك 
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الساعة باش خفضنا لآلن ما انخافضاتش في السوق، وبالتالي اليوم 
عاود ثاني غنضيفو نمشيو كاع حتى املنتجات الصيدلية واخا غنخفض، 

اآلثار ديالها بان ما كيكونش على املواطن، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد النائب، السيد 
الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

واملنتجات  األولية  واملواد  الصيدلية  املنتوجات  يخص  ما  في  غير 

الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيب املنتجات الصيدلية، 

السيد الوزير، يعني كاين واحد اإلشكالية هو إشكالية فعال الحكومة 

مشكورة على أنه خفضت واحد املجموعة ديال األدوية، وهذا فعال 

عنده واحد اآلثار دياله إيجابي على احد املجموعة دالناس اللي هم 

عندهم يعني واحد املرض مزمن، ولكن اإلشكالية السيد الوزير، نحن 

نعلم على أن الصحة ديالنا تعاني، وعلى أنه باش تكون رافعة للتنمية 

عندنا 2 داإلشكاليات التعليم والصحة، ألن إذا قدرنا على أننا باش 

نكونو ويمكن نيسرو هاذ األمر هذا، غادي يكون خففنا على املجتمع، 

وانتما كتعرفو املستشفيات ديالنا كيفاش كتعاني، وكتعرفو على أنه 

املناطق القروية السيد الوزير راه فيها واحد اإلشكالية إشكالية كبيرة 

وخطيرة وخطيرة جدا، يعني هنا الحكومة خاصها تفهم هاذ الوضعية 

هذه احنا ما�ضي في إطار املزايدة، ولكن في إطار توصيل واحد الحق ليلكم 

بحكمكم على أنكم تمارسون اختصاصاتكم كوزراء ولهذا فاحنا كنواب 

داألمة، يجب تبليغ هذا األمر ألنه احنا ما يكون�ضي عندنا واحد الحالة 

اللي ما يمكن�ضي نبلغوها واحنا كنبلغو لكم هاذ ال�ضي بأمانة وبصدق 

أننا  االشتراكي على  الفريق  في  فارتأينا  ولهذا  يعاني،  املواطن  أن  على 

باش نعملو هاذ التعديل ألنه كيخدم املصلحة العامة ديال املواطنين 

الفقراء، وذوي االحتياجات الخاصة.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 128

املمتنعون: 28

املحترم  النائب  السيد  الحضور  الئحة  في  يسجل  االستمرار  قبل 

محمد بلفقيه وال�ضي محمد اجدية عن الفريق االشتراكي وال�ضي محمد 

الوفا عن  وال�ضي محمد  واملعاصرة  األصالة  فريق  العراقي عن  كمال 

الحكومة، التعديل الخامس للفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

هاذ التعديل السيد الرئيس، وهاذو كاملين تعديالت اجتماعية اللي 
كتهم في بداية األمر العمل ديال التعليم، واللي كنطلبو بأنه من أجل 
رفع العبء على األسر في تمدرس أبنائها وانسجام الحكومة في سياستها 
الهدر  ومحاربة  التعليم  بإلزامية  املتعلق  القانون  تطبيق  إلى  الرامية 

املدر�ضي السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هو نفس التعديل كان في مواد األدوية وكذلك في املواد املدرسية 
وكيفما قلت أنه هذه املواد تطبق عليها األسعار املخفضة منذ سنوات، 
وبالنسبة للجانب االجتماعي الجانب املدر�ضي بالنسبة لألسر الضعيفة 
كاين البرنامج ديال تيسير بمئات املاليين من الدرهم يساعد األطفال 
والسيما في املناطق الفقيرة، كاين املبادرة امللكية مليون محفظة اللي 
تيستافد منها أكثر من 3 مليون و900 ألف طفل وطفلة وخاصة في 
العالم القروي، وبالتالي كاين برامج التي تهتم بالفئات الضعيفة، وفي 
الجانب الصحي السيد الوزير الوفا عن الحكومة خبرني دابا بأنه هاذ 
النهار انخفضت األسعار ديال 100 ديال دواء جديد ولهذا فهذا التعديل 

غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

ذاك�ضي عالش أنا قلت ال�ضي الوفا حاضر، الكلمة ألحد معار�ضي 
هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل؟ السيد النائب السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شكرا السيد الوزير فعال، هذا نبأ سار، ولكن كيبقى اإلشكالية رغم 
مليون محفظة ورغم املبادرة امللكية السامية ديال جاللة امللك نصره 
هللا، الذي ما فتئ يناضل في كل الواجهات ليتبوأ شعبه الصدارة بين 
األمم والشعوب، هذه مسألة السيد الوزير احنا ال نشك فيها، ولكن 
اإلشكالية اللي مطروحة هو اإلشكالية واحد املجموعة ديال الناس اللي 
هم بعاد، الناس اللي الولوج للمدرسة أصبح صعب، وكنعرفو السيد 
الوزير على أنه كاين واحد املجموعة داإلشكاليات اللي هي مطروحة 
حتى في الحواضر، اليوم ما�ضي بقى غير إشكالية دالعالم القروي حتى 
على املستوى دالحواضر، ولهذا يكون عندكم واحد العطف بار على 
هاذ الطبقة ما يمكنش نقولو على أننا خفضنا، ولكن التخفيض هو 
من أجل املصلحة العليا للبلد، ومن أجل املصلحة ديال املواطنين، 
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ومن أجل باش نرفعو هاذ، ألن ملا نقول السيد الوزير التعليم هو أساس 
ديال التقدم والشعوب واالزدهار دالحياة ديالها، خاصنا نعملو له واحد 
األسس اللي هي متينة باش يمكن يكون عندنا واحد الطابع استراتيجي 

للتنمية ديال بالدنا، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، أعرض هاذ التعديل الخامس للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 128

املمتنعون: 28

 23 رقم  التعديل   23 هو  االشتراكي،  للفريق  السادس  التعديل 
السادس لهذه املادة.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

استعمال  تشجيع  التعديل  هاذ  وراء  من  نرمي  الوزير،  السيد 
السخانات الكهربائية LES CHAUFFAUX SOLAIRES وتحفيز املواطنات 
واملواطنين على استخدامها، وهذا تماشيا مع سياسة بالدنا في تشجيع 
املستهلكين  وتحفيز  للبيئة،  الصديقة  واآلليات  التجهيزات  استخدام 
الستخدام هذا النوع من السخانات للمحافظة على البيئة وجعلها في 
متناول املواطنات واملواطنين، و ذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة 

املضافة، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير الحكومة.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد النائب املحترم، هو أوال هاذ املواد كانت خاضعة للضريبة 
وهاذ   % 10 إلى  تخفيضها  وتم   ،% 20 بنسبة  املضافة  القيمة  على 
السعر هو في نفس الوقت خفض على الثمن، ولكن كذلك ما يمكنش                           
ينزل ل  0 % ألنه عبر التخفيض ديالها من 10 ل 0 % تنحدثو إشكال آخر 
بالنسبة للشركات، ألنه هاذ الشركات ستعود غير قادرة على استرجاع 
الضريبة على القيمة املضافة ديالها، وبالتالي ستضطر إلى أن تزيد في 
الشرائية  القدرة  ديالنا جميعا هو نحافظو على  الهدف  إذن  الثمن، 
خاص نديرو واحد املسألة في الوسط 10 % في نفس الوقت ما�ضي 
هي 20 % ديال الضريبة على القيمة املضافة، ولكن في نفس الوقت 
تسمح لهاته الشركات باسترداد ضريبتها على القيمة املضافة وتعفيها 

من الزيادة في األثمان.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، 
مؤيدي التعديل تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

شكرا السيد الوزير، هاذ إعفاء هاذ املواد من الضريبة على القيمة 
املضافة، فهو دعم للقوة الشرائية ديال املواطنات واملواطنين، وكذلك 
السيد الوزير انتما تتعرفو ذوك السخانات الكهربائية والغازية عرفتوا 
الخطورة اللي تتشكل على الصحة وعلى سالمة املواطنات واملواطنين، 
والتخفيض ديال هاذ الضريبة غادي يشجع استعمالها وغادي يعني 
من  وكذلك  الغاز  ديال  التأثير  من  البيئة  حماية  على  يساعد  كذلك 

تخفيض استعمال الغاز في هاذ الباب، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض التعديل السادس للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 128

املمتنعون: 23

 24 التعديل  املادة هو  في هذه  السابع  التعديل  آخر تعديل يعني 
للفريق االشتراكي.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  إعفاء  إلى  يرمي  التعديل  هاذ 
األغذية املعدة لتغطية البهائم والدواجن وكذا الكسب املستعمل في 
صنعها وهذا، السيد الوزير، يعني التعليل ديالنا هو من أجل دعم 

الفالح املغربي والرفع من تنافسية ديال املقاولة الفالحية املغربية.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

السيد النائب املحترم، هاذ التعديل غير مقبول لنفس اإلعتبارات 
السابقة ديال أنه التطبيق ديال النسبة ديال 10 %هي نسبة نسبيا 
ضعيفة، ولكن في نفس الوقت تسمح للشركات باسترجاع الضريبة على 
القيمة املضافة، وإال ستكون بحكم املصدم مضطرة للزيادة في األثمنة 
خاصنا غير نحطوا السعر في املكان الذي في نفس الوقت ما هو مؤثر على 

املستثمر وفي نفس الوقت غير مؤثر على املواطن.
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لةسيدخلة2ئيسخ:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

إلى  هو  سابقا  قلنا  كيما  يرمي  التعديل  هاذ  الوزير  السيد  فقط 
دعم الفالح املغربي وتشجيع املنتوجات الفالحية املغربية في األسواق 

الدولية، وكذلك الرفع من التنافسية ديالها، وشكرا

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل إلى التصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 128

املمتنعون: 23

املدونة  من   192 املادة  دائما  املالية  قانون  من مشروع   8 املادة 
العامة للضرائب ورد بشأنها 3 تعديالت من الفريق اإلشتراكي، الكلمة 
ألحد مقدمي هذه التعديالت، التعديل 25.26.27 دفعة واحدة السيد 

النائب وال.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

حل  معدل  عبارة  حذف  إلى  يرمي  الرئيس  السيد  التعديل  هاذ 
املحالب والحالبات اآللية ، قاعة الحلب املجرورة، يعني حذفها باش 

لكي يعني يتم تضريبها.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ املواد غير للتذكير ابتداء من فاتح يناير 2014 كنا قمنا بواحد 
املنتجات  على  املضافة  القيمة  على  الضريبة  ديال  مهم  اإلصالح 
املعنية  القطاعات  مع  بتوافق  الحال  بطبيعة  الفالحية،  والتجهيزات 
باعتبار في نفس الوقت الحماية ديال املنتوج الوطني والتسهيل ديال 
اللي  هي  املناقشة  وهاذ  الحوار  وهاذ  الوطني،  السوق  ديال  التزويد 
وصلتنا ألنه كانت واحد الالئحة طويلة تم اإلختيار اللي خاصوا يبقى في 
اإلعفاء مع الحق في الخصم، املواد اللي خاصها تكون ب10 % واملواد 
اللي خاصها تكون %10 انطالقا من الواقع ديال السوق املغربي ومن 
كذلك الضمان ديال التزويد ديال هاذ السوق، ولهذه اإلعتبارات فهذا 

التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل السيد 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

الدفع بهاذ التعديل السيد الوزير هو فقط العدالة الضريبية وما 
يكونش يعني تهريب يعني ما تكونش هاذ اآلليات يعني خاضعة للضريبة، 

فهذا �ضيء اللي فيه نوع من اإلجحاف على باقي القطاعات، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 128

املمتنعون: 28

التعديل الثالث الفريق اإلشتراكي.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل اللي اقترحو الفريق اإلشتراكي للمادة 92 هو اإلعفاء 

واألدوات  واملعدات  التجهيزية  السلع  لدن  من  الخصم  في  الحق  من 

والجهوية   CHU الجامعية  اإلستشفائية  املراكز  لدن  من  واملشتريات 

CHR واإلقليمية CHP واملؤسسة الصحية للعالجات األساسية ومراكز 

محاربة اإلدمان، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير الحكومة.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

والجهوية  الجامعية  االستشفائية  املراكز  بأن  نذكر  أوال  اإلعفاء 

واإلقليمية كلها مراكز في حكم املؤسسات العمومية، وكلها تسير وتستثمر 

باملال العام وبدعم امليزانية، وبالتالي اإلعفاء ديالها من الضريبة على 

القيمة املضافة ملاذا؟ شنو هو الهدف؟ هذه التسيير ديالها هو دعم من 

الدولة واستثمارها دعم من الدولة، ولهذه االعتبارات فالتعديل غير 

مقبول.
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لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ؟ ال أحد، مؤيدي التعديل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شكرا السيد الوزير، هاذ ال�ضي معروف، ولكن حيث ملي نخلص 
لها ونعفيها عوض دابا املشكل اللي عندنا احنا حاليا، هو الثمن ديال 
داك املواد اللي كيشتاغلو بها، إيال نقصنا لها معنى أنه الدعم اللي غادي 
تعطيها هو hors taxe يعني مطيح له داك la TVA غادي يصدق ياخذ 
بزاف األشياء ألن عالش؟ ألن على األقل احنا دابا املشكل اللي عندنا 
دايا إيال اسمحتي لي غادي نخصص له غدا في امليزانية واحد الرقم 
غادي يشري بحال دابا مثال احنا املشكل اللي عندنا في هاذ البالد دابا 
كنم�ضي ل CHU كتلقى كيقول لك عندنا واحدSCANER كتم�ضي عنده 
كيعطيك RENDEZ VOUS على 6 أشهر، ملي كتسالي واحد 6 أشهر 
كيعيطوا لك كتقول لهم فين داك السيد، كتقول لهم توفى رحمة هللا 
عليه، يعني هذه غادية هكا عالش شنا هو املشكل على أنه كاين تجهيزات 
غالية، وبالتالي احنا قلنا أودي اإلعفاء ديالها وهداك املبلغ اللي غادي 
تعطيها الدولة مثال غتعطيها واحد املليون ديال الدرهم في السنة غادي 
يمكن هداك غادي يشري لها أكثر ديال اآللياتن وبالتالي احنا تنقولو على 
أن هاذ املشكل ديال الصحة ديال التجهيزات الصحية فيه إشكال كبير 
والناس كتعاني منه وانتما تتعرفوا، السيد الوزير، هاذ ال�ضي وأنتم 

معروف..

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 123

املمتنعون: 28

التعديل الثالث، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

هذا السيد الوزير هو املادة بطبيعة الحال اإلعفاء من الضريبة 
101 املنصوص  للمادة  في الخصم طبقا  TVA مع الحق  اإلعفاء من 
عليها، ضفنا احنا واحد في الفريق االشتراكي من بعد ما كنا كناقشو في 
الفريق االشتراكي من بعد ما كنا كناقشو بيناتنا قلنا أودي على أنه ذاك 
اإلخوان ذاك الطبقة العاملة بهاذ اللغة هذه اللي كتخدم في املعمل 
خاصنا نعفيوها من واحد TVA على واحد الوجبة غذائية ديالها وال 
ديال العشاء الوجبة ديالها ديال األكل في حدود ال يتعدى ذاك اإلعفاء 
40 درهم للوجبة، هاذ ال�ضي هذا الهدف منه السيد الوزير هو على 
األقل ذاك الطبقة، الدولة ما واقفاش على بحال هاذ النوع هاذو راه 

ناس ضعاف إلخ، وبالتالي يعني هذا هي السياسة االجتماعية، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

لةسيدخلة2ئيس،

السيد النائب املحترم، السعر ديال الضريبة على القيمة املضافة 
على جميع  املطبق  املخفض  السعر  هو  الخدمات  عليها هذه  املطبق 

خدمات اإلطعام، على جميع املواطنين.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

ألنه  حيث  املواطنين،  جميع  على  متافقين  الوزير  السيد  هو  ال، 
السائح ما�ضي هو وال واحد كيدير السياحة داخلية ما�ضي هو عامل في 
املعمل متافقين املواطنين، ولكن السعر اللي مطبق على واحد كيدير 
السياحة وال كيدور وال، هذا ما�ضي هو عامل احنا نتكلم على هاجد الفئة 
هذه بالضبط أنا ما بغيتش نفهم عالش ما بغيتوش تقبلوا هاذ التعديل 
هذا، هذا تعديل راه اجتماعي وما عرفتش أنا السياسة االجتماعية فين 

غادية في هاذ البالد وهللا ما عرفت، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن:

املوافقون: 34

املعارضون: 116

املمتنعون: 25

العامة  املدونة  من   98 املادة  املالية  قانون  من مشروع   8 املادة 
للضرائب ورد بشأنها تعديل وحد من الفريق االشتراكي رقم التعديل 28 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق2وطي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

كالتالي  هو  االشتراكي  الفريق  من طرف  املقترح  للتعديل  بالنسبة 
بالنسبة للمادة 98 من مدونة الضرائب يحدد السعر العادي للضريبة 
القيمة املضافة بنسبة %20 تيطلب اإلضافة غير أنه تخضع للضريبة 
على القيمة املضافة بسعر %30 املواد التالية: السيارات التي تعادل 
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قيمتها أو تفوق 60 مليون سنتيم دون احتساب الرسوم، اليوخوت، 
الرخام  واملجوهرات،  الحلي  املائية،  الدراجات  الخاصة،  الطائرات 

املستورد، الزليج املستورد، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بطبيعة الحال هاذ التعديل مرة أخرى وكيفما ناقشنا في اللجنة 
ديال املالية يتنافى مع اإلصالح ديال الضريبة على القيمة املضافة الذي 
نقول كلنا أننا اتفقنا عليه اإلصالح ديال الضريبة على القيمة املضافة 
هو إصالح يرمي إلى أننا نذهب تدريجيا إلى سعرين سعر %10 وسعر 
%20 إحداث أسعار جديدة مرتفعة من شأنه بطبيعة الحال أن يحد 
من الفعالية ديال هاذ الضريبة، وثانيا أن يشجع الظاهرة ديال التهريب، 
هاذ املواد اللي هنا اللي كتكلما عليها الفاخرة، هاذ املواد الفاخرة قلنا في 
اللجنة أننا نبحث وندرس اإلمكانية ديال اإلخضاع ديالها إلى كما كان 
الشأن بالنسبة للسيارات الفاخرة إلى واحد الرسم على التسجيل األول 
في املغرب، وبالتالي نحن نناقش هذا األمر وندرسه إيال توصلنا لنتائج 

إيجابية سيكون لنا مقترح إن شاء هللا فيما بعد، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، كاين 
�ضي مؤيد التعديل وال تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق2وطي:

شكرا السيد الوزير، املواد اللي تكلمنا عليها هي مواد ديال الرفاهية 
وديال الرخاء matière de luxe واملثل الشعبي عندنا الشهير تيقولك اللي 
بغا يطلب يقصد الخيام الكبار، يعني إيال ما تدخلش الدولة، الخزينة 
من الناس اللي عندهم اليخت أو الناس اللي عندهم فيالت فاخرة أو 
الناس اللي عندهم سيارات فاخرة، منين غادي ندخلو هاذ الفلوس، 
يعني هاد الحوايج هادي بالخصوص تنشوفو عندنا املتناقضات في هاذ 
البالد السيد الوزير، ألننا تنشوفو كاطكاطات مزيانين، تنشوفو فيالت 
مزيانين، هاذ �ضي مزيان، ولكن في املقابل تنلقاو مغربي تيموت ما كاينش 
10 دراهم باش تدار لو إبرة، وهاذ التعديل هذا جاء باش نجسد الروح 
ديال الخطاب امللكي اللي تيأكد فيه على ضرورة ترسيخ امليكانزيمات 

ديال إعادة توزيع الثروة.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 34

املعرضون: 116

املمتنعون: 25

العامة  املدونة  من   99 املادة  املالية  قانون  من مشروع   8 املادة 
للضرائب ورد بشأنها 11 تعديال من الفريق االشتراكي.

ياله شكون اللي غادي يقدم هاذ التعديالت السيد النائب غادي 
تقدمهم دفعة واحدة وال واحد بواحد تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق2وطي:

ال واحد بواحد السيد الرئيس، بالنسبة للتعديل املقترح في املادة 99 
من املدونة العامة للضرائب هو تخفيض الضريبة العامة على القيمة 
املضافة بسعر %7 مع الحق في الخصم عملية البيع والتسليم املتعلقة 
به شبكة  املزود  املاء  بعده، عندنا هادي تخصم  املبينة  باملنتوجات 
طرف  من  للمشتركين  املقدمة  التطهير  خدمات  وكذا  العام  التوزيع 

هيئات املكلفة بالتطهير، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هذا فقط تعديل للمالئمة، سبق وأن بت فيه املجلس سابقا بحكم 
أن مجموعة ديال املواد كان يقترح أن تحذف من سعر ديال 7 % وتصبح 

معفاة مع الحق في الخصم.

لةسيدخلة2ئيس:

تقدموا  املالئمة  حيث  هذا  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
قبايلة، قدمهوم السيد النائب، في الحقيقة خاصهم يتسحبو من غير إيال 
كنتي كتشبث السيد النائب هذا حقك، سحبهم إذا تسحب مقترحات 

التعديالت 11 التي تم ذكرها.

نمر إلى املادة 8 دائما من مشروع قانون املالية املادة 100 من املدونة 
العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية املحترم، الكلمة للسيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

لةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، بالنسبة لهاذ التعديل في الحقيقة راه فيه مطلب 
دائما ديال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية انسجاما مع األفكار 
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التي يتبناها حزب االستقالل واللي هي دائما أن تكون واحد العدالة 
الجبائية ما بين الناس امليسورين اللي عندهم باش يأديو الضرائب وما 

بين الفقراء اللي في الحقيقة تكون عندهم إعفاءات مهمة ومهمة جدا.

السيد الوزير، نستغرب في الفريق االستقاللي ملاذا هاذ املطلب ديال 
إخضاع الضريبة على القيمة املضافة ب 70 و%30 ما تقبالتش، في 
الوقت ألن الطائرات السياحية وما أدراك ما الطائرات السياحية، اللي 
كيدير السياحة هللا يسهل عليه وبصحتو، يتسرى ما�ضي مشكل، وحنا 
مع السياحة أنها تكون يعني ألن كتجلب القيمة املضافة لبالدنا، ولكن 
الناس تأدي الضريبة، بالنسبة للدراجات املائية، اليوخوت والبواخر 
الترفية، وكنعرفو كاين اللي حط اليخت ديالو كيحط يعني في األماكن 
املرصودة لذلك، ولكن من حقو يكون عند اليخت ولكن في نفس الوقت 
يأدي الضرائب للدولة، السيارات الفاخرة وما أكثرها في شوارعنا، وما 
أكثرها في كاين اللي كيحطهم في LES CAVES ما كيستعملهومش كاع، 
فإذا اللي كتفوت السومة ديالها 600 ألف درهم، السيجار بمختلف 
أنواعه وما أدراك ما السيجار، املجوهرات الفاخرة، واألحجار الكريمة 
واألملاس، األواني املصنعة من الكريسطال والخزف الفاخر، واللي بغا 
يشرب أتاي في الكريستال بصحتو ولكن الطبقة الفقيرة راه كتشرب 
أتاي في كيسان ديال العنبة راه كنعرفوها كاملين، فإذا ال دابا حياتي 
فين بقيتي تلقى حياتي هللا يهديكم حياتي لقيناه بنين فيه أتاي، إذا 
اللوحات الفنية املستوردة وكتعرفو الثمن ديال كل لوحة فنية شحال 

كتسوى، السيد الوزير كنتسائلو حنا مع كل واحد بصحتو وحنا مغرب 

التعدد ومغرب اللي كنبغيو األغنياء ديالنا وكنبغيو املقاولين الكبار ديالنا 

وكنعزوهم وكنقدروهم وكنحبوهم ألنهم كيساهمو في التنمية، ولكن 

شوية يأديو حتى هما شوية يساهمو في عوض ما يساهم مسكين ذاك 

الفقير اللي كيركب في التران مازال منين كان كتريام تيقدر يضارب مع 

الكونترولور منين تيطلع وهو تيسلت من باب لباب باش ما تيخلص، إما 

دابا تقطع لو الضو واملا، اه ما يمكنش نزيدو في التسعيرة ديال السكك 

الحديدية، الطرق السيارة كنعرفو الطبقة املتوسطة هي اللي كتستعمل 

الطرق السيارة تزادت فيها، إذا 3 سنوات ديال الزيادة على الفقراء 

املتوسطة، رجاء حنا كنعطيو واحد الضوء األحمر وإشارة  والطبقة 

على أن يكون هاذ الناس كاين اللي مستعد فيهم هو عندو اليخت عندو 

الفلوس كاع ما عاقل حتى على األبناك حنا مازال األبناك السويسرية 

دارت هاذ �ضي ديال دابا راه الناس عندها الفلوس مجمدة ويزيدو دخلو 

يخلصوا يكون عند اليخت بصحتو يكون عند البواخر بصحتو ولكن 

يأدي للدولة وخففو على الدرويش، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد الوزير أول تدخل غادي تدير هذا قبل التعديل أول تدخل 

غادي تعطيه.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

مع الطائرات واليوخوت، من الناحية املبدئية أنه يكون تضامن 
داخل الفئات املجتمع، ال نختلف على ذلك من ناحية املقاربة يمكن 
يكون اختالف ما يمكنش لنا نقولوا في نفس الوقت درنا واحد املناظرة 
وغنمشيو لذاك �ضي ديال القيمة املضافة لصعوبتها وغادي نحددو من 
النسب باش تبقى 10 و 20 وفي نفس الوقت باش نكونو غير متالئمين 

مع، نخلقو واحد النسبة د 30.

هضرتي على السيارات الفاخرة والفارهة معاكم السنة اللي مضات 
دوزنا واحد الرسم ديال التسجيل وهادو اللي كتقولوا 600 ألف درهم 
راه دابا درنا داك الرسم ديال التسجيل الزائد زدنا 5 % بين 400 ألف 
و600 ألف %10 بين 600 ألف و800 ألف. %15 ما بين 800 ألف 
كرسم  زيادة   20% السيارات  في  درهم  مليون  وفوق  درهم.  ومليون 
نحسبوه تضامني لهاذ الناس اللي فعال، ونقول لكم واحد القضية راه 
كيخلصوها بأريحية غير خاصو يكون واحد التناسق في مجال التضريب، 
ما يمكنش لنا نجيو ونقولو العتبارات أنه غادي نخلقو عاود ثاني واحد 
النسبة، ولهذا راه التفكير ومعاكم داخل اللجنة وقلناها وكنأكدوها 
يكون واحد التفكير باش أنه في إطار هاذ التضامن هاذ املواد اللي كتعتبر 
مواد بين قوسين luxueuses أنه تكون فيه واحد النوع من التضامن 
مع الفئات األخرى ويم�ضي لصندوق التماسك االجتماعي وما أدراك ما 
صندوق التماسك االجتماعي اللي كيمول واحد العديد من النفقات في 

هاذ املجال، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، 
مؤيدي التعديل؟ تفضل ال�ضي مصطفى، السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنصط ىخحمين:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، بغيت نفهم، التوصيات ديال املناظرة ملي كتسلككم 
كتعطيو بها الحجج، وملي ما كتسلككم �ضي ما كتجبدوهاش، حنا بغينا 
ووافقنا  وقابلينها  لنا  تتقدم  الوطنية  املناظرة  ديال  التوصيات  ذوك 
الجوانب  في  الجانب ونخليوها  في واحد  عليها، ولكن ما�ضي نجيبوها 
األخرى، هاذ التعديل لألمانة الفكرية وكنقولها دائما ما�ضي ديالنا، هذا 
كانوا كيجيبو ال�ضي العماري في لجنة املالية من 2002 واليوم كنطلب 
أنه يتضامن معنا ويصوت معانا فيه، سنويا كنت كتجيبوه، سنويا ما 

حبستو حتى 2009، ما كناش كنقبلوه.

لةسيدخلة2ئيس:

دابا أشنو كتسحبوا السيد النائب؟ باش كتبقى منسجم مع األمانة 
الفكرية، ال واش نعرضوا للتصويت، وال كيسحبوا ؟ كنصوتوا، إذن 

أعرض هذا التعديل للتصويت:
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املوافقون: 37

املعارضون:116

املمتنعون: 25

دائما في املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 106 من املدونة 
العامة للضرائب ورد بشأنها تعديالن من الفريق االشتراكي، التعديل 
السيد  التعديلين، تفضل  الكلمة ألحد مقدمي هذين   41 و   40 رقم 
هذين  يسحب  النائب؟  السيد  التعديالن  يسحب  املالئمة؟  النائب، 

التعديلين.

العامة  املدونة   121 املادة  املالية  قانون  مشروع  من   8 املادة 
واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب، 

واالتحاد الدستوري، الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

هذا التعديل السيد الرئيس، يتعلق بحذف مواد الذرة والشعير 
املخصص لالستهالك من الئحة املنتجات املطبق عليها الضريبة ديال 
%10 كضريبة على القيمة املضافة، بطبيعة الحال هذا إجراء كيمس 
القدرة الشرائية لشريحة مهمة وفقيرة من املواطنين واللي كتستهلك 
بالكثرة هاذ الصنف من الحبوب، بطبيعة الحال احنا االستعماالت 
األخرى تنقولوا ما كاين مشكل اللي كتستعمل املسائل األخرى أنتما 

كتعرفوها يمكن ترفعوا من الضريبة، تتعرفها السيد الوزير؟

لةسيدخلة2ئيسخ:

قول لينا أشنا هي ؟ الكلمة للحكومة، السيد الوزير قل لينا آش 
كتعرف؟

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

الذرة والشعير ثالثة أنواع كاين الذرة والشعير لألكل اإلنساني، هذه 
عندها ضريبة يعني à TVA صفر، أو كاين الذرة اللي كتستعمل في املواد 
ديال العلف ديال الحيوانات، هذه عندها %10، أو كاتبين الذرة األخرى 
والشعير االخر ديرين له %30 يعني ألغراض، هنا تيوقع لينا مشكل من 
اللي كيكونوا هاذ ثالثة النسب تنفتحوا الباب على مصراعية للغش، 
زيادة أنه من اللي كنشوفوا اإلحصائيات أكثر من %90 ديال هاذ املواد 
كتجي في ذاك %10، قلنا أودي غادي نوحدوا هاذ النسب ما يبقاش 
عندا صفر أو عشرة أو عشرين غتولي %10 من أجل السهولة ومن أجل 
أيضا املالءمة مع وغلق الباب على بع التجاوزات اللي يمكن ليها تكون في 

هذه املواد، لذا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

أحد،  ال  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب مؤيدي التعديل.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

السيد الوزير، إيال تكلمتو على الغش، ما خصش املستهلك يؤدي 
الثمن ديال هاذ الغش هذا، كيخصكم أنتما تديرو اآلليات والوسائل 
باش تحاربوا هاذ الغش هذا، ولكن بأي حتى ب�ضي طريقة ماخصش 

املستهلك يؤدي الثمن ديال هاذ العملية هذه، شكرا

لةسيدخلة2ئيس:

إذن اعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون:115

املمتنعون: 37

املادة 8 دائما من مشروع قانون املالية املادة 123 من املدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد 
الدستوري، التعديل رقم 17 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

التعديل السيد الرئيس للمالءمة، إذن

لةسيدخلة2ئيس:

يسحب،  وال  تصويت  واش  ال  النائب،  السيد  يسحب  يسحب؟ 
تصويت؟ يسحب، ألنه للمالءمة يسحب.

املدونة  من   135 املادة  املالية  قانون  من مشروع  دائما   8 املادة 
العامة للضرائب ورد بشانها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية التعديل رقم 7 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

لةمةئبلخلةسيدةخنميلخغوالم:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هذا التعديل يهم الواجب الثابت للتسجيل، نحن نقترح في الفريق 
االستقاللي من أجل تشجيع املقواالت الصغرى واملتوسطة على الزيادة 
في رأسمالها، ومن أجل الرفع من إنتاجيتها وخلق مزيد من فرص الشغل 
أنه يتم إخضاع الشركات والزيادة في رأسمالها بالنسبة للشركات التي ال 
يتعدى رأسمالها برسم آخر سنة محساباتية قبل الزيادة في رأسمال أقل 
من 5 مليون درهم حتى هي تخضع للواجب التابت ديال 200 درهم من 
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أجل نشجعو أن هاذ الشركات الصغيورة واملتوسطة يمكن لها ترفع من 
الرأسمال ديالها ويمكن لها ترفع من اإلنتاجية ديالها، وطبعا تحقق لنا 
واحد املردودية اللي يمكن لها تزيد من فرص الشغل اللي حنا كنعرفو 
تم�ضي  الحكومة  أنه  كنتمناو  إذن  عندنا،  كاين  اللي  البطالة  مشكل 
معنا في هاذ التعديل وتقبلوا ألنه فيه خير بالنسبة للشركات الصغرى 

.surtout واملتوسطة

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

كيترفع  اللي  رأسمال  عندهم  اللي  الصغيورين  الشركات  هادوك 
في حدود 500.000 درهم راه قانون معاكم كيخلصوا واحد الواجب 
تابت ديال 1000 درهم، دابا انتما في التعديل كتقولو أودي 5 املليون 
ديال الدرهم د االكتتاب. على كل حال فوق 500.000 درهم يخضع 
لضريبة على االكتتاب ل %1 وهي مخفضة مقارنة مع العمليات األخرى 
التي تعلمون أنها تكون في حدود %6، وحتى هديك %1 املخفضة راه 
الشركات التي تقوم برفع رأسمال تخضعها للخصم بالنسبة للضريبة 
على الشركات في إطار طبعا العملية ديال تكاليف الشركة، فلهذا نعتقد 

أن هذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 37

املعارضون:115

املمتنعون: 25

املادة 8 دائما من مشروع قانون املالية املادة 135 مكررة من املدونة 
واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب  العامة 

واالتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب لتقديم هذا التعديل.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

كنا  حنا  كتذكير  وغير  كتعرفوه  امللف  هاذ  انتما  الوزير،  السيد 
قدمنا في الوالية السابقة كنا قدمنا 2 ديال التعديالت، التعديل األول 
وكان قبلوا ال�ضي مزوار هللا يذكروا بخير اللي هو زميل ديالكم اآلن في 
الحكومة اللي كيتعلق بتخفيض رسوم التسجيل بالنسبة للناس اللي 
كيبغيو يصوبوا امللكيات في العالم القروي، وهذاك التعديل اللي تقبل 
عطى واحد الصدى طيب لدى ساكنة العالم القروي وخاصة الفالحة 

الحقيقة  في  الوزير  السيد  آخر  تعديل  وهذا  واملتوسطين،  الصغار 
الفصل 35 من الدستور كيضمن حق امللكية والدولة خاصها تسهر 
عالقة  عندو  الوزير  السيد  التعديل  هذا  امللكية،  حق  ضمان  على 
بشريحة مهمة من ساكنة العالم القروي، ومن شأن هذا التعديل أيضا 
باش يثبت الفالحة الصغار في املناطق ديالهم باش ما نساهموش في 
الهجرة القروية، كنعرفوا بأنه الناس اللي عندهم دوك الرسوم القدام 
وامللكيات القدام ما فيهمش املقاييس النظامية، ما فيهاش الهكتار واآلر، 
فيها العبرة والكامة إلخ. فاش كيجي يحفظ وتيخرج التصميم الطبوغرافي 
تيخرج واحد املساحة أكبر من املساحة املصرح بها، وكيقولو ليه بأنك 
خاصك تم�ضي تعاود املسطرة من األول يعني خاصك تصاوب التصميم 
وتخلصوا وخاصك تخلص التسجيل وخاصك املسطرة ديال اللجنة 

اإلقليمية اللي كتصوب امللكيات إلى آخره.

إذن هذا إشكال كبير السيد الوزير، وملا طرحناه السيد الوزير، 
طرحناه باش نقولو لكم كاين واحد املشكل، كنظن بأنه هذي عامين 
في الوالية السابقة و4 سنين في هاذ الوالية ما تلقاش الحل. عالش ما 
تلقاش الحل؟ كنظن بأنه عندكم اآلليات كاينة اإلدارة د املحافظة راه 
عارفة املشكل هي تعطينا، ولعلمكم السيد الوزير حنا قدمنا مقترح 
قانون رقم غادي يكون جاء عندكم الوزارة باش تجاوبوا عليه إذا غادي 
تجي مناسبة باش ناقشوه يعني بكثرة وبإسهاب وبالتالي تنظن هذا حنا 
تقنية وتطبيقية،  إكراهات  ربما عندكم  تقبلوه  عرفناكم ما غاديش 
ولكن بغيناكم تفكروا بجدية في هاذ القضية هاذي ألنه كما قلت كتهم 
السيد  وإال  واملتوسطين،  الصغار  الفالحة  من  مهمة  الشريحة  واحد 
الوزير غادي يقدروا يسمحوا في ذاك �ضي ويدخلوا املدينة وغادي يدروا 

لنا مشاكل أخرى ديال البناء العشوائي إلى آخره، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

الشريحة  هذه  مع  نتضامن  ونحن  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
الكبيرة لصغار الفالحين وإيال كان هاذي 4 د املرات وال 5 د املرات تيطرح 
نفس التعديل وكنحاولو نجيبو نفس الجواب ألن مازال ما تفاهمناش، 
راه خاصنا غير نتفاهمو وغادي نلقاو الحل، حنا هاذ الواجبات ديال 
التمبر واللي فيها 50 درهم للهكتار منين تتكون التفاوتات في العقود، 
هاذي تتخص الضريبة ديال التسجيل اللي تابعة اللي داخلة في مدونة 
منها  وكتستفد  الشريحة  لهاذ  واعطيناها  محلولة  وهاذي  الضرائب، 
ويعني أدت كما جاء في التدخل ديالكم أدت يعني عندها واحد األثر 
إيجابي، اآلن اللي كطلبوه تم التذكير بذلك عدة مرات أن هذا يخص 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، اللي ما دخالش في املدونة ديال 
الضرائب واللي فعال كما تم االلتزام بذلك راسلت السيد وزير الفالحة 
وهو يدرس هذا املوضوع وإيال كان عندكم طبعا كتقولو بأنه كان مقترح 
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قانون في هذا الشأن يمكن تكون اإلجابة على هاذ السؤال، ولكن راه 
الحاجة اللي كتجيبوها راه ما�ضي حيث ما عندناش الرغبة ألنه فعال 
فيه كما ذكرتم مشكل قانوني ومشكل تقني، شكرا السيد الرئيس، ولذا 

نرفض للمرة 4 أو 5 هذا التعديل.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيد الوزير، الكلمة ال أحد معار�ضي هذا التعديل، مؤيدي 
التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون: 25

املعارضون: 115

املمتنعون: 37

املادة 184 من املدونة العامة للضرائب، ورد بشأنها تعديل واحد 
تفضل   ،8 التعديل  رقم  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنصط ىخحمين:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

شكرا السيد الوزير، هاذ التعديل تيهدف اإلبقاء على الجزاءات 
املفروضة في تحصيل الضريبي في الحدود ديال 15 5 15 % وحذف 20% 
اللي جات بها الحكومة، ألنه تنشوفو هاذ الجزاءات والتضاعف ديالها 
تيكون عندو الثقل بالنسبة امللزم الضريبي، ولكن في نفس الوقت بغيت 
نغتنم هاذ التعديل باش نوضح واحد األمر داخل هاذ القاعة، ألن الكل 
اليوم تيتكلم على أن البرملان وجميع البرملان شرع للتهريب الضريبي وفض 
العقوبات الحبسية على املتملصين من الضرائب، وبغيت نأكد على أنه 
داخل لجنة املالية جميع الفرق عبرت عن التضامن ديالها فيما يتعلق 
بالتهريب الضريبي وجميع الفرق وجميع األحزاب في األدبيات ديالها ضد 
التهرب الضريبي، ولكن منين تابعوا موضوع بحال هذا خاصنا نتابعوه 
أننا نتصداو  اللجنة باإلجماع  اللي طلبات  بجدية ألنه هاذ املقت�ضى 
الحبسية  العقوبات  الحبسية،  العقوبات  أننا نحيدوا  تيهمش  ما  ليه 
كانت في القانون القديم، كانت في القانون القديم، ولكن طالبنا من 
الحكومة أننا معها في هاذ العقوبات مستقبال، ولكن قبل ما نضعفوها 
خاصنا نديرو اآلليات لحماية امللزم الضريبي وما يتعرضش لالبتزاز وما 
 LES CONDITIONS يتعرضش للظلم في املحاكم، ونهار نوصلوا لهاذ
نديروهم ونعطي مثال مثال بالدول اللي عطاونا في املقارنة عبر الصحف 
أنها مطبقة هاذ اإلجراء، فرنسا اللي قبل منا بالضمانات اللي كاينة في 
الجانب االقتصادي ياله في حياتها كلها وصالت 1400 حالة، أمريكا 
ملا تنتكلمو على الغش الضريبي يسجنون الناس، الضمانات القانونية 
في أمريكا ما عندهاش منها حتى %1 إذا حنا تنقولو على أننا راه حنا 

ضد التهرب الضريبي، ضد التملص الضريبي، ولكن ما مع الضمانات 
للمقاول واملستثمر واملقاولين اللي تيخدمو في القطاع االقتصادي اللي 

تيشغل أبناء هاذ الوطن، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

إذا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

التدخل، وهذا فعال ما  النائب املحترم على هذا  ال شكرا السيد 
حصل في اللجنة والكل طبعا ضد كل تملص أو غش ضريبي ألنه يعني 
املوارد ديال بالدنا هي هاذي هي الضريبة وخاص يكون واحد العدالة 
االجتماعية في تحصيل الضرائب، وكل �ضي خاصو يخلص الضرائب 
ديالو، طبعا هاذ التعديل اللي جاء باش يبقى ذاك الردع نوعا من الردع 
ديال هاذ الناس الذين يتملصون من الضرائب كاين 5 و15 و20% 
إذا تشديد العقوبة هو ردع امللزمين الذين يقومون بإيداع إقراراتهم أو 
يودعون إقرارات ناقصة دون تمكين اإلدارة من القيام بواجبها، ولهذا 

أتمنى أن تسحبوا هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، 

مؤيدي التعديل كيتسحب، كيتعرض للتصويت.

إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 80

املمتنعون: 24

دائما املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 184 من املدونة العامة 

للضرائب ورد بشأنها تعديل من فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد 

الدستوري، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلاحجوجي:

لةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، املادة 184 نصت عن الزيادة في التأخير، وحددت 

نسبتين مختلفتين، النسبة األولى هي %5 داخل أجل ال يتجاوز 30 يوما 

من التأخير، و%15 كذلك بعد آجال 30 يوما، التعديل يرمي ويهدف إلى 

توضيح هاذ األجل، بمعنى أن 30 يوما من العمل بحيث أنه قد ينتهي 
هاذ األجل ديال 30 يوما ويصادف يوم السبت فإذا يوم اإلثنين سيكون 

امللزم يعني أمام إشكال هل سيؤدي %5 أم أنه سيؤدي %15، شكرا.
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لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

في املادة 184 راه كاين الحل ومكتوب إيال صادف 30 يوم، يوم 
السبت كتحيل هاذ املادة كتقول لهم يوم 30 هو اليوم أول يوم عمل 
مفتوح بعد يوم العطلة ولهذا فال داعي لطبعا لهاذ التعديل، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلاحجوجي:

السيد الوزير، األمر يتعلق بآجال عن التأخير وليس بآجال الطعن، 
حنا في قانون املسطرة املدنية تم التنصيص على أن كل آجال هي آجال 

كاملة، ولذلك ينبغي توضيح ذلك.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 24

املعارضون: 80

املمتنعون: 37

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 219 من املدونة العامة 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب 

والتعادلية، الكلمة مقدم التعديل.

لةمةئبخلةسيدخعةدلختشيكيطو:

لةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، املادة 219 تهم كيفية التبليغ بطبيعة الحال جاء في 
املادة اللي اقترحتوها، أنه يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام آجال 10 أيام 
املوالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف املذكور، التعديل اللي جينا به 
هو أنه في هذه الحاالت تعاد إجراءات التبليغ للمرة الثانية، وال يعتبر 
الظرف مسلما إال بعد أن يقدم املفوض القضائي الذي يقوم بإجراءات 

التبليغ للمرة الثالثة تقريرا يشرح فيه أسباب التبليغ من عدمه.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

األصل أن امللزم هو اللي كيعطي العنوان، وأن امللزم كيتوصل بذاك 
العنوان بالتبليغ، وأن امللزم إيال غير العنوان خاصو يخبر الضريبة بأنه 
غير العنوان، والحاالت ديال عدم التبليغ تتبقى أو عدم التوصل تتبقى 
ضعيفة جدا، وإيال فتحنا هاذ الباب ديال التبليغ األول والثاني والثالث 
هذا غيدفع لواحد النوع من التقاعس وأداء الواجبات، ولهذا نرفض 

هذا التعديل السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيسخ:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلختشيكيطو:

السيد الوزير، احنا عندنا مشكل في الطريقة التبليغ، أما امللزم 
كيعطي العنوان هذه مسألة مفروغ منها، امللزم أكيد كيعطي العنوان 
ما  الضريبة وال  امللزم من  التبليغ واش كيتبلغ هاذ  الصحيح، ولكن 
كيتبلغش، وفي العالم القروي والناس اللي ساكنين في دور الصفيح 
واش هاذ عون السلطة اللي كتكلفوه في بعض األحيان أنه هو يبلغ واش 
كيبلغ وال ما كيبلغش، أحيانا كيجيو الناس كيجي كيلوح ليه ورقة ما 
عرفتش واش كيلوحها في نفس العنوان وال ما كيلحوهاش في نفس 
العنوان وكيسمي على راسو بأنه م�ضى بلغ، العون املكلف بالتبليغ في 
أحيان متعددة ما كيمشيش يبلغ، وكيسمي على هذاك السيد بأنه بلغ 
لذلك حنايا باش نوفرو واحد الجو ديال الثقة ما بين املواطن وما بين 
اإلدارة، فاملفروض أنه نمأسسو لواحد اآللية، اآللية اللي كيقترحها 
الفريق االستقاللي هو أننا نديرو املرة األولى واملرة الثانية ونجيبو مفوض 
قضائي هو اللي كيسجل واش هاذ السيد هذا تبلغ وال ما تبلغش، باش 
حتى املواطن ما كنخليوش ليه أوال املجال فين يقول ليك أنا ما تبلغتش 
وال �ضي هضرة وحدة أخرى، وكذلك اإلدارة كتكون هزات يديها من هاذ، 
هاذ املادة السيد الوزير كيبان لينا بأنه ماكينش ماكتوفرش فيها التكافؤ 

والضمانات والثقة ما بين اإلدارة وما بين املواطن، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 37

املعارضون : 80

املمتنعون : 24

املادة 8 من مشروع قانون املالية، املادة 219 من املدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، الكلمة للسيد 

النائب لتقديم التعديل.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ املادة حقيقة اللي جبنا ليها هاذ التعديل وسبق لينا جبنا هذا 
التعديل، ألن احنا كنعتبرو على أنها مهمة بزاف وأساسية ألنها خالقة 
مشاكل كثيرة في البالد، وحتى اإلدارة براسها خالقة ليها مشكل، وامللزم 
خالق له مشاكل، وما بغيناش يبقى هاذ ال�ضي هذا، بغينا اإلدارة وامللزم 
واحد مظلوم،  يكون حتى  وما  وبشفافية  كيتواصلو وبوضوح  يكونوا 
هاذ املادة هي كما يلي: إيال صفطنا واحد الوثيقة ورجعت وغالبا هذا 
ما يسمى بذاك اإلشعار بالتوصل غير مطالب به، مازال إيال انتقل إلى 
عنوان راه كاينة إشكال هذي راه واضحة ولكن غير مطالب به ألسباب 
مجهولة، في هذه الحالة يعتبر األظرفة مسلما بعد انصرام آجال 10 
أيام، السيد ما توصلش، ما عرفش، ونحدد له واحد اآلجال ديال 10 
 la logique des أنا ما عنديش، زعما غير l’accusée أيام هو رجع لي
choses السيد ما توصلش وما فراسوش وكنقولو إيال فاتت 10 أيام 
يعتبر التبليغ صحيحا، وبالتالي يعني أنه هاذ العملية ديال التواصل مع 
اإلدارة غادي نطبق عليك إيال كنت سيفط ليك اإلشعار األول وال إلى 
آخره، وال الضريبة وال املكان، كنقول للسيد الوزير تصوروا أنه هداك 
املدة اللي ذاك fameux article ذاك التعديل اللي قلته لنا مشكورا 
ديال من 6 أشهر ل 3 أشهر على شكاية، تعرفوا الوقع دياله شنو على 
برا؟ الناس تيقول هذا واحد الخير كبير أن هاذ الحكومة، احنا خدامين 
معكم، وخدامين مع هاذ البالد يحسب لكم هاذ ال�ضي، ما�ضي لنا احنا 
هاذ ال�ضي يحسب لكم، يحسب لكم كلكم على أنه انتما الحكومة قمتم 
بهاذ العملية هذا غادي يبقى عندكم السيد الوزير مسجل، ألن الناس 

كانت تتعاني اإلدارة جاو املواطن...

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

مازال السيد الرئيس عافاك وحيث ألن عندي معه مشكل كبير 
هذا، وهللا يخليك...

لةسيدخلة2ئيسخ:

السيد النائب هللا يخليك، كاين الضبط ديال الوقت ال مشكل هذا 
مشكل عالجتوه في اللجنة، اآلن كاين الطرح واش كتقدم التعديل وال 
كتدافع على التقديم، ما غتاخذش الكلمة فيما بعد، ال اش غنديروا 

30 دقيقة في تقديم التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

ألن السيد الرئيس، السيد الوزير هذا هللا يجازيكم بالخير راه ما 

يمكنش املدونة كل خطرة تقولوا لنا أودي نديروا فيها، هذا راه مهم 
وراه عنده واحد هذا دياله وخاصه يدارك ألنه أسا�ضي وأعتقد على أنه 
إيال ما كانش هذا راه كاين مشكل كبير خالق لإلدارة أرجوكم باش هاذ 

التعديل...

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

غادي ندير للسيد النائب املحترم نفس الجواب اللي درتو للتعديل 
السابق، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ 
مؤيدي التعديل السيد النائب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

هاذ املدونة ديال، اللي كنهضرو عليها املناظرة، كتختارو فيها اللي 
عجبكم، كتجيو نديرو هذا صالح لنا ندريوه دابا، هذا من بعد، هذا 
إلخ.. Zoning اتفقنا عليه في هاذ املناظرة، ياك اتفقنا عليه هذا دابا؟ 
دابا Zoning اتفقنا عليه في املناظرة إيوا طبقوه، عندكم 23 إيوا فين 
هي ؟ 23 ياك اتفقنا قلتوا أودي على أنكم عندكم واحد العدد ديال 
Zoning وديروه لنا هللا يجازيكم بالخير، ديروا هكذا ونصوا عليه بأنه 
يطبق مازال عالش ما بغيتوا توخروه هذا دابا عالش؟ Zoning كاين 

إذن التحديد ديال métrage في كل منطقة إيوا طبقوه، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 37

املعارضون: 117

املمتنعون: 24

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 224 من املدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي التعديل رقم 
النائب، نعم،  التعديل، تفضل السيد  الكلمة ألحد مقدمي هذا   43
إيوا التعديل 42 آش غنعملوا فيه؟ إيوا راه هو اللي أنا ما كنعرفش 
آش كتقدم أنا عندي التعديل 42 قل فيه اللي بغيتي، آشنو قدمتي فيه 
هذا شغلك ما�ضي شغلي، قدم دابا 42 تم التصويت عليه واش داك 
املضمون دياله هو اللي قلتي وال �ضي حاجة أخرى هللا أعلم أنا ما�ضي 

مسؤول على املضمون دابا التعديل رقم 43 كتسحبو تفضل قدم 43.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

إذن 43 التعديل 43 كنطلبو وكنلحو في هاذ القاعة على أساس أنه 
خاص يطبق Zoning ويتم التنصيص عليه ألنه ما كاين عالش نأجلوه 

إلى أجل غير مسمى، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

ومستحسنة  الحكومة  ديال  مبادرة   Zoning ديال  القضية  هاذ 
وكتحل بزاف داملشاكل بين الضريبة وامللزمين، غادي نطبقوه في هاذ 
املادة ملي يكون التعميم دياله على جميع أرض الوطن، لذا نرفضه في 

الوقت الحاضر، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

إيوا هاذ ال�ضي اللي كنقولوه السيد الوزير، وكنقولوا حتى نعمموا 
وها احنا دايا إيوا طبقوا كتقول عندك 23 وا بشوية بشوية واحد 
الحاجة هذا راه كاينة، نحلوا مشاكل ديال 23 ديال املناطق في املغرب، 
الكبيرة بعداك راك تحددت، يمكن بعض املسائل اللي بقات صغيرة، 
ألن حتى لهاذ العام هذا وال العام اللي جاي وال ما نعرف شحال هذا 
وما غادي يتحدد راه غادي يخلق مشاكل كثيرة أكيد لإلدارة واملواطن، 

شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون: 117

املمتنعون: 24

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 225 )اللجان املحلية لتقدير 
الضريبية( ورد بشأنها تعديالن من الفريق االشتراكي التعديل رقم 44 و 

45 تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

هاذ التعديل باش يكون السيدات والسادة النواب على علم بما 

يجرى في هاذ، هذه كاين واحد اللجن محلية ديال تقدير الضريبة، كاين 

فيها واحد يرأسها رئيسا، وهاذ الرئيس عنده واحد الدور أسا�ضي وهو 

أن التصويت دياله إيال كان متعادل كيضيف له، اإلشكال اللي كاين 

احنا اللي كنطلبو هاذ الرئيس اللي هو ديال اللجنة، وهاذ اللجنة اللي هي 

الدور ديالها هو تقني، هاذ اللجنة تبت في القضايا التقنية املحاسباتية، 

إملام  عندوش  ما  اللي  رئيس  فيها  معين  كيكون  كيعينو  لها  كيجيبو 

بالقضايا ديال املنازعات العمومية والضرائب، كنقولو حنا هاذ الرئيس 

باش يكون عنده دور على األقل ويكون أهم هو أنه يكون داز في املحكمة 

اإلدارية على األقل واحد املدة ديال 5 سنوات باش يكون عنده إملام 
باألمور، ألن ماذا يقع؟ ملي كتجي اللجنة املحلية الرئيس كاين املقرر 

ذاك �ضي اللي كتب كيسني له، حنا كنطلبوا من هاذ السيد الوزيران 

املحترمان باش أنهم ياخذو هاذ القضية بعين االعتبار ألنها مصلحة 

دالبالد زعما راه كل �ضي يبغي كل واحد يتقن العمل دياله، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

هاذ التعديل جاء بواحد املعيار من املعايير، ولكن إسناد رئاسة لهاذ 

اللجنة خاصها تكون وفق معايير أخرى موضوعية طبعا تراعي التكوين 

والخبرة في املجال الضريبي، ولذا نرفض هذا التعديل.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 

تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

وهاذ ال�ضي اللي كنطلبو كنقولو حنا خاصنا هاذ ال�ضي يدار غير 

كتجاوبني هكا دائما احنا غاديين هكا وصافي، احنا تنقولو إيه خاصه 

يدار، وغير كنجابو هكا إيال هذا احنا هداك.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون: 117

املمتنعون: 24

التعديل الثاني التعديل رقم 45 السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هذا واحد املسألة اللي هم السيد الوزراء عارفينها مزيان، القضية 
ديال 30 ألف درهم، احنا اقترحنا 30 ألف درهم في ذاك اللجنة املحلية 
إيال حكمت على �ضي واحد على أنه يخلص يعني أقل في حدود 30 ألف 
درهم يمكن له يم�ضي للجنة الوطنية، عالش؟ باش هاذ ال�ضي نخليو 
له الحق دياله للترافع أمام اللجنة اللي هي أكثر اختصاص وأكثر إملاما 
باألمور، يعني ما نحبسوهاش كانت واقيلة سابقا 50 ألف درهم احنا 
ديال عالش هاذ  الشريحة  نعليو  نزيدو  باش  ألف درهم   30 اقترحنا 
30 ألف وما�ضي 50 ألف؟ ألن ملي كيخرج ذاك le rôle ملي كدير ذاك 
التقرير ديال اللجنة املحلية كيخرج إيال كان عنده أقل من 50 ألف درهم 
 l’émission وإيال تعطات له l’émission de rôle كيخرج له كيتعطى له
الوضع يكون خاصه يخلص  في هداك  أنه  de rôle كيصبح مضطر 
وعاد يرجع لإلدارة إلخ للمنازعة املحكمة اإلدارية، وبالتالي خلينا زعما 
أنه يبقى عنده الحق ربما ألنه في املحكمة في اللجنة الوطنية يتنصف، 

وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

طبعا هاذ مشروع قانون املالية جاء بواحد املبادرة جد طيبة وهي 
وفي  اللجن،  وتبسيط هاذوك  الطعون  ديال  املسطرة  تسريع هاذوك 
املحلية  اللجنة  في  تدوز  التعديل  كنا  إيال  تخصيصها،  الوقت  نفس 
حتى ب 30 ألف درهم، عاد تم�ضي للجنة الوطنية غادي نعاود نرجعو 
للما�ضي في إغراق هذه اللجن، ولهذا باش نبقاو محترمين على نوع من 
التخصيص أنه منين كيكون في هاذ الحدود ديال 30 ألف درهم، تصبح 
مقررات اللجن املحلية طبعا الصادرة في القضايا بالضريبة على، يعني في 
الضرائب كلها سارية املفعول طبعا تيبقى الحق امللزم أنه يم�ضي للقضاء 

وال العدالة إيال يعني لم يقبل بهذه التسوية، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، 
مؤيدي التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

يعني لهاذ القضية هذه ألنه منين كندير لو 30 ألف درهم، كنخلي 
واحد الشريحة كذلك تزيد تستمر في العمل ديالها ألنه déjà اللجنة كاين 
وكل �ضي كاين على األقل باش يبقى عندو ربما يتنصف في هذيك اللجنة، 
ألن كاين مشكل اللي بين وبينكم السيد الوزير هو هذيك ما بين 30 ألف 

و50 ألف راه كيخرج le rôle راه هذا هو ألن كيصبح قرار ديال اللجنة 
املحلية كيصبح هذاك السيد ربما أنه يمكن اللجنة املحلية الوطنية 
املحكمة  خاص  يعني  الساعات  ذاك  مطالب  كيكون  هو  له  تنقص 
اإلدارية اللي القضاء هو اللي ينصفو، ولهذا حنا كنقولو في إطار اللجن، 
اللجنة املحلية مازال عندو الحق هاذ الشريحة حتى هي تم�ضي للجنة 
الوطنية اللي يمكن لها تنصفها، وأما إيال مشينا هكاك خاص يم�ضي 

يتنصف في القضاء، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 40

املعارضون : 121

املمتنعون : 24

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 132 من املدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنصط ىخحمين:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخلةوزي2،

لإلخوةخولألخولت،

ديال  باآلجال  يتعلق  فيما  اللجنة  داخل  قدمناه  التعديل  هذا 
التصحيح فيما يتعلق بالتقادم، وقدمنا أننا الحكومة جات أنها بإمكان 
ترجع حتى ل10 سنوات فيما يتعلق بالتقادم، وحنا طالبنا داخل اللجنة 
باش يكون هاذ اآلجال في 4 سنوات، لكن خليت هاذ خلينا مجموعين 
فيه  كان  اللي  األمر  باش نوضحوا واحد  القاعة  التعديل داخل  هاذ 
التباس بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للمتعاملين االقتصاديين، بالطبع 
حنا مع املبدأ ديال أن التقادم يبقى في 4 سنين، لكن هاذ ملقت�ضى باش 
نوضحوه تيهم الناس اللي ما دالوش بالتصريحات ديالهم، وبالطبع هنا 
الناس اللي ما دالوش بالتصريح ديالهم طبيعي أن اإلدارة ترجع معهم 10 
سنين، إذن حنا هاذ التعديل باش نقدمو فيه فقط إيضاحات وتفهم في 

الجانب ديالو، وشكرا

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا التوضيح، ألن هذا هو التوضيح 
اللي خاص املواطنين كلهم يعرفوه، املدة ديال التقادم بالنسبة للضريبة 
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ما  اللي  مع  نقادوه  التصريح واش  اللي كيدير  ولكن  4 سنين،  مازال 
كيديرش لتصريح، اللي ما كيديرش التصريح وهذا هو األساس والعمق 
واملفهوم ديال هاذ املقت�ضى أنه اللي ما كيديرش التصريح ممكن أنه 
يرجعوا والصياغة راه واضحة، بالنسبة للسنوات التي لم تكن موضوع 
التصريح، في حدود طبعا 10 سنوات، ولهذا أشكركم مرة أخرى السيد 
النائب املحترم، ونرفض هذا التعديل بما أنكم متفقين على عدم يعني 

األخذ به.

لةسيدخلة2ئيسخ:

السيد  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
الرئيس، غير باش هاذ ال�ضي غير باش نسمعو صوتك السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف2يقخلةعدلةلخولةتمميل:

ال هاذ التعديل مهم جدا، احنا بالفعل كان عندنا هاذ اللبس وكنا 
تقدما بهذا التعديل، وسحبناه، لكن كنطلبو من الحكومة أن يمتد 
هذا التعديل حتى على الجبايات املحلية، على الرسوم وخاصة اللي 
فيها واحد باقي استخالصه كبير، فاحنا كنقولو هذا التعديل عوض 
هذاك اللي كاينة عند 47.06 اللي فيه 4 سنوات حتى هو يمتد عليه 10 

سنوات، شكرا .

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، ال�ضي مصطفى، كتسحب؟ 
إذن يسحب هذا التعديل.

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 230 من املدونة العامة 
واملعاصرة  األصالة  فريقي  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب 
واالتحاد الدستوري، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، التعديل رقم 20 

ال�ضي بركايو.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

حنا ما غنسحبوه �ضي نفس التعديل في نفس املوضوع حتى هو 
األحكام املتعلقة بآجال التقادم وكنقترحو على الحكومة من 4 سنوات 
إلى 10 سنوات بزاف، نقترح في هذا التعديل باش يكون هاذ األجل هو 
6 سنواتأ تبرير نقترح تمديد أجل التقادم بالنسبة للخاضعين الذين 
لم تكن موضوع  التي  السنوات  بإقرارتهم وبالنسبة لجميع  يدلون  ال 
التصريح من 4 سنوات إلى 6 سنوات بدل 10 سنوات الذي نعتبره أجال 

مبالغا فيه، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكر السيد النائب، الكلمة للحكومة.

لةسيدخنحمدخبوسعيدخوزي2خلالقتصةدخولملةةيل:

غير ما نبقاوش نزيدو في اآلجاالت ألن كاين 4 سنين، 10 سنين باش 
يكون واحد النوع من التناسق، وثانيا إيال درنا 10 سنوات باش ندفعو 
الناس باش يقوموا بالتصريحات ديالهم، ولهذا في نفس اإلطار نرفض 

هذا التعديل.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ غتكلم 
ال�ضي عبد هللا بوانو نفس الكالم؟ بما أنه نفس املوضوع.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف2يقخلةعدلةلخولةتمميل:

ال ألن عاود 6 سنين ما عندها معنى، ال غير باش تكون األمور واضحة 
4 سنوات كانت محل تالعب ناس ما كتمشيش تسرع ما كتدخلش في 
النظام الضريبي، دابا اآلن هاذ اإلجراء ديال 10 سنوات غيدفع الناس 
باش يدخلوا للنظام بالتصريح ديالهم، ولذلكم غنديروا 6 سنين عوض 
10 سنين فحال إيال كنقولوا لهم راه حنا يمكن لكم تتالعبو مثال تزيدو 
واحد سنتين أخرى، ولذلك الرسالة خاصها تكون واضحة 10 سنوات 

.ferme

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة مؤيدي التعديل؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

لةسيدخلة2ئيس،

مع  حنا  ولكن  نناقشوهش،  ما  هذا  معاها  حنا  الضرائب  حنا 
اإلصالحات كذلك، ولكن بالتدرج حنا نديروا 6 سنين نجربوها ومن 
بعد القانون املالي املقبل يمكن نطلعوها ل 8، ألن املواطن دابا مجبر 
كتغلط،  اإلدارة  أن  مجبر  سنوات،   10 الوثائق  على  يحتفظ  باش 
اإلدارة ممكن لها تغلط، املواطن يكون صرح ويقولوا لو ما صرحتيش، 
10 سنوات تنظن كثيرة جدا كنطلبوا من الحكومة تحاول تقبل هذا 
التعديل وتديروا ل6 سنوات وتدرج املرة الجاية نديروا 8 سنوات ما 

كاين حتى مشكل، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 24

املعارضون:122

املمتنعون: 40

املادة 8 من مشروع قانون املالية املادة 230 من املدونة العامة 
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للضرائب ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، تعديل رقم 
46، �ضي عبد العزيز العبودي، تعديل رقم 46 سحب، يسحب التعديل 

رقم 46 للفريق االشتراكي.

املادة 8: أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة:

املوافقون: 122

املعارضون:23

املمتنعون: 39

املادة 9 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع: إجماع.

لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل رقم: املادة 9 
مكررة، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املشروع:  في  وردت  كما  للتصويت  املادة  هذه  أعرض   10 املادة 
إجماع.

املادة 11 ورد بشأنها تعديل واحد من فريقي األصالة واملعاصرة 
واالتحاد الدستوري التعديل رقم 21 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، 

تفضل السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد الوزير، الحصة اللي الرسم املفروض على عقود التأمين 
املوجهة للجهات اكتفت فقط على معيار عدد السكان، ونحن نقترح أن 

يضاف معيار مستوى التنمية البشرية إلى جانب املعيار األول، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، بطبيعة الحال املقترح وهو اعتماد معيار 
موضوعي للتوزيع ونعتبر أن هاذ املعيار ديال عدد السكان هو من بين 

املعايير السهلة التحصيل، ولذلك فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

اللكمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ال أحد؟ مؤيدي التعديل تفضل 
السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكي:

السيد الوزير املحترم، احنا جئنا بهاذ التعديل ألن االقتصار على 

الضرائب على  توزيع حصيلة  في  السكان فقط كمعيار  اعتماد عدد 
الجهات سيعمق الفوارق املجالية بين هذه الجهات بالنظر إلى ارتفاع...

لةسيدخلة2ئيس:

من فضلكم السيدات والسادة النواب.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكي:

على  االقتصار  ألن  به  جئنا  التعديل  هاذ  املحترم،  الوزير  السيد 
الضرائب على  توزيع حصيلة  في  السكان فقط كمعيار  اعتماد عدد 
الجهات سيعمق الفوارق املجالية بين هذه الجهات بالنظر إلى ارتفاع 
ولتحقيق  لذلك  معينة،  بجهات  معينة  مناطق  في  السكانية  الكثافة 
التوازن املجالي ال بد من معيار إضافي بأخذ بعين االعتبار احتياجات 

االقتصادية  بقدرتها  للنهوض  الضرورية  والنائية  الفقيرة  املناطق 

والبشرية وتجهيزاتها االجتماعية، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 24

املعارضون: 124

املمتنعون: 40

املادة 11 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 124

املعارضون: 24

املمتنعون: 40

لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 11 

مكررة:

أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 12 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 124

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 64

املادة 13 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية التعديل رقم 11 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، ال�ضي 

خالد سبيع تفضل ال�ضي خالد تفضل دير البركة.
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لةمةئبخلةسيدخخةةدخسبيع:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السادة الوزراء،

السيدات النائبات السادة النواب،

لةسيدخلة2ئيسخ:

والسادة  السيدات  كنتمنى  النائب،  السيد  لي  اسمح  كنتأسف، 
النواب يبقاو يجلسوا ألنه عذبتونا في الحساب، �ضي داخل �ضي خارج، 
 ،c’est trop إما نخرجوا كاملين وال نجلسوا هذا ألنه �ضي داخل �ضي خارج
هللا يجازيك بخير صبروا بقى 5 دقائق، ال، اسمح لي السيد النائب، 

تفضل.

لةمةئبخلةسيدخخةةدخسبيع:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

املتعلقة  املادة  فيما يخص  االستقاللي  الفريق  ديال  التعديل  غي 
باملواد املرصدة للجهات، وبهدف إرساء موارد إضافية لفائدة الجهات، 
في إطار الجهوية املتقدمة اقترحنا في هذا التعديل الرفع من حصيلة 

الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، من %2 كما اقترحتها 

الحكومة إلى %3، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

بطبيعة الحال هاذ املادة اللي جات بها الحكومة في حدود %2 هي 

املخصصة  املوارد  بأن تصبح  الذي حظى  التنظيمي  للقانون  تطبيق 

للجهات في حدود %5 من الضريبة على الشركات و%5 من الضريبة 
كون  عن  يتحدث  التنظيمي  القانون  الحال  بطبيعة  الدخل،  على 
رصد هذه املواد يتم بطريقة تدريجية حتى لسنة 2021، في إطار هذا 

التدرج تم البدء بالرفع هذه النسبة إلى %2 وكذلك رصد مبلغ إضافي 

من امليزانية العامة ب2 ديال املليار ديال الدرهم عفوا، ومعه ستصبح 

املوارد املرصودة للجهات سنة 2016 : 4 ديال املليار ديال الدرهم، ولهذه 

االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخأفتةتي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

حقا الخالف مع بعض اإلخوان نعتبر أنه طفيف تيدور على واحد 
800 مليون، 900 مليون درهم في الوالية كلها، أنا متأكد بأنه إذا تم 
الحسم في الشرط الديمقراطي بعد 2016 ممكن لهاذ 800 مليون 900 
مليون درهم نوفروها جميعا ابتداء من السنة املقبلة، املهم هو أن 
نوفرها في خالل املدة ديال املتعلقة بالجهات، ولكن اسمحوا لنا اإلخوان 
إيال اختلفنا هذا اإلختالف يعني الطفيف، ألنه أنتم تعلمون بأنه تعلمون 
ما جرى في انتخابات الجهات، االلتفاف على اإلرادة الشعبية في موضوع 
التحالفات، قصد تهديد االنتقال الديمقراطي، واليوم في هذه القاعة 
يتبين أن هنالك فرز، فرز جديد في الساحة السياسية، وأنا متأكد بأن 
هذا الفرز سيتأكد فيما سيستقبل من أيام إن شاء هللا ومتأكد سنوطده 
جميعا في معركة 2016 وآنذاك أعتقد بأنه من السهل أن نوفر جميعا 
هذا املبلغ ملا سيأتي، ولذلك من أجل مناهضة البؤس ومكافحة الذين 
استعملوا أموال املخدرات بكثافة ال يمكن ال يمكن لإلخوة واألخوات إال 
أن تتفهموا تخوفنا ألنه كاين احتمال أن يتم استعمال هذا الهامش من 
طرف البعض في إطار االنكفاف املجالي اللي أنتما كتبعوه يعني جميعا 

ولذلك معذرة إذا أجلنا االتفاق إلى ما بعد 2016 إن شاء هللا، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا أعرض، هل من اسمح لي، مؤيد التعديل تفضل ال�ضي سبيع، 
السيدات والسادة النواب من فضلكم.

لةمةئبخلةسيدخخةةدخسبيع:

إيال اسمح لي السيد الرئيس وسمحوا لي السادة النواب بغيت نقدم 
غير بعد التبريرات على هذا التعديل اللي قمنا به، وبكل صدق حنا ما 
عندنا مشكل في �ضي اللي جاء على لسان السيد النائب، أن الحكامة 
وأن التدبير املتزن يمكن له كذلك يساهم في تعبئة موارد إضافية لفائدة 
الجهات صحيح، اللي بغيت نأكد عليه هو السيدان الوزيران بغيتكم 
تسمعوا لي عالش هاذ القضية ديال الرفع من هاذ موارد الجهات، انتما 
كتكلمو على 4.1 مليار ديال الدرهم كاعتمادات رصدت للجهات، في سنة 
2016 مقابل 1 وال 1.1 مليار اللي كانت في السنوات الفارطة، 1 مليار 
غادي يجي للضرائب تقريبا و2 مليار كاعتمادات إضافية من املساهمة 
ديال امليزانية، ولكن للتذكير السادة الوزراء أن توزيع املوارد املرصدة 
يتم عبر معايير ديال املساحة والساكنة واملعيار الجزافي، هدي 1، توزيع 
هذه األموال وال االعتمادات ال يأخذ بعين االعتبار الوضعية ديال املجال 
ومؤشرات التنمية البشرية هدي 2. التوزيع كذلك ال يراعي املجهود 
الحكومي فيما يخص االستثمار العمومي في مختلف الجهات والحال 
أن 4 الجهات عندنا تستحوذ على أكثر من %85 ديال مجهود االستثمار 
العمومي، 4 إيال ما بغيناش نتكلمو على هاذ ال�ضي ديال التنمية البشرية 
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يبرر أن الدستور نص على إحداث صندوقي للتأهيل االجتماعي وديال 
ما  املالية  قانون  مشروع  في  أنه  وكنالحظوا  الجهات،  بين  التضامن 
الصندوقين  لهذين  تفعيل  هناك  ليس  وبالتالي  مخصصات،  كاينش 
في سنة 2016، وبالتالي كنطيحو في واحد املفارقة عجيبة، 3 الجهات 
مثال الشرق، وخنيفرة بني مالل، ودرعة تافياللت اللي فيها االستثمار 
العمومي ال يتعدى %3 ستحصل على أضعف حصة مقارنة مع الجهات 
األخرى وهذا طارح إشكال ونعتبروه مخالف ملبدأ اإلنصاف والعدالة 

االجتماعية واملجالية.

به  قامت  اللي  املجهود  كنقدرو  حنا  الوزيران  السيدان  بالتالي 
يخليكوم  هللا  كذلك  أنه  كنبغيو  ولكن  موفقة  انطالقة  الحكومة، 
تحرصوا على توزيع ديال هديك 2 د املليار في أقرب اآلجال وتحرصوا في 
هديك التوزيع 2 د املليار على نوع من اإلنصاف اللي كيضمن للجهات 
الهشة أنها تحصل على واحد النصيب يمكن لها حتى هي تقوم بالبرنامج 
ديالها التنموي طبقا لواحد املبدأ اللي كنذاكرا عليه ديالنا ديال العدالة 
االجتماعية اللي كيجي ديما واملجالية اللي كيجي ديما في املذكرة ديال 

التقديم ديالكم في األهداف ديال مشروع القانون املالي.

هديك  أنه  على خاطركم  إيال جات  كذلك  نحرصو  بغيت  وأخيرا 
الصندوقين اللي كينص عليهم الدستور هي 42 حتى هما نحاولو ما 
أمكن نسرعو بالتفعيل ديالهم ألنه الصندوقين ديال التضامن ما بين 
الجهات وديال التأهيل االجتماعي هو اللي خاصو يكمل هاذ املجهود 
ديال وال هاذ الفوارق وال هاذ التفاوت اللي كاين ما بين الجهات وبالتالي 

تحس كل الجهات أنها ماشية في نسق تنموي في حال كلها.

لةسيدخلة2ئيس:

أعرضه  للتصويت،  التعديل  هذا  أعرض  النائب،  السيد  شكرا 
للسحب وال للتصويت؟ تصويت، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون:135

املمتنعون: 26

املادة 13 ورد بشأنها تعديل واحد من فريقي االصالة واملعاصرة 
واالتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب التعديل رقم 22.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

كنظن بأنه بعد االستحقاقات األخيرة ولينا ب 12 جهة عوض 16 هاذ 
الجهات هذه تعطات لها اختصاصات واسعة باش تقوم بالدور ديالها 
في تحقيق تنمية حقيقية في مناطق املغرب، التعديل اللي كنقتارحوه 

السيد الوزير هو تخصيص نسبة 3 % ديال الحصة على الضريبة على 
الشركات عوض 2 % باش نمكنوا هاذ الجهات هذه باش تقوم بالدور 
ديالها طبقا للقانون التنظيمي وطبقا للدستور وإال كنظن بأنه إيال ما 

قمناش بهاذ ال�ضي فإنه غادي يبقى مجرد حبر على ورق، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل غير مقبول لنفس االعتبارات التي تم بسطها سابقا.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

السيد الرئيس، احنا كنطرحوا سؤال واحد، اليوم بعد الدستور 
الجديد، بعد االستحقاقات األخيرة كنطرحوا سؤال، واش الحكومة 
عندها رغبة باش تدعم الجهات باش تدعم الالمركزية وباش تدعم 
الالتركيز اإلداري وال ال ؟ هذا هو السؤال اللي مطروح إيال كان إييه 
نعطيو لهاذ الجهات اإلمكانيات باش تشتغل، وال كان ال نخليو هاذ ال�ضي 

كما هو وبالتالي تيبقى كما قلت سابقا هذا مجرد كالم، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون: 137

املمتنعون: 41

املادة 13 ورد أيضا بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل نفسه التعديل اللي جاء على لسان الفريقين املحترمين 
يرمي إلى رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات من 2 % إلى          
3 % وتعليلنا في ذلك أوال الجهات اآلن وفي إطار االختصاصات املخول 
لها بمقت�ضى القانون التنظيمي 111.14 عاد غتنطلق، ومن أجل أنه 
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تكون االنطالقة ناجحة خاصها تكون عندها اإلمكانيات باش غادي 
تنطلق، مفهوم التدرج ديال 5 % في أفق 2021 هو مفهوم الذي ال يحدد 
الحد األدنى، وبالتالي حنا ال كنا غادي نمشيو في التدرج غادي انطلقو 
من 3 % وعلى أساس أننا نوصلو ل 5 % مستقبال، وبالتالي ومن أجل 
االستجابة حتى للمطالب والتطلعات ديال املواطنين واملواطنات في هاذ 
الجهة يتطلب األمر أنها تكون عندها إمكانيات املتاحة باش أنها تأدي 
الدور املنوط ديالها في الدستور، وفي إطار الجهوية املتقدمة وفي إطار ما 
ينتظره كذلك حتى املنتظم الدولي من هاته الجهوية التي أفرزها املشهد 

السيا�ضي املغربي.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل غير مقبول، نظرا لالعتبارات التي سبق بسطها.

لةسيدخلة2ئيس:

أفتاتي،  العزيز  عبد  ال�ضي  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخأفتةتيخ:

باش اإلخوان يفهمونا فهذا الخالف هو مرحلي، ونرجو موضوعيا أن 
ترفع أسبابه ولكن أنا بغيت نأكد واحد ال�ضيء حتى ال أفهم خطأ، سبق 
لكم اإلخوان في االستقالل واالتحاد أن اشتغلتم مع إخوان كنشتاغلو 
معهم اليوم، ولذلك الفرز يعني توطيد هذا الذي جرى منذ مدة وتوسيع 
بالكفاح  تومن  التي  الصف  مكونات  مختلف  ليشمل  اآلن  يجري  ما 
الديمقراطي، وباالنتقال الديمقراطي، وبمناهضة البؤس الديمقراطي 
والنكوص الديمقراطي حتى ال أفهم، ولذلك الفرز هو توطيد ما يجري 
اآلن بالطبع االنفتاح في سياق هذا الفرز الذي يجري والذي بدأ في لجنة 

املالية ونشهده في هذه القاعة وأظن أنه سيكون له ما بعده، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

أظن أن دمقرطة املشهد السيا�ضي هو مطلبنا جميعا، وما يمكنش 
الرفع ديال الحصة ديال  أنه تعديلنا من أجل  أننا نختلفو فيه، إال 

الجهات فيما يخص حصة الضريبة على الشركات إلى 3 % هو مطلب 
أسا�ضي، ألننا هاذ الجهوية ننتظر منها الكثير واملواطنين واملواطنات كلهم 
كينتظرو منها الكثير، وبالتالي خاصها تنطلق واحد اإلنطالقة ناجحة 
حتى ال تولد والدة قيصرية أو والدة مشوهة، البد أنها خاصها يكونوا 
عندها إمكانيات باش غادي تنطلق لذلك نتشبتو برفع هاذ الحصة إلى 

.3%

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 38

املعارضون: 156

املمتنعون: 27

أعرض املادة 13 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 156

املعارضون: 27

املمتنعون: 38

املادة 14 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
تعديل من  14 ورد بشأنها  املادة  التعديل،  والتعادلية، يسحب هذا 
فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد الدستوري، الكلمة ألحد مقدمي 

هذا التعديل، ال�ضي مولود بركايو.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

في نفس اإلطار ديال الضريبة، حصيلة الضريبة على الدخل بالنسبة 
للجهات تنطالبو من الحكومة باش الدير 3 % عوض 2 % عالش؟ ألن 
هاذ 4 مليار أ ال�ضي الرئيس اللي خصصنا للجهات إيال جينا نقسموها 
بالتساوي بمعدل تقريبا كتجينا 0.4 مليار درهم يعني واحد 40 مليار 
ديال السنتيم، إيال قسمنا هاذ 4 مليار اللي خصصنا للجهات على 12 
جهة تتعطينا 0.4 مليار درهم يعني 40 مليار سنتيم إيال درنا التساوي، 
واش الجهات كاين 5 أو 6 األقاليم يعني هاذ ال�ضيء ضئيل جدا وحنا 
تنهضرو على الجهوية املتقدمة كشعار، أظن أن إيال مشينا بأن النمو 
ما يمكنش يجينا من املصالح املركزية، النمو غيجينا محليا إيال اعتنينا 
بالجهات غادي نعتنيو بالنمو وغادي نعتنيو بالعنصر البشري وكذلك 
الجماعات املحلية ألن الجهات تتخدم مع الجماعات املحلية، باألخص 
أن الجماعات املحلية هاذ السنة ما خصصنا ليها تقريبا النصيب ديالهم 
من القيمة املضافة بقات كيما كانت ذاك العام، وبالتالي تنطلبوا من 
الحكومة باش تحتفظ لينا على 3 % عوض 2 % من الضريبة على 

الدخل.
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لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، قابلين، ألن السكوت عالمة 
الرضا.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شكرا، هنا السكوت عالمة الرفض.

اإلعتبارات  لنفس  التعديل مرفوض  هاذ  الرئيس،  السيد   شكرا 
السابقة، ألنه هذا ملحق بالتعديالت السابقة.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال�ضي عبد 
هللا بووانو السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف2يقخلةعدلةلخولةتمميل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

أنا أعتقد أن هذا املوضوع مهم جدا النقاش فيه كل سنة كتكون 
فيه تعديالت يعني على األقل خالل 15 سنة، منين كانت 1 %كانت كل 
السنة  املاضية،  السنة  2 %إلى حدود  آنذاك كتكلم على  التعديالت 
املاضية كانت املقترحات كلها كتقول 2 %دابا منين كاين 2 %كيقترحو 
اإلخوان 3 % أنا البد أن نقف على اإلنتخابات الجهوية وما عرفته من 
إشكاالت، وفي الحقيقة هاذ اإلشكال هو في بعده أو في عمقه ديمقراطي، 
لكن راه هو عليه غينتج التدبير، عليه سينتج التدبير، ولذلك السؤال 
اليوم واش سنة 2016 غادي تكون هي السنة اللي غتنطلق فيها التنمية 
اللجنة  التأسيس،  ديال  السنة  هي  وال  املشاريع  فيها  غتنطلق  واللي 
االستشارية ملي تكلمت على 10 مليار تكلمت عليها في أفق يعني متدرج، 
التنظيمية  القوانين  على  باإلجماع  القاعة  هاذ  في  حين صوتنا  نحن 
وخاصة قانون الجهات صوتنا عليه بهذا البعد، اليوم االختصاصات 
الديمقراطية مهمة جدا، كتصرح  الناحية  اللي غتعطى للجهات من 
معها صحيح القضية ديال التوزيع واش املعيار ديال السكان بوحده 
كافي، ولكن كاينة صناديق أخرى الصندوق ديال التأهيل االجتماعي 
أنا كنظن هاذو كلها أوراش غتنطالق  وديال التضامن بين الجهات، 
اللي  االختصاصات  هاذ  أمام   2016 وبالتالي   2016 في  تنطلق  غادي 
غتكون عندها ما غتكونش سنة ديال املشاريع الكبرى، كاين برنامج 
اللي مفروض ديروا الجهة ديال 3 سنوات واللي غيتحين من بعد 3 
سنوات أنا كنظن مازال عندنا أفق آخر اللي يمكن نتكلمو فيه هو السنة 
القادمة آنذاك غنشوفو حتى هاذ التدبير اللي لألسف الشديد البعض 
يعني استعمل وسائل غير ديمقراطية لكي على األقل يسطو على بعضها، 

وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

ال�ضي  التعديل،  هذا  مؤيدي  الكلمة ألحد  الرئيس،  السيد  شكرا 
بركايو، ال�ضي بركايو.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

السيد الرئيس، هاذ التعديل فعال السنة اللي فاتت جينا ب 2 %، 
ولكن كانت 16 جهة دابا والت 12 جهة، يعني كاين جهة اللي كيف 
ما قلت فيها 6 داألقاليم ما تنشوفش أن ب 40 مليار ديال السنتيم 
غتقسمها على األقاليم أن ما غديرش بها �ضي مشروع، احنا تنقولو إيال 
بغينا نزيدو للقدام وبغينا نحققو التنمية وبغينا املداخيل وبغينا ترتفع 
املداخيل ديال الضريبة، ال بد من باش نبداو من الجهات، ألن الجهات 
اللي غيمكن تعطينا القيمة املضافة ال بالنسبة للتنمية وال بالنسبة حتى 

للضرائب، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 30

املعارضون: 168

املمتنعون: 39

اللكمة  الفريق االشتراكي  تعديل واحد من  14 ورد بشأنها  املادة 
االشتراكي،  الفريق  قلت  أنا  هكذ،ا  درتي  حيث  ال  االشتراكي،  للفريق 

عملتي هكذا ما عرفت�ضي، الفريق تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

لةسيدخلة2ئيس،

على  بالضريبة  يتعلق  فيما  النسبة  رفع  تقبالت  كانتش  ما  إيال 
الشركات نتمناو أنها تقبلوها فيما يتعلق في حصة حصيلة الضريبة على 
الدخل، ألن اآلن الجهوية ينتظر منها الكثير، والجهوية عندها ارتباط 
حتى بما يتعلق بتنزيل الحكم الذاتي وعندها ارتباط بتتبع دولي يعني ماذا 
يمكن أن ينتج عنها، وأنتم تتشوفوا صاحب الجاللة استقبل رؤساء 
الجهات ومجموعة من املعطيات اللي كتأكد على أهمية الجهوية واللي 
هي حتى الدستور تيتكلم عليها بمنطق الجهوية املتقدمة وحتى تكون 
متقدمة خاص يكونوا عندها اإلمكانيات، وبالتالي ال بد من مداخيل ال 
بد من ميزانية اللي ممكن تنطلق، ألن االنطالقة هي األساس، وحينما 
نتحدث عن االنطالقة ينبغي أن تكون انطالقة ناجحة، وبالتالي نقترح 

أن يتم رفع هاته النسبة إلى 3%.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.
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لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شكرا السيد الرئيس املحترم، نفس املوقف ونفس التفسير.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، مؤيدي 
التعديل تفضل ال�ضي.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

غير فيما يخص هاذ العملية د الجهات، الجهة الرفع من القيمة 
ديالها هي رافعة للتنمية، وملا نتكلم على التنمية نتكلم على أنه ال مركزية، 
رؤساء  للسادة  واسعة  سلطات  إعطاء  هو  منها  القصد  والالمركزية 
الجهات اللي حظاو بأول مرة في التاريخ بالقسم أمام جاللة امللك، ولهذا 
فأنا كنشوف من هذا املنظور ديال هاذ العمل هذا هو كنوسعو اإلطار 
ديال الديمقراطية املغربية، وعلى أننا كنتخلصو من واحد املجموعة د 
األعباء اللي هي يمكن تكون كتعطينا واحد العمل استراتيجي في التعامل 
ديالنا مع الجهات، ولهذا فهاذ العمل ديال %3 وفي أفق 2021، 5 % 
الوزير حنا كنترافعو ما�ضي من أجل  السيد  الوزير هو يمكن  السيد 
�ضي غاية اللي هي سيئة، ولكن كنظن على أنه يمكن يكون اإلصغاء 
وهو تكريم للعمل اللي كنقومو به وما كيمكنش نعطيو األذن الصماء 
هي اللي كتجعل على أنه هاذ العبارات اللي كنقولو يعني ما عندهاش 
واحد البعد اللي كيمكن يكون عندو واحد النوع من التزكية في األخالق 

السياسية، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون:168

املمتنعون: 30

املادة 14 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون:30

املمتنعون: 41

املادة 15 نفس التصويت؟ إذن اسمح لي.

املادة 15: إجماع.

املادة 16: إجماع.

املادة 17: إجماع.

املادة 18: أعرض املادة 18 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع.

تعديل من الفريق االشتراكي يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم 
املادة 20 مكررة، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخبوشعيبخنبيه:

شك2خلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

أخولتيخإخولنيخلةمولبخلملحت4نين،

يروم هذا التعديل إضافة املادة 20 مكرر إلى مشروع قانون املالية 
2016، الهدف منه هو إحداث حساب خصو�ضي من أجل ما يسمى 
بصندوق التعاضد الحرفي، ويخص التغطية الصحية للتجار الصغار 
تكون  الصندوق،  هذا  إسم  تحت  التقليديين  والصناع  واملتوسطين 

مساهمة الدولة فيه في حدود %20 و%80 من مساهمة املستفيدين.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير، إحداث صندوق للتعاضد.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

بطبيعة الحال هاذ املقترح ديال الصندوق ديال التعاضد الحرفي، 

التغطية  ديال  التأمين  في  املسار  واحد  كاين  للحكومة  بالنسبة  غير 

الصحية منذ سنوات، بطبيعة الحال بدأ من سنة 2007 على ما أعتقد 

بالنظام ديال التغطية الصحية اإلجبارية ما يعرف ب amo، ثم بعد 

ذلك بالتغطية الصحية للمحتاجين ما يسمى بالراميد، واللي مشينا فيه 

خطوات كبيرة ثم بعد ذلك التغطية الصحية للطلبة، والحكومة تشتغل 

على مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للحرفيين وللمستقلين، 

ديال  الطريقة  تحدد  آنذاك  القانون  تيكون  منين  الحال  وبطبيعة 

التمويل، كاين اإلشتراكات ديال املعنيين وكاين أساليب أخرى للتمويل، 

ولذلك فهذا التعديل غير مقبول.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، 

مؤيدي التعديل، تفضل أ السيد النائب تفضل.
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لةمةئبخلةسيدخبوشعيبخنبيه:

السيد الوزير، هاذ التغطية الصحية حنا ال يهمنا الطريقة وال هذا 
اقتراح منا مساهمة اقتراح منا ما�ضي حنا تنفرضو املعنيين باألمر هما 
اللي كيديرو، لكن هاذ الشريحة من املجتمع هي مشغلة واملجتمع ديالنا 
كيعتمد عليها سواء الحرفيين والصناع التقليديين إلخ، فهاذو شريحة 
كبيرة من املجتمع كتعيش في هاذ بفضل هذه العينة من املجتمع، إذن 
حنا خاصنا التفاتة لهاذ الناس ألن هما كيشتاغلو وفي آخر املطاف ما 
عندهم ال تغطية صحية وال ضمان اجتماعي، وال في آخر املطاف كيرجعو 
ما كاينش عندهم من يساعدهم في املجتمع، في حين أنه هما كيلعبو دور 
كبير في املجتمع وفي آخر املطاف ما كيستافدو حتى �ضي حاجة ومنسيين 
ليهم بإحداث  التفاتة  في املجتمع، ولهذا خاص  كأنهم غير موجودين 

صندوق يهمهم في أقرب وقت.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 168

املمتنعون: 30

املادة 21 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: اإلجماع.

املادة 22 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املشروع:  في  وردت  كما  للتصويت  املادة  هذه  أعرض   23 املادة 
إجماع.

املادة 24 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 25: أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

املادة 26 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع

املادة 27 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

املادة 28 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع

املادة 29 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع: إجماع

املادة 30 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

املادة 31 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع: إجماع

دوزتها شنو بغيتي تهضر فيها؟ نحيدها؟ تحذف؟

املشروع:  في  وردت  كما  للتصويت  املادة  هذه  أعرض   32 املادة 
إجماع.

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة 
النائبة  السيدة  التعديل  مكررة،   32 املادة  رقم  تحمل  مادة جديدة 

تفضل.

لةمةئبلخلةسيدةخنميلخغوالم:

شك2خلةسيدخلة2ئيس،

هاذ التعديل حنا اقترحناه انسجاما مع مقترح القانون اللي تقدم 
به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية حول إحداث وكالة التنمية 
بالشخصية  متمتعة  عمومية  كمؤسسة  الجبلية  واملناطق  القروية 
املعنوية واالستقالل املالي، فاقترحنا في هذا التعديل أنه يلغى الحساب 
الخصو�ضي املرصد ألمور خصوصية مسمى صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية ابتداء من تاريخ إحداث هذه الوكالة، وفعال حنا هاذ 
املقترح ديالنا جاء باش أوال عندو تاريخ ما هو جديد، ألنه انتما كيفما 
القروية  املناطق  لتنمية  وزارية  لجنة  دارت  كانت   2009 في  كتعرفو 
واملناطق الجبلية وكانت هذه اللجنة الوزارية حددت واحد البرنامج 
عمل وكانت اقترحت إحداث وكالة آنذاك وفي ذيك الوقت من بعد ما 
تحدثاتش هاذ الوكالة واستمر صندوق التنمية القروية في أنه كيمول 
ذيك املشاريع، ولكن هاذ البرنامج الجديد اللي أعلن عنه صاحب الجاللة 
في خطاب العرش يقت�ضي بحكم حجم املبالغ املرصودة، بحكم الحجم 
ديال الساكنة املستهدفة ديال 12 مليون مغربي كيقت�ضي فعال الفعالية 
في تنزيل هذه املشاريع وحنا كنقولو بأنه الفعالية تقت�ضي إحداث وكالة 
خاصة بالتنمية القروية واملناطق الجبلية على غرار مجموعة د الوكاالت 
تحدي  ديال  الوكالة  القروية،  التنمية  وكالة  ناجحة  تجارب  هي  اللي 
األلفية، الوكالة ديال الواحات يعني كتأدي دورها بواحد الفعالية، ألنه 
عندها مجلس إداري مكون من مجموعة د املؤسسات، من القطاعات 
الوزارية وهاذ الوكالة ...مقترح القانون هو اليوم عند اللجنة كنتمناو 
اإلجراءات  د  مجموعة  فيه  كنقترحو  فرصة،  أقرب  في  نناقشو  أننا 
وخصوصا أنه مجلس إداري يكون مكون من اللجنة اللي هي كاينة اليوم 
باإلضافة إلى املنتخبين، وكنقولو بأن املنتخبين هم هدف أسا�ضي في 
تحديد البرامج وفي تنزيلها ألهم عندهم ارتباط مباشر بالساكنة وخاصة 
في العالم القروي وفي املناطق الجبلية، طبعا حنا السيد الوزير اليوم 
وهو كيرد علينا تكلم عن مشروع مندمج كنتمناو أنكم تجيو تعرضوا لنا 
املشروع داخل اللجنة ونعرفو اشنو هاذ األولويات اللي حددتو ومنين 
غتبداو، بغينا نعرفو الجهات اللي هي مبرمجة في هذه السنة والجهات 
اللي مبرمجة في السنة املقبلة، والدواوير املبرمجة في هاذ السنة والدواوير 
املبرمجة في السنة املقبلة، نعرفوها من اليوم أحسن ما يحدثو �ضي 

مفاجآت في الطريق.
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لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2خلةسيدخلة2ئيس،

أن  باعتبار  مقبول،  غير  التعديل  هذا  املحترمة،  النائبة  السيدة 
إحداث الوكالة ليس مكانه مشروع قانون املالية.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيدي 
التعديل؟ إذن تفضل السيد النائب، واش معارض، وال مؤيد؟

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخأفتةتي:

أتبثهK يعني هاذ املوضوع كان عندو عالقة  الذي أردت أن  هذا 
باإلشكال عالجناه أخويا وحبيا وبمرونة، عالجناه فيما بيننا، دابا أنا 
أتصور بأننا ونحن على أبواب 2016 وهنالك أخطار محدقة باالنتقال 
الديمقراطي هاذ املوضوع فيه 55 مليار ديال الدرهم إلى جانب قريب 
80 مليار ديال الدرهم املخصصة للصحراء، وهذا بالطبع فيه يتطلب 
شراكة بين مكونات الدولة، الدولة بمعنى الحكومة والجماعات الترابية 
هندسة،  تلزمه  أخوة  بكل  يعني  هندسة  وتلزمه  العمومية  واملنشآت 
ولذلك هذه الهندسة قد تكون موضوع للتباري الديمقراطي، وإن شاء 
هللا يمكن لها تكون قاعدة وأساس للتالقي الديمقراطي هذا 2016 على 
خلفية توسيع القاعدة ديال اإلصالح وأرض اإلصالح في املغرب واسعة 

وعريضة وتحتمل 5 و 6 أحزاب بدون إشكال، شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

التعديل  هذا  أعرض  األطراف،  لجميع  تتسع  نعم  ألحد،  الكلمة 
للتصويت وال كتسحبوه في التالقي ديال.

املوافقون: 42

املعارضون: 168

املمتنعون: 30

املادة 33 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 34 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 35 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 36 للتصويت كما عدلتها اللجنة: إجماع

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: 30

املمتنعون: 42

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

من املادة 37 إلى املادة 53

أعرض املادة 37 للتصويت كما وردت في املشروع :

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 38 نفس التصويت، امتناع ؟

املوافقون: 198

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 39 أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املشروع:  في  وردت  كما  للتصويت  املادة  هذه  أعرض   40 املادة 
املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 41 أعرض املادة 41 للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 42 أعرض هذه املادة للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 43 أعرض املادة 43 للتصويت كما وردت في املشروع:
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املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 44 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 45 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 46 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 47 للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 48، أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 49، أعرض املادة 49 لتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 50، أعرض املادة 50 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

املادة 51، أعرض املادة 51 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 52 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض املادة 53 للتصويت كما وردت في املشروع:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

عفوا انا في 53 باقي،

إذن املادة 53:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 72

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

لملولفقون:خ68 

لملعةرضون:خ4 

لملمتمعون:خ42

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

من املادة 54 إلى املادة 57

املادة 54 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلشتراكي تعديل رقم 50 

الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

التعديل الذي تقدم به الفريق اإلشتراكي يهدف إلى إضافة مادة 
تتعلق ببيان مداخيل الوكالة القضائية للمملكة في الجدول ›أ‹ من املادة 
44 املتعلق بالتحديد التفصيلي ملوارد امليزانية العامة ويكون ذلك في 

الصفحة 49 من املشروع بعد بيان موارد مديرية أمالك الدولة.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لملمتدبخةدىخوزي2خ لةوزي2خ لةسيدخإدريسخلألزنيخلإلدري�سي،خ
لالقتصةدخولملةةيلخلملكلفخبةمليزلنيل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد النائب املحترم، هاذ التعديل غير مقبول باعتبار أن املوارد هي 
مضمنة في الجزء األول في املوارد ديال وزارة اإلقتصاد واملالية، ولكن 
نعدكم بتعميق الدراسة ديال الضبط ديال هذه املوارد، إذا كان هناك 
حاجة إلحداث هاذ البيان ديال هاذ املوارد سنقوم بإحداثه ولكن اليوم 

هي مضمنة داخل القسم ديال املوارد، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة ال أحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، 
تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شكرا السيد الوزير، فعال الفريق اإلشتراكي ملا تقدم بهذا التعديل، 
إنما كان الغرض ديالو أن يدقق بالضبط املداخيل ديال هاذ الوكالة اللي 
هي ما�ضي وكالة جديدة وإنما هي وكالة محدثة بقانون الظهير ديال 1953 
ولكن مع األسف املداخيل ديالها ما وضحاش وال تظهر في الكنانيش 
وال في مشاريع القوانين ديال املالية اللي تتقدم للبرملان، الغرض ديال 
الفريق االشتراكي وهو أن يكون وفيا للدعم ديالو لهاذ الحكومة هاذي 
وتحديد  املداخيل  إبراز  اقترحنا  فلما  الفساد،  بمحاربة  يتعلق  فيما 
الديون  بتحصيل  القانون  لها  يعهد  التي  الوكالة  ديال هاذ  املداخيل 
املتبقية عند الغير، إنما نريد أن نعرف بالضبط ما هي املجهودات التي 
تبذلها الحكومة هاذي ملحاربة الفساد والقيام بتحصيل األموال املترتبة 
على واحد العدد ديال العمليات سواء ديال الترامي على أمالك الدولة أو 
كذلك العمليات ديال االختالس أو عمليات ديال القيام بمجموعة ديال 
العمليات اللي تتمس املالية العامة ؟ فكان بودنا أن تقبل الحكومة هاذ 

التعديل هذا، وتدير تبين هاذ الوكالة هاذي باش يبان لينا احنا كبرملانيين 
وكعموم املواطنين، ما هو املجهود الحقيقي الذي تبذله الحكومة في 
استخالص ما يعني تضيعه بفعل ممارسات ديال جهات معينة ؟ شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 168

املمتنعون : 30

املادة 54 الجدول ›أ‹ أعرض للتصويت موارد امليزانية العامة :

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 42

املسيرة بصورة مستقلة،  الدولة  للتصويت موارد مرافق  أعرض 
نفس التصويت ؟

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

أعرض للتصويت:

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة، الحسابات املرصدة ألمور 
خصوصية:

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية:

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

حسابات العمليات النقدية:

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

حسابات التمويل:
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املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

حسابات النفقات من املخصصات:

املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

املادة 54 أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنة :

 املوافقون : 168

املعارضون : 30

املمتنعون : 47

املادة 55 فيها اإلجماع ؟

املادة 55 كما عدلتها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 77

املادة 56 :

املوافقون: 168

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 77

املادة 57:

املوافقون: 168

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 77

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت:

لملولفقون:خ68 

لملعةرضون:خ4 

لملمتمعون:خص4

أعرض الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية للتصويت كما 
صادقت عليه اللجنة:

لملولفقونخ:خ68 

املعارضون: 30

املمتنعون: 47

إيال اسمحتو مازال، إيال اسمحتو باقي غير دقيقة، األخوات واإلخوان 
عملية  اآلن  دبا  يكون  غادي  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
تصويت في اللجان، نعطيوكم البرنامج ديال القاعات باش تعرفو فين 

غتمشيو، ألنه التصويت على امليزانيات الفرعية اآلن:

- لجنة املالية والتنمية االقتصادية: القاعة املغربية؛

املدينة:  الترابية والسكنى وسياسة  الداخلية والجماعات  - لجنة 
القاعة 5؛

- لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان: الصالون املغربي؛

- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية: القاعة 7؛

- لجنة القطاعات اإلنتاجية: القاعة 9؛

- لجنة القطاعات االجتماعية: القاعة 6؛

- لجنة التعليم والثقافة واالتصال: القاعة 8؛

- لجنة البنيات األساسية: القاعة 3؛

شكرا، رفعتخلاجلسل.
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نحض2خلاجلسلخلةتةسعلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: االثنين 4 صفر 1437ه ) 16 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وخمسة  ساعات  سبعة  لةتوقيت: 
الساعة الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

جدولخلألعمةل: مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 
رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

جواب الحكومة على تدخالت الفرق واملجموعات النيابية. .•

التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية. .•

التصويت على املشروع برمته. .•

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولبخرئيسخ
لاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين،

افتتحت الجلسة،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

املالية  للسنة   70.15 رقم  املالية  قانون  مشروع  دراسة  نواصل 
2016، بمناقشة الجزء الثاني منه واالستماع إلى جواب الحكومة على 
تدخالت الفرق واملجموعات النيابية ثم التصويت على الجزء الثاني من 
مشروع قانون املالية، ثم املشروع برمته، واآلن نمر إلى املناقشة العامة 
للجزء الثاني من مشروع قانون املالية برسم سنة 2016، الكلمة لفريق 
السيدة  العراك،  عزوها  السيدة  املحترمة  النائبة  والتنمية،  العدالة 

النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخعزوهةخلةع2لك:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين،

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة املالية والتنمية االقتصادية 
ولجنة القطاعات اإلنتاجية ولجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 

مناقشة  محطة  تعتبر   ،2016 املالية  قانون  مشروع  برسم  والبيئية 
العمومية  السياسات  لتقديم  سنوية  فرصة  املالية  قانون  مشروع 
املتبعة ببالدنا من خالل تتبع نسبة تنزيل التزامات الحكومة بالبرنامج 
الحكومي خاصة في الشقين االقتصادي والتنموي املرتبط بقطاعات 
املالية والتنمية االقتصادية واإلنتاجية والبنيات األساسية، وهنا نسجل 
القطاعات سواء من  التي تعرفها هذه  الكبيرة  الدينامية  ارتياح  بكل 
حيث تنزيل أوراش اإلصالح املؤسساتي والتشريعي أو من حيث إطالق 
اإلصالحات املهيكلة تفعيال ملا ورد باملحور الثالث من البرنامج الحكومي، 
والذي يهم مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية 
والجهوية وتناف�ضي ومنتج للثروة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية 
ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، بعد م�ضي أربع سنوات وخاصة 
وأننا اليوم على مشارف نهاية الوالية التشريعية وفي محطة مناقشة آخر 
مشروع قانون املالية الذي يأتي في سياق ذي خصوصية استثنائية، 
باعتبارها السنة التشريعية األخيرة من عمر الوالية الحكومية، وبذلك 
ال بد لنا كمؤسسة تشريعية في إطار ممارسة اختصاصاتها في أن نسائل 

الحكومة:

ما هي أهم اإلجراءات التي قامت بها لبلوغ هذا الهدف االستراتيجي؟ 
صحيح أن الحكومة قدمت للبرملان حصيلة عملها لثالث سنوات، والتي 
بالنسبة  إيجابية بل متقدمة عن ما كان متوقعا  كانت حصيلة جد 
لبعض القطاعات، فال يمكن إال لجاحد أن ينكر نجاح هذه الحكومة 
في إنقاذ املغرب من أزمة اقتصادية ومالية كادت أن ترهن السيادة 
الوطنية على القرار االقتصادي لسنوات ال قدر هللا، فالحكومة املغربية 
الذي  املسؤولية  وحس  السياسية  جرأتها  بفضل  استطاعت  اليوم، 
تتسم به أن تقلص من عجز امليزانية من 7.7 % سنة 2012، إلى 4.3 % 
سنة 2015، وتقليص الوتيرة السنوية الرتفاع املديونية من 8,3 نقطة 
سنة 2009 إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة ،2014 
باإلضافة إلى ضمان استقرار نسبة التضخم في حدود %1,8 والرفع من 
نسبة النمو من 2,7 سنة 2012 إلى %5 سنة 2015، نعم استطاعت 
هذه الحكومة من خالل وقف نزيف املالية العمومية، إنقاذ االقتصاد 
والتزامها  املغربي،  للمواطن  الشرائية  القدرة  على  املحافظة  الوطني 
الحكومي  للعمل  مصداقية  تعطي  أن  ببرنامجها  به  املصرح  بالتعهد 
وللعمل السيا�ضي ككل، نثمن اإلصالحات املهمة التي قامت بها الحكومة 
العمومية،  املالية  البنكي،  القطاع  املقاصة،  خاصة إصالح صندوق 
التقاعد، دعم املقاولة، الرفع من املجهود االستثماري العمومي، لكن 
التقائيتها  مسألة  في  حققت  ماذا  الحكومة:  نسائل  الوقت  نفس  في 
للسياسات العمومية، وانسجامها ومستوى التنسيق بينها لرسم رؤية 
اقتصادية وطنية مندمجة تأخذ بعين االعتبار البعد املجالي والتكامل 
األولويات  إحدى  يشكل  لكنه  كبير  سؤال  الجهوية،  املخططات  مع 
الكبرى التي سطرها البرنامج الحكومي، والذي نعتقد أن هذه الحكومة 
لم توفق في تحقيقه وفق ما كنا نرتجيه، لذا ندعو الحكومة بضرورة 
التسريع بتفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول التقائية واندماجية 

السياسات العمومية واملناظرة الوطنية حول الحكامة.
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لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

ولعل قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار من أهم القطاعات التي 
ودعم  الوطني  االقتصاد  تنافسية  تحسين  في  مباشر  بشكل  تساهم 
املقاولة ويبدو بشكل واضح املجهود املبذول من طرف الحكومة لتقوية 
القطاع الصناعي وتسريع وثيرة التنمية الصناعية، من أجل استدراك 
أخطاء املخطط اإلقالع الصناعي وذلك عبر إحداث صندوق التنمية 
الصناعية برسم سنة 2015، وهنا نسائل الحكومة بعد سنة من إطالق 
هذا املخطط، ما هي حصيلة تنزيل هذا املخطط؟ ما هو عدد مناصب 
الشغل التي تم توظيفها؟ ما هي االستراتيجية املعتمدة في تدبير هذا 

الصندوق؟

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إن للفالحة موقعا مركزيا في االقتصاد الوطني، وذلك من خالل 
مساهمتها املعتبرة في الناتج الداخلي الخام وفي ضمان تحقيق استقرار 
في  الحكومة  التزمت  ولقد  القروية،  التنمية  ودعم  الغذائي  األمن 
برنامجها الحكومي بالرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية واملناطق 
الجبلية، لتصل إلى مليار درهم سنويا وتخصيص اعتمادات لتمويل 
مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية موجهة 
اليوم  والبعيدة،  واملعزولة  الجبلية  املناطق  وخاصة  القروي  للعالم 
قانون املالية 2016 يتضمن تجسيدا اللتزام الحكومة وذلك من خالل 
رصد 1,3 مليار درهم صندوق التنمية القروية للمناطق الجبلية، وهنا 
نعتبر أن األسئلة الحقيقية ذات الصلة والتي تفرض نفسها اليوم، ما 
القروية؟ ما هي  التنمية  التي ستعتمد لتحقيق  املندمجة  الرؤية  هي 
البرامج املحددة واملشاريع املندمجة املسطرة في إطار هذا الصندوق 
والتي ستمكن من تحسين أوضاع ساكنة هذه املناطق؟ ما هي املقاربة 
والقروية؟  الفالحية  التنمية  لتنزيل  املعتمدة  والتعاقدية  املجالية 
نتحدث عن ضخ 55 مليار درهم في وقت سبع سنوات، ما هي مصادر 
هذا التمويل؟ ما هي طبيعة وجدوائية 20 ألف و800 مشروع التي من 
املفروض أن تحسن أوضاع الساكنة املستهدفة؟ ما هي املناطق التي 
ستحظى باألولوية؟ وما هو ترتيب األولويات؟ هل سيتم فعال استهداف 
12 مليون مواطن مغربي يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار؟ كيف سيتم 
تفعيل آليات الرقابة على هذا الصندوق؟ ما هي الضوابط التي ستحكم 
تفعيله ليتمكن من تحقيق األهداف املسطرة له؟ هذه التفاصيل يجب 
أن نطلع عليها نحن نواب األمة؟ هذا هو جوهر النقاش الذي يكمن في 

اإلجابة على إشكال الحكامة والنجاعة والفعالية.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

املرتبطة  القطاعية  امليزانية  مناقشة  محطة  في  ونحن  يفوتنا  ال 
بقطاع البنيات األساسية والطاقة واملاء والبيئة، أن نشيد باملكانة التي 
تحظى بها بالدنا في املنتظم الدولي، ووفائه بمختلف التزاماته املرتبطة 
بالتعهدات واملواثيق الدولية املتمخضة عن مؤتمر األرض بريو سنة 
1992، وهذا ما أهل بالدنا الستضافة ......كوب 22 مؤتمر أطراف اتفاقية 
األمم املتحدة للتغير املناخي في دورة 22 بمراكش نهاية 2016، مؤتمر 
سيجسد لحظة تاريخية يتم من خاللها استقبال وفود العالم واآلالف 
من املؤتمرين ملواصلة رسم سياسة العالم املوجهة إلنقاذ كوكب األرض 
من اختالالت املناخ ووقع االنحباس الحراري، لحظة نريدها أن تكون 
موسومة بأشكال من التعبئة العامة لكل املجتمع ومؤسساته، نرفع 
من خاللها التحدي أن يبصم املغرب تاريخ األرض وتقديم نموذج بلد 
ارتقى بسياساته بشكل إرادي لتجسيد املفاهيم الكبرى ملبادئ التنمية 

املستدامة وااللتزام باملثل الكونية بهذا الخصوص.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لقد خطا املغرب اليوم خطوة مهمة في اتجاه تنزيل ورش الجهوية 
املوسعة وتعزيز الالمركزية باعتماد تنظيم المركزي جديد تتبوأ فيه 
يقت�ضي  ما  وهو  الترابية  الجماعات  ضمن  الصدارة  مكانة  الجهات 
االعتبار  بعين  أخدا  مجاليا،  االستثمارية  املشاريع  إرساء  في  التفكير 
التحديات املستقبلية لالستثمار على مستوى الجهة وضمان التنسيق 
والتكامل بين الفاعلين املؤسساتيين في مجال االستثمار على املستوى 
املجالي، وأيضا تأهيل ودعم القدرات البشرية واملادية للجهات، وتأتي 
على رأس هذه األولويات تفعيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية 
للمملكة، وهنا نثمن عاليا التوصيات املهمة التي وردت في رأي املجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول التوزيع املجالي لالستثمار العمومي 
في أفق الجهوية املتقدمة، ختاما نثمن الحصيلة اإليجابية للحكومة على 
املستوى االقتصادي والتنموي، فمشروع قانون املالية لسنة 2016 
جاء ليعزز هذه الحصيلة الناجحة، وهو تعبير واضح من الحكومة على 
التزامها بمواصلة اإلصالحات املهيكلة واستكمال بناء املؤسسات، غير 
أننا ندعو الحكومة إلى التسريع ببلورة اقتصادية مندمجة من شأنها 
خلق جيل جديد من اإلصالحات للتصدي ملعالجة اإلشكاالت الحقيقية 
والتنمية  العدالة  فريق  حاول  والتي  الوطني  االقتصاد  يعرفها  التي 
مقاربتها من خالل إعداد دراسة علمية حول النموذج التنموي ببالدنا 
والتي أفرزت خالصات من شأنها أن تشكل إجابات حقيقية تبلور في 

إطار برنامج وإجراءات في قوانين املالية، لعل أهمها:
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أوال- تعزيز التوازنات املاكرو اقتصادية بمعالجة إشكالية اإلنتاجية 
والتنافسية؛

باستقطاب  وذلك  الوطني  لالقتصاد  دائم  تمويل  ضمان  ثانيا- 
أفضل لالستثمارات األجنبية املباشرة وتعبئة االدخار من خالل البنوك 

التشاركية؛

ثالثا- تحصين مناعة االقتصاد الوطني بوضع آليات امليكانيزمات 
الكفيلة بتذليل املخاطر الخارجية؛

رابعا- تقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعاليات 
االستثمار؛

وضمان  العمومية،  السياسات  ونجاعة  حكامة  تعزيز  وأخيرا- 
والسالم  االقتصادي،  للنمو  تحقيقا  القطاعية  السياسات  التقائية 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيدة النائبة، قبل أن أعطي الكلمة للنائب املحترم السيد 
رشيد القبيل، املتدخل الثاني، أود أن أتلو عليكم بيان صادر عن مجلس 
النواب، بشأن الهجمات اإلرهابية التي استهدفت فرنسا وروسيا ومصر 

ولبنان:

العاصمة  شهدتها  التي  الشنيعة  اإلرهابية  الهجمات  إثر  »على 
القتلى  والتي خلفت عشرات  املا�ضي،  الجمعة  يوم  باريس  الفرنسية 
ومئات الجرحى من املدنيين األبرياء، وكذا ما جرى من اعتداءات إرهابية 
 االعتداء اإلجرامي 

ً
في مناطق وبلدان أخرى شقيقة وصديقة، خصوصا

الحي  هزت  التي  اآلثمة  والتفجيرات  املدنية،  الروسية  الطائرة  على 
اللبنانية بيروت، فإن مجلس النواب، في اململكة  الجنوبي للعاصمة 
اإلرهابية  األفعال  لهذه  الشديدة  القوية  ِإدانته  عن  يعرب  املغربية، 
السمحة  بتعاليمه  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  عن  تنأى  التي  الدنيئة 
وقيمه ومثله السامية، وتتنافى مع كل القيم اإلنسانية واملبادئ واملثل 

الحضارية والدينية واألخالقية.

العزاء  بعبارات  النواب  مجلس  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
واملواساة إلى جميع أسر الضحايا األبرياء الذين أودت بهم هذه العمليات 
اإلرهابية الوحشية، سواء فوق سماء مصر أو فوق التراب الفرن�ضي أو 

في قلب لبنان الشقيق.

ونعرب، في مجلس النواب، عن تضامننا املطلق مع كل من الشعب 
في  اللبناني  والشعب  املصري  والشعب  الرو�ضي  والشعب  الفرن�ضي، 
هذه املحن العصيبة مؤكدين انخراطنا في كافة املبادرات الدولية التي 
والسعي  وانعكاساته  تبعاته  ومواجهة  اإلرهاب  آفة   

َ
محاربة تستهدف 

اليقظ الدؤوب نحو املزيد من تجفيف ينابيعه ومصادره وأسبابه.

وفي هذا السياق، ال يسعنا، في مجلس النواب في اململكة املغربية، 

سوى أن نلح على أن اإلرهاب كظاهرة منحطة مرفوضة ال جنسية وال 
دين وال جغرافية لها، وبالتالي ال ينبغي إطالقا الخلط بينها وبين الدين 
اإلسالمي الذي يحاول اإلرهابيون إيهام العالم بأّن لهم صلة به. كما أن 
أّي ربط غير موضوعي بين األفعال اإلرهابية املجّرمة قانونيا وإنسانيا 
 في املزيد من الخلط 

ّ
وأخالقيا وظاهرة الهجرة واللجوء لن يساهم إال

واالنفعال والتوتر.

وختاما، يدعو مجلس النواب جميع املؤسسات البرملانية الدولية 
إلى املزيد من اليقظة ومضاعفة الجهود واملبادرات الرامية إلى مجابهة 
والبرامج  اآلليات  كافة  ووضع  الخطيرة،  اإلرهابية  األفعال  هذه 

واالستراتيجيات التي من شأنها تجفيف منابع اإلرهاب.«

شكرا لكم، الكلمة اآلن للسيد النائب املحترم �ضي رشيد القبيل.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخلةقبيل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين،

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرفني تقديم مداخلة فريق العدالة والتنمية ملناقشة قانون املالية 
االجتماعية  للقطاعات  املوجهة  العمومية  السياسات  مستوى  على 
والتعليم والثقافة واالتصال، خالل السنة األخيرة من والية الحكومة 
تنزيل  تعتبر فرصة ملساءلتها عن حصيلة عملها، وعن مستوى  والتي 

برنامجها.

مجتمع  بناء  مسلسل  توطيد  على«  الحكومي  البرنامج  نص  لقد 
إجراءات  عبر  ما تجسد  ومتماسك ومستقر ومتضامن »وهو  متوازن 
حية تم�ضي على األرض بخطى ثابتة. البد من تهنئة الحكومة على عملها 
الخالق بإصالح صندوق املقاصة، وتعويض جزء من الدعم الجزافي 
الذي إبان عن قصور معيب إلى دعم استهدافي يرجى منه مردودية أكبر 
في تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية. لم تسلك الحكومة الطريق 
بالالمباالة،  ثم سحقها  بالشعارات  الفقيرة  الفئات  بدغدغة  املألوف 
بل سلكت سياسة اجتماعية إرادية أفقيا وقطاعيا لصالح فئات ال 
لسان لها وال ظهير سوى هللا عز وجل: األرملة واملطلقة واملعاق واملتقاعد 

البسيط والفقراء من التالميذ والطلبة والفالحين؛

إن تخصيص %52 من امليزانية العامة للقطاعات االجتماعية له 
داللته. يجب التنويه بتجاوز االستفادة من نظام »الرميد« وصندوق 
املثبطين  أنف  رغم  التوقعات  تيسير  وبرنامج  االجتماعي،  التكافل 
وبتوزيع أربعة ماليين محفظة والزيادة في املنحة وتوسيعها والتغطية 
عن  والتعويض  التقاعد  ملعاش  األدنى  الحد  ورفع  للطلبة  الصحية 
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فقدان الشغل وتخفيض أثمنة األدوية وزيادة عدد املعوض عنها ونأمل 
في مراجعة أثمنة املستلزمات الطبية والتعجيل بتنزيل قانون التأمين 
اإلجباري األسا�ضي .إننا نأمل التعجيل بإحداث هيئة مستقلة لتدبير 
نظام »الرميد« وتبسيط مساطر االستفادة وتجاوز اختالالت التطبيق، 
اللجان  عمل  مراجعة  إلى  ندعو  كما  االستحقاق،  مشكل  خصوصا 

اإلقليمية لتخويل منح الطلبة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

على مستوى قطاع الصحة، ننوه بارتفاع االعتمادات املخصصة إلى 
أزيد من 14 مليار درهم سنة 2016، مما سيمكن من مواصلة تحسين 
خدمات القرب و تأهيل املراكز االستشفائية و البنيات الصحية جهويا 
ومحليا، وكذا تعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص ،الذي يجب مواكبته 
الرعاية  أن  التأكيد  مع   ، جودته  و ضمان  الصحي  العرض  لتوسيع 

الصحية هي أساسا خدمة عمومية.

من ناحية أخرى، ندعو إلى سياسة ناجعة للصناعة الدوائية والعمل 
على تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للصحة، أخذا بعين االعتبار 
الصفقات وسلسلة  تدبير  للحسابات حول  األعلى  املجلس  مالحظات 

االقتناء والتخزين والتوزيع لألدوية.

إن قطاع الصحة ال يزال يعاني من تراكمات ضعف الحكامة ومن 
نقص املوارد البشرية، على الحكومة التدخل ملواجهة الفساد الذي 
سجلته املفتشية العامة للمالية في تقريرها حول التعاضدية العامة، 
واإلسراع بإخراج منظومة التعاضد، في هذا السياق نشير إلى الصعوبات 
التي ال زالت تعتري تنزيل مدونة التغطية الصحية والتي قدمنا بصددها 

مقترح قانون لتجاوز إشكاالتها العالقة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

الجانب  في  املبذول  املجهود  نثمن  الوطنية  التربية  قطاع  في 
االجتماعي وااللتزام بنتائج الحوار االجتماعي وخاصة التسقيف، وكذا 
املقاربة التشاركية حول سبل إصالح املنظومة التربوية وإقرار الرؤية 
االستراتيجية 2030_2015، كما ندعو إلى مواجهة االكتضاض وضعف 
البنيات األساسية والتأطير، خاصة العالم القروي فرغم أهمية امليزانية 
وعدد املناصب املالية املعتمدة ما زالت املردودية والجودة تشكل تحديا 
حقيقيا. إننا نرفض الصورة السوداوية التي يروج لها ملآرب شتى و 

لتمرير مخططات جديدة/قديمة.

التهريب  بسبب  املزمن  اللغوي  التخبط  في  االستمرار  نرفض  إننا 

اللغوي ضدا على املعايير التربوية والعلمية املسنودة بالتجربة الكونية، 
وال مجال للتستر خلف دعوى االنفتاح لفرض لغة أجنبية تحتضر بين 

أحضان العلوم واآلداب والفنون واملال واألعمال والبحث العلمي

لةسيدخلة2ئيسخ،

لةسةدةخلةوزرلءخ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

فيجدر  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  بخصوص  أما 
التنويه بزيادة حوالي %10 في امليزانية وتخصيص 500 منصب مالي 
جديد وباستكمال املخطط التشريعي للوزارة الوصية. إن تطور أهم 
مؤشرات قطاع التعليم والبحث العلمي ما بين 2011 و2015 يظهر 
حصيلة إيجابية ومشرفة غير مسبوقة وهي ربح خالص للبالد. إن اإلرادة 
القوية للحكومة انعكست إلى انجازات على األرض رغم عمق االختالالت 
التصدي  تم  لقد  املتاح.  والوقت  للقطاع  الذاتي  والقصور  البنيوية 
لعدة اختالالت: االكتظاظ، ضعف التأطير، تردي الخدمة االجتماعية 
واملعلقة،  البطيئة  اإلدارية  التسوية  التشريعي،  الجمود  للطالب، 
ضعف الحكامة، التشتت، هدر اإلمكانات، ضعف التواصل وضبابية 
التأهيل  ضعف  والريع،  الفساد  املباريات،  شفافية  عدم  املعلومة، 
للقطاع الخاص، ضعف تمويل البحث العلمي. لكن ما زالت طبيعة 
ميزانية  وصرف  للبالد  الحقيقية  الحاجات  نحو  وتوجهها  التكوينات 
البحث العلمي وجعله حلقة في سلسلة اإلنتاج والتنمية تشكل تحديا 
للبالد.  التنموي  والنموذج  التعليم  بين  الجدلية  للعالقة  نظرا  جديا 
بحكم  مشتركة  مسؤولية  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  الرقي  إن 

االستقاللية التي تتمتع بها مكوناته.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لقد اتسم أداء الوزارة الوصية على قطاع االتصال خالل األربع 
سنوات املاضية بحيوية غير مسبوقة حيث شهد إطالق 200 مشروع 
موزع على 47 ورش بنسبة إنجاز تقارب85 %. لقد شمل الجهد املبذول 
إعادة تأهيل امليدان السمعي البصري وتحسين صورة املرأة فيه وتنمية 
والتأهيل  والدعم  اإلشهار  قطاع  وتنظيم  والنشر  الصحافة  قطاع 
القانوني لقطاع السينما وكذا التكوين باإلضافة إلى تعزيز تدابير حماية 
البشرية  للموارد  شمولي  وتثمين  القرصنة  ومحاربة  الفكرية  امللكية 
وتقوية آليات الحكامة. لقد تم ذلك تفعيال للمقتضيات الدستورية 
وتنزيال للبرنامج الحكومي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين 

ومهنيي القطاع.

إننا نتطلع إلى استكمال األوراش الكبرى إلصالح هذا القطاع مع 
التأكيد على تحرير اإلعالم السمعي البصري، وبذل مجهودات أكبر لرفع 
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مستوى أداء قنوات القطب العمومي وحسن تنزيل دفاتر التحمالت 
والقطع مع احتكار الصفقات نحو املزيد من الحكامة والجودة وإرساء 
التعددية السياسية والفكرية بشكل متوازن في اإلعالم العمومي. إننا 
نرفض استمرار نهج التحكم في بعض قالع اإلعالم العمومي واستقواء 
املوظف على املنتخب واالختباء وراء استقاللية ومهنية مزعومة، ونعتبر 

ذلك إحدى كبوات التطور الديمقراطي للربيع املغربي.

الوطنية  القضية  الوزارة لخدمة  بمجهود  التنويه  هنا  يفوتنا  وال 
وكذا االنتقال إلى الرقمنة بشكل سلس موفق.

إننا نتابع بأهمية بالغة، إستراتيجية القطب االجتماعي 4+4 التي 
اعتمدتها وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، وأوراشها 
لحماية  الحكومية  السياسة  تنزيل  رأسها  وعلى   2016 خالل  الكبرى 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  وتأهيل  إعاقة  في وضعية  األشخاص 
لألشخاص املسنين، وتعزيز الحكامة املؤسساتية مع تتبع تنفيذ خطة 

“إكرام“ وكذا السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة.

على مستوى التشغيل، نثمن اإلجراءات الحكومية لصالح الشغيلة 
بتمكين املتقاعدين من استيفاء 3240 يوم عمل، ورفع الحد األدنى 
لألجر الصافي إلى 3000 درهم بالقطاع العمومي، وبنسبة %10 في قطاع 
املهن الحرة ونأمل مباشرة اإلصالح الصعب لصندوق التقاعد الذي 

ظل يراوح مكانه رغم اإلفالس الوشيك ال قدر هللا.

نسجل بإيجابية إحداث املرصد الوطني لسوق الشغل، وصياغة 
اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل ونتساءل عن عائد برامج » إدماج » و 

»تأهيل«.

على مستوى قطاع الشباب، ندعو الحكومة إلى ضرورة التعجيل 
بتنزيل مقتضيات السياسة الوطنية املندمجة للشباب. وإخراج القانون 
املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي كما ينص على 

ذلك الفصل 170 من الدستور.

أما في املجال الريا�ضي فإننا نؤكد على ضرورة صياغة استراتيجية 
لإلقالع الريا�ضي سواء املرتبط بالنخبة أو املجتمع ككل وتعزيز نظام 
لتنمية  الوطني  الصندوق  تدبير  طريقة  نتساءل حول  كما  الحكامة، 

الرياضة.

إننا نثمن جهود وزارة الثقافة لتأهيل القطاع و في مجال سياسة 
القرب عبر إحداث حوالي سبع مؤسسات ثقافية في املتوسط سنويا و 
االجتماعي  بالوضع  والعناية  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  تطوير 
للفنانين من خالل ميزانية التعاضدية الوطنية للفنانين. لقد ارتفعت 
امليزانية بحوالي 10% ، لكن تبقى ضعيفة بمعايير اليونسكو وتشكل 

عائقا أمام تطور املشهد الثقافي ببالدنا، والسالم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ل�ضي محمد الر�ضى بن خلدون، 
السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلة2�سىخبنخخلدون:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أتناول 
الكلمة في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات املنضوية في إطار 

اللجان النيابية للخارجية والداخلية والعدل والتشريع.

الفرعية  امليزانية  العدالة والتنمية خالل مناقشة  لقد عبر فريق 
لقطاع الخارجية تثمينه املجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية 
وخصوصا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، واعتبرنا أن الخطاب امللكي 
نبراسا  العرش اعتبرناه  30 يوليوز2015 بمناسبة عيد  السامي ليوم 
لعملنا الدبلوما�ضي حيث أكد على املبادئ الثالث للعمل الدبلوما�ضي 
التي  املصداقية  إن  واملصداقية.  والتضامن  الصرامة  وهي  الوطني، 
تتمتع بها بالدنا واملتجلية في حياة ديمقراطية حقيقية وتعددية حزبية 
ومقاومة لكل أشكال التحكم وانتخابات نزيهة واحترام لحقوق اإلنسان 
وللمواثيق الدولية، واحترام لحرية التعبير وتنزيل جهوية موسعة ونموذج 
تنموي يهم كل الجهات وبصفة خاصة مناطقنا الصحراوية املسترجعة، 
كل ذلك من شأنه تقوية الجبهة الداخلية وهو صمام األمان لربح قضية 
عن  للدفاع  القوية  تعبئتنا  نؤكد  وإذ  الوطنية.  قضيتنا  عن  الدفاع 
وحدتنا الترابية فإننا ننخرط وندعم كل دعوة تدعو لوحدة األمة وعدم 

تفتيت األمة.

لقد أكدنا خالل املناقشة باللجنة الدائمة أن امليزانية املرصودة 
للقطاع ال تتالءم وطبيعة املهام املنوطة بالوزارة وهي مهام كثيرة كما 

نعلم جميعا.

إننا، إذ نثمن العمل الذي يقوم به سفراء وقناصل بالدنا، فإننا 
ببعض  بالخارج  القاطنون  مواطنون  يعانيه  عما  مالحظات  سجلنا 
األخيرة،  التعيينات  حركة  على  عالوة  يستدعي  ما  وهو  القنصليات، 

تأهيل قنصلياتنا بالخارج على مستوى املوارد البشرية واملادية.

وفي مجال مغاربة العالم و الهجرة فإننا إذ نثمن املجهودات التي 
تقوم بها الوزارة بالنسبة لفئة من املغاربة يبلغ عددهم 4.5 مليون نسمة 
، فإننا قد أكدنا داخل اللجنة أن املشاكل األساسية لجاليتنا متعددة 
ومتنوعة، ولكن نؤكد موقفنا مرة أخرى، موقفنا املدافع عن التمثيلية 
لم  املوقف  وهذا  املنتخبة،  الوطنية  باملؤسسات  للجالية  السياسية 
يتغير، بل إن تلك التمثيلية توافق روح الدستور الجديد ) الفصل 17(، 
و كذا مطالبتنا بتسريع خطط إصالح اإلدارة القنصلية ورقمنتها، مع 

إحداث املصالح االجتماعية بهذه القنصليات

إن تصويتنا باإلجماع على امليزانية الفرعية إلدارة الدفاع الوطني لهو 
دليل على تقديرنا وافتخارنا جميعا بالدور الكبير الذي تقوم به قواتنا 

املسلحة امللكية ودورها في الدفاع عن وحدة األمة والوطن.
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وكذلك، صوتنا باإليجاب على ميزانية املندوبية السامية لقدماء 
املقاومين وأعضاء جيش التحرير خصوصا فيما يتعلق بالعمل الذي 
تقوم به ما يتعلق بتحسين الظروف املادية واالجتماعية ألسرة املقاومة 

وكذلك ترسيخ العمل على الحفاظ على الذاكرة التاريخية للمقاومة.

لقد صوتنا باإليجاب على امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ألنها تعتمد إستراتيجية تدخل في إطار إصالح الحقل الديني 
الذي يرعاه أمير املؤمنين، من خالل تكريس إشعاع النموذج املغربي في 
مجال تدبير الشؤون اإلسالمية، إال أننا نتساءل وتساءلنا عن وضعية 
القيمين الدينيين الذين يحتاجون إلى مزيد من العناية، كما طرحنا 
موضوع وضعية األوقاف ببالدنا والضرورة إلى وضع إستراتيجية واضحة 
ترمي إحصاء وتنمية هذه األوقاف وحسن استثمارها بشكل جيد، وإذ 
نترحم على أرواح شهدائنا منى، فقد طالبنا بإعادة النظر في تشكيل 

وتنظيم وتموين بعثتنا بالحج حتى تقوم بدورها أحسن قيام.

لةسيدخلة2ئيس،

أما في مجال الداخلية، ففي البداية، ال بد أن نحيي الحكومة على 
جهودها الرامية إلى استكمال الصرح الديمقراطي واملؤسساتي ببالدنا 
وتنزيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالجهوية املتقدمة من خالل 

إجراء االنتخابات األخيرة وكل ما يتعلق بالترسانة القانونية املواكبة.

وإلجراء هذه االنتخابات في ظروف جيدة ، ننهئ الحكومة على إعداد 
املتعلقة  والتنظيمية  والتشريعية  القانونية  النصوص  من  مجموعة 
بالجماعات الترابية أو ذات الصلة بالعملية االنتخابية واملتمثلة في ستة 
الحكومة  ندعو  لكننا  تنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.  قوانين 
إلى مواكبة الجماعات الترابية خاصة مجالس الجهات بالدعم املالي 
والبشري والتكويني مع شرط احترام مبدأ التدبير الحر املخول ملجالس 

الجهات كما نص على ذلك الدستور.

وفي مجال سالمة وأمن املواطنين، نشيد بأداء األجهزة األمنية في 
بإتباع  واإلرهاب  والتطرف  الجريمة  ومحاربة  للمواطنين  األمن  توفير 
استراتيجية استباقية مع ضرورة مراعاة املقتضيات القانونية املتعلقة 

بحقوق اإلنسان؛

في قطاع، السكنى نثمن املجهودات التي بدلتها الوزارة بتخفيض 
العجز السكني من 800.000 وحدة سكنية سنة 2012 إلى 500.000 
في متم 2015 عبر البرامج السكنية املعتمدة من طرف الحكومة مما 
يطرح تحدي بلوغ رقم 400.000 كعجز سكني كما هو منصوص عليه 

في البرنامج الحكومي؛

ونشيد من جهة أخرى بإنجازات سياسة املدينة، مع املطالبة بتوزيع 
عادل يراعي الفوارق املجالية بين املدن املغربية جميعا.

لةسيدخلة2ئيس،

في مجال العدل، إذا كان العدل يعتبر أساسيا وهو أساس امللك، 

يتعلق  فيما  الوزارة  به  قامت  الذي  الكبير  العمل  أن  نالحظ  فإننا 
باإلصالح الشامل ملنظومة العدالة، الحظنا أنه يرتكز على استقالل 
السلطة القضائية من خالل ضمان استقالل املجلس األعلى للسلطة 
القضائية وهو ما تم بالفعل بمصادقة مجلس النواب على مشروع 
قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية 

في إطار قراءة أولى؛

القضاء  القضاة، ضمان حماية  في أجور  الزيادة  ثم هناك  .•
للحقوق والحريات مالءمة مع املواثيق الدولية وتوصيات ومالحظات 

منظمة األمم املتحدة ذات الصلة؛

•. سد الثغرات التي أفرزتها املمارسة العملية لبعض القوانين 
وغيرها من األمور اإليجابية، ولكن نتساءل رغم ذلك، نتساءل استقاللية 
النيابة العامة نعم، فهل من ضمانة اعدم تدخل جهات خارج الجسم 

القضائي للتحكم في القضاء وماذا عن ربط املسؤولية باملحاسبة؛

-2 ماذا تنتظر بالدنا للمصادقة على اتفاقية روما املتعلقة باملحكمة 
الجنائية الدولية؛

-3 هل من برامج عملية لتأهيل املكلفين بإنفاذ القانون على قواعد 
الحكامة األمنية وغير ذلك من األسئلة؛

فيما يتعلق باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، في 
إطار سعي الحكومة إلى تحسين ظروف السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم 
اجتماعيا واقتصاديا تفعيال للمقتضيات الدستورية والتوجيهات امللكية 
اعتمدت  الصلة،  ذات  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  السامية، 
املندوبية على مجموعة من النقط طرحتها علينا خصوصا ما يتعلق ب:

أنسنة ظروف االعتقال؛ .-

سراح  إطالق  نثمن  ونحن  إدماجهم،  إلعادة  املعتقلين  تيهئ  .-
املعتقلين الذي وقع مؤخرا؛

الحفاظ على سالمة السجناء؛ .-

تحديث اإلدارة وتعزيز إجراءات الحكامة؛ .-

لقد كان هناك تجاوب تلقائي بين السادة النواب والسيد املندوب 
من خالل إجابته على جميع تساؤالتهم بشكل مقنع، مبررا كل ما تم 

تناوله من طرفهم، مستعرضا اإلكراهات التي في هذا املجال؛

نوقشت  كثيرة  أمور  للحكومة، هناك  العامة  األمانة  فيما يخص 
خالل اللجنة، ولكنا نريد أن نقول أنه قد ساهمت األمانة العامة هذه 
السنة في إعداد مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهات والعماالت 

واألقاليم والجماعات.

وتظهر كثافة اإلنتاج التشريعي لهذه السنة من خالل إصدار الجريدة 
الرسمية لحوالي 4352 نصا موزعة بين ظهائر وقوانين تنظيمية وقوانين 

ومراسيم وقرارات ومقررات وزارية.
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هذا الكم الهائل من النصوص أزاح نسبيا لقب ثالجة القوانين التي 
عرفت بها األمانة العامة للحكومة لسنوات عدة، ويرجع الفضل في ذلك 
إلى مجموعة من األمور ويوجد كذلك على رأسها تعامل السيد األمين 

العام مع مالحظات النواب والعمل الجيد الذي قام به؛

فيما يتعلق بالوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، 
يكفي أن أتحدث عن إحالة 99 مشروع قانون على مجل�ضي البرملان و 37 

مشروع قانون قيد الدرس نهاية السنة الثالثة؛

واملصادقة خالل السنة الرابعة على 89 مشروع قانون من  .•
بينها خمسة مشاريع قوانين تنظيمية ؛

وقد بلغ عدد النصوص التشريعية قيد الدرس خالل هاته  .•
السنة التشريعية 47 مشروع قانون؛

وبالنسبة لتفاعل الوزارة مع املبادرة التشريعية فقد تم من  .•
يخص  فيما  نظرها  وجهت  إلبداء  اجتماعا  عشر  عقد خمس  خالل 

املقترحات املعروضة عليها من األغلبية واملعارضة.

لةسيدخلة2ئيس،

إذا نعتبر أن العمل الذي قامت به هذه الوزارة في غاية من األهمية 
العمل  مواكبة  في  الوزارة  تلعبه  الذي  بالدور  التنويه  منا  يستدعي 

التشريعي، وفي تأطير املجتمع املدني باعتماد مقاربة تشاركية.

املدني  املجتمع  صوت  إيصال  في  كذلك  الوزارة  بدور  اإلشادة 
للحكومة من خالل تقديم العرائض وامللتمسات؛

لقد  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الوزارية  باملندوبية  يتعلق  ما  في 
نوقشت امليزانية يكفي أن نشير فقط أن هناك عمل على تكثيف الجهود 
املعادية  الجهات  لتدخل  مجاال  يدع  ال  بشكل  تقارير  أجل وضع  من 

للمغرب بشكل سلبي؛

وقد أوخذ على املندوبية غياب اشتغالها داخليا لذلك ينبغي مراعاة 
هذه النقطة مستقبال، والعمل على اعتماد مقاربة تشاركية مع املجلس 
الوقفات  لفض  العنيف  التدخل  وتفادي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

االحتجاجية والذي تمت إثارته أكثر من مرة، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للفريق االستقاللي النائب 
املحترم �ضي احمد جنفي.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخجم ي:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لاحضورخلةك2يم،

للقطاعات  الفرعية  امليزانيات  مناقشة  في  أتدخل  أن  يسعدني 
الوزارية التابعة لكل من لجنة الخارجية والداخلية والعدل.

في البداية، أبدأ بامليزانية الخاصة بالدفاع الوطني ولعل ما يدعوني 
هنا أن أقف وقفة إجالل وتنويه باملجهودات التي يقوم بها أفراد القوات 
املسلحة امللكية، في الحفاظ على وحدة التراب الوطني وتعزيز األمن 
واالستقرار لبالدنا، مما يجعلنا في الفريق استقاللي للوحدة والتعادلية 
نسجل بأسف ضعف امليزانية املرصودة لهذا القطاع، بما في ذلك توفير 
4000 منصب مالي جديد برسم السنة املالية 2016، يبقى رقما ضعيفا 
جدا لن يستطيع االستجابة لإلصالحات الضرورية على صعيد املوارد 

البشرية وتنمية القدرات الذاتية واملوضوعية في هذا املجال؛

بالنسبة لوزارة املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نسجل 
وبكل أسف املشاكل التي يعاني منها العمال املتقاعدون في بعض الدول 
التي تفرض عليهم إجراءات مجحفة لالستفادة من حقوقهم، كما هو 

الشأن بالنسبة ملغاربة هولندا؛

أما بخصوص الهوية الثقافية املغربية ألبناء املهاجرين من الجيلين 
الثالث والرابع، فإننا نسجل قصورا في إيجاد تصور شامل ومتوازن 
والثقافي،  الديني  التأطير  تعزيز  يضمن  بما  الوضعية  هذه  ملعالجة 

واالستجابة لالنتظارات املطلوبة؛

بالنسبة لقطاع املقاومة وأعضاء جيش التحرير، إن الروح الوطنية 
كان حجم  التي كيفما  الفئة  لهذه  االهتمام  املزيد من  إيالء  تقت�ضي 
امليزانية املرصودة لها، تبقى غير كافية مقارنة مع التضحيات الجسام 

التي قدموها فداء للوطن؛

بالنسبة لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، إذا كان الشأن الديني 
شأنا يوميا للمغاربة قاطبة، إال أننا نتساءل عن املساجد املغلقة، وندعو 

إلى التسريع بإصالحها وترميمها.

ويبقى تحسين وضعية القيمين الدينيين مسألة ملحة بالنظر للدور 
الذي يقومون به في مجال التأطير الديني الصحيح، ولعل بلدنا والحمد 

هلل رائد في هذا امليدان.

بالنسبة لقطاع الخارجية والتعاون، ال يسعنا إال أن نثمن الخطوط 
العريضة التي جاء بها البرنامج التفصيلي الذي تقدم به السيد الوزير، 
والرامي إلى هيكلة وتحديث اإلدارة بهدف الرفع من مستوى الدبلوماسية 
قصد جعلها أكثر استباقية خاصة في القضايا التي تخدم املصلحة العليا 

للوطن وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.

بالنسبة لقطاع الداخلية، اسمحوا لي إخواني في البداية أن أتوجه 
باسم الفريق االستقاللي بتحية خالصة وغالية إلى مصالح األمن الوطني 
والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكافة األجهزة األمنية 
على الدور النبيل والشريف الذي تقوم به لصالح الوطن واملواطنين في 
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حماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وكذلك الدور األسا�ضي الذي تقوم به في 
كشف كل التهديدات األمنية في إطار السياسة االستباقية بما يضمن 
سيادة  ظل  في  اإلرهابية  التهديدات  من  بلدنا  استقرار  على  الحفاظ 

القانون. وأشد بحرارة على الساهرين على ذلك.

غير أن هذا املجهود ال يمنع من املطالبة بمضاعفة التحركات األمنية 
في ظل انتشار الجريمة واعتراض سبيل املارة خاصة باألحياء الشعبية 
واملدن العتيقة، مع العمل على استئصال األسباب املؤدية إلى تف�ضي 

هذه الجرائم، بما فيها انتشار مادة حبوب املهلوسة.

لةسيدخلة2ئيس،

اآلن أمر إلى قطاع السكنى وسياسة املدينة، لقد شكل منتوج السكن 
االجتماعي كبرنامج ثورة مهمة منذ انطالقه، حيث تمكنت العديد من 
تبرز  واملؤشرات  الواقع  أن  قار غير  امتالك سكن  املغربية من  األسر 

بوضوح بأن بالدنا ما زالت تعاني من الخصاص في السكن االجتماعي.

وفي نفس السياق علينا أن نعترف أن نجاح كل السياسات القطاعية 
مرتبط بتوفير السكن الالئق للساكنة؛

التراب الوطني، ال بد أن نسجل  التعمير وإعداد  بالنسبة لقطاع 
التأخر الكبير في مالمسة موضوع تصاميم التهيئة على املستوى التشريعي 
بالنظر إلى التطور السريع الذي عرفه املغرب في بنيته الديموغرافية 
والتوزيع الجغرافي للساكنة، إضافة إلى ما تشهده بالدنا اليوم من توسع 

عمراني بإيجابيته وسلبياته.

لةسيدخلة2ئيس،

أمر إلى قطاع وزارة العدل والحريات، إن مناقشة مشروع امليزانية 
2016 مناسبة للوقوف بكل موضوعية  الفرعية لهذا القطاع لسنة 
على واقع املنظومة القضائية والنجاعة القضائية واملحاكمات العادلة 
والسياسة األمنية، بما يضمن استقالل القضاء عندما يكون القا�ضي 
يتأمل في قضية معينة أو يتداول حولها بكل حرية بعيدا عن أي تأثير أو 
إغراء، بما في ذلك إصالح السياسة الجنائية، بما فيها القانون الجنائي، 
املسطرة الجنائية وغيرهم ، واألنظمة املؤطرة لعمل املهن القضائية 
املرتبطة بهذا امليدان، وبما يضمن كذلك معالجة بعض االختالالت التي 
تهم تنفيذ األحكام، وتجاوز معيقات معضلة التبليغ، وكذا التكوين، 
والتشريع، وورش التخليق وعمل املفتشية العامة، وتصحيح االختالالت 
معضلة  هذا  االحتياطي  االعتقال  االحتياطي،  باالعتقال  ترتبط  التي 

ينبغي معالجتها، إذ أنها تساهم في ظاهرة االكتظاظ.

أمر اآلن إلى الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة العمومية، فإننا نعتبر 
في الفريق االستقاللي الحديث عن إصالح الوظيفة العمومية وترسيخ 
آلياتها، يجب أن يقوم على أساس ترسيخ مبادىء الحكامة في التدبير 
العمومي، وإرساء أسس التدبير القائم على النتائج، وربط املسؤولية 
باملحاسبة، باإلضافة إلى دعم الالتمركز اإلداري باعتباره مدخال أساسيا 

لنجاح الجهوية املتقدمة، ومن هذا املنطلق:

نتساءل عن أوجه وضع صيغ تحسين العالقة بين املواطن  .-
واإلدارة؟

نتساءل عن اإلجراءات الكفيلة بمكافحة كل أشكال الفساد،  .-
التنسيق  إطار  في  القرب  سياسة  وتفعيل  العمومي،  املرفق  وتخليق 

والتشارك؟

أمر اآلن إلى امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني، فإن الواقع امللموس يؤكد تعثر بهاته الوزارة ذلك أن 
بالنظر إلى التأخير الحاصل في أجوبة القطاعات الحكومية على األسئلة 

الكتابية على الخصوص؛

-التعامل السلبي للحكومة مع األسئلة اآلنية التي تتقدم بها الفرق 
البرملانية؛

-الغياب املتكرر، في بعض األحيان بطبيعة الحال، لبعض القطاعات 
الحكومية عن جلسات األسئلة الشفوية، وبالتالي نلتمس معالجة ذلك؛

وإعادة  للسجون  لإلدارة  العامة  املندوبية  ميزانية  إلى  بالرجوع 
عليها  املفروضة  التحديات  أمام  هزيلة  امليزانية  هاته  تبقى  اإلدماج، 
للمندوبية، ومواجهة  الفئات املستهدفة واملرجعيات املؤطرة  ملواجهة 
لتيهيء   2018/2016 االستراتيجي  املخطط  وتنفيذ  االكتظاظ  ظاهرة 

املعتقلين إلعادة اإلدماج.

إلى امليزانية الفرعية للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق  نمر اآلن 
اإلنسان، فإن تفعيل البعد الدستوري لهذه الحقوق يقت�ضي ضرورة 
تكريس الحقوق الكونية لإلنسان بما يعكس التحسن النسبي ملؤشرات 

الحرية واالنفتاح.

أما بخصوص مشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومة، 
فاملالحظ أن دور األمانة العامة للحكومة بقي محدودا، ونتمنى أن تفرج 

عن مجموعة من القوانين وعلى رأسها منع التدخين؛

كذلك أمر إلى امليزانية الفرعية للمجلس األعلى للحسابات كمؤسسة 
تنزيل  إطار  في  يأتي  األعلى  املجلس  عمل  أن  نعتبر  فإننا  دستورية، 
يجب  باملحاسبة،  املسؤولية  بربط  املتعلقة  الدستورية  املقتضيات 
أن يعطي هذا البعد الدستوري مدلوله الحقيقي من خالل التقارير 
الصادرة عنه التي يجب أن تكون متسمة باملوضوعية والحيادية بما 

يضمن تخليق الحياة العامة وشكرا لكم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة نعيمة ابن يحيى.

لةمةئبخلةسيدةخنعيملخلبنخيحيى:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في املناقشة العامة مليزانية القطاعات االجتماعية والتعليم والثقافة 

واالتصال لسنة 2016.
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لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

إن مكانة كل مجتمع ترتبط بمدى نجاعة سياسته االجتماعية، 
فالتفكير اقتصاديا على أهميته، ال يكون له أي معنى إذا لم يكن له أثر 

على رفاه الفرد وتنمية املجتمع؛

وإذا كانت الحكومة قد التزمت بتطوير وتفعيل البرامج االجتماعية 
بما يضمن الولوج العادل للخدمات، وتكريس مبدأ التضامن وتكافؤ 
الفرص ، فإننا اليوم، نتساءل، هل تحقق فعال هذا التوجه على أرض 

الواقع؟

التشريعية  الحصيلة  بإيجابية  نسجل  الصحة،  مستوى  فعلى 
للقطاع، إال أننا نتأسف لكونه لم يتمكن من ضمان حق املواطنين في 
التمتع بحق الصحة بصفة متكافئة، خاصة في املناطق النائية والجبلية. 
كما أن االختالالت ال زالت تمس تطبيق برنامج »رميد« وظروف العمل 
والتجهيزات  البشرية  املوارد  في  الحاد  والنقص  واملساطر،  والوسائل 

الطبية.

ملقاربة شمولية  التشغيل  قضية  تحتاج  التشغيل  مستوى  وعلى 
املتطلبات  لدا وجب مواكبة  الفرص.  وتكافؤ  املواطن  مركزها كرامة 
الجديدة لسوق الشغل بتوفيره يد عاملة مؤهلة تمكن من االستجابة 

ملهن الصناعة والخدمات الجديدة؛

حق  في  قاسية  تدابير  بحماس  طبقت  قد  الحكومة  كانت  وإذا 
املضربين، فإننا كنا نتوقع منها حماسا أكبر من في التعجيل بإخراج 
وتنزيل كل من قانون اإلضراب والقانون املنظم للنقابات املهنية، كما 
نتساءل عن األسباب الحقيقية وراء تجميد قانون العمال املنزليين رغم 

استيفاء كل مراحله.

وفيما يخص التكوين املنهي، نعبر في الفريق االستقاللي عن إيماننا 
بأن تطور يمر عبر مالءمة مع سوق الشغل واعتماد تخصصات تراعي 

تطور املجتمع من جهة وخصوصيات الجهات من جهة أخرى.

لقد عاش قطاع الشباب والرياضة أسوأ فتراته نظرا ملا عرفه من 
أحداث مؤسفة للوطن وصورته وأثر ذلك سلبا تنظيم وتأطير املخيمات 
وفضاءات الشباب، و على ا الرياضة بصفة عامة وعن ما وعدت به 

الحكومة في برنامجها.

أين  للشباب؟  املندمجة  االستراتيجية  أين  باملناسبة  ونسائلكم 
املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟ وأين املجالس الجهوية 

للشباب التي وعدتم بها في البرنامج الحكومي؟

وإذا كان التفاوت الواضح بين الجهات هو سمة البرامج الحكومية، 
فقد سجلنا حدته بشكل مهول خاصة فيما يخص توزيع املؤسسات 

واملركبات واملراكز بقطاع الشباب والرياضة؛

الفريق  في  نثمن  االجتماعية،  والتنمية  التضامن  مجال  وفي 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  لقانون  الحكومة  برمجة  االستقاللي 
رغم نقائصه،وكذا االستجابة الفورية للوزارة الوصية ملقترح الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية بجائزة للتميز في مجال اإلعاقة على غرار 
جائزة التميز لفائدة في برامج حقوق النساء ، كما ننوه باملقاربة الجديدة 
املنتهجة في مجال تقريب اآلليات واألدوات على مستوى محلي إال أننا 
نسجل القصور الواضح في التنسيق وفي احترام القوانين في املجال 
بكامل  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  تمتع  دون  يحول  الذي  ال�ضيء 

حقوقهم الدستورية ومكتسباتهم القانونية؛

وفي مجال األشخاص املسنين ننبه الحكومة إلى تغيير مقاربتها وإلى 
العناية باملسنين من باب الحق وليس من منطق العطف والشفقة. 

وعلى الحفاظ على كرامتهم وتمكينهم من كافة حقوقهم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

في  األطفال  انتهاك حقوق  استمرار  بقلق  نسجل  أخرى  من جهة 
املغرب بحرمانهم من الدراسة والتكوين والسماح بتشغيلهم وبممارسة 
العنف بشتى أنواعه عليهم، واستمرار تزويج القاصرات ونتساءل حول 
حصيلة الخطة الوطنية للطفولة واملرحلة الثانية منها التي التزمت بها 

الحكومة؛

التنظيمي  القانون  تضمين  بارتياح  نسجل  وإذ  املرأة،  مجال  وفي 
للمالية ملقتضيات دافعنا عنها من أجل تحقيق ميزانية مراعية للنوع، 
فإننا نتساءل عن مدى سهر الحكومة على تطبيق مقتضيات الدستور 
بصفة عامة خاصة الفصل 19 منه ،كم نسبة النساء في الجماعات 
الترابية، ما هي نسبة النساء في مراكز القرار اإلداري؟ أين هيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز؟ أين قانون مناهضة العنف ضد النساء؟ 
علما بأن صاحب الجاللة في خطابه املوجه منذ ما يناهز سنتين ملنتدى 
وإصدار  الهيئة  لتنصيب  تعليماته  أعطى  بمراكش  اإلنسان  حقوق 

القانون؛

املقاربة  يخص  فيما  الواضح  التراجع  كبير  بأسف  نسجل  كما 
الحقوقية واعتماد كلمات مهينة للرجل في حمالت مناهضة العنف 
ضد النساء، كما ننبه إلى وجوب التزام املغرب باالتفاقيات الدولية التي 

يوقعها ويعمل على تطبيقها؛

وال بد بهذه املناسبة أن نقوم بتحية خاصة ملكونات املجتمع املدني 
املغربي على املجهودات الكبيرة التي تبذلها حقوقيا واجتماعيا وتضامنيا 

من أجل املساهمة في تنمية املجتمع والنهوض بكل فئاته.

لةسيدخلة2ئيس،

نفس  الوطنية  التربية  مجال  في  سنة  كل  نكرر  أن  املؤسف  من 
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األعطاب البنيوية التي تعطل مسيرة تقدم تعليمنا، كتخبط البرامج 
واملناهج وغياب الخط الناظم لها؛

ثم أين نحن من الهوية الوطنية املوحدة والحكومة لم تيهئ بعد 
قانون األمازيغية؟

أين نحن من تقوية النسيج اللغوي الوطني ونحن نتنازل عن العربية 
لفائدة لغة أجنبية ترتيبها أقل تقدما على املستوى الدولي؟

أين نحن من االنفتاح على اللغات األجنبية في املدارس العمومية 
أمام تدني تدريس اللغات األجنبية ببالدنا خاصة االنجليزية؟

النائية  باملناطق  املدر�ضي خاصة  الهدر  أين نحن منخفض نسبة 
والجبلية وبصفة أخص لدى الفتيات، ومن تعميم التجربة للمدرسة 
التمدرس  تحسين  مستوى  على  نتائج  من  حققته  وما  الجماعاتية 

وانخفاض نسبة الهدر؟

كما نسجل النقص الحاد في املوارد البشرية بالقطاع وما يسببه 
من اكتظاظ الذي ارتفعت نسبته انتقلت في االبتدائي بين سنتي من 
2012 و2015 بما يناهز نقطتين األمر الذي يعتبر تراجعا خطير ومؤشرا 
على إهمال القطاع، خاصة في ظل محدودية املناصب املالية املخصصة 
للوزارة، وال يفوتنا في هذا الصدد أن نذكر الحكومة بأنه وبالقدر الذي 
عليها  وجب  التعليمية  العملية  جوهر  في  التلميذ  وضع  عليها  وجب 
كذلك اعتبار املعلم واألستاذ حلقة مركزية في كل إصالح، وإننا إذ نقدر 
املجهودات التي بدلت على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر، فإننا نسجل استمرار تفاقم عدد من املشاكل خاصة تلك 

املتعلقة باملنح الجامعية واإلطعام الجامعي واالكتظاظ

وحرمان الطلبة من التسجيل وإعادة التسجيل، والوضعية املادية 
املزرية للباحثين واألساتذة الجامعيين، ومشكلة لغة التدريس، واملعايير 
والشروط املوضوعة على املقاس للمناصب العليا، إضافة إلى التراجع 
عن استقاللية الجامعة املغربية شقها البيداغوجي ناهيك عن مواجهة 
العمل النقابي الجاد، كما نعبر عن أسفنا العميق من ضعف الرهان 
الحكومي على تطوير البحث العلمي، كما يؤكد على ذلك مبلغ امليزانية 

الهزيلة املرصودة له.

وبعالقة مع قطاع االتصال، نود أن نعبر عن تقديرنا الكبير ألطر 
بروح  يتمتعون  الذين  املتاعب  مهنة  ونساء  ورجال  الوصية  الوزارة 
وطنية عالية ويشتغلون بروح تواصلية رغم الحساسية الكبرى للقطاع، 

وبالرغم من املجهودات املبذولة بهذا القطاع، فإننا ننبه الحكومة إلى:

- تراجع نسب مقروئية املجتمع املغربي وتوجه الصحافة املكتوبة 
إلى األفول، وضرورة االنفتاح على املتدخلين في القطاع خاصة فيما 
يتعلق بإعداد مشاريع القوانين الثالث التي تعتزم الوزارة التقدم بها، 
تسريع تمكين املقاوالت الصحافية من مستحقاتها من اإلشهار العمومي 

ورفض تحويله إلى تصفية الحسابات؛

تتسم  والتي  ببالدنا  في قطاع اإلعالم واالتصال  العاملين  وضعية 
بالهشاشة وهو األمر الذي نعزوه لعدم االهتمام الالزم بتطويره رغم 
دوره املركزي في تعزيز دمقرطة الدولة واملجتمع. وهي مناسبة لندعو 
الحكومة إلى تشجيع االستثمارات الخاصة لولوج القطاع وتطويره عبر 
نهج سياسية ضريبية تحفيزية، كما هو الشأن في العديد من القطاعات.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

ختاما إن ثقافة األمم وتحصينها وتثمينها هو ما سيحسم تدافع األمم 
وامتدادها وهي رسالة واضحة نريد منها أن نذكر الحكومة أن امليزانية 
أن  وتبين  ومقلقة  هزيلة  تبقى  الثقافة  لقطاع  املخصصة  القطاعية 
الحكومة لم ولن تراهن على الشق الثقافي لتحقيق التقدم بالرغم من 
الدعوات املتكررة الستثمار التراث الالمادي وتثمينه، باعتباره منتجا 
للثروة وعنصرا مركزيا في تعزيز االنتماء ومواجهة االستالب الثقافي، وهو 
ما يدفعنا اليوم لتنبيه الحكومة إلى خطورة األمر وتردي الوضع الثقافي 

ببالدنا والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلة2ئيس:

جمال  النائب  للسيد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
البوزيدي.

لةمةئبخلةسيدخجمةلخلةبوزيديخلةتيةلي:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل لوقةتخولمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
الطاقة  اللوجيستيك،  النقل  التجهيز  ميزانية  ملناقشة  والتعادلية 
البيئة املاء، املياه والغابات ، التجارة والصناعة والفالحة  واملعادن، 

والصيد البحري.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

قطاع  في  نسجل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  إننا 
التجهيز والنقل واللوجيستيك، أسفنا الشديد على التدابير غير الكافية 
املتخذة من لدن الوزارة في مجال الحد من حوادث السير التي عرفت 
تفاقما كبيرا في هذه السنة، وذلك لتردي الشبكة الطرقية، مما يجعلها 
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غير صالحة لالستعمال، في ظل وجود الصندوق الطرقي الذي نتساءل 
عن دوره في صيانة الطرق وتأمين السالمة للمواطنين.

وبخصوص العالم القروي، تجدر اإلشارة إلى أنه ال زال في وضعية 
منعزلة بسبب غياب الطرق القروية أو عدم صيانتها من جهة وعدم 
معالجة إشكالية النقل السري من جهة أخرى، في ظل تقاعس دور 
صندوق التنمية القروية، املسؤول األول على تحقيق هذه التنمية، 
وفك العزلة عن سكان العالم القروي والتي أصبحت من أهم حقوقهم 
ومتطاباتهم، حيث يبدو ضعفها وأحيانا انعدامها واضحا، وبالتالي يجد 
املواطن نفسه في هذه املناطق غير قادر على القيام بأنشطته املعتادة، 
األمر الذي يكرس التمييز والطبقية االجتماعية الذين باتا مرفوضين في 
عهد املغرب الجديد، غير أن عدم التوازن بين الجهات في إطار العدالة 

املجالية يقف أمام التعريف بمؤهالتها االقتصادية والسياحية.

أما عن النقل السككي فينبغي تعميمه وتحسين خدماته وتخفيف 
أثمنة التذاكر بما يجعله في متناول الجميع، نفس ال�ضيء بالنسبة للنقل 
الجوي الذي يقت�ضي تعميم النقل الجوي الداخلي وتخفيض تكاليفه 
وتحسين خدماته بما يجعله منافسا قويا لألسطول الجوي العالمي 

وذلك من أجل املساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة 

منها السياحية .

لةسيدخلة2ئيس،

يعتبر قطاع الطاقة واملعادن الركيزة األساسية لالقتصاد الوطني، 

في  يساهم  بما  الطاقية،  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  من  انطالقا 

عصرنة العالم القروي من خالل تعميم الكهرباء على جميع السكان 

بدون استثناء، في الوقت الذي نجد فيه مجموعة من الساكنة من 

مختلف مناطق اململكة مازالوا محرومين من هذه الخدمة العمومية 

التبعية  إشكالية  إلى  باإلضافة  والجبلية،  القروية  باملناطق  خاصة 

الطاقية التي يجب على الوزارة اتخاذ تدابير ناجعة بشأنها للتقليص 

منها.

لةسيدخلة2ئيسخ،

أما بالنسبة لقطاع البيئة، فننوه في فريقنا باملجهودات التي تحققت 

في هذا املجال البيئي، والتي جعلت بالدنا حاضرة وفعالة في املنتظم 

الدولي، حيث أصبحت تتصدر اهتماما دوليا مشهودا من خالل اختيار 

املغرب الحتضان الدورة ال22 ملؤتمر األطراف بشأن تغير املناخ، غير أن 

اإلشكالية املرتبطة بهذا املجال هو ضعف الترسانة القانونية املنظمة 

والتراجع  البناء  بالنفايات  واملتعلقة  واملستقبلية  القائمة  للمشاكل 

الحاصل في الغطاء الغابوي، بما يعزز حماية كل من التنوع البيولوجي 

واملحميات والواحات، ويساهم في استغالل الثروات الطبيعية واألنظمة 

اإليكولوجية بالبنيات التحتية املستدامة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةمولب،

إن أزمة املاء الشروب بالعالم القروي تقت�ضي معالجتها بشكل جدي 
وسريع من أجل تعميمه ليشمل جميع السكان أينما كانوا بما في ذلك 
مواصلة بناء سدود أخرى منها التلية واملتوسطة والصغرى لتخزين مياه 
التساقطات املطرية و الوقاية من الفيضانات، بما يضمن األمن املائي 
ويقنن استعماالته، وبالتالي يواكب التطور االقتصادي واالجتماعي في 
ظل املخططات القطاعية التي يعتبر فيها املاء محورا رئيسيا، » وجعلمةخ

ننخلملةءخكلخ�سيءخحي« كما قال تعالى في محكم كتابه.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسةدةخلةمولب،

وبالنسبة ملحور املياه والغابات، فإن هذا القطاع ال زال يتخبط في 
إشكاليات عديدة مرتبطة بالتصحر والحرائق وزحف الرمال والكثبان 
الرملية والتغيرات املناخية، األمر الذي يقت�ضي اعتماد مقاربة جديدة 
عبر املدخل املجالي والتخطيط االستراتيجي ودعم آليات الحكامة الجيدة 

في هذا املجال، تستجيب ملعايير التنمية املستدامة من قبيل:

-إعادة النظر في املنظومة القانونية املؤطرة لهذا القطاع التي ترجع 
إلى عهد االستعمار سنة 1917؛

الغابوية وحمايتها من االستغالل املفرط  الثروة  - املحافظة على 
والعشوائي من طرف لوبي الغابات؛

- محاربة الريع الغابوي؛

- تنظيم الرعي الغابوي؛

- تكثيف التشجير بما يضمن حماية البيئة والتنوع البيولوجي؛

املظاهر  وجميع  والنفايات  الرمال  مهربي  من  الوديان  حماية   -
املرتبطة بالبيئة؛

يتعلق  فيما  خاصة  للغابات  املجاورة  الساكنة  مع  املصالحة   -
باستغالل الحطب والرعي وغيرها من حاجيات املواطنين؛

لةسيدخلة2ئيس،

امللحة  الحاجات  استباق  الحكومة  على  يتعين  ذلك  كل  إلنجاز 
في ظل  املسؤولية  تحمل  على  القادرة  الكفاءات  وتقوية  للمواطنين، 
ترسانة قانونية قوية وناجعة، تعزيز املراقبة والتتبع وربط املسؤولية 
تحت  العزيز،  بوطننا  املنشودة  التنمية  تحقيق  بهدف  باملحاسبة، 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، الساهر على 
جعل املغرب واملغاربة وجهان لعملة واحدة، قيمتها تعلو وال تتراجع، 
وذلك انطالقا من حرص جاللته الشديد على تحصين خيرات الوطن 

الطبيعية والبشرية بحكمته النيرة التي ت�ضيء الطريق للجميع.
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لةسيدخلة2ئيس،

إن القطاعات اإلنتاجية تمثل العمود الفقري لالقتصاد الوطني 
املغربي، والتي كان من املفروض على الحكومة أن توليها اهتماما خاصا 
من حيث حجم املوارد املالية املخصصة لها، باعتبارها تشكل اللبنات 
األساسية ملرتكزات ودعائم التنمية من خالل تحسين مناخ االستثمار 
األسر  ومعيش  واقع  مباشر  بشكل  تالمس  كونها  إلى  إضافة  ببالدنا، 

املغربية .

وال بد من اإلشارة إلى الظروف التي مرت فيها مناقشة مشاريع هذه 
امليزانيات، والتي تميزت بنوع من التسرع وعدم إعطاء الوقت الكافي 
توجهات  حول  النقاش  تعميق  أجل  من  التأني،  من  بنوع  ملناقشتها 
واستراتيجية الحكومة لتدبير هذه القطاعات وربطها بما جاء في البرنامج 

الحكومي .

بخصوص قطاع الفالحة، ال زلنا في الفريق االستقاللي نؤكد على 
ضرورة وضع برنامج إستراتيجي يرمي إلى تحديد علمي ملؤشرات التنمية، 
بدل االقتصار على أرقام املعامالت فقط، وهو ما سيؤثر ايجابيا على 
من  مجموعة  في  تتخبط  زالت  ال  التي  الفالحية  املقاوالت  تنافسية 
املشاكل خاصة املتعلقة بعراقيل التسويق، وهو األمر الذي يؤثر بشكل 
غير مباشر على املستهلك نظرا لألدوار الطالئعية التي يمكن أن تلعبها 

على اعتبار أن املغرب بلد فالحي بامتياز.

أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد آن األوان من أجل الوقوف 
على إنجازات مشروع »اليوتيس« الذي حظي بدعم ملكي، ثم تقييمه 
وتقويم االختالالت التي حالت دون بلوغ األهداف االقتصادية التي جاء 
من أجلها، وخصوصا في مجالي تثمين منتوج السمك الوطني، ومحاربة 
الهشاشة التي تعاني منها قرى الصيادين، بحيث بات من الضروري 
تجهيزها، وتقوية بنياتها التحتية، ومدها بكافة التجهيزات األساسية 

واللوجيستيكية.

قطاع السياحة:

يعتبر مطلبا  للتنمية االقتصادية  بالسياحة كرافعة  إن االهتمام 
الطبيعية،  السياحية  األماكن  في  االستثمار  لتحفيز  مهما  اقتصاديا 

والبيئية والثقافية، كمصدر مهم للعملة الصعبة.

كما أن التبريرات املقدمة من طرف الحكومة لهذا التراجع تظل غير 
مقنعة على اعتبار أن الظروف األمنية واالستقرار الذي تعرفه البالد 
من شأنه أن يشكل مؤشرات وعامال الستقطاب السياح، وهو ما لم 

يحصل، حيث نالحظ ما يلي:

غياب الحكامة الجيدة فيما يتعلق بتأطير البرامج وفق أهداف  .-
معينة، وغياب املقاربة التشاركية مع مختلف القطاعات املتدخلة في 
املجال، فما هي التدابير املستقبلية التي تنوي الوزارة اتخاذها لتجاوز 

األمر؟

غياب برنامج تأهيل وتكوين املرشدين السياحيين؛ والقانون  .-
التنظيمي املتعلق بهم؟

ضعف الخدمات املرتبطة بالسياحة سيما السياحة الجبلية  .-
وما تعرفه من ضعف في البنيات التحتية، وغياب برامج استعجالية 

لتفادي مثل هذه االختالالت؟

التجارة الخارجية:

يلعب قطاع التجارة الخارجية–كما هو معلوم–دورا مهما في تعزيز 
قدرات االقتصاد الوطني املغربي، من حيث املساهمة الفعلية في جلب 
األسواق  داخل  الوطنية  املنتجات  تسويق  على  بناء  الصعبة  العملة 
الدولية، عالوة على تفعيل مجموعة من الشراكات الثنائية القائمة على 
التعاون الثنائي بين اململكة املغربية ومجموعة من الدول األخرى، ومن 

هنا نتساءل:

لةسيدخلةوزي2خلملحت4م،

استراتيجية الحكومة لترسيخ تعاون جنوب -جنوب خاصة ما  .-
يتعلق بتطوير نموذج جديد للتعاون االقتصادي مع الدول اإلفريقية، 
سيما في ظل نتائج الزيارات امللكية ملجموعة من البلدان والتي فتحت 

آفاقا جديدة أمام االقتصاد الوطني؟

التدابير التي اتخذتها الحكومة للتقليص من العجز التجاري  .-
خاصة على مستوى الصادرات؟

املقاوالت  ملواكبة  اتخاذها  الحكومة  تعتزم  التي  التدابير  .-
املصدرة، وكذا دعم ومواكبة الجمعيات املهنية؟

اتفاقية  أثر  عما إذا قامت الوزارة الوصية بدراسات لتتبع  .-
التبادل الحر املعمق والشامل مع االتحاد األوروبي وما هي املؤشرات 

املعتمدة في ذلك؟

الوطنية  املنتوجات  لحماية  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  .-
من املنافسة التجارية غير املشروعة؟

قطاع الصناعة واالقتصاد الرقمي:

حجم  خالل  من  ارتياحا  نسجل  إننا  االستقاللي،  الفريق  في  إننا 
بعد  سنة  متزايدا  نموا  تعرف  والتي  األجنبية  االستثمارات  تنمية 
أخرى وكذلك تنوع جنسيات املستثمرين األجانب، باإلضافة إلى تنوع 
القطاعات االقتصادية املستهدفة، فإننا ال زلنا نتساءل عن حجم هذه 

االستثمارات؟ وبالخصوص حجم اليد العاملة املمكن تشغيلها؟

أما املقاوالت الصغرى واملتوسطة فبإمكانها أن تكون آلية مهمة من 
خالل تقديم الدعم املناسب لها والعمل على عصرنتها وتقوية بنياتها 
أن  إال  الفاعلين،  لدى  املقاوالتية  الروح  إذكاء  وكذلك  وتنافسيتها، 
الوكالة املختصة وضعت خريطة جديدة 2015-2020 دون أن تقدم 
الوزارة أي تقييم للخطة السالفة، كما الحظنا من خالل وثائق ميزانية 
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القطاع أن الوزارة لم ترصد أي مبالغ إلنجاز البحث السنوي حول 
قطاع الصناعة – التجارة – التكنولوجيا الحديثة.

الصناعة التقليدية:

بالنسبة لهذا القطاع الحيوي فقد قدمنا مجموعة من املالحظات 
أن  بحيث  تدبيره،  وطريقة  القطاع  باستراتيجية  املتعلقة  الرئيسية 
الحكومة لم تأت هذه السنة بأي جديد سوى أنها ستستمر في إتمام 
مشاريع 2015 بالرغم من املالحظات التي أبديناها في ما قبل حول هذه 

املشاريع.

كما أن تدبير الحكومة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية يسير 
بخطى بطيئة في تعاطيها مع التغيرات التي يعرفها وما أحوجنا أن تولي 
الحكومة عناية خاصة للعاملين بهذا القطاع، فهذه الفئة تعيش في ظل 
الهشاشة وغياب التغطية الصحية، وضعف الدخل العتبارات عديدة.

الركائز  إحدى  يكون  أن  بإمكانه  التقليدية  الصناع  قطاع  إن 
مثل  أخرى  إلى قطاعات  إضافة  املغربي  االقتصاد  لتقوية  األساسية 
الوطنية  للمؤهالت  نظرا  السياحة  وقطاع  البحري  والصيد  الفالحة 
والطبيعية التي تتوفر عيها بالدنا، إذ لم نالحظ أي تقاطع استراتيجي 
تنوي الحكومة خلقه بين الصناعة التقليدية والقطاعات الحكومية 
األخرى مثل التجارة الخارجية وقطاع السياحة، كون هذين القطاعين 
قادرين على تحسين الصناعة التقليدية الوطنية وبالتالي تتمكن من 
املنتوجات الوطنية من جلب العملة الصعبة التي يحتاجها االقتصاد 
الوطني. » وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون« شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للنائب املحترم ال�ضي عبد هللا 
أوبركى.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخأوب2كى:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

إخولني،خأخولتيخلةمولبخلملحت4نين،

الوطني  للتجمع  النيابي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
لألحرار، وذلك في إطار مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية لكل من وزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة املنتدبة املكلفة بإدارة الدفاع 
الوطني والوزارة املنتدبة املكلفة بأفراد الجالية املغربية املقيم بالخارج 
وشؤون الهجرة ثم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم مشروع 

القانون لسنة 2016.

في بداية هذه املداخلة دعوني أن أتقدم باسم فريق التجمع الوطني 
لألحرار بالتحية واإلجالل والتقدير ألفراد قواتنا املسلحة امللكية الباسلة 
على تضحيتها الجسيمة في سبيل الدفاع وصون مصالح الوطن تحت 
القيادة الحكيمة للقائد األعلى ألركان الحرب العامة جاللة امللك محمد 
التي  اإلنسانية  والعمليات  التدخالت  كل  وعلى  نصره هللا،  السادس 
تقوم بها، سواء داخل أرض الوطن أو ببعض الدول التي تشهد أوضاع 
سياسية واقتصادية غير مستقرة، كما أغتنمها فرصة كذلك ونحن على 
بعد يوم على تخليد الذكرى التاسعة والخمسين لعيد االستقالل أن 
نشد بحرارة على أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير داعين الحكومة 
إلى مزيد من العناية والرعاية لهذه الفئة ورد الجميل لها على كل ما 
بذلته في سبيل الوطن وعزته، أن أهم ما يمز السنة التشريعية الحالية 
كونها سنة استثنائية بامتياز ففضال على أنها تشكل السنة األخيرة من 
كذلك  تزامنت  فإنها   2016-2011 التاسعة  التشريعية  الوالية  عمر 
مع تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، وجاءت في سياق مناخ جيوسيا�ضي 
من أبرز معامله تبني استراتيجية جديدة وطموحة للعمل الدبلوما�ضي 
والقنصلي وإعالن جاللته حفظه هللا على انطالق ورش تنموي جديد 

وكبير ألقاليمنا الجنوبية للمملكة.

إن ما يهمنا اليوم ونحن نناقش امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون 
وضمان  محيطه  داخل  املغرب  تموقع  تعزيز  هو  والتعاون  الخارجية 
انخراطه داخل املنظومة الدولية على كافة املستويات، وفي مقدمتها 
الترابية والترويج  الدفاع عن سيادة املغرب ووحدته  الحال  بطبيعة 
اإليجابي لجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية 
يجمع  الذي  األطراف  املتعدد  واإلقليمي  الثنائي  التعاون  تطوير  عبر 
العضوية  الدائمة  تلك  وخاصة  الدول  من  بغيرها  املغربية  اململكة 
بمجلس األمن، فضال عن تنويع الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة 

في القارات الخمس، واالنفتاح على إفريقيا بالخصوص كخيار استراتيجي 

ال محيد عنه.

إن قوة وفعالية األداء الدبلوما�ضي املغربي تكمن في مدى اعتماد 

األداء  بين  توازي  مندمجة  تشاركية  مقاربة  وتبني  شمولي  تصور 

الدبلوما�ضي الرسمي والدبلوماسية البرملانية واملوازية، وتطوير أساليب 

الشراكة مع املنظمات غير الحكومية وتوطيد التواصل مع كافة مكونات 

الحقل اإلعالمي الوطني والدولي وضحد كل املناورات اليائسة لخصوم 

الوحدة الترابية للمملكة.

إننا في الفريق النيابي للتجمع الوطني لألحرار بقدر ما نحرص مكانة 

املغرب ودوره الريادي ملواجهة التحديات األمنية ومكافحة كل أشكال 

اإلرهاب والتطرف بقدر ما نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة اليقظة 

والحزم واتخاد الحيطة والحذر والتنسيق مع مختلف شركائنا في هذا 

املجال.



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان8ص8  

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

إخولنيخأخولتيخلةمولبخلملحت4نون،

إن قضايا ومشاكل وهموم مغاربة العالم تظل من بين التحديات 
والرهانات التي يجب على الحكومة والبرملان وفعاليات املجتمع املدني 
ومختلف الشركاء في هذا القطاع، أن يعملوا بتنسيق محكم على رفعها 
خصوصا وأنها تبقى من بين االنشغاالت واالهتمامات التي يوليها صاحب 
الجاللة األهمية الخاصة، إننا نثمن املجهودات التي تبذلها الوزارة فيما 
يخص إنجاح عملية العبور، كما أننا نشيد بحرارة بالدور املحوري 
الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خالل الخدمات 
املتميزة والنوعية التي توفرها في مجال املواكبة واملساعدة االجتماعية 
العبور، ومن  الوطني وبدول  العالم على املستوى  واإلنسانية ملغاربة 
هذا املنبر املوقر ندعو الحكومة من خالل الوزارة الوصية على تشجيع 
وتحفيز هذه الفئة على االستثمار واالدخار باملغرب، خصوصا إذا علمنا 
أن التحويالت وودائع أفراد الجالية املغربية القاطنة بالخارج تظل من 

أهم مداخيل املغرب من العملة الصعبة.

كما أن من بين اإلكراهات التي تالقي هذه الفئة الغالية والعزيزة 
والذي  والتميزية  العنصرية  الحمالت  مظاهر  تنامي  هي  املهجر  بديار 
يغديها تصاعد التطرف وتمدد اإلرهاب في عدد من بلدان العالم ألجل 
ذلك ال بد من العمل والسهر على التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون لتتبع ورصد هذه الحاالت الشادة وغير اإلنسانية 

واتخاد التدابير واإلجراءات االحترازية الالزمة في هذا اإلطار.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

إخولنيخأخولتيخلةمولب،

يشكل الحقل الديني باملغرب مبعث افتخار واعتزاز نظرا لشمولية 
والتضامن،  التسامح  قيم  على  القائمة  اإلسالمية  العقيدة  وشموخ 
ونظرا كذلك التزام واالرتباط الوثيق باملذهب السني املالكي والتوجيهات 
السامية إلمارة املؤمنين في هذا اإلطار، ال فينا يخص تنمية الخطاب 
والوعي الديني وتكوين األئمة ودمج مؤسسات التعليم العتيق ضمن 
املنظومة التربوية أو فيما يخص املساهمة في الجهود الوطنية ملحاربة 
املساجد  وإصالح  العبادة  أماكن  بمستوى  االرتقاء  أو  األمية  ظاهرة 
وتحصين أوضاع القائمين والساهرين عليها، فضال عن إحياء مؤسسة 
األوقاف وعقلنة تسييرها وتنمية مداخيلها، ألجل كل هذه املعطيات 
وتلك املكاسب التي تحققت ال يمكننا في فريق التجمع الوطني لألحرار 
سوى اإلشادة والتنويه باملجهودات الحكومية املبذولة من أجل عقلنة 
تأطير الحقل الديني آملين أن تظل اململكة املغربية بلد سلم وسالم، 
بعيدا عن كل أشكال الغلو والتطرف والظالمية تحت القيادة الرشيدة 
هللا،  نصره  السادس  محمد  الجاللة  صاحب  املؤمنين  ألمير  والنيرة 

والسالم عليكم.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيدة النائبة حنان أبو الفتح، عن فريق التجمع الوطني 
لألحرار.

لةمةئبلخلةسيدخحمةنخأبوخلة تح:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

فريق  مساهمة  لتقديم  املوقر  مجلسنا  أمام  أتقدم  أن  يشرفني 
التجمع الوطني لألحرار للتعبير عن وجهات نظرنا بخصوص بعض برامج 
القطاعات املرصدة لها امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاصات كل 
من لجنة الداخلية والجماعات الترابية، السكنى وسياسة املدينة وأيضا 
لجنة املالية والتنمية االقتصادية، لكن قبل أن أخوض في مناقشة هذه 
القطاعات ال بد أن نشير إلى أن مشروع قانون املالية لسنة 2016 يعتبر 
في مجمله بالنسبة إلينا تحوال استراتيجيا للبنية االقتصادية واملالية 

العامة للدولة.

يعكس فضال عن ذلك طموحنا املتمثل في تحديث وضبط املالية 
العمومية في عالقتها التفاعلية مع صيرورة تنفيذ السياسات العمومية، 
فيها  عبر  متالحقة  تطورات  األولى  الوطنية  قضيتنا  شهدت  لقد 
الخصوم عن اإلصرار غير املسبوق على املس بسيادة املغرب ومصالحه 
االستراتيجية ولعل الحدث البارز الذي يخيم على دراستنا ومناقشتنا 
ملشاريع امليزانية التي بين أيدينا هو الزيارة امللكية التاريخية لألقاليم 
الجنوبية، هذا التحول االستراتيجي الذي عرفته هذه األقاليم بعد أربعين 
سنة على الحدث التاريخي املتمثل في املسيرة الخضراء، بحيث أن معالم 
املناطق الجنوبية من ربوع اململكة املغربية قد تغيرت بشكل واضح، 
خاصة على مستوى البنيات التحتية، أيضا، ويتزامن هذا املشروع مع 
مخرجات االستحقاقات االنتخابية التي عرفتها بالدنا، هذا املسلسل 
املكثفة  للمشاركة  وملموسا  منسوبا  ارتفاعا  عرف  الذي  االنتخابي 
للناخبين والناخباتـ، وخصوصا في املناطق الجنوبية من مملكتنا، حيث 
املحلية  املستويات  منتخبة على  املسلسل مؤسسات  انبثق عن هذا 
واإلقليمية وكذا الجهوية ليتوج هذا املسار االستحقاقي بانتخاب أعضاء 

مجلس املستشارين وفقا للمقتضيات الدستورية.

وعالقة بالسياق املذكور، وجب التذكير بأن التجمع الوطني لألحرار 
قد تسلم املسؤولية بالحكومة في ظل سياق سيا�ضي خاص وظرفية 
اقتصادية عاملية وإقليمية مضطربة، كما يعلم الجميع وكان أكبر تحدي 
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له هو استعادة التوازنات املاكرواقتصادية، وبالتالي استعادة الثقة في 
اقتصادنا الوطني في ظل التفاقم املستمر للعجز واللجوء إلى االستدانة.

وتقويم  املسار  تصحيح  من  مكنت  بذلت  التي  املجهودات  إن 
االختالالت وكذا املؤشرات االقتصادية واملالية التي بين أيدينا لهي خير 
دليل وتؤكد هذا التوجه، وهذا جاء نتيجة ثمرة تنسيق وانسجام وتعاون 
التجمع  بين مختلف مكونات الحكومة منذ دخول  جماعي وتضامني 
الوطني لألحرار للتدبير الحكومي غداة التعديل، وهو ما أعطى للحكومة 
استقرارا ممنهجا وعقالنيا لعملها بحيث كانت مساهمة التجمع الوطني 

لألحرار مساهمة جد فعالة وإيجابية.

أيضا أسست اإلصالحات املتراكمة ملا يعرف اليوم بالنموذج املغربي، 
وهو النموذج الذي وفر ما يكفي من املناعة ليمتص املغرب صدمات 
خارجية وأهل املغرب للحفاظ على استقراره وسط العاصفة التي هزت 
املنطقة ومكن املغاربة من االستثمار األمثل للظروف من خالل اإلنجاز 

األكبر املتمثل في اإلصالح الدستوري.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

انتخاب  تنزيل الدستور واإلعداد الستكمال  في إطار تسريع وثيرة 
الهيئات الجديدة، تم إطالق مسلسل بناء منظومة الجهوية مع ضمان 
مقاربة تشاركية في جميع أطوار العملية، فتفعيل الجهوية يشكل مرتكزا 
أساسيا لتحقيق التوازن التنموي بين دينامية النمو ودينامية اإلدماج 
االجتماعي والحد من الفوارق املجالية ، حيث أنه أولوية األولويات في 
وباقي  للجهات  التنظيمية  للقوانين  الجيد  التفعيل  هو  الظرفية  هذه 
الجماعات الترابية، وفي هذا اإلطار فإن من أهم التدابير املقترحة في إطار 
قانون املالية لسنة 2016 هو إحداث صندوقين » التأهيل االجتماعي« 
و« التضامن بين الجهات« والذي حدده الدستور باملوازاة مع رصد 
املوارد الجبائية املنصوص عليها في القانون التنظيمي املتعلق بالجهات 
أي %2 من حصيلة الضريبة على الدخل و%20 من حصيلة الرسم 
مالية  املوارد مخصصات  إلى هذه  أيضا  التأمين، تضاف  على عقود 
من امليزانية العامة وتقدر ب2 مليار ما يعني رصد ما يفوق عن 4 مالير 
درهم للجهات لضمان انطالقها وممارستها الختصاصاتها بشكل فعال، 
كما نطالب الحكومة بأن تفرد قصارى جهدها إلخراج ميثاق الالتمركز 
اإلداري وتفعيل آليات التعاقد مع الجهات وباقي الجماعات الترابية بما 

يترجم البعد املجالي والجهوي في تنفيذ السياسات العمومية.

لهذا سيشكل مشروع قانون املالية لسنة 2016، منطلقا لتفعيل 
القروي،  العالم  سكان  أوضاع  تحسين  أجل  من  املندمج  املخطط 
وذلك بتخصيص أزيد من 50 مليار درهم باالرتكاز على التقائية البرامج 
املوجهة للعالم القروي، باالستناد إلى التراكمات واالنجازات املحققة 
التنويه،  البشرية وهذا ما يستحق  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في 
الحضرية  السياسات  في  تحول  نقطة  املدنية  سياسة  أيضا  وتشكل 
باملغرب فاملفاهيم والسياسات املتعلقة بمجال التعمير وإعداد التراب 

مدعوة للتطور والتأقلم مع التغيرات العميقة والسريعة، التي يعرفها 
واقع املدن واملجاالت الحضرية املرافقة لها باملغرب وتحتاج سياسة 
املدن اليوم تحيينا شامال، يتما�ضى مع الرهانات التي أصبحت يطرحها 
تطور املدن املغربية وهوامشها، ونذكر أيضا لتسهيل مقاربة معالجة 
الدور اآليلة للسقوط، ننوه بإخراج مشروع الوكالة الوطنية للتجديد 

الحضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

بالنسبة لألمن، فالضرورة املرحلية تفرض تكثيف الجهود ملحاربة 
الطابع اإلرهابي منها وتعزيز  مختلف مظاهر الجريمة خصوصا ذات 
الشعور باألمن لدى املواطنين، وهنا نؤكد على العالقة التالزمية القائمة 
بين األمن ومحيطه الخارجي، ويجسد فلسفة األمن املواطن في تفاعل 
إيجابي مع املجتمع وفي تواصل دائم مع املواطن، وفي هذا السياق ندين 
املزيد من  إلى  في فرنسا وندعو  التي وقعت  اإلرهابية  بشدة األحداث 
اليقظة وإرساء تدابير احترازية ووقائية تحسبا لكل ما من شأنه أن يربك 
املنظومة األمنية في بالدنا، لهذا ونظرا ألهمية امليزانيات املرصودة لهذه 
القطاعات إن على مستوى ميزانية التسيير أو ميزانية االستثمار، فإننا 
في فريق التجمع الوطني لألحرار نصوت عليها باإليجاب مقتنعين بأنها 
ميزانيات مضبوطة من حيث الكم والكيف، وأنها ستترجم عمليا طيقا 
آليات الحكامة املؤسساتية في ظل استراتيجية شاملة لترشيد وتحديث 

املالية العامة للدولة، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب محمد حنين.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخحمين:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

في الحقيقة هذه لحظة تاريخية في كل سنة وفرصة ثمينة تتسمح 
لينا باش ناقشو امليزانيات الفرعية في إطار مشروع قانون املالية، بالتالي 
إيال كانت اللجن الدائمة كلها تتعرف واحد النقاش مهم جدا وتيستغرق 
واحد الساعات طويلة جدا في حوار مباشر ما بين النائبات والنواب 
وأعضاء الحكومة، فهاذا اللجن هاذي نظرا لإلكراه اللي كاين هي سرية 
وبالتالي ما تتوصلش الصدى ديالها للمواطنين، فربما هاذ الجلسة بما 
أنها فيها البث فبطبيعة الحال تتمكنا باش نتواصلو مع املواطنين، ولكن 
نظرا لضيق الوقت ربما الرأي العام تيشوف واحد النظرة ربما ما�ضي 
هي هاذيك، تيشوف بأن كيفاش هاذ النواب تيناقشو يعني ميزانيات من 
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هاذ الحجم وبهاذ السرعة وبهاذ التداخل ما بين القطاعات، فهذا ال بد 
أن نسجله السيد الرئيس، وريما ستكون لنا فرصة يمكن لي ملراجعة 

هاذ الطريقة ديال املناقشة بهذه الكيفية.

لةسيدخلة2ئيس:

هذا النظام الداخلي اللي كتبتيه ال�ضي حنين.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخحمين:

ربما نبدلوه إن شاء هللا تجي �ضي فرصة ويتغير في إطار التحسين 
والتطوير والتجويد، ولذلك ربما في خمسة دقائق اللي معطية ليا صعيبة 
عليا باش غادي نقوم بتالوة ما كتب في إطار هاذ املداخلة من طرف 
اإلخوان، وأكتفي ببعض املالحظات التي سجلت على أنها مهمة جدا 
وتستأثر باالهتمام، قطاعات اللي هي مشمولة باالختصاص ديال لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، كاين فقط السيد وزير الوظيفة 
اللي حاضر معنا، السادة الوزراء اآلخرين نتمنى يكون  العمومية هو 
عندهم عذر العذر ديالهم مقبول للتغيب على هاد الجلسة، وبالتالي 
غايكون التفاعل صعيب أننا نتفاعل معهم في هذا اإلطار ألنه سمعنا 
سبق لنا ناقشنا معهم في اللجنة بما يكفي، إذن املالحظات األساسية 
التي يمكن تسجيلها في هاد املجال، هو أننا نثمن جميع الجهود واملبادرات 
التي اتخذها الوزراء املعنيون بهذه القطاعات املعروضة للمناقشة واللي 
هدفت كلها إلى االرتقاء بالتدبير العمومي، وهذا �ضيء إيجابي ال بد أن 
نسجله، كذلك ال بد من تسجيل الصراحة اللي طبعت يعني املناقشة 
ديال امليزانيات الفرعية، والجودة ديال امللفات التي تم إعدادها بهذا 
الغرض والوثائق التي حصل عليها السيدات والسادة النواب، باإلضافة 
وبكل صراحة،  جرأة  بكل  القطاعات  لكل  املوضوعي  التشخيص  إلى 
ال�ضيء اللي قربنا من الواقع ديال مختلف هذه القطاعات والوقوف 
على االختالالت التي تعرفها، والتقدم الذي عرفه األداء في عدد من 
القطاعات، باملقابل نسجل ضعف االعتمادات التي رصدت ملجموعة 
من القطاعات في إطار قانون ديال مشروع قانون املالية 2016 بحيث 
أنه واحد مجموعة دالقطاعات ما عرفت حتى �ضي تغيير، حافظت 
على نفس االعتمادات اللي كانت مرصودة في 2015 كوزارة الوظيفة 
العمومية، األمانة العامة للحكومة، العالقات مع البرملان وغيرها، وإذن 
تنظن بدون وسائل ربما يصعب أن نطالب هذه القطاعات بأن تبذل 
املزيد من أجل تطوير األداء واالرتقاء باملردودية حتى نكون في انتظارات 
يمكن  التي  املالحظات  إطار  في  دائما  هذا،  اإلطار  هاد  في  املواطنين، 
تسجيلها في هاد اإلطار، نسجل الوثيرة ديال انطالق إصالح القضاء 
باملصادقة ديال مجلس النواب في قراءته األولى على مشروعين مهمين 
جدا، لكن ال بد من تسريع الوثيرة ديال هاد اإلصالح ألن املواطنون 
ينتظرون بفارغ الصبر اإلصالح ديال منظومة العدالة، نظرا للمعاناة 
ديالهم اليومية مع املحاكم، مع املهن القضائية وغيرها وهذا يحتم اليوم 
تسريع الحكومة بدراسة أو تهييئ املشاريع ديال النصوص املتعلقة بهاد 

اإلصالح أو املكلمة له، وعرضها على البرملان في هذه الدورة أو على األقل 
القانون ديال املسطرة  التشريعية خاصة  الوالية  نهاية  في هاد، قبل 
الجنائية، مشروع القانون ديال القانون الجنائي، التنظيم القضائي، 
مراجعة  بد كذلك من  مهم جدا، ال  وهذا  القضائية،  املهن  وقانون 
السياسة الجنائية، ملاذا أقول ذلك؟ ألن السياسة الجنائية تنعرفوها 
بأنها تترتابط دائما بتحديد الجرائم والعقوبات التي تطبق عليها، وهذا 
يرتبط به وضع املؤسسات السجنية في بالدنا واللي اليوم فيها 74 ألف 
سجين، من خالل اإلحصائيات التي حصلنا عليها أن %60 من هاد 
الساكنة السجنية هم أميون، وبالتالي نحن في التجمع الوطني لألحرار 
ال نشجع وال ندعو إلى الزيادة في بناء املؤسسات السجنية، بقدر ما 
نطالب بمراجعة السياسات العمومية حتى تكون هناك التقائية ونصل 
إلى معالجة األوضاع التي تؤدي إلى هذه الجرائم، وبالتالي االكتظاظ في 
السجون باإلضافة إلى هذا، في ما يتعلق باإلدارة بالوظيفة العمومية، 
ولكن  خطط  هناك  استراتيجيات،  هناك  مجهودات،  هناك  اإلدارة 
املواطنون ال يهمهم أن نضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وإن كانت 

ستكون لها مردودية على املدى املتوسط،

ولكن املواطن كيهمو أنه منين يم�ضي لإلدارة يستقبل بكيفية جيدة، 
يحصل على وثائقه بسرعة ويق�ضي أغراضه بكيفية يعني تضمن له 
الكرامة كمواطن مغربي، مع األسف أنه ما زال بعض املشاكل التي 
تعوق إصالح حقيقي لإلدارة، نتمنى أن تتضاعف الجهود حتى نصل إلى 
ما هو يعني منتظر من تحديث ربما السيد الرئيس يشير لي بأني انتهيت 

مكملتش، شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد حسن الفياللي، شكون 
اللي غيتكلم السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخلنبةركخبوعيدة:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، وذلك 
من أجل إبداء وجهة نظرنا حول امليزانيات الفرعية للقطاعات املندرجة 

بلجنة البنيات األساسية، والطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

في البداية، ال يفوتنا إال أن نبرز السياق الذي يندرج فيه املشروع 
املعروض علينا، والذي يأتي في آخر سنة من والية الحكومة، والتي تعرف 
تسريع تفعيل الجهوية املتقدمة، والرفع من وثيرة اإلصالحات الهيكلية 
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وإنجاز األوراش الكبرى، خصوصا بعد عملية اإلصالحات التشريعية 
وتعزيز الترسانة القانونية على مستوى قطاعات أساسية للقطع مع 
السياسات القديمة، وهذا ما نلمسه في إصدار قانون منظم لقطاع 
املعادن وقانون منظم للمقالع وقانون منظم لقطاع املناجم، وهو ما 
يبرز رغبة الجميع في القطع مع اقتصاد الريع وعهد االمتيازات الفارغة، 
مما يعني العزم األكيد على تفعيل مسلسل بناء دولة املساواة والحق 

والقانون وتكافؤ الفرص والديمقراطية.

التأكيد بضرورة األخذ بعين االعتبار  إال أن هذا، ال يمنعنا على 
بالعدالة املجالية والجهوية ونهج سياسة قريبة من املواطن، خصوصا 
ملا أصبح للجماعات الترابية من أدوار مهمة في نهج الدولة الحديثة املبني 

على الجهوية املوسعة، وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

كما أننا نلح على ضرورة تتبع تفعيل االلتزامات ووضع الشراكات 
الجهوية مع تحديد برمجة دقيقة لترجمتها، وضمان التقائية برامج هاته 

الشراكات.

 ،2016 املالي  القانون  مشروع  بتوجهات  التنويه  من  بد  ال  وهنا 
الذي ركز على مرتكزات تهدف إلى استكمال البنيات التحتية األساسية 
والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وسريعة، وموانئ وسكك حديدية 

ومطارات وسدود.

إخولني،خأخولتي،

الحكومية  املجهودات  علينا،  املعروض  املشروع  في  ملسنا  لقد 
املتمثلة في مواصلة تنفيذ سياسة األوراش الكبرى، والتي تبلورت في 
إنجاز املخطط الوطني األول لشبكة الطرق السيارة، وأجرأة املخطط 
الوطني الثاني لشبكة الطرق السيارة في أفق 2030، وبلورة مخطط 
الطرق وتطويره، باعتباره قيمة مضافة عالية تمكن من ربط األقطاب 

االقتصادية الجهوية للمملكة فيما بينها.

وهذا ال يمنعنا أن نشدد على ضرورة الصيانة والحفاظ على الرصيد 
الطرقي، والحفاظ على السالمة الطرقية أكثر ومضاعفة الجهود وفك 
إعادة  نلتمس  اإلطار،  هذا  وفي  والجبلي،  القروي  العالم  العزلة عن 
النظر في مقتضيات دفتر التحمالت الخاص بالنقل املزدوج وتسريع وثيرة 
إصالحه، ومن جهة أخرى ال يخفى على أحد اإلنجازات املهمة والكبرى 
لبالدنا، على مستوى البنيات التحتية للموانئ وتطوريها، كميناء طنجة 
املتوسطي الذي أصبح قطبا دوليا، ومشروع ميناء الداخلة األطل�ضي، 
اللوجستيكية  للسلسلة  التنافسية  القدرة  تحسين  إلى  أدت  الذي 
املينائية، ومواكبة اإلستراتيجيات القطاعية والديناميات االقتصادية 

لبالدنا، وربط بالدنا قاريا وبحريا مع شركائها الدوليين واإلقليميين.

لةسيدخلة2ئيس،

إلى جانب ما ذكرنا، فنحن في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن 
عاليا، االستراتيجية املتبعة في تحسين خدمات النقل الجوي وولوجه، 

وكذا تطوير البنيات التحتية للمطارات، وتكريس مطار الدار البيضاء 
كمركز دولي. وهذا ال بد من التأكيد على ضرورة التسريع ببرنامج توسعة 
مستوى  من  الرفع  أجل  من  وذلك  باململكة،  املطارات  بعض  وتهيئة 

الخطوط الجوية والرحالت وولوج الخدمات بها.

ومن هنا أيضا ال نن�ضى البنيات التحتية للسكك الحديدية ملا لها من 
دور في التنمية االجتماعية واالجتماعية واالقتصادية حيث نثمن عاليا 
البرنامج العقد بين الدولة واملكتب الوطني للسكك الحديدية، الهادف 
إلى تحديث شبكة السكك الحديدية، ومشروع القطار فائق السرعة 
والتدابير  بفعل اإلجراءات  أكثر  الخدمات  إلى تحسين  أننا ندعو  كما 
التي منحت للمكتب في إطار مشروع القانون املالي 2016، الهادف إلى 

تحسين منافسته وتشجيعه.

لقد كان للمجال البيئي حضورا قويا باملشروع، كتوجه إستراتيجي 
في جميع السياسات واإلستراتيجيات الحكومية التنموية، وذلك لضمان 
ديمومة املوروث الطبيعي الوطني، وحماية التنوع البيولوجي وجودته 
الوطني  امليثاق  أجرأة  في  ملسناه  ما  وهذا  للمواطنين.  العيش  وجودة 
للبيئة والتنمية املستدامة، إال أننا نلح على خلق برامج توعية تواصلية 

أكثر، وخلق شراكات مع الفاعلين في امليدان البيئي.

لةسيدخلة2ئيس،

املجال الغابوي ومحاربة التصحر، والذي حظي بتدخالت وجهود 
حكومية من أجل تثمين التنوع البيولوجي واملحافظة عليه، رغم بعض 
التقصير، يبقى مجاال يفرض علينا مضاعفة الجهود في مجال الحفاظ 
بها.  املحيطة  الساكنة  على حقوق  الحفاظ  وكذا  وإرثها،  الغابة  على 

السالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت بالنسبة للفريق، أمر إلى الفريق 
املوالي فريق األصالة واملعاصرة، النائب املحترم �ضي محمد اشرورو.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2وروخبةسمخف2يقخلألصةةلخولملعةص2ة:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

أيتما إيستما سالم ربي غيفون أسا نساولغ في املشروع نقانون املالية 
ن 2016 ما غانينيغ في املشروع آد املشروع آد أم املشاريع نازرينين 
ما  واولينسنسن  كي  إمازيغين  داتينين  نسن  كيتموكريسين  مرواسين 

تيويت أياعطار إيناس أييي دايلي.

وغادي ندوز نتكلم بالعربية.. ولكن هاذي إشارة..
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لةسيدخلة2ئيس:

..عالش، كمل بالشلحة السيد النائب..

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلش2ورو:

كل�ضي  باش  الالزمة  اآلليات  يوضع  املوقر  املجلس  أن  انتظار  في 
يفهم، وفي انتظار أيضا باش تجيب الحكومة القانون التنظيمي ديال 

األمازيغية..

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

مالحظة قبل ما نبدى املداخلة ديالي، وال غادي ندير واحد الكلمة 
الشعب  ديالنا مع  التضامن  نعبر على  باش  الفريق  باسم  البداية  في 
الفرن�ضي، مع الشعب اللبناني، مع الشعب املصري ومع الشعب الرو�ضي 

ومع جميع الشعوب اللي تعرضت لإلرهاب.

وغادي نبدى أيضا قبل ما نبدى املداخلة ديالي، غادي نتكلم على 
واحد الحدث وحنا كناقشو املشروع ديال قانون املالية اللي كيصادف 
املسيرة  ذكرى  وهو  كاملين  املغاربة  على  وعزيز  مهم  الحدث  واحد 
الخضراء، ولكن هاذ السنة بنكهة خاصة، نكهة خاصة لحقاش كتعرف 
زيارة ملكية لهاذ األقاليم هاذي وأيضا إلقاء خطاب تاريخي من مدينة 
العيون واللي جاللته أعلن عن عدة مشاريع وأوراش ومشاريع مهمة 
ومهمة جدا، مشاريع ذات بعد إفريقي ما�ضي غير بعد وطني، ألن هي اللي 
غادي تخلي املغرب يكون صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وتنتمنى من 
الحكومة الحالية والحكومات املقبلة باش تلتزم بهاذ اإلعالن هذا، ألن 
كيتعتبر إلتزام مع الشعب املغربي، إلتزام مع الشعب اإلفريقي وإلتزام 
بقاتش  ما  اليوم  املغرب  ديال  الوضعية  إذن  األوروبي،  الشعب  مع 

كنشوفوها منحصرة فواحد القوقعة.

ديال  املناقشة  يخص  فيما  الرئيس  السيد  عندي  اللي  مالحظة 
والسكنى  الداخلية  وهما  فيهم  ندخل  غادي  اللي  الفرعية  امليزانيات 
وسياسة املدينة والبنيات األساسية والطاقة واملعادن واملاء والبيئة، 
باسم  ندخل  باش  غير  املهم  اليوم  الرئيس،  السيد  يؤسفني  ولكن 
هاذ  ديال  الوزراء  جميع  وبغيت  تمزداغ  إمزداغ  اسم  �ضي  املواطنين 
القطاعات يسمعوني، وتنشكر السيد الوزير ديال التعمير وإعداد التراب 
اللي حاضر بوحدو، الباقي ما حاضرش وبالتالي تنظن إيال غادي نقرا �ضي 

وريقة هنا غير غادي نكون كنكدب على را�ضي..

بجميع  األمنية  للسلطات  نتقدم  بغيت  ما..  قبل  أيضا  وبغيت 
املكونات ديالها بالشكر لحقاش هي اللي سهرات على أن هاذ الزيارة 
تمر في ظروف جيدة وحسنةـ، وأيضا نترحمو على الشهداء اللي ماتوا في 
سبيل الوطن وفي سبيل الوحدة الترابية، اللي ماتوا باش حنا اليوم ننعم 
باألمن واالستقرار وحنا تنتكلمو هنا، بغيت باسمكم باش نترحمو عليهم 

ونطلبو هللا باش يرحمهم.

فيما يخص قطاع الداخلية، بسرعة مرت االستحقاقات ما غاديش 
نتكلمو عليها ولكن اليوم أصبحنا في مالءمة تامة مع الدستور، كان 
إصالح مهم اللي كنعتبروه إصالح حقيقي هو اللي كيتعلق بالجهات، 
اللي قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 ولكن ما واكباتوش إصالحات 
التقسيم  هو  اللي  جدا  وكبير  كبير  ورش  كينتظرنا  اليوم  أخرى. 
الجماعي، التقسيم الجماعي اللي كان اعتمد على واحد املعايير أمنية 
وإدارية واعطانا جماعات يعني كاين اليوم جماعات اللي مكتخلصش 
املوظفين، وبغينا ما دام السيد وزير التعمير وإعداد التراب حاضر معانا، 
بغينا هذاك املخططات الجهوية إلعداد التراب تكون كأرضية إلعداد 
التقسيم، بغينا جماعات، بغينا مغرب قوي أوال، واملغرب ما يمكن 
يكون قوي غير بجهات قوية وجماعات قوية، والجماعات القوية باملوارد 

وباإلمكانيات باش يمكن لينا نحققو تنمية حقيقية؛

أيضا كنحتاجو تحديث وعصرنة اإلدارة الجماعية، من خالل توفير 
أنظمة معلوماتية فعالة لتدبير الشأن الجماعي، ومن أجل توفير خدمات 

للمواطنين في أحسن الظروف، وتكون عندها جودة؛

نحتاجو أيضا إلى تأهيل حقيقي للموارد البشرية عبر منظور متكامل 
للتكوين، وكذا إعداد مشروع إلعادة انتشار املوارد البشرية ودراسة 
إمكانية وضعها رهن إشارة اإلدارات الجهوية واإلقليمية واملحلية التي 

تعرف خصاصا في هذا املجال، هاذ املسألة مهمة ومهمة جدا؛

للجبايات  القانونية  للمنظومة  وأيضا ضروري من إصالح شامل 
املحلية ومصاحبتها وإخراج اإلدارة الجبائية املحلية إلى حيز الوجود.

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدةخلةوزي2ة،

كان وزير الداخلية واعدنا في البداية ديال الوالية باش غادي تجينا 
منظومة الجبايات املحلية املشروع ديال إعادة.. ولكن راه ما زال ما 
جاتش وكنتظروها وكنظن هي اللي غادي تفتح لينا واحد املجموعة 

ديال..

وغادي نم�ضي لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، أنا كنظن في 
كلمة واحدة التجهيز ما�ضي هو التعليم، التجهيز ما�ضي هو الصحة، أنا 
تنظن بأنه إيال كان �ضي قطاع اللي خصو يكون ناجع وفعال هو هاذ 
القطاع هذا، عالش؟ كل�ضي كيديرو القطاع الخاص ومع ذلك كنالحظو 
بأنه كاين تعثر في املشاريع، اليوم كيتعلن على مشروع في 2012 و2015 
كتلقاه ما زال ما كملش، وهاذ ال�ضي كنعيشوه في املناطق وفي الجهات 

وهاذ ال�ضي راه واقعي ما يمكناش نكدبو عليه.

للنقل  مباشرة  نم�ضي  غادي  النقل،  يخص  فيما  الثانية  الحاجة 
بالعالم القروي اللي غادي نعطيه أهمية ألن الباقي راه.. النقل بالعالم 
القروي ما زال ما تلقاش ليه الحل ديالو، ما زال النقل السري وما 
ديال  الناس  ديالهم هاذوك  الطلبات  الناس  يعني  الدرك واألمن  زال 
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النقل السري هما اللي كيفكو املواطن، ولكن خص يتلقا ليهم الحل 
يجب تقنين هاذ القطاع هذا ديال النقل بالعالم القروي، واملشكل 
ديال حوادث السير وأيضا تقنين هاذ les triporteurs السادة الوزراء، 
السيدة الوزيرة، هاذو كيسببو في عدة حوادث وكاين اإلحصائيات اللي 

كتعطي أرقام يعني كتخلع وبالتالي ضرورة تقنين هاذ القطاع هذا.

مباشرة  نم�ضي  وغادي  والبيئة،  واملاء  واملعادن  للطاقة  وغنم�ضي 
للبيئة اللي كنعتبرها موضوع الساعة، اشنو درنا باش تكون عندنا بيئة 
سليمة؟ واش درنا باش يكونوا عندنا الشوارع جيالنا واألزقة نقية؟ 
تنظن بأنه خص بعدا الحاجة األولى ضروري خص تكون عندنا واحد 
الشرطة ديال البيئة، إيال كان الشرطي وال الدركي تيدير procès، حتى 
هذا ديال البيئة خاصو يدير procès، وأيضا التفعيل ديال القوانين؛ 
القانون 28.00 اللي كيتعلق بالبيئة وخاصة إعداد املخططات الجهوية 
واإلقليمية لتدبير النفايات ما زال ما كاينينش والقانون تنظن املادة 16 
كتفرض على الجهات وعلى الجماعات باش يوجدوا هاذ املخططات 
الجهوية والجماعية واإلقليمية، وكنتمنى أنه الوزراء اللي ما حاضرينش 

يكونوا كيسمعوني والسالم عليكم وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة سليمة فرجي.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف2جيخبةسمخف2يقخلألصةةلخولملعةص2ة:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

باملناقشة  أتقدم  أن  أتشرف  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم 
للميزانية الفرعية املقدمة أمام لجنة العدل والتشريع وكذلك جزء من 

القطاعات اإلنتاجية.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

نعلم جميعا أن القضاء هو رافعة للتنمية، وأن أي برامج تنموية 
تفتقد إلى نجاعة قضائية ال يمكن أن تساير التنمية في جميع املجاالت 
نجاعة  هناك  هل  هو  املطروح  السؤال  لذلك  الفشل،  مآلها  يكون 
قضائية؟ بالطبع الكل تحدث عن تنزيل القانونين التنظيميين املتعلقين 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�ضي للقضاة، ولكن 
يبقى منه سوى أشهر معدودة، فإن هاذين  الوالية لم  إذا كان عمر 

القانونين لم ينزال بعد وبالتالي فإن الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى 
سلطة مستقلة وقائمة بذاتها عن السلطتين القضائية والتنفيذية ال 

زال متعثرا وال زلنا نحلم به.

استقالل النيابة العامة أسال الكثير من الحبر، ملاذا؟ ألن الدستور 
ينص على أن القضاء سواء القضاء الواقف أو القضاء الجالس هو 
التنفيذي  للجهاز  العامة  النيابة  تبعية  فإن  وبالتالي  مستقل،  قضاء 
للسلطة التنفيذية كثيرا ما وقلناها سابقا يؤدي إلى اإلنتقائية، ونحن 
هنا ال يمكن أن نتحدث عن الشخصنة وإنما بالنسبة لوزير العدل الذي 
يعتبر رئيس النيابة العامة وفي نفس الوقت هو عضو نافذ في حزب يقود 
الحكومة قد يؤدي األمر إلى عدم الحياد واالنتقائية ربما. األمر تعدى 
ذلك ألن قضاة املوضوع والذين املفروض فيهم أن يحتكموا إلى القضاء 
بمقت�ضى الدستور فكذلك أصبحنا نواجه بحيثيات مسيسة، وأخيرا 
صدرت أحكام بخصوص امللفات االنتخابية تشير إلى حيثيات ما أنزل هللا 
بها من سلطان، مثال ذلك عبارات تفيد لغة سياسوية ولجت إلى املجال 
القانوني فقط،  والنص  النص  إلى  االحتكام  فيه  املفروض  القضائي 
مثال ذلك تلكؤ السلطة نتج عنه في انتظار نشوء تحالفات صورية نتج 
عنه ميالد مجلس معاق، هذه العبارة ال تليق بالقا�ضي ألن املفروض 
في القا�ضي أن يناقش النص وأن يصدر األحكام طبقا للقانون، هذه 

األحكام قابلة للطعن بجميع طرق الطعن.

لذلك وددت كذلك أن أشير إلى أمر آخر، وهو أنه إذا كانت دسترة 
عدم التأثير على القضاة مسألة واردة فكذلك قرينة البراءة واملحاكمة 
العادلة هي مدسترة، ملاذا؟ ألنه في ظل وزارة العدل والحريات وزارة 
الحريات نجد أن أسماء مستشارين تم التشهير بهم دون صدور أحكام 
نهائية وقرارات نهائية تفيد مؤاخذتهم من أجل استعمال املال الستمالة 
الناخبين وللتأثير على الضمائر، لذلك هذا يعتبر خرق ملبدأ قرينة البراءة 

بمقت�ضى الدستور.

كل هذا.. مع األسف ليس لدي الوقت الكافي ملناقشة جميع النقط، 
ولكن النجاعة القضائية تقودنا إلى طرح تساؤل حول التبليغ والتنفيذ، 
حول مشاكل الخبرة، حول مآل املادة 16 هذه املادة التي تتعلق بثبوت 
الزوجية والتي وصلت إلى نهايتها في فبراير 2014، ومع ذلك لم تمدد ولم 
تلغى وأصبح القضاة في حيرة من أمرهم هل يصدرون أحكاما تتعلق 
بثبوت الزوجية؟ هل يؤجلون هذه القضايا التي تبقى في الرفوف؟ مادة 
أخرى تطرح مشكل وهي املادة 20 من مدونة األسرة، هذه املادة التي 
ال تزال في رفوف لجنة العدل والتشريع، ملاذا؟ ألنها تتعلق بحذف هذه 
املادة هناك من يطالب بحذفها وهناك من يطالب اإلبقاء عليها ونحن 
في حيرة من أمرنا ألنها تهم منح اإلذن بتزويج القاصر وما تطرحه من 
املشاكل التي ناقشناها، هناك مشكل آخر يتعلق باستحقاقات طالبات 
الشقاق، هذا الفصل 97 من مدونة األسرة، القانون منح للمرأة حق 
املطالبة باملستحقات في حالة املطالبة بالتطليق للشقاق وجاء اجتهاد 
القضاء ونسف النص القانوني فإما أن نطالب بإلغاء هذا النص الذي 



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان884  

يمنح الحق للمرأة في املطالبة بالتعويض، أم أن يطبق القانون كما ورد 
في مدونة األسرة ويمنح للمرأة طالبة التطليق للشقاق هذه املستحقات.

كل هذا يقودني إلى الحديث عن األمانة العامة للحكومة، بالفعل 
األمانة العامة للحكومة هي امتداد للتشريع مع البرملان، تواكب النص 
4352 قانون ومرسوم وقرارات  النشر وقامت بنشر  إلى  منذ اإلعداد 
وزارية هذا جميل، ولكن أين الكيف؟ القوانين التنظيمية الصادرة 
والجهات  واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجماعات  بخصوص  مؤخرا 
عرفت ثغرات في التشريع عرفت عدم جودة النصوص مما أدى إلى 
ارتباك مثال بخصوص حاالت التنافي، حاالت التجريد من العضوية في 
حالة التخلي عن االنتماء أو في حالة التجريد، أو في حالة تمثيلية الثلث 
بالنسبة للنساء ذلك إذا كانت املواد 17 و18 و19 من قوانين الجماعات 
واألقاليم والجهات تنص على أن تمثيلية النساء تكون بالثلث بالنسبة 
لالئحة نواب الرئيس، فإنها جاءت بصيغة يتعين العمل، هذه الصيغة 
التي أربكت القضاة فهناك من يعتقد أن »يتعين العمل« تفيد اإللزام 
وهناك من يعتقد أن »يتعين العمل« تفيد الوجوب وتناقضت األحكام، 
وجاءت دورية لوزير الداخلية تؤكد بأنه في حالة تعذر تضمين الئحة 
النساء بنسبة الثلث فإنه يتم تعويضهن بالذكور. لذلك هاذ املسائل 
كلها نتجت عن عدم جودة النص أو عن غموض بناء، ألن هناك نعلم 
أن نساء أتين بتصريحات بالشرف تثبت بأنهن غير قادرات على تقلد 
مسؤولية نائبات الرئيس، خصوصا وأنه تم االستشهاد وهذه مسألة 
مهمة بقرار املجلس الدستوري الصادر في 2015/07/15، والذي يشير 
أن تخصيص كوطا للنساء يعد ضربا للدستور ألنه في ميز بين الجنسين، 
فيه تمييز بين الجنسين وبالتالي ذهب املجلس الدستوري بخصوص 
املحكمة الدستورية بعدم تخصيص كوطا للنساء وتم االستشهاد به 
من طرف املحاكم، ونحن اآلن في انتظار رأي محكمة النقد حتى تبت في 

هذا املوضوع.

في  البرملانيين  لحق  الحكومة  مصادرة  يخص  آخر  مشكل  هناك 
التشريع، إذا كان الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بقدره ووزنه 
وثقله يصرح أنه يجد صعوبات في الولوج إلى املعلومة، فمن باب أولى 
أن يواجه هذا املشكل املواطن البسيط، ملاذا؟ ألنه بالنسبة للقانون 
املتعلق بالفصل 27 املتعلق بحق الوصول إلى املعلومة تقدم فريقان 
كالعادة  الحكومة  وأتت  الفصل  هذا  بخصوص  بمقترحات  برملانيان 
بمشروع يخص هذا القانون وتعثر املقترحان واملشروع ولحد اآلن لم 
يصدر قانون متعلق بالوصول إلى املعلومة رغم أن هاذ القانون هو جد 
مهم وأن الحكومة كالعادة تأتي باملشاريع ملا يأتي البرملانيون باملقترحات.

أذكر بمقتضيات  أن  بد  التنظيمية ال زالت متعثرة، وال  القوانين 
الفصل 86 من الدستور والذي يلزم الحكومة بأن تعرض على البرملان 
الوالية، ولم يبق من  التنظيمية داخل هذه  القوانين  جميع مشاريع 
عمر الوالية إال القليل وكأننا نحن في جلسة وداع. فلم يعرض القانون 
التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، لم يعرض القانون 

 288 الفصل  أن  علمنا  إذا  خصوصا  باإلضراب  املتعلق  التنظيمي 
من القانون الجنائي هذا الفصل الذي أتى به املستعمر آنذاك لقهر 
املواطنين املغاربة والذي يتعلق بعرقلة حرية العمل جاء في مستجدات 
القانون الجنائي ولم يحذف، وأن فريق األصالة واملعاصرة أتى بمقترح 
قانون يلغي هذا الفصل أي الفصل 288 من القانون الجنائي باإلضافة 
القوانين  سواء  املتعلقة  الفريق  بها  أتى  أخرى  قوانين  مقترحات  إلى 
املتعلقة باملناصفة أو القوانين املتعلقة باملسؤولية الجنائية ألعضاء 
الحكومة وكذلك القانون املتعلق بمكافحة االتجار في البشر والقانون 
املتعلق بالتقييد االحتياطي وما يطرحه من مشاكل على أرض الواقع 

وقانون الحقوق العينية..

كذلك بالنسبة لوزارة الوظيفة العمومية، أود فقط أن أشير أن هذه 
الوزارة أتت بوعود، وعود بأنها وزارة تفي، توفر إدارة ناجعة مضيافة في 
معاملتها ومبدعة في إيجادها للحلول، لكنها مع األسف ال زالت بعيدة 
تعلق  سواء  متعددة  املشاكل  ألن  ملاذا؟  املواطن،  مع  املصالحة  عن 
األمر باإلدارة والحكومة اإللكترونية أو تعلق األمر بمعضلة عدم تنفيذ 
األحكام الصادرة في مواجهة الدولة أو بمشاكل املحسوبية والزبونية أو 
الغياب املستمر أو كذلك قضايا التوقيت املستمر أو املوظفون األشباح 

الذين لم يتم..

أظن أنه سأترك املجال بالنسبة إذا اسمحتو غير السيد الرئيس،.. 
بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية أود فقط أن أربط نقطة لعلي أمرر رسالة 
واحدة، وهي أن القطاعات اإلنتاجية خصوصا السياحة ونحن لدينا 
نقل  إلى  تحتاج  السياحية  كاملحطات  استراتيجية  عمومية  مقاوالت 
جوي، لذلك هذه القطاعات اإلنتاجية ال بد من أن تكون لها ميزانية 
وشكرا  واملشاكل  املعضالت  جميع  مواجهة  من  تتمكن  حتى  ترصد 

وأعتذر عن..

لةسيدخنحمدخيتيمخرئيسخلاجلسل:

تفضلي  املالكي،  بشرى  السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة 
السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكيخبةسمخف2يقخلألصةةلخولملعةص2ة:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إن إلقاء نظرة موضوعية على مشاريع امليزانيات الفرعية املخصصة 
القطاعات ال  أن هذه  يبين بوضوح  القطاعات االجتماعية،  ملجموع 
الالئق  باالهتمام  تحظى  وال  الحكومية،  السياسة  في  أولوية  تشكل 
بها كقطاعات تمس بشكل مباشر حياة فئات عريضة من املواطنين، 
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وخاصة الطبقات محدودة الدخل واإلمكانيات، بل إن الحكومة تعتبرها 
ويمكن  الكبرى.  التوازنات  هاجس  مع  مقارنة  ثانوية  قطاعات  مجرد 
االستدالل على هذه الظاهرة من خالل املعطيات الواردة في املشاريع 

املقدمة في قانون املالية 2016.

للقطاعات االجتماعية،  امليزانية اإلجمالية املخصصة  إلى  بالنظر 
جد  أنها  نسجل  باألرقام،  التذكير  أو  التفاصيل  في  الدخول  ودون 
متواضعة، وأن النسبة التي تشكلها مقارنة مع امليزانية العامة للدولة 
قطاعات  تسعة  على  تتوزع  لكونها  نظرا  األشياء،  حقيقة  تعكس  ال 
تتفاوت في األهمية والحجم، وأغلبها ال يصل إلى نسبة 1 %، أما الشق 
والتي  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  عليه  فتستحوذ  األكبر 
سهم في النهوض بالقطاع 

ُ
تصب ميزانيتها بدورها في الكتلة األجرية وال ت

نفقات  في  امليزانية  ُجل  بعده االجتماعي. فضال عن هذا، ُيصرف  في 
التسيير وخاصة في أجور املوظفين واألعوان والتدبير اليومي للوزارات 

ومصالحها، أما ميزانية االستثمار فتبقى دون الطموح.

كل  إلى  وتتجزأ  تتفتت  امليزانية  هذه  أن  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا 
وفق  جدا،  الصغرى  وتفاصيلها  بتبويباتها  االجتماعية  القطاعات 
عمليات تقنية حسابية ِصْرفة وروتينية، يكون من العبث انتظار نتائج 
اجتماعية إيجابية من ميزانية بهذا الحجم، ومن صرفها بطريقة إدارية 

عقيمة، وفي غياب سياسة مالية اجتماعية ذات غايات تنموية.

أما فيما يتعلق بالحصيلة والبرامج، هذه مالحظاتنا حول كل قطاع:

االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  لوزارة  بالنسبة 
 
ً
وحصيلة  

ً
ميزانية جدا،  املتواضع  القطاع  هذا  وضعية  أن  نسجل 

واالستمرار في نفس البرامج، وغياب نتائج ملموسة على أرض الواقع، 
وغياب املقاربة الجريئة التي تتجاوز املنظور اإلحساني، ال يمكننا أن 

ننتظر تحسنا على مستوى الخدمات املقدمة للفئات املستهدفة.

في ما يتعلق بقطاع التشغيل، وباستثناء إعداد استراتيجية وطنية 
للتشغيل، ال تزال في مستوى الحلم وال تشكل أية حصيلة ملموسة، 
نالحظ أن حصيلة برامج إنعاش التشغيل، ومواصلة نفس البرامج، 
بنفس املنهجية ونفس اآلليات، فضال عن ضعف التمويل واملوارد، 
في مقابل سوق للشغل متحرك وغير قابل للرصد، محكوم بالظرفيات 
والتقلبات االجتماعية واالقتصادية، حقائق تجعلنا نتساءل عن مدى 
قدرة البرامج الحكومية واستراتيجيتها على االستجابة لألعداد املتزايدة 

للعاطلين املؤهلين، أما غير املؤهلين فال مجال لهم في هذه املقاربة.

في ما يخص قطاع التكوين املنهي، نسجل أن كل العمليات تظل 
محكومة بالنهج االستمراري، وباستثناء الدعم املوجه إلى املساهمة في 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واالهتمام املحدود بالتكوين بالتدرج، 
االستراتيجية  وتعزيز  االستثمار،  لدعم  موجها  القطاع  هذا  يظل 
القطاعية، ومواكبة متطلبات السوق إلى اليد العاملة املؤهلة، ويفقد 

وظيفته االجتماعية.

الطموح  حجم  فيتضح  والرياضة،  الشباب  لقطاع  بالنسبة  أما 
لدى الحكومة في تدبير القطاع، والذي يعاني من قصور بنيوي، يتمثل 
في غموض املجال، وضبابية الرؤية، وعدم التوازن في املقاربة. بحيث 
يعطي األولوية لقطاع الرياضة على قطاع الشباب، ورياضة النخبة على 
الخصوص، ويوجه االهتمام إلى التسويق اإلعالمي، والبنيات التحتية 
للقرب  الرياضية  والبنيات  القاعدية،  الرياضات  وإهمال  الكبرى، 

ولعموم املواطنين.

بالنسبة للقطاع الصحي، يبدو من خالل الحصيلة والبرنامج أن 
الحكومة تتعامل مع القطاع وكأنه منسجم، مضبوط، مشاكله معروفة، 
وحاجياته محددة؛ وأن البرامج والسياسة الحكومية املتبعة هي األكثر 
فعالية ونجاعة، وال تحتاج إلى تطوير أو تغيير، بل تستوجب الصيانة 
لسياسة  فعلية  ترجمة  بالتالي  وهو  والتفعيل.  والتعزيز  واملحافظة 
العرض  في  املشكل  الحكومة  اختصرت  لهذا  واالستمرار،  املحافظة 
االستشفائي، وفي النقص في الخدمات، وفي ضعف الحكامة واملوارد 

املالية البشرية، ومن هنا ينحصر دور البرامج على تجاوز الخصاص.

الرؤية  عن  الحديث  وباستثناء  الوطنية،  التربية  قطاع  أما 
االستراتيجية ورافعاتها، وعناوينها الكبرى، وبرامجها التي ال تملك أي 
تأثير على املنظومة التعليمية املتردية والعقيمة حسب جميع التحاليل 
واملقاربات؛ يتضح أن الحكومة لم تجعل من التعليم أولوية األولويات، 
والنقص  التالميذ،  عدد  بتزايد  املْوسوم  املغربية  املدرسة  واقع  وأن 
الرهيب في بنيات االستقبال والتجهيزات الضرورية، وتفاقم ظاهرتي 
االكتظاظ والهدر املدر�ضي، وغير ذلك من مظاهر العجز والفشل، ال 
املثالية  املخططات  أو  الرنانة،  والشعارات  بالعبارات  يمكن صباغته 

بعيدة املدى.

بالنسبة للتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، الذي تقتصر 
حصيلته وبرنامج عمله على االستجابة على تدبير الخصاص، والقيام 
بإصالحات جزئية وتقنية، ليس لها أي تأثير على تطوير البحث العلمي، 
واالرتقاء بمردودية وجودة الجامعة املغربية وإشعاعها، وقدرتها على 

املساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا.

في مجال قطاع الثقافة، وبالنظر إلى الحصيلة والبرنامج نالحظ أن 
الثقافة مجاالت  تعتبر  تجزيئية  السائدة هي مقاربة قطاعية  املقاربة 
قتطع له حصة من الغالف 

ُ
متفرقة، ويتم تسيير كل مجال على حدة، ت

املالي املخصص للقطاع ككل، ويؤثر هذا كنتيجة على هيكلة الوزارة، 
مما يطرح التساؤل عن السبب في االحتفاظ بها كجهاز قائم الذات، 

وُيصبح من غير الوارد الحديث عن وظيفتها االجتماعية.

أما قطاع االتصال، فيتضح، من خالل الحصيلة واالستمرار في نفس 
البرامج، أن الوزارة ال تملك سياسة إعالمية واضحة كفيلة بالنهوض 
بالقطاع، بل يقتصر دورها على التقنين والتأطير وعلى التدبير اليومي 
للقطاع، وتوزيع الدعم على قطاعات متباعدة، تحتاج إلى هامش كبير 

للحرية واالستقاللية، والحياد الحكومي.
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لةسيدلتخولةسةدة،

الجرأة  إلى  تفتقر  االجتماعية  القطاعات  برامج  أن  يتبين  هكذا 
واإلبداع، لبناء سياسة اجتماعية طموحة ومندمجة تستهدف تحقيق 
التنمية االجتماعية، بل إن برامجها مجرد اجترار للبرامج واالستراتيجيات 
املرتبط  التقني  املستوى  عند  األمر  يتوقف  ال  السابقة.  القطاعية 
بالبرمجة ومواصلة تنفيذ العمليات تنفيذا حرفيا، بل يتعداه لينعكس 

على التصور وعلى بناء السياسة االجتماعية، والتي تتسم بما يلي:

تغلب على التصور النظرة القطاعية التجزيئية، الخاضعة لهيكلة 

القطاعات الوزارية، أي أنه مجرد تكييف للبرامج مع التنظيم الداخلي 

ومشاكلها  وبنياتها  عناصرها  على  الهيكلة  تحافظ  بحيث  للقطاع، 

واختالالتها، مما يجعلها تتبخر في التسيير اليومي. أي أننا نشتغل بمنطق 

اإلدارة وليس بمنطق املشاريع.

يقف هذا املنطق التفكيكي عائقا أمام بناء السياسة االجتماعية 

بين  االلتقائية  على  تقوم  التي  املندمجة  املقاربة  من  ويمنع  املالئمة، 

القطاعات، وتوجه كل البنيات والعمليات والبرامج نحو غاية محددة 

تخذ مقياسا لتقويم السياسات وتطويرها؛ بل إنه 
ُ
ونتيجة مرجوة، ت

يؤدي إلى نتائج معاكسة وآثار جانبية سلبية لقطاع على غيره، بحيث 

يهدم برنامج ما بناه البرنامج اآلخر، أو إلى نتائج مناقضة تماما، األمر 

الذي ينتهي إلى إخفاق التصور وفشل السياسة االجتماعية، وفي نهاية 

املطاف تكون النتيجة هي املنطلق.

للقطاعات  املخصصة  املالية  قوانين  مشاريع  تكون  هنا  من 
االجتماعية، مجرد استنساخ ملا سبق، بدن تميز أو أفق أو طموح؛ إذ يتم 
االنطالق من وضعية مأزومة، وتتم مقاربتها بنفس السياسات واملناهج 
التي أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها أو حافظت على استمرارها وترسيخها، 
فيعاد إنتاج نفس الوضعية املنطلق منها، بل ال تزداد إال عمقا وخطورة 

وتأزيما.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جملة  �ضي  كملي  لكم..  املخصص  الوقت  انتهى  النائبة  السيدة 

ختامية.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكي:

..فتدبير األزمات لن ُينتج إال األزمات. بهذا تكون الحكومة بعيدة عن 

بناء سياسات اجتماعية، توفر الخدمات..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة  تفضلي  النائبة،  السيدة  اختمي  النائبة،  السيدة  ياهلل   ..

النائبة اختمي املداخلة ديالك.

لةمةئبلخلةسيدةخبش2ىخلملةةكي:

تعليم وصحة وتشغيل  الخدمات االجتماعية األساس من  ..توفر 
وأمن اجتماعي، وتتحكم في توزيع الثروات لضمان العدالة االجتماعية، 
وتدعيم االستقرار والتماسك االجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري، 
وتعزيز االقتصاد اإليجابي. أي بناء سياسة اجتماعية تربط بين النمو 

االقتصادي وبين التنمية االجتماعية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد 
رشيد البهلول عن الفريق االشتراكي. تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخلةبهلولخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

الفريق االشتراكي لإلسهام في مناقشة  يسعدني أن أتدخل باسم 
امليزانيات الفرعية لبعض القطاعات االجتماعية:

إننا كفريق اشتراكي لم نجد في هذا القطاع ما  قطاع التشغيل: 
يقنعنا بكونه يرقى إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجهها البالد، وإلى 
مستوى مطالب وحاجيات املواطنين، وإلى مستوى املرحلة التي ولجتها 
بالدنا باعتماد دستور 2011. وعليه فإننا ننتقد وبشدة تباطؤ الحكومة 
في تنزيل مجموعة من القوانين والتي التزمت بإخراجها في متم 2014 

كأبعد تقدير خاصة القانون التنظيمي لإلضراب وقانون النقابات.

اآلونة  خالل  البطالة  نسبة  ارتفاع  أسف،  بكل  نسجل  أننا  كما 
األخيرة، في حين التزمت الحكومة بتقليصه إلى أدنى مستوى، في حين 
كشفت تقارير املندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ما زال 
مرتفعا إذ بلغ خالل الفصل الثاني من سنة 2015 حوالي9,7 %، وأن 
عدد العاطلين انتقل من 949 ألف شخص خالل الفصل الثاني من 
سنة 2012 إلى مليون و41 ألف عاطل خالل الفترة نفسها من سنة 
في  الحكومة  لدى  اإلستراتيجية  النظرة  غياب  يظهر  ما  وهذا   ،2015
مجال التشغيل. وعليه فإننا في الفريق االشتراكي نعتبر أن سنة 2015 
هي سنة كارثية تميزت بتجميد الترقيات وحذف آالف املناصب املالية 

وتوقيف الزيادة في األجور.

وبخصوص مشاكل صناديق التقاعـــد، فإن الخطر الذي يهددها 
التخطيط  سوء  من  سنوات  تراكم  بصم  الذي  التدبير  سوء  يؤكد 
والتسيير تؤكد أننا أمام أزمة كبرى. ولهذا فإننا كفريق نطالب ونؤكد 
الحقيقية إلنقاذ  وباإلرادة  السياسية  بالشجاعة  التحلي  على ضرورة 
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صناديق التقاعد من حافة اإلفالس، والرفض التام أن يؤدي املواطن 
ثمن أخطاء اآلخرين؛

أما على مستوى العدالة املجالية، فإننا نسجل بكل أسف سوء 
بين  الهوة  تقليص  برنامجها  في  للحكومة أن طرحت  إذ سبق  التدبير 
16 جهة لم  الجهات، إال أن واقع األمر يؤكد عكس ذلك بحيث أن 
تستفد إال بنسبة %21 منها 10 جهات استفادت من نسبة أقل من 12% 

بما فيها األقاليم الجنوبية؛

وفي ما يخص الحماية االجتماعية للمسنين، فان املغرب بدأ يعرف 
تحوال في نسبة األشخاص املسنين )60 سنة فما فوق(، إذ ارتفعت 
نسبتهم دون أن يتم التفكير في تدابير لصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم 
التي  الصحية  واملشاكل  املرض  أزمات  تفادي  على  مساعدتهم  ألجل 
أمام وضعية اقتصادية مزرية، وعليه فاننا نطالب  ترافقهم خاصة 

بايالء هذه الفئة أهمية خاصة؛

وفي ما يخص األشخاص في وضعية إعاقة: فقد سبق لنا كفريق، أن 
اثرنا مشكل األشخاص في وضعية صعبة وغياب أي مؤشر يظهر التزام 
الوزارة بمسؤوليتها تجاه هذه الفئة، طالبنا بتدارك األمر لدعم هذه 
الفئة وإدماجهم داخل املجتمع في جميع املجاالت وخاصة استفادتهم 

من مناصب الشغل وتمتيعهم بكافة الحقوق.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

املجهود  فرغم  الصحة؛  لوزارة  الفرعية  بامليزانية  يتعلق  ما  في 
واملجهودات  القطاع،  لهذا  املرصودة  االعتمادات  رفع  في  الحكومي 
املرتبطة بتشجيع الولوج إلى الدواء عبر تخفيض ثمن األدوية، فواقع 
في  النظر  إعادة  يتطلب  القطاع  منها  يعاني  التي  البنيوية  الهشاشة 
السياسة الحكومية برمتها والتي ساهمت بقوة في تعميق ضعف الخدمة 
الصحية واستشراء الخصاص على كافة املستويات: بنيات االستقبال؛ 
املوارد البشرية من أطباء ومهن طبية وشبه طبية؛ ومشاكل التأهيل 
 فشلت الحكومة في 

ً
 مزريا

ً
والتجهيز والتمويل باألدوية؛ مما أنتج وضعا

تجاوزه أو على األقل في اقتراح حلول من شأنها أو الجرأة السياسية من 
أجل إعالن فشل املنظومة الصحية واإلعالن عن حوار وطني يتجاوز 
منطق املناظرات الوطنية ذات الطابع العلمي والتقني إلى مقاربة أشمل 

يطال املوارد البشرية.

وهذا ما يبرر الفشل الحكومي في تحقيق أهداف نظام املساعدة 
الطبية للفقراء »راميد«، والذي خيب االنتظارات التي حشدها هذا 
املرتبطة  االختالالت  من  مجموعة  شهد  والذي  الوطني،  املشروع 
بالحكامة خصوصا في عالقته بصندوق التماسك االجتماعي واستفادته 

من االعتمادات املرصدة.

كما نؤكد في الفريق االشتراكي على التهديد الذي تشكله املشاريع 
الحكومية في تدبير املوارد البشرية من أطباء وممرضين وباقي مكونات 
الذي  اإلجبارية  الوطنية  الخدمة  مشروع  وآخرها  الصحية،  األسرة 
كاد يشق السلم املؤسساتي ويشرخ عالقة الطلبة األطباء بمواطنتهم 
وثقتهم، ويشكك األسر في سالمة املشاريع الحكومية وأهدافها وأسباب 
تبنيها لطروحات تقوم على تبديد الرأسمال البشري وإحباط مساهماته 

في بناء وطنه.

يحظى  وطني  مفهوم  وراء  الحكومة  اختباء  رفضنا  عن  نعبر  كما 
بإجماع وطني واملتعلق بالخدمة الوطنية، من أجل شرعنة التسريح 
املؤجل للكفاءات الوطنية بعد سنتين من التعاقد. كما يعبر الفريق 
االشتراكي على تضامنه مع األطباء الداخليين واألطباء املقيمين جراء 
في ضمان شروط  املطالبة بحقوقهم  في  الدستوري  تفعيلهم لحقهم 
تعاقد وعمل مناسبة من أجل تأدية واجبهم؛ ونستغرب لغياب التجاوب 
مع مطالب فئة املمرضين وقوة املقترحات املقدمة من أجل تحسين 

فعالية الخدمة الصحية القائمة على كل هذه الفئات.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

بخصوص قطاع التعليم، رغم أن التعليم يحظى بأهمية مركزية 
بعد القضية الوطنية، وبالرغم من اإلجماع الوطني على أن املنظومة 
التعليمية تعاني من اختالالت كبيرة تحول دون بلوغ مشاريع اإلصالح 
الحالية،  للحكومة  بالنسبة  نسجل  لها.  املسطرة  لألهداف  املتتالية 
أن حصيلتها في مجال التربية والتعليم تراوح مكانها ال�ضيء الذي أدى 
إلى استمرار األزمة بل تفاقمها. وتتمثل هذه األزمة في هشاشة البنيات 
تربوي سليم، هذا  لتوفير مناخ  الدنيا  الشروط  تفتقد  التي  التحتية 
فضال عن االكتظاظ والخصاص املهول الذي يطال املوارد البشرية 
وهيئة التدريس إذ يوجد في بعض املدارس قسم واحد تدرس فيه كل 
املستويات، وأستاذ واحد لكل هذه املستويات، إضافة إلى النقص الكبير 

في تخصصات ضرورية مثل الرياضيات والفيزياء واللغات الوظيفية.

وبخصوص الجهود املبذولة فيما يتعلق بالرفع من تمدرس الفئات 
العمرية من 6 إلى 11 سنة، الذي عرف منحى تصاعديا منذ حكومة 
التناوب إلى اآلن، نسجل أن الهدر املدر�ضي واالنقطاع عن الدراسة يبقى 
هو التحدي الكبير، األمر الذي يؤكد أن الحكومة الحالية لم تقم بأي 
مجهود في هذا املجال، وأنها لم تف بالتزاماتها املسطرة في التصريح 
الحكومي، ومن بين أهمها أن الحكومة تأخرت كثيرا في إحداث املجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية الذي لم يتم إخراجه إلى حيز الوجود 
أمام هذا الوضع التعليمي املأزوم، نسجل مفارقة صارخة بين مشروع 
الرؤية  في  املمثل  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس 
االستراتيجية لإلصالح وامليزانية املرصودة لقطاع التربية الوطنية التي 
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رغم أنها تشكل ربع امليزانية العامة، فإنها تظل مع ذلك دون طموحات 
هذه الرؤية االستراتيجية لإلصالح ودونما يتطلب مجال التعليم من 
إمكانيات مادية وبشرية، أكتفي بهذا القدر والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائب املحترم السيد محمد املالل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخناللخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدةخلةوزي2ة،

امليزانيات  ملناقشة  االشتراكي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
لجنة  اختصاصات  تدخل ضمن  التي  الحكومية  للقطاعات  الفرعية 

البنيات األساسية والطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

في البداية، اسمحوا لي أن أعبر باسم فريقنا عن مدى تثميننا ملا جاء 
في الخطاب امللكي السامي، الذي ألقاه جاللته بمناسبة مرور أربعين 
سنة على ذكرى املسيرة الخضراء املظفرة، من إعالن عن ميالد مشاريع 
تنموية واقتصادية تنهض بأقاليمنا الجنوبية وتؤسس لفلسفة إصالحية 

جديدة أساسها النهوض باألوضاع املختلفة للمغاربة قاطبة.

لدينا مجموعة من  اشتراكي،  كفريق  فإننا  أخرى  ومن جهة  هذا 
املالحظات حول امليزانيات الفرعية التي هي موضوع مناقشتنا في هذه 

الجلسة، وأولى هذه املالحظات:

القطاعات  لهذه  املخصصة  املالية  واملناصب  األرصدة  ضعف   -
رغم أهميتها واملتمثلة في تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، 
الطرق القروية، الصيانة الطرقية، املنشآت الفنية، التشوير الطرقي، 
مشاكل النقل الطرقي وما يترتب عنه من صعوبات يعاني منها املواطنون 
واملهنيون على السواء، وغيرها من املشاكل ال�ضيء الذي أدى إلى احتقان 
اجتماعي غير مسبوق، إال أن الحكومة لم تهتم بهذا الغليان ولم تعمل 
على معالجة األوضاع املزرية التي تعيشها املناطق القروية والجبلية 

املهمشة واملعرضة للنسيان؛

عما  أهمية  تقل  ال  أساسية  هناك مالحظة  ذلك  إلى  باإلضافة   -
سبقها، وتتمثل في عدم تطبيق الحكومة للعدالة املجالية في توزيع هذه 
املشاريع على املناطق املختلفة، حيث تتمركز جل املشاريع في جهات 
وأقاليم دون غيرها، إلى جانب ذلك هناك غياب التنسيق بين املتدخلين 
فيما يتعلق بوضع رؤى أو تصورات أو مخططات تشاركية في إعداد 

وإنجاز البرامج املختلفة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،خلةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

بعد دراستنا للوثائق التي أمدتنا بها القطاعات الحكومية املذكورة، 
استوقفتنا مجموعة من النقط التي ال يمكن املرور عليها دون إبداء 

تحفظات عليها واملتمثلة فيما يلي :

- ضعف وتيرة إنجاز املشاريع املبرمجة حيث أن نسبة اإلنجاز بها ال 
تتعدى في أحسن الظروف 60 %؛

- سوء توزيع املوارد البشرية على املصالح الجهوية واإلقليمية وعلى 
سبيل املثال ال الحصر إقليم الصويرة الذي يتكون من 57 جماعة ال 

يتوفر سوى علي تقنيين اثنين فقط؛

- استمرار التساهل مع املستفيدين من اقتصاد الريع، حيث أنه 
بعد اإلعالن عن لوائح املستفيدين من رخص املقالع، ظهرت مقالع 
عشوائية مما نتج عنه عدم احترام الشروط البيئية الالزمة وغياب 
والبنيات  الساكنة  تضرر  إلى  أدى  الذي  ال�ضيء  والشفافية،  املراقبة 
الطرقية. فهذه الفو�ضى تحرم خزينة الدولة والجماعات الترابية من 
تحصيل مبالغ مالية مهمة قد تساهم في تحقيق برامج تنموية تعود 

بالفائدة على الجميع؛

- زد على ذلك قطاع النقل الطرفي الذي لم يسلم بدوره من اقتصاد 
الريع املتمثل في احتكار بعض الجهات لرخص النقل الطرقي مما يؤدي 
إلى جمود هذا النشاط وعدم تطويره، لهذا فنحن ندعو الحكومة إلى 
العمل على تحرير هذا القطاع وإعطاء الفرصة ملن لهم اإلرادة القوية 
وانتظارات  تطلعات  مستوى  في  تجعله  بطرق  فيه  االستثمار  على 
املواطنين، إذ أنه ال يكفي اإلعالن عن لوائح املستفيدين بل يجب اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة والفورية ألن الوقت قد حان لخلق قطيعة مع هذا 

النوع من االقتصاد كما ورد في الخطاب امللكي السامي؛

واضحة  استراتيجية  غياب  فنالحظ  الطاقة،  يخص  ما  في  أما   -
للنجاعة الطاقية لدى الحكومة، والتي من شأنها خلق ثقافة طاقية لدى 
املواطنين تعتمد ترشيد استعمال الطاقة وذلك باعتماد التكنولوجيات 

الحديثة املتوفرة في هذا املجال.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

موضوع  بالقطاعات  املتعلق  التشريعي  الجانب  في  املالحظ  من 
املناقشة، أن هناك بطئا في عرض التشريعات والقوانين أمام مجلسنا 
املوقر إلى جانب الحاجة إلى قوانين تستجيب للتحوالت االقتصادية 
إلى  اإلشارة  من  البد  وهنا  بالدنا.  تعرفها  التي  واإلدارية  واالجتماعية 
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مقترح القانون املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية الذي 
تقدمنا به في الفريق االشتراكي والذي لم تتفاعل معه الوزارة الوصية 
على هذا القطاع بدعوى أنها ستأتي بمشروع قانون في هذا الباب، وهذا 
يعد حيفا في حق البرملان ونوعا من مصادرة الحق في التشريع كما هو 

منصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي ملجلسنا املوقر.

وفي الختام، فإن امتناعنا عن التصويت نابع من قناعتنا بأن ما 
جاءت به امليزانيات الفرعية للقطاعات موضوع مناقشتنا، ال يرقى إلى ما 
نتطلع إليه من إصالح وتنمية. لهذا ندعو القطاعات الحكومية املعنية 
أن تبدل جهودا مضاعفة من أجل تدارك الخصاص وتقويم االختالالت 
والهفوات املذكورة، واحتواء االحتقان االجتماعي أيا كانت أسبابه وذلك 
الفرقاء واملتدخلين وأخذ  نهج مقاربة تشاركية مع جميع  عن طريق 

مالحظاتهم بعين االعتبار، والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائب املحترم السيد سعيد باعزيز، تفضل السيد النائب.. 
طيب  تفضل..  النائب  السيد  تفضل  باعزيز  املحترم  النائب  السيد 

تفضل.. إيه تفضل أسيدي..الترتيب اللي عندي هو هذا.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحيخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة القطاعات التي تدخل في 
اختصاصات لجنة الداخلية. وسأركز بالخصوص على قضايا الداخلية 
إلى  باإلضافة  الحضرية  والخدمات  املدن  وقضايا  والتعمير  والسكن 

الجهوية.

وفي هذا الصدد ينبغي في البداية، أن أجدد تثميني ملضمون الخطاب 
امللكي السامي، الذي وجهه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، إلى 
الشعب بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. والذي شكل منعطفا 
بارزا في مقاربة التنمية، وانطالقة خالقة إلعمال الجهوية املوسعة، بكل 
ما تعنيه من ضرورة القرب وممارسة الديمقراطية والحكامة جاعال من 

اإلنسان هدفا للتنمية املستدامة.

إننا في الواقع أمام انطالقة ألوراش استراتيجية، سيكون لها دون 
شك األثر اإليجابي على جميع جهات اململكة. وفي هذا الصدد، يتعين 
عمومية  ومؤسسات  وكحكومة  وكمنتخبين  كمواطنين  جميعا  علينا 
ونقابات، أن نكون في مستوى هذه الطموحات االستراتيجية وأن نتوجه 

إلى املستقبل بكل ثقة مبنية على العمل الجاد واملشترك.

بمجلس  االشتراكي  الفريق  رؤية  لخص 
ُ
أ أن  الصدد  هذا  في  وأود 

النواب لإلشكاالت املطروحة في القطاعات التي أشرت إليها سابقا وهي 
عشر نقاط:

أوال: على الحكومة أن تدرك حجم التحديات املطروحة على البالد 
وتعمل على إزالة األسباب التي تتسبب في االحتقان االجتماعي، إذ أن 
من واجبها اإلصغاء إلى باقي الفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين 

والجلوس معهم في حوار منتج للحلول البناءة وباعثة للثقة املشتركة؛

ثانيا: على الحكومة أن تعيد إلى املفهوم الجديد للسلطة الذي كان 
جاللة امللك حفظه هللا وأيده قد أطلقه في بداية األلفية الثالثة، قيمته 
والحقوق  الحريات  واحترام  كفالة  على  يؤكد  الذي  ومضمونه  املثلى 

األساسية بما فيها الحق في التعبير السلمي؛

ثالثا: على الحكومة واملنتخبين العمل معا لجعل التدبير املفوض 
للخدمات االجتماعية )املاء والكهرباء والنقل الحضري( آلية لتجويد 
هذا املرفق الحضري وفرض رقابة صارمة على التدبير التفويض وعلى 
الخدمات املقدمة والتصدي لكل أشكال الشطط التي قد تسجل من 
قبل هذه الشركة أو تلك. وفي انتظار إعادة النظر في العقود السارية، 
ينبغي الحرص على أي عقد مقبل على ضمان مصالح وحقوق املواطنين.

لةسيدخلة2ئيس،

لقد سبق لنا في بداية هذه الوالية أن نبهنا من تحول إشكال التدبير 
املفوض إلى معضلة اجتماعية ومصدر توثر بين الدولة واملجتمع، وهو ما 

يحصل اليوم مع كامل األسف في عدد من مدن البالد؛

رابعا: وفي مقدمة الخدمات الحضرية، ال بد من التشديد على أهمية 
النقل الحضري الذي أصبح من معضالت املدن املغربية، ويكتوي بنار 
انهياره وتردي خدماته للمواطنون املغاربة. إنها قضية تتطلب حلوال 
علينا  يجب  الذي  واألمر  املغربية،  املدن  كبريات  من  في عدد  عاجلة 
مشروع  على  بتعديالت  تقدمنا  االشتراكي  الفريق  في  ونحن  كمجتمع 
قانون املالية لسنة 2016 مفادها إعفاء بعض الخدمات االجتماعية 

كاملاء وعدادي املاء والكهرباء من الضريبة على القيمة املضافة؛

خامسا: ال يخفى عليكم أن عددا من التحديات التي تواجهها املدن 
العمرانية  والجرائم  الحضري  التخطيط  عن  ناجمة  اليوم،  املغربية 
التي ارتكبت في عدد من املدن واملراكز. وعلينا أن نستخلص الدروس 
وأن نعيد للتخطيط الحضري قيمته ومعناه والتصدي لكل املتالعبين 

بمصير املغاربة؛

سادسا:  ال نختلف في كون املوارد املرصودة للجهات ال تكفي لالرتقاء 
بها إلى مستوى مؤسسات محركة ومنتجة للتنمية االجتماعية. وعليه 
فإنه ينبغي التفكير من اآلن في زيادة موارد الجهات وجعلها في صلب 
الشراكات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولكن 
علينا قبل كل ذلك أن نحرص على التدبير الديمقراطي لقضايا الجهات 
والتصدي ألي تدبير �ضيء في إطار تطبيق املبدأ الدستوري املتمثل في 

ربط املسؤولية باملحاسبة؛
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سابعا: من باب املسؤولية األخالقية والسياسية، نحن مطالبون 
بالحرص على الجودة في إنجاز املشاريع العمومية التي تنجزها الجماعات 
الترابية والجهات، وهذا من مسؤولية وزارة الداخلية كوزارة وصية على 

االنتداب املحلي واإلقليمي والجهوي؛

التجهيزات  إنجاز  وفي  البناء  في  والتدليس  الغش  يطرح  ثامنا: 
األساسية باملدن إشكاالت حقيقية، إذ أن االستثمار العمومي ال ينتج 
مشاريع من املستوى الجيد وقابلة لالستدامة، ولعل املدن الجديدة 

واملراكز الصاعدة خير مثال على سوء اإلنجاز.

وفي هذا الصدد، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها عما يقع 
من غش وتدليس في اإلنجاز والتنفيذ، كما أن التاريخ لن يرحم أي طرف 

وصرف النظر عن هذا الغش؛

تاسعا:  عالقة بما سبق، يطرح النمو الحضري والتمدن العشوائي 
مشكالت كبرى من حيث غياب التجهيزات األساسية أو ضعفها ونمو 
السكن العشوائي واألمن واملرافق االجتماعية، وسندفع الثمن غاليا 
إذا لم يتم العمل اليوم على التصدي لهذه اإلشكاالت والتحكم في هذا 

التوسع العمراني وعقلنته؛

عاشرا: يعتبر التحدي األمني اليوم من املشاكل الخطيرة التي تواجهها 
املدن املغربية واملراكز الحضرية. وفي هذا الصدد ال يسعنا إال أن نثمن 
اإلجراءات األمنية الصارمة التي تتخذ ملكافحة الجريمة، إال أننا نشد 
املواطن  ثقة  نثبت  تعميمها واستدامتها وتشديدها حتى  على ضرورة 
في األجهزة األمنية ونوجه رسائل إلى املجرمين بأن ال تساهل معهم في 
هذا الصدد، إذ نحن لم نتصدى لتجار املمنوعات بكل أنواعها وملقترفي 
الجرائم واالعتداءات على املواطنين وأمالكهم. كما نسجل بكل اعتزاز، 
الجريمة  محاربة  في  واسع  لها صيت  ببالدنا  األمنية  األجهزة  أن  على 

واملخدرات واإلرهاب.

لةسيدخلة2ئيس،

أختم بالتأكيد على أننا بصدد قطاعات قريبة من قضايا املواطنين، 
وعلينا معالجة اإلشكاالت املطروحة فيها حتى نعيد ثقة الناس في أجهزة 
بالدهم ومستقبلهم، ألن الثقة شرط أسا�ضي للتعبئة التي نحن في حاجة 
إليها اليوم لدرء املخاطر التي قد تهدد بالدنا تحت القيادة الرشيدة 

لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب املحترم السيد سعيد باعزيز تفضل.. يااله ال�ضي باعزيز..

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيزخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لي الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي للمساهمة في 

املناقشة العامة للجزء الثاني من قانون املالية لسنة 2016، مقتصرا 
على ميزانية بعض القطاعات الحكومية.

بداية، السيد الرئيس، نسجل في قطاع العدل والحريات، استمرار 
انتهاك حقوق اإلنسان في مختلف املجاالت من حقوق مدنية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. واقتصار الحكومة على تقديم تقارير 
وتوصيات في املحافل والندوات الدولية والوطنية وغيرها من املحطات، 
دون القيام بتنزيلها على أرض الواقع، إذ أن التضييق على الحريات 
وانتهاك حقوق اإلنسان واقع لم يجد إجابة ملموسة من طرف هذه 

الحكومة.

وانتهاج  السلمية،  االحتجاجية  واملسيرات  الوقفات  يزال قمع  وال 
أسلوب املنع املمنهج فور التوصل بأي إشعار لتنظيم شكل احتجاجي 
سلمي كأساس مرجعي للتعامل، حتى أصبح املنع جوابا روتينيا ملختلف 
الشأن، ويقع هذا رغم ما تضمنته ديباجة  بهذا  ترد  التي  املراسالت 
الدستور من أن اململكة املغربية العضو العامل النشيط في املنظمات 
وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها  تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  الدولية، 

وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.

على  االحتجاج  في  الحق  عن  التضييق  رفع  إلى  منا  محاولة  وفي 
املستوى النقابي، سبق للفريق االشتراكي أن تقدم بمقترح قانون يرمي 
إلى نسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، ملا فيه من خرق 
سافر للحق في االحتجاج، واستنادا لتعهد الحكومة بموجب اتفاق 24 
أبريل 2011 واتفاقات أخرى في هذا الشأن وكذا دعم املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان إللغاء هذا الفصل، إال أنه لألسف ورغم مرور أزيد من 
سنة على اقتراحه لم تتجاوب الحكومة معه ولم يرى طريقه إلى البرمجة، 

مما يؤكد توجهها الالحقوقي.

وبشأن النظام القضائي والذي جعلته الحكومة أحد الركائز ذات 
األولوية بالنسبة للبرنامج الحكومي، ال تزال قيود عديدة تعرقل السير 
في املنهج الصحيح لإلصالح، أبرزها عدم إنصاتها إلى شركاء أساسيين 
في منظومة إصالح القضاء من قضاة وكتاب الضبط ومحامون وكل 

مساعدي القضاء، بل تجعل منهم خصما حقيقيا ال تواصل معه.

ومن جهة أخرى، طال أمد انتظار مشروعي قانون املسطرة الجنائية 
والقانون الجنائي، واللذين ينتظر منهما أن تقدم الحكومة من خاللهما 
جوابا صريحا على مجموعة من اإلشكاالت أبرزها توفير شروط املحاكمة 
لالعتقال  واقعية  حلول  وإيجاد  البديلة  العقوبات  وتنزيل  العادلة 
االحتياطي، خاصة بعد ما تم تسجيل تراجع شبه كلي في اللجوء إلى 

مسطرة الصلح بين الخصوم.

السياسة  في  األنسب  الحل  بمثابة  االحتياطي  االعتقال  وقد ظل 
الجنائية ملواجهة ظاهرة اإلجرام، مما ساهم في عرقلة أداء املؤسسات 
السجنية للدور املنوط بها، إذ أنه رغم دسترة تمتيع كل شخص سجين 
برامج  من  واالستفادة  إنسانية  اعتقال  وبظروف  أساسية  بحقوق 
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والحفاظ على كرامتهم  النزالء  فإن حقوق  اإلدماج،  وإعادة  التكوين 
تبقى  اإلفراج عنهم،  بعد  السجون ومواكبتهم  وأنسنة حياتهم داخل 
بعيدة املنال. وبدل اللجوء إلى برامج عمل واضحة املعالم واألهداف، 
نجد الحكومة تتجه نحو بناء سجون جديدة وكأن البناء سيحل هذه 
املعضلة، حيث أكدت على مواصلة برنامج البناء خالل سنة 2016 

ووضع برنامج في أفق سنة 2018.

عجبا لهذا النوع من التفكير! أليس بناء مدرسة يعني إغالق سجن؟ 
أليس بناء نادي للشباب أو دار للثقافة يعني إغالق سجن؟ فبدل أن 
تتجه هذه الحكومة لتلبية الحاجيات في مجال بناء املدارس والنوادي 

ودور الثقافة سلكت منهج بناء السجون واملعتقالت.

ونتساءل هنا، ملاذا لم يتم ضخ جزء من اعتمادات بناء املؤسسات 
السجنية في القطاعات املهتمة بالشباب؟ وفي مقدمتها قطاع التعليم 
أزمة  عن  واقعيا  جوابا  تعطي  لم  والحكومة  ويحتضر،  يعاني  الذي 
التعليم التي أصبحت نتائجه سلبية، حيث غياب الديمقراطية والعدالة 
املجالية واإلنصات للمتدخلين. فمعظم املؤسسات التعليمية مهترئة 
ووضعيتها كارثية، بحجرات ال تتوفر على أبسط الضروريات من زجاج 
النوافذ واألبواب، وطاوالتها عمرت لعقود، والعديد منها ال يتوفر على 
ماء وال كهرباء وفي عزلة تامة، معظمها يتحول إلى برك مائية في فصل 

الشتاء.

ناهيكم عن الوضعية املزرية لرجال التعليم، بسبب تجاهل آرائهم 
والضرب فيهم وغياب التحفيزات، ولعل املرسومين األخيرين لخير دليل 

على فشل نموذج تواصل الحكومة مع أطرها.

إن هذه األوضاع، وكذا اتهام وزير في الحكومة بالتبعية لدولة أجنية 
والتهريب اللغوي واستهداف اللغة العربية، تؤكد عن غياب التماسك 
الحكومي، وعدم تمكن رئيس الحكومة من مزاولة اختصاصاته كاملة، 
إضافة إلى غياب رؤية تربوية واضحة وإصالح واقعي وفعال يمنح لنا 
جيال يسير بمغرب اليوم إلى غد أفضل، ويكرس فعال مقولة »نجاح 

الدولة رهين بنجاح تعليمها«.

وفي نفس السياق، االستثمار في الثقافة، يعني تربية الروح وملكات 
اإلبداع لدى الفرد والجماعة، وما ينتج عنهما من فكر خالق وقيم نبيلة، 

ولألسف الحكومة أهملت الثقافة.

كما أن االستثمار في قطاع الشباب والرياضة، يؤمن لنا تربية خالقة 
في صفوف الشباب ملا لهذا القطاع من أدوار طالئعية في املجال التربوي 

والترفيهي والثقافي.

وكل هذا، أي التعليم والثقافة والرياضة، من حقوق األفراد التي 
نص عليها دستور 2011، وبالتالي فاألمر يقت�ضي االهتمام باملؤسسات 
وشاشات  واملسارح  والتالميذ  الطلبة  ومنح  الطالب  ودور  التعليمية 
السينما واملتاحف والنوادي ودور الثقافة والشباب واملالعب الرياضية 
لتربية األجيال الصاعدة والقضاء على الجريمة، بدل انتهاج أسلوب 

ضخ أموال باهظة في تكثيف بناء املؤسسات السجنية.

وفي الشق املتعلق بمغاربة العالم، نسجل االنتقائية في الخدمات 
املقدمة لهذه الفئة، كما نسجل غياب املساعدة واملواكبة االجتماعية، 
وكل هذا ناتج عن الرؤية السلبية التي تنهجها الحكومة في مواكبتها 
ملغاربة العالم البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة حيث ترى فيهم تحويالتهم 
املالية فقط، والتي وصلت خالل ثمانية أشهر األولى إلى 42 مليار درهم 
�ضي حاجة  باقي  األخرى..  وتطلعاتهم  تهميش مختلف مطالبهم  مقابل 
سأسلمها لكم السيد الرئيس مكتوبة ألن مازال قطاع الهجرة وقطاع 

األوقاف والشؤون اإلسالمية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

.. قل كلمات مختصرة في املحاور اللي بغيتي تلخصهم مكاين مشكل..

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيزخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

فيما يخص مغاربة العالم، وإيمانا منا في الفريق االشتراكي بالدور 
الهام الذي يقوم به مغاربة العالم في الحياة االقتصادية واالجتماعية 
مقترحات  بعشر  تقدمنا  لتطلعاتهم،  االستجابة  وضرورة  والثقافية 
قوانين منذ أزيد من سنة، بهدف مأسسة العمل املؤسساتي واآلليات 
للدستور  مطابقة  وجعلها  بالخارج،  جاليتنا  بواقع  بالنهوض  الكفيلة 
وخالية من أي تعسف تشريعي في حقهم سواء في مدونة األسرة أو 
املسطرة املدنية أو الحالة املدنية، أو الجنسية أو التحفيظ العقاري، إال 

أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه املبادرة التشريعية.

وإن كانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تمكن مغاربة العالم 
من املشفعين الذين يوجهون إلى الخارج خالل شهر رمضان، ملا في ذلك 
من دور فعال في تأطير السياسة الدينية والثقافية املوجهة لهم، إال 
أننا نسجل في طريقة اختيار هؤالء املشفعين غياب الشفافية ومعيار 

الكفاءة وسيادة الزبونية.

الديني،  املجال  في  املغربي-اإلفريقي  التعاون  تعزيز  نثمن  كنا  وإن 
وما يرمي إليه من تدويل للنموذج املغربي وكذا إحداث مؤسسة محمد 
السادس للعلماء األفارقة، والتي ستعطى لها االنطالقة الفعلية خالل 
سنة 2016، إال أننا نؤكد على أن برنامج إعادة بناء املساجد يبقى دون 
طموحات الجميع، إذ أن عدد املساجد املغلقة واملتبقية بدون إنجاز 
على املستوى الوطني حوالي 1824 مسجدا، في حين البرنامج الوطني 
لتأهيل املساجد اآليلة للسقوط سيطال فقط إعادة بناء 47 مسجدا، 
إضافة إلى ترميم 172 مسجدا أخرا، وهذا يؤثر سلبا على الحقل الديني 

باألحياء والدواوير التي اتخذت فيها قرارات إغالق املساجد.

للقيمين  واملعنوية  املادية  األوضاع  تبقى  املوضوع،  بهذا  وارتباطا 
الدينيين من أئمة وخطباء..
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب قلت ليك لخص..

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيزخبةسمخلة 2يقخلالشت4لكي:

..ومؤدنين دون مستوى تطلعات هذه الفئة، وشكرا والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للفريق الحركي بمداخلة النائب املحترم السيد املختار 
غمبو. تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخغمبوخبةسمخلة 2يقخلاح2كي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة امليزانيات 
الفرعية املرتبطة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية 
واملغاربة املقيمين بالخارج، إلى جانب لجان الداخلية والسكنى والتعمير 

والعدل والتشريع برسم السنة املالية 2016.

بداية، نعبر كفريق حركي عن إدانتنا الشديدة للعمليات اإلرهابية 
بمدينة باريس والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخص من بينهم مواطن 
مغربي رحمه هللا. كما ننوه بالبالغ الصادر عن وزارة األوقاف والشؤون 
للتأويالت  التصدي  على  الدينيين  املؤطرين  يحث  الذي  اإلسالمية 
املحرفة التي أصبح يتعرض لها ديننا اإلسالمي الحنيف البريء من كل 

شبهات التطرف واإلرهاب.

وبهذه املناسبة األليمة، نشيد أيضا بكافة أفراد القوات املسلحة 
امللكية واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة لسهرهم الدائم 
على حماية حدودنا ومجتمعنا من كافة اآلفات التخريبية التي أضحت 

تستهدف البلدان الديمقراطية الحديثة بما فيها مملكتنا الشريفة.

كما تعرفون حضرات السيدات والسادة، تتزامن مناقشتنا لقانون 
ألقاه بمدينة العيون صاحب  املالية لهذه السنة مع خطاب سامي، 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، بمناسبة الذكرى األربعين 
استيعاب  إلى  املوقرة  حكومتنا  ندعو  املظفرة.  الخضراء  للمسيرة 
وصفه  الذي  امللهم،  الخطاب  هذا  في  الواردة  الجديدة  املعطيات 
لتجديد  وذلك  والتاريخي،  بالقوي  اململكة  وداخل  خارج  املتتبعون 
خطابنا الدبلوما�ضي حتى يرقى إلى مستوى التحديات املستقبلية التي 
يفرضها املوقع االستراتيجي املميز للمغرب في محيطه املغاربي واإلفريقي 

واألطل�ضي.

ويجب االعتراف في نفس الوقت، أن اإلصالحات السياسية الكبرى 
واألوراش التنموية الشاملة املجسدة ملغرب القرن الواحد والعشرين 
تترجم  أن  يكفي  والتي  املغربية،  الدبلوماسية  مأمورية  بكثير  سهلت 
إنجازات الداخل وتسويقها في الخارج التسويق األمثل، لتكون قادرة على 

فضح مناورات الخصوم ولوبياتهم االسترزاقية.

فاملغرب كما يقول صاحب الجاللة، قد بلغ مرحلة النضج على 
كافة املستويات تحفز سكان األقاليم الجنوبية، على غرار باقي األقاليم، 
األمريكي  الحلم  يعرف  الكل  املغربي،  الحلم  إنجاح  في  للمساهمة 
بعد  املغربي  بالحلم  نفتخر  أن  الحق  لنا  »american dream« ولكن 

خطاب صاحب الجاللة.

ومع األسف، ال ينقص هذا الحلم املغربي إال التحاق إخواننا في 
تنفدوف بالوطن األم. وهنا ندعو الحكومة إلى الرفع من ضغوطها على 
املنظمات الدولية بما فيها األمم املتحدة للمطالبة املشروعة بإحصاء 
ما يسمى بالالجئين في تندوف، وتمكينهم من حرية التعبير وحرية التنقل 
طبقا للقوانين الدولية حتى يتسنى للجميع الوقوف على حقيقة الوضع 
الكارثي في تندوف. كما يجب التذكير كذلك، أن أرضنا ال تصدر الالجئين 
بل تستقبلهم، إذ كانت السباقة إلى تسوية الوضعية القانونية لآلالف 
منهم قبل أن تستفيق الدول األوربية على مأساة املهاجرين والالجئين 

على شواطئها املتوسطية.

فباإلضافة إلى ورقة الالجئين الخاسرة، لجأت الجزائر مؤخرا إلى 

الترويج لخطاب اقتصادي مغلوط لدفع بعض الدول األوربية وأمريكا 

إلى مقاطعة ما يسمى باملنتوجات الصحراوية. وعليه ال بد  الالتينية 

من  انطالقا  االقتصادية  الحرب  لهذه  تتصدى  أن  الوصية  للوزارة 

الخطاب امللكي بالعيون، الذي يوصينا بتوسيع وتنويع دائرة الشركاء 

مصدره  كان  مهما  االبتزاز  ضد  املغرب  مناعة  لتقوية  االقتصاديين 

وهدفه.

لةسيدخلة2ئيس،

فما هذه إال بعض النقط الرئيسية التي يجب استثمارها من طرف 

الحكومة لتبين للرأي العام الوطني والدولي أن املغرب تحول فعال إلى 

بلد ريادي »leadership« ال يهتم بشؤونه الداخلية فقط بل اختار أن 

يتحمل مسؤولية إنسانية من أجل مواجهة تحديات إقليمية ودولية 

كمحاربة اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء وتعزيز االستقرار في 

غرب أفريقيا ومعالجة مشكلة الهجرة واللجوء والحفاظ على الوحدة 

الوطنية الليبية.

ففي نظر العديد من الدول اإلفريقية التي تفاعلت مع الخطاب 

امللكي الشهير، لم تعد الصحراء املغربية مثال قضية سياسية فقط 
بل تحولت إلى قطب تجاري واقتصادي واعد يلبي كل طموحاتنا حول 

تعاون جنوب-جنوب.
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حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

ال ينبغي بالضرورة أن تكون هذه امللفات الكبرى من اختصاص 
وزارة الخارجية فقط، بل يجب على هذه األخيرة إشراك جميع الفاعلين 
ممارسة  نشأو على  الذين  العالم  مغاربة  رأسهم  الدبلوماسيين وعلى 
دبلوماسية تلقائية أو موازية بحكم تواجدهم الطبيعي والدائم في بلدان 

عديدة نعتبرها إستراتيجية للدفاع عن مصالحنا الحيوية في الخارج.

فرغم أن الجالية املغربية ال تنتظر مقابال ماديا أو معنويا لالنخراط 
الالمشروط في الدفاع عن قضايانا املصيرية، فمن الواجب أن تمر 
السياسية  الحقوق  تنزيل  والتنزيل،  التفعيل  مرحلة  إلى  الحكومة 
والثقافية الواردة في الدستور وفي العديد من الخطب امللكية السامية 

وذلك بإشراك جميع املؤسسات الوطنية املكلفة بملف الهجرة.

على  الحفاظ  كيفية  هو  اإلطار،  هذا  في  األصعب  الرهان  ويبقى 
األصلي  ببلدهم  العالم  مغاربة  تربط  التي  املثالية  الهوياتية  العالقة 
بالنسبة للجيل الثالث والرابع. كما ال يجب أن نن�ضى االهتمام الجدي 
باملشاكل الثقافية والروحية للجالية املغربية اليهودية التي ما فتئت 
أوربا  في  العالم خاصة  أرجاء  في كل  املغرب  تلميع صورة  في  تساهم 

وأمريكا وكندا.

لةسيدخلة2ئيس،

بتعزيز  رهينة  الخارجية  سياستنا  ستبقى  سابقا،  ملحت  فكما 
واملدنية  السياسية  الهيئات  جميع  انخراط  عبر  ببلدنا  الديمقراطية 
في  املشاركة  نسبة  ارتفاع  فإن  مدني.  ومجتمع  وأحزابا  حكومة 
االستحقاقات الجماعية والجهوية األخيرة تفرض علينا من اآلن التجند 
إلنجاح املحطات االنتخابية املقبلة من خالل تعبئة الناخبين وحثهم 
على املشاركة السياسية باعتبارها أساسا ملواطنة حقيقية منتجة. وهنا 

يدعو فريقنا إلى إعادة النظر في التقطيع االنتخابي، وفي نمط االقتراع 

بطريقة تراعي البعد الجهوي واالقتصادية واالجتماعي والثقافي.

لةسيدخلة2ئيس،

إن قطاع العدل والحريات يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة 

ويعتبر املقوم األسا�ضي للتنمية املستدامة في أي بلد، وبالتالي فال يمكن 

تصور مجتمع حداثي ومتطور بدون قضاء نزيه ومستقل يحظى بثقة 

املواطنين. ويحق لنا اليوم أن ننهئ أنفسنا على بداية اإلصالحات التي 

يعرفها جسم العدالة طبقا لدستور 2011 بعدما ظل لسنوات يتسم 

بالبطء وتعدد السياسات اإلصالحية دون أن يصل إلى املستوى املنشود 

ولن  الدولة.  مؤسسات  باقي  عن  القضائية  املؤسسة  استقاللية  أي 

في  املشتغلين  لكل  املادية  الوضعية  بتحسين  إال  املبتغى  هذا  يكتمل 

هذا الجهاز، وبناء محاكم جديدة في مختلف ربوع اململكة خصوصا في 

املناطق النائية والجبلية.

لةسيدخلة2ئيس،

يحتل  القطاع  هذا  بأن  ببلدنا، ألشير  السكن  موضوع  إلى  أنتقل 
أهمية قصوى لدى املواطنين، وإذا كنا نقدر الجهود التي بذلت إال أن 
اإلنجازات تبقى بعيدة عن انتظارات العديد من فئات الشعب املغربي 
في امتالك السكن، بسبب ارتفاع أثمنة العقار التي وصلت إلى مستويات 
االجتماعي  السكن  أن  إلى  إضافة  للمواطن،  الشرائية  القدرة  فاقت 
وصل للحد الذي أصبحت الدولة مطالبة بإعادة النظر في طبيعة هذا 
املنتوج والبحث عن آليات بديلة له. كما نطالب بضرورة محاربة التمييز 
فيما يخص البناء والتعمير ما بين املجالين الحضري والقروي من خالل 
إخراج املرسوم املنظم للبناء بالعالم القروي حيث التراخيص الحالية 
واضحة  معايير  هناك  ليس  أنه  إذ  املزاجية،  ملنطق  تخضع  زالت  ما 
وموحدة للحصول على تراخيص البناء باملناطق القروية، مطالبين في 
ذات السياق باعتماد الشفافية في تدبير الصفقات العمومية املتعلقة 

بتجهيز األرا�ضي القابلة للسكن.. صافي غادي نختم..

إن الرهان اليوم يتجسد في االستجابة النتظارات املواطنين الكثيرة 
تنموي  باعتماد تصور حكومي  إال  لتحقيقها  وامللحة، والتي ال مجال 
دائما  نطمح  حكومية  كأغلبية  أننا  وبما  مندمجة.  ومقاربة  شمولي 
لإلصالح وندعم حكومة اإلصالح فإننا سنصوت ونساند توجهاتها في 

جميع القطاعات. شكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائبة املحترمة السيد فاطمة كعيمة مزي. تفضلي السيدة 
النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخكعيملخنزيخبةسمخلة 2يقخلاح2كي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، ملناقشة امليزانيات 
الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات االجتماعية والتعليم 
2016. وأن  املالية لسنة  إطار مشروع قانون  في  والثقافة واالتصال 
هذه امليزانيات تعتبر املؤشر الحقيقي ملدى اهتمام الحكومة بالجانب 

االجتماعي وعنايتها بمختلف القضايا التي تدخل في هذا االطار.

لةسيدخلة2ئيس،

فيما يتعلق بمحور التشغيل والشؤون االجتماعية، فيمكن القول 
أن معضلة التشغيل ببالدنا موضوع يكت�ضي أهمية قصوى في نظرنا 
ألنها استفحلت فى أق�ضى الدرجات، ومن بين تجلياتها تفاقم البطالة 
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كما ونوعا، إذ ال يكاد يخلو بيت من وجود عاطل أو أكثر من بين أفراده. 
بالرفع من معدل  الصلة  وثيق  يعتبر  البطالة  كان حل معضلة  فإذا 
إلى مشكلة  استحالت  قد  فإنها  االقتصادية،  الدورة  وانتعاش  النمو 
هيكلة عويصة. بالرغم من تحسن املؤشرات االقتصادية واملالية، فإن 

البطالة تتزايد سنة بعد أخرى، وخاصة بطالة ذوي الشهادات العليا.

إن مكافحة البطالة والفقر تعتبر مهمة سياسية بالدرجة االولى، 
يجب أن تعالج بشكل أفقي وليس بشكل قطاعي أو تقني، ما دام الشغل 
حق وليس امتياز، والحرمان من الحق يؤثر على حقوق أخرى كالسكن 
والتعليم والولوج إلى الخدمات الصحة. كما نسجل أن البطالة في املغرب 
تركز أساسا على مستوى الشباب والنساء، الذي يؤدي الى تنامي بعض 
املظاهر االجتماعية كالتسول والتطرف وتعاطي املخدرات والجريمة إلى 

غير ذلك من املعضالت االجتماعية...

لذا نطالب الحكومة بإعداد استراتيجية محكمة إلنعاش وتنشيط 
التشغيل، والعمل على رفع وتيرة تنفيذ االصالحات املرتبطة بمنظومة 
التربية والتكوين والتعليم الجامعي والتكوين املنهي، كما يتعين وضع 
سياسة ملواكبة التطورات التي يشهدها سوق الشغل الوطني والدولي، 
وتوفير الكفاءات والتخصصات الضرورية ملصاحبة األوراش التنموية 

الكبرى، واالستجابة للمتطلبات الجديدة.

صحيح أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة من أجل االسهام في 
من  الحالي  املالية  قانون  مشروع  خصصه  ما  بدليل  املعضلة،  حل 
مناصب في القطاع العمومي، رغم تضخم كثلة األجور، لكن املجهود 
ال يعتبر مقاربة للحل، بقدر ما يشكل تشغيال من أجل الحاجة أو سد 
الخصاص، وبالتالي فإن املقاربة الناجعة هي املتمثلة في استراتيجية 
وطنية شاملة تأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي الذي يتعين في خلق 
أقطاب استثمارية كبرى وخلق الثروات، وتفعيل قانون الشراكة بين 
القطاع العام والخاص، وتوظيف عالقات املغرب بالخارج، من أجل 

خلق املزيد من فرص الشغل.

أما بخصوص التكوين املنهي، فإن الفريق الحركي يعتبر هذا القطاع 
له عالقة وطيدة بسوق الشغل، وقد عرف هذا املجال تطورا حقيقيا 
مجال  يعرفها  التي  الكبيرة  والتحوالت  للتطورات  نظرا  نوعية  وقفزة 
التكوين واملرتبطة أساسا بالتطور التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية 
والتي تفرض مواكبة حثيثة وجريئة لهذه التطورات، وال يمكن ألحد أن 

ينكر الدور الهام للقطاع في االقالع االقتصادي الوطني.

القطاعات  بعقد لجنة  الحركي  الفريق  في  وعلى كل، فقد طالبنا 
لتدارس  العام  املدير  والسيد  الوزير  السيد  بحضور  االجتماعية 
استراتيجية التكوين املنهي في أفق 2021، ونتمنى أن تكون هذه الفرصة 
مواتية لإلدالء باقتراحاتنا وبسط الحلول املستمدة من الواقع املعيش.

لةسيدخلة2ئيس،

من  املبذولة  املجهودات  فرغم  الصحة،  قطاع  يخص  فيما  أما 

أجل تحسين الخدمات الصحية، إال أن ما يشهده القطاع من مشاكل 
واختالالت يؤثر على مؤشرات التنمية ويجعلنا في مصاف الدول املتأخرة 
في هذا املجال. وتتجلى آثار هذه االختالالت على مستويات عدة٬ من 
أبرزها: قلة املوارد البشرية وضعف التغطية الصحية٬ وتف�ضي ظاهرة 
الرشوة، باإلضافة إلى ضعف البنية التحتية التي ال تواكب االنتشار 
الواسع لألمراض املزمنة واألمراض النفسية وما تتطلبه من إمكانيات 
وتكفل طبي، باإلضافة إلى أقسام املستعجالت التي تبقى دون املستوى 
املأمول، خصوصا بالعالم القروي، وأملنا أن يرقى بلدنا إلى مستوى 

تحقيق الصحة للجميع.

املجالين  وبين  الجهات  بين  الفوارق  تصحيح  ضرورة  نرى  كما 
الحضري والقروي، وهذا ال يتحقق إال باالنكباب على معالجة أوضاع 

العاملين بالقطاع الصحي سواء كان عاما أو خاصا.

خاصة  االجتماعية  القطاعات  تعزز  أن  الحكومة  نطالب  كما 
الصحية ألنها تعتبر الثروة الالمادية بامتياز، وهو شرط لالنخراط ضمن 

نادي الدول الصاعدة.

لةسيدخلة2ئيس،

إخولنيخأخولتيخلةمولب،

أعضةءخلاحكونل،

املرصودة  امليزانية  كفاية  عدم  نسجل  الرياضة  لقطاع  بالنسبة 
للمنشآت املبرمجة لتغطية حاجياتنا الوطنية في هذا املجال، حيث يمكن 
القول أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير إلصالح هذا القطاع 
وتطوير املمارسة الرياضية باملغرب، إال أنه ال يزال يشكو خصاصا كبيرا 

سواء على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية واملركبات الرياضية 

بمختلف الجهات وكذلك مالعب القرب. لذلك نطالب بتوفير فرص 

متكافئة لشبابنا في مختلف جهات اململكة وخاصة في املجال القروي 

واألحياء الهامشية باملدن، واالهتمام أكثر بالبعد القاعدي إلنتاج نخب 

وطنية في جميع الفئات الرياضية متشبعة بحب الوطن.

أما بالنسبة لقطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 

فمن خالل مناقشة الحصيلة داخل اللجنة تم التأكيد على أن دائرة 

البؤس  تزايد مظاهر  في  تتمثل  زالت مستفحلة،  والهشاشة ال  الفقر 

والتشرد والتسول، باإلضافة إلى مظاهر أخرى تلقي بظاللها على املجتمع 

زواج  املبكر  الزواج  ال  القاصرات  وزواج  البيوت  كخادمات  املغربي 

القاصرات والعنف ضد النساء والصورة النمطية للمرأة خاصة املرأة 

ولألشخاص  املغربية  للطفولة  الدائمة  املعاناة  عن  ناهيك  القروية، 

املعاقين. وهنا البد من التأكيد على أهمية التعجيل بإخراج القوانين 

التي تؤسس إلدماج هذه الفئات في النسيج املجتمعي املغربي والحرص 

على تنزيلها التنزيل السليم والفعلي والواقعي.
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لةسيدخلة2ئيس،

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  قطاع  بخصوص 
والبحث العلمي، السيد الوزير ما معاناش هنا.. فإن الخطب امللكية 
واملجلس األعلى للتربية والتكوين ومؤسسات أخرى، شخصت معضلة 
هذا القطاع بما فيه الكفاية، كما نعتبر بأن الحلول ليست بالسهولة 
بمكان نظرا للتراكمات املسجلة في هذا القطاع. لكننا مع ذلك في الفريق 
الحركي متفائلون بأن الحلول ستأتي بالتدرج، إذا ما تم التسلح باإلرادة 

السياسية، وانتهاج الحوار واملقاربة التشاركية.

أما قطاع الثقافة، فإننا ندعو الحكومة إلى تعزيز الحضور الثقافي 
املغربي في التظاهرات الدولية وتنمية اإلنتاج الثقافي وتشجيعه وتحفيز 
العاملين به من خالل إعادة االعتبار لقيم التعدد واإلبداع. كما نعتبر 
في الفريق الحركي أن املسألة الثقافية بتعبيراتها املختلفة، وبأجناسها 

املتنوعة تعتبر رافدا أساسيا في االنتصار للقضايا الكبرى.

التي  الكبرى  التحديات  بأن  نعتبر  اإلعالم،  موضوع  وبخصوص 
يواجهها بلدنا تفرض التأسيس إلعالم قوي بإمكانه منافسة ومواجهة 
كل وسائل اإلعالم املناوئة لبلدنا، كما نطالب بالتسريع بإخراج القوانين 

املتعلقة بإحداث املجلس الوطني للصحافة.

الحركي  الفريق  تقدم  التي  املالحظات  رغم  الرئيس،  السيد 
واالقتراحات بشأنها، والتي نتمنى األخذ بها مستقبال فإن فريقي سيصوت 

لصالح هذه امليزانيات. والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائب املحترم السيد عادل السباعي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخلةسبةعيخبةسمخلة 2يقخلاح2كي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيمخولةصالةخولةسالمخعلىخسيدنةخنحمدخ
وآةهخوصحبه.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدخلةوزي2ة،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يسعدني أن أتقدم أمام مجلسنا املوقر إلبداء وجهات نظر الفريق 
الحركي واستنتاجاته وتصوراته بخصوص امليزانيات الفرعية للقطاعات 
التي تدخل في اختصاص لجنتي القطاعات االنتاجية والبنيات األساسية 

برسم سنة 2016.

لةسيدخلة2ئيس،

لقد شكلت الفالحة منذ أمد بعيد قطب االقتصاد املغربي، ورافعة 

الكبرى  األهمية  يعي  هنا  والجميع  االجتماعية،  التنمية  في  أساسية 
التي يكتسيها القطاع الفالحي في التنمية االقتصادية ال على املستوى 
الوطني وال على املستوى اإلقليمي باعتباره الوسيلة املثلى في الوصول 
إلى االكتفاء الذاتي وتحقيق األمن الغذائي، وهو األمر الذي يفرض على 
والهام، وتعمل  الحيوي  القطاع  لهذا  فائقة  تولي عناية  أن  الحكومة 
على تحقيق التنمية الشاملة وخاصة بالعالم القروي الذي يحتاج إلى 
تدعيم بنياته األساسية والتحتية، ونأمل أن تعمل الحكومة على تكثيف 
الفالحية من  األرا�ضي  التلية وصيانتها لحماية  السدود  لبناء  الجهود 
الفيضانات، وكذا التنقيب عن املياه الجوفية وتشجيع الري، باإلضافة 

إلى مضاعفة املساحات املجهزة بالتقنيات الحديثة القتصاد املاء.

كما ندعو الحكومة إيالء املزيد من العناية بالفالح الصغير وذلك 
بالرفع من املساعدات املمنوحة وتفعيل التأمين الفالحي خاصة مع 
وذلك  وتشجيعه  بالكساب  العناية  وكذا  املناخية،  التغيرات  توالي 

بخفض أثمان األعالف وتحسين جودة النسل.

كما نأمل في تطوير الصناعات الخاصة باملنتجات البحرية ونقصد 
هنا »التثمين« من أجل رفع مداخيل صادراتنا وخلق مناصب شغل 
جديدة في إطار إستراتيجية »أليوتيس« والتي ندعو لتفعيل املزيد من 

مقتضياتها.

لةسيدخلة2ئيس،

بالنسبة للسياحة، والتي تعتبر من بين أهم القطاعات اإلستراتيجية 
في االقتصاد الوطني، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في توفير مناصب 
الشغل وتحريك الدينامية االقتصادية، فإننا نسجل بايجابية اإلجراءات 
هذا  إلنعاش  والهادفة  الطموحة  البرامج  وضع  في  املتخذة  والتدابير 
القطاع واستقطاب السياح رغم الظرفية الصعبة واألحداث املتتالية 
التي يمر بها محيطنا. وتجدر اإلشارة إلى أهمية البرامج املسطرة في رؤية 
2020، كما نثمن املجهودات الرامية إلى تفعيل التنظيم املؤسساتي 

واعتماد حكامة جيدة.

الوزارة  فان  الداخلية،  السياحة  تكتسيها  التي  لألهمية  وبالنظر 
مدعوة إلى بذل املزيد من الجهود لتفعيل مخططها من أجل تشجيع 
السياحة الجبلية واستغالل املؤهالت الطبيعية التي تزخر بها بالدنا. 
وذلك بإطالق حمالت إشهارية للتعريف بالوجهات السياحية والدفع 
باملهنيين إلى خفض أسعار الفنادق واملنتجعات السياحية الستقطاب 
أكبر عدد من السياح الداخليين. كما ندعو الحكومة بضرورة تنفيذ 
التزاماتها املتعلقة بدعم االستثمارات السياحية لتحصين الطفرة التي 
تشهدها سياحتنا وبالتالي تحصين قطاع أسا�ضي يساهم بشكل فعال في 

إشعاع املغرب والتعريف بحضارته وتراثه وتنوعه الثقافي.

لةسيدخلة2ئيس،

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فإننا في الحركة الشعبية نعتبر بأن 
أجرأة املخطط الوطني لتنمية الصناعية أو املخطط الوطني لتسريع 



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان896  

التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020، بدأت تعطي ثمارها 
ْع للسيارات  من خالل استقبال املغرب خالل هذه السنة لثاني ُمَصّنِ
بالقنيطرة، وهو ما سيوفر للمئات من املغاربة الولوج إلى عالم الشغل، 
كما أن هذا املخطط الذي يأتي كامتداد الستراتيجية اإلقالع الصناعي، 
وتطورا نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز املكتسبات ومضاعفة 
النتائج، سيتيح للمغرب تقوية مناعته االقتصادية، وتعزيز مكانته بين 
البلدان الصاعدة بكل من أميركا وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، 

ومن ثم شق مساره االقتصادي بخطى ثابتة نحو املستقبل.

ونتمنى أن يصاحب املخطط الجديد، انتقال القطاع غير املهيكل 
نحو القطاع املهيكل عبر اتخاذ ترسانة من اإلجراءات املتكاملة إلدماج 
املقاولة الصغرى جدا، واالستجابة ألحد الرهانات األساسية املتمثلة في 
مالءمة الكفاءات مع حاجيات املقاوالت ونركز هنا على ميدان التكوين 

املنهي.

لةسيدخلة2ئيس،

يعتبر النقل سواء تعلق األمر بالنقل الجماعي لألشخاص أو نقل 
الدعامات  إحدى  البحري،  أو  السككي  أو  الجوي  النقل  أو  البضائع 
األساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية املواطنين والبضائع وفي 
اإلنتاج وتنمية املبادالت التجارية على الصعيدين الوطني والدولي. وإذا 
كانت الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذ املجال، فإننا في الحركة الشعبية 
نثمن اإلجراءات التي جاءت بها الحكومة قبل سنة واملتعلقة بإحداث 
النقل  لخدمات  املخصصة  املركبات  تجديد  ومنحة  تكسير  منحة 
العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، وكذا إضافة منحة جديدة 
خالل املشروع املالي القادم للشاحنات الصغيرة، والذي نعتبره ورشا 
هاما يجب تدعيمه وتوسيع مجال تدخله ليشمل كذلك النقل املدر�ضي 
لشرح  تواصلية  بحملة  البرنامج  هذا  مواكبة  مع  الريا�ضي،  والنقل 
أهداف هذا التدبير الذي يرمي إلى تجديد األسطول املتهالك وبالتالي 
النقل والتي أصبح  الذين يستعملون وسائل  حفظ كرامة املواطنين 

العديد منها متقادما.

وبالنسبة لصيانة الطرق وخاصة منها باملناطق القروية والجبلية 
الوعرة، فإننا نثمن مجهودات الحكومة في هذا املجال، لكننا نقترح 
إنشاء طريق  الطرق، ألن  مثل هذه  بصيانة  إحداث صندوق خاص 
اإلتالف  إلى  الوقت  مرور  مع  يعرضها  للصيانة  ميزانية  بدون  وتركها 

وبالتالي نرجع إلى نقطة الصفر وكأن هذه الطرق لم تتواجد قط.

لةسيدخلة2ئيس،

مشاريعه  بفضل  أضحى  املغرب  فإن  الطاقي،  املجال  بخصوص 
في  مثاليا  نموذجا  والشمسية  الهوائية  الطاقة  مجالي  في  الطموحة 
مجالي الطاقة املتجددة والبيئة، وهنا ال بد من اإلشارة إلى تقرير حديث 
للمجلس العالمي للطاقة الريحية، والذي أفاد بأن املغرب أصبح يحتل 

الرتبة األولى إفريقيا في إنتاج الطاقة الريحية.

وأمام االستهالك الوطني املتزايد من الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير 
على املواد البترولية بنسبة تفوق 60 %، أصبح االعتماد على املخطط 
وذلك  ملحا٬  أمرا  الشمسية  الطاقة  واستغالل  لتطوير  االستراتيجي 

بالنظر إلى املؤهالت الكبرى التي تزخر بها اململكة في هذا املجال.

وفي قطاع الكهربة القروية، نثمن النتائج االيجابية للتغطية الشبه 
تكثيف  إلى  داعين  الجارية،  السنة  خالل  القروية  للكهربة  الكاملة 
الجهود وإضافة املزيد من الدعم لألسر الفقيرة التي تقطن بالبوادي، 
وذلك بمحاولة.. إمكانية منحها مصابيح اقتصادية مجانية أو دعمها في 
استعمال الطاقات البديلة، مع تحسيسها بأهمية االقتصاد في استهالك 
الطاقة. كما ندعو الحكومة إلى وضع استراتيجية ومخطط من أجل 

الربط الفردي بشبكة املاء الشروب خصوصا في الدواوير واملداشر.

لةسيدخلة2ئيس،

امليزانية  محدودية  الحركي  الفريق  يسجل  البيئي،  القطاع  في 

والبيئة،  الطاقة واملعادن واملاء  املنتدبة لدى وزير  للوزارة  املرصودة 

املكلفة بالبيئة، والتي تراجعت بشكل مسترسل منذ أربع سنوات، وهو ما 

يحول دون املساهمة الفعالة في تحسين القطاع البيئي وتعزيز البنيات 

التحتية الضرورية بإحداث مطارح عصرية، واملحافظة على الثروات 

التي تزخر بها بالدنا كالغابات ومصادر املياه الجوفية والسطحية.

املغرب يعرف بعض املشاكل البيئية خاصة في مجال تدبير النفايات 

وسلطات  حكومة  الجميع،  جهود  تضافر  يستدعي  ما  وهو  الصلبة، 

محلية ومنتخبين ومجتمع مدني، للنهوض بالقطاع البيئي خاصة أن 

بالدنا تتميز بمؤهالت طبيعية وموارد مائية مهمة وبالنشاط الفالحي 

والسياحي.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدتينخلةوزي2تين،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

تلكم أهم مالحظاتنا في الفريق الحركي بخصوص امليزانيات اآلنفة 

لكن  والتحديات،  االكراهات  لحجم  بالنظر  تبقى ضئيلة  التي  الذكر 

ومن موقعنا ونظرا لإلرادة التي ملسناها ونلمسها من هذه القطاعات 

في اإلصالح، فإننا سنصوت باإليجاب لهذه امليزانيات. والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

االتحاد  لفريق  لحلو  البنين  أم  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة 

الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.
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لةمةئبلخلةسيدةخأمخلةبمينخاحلو:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق االتحاد الدستوري في كمناقشة 
امليزانيات القطاعية للجنة التعليم والتفافة واالتصال.

السيد الرئيس، لقد أصبحت وضعية التعليم في بالدنا، معروفة 
لدى الجميع، وأصبح واقع هذه املنظومة يتعرى في بداية كل موسم 
درا�ضي جديد، حيث تصبح هذه األخيرة، تتخبط في نفس املشاكل، 
درا�ضي، حين  نهاية كل موسوم  وفي  أربع سنوات،  امتداد  وهذا على 
تظهر نتائجه، وذلك رغم الخطابات امللكية التي كانت في كل مناسبة 
محركا بدون جدوى، دون أن نن�ضى القرارات الوزارية التي تزيد من تأزم 

الوضع، خاصة على مستوى تدبير املوارد البشرية.

إن هذا القطاع الذي ال زال يرمي بنا في أسفل الترتيب في مؤشر 
التنمية البشرية، يتطلب سياسة جديدة تأخذ بعين االعتبار الحاجيات 
املتنامية لبالدنا إلسهامات هذا القطاع واالرتقاء بأوضاع بالدنا، سواء 

على املستوى املعرفي أو التكنولوجي.

لن نتحدث عن األرقام والنسب، بقدر ما سنتحدث عن الوضع 
الكارثي الذي تعاني منه هذه املنظومة، باعتراف الوزير املعني بالقطاع، 

فعلى مر السنوات ال زالت هذه املنظومة تعاني من:

- بنيات تحتية دون املستوى املطلوب؛

- أقسام مكتظة؛

- نقص في األطر التربوية و قلة التكوينات؛

- الهدر املدر�ضي خاصة في الوسط القروي؛

-  تف�ضي األمية؛

- عدم توفير عنصر االستقرار للشغيلة التعليمية على ضوء سياسة 
ونساء  رجال  معه  أصبح  مما  والتكليفات،  والتفييض  األقسام  ضم 

التعليم كالبدو الرحل ال يعرفون أين سيستقر بهم املطاف؛

- إضافة لكل ذلك، فتح تكوين بدون آفاق لألساتذة املتدربين، و 
استجابت  و  األطر  الذاتي من  االكتفاء  الوصية حققت  الوزارة  كأن 

للمعايير الدولية.

و لهذه العوامل، فقد الجميع الثقة في املدرسة العمومية، وأصبحت 
مأساة املنظومة التربوية متعمقة رغم املجهودات، ورغم التوفر على 
لتجاوز  التي وضعت من خالل املخطط االستعجالي  الطريق  خارطة 

التعليم  قضية  من  ملكية جعلت  توجهات  وفق  املنظومة  إخفاقات 
القضية الثانية بعد القضية الوطنية.

وال يفوتنا في فريق اإلتحاد الدستوري، اإلشارة إلى فئة مهمة من 
املجتمع، لها الحق في التمدرس، شأنها شأن باقي املتمدرسين، أال وهي 

فئة األشخاص ذوي اإلعاقة.

هذه الفئة التي تحتاج منا عناية خاصة حتى تتمتع بجميع حقوق 
اإلنسان على قدم املساواة مع اآلخرين، خاصة وأن بالدنا عبرت عن 
بالنهوض بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة وحمايتها بعد  التزامها 
التوقيع على االتفاقية الدولية بتاريخ 30 مارس 2007، واملصادقة عليها 
في أبريل 2009 في أعقاب قرار جاللة امللك محمد السادس باملصادقة 
االستشاري  املجلس  إلى  املوجهة  امللكية  الرسالة  في  االتفاقية  على 
لحقوق اإلنسان بتاريخ 10 دجنبر سنة 2008، بمناسبة الذكرى 60 

لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

ومع ذلك، فإننا ال زلنا نفتقر إلى بنيات مدرسية، دامجة لهذه الفئة، 
تتالءم  مناهج  وإلى  ميسرة،  وولوجيات  متخصصة،  تربوية  أطر  إلى 
والقدرات العقلية والذهنية لبعض أصناف اإلعاقة، وذلك للحصول 

على تعليم ميسر الولوج.

وقد تقدمنا في فريق االتحاد الدستوري بمقترح قانون يبرز الحق 
القانوني لتمدرس هذه الفئات، وتمديد سنوات التعليم األسا�ضي كي 

تتالءم وبعض اإلعاقات املرتبطة بالتأخر الذهني.

على مستوى التعليم العالي: فرغم ما حققته الوزارة من إنجازات، 
إال أنها ال ترقى إلى مستوى تطلعات الرأي العام. ذلك، وفي ظل غياب 
فإن  وواضحة،  شاملة  إستراتيجية  رؤية  وغياب  الجيدة،  الحكامة 
الجامعة املغربية عموما، والطالب املغربي خصوصا، ال زاال يعانيان 
من مشاكل جوهرية، فمشكل االكتظاظ ال زال قائما، البنيات التحتية 
متردية، تكوينات ضعيفة وغياب ضوابط تؤطرها، وكذا عدم وضوح 
معايير انتقاء طلبة املاستر، أضف إلى ذلك، مشكل التمويل الذي يعاني 

منه البحث العلمي في بالدنا.

أما على مستوى التشريع، فهناك تأخر في إعداد وإصدار عدد من 
القوانين التي تهم التعليم العالي، نذكر على سبيل املثال ال الحصر: 

قانون الطالب الباحث.

على مستوى االتصال: فرغم وجود محاوالت خجولة للنهوض به، ما 
زالت هناك مجموعة من اإلكراهات التي تحول دون تطوره.

في  كبير  تراجع  ظل  في  الهشاشة  من  تعاني  الصحافية  فاملقاولة 
بنية املقروئية نتيجة اإلقبال على الصحافة اإللكترونية على حساب 

الصحافة املقروءة.

ومعلوم أن اإلعالم السمعي البصري عرف طفرة نوعية، خصوصا 
من حيث عدد القنوات، لكن هل نحن راضون عن أداء هذه القنوات؟ 

وما مدى تأثيرها على ناشئتنا؟
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إن قنواتنا كانت دائما عرضة لعدة انتقادات، و لقد كانت انتظارات 
الشعب املغربي كبيرة عندما دخلنا عهد »دفاتر التحمالت«، على أساس 
سيشكل ذلك نقلة نوعية ألداء الرسالة اإلعالمية في البرامج و الترفيه، 

وغير ذلك.

لكن، و مع كامل األسف،ال �ضيء تغير في أداء هذه القنوات،هناك 
تطور كمي في نسبة اإلنتاج الوطني،لكن لم ينتقل بعد إلى تطور كيفي. 
على الدولة أن تولي اهتماما لهذا القطاع، ولألشخاص العاملين فيه و 
ألوضاعهم االجتماعية، حتى يكون لنا إعالما حقيقيا ديمقراطيا حرا، 

ومسؤوال، ومبدعا يخدم التنمية ببالدنا.

على مستوى الثقافة: فاملشهد الثقافي يعاني هو اآلخر من الهزالة 
التي تترجمها مجموعة من الحقائق عن تراجع اإلقبال على كل ما له 

صلة بالثقافة من:

- ضعف اإلقبال على الكتاب؛

- ضعف ارتياد البنيات التحتية الثقافية ؛

الثقافية،خاصة في املدن الصغرى و املتوسطة،أما  - قلة املراكز 
الوسط القروي فال حديث للثقافة فيه؛

على  سلبا  ينعكس  مما  الثقافية  التظاهرات  عدد  في  ضعف   -
السياحة الثقافية والفكرية ببالدنا؛

- غياب اإلعالم في الترويج لبعض التظاهرات، في مقابل توفير كل 
الوسائل واإلمكانات لبعض املهرجانات األخرى.

بالثقافة  للنهوض  مستمر  دعم  إلى  يحتاج  القطاع  هذا  أن  كما 
املغربية، وعلى الحكومة نهج سياسة عمومية طموحة تفعيال ملضامين 

الدستور.

من ناحية أخرى، يجب أن نشيد بأهمية الثقافة الحسانية التي 
تحدث عنها الدستور، والتي أو�ضى بها الخطاب امللكي األخير بمناسبة 
ذكرى املسيرة الخضراء، باعتبارها رافدا من روافد الهوية املغربية من 
باملنطقة.  الفني  اإلبداع  الثقافي، وتشجيع  النسيج  في  إدماجها  خالل 

وشكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائبة املحترمة السيدة فوزية األبيض.

لةمةئبلخلةسيدةخفوزيلخلألبيض:

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدةخلةوزي2ةخلملحت4نل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

ونحن نناقش قانون املالية لسنة 2016، تعيش مؤسسة الحكومة 
آخر أنفاسها تحت إكراه ضغط الوقت لتنزيل ما تبقى من برنامجها 
في  السيا�ضي  موقعنا  من  دستوري  كفريق  علينا  يفرض  التعاقدي، 
مؤسسة املعارضة، مساءلتها عن نسبة تطبيقه، عن مصداقية وفعالية 
والوظيفة  والحريات  العدل  مجالي  في  العمومية  سياساتها  والتقائية 
العمومية، وعن نسبة أثرها على معدل البطالة، االستثمار والتنمية 

وحقوق اإلنسان، وعن صورة املغرب الحقوقي في الداخل والخارج.

الحكومة اعتبرت أن اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة يأتي 
في صدارة أولويات برامجها، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نواكب تطلعات 
املغاربة إلى مالمسة اإلصالح الذي يروم تعزيز املكانة الدستورية املتميزة 
للقضاء، بالنظر لدوره في البناء الديمقراطي الحقيقي، وترسيخ دعائم 
دولة الحق والقانون واملؤسسات، وحماية حقوق املواطنين وحرياتهم 

وإرساء قواعد سيادة القانون.

ولقد واكبنا في الفريق الدستوري تنزيل مخططات عمل وزارة العدل 
بهذا القطاع الحساس، والمسنا التدابير املكثفة التي اتخذتها الوزارة 
املعنية بإصالح وتخليق القضاء، والتصورات املهمة بهذا الخصوص، 
من  املبذولة  باملجهودات  التنويه  جانب  إلى  بناءة  كمعارضة  أننا  إال 
أجل تحسين مناخ العدل، كنا ننتظر الكثير من هذا القطاع، الذي 
لم  حيث  مستقلة،  سلطة  منه  جعلت  دستورية  بصالحيات  يحظي 
تتم االستجابة إلى جزء من هذه االنتظارات، مثل خلق مفتشية عامة 

مستقلة.

نعتبر النقاش الذي صاحب مقترح استقالل كل من جهاز النيابة 
العامة، وقضاء التحقيق عن سلطة وزارة العدل، نعتبره مطلبا هاما، 
تفعيال ملبدأ فصل السلط. لكن هذا ال يعفينا جميعا من ضرورة التفكير 
معا سويا في دقة املوضوع، مع توفير آلياته املضبوطة ملراقبة وإعمال 
كل منهما من طرف القضاة، لتجنب كل تجاوز أو انحراف أو محسوبية.

نطرح في الفريق الدستوري عدة تساؤالت حول نسبة احترام وتنزيل 
ما يوفره الدستور من حماية للحرية والكرامة ولكل املواطنين، وما 
تعرفه السياسة الجنائية بصفة عامة والقضاء الجنائي بكل مكوناته، 
من ضعف للحكامة في تدبير أدق املقتضيات املرتبطة بحرية وكرامة 
الناس، وبالحق في املحاكمة العادلة، وهنا نشير إلى مسألة الحيف الذي 
يطال تدابير استعمال سلطة االعتقال االحتياطي. ونوضح أن تواتر 
استعماله في خارج أي اعتبار لطبيعته االستثنائية، يمس األمن القانوني 

للمواطن، وبقرينة البراءة التي تعد أساس املحاكمة العادلة.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

إن سجوننا اململوءة بنسبة %300 هي قنبلة موقوتة، وواضح أنه 
عن  خارجة  يتيمة  ملندوبية  الحكومة  رئاسة  أفردتها  نحيفة  بميزانية 
اجتماعات املجلس الحكومي، فيه تعبير واضح عن تأجيل تخليق قطاع 
يشوبه الكثير من االختالل، ونقص كبير في املوارد البشرية املختصة، 
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واكتظاظ يصيب املسؤولين بدوخة تدبير حقينة السجون لم تعد معه 
العقوبة رادعة، ما دامت ال تواكب كل فئات ساكنة فضاءات العزل، 
برامج نفسية تربوية موازية معممة لتأهيل اإلدماج بعد اإلفراج، اللهم 
املجهودات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للتكوين لفائدة فئة 
من النزالء. فالحكومة بنوابها وبأغلبيتها العددية وبتعاملها االنتقائي مع 
امللفات الحارقة، أخفقت وأخلفت موعدها مع التاريخ ولم تنجح في 

إيجاد عقوبات بديلة ورادعة وأقل تكلفة على الدولة.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

نستحضر أهمية وجود املجلس األعلى للحسابات كمؤسسة مستقلة 
امللفات  من  العديد  وعلى  االختالالت  من  العديد  على  اليد  وضعت 
الصارخة واألرقام الدالة على عدم الوفاء بااللتزامات وال بالتعهدات في 
مجال السكن االجتماعي، الصحة، التعليم، وكذلك في امللفات املتعلقة 
برؤساء الجماعات، في اإلستثمار، واختالالت في التدبير املفوض الذي 
يطرح أكثر من عالمة استفهام على طريقة تفويته، وغياب التنسيق بين 
مختلف املتدخلين في مجال واحد، واعتبرنا ذلك من بين األمور التي 
تسهم في هدر الجهد وهدر الزمن وهدر املال، وما أحوجنا في املغرب إلى 

حكامة في أضالع هذا املثلث لكي ال نبقى حبي�ضي الطريق نحو التنمية.

املواطن يريد أن يطمئن، نعم السيد الرئيس، يريد أن يطمئن على 
الدور املراد من هاته املؤسسة الوطنية املستقلة، يريد أن يالمس جدوى 
تواجدها، يريد أن يعرف انعكاسها على تحصين املال العام، وعلى مآل 
تقاريرها، يريد أن يتابع عمل الرقابة العليا لصرف املال العام بعيدا عن 

التسييس الذي يمكن أن يبطل عمل هذه املؤسسة املستقلة.

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

العدالة دون استحضار  نتكلم عن إصالح منظومة  ال يمكن أن 
دور وزارة الوظيفة وتحديث اإلدارة، نظرا لكونها قطاعا حيويا يغطي 
املرفق  تخليق  إن  األخرى.  الحكومية  القطاعات  سائر  اختصاصاته 
العام ومحاربة الرشوة واملوظفين األشباح، هو املدخل الرئي�ضي إلصالح 
مؤسسات الدولة ولتحديثها. نود في فريقنا الدستوري التركيز على نقط 

نعتبرها هامة جدا.

ضرورة النهوض بمشروع اإلدارة االلكترونية كمبادرة تحديثية  .-
وحق املواطن في التفاعل معها و الحصول على املعلومة، التي في حالة 
غيابها تطرح مشكل التواصل مع املؤسسات، وتضيع حقوق املواطن، 
الذي يمكن أن يتعرض لالبتزاز من قبل سماسرة ينتعشون من املعلومة 

داخل مؤسسات الدولة.

نتساءل عما إذا كان التشغيل بعقود هو نهاية التوظيف وعجز  .-
هذه الحكومة عن خلق مناصب مالية بالقدر الكافي الذي يستوعب 
الشواهد  في صفوف حاملي  استيعابها  القدرة على  وبالتالي  البطالة، 
العليا. كما نثير إشكالية التعيين في املناصب االستراتيجة، وما يصاحبها 
من اختالالت دون تفعيل مبدأ الشفافية الضرورية لضمان مساواة في 

الفرص بين جميع الكفاءات.

نسائل الحكومة عن مدى وفائها بالتزاماتها في تخليق الحياة العامة، 
في محاربة نظام االمتيازات والريع، في التوزيع العادل للثروة، في الحد 
من الفوارق املجالية واالجتماعية، في ضمان األمن االقتصادي، واألمن 
الروحي واألمن القانوني للحفاظ على الحقوق، في السهر على استفادة 
الفئات املحرومة من أحقيتها في الخدمات العمومية داخل املحاكم دون 
تعرضها لالبتزاز، في فرص تكافؤ الفرص، في تطويع قواعد التعامل على 
داخل  الدستورية  واملرتكزات  املؤسسات  داخل  القانونية  املرتكزات 
اإلدارات العمومية. نتساءل كذلك على مدى سهر وزارة العالقة مع 
البرملان واملجتمع املدني على خلق التوازن إلى جانب مؤسسات أخرى، في 
أحقية النواب في التقدم بمقترحات قوانين ال زالت املئات منها حبيسة 

الرفوف في ظل سطو الحكومة على أحقيتها في التشريع.

هل نجحت الحكومة في وضع القطار على السكة الحقيقية نحو 
املسار الحقيقي واملسار الحقوقي الصحيح لتحقيق العدالة ؟ في ضمان 
مناخ الحريات ؟ في الحفاظ على املكتسبات؟ في فرض تكافؤ الفرص ؟ 
لن يكون ذلك إال بتجاوز الحزبية الضيقة و وتجاوز الشخصنة من أجل 
االنكباب والعمل معا سويا على قضايا إستراتيجية كنساء وكرجاالت 
الدولة، من أجل الحفاظ على أمن و على لحمة و على استقرار وعلى أمن 
هذا البلد األمين، ولنشتغل جميعا من أجل املصلحة العليا للوطن، 

شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  قدادرة،  الخليفي  السيد  املحترم  للنائب  الكلمة 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخلا لي يخقدلدرة:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدتةنخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري، في إطار مناقشة 
ميزانيات كل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة املدينة ووزارة 

التعمير وإعداد التراب الوطني برسم السنة املالية2016.

بالنسبة لوزارة الداخلية، نعتبر في الفريق الدستوري أنها تتحمل 
مسؤوليات جسيمة بحكم تعاظم االختصاصات، وكثرة املهام املنوطة 
بها، حيث تتدخل في كل القطاعات، ما يجعل أطرها في حالة يقظة 
لقوات  واعتزاز  تقدير  تحية  نوجه  املنبر  هذا  ومن  دائمين.  واستنفار 
أطر  وكل  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  الدرك  األمن،ورجال 

الوزارة.
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التدبير  من  االنتقال  خاللها  من  نتوخى   2015 سنة  كانت  وإذا   
التقليدي إلى التدبير الحر، في إطار املنظومة الترابية الجديدة، فإنها 
كانت سنة استكمال الصرح الديمقراطي من خالل إجراء استحقاقات 
مهنية وجماعية، إقليمية وجهوية، وانتخاب أعضاء مجلس املستشارين 
في صيغته الجديدة، وبهذا تكون بالدنا قد استكملت كل آلياتها التدبيرية 

وفق دستور 2011.

وفي هذا الصدد، نسجل الحياد االيجابي للسلطة املحلية،ونثمن 
كذلك الخطوات التشاركية القبلية مع مختلف الفاعلين السياسيين، 
نيته لتتجاوز بالدنا بنجاح هذا االمتحان  حيث أظهر الجميع حسن 
والقوانين  النصوص  من  مجموعة  على  التوافق  خالل  من  العسير 
التشريعية ذات الصلة،في سباق مع الزمن، فقدت بعضها نجاعتها من 
قبيل قانون مراجعة اللوائح االنتخابية التي ظهرت بها عيوب كثيرة منها 
حذف بعض املسجلين دون أعالمهم، ونقل آخرين إلى مكاتب تبعد عنهم 
بأكثر من 10 كيلومترات مما أضعف نسبة املشاركة التي كنا نتمنى أن 
تفوق ما سجل.وعلى العموم نستطيع القول أن التجربة الديمقراطية 

في بالدنا تسير وفق املسار الذي يبتغيه لها جاللة امللك.

من  بنجاح،وينتظر  وضعت  املتقدمة،  للجهورية  األولى  اللبنة  إن 
الالزمة  املالية  واملوارد  املراسيم  كل  بإعداد  اإلسراع  الداخلية  وزارة 
لتفعيلتها على أرض الواقع، ونتمنى أن تكون سنة 2016 كافية لذلك، 
ألننا نريد منها تخفيف العبء على هذه الوزارة التي تقوم بالتدخل في كل 
القطاعات، مما يجعل أطرها في وضعية ال يحسدون عليها،وباملناسبة 
وأمن  كرامة  أجل صيانة  من  يتحملونه  ملا  بحرارة  أيديهم  على  نشد 
بهم،  العناية  من  باملزيد  الدستوري  الفريق  في  ونطالب  املواطنين، 
ودعمهم اجتماعيا، مع دعم املوارد البشرية، واللوجيستيكية للتخفيف 
من معاناتهم اليومية، ألن اليقظة األمنية ال تواكب التمدد العمراني، 

خاصة في أحزمة البؤس واملدن واألحياء الناشئة.

حض2لتخلةسيدلتخولةسةدة،

إن اإلرهاب واملخدرات واالتجار في البشر من اآلفات التي تهدد أمن 
وسالمة بالدنا وتخرب شبابنا، وجب علينا جميعا توخي الحيطة والحذر 
به  تقوم  ما  على  مشكورة  جهودها،  مضاعفة  الداخلية  وزارة  وعلى 

بنجاح في السنوات األخيرة.

أما عن أقاليمنا الجنوبية ووحدة بالدنا، فإننا نعتز ونفتخر بالزيارة 
النطالق   40 بالذكرى  العيون  مدينة  بقلب  واالحتفال  لها،  املولوية 
الجهوية  إطار  في  تنموية  مشاريع  وإطالق  املظفرة،  الخضراء  املسيرة 

املتقدمة في طريقنا إلرساء مضامين الحكم الذاتي بها.

امليزانية املخصصة لوزارة  لقد سجلنا في السنة املاضية ضعف 
الداخلية، نظرا لتعدد تدخالتها واملهام املنوطة بها، والتي قد تعصف 
بمبالغ كبيرة غير مبرمجة، نتيجة ألحداث طارئة ال قدر هللا كالزلزال 

والفيضانات، وارتفاع معدل الجريمة في بعض النقط السوداء.

منها،  تعاني  التي  املالية  املوارد  اليوم، نستشعر ضعف  وها نحن 
ومع األسف، لم تتبصر الحكومة لذلك، وخصصت ميزانية سنة 2016 
الظواهر  كل  ومحاربة  اإلدارة،  الوزارة إلصالح  إلى طموحات  ترقى  ال 
االجتماعية، إضافة–ال قدر هللا–إلى ظواهر طبيعية، قد تكلفها أكثر، 
مما خصص في صناديق مكافحتها، كما أن إحداث 7500 منصب شغل 
غير كافية لالستجابة ملتطلبات الوطن واملواطنين وتحسين ظروف األطر 

بها.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

أما عن وزارة السكنى وسياسة املدينة، نسجل بأسف كبير عدم 
انسجام برامجها مع تسميتها، فحين نتكلم عن املدينة املغربية فمعظم 
أحيائها تفتقر إلى كل مواصفات الجودة املعمارية وغياب نسق موحد 
لكل مدينة، حيث تف�ضى فيها البناء العشوائي بشكل خطير، ارتفعت 
معه البنايات من طابقين إلى ثالث ومن ثالث طوابق إلى أربع وقس على 

ذلك ترى لونها الرمادي يفصلها عما هو مرخص له.

وفي عرض السيد الوزير مليزانية وزارته، يتضح أن البرامج املسطرة 
الكرة  تعيد  حيث  للمدينة،  حقيقية  سياسة  عن  البعد  كل  بعيدة 
الفريق  في  نرى  الذي  البرنامج  هذا  الصفيح،  كسابقتها ملحاربة مدن 
الدستوري أن مسلسل ال نهاية له، وما نكاد نجزم أن مدينة أعلنت 
بدون صفيح حتى نجد أكواخا وبراريك تطفح هنا وهناك، ناهيك عن 
توالد البراريك يجعل الغالف املالي املخصص ملعالجته دون جدوى، 
وكذلك تحويل مبالغ كبيرة لتشجيع السكن االجتماعي، واالقتصادي، 
واللذان يعرفان اختالالت كبيرة من حيث تسويق منتوجهما، وعدم 
استفادة املواطنين املستهدفين لدفعهم مبالغ تحت الطاولة للحصول 
على فرصة امتالك سكن، كما أن االتجار فيهما من طرف الوسطاء قطع 
الطريق على املستهدفين، ناهيك عن عدم الجودة في البناء والتأخير في 
االستالم، أما شركة العمران تعرف بدورها جملة من املشاكل، منها ما 
هو متعلق بالعقار ويرجع إلى عقود من الزمن، ومنها ما هو آني كالجودة 
في البناء والتسويق، ونسجل عدم انسجام امليزانية املخصصة لهذه 
الوزارة مع تصورنا ملعالجة املشاكل املرتبطة بالسكنى وسياسة املدينة.

أما معضلة التعمير ببالدنا فلها أبعاد تاريخية ومعمارية وثقافية 
واملسؤولون  اإلسكان،  وزارة  رحم  من  إخراجها  ومنذ  وحضارية، 
يتخبطون في تحديد األولويات، فمنذ نشأتها تعهد السيد الوزير بمعالجة 
مشكل تصاميم التهيئة التي تأخرت سنوات وسنوات، والترخيص للبناء 
بالعالم القروي الذي نالحظ أنه لن يرى النور أبدا، وإعادة النظر في دور 
الوكاالت الحضرية، لكن ال�ضيء من ذلك حصل، تأخرنا عن املوعد، 
وكان السبب الرئي�ضي ضعف امليزانية املخصصة برسم السنة املالية 
2015، كما أشرنا إلى ذلك أثناء التصويت عليها في السنة املاضية، وها 

هو نفس السيناريو يتكرر.
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إن عرض السيد الوزير تضمن مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى 
إصالح التعمير ببالدنا، انطالقا من إصالح اإلدارة والوكاالت الحضرية، 
والتسريع بإخراج تصاميم التهيئة في ظرف قيا�ضي، استباقا مع ما تعرفه 
بوادينا وأريافنا من تشتت للبناء، وتف�ضي البناء العشوائي، والهجرة 
القروية، وتمرد األبيض على األخضر، وعدم إحداث مراكز قروية، مما 
يفقد بالدنا طابعها الفالحي املتميز، ولم تعر الحكومة اهتماما للخطر 
املحدق بالتعمير ببالدنا، وكل تأخر في معالجته نؤدي ثمنه غاليا، ألن 
البناء في العالم القروي وفي األرياف وفي املداشر والترخيص للبناء هناك 
هو الذي سيحل واحد العدد من املشاكل في املدن، راه إيال ما استقروش 
الفالحة  على  يحافظوا  باش  ديالهم  األرا�ضي  في  البادية  ديال  الناس 
ديالهم ويحافظوا على األرا�ضي ديالهم، راه لن ننتظر إال هجرة قروية 
قد تعصف حتى بأمن وسالمة السكان ديال املدن، وسنظل نحارب 
السكن الصفيحي، والسكن العشوائي، ومعالجة الدور اآليلة للسقوط، 
والتأهيل الحضري، وإعادة الهيكلة، ويظل البدوي يرعى أرضه إلى حين 
السطو عليها من طرف منعشين عقاريين، تعلمهم الوكاالت الحضرية 
ثقافة » من أين تؤكل الكتف ». ناهيك عن السطو على املساحات 
الحكومة،  من  ورعاية  بمبادرة  الجموع  وأرا�ضي  والغابات  الخضراء 
من خالل الورقة البيضاء واملسماة »االستثناء«، هذا االستثناء ينهك 
ويفقر الفقير ويغني الغني، وهو حقا يمكن أن نسميه استثناء، لكن 
في نظرنا، في الفريق الدستوري، فهو يستثني ذوي الحقوق ويستثني 
املالكين الحقيقيين من االستفادة من خيرات أراضيهم، ونظرا ملا تتطلبه 
هذه اإلجراءات من موارد مالية، نرى في فريقنا الدستوري أن إصالح 
هذا القطاع سيتأخر سنوات أخرى، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للنائبة املحترمة السيدة رشيدة الطاهري من فريق التقدم 
الديمقراطي.

لةتقدمخ ف2يقخ بةسمخ لةطةه2يخ رشيدةخ لةسيدةخ لةمةئبلخ
لةديمق2لطي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدتةنخلةوزي2تةن،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،خنسةءخلا ي4،

أود بداية قبل الشروع في هذه املداخلة أن أؤكد باسم فريق التقدم 
ضحايا  كل  مع  وتضامننا  اإلرهابية  للعمليات  إدانتنا  الديمقراطي، 
الجرائم اإلرهابية، وطبعا نثمن كل ما تقوم به ... في محاربة هذه الظاهرة 

واالنخراط املتميز، وندعو إلى مزيد من الحذر واليقظة.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدتةنخلةوزي2تةن،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أساهم في مناقشة امليزانيات الفرعية أساسا لقطاعات: 
بالعالقات مع  املكلفة  الوزارة  العمومية،  العدل والتشريع، الوظيفة 
العامة  األمانة  للسجون،  العامة  املندوبية  املدني،  واملجتمع  البرملان 
للحكومة واملجلس األعلى للحسابات، وهي القطاعات التي تتم مناقشة 
اإلنسان، على مقاربة هذه  والتشريع وحقوق  العدل  بلجنة  ميزانيتها 

امليزانيات بالبعد الحقوقي.

في البداية، طبعا نثمن كل النقاشات الصريحة مع الحكومة والوزراء 
املسؤولين على هذه القطاعات، ونثمن أيضا كل الوثائق واملعلومات 
التي تم مدنا بها، ولكن ما نسجله أيضا هو ضعف االعتمادات التي 
رصدت لعدد من القطاعات، رغم أن برامجها وطموحاتها تفوق بكثير 

املوارد املالية املخصصة لها.

لعمل  الناظم  الخيط  لنا  بالنسبة  تشكل  الحقوقية  املقاربة  أن 
فريقنا، و يتعلق األمر طبعا بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية، كمنظومة شاملة ومتكاملة 
غير قابلة للتجزئ. تهم جميع مكونات املجتمع: النساء والرجال وكل 
الفئات التي يكونونها من األطفال وطفالت مسنين ومسنات، مناطق 

جبلية وقرى، ومغاربة ومغربيات العالم وغيرهم من كل الفئات.

و نعتبر أن إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، ينبغي 
أن يعتمد شبكة املقاربة الحقوقية لتفعيل املساواة والتضامن في كل 

أبعادها وفي مقدمتها املساواة بين الجنسين.

نعتبر في فريقنا أن اإلصالح العميق للعدالة يجب أن ينظر إليه وفق 
مقاربة شاملة قائمة على طبعا تحقيق استقالل السلطة القضائية 
القضائية، وترسيخ حقوق اإلنسان وضمان دولة  املنظومة  وتخليق 
الحق و القانون التي تضمن للمتقاضين و املتقاضيات محاكمة عادلة 
فعالة، تصان فيها الحقوق والحريات وتضمن األمن القضائي لألفراد 

والجماعات في إطار التطبيق السليم للقانون.

مشروعي  على  النواب  مجلس  بمصادقة  ننوه  اإلطار،  هذا  وفي 
القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين  القانونين 
أوراش  هي  أوراش اإلصالح  بأن  نؤكد  و  للقضاة.  األسا�ضي  النظام  و 
متفاعلة فيما بينها، وأن اإلصالح الكبير ال يمكن أن يصل إلى أهدافه 
إال من خالل إصالح جدري للقانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية 
تدمج  مقاربة  وفق  يتم  أن  يجب  والذي  األخرى،  والقوانين  واملدنية 
املبادئ الدستورية املتضمنة في دستور 2011 لضمان العدالة و حماية 
حقوق اإلنسان بشكل فعلى. من خالل تكريس الطابع الكوني لحقوق 

اإلنسان والحريات الفردية والجماعية.
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كما نثمن انطالق مسار إعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية، وفق مقاربة تشاركية تؤطرها لجنة موسعة 
وخاصة، يناط بها وضع تصور حول مشروع القانون التنظيمي لهذا 
املجلس، و قد تفضل صاحب الجاللة بتزكية املقاربة املقترحة واللجنة 

املكلفة بذلك.

أن  املداخل،  لتشعب  الديمقراطي ونظرا  التقدم  في فريق  ارتأينا 
نخصص هذه املداخلة لقضايا حقوق النساء واملساواة، ملادا؟

أوال، ألن املادة 39 من القانون التنظيمي للمالية والتي ساهمنا في 
إدراجها تنص على ضرورة إدماج مقاربة النوع في املؤشرات، كذلك ألن 
مشروع قانون املالية يتضمن ضمن التقارير التي نتوصل بها متأخرة 
وال نستطيع دراستها، ولكن من بين التقارير، هناك تقرير حول امليزانية 
القائمة على النتائج من منظور النوع. طبعا ملاذا نطرح هذا؟ ألنه بقدر ما 
يتضمن هذا التقرير مؤشرات يعني في كل املجاالت، طبعا في تفاوت، ألن 
من بين توصياته هو أن بعض القطاعات ال تتضمن تقاريرها مؤشرات 
يعتبر  الذي  التقرير  ثم هذا  إذن هناك مشروع،  بالنوع.قلت  خاصة 
مكسبا مهما بالنسبة لنا ويعرف إشعاعا دوليا، ال يجد صداه دائما في 

ميزانيات القطاعات،

 La ثانيا، اخترنا هذه االختيار على سبيل ا بيداغوجية املثال أي
pédagogie de l’exemple ونأمل أن يصبح ذلك ثقافة، بحيث تصبح 
مناقشة مشروع قانون املالية مناسبة لتقييم مدى التقدم املحرز على 
طريق املساواة في كل القطاعات، وبصفة عرضانية وليس تقرير قد ال 

ينتبه إليه ربما العديد منا.

إن فريقنا وحزبنا يجعل من حقوق النساء واملساواة قضية مركزية 
تحتل الصدارة ضمن انشغاالته املتواصلة و التزامه الراسخ بعدالة 

هذه القضية.

و بهذه املناسبة، نثمن كل الدراسات والتقارير واآلراء التي تقدمها 
الهيئات الدستورية حول وضعية املساواة وحقوق النساء والتفعيل 
تقرير  بالذكر،  ونخص  بها،  املتعلقة  الدستورية  للمبادئ  الحقيقي 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي صدر 2013 ثم التقرير 
و  املساواة  »وضعية  حول  اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  األخير 
املناصفة باملغرب«، علما أن هذا التقرير تضمن ستة وتسعين توصية 
بينهما توصيتان فقط تتعلقان بموضوع اإلرث الذي أثار جدال. وفي هذا 
االتجاه، وكما ورد في املداخلة العامة لرئيس الفريق، أنه ال يجب املزايدة 
على هاته القضايا، ويجب مقاربتها بالجوار في اتجاه إيجاد اإلجراءات 

الضرورية.

تساعدنا  واضحة  تشوير  عالمات  تشكل  التقارير  هذه  مثل  إن 
على القيام بمهامنا. إن هذه التقييمات املتواصلة تنتج مجموعة من 
املؤشرات الدالة والهامة لقراءة واقع النساء املغربيات قراءة علمية 
طبعا  توصيات،  هي  السياسوية.  املزايدات  عن  بعيدا  وموضوعية 

التوصيات الصادرة في التقارير تتطلب نقاش هادئ وبناء تنخرط فيه 
جميع القوى الديمقراطية الفاعلة في البالد.

يكون  بأن  للحسابات  األعلى  املجلس  رئيس  للسيد  توجهنا  وقد 
موضوع التقرير املوضوعاتي في املرة املقبلة هو موضوع املساواة، طبعا 
قضايا املساواة هي جد متعددة، أعطي منها فقط بعض رؤوس األصابع.

القضاء  ضمنها  من  متعددة  مكتسبات  هناك  للعدالة،  الولوج 
املساعدات  مؤسسات  تعميم  األسري،  القضاء  أقسام  األسري، 
كلها إجراءات  لكن  العائلي،  التكافل  االجتماعيات، إحداث صندوق 
تحسن من الولوج للعدالة، لكن يعني ما نطمح إليه وما نطلب به، 
هو توسيع صندوق التكافل لألطفال يعني املهملين أو لغير األطفال من 
النساء املطلقات، وإلبراز كذلك كل التطور الذي تعرفه وضعية النساء.

طبعا النساء في وضعية هشاشة، إن النساء في وضعية هشاشة 
ال يمكن اختزالهن في األرامل، إذ نثمن يعني الدعم املخصص لألرامل 
ضمن صندوق التماسك العائلي، لكن ما نطلبه أيضا أال يعرف مسار 
صندوق التكافل العائلي من حيث تعقد املساطر وعدم ولوج املعنيات 

إليه، فإننا نود أن أوضح أن األرامل لسن كلهن في وضعية هشة من 

الجانب املالي، كما أن األرامل لسن بالضرورة أمهات، ولسن بالضرورة 

أمهات ألطفال في سن التمدرس، فيهن املسنات وغير املسنات، وهذا 

يدفعنا إلى القول بضرورة توسيع هذا الدعم إلى فئات أخرى من أمهات 

عازبات، نساء وحيدات.

في  التعليم،  في  التمييز  قضايا  هناك  أن  يعني  أتوقف،  ال  طبعا 

التشغيل، سنوافيكم السيد الرئيس باملداخلة مكتوبة، فقط أقول، 

أنه نقطة أخيرة هي املشاركة السياسية أيضا، يعني هناك تقدم لكن 

ما نالحظه هو أن املقاربة املتبعة الزالت غير صحيحة، بحيث ال تدمج 

تمثيلية النساء في البناء القانوني منذ البداية، فالنساء هن الالئحة 

الوطنية، النساء هن الالئحة اإلضافية، النساء هن الجزء الثاني من 

الالئحة االنتخابية، وبالتالي تنزع عنهن الشرعية، وقد أبانت االنتخابات 

القوانين  مناقشة  أثناء  إليه  نبهنا  ما  إليه،  نبهنا  ما  صحة  األخيرة 

التنظيمية.

إذن في األخير، أقول أنه إذ نصوت لصالح امليزانية كمكون لألغلبية، 

نعتبر أن أوراش اإلصالح تشريعية ومؤسساتية وسياسية، ال يمكنها بلوغ 

النجاعة املنتظرة بدون رؤية مدمجة واضحة، تتوفر فيها االلتقائية، 

وتضع نظارة املساواة ومكافحة التمييز ملحاربة التفاوتات في كل تجلياتها 

وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيد النائب السيد بوعزة 

الركبي.
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لةمةئبخلةسيدخبوعزةخلة2كبيخبةسمخف2يقخلةتقدمخلةديمق2لطي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في إطار مناقشة 
امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن لجنة الداخلية والجماعات الترابية 

والسكنى وسياسة املدينة.

هناك بعض املحاور التي نعتبرها أساسية ومهمة:

في ما يخص املحور األمني: فإن بالدنا تنعم وهلل الحمد باستقرار 
أمني قل نظيره، سواء على املستوى اإلقليمي أو الجهوي، بل حتى على 
املستوى العالمي، وهو استقرار يتمتع به املواطنات واملواطنون واألجانب 
على حد سواء، و ما التدخالت األمنية التي تباشرها األجهزة املعنية 
وبطرق استباقية أحيانا، إال دليل على نجاعة ومهنية أدائها. وبطبيعة 
الحال ندرك جميعا ما لهذا االستقرار األمني من وقع على استقرار أمننا 

االقتصادي واالجتماعي والسيا�ضي.

لةسيدخلة2ئيس،

 في ما يخص املسلسل االنتخابي: نجدد تأكيدنا على سالمة هذا 
التأطير  حيث  من  خاصة  شموليته،  في  الهام  االنتخابي  املسلسل 
والتنظيم واملواكبة التي عملت على االضطالع بها السلطات الحكومية 
أجواء  في  االنتخابات  تمر  أن  ضمان  قصد  وفعالية،  بحياد  املعنية 
عادية، وفي جو من النزاهة والشفافية، وهذا دليل آخر على استقرار 
املغرب ونجاح تجربته الديمقراطية، وارتفاع منسوب الثقة في الخيار 

الديمقراطي والبناء املؤسساتي لبالدنا.

لةسيدخلة2ئيس،خ

في ما يخص السكنى وسياسة املدينة والتعمير: نسجل بإيجابية 
الحركية التي يعرفها هذا القطاع، بالرغم من اإلكراهات التي تعوق 
أحيانا السير بنفس الوتيرة و املرتبطة أساسا بصعوبات تدبير االلتقائية 

نظرا لكثرة و تعدد املتدخلين في القطاع.

فعلى مستوى السكن االقتصادي واالجتماعي، سواء من فئة 250 
ألف درهم أو من فئة 140 ألف درهم، نسجل حجم املجهودات املالية 
املرصودة لهذا البرنامج الذي ساهم في إسكان اآلالف بل مئات اآلالف 
من األسر املغربية ذات الدخل املحدود، رغم ما يمكن تسجيله على هذا 
البرنامج من نقائص، خاصة على مستوى الجودة وظاهرة »النوار«، 

وهي عموما أمورا مرتبطة بممارسات ذاتية أكثر منها موضوعية.

السكن  برنامج  أن  هو  املضمار،  هذا  في  إليه  نشير  أن  نود  وما 
االجتماعي بلغ مداه، وال بد من التفكير في آليات جديدة ملساعدة األسر 
املعوزة على الولوج إلى سكن الئق. كما أن الفئات القادرة اليوم على 

اقتناء هذا النوع من السكن تعرف تقلصا، مما يستدعي معه البحث 
عن حلول جديدة لتسهيل ولوج الفئات املعوزة لسكن الئق.

وعالقة بهذا املوضوع، وجب التنويه بحصيلة إنجاز برنامج السكن 
من  كل  إعالن  خالله  من  تم  والذي  الجنوبية،  باألقاليم  االجتماعي 
العيون والداخلة وبوجدور مدنا بدون صفيح، وكذا االنتهاء من إعداد 
مناطق االستقبال ملدينة السمارة، وذلك من خالل إعادة إسكان 22 

ألف أسرة.

إطار سياسة  في  الحكومة  توجهات  كذلك،  بإيجابية  نسجل  كما 
املدينة، من خالل إخراج العديد من املشاريع إلى حيز الوجود، والتي 

تطمح إلى أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على كافة أقاليم اململكة.

فإننا  املتوسطة،  الطبقة  سكن  تهم  التي  للمقتضيات  وبالنسبة 
نسجل في فريق التقدم الديمقراطي، على ضرورة االعتناء أكثر بهذه 
الفئة املجتمعية التي لها دور كبير في إقرار السلم االجتماعي، وأن تعطى 
لها العناية الالزمة، و ندعو الحكومة باملناسبة إلى معالجة املعيقات التي 

تحول دون االنطالقة املرجوة للبرنامج السكني الخاص بهذه الفئة.

لةسيدخلة2ئيس،

وارتباط   ، أهميته  يعلم  فالجميع  القروي،  بالعالم  يتعلق  ما  في 
املغاربة بالبادية ألنها منشأ الكثير منهم، ومع األسف ال زلنا لم نقدم له 
إال ال�ضيء القليل، مقارنة مع الحاجيات الكبيرة وامللحة، ومن أهمها 
تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي الذي ال تزال ساكنته تعاني من 
باملرونة  التعامل  التبسيط وعدم  املضايقات، من خالل عدم  نفس 

الالزمة مع ملفات البناء بالعالم القروي.

وعموما، نسجل بأننا في فريق التقدم الديمقراطي مرتاحون للنتائج 
املحققة في هذا القطاع، ونتفهم االكراهات.

في  الديمقراطي،  التقدم  فريق  مساهمة  الرئيس،  السيد  هذه، 
املحاور املشار إليها آنفا، و سنصوت باإليجاب لصالحها.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة نعيمة بوشارب.

لةتقدمخ ف2يقخ بةسمخ بوشةربخ نعيملخ لةسيدةخ لةمةئبلخ
لةديمق2لطي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدتةنخلةوزي2تةن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في بعض املحاور التي 
نعتبرها أساسية ومهمة، في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل 
ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة 

املقيمين بالخارج برسم السنة املالية 2016.
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في ما يخص القضية الوطنية: يخلد الشعب املغربي بكل فخر واعتزاز 
الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء الشعبية لتحرير الصحراء املغربية. 
يتزامن مع إطالق  لكونه  السنة طابعا خاصا،  ويكت�ضي احتفال هذه 
العديد من األوراش في مختلف جهات اململكة وفي مختلف املجاالت، 
املقدامة  املبادرة  وتحديدا  العزيزة،  الجنوبية  األقاليم  في  وبخاصة 

لتفعيل الجهوية املتقدمة والنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية.

ونحن نخلد هذه الذكرى الغالية، يتعين أن نستحضر أن قضية 
باملناورات واملخططات واملواقف  تزال مستهدفة  الترابية، ال  وحدتنا 
العدائية، والتي يجمع الشعب املغربي بكل مكوناته، على أنها وحدة غير 

قابلة، باملطلق، ألي مساومة أو مزايدة أو تفريط

وعلى الصعيد السيا�ضي، فإنه آن األوان لكي يبادر املغرب من جانب 
أحادي، إلى الشروع في تفعيل مضامين الحكم الذاتي في إطار السيادة 
للنزاع  نهائية  تسوية  أجل  من  واقعيا  مخرجا  ذلك  باعتبار  املغربية، 
املفتعل حول مغربية الصحراء، ولوضع حد ملعاناة مواطنينا ومواطناتنا 
باملنطقة،  واالستقرار  األمن  ولترسيخ  العار،  مخيمات  في  املحتجزين 

وتحقيق االندماج املغاربي املنشود.

التابع  االختياري  البروتوكول  على  املغرب  مصادقة  يخص  ما  في 
التفاقية محاربة كافة أشكال التمييز ضد املرآة: فإن مأسسة املساواة 
وحقوق النساء والنهوض بأوضاعهن كما تنص عليها اتفاقية »سيداو«، 
مؤسسة  قيمة  يعد  لها،  تعزيزا  يعتبر  الذي  االختياري  والبروتوكول 
للمشروع املجتمعي الديمقراطي الهدف املتقدم الذي يطمح له املغرب 
اليوم، خاصة بعد القفزة النوعية التي حققها دستور 2011 في مجال 

حقوق النساء وقضايا املساواة واملناصفة.

ونحن في حزب التقدم واالشتراكية، نعتبر بأن انضمام بالدنا إلى 
البروتوكول االختياري يعد خطوة إيجابية ...، تندرج في صميم التزام 
في  انخراطه  مسار  استكمال  خالل  من  الديمقراطي  بالخيار  املغرب 

املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان.

في ما يخص شؤون املغاربة املقيمين بالخارج و شؤون الهجرة: فإننا 
نسجل الخطوات االيجابية التي تم اتخاذها من طرف الحكومة، إال 
أنه ال تزال هناك العديد من القضايا التي تستوجب تحيين السياسات 
املغاربة  مصالح  على  والحفاظ  الحقوق  بضمان  الكفيلة  العمومية 
املقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة وخاصة 
النساء منهم ، مع ضرورة البحث وتجديد وسائل تقوية مشاركة املغاربة 
املقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم األصل، وفي مجهود التنمية 
البشرية املستدامة وتحديث املجتمع، وتنمية االستراتيجيات الحديثة 
املستوى  على  االستقبال  بلدان  مع  والتعاون  والتفاعل  للتواصل 
الثقافي واإلنساني واالقتصادي، وكذا تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف 
وخاصة  واملجموعات  األفراد  حقوق  بإقرار  يتعلق  فيما  واملصالحة 

حقوق النساء.

في ما يخص الشأن الديني والروحي، إن مبادرات وأوراش إال صالح 
التي يشهدها الحقل الديني ببالدنا، تشهد على أن هذا الحقل يشكل 
الشاملة  املقاربة  على  املبني  املجتمعي،  املشروع  أساسيا ضمن  ركنا 
في مجال محاربة التطرف ونبذ العنف، و نشر قيم اإلسالم املعتدل 
والسمح والوسطي، وهو ما جعل النموذج املغربي في تدبير الشأن الديني 

يحظى باالهتمام على املستويين القاري والدولي.

في  الديمقراطي،  التقدم  فريق  مساهمة  الرئيس،  السيد  هذه، 
املشروع  لهذا  باإليجاب  سنصوت  ولذا  آنفا،  إليها  املشار  املحاور 

اإلصالحي والطموح.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب إدريس بوطاهر.

لةتقدمخ ف2يقخ بةسمخ بوطةه2خ إدريسخ لةسيدخ لةمةئبخ
لةديمق2لطي:

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،،

في  الديمقراطي  التقدم  فريق  مساهمة  إطار  في  اليوم،  نتدخل 
مناقشة الجزء الثاني ملشروع القانون املالي لسنة 2016، في امليزانيات 
الفرعية لقطاعات الصحة، والتشغيل والشؤون االجتماعية، والتعليم 

العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، والشباب والرياضة.

نسجل بداية االرتفاع امللموس الذي عرفته ميزانية وزارة الصحة 
برسم سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، وما عرفته املناصب املالية 
ارتفاع، لكنها ال زالت غير كافية لسد  في السنوات األربع األخيرة من 

الخصاص الكبير الذي تراكم في هذا القطاع .

وفي هذا الصدد، نثمن عاليا سعي الوزارة لتجاوز النقص الحاصل 
في املوارد البشرية، من أجل إيجاد الحلول الناجعة واملعقولة للمناطق 
القروية والنائية، تمكن من التوزيع املتكافئ ملهنيي الصحة على الصعيد 
اكتساب  من  األطباء  الطلبة  وتمكن  الشغل،  وتخلق فرص  الوطني، 
تجربة مهنية، فضال عن تشغيل مختلف املستشفيات واملراكز الصحية 

املغلقة،وتعزيز مشروع )راميد(.

كما ال يفوتنا أن نثمن عاليا، كل القرارات الجريئة واملفصلية املتخذة 
الصحية  التغطية  وبإخراج  عمر«،  »بويا  بإغالق ضريح  يتعلق  فيما 
للطلبة إلى النور، عالوة على خفض أثمنة األدوية الباهظة الثمن،و كذا 
تفعيل إجراءات التفتيش وتفعيل الحكامة، من أجل محاربة الفساد 

وفق رؤية إستراتيجية محكمة.

وعلى مستوى وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، نؤكد في فريقنا 
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على ضعف امليزانية اإلجمالية املخصصة للوزارة برسم املشروع املالي 
لسنة 2016، رغم تحقيق زيادة بلغت نسبتها 0.46 في املائة، مما يتطلب 

جهودا أكبر للرفع منها.

يتطلبه من أجواء  الحوار االجتماعي، وما  أهمية  كما نشدد على 
إيجابية في كل القضايا املطروحة، من قبيل القانون التنظيمي املتعلق 
بممارسة حق اإلضراب الذي نأمل تقديمه وعرضه على البرملان خالل 

هذه السنة قصد املصادقة عليه.

أن  نعتبر  االجتماعية،  والتغطية  التقاعد  بورش  يتعلق  وفيما 
املداخل الحقيقية إلصالح دائم لهذه املنظومة، يقت�ضي توسيع قاعدة 
املنخرطين، وتفعيل آليات مراقبتها املقاوالت وتفتيشها من قبل الوزارة.

وعلى مستوى محاربة تشغيل األطفال مابين 7 و15 عشرة سنة، 
نثمن التطور الحاصل في هذا املجال، كما ندعو إلى تفعيل دور املصالح 
الضبطية، وكذا الدور األسا�ضي لوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية 
لحمايتهم من االستغالل، وتجاوز الضعف الحاصل في املوارد البشرية 

للوزارة.

وبخصوص تشغيل األطفال في املهن الفائقة الخطورة، ندعو في 
هذا الصدد، إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين وزارات التشغيل 
والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية والعدل والحريات، للوصول إلى 

نتائج إيجابية ومرضية في محاربة هذه الظاهرة .

أما فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، 
نسجل بإيجابية تزايد عدد الطلبة في بالدنا، والذي انتقل في السنوات 
األخيرة من 474ألف إلى 730 ألف طالبة وطالب، أي بمعدل بلغت 
نسبته مابين 50 إلى 60 في املائة كل سنة، مما يبين املجهودات املبذولة 
في مجال توفير بنيات االستقبال بكل الصيغ املمكنة، عالوة على التزام 
البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتفعيل الحكامة في  الوزارة بمضامين 
القطاع، من خالل الرفع من نسبة التأطير، وحرصها على استقاللية 
الجامعات، وترشيد العنصر البشري، واألنظمة املعلوماتية،كما نثمن 
الطلبة  مستوى  على  وخاصة  االجتماعية،  الخدمات  وتطوير  دعم 

املمنوحين، وكذا التطور الحاصل في اإلطار التشريعي.

وبخصوص وزارة الشباب والرياضة، ورغم التطور الذي عرفته 
ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 2016، نتساءل عن املقاربة التي 
للشباب  االستشاري  املجلس  احتياجات  لتدبير  الوزارة  ستعتمدها 
اعتماد  له  رصد  والذي  قريبا،  سيحدث  الذي  الجمعوي  والعمل 

استثماري يقدر ب 10 مليون درهم في مشروع ميزانية 2016 .

كما نتساءل عن اإلجراءات والتدابير املستقبلية للوزارة، بخصوص 
اإلستراتيجية املندمجة للشباب التي خصص لها صفر درهم في مشروع 
ميزانية 2016. ونفس التساؤل نطرحه أيضا حول طبيعة دور الوزارة 
القطاع  إطار  في  والشباب  األطفال  بمخيمات  يتعلق  فيما  وتدخلها 

الخاص.

املوارد  في  الخصاص  إشكالية  حل  إلى  أخرى،  جهة  من  وندعو 
آخرين،  وشركاء  املحلية  الجماعات  مع  التنسيق  من خالل  البشرية 
دور  بخصوص  الوطني  املستوى  على  املجالية  العدالة  إعمال  وكذا 
الشباب قصد جعلها نقطة جذب حقيقية، و تطوير مراكز االستقبال 
كمتنفس للشباب، من خالل تجاوز محدودية عددها وكذا حمولتها، مع 
إعادة النظر في كيفية تدبير صرف اعتماداتها املالية، وخاصة في مجال 

التغذية، عالوة على تحديد أثمان املبيت وغيرها.

كما نثمن باملناسبة، مجهود الوزارة في إطار البرنامج الوطني للتخييم 
)عطلة للجميع( ونؤكد على الحاجة امللحة لالستقرار في املجال اإلداري 
بقطاع  املعنيين  مع  االستشارة  ضرورة  على  عالوة  الخصوص،  بهذا 

التخييم.

تلكم بعض املالحظات واملقترحات يتقدم بها فريقنا، وغايته في ذلك، 
حرصه على تطوير أداء هذه القطاعات خدمة إلنتظارات املواطنات 
واملواطنين، واعتبارا ملا سلف ذكره نصوت باإليجاب على امليزانيات 

الفرعية لهذه القطاعات. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيد النائب، آخر متدخل السيد محمد الهاللي عن مجموعة 
تحالف الوسط النيابية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلةهاللي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2جيم،

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

في انتظار دخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، تظل مظاهر 
االختالل في بنية امليزانية في حاجة إلى بذل مجهود كبير ملراجعة وإصالح 
بحسب  إداري  طابع  ذي  تقسيم  على  حاليا  تعتمد  إذ  البنية،  هذه 

القطاعات واملؤسسات.

لتقسيم  قانونية  مراجعة  يشمل  أن  يجب  البنية  هذه  إصالح 
امليزانية، وذلك بدمج بعدها الوظيفي واالنتقال من ميزانية الوسائل إلى 
ميزانية النتائج، وتعزيز البعد االستراتيجيي مليزانية الدولة، وكذا تحقيق 
مبدأ شمولية االعتمادات وإتباع املنهج التشاركي ملختلف الفعاليات 
املعنية بأوجه التدبير العمومي، وكل ذلك بهدف الوصول إلى تدعيم 

نظام الالتركيز اإلداري وترسيخ البعد الجهوي للميزانية .

أما فيما يخص ميزانية القطاعات الوزارية، فنجد أن هناك خمس 
وزارات كالتعليم والدفاع والصحة والداخلية والفالحة تستحوذ على 
ما يقارب 46 في املائة من إجمالي النفقات، وقد عرفت جل الوزارات 
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زيادات مهمة في ميزانياتها اإلجمالية ) التسيير واالستثمار ( حيث يمكن 
سرد هذه الزيادات كما يلي :

- الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج: +19 في املائة مقارنة مع 
السنة املاضية 2015 .

- وزارة الشبيبة والرياضة : +18,9 في املائة مقارنة مع السنة املاضية 
. 2015

- وزارة إعداد التراب الوطني : +14 في املائة مقارنة مع السنة املاضية 
. 2015

- رئاسة الحكومة: +8,9 في املائة مقارنة مع السنة املاضية 2015 .

- إدارة الدفاع الوطني : +13 في املائة مقارنة مع السنة املاضية 
.2015

الوطنية  التربية  وقطاع  العالي  التعليم  قطاع  نفقات  وتستحوذ 
والتكوين املنهي مجتمعتين على خمس نفقات امليزانية العامة للدولة، في 
حين تعرف ميزانيتين بعض النقصان في نفقات تسييرها، منها ميزانية 
إلى  راجع  وذلك  املائة  في   21,5 تراجعت ب  التي  املستشارين  مجلس 
تقليص عدد املستشارين، وكذلك ميزانية وزارة االقتصاد واملالية التي 
عرفت تراجعا بناقص 16 في املائة بسبب تراجع اعتمادات دعم املواد 
البترولية، بحيث خصصت فقط 15 مليار درهم لدعم غاز البوطان 

والسكر .

لتفعيل  مليار درهم   45,7 تقدر ب  ميزانية  الدولة  كما خصصت 
مخطط اإلصالح، وارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 8 مليار درهم سنة 
2008 إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2016 تخصص ملواصلة تأهيل 

البنيات التحتية وخاصة بناء املراكز االستشفائية الجامعية.

خصصت  الدولة  ميزانية  نصف  حوالي  أن  إلى  اإلشارة،  وتجدر 
للقطاعات االجتماعية لتمويل صندوق التماسك االجتماعي، في حين 
خصص ل 67 صندوقا خصوصيا غالفا ماليا يقدر ب 66 مليار درهم 

برسم سنة 2016 ، بزيادة قدرها 5,5 في املائة مقارنة مع سنة 2015 .

كما تجدر اإلشارة كذلك، إلى أن الكتلة األجرية ارتفعت من 66 مليار 
درهم سنة 2007 الى 105,5 مليار درهم سنة 2015، وتشكل هذه الكتلة 
نسبة 10 في املائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 و33 في املائة من 
امليزانية العامة للدولة، وتتركز حوالي 30 في املائة من املوظفين في محور 

الرباط و الدار البيضاء.

العامة  امليزانية  أنه لتغطية نفقات  إلى  التنبيه  وفي األخير، يجب 
برمجت الحكومة اقتراضات في السنة املقبلة حددتها في 70 مليار و 500 
مليون درهم ، وإذا استحضرنا أن جزءا من هذه القروض املبرمجة، 
املرتقب  امليزانية  عجز  من  جزءا  أن  ندرك  التسيير  نفقات  سيمول 
سيغطى عن طريق االقتراض، مما يدفعنا إلى القول أنه بدون موارد 
االقتراض سيكون عجز امليزانية في مستوى أكبر بكثير مما جاء به قانون 

املالية، حيث أن تحديد هذا العجز يتم بطرق محاسباتية ، وفي واقع 
الحال فهو أكثر ارتفاعا مما هو مقدم لنا.

أما بالنسبة لقطاع الداخلية فال بد من طرح السؤال التالي:

وتطبيق  تنزيل  على  قادرة  الترابية  إلدارتنا  الحالية  البنيات  هل 
السياسات العمومية ؟ هل الجمع بين هاجس األمن املشروع وهاجس 
تنشيط االقتصاد وهاجس التنسيق بين املهام الوزارية ال يتسبب في 
تشتيت القدرات التدبيرية؟ ومن تم يصبح تشتيت هذه القدرات بين 

عدة هواجس سببا في نقصان انجاز املهام املوكولة إلى هذه السلطات.

بالنسبة لألمن الوطني، ألم يحن الوقت لتقييم مردودية السلطات 
األمنية عبر معايير موضوعية تنبني على النتائج كما هو معمول به في 

الكثير من الدول املتقدمة؟

وفي األخير، أود أن أختم بالقول أن إصالح اإلدارة وعصرنتها ومدها 
باألطر الكفأة وإخراجها من الروتين اإلداري، هو وحده الكفيل بإعطائها 
العمومية  اإلدارات  إنتاجية  وتقوي  املردودية  تكفل  جديدة  دينامية 
. والحكامة الجيدة ليس فقط مقولة مجردة من أي محتوى، ولكن 
تستوجب تنزيل اآلليات التي تساعد على تحقيقها على أرض الواقع، مثل 
إرساء مراقبة داخلية دقيقة تساعد على تحديد املسؤوليات، ودليل 
مساطر يحدد طرق تدبير امللفات، وكذلك نظام تقييم عبر مؤشرات 

دقيقة لشتى املسؤوليات امللقاة على إدارة معينة .

وال يمكن بلوغ األهداف املسطرة في ميزانيات القطاعات الحكومية 
إال بإخضاع سياساتنا العمومية، لتقييم مستمر يهدف إلى التعرف على 
نتائج هذه السياسات والبرامج وقياس مدى تأثيرها على الفئات املعنية، 

شكرا لكم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة، عندكم �ضي مداخلة 
السيد الوزير؟ تفضل.

لة 4ملةنخ نعخ بةةعالقةتخ كلفخ
ُ
لمل لةوزي2خ عمةري،خ لةعزيزخ عبدخ

جتمعخلملدني:
ُ
ولمل

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم،

لةسيدخلة2ئيسخلملحت4م،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

في هذا الوقت املخصص ألعضاء الحكومة اللي هو ساعتين من 
أجل التفاعل مع مقترحات ومع مالحظات السيدات والسادة النواب 
املحترمين، هي فرصة لكي أؤكد للسيد الرئيس وأشكره على برمجة هذه 
الحصة املخصصة ألعضاء الحكومة، وكذلك لكي نؤكد على أهمية 
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هذه املحطة وهذه اللحظة التي تكون مناسبة ملناقشة حصيلة األداء 
الحكومي خالل السنة املنصرمة، وكذلك الوقوف عند أهم البرامج 
واملخططات واملشاريع التي تعتزم الحكومة بمختلف قطاعاتها مباشرتها 

في السنة املقبلة.

وإذا كان الجزء األول تميز بالنقاش املرتبط بالجوانب االقتصادية 
واملالية، وكذلك باإلجراءات التي أتى بها مشروع قانون املالية في جزئه 
األول، وكذلك بجواب السيد وزير املالية حول أهم القضايا التي أثارها 
السيدات والسادة النواب املحترمين، فإن في هذا الجزء والذي هم 
بالنسبة  مناسبة  كان  فقد  الفرعية،  وامليزانيات  القطاعات  مختلف 
وإلى  مقترحاتكم  إلى  لالستماع  الحكومة  أعضاء  والسادة  للسيدات 
مالحظات السيدات والسادة البرملانيين املحترمين، على أنه في الحقيقة 
قدرنا على أن أغلب ما أثير كانت الفرصة مواتية بمناسبة انعقاد اللجان 
السيدات  مكنت  القضايا،  ملختلف  التفصيلية  واملناقشة  الدائمة 
بشأنها،  التوضيحات  وإعطاء  نقاشها  من  الحكومة  أعضاء  والسادة 
فإننا نقدر بأن ذلك كان بالنسبة إلينا مهما، وسيعين السيدات والسادة 
أعضاء الحكومة من خالل التعاطي مع هذه املقترحات في املستقبل، 
بهذه الفرصة كانت رغبتي أساسا أن أشكركم على هذا النقاش، مؤكدا 
على أن األهم بالنسبة لنا ونحن في السنة الخامسة من هذه الوالية، 
أن نعمل جميعا في إطار فصل السلط، توازنها، وكذلك في إطار التعاون 
باالنفتاح على كل االقتراحات التي أتت من أجل نهضة بلدنا، تنميته، 
حفظه  الجاللة  لصاحب  السامية  والرعاية  القيادة  تحت  تطويره، 
هللا، ألن بلدنا جميعا من أي موقع كنا نسعى لتطويره والحفاظ على 
تعالى،  هللا  بإذن  الصاعدة  الدول  ضمن  يكون  لكي  وأمنه  استقراره 
السيد  لكم  شكرا  ذلك.  على  دالة  واملالية  االقتصادية  واملؤشرات 

الرئيس والسيدات والسادة النواب املحترمون.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الوزير، باقي لك الوقت السيد الوزير، شكرا، إيال 
واحد  نرجو  التصويت،  عملية  في  نبدأ  واإلخوان  األخوات  سمحتم 

الشوية ديال املساعدة باش يمكن لنا نتقدمو بسرعة.

إذن:

الجزء الثاني

وسائل املصالح

املسيرة  الدولة  ومرافق  وميزانيات  العامة  امليزانية  من  النفقات 
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

امليزانية العامة

التصويت على امليزانيات الفرعية:

قبل بداية عملية التصويت نسجل الحضور، نبدا إيال اسمحتوا 

من هنا وال من هنا؟ نبدا من هنا، بعدا ال�ضي كلزيم سجلني أنا حاضر، 
سجلتيني غايب األسبوع اللي فات نهار الجمعة، عامل البطاقة ومسجلني 

غايب.

سجدة،  الحكيم  عبد  محمد،  املفضل  حازب،  ميلودة  األخت 
ال�ضي محمد  العسل،  ال�ضي محمد  التامك،  الخليفي قدادرة، رشيد 
الزويتن، -بالتي بشوية عاوني ال�ضي عبد هللا- ال�ضي عبد هللا بوانو، 
اعتماد الزاهيدي، عبد اللطيف رشيد، سعادة بو سيف، الحنصالي 
الحسين،- وشوف فيا باش نسمعك راه ما كنسمعكش-، عبد اللطيف 
الناصري، ال�ضي محمد السليماني، عبد اللطيف بروحو، الزنيبر مينة، 
ال�ضي عبد السالم بالجي، ال�ضي عمر الفا�ضي، ال�ضي سعيد خيرون، باقي 
�ضي واحد تما، سعد حازب، ال�ضي عبد اللطيف بن يعقوب، محمد 
أمكراز، محمد السيمو، -صافي-، ال�ضي حميد شباط، حسن الفياللي، 
سميرة قاسمي، حسن بوهريز، بدر الطاهري، عادل تشيكيطو، عبد 
الرحمان خيير، ال�ضي إدريس بوطاهر، ال�ضي عبد العزيز العبودي، رقية 

الدرهم، حسناء أبو زيد، حسن طارق.

إذن نمر إلى عملية التصويت شويا ديال الهدوء، األخت فاطنة، 
صافي حسبتي، أشنو العدد.

- القوائم املدنية ومخصصات السيادة وميزانية البالط امللكي

- إدارة الدفاع الوطني.

املدنية ومخصصات  امللك والقوائم  مشروع ميزانية جاللة  .•
السيادة والبالط امللكي:

أعرض للتصويت الفصول املتعلقة بها من الجدول »ب« متعلق 
بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016: اإلجماع

املتعلق  »ج«  الجدول  من  بها  املتعلق  الفصل  للتصويت  أعرض 
بنفقات االستثمار الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016: اإلجماع

اللي ما مبدلش العنوان راه نفس امليزانيات.

مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني. .•

أعرض للتصويت الفصلين املتعلقين بها من الجدول »ب« املتعلق 
بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016: اإلجماع

املتعلق  »ج«  الجدول  من  بها  املتعلق  الفصل  للتصويت  أعرض 
بنفقات االستثمار الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016: اإلجماع

امليزانية العامة

الجدول »ب«

املادة 58

الباب األول.

الفصول  حسب  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  على  التوزيع 
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لالعتمادات املفتوحة في ما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية 
العامة لسنة 2016.

سنصوت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيير املرصودة ملختلف 
القطاعات الوزارية أو املؤسسات:

املوظفون واألعوان، .•

•. املعدات والنفقات املختلفة،

•. التكاليف املشتركة،

•. نفقات التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

مشروع ميزانية مجلس النواب.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان، والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016: اإلجماع.

مشروع ميزانية مجلس املستشارين.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان، والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة 2016: اإلجماع.

مشروع ميزانية رئيس الحكومة.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية 

العامة لسنة 2016: إجماع؟

أنا قلت زعما غادي نتقدمو اجماع...

املوافقون: 165

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية النفقات الطارئة

واملخصصات االحتياطية:

أعرض للتصويت:

من  االحتياطية  واملخصصات  الطارئة  بالنفقات  املتعلق  الفصل 
الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة 

2016 املوافقون: نفس التصويت: نفس العدد.

مشروع ميزانية املحاكم املالية.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016

املحاكم املالية: امتناع، الرفض؟

املوافقون: 165

املعارضون: 44

املمتنعون: 34

مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة منين كنقول الفصل املتعلق ب: املوظفون راه هي 
باملوظفين ولكن كنديرو 2 نقط كما هي واردة في مشروع املالية من 

حيث اللغة، املوظفون واألعوان واملعدات والنفقات املختلفة.

املوافقون: 166

املعارضون: 44

املمتنعون: 34

مشروع ميزانية الشؤون الخارجية والتعاون.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 167

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة الداخلية.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات تسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس التصويت.

املوافقون: 167

املعارضون: 51
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املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة االتصال.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 
واإلخوان  األخوات  التصويت.  نفس   2016 لسنة  العامة  بامليزانية 

عاونونا.

املوافقون: 167

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي وتكوين األطر

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات تسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 167

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات تسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 167

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة الصحة.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 167

املعارضون: 51

املمتنعون: 27

مشروع ميزانية وزارة االقتصاد واملالية.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة االقتصاد واملالية

التكاليف املشتركة

أعرض للتصويت:

املتعلق  »ب«  الجدول  من  املشتركة  بالتكاليف  املتعلق  الفصل 
بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية

نفقات التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: نفقات التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 
الضريبية من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية 

العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة السياحة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول«ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168
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املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستي.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدو«ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الفالحة والصيد البحري.

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول«ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة.

أعرض للتصويت: الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل 
املتعلق باملعدات والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات 

التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول«ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 168

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

أقترح عليكم ما دام السيد الوزير حاضر معنا نديرو لو اإلجماع، 
باش اآلخرين يجيو يبداوا يحضروا. نفس العدد؟

املوافقون: 169

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الصناعة التقليدية

واالقتصاد االجتماعي والتضامني

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
النفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.
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املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الصناعة

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة الثقافة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016 ، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة السكنى وسياسة املدينة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 28

مشروع ميزانية وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية الوزارة املكلفة بالعالقات

مع البرملان واملجتمع املدني

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  ميزانية  مشروع 
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016 ، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية املندوبية السامية لقدماء

املقاومين وأعضاء جيش التحرير

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس العدد.

وأعضاء جيش  املقاومين  لقدماء  السامية  املندوبية  ميزانية  إذن 
التحرير.

املوافقون: 169

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان
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أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس التصويت:

املوافقون: 169

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية املندوبية السامية للتخطيط

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016 ، امتناع، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية املندوبية السامية للمياه

والغابات ومحاربة التصحر

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016 :

املوافقون: 169

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016:

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس التصويت، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية الوزارة املكلفة

باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016، نفس التصويت، نفس العدد.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية املندوبية العامة

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 169

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

أعرض للتصويت:

الفصل املتعلق ب: املوظفون واألعوان والفصل املتعلق باملعدات 
والنفقات املختلفة من الجدول »ب« املتعلق بنفقات التسيير الخاصة 

بامليزانية العامة لسنة 2016.

املوافقون: 206

املعارضون: 45

املمتنعون: ال أحد
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أعرض الجدول »ب« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، أعرض 
الجدول »ب« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، لجنة املالية:

واش إجماع ؟ هذا الجدول »ب«

شكون اللي غادي يصوت على الجدول »ب« ؟

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اللي كتجمع 
هاذ ال�ضي كل�ضي:

نفس التصويت، نفس العدد ؟ أعتقد نفس التصويت.

املوافقون: 169

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

الجدول »ج«

املادة 59

الباب الثاني

الفصول  حسب  املؤسسات  أو  الوزارية  القطاعات  على  التوزيع 
نفقات  دبا  االستثمار،  بنفقات  يتعلق  فيما  املفتوحة  لالعتمادات 
االستثمار -قبايلة كانت نفقات التسيير- الخاصة بامليزانية العامة لسنة 

.2016

املرصودة  االستثمار  بنفقات  املتعلقة  الفصول  على  سنصوت 
ملختلف القطاعات الوزارية أو املؤسسات،- ملي غادي تجيو في األخير، 
ذاك الجدول »ج« غنصوتو عليه، تفاهمنا ؟ ال غير حيت هاذ العام زولنا 

ذوك األرقام باش الناس تعرف عالش تتصوت.

مشروع ميزانية مجلس النواب: اإلجماع.

مشروع ميزانية مجلس املستشارين: اإلجماع.

مشروع ميزانية رئيس الحكومة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:30

مشروع ميزانية املحاكم املالية:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون:37

مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:30

مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:30

مشروع ميزانية وزارة الداخلية :

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:30

مشروع ميزانية وزارة االتصال:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:30

مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية التربية الوطنية والتكوين املنهي :

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع وزارة الصحة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة االقتصاد واملالية:

املوافقون: 170
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املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة االقتصاد واملالية -التكاليف املشتركة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة السياحة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة الفالحة والصيد البحري:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  ميزانية  مشروع 

بالشؤون العامة والحكامة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  وزارة  ميزانية  مشروع 
والتضامني:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة الطاقة واملعادن والبيئة واملاء والبيئة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وزارة  ميزانية  مشروع 
الرقمي:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة الثقافة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة السكنى وسياسة املدينة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلفة  الوزارة  ميزانية  مشروع 
املدني:
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املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  ميزانية  مشروع 
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون:31

مشروع ميزانية املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش 
التحرير:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون: 36

مشروع ميزانية املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون: 36

مشروع ميزانية املندوبية السامية للتخطيط:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون: 36

ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  ميزانية  مشروع 
التصحر:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون: 36

مشروع ميزانية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

مشروع ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

املوافقون: 170

املعارضون: 45

املمتنعون: 37

مشروع ميزانية املجلس القتصادي واالجتماعي والبيئي:

املوافقون: 201

املعارضون: 45

املمتنعون: 07

أعتذر راه ال�ضي لقدادرة كيخربق لي الحساب.

أعرض الجدول »ج« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

الجدول »د«

املادة: 60

الباب الثالث

املتعلقة  للنفقات  املفتوحة  لالعتمادات  الفصول  على  التوزيع 
بخدمة الدين العمومي لسنة 2016.
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أعرض للتصويت كل من:

الفصل الخاص بفوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي من  .-
الجدول«د«

املتوسط  العمومي  الدين  باستهالكات  الخاص  الفصل  .-
والطويل األجل من الجدول »د«

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

أعرض الجدول »د« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

الجدول »ه«

املادة 61

التوزيع بحسب الوزارة أو املؤسسات لنفقات االستغالل الخاصة 
بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة لسنة 2016

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للوزارة االتصال:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52
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املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

الدولة  بمرافق  الخاصة  االستغالل  نفقات  للتصويت  أعرض 
املسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي والتضامني:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

الدولة  بمرافق  الخاصة  االستغالل  نفقات  للتصويت  أعرض 
املسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

واالقتصاد الرقمي:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني: اإلجماع.

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31
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أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

التصحر:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  لوزارة  التابعة  مستقلة  بصورة 

االجتماعية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  للمندوبية  التابعة  مستقلة  بصورة 

اإلدماج:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض الجدول »ه« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

الجدول »و«

املادة 62

الخاصة  االستثمار  لنفقات  املؤسسة  أو  الوزارة  بحسب  التوزيع 
بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة لسنة 2016

نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 
التابعة لرئيس الحكومة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 
التابعة لوزارة العدل والحريات:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

أعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للوزارات التالية:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الداخلية:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة االتصال:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الصحة:

املوافقون : 170
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املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة االقتصاد واملالية:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة السياحة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

األمانة العامة للحكومة :

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الفالحة والصيد البحري:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الشباب والرياضة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة واملاء والبيئة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة الثقافة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية 
وتحديث اإلدارة:

املوافقون : 170

املعارضون : 52

املمتنعون : 31

أعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني: االجماع.

أعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر:
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املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض الجدول »و« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

الجدول »ز«

املادة 63

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2016

أعرض للتصويت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

حسابات املرصدة ألمور خصوصية: .-

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية: .-

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

حسابات العمليات النقدية: .-

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

حسابات التمويل: .-

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

حسابات النفقات من املخصصات: .-

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض جدول »ز« للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض املادة 63 واألخيرة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض الجزء الثاني برمته من مشروع قانون املالية للتصويت:

املوافقون: 170

املعارضون: 52

املمتنعون: 31

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

لملولفقون:خ4ص 

لملعةرضون:خ2ن

لملمتمعون:خ  
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ن .4صخ رقمخ لملةةيلخ قةنونخ نش2وعخ على  النواب  مجلس  صةدق 
ةلسملخلملةةيلخ6 24خ، بموافقة 170 صوتا ومعارضة 52 صوتا وامتناع 

31 صوتا.

شكرا، رفعت الجلسة.

واحد خمس دقائق إيال اسمحتوا، خمس دقائق السيد الرئيس 
طالب بتفسير التصويت، إيال اسمحتوا األخوات واإلخوان إيال اسمحتوا 
السادة الوزراء، السيدات النائبات، السادة النواب، السيدات والسادة 
النواب من فضلكم، من فضلكم تفسير التصويت إيوا طلب السيد 
الرئيس، من فضلكم واحد خمس دقائق، تفضل السيد الرئيس، ال�ضي 
عبد هللا البقالي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في تفسير 

التصويت، من فضلكم السيدات والسادة النواب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةليخ:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

يشرفني أن أتناول الكلمة في هذا املحفل املؤسساتي الدستوري 
لتفسير تصويت فريقي، فريق الوحدة والتعادلية على مشروع قانون 
املالية لسنة 2016، ملاذا االمتناع عن التصويت ونحن في املعارضة، 
مع كامل األسف نعتبر أن الطبقة السياسية في بالدنا وغيرها في تجارب 
ديمقراطية متقدمة في كثير من األحيان، تعامل مشروع القانون املالي 
اإلبداع  وتكبت  النقاش  تحاصر  خلفية  واملعارضة،  األغلبية  بخلفية 
للبحث  إطارا  كونها  من  الدستورية  الوثيقة  تنقل  خلفية  واالبتكار، 
واإلبداع في سبل التطور والنمو، من خالل السعي إلى تحسين املؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية والدفع بمسلسل التطور الديمقراطي إلى ما 
يشبه القفص الضيق الذي يحاول كل طرف، سواء أغلبية و معارضة 
إقفاله على اآلخر، ونحن هنا في هذه اللحظة نطرح إشكالية فلسفية، 
ونطرح التساؤل العريض عن إمكانية تخليص هذه الوثيقة من املنهجية 

التقليدية التي تعالج بها.

تصويتنا باالمتناع هو تعبير دقيق عن اللحظة السياسية التي تمر بها 
البالد، ذلكم أن االنتخابات الجماعية والجهوية األخيرة بما لها وما عليها، 

حفلت بالدالئل واملؤشرات، كانت انتخابات سياسية بامتياز تفرض على 
الطبقة السياسية أن تمتلك منسوبا عاليا من القراءة ومن النقد الذاتي 
في كثير من األحيان، نحن في حزب االستقالل نملك هذه القدرة الواقعية 
واملوضوعية، التقطنا الرسائل التي بعت بها الناخبون عبر بريد صناديق 
االقتراع، لذلك نحن في هذه اللحظة في حزب االستقالل بصدد إنجاز 

تقييم دقيق وشامل يستند على أساسين أو مركزين رئيسيين:

األول هو الفهم الجيد للرسائل التي حفلت بها االنتخابات، وامتالك 
الجرأة في التعامل والتعاطي اإليجابي التفاؤلي معها، والثاني هو ترتيب 

النتائج عن هذه القراءة وعن هذا التقييم.

والحقيقة أننا نكاد ننظر إلى هذه اللحظة بالروح الوطنية املعتادة في 
االستقالليين واالستقالليات، بروح الواقعية، بروح املوضوعية، بروح 
حتى جلد الذات إن تطلب األمر في كثير من األحيان، ونحن اآلن بصدد 
إنجاز تقييم دقيق شامل وترتيب النتائج عنه، وننتظر أن تمدنا الهيئة 
التقريرية بالصياغة النهائية لهذا التقييم، االمتناع يعني أننا في مرحلة 
ضمان شروط والدة اختيارات جديدة وقرارات متجددة من الناحية 
املنهجية، في االمتناع يعني أن مشروع القانون املالي حفل بمعطيات 

جديدة وال ننكر هذا األمر، لكنه لم يرق إلى انتظارات املرحلة.

كما أننا من الناحية املنهجية تقدمنا برزمة من التعديالت التي 
اشتغل عليها فريق من املتخصصين والنواب وافقت الحكومة على قلة 
منها، لكنها رفضت أغلبها وكان بودنا أن تشاطرنا الحكومة التعاطي مع 
الفريق  إشارات  تلتقط  وأن  البالد،  تجتازها  التي  السياسية  اللحظة 
االستقاللي بما يضمن مساهمة فعالة إلثراء الوثيقة، االمتناع يعني أننا 
في اللون الرمادي لسنا في اللون األسود ولسنا في اللون األبيض، إننا 
أشد حرصا على استثمار وتوظيف املؤشرات السياسية التي حفلت بها 
هذه اللحظة بكل ما يتطلب هذا التعاطي من امتالك الجرأة والشجاعة 
مع ما يترتب عن هذه اللحظة، فانتظرونا الهيئة التقريرية ستجتمع 

وستمدنا بالقرار النهائي في التعاطي مع املرحلة القادمة، شكرا لكم.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا،خرفعتخلاجلسل.
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نحض2خلاجلسلخلةثمةنينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ : الثالثاء 05 صفر 1437ه )17 نونبر 2015م(.

لة2ئةسل : السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت : ساعتان وأربعة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زواال.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  لألعمةل:  جدولخ
بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

الجزء األول : األسئلة املحورية )2(.

الجزء الثاني: باقي األسئلة )7(.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت4نون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه وعمال بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، 
يعقد مجلس النواب هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

وقبل الشروع في جدول األعمال أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة 
ملخص عن املراسالت الواردة عن املكتب، فلتتفضل.

لةسيدةخأنيملخبوهدودخأنيملخلملجلس:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

توصلخنكتبخلملجلسخبمقت4حينخقةنونيينخ:

األول–مقترح قانون يتعلق بإحداث كالة التنمية القروية واملناطق 
الجبلية تقدم به السيدات والسادة النواب نور الدين مضيان، منية 
غوالم، مصطفى حنين، خالد السبيع، بوعمر تغوان، بولون السالك 

ومحمد العايدي من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

التنظيمي  القانون  بتتميم  يق�ضي  تنظيمي  قانون  الثاني–مقترح 
رقم 02-12 يتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 
نور  النواب  والسادة  السيدات  به  تقدمت  الدستور،  من  و92   49
الدين مضيان، منية غوالم، مصطفى حنين، خالد السبيع، بوعمر 

تغوان، بولون السلك ومحمد العايدي من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن جزأين، يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية في سؤالين اثنين لهما وحدة املوضوع 

والجزء الثاني يتعلق بباقي األسئلة ويتضمن 7 أسئلة.

الكلمة اآلن في إطار الجزء األول املتعلق باألسئلة املحورية وأعطي 
الكلمة في حدود دقيقة لتقديم السؤال املحوري األول للفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية حول التدبير املفوض، الكلمة ألحد النواب.

لةمةئبخلةسيدخجولدخحمدون:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لةسيدخلة2ئيس،

لةسةدةخأعضةءخلاحكونل،

لةسيدلتخلةسةدةخلةمولب،

املوضوع اللي تنطرحوه اليوم هو التدبير املفوض هاذ املوضوع اللي 
سبق لنا طرحناه يوم 2014/11/21 السيد رئيس الحكومة، باش نعرفو 
التدابير اللي واخذاها الحكومة أساس في مراقبة هاذ املؤسسات اللي 
تتعمل التدبير املفوض خصوصا في واحد العدد ديال املدن املغربية 
اللي تتعرف اآلن عدة مشاكل، وهاذ املشاكل اللي تيعاني منها املواطن 
واللي رد الفعل ديال املواطن كان قا�ضي نوعا ما، نظرا لتعنت اإلدارات 
ديال هاذ الوكالة، ديال هاذ املؤسسات، واللي تنشوفوها أقل حدة في 
الوكاالت املستقلة اللي تتمارس هاذ العمل هذا، بغينا نعرفو الحكومة 
تعطينا وتستخلص الدروس من أن الفرق ما بين هاذ املؤسسات اللي 
خوصصنا لها هذا القطاع، وما بين الوكاالت املستقلة اللي تتدبر هاذ 

الحال في واحد العدد ديال املدن..

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة في حدود دقيقة ملمثل فرق ومجموعة 
املفوض  التدبير  واقع  حول  الثاني  املحوري  السؤال  لطرح  األغلبية 

باملغرب، التوقيت في السبورة ال�ضي كلزيم، األغلبية.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخبوطةه2:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

يعرف موضوع التدبير املفوض العديد من اإلشكاالت واالختالالت من 
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حيث املراقبة واحترام التعاقدات ودفاتر التحمالت والجودة والشفافية 
والحكامة، طفى البعض منها مؤخرا إلى الواجهة، لذا نسائلكم السيد 
رئيس الحكومة املحترم، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة ملعالجة 
بخصوص  املواطنين  بطمأنة  الكفيلة  والضمانات  االختالالت  هذه 

الخدمات املقدمة لهم دون املساس بقدرتهم الشرائية، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السؤالين  عن  لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  شكرا، 
املحوريين في حدود 39 دقيقة وخمسون ثانية، فيها كل �ضي السيد 

الرئيس، قل اللي بغيتي، راه باقي الوقت...

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

شوف راه مكتوبة عندي هنايا 40,5

لةسيدخلة2ئيس:

ياهلل، تفضل.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيمخلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
رسولخهللاخوعلىخآةهخوصحبهخوننخولاله.

لةسيدخرئيسخنجلسخلةمولبخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

أود في البداية أن أشكركم على طرح موضوع التدبير املفوض الذي 
من  واسعة  لشريحة  املوجهة  املحلية  العمومية  املرافق  حكامة  يهم 
املواطنين، وخاصة في املدن الكبرى، وهي مناسبة لتقريب املواطنين 
من هذا املوضوع الذي يكت�ضي راهنية أكيدة بعد األحداث األخيرة التي 

عرفتها مدينة طنجة على الخصوص.

لةسيدخلة2ئيس،

إسناد مسؤولية  من  يمكن  للتدبير  نمط  هو  املفوض  التدبير  إن 
إنجاز وتمويل وتسيير مرفق عمومي إلى مقاولة خاصة أو هيأة عمومية 
أو شبه عمومية، أو إعطاء صالحية استغالل مصلحة عمومية حسب 
شروط تحدد في دفتر للتحمالت وذلك مقابل أداء مبلغ مالي، يأتي إما من 
املفوض بمعنى آخر مثال في موضوع النفايات الجماعة هي اللي تتخلص 
أو من املرتفقين مباشرة أو هما معا، ويحتفظ املفوض بملكية البنيات 
واالستثمارات املنجزة وبسلطة مراقبة تنفيذ العقد، والتدبير املفوض 
مؤطر حاليا بالقانون رقم 54.05 الصادر في فبراير 2006، ويطبق على 
عقود  من  عددا  أن  يعني  مما  الترابية،  والجماعات  العامة  املنشآت 
التدبير املفوض الحالية وقعت قبل سريان القانون املذكور، فقد تم 
اللجوء إلى نمط التدبير املفوض بالنسبة لقطاع التوزيع املاء والكهرباء 

والتطهير السائل منذ سنة 1997 بالدار البيضاء، 1999 بالرباط، ليمتد 
سنة 2002 إلى كل من طنجة وتطوان.

أما في مجال النقل الحضري بواسطة الحافالت فقد تم الشروع 
في استغالله منذ بداية القرن املا�ضي، من طرف شركات أجنبية في 
إطار عقود امتياز باملدن الكبرى، وخالل الستينات من نفس القرن 
استعادت الجماعات املحلية هذه االمتيازات، وقامت بإحداث الوكاالت 
املستقلة بمعظم املدن الكبرى، قبل أن يتم اللجوء من جديد خالل 
سنوات الثمانينات إلشراك القطاع الخاص في تدبير مرفق النقل عبر 
عقود امتياز، وابتداء من سنة 2004، تم الشروع في نهج نمط التدبير 
املفوض في هذا القطاع بالدار البيضاء، النقل الحضري يعني داخل 

املدن، لينتقل إلى مدن أخرى كمراكش وأكادير وطنجة والرباط.

العمومية  املرافق  لتدبير  كأسلوب  املفوض  التدبير  أن  ومعلوم 
املحلية هو من االختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية املحلية، كما 
أن السلطات املفوضة املكونة من الجماعات املفوضة تتوفر بحكم 
عقد التدبير املفوض على سلطة عامة للمراقبة تتم ممارستها بواسطة 
لرئيس  املباشر  اإلشراف  توجد تحت  التي  للمراقبة  الدائمة  املصالح 

السلطة املفوضة.

التدبير  لهاذ  مشينا  عالش  املفوض  التدبير  ومزايا  ثانيا–أهمية 
العمومية  تدبير مرافقها  املحلية  للجماعات  يمكن  املفوض ؟ إجماال 
بإحدى الطرق التالية : عن طريق التدبير املباشر ملي تبغي الجماعة هي 
تسير املسائل ديالها راه ما كاين حتى واحد اللي غيدخل فيها، بالوكالة 
أو باللجوء إلى التدبير املفوض، ويعتبر التدبير املفوض من أكثر طرق 
تسيير املرافق العمومية شيوعا هذا في العالم، فقد اعتمدته العديد 
من الدول لتسيير مرافق عمومية مختلفة، ولم يخرج املغرب عن هذه 
القاعدة حيث اعتمد منذ بداية القرن املا�ضي عقود التدبير املفوض 
في قطاعات مختلفة، وقد عرف هذا النمط من التدبير تطورا مهما 
مع التحوالت التي تعرفها اإلدارة وحكامة املرافق العمومية بإكراهاتها 

الجديدة، وتلجأ عادة الجماعات للتدبير املفوض لالعتبارات التالية:

أوال : التمكن من إنجاز وتمويل االستثمار في قطاعات تحتاج  .-
رساميل واستثمارات هائلة، ومعقدة كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع 
املاء والكهرباء وتطهير السائل وجمع ومعالجة النفايات والنقل، هذه 
قطاعات عادة ما يكون تدبيرها املباشر في مستوى في مرحلة من املراحل 
أمرا صعبا ومتعبا فتلجأ إلى التدبير املفوض لكي يتكفل بها، ألنها تحتاج 
إلى استثمارات كثيرة وإلى أمور معقدة، االستفادة من الخبرة التي طورها 
القطاع الخاص في هذه املجاالت خاصة وأن الشركات التي يعهد إليها 
عادة بتدبير هذه القطاعات هي شركات دولية راكمت خبرة طويلة في 
مجال تدخلها، إتاحة فعالية اقتصادية عالية وعقلنة التدبير واستعمال 
اآلليات واملناهج الحديثة للتدبير مما يصعب دائما مع اإلدارة العمومية 
أو الجماعات املحلية، تحديد املسؤوليات مسبقا بشكل تعاقدي وهو ما 

يصعب تحقيقه في ظل التدبير املباشر.
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وبهذا الخصوص، فقد مكن اختيار بعض الجماعات الترابية لهذا 
النمط لتدبير املرافق العمومية املحلية من إنجاز االستثمارات في ميدان 
توزيع املاء والكهرباء وتطهير السائل بلغت إلى نهاية 2014 حوالي 29 
مليار درهم، هذا رقم ضخم منها 7 ماليير درهم ممولة من طرف صندوق 
األشغال هذه مساهمة املواطنين تكلفت هذه الوكاالت باش تاخذها 

وتعمل بها هاذ األشغال.

أما في قطاع النقل، فقد بلغ عدد عقود التدبير املفوض حاليا 20 
االستثمارات  مجموع  بلغ  كما  لالمتياز،  عقدا   18 عن  فضال  عقدا، 
املخابئ  وتيهئ  الحافالت  اقتناء  تهم  درهم  مليار   6 حوالي  التعاقدية 
والتجهيزات وأدوات االستغالل، وقد مكن اللجوء إلى التدبير املفوض في 
الكثير من الحاالت من تراكم خبرات وتجارب البأس بها، بفضل األسلوب 
وساهم  الخاص،  الرأسمال  وتوظيف  التدبير  في  واملقاوالتي  االحترافي 
كذلك في خلق جو من املنافسة، مكن عموما من الرقي بمستوى التدبير 

على مستوى الوكاالت الجماعية املستقلة.

مزيان،  كتم�ضى  اش  املستقلة  الوكاالت  تعرف  باش  برادة  ال�ضي 
فلتتذكروا معي مستوى الخدمات قبل اللجوء إلى التدبير املفوض على 
مستويات استقبال الزبناء في الوكاالت وطرق األداء وآجال االنتظار من 

أجل الربط بالشبكة وبطء سرعة التدخل في الحاالت الطارئة وغيرها.

لةسيدخلة2ئيس،

بالرغم من املزايا التي ذكرتها فإن التدبير املفوض يعاني من مجموعة 
في  في تقرير املجلس األعلى للحسابات الصادر  من املشاكل كما جاء 
املوضوع، وترجع أهم هذه املشاكل إلى عدم االلتزام الكامل للطرفين 
ببعض بنود عقد التدبير املفوض، السلطة املفوضة والطرف املفوض 
له، من قبيل التوفير الفعلي للشروط التعاقدية لالستغالل املتفق عليها 
وخاصة في مجال النقل وأداء مستحقات اإلدارة في الوقت املحدد وعدم 
توفير العقار املناسب إلقامة بعض االستثمارات من جهة، وعدم احترام 
البرنامج االستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات صندوق 
االشغال من جهة أخرى، راه هاد العقود، على حساب ما شرحو لي 
اإلخوان التقنيين واللي مقابلين هاذ امللف على مستوى وزارة الداخلية، 
يعني ربما كتوصل بالكيلوات، والتفاصيل ديالها كيخص املتابعة من 
الطرفين بدقة وبصرامة وهو ما يتوفر دائما، وإن كان يتوفر بطبيعة 

الحال في العموم.

لةسيدخلة2ئيس،

بالنسبة لقطاع النقل فإن أهم املشاكل املسجلة تكمن في الفارق 
املهم بين التكاليف والتعرفة املطبقة والتي يغلب عليها الطابع االجتماعي 
دون تعويض هذا الفارق بدعم مالي منتظم، علما أن الجماعات التي 
تدعم قطاع النقل بخالف املرافق األخرى كالنظافة، معروف أن النقل 
ديالو، والعدد  للتكلفة  بالنسبة  ناقص  ديالو  الثمن  الحضري عندنا 
ديال الناس اللي كيولجو لو، وما ينتج عنه من ضعف موارد للتمويل 

والتركيز على استمرارية املرفق العمومي على حساب املردودية والفعالية 
االقتصادية وتدهور حالة األسطول بسبب ظروف االستغالل وارتفاع 
تكلفة االستغالل وتجميد التعرفة وعدم وضع برنامج استثماري القتناء 

حافالت جديدة بكيفية منتظمة.

وكما ال يخفى، فإن عقود التدبير املفوض هي عقود ثقيلة ومعقدة 
وطويلة األمد، تنبني على فرضيات معينة وعلى متغيرات تتطلب مراجعة 
دورية كل 5 سنوات حتى يتسنى استدراك النواقص املسجلة وتحيين 
وهذه  الواقع،  تطور  ضوء  على  العقد  عليها  ينبني  التي  الفرضيات 
املراجعة ال تقع دائما اللي خاصها توقع مرة كل 5 سنوات كاين املرة اللي 
وصلت 10 سنوات بال ما توقع، غير أنه غالبا ما ال تتم املراجعة الدورية 
لعقود التدبير املفوض في اآلجال املنصوص عليها، مما يجعل املشاكل 
تتراكم والعالقة التعاقدية تتعقد أكثر، ولإلشارة فإن هناك عقود لم 
تتم مراجعتها بعد انصرام 10 سنوات من توقيعها، يضاف إلى ذلك قلة 
خبرة الجماعات املفوضة في مجال املراقبة وعدم استقاللية املصالح 
الدائمة للمراقبة عن املفوض له، وهذه مسائل خاصنا نعالجوها في 
املستقبل، ألنه خاص واحد الخبرة واحد التراكم مستمر، باش اإلنسان 
يكون قادر ينظر في التفاصيل ديال ذاك العقود واألمور اللي تنفذات 

واألمور اللي ما تنفذاتش.

إن الحلول املمكنة مرتبطة مباشرة باإلشكاليات املطروحة وتنصب 
عقد  هذا  بنوده،  باحترام  العقد  لطرفي  الفعلي  االلتزام  على  أساسا 
ثقيل خاص الطرفين يكونو حاضيين ب2 كل واحد حا�ضي اآلخر، حتى 
الجماعات ديالنا ما تتوفيش دائما والوكاالت ما تتوفيش حتى هي دائما، 
والحرص على املراجعة الدورية للعقد، وتقوية مصالح املراقبة التقنية 
واستقاللية  املراقبة  انتظام  على  والسهر  الجماعات،  لدى  الدائمة 
السلطة  ولوج  لتسهيل  اإلعالميائية  املنظومة  وتقاسم  املراقبين، 
املفوضة إلى املعطيات والبيانات املطلوبة، ألن هذا ما�ضي دكان ديالها، 
هي كتاخذ واحد الصالحية ديال التسيير تيخص السلطة اللي عطاتها 
التفويض تكون قادرة تعرف بالضبط التفاصيل ديال الصيرورة ديال 

العمل ديالها بطريقة عادية.

هذه  مكنت  فقد  للعقود،  الدورية  املراجعة  أهمية  وبخصوص 
العملية على مستوى الدار البيضاء مثال من تقويم االختالالت املسجلة، 
كما تم االتفاق على مقتضيات تهم تحسين جودة الخدمات والرفع من 
االستثمارات والتحكم في التكاليف والتعريفات، كما أن عملية مراجعة 
العقود التدبير املفوض التوزيع بكل من الرباط وطنجة وتطوان توجد 
حاليا في طور الدراسة ولتيهئ حيث ينتظر أن يتم من خاللها استدراك 
النواقص واالختالالت املسجلة والعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز 

املراقبة.

وعلى املستوى فقد بذلت الدولة مجهودات كبيرة عن طريق البرنامج 
الوطني للتطهير لتسريع تجهيز بالدنا بالبنيات التحتية املوجهة لتطهير 
وتخفيف العبء املالي على املرتفقين، ما خالتش الدولة هاذ القضية 
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مرتبطة غير بين الوكاالت وبين املرتفقين بل تدخلت الدولة مباشرة، 
كما تم خالل سنة 2014 الرفع من اعتمادات صندوق مواكبة إصالح 
النقل الذي أحدث سنة 2007 واستفاد منه املتدخلون بما يناهز مليار 
و200 مليون درهم مع توسيع مجال تدخله ليشمل فضال عن تعويض 
العجز الناقص عن النقل املدر�ضي، تمويل املشاريع املهيكلة املقدمة من 
طرف الجماعات، كالطرامواي والحافالت ذات املستوى العالي للخدمة 
خالل  االستغالل  وعجز  الدين،  خدمة  وتحمل  الحافالت  وممرات 
السنوات األولى، راه الدولة ما تتحسبش أوال شحال صرفت باش تدير 
الطرامواي مثال وكل سنة كانت تتساهم، يمكن دبا راه احنا وصلنا لنوع 

من التوازن بين املداخيل ديالو ومن املصاريف ديالو.

وجدير بالذكر أن بعض الجماعات كانت قد طرحت حل شراء عقد 
التدبير املفوض، وهي إمكانية متاحة وفق بنود العقد بعد مرور 15 سنة 
من االستغالل، ألنه البد الناس جاو استثمرو يسترجعو فلوسهم أوال، 
غير أن هذه املسألة تستوجب أداء تعويضات للمستغل تناهز ملياري 
درهم بالنسبة لطنجة ومليارين ونصف درهم بالنسبة للرباط حسب 
التقديرات، ناهيك عن ضرورة إيجاد بديل حقيقي وبصفة آنية لدى 
اللي تيقول بغا  الجماعات على مستوى الخبرة والرساميل والتدبير، 

يجري على �ضي واحد خاصو يكونو عندو اإلمكانيات.

لةسيدخلة2ئيس،

تدبير  نمط  في  النظر  إعادة  يروم  برنامجا  الحكومة  لقد وضعت 
وتحسين  املسؤوليات،  توضيح  أجل  من  املحلية  العمومية  املرافق 
أفق  في  املفوض، وذلك  التدبير  لعقود  الحكامة، ووضع جيل جديد 
الفصل التدريجي لالستثمار عن االستغالل، التوجه نحو عقود التأجير 
.l’affaire مما سيمكن من توضيح املسؤولية بين املتعاقدين  marge
الدولة والجماعات الترابية بما يضمن جودة املرافق واستمراريتها من 
خالل املواكبة املالية الضرورية وديمومة هذه املواكبة وضمان سالمة 
املفوضة  السلطة  تتحمل  أن  على  واملستخدمين،  واملوارد  الوسائل 

املخاطر التجارية ويتحمل املستغل املخاطر الصناعية.

وفي هذا اإلطار، كإجراءات أولية، تم الشروع في إحداث مؤسسة 
التعاون بين الجماعات يعهد إليها صالحيات الجماعة الترابية في مجال 
النقل الحضري والتطهير السائل وتوزيع املاء والكهرباء، ويندرج في هذا 
اإلطار إحداث مجموعة تجمعات العاصمة لتدبير مرفق النقل الحضري 
بالرباط التي يتم العمل على توسيع اختصاصاتها لتشمل مجاالت توزيع 
املاء والكهرباء والتطهير السائل، وقد تمت املصادقة على هذه املسألة 
من طرف كل الجماعات املكونة للمجموعة 15 جماعة كما تم إحداث 
والناظور  البيضاء  والدار  أكادير  مستوى  على  التجمعات  مجموعة 
والجديدة لتدبير مرفق النقل الحضري وسوف يتم امتداده ليشمل 
مرافق أخرى، ألن كيكون عندنا عدة مدن متقاربة والنقل كل واحد 
كيدبرو بالطريقة ديالو، ما كيقدرش يوقع التنسيق بينتهم باش يكون 
داك النقل عقالني وأحسن الظروف بالنسبة للمستعملين، فمشينا في 

هاذ االتجاه ديال جمع ديال املتدخلين على مستوى املدن في الرباط 15 
جماعة اللي اتفقت على هذا االسلوب في قضية النقل.

ويهدف هذا اإلصالح إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية وخلق 
التقطيع  مع  ومالئمة  وجغرافيا  اقتصاديا  منسجمة  ترابية  مجاالت 
الجديد للجهات من أجل تخفيض التكاليف وتحسين جودة الخدمات. 
املجلس  تقرير  في  الصادرة  النواقص  بعض  تجاوز  من  سيمكن  كما 
االعلى للحسابات وخاصة النقص املرتبط بغياب الشخصية القانونية 
واالستقالل املالي للسلطة املفوضة وإشكالية اتخاذ قرار مشترك من 
طرف املجالس الجماعية التي تشكل السلطة املفوضة في أقرب اآلجال، 
راه �ضي مرات كيكون الطوبيس كيحط هنا واآلخر بينو وبينو غير 200 متر 
وما كيزيدش ما كيبغيش يزيد ذيك 200 متر، واملواطن خاصو في حين 

أنه إذا كان القرار موحد كيكون ممكن.

كما يهدف هذا اإلصالح إلى تمكين السلطة املفوضة من إحداث 
األشغال  كصندوق  حساباتها  لتدبير  سواء  املحلية،  للتنمية  شركات 
املخصص لتموين االستثمارات. هذا الدولة كتشوف أنه من املصلحة 
يرجع ما تبقاش هديك الشركات هي اللي كتصرف فيه مقابل األشغال 
اللي كتعمل، يرجع للجماعات من خالل شركات للتنمية املحلية، لتشمل 
إنجاز املعدات والبنيات التحتية، وذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات 
الترابية والدولة، بينما يتم تفويض االستغالل إلى شركات خاصة تقوم 

بتسيير املرفق على أساس عرض استغالل.

التي من  االقتراحات  لقبول  الحكومة مستعدة  فإن  الختام،  وفي 
شأنها إغناء هذه التجربة والتفكير في سبل إنجاحها وتجاوز النواقص 
التي تم تسجيلها من خالل املمارسة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

لةسيدخلة2ئيس:

لفريق  التعقيبات  إطار  في  الكلمة  الحكومة،  رئيس  للسيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخخيي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيمخلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
نوالنةخرسولخهللا.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدةخلةوزي2ة،خلةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

تفاعال مع كلمة رئيس الحكومة في إطار التعقيب باسم فريق العدالة 
والتنمية، أريد أن أثير مجموعة من اإلشكاالت التي يثيرها نمط تدبير أو 
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تدبير في إطار عقود التدبير املفوض، بطبيعة الحال كلمة السيد رئيس 
اإليجابيات  أتى على ذكر مجموعة من  كانت متوازنة وفيها  الحكومة 
والسلبيات واإلشكاالت اللي هي مطروحة فال داعي لتكرارها، لكن مع 
ذلك أريد أن أمر ولو بشكل سريع على بعض املالحظات وهي مرتبطة ب:

عموما  العمومية  املرافق  أن  إشكال  يثير  املفوض  التدبير  أوال: 
املفوضة للخواص يتطرح مشكل التوازن ما بين السعي أو ضرورة أن 
الدولة تحافظ على استمرار املرفق العمومي مع توفير خدمة معينة 
للمواطنين بتكلفة مالئمة، بطبيعة الحال الفاعل الخاص أو ال الشركات 
الخاصة ديال التدبير املفوض هي جاءت من أجل تحقيق الربح، فالقدرة 
على التوازن في هاذ األمر هو أمر دقيق وال يحصل بشكل دائم أن النزوع 
الطبيعي للخواص أو ال للشركات هو نزوع نحو تحقيق الربح، هذا معناه 
أن اآلليات املتاحة من الناحية القانونية ملراقبة هذه الشركات والتزامها 
ببنود العقد ودفاتر التحمالت كما أشرتم السيد الرئيس، هي إمكانيات 
محدودة، وفي الغالب اإلدارة الجماعية أو املجالس ال تستطيع فعليا أن 
تقوم باملراقبة الضرورية، وخير مثال على ذلك أن واحد املجموعة ديال 
العقود اللي كان في عمرها حوالي 15 سنة لم يتم مراجعتها إلى حدود 
اآلن، وكنعطي نموذج ديال تدبير قطاع املاء والكهرباء ولتطهير السائل 
بمدينة طنجة اللي بطبيعة الحال وقع فيه تهاون كبير جدا في املراقبة 
وفي املراجعة الخماسية املتاحة من الناحية القانونية، يمكن جزء من 
اإلشكال مرتبط بالخبرة وال الكفاءة ديال املوارد البشرية ديال الجماعة 
واإلمكانيات القانونية، ولكن أيضا مرتبطة باإلرادة السياسية عند هاذ 

املجالس باش تقوم بالدور ديالها في مراقبة الشركة.

ثانيا: نقطة مهمة بسرعة هي ما أثاره تقرير املجلس األعلى للحسابات، 
مرتبطة  حقيقية  إشكاالت  كاين  إليه،  أشرتم  وقد  الرئيس،  السيد 
بالوضوح والشفافية في املعامالت املالية لهذه الشركات الخاصة، وقد 
ذكر املجلس األعلى مجموعة من األمثلة فيه تملص من أداء التزامات 
ديال هاذ الشركات، كاين مجموعة من أقول الالعب أو التحايل على 
اتجاه  بالتزامات ديال الشركات  الوفاء  الربح وعدم  القانون لتعظيم 
الجماعات املحلية وال اتجاه الدولة، وهذا مسجل بطبيعة الحال في 
تقرير املجلس األعلى ال داعي إلعادة ذكره في هاذ السياق ألن الوقت ال 

يسمح.

ديال  االحتجاجات  أن  أكيد  للعيان،  واضحة  اإلشكاالت  إذن 
املواطنين هي واحد الجزء منها كبير كانت يعني مبررة بحكم الغالء ديال 
الفواتير وبحكم التجاوزات واالختالالت التي تم االعتراف بوجودها على 
مستوى الواقع وهي نتيجة كما قلنا إلشكاالت ديال املراقبة والقدرة 
يعفي  القانون، وهذا ال  تنفيذ  للمراقبة على  الدائمة  املصلحة  ديال 
هذه الشركات من طبيعة الحال من املراجعة، إجماال إيال بغينا نطرحو 
مقترحات في هاذ السياق البد أن نقول أن الدولة ملزمة بالقيام بعملية 
تقييم شامل، تقييم شامل لهاذ النمط التدبيري وال هاذ النموذج الذي 
نعتقد أنه وصل إلى محدوديته في بعض النقط، وبالتالي يطرح سؤال 

ديال التطوير وديال املراجعة من الناحية القانونية وديال التجاوز، وفي 
األفق بطبيعة الحال يمكن التفكير في شركة التنمية املحلية اللي هو أفق 
معقول لتدبير مجموعة من املرافق املحلية برأسمال وطني بكفاءات 

مغربية قادرة على أن ترفع التحدي ديال تدبير هذه املرافق.

أيضا البد من التطرق لواحد املشكل أن هاذ الشركات ديال التدبير 
املفوض هي في الغالب تكون طرفا وحكما، طرف ألن هي اللي عندها 
السلطة التجارية كتقرر في الفواتير كتقرر في طبيعة األشغال، كتقرر في 
البرمجة، في األسعار، وهو يعني سواءا كانت الجماعة املحلية أو املواطن 
مستفيد من الخدمة، هو ما عندوش الحق باش يراجع القرار ديال هاذ 
الشركة، إذن هي طرف وحكم نحن املقترح ديالنا في إطار فريق العدالة 
والتنمية هو أن الدولة البد وأن تفكر في إنشاء سلطة مستقلة، تكون 
قادرة على تنظيم القطاع ومراقبته ومدى وفاء املفوض لهم بااللتزامات 
القانونية لدفاتر التحمالت، كما وقع في مجموعة من القطاعات التي 
تم تحريرها كاين فاعل خاص، وكاين هيئة تنظم عندها سلطة يعني 
ديال التنظيم يعني سلطة مستقلة وهي تستطيع فعال أن تراعي املصلحة 
ديال  املصالح  ال  أو  التجارية  السلطة  بين  ما  التوازن  وتقيم  العامة 
الشركات الخاصة ومصالح املواطنين أو ال املفوض السلطة املفوضة 

واالستمرارية بطبيعة الحال ديال املرفق العام.

مدى  هو  الصدد  هذا  في  نثيرها  أن  يمكن  التي  األمور  من  أيضا 
القدرة ديال هاذ الشركات الخاصة على االلتزام بنحن نعتقد على أن 
الشركات ما جاتش فقط باش تعمل التدبير اليومي لهاذ املرفق، وإنما 
كانت مشروطة بتحسين الجدوة ديال الخدمات وبإنجاز استثمارات، 
ما يمكن مالحظته في هذا الصدد أن االستثمارات التي ذكرها السيد 
رئيس الحكومة هي في الغالب تتاح إما من خالل السيولة الناتجة عن 
أداء الفواتير من طرف املستهلك وال املواطن أو عن طريق االقتراض من 
األبناك املغربية، نحن نتساءل حول القيمة املضافة الحقيقية لهذه 

الشركات ومدى قدرتها على استثمار رأسمال حقيقي...

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا انتهى الوقت السيد النائب شكرا، الكلمة للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

حقيقة هاذ املوضوع طرحناه قبل سنة من اآلن، وفي طرحنا لهذا 
يكتسيها،  التي  الكبيرة  واألهمية  الكبيرة  املخاطر  ندرك  كنا  املوضوع 
اسمحوا لي أن أؤكد أننا نناقش قضية تندرج في سياق بنية تدبير شؤون 
الحكم في البالد، هذه التفاصيل في الحياة اليومية هي مهمة بالنسبة 
للمواطنين، حينما نسمح لشركات أجنبية في الدخول في هذه البنية، 
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يجب أن نعترف بأننا نضع مفاصل املجتمع برمته في واحد املجال اللي 
هو مفتوح غير مضبوط، السيد رئيس الحكومة، كثير من املدن تغلي لهاذ 
السبب، واسمحوا لي نقول لكم بأن بعض الفواتير تجاوزت الرواتب التي 
يحصل عليها املواطن، واألجور اللي كيحصل عليها، كنعتقدو أننا اآلن 
في حاجة ماسة وأكثر من أي وقت م�ضى إلى إنجاز واحد التقييم شامل 
ودقيق ملدى فعالية هاذ املنهجية ومردوديتها، وهنا اسمحوا لينا نطرحو 
السؤال السيد رئيس الحكومة، هل أنجزتم هذا التقييم؟ هل تتوفرون 
على هذا التقييم؟ يجب أن نعترف بأن الفشل الزم هذه املنهجية منذ 

البداية:

أوال: التدبير املفوض مثل، ويجب أن نعترف بهذا األمر ثقبا كبيرا في 
هدر العملة الصعبة، هاذي شركات تحصل على مداخيل وتحولها إلى 
حساباتها البنكية في الخارج، وبالتالي هذا واحد اإلشكال اللي هو حقيقي 
اللي كنا كنتمناو أننا نداركوه، ثم هاذ الشركات األجنبية بالخصوص حنا 
كنركزو على الشركات األجنبية وكنوهو بالتدبير فيما يتعلق بالجماعات 
املحلية، ألنه املوظفين وألنه املنتخبين يبذلون واحد الجهد كبير على 
هذا املستوى واسمح لي نقولك أنهم حققوا نجاحات أكثر من هاذ الخبرة 

األجنبية والشركات األجنبية وهاذ املشاكل الكبرى.

السيد رئيس الحكومة، اسمح لي نقول لكم أن كالمكم بأن املهمة 
صعبة لن يكون مستساغا، ألنه لو كانت املهمة سهلة لقام بها غيركم 
من قبلكم، اآلن أنتم معززين بصالحيات دستورية بمراجع دستورية 
مهمة، ومطالبين بالتدخل ألوال لإلنصاف، ثانيا للتفهم، وألنه هناك 
ظلم، نعم، لعن هللا موقد الفتنة وشروط الفتنة موجودة، ولكن يجب 
أن نتفهم خروج الناس إلى الشارع لالحتجاج، ألنه الشركات األجنبية 
تمثل  األمر  بهذا  نعترف  ونحن  لكانت حكومة  وهذا  لجيوبها،  وصلت 
اإلدارة الشعبية، تمثل الجماهير يجب أن تتدخل حاال لحماية املواطن 
الشركات  من  يعانون  الفقراء  املغربي،  املستهلك  ولحماية  املغربي، 
االجنبية من االستعمار، من شكل االستعمار الجديد ومسؤوليتنا حنا 
كنواب، كحكومة نحميو املواطن ديالنا من هذه الظاهرة اللي هي خطيرة 

جدا وكتهدد مستقبل البالد.

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

جميع  اتخذت  الحكومة  أن  تطمينات  سمعنا  املنبر  هذا  من 
اإلجراءات، وأنها تحيطت تجنبا لوقوع ما ال يحمد عقباه، وقع ما ال 
يحمد عقباه مع كامل األسف، وخرجت الجماهير تحتج في الشارع، ألنه 
التدابير الحكومية إما أنها ما وقعتش، إما أنه كان الهدف التنويم، مع 
كامل األسف الجماهير خرجت للشارع تحتج، والحكومة شئتم أم أبيتم 
مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث ومطالبة بحماية املواطن اللي 
عبر على اإلرادة ديالو في االنتخابات األخيرة بالشكل الل يبغى يعبر بها، 
وكنتمنى أن التعبير ديال املواطنين في االنتخابات االخيرة يكون لكم سند 

في مواجهة هذا االستعمار الجديد، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخحدلدي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدلتخلةوزي2لت،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،

ديال  عدد  على  الضوء  أثار  الحكومة  رئيس  السيد  جواب  فعال 
النقط، التدبير املفوض هو اختيار ولو أن االختيار كان في مدينة الدار 
البيضاء سنة 1997 وكان قبل خروج القانون اللي كان قانون منظم 
اللي هو سنة 2006، واللي في العقدة املبرمة آنذاك كان فيها عدد من 
االختالالت، بحكم أننا في تجربة أولى وبحكم أن الشركات الكبرى اللي 
عندها واحد اإلمكانيات كبيرة جدا تمكنت أنها تدير عقدة اللي فيها عدد 
ديال الغموض في هذا املجال، ولكن مع كل هذا الحال يجب أن نتذكر 
التي كانت  العمومية  الشركات  الذي كانت عليه  املا�ضي  ونتكلم على 
تتكلف بهذه األمور فكانت في شبه إفالس، كان واجبا ولزاما أن املدبرين 

املتدخلين في هذا القطاعات أن تم�ضي إلى التدبير املفوض.

التدبير املفوض هو فعال النقطة اللي يمكن منها تخلي أن عدد الشركات 
األجنبية خذات واحد القطاع كبير جدا اللي كتسيرو بإمكانياتها الكبيرة 
جدا وبتجربتها الكبيرة جدا، هناك عدة مالحظات، فعال صحيح أن ما 
وقع من احتجاجات في مدن طنجة والشمال كان لها دافع أن يكون هذا 
اللقاء وهذا النقاش، وفعال كذلك أن هذا جانب من الجوانب اللي يمكن 
نجاوبو عليه ويمكن نقولو أن املواطنون عندما تضرروا خرجوا سلميا 
إلى الشوارع، وأظن أن هذه تحية للناس اللي خرجوا صادقين في هذه 
االحتجاجات، وفعال كانت اللقاء ديالكم بتعليمات ملكية من صاحب 
الجاللة مع السيد وزير الداخلية اللي ريحتوه ودرتو فيه عدة قرارات. 
وأشير السيد رئيس الحكومة، أن هذه الحالة كادت أن تكون في مدينة 
الدار البيضاء في 2006، لم تكن بهذه الحدة، ولكن في 2006 كانت هذه 
العملية وخرجت شبه قرارات في هذا املجال لعملية تحسين هذا األداء، 
منها على الخصوص هو عدم احترام الدوريات ديال العدادات اللي كانت 
هي كتضاعف على الساكنة بشكل أسا�ضي جدا وبشكل كبير جدا واللي 
كانت كتجي في هاذ العام في الفواتير، حنا في هاذ العملية في 2006 كان 
هناك نفس التدابير أنه تخليص الناس من العملية ديال بعد الجشع 

ديال الشركة في تحكمها في هذا املجال.

مثال السيد رئيس الحكومة، فالعملية ديال الشركة كانت خذات 
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عقد، دارت العقدة مع مدينة الدار البيضاء وكان ليها أساليب أخرى 
في التعامل مع املواطنين، فالصندوق، صندوق األشغال هذا الصندوق 
أثرتم فيه مالحظة كبيرة السيد رئيس الحكومة، وهذا هو االنتباه هذه 
هي األمور الخطيرة اللي تتهدد، اللي تتهدد، تتهدد هاذ الساكنة، الشركة 
بذاتها بمسؤوليها كبراء، بتقنييها اللي هما في مستوى كبير جدا، ال يمكن 
أن نظامي بموارد بشرية عادية جدا، هناك املجال ديال املجلس األعلى 
للحسابات، وهذه أثارت عدد ديال املالحظات وأظن أن هذه العملية 
وكانت من املمكن أن تكون لها ما لها من سلبيات، مثال في مدينة الدار 
ديال  صندوق  الحكومة،  رئيس  السيد  صندوق  صندوق،  البيضاء 
األشغال، قدره 87 مليار، 87 مليار سنتيم م�ضي من األمر السهل، وهاذ 
87 مليار يجب، 87 مليار كانت لها ما لها من عمليات ديال التفويت 
وديال الصفقات، القانون ديال 97 خلى الصالحية لهذه الشركة أنها 
تدير الصفقات داخل هذه العقد. فعال العقدة ل 30 سنة، ما يمكنش 
أساسية جدا  العقود  ديال  املراجعة  تجددها.  باش  فيها  تدخل  أنك 
السيد رئيس الحكومة، أننا في الدار البيضاء ياهلل درناه ثالث مرات، ودبا 
8 سنين وما وجدناش ليها العملية ديالها باش توجد، وخاصها توجد اآلن 
للتدارك، ألن الوسيلة الوحيدة ديالنا في هذه العملية هو الدخول لهذه 
املراجعة اللي هي عند املنتخب، وعلى املتدخلين أنهم يدخلوا فيها بشكل 

سلس وبشكل جيد.

املوارد البشرية، املوارد البشرية عندما تتعاقدون مع جيش ديال 
األطر هما وديال دولة أو ديال أطر املشتركة تنظن أنها شركة عمالقة 
la marge ديال التفويت ديال املناقشة بشكل كبير جدا، بينما احنا ما 
كاينش مراقبة بشكل أسا�ضي جدا، وحاجة أخرى نقطة أخرى مهمة 
جدا، مثال السيد رئيس الحكومة نعطيك مثال أن في الدار البيضاء 14 
مليار سنتيم كنخلصوها في eclairage public وما عمر �ضي سنة مراقبة 
�ضي واحد راقب هاذ العدادات إال الشركة ديال شركة ليديك، هي اللي 
تتجيب كل �ضي، هي اللي تتدير كل �ضي، 27 مليار ما بين الضوء واملاء، إذن 
هذه املبالغ أساسية جدا يجب أن نحركها في اتجاه أن تكون الحكامة في 
هذا املجال، وتنظن الخالص من هاذ ال�ضي السيد رئيس الحكومة هو 
أن نتجه إلى شركة للتنمية املحلية، هو املخرج األسا�ضي، فهنا كتجربة 
في مدينة سال في إطار التنمية، شركة التنمية املحلية في سال، كاين 
فيها اإلنارة العمومية، وهذه تجربة رائدة حتى تتمكن املجلس الجماعي 
وجل املتدخلين في مراقبة استثمار هذا الصندوق، كيف يعقل هذا 
الصندوق ناخذوه بطريقة مستقلة، تشدو الشركة أنها تدير صفقات 
معينة، صفقات على حساب املجالس ديالها رغم أن عندنا قانون ديال 
الصفقات على مستوى عالي، وهذا إنجاز ديال الحكومة اللي يمكن أنها 
فيه نوع ديال الشفافية، ويعني أنها خاصها ترضخ لهاذ الجانب في إطار 
العقد، وهي غالبا هاذ املراجعة ديال العقود تتهرب منها، تتهرب منها 
الشركات على الخصوص ألن عدد ديال االمتيازات اللي خاذتها هذه من 
97 يجب أن ال تفقدها في هذه املرة، يجب أن ال تفقدها وتتبقى تتجر 

وتتجر وتخلي أنها تتمدد ملدة، وهذه عملية البد أن نشير إليها.

نقطة أخرى وهي أساسية، واحنا في إطار األغلبية قررنا أن نديرو 

وكالة مستقلة للتقنين، يعهد إلى الجماعات والجهات حتى تكون املراقبة 

ويسهل املراقبة لهذا القطاع املهم جدا ونعرف امليزات ديالو. كذلك هاذ 

العدادات، هذه السيد رئيس الحكومة ربما حتى في البوادي، البوادي 
راه هناك إهمال أنه تيراقبوا العدادات وربما تخلق مشاكل حتى في 

البوادي ألن خاصهم العدادات يتقراو في وقتهم حتى ال يكون الغالء. 

الخالصة، مراجعة العقود البد، فك االستغالل عن االستثمار، خاص 

البد االستثمار يم�ضي لشركات التنمية البشرية؛ مراقبة العداد...

لةسيدخلة2ئيسخ:

األصالة  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 

واملعاصرة، دقيقة و15.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسةدةخلةوزرلءخولةسيدلتخلةوزي2لت،

لةسالمخعليكم،

هذا موضوع التدبير املفوض فيه مجموعة من التقاطعات الحكومة 

هي  األخير  في  ولكنها  املسؤولية  تتحمل  اإلدارات  املسؤولية  تتحمل 

لتقديم خدمات للمواطن من مسؤولية الحكومة وكذلك من التزامات 
الدولة، سبق ألحد أعضاء السيد النائب أحد أعضاء األغلبية حول 
الفكرة، الحل إيجاده في إطار مقتضيات الفصل 159 من الدستور 

خلق مؤسسة ما يسمى بسلطة إدارية مستقلة تقوم بضبط الحكامة 

والتسيير ومراقبة هذه املؤسسات، مستقلة عن الحكومة، مستقلة على 

جميع األجهزة وتكون في شكل املجلس االقتصادي واالجتماعي في شكل 

ذيك املؤسسات املنصوص عليها في الدستور، وبذلك ال يمكن تسييس 

بعد ذلك اليوم تسييس هذا املوضوع، وال تشير باتهامات ألنها تراقب 

تحاسب تتبع، تبعو البرامج ثم كذلك توفر ظروف لتكون الحكومة لها 

تصور، وطبعا الفصل 159 من الدستور يعطيكم هذا الحق، حتى احنا 

كنا نشتغل في هذا املوضوع وسنقدم في األسبوع املقبل في إطار الفصل 

84 من الدستور، سنتقدم باقتراح في هذا املوضوع، نتمنى من األغلبية 

أن تساند هذا املوضوع.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي.
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لةمةئبخلةسيدخنحمدخلالع2جخرئيسخلة 2يقخلاح2كي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شك2لخلةسيدخلة2ئيس

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسةدةخولةسيدلتخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

نحن موضوع واقع التدبير املفوض للمرافق العامة موضوع ليس 
موضوع يشعل بال الفاعل السيا�ضي أم بال الفاعل االقتصادي أو املالي، 
ولكن موضوع يشغل الرأي العام الوطني، خصوصا في هذه املرحلة، 
وبالتالي نتساءل في الفريق الحركي انطالقا من مجموعة من التساؤالت، 
هل اإلشكالية مرتبطة بالنصوص القانونية أم اإلشكالية مرتبطة في 
السياسة املتبعة في تدبير املرافق العمومية ؟ نحن أمام أساليب متعددة 
في تدبير املرافق العامة، املغرب شهد تطورا في تدبير املرافق العامة من 
تدبير عن طريق الوكالة إلى تدبير عن طريق االمتياز إلى تدبير مفوض إلى 
تدبير مرتبط باملرافق املستقلة، ولكن نشهد أحيانا أن هناك إشكاليات 
مرتبطة بالنصوص القانونية ومرتبطة بالسياسات العمومية في تنفيذ 
نظام  عرف  املغرب  املفوض،  بالتدبير  املرتبطة  القانونية  النصوص 
التدبير املفوض مع بداية التسعينات من القرن املا�ضي في إطار سياسة 
معينة، كان هناك إشكالية التقويم الهيكلي، كان هناك تراجع الدولة 
عن التدخل في املجاالت االقتصادية واالجتماعية، جاء قانون التدبير 
املفوض في 2006، هناك تقييم لهذا القانون يتبين أن هناك إشكاليات 
قانونية وإشكاليات مرتبطة بتطبيق مقتضيات هذا القانون، إذن نحن 
نعتبر على أن قانون التدبير املفوض جاء بالدرجة األولى لترشيد النفقات 
األموال  عقلنة  تتطلب  التي  العمومية  النفقات  ترشيد  العمومية، 
العامة، التدبير املفوض حين جاء قانون التدبير املفوض في 2006، جاء 
لغايات متعددة أهمها الحكامة، عقلنة تدبير املرافق  بالدرجة األولى 
العمومية، الشفافية، املساواة إلى غير ذلك، ولكن نالحظ أن الغاية من 
هذا القانون لم تصل إلى املبتغى خصوصا فيما يتعلق بالحكامة التدبير 
الجيد إلى غير ذلك، خصوصا في تقديم الخدمات مع تطبيق املقتضيات 
نتحدث عن  أن  يمكن  ألنه ال  العامة،  املرافق  بقواعد سير  املتعلقة 
املفوض دون  التدبير  العامة خصوصا أسلوب  املرافق  تدبير  أسلوب 
أن نستعين بالقواعد العامة واملبادئ العامة لتدبير املرافق العامة من 
أهمها، مبدأ املساواة، تقديم خدمات جيدة إلى غير ذلك من املبادئ 

املرتبطة بالتطور، خصوصا النظريات املرتبطة باملرافق العامة.

إذن نحن نعتبر في هذه املرحلة أن هناك تساؤالت جوهرية يجب 
أن نجيب عليها، إلى أي مدى يمكن تأمين القرار السيادي في االقتصاد 
واإلدارة في ظل تدبير الشركات األجنبية للمرافق العمومية؟ هذا سؤال 
جوهري، كذلك كيف قامت هذه الشركات بتدبير هذه املرافق؟ وكيف 

قامت بااللتزام امللقاة على عاتقها خصوصا االلتزامات املرتبطة بتدعيم 
املكتسبات  هي  ما  كذلك  تكنولوجياتها؟  وعصرنة  التحتية  البنيات 
املحققة من التدبير املفوض؟ ما هي املكتسبات سواء على املستوى 
لهذا  تقييم  هناك  يكون  أن  البد  االجتماعي  أو  املالي  أو  االقتصادي 
اإلشكال، كذلك البد من تقييم موضوعي عقالني واقعي لتجربة التدبير 

املفوض في املغرب.

التدبير املفوض يجب مقاربتها  نعتقد في الفريق الحركي أن واقع 
انطالقا من دستور 2011 ومن أهم املكتسبات أقولها، أهم املكتسبات 
الواردة في دستور 2011 تتعلق بالدرجة األولى بهيئات الحكامة، تتعلق 
تتعلق  بمكتسبات  جاء   2011 دستور  العمومية،  املرافق  بميثاق 
بمقتضيات تتحدث عن ميثاق املرافق العامة، يجب أن نسرع في إخراج 
ميثاق املرافق العامة الذي يجب أن يحتوي األساليب املرتبطة بالتدبير 

املفوض.

سأنتقل إلى ربما بعض اإلشكاليات املرتبطة بتدبير املرافق العامة 
خصوصا أن هناك التزامات ملقاة على السلطة التي تفوض للشركات 
األجنبية، هل تقوم باملهام امللقاة على عاتقها خصوصا في املجال ديال 
املراقبة في مجال التوجيه إلى غير؟ ذلك سنالحظ أن تقرير املجلس 
األعلى للحسابات خلص إلى مجموعة من الخالصات تشير إلى إشكالية 
املراقبة إشكالية املراقبة، إشكالية التوجيه من طرف السلطة الوصية 
على هذا القطاع، من طرف السلطة املفوضة، وليس املفوض لها، إذن 
هذا نقط، ولكن نحن نظرا لإلكراه الزمني لنا مجموعة من االقتراحات 
السيد رئيس الحكومة، إعادة النظر في مقتضيات قانون التدبير املفوض 
بناء على قانون ميثاق املرافق العامة، كذلك يجب ضرورة إدماج املجتمع 
املدني في التنمية املحلية من خالل هذه هناك تطبيقات على مستوى 
فرنسا، املجتمع املدني من خالل تواجده يراقب مدى التزام ببنود التدبير 
املفوض، كذلك على السلطة أال تتخلى على الصالحيات ديالها في مجال 
التوجيه، كذلك ضرورة إحياء عمل اللجنة الوزارية للتدبير املفوض 
التي كانت في سنة 1998 كانت هناك لجنة وزارية للتدبير املفوض يجب 
إحياؤها من جديد، كذلك البد من إعادة النظر في خصوصا في تفعيل 
غير  إلى  الجهات  الترابية سواء  الجماعات  من مسؤولية  كذلك  هذا 
ذلك لها مهام في مجال االختصاص الذاتي والتشاركي واالختصاصات 
املوكولة أن تقوم باملهام املنوطة بها خصوصا في تدبير املرافق العامة 
ألن هي كذلك مسؤولة، الجماعات الترابية مسؤولة سواء في القانون 
ديال 2008 أو حاليا في القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات املحلية، 
الجماعات الترابية هي مسؤولة على املراقبة والتوجيه فيما يتعلق بهذه 

الخدمات، إذن كذلك ال بد.

لةسيدخلة2ئيس:

االشتراكي،  للفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  الرئيس،  السيد  شكرا 
الصوت للفريق االشتراكي.
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لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لن يحمي هذه الشريحة من املجتمع ألن هذه مسؤولية حكومية 
حتى ال تكون فريسة ولقمة صائغة لهذه الشركات املتوحشة، السيد 
رئيس الحكومة، أوال عدم تفعيل تقرير املجلس األعلى للحسابات هادي 
النقطة األولى، النقطة الثانية عن اتفاقية تدبير املفوض ال تكون سارية 
املفعول إال بعد املصادقة عليها من طرف الدوائر الحكومية، السيد 
من  عدد  كتعرفو  اللي  اإلحتقان  مشكل  إلى  إضافة  الحكومة  رئيس 
املدن هذا ناتج أوال عن الزيادة في بعض األشطر وبالخصوص األشطر 
يخص  فيما  أنه  على  الحكومة  رئيس  السيد  باإلضافة  اإلجتماعية، 
النقل الحضري ومرافق النظافة، حيث أن بعض املدن تعرف تعثرات 
بين الفينة واألخرى جراء االصطدامات املتكررة بين الباترونا والعمال 
أو عدم احترام دفتر التحمالت، هاذي واحد املجموعة ديال املشاكل 
السيد رئيس الحكومة، نحن في الفريق اإلشتراكي ال ننبهكم، بل نلتمس 
رافعا  باعتباره  القصوى  األولويات  من  اإلجتماعي  السلم  أخذ  منكم 

للتنمية واملساهم األول في اإلقتصاد الوطني.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخحمتي:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

سعيد أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في هاذ 
الجلسة التي نخصص جزء منها ملوضوع واقع التدبير العمومي، وقد 
ارتأينا في فرق واملجموعات األغلبية طرح هذا املوضوع معكم السيد 
تجربة  لتقييم  بوقفة جماعية  القيام  أجل  من  مع  الحكومة،  رئيس 
التدبير املفوض في أفق الخروج بخالصات وتوصيات نتمنى صادقين أن 
تكون في مستوى انتظارات وتطلعات شعبنا في مجال دمقرطة الولوج 

الدائم واملستمر إلى الخدمة العمومية الجيدة.

بطبيعة الحال موقفنا يفرض علينا التشبث بقطاع عمومي قوي 
وهذا موقفنا املبدئي، إال أن ذلك ال ينفي قبولنا بالتدبير املفوض كآلية 
من آليات التدبير بعض املرافق العامة مادامت ملكيتها لن تخرج عن 
ملكية الدولة، ال سيما في بعض القطاعات الحساسة التي يصعب فعال 
التخلي عنها للخواص، وإن كانت مشاركتهم مقبولة في تدبيرها كالقطاع 

البنكي مثال.

ما يهمنا في نهاية املطاف هو ضمان استمرارية املبادئ التي يقوم 
عليها هاذ املرفق العام واملساواة في الولوج إليه والحفاظ على مصالح 
املواطنين واملواطنات، وهو ما يستلزم صياغة دفاتر التحمالت دقيقة 
ونموذجية، تأخذ بعين اإلعتبار حجم اإلستثمارات الواجب ضخها في 
وجودتها  خدماتها  على  املطبقة  والتعريفات  تدبيرها  املفوض  املرافق 
والحيلولة دون تحولها إلى وسيلة لنهب جيوب املواطنين واملواطنات، 
تتصرف  وجعلها  الترابية  والجماعات  الدولة  مؤسسة  البتزاز  وسبيل 

كتابع وليس كفاعل مساعد للنهوض بالخدمات العمومية.

وما دمنا هنا بصدد الحديث عن الجماعات، فالبد من التأكيد على 
كونها الحقل األضعف في العالقات مع شركات التدبير املفوض، مما 
يتطلب دعم قدراتها التفاوضية مع شركات القطاع الخاص، والنهوض 
بمهامها في مجال املراقبة والتتبع، وهما الجانبان اللذان يعاني فيهما هذه 
الجماعات من فقر كبير، مما يقت�ضي دعمها في مجال املوارد البشرية 
املؤهلة بأن تقوم بمهام التفاوض والتقييم، ناهيك عن ظهور مجموعة 
من املمارسات السيئة التي ترافق عمل بعض شركات التدبير املفوض، 
ومنها أساسا التحايل على القانون والتلكؤ في تنفيذ دفاتر التحمالت 
وظهور بعض تجليات الرشوة، ولتجاوز هذه املظاهر ال بد من العمل 

على ما يلي:

أوال: دعم الجماعات الترابية في عالقاتها مع شركات التدبير املفوض 
ووزارة الداخلية هنا ملزمة بأن تقوم بأدوارها كاملة في مواكبة هذه 
الجماعات ومساعدتها على الشروط التفاوضية للتعاقد وبلورتها وأن 
تكون حاضرة إلى جانبها في عملية التقييم في ظل عدم تكافؤ موازين 
القوى بين الجماعات املعنية والشركات املدبرة للمرافق العمومية، وهو 

ما يتطلب مهنية كبيرة وتقنية عالية.

ثانيا: توفير الكفاءات البشرية الالزمة للجماعات الترابية القادرة 
واكتشاف  واإلفتحاص  واملراقبة  والتتبع  بأدوارها  القيام  على  فعال 

مواطن االختالل والتنبيه إليها كلما اقت�ضى األمر ذلك.

ثالثا: املجتمع املدني مدعو كذلك ألن يلعب دورا في مجال التتبع 
واملواكبة وهو ما يقت�ضي تشجيعه ودعمه من أجل اليقظة والتصدي 
يتعلق  ما  كل  وكذا  واالستمرارية،  بالجودة  املتعلقة  االختالالت  لكل 

بالتعريفة وما قد يترتب عنها من إشكاالت.

وممنهجة  عامة  افتحاص  بعمليات  منتظمة  بصفة  القيام  رابعا: 
ملختلف العقود املبرمة بين الجماعات الترابية والشركات املفوض لها 
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تأدية الخدمة العمومية لضمان قانونية إنجاز وتنفيذ املهام املوكولة لها 
واحترام دفاتر التحمالت والجودة املطلوبة وتكلفة الخدمات، وولوجية 
الفئات املعوزة للخدمات العمومية وإعادة إنتاج الشروط التفاوضية 

لتحقيق النجاعة في التدبير.

خامسا: إعمال قواعد املنافسة في طلب عروض تدبير الخدمات 
العمومية، وفتح املجال أمام مؤسسات وطنية ودولية على حد سواء، 
قادرة فعال على تجويد الخدمات العمومية وضمان الشفافية املطلوبة، 
اعتبارا لطبيعة املرفق العمومي املتسم بالديمومة واالستمرارية والجودة 

وتكافؤ الفرص واملساواة في الولوج لخدمة املرفق العمومي.

سادسا: الحد من حاالت الربط املسجل في كثير من األحيان بين 
املصالح الخاصة وتدبير الشأن العام، وهو ما الحظناه من خالل بعض 
املكلفة  الشركات  بعض  ومسؤولي  املنتخبين  بعض  بين  التواطؤات 
بالتدبير املفوض، وهو ما يفرض على الدولة أن تقوم بدورها في املراقبة 

وترتيب الجزاءات على املخالفين للحد من هذه املظاهر السيئة.

على العموم فإن ما نتطلع إليه هو أن نجعل من التدبير املفوض آلية 
من آليات النهوض بالخدمات املقدمة ملواطنينا ومواطناتنا وتجويدها في 
مجاالت مختلفة كتوزيع املاء والكهرباء والتطهير والنقل، ونتطلع إلى أن 
يمتد إعمال هذه اآللية التي أبانت فعال عن مهنيتها وأهميتها بالرغم من 
النقائص واالختالالت املسجلة على هذا املستوى إلى مجاالت حياتية 
أخرى، شريطة عدم التعسف في تدخالتها والعمل بمنطق رابح رابح، 

والسالم عليكم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السد النائب املحترم، الكلمة لفريق االتحاد الدستوري.

لةمةئبخلةسيدخنوةودخب2كةيو:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لةسيدتةنخلةوزي2تةن،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

في الحقيقة التدبير املفوض ما�ضي واحد العملية اللي هي عيب، 
ولكن واحد العملية اللي جديدة، ألن في املغرب الحمد هلل كسب منها 
واحد التجربة اللي بدات عندنا منذ 97، إال أن اإلشكال اللي كاين ألن 
هاذ من النتائج ديال العوملة، ولكن اإلشكال اللي عندنا هو أن في هاذ 
امليدان اللي كنهضرو عليه ديال املاء وديال الضوء وديال النقل عندنا 
فيها مشاكل، ولكن بالنسبة مثال لالتصاالت نجحنا فيها ملاذا؟ ألن درنا 
واحد الوكالة ديال التقييم اللي ديال التوازن اللي تتبع اللي كانت تتدير 

واحد التوازن وكتتبع االختالالت وبالتالي عندنا واحد النتيجة إيجابية 
معها، نفس ال�ضيء بالنسبة لنا إيال بغينا نجحوا في هاذ ال�ضي أظن أن 
الزم بركا ما نخليو هاذ الناس يديرو ما بغاو بوحدهم، خاصنا وكالة 
ترابية اللي تقوم بالتتبع وبالتوازن واملراقبة ديال هاذ الناس، ألن هاذو 
شركات دولية باألخص، ألن تنهضرو على املدن الكبيرة، اللي عندها 
مشاكل، قرينا في بعض الصحف أن عندها مشاكل مع بعض الدول 
بحال ديال أمانديس تيقولو عندها مشاكل مع األرجنتين ومع األملان، 
يقال وهللا أعلم، ولكن كيفما كان الحال احنا خاصنا اآلليات ديال 
املراقبة، عندنا مشكل في تدبير التدبير املفوض، احنا عندنا إشكال 
خاصنا  التحمالت،  دفاتر  نراجعو  خاصنا  املفوض،  التدبير  تدبير  في 
دراسات، خاصنا املراقبة، املراقبة راه ما كايناش؛ وخاصنا ثاني، آن 
اآلوان نديرو حتى التكوين ديال األطر في التدبير املفوض ألن احنا غاديين 
في هاذ العملية ما يمكنش نرجعو للوراء، كاين مدن صغيرة ومتوسطة 
اللي يمكن نعطيوها للمقاوالت ديالنا الصغرى واملتوسطة، ملاذا نبقاو 
الصعبة؟ كيما قالو اإلخوان،  العملة  لينا  نتسناو ديما األجنبي يدي 
يعني أن األطر ديالنا واإلمكانات ديالنا أصبحت أنها بإمكانها أننا نسيرو 
بعض املدن، وملاذا ال؟ يعني أن تتبقى واحد اإلشكال، اإلشكال في تدبير 
التدبير املفوض، تركنا هاذ الناس في مواجهة مع شركات مثل أمانديس؛ 
ثالثا، انعدام مؤسسات تقوم بدور التوازن املطلوب، ال نتوفر على هيئة 
لحماية املستهلك بشكل مؤسساتي لضمان النجاعة في تدخالتها، حتى 
مجلس املنافسة الذي كان بمقدوره القيام بدراسة للخدمات املقدمة 
على ضوء الجودة والتكلفة ظل بعيدا عن هذا اإلشكاليات، فكان من 

الطبيعي باش يوقعوا هاذ املشاكل اللي وقعت، السيد الرئيس.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للمجموعة النيابية 
لتحالف الوسط.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخلملي4ي:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت4نون،

إن أسلوب التدبير املفوض قد ظهر من أجل معالجة مجموعة من 
االختالالت طبعت تدبير املرافق الحيوية، فقد تحول بدوره إلى سبب 
مباشر ورئي�ضي لتعميق الفشل واألزمة، حيث تحول إلى أداة لتحقيق 
الربح في غياب آليات التتبع واملراقبة وأصبح املواطن عرضة لالستغالل 
تحت رحمة الشركات دون حسب أو رقيب، وبالتالي أصبحت الفو�ضى 
تعم خدمات هذه املرافق من ماء وكهرباء وتنظيف وتدبير املطارح والنقل 
الحضري إلى غير ذلك، كما تتميز بمستوى رداءتها وعشوائية الكثير منها 
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وأيضا هشاشة بنيتها التحتية، ورغم رداءة الخدمات املقدمة إال أن 
األسعار قفزت بشكل صاروخي إلى مستويات خيالية، وهنا إشارة إلى 
االحتقان االجتماعي الذي عرفته مدينة طنجة في اآلونة األخيرة، وكذا 
غيرها من املدن جراء ارتفاع أسعار استهالك املاء والكهرباء، إذ أصبح 
املواطن يشعر أنه في موقع الزبون الخاضع ملنطق العرض والطلب، 
والربح والخسارة دون حماية من الدولة التي ترعى تدبير القطاع العام، 
وهذا الشعور يؤثر بالطبع على مفهوم املواطنة باعتبار أن الدولة قد 

أخذت بواجباتها اتجاه مواطنيها.

والحصيلة في النهاية هي تحقيق الشركات املفوض لها تدبير املرافق 
أرباحا خيالية بحكم إشرافها على مرافق حيوية ال يمكن للمواطنين 
االستغناء عنها، وكل ذلك على حساب جودة الخدمات في ظل ارتفاع 
فاحش لألسعار، وأيضا على حساب العمال والعامالت الذين يخضعون 
الستغالل أكبر مقابل أجور متدنية، رغم أن القانون رقم 05.54 املتعلق 
بالتدبير املفوض ساهم بشكل واضح في تحديد املبادئ العامة للتدبير 
املفوض والقواعد الضامنة لحقوق أطرافه ال سيما ما يتعلق باملنافسة 

والتوازن.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا على املساهمة، الكلمة 
للسيد رئيس الحكومة املحترم للتعقيب.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لن،خرئيسخلاحكونل:

بسمخهللاخلة2حمنخلة2حيم.

شكرا لإلخوان النواب الذين عقبوا، أريد أن أؤكد أن هذا واحد 
املوضوع حرج، وما خرجنا من هاذ املرحلة اللي كانت فيها احتجاجات 
باش  يتعاون  الجميع  إال مؤخرا، وخاص  مدينة طنجة  على مستوى 
أن  مواطنينا  ننصف  أن  اإلنصاف،  ديال  االتجاه  في  تم�ضي  األمور 
ننصف الشركات التي تعاقدنا معها، أن نحافظ على جو األمن والسلم 
املوجود في املجتمع، أن نعزز ألنه هاذ ال�ضي ما�ضي مجال ديال اللعب، 
ديال  القضية  طنجة،  ديال  القضية  بهاذ  غنبدا  لي  غتسمحو  ولهذا 
طنجة اإلخوان الكرام، هذه واحد القضية اللي صادفت مباشرة نهاية 
انتخابات 4 شتنبر ، الناس خرجو كيحتجو، حتى واحد ما استنكر عليهم 
عالش كيحتجو، بالعكس، اإلنسان إيال تضر وما لقاش اللي يسمع 
له، خاصه يخرج وخرجوا بطريقة منظمة، وخرجوا بطريقة حضارية، 
وخرجوا بطريقة سلمية، ما عندي ما نقول، مجرد ما خرجوا الناس 
مشات لجنة بالرئاسة ديال الناس ديالنا في وزارة الداخلية يوم األحد، 
ياك ال�ضي الشرقي؟ السبت أو األحد؟ يوم األحد من بعد ما عيطوا علي 
وتشاوروا معايا مشات ودرست امللف، شنو لقينا؟ لقينا فعال اختالالت 
وقعات، اختالالت اللي الشركة ما وفاتش فيها بعض االلتزامات اللي 
لزمناها بها بحال اللي لزمنا الشركات كلهم اللي واخذين التدبير املفوض 

وال الوكاالت اللي كيسيرو املدن األخرى ما التزماتش بها بالشكل املطلوب، 
ما التزماتش بها بالشكل املطلوب، مشاوا الناس ديالنا ديال الداخلية 
وعملوا تقرير، ألنه راه ما�ضي هاذ القضية متروكة بين الجماعات كما 
يقال وبين الشركات حتى يقال أن ليس هنالك توازن، صحيح ليس هناك 
توازن، ألنه هاذ ال�ضي هذا بالنسبة للجماعات خاص الناس اللي كيرقبو 
يعزز هاذ اآللية هادي ديال املراقبة يجب أن تعزز، وخاص الناس اللي 
تكون عندهم واحد الرصيد في القدرة على املراقبة وخاص الناس اللي 
تكون الوضعية ديالهم املالية مريحة، باش ما يكونوش معرضين ل�ضي 
حاجة اللي ما�ضي إيجابية ومع ذلك الناس مشاو، وجاو، لقاو واحد 
العدد ديال األمور عملوا عليها مالحظات، ما نذكرهاش لكم كلها، ولكن 
غادي نذكر لكم وحدة أساسية، وهي أنه لقاو باللي املشكل كاين في ذاك 
العداد املشترك، كاين الدار اللي فيها 3 وال 4 وال 5 ديال العائالت، واللي 
كلها كتاخذ من نفس العداد، إذا ذاك الديور ذاك الساكنة ديال ذيك 
الدار اللي فيها 3 وال 4 وال 5 ما كتخلصش على حساب الشطر األول، 
واخا الناس ديالها مستضعفين، ما كتخلصش على حساب الشطر 
الثاني، ما كتخلصش حتى على حساب الشطر الثالث، غالبا كتخلص 
على حساب الشطر 4 والشطر 5 اللي هو ديال األسر امليسورة، أنكم 
خاصكم تعرفوا أنه املاء يعني 6 ديال املتر كوب األولين ديال األمتار 
املكعبة األولى كتحسب بحوالي 3 ديال الدراهم من بعد كتنتقل ل 6 
د الدراهم و�ضي حاجة ومن بعد كتنتقل ل 12 درهم، إيال تجاوزت 6 
األولين كدوز ل 6 دراهم من 3 دراهم وإيال تجاوزت اآلخرين كدوز ل 
12 الدرهم، إذا هادوك الناس تيوليو تيخلصو، حنايا شنو كنا قلنا 
لهم، قلنا لهم ملي عملنا هديك الزيادة اللي أوال وقبل كل �ضيء ما�ضي 
صحيح أنها يعني الناس اللي ما عندهم إمكانيات كلفناهم بها، ال، 4 
ديال املليون ونصف ديال املشتركين ما معنيينش بها اللي كيستهلكو قل 
من 100 كيلو واط في الكهرباء، وقل من 6 ديال األمتار املكعبة من املاء، 
إذا هادو كلهم ما معنيينش، ولكن هادو كيجبروا نفسوهم معنيين، قلنا 
فورا يديروا لهم العداد الفردي، بمعنى آخر كتجي للدار كتلقى عندهم 
عداد واحد كيعطي ل 5 وال 6 كيخصك دير لهم 5 ديال العدادات وال 
داك  باش  لزموهم  كانوا  الداخلية  ديال  والناس  العدادات،  ديال   6
كل عداد كان كيكلف 7000 وال 8000 وال 6000 درهم فلزموهم أنهم 
1000 درهم،  8000 درهم ل  7000 وال  التعرفة من  ينقصو هاديك 
وبعض الحاالت 800 درهم، ولزموهم باش يديروها لهم على عام، فما 
تبقاوش تصوروا بأنه الدولة نائمة وال تنتبه ملا يقع وال تقوم بواجبها، وإن 
كان كيوقع اختالالت بعض املرات أو كيوقع تهاون، منين كيوقع تهاون 
أو اختالل واملواطنين كيتكلموا، راه الدولة كتحرك وكتم�ضي قلنا لهم 
حيث �ضي بعض املرات ما تيكونش من املمكن تعمل العدادات الفردية، 
قلنا لهم إيال درتيو العداد املشترك خاص أوال وقبل كل �ضيء يكون 
العدد ديال العائالت معروف 3 و4 وال 5 ومنين تجيو تحسب لهم ما 
تسحبوش هداك الفاتورة كل واحد ديرو لو فاتورة، وحسبو لو الشطر 
االجتماعي بوحدو، والشطر اآلخر بوحدو، والشطر اآلخر بوحدو، بمعنى 
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أنه واخا االستهالك كيهم عداد واحد، ولكن غتخرج منو 5 الفواتير، ألنه 
في هاديك األسر ما كيديروش لحساب شكون اللي خذا أكثر من اآلخر، 
كاين واحد كيقسم ذاك ال�ضي على 3 وال على 4 على 5 وكنقولو كل واحد 
ديرو لو عداد، هذا كذلك وقع فيه تهاون، هذا صحيح، والناس ديالنا في 
الداخلية والناس اللي ياله جاو دوك اللي 4 شتنبر عاد وقعت االنتخابات 

15 يوم من بعد عاد تكون املكتب إلى آخره إلى آخره.

حنا ما بغيناش نسيسو هاذ ال�ضي ونقولو �ضي واحد مسؤول حنا ما 
بغيناش نهضرو على هاذ الهضرة، حنا املهم عندنا هو املواطن أال يظلم، 
هذا هو املهم عندنا، وكذلك حتى الشركة ال تظلم نحن ال نريد أن نظلم 
أحدا، قلنا لهم مشات املجموعة األولى، بقات االحتجاجات، كتقولو 
التنويم، هللا يهديكم، ردو البال راه الكلمات راه هي صعبة جدا، واش 
دابا املسؤولية ديال الحكومة هي تنوم املواطنين، هذا عيب، هذا عار، 
هادي حكومة خاصها املحاكمة، ما�ضي الحكامة، هذا أسيدي هذاك 
ال�ضي ما�ضي الحكومة، هذاك النهار جاللة امللك فيقني مع 6 صباحا 
باش يواخذ عليا أنه ربما ما عملناش الالزم، وجا عندي السيد وزير 
الداخلية وتحولت أنا وياه بطلب مني بتوجيه من جاللة امللك لطنجة، 
ومشينا وجلسنا مع املسؤولين كلهم، وقلنا ليهم كل �ضي املشاكل اللي 
كاينة نعالجوها، الشركة لزموها بأنها تعمل املراجعات، وذيك الساعة 
كانت الشركة راجعت حوالي 9000 فاتورة، قبل من هاذي أسبوع إيال 
كنذكر راجعت حوالي 20 ألف فاتورة، دبا املعلومات اللي عندي أنها 
أكثر من هاذ ال�ضي مرة أو مرتين، ما نعرفش واش 30 ألف فاتورة أو 
ال أكثر اللي راجعتو الشركة، وتكلمنا مع الناس ديال املسؤولين تمايا 
ال ديال الجماعة ال اللي في املعارضة، ال اإلعالم، ال كل �ضي، تنشرحو 
الحكومة  احتجو،  الناس خرجو  بخير  يجازيكم  ليهم هللا  تنقول  ليهم 
من  الثانية  واملرة  اللجنة،  خالل  من  األولى  املرة  تفاعلت،  سمعت، 
خالل وزير الداخلية ورئيس الحكومة شنو بقا ؟ خلينا نكونو واضحين، 
وجينا والتزمنا وبدينا املراجعة ألنه بطبيعة الحال ملي كتوقع اختالالت 
ما تيمكنش تراجعها في نهار وال في يومين وال في ثالث أيام، عملنا في 4 
في  عملنا  الشكايات،  كيستقبل  اللي  تمايا شخص  عملنا  املقاطعات 
هذاك  كنعالجو  بدينا  الشكايات،  كيستقبل  اللي  الشخص  الوكالة 
ال�ضي، قلنا لهم دبا هاذ االحتجاجات لم يبق لها موجب، لم يبق لها 

موجب، وحذرنا بطبيعة الحال احنا.

راه احنا في بالد اإلخوان خاصكم تعرفو أشنو هو ألنه احنايا دبا هنايا 
ساكنين تنعرفو طنجة وتنعرفو الناس إيال خرجو وعندنا تاريخ تنعرفو 
باللي سبق لهم خرجو على AMANDIS أكثر من مرة وكيخرجو وكيحتجو 
ال�ضي على  الصورة ديال ذاك  أمن وأمان، ولكن  في  وكيعاود يرجعو 
البالد في الخارج خاصكم تعرفوها، وعلى املستثمرين وعلى العالقات 
مع الشركات األجنبية اسمحوا لي ما تقولوش شركات استعمارية، أنا 
غنقول ليكم عالش، ألنه هاذ الشركات ما�ضي جات في عهد االستعمار 
جات في 97 بدات في عهد الحسن الثاني هللا يرحمو واش دخلت بزز منها 

؟ احنا اللي جبناها، شنو هو السبب باش جات ؟ السبب باش جات هو 
أن هاذ املرفق كان كيتدهور، كاين هاذ ال�ضي ال�ضي وزير الداخلية وال ما 
كاينش ؟ كان كيتدهور، هاذ املرفق اإلخوان تذكرون أو ال تذكرون أنا 
غنذكركم غير بحاجة وحدة، شحال كنا تنتظرو ملي كنمشيو نخلصو 
الضوء واملاء غير تعقلو غير على هاذي، كيفاش كانت الوكاالت ؟ كيفاش 
كانت واحد العدد ديال الخدمات؟ كنا في حاجة إلى جهة عندها األموال 
وعندها الخبرة ألنه كيفما كان الحال ما�ضي بحال الشركة اللي تتكون 
بحال اللي كانو قبل تيدبرو الوكاالت، بحال شركة اللي عندها إمكانيات 

دولية، ما�ضي بحال اإلخوان، هاذ الناس جاو بالخاطر ديالنا.

دوافع  كذلك  كاينة  وصريح،  واضح  معكم  ونكون  لكم  ونقول 
سياسية، خليونا نكونو واضحين، تكون األمور واضحة، طبعا راه احنا 
دولة تمر من ظروف صعيبة وشحال ديال اإلشكاليات في بعض األحيان 
راه كاين هاذ ال�ضي ما�ضي ما كاينش، واملواطنين تيتفهمو وخاص ملي 
املواطنين يتفهمو السياسيين ما�ضي يجيو يبداو يقولو الكلمات اللي فيها 
التأجيج، بل إنهم يجب أن يساعدوا املواطنين أن يسيروا في هذا االتجاه، 
وملي يحدث مشكل نحلوه، أرانا دبا قولو ليا، هاذ القضية ديال املشاكل 
بيننا وبين هاذ الشركات ملي تبغيوها تم�ضي ساهل، أنتما هما النواب 
البرملانيين، عطيونا واحد 5 املليار درهم ونقولو ل AMANDIS تم�ضي 
في حالتها من طنجة ومن تطوان c’est pas compliqué وديال الرباط 
وديال الدار البيضاء عطيونا 5 مليار ديال الدرهم نمشيو نسيفطهم آش 
خاسرين حنا 10 مليار درهم حنا حلينا املشكل، ولكن ال ألنه سمحوا لي 
منين غتجيو تديرو هاذ ال�ضي هذا، فكروا شكون اللي غادي يكون مقام 
هاذ وفهموا واحد القضية اللي جا كتقولوا لي باللي هاذ الشركات تيبغيو 
األرباح، كل مخلوقات هللا اللي خلق هكذا دايرا كتبغي الربح، وال لقات 
الغفلة عندك ال غير غفلتي دقيقة ولقات ما تادي راه ما غتشاوركش، 
هللا يرحم األخ ديالي قالي ما تديرش ل�ضي واحد العسل على شواربو 
وتقولو ما تلحسش، راه غيلحس، آشنو خاصنا ؟ خاص الجماعات 
املحلية ديالنا توكظ، خاصها تعمل في هاذ املهام ناس أكفاء. أوال حنا 
كان عندنا في املرة املاضية شخص أديب ودخل لهاذ ال�ضي وبقا كيقلب 
وال يعني متخصص تقريبا في هاذ واكتشف واحد العدد اإلختالالت، 
خاص يعني خاص تدير أشخاص أكفاء وأشخاص نزهاء، ألنه هداك 
السيد كياخذ كتعويض على هداك العمل 500 درهم، وتيكون مقابله 
أشخاص األجور ديالهم 30 و40 ألف درهم وا شوف شكون اللي غادي 
يراقب شكون؟ هاذ ال�ضي هذا خاصو يتدرس هذا هو اللي خاصو يتدرس 

ويتعاود، وخاص الجماعات املحلية يكون عندها واحد البنية.

أنا متافق مع ال�ضي املحامي، يعني اللي قال أن هادوك الناس ديال 
يمكن  راه  السياسية،  األحزاب  كيتبعو  يكونو  ما�ضي ضروري  املراقبة 
يكونو مستقلين وفي نفس الوقت خاصهم واحد الخبرة قانونية قوية 
جدا، ألنه هاذيك الشركات أ اإلخوان ما هياش خصم ديالنا في املحاكم 
ديال املغرب، راه هي في حالة الخصام راه ما عرفتيش فين غادي تم�ضي؟ 
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وكيفاش غادي طالب بالحقوق ديالها؟ وشنوا داك ال�ضيء غادي يؤدي 
لو؟ السياسيين أ اإلخوان ما درهومش هللا باش يتبعوا املواطنين، غير 
صحيح، السياسيين دارهم هللا باش يقودو املواطنين، خاص منين يخرج 
واحد املواطن اللي تقهر ويقولك أودي راه خاصكم تجريو على أمانديس 
باللي راه  تهدنو وتحاول كيفاش تدير تحل مشكلتو تنصفوا وتفهموا 
التكلفة  ناحية  من  ال  أمانديس،  على  غتجري  بهادذالسهولة  ما�ضي 
املادية ال من ناحية العواقب ديال داك ال�ضي، وهداك ال�ضي ربما هو 
باملناسبة غادي يقولك �ضي كلمة قاصحة وال يتكلموا عليك الناس في 
les réseaux sociaux يقولوا ليك �ضي كلمة ما�ضي هي هاديك ممكن 
جدا، وهذا راه ما�ضي مهم ألن الدور ديالك أنت هو هذا، واش جيتي 
باش يصفقوا عليك الناس قبل ما ينتاخبوا عليك ويبقاو يصفقوا عليك 
دائما ؟ ال، راه جيتي باش يصفقوا عليك الناس باش تولي مسؤول ومن 
بعد باش ينتاقدوك ومن بعد منين كيتؤكدوا باللي أنت ما عندك غرض 
ما جايش باش تدير الفلوس ديال داك ال�ضي في جيبك، وال تفاهم مع 
أمانديس وال تفاهم مع �ضي شركة وتسكت عليها وتخليها تدير �ضي حاجة 
الجيب  في  ال�ضيء عمولة  أنت مقابل داك  اللي ما�ضي معقولة وتدير 
اجتهدتي  انت  باللي  وكيعرف  ال�ضي  هاذ  كيفهم  املواطن  ملي  ديالك، 
ودافعتي عليك قدر املستطاع ديالك راه ديك الساعة غادي يثيق فيك 
مرة أخرى ويعاود يصوت عليك مرة أخرى، ولكن هذا في النهاية ما�ضي 
هدف، ألنه السياسيين خاصهم يديروا شغالهم ما�ضي يجيو يحرصوا 
على الكر�ضي ديالهم ويبقاو فيه، لهذا القناعة ديالي أنا أ اإلخوان هو أنه 
املستقبل هو هاذ ال�ضي اللي تنقولوه، السادة رؤساء الجماعات املحلية 
خاصهم يعرفوا باللي هادي واحد املسؤولية ثقيلة على هو في الحقيقة 
املسؤوليات كلها ثقيلة، ولكن هادي ثقيلة وفيها واحد الطرف ثقيل 
في واحد العقد ثقيل، ومعقد، خاصهم يكونوا فيها حاضيين املصالح 
املواطنين ديالهم بالقوة واألمانة الالزمة، ويكون بطريقة عصرية وتكون 
الطريقة قانونية، وتكون مكاتبات في كل صغيرة وكبيرة ألنه من اللي 
كيوقع املشكل ما يكفيش تم�ضي للمحاكم األجنبية وتكلم خاصك تكون 

عندك وثائق، تكون عندك مراسالت، تكون نبهت الختالالت.

اللي  راه  كيخرجوها  كيخرجوها،  اللي  األموال  ديال  القضية  أما 
كيخرجوها كيخرجوها بطريقة قانونية غتقولو لي باللي كاينة أموال 
أخرى كتخرج بطرق غير قانونية، غنقول ليكم أنا متأكد من هذا، حتى 
هذا خاصوا الحراسة ما عندكومش اختيار، ما عندكومش اختيار وحتى 
دبا إلى اآلن أنا ال أعرف أية شركة مغربية تستطيع أن تقوم بهذا العمل 
اآلن، في هاذ الساعة اللي احنا فيها، ما عنديش علم ما عرفتش السيد 
وزير الداخلية واش عندو علم وال ما عندوش، فاحنا إيال حيدنا هاذوا 
غادي نكونوا مضطرين عاوتني نجيبوا أشخاص آخرين أجانب، ولكن 
إيال راجعنا معهم ودافعنا على الحقوق ديال املواطنين ديالنا كجماعات 
وكإدارة يعني عندها عندها مدير وعندها ناس ديالها مقابلين هاذ ال�ضي، 
القضية  واحد  التوازن،  واحد  يوقع  غادي  والالزم  املطلوب  بالشكل 

أخرى.

كذلك تيخصنا احنا كمواطنين وكمغاربة إيال اسمحتوا لي نقولها 
ليكم، نقتصدوا واحد شوية في املاء والكهرباء، البد نقتصدو واحد 
�ضي شوية، اسمحوا لي اإلخوان، أنا نقدر نقول ليكم أنه في البيت ديالي 
هاذي 30 عام وأنا كنغوت عليهم باش يقتصدو إيال جاو يغسلو معلقة 
كيخسروا 10 لتر ديال املاء، وال أشك أن هاذ عام. فأنا تنقول املواطنين 
يقتصدوا على املاء ألن املاء نعمة من عند هللا وكذلك الكهرباء، حماية 
لهاذ املاء اللي هو نعمة من عند هللا ألنفسنا وملستقبلنا، ولكن كذلك 
حماية لجيوبهم باش نبقاو في األشطر اللي التحمل ديالها باش يفهموا 
املواطنين وهو أنه إيال بقاو كيستهلكوا الكهرباء حتى ل 100 كيلو واط 
عندهم تسعرة، عندهم ثمن، ولكن إيال طلعوا راه ذاك الثمن كيطلع 
وذاك الطرف األول اللي استافدو منو ما كيبقاوش يستافدو منو وخا هاذ 
القضية هاذي بالنسبة للماء ربما غادي نرجعوها إن شاء هللا الرحمن 
الرحيم في املستقبل في واحد املستوى معين، فخاصنا نتعاونو جميع 

حنايا من جهتنا كإدارة، وفي نفس الوقت يعني الجماعات واملواطنين.

بغيت نشكر الناس ديال طنجة اللي من اللي وجهنا لهم الخطاب، 
وعرفوا بأنه املوضوع تدخل فيه جاللة امللك، يعني استجابوا للنداء 
ديالنا ورجعوا يعني توقفت هذيك الخرجات في نفس الوقت شافوا 
باللي الشركة يعني قامت بالواجب ديالها في املراجعة ديال داك ال�ضي 
ليكم واحد  باملناسبة نسيت ما نقول  اللي كاين وراه اإلدارة عندها 
القضية، من اللي مشيت لطنجة راجعت أنا في هذاك الليل والسيد 
وزير الداخلية بقى تم حتى لغدا بالليل، واجتمع مع الناس ديال الشركة 
وتكلم معهم بطريقة صارمة، وطالبهم باش يلتزمو بكل اإلجراءات اللي 
اتخذنا اللي كان فيها إشعار املواطن عند كل قراءة للعداد، احترام املدة 
الزمنية الشهرية لالستهالك، بحيث ما يمكنش واحد اإلنسان جيتيه 
بعد 32 يوم وتحسب له هذاك ال�ضي على حساب الشهر وكيوقع واحد 
الزيادة كيكبر االستهالك ديالو ، والفوترة على أساس كمية مستهلكة 
لتقديرات االستهالك إال استثناء وعندما يكون  اللجوء  فعلية، عدم 
األيام  وعدد  االستهالك  فترة  إلى  الفاتورة  في  اإلشارة  مبررا،  اللجوء 
املناسبة، تشديد وسائل مراقبة االستهالك إلى حد ما أمكن من األخطاء 
وتجاوزها قبل إصدار وتوزيع الفاتورة على الزبناء، �ضي بعض املرات 
كيمشيو كيلقاو الفاتورة كبيرة بالنسبة ملعدل ديال 6 شهور تيخصهم 
أشنو  يشوفو  حتى  الفاتورة،  يسيفطوش  ما  يوقفوا  الساعات  ذيك 
وبشكاية  الزبناء  باستقبال  االهتمام  ويعرفو،  ويبحثو  السبب،  هو 
املواطنين، إشعار الزبون مرة قبل اللجوء إلى قطعه، التزويد باملاء أو 
الكهرباء، إخبار املواطنين واطالعهم بالتعرفة املطبقة ونظام األشطر 
وكيفية االستفادة من العدادات، كما تم تعديد هذه التوجيهات على 
باقي املوزعين املحليين عبر دوريات لوزير الداخلية والتأكيد على العمل 
بها، إذن يمكن لي نقول لكم أن املواطنين الحمد هلل استجابو منين 
اإلدارة قامت بالواجب ديالها واللي ما�ضي مهم ما يوقعوش املشاكل 
املهم هو أنه إيال وقعوا ملشاكل يوقع تفاعل، ههذه هي الدولة اللي فيها 
الحيوية ما تلومونيش تقول لي عالش ما نتبهتيش لهاذ ال�ضي راه منين 
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كنجي تيجي واحد رئيس الحكومة امصاب ينتبه غير لذاك ال�ضي اللي 
كيتسطح معاه كل نهار، ولكن من اللي توقع واحد الحاجة بحال هاذي 
الحمد هلل استجابت اإلدارة، اإلدارة املعنية هي وزارة الداخلية رئاسة 
الحكومة بعد ذلك على أعلى مستوى اللي هو جاللة امللك، حلينا الحمد 

هلل املشكل، شكرا للمواطنين والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد رئيس الحكومة، وننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واملتعلق 
بباقي األسئلة ونستهلها بسؤال حول سياسة الحكومة املتعلقة بقضايا 
الشباب تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد 

السيدات أو السادة النواب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةقةدرخلةكيحل:

أش2فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة2حيمخ لة2حمنخ هللاخ بسمخ
لمل2سلين.

لةسيدلتخولةسةدة،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لقد شكلت قضايا الشباب مكانة معتبرة في برنامجكم الحكومي، 
نسائلكم اليوم عن إنجازاتكم في هذا املجال؟

لةسيدخلة2ئيسخ:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

من أجل مسايرة احتياجات الشباب، تم إعداد استراتيجية وطنية 
مندمجة للشباب، وفق نهج تشاركي، حيث تم تنظيم 16 منتدى شبابيا 
جهويا، استفاد منه أكثر من 4500 شاب وشابة، داخل البوادي واملدن. 
وتفعيال ملقتضيات املادتين 33-170 من الدستور، تم إعداد مشروع 

القانون املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

من  بمجموعة  الوصية  الوزارة  قامت  العملي،  املستوى  وعلى 
املبادرات منها:

الشباب  وزارة  تتوفر  الشباب،  دور  مؤسسة  شبكة  تعزيز   .-
والرياضة على 586 دارا للشباب، منها 341 في املجال الحضري، و245 
في الوسط القروي، ويرتقب أن تتعزز الشبكة الوطنية لهذه املؤسسات 

ب 14 مؤسسة جديدة مع نهاية السنة الحالية؛

ألف   226 منها  استفاد  الصيفية، حيث  املخيمات  تنظيم   .-
شاب؛

-. تعزيز وتأهيل شبكة املنشآت الرياضية، تم بناء عدد هام من 
القاعات املغطاة واملسابح إلى جانب املراكز السوسيو الرياضية، حيث 

تم فتح 358 مركز في ما 321 مركز آخر في طور اإلنجاز.

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن جامعة الدول العربية اختارت باإلجماع 
تتويجا  وذلك   ،2016 لسنة  العربي  للشباب  عاصمة  الرباط  مدينة 
في  الشبابية  بالفئات  للنهوض  املغربية  اململكة  تبذلها  التي  للجهود 

مختلف األصعدة، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا السيد رئيس الحكومة، الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةقةدرخلةكيحل:

السيد رئيس الحكومة، البد أن نذكر بالهبة الشبابية التي عرفها 
تحول  من  بصدده  نحن  ما  نتائجها  من  وكانت   ،2011 املغرب سنة 
شبابية  سنة  كانت   2011 وسنة  سياسية،  حكومة  ومن  دستوري 
عاملية بامتياز، وكانت كل التحوالت التي عرفها العالم تتجه في جعل 
كنا  وبالتالي  العمومية،  والسياسات  االهتمامات  صلب  في  الشباب 
نأمل أن تكون القضايا املرتبطة بالشباب في السنوات األولى من عمل 
الحكومة على اعتبار أن املجلس األعلى للشباب والعمل الجمعوي هو 
الحاضن لكل املقتضيات الدستورية التي جاءت في الفصل 33 والتي في 
مقدمتها هو توسيع املشاركة السياسية للشباب وتعميم هاته املشاركة، 
إعداد  من  هي  والتي  الوزير  السيد  عنها  تحدثتم  التي  فاالستراتيجية 
القطاع الو�ضي في هذا الجواب، هذه االستراتيجية بدأت متعثرة ولم 
تخرج إلى الوجود نظرا لتعثر آلياتها والنظرة القاصرة للعمل الشبابي 
إلبعاد املؤسسات الشبابية السياسية عن هذا الحوار وتقصير رؤيته 
في  الفاعلين  بعض  على  الجمعوي  والعمل  للشباب  األعلى  للمجلس 
العمل الجمعوي دون الفاعلين السياسيين، وبالتالي فنعتبر أنه إذا كان 
يجب أن تتدارك الحكومة فيما تبقى من هذه السنة التشريعية هو 
فتح نقاش حقيقي مع الفاعلين األساسيين في العمل الشبابي وإخراج 
هاته املؤسسات بأبعادها وغاياتها الدستورية والتي تكون حاضنة لرؤى 

ولتصورات في مجال السياسات العمومية املرتبطة بالشباب.

إن موضوع الشباب ال يمكن أن يكون موضوعا قطاعيا بل هو 
موضوع أفقي تتقاطع فيه كل القطاعات، هو في مقدمة اإلشكاالت 
الكبرى التي يواجهها الشباب، إشكالية البطالة والتشغيل، اإلشكالية 
املرتبطة باملخدرات والجريمة، اإلشكاليات املرتبطة بالتطرف وبالتالي 
الشباب هو الذي كان مدخال ملواجهة االستبداد والتحكم والبد أن يكون 
شريكا ومصاحبا ملواجهة كل أشكال االستبداد والتحكم عبر مأسسة 
دستورية تؤمن بالشباب، تؤمن بأفكار الشباب، تشرك الشباب في هذه 
املمارسة، وهذا ليس عصيا على املغاربة وال على حكومة املغرب فيما 

تبقى الزمن الحكومي.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.
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لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

يمكن، السيد الرئيس، أن أقول أنني متفق مطلقا مع ما تقدم به 
السيد النائب املحترم، املشكل ديال الشباب فعال هو ما�ضي مشكل 
فقط كيهم القطاعات كلها، ولكن هو املشكل األساس في هاذ البالد 
وهو املشكل األساس في العالم كله، ولكن مع االسف الشديد العمل 
الحكومي دائما ملي كتجيب واحد املوضوع كتكون عندك أفكار وكتكون 
عندك حماسة ولكن ما يمكنش تجي وتبقى تاخذ القرارات، البد من 
واحد الصيرورة ديال كتكون هيأة اللي فيها املمثلين ديال داك الناس 
كاملين واللي خاصهم يجتمعو ويتافقو وغادي يجيوك فيها �ضي وحدين 
ديالهم  النوايا  هي  اشنو  وأعلم  وحدين هللا  و�ضي  نيتهم حسنة،  اللي 
وخاصكم تبقى تدبر داك ال�ضي وفي األخير تيولي غير ديك الهيئات بنفسها 

التدبير ديالها أصعب من مشكل ديال الشباب في حد ذاته.

ولهذا اللي كيخص نقول واحد القضية دائما كنقولها ما كنلقاش 
اللي يسمع لي، ما نبقاوش حنا كأحزاب سياسية كنتظروا ألن اإلجراءات 
املحترم  النائب  السيد  عليها  كيتكلم  اللي  املؤسسات  وهاذ  خدامة 
اللي  هدي  الهيأة  هاذ  نكونوا  جينا  ملي  ديالها،  املذكرات  سيفطات 
مفروض هي اللي غتدخل في هاذ املوضوع، ولكن خاصنا حنا يكون 
عندنا واحد الجاذبية في األحزاب ديالنا والهيئات ديالنا بحيث الشاب 
ملي يدخل يلقى داك ال�ضي اللي عالش خرج نهار 20 فبراير، عالش خرج؟ 
خرج على ود الديمقراطية خاصو يلقاها، خرج على ود الشفافية خاصو 
يلقاها، خرج على ود الحكامة الجيدة خاصو يلقاها، خرج باش يشوف 
راسو باللي كان تيستحق �ضي حاجة ياخذها ما خاصوش يلقى باللي 
ملي كيخرج اللي رئيس ديال الشبيبة ولد األمين العام ديال الحزب، 
والشبيبة ديال النساء بنتو وما نعرف شنو وحنا غادين في هاذ ال�ضي، نهار 
اللي غنلقاو هاذ ال�ضي األمور غادي تتقاد من جهة االحزاب السياسية 

وغادية تتقاد من جهة الحكومة كذلك.

لةسيدخلة2ئيس:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  املوالي  السؤال  الرئيس،  السيد  شكر 
التنمية في املناطق الجبلية.

لةمةئبخلةسيدخلةطةه2خشةك2:

شك2خسيةدةخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسةدةخولةسيدلتخلةمولبخلملحت4نون،

األصالة  فريق  السؤال  هذا  خالل  من  الحكومة،  رئيس  السيد 
واملعاصرة يسائلكم عن حصيلة عمل الحكومة فهاد 4 سنين أشنو 
دارت للمناطق ديال العالم القروي واملناطق الجبلية على الخصوص؟ 

شكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبنخكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

لقد أكدت في مناسبات مختلفة أن العالم القروي عامة واملناطق 
الجبلية، خاصة لم تستوف بعد نصيبها من املجهود التنموي، هاذ ال�ضي 
أنا اللي قتلتو ما�ضي ال�ضي طاهر شاكر وال حتى �ضي واحد، ورغم ذلك فإن 
الدولة تباذل مجهودات كبيرة لتنمية هذه املناطق كما تدل على ذلك 

مختلف البرامج التي استهدفت هذه املناطق، ومنها:

•. برنامج التأهيل الترابي برسم سنة -2011 2015، الذي يهدف 
إلى فك العزلة وتقوية البنيات األساسية ب 503 جماعة قروية تابعة ل 

22 إقليم بتكلفة إجمالية ناهزت 5 ماليير درهم؛

•. برنامج تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب؛

•. برنامج الكهربة القروية؛

•. البرنامج الوطني للطرق القروية؛

•. برنامج تطهير السائل والنفايات الصلبة بالعالم القروي.

وتجدر اإلشارة كذلك، أن اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال 
القروي واملناطق الجبلية قد عقد الدورة العادية األولى يوم 13 يوليوز 
التنمية  مؤشرات  لتحسين  استعجالي  برنامج  وضع  وقررت   ،2015
البشرية والبنية التحتية االجتماعية واالقتصادية للجماعات املحلية 
التي تعرف تأخرا كبيرا في الولوج إلى الخدمات األساسية واالجتماعية، 
وكذا الشروع في إعداد البرامج الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق 
الجبلية. هذا فضال بطبيعة الحال عن البرنامج الذي أعلن عنه جاللة 
امللك والذي سوف ندخل فيه على مدى 5 سنوات والذي سوف تكون 

تكلفته 55 مليار ديال الدرهم للمستقبل إن شاء هللا الرحمن الرحيم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلةطةه2خشةك2:

شك2لخسيةدةخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسةدةخلةوزرلء،

على كل حال السيد رئيس الحكومة، نشكركم على ما قلتموه، ولكن 
نبغي نقول ليكم بكل وضوح راه الخريطة ديال اململكة فيها املدارات 
الحضرية  املناطق  الجبلية،  القروي واملناطق  العالم  الحضرية وفيها 
ما  الجبلية  واملناطق  القروي  العالم  حقها،  من  وأكثر  حقها  خذات 

خذاتش حقها، ولهذا الزم تاخذ حقها.
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االقتصادية  التنمية  في  التركيز  واحد  يوقع  أنه  على  أملنا  احنا 
واحد  املعادلة،  واحد  يكون  باش  واملجالية  والثقافية  واالجتماعية 
املساواة باش ما نبقاوش املغرب هذا واملغرب اآلخر، خاصنا نوحدو 
السياسات ديالنا ونعطيو للعالم القروي، راه مستقبل املغرب في عامله 
القروي، راه السلم االجتماعي في املغرب من العالم القروي، راه العالم 
والثقافية وهو  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  القروي هو أساس 

الركيزة األساسية لالستقرار واستتباب األمن.

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

نقول ليكم واحد القضية، فاإلحصاء اللي قبل ما تجيو كان واحد 
العدد ديال السكان في العالم القروي، في اإلحصاء األخير اللي جبتو 
تقهقر هذا العدد، وقع واحد االنسياب من املجال القروي إلى املدارات 
الحضرية واملدارات الحضرية غير مؤهلة الستقبال هاذ السيولة هاذي. 
اإلحصاء األخير بين بأنه تقلص عدد ساكنة العالم القروي، واآلن ملي 
تنتكلمو على ذيك األرقام الرسمية ديال les statistiques مع تحفظات 
اللي يمكن نعطيو عليها راه العالم القروي السيولة اللي جاية من البوادي 
إلى املدن واملدن غير مؤهلة وغير قادرة وغير مستجيبة بطبيعة الحال 
الستقبال بطبيعة الحال، وهاذ املشاكل اللي أنتما باغيين تعالجوها في 

املدن خاصكم تعالجوها في البوادي منين جات هي إلى آخره.

في  تبلغ ألن املغرب واستتباب األمن  الرسالة  نتمناو على أن هاذ 
بالشبيبة  القروي والعناية  بالعالم  العناية  املغرب هو األساس ديالو 
ديال القروية وتوفير الشروط ديال التنمية االقتصادية وديال الكرامة، 
وديال حقوق اإلنسان في العالم القروي، اللي ما موفراش في بعض 
املناطق، تكلمتو على البرامج اللي تكلمتو عليها السيد رئيس الحكومة، 
وأنا كنتكلم معكم العين في العين، اسمح لي راه مازال في الجبال اآلن 
كدوروا في التضاريس اللي هي خايبة العزلة ما كايناش مائة في املائة 
فك العزلة ما زال لم يصل، ما زالت املناطق معزولة وفي الشتاء وفي 
التضاريس الوعرة مازال الطرق القروية ما دارت �ضي مازال املنشآت ما 
تبنات �ضي، املدارس ما كاينينش وال كانت ما كاينش فين يمشيوا املعلمين 
عند التالميذ ديالهم إلخ، الهشاشة مازال كاينة، النقل خدمة النقل ما 

كايناش باش يوصل لهم الدقيق والسكر والزيت والخبز إلخ.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا انتهى الوقت، شكرا ال�ضي الطاهر السيد 
النائب الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

هاذ ال�ضي الطاهر راه عزيز علي، ودايما كنت كنبغي هاذ التدخالت 
دياله على البادية والسكر والطحين والزيت والزبدة، توحشناك ال�ضي 
 tu prêche un الطاهر. واليني ال�ضي الطاهر راه أنت دابا آش كتدير راه
convaincu أنا راه مقتنع بهاذ ال�ضي أكثر منك، وما�ضي حيث أنا من البادية 

أنا ما�ضي من البادية، ولكن وما�ضي ألنه خايف من الناس ديال البادية 
يجيوا للمدينة، أنا هاذ ال�ضي مقتنع به ألنه حق ديال هاذ املواطنين، من 
عند هللا، واش املواطن ديال املدينة أحسن من املواطن ديال البادية 
عند هللا، هللا قال : » إن أكرمكم عند هللا أتقاكم« ما قالش ال اللي في 
العروبية وال اللي في املدينة، وهاذ الناس هادوا اللي في البوادي هاذو هم 
الناس اللي كنلقاوهم في وقت الشدة، هاذو هم الناس اللي كيمشيوا 
يدافعوا على األقاليم ديالنا الجنوبية وعلى الحدود ديالنا هادوا هم 
الناس اللي كيحتافظوا ب les valeurs القيم ديالنا ملي كيهنيهم بطبيعة 
الحال بعض املشوشين هذا هو املشكل. ولهذا هاذ الناس راه كيستاحقو 
من جهتنا حنايا كامل العناية وكامل الرعاية باش نتهالوا فيهم، ولكن كان 
واحد الوقت، اسمح لي ال�ضي الطاهر، كانت مشاكل سياسية في املدينة، 
هددنا املشاكل السياسية اللي كانت في املدينة على مدى 30 و 40 سنة 

دابا خاصنا نردوا الحق للبادية أنا متافق معك مائة في املائة، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

آثار  حول  الثالث  السؤال  إلى  ننتقل  الرئيس،  السيد  شكرا 
االستثمارات على التشغيل وهنا كاينة وحدة املوضوع، سؤال لفريق 
األصالة واملعاصرة، وسؤال للفريق االشتراكي)العجز في مواجهة معضلة 
بطالة الشباب( وهذا رئيس الفريق ديالكم اللي طلب هاذ ال�ضي، تفضل 

السيد النائب، دابا سؤال واحد ما كاينش.

لةمةئبخلةسيدخسمي4خبل قيه:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، ما هي آثار سياسة الحكومة في مجال 
االستثمار على مستوى التشغيل؟ وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

تفضل، اسمح لي السيد النائب، عاود، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخسمي4خبل قيه:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، ما هي آثار سياسة الحكومة في مجال 
االستثمار على مستوى التشغيل؟ وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد الرئيس.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

الوفا ؟ كيجيبوا لك سؤال قد صومعة حسان  ال�ضي  آش غدير 
ويقول لك جاوب عليه بوقيدة.
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مسبوق  غير  غالفا  األخيرة  السنوات  في  الحكومة  خصصت  لقد 
لالستثمار رغم صعوبة الظرفية االقتصادية واملالية ناهز سنويا 180 
البرامج  تنفيذ  ولتسريع   2015 و   2013 بين  ما  درهم  مليار   189 إلى 
وتحسين  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  مستوى  على  االستثمارية 
الحكامة ومردودية املحفظة العمومية، تعمل الحكومة على تشجيع 
العالقات التعاقدية بين الدولة وتلك الهيئات وإصالح منظومة الحكامة 
واملراقبة املالية للدولة عليها، غير أنه ينبغي أن نعمل أكثر على الرفع من 
نجاعة االستثمار العمومي لتحسين مساهمته في التنمية االقتصادية 
وعلى تعزيز التوازن التوزيع الجغرافي، وهو ما سيتأتى بدخول كل من 
الجهوية  ومشروع  العام،  هاذ  داز  اللي  للمالية،  التنظيمي  القانون 
االجتماعي  التأهيل  صندوق  بتفعيل  وخاصة  التنفيذ  حيز  املتقدمة 

وصندوق التضامن بين الجهات اللذين سيتم إحداثهما في هذا اإلطار.

أما على مستوى االستثمار الخاص، فيجدر التذكير بإطالق مخطط 
التسريع الصناعي في أبريل 2014 الذي يهدف أساسا إلى رفع حجم 
ينتقل من        بتسع نقط  الخام  الداخل  النسيج  في  الصناعة  مساهمة 
14 % إلى 23 % وإحداث 500 ألف منصب شغل في املجال الصناعي في 
أفق 2020 ولهذا الغرض تم إحداث صندوق التنمية الصناعية الذي 

رصد له غالف مالي يقدر ب 20 مليار درهم في نفس األفق، شكرا

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسمي4خبل قيه:

لةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

اقتصادي،  نمو  عن  نتحدث  فنحن  استثمار  عن  نتحدث  حينما 
أرض  على  البطالة،  عن  نتحدث  فإننا  تشغيل  عن  نتحدث  وحينما 
الواقع تتسم السياسة الحكومية في مجال االستثمار بهوس التحكم في 
امليزانية والتوازنات املاكرو-اقتصادية على حساب الواقع واملتطلبات 
االجتماعية من تعليم وتشغيل وصحة، وبهذا أضحت وزارة املالية أم 

الوزارات تتحكم في مصير كل السياسات العمومية.

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

أن  اليوم  تدعون  أسائلكم كيف  أن  لي  اإلطار، اسمحوا  في هذا 
سياستكم الحكومية في مجال االستثمار تنبع من قلب املعاناة الطبقات 
الهشة وأنتم تنهجون سياسة اقتصادية ليبرالية ترتكز على الزيادة في 

األسعار وخوصصة القطاعات االجتماعية، وال أدل على ذلك هو قولكم 
ومطالبتكم أن ال تتحمل الدولة وحدها فاتورة التعليم والصحة.

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لقد وعدتم املغاربة من خالل التصريح الحكومي بتخفيض نسبة 
البطالة إلى %8 في أفق 2016 أي ب 12 مليون من الفئة النشيطة ما 

يخص يتجاوز عدد املعطلين أو العاطلين 960 ألف.

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

اليوم يبلغ معدل البطالة في املغرب %10,1 أي أكثر من مليون و41 
ألف في وضعية عطالة، أضف إلى ذلك آالف املسرحين عن الشغل 
إليه  ينضاف  والفالحة،  البناء  قطاع  في  للشغل خصوصا  الفاقدين 
سنويا 107 آالف من مواطن جديد من سوق الشغل، اليوم حوالي 2 
مليون من املغاربة يعيشون بأقل من 12 درهم في السنة أي 360 درهم 
في 7200 ريال، اليوم أقل من 4 حوالي 3,6 مليون كيعيشو في أقل من 20 
درهم، اليوم %60 من األسر ال تستطيع تحمل تكاليفها الشهرية و34% 

منها تلتجئ إلى االقتراض واالستدانة إلتمام حاجياتها الشهرية.

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

في ظل املساهمة الضئيلة للصناعة في الناتج الداخلي الخام تبقى 
 la qualité de notre puissance جودة النموذج االقتصادي لبالدنا
قطاع  على  الضئيل  بتأثيرها  ربطناها  إذا  ضعيفة   économique
التشغيل الذي يفتقر أساسا إلى استراتيجية حكومية وخريطة طريق 

واضحة املعالم.

منصب  ألف   170 بخلق  الحكومة،  رئيس  السيد  مطالبون  أنتم 
 la transition الديمغرافي  االنتقال  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  مالي 
ذلك  إلى  أضف  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد   ،démographique
إشكالية مالءمة التكوينات مع سوق الشغل، السيد رئيس الحكومة 
حاملي  خصوصا  الشباب  نفسية  اليوم  تتصورون  كيف  املحترم 
الشهادات منهم في أفق مظلم للتشغيل في بالدنا، لقد أغفلتم وتجاهلتم 
وتناسيتم أهم استثمار في بالدنا وهو االستثمار في الرأسمال البشري، 
وخصوصا قضية التربية والتكوين الذي لم تكن يوما رهانا حكوميا 

بامتياز وهذا ما تؤكده امليزانية..

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد رئيس 
الحكومة للتعقيب.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

ما عرفتش واش غلطتي وال هذاك ال�ضي اللي قلت كتقصد، بغيتيني 
نخلق 170 ألف منصب مالي ؟ إيوا قولوا الكالم مقاد هللا يجازيكم 
بخير، وما تخلطو ليناش بين األمور راه تنقول ليكم راه السياسة هاذي، 



عدد.10–12.صفر.1437  )24.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان9 9  

كالم  يسمعوا  وخاصهم  املواطنين،  وكيسمعوا  واعرة،  راه  السياسة 
صحيح ودقيق ويكون متأكد منه، راه الفتنة فعال نائمة لعن هللا إلى 

آخره.

املهم أنا باغي نقول ليكم واحد القضية، أوال التوازنات االقتصادية 
آ األستاذ الكريم، أنا ما حيدتش الفلوس ديال الصحة وال ديال التعليم، 
أنا مشيت للمحروقات، هي اللي زولت ليها لحد اآلن الدعم، وزولت 
الدعم عليها باش امليزانية ديال البالد اليوم والت نموذج في العالم. كتذكر 
كيفاش كانوا وزراء املالية كيحيضو ويبيضو ملي كيجيو لهاذ املنصة 
باش يشرحو امليزانية ديالهم، وكيفاش كانوا كيحيضو ويبيضو من اللي 
ت 

ّ
كيجي صندوق النقد الدولي. اليوم األستاذ، ميزانية الدولة ديالك وال

نموذج يحتدى به، ويفتخر به ويعتز به، وما حيد حتى درهم ال الصحة 
وال للتعليم، أنا كنتكلم على التسيير ديال الصحة والتعليم واش باقي ما 

بغيتوش تفهمو باللي الوزير اللي جالس في شارع ابن تومرت...

لةسيدخلة2ئيسخ:

االلتزام  حول  الرابع  السؤال  إلى  ننتقل  الرئيس،  السيد  شكرا 
بتحسين الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية للفريق االشتراكي.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخنالل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

سؤالنا عن إجراءات والتدابير املتخذة لتنفيذ ما التزمت به الحكومة 
واإلبقاء  االجتماعية  والرعاية  الصحية  الخدمات  تحسين  مجال  في 
على مجانيتها ؟ وهل أجزتم السيد رئيس الحكومة، تقييما للسياسات 

الحكومية في هذا املجال ؟ شكرا.

لةسيدخلة2ئيسخ:

السيد الرئيس، في حدود دقيقة و40 دبا.

لةسيدخعبدخلإلةهخبنخكي4لنخرئيسخلاحكونل:

هللا يخليك كاينة واحد القضية أنا اللي عطى هللا عطاه ما تحسبش 
ليا، أنا دبا رئيس الحكومة ديالكم، بقا ليا معكم إيال طول هللا العمر 
أقل من عام، بغيتكم تعتقو رئيس الحكومة الجاي هللا يجازيكم، واش 
الناس كيجيبو مواضيع بحال هكذا يتكلمو عليهم في دقيقة و40 سنتيم 
؟ واش في الحكومة اللي تدارت الراميد وعممتو سولو الناس اللي بداوه 
في أزيالل شنو كان كيعني بالنسبة إليهم التعميم؟ عندو مشاكل صحيح 
ولكن عممناه، واش الوقت اللي الحكومة اللي عممت الرعاية الصحية 
 UNEM للطلبة مجانا اللي هاذي 20 عام واحنا كنستناوها صحابي ديال
إيال باقيين تتعقلو ؟ واش في الوقت اللي نقصنا 1700 دواء الثمن ديالو، 
واش في الوقت اللي درنا عرض استشفائي اللي عمرو ما كان، درنا 3 ديال 

املراكز االستشفائية جديدة، واش الوقت اللي درنا العالج ديال القرب 
وبدينا كنمشيو نجيبو املر�ضى بالهيلوكوبتر؟ واش الوقت اللي درنا هاذ 
ال�ضي كامل عاد الناس ينوضو يقول لك أسيدي ما كاين، راه ذاك ال�ضي 
تّدار كبير واليني صحيح باقي الخصاص كبير جدا، احنا متفقين على هاذ 
ال�ضي، واش هاذ الحكومة خاصها تحل املشاكل ديال 40 عام وال 50 
عام اللي سبقتها كلها هي في 3 سنين وال 4 سنين ؟ هاذ ال�ضي راه غير 
ممكن، ذاك ال�ضي اللي علينا قدرنا نديروه راه احنا درناه وذاك ال�ضي 

اآلخر هللا ييسر.

لةسيدخلة2ئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخناللخ:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

احنا جينا السيد الرئيس بهاذ السؤال ألننا الحظنا تراجع كبير في 
الخدمات الصحية، فاملستشفيات السيد الرئيس تعاني االكتظاظ، 
األطر الطبية تعاني يعني كتشتغل في واحد الظروف مزرية، وكذلك قلة 
التجهيزات، ضعف األطر الطبية، بعض األجهزة دائما خارج العمل مثل 
سكانير، وكذلك السيد رئيس الحكومة بعد أن قررت الحكومة فتح هذا 
القطاع أمام االستثمار الحر، فهاذ املسألة كذلك غتكون عليها يعني 
عواقب وخيمة على الطبقات ذات الدخل الضعيف، وكذلك السيد 
رئيس الحكومة في املناطق الجبلية كنالحظو بأن السكان في هاذ املناطق 
ما تيعرفو على الساحة إلى االسم، فاملراكز الصحية دائما فارغة ال 
أطر، ال تجهيزات، ال أدوية، فتخلي الدولة السيد رئيس الحكومة عن 
مجانية هاذ الخدمات ستكون له آثار سلبية على صحة الطبقات ذات 
الدخل الضعيف، وهو السيد رئيس الحكومة ضربا للحق في التطبيب 
السيد  اإلنسان،  الذي هو حق دستوري وحق من حقوق  والصحة 
رئيس الحكومة، عندما تكون حامال لبطاقة الراميد فأنتما تحدثو على 
بطاقة الراميد فاعلم أن ملي تتدخل للسبيطار أول حاجة تيقول ليك 

إما تتسنى 6 شهور أو ال.

لةسيدخلة2ئيسخ:

انتهى التوقيت شكرا، السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبنخكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

لةسيدخلة2ئيس،

االستثمار الحر في املجال ديال الصحة ما عندو حتى عالقة بالناس 
الخاصة،  باملصحات  متعلق  هذاك  اإلمكانيات،  عندهم  ما  اللي 
واملصحات الخاصة عالش غيضرو ؟ الدولة لم تقرر ولن تقرر التخلي 
اإلمكانيات،  عندهومش  ما  اللي  للناس  بالنسبة  العالج  مجانية  عن 
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هذا هذه من املسؤوليات ديال الدولة حتى للنهار اللي يكونوا املواطنين 
املغاربة كاملين تبارك هللا قادرين يمشيو للمصحات الخصوصية، ديك 
الساعة نقدرو نتكلمو على ذاك �ضي، أما دابا اإلشاعة ديال هاذ الكالم 

ليس مقبوال وليس معقوال.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة، ننتقل إلى السؤال املوالي حول فشل 
السياسات العامة في إيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الفريق 

االشتراكي.

لةمةئبخلةسيدخنحمدخأجديل:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، لم يعد غالء املعيشة يغادر حديث 
فتئوا  ما  التي  العادية  والتجمعات  األسواق  في  شعبنا  من  البسطاء 
يتذكرون فيها أسعار كانت رحمة عليهم، األمر ال يخص السيد الرئيس 
الخبز وال الشاي وال قفة الخضرة، بل تعدى وأصبح يتعدى ذلك وأصبح 
فضاء كبير لالحتجاجات من طرف املواطنين سواء بالنسبة لغالء فواتير 
والتعليم  الصحة  في قطاع  أو  الرئيس  السيد  عليها  وتكلمتو  الكهرباء 
الصبر  ولكن  الرئيس صبارة،  السيد  املغاربة  راه  والفالحة،  والشغل 
كيدبر، واش تخليتو على هاذ الخدمات قولوها السيد الرئيس، غير 
وضحوا لنا إيال كنتم باغيين تخالو على هاذ القطاعات دوزوها للقطاع 
الخاص ديروها في قواعدها، وقوانينها باش نعرفوا احنا كممثلي الشعب 
مع من كنتكلمو، السيد الرئيس، كنطلبوكم في هاذ القبة باش تقولوا 
الحقيقة للمغاربة، الناس راه تالفة ما عارفة مع من تتكلم ومع من 
تهضر، التعليم مثال السيد الرئيس، مشاوا الناس يسجلوا والدهم ولقاو 

مدارس مغلقة وأخرى بدون طاوالت وال مقاعد وإيال لقاو الطاوالت..

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، انتهى التوقيت، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونلخ:

وهللا السيد الرئيس، إيال �ضي مرات كنبقى نقول واش هاذ اإلخوان 
كيهضرو معايا وال مع �ضي رئيس حكومة ديال �ضي دولة أخرى، واحد 
النهار سولت واحد املحاورين ديالي قلت لهم ملي قالوا لي هاذ ال�ضي شنو 
هو املادة اللي تزادت؟ جاوباتني واحد السيدة قالت لي الكرعة الحمراء، 
الخبز األخ الكريم باقي بنفس الثمن هللا يهديك بشحال تتشري الخبز 
أستاذ؟ واش كتشري الخبز وال كتصاوبوا لك السيدة في الدار، 24 ريال 
 essence للخبزة راه هذه 30 عام وهو ب 24 ريال، شنو هو اللي تزاد حتى
اللي كان غادي كيتزاد هللا اللي خلق الكون يسر وهبط ب 3-4 ديال 
الدراهم فشنو واقع؟ اللي تتشكي منه بالدنا ما�ضي كتشكي من التدهور 
والتضخم اللي هو كيبين واش كاين تدهور وال ما كاينش، ما عمره ما 

وصل ل 2 % هاذ 4 سنين األخيرة هو معروف هذا هو الحد األدنى دياله، 
اللي كاين كاين الفقر نعم كاين فئات فقيرة ومحتاجة، راه احنا كنفكروا 
كيفاش نديروا نوصلوا لها، راه هاذ الحكومة هي اللي جابت للدعم 
لألرامل هي اللي زادت في التقاعد، هي اللي زادت في املنح ديال الطلبة، 
واش هاذ الحكومة اللي كتدير هاذ ال�ضي كتجيوا وتعاقبوها هللا يهديكم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا، ننتقل إلى سؤال موالي حول العجز في مواجهة معضلة بطالة 
الشباب للفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شكرا السيد رئيس الحكومة، بالفعل هناك فقر وهناك أيضا بطالة، 
ومن خالل برنامجكم الحكومي السيد رئيس الحكومة التزمتم بتخفيض 

البطالة إلى حدود %8 ما هي حصيلتكم في هذا املجال؟ وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

شوف آ األخ الكريم مرة أخرى املجهود اللي كتبذل الدولة كبير، غير 
ملي جينا درنا مخطط باش نكونو 10 آالف ديال األساتذة، واعطيناهم 
منحة هاذ العام غادي يكمل هداك ال�ضي األغلبية ديالهم كنعتقد لقاو 
من قبل ما كانش سوق الشغل، حنا اآلن على أبواب 25 ألف آخرين 
غنعطيوهم واحد التكوين ديال الناس اللي متخرجين من الجامعات 
باش يتأهلوا ويساهل عليهم باش يشتاغلو، ولكن نقدر نتفق معاك على 
واحد القضية هو أنه هاذ املجال باقي ما لقاناش فيه املقاربة الالزمة 
والكافية اللي تقفز بالبالد ديالنا من الوضعية اللي هي فيها لوضعية 
أخرى، وحنا منين كنجيو كنقولي هاذ ال�ضي كنجيو كنعترفو ما بغيناش 
ندافعوا غير باللي كاين، وليني راه ما�ضي حنا نعترفو وانتما تآخذو، ألن 
في األخير غيبدا اإلنسان كيدافع على راسو، كنعترف باش نتعانو، ألن 
هذا راه مشكل ما�ضي ديالي أنا، راه لقيتو وراه منين غادي نم�ضي راه عاود 
هداك اللي غادي يجي غادي يلقاه، إيال ما خذناش املقاربات الصحيحة 
وما بقيناش كنادفعو على التخربيق، حيت كاين التخربيق واش قولوا 
ليا عالش كتميزوا بين الناس اللي كيطلب الشغل عندهم اإلجازة واللي 
الشغل وما عندهمش،  اللي كيطلب  الناس  وبين  الدكتوراه  عندهم 
عالش؟ واش هادوك مواطنين وهادوك ما�ضي مواطنين هادوك عندهم 
الحق وهادوك ما عندهمش الحق خاصنا نفكروا فيهم جميع ونلقاو لهم 
مشاكل جميع وهذا كيطلب منا واحد النوع ديال اإلنصاف من الداخل 
ديالنا باش املواطن املغربي يكون عندنا في نفس املكانة ونجتهد كاملين 

باش نحلو لهم مشاكلهم.
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لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شك2لخلةسيدخرئيسخلاحكونل،

أنا أوال تحدث عن البطالة السيد رئيس الحكومة، والبطالة فيها 
حاملي للشهادات وحاميل السواعد، هداك اللي شد غير البالة ويخلط 
السيمة حتى هو راه مشكلة، هاذو تكلمنا عليهم ب2، وإيال بغينا نمشيو 
الحصيلة وناقشو ذاك �ضي اللي لقيتو اإلرث السيد رئيس الحكومة أنا 
عندي واحد الجواب متاع 20 فبراير، ما�ضي 20 فبراير الحركة، تلقينا 
السيد  اعترفتم  هادي،  املسائل  هاذ  الحكومة حول  جواب من عند 
رئيس الحكومة باللي أن املعدل ديال البطالة من 2000 لحدود 2010 
تنقل من 13.6 إلى 9.1 في 2011 لقيتوه 8.9 معنى املعدل متاع البطالة 
البطالة بقي  أرقام أخرى، معدل  اليوم قراءة وكاين  ما�ضي وكيهبط، 

يراوح مكانه بل لحين آلخر كيطلع، اليوم راه 10,1% .

نوليو البطالة متاع حاملي الشواهد، أنا أكدت لكم السيد بالرجوع 
في  اللي جاء من خاللها واحد الدستور متقدم  20 فبراير كحركة  ل 
الجمعية  العامة،  والحريات  الحقوقي  الجانب  في  مضامينه، والسيما 
الوطنية لحملة الشهادات املعطلين في املغرب مازال لحد اآلن كطالب 
في  حق  هذا  قانوني،  إيداع  وصل  عندهاش  ما  التنظيم،  في  بحقها 
السيد  نتمناو  التشغيل،  في  بحقها  وتطالب  تعطالهاش،  ما  التنظيم 
رئيس الحكومة حنا ما كنيزيدوش معاك وما كندروش معاك معارضة 

ألن هذا ملف ثقيل وبالتالي خاصنا نتاصلو فيه، وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

ال التشغيل البطالة أوال هذا إحصاء ديال هاذ الفصل، أنا كنتمنى 
تكون %10.1 فقط، ألنه إيال الحظتي أنه في الوقت اللي جينا حنا راه كان 
االقتصاد العالمي كل غادي الفوق، وكانو الشركاء ديالنا االقتصاديين 
كلهم الوضعية االقتصادية ديالهم جيدة، في 2010 و2011 والسنوات 
اللي جات من بعد راه وقع ركود في العالم وعند الشريك ديالنا األسا�ضي 
اللي هو أوروبا، وبطبيعة الحال تأثرنا وما تأثرناش بالشكل اللي تأثروا 
بالنسبة  وقع  اللي  بحال  املؤسسات  ديال  اإلغالق  وقعش  ما  هما، 
إليهم، فحنا كذلك عشنا األزمة، ولكن بشكل أقل، اليوم نقولك اللي 
خاصنا دابا نجتهد عليه في نفس الوقت اللي كنقلبو للشباب على العمل 
واالستثمار وحتى التوظيف، ولكن التوظيف اللي معقول وبطرق قانونية 
وفيها املساواة بين املواطنين، كذلك خاصنا نروجو واحد الخطاب باللي 
املواطن منين عرف راه مسؤوليتو كذلك ينوض ويقلب على راسو وعلى 

الخدمة ويجتهد وما يبقاش يتسنى وراق اإلدارات .

لةسيدخلة2ئيس:

السياسة  حول  األخير  السؤال  إلى  ننتقل  الرئيس،  السيد  شكرا 
السيد  تفضل  الدستوري،  االتحاد  للفريق  التعمير  مجال  في  العامة 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلدرة:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

 السيد رئيس الحكومة، سؤالنا هل من سياسة حكومية ناجعة 
للنهوض بالتعمير ببالدنا؟ وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

السيد الرئيس، 4 دقايق.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

ما  األسئلة  هاذ  عالش  السؤال  واحد  غير  نتسائل  كنبقى  أنا 
كتطرحوهاش على الوزراء املعنيين؟ القطاعية، أشنو غنديرو؟

لةسيدخلة2ئيس:

ما باغينش الوزراء املعنيين، باغيين السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

رئيس  فرنسا  في  الرئيس،  السيد  القضية  واحد  فخبارك  واش 
الحكومة ما كيحددوش ليه الوقت، النواب الوقت ديال طرح السؤال 
محدد، ولكن تجيب رئيس الحكومة وتقول لو تكلم في دقيقة و40 ثانية 

على التعمير وال راه كنتفالو هنا.

لةسيدخلة2ئيس:

حنا بصدد...

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

وهذا هو املعقول، ال قلت ليك هاذ ال�ضي لرئيس الحكومة اللي جاي 
أما أنا هللا يعاونا ويعاونكم..

لةسيدخلة2ئيس:

السيد الرئيس نحن بصدد مراجعة النظام الداخلي.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

وسربي عفاك. تعمل الحكومة على تعميم التغطية بوثائق التعمير 
وتحيين املتجاوز منها واستصدار وثائق التعمير، ال أنا كيعجبنيا نجاوب 
ما�ضي نقرا، كيعجبني نقول لكم الحقيقة ما�ضي ندير لكم التشاش، 
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ونتسمى خرجت وربحت، راه ما درنا والو بهاذ الطريقة هذي، خاصني 
نجاوبكم بالكبدة ديالي، وتعرفوا واش أنا على حق وال كنخربق عليكم، 
هذا هو اللي كاين، وبهذا الخصوص تم تجاوز عدد الوثائق املتعهد 
بإنجازها خالل الفترة 2012 و2016، 400 وثيقة وذلك بنسبة تصل 
%120 إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2015، ومن املتوقع أن تصل نسبة 
بانتقال  باملناسبة  سمح  مما   2016 سنة  نهاية  بمتم  الزيادة 155% 
املتوسط السنوي إلعداد وثائق التعمير املصادق عليها من 40 وثيقة 
إلى 150 وثيقة، طرح مجموعة من مشاريع القوانين املتعلقة بالتعمير 
على مسطرة املصادقة، وتهم كل من مشروع قانون رقم 66.12 املتعلق 
بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ومشروع قانون يتعلق 
 25.90 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي  قانون  ومشروع  التعمير،  بوثائق 
املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 
بالبناء  املتعلقة  التنظيمية  املقتضيات  مراجعة  التدريجية،  التهيئة 
والتجزيئ باألوساط القروية، الرفع من عدد الوكاالت الحضرية إلى 29 
وكالة، تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء من خالل تفعيل مقتضيات 
مرسوم 24 ماي 2013 باملوافقة على ضبط البناء العام املحدد لشكل 
وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 
العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وهاذ املرسوم باملناسبة راه 

حنا ربحنا به واحد 3 وال 4 ديال النقط في doing business وشكرا.

لةسيدخلة2ئيس:

الكلمة للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلدرة:

شك2لخلةسيدخلة2ئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكونلخلملحت4م،

املغرب بلد غني بماضيه العمراني وبتراكماته وبانفتاحه على العديد 
من االنسجة العمرانية على امتداد حوالي 40 سنة، واملغرب يعرف حركة 
واالجتماعية  االقتصادية  الوظائف  على  تأثير  لها  متسارعة  عمرانية 
واملجالية، لكن هذه الحركة ال تؤطرها سياسة عامة حقيقية قادرة على 
التحكم فيها وبالتالي تركنا التعمير لذاته ينمو دون ضوابط، وارتفعت 
معه نسبة التمدن إلى %60 في الوقت الراهن، مما يطرح علينا سؤال 
السيد رئيس الحكومة، هل تصبح املدينة خيارا سياسيا واستراتيجيا 

ويتحول املغرب األخضر إلى مغرب أبيض؟

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

في الحقيقة أن هاذ األسئلة طرحناها على الوزراء مباشرة وداخل 
اللجان، ولكن الكالم اللي تكلمتو عليه ديال الترخيص وديال السياسة 
االستباقية للتعمير راه مازال ما شفنا منو والو، راه ما كاين حتى �ضي 
ترخيص اآلن، وما كاين حتى �ضي سياسة ديال تبسيط املساطر، ألن 

ما كاينش ترخيص، باش نكونوا واضحين، وهذا عالش جبنا السؤال. 
بالنسبة نمشيو ملشكل البناء العشوائي في التعمير ألن هو اللي ينخر 
الجسم ديال التعمير في بالدنا، بالنسبة للعالم القروي داك القروي 
السيد رئيس الحكومة اللي عايش مقهور من ضعف املدخول ديالو راه 
صابر، وما�ضي كل �ضي أنا ما كنعممش، واللي ما قراوش والدوا راه صابر، 
واللي ما داواوش والدوا راه صابر، اللي ما خدموش والدوا صابر، هادوك 
الناس يحبوا بالدهم وصابرين، ولكن باش يتزوج ولدوا ويسكن معاه 
في نفس املنزل راه ما غيقبلش، وبالتالي من هنا كيجي مشكل ديال البناء 
العشوائي السيد الرئيس الحكومة، من هنا كيجي مشكل ديال التجزيء 
السري في األرا�ضي الساللية، من هنا كيجي الدخول ديال املنعشين 
العقاريين السريين اللي كيصطيو على هاذ األرا�ضي وكيديروا منها ثروات 
وبالتالي السد رئيس الحكومة إيال طرحنا هاذ السؤال ما�ضي من باب 
املزايدات السياسية حشا، حنا كنتكلمو هادي بالدنا حنا كلنا كنبغيوها 

وكل واحد من املوقع ديالو كيبغي يطور العمل في بالدو.

السيد رئيس الحكومة، إيال كانت سياسة استباقية في مجال التعمير 
عجلوا بالترخيص للبناء في العالم القروي، في انتظار االستراتيجيات 
اللي لم تر النور مع هاذ الحكومة، بال شك ألن في الرد ديال السيد 
وزير التعمير في اللجنة ديال الداخلية قال على أنه تترتكز البرنامج ديال 
الحكومة على واحد العدد ديال املخططات، 3 النقط من الدستور، 3 
التوجيهات ملكية إلخ، ولكن إلى حد اآلن حنا مازال هاذ الحكومة يا هللا 

تتضبط اآلليات باش يمكن ليها تبدى.

واش  ولكن  صعيب  الحال  عارفين  حنا  راه  صعيب  معاكم  حنا 
نتسناو 5 سنوات 6 سنوات حتى ما يبقى ما نصلحو، اليوم القرى والو 
مدن، واملدن والت قرى بالضواحي ديالها كاين غياب األمن غياب، وحنا 

عارفين شنو كيوقع في املداشر.

بعض الوزراء في الحكومة ديالكم مشكورين السيد رئيس الحكومة، 
السرعة  بواحد  الحالة اجتماعية بسيطة مشاو جابوا قوانين  واحد 
فائقة وجا هنا وتصادق عليه ووقف النزيف. العمران وقع فيه أكثر 
مع  اصطدامات  فيه  وقعت  الحكومة،  رئس  السيد  فتاة  انتحار  من 
السلطة، وقع اعتداء على رجال السلطة وعلى أعوان السلطة، وقع فيه 
اعتقال مواطنين، وقع فيه رمي لألطفال أمام الجرافات، وقع فيه ما 
وقع تهديد بحرق األجساد، وهاذ الحكومة لم تحرك ساكنا ولن تعتمد 
واحد السياسة استباقية باش تحل هاذ املشكل ديال التعمير وخاصة 

في العالم القروي.

واللي كنطلب منكم السيد رئيس الحكومة هو أن هادوك الناس في 
البادية خاصهم يبقاو في البادية، ألنهم كلما دخلوا املدينة كلما كانت 
الهجرة القروية حنا عارفين أشنو كيوقع في املدينة؟ عارفين كيفاش 
كتدهور الحالة األمنية داخل املدن؟ وإن التعمير السيد رئيس الحكومة 
معضلة تستلزم منا جميعا املساهمة لحماية املدينة والبادية والجبل 

والشاطئ على ...
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لةسيدخلة2ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت إيال بغيتو ضيفو �ضي حاجة.

لةسيدخعبدخلإلةهخبمكي4لنخرئيسخلاحكونل:

ال طبعا هو السيد الرئيس هاذ ال�ضي راه مشكل، عالش؟ حنا دابا 

منين كنجيو للبادية هاذ ال�ضي راه اإلخوان كيعرفوه منين كنت نائب 

برملاني، ما أنا ال رئيس حكومة ال وزير ال هم يحزنون، منين كنجيو كنبغيو 

البادية ما نقيسوهاش، عندها طريقة ديال التدبير ديال الشؤون ديالها 

 notaire وخصوصا السكن ديالها. تنقول واش هاذو غتصيفطهم لعند

وتسيفطهم لعند Architect وتسيفطهم عند الجماعة؟ تبقى كتمحن 

فيهم. كتعرف باللي كتفتح على الناس األبواب ديال جهنم، ولكن في 

نفي الوقت عاوتاني كاينة يعني القرى القريبة من املدن إيال فتحتي هاذ 

املجال هذا في القرى عاوتاني تينتاقل داك ال�ضي للمناطق اللي هي قريبة 

للمدن، كتولي الساكنة ديال الناس في خطر، كتولي واحد العدد ديال 

اإلشكاليات.

ولهذا راه نحن نسدد ونقارب، وبطبيعة الحال اإلدارة هي ثقيلة، 

اإلدارة ثقيلة وهاذ املجال ديال التعمير فيه متدخلين كثيرين، فيه الوزارة 

ديال التعمير وفيه الوزارة ديال السكنى وفيه الوزارة ديال الداخلية 

وفيه الجماعات املحلية. ومع األسف الشديد، في واحد العدد ديال 

املستويات، الناس اللي كيوصلو لهم امللفات ديال املواطنين، عوض ما 

فكرو كيفاش يحلوا مشاكل ديال املواطنين، كيفكرو كيفاش يستافدو 

منها، فهاد ال�ضي هذا راه واحد اإلشكال. أنا متفق مع األخ الكريم متفق 

معاه %100 على الروح باش تكلم وعلى اإلشكاليات اللي طرحها، ولكن 

باش نعالجو هاذ ال�ضي راه خاص واحد املجهود حقيقي. أنا كنقول لكم 

كرئيس ديال الحكومة، رئيس ديال الحكومة ما خصوش يجي يطلب من 

اآلخرين يتعاونوا معاه، ولكن كنقول لكم في بعض املشاكل فحال هدي 

إال ما تعاوناش راه ما غتكونش حتى �ضي نتيجة، وشكرا لكم.

لةسيدخلة2ئيس:

شكرا لكم السيد الرئيس، قبل رفع الجلسة، البد من توضيح أمر 

مع السيد رئيس الحكومة. إيال سمحتوا السيد رئيس الحكومة، هاذ 

النظام الداخلي يتم تطبيقه بحذافيره وتمت املصادقة عليه بإجماع 

هاذ البرملان، وأنا كنت في املعارضة، وكنت ضد هذه الفكرة بالذات. 

لكن ألنه أوال هو السؤال في الدستور، سؤال حول السياسة العامة 

ليس تدبير السياسة العامة، والفرق بين السياسة العامة والسياسة 
العمومية، وهذا نقلوه على البرملان اإلنجليزي في إطار التجاوب حول 

طرح إشكاليات مجتمعية يومية، هنا فين وقع. نحن بصدد مراجعة 
هذا، لكن ننضبط للنظام الداخلي امللزم لكل األطراف، شكرا، رفعتخ

لاجلسل.


