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جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
 •.مشروع قانون رقم  53.15يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة ببيساو
في  28ماي  2015بين اململكة املغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
• .مشروع قانون رقم  42.15يوافق بموجبه على اتفاقية املعهد الدولي
لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة
أو املصدرة بطرق غير مشروعة،املعتمدة من قبل املؤتمر الدبلوما�سي
املنعقد بروما من  7إلى  24يونيو .1995
• .مشروع قانون رقم  19.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الثقافي
والفني املوقع بالرباط في  3فبراير 2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة دولة الكويت.
• .مشروع قانون رقم  102.14يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال
تدبير حاالت الطوارئ ،املوقع بالرباط في  13يونيو  2014بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
• .مشروع قانون رقم  92.14يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في
 12ماي  2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان
حول التعاون واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي.
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•.

•.

•.

مشروع قانون رقم  57.14يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون
املوقع بالرباط في  17أبريل  2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية بنما.
ن
مشروع قانون رقم  31.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاو في مجال
الصحة،املوقع بمراكش في  20يناير  2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
مشروع قانون رقم  40.15يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري
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•.

•.
•.

املتبادل في املسائل الجمركية ،املوقعة بالدار البيضاء في  17مارس

•.

 2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
مشروع قانون رقم  30.14يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة
باملساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي ،املوقعة بستراسبورغ

•.
•.
•.

في  25يناير  ،1988كما تم تعديلها ببروتوكول  2010والتي وقعت عليها
اململكة املغربية بباريس في  21ماي .2013
مشروع قانون رقم  03.15يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية ،املوقع بندجامينا في  19سبتمبر  2014بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية تشاد.
مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة السدود.
مشروع قانون  135.12بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛
مشروع قانون رقم  71.15بتغيير وتتميم القانون رقم  07.00القا�ضي
بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين؛
مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة؛

صفحة
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مجلس املستشارين بمقترحات القوانين التنظيمية التالية:

محضر الجلسة الرابعة والثمانين بعد املائتين
التاريخ :الثالثاء  3ربيع األول 1437ه ( 15دجنبر2015م).
الرئاسة :السيد عبد اللطيف وهبي ،النائب الرابع لرئيس مجلس
النواب.
التوقيت :ساعتان وأربعة دقائق ،ابتداء من الساعة الثانية زواال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات
الحكومية التالية 25 :سؤاال ( 1آني):

 مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتعديل عنوان املادة  116منالقانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق بالعماالت واألقاليم ،تقدم به
أعضاء الفريق الحركي بمجلس املستشارين.
 مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتعديل املادة  125من القانونالتنظيمي رقم  113.14يتعلق بالجماعات ،تقدم به أعضاء الفريق
الحركي بمجلس املستشارين.

•

الداخلية؛

•

الشؤون الخارجية؛

•

العدل والحريات؛

•

األوقاف والشؤون االسالمية؛

•

شؤون الهجرة؛

•

العالقات مع البرملان؛

شكرا السيدة أمينة املجلس ،نقطة نظام السيد النائب؟

•

الوظيفة العمومية؛

النائب السيد محمد أبو الفرج (نقطة نظام):

السيد عبد اللطيف وهبي رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور وعمال بمقتضيات
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر ،نخصص هذه الجلسة لألسئلة
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي ،ويتضمن جدول األعمال اليوم
 25سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة ،وقبل بداية أشغالنا
أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس قصد تالوة املراسالت الواردة على
الرئاسة ،فلتتفضل مشكورة.

النائبة السيدة أمينة بوهدود أمينة املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
ب:

 مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتعديل املادة  122من القانونالتنظيمي رقم  111.14يتعلق بالجهات ،تقدم به أعضاء الفريق الحركي
بمجلس املستشارين.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق األمر

وأخيرا توصلت رئاسة مجلس النواب ب  34سؤاال شفوي و 58سؤال
كتابي و 80جواب عن أسئلة كتابية ،أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون
جواب فهي  ،9364تم سحب سؤال كتابي واحد ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس،
أنا غير فيما يخص نقطة نظام حول وضع األسئلة واإلجابة عليها،
أظن أننا مشينا من هاذ الناحية ديال أننا نوضعو هاذ السؤال ما كانش
حتى �شي جواب ،وعاود درنا بغينا نديرو غير إحاطة ما تقبلش ،املشكلة
اللي مطروحة ديال التعاونيات الفالحية اللي...

السيد رئيس الجلسة:
السيد النائب عفاكم ،حيلوا هاذ املوضوع على مكتب املجلس هو
يبت فيه وفقا للقانون.
ننتقل اآلن إلى مساءلة السيد وزيرالداخلية وعن األسئلة  11سؤاال.
نبتدئ بسؤال لفريق العدالة والتنمية حول إعادة هيكلة مجموعة
من األسواق العشوائية ،تفضلوا السيد النائب املحترم عن العدالة
والتنمية.

النائب السيد عبد اللطيف رشيد:
بسم هللا الرحمن الرحيم.

•

مشروع قانون رقم  36.15يتعلق باملاء

• مشروع قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية  2016في إطار
قراءة ثانية.
وتطبيقا ملقتضيات الفصل  85من الدستور ،توصل املجلس من

السيد الوزير املحترم،
نسائلكم عن مآل إعادة هيكلة مجموعة من األسواق العشوائية؟
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
شكرا السيد النائب املحترم،
السيد الرئيس ،هاذ املشكل كما هومعروف ما عندوش حل miracle
كيفما كيقولوا ،فالحلول ديالو دائما كتكون في مقاربة محلية صرفة،
فبعد التعليمات السامية ديال جاللة امللك فيما يخص االهتمام بهذه
الفئة فوضعنا مقاربة جديدة ،فهاد املقاربة الجديدة أشنو هي؟ ملي
كيكون املشكل ديال الباعة املتجولين كيبداو يبدلوا لهم ذاك السواق
والقيساريات وذاك ال�شي كلو ودائما كتوقع مشاكل ألن من النهار اللي
كتنتهي من البناء كتلقى العدد تضاعف  3وال  4املرات.
فاملقاربة الجديدة هي فيها  4د املحاور:
تهيئة املساحات اللي هي مغطية ولكن  libreكيجيو الناس فيها كل
املرافق الضرورية الصحية؛ اإلعانة على شراء املوتورات بالنسبة لبعض
التخصصات اللي كيواملها هاذ ال�شي؛ كاين  2د املسائل أخرى كتثبيت
بعض األماكن ولكن بإمكانيات جديدة وتقنيات جديدة .خصصت لهذا
املشروع كلو تقريبا  2د املليارو 500مليون درهم ،تعطات منها للعماالت
واألقاليم  600مليون درهم .في السنة اللي فاتت راهم بداو في اإلنجاز
وكل سنة إن شاء هللا غادي نمشيو بوتيرة ديال  600مليون درهم لكل
سنة ،باش على  4سنوات غنكونوربما عالجنا على األقل واحد 400.000
مستفيد غتكون إن شاء هللا ،وخالل سنة  2015بوحدها كاين 50.000
مستفيد...

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،الكلمة للسيد النائب للتعقيب.

النائب السيد محمد الدياز:
شكرا السيد الوزير املحترم ،نحن ال نشك في مجهوداتكم وال نقلل
من نجاعتها ،ولكن السيد الوزير ما يمكن أن نختلف حوله هي املقاربة
املتبعة في هذا الشأن التي يبلغ عليها الطابع األمني ،فيغيب املنهي ويقلص
دور املنتخب رغم أن األسواق الجماعية اختصاص ذاتي للجماعة.

السيد رئيس الجلسة :
اسمح لي السيد النائب ،إيال اسمحتوا السادة النواب ،غير احتراما
للسادة النواب ،تفضلوا.

النائب السيد محمد الدياز:
السيد الوزير ،إعادة هيكلة األسواق تصاحبها دائما كثرة
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االحتجاجات ،ومعلوم أن السبب يعود إلى عملتي اإلحصاء والتوزيع
التي غالبا ما تنقصهم الشفافية الكافية والحكامة الجيدة ،بحيث تظهر
في النهاية أسماء وهمية مستفيدة وتغيب أخرى مستحقة ،فتنطلق
االستنكارات ،فال التجار يرضون بالنتيجة ،وال السكان وال الباعة
املتجولون الذين يزدادون عددا بعد كل عملية إلعادة هيكلة سوق أو
نقله.
السيد الوزير باملناسبة تعرف منطقة بني مكادة بمدينة طنجة
هذه األيام توثرا اجتماعيا بسبب عزمكم على هدم سوق بئر الشعيري
ونقله إلى مكان آخر ،لذا وألسباب تدركونها جيدا ،نلتمس منكم فتح
حوار عاجل وجاد مع التجار املعنيين بحضور كافة املتدخلين للوصول
إلى حل توافقي ير�ضي الجميع ،وما ذلك بغريب عليكم السيد الوزير
املحترم ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،كاين �شي تعقيب إضافي؟ تفضلوا
السيد النائب عن التجمع الوطني لألحرار.

النائب السيد نور الدين األزرق:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،املقاربة إلعادة هيكلة هاذ األسواق والتغلب على
الباعة املتجولين البد من دور السلطة املحلية ،السلطة قايمة بدور
غير ،إيوا في إطارالحكامة الجيدة داك  coaching territorialوهوخاص
إدماج املعنيين باألمر إلنجاح هاذ األسواق اللي كانت عشوائية وتصبح
منظمة .ولكن السيد الوزير ،هذا مطلب وهو أنه خاص يتمنع من ذاك
األسواق يخرج واحد ،حيث غير يخرج واحد أو  2تيبقاو داخل السوق
تيبورو ،وتيوليو عاود الباعة املتجولين خارج السوق.
فلذا خاص تضافر الجهود ودور السلطة املحلية هنا جد مهم
إلنجاح هاذ العملية بالحزم في منع أي واحد من بعد تثبيتهم في واحد
املكان ما ،ونعطي مثل في مدينة سال عدة أسواق ناجحة منهم سوق
سيدي مو�سى وراه إال خرجوا الناس راه غيرجع عوتاني الشارع مسدود
ومشاكل ،وهاذو الباعة املتجولين محتاجين بهاذ األسواق ،وسيدنا
هللا ينصروا عطا تعليمات باش يمشيو للتوجه لتثبيتهم في أسواق
نموذجية ،املقاربة جد إيجابية والسلطة مشكورة قايمة بمجهود إال
أنه دورها حاسم في حل املعضلة أنه ما يرجعش األمور كما كانت في ما
قبل ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم� ،شي تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا
السيد النائب املحترم عن العدالة والتنمية.
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النائب السيد سعيد خيرون:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،بالنسبة للحالة ديال القصر الكبير السيد الوزير
تم اقتناء بقعة أرضية ،تم تخصيص تقريبا مليار سنتيم 5 ،مليون في
إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 5مليون في إطار التأهيل .وتم
اإلتفاق على الالئحة باتفاق مع السلطة ،ولحد الساعة املجلس الحالي
مازال ما ّدار حتى �شي إجراء ،بل كيراوغ .األمر أكثر من ذلك ،فيما يتعلق
باالتفاقية كذلك مع مجموعة ديال العاطلين في إطارإيجاد الشغل ،تم
واحد االتفاقية واملصادقة عليها وتم اقتناء اآلليات ولحد الساعة ما
بغاش يسلم اآلليات لهاذ املجموعة هذه ،وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد لنائب املحترم ،كاين �شي تعقيب إضافي؟ تفضلوا
السيد الوزيرعندكم �شي تعقيب؟

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
فقط اللي بغيت نزيده ،هو أن ألول مرة عندنا مخطط واضح على
 4سنوات ملعالجة ،ما غنفضوش منه نهائيا ما غنقولش لكم راه 100
في املائة غادي يتعالج ولكن إن شاء هللا غيكون تحسن ،أنتم غتشوفوه
شوية بشوية ،وهاذ ال�شي كيفما قالوا اإلخوان خاص تضافر املجهود
ديال الجميع ،ال منتخبين وال الجمعيات ديال هاذ الناس نفسهم
خاصهم يعاونوا باش إن شاء هللا نتغلبو ،وخاصة الناس خاصهم
يشتاغلو في ظروف أحسن من اللي كيشتاغلو فيها اآلن ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وننتقل إلى السؤال الثاني لفريق األصالة
واملعاصرة حول تفعيل الجهوية املتقدمة ،تفضلوا السيد النائب
املحترم.

النائب السيد محمد بودرا:
شكرا السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب،
ندعو الحكومة لإلسراع بتفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة
بنقل االختصاصات من املركز لهذه الجهات ودعمها بتحويل الكفاءات
البشرية واملوارد املالية الالزمة ،كما يتعين اإلسراع ببلورة ميثاق حقيقي
لعدم التمركز اإلداري ،يعطي للمصالح الجهوية الصالحيات الضرورية
لتدبير شؤون الجهات على املستوى املحلي .هذه مقتطفات خطاب
جاللة امللك بمناسبة الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء.
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اليوم ننتظر قوانين اللي غادي تجي لتفعيل هاذ الجهوية املتقدمة،
ننتظرمراسيم التي ال ندري ملاذا هذا االنتظار؟ اليوم الحكومة ،في قانون
املالية ،تبين لنا بأن هناك إرادة ضعيفة في رفع املوارد املالية ،حيث
انتقلنا من  % 1في حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
من  % 1إلى  ،% 2مع العلم أن الجهات حاليا أوسع ،يعني أقاليم أكثر
واختصاصات أكثر ،يعني هاذ  2%كنا كنطلبوها في امليزانيات العادية،
السنوات الفارطة ،تنقولو باش تبين الحكومة حسن النية ترفع لنا داك
الحصة  1%كنا كنطلبو  3%في حين أن اللجنة االستشارية ديال ال�سي
عزيمان كانت طلبات  .5%املوارد البشرية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيد الوزيرعندكم جواب.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
أوال كنظن اإلخوان كلهم راه تبعوا معنا القوانين ،فالحمد هلل هاذ
الجهوية املوسعة اللي نادى بها صاحب الجاللة منذ على األقل  3أو 4
سنوات أصبحت قانونيا واقعا .فدابا خاص باش نبنيوها شوية بشوية،
القوانين التنظيمية ديال الجهات عطات  30شهر باش هاذ املراسيم
التطبيقية تكون ،عالش؟ ألن ما يمكنش املراسيم التنظيمية تخرج
كلها في دقة واحدة .اللي كنشتاغلو عليه اآلن واللي غادي يخرج إن شاء
هللا قبل نهاية السنة ،هو أوال كل املسائل اللي باش تنفذ املرحلة األولى
اللي هي باش رؤساء الجهات يوليو آمرين بالصرف ،كاين واحد العدد
ديال املسائل اللي غادي تخرج في هذا .وثانيا ،اإلجراءات العملية اللي
غاتخذ إلحداث الوكالة لتنفيذ املشاريع هي كذلك راه غنراسلوكم في
هاذ املوضوع هذا ،وإن شاء هللا غادي نعطيوا لكل جهة غادي نعطيو
االرتقابات ديالنا ديال املداخيل اللي غادي تكون عندها خالل  5أو
 6سنوات املقبلة ،باش كل جهة يمكن لها تبرمج املسائل ديالها على
حساب اإلمكانيات املالية اللي غتكون.
هاذ القضية ديال 1و  2%راه ما كايناش غير  ،% 2راه كاين  2مليار
ديال الدرهم زايدة على هاذ  ،2%وإال شفتو يعني االعتمادات اللي كانت
مخصصة للجهات بين  2015و 2016راه ضاعفات  3ديال املرات ،وراه
غادي يجيوكم إن شاء هللا االعتمادات اللي غتعطى لكل جهة وغتشوفوا
على أن كاين هناك فرق كبيرجدا...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،كاين �شي تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة
النائبة عن فريق الحركة الشعبية.
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النائبة السيدة فاطمة الضعيف:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،كما أسلفتم ،وتمة أولويات بالنسبة للجهوية
املوسعة ،ألن كان ردكم في اللجنة بأنه سيتم بالتدرج إنجاز هاذ
النصوص التنظيمية .لكن السيد الوزير ،نحن في الفريق الحركي نرى
بأنه من أولوية األولويات وهو إحداث الوكالة ،ملاذا؟ ألننا بعد شهر أو
شهرين سيتم إنجاز املشاريع ،هذه من األولويات .كذلك السيد الوزير،
ال تنسوا دور املقاربة التشاركية مع املجتمع املدني ،ألن املجتمع املدني
أصبح فاعال في املجتمع .كذلك السيد الوزير ،ننتظرأن النص التنظيمي
الخاص بتبويب امليزانية وكذلك التعويضات ،ملاذا ؟ ألن يجب أن يكون
هناك تحفيزللمنتخبين كي يشتغلوا بجد بالنسبة للجهوية املوسعة..

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،كاين تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد
الوزير ،عندكم �شي تعقيب؟

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
راه غادي نوافي إن شاء هللا الجهات بالبرمجة ديال هاذ املراسيم
كلها ،باش يكون عندكم رؤية واضحة حول ،ال الجهات هي اللي فيها كثرة
املراسيم ،ولكن الجماعات حتى هي عندها ،باش تكون عندكم رؤية
واضحة حول هاذ املوضوع .واللي بغيت نقول لكم بالنسبة لإلخوان
رؤساء الجماعات والجهات ،صبروا معنا شوية راه كل �شي غادي يكون
مزيان ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وننتقل إلى السؤال املوالي لفريق العدالة
والتنمية حول موضوع تعارض دورية وزارة الداخلية واألحكام
القضائية ،تفضلوا السيد النائب املحترم عن العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد املجيد الجوبيج:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،العقد النموذجي طرح ومازال يطرح إشكاالت بين
أصحاب املأذونيات واملنهي ،ما هي اإلجراءات املتخذة لتجاوز هذه
الوضعية ؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير .إيال ممكن
شوية ديال الهدوء في القاعة ،باش يمكن السيد الوزير يعقب على
السيد النائب.
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السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
ربما األرقام اللي عندكم الطاكسيات اللي موجودة اآلن من أصل 75
ألف طاك�سي وال  80ألف ،كاين تقريبا  50ألف اللي هي مستغلة ،اللي
قنقولوا كيما كنسميوها حنا بطريقة غير مباشرة ،يعني مكرية لناس
آخرين اللي كيستغلوها ،ومن هاد ل  50ألف ،كاين  31ألف اللي هي
بالعقود النموذجية الحالية ،وهادي يمكن لي نؤكد ليكم على أن لحد
اآلن موضعا حتى �شي مشكل تعاقدي ما بين الكاري واملكتري مكاين حتى
�شي مشكل في هاد القضية ،املشاكل اللي عندنا اآلن ،اللي كانت عندنا
هي اللي كنسميوها العقود العرفية بمعنى كيكون Un acte sous seing
 privéكيفما تيقولوا وتيتمشاو عليه ،باش ميبقاوش يم�شي داك ال�شيء
للمحاكم ابتداء من مارس املا�ضي .صدرت دورية من وزارة الداخلية،
درنا واحد اللجنة اللي كنسميوها لجنة تسوية النزاعات ،فبالصت
ميمشيو الناس للقضاء كيجيو لعند اللجنة اللي هي في داخل العمالة
باش يسويوها ،توصلنا لحد اآلن ب  2500ديال النزاعات ،تسوات منها
 ،1600معناه أنه أكثر من الثلثين الحمد هلل راه تفكات يعني بطريقة
حبية ما بين الكاري واملكتري ،وغادي نستمروا في هاد العملية هادي في
انتظارالتعميم الكامل لهاديك العقود النموذجية اللي حقيقة لحد اآلن
موضعا حتى �شي مشكل .وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،تعقيب للسيد النائب املحترم عن
العدالة والتنمية.

النائب السيد عزيز الكرماط:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
طبعا الحكومة كانت عندها هاد اإلجراء ديال العقد النموذجي من
خالل الدورية  108اللي كانت واضحة ،ولكن هاد الدورية األخيرة ،16
الدورية  16السيد الوزير اللي ذكرتوا دابا ديال فض النزاعات ،خالت
البعض أنه يلتوي على بعض املواد اللي جا بها هاد العقد النموذجي،
أنا نقول ليكم باقي هناك إشكاالت خصوصا على مستوى املحاكم ،ألنه
مازال إشكاالت ما بين املنهي وبين صاحب املأذونية ،واليوم املطلوب
على الحكومة يكون عندها جرأة أكثر في أنها تباشر اإلجراءات في هاذ
األمر الخاص باملأذونيات بالشكل اللي يحافظ على البعد االجتماعي،
ثم يحول هاذ القطاع إلى قطاع استثماري ،اليوم ما بقاش معقول أنه
واحد يعني يأخذ واحد املأذونية وواحد كيخلص خاصو نهاركامل يخدم
باش يعطي  400درهم ،بمقابل واحد الجهد اللي مكاينشاي.
اليوم السيد الوزير مطلوبة الحكومة باش تشجع املهنيين اللي
كاين عندو  30عام و 40عام 20 ،عام في نهاية املطاف كيخرج خاوي
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الوفاض ،ألنه ما عندوش حتى �شي حاجة اللي كتحميه ،اليوم املطلوب
أنه تشجع وتخلق تعاونيات ،تخلقوا مقاوالت مهنية من خالل هاذ
املهنيين اللي عندهم تجارب كبيرة ،وهما يتمكنوا من هاذ املأذونيات،
البد السيد الوزير أن الحكومة تكون عندها الجرأة كما كانت لها في
مجموعة امللفات اللي كانت حارقة ،الحمد هلل التخوف اللي كان اليوم
بان بأن الشعب كيفهم هاذ ال�شي وكيتقبل ،اليوم املطلوب كذلك أن
الحكومة ديالنا ومن خاللها وزارة الداخلية تكون عندها جرأة أكبر في
مباشرة هذا امللف هذا ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،كاين تعقيب إضافي؟ السيد الوزير
عندكم �شي تعقيب.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
باش تكون املسائل في املحل ديالها ،اللي في القضاء اآلن على حساب
املعلومات اللي عندنا ما كيفوتش  300 ،300حالة اللي هي في القضاء،
ما�شي زعما ما�شي �شي مشاكل يعني اللي هي ما نقدروش نتعداوها ،إن
شاء هللا راه كيما قلت لكم بتعميم العقد النموذجي ،كنتسناو إن شاء
هللا هاذ املشاكل كلها ما غتبقاش ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،اآلن ننتقل إلى السؤال الرابع لفريق التقدم
الديمقراطي حول موضوع الوضعية املادية واإلدارية للشيوخ
واملقدمين ،تفضل السيد النائب املحترم.

السيد النائب ادريس بوطاهر:
شكرا السيد الرئيس،
عن الوضعية اإلدارية واملالية ألعوان السلطة نسائلكم السيد
الوزير؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
أوال بغيت نأكد أمام املجلس ديالكم على أن الفئة ديال املقدمين
والشيوخ عندها دور أسا�سي في كل املراحل اللي فتنا منها ،وخاصة في
املرحلة الحالية وهاذ ال�شي ديما كنعودوه ،والعقلية ديال هاذ الفئة
ما�شي هي العقلية ديال (املوظفين) ذاك ال�شي ما عندوش السوايع،
ما عندوش ،ما عندوش  8إلى  12وال  2إلى  4ما عندو �شي ،عندهم 24
ساعة على  24ساعة ،وكنتمنى إن شاء هللا باش يبقاو دائما في هاذ
العقلية هاذي ،باش ما يوليش موظفين ،كنقولها بكل وضوح ،خاصهم
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يبقاو في الشكل اللي هما خدامين به ،يعني بالتفاني وبجهد نهارعلى نهار،
احنا كنحاولو نحسنو الوضعية ديالهم تدريجيا ،مثال ما بين العام اللي
فات وهاذ العام راه تقريبا  500درهم غادي تزاد ليهم في  salaire، 250في
العام اللي فات و 250هاذ العام ،التغطية الصحية شاملة ،يعني واحد
العدد ديال املسائل حتى اللي كيفوت  60عام في الغالب كيكون عندو
مازال راه  30%عندهم أكثرمن  60عام دبا ،ومع ذلك يتم االحتفاظ بهم
نظرا للتجربة ديالهم ونظرا للدور اللي كيقوموا به داخل املجتمع ،فهاذ
الفئة هاذي كونوا متيقنين على أننا دايرينهم فوق راسنا ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ولكن فريق التقدم الديمقراطي على اليسار
السيد الوزير ،تفضلوا للتعقيب السيد النائب.

السيد النائب ادريس بوطاهر:
شكرا السيد الوزير،
السيد الوزير ،الحقيقة عقلية  24على  24هذا معقول ،وحتى واحد
ما كيناقشو ،ولكن مقابل هاذ العمل ديال  24على  24خاص التعويض،
هاذ الفئة السيد الوزيرحسب التصريح ديال السيد الوزيرالسابق ،ما
كيتجاوزوش  25ألف عون ،كاينة بعض الحاالت الشاذة في هاذ السلك
هذا ،خاصة العون القروي ،شيخ أو مقدم قروي ،هاذ الشخص هذا
وإن كان كيعمل في الحواضريعني في املدن ،كتبقى الوضعية ديالو شاذة
وما كيستفدش على غرار زمالئه املقدمين والشيوخ الحضريين ،لهذا
السيد الوزيركنقولوبأن التواجد متاع هاذ األعوان في جميع القطاعات
و كيقوموا باملهام متاع جميع اإلدارات بما فيه توزيع االستدعاءات
ديال املحاكم ،توزيع اإلشعارات الواردة على جميع املصالح اإلدارية،
الضرائب ،املحافظة العقارية ،ولكن ما كاينش �شي تعويض مقابل هاذ
العمل اللي كيديروه ،وزارة الداخلية كتقوم بواحد املجهود باش تحسن
الوضعية ديال هاذ الناس هاذو ،ولكن الوزارات األخرى ما كتقدمش
تعويض مقابل ذاك الخدمات اللي كتأديلها هاذ الفئة هاذي.
باإلضافة إلى هاذ ال�شي السيد الوزير حنا كنتمناو أنها تكون عندهم
واحد النظام أسا�سي ديالهم اللي كيخلي هاذ الفئة حتى هي كتعرف
اإلطار فاش كتشتغل ،ما غاديش نبقى نشوفوه مقدم قروي مثال
كيشتغل حتى كتفرقو مع اإلدارة  2د الحوايج ،إما الوفاة يا إما العجز
عن العمل ،وكيتم الفصل ديالهم من طرف اإلدارة بواحد الطريقة
من الطرق اللي هي معروفة ،كنتمناو السيد الوزير أن هاذ الفئة غادي
تحظى بواحد االلتفاتة كريمة من طرف القطاع ديالكم ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،كاين �شي تعقيب إضافي ،تفضلوا
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.
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النائب السيد محمد الحجوجي:
السيد الوزير ما يخفاش عليكم أن هاذ الفئة بصفة خاصة
في العالم القروي تقوم بمهام متعدد االختصاصات ،منها األمنية
والقضائية وكذلك اإلدارية ،ولكن في املقابل أنه بالنسبة للتعويضات
التي يتقاضونها ال تتناسب مع املجهود املبذول ،لذلك نطالب بتحسين
هذه الوضعية أو على األقل التفكير في وضع قانوني سليم اللي يمكن لو
أنه يحميهم من الصعوبات.
كما تعلمون السيد الوزير أنه الشيخ أو املقدم في العالم القروي
راه تيضطر يقطع كيلومترات باش يبلغ االستدعاء ،علما أن هذا العمل
الذي يعهد إلى املفوض القضائي يتقا�ضى عليه أجرا ،والحال أنه املقدم
والشيخ من بين املجال ،كنتمنى أنكم تراعيو هاذ الجانب ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الرئيس عن فريق
العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير هاذ العناية اللي كتعطيوها للشيوخ واملقدمين مهمة
جدا ،ولكن بغينا نثيروا االنتباه ديالكم ،هاذ  500درهم وحتى الزيادة
اللي فاتت ما كتمشيش في الراتب األسا�سي ،كتم�شي كتعويضات،
وبالتالي ما كيستفدوش منها في التقاعد ،أنا شخصيا كنقول النظام
األسا�سي مزيان هذا هو اللي خاصو يكون ،ولكن في انتظار يكون النظام
األسا�سي أمام األدوار اللي كيقومو بها على األقل تفاهموا مع القطاعات
األخرى اللي كيقدمولها أدوار ،أنا كنقول كاين الجماعات كيقوموا
بدور أمني،كيقوموا بدور اجتماعي إداري ،كيصالحوا بين الناس إلى غير
ذلك ،على األقل  24/24كيفاش غنقول لهم حنا من حيث الحقوق،
ها الواجب ها هو كيقوموا به ،ولكن من حيث الحقوق ما يمكنش
يبقاو في هاته الوضعية ،اليوم يعني تقدمتوا في طريقة االختيار ديالهم،
كتختارهم حتى من أصحاب الشواهد ،ولكن ما خاص يبقى واحد
النوع ديال الغبن كيشعر به ،باش يأدي الدور ديالو وهو مرتاح ،النظام
األسا�سي وعلى األقل أن هاذ التعويضات تدخل لهم يعني في الراتب
األسا�سي عوض أنها تكون تعويضات عن الساعات اإلضافية ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،املعارضة تفضلوا ،تعقيب إضافي للفريق
الدستوري.

النائب السيد محمد الزردالي:
شكرا السيد الرئيس،

عدد 16–12ألا عيبر 16ر 28( 116بنجد 28د )28

السيد الوزير يعني املالحظ أنه كاين واحد اإلجماع ال أغلبية وال
معارضة داخل البرملان باش نحسنو الوضعية ديال هاذ الناس ،وبالتالي
ألن هاذ الناس في الحقيقة السيد الوزير كانت أسئلة كثيرة يعني خالل
هاذ الوالية باش نحسنو الوضعية ديال هاد الناس ،ألنهم كنوجدوهم
في جميع القطاعات ،هاذ الناس اللي خدموا كل أيام األسبوع وكل أيام
السنة ،هاذ الشريحة من املجتمع كاين اللي تعداو السن ديال التقاعد،
ونظرا لألهمية ديالهم مازال باقيين خدامين ،وبالتالي السيد الوزير
نلتمس منكم أنه في شحال ما عاونا هاذ الناس أعتقد أنه يبقى قليل
يعني لكل املجهودات اللي تيقوموا بها ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،املعارضة ،تفضلوا التجمع الوطني لألحرار
األغلبية ،إذن تعقيب إضافي لفريق التجمع الوطني لألحرار ،ألنه من
الناحية القانونية خاص يكون معارضة أغلبية ،هذا هو االتجاه اللي
غاديين فيه.

النائب السيد نور الدين األزرق:
السيد الوزير هادو هما الوذنين وهما األعين ديال السلطة ،يمكن
يبقاو في هاذ النظام ما�شي مشكل ،ولكن راه خاص زيادة في ...بما أنهم
تيشتاغلو  24ساعة بحال إيال غادي تعطيهم واحد سوايع إضافية،
ولكن...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،إذن املعارضة حزب االستقالل تفضلوا.

النائب السيد أحمد جنفي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير أكيد أن هاذ الفئة في حاجة إلى اهتمام بالغ ،بالنظر
للدور اللي كتقوم به اللي هو دور ال محدود ،وبالتالي أنا لن أطلب منكم
أكثرمن اعطوهم حقهم ،هذا هو الواقع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،ال حنا قلنا حزب معارضة ،حزب أغلبية ،هذا هو القانون،
كنعتاذر لحزب االستقالل ما�شي معارضة ،كنعتاذر ليه  ،فقط أنا
عندي ما هو مرسوم عندي في الخريطة ،تفضلوا السيد الوزيراملحترم،
تفضلوا ،فريق التقدم الديمقراطي ،األغلبية ،تفضلوا السيد النائب
املحترم.
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النائب السيد إدريس بوطاهر:

النائب السيد رشيد عدنان:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

من خالل التدخالت ديال الجميع السيد الوزيركيبان بأن هاذ الفئة
كتحظى بواحد االلتفاتة كريمة من هاذ املجلس املوقر ،ولهذا كنلتمسو
مرة أخرى باش تطبقوا الحد األدنى لألجر مع هاذ الفئة هذه ،وكذلك
توفروا لها واحد الحماية فائقة ،وخاصة خالل املمارسة ديالها للمهام
ديالها ،في بعض األحيان السيد الوزير هاذ األعوان كيمشيو لقضايا،
وبالتالي كيكونو أطراف في املحاكم أمام املحاكم بدون ما تقدموا لهم
املساعدة ،إن على مستوى التنقالت أو على مستوى الدفاع.

السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب املحترم ،كاين �شي تعقيب إضافي؟ تفضلوا
السيد الوزير ،تعقبوا على األغلبية واملعارضة في تدخل واحد.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
كيفما جاء في التدخالت كنظن هاذ الفئة هذه كيفما اللي اعطينها
من تعويضات ما غتكونش كافية بالعمل اللي كيعملو به ،هذه مسألة
كنظن مفروغ منها ،وكاين واحد العدد ديال الدول اللي حاولوا باش
ياخذوا التجربة ما قدوش ،عالش؟ ألن ما هو ال وظيفة عمومية ال
ما�شي وظيفة عمومية ،هذا خاص بالبالد ديالنا ،هللا يخليكم املقدمين
والشيوخ ديالنا رآه كنتفاهموا معهم مزيان ،خلينا بينا وبينهم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل ،تفضلوا السيد الرئيس نقطة نظام،
السيد الرئيس في سيرالجلسة ،تفضلوا.

السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية ( نقطة 
نظام):
في سير الجلسة طبعا ،هذا برملان فيه الحكومة وفيه البرملانيين،
البرملاني حين يثيرون قضايا اللي كاينة في الدستور ،وكاينة في القوانين،
ما كيبغيوش منا أدنى خالف يوقع ما بين املؤسسات ،ولذلك حنا
كندافعو ،كنتمنو أن املطالب ديالنا تسمع من طرف الحكومة في هاذ
االتجاه ،وغيراتجاه آخر.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس،
إذن ننتقل إلى سؤالين لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوضعية
ساكنة املناطق الباردة بين الفريق االستقاللي والفريق الحركي ،السؤال
األول للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضلوا السيد النائب
املحترم.

تعيش ساكنة املناطق الباردة في عزلة تامة بسبب حصار الثلوج
وما ترتب عنها من وضعية مزرية ،بانعدام التدفئة واملؤونة وغيرها
من املتطلبات الحياة اليومية الضرورية ،كما هو الشأن بالنسبة
ملنطقة ميدلت ،بوملان ،أزيالل ،الحسيمة ،وتنغير إلخ .فما هي التدابير
االستعجالية املتخذة ملعالجة هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها
ساكنة املناطق الباردة؟ ومن هنا نطالب منكم السيد الوزير املحترم
التدخل العاجل ووجود حلول لتمكين هذه الساكنة من االستفادة
من الدعم املباشر وبدون استثناء ،ألن غالء حطب التدفئة واملشاكل
اليومية مع املياه والغابات وغالء الكهرباء يعيق تنمية هذه املناطق
الباردة ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،اآلن السؤال للفريق الحركي حول نفس
املوضوع ،إذا اسمحتوا السادة النواب املحترمون راه كاين شوية ديال
الضجيج على اإلخوان ديالنا ،الزمالء ديالنا باش نخليوهم يطرحوا
السؤال ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد علي كبيري:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
السيد الوزير املحترم ،يعني ما تقوم به وزارتكم يعني منذ سنتين في
قيام بتدخالت في هاذ املناطق الصعبة والنائية التي تعرف يعني قساوة
في الفصل ديال الشتاء ،تدخالت يعني ناجعة ونثمنها ،إال أنه السيد
الوزير هاذ التدخل إن كان يدل على �شيء فإنما يدل على هشاشة هاته
املناطق اللي محتاجة لدعم ،حنا والحكومة ديالنا ووزارة الداخلية
مقبلين على برنامج لالهتمام بهاذ املداشر وهاذ املناطق النائية التي لم
تنل حظها من التنمية في إطاريعني ل  55ألف مدشروقرية التي ستكون
موضوع عناية خاصة وبرنامج خاص.
نطلب السيد الوزير أن يتم السهر على تنفيذ هاذ البرنامج بالجدية
الالزمة ،لكي نصل بهذه املناطق إلى مستوى أحسن مما هي عليه حاليا،
هاذ املناطق السيد الوزيرتعيش في عزلة تامة في السنوات اللي هي ممطرة
واللي فيها الشتا والثلج ،ولكن هاذ السنة هاذي كنتمناوإن شاء هللا باش
يرحمنا هللا في أقرب وقت ،وحنا نطالب بحلول ناجعة وهيكلية ،نطالب
بأثمنة تفضيلية فيما يخص الكهرباء لهذه املناطق وعندنا مقترحات
ديال القوانين يعني في هاذ الشأن ،نطالب كذلك بفك العزلة على هذه
املناطق وببناء واحد مجموعة من الطرق اللي هي ضرورية وأساسية،
واملنطقة ديال إملشيل وأغبالو أموري كتعرفوها السيد الوزير منذ
السبعينات فيها محاور طرقية اللي محتاجة إلى تعبيد.

1034

الجريدة الرسمية للبرملان

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،اآلن تفضلوا السيد الوزير عندكم
جواب على سؤالي الفريقين.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
اللي بغيت أنا نأكد عليه ،كما جاء في التدخل ديال السادة النواب
اللي طرحوا السؤال املحترمين ،فخالل فصل الشتاء اللي فات ،فكما
الحظ الجميع ،على أن وقع تجنيد إمكانيات مهمة جدا .فعلى سبيل
املثال 12 ،هليوكوبتر كانت مستعدة للتدخل في أي وقت وكان تحضير
قبلي ،بحيث أن تقريبا الدواوير كلها كانت عندها مناطق فاش يمكن
لهاذ املنطقة يهبطو والتموين حصل ،واملستشفيات يعني العسكرية
بأمر من جاللة امللك نصبت في عين املكان إلى آخره .وكنظن أن واحد
 80%توفقنا فيها ،ذاك املشاكل اللي كانوا كيتعرفو قبل إال عقلتو فاش
كيشوفوالناس اللي ربما كيموتوبالبرد وال هذا ،الحمد هلل هاذ العام اللي
فات ما بقاش.
أما بالنسبة لهاذ السنة هاذي ،فكونو متقنين على نفس االحتياطات
ستتخذ .اللي كنتمناو فقط هو الثلج يكون إن شاء هللا باش يمكن لنا
نتدخلو هذا هو ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تعقيب للفريق االستقاللي ،تفضلوا
السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد ابراهيم حسناوي:
شكرا السيد الوزير على جوابكم ،ونثمن بحرارة املجهودات اللي
كتبذلوها بطبيعة الحال ،إال أنه هذا جاء من باب مطالبة الفريق
االستقاللي من أجل إسراع والجدية في هاذ األمر واالستعجالية كذلك،
ألن حنا على أبواب فصل الشتاء وخاصة كما كتعرفو بأن هاذ املدة
كيكون فيها انقطاع املسالك وانقطاع التالميذ على الدراسة بخصوص
املدارس اللي بعيدة ،وباإلضافة إلى...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،كاين تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد رئيس
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية:
السيد الوزير ،أوال املناطق الجبلية ،بكل تجرد ،هوأنه تعيش وضعية
متردية إن لم أقل كارثية وخاصة في فصل الشتاء .فعال ما كاينش الثلج،
ولكن كاين الجريحة اللي هي أقوى وأخطر من الثلج ،فلذلك ما قامت
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به الحكومة وما قمتم به السنة املاضة كان عملية انتقائية ،حنا بغينا
سياسية مندمجة واضحة للعناية بساكنة املناطق الجبلية ،وخاصة
مثال اآلن في املناطق الجبلية بصفة عامة ،ال في الحسيمة وال في أزيالل وال
في بني مالل وال في خنيفرة ،كتعيش واحد الوضعية خايبة جدا اللي سيئة
جدا .أوال :انعدام وسائل التدفئة ،راه املدارس التالميذ ما تيقراوش
السيد الوزير ،ألنه ما يمكنش تحت الصفر 5 ،تحت الصفر 10 ،تحت
الصفر في املناطق الجبلية ،فلذلك ما نحتاجوش لتوزيع الكواش ،إال
وفرنا لهم التدفئة ما نحتاجوش لتوزيع املواد الغذائية اللي هي ال تغني
وال تسمن من جوع .بغينا سياسة واضحة مندمجة لتنمية املناطق
الجبلية ،وكذلك حماية الساكنة ،وتوفيرالحق في العيش الكريم لهؤالء
الساكنة على غرار باقي ساكنة اململكة .فلذلك السيد الوزير ،بغيناكم
ترسمو لنا سياسة واضحة للعناية بالساكنة ،أوال تفاديا لألمراض التي
تتزامن مع فصل الشتاء وخاصة تصيب األطفال والشيوخ واملسنين،
ما�شي الشيوخ واملقدمين ،واملسنين ،و كذلك وسائل التنقل ،مسالك
منقطعة ،بمعنى أنه ما عندناش رؤية واضحة لتنمية املناطق الجبلية
وحماية الساكنة ديالهم ،خاصة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،كاين تعقيب إضافي ؟ تفضلوا فريق العدالة
والتنمية ،معذرة السيد النائب املحترم.

النائب السيد مواد لكورش:
السيد الوزير ،تعيش ساكنة املناطق الجبلية باألطلس الكبير ومنها
ساكنة إقليم الحوز ظروف قاسية بسبب العزلة وقساوة الظروف
املناخية ،ولعل اعتصام العديد من ساكنة منطقة سيتي فاظمة
بإقليم الحوز والذي قارب شهر ألكبر دليل على صعوبة العيش بهذه
املناطق .لذا نسائلكم السيد الوزير ،هل من مبادرات لحل اإلشكاالت
املطروحة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا
السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
كنظن ما كاينش أي اختالف حول التشخيص على أن هناك في
املناطق ،هاذي مازال مشاكل كبيرة وكثيرة جدا .وراه جاللة امللك
تكلم عليها في الخطاب ديال يوليوز  ،2015أن هناك تشخيص واضح،
ذاك ال�شي عالش جاللة امللك قرر باش يكون برنامج طموح جدا ،ألن
منين كنقولوا  50مليار ديال الدرهم لهاذ املناطق هاذي يعني راه ما�شي
ساهلة ،وإن شاء هللا غادي تساهم فيها الجهات ،ال من الناحية املادية
وال من ناحية اإلنجاز .وكنتمناو إن شاء هللا على أن هاذ البرنامج هذا
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غادي يكون يساهم فيه الجميع في وضعه أوال وفي إنجازه ،باش هاذ
املناطق هاذي على األقل تمر لواحد املستوى يكون أحسن بكثير ملا هو
عليه اآلن ،وكنتمناو إن شاء هللا باش املساهمة ديال الجميع إلنجاح
هاذ البرنامج ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق االشتراكي عن
باقي استخالصه بالجماعات الترابية ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد الرحمان فضول:
شكرا السيد الرئيس،
تعرف الجماعات الترابية ارتفاعا مهوال في حجم الباقي استخالصه،
وما أدراك ما الباقي استخالصه ،وذلك راجع باألساس إلى ارتفاع حجم
تحمالت الضرائب املحولة مقابل تدني مداخيلها ،ناهيك عن ديون
مستعصية االستخالص .لهذا نسائلكم السيد الوزير ،هل هناك من
تدابير وسبل إليجاد حلول مقترحة لهذه النازلة؟ وما هي اإلجراءات
املتخذة في هذا الشأن؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزيرعندكم الجواب.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
التقديراللي عندنا اآلن هوأن املداخيل اللي ما داخالش في الجماعات
ال تقدر بسنة ديال املداخيل تقريبا ،ولكن ملا كنقولوا هاذ السنة ديال
املداخيل ،ففيها واحد الطرف كبيرجدا ما بقاش يمكن استخالصه ،إما
الناس تيتوفاو ،ألن هناك تراكمات ،بعض املرات من الستينات ومازال
مسجلين اآلن كباقي استخالصه .إذا هاذي األولى بعدا هو خاص يكون
عمل وهذا خاص يكون البد في �شي قانون باش التصفية ديال ذاك ال�شي
كل ما يمكنش يستخلص باش يزول باش ما يبقاش يتحسب .ثانيا ،أنا
طلبت من  inspection généralيعني من املفتشية العامة باش تعاون
الجماعات في التدابير باش تستخلص هذاك ال�شي ،ودرنا في واحد  4د
املدن والحمد هلل كانت النتيجة مزيانة.
حاجة أخرى اللي بغيت نقول عليها ،هو أنه بعض الجماعات اللي
دارو راسهم في هاذ املسألة هاذي فحسنوا املداخيل ديالهم ،وكاين اللي
كيحسنها حتى ل  ،75%ولكن كيخص املسؤولين على الجماعة بتعاون
معنا...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،كاين �شي تعقيب السيد النائب املحترم.
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النائب السيد عبد الرحمان فضول:
شكرا السيد الوزير ،هاذ الباقي استخالصه هو نعتبره بمثابة
وباء خطير يحل بالجماعات القروية وينعكس سلبا على مخططاتها
التنموية ،إنه ظاهرة مركبة يجب تضافر الجهود مع جميع املتدخلين
لفك هذا اللغز .وكما هو الحال ،سأسوق لكم مثال بجماعة سيدي
جابر املتواجدة بإقليم بني مالل ،هناك باقي استخالصه الزال تئن
الجماعة تحته منذ أوائل التسعينات .لهذا السيد الوزير ،أدعوكم
إليجاد حلول...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،ما كاينش تعقيب السادة النواب ؟ إذا
ننتقل إلى السؤال املوالي وهو السؤال الثامن من الفريق االشتراكي حول
التنمية املندمجة للمراكزالقروية ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد مالل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم السيد الوزير عن البرامج التي وضعتها
الحكومة لتهيئة وتنمية املراكز القروية بشكل عام وخاصة الصاعدة
منها؟ وما هي املدة الزمنية املخصصة لتنفيذ ذلك؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
نجاوب بصفة عامة وراكم كتعرف تكلمنا عليها شحال من خطرة،
املدن الحمد هلل عرفت واحد املجهود كبيرجدا فيما يخص تهيئة املجال
ديالها .اللي ما معروفش أكثر ،هو أن املراكز الصغرى ،كذلك في كثير
من الجهات حتى هي عرفت واحد املجهود كذلك كبير جدا ،فطلبت
شحال من مركز اللي استفد من هاذ العملية هاذي ،فحصينا لحد اآلن
أكثر من  500مركز صغير اللي استفدت من هاذ البرامج ديال التأهيل،
خاصة وأن املبالغ اللي كيخص هاد املراكز الصغرى ما�شي كثيرة بزاف.
أنا كنظن هذا ورش مفتوح ،هاذي  déjà 500تصاوبت ،وذاك ال�شي
اللي مازال يبقى ربما  300أو  400أخرى عندنا اإلمكانيات الحمد هلل
باش نتغلبوا عليها بمساعدة الجميع ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضلوا السيد النائب املحترم إال عندكم �شي
تعقيب.
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النائب السيد محمد مالل:
شكرا للسيد الوزير على هاذ الجواب ديالكم .أوال السيد الوزير،
يجب أال تتوقف هاذ البرامج على وضع بعض األعمدة ويعني تهيئة بعض
األرصفة في الواجهة ديال هاذ املراكز ،بل يجب مساعدة الجماعات
املعنية على تنفيذ البرامج ديال التنمية التي وضعتها ،وذلك عبر
التمويل الكافي إلنجاز هذا البرامج ،وكذلك تزويد هاذ املراكز باملرافق
الضرورية ،من مالعب رياضية ودور الثقافة ،مناطق صناعية ،العقار
الالزم للسكن ،املستشفيات املحلية ،النقل ،التعليم ،إلى غير ذلك من
املستلزمات الحضرية للرفع من الجودة ديال هاذ املناطق ،بحيث أن
هاذ املناطق تعتبر املتنفس الوحيد ملجموعة من الجماعات ،فتتلقى
مركز محيط ب  5وال  6ديال الجماعات قروية وكيتعتبر هاذ املركز هو
املتنفس الوحيد.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب ،تفضلوا السيد
الوزير عندكم �شي جواب ؟ إذا شكرا السيد الوزير .ننتقل إلى السؤال
التاسع عن تسوية وضعية املوظفين املجازين بالجماعات املحلية
للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،وقع غيرخطأ ما قصدتهاش..

النائب السيد عبد هللا أبو فارس:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
الزالت وضعية املوظفين الحاصلين على اإلجازة بالجماعات املحلية
املطالبين بتسوية وضيعتم اإلدارية وتغيير اإلطار عالقة ،لم تعرف أية
تسوية لحد الساعة ،األمر الذي يضرب في الصميم مبادئ االستحقاق
وتكافؤ الفرص واملساواة والعدالة االجتماعية ،فما هي التدابير املتخذة
ملعالجة هذه الوضعية بما يضمن لهؤالء املوظفين حقهم في تسوية
وضعيتهم اإلدارية على غراربقية اإلدارات العمومية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
باش يتفهم املشكل ،دابا هاذ النوع ديال املوظفين اللي تكلمتو عليه،
كيدخل لوظيفة معينة ،ال في  l’échelle 6وال  l’échelle 7وال  ،8من بعد
منين كيدخل كيجبد لك تيقولك أنا عندي إجازة خاصك طلعني ل 10
وال ل  ،11هاذ ال�شي هذا كان معمول به قبل سنوات ومنذ  3و 4سنوات
أصبح غير ممكن ،وما�شي موضوع فقط الجماعات املحلية ،موضوع
كذلك اإلدارات العمومية كلها ،خاصة في وزارة التعليم ،ما يمكنش �شي
واحد يدخل يعني لوظيفة معينة ،ومن بعد يجبد ليك الديبلوم يقول
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لك طلعني في هذا .النهاراللي يتفتحو املناصب ،فهاذ األشخاص عندهم
الحق كباقي األشخاص اآلخرين باش يشاركوا في العملية ديال اإلنتقال،
وعلى حساب ،أما باش كل �شي اللي عندو �شي حاجة نقولو غادي نرقيو
غادي نرقيو ما عندها حتى �شي معنى ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب ،الصوت للسيد النائب
هللا يجازيكم بخير.

النائب السيد عبد هللا أبو فارس:
السيد الوزير ،كما تعلمون أن كاينة بعض القطاعات حكومية
كالتعليم اللي سوات هاذ الوضعية هادي واللي حلت هاذ املعضلة،
ولكن في الجماعات املحلية األمر مازال عالق واملسؤولية هي مسؤولية
وطنية ،بحيث ال يقبل السيد الوزير أن يظل واحد املوظف في مستوى
معين ،يعيش في وضعية معينة ،ألنه قد تختلف عن وضعية زميل
له يشتغل إلى جانبه ،هذا في إطار وهذا في إطار ،غتكون واحد األزمة
نفسية ،وهاذ األزمة النفسية بطبيعة الحال لها تأثير على املردودية اللي
كنستحضروها دائما أثناء كل تقييم مرهون بتسوية وكل تقييم لهاذ
العملية هاذي هو مرهون بتسوية وضعية هاذ الفئة ،واألمر راه يتعقد
يوما بعد يوم وسنة بعد سنة ،إيوا هاذ ال�شي اللي قلتوعلى أنه كيدخل في
واحد اإلطار ،وكيعاود يرجع كيطالب بإطار آخر ،راه في جميع املباريات
األمرغادي وكيتعقد بنفس..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب؟ تفضلوا السيد رئيس
فريق العدالة والتنمية ،تفضلوا السيد الرئيس.

النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية:
السيد الوزير ،هاذ ال�شي اللي قلتوصحيح ودقيق ،لكن أهم ما تشكو
منو الجماعات املحلية هي األطر ،هاذ التثمين ديال التكوين املستمر
وديال الشواهد يجب أن يتدارك ،فتحوا املباريات بواحد الطريقة اللي
تكون واسعة ،وهاذوك الناس ياخذو الحقوق ديالهم ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،كاين �شي تعقيب السادة النواب ،تفضل
السيد الوزير.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
بغيت نؤكد على أن املشكل موضوع في كل الوزارات بنفس الكيفية،
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،قبل أن ننتقل إلى السؤال املوالي ،يشرفني أن
أبلغكم بأنه بعد هذه الجلسة ستكون هناك جلسة تشريعية للتصويت
على قانون  70.15للسنة املالية  ،2016لذلك يجب الحضور .ننتقل
للسؤال العاشر السؤال عن العالقة ما بين مالك املأذونية ومالك
سيارة األجرة ،للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق اإلتحاد
الدستوري.

النائب السيد الخليفي اقدادرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
تعتري السيد الوزير ،العالقة ما بين مالك املأذونية وبين املستأجر
واحد العدد من املمارسات اللي كيعتابروها سائقي سيارات األجرة
نوع من االبتزاز ،وبالتالي كيوجدو نفوسهم في ورطة بعد االستفادة
من الدعم ،وشراء سيارة جديدة في إطار انخراطهم في مشروع ديال
الحكومة الرامي إلى تجديد حظيرة سيارات األجرة ،بينما صاحب
املأذونية يرفض تجديد هذا العقد تحت طائلة تقديم واحد العدد من
املزيد من التنازالت ،بما يسمى معروف ب»الحالوة» ،ما يسمى بتقليص
مدة الكراء ،ما يسمى بالزيادة في السومة الكرائية .لذلك نسائلكم
السيد الوزير ،إلى متى سيظل سائق األجرة تحت رحمة مالك املأذونية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير ،كنا نتمنى
يكون هاذ السؤال في وحدة املوضوع مع السؤال السابق.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
أنا كنظن هاذ املسألة هاذي تكلمنا عليها في سؤال سابق ،فالعقد
النموذجي اآلن كيعطي  6سنوات  6 +سنوات للمكتري ،كيعطيه
 12عام ،في هاذ  12عام عندو الحق ياخذ السيارة ويبذلها ويدير اللي
بغى .احنا بالنسبة للعقود القديمة ،قلنا أما غادي يتم التجديد ديالها
بالعقد النموذجي ،وال وقع �شي مشكل راه كيفما قلنا كاين لجنة محلية
اللي كتحاول تصلح بين الطرفين ،باش حتى �شي واحد ما يضيع .وكيفما
قلت لكم ،لحد اآلن توفقنا في حل واحد أكثرمن الثلثين ديال أسميتو،
ألن احنا عندنا اإلمكانيات ديال ضغط معنوي ،وخا يكون غير معنوي
وحتى يكون ما�شي فقط معنوي ،باش تكون التسوية حبية .هاذ املسائل
ما يمكنش تسوى إال حبيا ،والحمد هلل لحد اآلن راه كنتوفقو راه ما�شي
عملية اللي غيرذي جدوى ،وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضلوا السيد النائب املحترم ،عندكم �شي
تعقيب ؟

السيد النائب الخليفي اقدادرة:
شكرا السيد الوزير ،في الحقيقة أن كاين بعض املشاكل اللي كتحل
على صعيد هاذ اللجنة املحلية ،هناك بعض املشاكل وكاين مشاكل اللي
كتبقى عالقة لعدة أسباب .وإال طرحنا هاذ السؤال السيد الوزير ،طبعا
هو في حد ذاته واحد املدخل من مداخل إصالح هاذ القطاع ،خاصة
باش هذاك املشروع اللي جات به الحكومة يعطي األكل ديالو ،ويمكن
لنا يستافدو منو سائقي األجرة ويستافد منو حتى املواطن بالسفراملريح.
وبالتالي ،احنا طرحنا السؤال بغينا فقط إضفاء املزيد من الشفافية
في هاذ العالقة ما بين املالك واملستأجر ،حيث حسب النواحي وحسب
املناطق ،هناك اجتهادات وكاين األماكن اللي ما فيها �شي اجتهاد ،وبالتالي
كيلجؤوا للقضاء والقضاء كتعرفوا كيم�شي على العقدة السابقة،
وبالتالي كيحرم ذاك سائق األجرة من االستفادة من ديك املأذونية ملا
سيأتي من األيام.
بغينا السيد الوزير ،نقطعو ،إال كانت الحكومة النية ديالها أنها
تقطع مع اقتصاد الريع بوجه عام ،فأملنا كبير باش تفتح الحكومة
هاذ امللف ،ولكن سرعان ما تعايشت معه في واحد العدد من املناطق
تنقول السيد الوزير .كاين مجهود ما كنكروهش ،كاينة بعض الحلول
ما كنكروهاش ،ولكن هاذ ال�شي ما �شي كافي ،ألن مازال واحد العدد
ديال املنازعات اللي هي أمام املحاكم وكتوصل حتى لتهديدات ،تتوصل
لواحد العدد ديال األمور اللي ما غنرضاوها�شي ال لسائق سيارة األجرة
وال ملالك املأذونية ،وبالتالي ذاك العقد للكراء اللي كان سابقا فيه واحد
املجموعة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب ؟ عندكم �شي تعقيب
إضافي السيد الوزير ؟ شكرا .ننتقل إلى آخر سؤال في هذا القطاع وهو
للفريق االشتراكي حول مدى احترام الشركة الفرنسية ريضال لدفاتر
التحمالت ،تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن الفريق االشتراكي.

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،سؤالنا يتعلق بالتدبير املفوض ومدى احترام دفتر
التحمالت ،شركة ريضال نموذجا ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائبة ،تفضلوا السيد الوزير.
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السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
هو بصفة عامة ،ريضال في الرباط عندها ،راه هاذ ال�شي معروف،
بعض التأخرات فيما يخص بعض االستثمارات ،خاصة la station
 dépurationاللي مازال فيها التعطال كبير جدا ،هما كيقولو ما�شي
الغلط ديالهم ،احنا كنقولو الغلط ديالهم إلى آخره ،ولكن هاذ ال�شي
متبعينو يعني على حساب العقد اللي كاين ما بينا وبين ريضال.
أما في ما يخص العالقة مع الزبناء ،فاملشكل الكبير اللي عندنا
هو املشكل ديال ضبط الفاتورات ديال االستهالك .دابا منين كنطلبو
ريضال ،تيقول ليك عندهم ياهلل  2وال  ،3%ألن كيفما كتعرفو في هاذ
ال�شي ديال ضبط الفاتورات كاين بعض املرات كتوقع الفاتورة بال ما
يكون الكشف ديال االستهالك الحقيقي ديال الزبناء .ملا كتسولهم،
تيقولو ليك ياهلل  2وال  % 3اللي فيهم هاد املشكل ،ولكن  2وال  3%على
مليون ديال العدادات معناه أن يمكن يكون غلط في  30ألف فاتورة،
وهاد ال�شي يعني غير مقبول ،فنبهناهم باش يديروا اإلحتياطات الالزمة
قبل ما يوصلوا الفاتورات للزبناء...

السيد رئيس الجلسة:
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النائب السيد محمد عبد العالي الهاللي:
السيد الوزير ،التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات أبان عن
العديد من اإلختالالت في تنفيذ هذه العقوبة ،ومنها أذكر على سبيل
املثال تحويل األموال خارج إطارمكتب الصرف ،هادي نقطة أساسية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،عنكم �شي تعقيب السيد وزيرالداخلية.

السيد محمد حصاد وزير الداخلية:
كما كتعرفوا ،في اإلدارة كل واحد كيدير شغالو ،مكتب الصرف راه
دارشغالو مع اإلدارة ،والنبي عليه السالم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير وننتقل اآلن إلى قطاع الخارجية حول سؤال
للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عن مصير االتفاقيات املبرمة مع
الشركاء عن مختلف الدول الصديقة ،تفضلوا السيد النائب املحترم
عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

النائب السيد عبد هللا البقالي:

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير شكرا على الجواب ،فعال املشكل الكبير هو ضبط
العدادت ،ولكن املشكل األكبر هو اإلحتقان والتوتر االجتماعي اللي
موجود في عديد من املناطق ،في تمارة ،في سال ،في حي النهضة ،في الحي
الصناعي وفي حي اليوسفية .هناك غالء الفواتير؛ عدم ضبط العدادت؛
وقراءة العدادت وتحديد اإلستهالك يكون على حساب جيوب املواطنين.
فضال على هذا السيد الوزير ،املواطنين كيؤديو رسم ديال الواد
الحار في العديد من املناطق والواد الحار ال وجود له ،وفي هاد اإلطار
كنتساءلوا على الدور ديال مصلحة مراقبة التدبير املفوض للماء
والكهرباء .كذلك السيد الوزير ،في اليوسفية ،جمعيات املجتمع املدني
جمعوا مجموعة ديال التوقيعات وجلسوا مع ممثلي الشركة وخرجوا
خاويين الوفاض أحالوهم على الحكومة ،فماذا أنتم السيد الوزير
فاعلون من أجل تطويق هاد االحتقان االجتماعي وإنصاف املواطنين،
خاصة وأن الشركات..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،كاين �شي تعقيب ؟ إذن السيد الوزير
كنشكروك على املساهمة ديالكم في هذه الجلسة .عندكم تعقيب ؟
تفضلوا تفضلوا ،كانعتاذروا السيد الوزير ،كاين تعقيب من املجموعة
النيابية لتحالف الوسط.

نستأذنكم السيدة الوزيرة ،في أن ننتهز فرصة طرح هذا السؤال،
لنسائلكم في شأن التطورات األخيرة املتعلقة باتفاقية التبادل الفالحي
مع اإلتحاد األوروبي :ماذا هناك من جديد ؟

السيد رئيس الجلسة:
إذا سمحتم ألنه كان  3أسئلة في هذا املوضوع ،واش بغيتوا نديروا
وحدة املوضوع أو فقط ؟ كاين سؤال عن حصيلة اتفاقية التبادل الحر
مع اإلتحاد األووربي لفريق األصالة واملعاصرة ،تفضلوا السيد النائب
املحترم.

النائب السيد محمد املهدي بنسعيد:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة املحترمة ،نسائلكم اليوم عن اتفاقية التبادل
الحر ما بين املغرب واإلتحاد األوروبي ،خاصة مع ما جرى أخيرا والقرار
ملحكمة اإلتحاد األوروبي اللي لغات مفعولية االتفاقية الفالحية ما بين
املغرب واإلتحاد االوروبي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هناك سؤال لفريق التجمع الوطني
لألحرار وهو سؤال آني ،حول الحكم الصادر عن محكمة العدل
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األوروبية بخصوص االتفاق الفالحي املوقربين اململكة املغربية واإلتحاد
األوروبي ،تفضلوا فريق التجمع الوطني لألحرار ،تفضلي السيدة النائبة
املحترمة.

النائبة السيدة نعيمة فرح:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب،
فوجئ املغرب ومعه العالم الحر والديمقراطي يوم  10دجنبر بقرار
محكمة العدل األوروبية ،والقا�ضي بإلغاء اتفاقية وقع عليها املغرب
واالتحاد األوروبي سنة  2010وصادق عليها البرملان األوروبي سنة
 ،2012ودخلت حيز التنفيذ سنة  .2012هذا القرار السيدة الوزيرة،
هو قرارجائرفي حق املغرب ،وليس من حق محكمة العدل األوروبية أن
تتبنى هذا امللف السيا�سي ،وليس من حقها أن تدرج هذا املوضوع وهو
تقني  .100%محكمة العدل األوروبية أعطت نفسها اختصاصا ليس
من حقها ،واستجابت وجعلت من نفسها طرفا في قضية سياسية .ليس
من املعقول أن تتبنى هذا املوقف ،وباملقابل نشيد بالقرار الذي اتخذه
املجلس األوروبي أمس والقا�ضي باستئناف هذا القرار الصادر من
محكمة العدل األوروبية ،أيضا نشيد باملجهودات الجبارة التي قامت
بها الحكومة وعلى رأسها وزارة الخارجية والتي نتج عنها استئناف القرار
من طرف االتحاد األوروبي .في هذا اإلطار ،نسائلكم السيدة الوزيرة عن
موقف الحكومة املغربية وما هي اإلجراءات التي اتخذتها؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،السيدة الوزيرة تفضلي ،تجاوبوا
على  3أسئلة كلهم جماعة.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة تفضلوا ،لك الخيار السيدة الوزيرة بغيتو تجيو
تفضلوا ،استرجعوا الوقت هللا يجازيكم بخير ،استرجعوا الوقت.

السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون:
شكرا السيدات والسادة ،األخوات واإلخوان البرملانيين على هذه
األسئلة وهذا السؤال اللي هو تقريبا سؤال محوري حقيقة ،نظرا
لتطورات الساعة منذ األسبوع املا�ضي.
بالفعل ،كلنا تفاجئنا ملا أصدرت املحكمة األوروبية للعدل قرارها
بإيقاف هذا االتفاق الذي تم التصويت عليه في البرملان األوروبي ،ولكن
أيضا في البرملان املغربي سنة  2012ودخل حيزالتنفيذ.

عدد 16–12ألا عيبر 16ر 28( 116بنجد 28د )28

بالنسبة لنا كما تعلمون ،هذا مشكل سيا�سي كبير ،ألنه تم استغالل
خلل أوروبي داخلي من أجل طرح أو انحياز إلى أطروحة الطرف اآلخر
فيما يخص القضية الوطنية ،بحيث أن هذا القرار ،قرار املحكمة
األوروبية ليس فقط إليقاف االتفاق ولكن إليقاف االتفاق ألنه يعني
يحث على أو يحض على تصدير املنتوجات الفالحية املغربية بما فيها
املنتوجات التي تنتج في األقاليم الجنوبية.
كما تعلمون أيضا ،أن موقف املحكمة األوروبية أخذ بعين االعتبار
خصوصا القرارات األممية التي تمت التي كانت قبل  ،1988أي بمعنى
أنه تجاهل تطورات القضية الوطنية ،تجاهل أيضا مشروع الحكم
الذاتي ،تجاهل أيضا تطورات القضية الوطنية على أرض الواقع ،بما
فيها اإلصالحات واملجهودات التي يقوم بها املغرب ،بما فيها االنتخابات
الجهوية األخيرة.بطبيعة الحال بالنسبة للخصوم هم يسعون إلى
التشكيك في مغربية الصحراء ،إذن هذا ليس بقرارتقني ،ولكن هو قرار
سيا�سي.
ردا على هذا القرار ،كما تعلمون ،كان هناك عدد من التصريحات
الرسمية من طرف وزارة الخارجية أوال وأيضا من طرف الوزارات
األخرى املعنية .كان أيضا لقاء يوم األمس ،لقاء مع ممثلة ،مع «فدريكا
موكيريني» ببلجيكا ببروكسيل ،وموضوع هذا اللقاء كانت النقطة
الوحيدة ،نقطة جدول األعمال الوحيدة هي تقييم هذا املوقف ،وكيف
سوف يتم الرد عليه .ولعل أحسن جواب على ما وقع ،هو االتفاق
باإلجماع ملجلس وزراء أوروبا على االستئناف ،بحيث أنهم يرفضون هذا
القرارالذي جاءت به املحكمة األوربية للعدل.
املغرب يتساءل بطبيعة الحال ،بشكل مشروع ،حول جدوى
إبقاء على البناء التعاقدي مع اإلتحاد األوروبي طاملا يعني كاين هذا
املشكل مخلوق .نترقب أن يتخذ اإلتحاد األوروبي اإلجراءات والتدابير
الداخلية املناسبة بما فيها االستئناف ،بما فيها أيضا جدية العمل في
طريقة التعامل مع هذا االستئناف بداخل املحكمة األوروبية للعدل.
تم هناك التصريح أيضا من عدد من أعضاء اإلتحاد األوروبي وتعبيرهم
عن دهشتهم من هذا القرار .نتطلب ونطالب اإلتحاد األوروبي بتوضيح
املواقف فيما يخص الشراكة املتميزة التي ندعيها جميعا مع اإلتحاد
األوروبي ،بحيث أنها شراكة اختارها املغرب منذ سنة  1976وهي
تطورت منذ ذلك الزمن  ،76سنة 2014-2013-2012-2010-2000
إلى حد اليوم.
لذلك نقول أيضا أنه الزم أن يكون التعامل مع هذه القضية بطريقة
شاملة وكاملة وبطريقة أيضا فورية من اآلن من أجل الحد من هذا
املشكل ،شدد السيد الوزيرفي لقاء األمس أيضا على أن استئناف حكم
املحكمة األوربية سيمكن من التأكيد أن العالقات بين املغرب وبين
اإلتحاد األوربي هي ثابتة ومستقرة ،وسيضفي أيضا مزيد من الوضوح
لدى الطرف األوربي في عالقته مع املغرب.
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كما تعلمون فالسيدة موكيريني قد أكدت على تشبث اإلتحاد
األوروبي بالعالقات مع املغرب ،وقد عبرت أيضا على دهشتها ومفاجأتها
بهذا القرار ،وأعربت دول أخرى ومنها السويد على مساندتها الستئناف
قرار محكمة العدل األوربية ،وأعربت أيضا على عمق العالقات
اإلستراتيجية ،وعالقة الشراكة اإلستراتيجية ما بين املغرب والسويد
وما بين املغرب واالتحاد األوربي.
لدينا أيضا اجتماع يوم الغد مع اللجنتين ،لجنة الشؤون الخارجية
بالبرملان ،وأيضا من طرف لجنة الفالحة ،وسوف يكون اجتماع منسق
ما بين اللجنتين ،من أجل إعطاء معلومات أكثر في هذا املوضوع ،ومن
أجل أيضا تجنيد جميع القوى املغربية ،بطبيعة الحال كحكومة
وكبرملان وكمسؤولين سياسيين ومسؤوالت سياسيات من أجل الوقوف
جميعا صامدين وواقفين برأي واحد من ناحية هذا امللف ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،أستسمح تجاوزنا الوقت ألنه للموضوع
أهميته ،إذن نبدأ في التعقيب ،الفريق اإلستقاللي املحترم ،تفضل
السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا البقالي:
شكرا السيدة الوزيرة على هذا الجواب املفعم ،لدينا بعض
املالحظات ألن هاذ املسألة ليس فيها أغلبية وال معارضة ،نحن نعتبر أن
هذا الحكم له مضمون ونفحة سياسية صرفة ،نعتبر ويجب التشديد
على هذا األمر أن الجهة التي تقدمت بشكايتها لدى املحكمة األوربية
تنتفي لديها الصفة ،هي ليست ممثلة شرعية وال وحيدة لسكان األقاليم
الجنوبية ،وبالتالي ال يحق لها التقدم بهذا األمر:
أوال اسمحوا لنا أن نؤكد لكم ألنه هذا ربما غادي يدخل في تاريخ
القضاء األوربي ،ألول مرة نسمع عن حكم صادر عن محكمة أوربية
ينبني على الشك ،بحيث يقول منطوق الحكم في هذا املجال أن هناك
شك في عدم استفادة سكان املنطقة من عائدات هذا التبادل ،التبادل
الفالحي ،بمعنى أنه قرار قضائي مبني على منطق الشك ،أيضا هذا
الحكم تحدث على أن هناك مواد في هذا االتفاق ليست قانونية ولم
يحدد هذه املواد ،هذا الحكم يتكون من  250فقرة ،مكتوبة بدقة
يستعرض التاريخ السيا�سي لهذه األزمة ،أو لهذا النزاع املفتعل ،ولكن ال
يحدد بالضبط أين هي املواد املقصودة بهذا الحكم.
نعتبر من الناحية السياسية أن أسطوانات اللعب على حقوق
اإلنسان في أقاليمنا الجنوبية بدأت في االندثار ،بدأت في محدودية
أثرها ،واآلن يقع البحث على اللعب بورقة أخرى هي ورقة الثروات.
اسمح لي السيدة الوزيرة نقول لكم أن موقف الحكومة كان متردد
في البداية ،وسائل اإلعالم سعت جاهدة للحصول على املوقف املغربي
في حينه ،اسمح لي نقول لكم أنه االتحاد األوروبي كان سبقكم في إبداء
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الرأي ،وأكد أن االتفاقيات مع املغرب غير قابلة للشك وال للتشكيك
وهذا موقف إيجابي ،أيضا نسجل ألنه ربة ضرة نافعة ،ألول مرة السويد
تقبل وتساند قرار استئناف الحكم ،بمعنى أن هناك تغيير إيجابي في
موقف السويد من هذه القضية املهمة.
السيدة الوزيرة اسمح لي أن نقول لكم أنه الخصوم عينهم على
اتفاقية الصيد البحري اللي جاية في املرحلة القادمة ،وبالتالي يجب أن
نستفيد من هذه املحطة ،هناك ضعف على مستوى التعبئة الداخلية
في مواجهة هذه التحديات الكبرى ألنها مصيرية ،كنشكركم السيدة
الوزيرة ،كنشكرالحكومة...

السيد رئيس الجلسة :
كنشكركم السيد النائب املحترم ،الفريق املوالي ،معذرة ،فريق
األصالة واملعاصرة للتعقيب ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد املهدي بنسعيد:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة املحترمة ،الرسالة األولى السيدة الوزيرة موجهة
لشركائنا في االتحاد األوروبي ،املفهوم ديال التفاوض الجزئي غير
مقبول ،غير مقبول ،غير مقبول السيدة الوزيرة ،البد أن تكون هذه
الرسالة واصلة ما يمكلناش نجيو تكون هناك شراكة مع جنوب املغرب
بدون شماله أو مع شمال املغرب بدون جنوبه ،وهذا مخصناش نعاودو
كاع نتناقشو فيه مع الشركاء ديالنا.
أما بالنسبة للخطوات األخيرة اللي قامت بها وزارة الخارجية،
بالطبع احنا كنثمنو هاذ الخطوات ،لكن السيدة الوزيرة كنتأسفو،
كنتأسفو ألنه بحال إيال رجعنا للسياسات رد الفعل ،هاذ القضية
ما�شي جديدة السيدة الوزيرة ،كتعرفي من  2012كانت هناك شكاية
في محكمة االتحاد األوروبي ،وكان ممكن أن تكون هناك واحد اليقظة،
واحد السياسة استباقية في هذا املوضوع ويمكن ما نوصلوش كاع
لهاذ الحكم بضغط الدبلوماسية ديالنا ،بضغط وزارة الخارجية على
االتحاد األوروبي ،ألن في األخير هذا كيبقى حكم سيا�سي ،وليس حكم
قضائي ،كنتأسفو اللي رجعنا لهاذ سياسة رد الفعل ،وكننتظرو من
وزارة الخارجية ومن الدبلوماسية ديالنا أن ترجع لليقظة اللي شفنا هاذ
األيام هاذ األشهر السابقة ،ترجع لهاذ اليقظة باش ما نرجعوش دائما
للوراء في واحد الشراكة اللي احنا كنا بالنسبة لنا فتناها ما بقيناش كاع
كنتكلمو على الرجوع للوراء بالنسبة لها ،وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا فريق التجمع الوطني لألحرار.
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النائبة السيدة نعيمة فرح:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة شكرا على املعطيات واملعلومات التي جاءت في
جوابكم ،والبد من التأكيد من هنا بأن على الحكومة املغربية ومعها وزارة
الخارجية وكل الدبلوماسية املوازية أن تلتزم أسلوب الحذر ،فأعداؤنا
يقظين ويجب أن نكون لهم باملرصاد في كل دقيقة وفي كل ثانية ،هم
اتخذوا من هذه القضية مسألة وجود ،ويجب أيضا أن تتحول بالنسبة
إلينا وهي أيضا كذلك مسألة وجود ومسألة بقاء ،األعداء متربصون
باملغرب ،لهذا أن اليقظة يجب أن تكون في كل خطواتنا املستقبلية.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،هل هناك من تعقيب إضافي ؟
تفضلوا السيد الرئيس من فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد محمد يتيم:
في كلمات موجزة نقول بأننا نحن نعول على حكماء االتحاد األوروبي،
ونتمنى أن ال ينجروا وراء بعض املغامرين املتهورين ،نعول على هؤالء
ألنهم يدركون كما ندرك األهمية االستراتيجية للعالقة مع املغرب،
املصالح املشتركة مصالح قائمة ،املغاربة لن يسمحوا باملساس بأي
مصلحة من مصالحهم ،ولهذا نحن نعول كما قلت على هؤالء الحكماء
ونعول كذلك على اإلجماع الوطني حول قضاياه االستراتيجية شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،تفضلوا السيد النائب املحترم من الفريق
االشتراكي.

النائب السيد سعيد باعزيز:
السيدة الوزيرة ،املغرب كيبذل مجهود جبار في عالقتو مع االتحاد
األوروبي في مجموعة ديال االتفاقات ،في الصيد البحري ،في الفالحة،
في التعاون األمني ،في الهجرة ،وأيضا األحزاب السياسية كتقوم بواحد
الدور جد هام في امتداداتها بالخارج من حيث التعريف بالقضية
الوطنية والدفاع عنها ،ولكن الحكومة غائبة عن هذا ،الحكومة ما
تتواكبش ،فما قلتوناش أش درتو قبل هاذ القرار؟ وفينا هي تمثيليتكم
في الخارج ؟ آش الدارت حتى اللحظة ؟ السيدة الوزيرة ،الحكومة
فشلت في تدبير مجموعة من امللفات السياسية الكبرى ،األمر يتعلق
بالقضاء واستقالل القضاء ،كان على الحكومة أبسط وأضعف اإليمان
أنها توجه للغرف املهنية والجماعات الترابية في أقاليمنا الجنوبية باش
تطعن في الصفة ديال الذي طعن في االتفاق ،ألن هي املمثلة الشرعية
للساكنة ديال أقاليمنا الجنوبية.
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السيدة الوزيرة ،تقدمنا للحكومة بمقترح قانون إلحداث هيئة
قضايا الدولة باش تكون هي املمثل ديال الدولة املغربية في الخارج وفي
الداخل ولدى هيأة التحكيم ،ومن أجل أننا نداركو هاذ املسألة ويكون
عندنا السبق ،ولكن الحكومة ما تعمالتش معها ،الحكومة مشات كتبناه
على املستوى الدولي وتتبجح أنها عندها مقترح قانون في هذا الصدد،
ولكن على املستوى التشريع املحلي رفضت هذا ،هذا هواالتجاه السيدة
الوزيرة ،اآلن خاص يكون عندنا رؤية استباقية ملثل هاته املشاكل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،وأضفنا بعض الثوان للجميع ألن
القضية عندها أهميتها ،هل هناك من تعقيب ؟ السيدة الوزيرة لكم
الكلمة األخيرة.

السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا األخوات واإلخوة البرملانيين على التدخالت اللي كلها حقيقة
تصب في نفس التوجه ،هو التعبئة الجماعية من أجل النهوض ومن
أجل إيجاد حل لهاذ القضية ،غير واحد  2توضيحات ،التوضيح األول
هو أنه هذا الحكم هو صادر عن قضية فيها  2ديال العناصر مباشرة،
هو مجموعة ما يسمى بالبوليساريو والتي طعنت في االتحاد األوروبي،
وفي اتفاق ديال االتحاد األوروبي ،لم يكن هناك طعن مباشرفي املغرب،
لذلك العمل الذي قمنا به منذ السنة املاضية هو عمل مع قضاة ومع
بطبيعة الحال املصالح اإلدارية والسياسية األوروبية ،مع العلم أن هذه
قضية سياسية ،ولذلك األخ تكلم على استقالل القضاء ،نحن نقول أن
الحكم هو حكم سيا�سي أكثرمن قضائي أو تقني.
النقطة الثانية هو أنه املحكمة األوروبية أعطت لنفسها الحق أن
تتحدث في قضية سياسية هي بين أيدي األمم املتحدة ،وليس ألحد آخر
الحق في التدخل في هذه القضية ،لذلك كان ال من طرفنا احنا وال من
طرف اإلخوان أو الشركاء األوروبيين ،كان من املنتظر أن يكون حكما
آخر ،فيه جميع االفتراضات ،ولكن لم يكن هذا االفتراض األخير لم
يكن قائم ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،ننتقل إلى السؤال  14عن فريق العدالة
والتنمية حول تفعيل الدبلوماسية الرسمية املوازية في القارة اإلفريقية،
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.
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النائب السيد محمد سالم البيهي:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة املحترمة،
الدبلوماسية رسمية أو موازية تلعب دورا مهما ،لكن يبقى أثرها في
العمق محدودا في العمق اإلفريقي الذي ينشط فيه خصوم وحدتنا
الوطنية .لذا نسائلكم السيدة الوزيرة ،عن أية خطة دبلوماسية
تقت�ضي لهذه الدبلوماسية املعادية خاصة بإفريقيا؟ ثم عن أية خطة
لتأهيل الدبلوماسية املوازية أو ما يدعى الشعبية ؟ وشكرا السيد
الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيدة الوزيرة ،تفضلوا.

السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون:
شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال ،بطبيعة الحال كما
تعلمون في ما يخص الدبلوماسية الرسمية فال داعي للتذكير باألولوية
التي تعطى منذ سنوات اآلن إلى السياسة الخارجية للمغرب وهي أولوية
التعاون جنوب جنوب ،وأولوية التعاون مع الدول اإلفريقية ،بحيث أنه
زيارات صاحب الجاللة إلى إفريقيا هي يمكن أحسن وأكبردليل على هذه
األولوية للدبلوماسية الرسمية ،أتفق معكم أنه ال بد من حضور أكثر
وأكثرفي دول إفريقيا ،وخصوصا عن طريق الدبلوماسية املوازية ،بحيث
أن مع األسف لدينا خصوم يتواجدون كثيرا في دول إفريقيا ،نحاول
أن نقوم باستراتيجيات ذات أهمية وذات قيمة إضافية من ناحية
الدبلوماسية املوازية ،أذكر باجتماعات اللي حضرها بعض األخوات
واإلخوان النواب بما فيها اجتماع األممية االشتراكية األخير بأنغوال،
اجتماع فرع إفريقيا للفدرالية الدولية النقابية بالسينغال بدكار ،وآخر
اجتماع هو الجمع العام ملنظمة املدن والحكومات املحلية بجنوب
إفريقيا بجوهانسبورغ ،والذي كان شكل نجاحا كبيرا للوفد املغربي،
أيضا هناك مشاركة كبيرة لجمعيات مغربية في اجتماعات لجنة أو لجن
حقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقية ،وهذه نعمل ونسهر على أن تكون
املشاركة فعالة وقيمة ،املشاركة املغربية في هذه الندوة ،نقوم أيضا
بتسهيل وتنظيم ندوات ولقاءات علمية وثقافية ،نقوم أيضا هناك...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،إذن أعطي التعقيب للسيد النائب عن فريق
العدالة والتنمية ،انتما السيد الرئيس؟ تفضلوا هو بالضبط ال.

النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية:
السيدان الوزيران،

عدد 16–12ألا عيبر 16ر 28( 116بنجد 28د )28

نسجل بأنه ما�شي في السنوات األخيرة خالل مدة هذه ،الزيارات
امللكية كتلعب دور كبير جدا في الجانب االقتصادي ،وفي الجانب
السيا�سي ،والجانب ديال االستثمارات إلى غير ذلك ،لكن احنا كنتكلمو
على الدبلوماسية املوازية ،ال البرملانية ،ال دابا اآلن الجماعات املحلية وال
الشعبية بما فيها ديال األحزاب السياسية واملجتمع املدني ،نالحظ أينما
حل وارتحل كاين واحد النوع من القصور ،هضرتي على جوهانسبورغ
قبل منها أبوجا ،هاذو ملي كنمشيو كنلقاو بعض الشكايات منين ؟ من
الناس اللي كيشتاغلو تماك ،فاحنا كنطالبو بأمرين:
األمراألول هو برنامج يكون دائم خاص بالقارة اإلفريقية ،وباألخص
في الدول اللي هي مناوئة أو عندها مشكل في فهم قضيتنا ،هذه كيخصنا
نركزو عليها ،ونركزو أكثر؛
ثانيا على أنه الناس اللي خاصهم يكونوا تما خاصنا نعتانيو ألنه احنا
مشينا ذاك ال�شي ما كيفرحش ،بال ما نفسر أكثر ما كيفرحش ،يمكن
املسؤولين في املستوى ،ولكن الظروف اللي كيشتاغلو فيها ال تساعد،
ولذلك احنا بغنيا نثيروا االنتباه بأنه كيخص ال بد للحكومات ،يعني
الحكومة خاصة أنها تمكن هاذ املناطق بالضبط من األدوات لكي
تشتغل ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة
الوزيرة ،علما أن السيدة الوزيرة ما بقاش عندكم الوقت ،إذن ننتقل
إلى السؤال  15للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،املتعلق بتطبيق
الحكم الذاتي بألقاليم الجنوبية ،تفضلوا السيد النائب املحترم عن
فريق الوحدة والتعادلية.

النائب السيد الحسن أمروش:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
األخوات واإلخوان النواب،
السيدة الوزيرة ،تعتبر مبادرة الحكم الذاتي باألقاليم الجنوبية
خيارا استراتيجيا ال رجعة فيه ،وأق�صى ما يمكن تقديمه لحل هذا النزاع
املفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة املغربية كما أشارإلى ذلك جاللة
امللك في خطابه األخير ،فما هي املبادرات التي قامت بها الحكومة من
أجل الترويج لهذه املبادرة واالستعداد لتطبيقها على أرض الواقع؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيدة الوزيرة.
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السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون:
هذا أكثر من سؤال ،هذا موضوع خاصو ساعات السيد النائب
للجواب ،كما تعلمون السيد النائب املحترم ،مقترح الحكم الذاتي
هو مقترح مغربي جاء به املغرب سنة  2007وهو معروض أو موضوع
تفاوض ما بين املغرب واألطراف األخرى ،كما يتعين أيضا أن تنبثق عنه
الصيغة النهائية وهي سوف تكون نتيجة املفاوضات ،بطبيعة الحال
منذ  2007ونحن ندافع عن مقترح الحكم الذاتي كحل أق�صى للقضية
الوطنية ،املغرب بطبيعة الحال تبنى توجهات أساسية من أجل نهج
هذا املقترح ،وهي:
أوال على الصعيد الوطني تحرك بشكل حاسم في اتجاه تعزيزالصرح
الديمقراطي ،آخر دليل على ذلك االنتخابات الجهوية األخيرة التي تمثل
بالنسبة لنا مرحلة ولبنة جديدة لبناء أولتحضيرلتطبيق الحكم الذاتي؛
األساس أو املحور اآلخر هو على الصعيد الجهوي واملغاربي وهو أن
التزام املغرب بالوحدة املغاربية ،وأيضا الرغبة في إنقاذ هذا املجال؛
وعلى املستوى الدولي نؤكد من جديد ودائما من خالل املقاربات
املغربية ،إرادة بلدنا والتزامنا بالتعاون الصريح مع منظمة الحكم
الذاتي ،وتعتبر مرة أخرى أقولها املرحلة األخيرة لالنتخابات كضمان
لجدية ومصداقية املغرب في الدفع بأطروحة الحكم الذاتي لذلك
ننتظر...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد الحسن أمروش:
شكرا السيدة الوزيرة ،في الحقيقة أنه االنتخابات األخيرة أثبتت
على أن املغرب ماض في تطبيق الحكم الذاتي باألقاليم الجنوبية،
وكذلك بأن املواطنين املغاربة املقيمين في األقاليم الجنوبية ال يتم
ذكرهم في التقارير األممية ،وهذا �شيء يجب االنتباه إليه السيدة
الوزيرة ألن ليس من يمثل سكان الصحراء هم املحتجزون في تندوف،
املمثلون الحقيقيون السيدة الوزيرة هم الذين انتخبوا في االنتخابات
يعني األخيرة باألقاليم الجنوبية ،وكذلك نالحظ السيدة الوزيرة أن
هناك يعني تقصير شيئا ما في الترويج للحكم الذاتي ،ال يجب أن يكون
مناسباتيا يعني في اللقاءات الرسمية مع ممثلي األمم املتحدة أو بعض
الهيئات األوروبية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب؟ إذن نشكركم
السيدة الوزيرة على املشاركة ديالكم في هاذ الجلسة هاذي ،وننتقل إلى
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قطاع آخر وهو قطاع العدل والحريات وأول سؤال من فريق العدالة
والتنمية حول الشواهد الطبية وظلم األبرياء بسببها ،تفضلوا السيدة
النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

النائبة السيدة السعدية زاكي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم الشواهد الطبية املتضمنة لبيانات مخالفة
للحقيقة ،وخاصة تلك املتضمنة لعجوزات موجبة لالعتقال تتسبب في
ظلم كبير لألبرياء ،لذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات
املتخذة من طرفكم لحماية هؤالء األبرياء من هذا الظلم الذي تسبب
فيه هذه الشواهد الطبية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيدة النائبة املحترمة تفضلوا السيد وزيرالعدل.

السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدة النائبة املحترمة،
أتفق معكم في تقييم خطورة الشواهد الطبية في مجال العدالة،
سواء كانت عدالة مدنية أو جنائية ،على هذا األساس فإن وزارة العدل
والحريات اهتمت باملوضوع وأصدرت أي أصدر الوزير بتاريخ  11غشت
 2014رسالة دورية إلى النيابة العامة ،حيث قمنا بحثها على التعامل
بحرص شديد مع الشواهد الطبية املقدمة أمام القضاء ،وطالبنا بالسهر
على اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للوقوف على صحة الشواهد املشكوك
في صحة بياناتها ،كاألمر بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد
بها إلى أطباء شرعيين عند االقتضاء ،أو اإلحالة على املجالس الجهوية
لألطباء لالستئناس برأيها ،بالطبع املشرع املغربي يجرم أي تالعب يتعلق
بالشواهد الطبية بمقت�ضى الفصل  364وكذلك الفصل  ،363في هذا
الصدد فإن كل طبيب أصدرأثناء مزاولة مهامه وبقصد محاباة شخص
ما إقرارا كاذبا ،أو قدم بيانات كاذبة عن املرض أو عجز فإنه يعاقب
عقوبة جنحية مشددة.
كما أن الوزارة عازمة على محاربة الشواهد الطبية الغير املعقولة
والتي ال تعكس الواقع من خالل مشروع قانون يتعلق بالطب الشرعي،
وذلك من أجل تحصين هذه الشواهد الطبية من خالل ضبط صفة
من له الحق في إنجازها.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،تفضلوا السيدة النائبة املحترمة ،عندكم
تعقيب ،تفضل اللسيد النائب.
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النائب السيد عمربنيطوا:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نشكركم على تعقيبكم السيد الوزيروعلى املعلومات
التي أدليتم بها وأفدتم بها ،إال أنه يبقى موضوع الشواهد الطبية في
مجال التقا�ضي بالخصوص موضوعا مؤثرا ،ألن الشواهد الطبية تؤثر
على مصالح األطراف املتقاضية واملتنازعة في ما بينها ،كما تؤثر على
مراكزها القانونية ،وال يخفى عليكم على أن األطباء يعني بعض األطباء
ينقسمون إلى صنفين ،صنف يتشدد في منح الشواهد الطبية ،ويتشدد
في إعطاء صاحب الحق حقه ،وصنف آخرقد يبالغ وقد يغالي في إعطاء
نسبة أو مدة العجز ،لذلك املطلوب املزيد من الحرص على تفعيل
الدورية التي أصدرتموها ،وأيضا الحرص على تفعيل القانون ،وكذلك
يعني تذكير األطباء باليمين القانونية التي أدوها وهم بصدد ولوج مهنة
الطب ،والحرص على يعني إصدار شواهد طبية حقيقية معبرة ،ليست
مغالية في االتجاه اإليجابي وال مغالية في االتجاه السلبي ،ألن املواطن،
الذي يحكم املوقف هو أن املواطن يبحث عن حقه في أي مكان ،لذلك
فهو يتحرى أن ال يقع في الطبيب الذي يتشدد ويتحرى أن ال يقع في
الطبيب الذي يغالي...

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ ننتقل
إلى ،السيد الوزير ،تفضلوا السيد الوزيرثانية وال ثانيتين.

السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات :
أتفق مع السيد النائب وأضيف بأن كل من تضرر من بيانات
لشهادات طبية معينة ينبغي أن يطعن في فيها بالزور ليتيح للقضاء
فحص يعني بياناتها والقضاء فيها بشأنها كما يجب...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق الحركي عن
االعتقال االحتياطي ،تفضلوا السيد الرئيس عن الفريق الحركي.

النائب السيد محمد األعرج رئيس الفريق الحركي:
شكرا السيد الرئيس،
الفريق الحركي يسائلكم السيد الوزير حول موضوع يتعلق بجدل
االعتقال االحتياطي والبدائل املمكنة ،كما نعلم جميعا على أنه أثيرت
في اآلونة األخيرة جدل بين الحقوقيين والقانونيين ،حول موضوع
املتعلق بالوضع تحت املراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي ،رغم أن
قانون املسطرة الجنائية يتحدث على أنه تدبير استثنائي ،ولكن يالحظ
من خالل العديد من اإلحصائيات وكان آخرها اإلحصائيات املتعلقة
بمديرية السجون وإعادة اإلدماج ،أن هناك حوالي  40%من املعتقلين
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هم على أساس االعتقال احتياطي ،وبالتالي هل هناك تصور جديد فيما
يتعلق بإعادة النظر في هذه املادة  ،159خصوصا وأنها تدبير استثنائي
وأصبحت من حيث املمارسة أنها تدبيرعادي أمام قضاة النيابة العامة
أوقضاة التحقيق ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،إيال سمحتوا السيد الرئيس والسيد
الوزير ،أعطي الكلمة للسيد الوزير ،السيد رئيس فريق التجمع الوطني
لألحرار ،تفضلوا السيد الوزير للجواب على السؤال ،إيال سمحتم
السيد الوزير ،السيد الوزيريمكن تخرج معه برا إيال كان ممكن ،السيد
النائب راه حنا في جلسة السيد النائب ،تفضوا السيد الوزير.

السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات :
السيد الرئيس املحترم،
السيد النائب املحترم،
االعتقال االحتياطي كما قلت في مناسبات سابقة يمثل مشكال
في جل دول العالم ،حجم املعتقلين احتياطيا تتحكم فيه العديد من
األسباب ،منها ما هو قانوني ومنها ما هو قضائي ومنها ما هو مجتمعي،
السياسة الجنائية للحكومات املتعاقبة في بالدنا اتجهت إلى الحد من
ظاهرة االعتقال االحتياطي عبر آليات املناشير ،غير أن من بيده القرار
وهم السادة الوكالء العامون ووكالء امللك وقضاة التحقيق ،يجدون
صعوبة في تقديراملوقف املالئم الذي يتقاسموه إكراها.
اإلكراه األول هو إكراه أمني يتعلق بحماية األشخاص واملمتلكات؛
اإلكراه الثاني هوحقوقي ،إذ أن هناك يعني حرص على االقتصارعلى
الحاالت الضرورية التي ينبغي أن يعمها ويشملها االعتقال االحتياطي.
أؤكد أنه في املرحلة الحالية وبمقارنة حجم االعتقال االحتياطي
سنة  ،2010حيث كان العدد هو كانت النسبة هي  47%من الساكنة
السجينة هم معتقلون احتياطيون.
اآلن بين  2010و 2015وصلنا ل ،41%هذا مجهود يعني كبير
جدا ،ولكن ما زالت جهود أخرى تنتظرنا ،ولذلك نعول على األثر الذي
ستحدثه املسطرة الجنائية حينما سيصادق عليها ،وكذلك مشروع
القانون الجنائي حينما سيصادق عليه إن شاء هللا في الحد من حجم
االعتقال االحتياطي ،حيث إنه هناك مجموعة من التدابير ،من ذلك
تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في االعتقال ،إال بناء على
أسباب واردة على سبيل الحصر ،مع إلزام النيابة العامة بتعليل قرارها،
مع منح املعتقل حق الطعن في قراراعتقاله ،مثال تقليص عدد...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضلوا السيد الرئيس.
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النائب السيد محمد األعرج رئيس الفريق الحركي:
شكرا السيد الرئيس،
بالفعل نحن أمام موضوع السيد الوزير خصوصا وأنكم مقبلين
على إعادة النظر في مشروع قانون املسطرة الجنائية ،نحن أمام
موضوع يتعلق بالدرجة األولى على الحفاظ األمني االجتماعي ،كذلك
البد أن تكون هناك آليات جديدة فيما يتعلق أو البدائل املمكنة لتحل
محل االعتقال االحتياطي ،كذلك البد خصوصا في قوانين املسطرة
الجنائية أن تكون هناك إجراءات تتعلق أساسا بتحقيق املعادلة األمنية
الوقائية ،اإلشكالية في قانون املسطرة الجنائية أن هناك العديد من
املقتضيات القانونية ال تحل هذه املعادلة األمنية الوقائية ،خصوصا
وأننا أمام موضوع يتعلق بالحفاظ على األمن اإلجتماعي ،وبالتالي ال بد
أن تكون هناك ظروف الزمة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن ننتقل إلى
السؤال املوالي وهو سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار ،حول ضرورة
خلق محاكم متخصصة في املجال العقاري ،تفضلوا السيدة النائبة
املحترمة.

النائبة السيدة رحمة اطريطاح:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
من محاسن الصدف السيد الوزيراملحترم ،أن هاذ السؤال كيعقب
الندوة الوطنية التي انعقدت في مدينة الصخيرات حول العقار ،والتي
ال تخلو من التوجيه والتوجهات امللكية السامية التي تضمنتها الرسالة
امللكية ،لذا نسائلكم السيد الوزير ،أال ترون السيد الوزير أن حان
الوقت لخلق قضاء متخصص ومحاكم متخصصة في هذا املجال،
املجال العقاري؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،تفضلوا السيد الوزيراملحترم.

السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات:
السيدة النائبة املحترمة ،القضاء هو مستويات ،بالفعل كيمكن
تكون الصيغة ديال صيغة محكمة ،عندنا اآلن القضاء العادي ،عندنا
القضاء اإلداري ،عندنا هاذ القضاء التجاري ،يمكن تكون أقسام
،كأقسام األسرة ،أقسام الجرائم املالية ،ولكن يكمن تكون غرف ،نحن
نفضل بالنسبة للمعطيات املتعلقة بالقضايا اللي هي قضايا عقارية،
نفضل صيغة الغرف ،ملاذا ؟ ألن في سنة  2013ياله عندنا  24ألف
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و 435قضية ،وهوما يساوي نسبة  3.8من القضايا ،في  2014عندنا 24
ألف و 824بنسبة  1,95ما يمكنش نسبة  1,95من القضايا اللي هي 24
ألف و 824إيال قسمناها على  12جهة غتعود عندنا حوالي  2000قضية
في املحكمة ،إذن ما يمكنش نديرو املحكمة ،ما يمكنش نديرو قسم،
الغرف ،الغرف اآلن هي غرف معتمدة ابتدائيا ومعتمدة استئنافيا،
اآلن في التنظيم القضائي اللي غادي يتحال عليكم غنعتمدوها أيضا
على مستوى محكمة النقض� ،شيء طبيعي أنه الغرف خاص يكون فيها
قضاة متخصصين متافقين ،خاص هاذ القضاة املتخصصين يعني
في املسار املنهي ديالهم ما يوقعش يعني تغيير احنا متافقين ،ولكن أكثر
من هذا ما أعتقد أنه من املالئم ،إذن بالنسبة للمناظرة أوصت عوض
الغرف أوصت باألقسام ،نحن نفضل صيغة األقسام ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،هناك تعقيب السيدة النائبة املحترمة؟
تفضلوا.

النائبة السيدة رحمة اطريطاح :
شكرا السيد الوزير املحترم،
ونحن كذلك نشاطركم الرأي على هاذ التوضيحات اللي اعطيتونا
السيد الوزير ،كما تعلمون السيد الوزير أن األنظمة العقارية في
املغرب هي أنظمة معقدة ،هناك أرا�ضي الحبوس ،أرا�ضي األوقاف،
أرا�ضي الجموع ،هناك أنظمة متعددة ومعقدة ،وكذلك هاذ السؤال
ما جاش السيد الوزير هكذا اعتباطيا ،ولكن نظرا للنزاعات العقارية
وصعوبات افتحاص ملفاتها من طرف قضاة متخصصين في املادة
العقارية ،وكذلك السيد الوزيرساكنة العالم القروي اللي ما عندهاش
عقارمحفظ وأنتم تعلمون السيد الوزيرأن العالم القروي تيكون عندو
هذه بقع هاذي ،هذا ،تيكون ذاك الترامي على األرا�ضي... ،تيم�شي يدير
الدعوة ديالو أو ينازع مع الطرف اآلخر ،تبقى تالف في دواليب املحكمة
االبتدائية التي تعد بالدرجة األولى لديها الوالية العامة ،لدى السيد
الوزير نتتظرو منكم إن شاء هللا تفعلوا هاذ ال�شي اللي قلتو ،الجواب
ديالكم كنحسو فيه واحد األمل وواحد االستجابة مع التساؤل ديالنا،
وهذا ال يخفى على الجميع أنكم السيد الوزيرفي هاذ الوزارة منذ توليكم
هذا خليتو البصمات ديالكم في بزاف ديال...

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،عندكم �شي تعقيب ديال �شي ثواني
السيد الوزير؟

السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات:
كنضيف للسيدة النائبة وما تفضلت نه ،هو أننا ونظرا للتأخر
الحاصل في البت في كثيرمن القضايا ،سنحدث آجاال افتراضية لكل نوع

1046

الجريدة الرسمية للبرملان

من القضايا ،بما فيها القضايا العقارية ،وهاذ القضايا العقارية املعقدة
وتتطلب وقتا غنشوفو آشنا هو الوقت اللي مالئم ليها ،ويعود معروف
عند القضاة وعند املحامين وعند املواطنين الحجم ديال الزمن اللي
غتستغرقو القضية واللي خاصو يكون زمن معقول ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا للسيد الوزير وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة ،ننتقل
إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية في سؤال أول من فريق العدالة
والتنمية ويهم املدارس العتيقة وعدم التوفرعلى التجهيزات األساسية،
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد حمزة الكنتاوي:
السيد الوزيراملحترم تعاني مجموعة من مدارس التعليم العتيق من
خصاص كبيرفي مجال الربط بشبكات الكهرباء واملاء الشروب والتطهير،
مما يؤثرسلبا على سالمة وصحة وتحصيل رواد هذه الفضاءات التربوية
املهمة ،السيد الوزير املحترم ،نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها
لتجاوز هذه الوضعية حتى تشتغل هذه املؤسسات في ظروف مالئمة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات النائبات املحترمات،
السادة النواب املحترمون،
أشكركم السيد النائب املحترم وفريقكم على السؤال ،بالنسبة
للتعليم العتيق ربحنا جوج ديال الحوايج أساسيين بصفة عامة هو أن..

السيد رئيس الجلسة:
إيال اسمحتي السيد الوزير ،السادة النواب إيال اسمحتيو السيد
الوزير كيجاوب ،السيد النائب من الفريق االشتراكي إيال اسمحتوا راه
السيد...

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
في ظرف  10سنوات انتقلت امليزانية من  3ماليين دراهم ل 300
مليون درهم ،ولكن األهم من ذلك هو القوانين التي صدرت لحماية
هذا التعليم ،في ما يتعلق بسؤالكم بهاد النقطة الخاصة  % 97.16من
املدارس املرتبطة بالشبكة الكهربائية 64.69 ،مرتبطة بالشبكة املائية،
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 43مرتبطة بالشبكة ديال التطهير ،الكتاتيب القرآنية ألن حتى هي من
التعليم العتيق  % 91بالكهرباء 37 ،بشبكة املاء 17 ،بشبكة التطهير
ألن الكتاتيب توجد معظمها في املجال القروي ،ووقعنا في سنة 2013
على واحد االتفاقية مع الوزارة املعنية على تقوية هاذ التجهيزات وعلى
التعاون في مجالها ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،هل هناك من تعقيب فريق العدالة والتنمية؟
تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد أوريش:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم ،مناسبة طرح هذا السؤال هوالتذكيربالضبط
بهاذ املجهودات الهامة التي تقوم بها وزارة األوقاف خاصة والحكومة
عموما ،في تفعيل مضامين التوجيهات امللكية السامية منذ  15سنة،
إلحياء الدور الريادي في الحفاظ على قيم املجتمع وصونه من نعرات
التطرف والغلو والتعصب التي تقوم بها هاذ املدارس هذه.
في هاذ اإلطار ،نقترح عليكم السيد الوزير:
• الرفع من وتيرة اإلصالح وتجهيز هذه املدارس العتيقة،
خصوصا باملاء والكهرباء والصرف الصحي واملرافق الصحية؛
• تنويع املداخيل ،من خالل عقد اتفاقيات شراكة مع املجالس
الترابية للتخفيف من العبء على امليزانية العامة وقلة امليزانية ديال
الوزارة؛
• االهتمام كذلك بوضعية الفقهاء املشرفين على هذه املدارس،
من خالل الرفع من قيمة املكافآت وتعميمها وتيسير سبل استفادتهم
من الدورات التكوينية؛
• االهتمام بالطلبة والتالميذ بتحسين ظروف اإليواء والتغذية،
واحنا في موسم ديال الشتاء والبرد ،باش يكونوا الطلبة في ظروف
جيدة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد
الوزيرعندكم واحد  3ثواني أو  4غيرتفضلوا.

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
متفقين على أنه خاصنا نزيدوا دائما في وتيرة ديال هاذ العناية .في
ما يتعلق بالطلبة ،طلبة التعليم العتيق بوحدهم اللي عندهم املنح من
املستوى األول حتى للمستوى النهائي .فيما يتعلق بالتجهيزات األخرى،
أنا قلت لكم امليزانية كتزيد والعناية الكبيرة بهاذ الشريحة ،إنما هو
واحد القطاع معظمه من مبادرات حرة.
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واحد القضية دائما تتردد ،عالش ما نديرو اتفاقيات مع جمعيات،
مع مجالس؟ راه كنحافظوا على واحد القطاع من داك الهم املشترك
بيناتنا أنه ما يكون �شي فيه �شي شبهة ،أن كاينة السياسة أو كاين �شي
حاجة أو كاين .نهارنطمأنو لهاذ ال�شي هذا ،راه كلنا عندنا هم واحد وكاع
الهبات ديالنا واألموال ديالنا والتحبيسات ديالنا كتم�شي ،لذلك كاين
غيرهاذ الهم فقط ،ولذلك ال بد من االحتياط فيه.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل إلى سؤال موالي وهو لفريق التجمع
الوطني لألحرار حول تعزيز التأطير والوعي الديني لدى أفراد الجالية
املغربية املقيمة بالخارج ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا أوبركى:
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
السيد الوزير ،ال شك أن تعزيز الروابط الدينية وااللتزام بالثوابت
اإلسالم في االحترام التام للقوانين الجاري بها العمل في بلدان اإلقامة
بالنسبة ألفراد جاليتنا املقيمة بالخارج ،تظل من بين األمور التي ينبغي
إيالئها األهمية الالزمة .بناء عليه ،نسائلكم السيد الوزير املحترم ،عن
التدابيرالحكومية املتخذة فيما يخص تعزيزالتأطيروالوعي الديني لدى
أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات النائبات املحترمات،
السادة املحترمون،
نشكر لكم سؤالكم السيد النائب وفريقكم ،هذا املجال واحد
املجال الحيوي مهم جدا .غنقول ليك التدابيراللي كانت ،هوأنه تحدثت
واحد امليزانية للتدخل في هاذ امليدان متواضعة هي  120مليون درهم
سنويا؛ وتحدث املجلس العلمي املغربي ألوروبا برمزيته وهو مرجعية من
بعد ما كان املغاربة عندهم مرجعيات أخرى؛ ثم هنالك إيفاد العلماء
والوعاظ والقراء باستمرار حسب طلب الجمعيات واملساجد؛ وهناك
واحد  30إمام في التجربة خاصة مع فرنسا منذ  2008قارين هناك؛
هنالك إرسال للمصاحف؛ وكل هاذ العمليات بالتنسيق مع سفارات
اململكة املغربية والقنصليات؛ هناك االتفاق األخير اللي عرفوا الجميع
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ديال  19شتنبر  2015مع فرنسا لتكوين األئمة بمعهد محمد السادس
لتكوين األئمة واملرشدات.
واللي كيزيد يبرز هاذ ال�شي كله ،أن املغاربة هنالك متشبثون
بقيمهم ،هاذ املناعة اللي عندهم ،عندهم مناعة بسبب  2الحوائج:
أوال العقيدة ديالهم اللي هي أشعرية اللي كتمنع التكفير وما كتآمن�شي
بالقتل وال بتهمة املجتمع اإلسالمي بالجاهلية؛ والحاجة الثانية النموذج
اللي كيشوفوه ببالدهم ديال اإلصالحات وكيفتاخرو به ،هذا هو اللي
كيحميهم على أن الفيروسات وخا يكون الجسم قوي حتى يعيا كيمكن
يتسربوا ليه ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،هل هناك من تعقيب فريق التجمع الوطني
لألحرار؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا أوبركى:
شكرا السيد الوزير على جوابكم الشافي .أوال قبل كل �شيء ،البد
باإلشادة والتنويه بالحرص الشخ�صي لجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده في رعايته الدائمة لشؤون وقضايا أفراد الجالية
املغربية املقيمة بالخارج .ثم أننا في فريق التجمع الوطني لألحرار،
نطالب من هذا املنبر املوقر ،بتكثيف املجهودات الحكومية الرامية إلى
صون أفراد جاليتنا املقيمة بدياراملهجرأو مغاربة العالم من أي خطاب
منحرف ،وربطهم بأصولهم املغربية وعقيدتهم األشعرية ومذهبهم
املالكي ،عبر تأطيرهم وإرشادهم وإمدادهم بما يحتاجونه في حياتهم
الدينية والدنيوية.
لهذا الغرض ،فإننا نطالبكم السيد الوزير ،بالعمل على انتقاء
العلماء ،كما أشرتم ،والوعظاء والفقهاء وفق شروط ومنهاالت علمية
دقيقة تؤتي أكلها ويظهر أثرها في املردودية والحصيلة وأيضا على
مستوى األهداف السياسية والدينية ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،عندكم �شي تعقيب السيد الوزير؟

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
اللي كيختارهم هو املجلس العلمي األعلى وحنا كنسهلوا ليهم
املأمورية ديالهم ،وطبعا دائما كيرجعوا والناس ديال الجالية راضيين
عليهم ،وفي بعض األحيان كيختارو أشخاص معينين ،إذا ما كان هنالك
مانع كنرسلوهم يؤطروا ليهم األنشطة ديالهم خارج رمضان أوفي رمضان
كذلك ،شكرا.
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السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير نشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة،
وننتقل إلى قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة .والسؤال
األول عن فريق العدالة والتنمية عن السياسة الجديدة للهجرة
باملغرب .فريق العدالة والتنمية ،سؤال حول الهجرة ،ننتاقلوا للسؤال
املوالي ؟ تفضلوا السيد الرئيس ،تفضلوا.

النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
 10دجنبر هي ذكرى ديال حقوق اإلنسان 17 ،دجنبر املغرب بدى
واحد العملية مهمة جدا .اليوم كل الدول يعني تنحوا منحى املغرب
وكتصفق للمغرب على هاذ الخطوة ،وخاصة وأن كيفاش شافها
اإلتحاد األوروبي ،فحنا بغينا اليوم بهاذ املناسبة ،شنو التقييم األولي
ديال هاذ العملية هاذي ؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير ،السيد وزيراألوقاف إال اسمحتوا،
تفضلوا السيد الوزير.

السيد أنيس بيرو ،الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب املحترم،
 18دجنبر  2014صادقت الحكومة على االستراتيجية ديال بالدنا في
مجال الهجرة واللجوء ،هاذ االستراتيجية فيها مشروع  81مشروع ،في
إطار 11برنامج قطاعية و 4البرامج ذات طابع أفقي .ودرنا واحد الحكامة
لتدبيرهاذ االستراتيجية اللي فيها  3املستويات :فيها اللجنة الوزارية التي
يترأسها رئيس الحكومة اللي تعقد االجتماع ديالها يوم الجمعة هذا ديال
بعد غدا إن شاء هللا؛ وكاين اللجنة ديال القيادة اللي تيترأسها وزير
الهجرة؛ وكاين لجنة ديال البرامج اللي تيرأسها مديرشؤون الهجرة.
درنا  81مشروع اللي تيطرق ل 4محاور :هناك ما يتعلق بتدبيرتدفق
املهاجرين؛ النقطة الثانية ،البرنامج اإلدماجي اللي فيه جميع املجاالت،
وفق مقاربة شمولية فيها الجانب التربوي والثقافي والقانوني إلى غير
ذلك ،فيها الترسانة القانونية ،وغدا إن شاء هللا كذلك في هذا اإلطار،
مجلس الحكومة ديال غدا ،هناك مشروع القانون الثاني ديال اللجوء
اللي غتصادق عليه الحكومة إن شاء هللا غدا كما صادقت على مشروع
القانون ديال االتجار بالبشر .وبالتالي ،املقاربة الشمولية ،هاذ املحاور
اللي اشتغلنا عليها كلنا ،تتخلي أن التجربة املغربية أو النموذج املغربي
أصبح يعطى كمثل ،تعطى كمثل في قمة «ال فالير» وشتو البارح كذلك
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البيان ديال االتحاد األوروبي بالتنويه والتحية ديال النموذج املغربي في
تدبيرالهجرة ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،هل هناك من تعقيب ،تفضلوا السيدة النائبة
املحترمة.

النائبة السيدة السعدية علمي بيناني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،مع تنويهنا بما بذل ويبذل في هذا االتجاه
والذي يعتبر دون شك عالمة فارقة في التعاطي اإلنساني مع إشكالية
الهجرة ،إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن كلفة هذا األمر يعني يجب أن تكون
متقاسمة بين الدول املعنية بالهجرة عموما ،وخاصة الجار األوروبي
الذي نرى أنه يجب أن ينخرط بقوة بكل مسؤولية في معالجة الهجرة
واملشاكل املسببة لها.
من هنا ،نهيب بكم السيد الوزير ،استثمار نقط القوة للنموذج
املغربي الذي ذكرتم ،ومعالجة الهجرة التي ستكون مهيكلة للعالقات
اإلفريقية األوروبية .ونقول أن الحل الحقيقي للهجرة هنا هو إطالق
التنمية الحقيقية بإفريقية والتي دشن لها املغرب ،من خالل
الدبلوماسية امللكية والسياسات الحكومية ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،ما عندكومش تعقيب السيد
الوزير ،ثانية.

السيد أنيس بيرو ،الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة:
املغرب أعطى انطالقة لهاذ السياسة وفقا ملبادئه ،لقناعاته ،ما �شي
وفق توجه معين .النقطة الثانية وهذه هي املقاربة األساسية ،تعتمد
على مسؤولية مشتركة ،وثالثا على حكامة جهوية ودولية ،ألن الهجرة
ليست شأن قطردون اآلخر ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير .ننتقل إلى الفريق االشتراكي حول سؤال متعلق
بتشجيع مغاربة العالم على االستثمار باملغرب .الفريق االشتراكي،
تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد حدو قسو:
شكرا السيد الرئيس،
أشارت دراسة حديثة صادرة عن مكتب شمال إفريقيا للجنة
االقتصادية لألمم املتحدة ،بخصوص الجالية املغربية املقيمة بالخارج،
إلى أن الحصة املخصصة من تحويالت مغاربة الخارج لالستثمار عام
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 2013لم تتجاوز نسبة  7,7من هذه التحويالت .لذا نسائلكم السيد
الوزير ،ملاذا هذا التواضع في النسبة السالفة الذكر ؟ ما هي اإلجراءات
التي اتخذت والتي ستتخذ لتشجيع ودعم مساهمة الجالية املغربية
املقيمة بالخارج في مجال االستثمار؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد أنيس بيرو ،الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة:
شكرا السيد النائب املحترم،
فعال ،هاذ النسبة ديال التحويالت هي  7,7%ولكن اللي الالزم نشيرو
له كذلك ،بأن التحويالت بصفة عامة ،إلى غاية نهاية شهر أكتوبر
املا�ضي ،وصلت ل  52,5مليار درهم ،مقابل  50,6مليار ديال الدرهم في
نفس الفترة ديال  ،2014أي هناك ارتفاع ديال التحويالت ديال املغاربة
في الخارج بنسبة  .3,8%أشنوتنديرو في هذا املجال،باش نشجعواملغاربة
لالستثمار ،خاصة أن الجيل الثاني والجيل الثالث العالقة ديالو تغيرت
بالنسبة للجيل األول اللي كان تيم�شي خاصة للسكن ،والجيل الثاني
تيتجه لالستثمار ،ماذا أعددنا لذلك ؟ عدد من اإلجراءات اللي وضعت
في هاذ املجال ،هناك مثال:
• تحسين اآللية ديال الصندوق ديال الدعم الستثمارات
املغاربة ،هاذ الصندوق هذا تعيطي  % 10كدعم مباشر لكل مشروع
يقوم به مغربي مقيم في الخارج إلى حدود خمسة ديال املليون ديال
الدرهم ،هذا إجراء جد مهم وكبيرجدا؛
• النقطة الثانية ،كل ما يتعلق بخلية االستقبال واملواكبة
والـتأطيراللي موجودة على صعيد الوزارة؛
• النقطة الثالثة ،هو ذلك الشباك املفتوح على صعيد كل
املؤسسات والواليات؛
• النقطة الرابعة ،هو استعمال التكنولوجيات الحديثة ،ألن
بغينا أن املغاربة ديالنا في الخارج يطالعوا على املساطر ،على كل ما
يجب القيام به قبل ما يجي باش ما يضيعش الوقت ،يعرف بأنه إال
بغى يديرمشروع ،ها هما األوراش ذات األولوية ،تقدمنا بواحد النسبة
معينة...

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،تفضل للتعقيب السيد النائب املحترم.

النائب السيد سعيد باعزيز:
السيد الوزير ،احنا تحدثنا على تشجيع االستثماروما�شي على عامة
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التحويالت ،فهناك مغاربة العالم اللي متجهين لدول أخرى ،عالش ؟
ألن املغرب ،نعم يتمتع باألمن واالستقرار ،ولكن كاين االبتزاز اإلداري،
كاين ابتزاز ديال ذاك الشباك املفتوح ،كاين مشكل ديال العقار ،كاين
مشكل ديال البطء في تنفيذ األحكام ،كاين مشكل ديال ملفات تتدرس
في العام وملي كتنتهي تيكون القرارالنهائي هوالرفض ،كاين إشكال أيضا
ديال التعامل الضريبي ،ما كاينش التوازن في اإلجراءات اللي كيتنزل فيها
القانون ديال املالية...

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب املحترم ،السيد الوزير ما عندكم وقت ،مرة
أخرى إن شاء هللا السيد الوزير ،شكرا .ننتقل إلى قطاع العالقة مع
البرملان والسؤال لفريق العدالة والتنمية ،حول مجهودات املندوبية
السامية للمياه والغابات في تشجيع املقاول الذاتي ،تفضلوا السيد
النائب املحترم.

النائب السيد محمد خيري :
السيد الوزير املحترم ،تزخر بالدنا بمنتوجات غابوية متنوعة
متواجدة بمناطق تشكو من الفقر والهشاشة والبطالة ،لذا نسائكلم
عن اإلجراءات التي ستتخذونها لدمج هذه املنتوجات الغابوية في الدورة
االقتصادية واالجتماعية ،من خالل تشجيع املقاول الذاتي على تطوير
الشراكة في القطاع ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيد الوزيراملحترم.

السيد عبد العزيز العماري ،الوزير املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال ،ونتفق معكم
على أن فعال هناك منتوجات غابوية مهمة في مناطق تعرف هشاشة ،وال
بد باش يكون االستفادة ديال األشخاص اللي هما عندهم حق االنتفاع
واملحيطين بالغابة ،وإدماج هاذ املنتوجات في التنمية االقتصادية
واالجتماعية ديال هاد املناطق.
وفي هذا اإلطار ،املندوبية ومنذ سنة  ،2005عملت واحد
االستراتيجية اللي فيها بعد تشاركي ،واللي من خالله كيتم إشراك ،أوال
كيتنظموا هؤالء اللي عندهم حق االنتفاع في إطار تعاونيات ،وكيتوضع
بطبيعة الحال مقابل أنهم كيقوموا بخدمات لفائدة الغابة ،وتيتم هاذ
األمرفي إطارتعاقدي ويمكن نعطيكم بعض املعطيات اإلحصائية السيد
النائب املحترم ،أنه من  2005اللي توضعت فيها هاذ االستراتيجية إلى
 ،2014تم التوقيع على  173عقد شراكة مع  140تعاونية تتضم 7685
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منخرط ،بقيمة إجمالية كتوصل ل  266مليون ديال الدرهم؛ كذلك تم
إحداث  3,3مليون يوم عمل إجمالي في املناطق القروية الهشة املحيطة
باملجال الغابوي ،باإلضافة إلى وجود حوالي  200تعاونية ،أغلبها نسوية،
كتضم ما يفوق  6000منخرط نشيط في مجال تثمين األركان بالجنوب
الغربي للمملكة.
بطبيعة الحال سؤالكم حول املقاول الذاتي ،املقاول الذاتي هاذ
األمرمنفتح عليه شريطة أن يستوفي الشروط اللي كينص عليها القانون
 114.13ديال..

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد الوزير ،هل هناك تعقيب من فريق العدالة والتنمية ؟
تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عمرفا�سي فهري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نشكر من خاللكم الحكومة واملندوبية السامية
على الجهود املبذولة في هاذ املجال الحيوي اللي هو أسا�سي لتطوير هاذ
املجاالت الجبلية والقروية ،خصوصا فاش كاين الغابات ديالنا اللي هو
مجاالت حيوية خاصها يستفدو السكان اللي فيها بال ما يفسدوا هاذ
الغابة وهاذ املجاالت اللي هم ملك ديالنا كاملين.
ما يتعلق باإلشكاليات راكم كتعرفوها ،عندنا إشكال ديال االندماج
القطاعي ،ما يمكنش واحد الوزارة فحال ديال املعادن تعطي الرخصة،
واملندوبية السامية ما تكونش قريبة باش تسهل املساطروالتنزيل ديالها.
القضية ديال االندماج املجالي ،واحد املجموعة ديال املستفيدين من
الغابة مثال يعيشون في إقليم صفرو ،راه هما هاذوك تمايا تيجوهم
الرعاة من خارج املنطقة كاملة وتيستمروا في االستغالل وهما تيشوفوا.
عندنا واحد املجموعة ديال اإلقتراحات ديال الدعم ديال هاذ
التعاونيات ،وبغينا هاذ املقاربة ديال التشغيل الذاتي اللي...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،شكرا السيد الوزير على املساهمة،
ويبقى السؤال األخير في هذه الجلسة وبعدها ستكون ،آه عندكم
التعقيب ؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة،
فريق األصالة واملعاصرة عندو كم من ثانية ،دقيقة.

النائب السيد الطاهرشاكر:
شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيد الرئيس ،بهاذ املناسبة هذه بغينا نقولوا للحكومة ،الغابة
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كبيرة ،واسعة ،عريضة ،تندثر ،تقهقر ،الغطاء النباتي الطبيعي راه
الغابات كاينة بعض الغابات بقات غير اسميتو الغابة ،أما طلعوا فوق
منهم باإلليكوبتير وغتشفو بأنها كلها والت ما بقاتش فيها الشجر ،والت
كلها تستغل بطبيعة الحال..

السيد رئيس الجلسة :
شكرا السيد النائب املحترم ،عندكم �شي تعقيب السيد الوزير؟
السيد عبد العزيز العماري ،الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني:
السيد النائب املحترم ،هذه التحديات كاين وعي بها ،وكاينة مراقبة
صارمة ،وبطبيعة الحال التحديات ينبغي أن ينخرط فيه ال على مستوى
السلطات وال على مستوى املراقبين ديال مياه والغابات ،ولكن كذلك
املواطن واملجتمع املدني ،جميعا باش نحميو هاذ اإلرث ديالنا ديال
الغابة.
بطبيعة الحال ،املقاربة التشاركية حاضرة ،في إطار الشفافية
والحكامة فيما يخص جانب ديال التوزيع...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير على املساهمة ،وننتقل إلى قطاع الوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة ،في سؤال فريد عن إصالح منظومة األجور،
لفريق األصالة واملعاصرة ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد أحمد التهامي:
السيد الوزير ،جاء في البرنامج الحكومي أفكار عن إصالح النظام
األسا�سي للوظيفة العمومية ،ومن بين مقومات النظام األسا�سي
للوظيفة كاين مسألة األجور ،يعني ما هو تقييمكم لسياساتكم في
إصالح منظومة األجور؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املحترم ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد مبديع ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال .تنأكد أن إصالح
املنظومة األجور ال يمكن أن يتم بمعزل على اإلصالح الشامل للنظام
األسا�سي العام للوظيفة العمومية .وقد فتح ورش على هذا األساس،
بتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية .واليوم أقول أن هذا الورش
جاهز ،وسيتم التشاور بشأنه مع املركزيات النقابية ومع املجلس األعلى
للوظيفة العمومية .هذا اإلصالح يراعي التفاوتات التي تهم منظومة
األجور ،خصوصا التفاوتات الفئوية فيما يخص األنظمة األساسية،
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وكذلك التعويضات على يعني املناطق النائية ،وكذلك التقارب بين
األنظمة األساسية .وأتمنى إن شاء هللا أن يخرج هذا الورش إلى الوجود
في األسابيع القليلة املقبلة ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضلوا السيد النائب ،عندكم تعقيب.

النائب السيد أحمد التهامي:
السيد الوزير ،يعني اإلصالحات ومبرمج ويحتاج إلى حوار مع
النقابات إلى غير ذلك ،هاذي بطبيعة الحال مشاريع ،ولكن نعاين أن
هناك يعني فوارق فاحشة بين األجور العليا وبين..

السيد رئيس الجلسة:
إيال سمحتوا السيد النائب ،إيال اسمحتوا السادة النواب ،السادة
النواب اللي في الباب ،أال�سي شاطر ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد أحمد التهامي:
قلت السيد الوزير ،كاين مظاهر يعني الفوارق الفاحشة في األجور
وتزداد تفاحشا ،وكاين بعض مظاهر يعني ضعف األجور ،وشفنا
كيفاش األطباء الداخليين مضربين ألنهم يعني تتعطيوهم  110درهم
وماتخلصو�شي هاذي مدة .كذلك بالنسبة لألساذة الباحثين ،تتفرضوا
ضرائب على التعويضات يعني التي تقابل البحث العلمي ،كيفاش مجتمع
تيفرض ضريبة على البحث العلمي يمكن له يقول على أنه يريد أن يدخل
في مجتمع املعرفة ؟ كيفاش يمكن لنا نحققوا العدالة االجتماعية واحنا
تنساهموا بطريقة أو بأخرى في هاذ الفوارق من حيث األجور .وهذا أدى
لنا في الوقت الراهن ،تنعيشوا واحد املجموعة من اإلضرابات وواحد
املجموعة من االحتقانات االجتماعية ،وهو أنه من العناصر األساسية
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لالحتقان أنه النقابات يعني ماراضياش على السياسة الحكومية في هاذ
النقطة بالضبط ،مسألة األجور اللي أنتم تترفضوا أنه تستاجبوا لهم
في هاذ النقطة هاذي ،باش اإلصالحات األخرى تم�شي إلى األمام .فاللي
كاين هو أنه الزيادات ،الزيادة في السكر ،الزيادة في الدقيق ،الزيادة في
املاء ،في الكهرباء ،في البوطا غاز إلى غير ذلك ،فهاذ الزيادات هاذي كلها
ما يمكنش يتحملها املوظف ،ما يمكنش يتحملها...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد الوزير ،عندكم
تعقيب.

السيد محمد مبديع ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
السيد النائب املحترم ،احنا متفقين أن وياك ،متفقين على أن هناك
اختالالت ولكن هاذ االختالالت ماتسباتش فيها هاذ الحكومة الحالية وما
ساهماتش في التعظيم ديالها ،بالعكس ،احنا واعيين بهاذ االختالالت
ونعمل اليوم على تداركها وتصحيحها ،واملشروع جاهزوسيتم املشاورة
بشأنه مع املركزيات النقابية .كان من املمكن أن نفتح هذا الحوار قبل
نهاية السنة ولكن أجلناه إلى بداية السنة املقبلة إن شاء هللا وسنعرضه
كذلك على الوظيفة العمومية ،ويراعي هذه االختالالت ويراعي هذه
املفارقات وسنعمل على تدارك هذه الفوارق .ملف شاق وصعب ولنا
العزيمة إن شاء هللا أن نتغلب عليه ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،بعد هذه الجلسة مباشرة ستكون هناك
جلسة تشريعية ،نشكركم وكان آخرسؤال والسالم عليكم.

1052

الجريدة الرسمية للبرملان
 محضر الجلسة الخامسة والثمانين بعد املائتين

التاريخ :الثالثاء  3ربيع األول 1437ه ( 15دجنبر2015م).
الرئاسة :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :ست دقائق ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة
الثامنة عشر.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم
 70.15للسنة املالية ( 2016قراءة ثانية له).

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يخصص مجلس النواب هذه الجلسة للدراسة والتصويت على
مشروع قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية  2016في قراءة ثانية له،
كما أحاله مجلس املستشارين وذلك بعد تعديل املواد 11 ،9 ،7 ،3 ،1
مكررة ،54 ،38 ،ورفض املادة  8بالتصويت بعد تعديلها وحذف املادة
.23
إذا سمحتم قد وزع التقرير ،ياك ال�سي عبد العزيزالعبودي السيد
املقرر؟ وزع التقرير ،نمرإلى عملية التصويت:

مجلس املستشارين ،تم رفض التعديل من طرف اللجنة واالحتفاظ
بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب .إذن كما صادقت عليها
اللجنة بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بالتفصيل السيد
الرئيس.
املادة األولى:
املوافقون154 :
املعارضون56 :
املمتنعون24 :
املادة :3
أعرض املادة  3للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  8للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  11مكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس
العدد.
أعرض املادة  23للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  38للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض املادة  54للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :نفس العدد.
أعرض مشروع قانون املالية للسنة املالية  2016برمته للتصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون154 :

املوافقون...

املعارضون56 :

نعم؟ حتى واحد مجاب البطاقة ديالو.

املمتنعون24 :

املوافقون :املادة األولى كما صادقت عليها اللجنة.
املادة التي صادق عليها مجلس النواب وتم إدخال تعديل عليها في
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صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم  70.15للسنة
املالية  2016في قراءة ثانية له ،شكرا .رفعت الجلسة.
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العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق.

محضر الجلسة السادسة والثمانين بعد املائتين
التاريخ :الثالثاء  10ربيع األول 1437ه ( 22دجنبر2015م).
الرئاسة :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 مقترح قانون يق�ضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظاماملساعدة الطبية ،تقدم به السيد محمد األعرج والسيدة فاطمة
اكعيمة مازي وباقي أعضاء الفريق الحركي.

التوقيت :ساعتان وخمسة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية
زواال.

 مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة  127من الظهير الشريفرقم  1.02.296بتنفيذ القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية
الصحية األساسية ،تقدم به السيد محمد األعرج والسيدة فاطمة
اكعيمة مزي وباقي أعضاء الفريق الحركي.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:

وتطبيقا ملقتضيات الفصل  85من الدستور ،توصل املجلس من
مجلس املستشارين بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع
الرسمي للغة األمازيغية ،وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،تقدم به أعضاء فريق األصالة واملعاصرة
بمجلس املستشارين.

جدول األعمال :الجلسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة
منه ،وعمال بمقتضيات املواد من  202إلى  207من 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 على املكتب ،فلتتفضل.

السيدة صباح بوشام أمينة املجلس:
شكرا السيد الرئيس،
توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:
 مشروع قانون رقم  51.15يق�ضي بإعادة تنظيم املسرحالوطني محمد الخامس.
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة  27من القانون رقم 27.08املتعلق بالنظام األسا�سي للغرف الفالحية ،تقدم به رئيس فريق العدالة
والتنمية وباقي أعضاء الفريق.
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة  30من القانون رقم 38.12املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ،تقدم به
رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق.
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة  14من القانون رقم 18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية ،تقدم به رئيس فريق

ومن املجلس الدستوري توصل املجلس بالقرارات التالية:
 قرار رقم  15/976يصرح بموجبه بإثبات تجريد السيد نبيلبلخياط بنعمر املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية
املحلية إفران من صفة عضو بهذا املجلس وبشغور املقعد الذي يشغله
فيه ،مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية
بعد آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛
 قرار رقم  15/977يصرح بموجبه بإثبات تجريد السيد زينالعابدين حواص املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية
املحلية برشيد من صفة عضوبهذا املجلس وبشغور املقعد الذي يشغله
فيه ،مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية
بعد آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛
 قرار رقم  15/978يصرح بموجبه بإثبات تجريد السيد حسنالدرهم املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة اإلنتخابية املحلية
واد الذهب من صفة عضو بهذا املجلس وبشغور املقعد الذي يشغله
فيه ،مع دعوة املترشح الذي ورد إسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية
بعد آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛
 قرار رقم  15/979يصرح بموجبه بإثبات تجريد السيد طارقالقباج املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة اإلنتخابية املحلية
بأكادير إداوتانات من صفة عضو بهذا املجلس وبشغور املقعد الذي
يشغله فيه ،مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح
املعنية بعد آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛
 قراررقم  15/980يصرح بموجبه بإثبات تجريد السيد محمدالتويمي بن جلون املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة اإلنتخابية
املحلية الفداء مرس السلطان من صفة عضو بهذا املجلس وبشغور
املقعد الذي يشغله فيه ،مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في

1054

الجريدة الرسمية للبرملان

الئحة الترشيح املعنية بعد آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد
الشاغر؛
 قرار رقم  15/981يق�ضي بموجبه بعدم تجريد السيد محمدحماني من صفة عضو مجلس النواب؛
قرار رقم  15/982يق�ضي بموجبه بعدم تجريد السيد عبد
العالي دومو من صفة عضو بمجلس النواب ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس :
شكرا السيدة األمينة ،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 حمس
أسئلة.
الكلمة اآلن في إطار الجزء األول املتعلق باألسئلة املحورية ،وأعطي
الكلمة في حدود دقيقة لتقديم السؤال املحوري األول لفرق ومجموعة
األغلبية حول إصالح أنظمة التقاعد ،فليتفضل أحد النواب.

النائب السيد عبد الحق الناجحي:
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والتعادلية لطرح السؤال املحوري الثاني حول إصالح أنظمة التقاعد.

النائب السيد عبد الواحد األنصاري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نسائلكم سيادة رئيس الحكومة باسم الفريق اإلستقاللي عن النقاش
العمومي الذي تعرفه الساحة الوطنية بشان أنظمة التقاعد ،ونريد
منكم إعطاء جميع املعطيات واإلجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها
في هذا املوضوع ،ليطمئن أو للمساهمة في هاد النقاش العمومي ،شكرا
السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة املحترم لإلجابة عن السؤالين
املحوريين .

شكرا السيد الرئيس،

السيد عبد االله ابن كيران رئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد رئيس الحكومة املحترم،
عبرت الحكومة غيرما مرة عن عزمها القيام بإصالح أنظمة التقاعد
بالنظر إلى ما يشكل هذا اإلصالح من أهمية ،في تأمين ديمومتها وتأمين
حق األجيال املقبلة في تقاعد كريم في إطار التضامن بين األجيال ،ومن
املؤكد أن إلصالح صناديق التقاعد أهمية اقتصادية في املحافظة على
احتياط هذه الصناديق ،وضمان ديمومة أنظمة التقاعد واستمرارها
في أداء أدوارها في مجال الحماية االجتماعية ،وسبق أن عبر املجلس
األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عن رأيهما
بخصوص إصالح أنظمة التقاعد ،حيث أكدا على ضرورة معالجة
أنظمة التقاعد في شموليتها وعدم اإلقتصار على صندوق دون بقية
الصناديق األخرى ،وال يخفى عليكم أن مثل هذا الورش يحتاج إلى
اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية تأخذ بعين اإلعتبار مصالح املنخرطين
والحفاظ على حقوقهم املكتسبة بما يضمن اإلنخراط الجماعي فيه من
منطلق املسؤولية الوطنية املشتركة.
لذا ،نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن مرتكزات تصور
الحكومة إلصالح أنظمة التقاعد وعن اإلجراءات التي ستتخذها لتنزيل
هذا اإلصالح بما يراعي مصالح املنخرطين؟ وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة اآلن في حدود دقيقة للفريق اإلستقاللي للوحدة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن
وااله.
أود في البداية السيد الرئيس أن أشكركم على طرح هذا املوضوع
املهم الذي لم يعد يقبل التأخير ،والسيما بالنسبة لنظام املعاشات
املدنية واللي كيشمل موظفين مدنيين وعسكريين لالعتبارات التالية:
أوال :العجز الناتج عن الفارق بين املساهمات واملعاشات والذي
أصبح واقعا ،حيث بلغ مليار درهم سنة  3 ،2014مليار ديال الدرهم
سنة  2015و  6مليار درهم سنة  ،2016وعلى هذا األساس يرتقب أن
تنفذ احتياطيات الصندوق املغربي للتقاعد نهائيا سنة  ،2022وذلك
بالرغم من أهميتها  84مليار درهم ،كان عندنا  84مليار درهم داك
ال�شي اللي كندخلو كيكفينا باش نخلصو التقاعد وتتبقى واحد الشوية
تنزيدوها في الرصيد ،دابا هاد القضية انتهت ،في  2014كلينا مليار ديال
الدرهم و�شي حاجة ،في  2015كلينا  3مليار ديال الدرهم هاد ال�شي دابا
محقق ،في  2016غادي نستهلكو  6مليار ديال الدرهم من الرصيد ،إذا
لم يتخذ أي إجراء سينفذ الحد األدنى من اإلحتياطيات املالية املطلوبة
توفرها قانونيا ،حيث ستصبح اإلحتياطيات املالية املتوفرة غير قادرة
على تغطية أكثر من سنتين من حقوق املتقاعدين ،وساعتها وبطريقة
تلقائية وبمقت�ضى القانون ستصبح الزيادة في نسبة املساهمة سوف
ترتفع من  20في املائة حاليا إلى  42في املائة لضمان توازن املساهمات
والخدمات ملدة  10سنوات إضافية ،وهو ما يعني مضاعفة مساهمة
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املوظفين من  10في املائة حاليا إلى  21في املائة ابتداءا من فاتح يناير
 ،2019ألنه كتقسم النصف كتأديها الدولة وكيأديوها املوظفين.

سنوات ابتداء من تاريخ اإلصالح ،وهادي عملنا من العام األول نقطة،
العام الثاني نقطة ،العام الثالث نقطة ،العام الرابع نقطة؛

وإذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي  400ألف
مستفيد في أفق  ،2022وقد تم التركيز مع الفرقاء االجتماعين على
ضرورة مباشرة اإلصالح وإلى الطابع اإلستعجالي الذي يكتسيه ،وذلك
خالل لقاءات متعددة عقدت معهم ،سواء في إطار الحوار االجتماعي أو
في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية إلصالح التقاعد ،وبعد االستماع إلى
مقترحاتهم ،قدمت لهم الحكومة سيناريو اإلصالح خالل اجتماع اللجنة
بتاريخ  18يوليو  ،2014ما هي السيد الرئيس املعالم األساسية إلصالح
أنظمة التقاعد؟

اعتماد األجراملتوسط للثماني سنوات األخيرة ،كان اإلنسان كيخرج
بآخرأجرة دابا غادي يبدا يخرج باملعدل ديال الثمان سنوات األخيرة؛

يتمحور اإلصالح الشمولي ألنظمة التقاعد على مرحلتين ،وذلك بناء
على خالصات اللجنتين الوطنية والتقنية ،وعلى التصور الذي اقترحه
كل من املجلس األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،هاد ال�شي تدارت لو دراسة وطنية ودولية وفي األخير تدخل فيه
املجلس األعلى للحسابات وصيفطناه للمجلس االقتصادي واالجتماعي،
وكلهم صيفطو نفس التوجهات وحنا اخترنا األكثر يعني سهولة بالنسبة
للمواطنين.
املرحلة األولى وهي ضرورية ومستعجلة ،وتهدف إلى معالجة العجز
املتفاقم لنظام املعاشات املدنية بالصندوق املغربي للتقاعد من خالل
اإلصالح املقيا�سي لهذا النظام ،وتقترح الحكومة في هذا الصدد ما يلي:
رفع سن اإلحالة على التقاعد من  61سنة  2017إذن  2016للي
غيخرج في  2016غيرمعني بهذا الكالم ،للي غيخرج في  2017غيزيد سنة،
للي غيخرج في  2018غيوصل ل 62عام ،وفي  2019غنوصلوا ل 63عام،
فإذن حنا تنازلنا على القضية ديال  5سنين حتى نعملوا واحد الدراسة،
غتعملها بطبيعة الحال الجهة املعنية بعد انقضاء  3سنوات ابتداء من
تاريخ اإلصالح تقوم هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بناء
على تقييم الوضعية املالية الجديدة لنظام املعاشات املدنية بتقديم
التوصيات املناسبة وفق نفس املنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من
 15إلى  18سنة بالنسبة للنساء ،من 21إلى  24سنة بالنسبة للرجال،
التقاعد النسبي كان  15عام بالنسبة للنساء غيولي  18وبالنسبة للرجال
كان  21غيولي  24كيولي يمكن لهم يطلبوه.
وبهذا الخصوص ،ال بد من اإلشارة إلى أن الرفع من سن اإلحالة
على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصالح أنظمة التقاعد املعمول بها
على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن املتواصل في مؤشر األمل بالحياة
للساكنة ،وتأثيره على التوازنات املالية لهذه األنظمة من خالل ارتفاع
مدة صرف املعاشات للمستفيدين منها ،وعلى سبيل املثال يبلغ سن
التقاعد  67سنة بأملانيا و 66سنة بالبرتغال وإيطاليا وإيرلندا و 65سنة
بإسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيرها؛
رفع مساهمة الدولة واملنخرطين ،كل منها بأربعة نقط على مدى أربع

 مراجعة النسبة السنوية الحتساب املعاش كان كيخد ،2.5%مثال عندو  40عام ديال الخدمة تياخد ،مضروبة في  2.5كتجيه ،100%
دابا غادي ياخد  2%غتجيه 80%؛
رفع الحد األدنى للمعاشات املدنية والعسكرية والنظام الجماعي
ملنح رواتب التقاعد من  1000درهم إلى  1500درهم شهريا بشكل
تدريجي على مدى  3سنوات ابتداء من تاريخ اإلصالح ،عاوتاني اللي شفنا
في الناس للي لتحت قلنا هذا نظام غادي يشمل الجميع ،ولكن الناس
للي لتحت غادي نرفعوهم شويا ،داك للي كانوا كياخدوا الحد األدنى
 1000درهم بحال للي اتفقوا الناس في  26أبريل  2011غادي نرفعوهم
ل  1500درهم ،وهنا ال بد أن أوضح أمرا مهما ،وهو ملاذا يتعين مراجعة
جميع هذه املقاييس مرة واحدة؟ وملاذا ال يمكن االقتصار على مقياس
واحد؟ إن محاولة معاجة عجز الصندوق املغربي للتقاعد باالعتماد
على تعديل كل مقياس على حدة ،يعني إما الرفع من معدل االقتطاع
من  20%حاليا إلى  50%ابتداء من سنة  ،2016إيال بغيتيو نحيدوا
اإلجراءات األخرى خاصنا في عوض من  20%للي كناخدو دابا وغنزيدوا
 4ديال النقط هنا و  4ديال النقط هنا نردوها 50%؛
تخفيض قيمة املعاشات بالنصف ،الناس اللي كياخدو la retraite
نعطيوهم النص فقط أوالرفع من سن اإلحالة على التقاعد إلى  77سنة،
إيال بغينا نحيدو اإجراءات األخرى خصنا نردوها  ،… 77أنا شوف ،أنا
غيرقولوا لي اشنو بغيتيو ،وهي بطبيعة الحال إجراءات صعبة التطبيق
مما يجعل من الضروري العمل على تغييرجميع املقاييس بطريقة عادلة
ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن املالي املطلوب ،وباملوازاة مع هذا
اإلصالح املقيا�سي ستباشر الحكومة ورش توسيع التغطية لتشمل باقي
الفئات ،إذ أعدت الحكومة مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث
نظام للتقاعد لفائدة العمال املستقلين واألشخاص الذين يزاولون
مهنة حرة كاملحامين واألطباء إلخ ،هاد املشكل العويص القديم ،وجميع
األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور ،فيما يروم الثاني
تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين اإلجباري األسا�سي على
املرض لهذه الفئات.
وتقدر الفئة املستهدفة بهذين اإلجراءين أكثر من  3ماليين من
الساكنة النشيطة ،وسنعرض هذين املشروعين في نفس الوقت مع
مشاريع القوانين املتعلقة بإصالح نظام املعاشات املدنية ،جاهزين اآلن.
وعلى املدى املتوسط نهدف إلى تجميع األنظمة في قطبين ،ألن عندنا
 3األنظمة ديال التقاعد ،عندنا  4ولكن  3اللي مهمينCNRA RCAR ،
 ،CNSSهاذ اإلصالح اللي كنعملو هو إصالح مرحلي ،خاصنا إصالح
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آخر ،هاذ ال�شي ياهلل يقدر يوصلنا ل  29ل  ،2029الحكومة الجاية إن
شاء هللا خاصها غير تصبح تفتح هاذ امللف ،باش تدير اإلصالح اللي
غدي يشمل ملدة طويلة؛

السيد الرئيس،
يتميزمشروع اإلصالح املقترح بما يلي:
إصالح شمولي ألنظمة التقاعد ،حيث ستتبع هذه املرحلة مرحلة
اإلصالح الهيكلي بنظام ذي قطبين ،إصالح يمكن من التوسع التدريجي
للتغطية الصحية لفائدة غيراألجراء؛
إصالح يقوي الجوانب املتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق
التقاعد ،يعني كيف عند من كنوضعو هاذ الفلوس وكيفاش تستثمر؛
إصالح تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها ،باعتبار أن كلفة إصالح
التقاعد على امليزانية العامة ستبلغ ،اسمعوا مزيان 41 ،مليار درهم،
خالل  5سنوات األولى أي بمعدل  8مليار ديال الدرهم ،أن الدولة
غتساهم مع الناس اللي غادي يساهموا ،غاديا تحتفظ باملوظفين تبقى
تخلصهم إلى آخره إلى آخره؛
إصالح عادل يهتم بالفئات الضعيفة ،حيث يرفع تدريجيا الحد
األدنى للمعاش بالقطاع العام إلى  1500درهم ،بكلفة تبلغ  570مليون
درهم سنويا؛
إصالح تدريجي ،سواء تعلق األمر برفع سن التقاعد أو رفع نسبة
املساهمة أو اعتماد األجر املتوسط للثماني سنوات األخيرة ،حتى هذاك
غادي نديروه عامين بعامين ،ما�شي مرة واحدة؛
إصالح يحافظ على الحقوق املكتسبة للمتقاعدين ،الناس اللي
كيشدو التقاعد ديالهم دبا ما كاينش اللي غيهضر معاهم ،الناس اللي
خدمو دبا  30عام ما غيطبقش على ذيك  30عام هاذ النظام ،غيطبق
على  10السنوات اللي باقية وال  5سنوات لي باقية؛
إصالح يحافظ على الحقوق املكتسبة للموظفين؛
إصالح يمكن بعد الرفع من سن التقاعد من تحسين أجور املوظفين
بحكم الترقي وهذه ربما ملي غادي تزاد  3سنوات اللي كان غادي يخرج
ب  9000ألف درهم غادي يخرج ب  9700وال  9800درهم ،ولكن في
التقاعد كان غادي يخرج مثال ب 8900غادي إما  9000وال  9100وال
غادي ياخذ 8600وال  8700بمعنى غيزيد واحد الشوية وال غادي ينقص
واحد الشوية على حسب العدد ديال املسائل للي دوز ،وحتى تكون
عندكم صورة واحد املوظف اللي كيقبط  8300درهم وغادي يخرج
دابا ب 7900درهم إذا عملنا اإلصالح غادي يبدا يقبط  9200درهم
وغادي يخرج ب  8074درهم واحد املوظف اللي كيقبط دابا  17ألف
درهم غادي يخرج من بعد اإلصالح ب  19ألف درهم غادي يبقى يقبط
 17ألف درهم تقريبا ،واحد املوظف اللي كيقبط دابا  11700درهم
غيبدا يقبط  13ألف درهم وغادي يخرج ب  9950درهم عوض 10260
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درهم ،واحد املوظف اللي كيقبط دابا  25ألف درهم إذا خرج دابا
غادي يخرج بواحد ألف درهم من بعد إذا طبقنا اإلصالح غادي يولي
 27.000درهم غادي يخرج  21ألف درهم ،إذن غادي يكون النقص
ولكن غادي يكون النقص محدود ،وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة ،تم توزيع جواب السيد رئيس الحكومة
على السيدات والسادة النواب نظرا ألهمية املوضوع ،الكلمة للفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية في حدود ثالث دقائق ،أربعة ،تفضل
السيد النائب.

النائب السيد عبد الواحد األنصاري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
تفاعال ما جاء في عرضكم السيد رئيس الحكومة ،ال بد أن نؤكد أن
الواقع ال يرتفع إطالقا ،ويؤكد بالفعل بأن الوضعية الصعبة والكارثية
واالختالالت الكبرى التي تتخبط فيها أنظمة التقاعد ،وال سيما ما يتصل
منها بالديمومة والدين الضمني غير املحمي ،أضحت تغدي التوتر في
أوساط العديد من الفئات االجتماعية ،وتنذر ال قدر هللا بأوضاع ال
نتمناها لبلدنا ،كان أملنا كبيرفي أن يشكل موضوع إصالح نظام التقاعد
فرصة للحكومة لتتدارك ولتضاعف جهودها ولتتمكن من بناء هذا
اإلصالح على تشخيص حقيقي تشاركي ،ينبع من القاعدة ويسهم
فيه كل الفاعلين والفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين ،إصالح يتأسس
على أرضية اجتماعية صلبة ومتوافق عليها ،إصالح شمولي و مستدام
مرتبط بكل آليات الحماية االجتماعية ،لكن وبالرغم من احتالل
الخطاب والنقاش حول إصالح أنظمة التقاعد موقع الصدارة في ساحة
النقاش العمومي ،غير أن املالحظ هو أن تصور الحكومة بإصالح هاد
اإلصالح عبرمرحلتين ،ال يعدو أن يكون إجراء تقنيا تجزيئيا ذو طابع مالي
تقني صرف ،سيمكن من تأخيرالعجزإلى بضع سنوات فقط ،إجراء لن
يستطيع النفاذ إلى عمق اإلشكاليات املطروحة ،بل وعلى العكس من
ذلك جاء في بعض مقتضياته متنافيا ومتعارضا مع املتطلبات الحمائية
االجتماعية،
إن اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها خاصة بالنسبة للصندوق املغربي
للتقاعد ،أدخلت فئات من موظفي اإلدارة العمومية في حالة من
الترقب والخوف على مستقبلهم ودفعت العديد منهم ،وانتم تعلمون
ذلك السيد رئيس الحكومة ،إلى طلب التقاعد النسبي أو التحايل وذلك
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بالتخلي عن الخدمة بغية االستفادة من منحة التقاعد بنسبة  2,5في
املائة.
والجدير بالذكر أن اإلحصائيات األخيرة ،تفيد أن إدارة الصندوق
توصلت ب 9آالف ملف خالل سنة  2014لالستفادة من التقاعد
النسبي ،وتم اللجوء إلى ذلك عبر التخلي عن العمل وهو ما دفع إدارة
الصندوق إلى إرجاع هذه امللفات لإلدارات األصلية دون البت فيها.

السيد الرئيس،
إن أحد األسباب الرئيسية لالختالالت املسجلة ناتجة باألساس عن
سوء التدبير لهذا الصندوق ،ونتساءل عن تفعيل مبدأ املحاسبة بهذا
الخصوص وما قامت بها الحكومة في هذا املوضوع.
كذلك سبب آخر هو تأخر الدولة أو الحكومة في تسديد واجباتها،
مع العلم أن الحكومات السابقة ساهمت بشكل أو بآخر في تسديد
متأخرات الدولة تجاه هذا الصندوق ونذكر املساهمة ديال  11.5ديال
املليارفي تاريخ سابق.
إن موقف الفريق االستقاللي من اإلجراءات املتخدة من قبل
الحكومة ال يعني أننا إطالقا ضد اإلصالح ،بل نحن نشد على أيديكم في
كل ما يرمي إلى اإلصالح ،سواء تعلق األمر بهذا املوضوع أو غيره ،ولسنا
ضد املبادرات الجريئة والعملية ،فهذه ثوابت لن نحيد عنها ،لكن لنا
قناعة راسخة أن أي مقاربة تجزيئية إلشكالية تمويل حاجيات الحماية
والتغطية االجتماعية ،ال يمكن لها أن تقدم جوابا مالئما ومستداما،
سواء فيما يتعلق باالختالالت املالية ملنظومة التقاعد وال فيما يرتبط
بالتفاوتات االجتماعية...

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

النائب السيد املقريء اإلدري�سي أبو زيد:
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العاملين.
الحضور الكريم ،مع حفظ األلقاب جميعا،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومولد نبوي كريم،
استأذنكم في أن أوجه الخطاب للسيد رئيس الحكومة مباشرة،
فأبدأ بثالث مقدمات ضرورية:
املقدمة األولى :هوأننا ما نحن بصدده هومحاولة عالج وضع مختل،
وهذا من قبيل تجرع الدواء ،ولكل دواء مرارة وآثار جانبية ،لكن ال أحد
يجادل في مقارنة الوضع الكارثي الذي يمكن أن يؤدي إليه االمتناع عن
التداوي من جهة ،و�شيء من مرارة الدواء ومعاناة آثاره الكارثية ،ودائما
السيد رئيس الحكومة املحترم تكررون أن األزمة لم تأت معك وإنما هي
التي جاءت بك؛
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ثانيا :إننا ال نريد لهذه اإلصالحات أن تكون كما زعم البعض انفرادية،
وسماها البعض تهريبية ،ولكن نريد أن يوسع التشاور ما أمكن مع مراعاة
أن األمر مستعجل جدا ألن لغة األرقام ال ترحم ،فالعجز لو عولج هذا
املشكل سنة  2004كان سيكون أقل من ملياردرهم 2005 ،كان سيكون
 2006 ،2.8كان سيكون أقل من  7مليار درهم 2007 ،كان سيكون أقل
من  15ملياردرهم إذا بقي إلى  2023سيكون  135ملياردرهم ،الحكومة
واملجتمع املغربي والشعب والدولة والصندوق يتكلف  60مليون درهم
كل يوم تأخيرلهذا اإلصالح ،إذن بين استعجالية اإلصالح وبين التشاورية
التي هي منهج اختيارمتفقون عليه ويوكد عليه دستور  ،2011نرجو أن
نجد طريقا وسطا وذلك بتوسيع التشاور بالخصوص مع النقابات ألن
حسها االجتماعي وطبيعتها النضالية تلزمها بالدفاع عن من تمثله وهم
املأجورون الذين يترقبون ويتحسبون أن يكون هناك انعكاس ولو جزئي
على حقوقهم وعلى أجورهم وعلى اقتطاعات أجورهم وعلى تقاعدهم
على معاشهم ،لكن الجهات السياسية التي ينبغي أن يوسع النقاش
معها ينبغي أن تتحمل املسؤولية في تسريع هذا النقاش ألنها تسلمت أو
شطر منها تسلم املسؤولية لسنوات طويلة ،وقام بترحيل هذا املشكل
حتى وصلنا إلى هذا الوضع املنذر بالكارثة ،وكان يسع هذه الحكومة،
وهذا الرئيس ،وهذه األغلبية أن تقوم بنفس ال�شيء وأن تضع رأسها
في الرمل وأن تمارس الجبن السيا�سي والحسابات االنتخابية الضيقة،
وتضع املشكل في عاتق الذين سيأتون من بعدها وبالتالي تكون املشكلة
أكبر ،لكن الروح الوطنية أرحب من الحسابات السياسية واالنتخابية
الضيقة ،أن ننتمي إلى هذه الرحابة أفضل من أن ننتمي إلى هذا الضيق،
وأن نحاسب غدا على آثاربعيدة املدى على املستوى االستراتيجي أحسن
من أن نخسرولو جزئيا في معارك انتخابية أو في حسابات شعبية؛
ثالثا السيد الرئيس ،الشعب املغربي أبان في كل املحطات وأجابت
االنتخابات الجماعية األخيرة عن ذكاء وعن حس سليم ،وعن وعي وهو
يعرف إذا اتخدت قرارات أحيانا موجعة أنها مع الصدق ونظافة اليد
والصراحة التي تورث الراحة تكون هي االختيارالصحيح ،ولكن الشعب
املغربي لن يفهم ولن يتفهم بعض القرارات التي ال عالقة لها باإلكراهات
املادية ،والتي تتعلق بالهوية وتتعلق بالجانب الثقافي وباملصير ،وأشيرلك
وباإلشارة يفهم اللبيب إلى املراسلة غير املوفقة لوزارة التربية الوطنية
فيما يتعلق بلغة التدريس ،وإلى التشكيلة الغير الطبيعية للجنة إعداد
قانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة وهي أمور تحتاج منك
إلى وقفة حازمة ،ألن الشعب املغربي سيعذرك في أمر املال ،وأنت تقول
لهم دائما وقد تعلموا منك وتعلمنا منك «إذا جاد هللا جاد عمر» وإن
مع العسر يسرا فإذا جاء اليسر نتدارك العسر ،ونرجع من التقشف
إلى الرفاهية ،لكن في االختيارات السياسية واإليديولوجية ال رجعة ألن
الكارثة تنعكس على قرون.
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السيد الرئيس،
اإلخوة النواب،
السادة الوزراء،
نريد هذا الحل أن يأتي بالتشاور ويأتي بالتشارك ويأتي بالتدريج،
ولكن أيضا نريد له أن يحسم في هذه الشهور الباقية .اإلجراءات
القصرية التي يرتبها املرسوم املنظم للصندوق والصادر سنة ،1996
تسمح بقوة األشياء لرئيس هذا الصندوق دونما الرجوع إلى برملان أو
إلى أية جهة علت أم سفلت بأن يتخذ قرارا عند الخط األحمر وهو بقاء
سنتين فقط من االحتياطات بخفض التعويضات وبرفع االقتطاعات،
وهذا الخفض قد يكون  50%وهذا الرفع قد يكون أيضا .50%
يقول البعض أن هذا يمس مبدأ املساواة ،ونذكربأن الذين يختارون
التقاعد النسبي اليوم يختارون أنه يمس بمبدأ املساواة ويقبلون
طواعية منهم أن يغادروا لظروف خاصة بهم مقاعد العمل ويحصلوا
على تقاعد أقل من الذي يصبر ويكابر .نحن نقترح أن التمديد ما فوق
الستين يكون تدريجيا ويكون أيضا اختياريا ،ألن بعض القطاعات
املرهقة كالتعليم وبعض الفئات الهشة جدا كاألمهات وكالنساء ،قد ال
تطيق تمديدا فوق الستين .والذي يقبل أن ال يمدد له يقبل أن يكون
عنده تقاعد أقل لوكان مبدأ املساواة هنا دستوريا ممسوس لكان يمس
عند الذين يأخذون ويقبلون طواعية بمبدأ التقاعد النسبي وال أحد يرى
في ذلك حيفا عليهم ،ألنها ظروف خاصة تتعلق بكل واحد منهم .بينت
لنا السيد الرئيس وتبين لنا من الوثائق أننا إما أن نتصلب عند قضية
السن ونتكلم عن حق الراحة وحق االستراحة للمكافح الذي ق�ضى 40
سنة يعمل ،وهذا سوف يؤدي إلى رفع املساهمة إلى  .50%وإما أن نجمد
قضية عدم مراجعة قاعدة االحتساب ومراجعة املعاش وبالتالي نصل
إلى  77سنة ،املضحكة الذي ذكرت كأننا عندنا أعمار اليابانيين ،وإما
أن نذهب إلى املساهمة وهناك سوف تتضرر مداخيل الطبقة الشغيلة.
أنا أذكر بحقيقة واحدة ،عندما اتخذت قاعدة االحتساب املريحة
نقطتين ونصف كان مقابل كل مستفيد في الصندوق التقاعد 12
منخرطا نشيطا يؤدون عنه .اليوم انهار ذلك من  12إلى  3فهذه حقيقة
ينبغي أن نعرفها ألننا أمام وتيرة جنونية في خفض املوارد وفي ارتفاع
املداخيل....

السيد الرئيس:
شكرالسيد النائب انتهى الوقت .الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

النائبة السيدة نبيلة بنعمر:
السيد رئيس الحكومة املحترم،
هذا واقع ولحد اآلن أنا متفقة معك بللي واقع كنعيشوه ،ولكن
شكون اللي مسؤول على هاد الواقع؟ الدولة هي اللي املسؤولة عليه،
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األجوبة ديالكم السيد رئيس الحكومة ما كتملك�شي واحد النظرة
سياسية اجتماعية ،وإنما نظرة تكنوقراطية محاسباتية ،هي دراسة للي
أمالها البنك الدولي ،هاد إمالءات البنك الدولي للي حنا ما زال كنعانيوا
منهم ويمكن نزيدو نعانيوا منهم في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي
القطاعات االجتماعية ،الدولة خطأت على مر السنين ،ولكن شكون
اللي غادي يخلص هذا الخطأ هذا املواطنين ،هو الحايط القصيرهو للي
ساهل ،املواطن هو اللي غادي يتزادوا لو السنين ديال العمل ،املواطنين
هم للي األجور املعاشات غادي تنزل من عشرين حتى  ،30%املواطنين
هما اللي كيخلصوا هاد األخطاء املتراكمة.

السيد رئيس الحكومة،
نزيدوا حتى ل 65عام تصور نساء ورجال األمن ،نساء ورجال التعليم
والصحة ،كيفاش الحالة ديالهم عندهم  65عام وهو عمل مرهق وعمل
اللي هو كيتطلب التركيز وتركيز كبير ،كيفاش غادي يوصلوا لهذا السن
وبمعاش أقل واملساهمة أكثر ،إلصالح هذا الوضع ،هذا وضع مريض
وكيخصو واحد الجرعة كافية من العدالة االجتماعية ،البالد اللي ياهللا
الثلث للي عندو التغطية الصحية من املواطنين اللي كاينين مهن حرة
اللي كيطالبوا هاد املهن الحرة أنهم يساهموا باش يكون عندهم تقاعد،
ما زال ما كاين �شي ،منهم الصيادلة واألطباء واملهندسين ،ال بد ملعاجة
هذا الوضع يكون هناك حوارمجتمعي ألن هاد الحوارهذا...

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت ،الكلمة لفريق التجمع الوطني
لألحرار.

النائب السيد حاميد البهجة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه ومن وااله.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة والسيدات الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات النواب املحترمون،
السيد رئيس الحكومة نبداو من واحد الكلمة قلتها ،آشنو بغيتوا؟
بغينا اإلصالح ،بغينا لهاد البالد اإلصالح ،وحنا في حزب التجمع الوطني
لألحرار منخرطين معكم ومع املغاربة في اإلصالح ،ماكيهموناش الكرا�سي
واملناصب ،ولكن كيهمنا اإلصالح ديال املؤسسات وهذا الحمد هلل بان
في البداية ديالنا ملي دخلنا في  2013وكان من أول اإلجراءات للي احدت
الحكومة هو التوقيف ديال االعتمادات االلتزام ديال األداءات باش
يرجع التوازن املالي للبالد ،والحمد هلل أنه رجع من ثالثة اشهرونصف إلى
ستة أشهر ،وهكذا خاصها تكون الحكومة وهكدا خاص لي كيكون للي
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يحكم املغاربة ،خاص تكون الجرأة ديال اإلصالح في جميع القطاعات.
لهذا السيد رئيس الحكومة ،حنا مع اإلصالح ديال صناديق التقاعد
وإصالح يكون متزن يشمل جميع األطراف ما يكونش طرف على طرف،
يكون أول �شي هو الحماية ديال املؤسسات ديال البالد ،الحماية ديال
صناديق التقاعد ،الحماية ديال السلم االجتماعي ،وكل واحد يدي
ما عليه ،بال شك السيد رئيس الحكومة ،ما غنهضرش في األرقام ألن
واحد العدد ديال املؤسسات اللي كتهضر عليها وموجودة ،سواء كانت
مؤسسات دستورية أو مكاتب دراسات أو مؤسسات خاصة ،ولكن
السيد رئيس الحكومة كيخصنا كيما قلنا يكون واحد اإلصالح شمولي
كيجمع الجميع ،كيوحد ما بين األطراف الثالث للي هي مشاركة ،ولهذا
من مسؤوليتنا كنواب لألمة بغض النظر عن األحزاب أو أي �شيء أننا
نوصلوا الوضع اللي كيعيشوا املواطن ،سواء كان أجير كيستفد من
التقاعد أو مواطن عادي ،كيخص الوعاء ديال صناديق التقاعد
يتوسع ،كاين واحد النسبة كبيرة في داخل البالد اللي هي ماكتستافدش
من التقاعد ،واش هادو ما�شي مواطنين؟ كيخصهم يستافدوا ،كيخص
يكون التصريح بهم ،كيخص يستافدوا من التغطية الصحية ،كيخص
تكون املعاملة باملساواة.

السيد رئيس الحكومة،
هنا في هاد الزيادة ديال العمر ديال التقاعد �شي حاجة معقولة
واحد العدد ديال الدول للي هي اخدتها ،وكاين موظفين للي يمكن
تكون عندهم ،ولكن كاين واحد الشريحة ديال املجتمع للي كيصعب
عليها ،كاين املوظفين ديال أعوان ديال النظافة ،كاين للي كيشتغل ألن
اإلصالح جاي  CNSSمن بعد ،للي كيشتغل في البني واش غيعود يهز
البريك ويسوق البرويط وهوعندو 65سنة زعما تجي صعيبة �شي شوية،
اللي كيخدم في الفالحة ،لهذا يمكن يكون فيه التمييز اإليجابي اللي جا
به الدستور لصالح املرأة  60سنة ،يمكن واش القدرة الجسدية تقدر
تستمر باش أنها تشتغل؟ يمكن يتداروا  DES FORMULESباش اللي
بغى يخرج على  60يخرج بحال التقاعد النسبي ،ما عندوش إشكال،
ولكن ما يستافدش من واحد العدد ديال االمتيازات ،ويمكن يبقى الخيار
ديالو حتى  65حتى  67ولكن بامتيازات زايدة ،يمكن يكون واحد يمكن
ماعرفتش تكون مناظرة أو دراسة شمولية كتشمل جميع القطاعات،
لهذا مطالبين كحكومة وحنا معكم ونساندوكم على أساس اإلصالح
باش نربحوا مؤسسات ديال البالد ،ولهذا السيد رئيس الحكومة نريد
من الحكومة أن تفكر في جميع شرائح املجتمع ،جميع الشرائح ديال
املجتمع ،ألن كيما ذكرت قبيال كاين الناس ديال اإلنعاش الوطني هادو
راه خدامين عند الدولة ما يمكنش الدولة ماتديرش التقاعد للناس اللي
هم موظفين ديالها ،اشناهو الفرق بين هاد املوظف وبين هذا؟ كيخص
التغطية تشمل الجميع.
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السيد رئيس الحكومة،
في البداية كاين عندنا إشكال وفي الصندوق املغربي للتقاعد ،ولكن
واش املشاكل ما جياش للصناديق من بعد ،راهما جايين ،وهاد اإلجراء
للي تدار ربما غيدي غير لواحد الفترة قريبة  2029أو  2030عالش؟ ما
دمنا حطينا نقاش ديال اإلصالح ديال املؤسسات والحمد هلل راه نجح في
املالية العمومية ونجح في املقاصة ،عالش للي ما نحطو إصالح حقيقي
وتكون الكلفة الحقيقية واملغاربة يعرفوا الحقيقة أنه كنديروا اإلصالح
للي كيشمل حتى  2050أو ،2070ربما كان واح اإلشكال في صناديق ديال
التقاعد في الواليات املتحدة واحد  4سنين هادي ديال  2050كيهضروا
علو مشكل غيكون في  ،2050والحكومة األمريكية ضخت  20مليار
دوالر باش تصلح  ،2050عالش حنا للي غادي نبقاوا نهضروا على أربع
سنين ،النقاش كاين كاين والتجادبات غتكون غتكون ،ولكن كيخصنا
نربحوا مؤسسات للي غادي تستمر لهاد البالد ،غتحملوا املسؤولية
غتحملوها ،غتنتقدوا غتشكروا �شي حاجة عادية ،الش نخليوا ملن بعد
منا للي غيجيوا من بعد منا ف 2020وال ف 2021يعاود يعيش نفس
املشكل؟ عالش اللي ما يمكن لنا نديروا إصالح حقيقي على حد النظر
ديالنا داك ال�شي للي كنشوفوا اللي كنديروا لو العمليات الحسابية للي
كتدار تدار بمرة ويكون نقاش واحد ويتسد املوضوع على األقل مدة
طويلة ،وكيما قلت في الختام السيد رئيس الحكومة ،حنا من ورا هاد
الحكومة ،مساندينها ألجل إصالح ديال املؤسسات ديال البالد ،وحنا
في حزب التجمع الوطني لألحرارراه حنا كنساندوا اإلصالح بغض النظر
على أي تشويش اللي غادي يوقع ،حنا راه معاكم من أجل هاد البالد
ومن أجل إصالح ديال املؤسسات ديال البالد ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للفريق االشتراكي ،تفضل السيدة
النائبة.

النائبة السيدة حسناء أبو زيد:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة ،استوقفتنا في الفريق االشتراكي فكرة أو
منطق األزمة التي جاءت بكم ووجدتنا حكيما أن نحذركم من عناصر
أزمة خاصة بكم تستجمعونها اليوم وال نريد إلصالح التقاعد أن يتخاذل
أو أن يتراجع بشأنها ،ما يعيشه املغرب من دينامية احتجاجية بفعل
عجز حكومي ربما أو قرارات ومشاريع إرادوية تشكلت على مستوى
األطباء واألطباء املقيمون والداخليون وعلى مستوى مرسومي التعليم،
لذلك ربما األزمة التي جاءت بك أو بكم بكل احترام ولكن أخ�شى أن تأتوا
بأزمة أخرى ال يجيب عنها أي تعديل أو أي أفق في أزمنة أو في زمن ما�ضي
سكتة قلبية أجاب عنها حزب سيا�سي ولكن دبحة سياسية يصعب أن
نجد بديال اآلن في هذه الظروف ،لذلك نقول ونرجع ملوضوعنا ،إذا كانت
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قد تمأسست مؤسسة الحوار االجتماعي ذات مرحلة ،فاملطلوب منها
باألساس أن تكون محاورها الرئي�سي من أجل اإلصالح ملنظومة التقاعد
أو ألنظمة التقاعد ،كنا نفضل في الفريق االشتراكي وحتى في النقابات
وفي املركزيات األكثر تمثيلية أن تمروا إلى اإلصالح الحقيقي الشامل
واللي من داخلو يمكن أن تستبطنوا أو تعملوا اإلجراءات االستعجالية،
في كل التقارير التي أنتجتها مجموعة من املؤسسات ما تحدثتم عنه في
آخرمداخلتكم املهمة ،أنه خلق نظامين أو قطبين عمومي وخاص وكلهم
عندهم أنظمة تكميلية ،كان يمكن أن يسهل نفس اإلجراءات في إطار
أنظمة متكاملة وفي تجميع لهذه الصناديق ،ربما هذا هو السبب الذي
جعل اإلصالح أو مشروع املعاجة التي تحاول الحكومة اليوم أن تقنع
به الفرقاء االجتماعيين غير مقنع ،أنتم تعيدون شبه سيناريو ،2004
بمعنى مفرد األزمة ال زال واردا ،أنتم ستضخون شيئا ما وغادي تحاولوا
تزيدوا في ثالث إجراءات مقياسية ،حاولت النقابات أن تعبرأنها ال يمكن
كلها على قاعدة حسب مقولة البيانات ديال املركزيات النقابية األكثر
تمثيلية أو على األقل جزء منها ،أنها عمل أكثر مساهمة أكثر معاش
أقل ،لذلك احنا مؤمنين على أنه إصالح هذه األنظمة واجب وضروري
وسننخرط فيه ،لكن خارج منظومة اإلصالح الشامل لن يفرز إال أزمة
مؤجلة ،اخبرنا السيد رئيس الحكومة ما الذي ال يجعل من املمكن اليوم
أن نفعل إصالحا شامال؟ ما الذي يجعل حكومة ما بعد دستور 2011
تلجأ...

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت ،الكلمة للفريق الحركي.

السيد محمد األعرج رئيس الفريق الحركي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نحن أمام موضوع ،موضوع نعتبره موضوع مجتمعي بالدرجة األولى،
ونعتبر أن الحاجة والظرفية الحالية في الفريق الحركي ملحة إلصالح
أنظمة التقاعد ،نعتبره مرحلة وأن الحاجة ماسة إلصالح هذه األنظمة،
وال يمكن السيد رئيس الحكومة أن نلوم الحكومة على اتخاذ هذه
املبادرة ،كباقي املبادرات اإلصالحية األخرى ،وهذه املبادرة تأتي لوضع
حد لوضعية نعتبرها في الفريق الحركي وضعية كارثية ألنظمة التقاعد
في املغرب ،ووضعية هذه الصناديق ،والتقاعد وإشكالية إصالح أنظمة
التقاعد في نظرنا راجع لتراكمات ،تراكمات لسنوات طويلة ،وتراكمات
مع األسف هي كانت تراكمات سلبية على مستوى سوء تدبير أنظمة
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التقاعد ،وإشكالية مرتبطة بالنصوص القانونية ،نعلم أن هناك
نصوص قانونية تنظم أنظمة التقاعد ،ولكن هذه األنظمة املتعلقة
بالتقاعد لم تواكب التطور الذي عرفه النظام املغربي ،سواء على
املستوى االقتصادي أو االجتماعي ،ولكن ما يهمنا في هذه املرحلة وفي
هذه الظرفية هي املقاربة ،ما يهمنا هي املقاربة ،يهمنا بالدرجة األولى
املنطلقات ،هل هي مقاربة سياسية إلصالح أنظمة التقاعد ،أم مقاربة
مالية أم مقاربة اقتصادية أم مقاربة اجتماعية؟ وبالتالي املوضوع هل
هو فقط موضوع تقني مالي أو موضوع مجتمعي؟
نعتقد أنه ال بد أن تكون هناك مقاربات متعددة ،مقاربة سياسية
حاضرة ،مقاربة اجتماعية حاضرة ،مقاربة مالية حاضرة ،اقتصادية
حاضرة ،وأن األمر ال يتعلق بإصالح تقني مالي ،بقدر أنه إصالح يندرج
ضمن اإلصالحات املجتمعية ،لهذا ال بد أن نعي أنه ال بد أن تكون هناك
مجموعة من اإلجراءات التي تواكب هذه املقاربة التي نعتبرها في الفريق
الحركي بأنها يجب أن تكون مقاربة شمولية ،سياسية اقتصادية مالية
اجتماعية،
بصفة عامة ،فإشكالية العجز الذي تعرفه أنظمة التقاعد،
بصفة عامة في نظرنا أصبحت مطروحة بإلحاح كبير بفعل العديد من
املعطيات ،بفعل العديد من املستجدات ،بفعل العديد من التطورات
وكان آخرها اإلشكاليات أوالتشخيصات التي قدمتها العديد من الهيئات
الدستورية ،وهنا في نظرنا في الفريق الحركي ال بد أن ندعو الحكومة
إلى وضع كل الضمانات ،كل الضمانات الكفيلة بالحفاظ على الركائز
املهمة لإلصالح ،ال بد أن تكون هناك ضمانات ألن إشكالية إصالح
التقاعد هي التخوفات التي لدى العديد ،سواء لدى املجتمع أو الرأي
العام الوطني أو الفاعل االجتماعي أو الفاعل السيا�سي ،اإلشكالية هي
التخوف ،التخوف من إصالح أنظمة التقاعد ،لهذا نعتقد بأنه ال بد
أن تكون هناك الضمانات الكفيلة بالحفاظ على الركائزاملهمة لإلصالح
واملتجلية أساسا في عدم املساس بمستوى املعاشات للمستفيدين
الحاليين من املتقاعدين وذوي الحقوق مع ضمان االستمرار في أداء
املعاشات واملحافظة على الحقوق ملكتسبة قبل تنفيذ أي إصالح.

السيد رئيس الحكومة،
إن إصالح أنظمة التقاعد يقت�ضي في نظرنا أن يكون أوال شموليا،
ثانيا أن يكون مرحليا ،أن يمرعبرمجموعة من املراحل ،ربما املقاربة اللي
قلتم بأن كاين مرحلتين أعتقد أن يمكن أن تكون هناك ثالث مراحل
في تنزيل هذه املقتضيات ،وأن يكون مهيكال وأن يكون مهيكال ومؤسسا
للمراحل املقبلة ،اإلقتراح كذلك فيما يتعلق بإصالح أنظمة التقاعد ال
بد أن يوازيه العديد من اإلجراءات في ظل التخوفات ديال اإلصالح ،ال
بد من إعادة النظرفي النظام األسا�سي للوظيفة العمومية ،ال بد من فتح
درجات الترقي ألن يمكن للموظف أن يصل إلى  60سنة ويبقى في واحد
الدرجة مثال كاين الدرجة ديال املتصرفين ،الدرجة ديال التقنيين،
وبالتالي ال بد من فتح درجات أخرى للترقي اللي يمكن أن يوازي ذلك
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اإلصالح املتعلق بالتقاعد ،وبالتالي ال بد في نظرنا أن يكون هناك إصالحا
شموليا للنظام األسا�سي ،خصوصا في الشق املتعلق بالترقية وخلق
درجات جديد في نظام الوظيفة العمومية ،كذلك مراعاة وضعية بعض
الفئات ،ال بد أن نأخد بعين االعتبار فئات داخل الوظيفة العمومية،
رجل التعليم  ،رجل األمن ليس يمكن أن تكون هناك تحمالت فيما
يتعلق بالتقاعد ،لهذا ال بد أن تكون خصوصيات للقطاعات الحكومية
في أنظمة التقاعد ،وأال يسري هذا النظام على جميع املوظفين ،مثال
موظفي الدولة ،ال بد أن تكون الخصوصيات حسب القطاع الحكومي،
كذلك ال بد من توسيع االنخراط والوعاء املتعلق بأنظمة التقاعد
مستقبال ليشمل العالم القروي ،ال بد من مأسسة الحوار االجتماعي
وأن يكون مهيكال في ظل هذه اإلصالحات املتعلقة بالتقاعد ،كذلك في
نظري ملاذا ال يتم تفعيل املادة  13من الدستور التي تتحدث عن هيئات
للتشاور وإشراك الفاعلين االجتماعيين في تتبع وإعداد السياسات
العمومية وتنفيذها ،املادة  13وردت في الباب ديال األحكام العامة من
الدستور ال يتم تفعيلها ،لهذا أقترح أو نقترح في الفريق الحركي ال بد
من تفعيل ذلك ،كذلك نقول بأنه ال بد من مراعاة أن تطبيق اإلصالح
ستكون له كلفة سياسية في املستقبل ،ولكن ال بد أن نتحمل هذه
الكلفة السياسية ،خصوصا فيما يتعلق بنسبة التشغيل وربما سترتفع
البطالة ،وبالتالي ال بد أن تكون هناك في نظرنا مقاربة ديال التوفيق
ما بين أهداف العدالة االجتماعية والديمومة املالية ،هذه املقاربة هي
صعبة ولكن يمكن أن نصل إليها التوفيق بين أهداف...شكرا لكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق االتحاد
الدستوري.

النائب السيد مولود بركايو:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس الحكومة ،إصالح صندوق التقاعد هذا واحد الورش
كبير السيد رئيس الحكومة ،وهذا امللف شبع من الدراسات ومن
األرقام كلها تتأكد الحتمية ديال اإلصالح لتالفي اإلفالس منذ أن تقلدتم
مسؤولية هذه الحكومة وأنتم تلوحون بضرورة اإلصالح ولم يبق إال
شهور وال زلنا حيث كنا.

السيد الرئيس،
صحيح أنه ورش كبير دابا ما تينكرها حتي �شي واحد ،ولكن البداية
ما زال ما كايناش ،إذن السيد الرئيس حول املنهجية ديال اإلصالح،
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ال نتصور أي إصالح سيتم عبر تجاوز دور الفاعلين االجتماعيين
والنقابيين ،كيف يمكن تحقيق شروط إنضاج اإلصالح في الوقت
الذي تشتكي فيه النقابات من التهميش ،من غياب الحوار حتى أن
اإلضرابات يكون الهدف منها فقط جرالحكومة إلى مائدة الحوار؛ ثانيا،
السيد رئيس الحكومة ،املقاربة ديال اإلصالح ،هل يتحمل كلفته فقط
املوظف ،الزيادة في املساهمات ،الزيادة في السنوات ديال العمل،
النقص بنسبة تقريبا  20%من املعاش ،بمعنى أن اإلصالح سيكون
موازيا ملفهوم ضرب املكتسبات.
نحن نقترح التدرج للحلول بعدم ضرب املكتسبات عرض الحائط
باعتماد حلول أخرى بمنظور شمولي لإلصالح في إطار إصالح متعدد
األوجه يروم تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للشرائح
االجتماعية بما فيها شريحة املتقاعدين التي دائما ما تستثنى من الزيادة
في األجور ،اإلصالح يقوم بتوسيع التغطية اإلجتماعية وإدماج هذه
الصناديق باتجاه إحداث قطبين كيما قلتو السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس الحكومة كاين إصالح آخر أهم وهو هادوك االحتياطات
اللي عندنا ،املحفظة املالية اللي عندنا  86مليارحتى هي خاصها إصالح،
ألنها تستثمر ربما في بعض األمور غير مربحة تنلقاوها أنها تتستثمر إما
في البورصة وإما في الخزينة العامة ،واش ما يمكنش هاذاالحتياطات
تستثمرفي مشاريع اللي هي مربحة أكثر ،إصالح كذلك كيتعلق...

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق التقدم
الديمقراطي.

النائب السيد إدريس بوطاهر:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار
مناقشة موضوع إصالح أنظمة التقاعد ،وهو موضوع نوليه أهمية
قصوى من منطق ارتباط التقاعد بحال ومستقبل شعبنا وبالدنا،
وارتباط مناقشته بحرصنا الجماعي على تحقيق هذا اإلصالح الذي
نتطلع أن يكون وطنيا وتشاركيا وديمقراطيا وشموليا ومستديما ،ولهذا
السبب دعونا وندعو مجددا إلى مواصلة الحوار اإلجتماعي الجدي
واملسؤول لبحث مختلف القضايا ومنها ملف التقاعد ،انطالقا من
إرادة حقيقية في تعزيز السلم االجتماعي باعتباره املدخل األسا�سي
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لتقوية املسارالتنموي الكفيل بإيجاد الحلول الفعلية ملختلف املطالب
املشروعة والعادلة.
موقفنا اإليجابي إذن ينطلق من اإلصالح املعياري الذي يبدو أنه ال
محيد عنه على املدى القصير ،خصوصا بالنسبة للمعاشات املدنية
والتي يدبرها الصندوق املغربي للتقاعد والذي يجب أن يندرج في إطار
إصالح شامل ،ونؤكد على أن أي تأخيرفي اإلصالح ستكون عواقبه وخيمة
وستعقد مهمته غدا وربما بتكلفة أعلى ،لهذا ال بد من اإلسراع في بلورة
مالمح اإلصالح ،خصوصا وقد راكمنا أفكارا مهمة في هذا املوضوع ،ال
سيما منها تلك املضمنة في تقريراملجلس األعلى للحسابات ورأي املجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والبيئي ،وختاما بما تفضلتم به اليوم
السيد رئيس الحكومة في جوابكم ،نحييكم السيد رئيس الحكومة على
وضوحكم وصراحتكم معنا ومع املواطنين هذا اليوم واعترافكم بأن
اإلصالح مرحلي ،وأن الحكومة القادمة عليها أن تباشراإلصالح الشمولي
واملستديم .ويتطلب هذا اإلصالح من جهة نظرنا اعتماد مخطط إرادي
لتوزيع قاعدة املنخرطين وتغطية املواطنين النشيطين ،ونعتقد أن هذا
املخطط بأهداف ووسائل محددة من شأنه أن يمكن من رفع نسبة
الساكنة النشيطة التي تتوفر على تغطية نظام تقاعد من النسبة
الحالية إلى ما يناهزالنصف ،ليصل املغرب إلى مستوى عدد من الدول
التي تتواجد في نفس مستوى التنمية.
ولتحقيق هذا الهدف ،ال بد من اعتماد قانون إطار حول املوضوع،
وهو هدف يبقى في املتناول إن تم توسيع قاعدة املنخرطين نساء ورجاال
مثل أصحاب املهن الحرة ،التجارة ،املهنيين والحرفيين ،الصناع
التقليديين والصيادين.
وفي هذا السياق ذاته ،ال بد من أن يحدد اإلصالح الشمولي أيضا،
آليات مراجعة مبلغ املعاشات والتصدي ملسألة املعاشات الهزيلة
ومعاشات األرامل التي يجب أن تكون في مستوى يحفظ كرامتهن ،وإقرار
حق توريث املعاش بالنسبة للزوجة املتوفية كما هو الحال بالنسبة
لألزواج.
إن إشكالية تمديد سن التقاعد ال يمكن معالجتها دون األخذ بعين
االعتبار مسألة بعض املهن الشاقة ،فبالنسبة للموظفين للوظيفة
العمومية يجب التعاطي مع قضية رجال ونساء التعليم ،وخاصة
التعليم األسا�سي واالبتدائي ومهن التمريض أو األمن بشكل يراعي
خصوصيات هذه املهن.
وبخصوص املعاشات الصغرى ،فإن اتخاذ تدابيرإيجابية لرفع الحد
األدنى بالنسبة ألنظمة معينة تندرج ضمن الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد ال يعفي من محاولة
إيجاد حل أكثر شمولية وأكثر عدالة ،إن ضعف متوسط معاشات
التقاعد التي يقدمها الصندوق املغربي للتقاعد والصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،يدعونا إلى التعامل إنسانيا واجتماعيا مع مبالغ
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املعاشات التي يتم صرفها لألرامل ،وبصفة عامة يجب وضع آلية لربط
مستوى معاشات التقاعد بتكلفة العيش لتوفير ظروف معيشية الئقة
للمتقاعدين ،إن قضايا الحكامة في صناديق التقاعد تبقى أساسية،
ترشيد النظام من خالل تجميع الصناديق في صندوقين اثنين ،األول
للقطب العمومي والثاني للقطاع الخاص ،مع تعزيزه بإجراءات تكميلية
تبدومنهجية جيدة لإلصالح وتعزيزالرقابة في التصريحات لدى صندوق
الضمان االجتماعي.
وعالوة على ذلك ،من الضروري الحرص على التوظيف املعقلن
ألموال الصندوقين ،من أجل ضمان توفير األرباح ،وينبغي أيضا
تصحيح شروط التي يتم بموجبها تعويض أموال الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي املدفوعة إلى صندوق اإليداع والتدبير ،من خالل
تبني شروط بمعدالت تعادل معدالت السوق.
على العموم ،نسجل لحكومتكم السيد الرئيس جرأتها السياسية
في فتح هذا امللف الذي يراوح مكانه منذ سنة  ،2003فقد انطلق قطار
اإلصالح ،وال يمكن ألن يقف ،ليس فقط في هذه امللف ،ولكن أيضا في
كل امللفات التي تهم مستقبل العباد في هذه البالد ،وعلى هذا السبيل
ندعمكم وندعو لكم بالتوفيق والسدد والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى
وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف الوسط.

النائب السيد محمد امليري:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
إن كان يرجع الفضل لهذه الحكومة في نفض الغبار على أحد
أهم امللفات املرتبطة بإصالح أنظمة التقاعد ،إال أنها اعتمدت نظرة
أحادية لإلصالح ،ومقاربة تقنية صرفة لدرء العجزالذي يهدد صناديق
التقاعد ،فهي لم تذهب بعيدا في تشخيص إشكاليات نظام التقاعد
في شموليته ،علما أن هذا النظام ينبني على صناديق جميعها مهددة
مستقبال باإلفالس ،ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على
سوق الشغل وانخفاض مستوى املردودية ،فضال عن التأثير السلبي
على القدرة الشرائية للمنخرطين في أنظمة التقاعد ،وقد رصد املجلس
األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريرهما
أهم االختالالت التي كانت وراء أزمة أنظمة التقاعد ،مقترحين في ذلك
العديد من التوصيات على املدى القصير واملتوسط والبعيد ،مبرزين
الحاجة امللحة إلى مقاربة نوعية شاملة ملعالجة الهفوات واالختالالت
التي تعرفها األنظمة املذكورة ،مع استثمارالخيارات املتاحة وفق تدابير
ناجعة وفاعلة.
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السيد الرئيس،
فمن أجل إصالح حقيقي ال بد من نظرة شمولية بعيدة املدى
وبمقاربة ذات بعد اقتصادي واجتماعي ملا للحماية اإلجتماعية من دور
اقتصادي واجتماعي ،ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم
لفئة أفنت الجزء الهام من عمرها في العمل ،ولكن أيضا على مستوى
الدورة االقتصادية في اإلنتاج واالستهالك على مستوى االدخار ،وملا
تحتله كذلك من مكانة في ضمان استقرار املجتمع ،فال يمكن لنظام
التقاعد أن يضمن ديمومته واستمراريته دون أن يكون مرتكزا على
أسس صلبة ومنسجمة وثابتة في كل أبعاده التقنية والقانونية
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون والنائبات املحترمات،
اسمحوا لي أن أقول لكم محاوال إرجاع بعض يعني ال�شيء من املزاح
للتخفيف من الضغط الذي أعاني منه ،ما عرفتش انتوما واش في نفس
الحالة ديالي ديال الضغط وال غيرأنا بوحدي باش نقول ليكم.

السيد الرئيس:
هللا يرحمنا بالشتاء إن شاء هللا.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة :
آش قلتي السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
قلت لك هللا يرحمنا.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة :
آمين أمين ،وهللا بصح ،الشريف راه دعا معانا ،...هذا اإلصالح
صعيب ،هاذ اإلصالح صعيب ،هذه هي الحقيقة ،وملي جينا لقينا بلي
الكالم فيه بدا ب 10سنوات قبل ،وال�سي عباس الفا�سي هو اللي عمل
اللجنة اللي تشتغل عليه وعملوا بعد اللقاء والتشاور دام من داك
الوقت لدابا في حوالي  10لقاءات ديالي مع النقابات  10تقريبا ،حوالي
 10لقاءات مع النقابات ،وكل مرة كنا كنشوفو كيفاش نديرو باش
بحال اللي شاد �شي جمرة حتى كتحرقو في هاذ اليد كيعاود يدوزها لهاد
اليد وعاودتاني لهاد اليد ،هاد اإلصالح اإلخوان لقيناه حنا على جدول
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األعمال ،وبقت لينا وحنا في سنة انتخابية ،ومن املحتمل تكون عندو
عواقب سياسية على األغلبية واالنتخابية ،واليني جوج ديال الحوايج:
األول معندناش اختيار خاصنا نعملوه ،الثاني يمكن لينا ندوروا الكالم
ونبقاو ندوروا الكالم وناخدوا من الرصيد ديال الناس ديال املتقاعدين
وندوزوا هاد املشكل للحكومة جاية ومريضنا ماعندو باس ،قلنا
ميمكنش ال أنا ال الشركاء ديالي في الحكومة قلنا ميمكنش غنمشيو لهاد
اإلصالح مهما كانت التكاليف ،صعيب ألن عالش؟ كل�شي متفق على
اإلصالح حتى واحد فيكم ما قال أنه ممتافقش على اإلصالح ،والنقابات
كلهم متفقين على اإلصالح ،ولكن باش تيواجهوني ،كيواجهوني ب
 2ديال الخطابات ،كلهم فيهم التعاطف مع املوظف ،ألنه صعب تجي
عند واحد املوظف وتقول له السيد املوظف دابا كاين واحد النظام
كيعطيك واحد القدر ملي غتخرج في التقاعد أنا غنعطيك غندير واحد
اإلصالح اللي غينقص لك واحد الشوية ،حينتاش الناس ما كيعرفوش
أشنو هي تنقص لهم ،تزيدهم هذاك داخل فالثقافة ديالنا ،تنقص لهم
ما كيعرفوش .ولكن ملي كتكون أمام واحد الواقع عنيد ،واحد األخ
سولني واش هذا إصالح اقتصادي وال اجتماعي وال سيا�سي؟ هذا إصالح
ضروري ،ضروري ملي كيكون عندك أموال اليتامى واملتقاعدين هم
ناس كبار في وضعية ديال العجز بالنسبة للبعض منهم ،ما خصكش
تعرضهم للخطر ،إيال كان عندك واحد  10د البرطمات مكريين بواحد
القدر وأنت كتصرف على دراري بداك املردودية ديال البرطمات .واحد
الشوية املداخيل ديال ديك البرطمات كينقصو واملصاريف ديال دوك
الدراري كيكبرو آش تدير؟ واش تبيع دوك البرطمات وتوكلهم للدراري
وال تنقص لهم واحد �شي شوية من املصروف اللي كتصرف عليهم باش
ملي يزيدوا يكبروا يلقاو إما يتكاد مع الكبر ديالهم إما يلقاو عاود ثاني
واحد الثروة باش يعيشوا ،هذا هو االختيار اللي كان عندي .إما الناكل
داك الرصيد اللي كلينا منو كنهضر معاكم ،اإلخوان اللي كتطلبوا مني
نزيد نتشاور راه  4سنين هادي وأنا كنتشاور .إما الناكل هذاك الرصيد
كلينا منو مليارديال الدرهم .أنا نقول لكم واحد القضية بقى فيا الحال
اللي حتى واحد ما ناض غوث علي فهاد املنصة وقال اللي ال�سي عبد
اإلله عالش تعطلتي؟ كان خص ال�سي أبو زيد اللي هو فارس ديال الكلمة
ينوض هنا يغوث علي ،يخرج في عينيه يقول اللي ال�سي عبد اإلله عالش
تعطلتي؟ كان عليك هاد اإلصالح تصوبو نهار اللي جيتي ،عام عامين
 maximumوتكون درتيه ،مادرناهش بقينا كنحاولو ،نقول لكم واحد
القضية ،واحد املرة ما وقف داك اإلصالح ماعدا املوت ديال ال�سي عبد
هللا باها هللا يرحمه ،كنا جالسين مع النقابات نهارالثالثاء ووصلنا لعدم
التفاهم ،أنا شخصيا هادوك النقابات عندي معاهم أحسن العالقات،
وكنتعاطف معاهم وهاد ال�شي كتعرفوه كنقولوا وكنعلنوا ،وال أخفيكم
أن عالقتي معهم حتى عالقتهم معايا مزيانة الحمد هلل ،ولكن فهاد
القضية هذي ما وصلناش للتفاهم وهم هللا يكون لهم فالعون هم
غيتواجهوا مع املوظفين غيقولوا لهم عالش خليتو التقاعد ينقص.
وصلنا لسميتو ،...قلت لهم غدا وال بعد غد غادي ندفع اإلصالح،
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طلبوا لي أسبوع ،ال�سي باها قدامي هللا يرحمو كتعرفوا كيفاش كنت
كنشتغل أنا وياه كنستاشر أنا وياه في كل �شي ،قال اللي أشنو ال�سي
عبد اإلاله ،قلت لو كيطلبوا أسبوع قال اللي اعطيهم أسبوع ،فهذاك
األسبوع ق�ضى هللا ما ق�ضى مات ال�سي عبد هللا بها هللا يرحمه ،توقفت
القضية جاو عندي اإلخوان ديال النقابات قالوا لي ال�سي عبد اإلله
نعاود نرجعوا للحوار ،عاود رجعنا للحوار ،وبقينا كنتحاوروا نتحاورو
في األخير أش غادي نديرو؟ قلنا فعوض ما نبقاو بوحدنا ما دام ما
تفاهمناش مع اإلخوان ديال النقابات نصيفطوا هاد ال�شي للمجلس
االقتصادي واالجتماعي اللي هم ممثلين فيه ،صيفطناه بقاو اإلخوان
كيتشاورو تمايا ،وصيفطوا لنا واحد الصيغة مخالفة للصيغة اللي
كانت عند الحكومة ،وكانت ديك الصيغة بقاو كياخذوا فيها التعديالت،
التعديالت ،التعديالت إرضاء للنقابات ،فاألخير النقابات ما قدراتش
تصوت مع املشروع وما قدراتش تصوت ضده ،امتنعت عن التصويت،
ياك أال�سي يتيم ما عدا نقابة واحدة ،امتنعت عن التصويت وصيفطو
لنا هداك ،...كتقولوا لي الحوار ،الحوار ما�شي أنا أنا صيفطتو للمجلس
االقتصادي واالجتماعي بغض النظرعلى املجلس األعلى للحسابات اللي
فعال الرئيس ديالو كيواخد عليا تيقول اللي ال�سي عبد اإلله تعطلتي في
هذا  ،...وأما التليين ديال هاد اإلصالح راه لينناه قدر املستطاع ،من
خمس سنين رديناه لثالث سنين ،كنا غادي نبداو في  2016أخرناه حتى
 ،2017كنا غادي نبداو بأربع ديال النقط مرة واحدة على املواطنون
أربع نقط مرة واحدة على املوظف وأربع نقط على الدولة درنا كل عام
نقطة ،وكتقولوا لي عمل بالتدريج ،خصكم تعرفوا بأن اإلصالح ديال
التقاعد فحال �شي واحد خصو يوصل للسطح مميمكلكش تعطيه
واحد السلوم اللي يبق لو فيه  2مترو ،أنت اعطيتيني السلوم واتفقتي
معايا على اإلصالح واعطيتيني سلوم وقلت لي واطلع ،ولكن ملي كنوصل
كنعيا نشعبق والو ،إيال عندك �شي بديل جيبوا لي فين نطلع للسطح
ونوقف ونغوت ونقول نجحت في اإلصالح ،أنا قابلومنكم أي واحد ،هذا
اإلصالح اإلخوان أنا لقيتو هو اللي لقيت ،اسمحوا لي معنديش الذكاء
الكافي باش ندير إصالح آخر هو اللي دار  BITاملكتب الدولي للشغل وهو
اللي دار املكتب ديال Actuariatوهو اللي دار املجلس األعلى للحسابات،
وهو اللي دار املجلس االقتصادي واالجتماعي وهو اللي وجدوه الناس
ديال الصندوق املغربي للتقاعد ،نفس اإلصالح ،إنما إذا بغيتو تقولوا
كلطفوه ولكن كلطفوه في حدود ما يبقى دلك يعني مجديا ويبقى نافعا،
وإال راه حنا مغنديروش اإلصالح أ اإلخوان ديال التقاعد.
كاين بعض اإلخوان كينوضو كيطرحوا راه كاين بزاف ديال األمور
اللي يمكن لنا نقولوها ،ولكن دابا نحن أمام إشكاليات مالية اللي ما
فيهاش اختيار ،وتنقول لكم بأنه إيال ما عملناش هاد اإلصالح من هنا،
مللي ما يبقاش عندنا الكافي ديال سنتين القانون غيلزمنا نمروا من % 20
دابا ل %50غيلزمنا بقوة القانون ،بمعنى آخرغنمشيو la catastrophe
اللهم نمشيو في هاد الطريقة هذه اللي هي تدريجية واللي هي فيها واحد
يعني واحد النقص ،صحيح ،أنا ما�شي من هدوك اسمحوا لي كاين �شي
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وحدين كيجيو كيجيبوا �شي الزيادة مثال في �شي مادة ،أول باش تيبدوا
تيبدوا باملحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ،أنا خويا معنديش هاد
الذكاء كامل ،نجي نقول الناس راه باغي نزيد عليكم وأول مانبدا لهم
نقول لهم املحافظة ال ،أنا تنتكلم على املواطنين بصراحة ،أنا بغيت
ننقد الصندوق املغربي للتقاعد ،وسوالتني األستادة أبو زيد  ،قالت ليا
عالش مديرتش اإلصالح مرة واحدة؟ دابا شوف غيرواحد اإلصالح ديال
واحد الصندوق ،وشوف األستادة اشحال حنا واحلين ،كون جبتهم
ليكم بثالثة قولي لي كيفاش غادي نديروا؟ خصوصا أنه املعدل ديال
التقاعد في هذا  6000درهم ،املعدل ديال التقاعد في RCAR 4000
درهم ،املعدل ديال التقاعد  CNSS 1800درهم ،شوف كيفاش غادي
تديرديك الساعة باش تقارب بيناتهم باش تعمل قطبين ،كيفاش غادي
تدير وشكون هذا اللي غيقبل لك باش تنقصو لو هاد ال�شي كامل؟ في
الوقت ملي غتجي تشوف غتلقى بلي داك اإلنسان اللي غيكمل  63سنة
مغيتنقص لوش على داك ال�شي اللي غيخرج به دابا في  60سنة ،ولكن
ال بغى يخرج تقاعد نسبي ب  60سنة ديك الساعات غادي ينقص لو
واحد الشوية هذا صحيح ،ولكن ما�شي بزاف أنا باقي كنذكر الحسابات
مزيان حوالي داك اللي كان غادي يأخد  9آالف درهم في الخروج غادي
ياخذ  8600درهم ،ولكن ،ولكن غادي تبقى صناديق التقاعد مضمونة
اإلخوان الكرام ،وراه شرح لكم شرح لكم شوية ال�سي أبو زيد قال لكم
شحال هذه كانوا  12واحد كيخدموا على واحد دابا  3كيخدموا على ،1
ما بقاتش الظروف هي هذيك ،ألنه كان العدد ديال التوظيف كان كبير
واللي كيخرج بالتقاعد قليل ،اليوم التوظيف اللي كيدخل قليل والعدد
اللي كيخرج كبيرفي كل سنة.
اإلخوان تكلموا على سوء التدبير ديال االحتياطيات ديال صندوق
التقاعد يتم في إطار ضوابط قانونية ماكاينش القضية ديال سوء
التدبير في إطار ضوابط قانونية تحدد مجاالت االستثمار بصفة
حصرية ،في إطار قرار لوزير االقتصاد واملالية يضع الحدود الدنيا
والقصوى الواجب احترامها ،مع التحكم في األخطار عن طريق تحديد
املعاييرلتنويع االستثمارات ،ألنه خصكم ما تنساوش واحد القضية ملي
تتقولوا بغيتيوا استثمارات تكون املردودية ديالها أكبر كتقولوا بغيتيوا
استثمارات الخطراللي فيها أكبر ،وما تنساوش بلي هذه راها األموال ديال
املتقاعدين ،خصها في الحقيقة تستثمر في مجال اللي مافيهش الخطر،
ما يكونش فيه الخطرأوال يكون واحد  LE RISQUEمحدود جدا ،في إطار
نظام حكامة أعطى ملجلس إدارة الصندوق عن طريق لجنة تخصيص
األصول مسؤولية وضع االستراتيجية العامة لالستثمار والسهر على
تتبع وتقييم نتائج تدبير املحفظة املالية ومالءمة سياسة االستثمار
مع الحاجيات املالية الضرورية لصرف املعاشات ،التوظيفات املالية
تأخذ بعين االعتبار معايير السيولة واألمان واملردودية ،يعمل الصندوق
املغربي للتقاعد منذ سنة  2009على التصديق سنويا على املردودية
الشاملة برسم التدبيراملالي ألرصدته االحتياطية واملردودية املحققة لكل
صنف من األصول ،وعبر هذه العملية تتم املصادقة على مدى احترام
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مسطرة التدبير املالي للمخاطر واملقتضيات القانونية ذات الصلة،
اللي كان عنده �شي دراسة كيبين فيها بلي كاين �شي جهة اللي قصرات
في حسن التدبير ديال هاد األموال ديال هاد الصندوق يجيبها لنا ،احنا
ندفعو امللفات للقضاء ،الناس كيتكلموا في الحقيقة على األجور ديال
بعض املوظفين تمة ،واألجور اللي كاينة ديال بعض املوظفين تمة هي
شبيهة تماما باألجور ديال املؤسسات الشبيهة ،ما كاينش ،وهي �شيء ال
يمثل ( négligeableكما يقول الفرنسيون) ،نسبة ما عندها حتى �شي
أهمية ،أما الدولة هل أدت ذمتها هذا الحمد هلل ما وقعش فيه خالف
اليوم كل�شي كيعرف بللي في عهد ال�سي ادريس جطو الدولة خلصات
 11.5مليار ديال الدرهم للصناديق ديال التقاعد ووقع هاد ال�شي في
إطاراالتفاق ووقعت عليه النقابات ،غاتقولوا لي واش أدت الدولة كافة
الحقوق ديالها وال ما أداتش؟ الناس اللي كانوا كيمثلوا ديك الساعات
املوظفين وقعوا مع ال�سي ادريس جطو وداروا اتفاقية تفيد أنها أدت
الذي عليها ،إذن املشكل بالنسبة لهاد األمر انتهى ،أرا لنا اإلخوان مللي
كينوض �شي أخ كيقول لك أودي واش املوظف بوحدو غايتحمل؟ ال،
قلت لكم في التدخل ديالي  41مليارديال الدرهم في خمس سنوات ،كان
السيد وزير املالية حتى هو كيردد هاد الكالم ،تيقول لهم أنا في صالحي
ما نديرش اإلصالح ديال التقاعد غادي نوفر  6مليار ديال الدرهم في
امليزانية وغادي ناخذها من الرصيد ،أما دابا على مدى خمس سنوات
 41مليار ديال الدرهم  8مليار ديال الدرهم كل سنة تقريبا ،اللي الدولة
غاتحملها غاتحملها الدولة في عهد هاد الحكومة وغاتحملها في عهد
الحكومة اللي هي ماجية باش يكون هاد اإلصالح هذا يعني ممكن.
اسمحوا لي إيال تكون �شي حاجة �شي نقطة اللي تطرحات ما جاوبتش
عليها .إيه واحد السيدة قامت كتكلم على البنك الدولي كنقلب عليها فين
هي ...واخا بالالتي هللا يخليك أمدام انتي امرأة معقولة ،افتار�ضي البنك
الدولي قال لينا �شي حاجة معقولة غير حيث قال لينا البنك الدولي
ما نديروش ،وسيدي وهللا عمري ما هضرت أنا والبنك الدولي على
التقاعد .أبدا ملي جيت جا عندي ال�سي نزار بركة وجاب لي املوظفين
ديال الصندوق املغربي للتقاعد وجلسوا معايا وعطاوني صورة واضحة
راه شفتي هاد ال�شي ملي جيت راه كنت عارفو كاع بالتفاصيل راه دابا
حافظوا ،التفاصيل ديالو حافظها .جا لعندي هللا يخليك أمدام ،هللا
يخليك البنك الدولي واش حنا كنقيلوا نتسلفو من البنك الدولي ومن
صندوق النقد الدولي ومن املانحين في العالم ،وملي نجيو هنا نبداو
نعتابروها تهمة ،هذاك أمدام راه فحال البنك اللي انتي عندك معاه
معاملة ،راه إيال ما بغيتيشهش حتى هو ما عندو حتى مشكل غادي يهز
الشكارة ديالو ويزيد مع الطريق .هو كيقولك أنا إيال احتاجتيني نقرضك
ها هي الشروط ديالي .صندوق النقد الدولي كيجي كيقول لك امليزانية
ديالك حيث هو متخصص في امليزانيات ديال الدول ،امليزانية ديالك
نهار ،..عالش تدخل فينا الصندوق الدولي ،تدخل فينا ألن مشينا
كنقولوا ليه سلفنا اعطينا إمكانية نتسلفوا  6.2ديال املليار ديال
الدوالر ،ألن كان البترول ب  110ديال الدوالر للبرميل وحنا كنخلصو
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خفنا إيال واحد النهار ما نلقاوش باش نخلصوا ،قال لنا إلى بغيتيو هاد
ال�شي أجيو نشوف امليزانية ديالكم كيف دايرة .بحال دابا إلى مشيتي
عند البنك ما�شي غادي يسلفك انتي فحال اللي غيسلفني أنا فحال
اللي غادي يسلف أي واحد ،غادي ياخد بعين االعتبار األجرة ديالك
واملصاريف ديالك إلخ .نفس ال�شيء ،البنك الدولي ما عمرو تكلم معايا
أنا في التقاعد ،هاد التقاعد مشكل مغربي ،مغربي ،وقع بسبب قرارات
درناها نهاراللي كانت الوفرة ما انتبهناش بلي راه جاي املشكل ،ولكنه هذا
عالمي يقع في العالم كله ،وإال هاد  60سنة واش حنا عندنا فالثقافة
ديالنا  60سنة ،حنا كنا كنعرفوا نبقاو خدامين حتى كيعيا بنادم وال
كيموت هاد ال�شي اللي كان .ولكن  60سنة جابوها لنا األوروبيين .وراه
األوروبيين دابا ما بقاوش ألال ف  60سنة ،راه دابا في أملانيا  67سنة،
في البرتغال وفي إيطاليا  66سنة ،فرنسا ما عرف شحال وصلوا .واحد
القضية كتقال وكتكرر بزاف كتقولوا لي اإلخوان املواطنون دايمن أنت
كتحكرعليهم في اإلصالحات وهللا إيال حشومة عليكم ،عالش غنحكرعلى
املواطنين؟ آش داروا لي املواطنين عال شكون اللي صوت علي باش وليت
رئيس حكومة؟ واش واحد اإلنسان مدار معاك إال الخير انت تعاقبوا؟
ولكن اسمحوا لي أنا املصلحة ديال املواطنين كتبان لي في الحاجة اللي
فيها مصلحة ،ما�شي في الحاجة اللي غتعجبهم .املواطنين بالنسبة ليا أنا
مستأمن من بعد هللا سبحانه وتعالى ثم بعد جاللة امللك ومعاكم انتما
ومع الحكومة على مصلحتهم ،خصنا اإلخوان تكون عندنا الشجاعة
والجرأة نقولوا لهم؛ يا معشر املواطنين هادي لصالحكم وعجباتكم،
مزيان .فحال النهار اللي زدنا للمواطنين ،املوظفين اللي عندهم 100
درهم و 200درهم فالتقاعد رديناها ب  1000درهم .اتفاق  CIMRديال
 26ابريل اللي ما كنتش حاضر فيه ،ومن بعد ف  RCARهداك بطلب
منا حنا وباملساعدة ديال ال�سي نزار بركة هللا يجازيه بالخير .وهادي
راه ما�شي ،ما غتعجبكومش ،ولكن راها فصالحكم ،فحال اإلنسان
مع اوالدو ،واش دابا األوالد دايما كتدير لهم خاطرهم؟ السياسة هي
هادي املشكلة أننا حنا في السياسة كنبغيو دايما نديرو غير الخاطر،
ما يمكنش ،ولهذا األخت اللي تكلمات معايا على األزمة ،أنا كنقدر أن
كاين األخطار األخت حسناء ،واليني غنقول لك واحد القضية ،أنا منين
كنكون ،منين تيكون �شي واحد تيطالبني ب�شي حاجة حق ما يحتاج كاع
يخرج للشارع باآلالف غير واحد كافي ،شتي هاد اإلخوان ديال النقابات
سوليهم ،كنقول لهم منين تكون عندكم �شي حاجة معقولة ما تجيوش
عندي غير ضربو ليا التلفون ،عرفتي شحال من مطلب من املطالب
ديالهم اللي لقيتها ناعسة هادي سنوات واستجبت لها ،ال  3240يوم ،ال
الصندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل ،كنقول لهم غيربالتلفون
قولوها ليا ،ولكن منين يكون إنسان ما عندوش الحق وجبدتي ليا
اإلخوان ديال املرسومين ،اسمحي ليا األخت الكريمة ،هادوك دخلو
دوزو داك  CONCOURSوهادوك املرسومين كاينين ،لو كان كانوا ما
كاينينش درتهم لهم من بعد واخا ،كاين وعارفينهم ،وأنا راني ما�شي ما
متاعطفش معهم متعاطف معهم ،وراني كنحاول ندرق عليهم ما أمكن،
ولكن خاصهم يرجعو يقراو ألنه غادي يضيعو العام وغادي يضيعو
الوظيف ديالهم.
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وأما اإلخوان األطباء الداخليين والخارجيين البارح راه دخل واحد
العدد ما عرفتش واش لوخرين دخلوا اليوم أو ما دخلوش ،حنا
كنتظرو ،هذا هو الصواب ،أنا ما تنخافش من الشارع إيال ما كنتش أنا
داير �شي خطأ ،واخا تكون نتائج سلبية ،إيال كنت داير خطأ غير واحد
رجل أو امرأة يقول ليا راك داير خطأ أال�سي عبد اإلله تراجع نتراجع،
عالش أنا مادام أبو زيد بغيتيني نتواجه مع الناس؟ ال مع األطباء ،وال مع
الطلبة ديال التعليم ،وال مع حتى األطباء وال مع النقابات مالي أنا؟ يعني
غير غاوي مشاكل يعني؟ غير معقول ،القضية ديال الناس اللي غادي
يدركهم السن وهما في واحد املهن صعيبة ،أنا عارف ومتفق معكم ،هللا
يكون في العون ديال املعلم اللي غيبقى في القسم حتى ل  65سنة63 ،
وال  65هللا يكون في العون ديالو ،ولكن راه نقول لك واحد القضية ما
كاينش �شي إجراء اللي ما عاجبنيش في هاد اإلصالح أنا رئيس الحكومة
أكثر من هذا ،أنا كون جبرت ما نخبيش عليكم وكون نقصت السن
ديال التقاعد ،باش بنادم ما يبقاش عمرو كامل وهو في اإلدارة ،نعوذ
باهلل ،وكون يم�شي في أرض هللا الواسعة ويقلب على ما يدير ويتحرك،
ولكن راه ما كاينش اختيار ،طيب ،غادي يكون من املمكن هاد الناس
يطلبوا التقاعد النسبي غيمشيو بأقل واحد الشويا ،راه غادي تكون
واحد ملي غادي نحطو هاد ال�شي إن شاء هللا الرحمن الرحيم ملي غادي
يدوز في الحكومة ،راه غادي يكون واحد  la simulationباش أي واحد
بغا يعرف بالضبط شحال غادي ياخذ إيال خرج غادي يعرف ،وكونوا
متأكدين أن هداك ال�شي محدود ،مؤلم نعم ،ولكنه محدود جدا ،أنا
أعطيتكم قبايلة املثال باقي كنذكرو ملي كانت  65سنة أنه اإلنسان اللي
غيخرج دابا ب  60عام في النظام الجديد إيال كان كيقبط  9000درهم
غيقبط  8400درهم غتجيه  600درهم صحيح ناقصة  600درهم ،ثم
ما تنساوش اإلخوان ما تنساوش أنه ما بقاوش الناس كيدخلو الوظيف
صغار ،أنا ما كرهتش هنايا �شي واحد من اإلخوان اللي في السن ديالي
يقول لنا فاش توظف ،كان بزاف هنا ديال الناس توظفو في  18عام 19
ها هي واحدة منهم و 19و ،20اليوم راه  30 28 27 26عام عادي35 ،
عام هذا إيال توظف.
دابا اإلخوان أنا غنقول لكم ،احنا املشروع وجدناه واشتغلنا عليه،
راه بحال اللي قال لكم ال�سي أبو زيد ،راه بحال إيال تتجرع الدواء مر ،ما
غانجيش ونكذب على املواطنين نقول لهم أنا راه جايب لكم واحد الدواء
غادي يعالج لكم هاد النظام ديال التقاعد ديالكم وحلو وبنين ،ما�شي
صحيح ،ما�شي صحيح ،هو عالج هكذا والسالم ،وأنا وجدت نف�سي
مضطر إليه ،ولكن لقيت أنه ليس من الشرف حفاظا على مكاسب
انتخابية محتملة أنني ندور الكالم ،راه الكالم ساهل في التدوار ،والناس
كيلقاو فيه الراحة ديالهم كل �شي غيلقى الراحة ديالو ،ألنه اإلصالح
ما غايكونش ،ولكن حتى نوقفو قدام الحيط ،ال ما يمكنش ،اإلصالح
غادي نجيبوه للمواطنين ،للموظفين ،غانجيبوه للبرملان ،وبحال اللي
بغيت تقول يعني عضيت في اللحم الحي وشديت في الكبدة ديالي وجيت
غاتدوزوا حتى انتما من االمتحان ملي غانجيبوه لكم لهنا ،كنتمنى ما
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تعطلوهش ،كنتمنى تدوزوه راكم غاتدرسوه يمكن تدخلوا فيه تعديالت
ربما ما�شي بعيد ،ولكن حاولوا على القضية باش تبقى نافعة ومفيدة
وتنقد النظام ،راكم تديروا واحد الحاجة فيها الخير ديال الوطن،
فيها الخير ديال املواطنين ،فيها الخير ديال املوظفين ،وتنقول لكم هاد
اإلصالح ما�شي كافي ،ما زال إصالح آخر كينتظر الحكومة املقبلة ،باش
ألنه هذا مهدد في  La CNSS 2022مهددة في  ،2036وفي الدولة ال بد
تضرب الحساب لهاد  2036واخا هللا اللي عالم واش غاتكون هنا وال
راك مشيتي عند هللا ،ال بد تضرب الحساب ،الدولة والسياسة هي
هذه ما كيجيش اإلنسان أ اإلخوان للسياسة ويدخل نقي وما فيه
حتى جرح وحتى حاجة ويخرج نقي ويعاود يرجع بنفس السعادة ،هللا،
بنادم اليوم إيال دخل يلعب غير ماتش راه كيخرج عامر بالغيس ،اللي
كيدخل للتسييركيعاني ،كياكل الضربات بعض املرات كيفقد الشعبية
ديالو ،أنا بعدا واحد القضية راه كنفيق مع الليل قبل الفجر وكندخل
لداك الفايسبوك كل مرة تنلقى را�سي في شكل ،مرة مخرجيني متابعيني
التماسيح ،مرة دايرين ،كل مرة في شكل ،هزؤوا مني العالم ،هاد ال�شي
في  24ساعة ،كل  24ساعة  2ديال مرات ،ولكن كنعتقد أن الناس فيهم
اإلنصاف في العموم.
أنا تنطلب منكم راه سبق لي طلبتها منكم كبرملان ،كنطلب منكم
تديروا هذه لحظة ديال اإلجماع الوطني ،اإلخوان النقابات كنحلف لكم
باهلل بللي مقتنعين باإلصالح ،هم صعيب عليهم ،واش هاد اإلصالح ديالنا
حتى هم كيقولوا هداك اإلصالح اآلخر ،إما اإلصالح اللي فيه األماني إما
اإلصالح اللي ما يعطيش نتيجة ،حتى �شي واحد ما جاب لي �شي بديل،
إيال جاب لي �شي واحد �شي بديل وما طبقتوش ،نقدم استقالتي ،بديل
حقيقي اللي يعطي نتيجة وشنو غانخسر أنا باش نطبقو؟ غادي تكون
هذه لحظة ديال اإلجماع الوطني باش يعرفوا املواطنين أن في املواضيع
الكبيرة اللي كتمس املصلحة ديال املواطنين السياسيين ديالهم كلهم
جادين ،وكلهم تيقولوا نعم ،وكلهم تيحاولوا يدافعوا على املواطن ولكن
يمشيوا في االتجاه ديال املصلحة الحقيقية ديالو ،ما�شي فقط األمور
اللي كيحافظوا بها على املرتبة ديالهم وعلى املكانة السياسية ديالهم،
راه في جميع األحوال راه املكانة السياسية راه ما�شي مضمونة ،راه هاد
الكرا�سي ال بد سنغادرها ،الكرا�سي ديال الحكومة ال بد سنغادرها،
ولكن غدا مللي غاتكون دايز في الشارع املغاربة غادي يشوفوك وغادي
يجيوا يسلموا عليك ،وغايقول لك هللا يجازيك بالخير ،كنت قاسح معنا
ولكن درتي فينا خير اليوم باش عندنا التقاعد ،وال درتي فينا خير اليوم
باش امليزانية ديالنا الحمد هلل والت تتعطى نموذج للميزانيات في العالم
أو �شي حاجة بحال هكذا اللي داروا الناس بحال لي قالت األخت الحزب
اللي ساهم باش املغرب يخرج من السكتة القلبية ما عندنا ما نقولوا،
احنا ما تنتنكروش اللي سبقونا ما تنتنكروش اللي داروا الخيربالعكس،
احنا كنتبناوهم وتنتبناو العمل اللي داروا وتنعززوا به كمغاربة ،هاد
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ال�شي اللي راه احنا في الحاجة له ،أما املزايدات اإلخوان ماعندها فين
توصلنا ،وكيف قلت لكم خصني سلوم باش يوصلني للسطح ،أما إيال
غايخليني كنتشعبق ما بغيتوش هللا يعاونكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،وننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واملتعلق بباقي
األسئلة ونستهلها بسؤال حول األمن املائي ،تقدم به الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية ،الكلمة للفريق ،السيد النائب تفضل السيد
النائب.

النائب السيد سعيد ضور:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،لقد أصبح تدبير ،السيد الرئيس
التوقيت من فضلك.

السيد الرئيس:
نعم ،أنت اللي واقف أنت اللي بديتي وواقف عالش واقف؟ ال تكلم
راه الوقت ...ملزمين بالتوقيت خصنا  4نطلقو الكاميرا باش تم�شي
للغرفة الثانية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد سعيد الضور:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
لقد أصبح تدبير السياسة املائية يشكل معضلة حقيقية في غياب
استراتيجية محددة وواضحة ،وانعكس ذلك سلبا على األمن املائي
الذي ال تخفى مخاطره على اإلنسان واألرض على حد سواء ،فما هي
التدابير املتخذة لضمان األمن املائي؟ وهل لدى الحكومة استراتيجية
واضحة املعالم ملواجهة مخاطر االختالل بين الطلب املتزايد عن املاء
والعرض الذي يزداد تعقيدا وكلفة؟ شكرا.

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الرئيس.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
ترتكزسياسة الحكومة حاليا في مجال األمن املائي على االستراتيجية
الوطنية للماء لسنة  ،2009وقد تم في إطار التخطيط البعيد املدى
إعداد مشروع املخطط الوطني للماء في أفق  ،2030وترتكز التدابير
املتخذة على ثالث محاور:
األولى :التحكم في الطلب على املاء وتثمينه ،منها هداك SYSTEM
ديال السقي عوض االنجدابي املوضعي ،عوض هداك ديال السقاية
ال  goûte à goûte؛
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 محاربة الهدرمن خالل تحسين مردودية الشبكة ديال النقل؛املحور الثاني :وهو تدبيروتنمية العرض ،رفع سعة السدود من 17.6
مليار متر مكعب ل  25مليار متر مكعب في  ،2030عوض  12سد بفضل
السدود الكبرى الجاري إنجازها  12سدا واملبرمجة  38سدا؛
تحلية مياه البحرمن خالل تحلية  285مليون مترمكعب؛إعادة استعمال املياه العادمة بعد تنقيتها  325مليون مترمكعب؛تحويل  800مليون مترمكعب في السنة من أحواض الالوواللوكوسوسبو نحو أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت ،ألن كتعرفوا هاد
راه ديالكم هو اللي قال لي هاد ال�شي؛
تأهيل اإلطار التشريعي ،حيث أعدت الحكومة مشروع القانونرقم  36.15املتعلق باملاء يتضمن مقتضيات جديدة تهم خاصة تحلية
مياه البحر وإعادة استعمال املياه العادمة واملعالجة ومياه األمطار..
والسالم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لسيد النائب تعقيب.

النائب السيد سعيد الضور:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم،
جميع التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن املغرب مقبل على أزمة
حادة في املياه في أفق  ،2025وبالدنا مقبلة على تنظيم كوب  22خالل
السنة املقبلة ،وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بمواجهة هذه الوضعية
التي قد يأخذ معها الجفاف طابعا هيكليا ،سواء على مستوى املاء
الشروب الذي ينبغي توفيره وتعميمه باعتباره حقا دستوريا ،أو على
مستوى مياه السقي لحماية القطاع الفالحي من أزمة حقيقية وكذا
قطاع املاشية ،علينا أن نعترف بأن هناك تراجعا في ما يخص السياسة
املائية املتبعة بما فيها سياسة السدود التي ال زلنا نجني ثمارها ،علينا
أن نعترف بأن الترسانة القانونية املتعلقة بتدبير سياسة املاء أصبحت
متجاوزة وال تستجيب ملتطلبات ترشيد املياه في مختلف املجاالت،
ومواجهة مخاطر االختالالت املؤثرة سلبا على مواردنا املائية ،انطالقا
من دعوة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره حول إدماج
التغيرات املناخية في السياسة العمومية ،إلى اتخاذ التدابير الالزمة
لترشيد الحكامة املؤسساتية في مجال السياسة املناخية ومكافحة
آثار االضطرابات املناخية وتعزيز املنظومة العلمية ،في مجال البحث
والتنمية املستدامة والطاقة واالقتصاديات النظيفة ،علينا أن نعترف
بكارثة تلوث املياه بشواطئنا البحرية واألودية ومختلف منابع املياه،
كما هو الشأن بالنسبة لضفتي واد سبو التي تعاني الساكنة املجاورة
من تلوث مياه الواد ،علينا أن ندق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية
املائية الصعبة التي تعرفها منطقة سوس ماسة ،بالنظرلتراجع الفرشة
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املائية والتأخير الحاصل في إنجاز محطتي تحلية مياه البحر ومعاناة
ساكنة املناطق الجبلية مع أزمة املاء الشروب ،ولهذا يقترح الفريق
االستقاللي على تنظيم مناظرة وطنية حول التأمين املائي بمناسبة
احتضان بالدنا لكوب  22السنة املقبلة ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
في الحقيقة ما عندي ما نقول على الكالم دياله كله تقريبا احنا وياه
متافقين بقات غيرواحد القضية ،دايما تنقولها للسادة الوزراء تيتكلموا
معايا على الجفاف ،تيقول لك هاد السنة اللي جا عندنا فيها املاء واملطر
استثنائية ،تنقول لهم أودي شكون اللي قال لكم استثنائية؟ عالش ما
نطلبوش هللا ونقولوا يا رب هاد العام يكون هكذا والعام اللي من بعد
منه بحاله وال أحسن منه والعام واش ياك هللا واطلبوا من هللا ،خصنا
نكونوا واضحين ،احنا كنآمنوا باللي املطرتينزله هللا وهداك اإلشكاليات
اللي كاتدور حوله كنظريات هي نظريات فقط مرة تكون صحيحة ومرة
ال تكون صحيحة ،في الكالم اللي قال السيد تكلمنا على األخ النائب
البرملاني ،تكلمنا على السدود ،تكلمنا على الشبكات ،تكلمنا على األمور
كلها بقات القضية ديال التلوث وعندو فيها الحق ،القضية ديال التلوث
يعني الحكومة جادة في هذا األمر ،وعلى كل حال السياسة ديالنا املائية
راه هي من املجاالت اللي نجحنا فيها ،واللي حنا كنتخاذو فيها كنموذج
ناجح في العالم ،واإلشادة بالتجربة ديال املغرب في العالم دائما ،أما
القضية ديال املناظرة يعني أنا لست ضدها يمكن لنا ندرسوها ما كاين
حتى �شي مشكل ،وشكرا السيد النائب املحترم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،ننتقل اآلن إلى السؤال الثاني حول التدابير
املتخذة لتقليص الفوارق بين الجهات ،تقدم به فريق األصالة واملعاصرة
ال�سي الطاهرشاكر.
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السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
هي غير باش تكون األمور واضحة هاد ال�شي هذا مرتبط بامليزانية،
امليزانية خاص يكون فيها العدل ،واحد الجهة ما عندهاش الفرص
اللي كاينة عند الجهات األخرى خاصك تهلى فيها باش تنهض ،والبرامج
راه ديك الساعات ما كاينش مشكل ،ولهذا على مستوى االعتمادات
حرصت الحكومة على رصد إمكانيات هامة من خالل الرفع التدريجي
للضرائب املرصودة للجهات كما يلي:
تخصيص  2%من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل،
مقابل  1%في أفق بلوغ  ،5%وكذا  20%من الضريبة على عقود التأمين
مقابل  13%للجهات؛
تخصيص  2مليار درهم كاعتمادات إضافية من امليزانية العامة
للدولة ،أي ما مجموعه  4مالييردرهم وذلك في أفق بلوغ  10مالييردرهم
سنة  ،2021غنبداو هاد العام إن شاء هللا ب  4د املالير ديال الدرهم،
في  2021غتوللي  10د املالييرديال الدرهم اللي غترصد للجهات ،إضافة
إلى املوارد املرصدة للجماعات الترابية والتي تناهز 24مليون ملياردرهم،
دابا تيخص داك الناس اللي ترأسوا الجهات والناس اللي معهم في
املكاتب يحزموا ريوسهم ،باش يكونوا قادرين يصرفوا هاد االعتمادات
في أشياء نافعة لجهاتهم ،وخاص الدولة تقلص من التدخل ديالها في
هاد ال�شي والجهات والجماعات يكونوا أكثر نشاطا ،كما سيتم إطالق
برنامج محاربة الفوارق املجالية واالجتماعية في العالم القروي واملناطق
الجبلية  2022–2016وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية التي
ستخصص بسببها  50مليار درهم ،ستوجه لتمويل حوالي 20800
مشروع تستهدف أزيد من  12مليون مواطن يقطنون بأكثرمن  24ألف
دوار ،والسالم عليكم.

السيد الرئيس:

النائب السيد طاهرشاكر:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لل�سي الطاهرشاكر.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

النائب السيد الطاهرشاكر:

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
فريق األصالة واملعاصرة يسائلكم السيد رئيس الحكومة عن
اإلجراءات املتخذة لضمان بطبيعة الحال التدبير املجالي واملعقلن
للمنظومة الجهوية التي صادق عليها البرملان ،شكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير األول،
نشكركم على البيانات اللي اعطيتونا ،ولكن باش نكون واضحين
املغاربة كلهم في االستفتاء على الدستور مشاو مع الجهوية ،صادقوا
على الدستور ولكن الجهوية هي املحور ديال التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البالد ،خاصة في العالم القروي؛
 2-جبتو لنا القوانين التنظيمية صادق عليها البرملان؛
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- 3باقي القوانين املراسيم ما تدارتش النصوص التطبيقية ما زال
ما تدارتشاي ،وهادي السيد رئيس الحكومة نقولها لكم بكل أخوة ،راه
الحكومة ما تبغيش تصاوب املراسيم ،راه واحد العدد ديال النصوص
صادق عليها البرملان ومن خاللهم الشعب املغربي تيتسناها وما زالت
في الرفوف ،راه ما يمكنش لنا نتكلموا على جهوية ناجحة ،جهوية
متقدمة ،جهوية مفعلة إيال ما كانش النصوص التطبيقية ،وهل يمكن
أن ندبرالشأن الجهوي بدون وسائل مادية ،بدون وسائل بشرية ،بدون
لوجيستيك ،بدون دراسات؟ ألن هاد ال�شي كل �شي مرتبط بالنصوص
التطبيقية اللي ما زالت معطلة ،ولهذا نقول لكم هاد الكالم هذا ألننا
نؤمن بأن حل املشاكل د املغرب ،حل املشاكل د املغرب األساسية هي
في الالمركزية والالتركيز ،ميثاق الالتركيز ما زال ما خرج السيد رئيس
الحكومة ،راه رئيس الجهة وال رئيس الجماعة وال رئيس املجلس اإلقليمي
في البوادي وفي الجبال في السهول وفي الهضاب كيلقى معاه ياهلل ممثل
السلطة املحلية ،إذن السلطات األخرى معندهاش  le pouvoirديال
املحاور املسؤول وغادي يقول وغادي نسجل ونم�شي نستاشر ،إذن هاد
التمركز ،سياسة الالمركزية وفي غياب واحد امليثاق ديال الالتركيزراه من
طبيعة الحال ميمكنش يؤدي إلى تفعيل الالمركزية الحقيقية والتنمية
الحقيقية وإلى املجانسة ،هذا من جهة ،من جهة أخرى امليزانيات اللي
معطية للجهات السيد الرئيس ،دابا مللي تدارت الجهوية املتقدمة
والكل متافق عليها خاص املركز يبقى يسير يدبر يوجه إلى آخره ،ولكن
يفوض الفلوس للجهات باش تكون التنمية ،يفوض يعطيهم ويحاسبهم
ويدخل اللي يتصرف تصرف ما�شي هو هداك للحبس ،ولكن بقاو
شادين كل�شي هل يعقل السيد رئيس الحكومة أنا نقولها لكم بكل أخوة،
اآلن الفالحا اللي واعدناهم بالدعم ،الدعم العجل كبر والدعم ماجاش
القرض الفالحي تيقول معنديش الفلوس ،وزير املالية ما فوضش لي
الفلوس وتيظلوا باآلالف تينتاظروا أمام صناديق القرض الفالحي ألن
الدعم مجاهمش إلى آخره ،هادي أمور ألنه خاصنا مللي نقولوا �شي كالم
منين نديروا �شي سياسة وانا معاك في املعقول ،ولكن خاصها تنفذ،
ما�شي تبقى موالين الرباط شادينها ،وراه إيال موالين الرباط مافوضوش
الجهات ما فوضوش مداروش الثقة في الجهات وفي األجهزة اللي انتخبها
الشعب كيف انتخب الحكومة بطبيعة الحال راه غادي نبقاو حاصلين
والتنمية تبقى معطلة ،وبالتالي غادي نعيشوا في املشاكل اللي يعرفها
البالد ،إيال بغيتوا تحلوا املشاكل ديال البالد اعطيو الجهات ،اعطيو
املنتخب ،ثقوا في املنتخب وحاسبوه ودخلوه للحبس إن اقت�ضى الحال،
ولكن في هاد الحالة هادي كل�شي في الرباط وال حاجة في الجهة وال حاجة
في الجماعة وال حاجة في املجلس اإلقليمي ،راه غتبقى مؤسسات فارغة
بدون وسائل بطبيعة الحال وفاقد ال�شيء ال يعطيه ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.
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السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
ال�سي الطاهر هاد التدخل ديالك أنا غنبصم عليه بعشرة صبعين،
ال بال ما نطولوا ،ال ،ال ماكين حتى مشكل ،أنا غنقول لك واحد القضية:
األولى :القضية ديال املراسيم وديال الحكومة ،واش غنقول لك فين
هي الحكومة بعدا؟ ها انتما سمعتيوا أسيدي ،فين الضريس فين وزير
الداخلية؟ خاصو يكون هنا وزير الداخلية واقيال عرف هاد التدخل
ديالك وهويخرج ،ال بصدق زعما هاد البطء اللي كتكلم عليه كاين ،وهو
ما�شي ساهل عندوإشكاليات حقيقية مرتبطة به ،والكثرة ديال املشاريع
ديال القوانين واملراسيم والتدقيق ألن كتعرف بلي اإلشكال القانوني
هو إشكال كبير كتعرف في القانون النقطة مشكلة والفاصلة مشكلة
والحرف مشكلة األلف مشكلة والواو مشكلة وبالعربية وبالفرنسية،
هاد ال�شي متافق ،ولكن مع ذلك خاصنا نزيدوا نبذلوا مجهود شوية
أكثر ،خصك تعرف أنه الناس ديال األمانة العامة للحكومة نهار اللي
جيت ،قال ليا السيد األمين العام للحكومة هللا يخليك أ ال�سي عبد
اإلله بغيت  15ديال الناس اللي يعاونوني مقدرتش كيفاش ندير ،قلت
لو أ السيد األمين العام  30ديال الناس خودهم؛
املسألة الثانية اللي تكلمتيو عليها ومعاك فيها الحق  100%هي
القضية ديال التفويض ،حنا كان عندنا نظام آخر كتعرفوا كيخصك
ماتشري بوال في املدرسة في سيدي بوقشمير اللي ما زال معرفناهاش
فين جات ألنه ،فهمت وال ال ،قالها لي غير واحد املستشار ،فهمت وال
ال يمكن هو نيت اللي غيكون قالها لي في مجلس الرباط ،فهمت وال
ال ،يعني كيخصك تجي الخبار للرباط ويسيفط للرباط إلخ ،هادي
العقلية الفرنسية مع األسف نقولوها ،حنا املغاربة العقلية ديالنا
أقرب لألنجلوساكسونيين بصراحة ،كنبغيو العملية املسائل العملية
براكماتيك ،خاصنا أوال وقبل كل �شيء الثقة ضروري الدولة تديرها،
ألنه قوة االحتياط راه كيوصل اإلنسان إلى الشلل وكيوصل املؤسسات
للشلل ،خاصك تدير الثقة ديالك في الناس وتعطيهم اإلمكانيات وتقول
لهم يشتغلوا وتراقبهم بعد دلك ،أسيدي مابغينا نديو حد للحبس ،حنا
ما بغينا نديو حد للحبس هللا ينجينا وينجيك أال�سي الطاهر ،وليني
الناس خصهم يعرفوا رآه بلي راه هي تابعوهم الحساب في الدنيا وتابعهم
الحساب عند هللا تعالى ،والحمد هلل بالدنا دولة ديمقراطية مغربية
ما�شي ديمقراطية سويسرية طبعا ،وعندنا صحافة واليوم راه أي حاجة
أي خبر كيخرج كيمأل العالم ،فحنايا خصنا نكونوا متفاهمين ،هاد
التوجه ديال الثقة في املنتخبين ،رؤساء املجالس واملكاتب ديالهم واللي
باملناسبة حتى هما كينتظروا باش تعالج األوضاع ديالهم حتى هما ألنه
ما يمكن لكش تجيب رئيس جهة وتقولوا غادي نعطيك  7000درهم في
الشهرميمكنش.

السيد الرئيس :
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للفريق االشتراكي حول وضعية
املنظومة التربوية.
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النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة ،سؤالنا في الفريق االشتراكي يتعلق باملنظومة
التربوية الواقع واآلفاق.

السيد الرئيس:
شكرا  ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة الواقع واآلفاق.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
زعما انتي مدام بنمسعود صديقة عزيزة زعما ،واش الواقع واآلفاق
في دقيقتين ،شوف دخلت عليكم باهلل إيال ما قولوا ليا ،واش متبعين
معنا اشنو كاين في العالم وال ال؟ هاد القضية ديال التربية والتكوين
إشكالية تهم الوطن شفتوا بلي جاللة امللك كيعطيها أهمية كبيرة ،هي
وحدة يمكن معرفتش مكينش �شي وحدة أخرى اللي عندها مجلس
استشاري خاص بها ،وحضر رؤية استراتجية ،ديك الرؤية جاللة امللك
يعني كلفني بها شخصيا نهاراللي تسلمات لو ،والسيد الوزيرعمل برنامج
ديال اإلصالح فهمتني وال ،وراه غادي في بعض اإلجراءات هاد ال�شي كله
على أمل إن شاء هللا الرحمن الرحيم ،...ومن ناحية اإلمكانيات حنا
ممقصرينش كما ال يخفى عليكم من الوقت ديالكم ،رآه اإلمكانيات
كتعطى لهاد املنظومة دايما ،ولكن باقي معندناش الرضا على هاد
املنظومة هذه ،وشكرا.

السيد رئيس:
شكرا ،الكلمة للسيدة النائبة.

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
السيد رئيس الحكومة،
السؤال له راهنية ويفرض نفسه بإلحاح ،وانتم سيد العارفين ما
ال يدرك كله ال يترك جله ،وفي الديمقراطيات العريقة رؤساء الحكومة
كيجاوبوا على أسئلة إشكالية كبيرة في ثواني .نحن السيد رئيس الحكومة
نثمن توجيهات ومواقف مبادرات صاحب الجاللة ،ولكن السؤال يتعلق
بمبادرات الحكومة في حد ذاتها اتجاه هذا القطاع ،هناك إجماع وطني
أكيد ،تقارير دولية ذات صلة باملوضوع تجمع وتطرح أسئلة مقلقة
حول التعليم باملغرب ،ولكن اسمح لي السيد رئيس الحكومة نقول
لكم بأن املوقف الحكومي بموضوعية وتقدير كبير يتميز باالنتظارية
ومحدودية اإلستجابة والتجاوب ،البطء في اتخاذ مبادرات تفعيل
املقتضيات الدستورية ذات الصلة ،والنمودج ديال املجلس الوطني
للغات والثقافة هو نموذج أي تأخر في الحصيلة الحكومية من  13ل
 2105نحن في الهزيع األخير من  2015ياهلل اللجنة تشكلت ،هناك
تناقض أحيانا بخصوص املوارد البشرية ،تؤكدون أن هناك خصاص
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كبير في هذا القطاع ،وهذا الخصاص مقبل على تصاعد ،ولكن قمتم
في ميزانية  2016بتقليص امليزانية ديال التعليم وبتحديد أو تقليص
عدد املناصب ،إضافة إلى املرسومين اللي تكلمت عليهم السيد رئيس
الحكومة ،هناك اإلشكالية اللغوية ،الدستور أعطانا هندسة لغوية،
اللغات األجنبية أساسية ،ضرورية ،هذا ال يمنع من النهوض بالعربية
واألمازيغية ،ولكن خص يكون املوقف واضح من اللغات األجنبية،
الدستور كيقول لك تعلم وإتقان اللغات األجنبية مفتاح لولوج سوق
الشغل ،مفتاح لتفعيل وتنشيط الحوار الثقافي ،ولكن النقاش الذي
يهيمن في هذا املوضوع هو...

السيد الرئيس :
شكرا السيدة النائبة ،شكرا ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة إيال بغى
يدير�شي تعقيب تفضل السيد الرئيس.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
ما كاينش تراجع في القضية ديال اللغات ،كاين �شي واحد اللي اليوم
مادام ما بغاش أوالدو يتعلموا الفرنسية وال االنجليزية وال االسبانية؟
ما كاينش هاد ال�شي بالعكس هاد ال�شي حوله إجماع ،كان خالف حول
لغة التدريس ما�شي تدريس اللغات تدريس اللغات متفق عليه ،ولغة
التدريس املجلس األعلى للتربية والتكوين حسم فيها ،إذن هاد القضية
هادي ليست موضوع خالف ،الخالف هو حول واحد السنة السيد
الوزيرم�شى يعني فرنسها ملقتضيات تربوية ،هو شاف بلي كاينة مصلحة
في هاد القضية هادي وأثارت ضجيج وطلبنا منو في رسالة يؤخر هاد
القضية هادي حتى نوضعو القانون اإلطار ،وغنعقدو لقاء نهار  6في
الشهرإن شاء هللا الرحمن الرحيم باش باش يبدا العمل ديال التحضير
ديال القانون اإلطار.
وأما القضية ديال اإلمكانيات املادية ما عمرنا نقصنا من امليزانية
دايما هما األولين التعليم ودايما العدد ديال الناس اللي كندخلوهم في
التعليم تنعطيوهم األولوية.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،السؤال املوالي للفريق االشتراكي دائما
السياسات العمومية االجتماعية ،الكلمة ألحد النواب.

النائب السيد املهدي العالوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة ،التزمتم بحكامة القطاعات االجتماعية ماذا
حققتم في ذلك اليوم؟ شكرا.
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السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
واش غنقول؟ للي اعطى هللا هو هذا ،النصف ديال امليزانية كما ال
يخفى وهاد ال�شي ما�شي مع الحكومة ديالنا من قبل وقتكم ،كتم�شي
للمجاالت االجتماعية الصحة والتعليم والبادية إلى آخره ،اللي املشكل
اللي كاين األخ الكريم ما�شي هو هذا ،املشكل هو أن هداك ال�شي اللي
كيتصرف ما كتكونش دايما املردودية ديال واألثر ديالو على القطاعات
االجتماعية بالشكل املطلوب ،واليني راه املجهود ما كيتخيلش كاين
مجاالت نجحنا فيها ،شوف غير املجال ديال القرى ملي جيت أنا لهاد
البرملان هذا كيفاش كانت الكهربة ديال القرى ،كيفاش كانت املياه في
القرى وكيفاش كانت  désenclavementيعني التواصل ،راه تحوالت
كبيرة واليني ما�شي املجاالت كلها عرفت نفس النجاح وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد النائب.

النائب السيد املهدي العالوي:
شكرا السيد رئيس الحكومة،
هاد أو داتني ما يسحان إمدن تينوات أينا يجران باش أكنامن مدن،
ألن ربي أيدسكان إكتنام ما يجران إمدن أقكنمن أقكنعاون سيدي ربي
سبحانه وتعالى ،غنتكلم معاك باللغة العربية السيد رئيس الحكومة
ألن ما كتفهمش الشلحة وما بغيتيش تفهمها ،ألنه انتما حكومة ديال
الهضرة فشل سياستكم راه باين من التشغيل ،من الصحة من جميع
القطاعات ،فالبطالة من  2012إلى  2015ارتفعت من  949ألف إلى
مليون و 41ألف عاطل ،وسياستكم الفاشلة باينة في احتجاجات
الشارع يوميا وفي خروج أسررجال التعليم واألطباء والطلبة الجامعيين،
وباين فتعثر الحوار االجتماعي وإقصاء مطالب النقابات وتجميد األجور
وضرب القدرة الشرائية ،وباين في التهرب من كل مسؤولية في إصالح
التعليم.
وما الصحة السيد الرئيس فحدث وال حرج ال حول وال قوة إال باهلل
العلي العظيم اللي خاصنا حنا نديروه ،السيد الوزير الصحة ديالك
راه أعطانا وعود في هاد القبة هادي خاصة في إقليم الرشيدية اللي هو
مهد الدولة العلوية الشريفة ولى العاصمة ديال الجهة وحتى حاجة ما
كايناش كيتسناو الناس دابا الكرافان كيتسناو القوافل الطبية باش
يجيو يداويو الناس ،وهاد الصحة آش كتدير آش كتدير؟ باش نتسماو
الجمعيات داواونا املرض ،وكاين اللي كيتسنى  6أشهركاين اللي كيتسنى
عام ،وملي كتجي القافلة الطبية أ السيد الرئيس كيخليو الناس
مجروحين ومر�ضى سويفي مكاينش ،ألن داك الطبيب اللي كاين تمة
مستقر كيقولوا أنا ما�شي شغلي ما�شي أنا اللي درت ليك العملية ،اتبع
هادوك للرباط آش غيتبع هادو للرباط...
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السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
أنا غنجاوبك بواحد الصفة ديال األمازيغ وهي األدب ،ألنه اتهمتيني
بلي ماباغيش نتعلم الشلحة قولي كيفاش عرفتي هاد القضية؟ أنا
مكنعرفهاش صحيح ألن األدب ديالهم هما منين كنم�شي كيهدروا معايا
بالعربية ،ولكن باش عرفتيني أنا مباغيش نتعلم الشلحة؟ إوا شفتي دابا
«وال تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصروالفؤاد كل أولئك كان
عنهم مسؤوال» ،ومدام مشيتي لوزير الصحة هو اللي بان ليك ،غنقول
لك واحد القضية ،هذا إيال مكانش أحسن وزير الصحة داز في املغرب
من أحسن الوزراء الصحة دازوا في املغرب ،في العهد ديالو واسمح ليا
انت اللي جبدتيني ،في العهد ديالو والو الطيارات كيمشيو للجبل يجيبوا
الجثت ديال املواطنين باش ميكلوهمش الذئاب ،عاد خلي العياالت
اللي كيخرجهم يديهم يولدوا وال الناس اللي تيكونوا مراض وكيديهم
بالطيارة ،في العهد ديالو كاين مستشفى متحرك ولى كيم�شي للبوادي،
مستشفى ،في العهد ديالو شحال من  AMBULLENCEزدتيوا أ ال�سي...
 300AMBULLENCES، 330 AMBULLENCESاللي تزادت ،في العهد
ديالو نقص  2000دوا ،الثمن ديال  2000دواء تنقص في الثمن ،في
العهد ديالو تكون دوا اللي معمركانوا املغاربة كيحلموا به بما فيهم رئيس
الحكومة اللي كان كيكون  80مليون...

السيد الرئيس:
شكرا ،السيد الرئيس ،شكرا .ننتقل إلى السؤال الخامس واألخير
حول افتقاربالدنا إلى سياسة عمومية في مجال اإلعاقة تقدم به الفريق
الدستوري ،تفضل السيد النائب ،آخرسؤال.

النائب السيد الحسين الرحوية:
السيد رئيس الحكومة ال زالت بالدنا تفتقر إلى سياسة عمومية
شاملة في مجال اإلعاقة ،السيد رئيس الحكومة ،إلى متى تستمر األسر
املغربية تواجه في صمت ومعاناة بعض اإلعاقات الحادة واملعيقة دون
أن تحظى بأي دعم من الحكومة؟ هل من آفاق جديدة بعد مصادقة
املغرب على االتفاقية األممية بخصوص حقوق اإلنسان في وضعية
إعاقة والبروتوكول امللحق بها؟ وشكرا.

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
اإلخوان اللي كيتكلموا على اإلعاقة مشكورين ،ألنه تكلموا وغوتوا
وانتاقدوا باش تحركوا الحكومة وكل الجهات املعنية باش هاد الناس
يوصل ليهم الحق ديالهم ،أنا متفق معاكم ومنخرط معاكم أنا في

1072

الجريدة الرسمية للبرملان

هاد القضية إيال بغيتيو نكون معارض معاكم أنا متفق معاكم ،ولكن
كتعرفوا اإلدارة:
أوال -ال بد من القانون واآلن تم استصدار مشروع قانون إطار رقم
 13.97يتعلق بحماية حقوق الشخص املعاق؛
إحداث لجنة وزارية هاد ال�شيء كلوا راه معمرو ماكان؛ إحداثلجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف اإلستراتيجيات والبرامج
املتعقلة باملواد وحقوق األشخاص في وضعية إعاقة أظن أننا عقدناها
مرتين؛
اعتماد السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاصاملعاقين؛
إنجازالبحث الوطني الثاني حول اإلعاقة؛وعلى مستوى الدعم واملساعدة االجتماعية أدرج قانون املالية
لسنة  2016األشخاص في وضعية إعاقة ضمن الفئات املستفيدة من
خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي.
وباملناسبة الزيادة اللي كنقولوا غنديروها في السكر ب  3ريـال
في الشهر إن شاء هللا غتخلي لنا  2ديال املليار ديال الدرهم في العام،
واحد غيم�شي لوزير الصحة باش يمول املستشفيات اإلقليمية
ديالو بالتجهيزات اللي كيخليو الناس على ودها  6و  7أشهر كيتسناو،
وواحد غيم�شي لصندوق التماسك االجتماعي للوفاء بااللتزامات اللي
كتخص املعاقين وإيال كاين �شي فكرة إضافية تعاونونا بها نحن لكم من
الشاكرين.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للفريق.

النائب السيد محمد زردالي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة ،لقد مر على عمر هذه الحكومة أكثر من 4
سنوات وال زلنا نفتقرإلى سياسة عمومية دامجة لألشخاص في وضعية
إعاقة ،لقد التزمتم في البرنامج الحكومي السيد رئيس الحكومة بما يلي:
أوال -العمل على وضع استراتيجية وطنية في مجال اإلعاقة؛
ثانيا -وضع قانون تشريعي يحدد حقوق وواجبات هذه الشريحة
باملجتمع؛
ثالثا -خلق لجنة ما بين وزارية كآلية حكومية تسهر على القضايا
املرتبطة باإلعاقة؛
وأخيرا تحيين املعطيات من خالل بحث وطني حول اإلعاقة.
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السيد رئيس الحكومة،
هذه هي التزاماتكم ،فما هي الحصيلة على مستوى اإلنجاز؟
بالنسبة لوضع استراتيجية وطنية لحد اآلن نفتقر إلى وثيقة مرجعية
بهذا الخصوص ،لقد تتبعنا بالفعل انطالقة هذه العملية بإشراف
وزارة التضامن واألسرة بشراكة مع بعض املنظمات الدولية ليونيسكو
ومنظمة اإلعاقة الدولية كمدعمين تقنيين ،وقد مرت أكثر من سنتين
ولم يبق إال أقل من سنة وكان الكل يرتقب لحظة اإلعالن الرسمي عن
هذه الوثيقة السياسة العمومية املندمجة ولحد اآلن ال زلنا ننتظر،
ما جدوى إذن هذه الوثيقة إذا لم تكن وثيقة مرجعية موجهة للكثير
من القطاعات الحكومية ،وثيقة سياسية مؤطرة ملوضعة اإلعاقة
بشكل أفقي؟ والكل يشهد صدور العديد من القوانين التنظيمية وغير
التنظيمية ،القانون التنظيمي للجماعات ملجالس الجهات ،دون أن
تكون معنية بهذه السياسة ،بل وقانون إطار دائما في غياب سياسة
عمومية في مجال اإلعاقة ،ملاذا كل هذا التأخر السيد رئيس الحكومة؟
وبماذا تبررون ذلك؟ حتى اآلن اللجنة التي شكلتموها للسهر على قضايا
اإلعاقة ألم يكن من األجدر أن يؤطر عمل هذه الوثيقة؟ ثم ملاذا لم
تجتمع هذه اللجنة وقد مر على تشكيلها أكثر من سنة ونصف ولم
تجتمع إال مؤخرا في  24من الشهر املا�ضي؟ وهي اآللية الوطنية التي من
املفروض أن تستجيب ملقتضيات االتفاقية الدولية حول اإلعاقة.
على املستوى التشريعي السيد رئيس الحكومة صحيح أن هناك
مشروع قانون إطار موضوع اآلن على مستوى لجنة القطاعات
االجتماعية ،إال أن هذا املشروع جاء محبطا النتظارات هذه الشريحة
املجتمعية ،الكثيرون يعتبره أنه غير منسجم جزئيا مع الدستور
لسقوطه تحت طائلة التمييز.
مشروع قانون صحيح أنه من حيث الشكل أخذ ببعض املفاهيم
ولكنه أخل ببعضها ،في حين أن الحقوق املنصوص عليها غير قابلة
للتجزيء ،مشروع ال يحيل على آجاالت في الزمن ،خال من أي التزام
حكومي لم يحقق شرط املنهجية التشاركية السيد رئيس الحكومة،
إننا كنا ننتظر نتمنى صدور قانون عادل يضمن الحقوق والواجبات
وبالتزامات واضحة ،السيد رئيس الحكومة ،إننا وبكل صراحة في الفريق
الدستوري ال زلنا نصرأنه ال بد من وضع صندوق خاص باإلعاقة ،يقدم
الدعم املباشر لبعض األسر التي تعاني من اإلعاقات الحادة والعميقة
والتي غالبا ما تكون مكلفة ،وهو ما دأبنا على تقديمه بتعديالت على
صندوق التماسك االجتماعي في القوانين املالية السابقة ،ولألسف كانت
دائما الحكومة ترفض هذا التعديل ،إذن حان الوقت اللي الحكومة
أن تعتبر نفسها أخيرا ،أخيرا متى سيتم اإلفراج عن البحث الوطني في
مجال اإلعاقة ،خاصة ونحن نعيش اليوم على إيقاع تضارب األرقام بين
مختلف البحوث الوطنية لتحيين املعطيات واعتمادها كأرضية لوضع
السياسات العمومية في إطارها ،وشكرا السيد الرئيس.
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السيد الرئيس:
شكرا ،السيد رئيس الحكومة املحترم.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
السيد الرئيس،
هو هاد املوضوع ديال اإلعاقة مكندكرش بلي كان كيتذكر بزاف في
البرملان في الحكومات السابقة ،وأنا سعيد واخا نسمع كالم قاصح أنه
اليوم ولى موضوع مهم ما�شي موضوع الساعة ولكن موضوع مهم ،ألنه
كيتعلق بواحد الفئة هللا غالب تقدر تقول واحد اإلنسان صحيح خرج
تخدم ،ولكن واحد اإلنسان معاق وخصوصا إيال كان معاق إعاقة كاملة
ما عندك ما تدير لو هذاك خصك تساعد األسرة وتقبل ليها يديها اللي
مقاباله .الحمد هلل اللي املغاربة فيهم اإلنسانية والرحمة وتيبغيو العائلة
ديالهم وكيموتوا على داك املعاق واخا ما كيترجاو منو حتى �شي حاجة،
كيبقاو معاه واخا كيكونوا فقراء .راه كاين فاملغرب قصص إنسانية ال
يمكن أن تتخيل ،ولكن هذه الحكومة هدي عملت قانون إطاروأسست
لجنة وزارية ،وعمالت استراتيجية ،اللي نبغي نقول لهاد األخ الكريم
أنا متفق معاك هاد ال�شي كلو باقي ما عطاش النتيجة ،ولكن العمل
الحكومي هو هذا ،ال بد فيه من هذه اآلليات هادي وخلقت صندوق،
هاد الصندوق ديال التماسك االجتماعي دخالت فيه املعاقين ،وفيه
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منصوص على واحد اإلعانة غتجي للمعاقين اللي عندهم اإلعاقة
الكاملة اللي ما يقدروش ،ألنه كما ال يخفى عليك السيد الرئيس أنت
تعرف مثلي مثل املواطنين جميعا أن هنالك أشخاص في وضعية إعاقة
كاملة ،يمكن حتى حاجة « »Aucune Fonctionما عندهم مقادة ،ما
كيمشيو ال يبطشون بأيديهم وال يمشون بأرجلهم وال يتكلمون وال يمكن
أن يدرسوا غادي يبقاو هكذا حتى يلقاو هللا ،الوالدين ديالهم كيعانيو
وخصهم واحد املساعدة .ونقول لك الحقيقة هديك املساعدة رمزية،
أما املعاق فهو يحتاج إلى ثروة هائلة غير باش تقابلوا ،راه كاين السيد
الرئيس الكروسة اللي كتم�شي مع املعاق مناسبة له ثمنها  50.000درهم،
شكون هاد األسرة املغربية شحال من أسرة مغربية تقدر تتحمل فحال
هاد ال�شي؟ ولهذا اإلخوان النواب البرملانيين يكونوا مطمئنين ،يزيدوا
يقولوا ويغوثوا أنا متفق معاهم ومتحمل هاد ال�شي وكنقول للحكومة
تحزم راسها والسيدة الوزيرة املعنية وكافة الوزراء يسهلوا فهاد األمر
باش نوصلوا ل�شي نتيجة ،وكذلك في النصيب ديالهم في التوظيف في كل
املجاالت ،كنقول لهم باش يعطيوهم حقهم ،والسالم عليكم ورحمة
هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا لكم ،رفعت الجلسة.
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اململكة املغربية بباريس في  21ماي  2013؛

محضر الجلسة السابعة والثمانين بعد املائتين
التاريخ :األربعاء  11ربيع األول  1437ه ( 23دجنبر2015م).
الرئاسة :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :ساعة وثمانية عشر دقيقة ،ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا والدقيقة الثانية عشر.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مقترح قانون يرمي إلى
تعديل املادة  16من القانون رقم  70.03بمثابة مدونة األسرة.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب رئيس
الجلسة :
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين ،الجلسة العمومية األولى
تخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة
 16من القانون رقم  70.03بمثابة مدونة األسرة ،الجلسة العمومية
الثانية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
للصحافة؛
مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين
املهنيين؛
مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة السدود؛
مشروع قانون  135.12بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛
مشروع قانون رقم  71.15بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00
القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
مشروع قانون رقم  03.15يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بندجامينا في  19شتنبر  2014بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد؛
مشروع قانون رقم  30.14يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة
باملساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي املوقعة بستراسبورغ
في  25يناير  1988كما تم تعديلها ببروتوكول  2010والتي وقعت عليها

مشروع قانون رقم  19.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
الثقافي والفني املوقع بالرباط في  3فبراير  2015بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة دولة الكويت؛
مشروع قانون رقم  57.14يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار
للتعاون املوقع بالرباط في  17أبريل  ،2014بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية بناما؛
مشروع قانون رقم  40.15يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون
اإلداري املتبادل في املسائل الجمركية املوقعة بالدار البيضاء في 17
مارس  2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية
املتحدة؛
مشروع قانون رقم  31.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في
مجال الصحة املوقع بمراكش في  20يناير  2015بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛
مشروع قانون رقم  92.14يوافق بموجبه على االتفاق املوقع
بالرباط في  12ماي  2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان حول التعاون واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي؛
مشروع قانون رقم  102.14يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في مجال تدبير حاالت الطوارئ املوقع بالرباط في  13يونيو  2014بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان؛
مشروع قانون رقم  42.15يوافق بموجبه على اتفاقية املعهد
الدولي لتوحيد القانون الخاص « »Unidroitبشأن املمتلكات الثقافية
املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة املعتمدة من قبل املؤتمر
الدبلوما�سي املنعقد بروما من  7إلى  24يونيو 1995؛
مشروع قانون رقم  53.15يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
ببيساو في  28ماي  2015بين اململكة املغربية وجمهورية غينيا بيساو
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل.
على بركة هللا ،نبدأ بالجلسة األولى .مقترح قانون يرمي إلى تعديل
املادة  16من القانون رقم  70.03بمثابة مدونة األسرة ،الكلمة للسيد
مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقديم تقرير اللجنة في
هذا املوضوع ..وزع التقرير؟ وزع التقرير.
إذن أفتح باب املناقشة ،فريق العدالة والتنمية النائبة املحترمة
السيدة أمينة ماء العينين.
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النائبة السيدة آمنة ماء العينين:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة والسيدات النواب والنائبات البرملانيين،
أوال نريد أن نشير في فريق العدالة والتنمية إلى أننا اليوم بصدد
التصويت على مقترح قانون يتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من املادة
 16من قانون مدونة األسرة .في هاذ السياق البد من أن ننوه بكوننا
اليوم نجتمع لنصادق على مقترح قانون ،مقترح قانون أعلنت الحكومة
املوافقة عليه منذ أن تم التصويت عليه في مجلس املستشارين ،قبل
أن يحال إلينا في إطارالقراءة الثانية.
وهذا لحظة لكي نشيرإلى أن أغلب املقترحات القوانين حتى تلك التي
وافقت الحكومة عليها ،يعني فيها إشكاالت تدبير برملانية-برملانية ،ألن
هذا هو الذي أخر التصويت على هذا القانون ،وما دمنا اليوم نتحدث
في نقاش برملاني عن ضرورة تحريك مسطرة التصويت على املقترحات،
نشيرإلى أننا نمد أيدينا كما مددنا أيدينا في هذا املقترح إلى كل املقترحات
سواء تلك التي أعلنت الحكومة املوافقة على التصويت عليها أو تلك التي
تستلزم املناقشة داخل اللجان.
ملاذا في فريق العدالة والتنمية قررنا أن نصوت باإليجاب على هذا
املقترح بعد اقتناعنا به؟ أريد أن أشيرفي البداية إلى أن هاذ املقترح يتعلق
بتعديل تقني إذا صح التعبير ،في إطاراملادة  16من مدونة األسرة ،وهوال
يمس الجوهرألن الجوهريعني حسمته مدونة األسرة التي تم التصويت
عليها بإجماع داخل البرملان سنة  ،2004والتي أتثبت من خالل مادتها
 16على أن عقد الزواج يعني العالقة الزوجية ال يمكن أن تثبت إال من
خالل عقد الزواج بوثيقة ،ولكن املشرع تنبأ إلى أنه حينما يعني تحدث
ظروف قاهرة تمنع من توثيق هذا الزواج ،يتم سماع دعاوي الزوجية
من طرف املحكمة التي تأخذ بعين االعتبار كافة وسائل اإلثبات وكذلك
الخبرة ،مع اإلشارة إلى أن املحكمة تأخذ أكثر بعين االعتبار حالة وجود
أطفال ناتجة عن عالقة زوجية غيرموثقة أو وجود حمل ،املادة الرابعة
والنهائية تجعل سماع دعاوي الزوجية يتم في فترة انتقالية سنة 2004
كانت هاذ الفترة اإلنتقالية هي  5سنوات ،بعد ذلك سنة  2009ارتأى
البرملان مرة أخرى أن يمدد هذا األجل  5سنوات أخرى ،فأصبحنا في
 10سنوات ،اليوم األجل ديال سماع دعاوي الزوجية انتهى سنة
 2014فكنا في داخل لجنة العدل والتشريع التي نوقش فيها هذا املقترح
مع السيد وزير العدل والحريات في نقاش طويل ،هل يمكن أن نحل
إشكالية الزواج الغير املوثق عبر التشريع؟ هل نمدد األجل؟ أم ال نمدد
األجل؟ أم أننا نمدد األجل مع وضع شروط؟ وأخذ منا هاذ النقاش وقتا
طويال.
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اليوم حنا عندنا قناعة داخل فريق العدالة والتنمية أن إشكاليات
من هاذ النوع متعلقة بإشكاليات مجتمعية يتقاطع فيها ما هو سيا�سي،
ما هو اقتصادي ،ما هو اجتماعي ،ال يمكننا من منطلق مسؤولية
املشرع ،أن نحلها بإجراء تشريعي بسيط ،فكان يمكن أن نقول ،ال إذا
كان السن ديال الزواج كما هو مثبت في مدونة األسرة هو  18سنة،
فيجب أال نعمل إال ب  18سنة ،وكل إجراء تم خارج هذا اإلطار ولم
يتم توثيقه حنا ما غنعتارفوش به ،الحال أن الوضعية الحالية اآلن أن
املغاربة ما زال عندهم ظواهر اللي كيتزوجو من خاللها دون أن يوثقوا
هاذ عقود الزوجية ألسباب أو ألخرى ،حنا كمشرعين اليوم ال نمتلك أن
نسد أبواب هاذ األسباب أو ال أن نتجاوزها أو ال حتى أن نشرع بتشريع
بسيط يضمن لنا على أنه غدا ما غيبقاش عندنا زواج الفاتحة في
املغرب ،عالش زواج الفاتحة كاين في املغرب؟ وكيف يمكننا أن نوقفه؟
طبعا ما يمكنش لينا نوقفوه بعدم تمديد هاذ املادة ،ألن اليوم واقع
الحال عندنا أسر مغربية ،تزوجو الناس زواج شرعي فيه اكتمال أركان
الزواج الشرعي اللي كيعترفو بها املغاربة ،أغلب هذه العالقات نتج عنها
حمل ونتج عنها زواج ،بقاوا عندنا وليدات يحتاجون إلى توثيق هاذ
العقود ديال الزواج باش يوليو في وضعية قانونية ،ألن هاذ األسرتحتاج
إلى وثائق وإلى..
فحنا كنا في نقاش ،تحملنا املسؤولية داخل فريق العدالة والتنمية،
وقلنا سنصوت باإليجاب على هاذ القانون ،طبعا أنا أبرأ عن نف�سي أن
أقول أنه في داخل هاذ القبة جميع الفرق املحترمة التي صوتت على
هاذ القانون أو تلك التي فضلت عدم التصويت عليه أن هناك فينا
من يدعم البيدوفوليين أو ال يمهد لفعل بيدوفيليا ،حنا ما�شي �شي ناس
اللي كنشرعو باش نكرسو إشكاالت مجتمعية سلبية ،حنا كنشرعو
بمسؤولية ،وكنعرفو أن زواج الفاتحة باش نحاربوه في املجتمع نحتاج
إلى إجراءات تنموية واقتصادية واجتماعية ،بل إيال كان كيتستغل في
زواج الفتيات دون سن  18سنة ،ما يمكنش بإجراء قانوني اليوم أن
نتجاوز هاذ املعضلة املجتمعية اللي خاصنا نعترفو بأن اليوم ما زال
عندنا بنات كيتزوجو دون  18سنة ،ما زال عندنا بنات ما كيكملوش
مسارهم الدرا�سي رغم أن هذا اختيارنا كمشرعين ،أي واحد فينا اآلن
سئل ماذا يفضل لفتات مغربية دون  18سنة ،غنقول نفضل يعني
أنها تكمل دراستها وأنها تمتع بكامل حقوقها ،وعند كذلك منين توصل
الوقت األهلية السن األهلية للزواج يكون عندها االختيار الكامل في أن
تتزوج أو في أن تؤخرزواجها ،ولكن واقع الحال كيقول اليوم بأن عندنا
إشكاالت يجب أن تتظافر فيها مجهودات على مستوى تغيير الفكر،
تغيير العقلية ،توفير الظروف االجتماعية ،توفير البنية التحتية باش
هاديك البنت إيال ما تزوجات تم�شي تقرا ،تشتغل ،وتعلم ،فلذلك يجب
أن يكون كالمنا مسؤوال ألن لحظة التشريع هي لحظة مسؤولية أيضا،
ولحظة أخالقية ،استحضرنا فيها كل هاذ االعتبارات وقررنا أن نصوت
على هاذ املشروع باإليجاب.
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ونعتبر بأن كل مس بمضمون كما قال السيد وزير العدل في داخل
اللجنة أكثرمن مرة ،كل مس باملضمون الروح ديال مدونة األسرة يجب
أن يحكمه نفس اإلجماع الذي حكمه لحظة  2004كذكروها جميعا
بتحكيم ملكي ،تحمل فيه جميع املسؤولية وارتقينا إلى مستوى لحظة
اإلجماع الوطني حول قضايا نعتبرها جوهرية تتعلق باألسرة ،تتعلق
بالزواج ،حنا كنعرفو قيمة األسرة اليوم ونحن مقبلون على وضع قانون
خاص باملجلس االستشاري لألسرة ،وتمت دسترتها كنواة أساسية،
حنايا مسؤوليتنا جميعا أن ندافع عنها وأن نحصنها هاذ اإلجراءات
هي من قبيل إجراءات انتقالية في انتظار أن تتظافر الجهود باش
نتجاوزوها ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،السيدة
فتيحة مقنع.

النائبة السيدة فتيحة مقنع:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد
املرسلين.
سيدي الرئيس،
السيدان الوزيران،
السادة النواب والنائبات املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في
مناقشة هذا املقترح قانون الذي يرمي إلى تمديد فترة سماع دعاوى
ثبوت الزوجية ،نحن في الفريق االستقاللي صوتنا لفائدة هذا املقترح
وسنصوت إن شاء هللا في هذه الجلسة لفائدته أيضا ،ملاذا؟ ألن ..صحيح
أن املغرب يريد أن يحقق انتقاال ديمقراطيا وأن يعمل على تحديث
نفسه ،لكن في موضوع األسرة األمر يتطلب أخذه بروية ،فاالنتقال من
مدونة األحوال الشخصية إلى مدونة األسرة ليس انتقاال شكليا ،بل
جوهريا استهدف حماية األسرة برمتها ،ألنها الخلية األساسية واألولى
في املجتمع ،والفصل  32من الدستور أيضا اعتبر األسرة قائمة على
عالقة الزواج الشرعي هي الخلية األساسية في املجتمع وهذا يحتم علينا
متابعة تطبيقها ومسايرتها بالتعديالت الالزمة حفاظا على األسرة.
مدونة األحوال الشخصية كانت منذ  ،1957ولم تعرف أي جديد
أو أي تعديل إال في  1993عرفت تعديالت طفيفة لنصل إلى مدونة
األسرة في فبراير  2004والتي تم عرضها ،عرض مشروعها على البرملان
بمجلسيه وألول مرة في تاريخ املغرب كيتعرض مدونة األسرة على البرملان
بمجلسيه ،ملا يتضمنه من التزامات مدنية علما بأن مقتضياته الشرعية
هي من اختصاص أمين املؤمنين .وقد تضمن الخطاب التاريخي لجاللة
امللك ،بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية السابعة
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توجيهاته في هذا املجال ،وكان خطابه أفضل ديباجة ملدونة األسرة ومن
ضمنها حماية حق الطفل في النسب ،في حالة عدم توثيق عقد الزوجية
ألسباب قاهرة ،باعتماد املحكمة البينات املقدمة في شأن إثبات البنوة
مع فتح مدة زمنية في  5سنوات ،لحل القضايا العالقة في هذا املجال
رفعا للمعاناة والحرمان على األطفال في مثل هذه الحالة ،وبالفعل
انتهت  5سنوات وتم تمديدها ب 5سنوات أخرى ،لنجد نفسنا أمام هذا
املقترح أيضا في حاجة إلى تمديد جديد ،ملاذا؟ ألن الواقع يحتم علينا
ذلك ،ألنه ال زالت قضايا دعاوى ثبوت الزوجية تتهاطل على املحاكم بعد
انتهاء  5سنوات ،ال زالت تتهاطل على املحاكم من أجل هذه الدعاوى،
واملواطنون يؤدون التسجيل على هذه الدعاوى ،ويتم إدراجها بالجلسة
ويتم إلغاؤها في غياب األطراف .إذن هذه كلها أمام هاذ الغياب فترة
غياب قانوني فعلي اللي خلى هاذ املعضلة ،ملاذا ال نصوت لفائدة هذا
املقترح؟
أيضا هناك أشياء أخرى ،يبقى التساؤل املطروح انتهت املدة األولى
في فبراير ،2009ثم انتهت اآلن فبراير 2014وكما قلت هاذ الفراغ القانوني
يسود هذه الفترة وتوقف القضاء للبت في دعاوى ثبوت الزوجية ،إذن
يبقى ..وأيضا إن شاء هللا وبالتصويت على املقترح يبقى من عمرها 3
سنوات وليس  ،5إذن أمام هذا الفراغ القانوني كان ال بد من التصويت
على هذا املقترح باملوافقة.
ثم هناك أيضا �شيء آخر ،هو أنه بالرجوع إلى مدونة األسرة ال يمكن
أن نربط تطبيق هذا املقترح بشروط ،ملاذا؟ ألننا حيث غادي نقولو مثال
زواج القاصراملادة  20صريحة في املدونة في هذا الباب ،واملادة  22أيضا
من املدونة كتنص على أنه يكتسب املتزوجان القاصران طبقا للمادة
 20األهلية املدنية في ممارسة حق التقا�ضي ،إذن ال خوف على القاصر،
أما شرط عدم تطبيقها في حالة التعدد ،فهذا أيضا يتناقض مع املادة
 45هذه فصول اللي هي ال زالت قائمة بمدونة األسرة ،ال يمكن بأي
حال من األحوال أن نقول أنها ستتناقض ،إن قلنا أخذنا بهذا الشرط
من مسألة التعدد أو القصور ،إذن حيث كنرجعو للمادة  45مسطرة
التعدد هي واضحة ،واملادة  43إيال استعمل �شي طالب ثبوت الزوجية
تسري عليه مقتضيات املادة  45و 43إيال استعمل �شي سوء نية ،راه
يجرم ذلك طبقا للمادة  43من املدونة اللي كتنص على الفصل 361
من القانون الجنائي ،كما ال يمكن أيضا ربط هذا التعديل بشروط ما
دام أن املادة  5من املدونة املتعلقة بالخطبة ال زالت قائمة أيضا ويدخل
في حكمها قراءة الفاتحة ،وتنص على أنه« :إذا تمت الخطوبة وحصل
اإليجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر
حمل باملخطوبة» ،هاذي املادة  156من املدونة «ينسب للخاطب».
إذن أمام هذه الفصول ال يمكن بأي حال من األحوال أن نقيد
هذا املقترح بشروط وعليه ولهذه األسباب مجتمعة ،فإننا في الفريق
االستقاللي مع هذا التعديل ،وسنصوت لفائدته لسد الفراغ القانوني،
وألن املجتمع املغربي ال زال في حاجة إلى تمديد هذه املادة حفاظا على
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كيان األسرة الخلية األولى في املجتمع ،وحفاظا على حق الطفل في
النسب ،وال زالت أيضا دعاوى ثبوت الزوجية تتهاطل على املحاكم
كما قلت ،واملسؤولية هي مسؤولية الجميع للتحسيس بهذا التعديل،
والذي لم يبقى من عمره إال سنوات عوض  5املذكورة بالتعديل،
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة ،الدكتور
التهامي.

النائب السيد أحمد التهامي:
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أقدم اجتهادنا وإنضاج
مواقفنا فيما يتعلق بمشروع القانون الرامي إلى تعديل الفقرة  4من
املادة  16من مدونة األسرة.
تطرح اليوم وللمرة الثالثة على التوالي إشكالية سماع دعوى إثبات
الزوجية ،وهذا إن دل على �شيء فإنما يدل على حقيقتين:
أوال أن الحاجة االجتماعية إلى ملء الفراغ القانوني ومواصلة سماع
دعوى إثبات العالقة الزوجية ما زالت قائمة حيث آالف الطلبات تنتظر
البت فيها أمام محاكم األسرة؛
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الدعوى ل 5سنوات أخرى ،وهو ما نعتبره حال مؤقتا وغير ناجع ،ألنه
يعتمد نفس املقاربة ،وما دامت نفس األسباب تعطي نفس النتائج،
قمنا في فريق األصالة واملعاصرة بعملية تقييم شامل ملسلسل التمديد
املتعلق بسماع دعوى العالقة الزوجية.
وإذا كنا قد صوتنا في اللجنة سواء في املرات السابقة أو هذه املرة
لصالح مقترح الفريق االشتراكي الذي يفتح األجل ،وأيضا اعتبرنا أن
مضمون املقترح هو ربما حد أدنى مللء الفراغ القانوني الذي تعاني منه
العديد من األسر ،فإننا بتقييمنا الشامل للمسلسل برمته منذ الوالية
السابقة أي منذ  2009إلى اآلن ،تبين لنا أنه من غيرالصواب أن نستمر
في نفس املقاربة ،مقاربة اآلجاالت وتمديدها.
ولهذا انسجاما مع مرجعيتنا الحزبية املنفتحة على قيم الحداثة التي
نتقاسمها مع القوى الحداثية وخاصة الحقوقية منها ،فإننا سنصوت
ضد هذا املشروع ،نصوت ضد هذا املشروع ،ألننا كما قلنا بعد تجربة
أثبت عدم إيجابيتها ،ال بد أن نعيد النظر في املقاربة ونسير في االتجاه
الذي جرى به الفريق االشتراكي ،ألننا كما قلت نؤمن بقيم الحداثة ومنها
تكريم املرأة والفتاة ،ولسنا من الذين يؤمنون بجهاد النكاح بل نؤمن
بقيم تكريم املرأة وإعطائها املكانة الالئقة بها ،وكذلك تكريم الفتاة
وإعطائها الفرصة الكافية لتتمدرس وتتزود باملؤهالت الضرورية لتحيى
حياة كريمة ،وشكرا على حسن انتباهكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للفريق االشتراكي ،النائبة
املحترمة عائشة الخماس.

والحقيقة الثانية أن مقاربة تجديد األجل وتمديده لسماع دعوى
إثبات العالقة الزوجية ،مقاربة أثبتت كما أثبت الواقع واملمارسة أيضا
عدم نجاعتها ،وكنا قد نبهنا آنذاك إلى أن مقاربة تحديد األجل ولو مع
التجديد فهي غيرناجعة وغيركافية.

السيد الوزير،

واليوم نحن أمام مقترح قانون تقدم به فريق محترم من األغلبية،
يؤكد على أمرين ،أو نود أن نؤكد بصدده على أمرين:

السيدات النائبات املحترمات،
السادة النواب املحترمون،

أوال نثمن املقترح باعتباره مبادرة تشريعية تفعل الصالحية
التشريعية للبرملان ،وخاصة في فترة تتكدس فيها مقترحات القوانين
بدون تفاعل إيجابي بشأنها؛
واملسألة الثانية نؤكد على موقفنا كفريق لحزب حداثي أننا ضد
التعدد وضد تزويج القاصرات ،تحت أي ذريعة كانت ألننا نعتقد أن
مثل هذه املمارسات تمس بكرامة املرأة والفتاة وبحقوقها الدستورية.
كان أملنا أن تقبل الحكومة في لجنة العدل والتشريع التعديل الذي
تقدم به الفريق االشتراكي املحترم ،والذي يرمي إلى فتح اآلجال لسماع
دعوى إثبات الزوجية إلى حين اختفاء املوجبات املشروعة ملثل هذه
الدعوى .لكن هذا لم يحصل ،فقبلت الحكومة فقط تمديد أجل سماع

النائبة السيدة عائشة لخماس:
السيد الرئيس،

صباح الخير،
من خالل النقاش وبمناسبة نقاش هذا التعديل أو هذا املقترح
تعديل للمادة  16لتمديد الفترة االنتقالية إلى  5سنوات إضافية،
تبين لنا في الفريق أن املسألة ليست مسألة  5سنوات ف 10سنوات
ف15سنة ،هذا يدل على أننا بصدد قوة قاهرة ال حدود لها في الزمان،
هذه القوة القاهرة لن ترفع في  5سنوات وفي  10سنوات وفي  15سنة،
أصبحت قوة قاهرة ونحن نعرف أن القوة القاهرة ما تيمكلهاش تجي
واحد النهار وتم�شي أيام أخرى ،القوة القاهرة مستمدة وممتدة في
الزمان ،لذلك طالبنا بإلغاء بصفة نهائية الفقرة الرابعة من املادة
 16من مدونة األسرة ،حينما تكون هذه القوة القاهرة حينما تتوفر
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شروطها ،يمكن أن يتقدم الناس الذين حالت هذه القوة القاهرة دون
توثيق عقد الزواج بطلبهم إلى املحكمة ويبين هذه القوة القاهرة ،علما
بأننا في املغرب في القرن  21حنا راه في العشرية الثانية من القرن ،21
ومن خالل تقارير مثال ديال شركات تواصل أو شركات ديال التلفونات
والبورطبالت إلى آخره ...بينات أن عدد الهواتف النقالة في املغرب أكثر
من عدد السكان ديال املغرب ،بمعنى أبسط إنسان ،أصغر إنسان في
أي منطقة من املغرب يتوفر على هاتف نقال .وبمناسبة كل األعياد
تهنئنا شركة التواصل أو االتصال باألعياد ديالنا ،فما فيها باس تقول
لنا إيال بغيتوا توثقوا عقود زواجكم أيضا راه عندكم  5سنين ،عندكم
 3سنين ،عندكم ،وحنا اآلن في  15سنة ،تعامل معنا إلصالح هذا الوضع
االستثنائي ،لذلك نقول أن هاذ التعديل هو اللي تعديل جوهري وليس
التعديل الذي نتقدم به سوف نتقدم به حينما يتم تقديم التعديالت،
لذلك أقول بأننا نبقي هذه الحالة االستثنائية ولتبقى حاالت استثنائية
إلى أن يتعلم املغاربة بصفة نهائية أن يوثقوا جميع معامالتهم وليست
فقط العالقات الزوجية ديالهم.
لكن جاء هذا التعديل ويقول أصحابه أنه ليس تعديال جوهريا ،أنا
أعتبره تعديال جوهريا هذا التعديل يمنع املغاربة من أن يتعاملوا مع أهم
عالقة ديالهم في حياتهم من بعد الوالدة إلخ ...أهم عالقة هي العالقة
الزوجية ،كيف يتم التعامل معها باستهتار وعدم توثيقها في الوقت
اللي كنوثقو أبسط العالقات؟ هذه العالقة هي اللي كيديرها اإلنسان
في حياته ،وجميع الناس كيديروها ما�شي هذا إرث غيورثوه واحد النهار
وال ما غيورثوهش واحد النهار ،وال عقد كراء وال عقد شراء ،هذا عقد
أسا�سي في حياة كل إنسان ،في كل مواطن ومواطنة كيف نتعامل معه
بكل هاذ االستهتار ،وهاذ الناس املقدمين والشيوخ اللي موجودين في
كل املناطق ،كيف ال يساعدون املواطنين على تبسيط املساطر من
أجل توثيق هذه العالقة األساسية في حياة املواطنين؟ كيف اللي ينجم
عليها أطفال ،ينجم عليها عندنا عدد من األطفال اللي كيبغيوا يقراوا
وما عندهومش وآباءهم ما دايرينش عقود زواج وما مسجلينهومش
في الحالة املدنية ،أعتقد بأن هذه الحكومة وال أدعي هذه الحكومة
فقط حتى الحكومات السابقة ،لم تتعامل مع القضايا املجتمعية
بما يتطلبه األمر ،عندنا ناس ما مسجلينش في الحالة املدنية ،عندنا
ناس ما عندهومش البطاقة الوطنية ،ما دايرينش عقود زواج ،واش
حنا فاين؟ راه حنا في القرن  ،21حنا موثقين أو دايرين معاهدات مع
االتحاد األوربي ،مع ،مع ،مع ،ولكن ما مأهلينش البشر ديالنا لكي يوثق
عالقاته ،لكي يدير الهوية ديالو البطاقة الوطنية عندنا فيها إشكال،
أشنا هي هاذ الوضعية؟ أعتقد بأنه لم يبقى مسموحا لنا أن نأتي
ونقول املجتمع أنا أعتقد أننا ما خاصناش نبقاو نقولو املجتمع ،هذا
حق ويراد به باطل بين قوسين .املجتمع مثال في حالة تعدد الزوجات
عندو  0.6و 0.9بمعنى املجتمع املغربي تخلى عن تعدد الزوجات ،ولكن
كنوجدو في بعض املؤسسات اللي فيها مثقفين وأطر إلخ ...كاين ،% 6
ما تذرعوش باملجتمع ،املجتمع تجاوز هاذ ال�شي بالعكس عندنا ناس
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اللي ما مزوجينش ،ألنه ما عندهمش فرص العمل ،وما عندهمش وما
عندهمش اللي كتأهلهم باش يفتحوا بيوت ،إذن لن نتذرع من اآلن
باملجتمع ،املجتمع تجاوز العديد من القيم والتقاليد التي نتذرع وراءها
لإلبقاء على بعض النصوص.
حنا بالنسبة لنا نرفض هذا التعديل ونقول بأن يجب إعطاء
االهتمام لتوثيق عقود الزواج والقيام بحمالت دائمة وتتحمل جميع
الوزارات املعنية مسؤوليتها بما فيها وزارة الداخلية ،وزارة األوقاف،
ووزارة العدل بالخصوص ،تتحمل مسؤوليتها في توثيق أو في دعم
املواطنين من أجل توثيق عقود زواجهم .أيضا حنا فاتحين هاذ
القوة القاهرة عاطيينها الوقت الدائم ألن قوة قاهرة تيمكن لها تكون
اليوم وتكون غدا وتكون من بعد غدا ،ولكن قوة قاهرة بمعنى تنتهي
في وقت قصير اآلن عندنا العدد من الزيجات ..النوب األولى تفتحات
هاذ  5سنوات لتوثيق العقود ما قبل مدونة األسرة ،ألنه فعال عندنا
مناطق ما تتوثقش عقودها ،ولكن هذا راه أصبح هو ما�شي استثناء،
هذا أصبح هو القاعدة ،والدليل على ذلك امللفات املحطوطة في
املحاكم ،والدليل على ذلك أنه كلما ترفض الواحد تعدد الزوجات وال
ترفض لو زواج قاصرة سميتو تيم�شي يلجأ إلى هاذ الطريقة امللتوية،
هاذ الطريقة امللتبسة والتحايل ،نفتح إمكانية التحايل على القانون
بترك هذه األسباب ،وبدون تنصيص واستثناء أنه في حالة التعدد،
هذا ليس تعديال جوهريا ،حنا نحيل ،نحيل على قانون موجود على
فصول موجود في نفس املادة ،هل هذا تعديل جوهري يتطلب إجماع
األمة ،ويتطلب تدخل أمير املؤمنين ،هذا في جوهر ما تم االتفاق عليه
بين جميع املغاربة واملغربيات إبان إصالح مدونة األحوال الشخصية،
هو أننا قيدنا تعدد الزوجات ،وقيدنا أيضا زواج القاصرات ،وحينما
ال يسعفنا هذا التقييد ،نلتبس وندور على القانون ،ونعلم الناس كيف
يتحايلون على القانون ،ويمرون عبر هذه النافذة التي كانت نافذة والتي
أصبحت بابا مترعا من أجل االلتفاف على القانون ومن أجل الحصول
دون أداء الواجبات التي يرتبها الفصل  41والتي يرتبها الفصل  20من
نفس القانون نحيلكم على نفس القانون ،هل نحن غيرنا جوهريا أوأتينا
بتغيير جوهري؟ هل نحن أتينا ب�شيء يحد دون توثيق عقود الزواج؟ بل
أحلنا لكي نرجع للقانون مصداقيته ،ولكي نرجع للمواطنين القدرة
والضرورة ديال احترام القانون ،احترام القانون وعدم االلتباس وعدم
فتح نوافذ أو فتح أبواب حينما تغلق أبواب أخرى ،ونعتقد أن في هذا
املجال بالضبط مجال األسرة يجب أن نحترم توافقاتنا ،ويجب أن
نحترم ما سبق أن اتفقنا عليه ،ال أن نفتح األبواب ،وفي هذا القانون
بالضبط فتحت عدة أبواب وفتحت عدة نوافذ لاللتفاف على املدونة،
ألن كانت هناك حاجة مجتمعية لتعديل قانون األسرة أو قانون مدونة
األحوال الشخصية التي لم تعد تستجيب ألوضاع األسرة املغربية
وألوضاع مكوناته من أطفال ونساء ورجال أيضا.
لذلك نعتقد بأننا صوتنا لهذه األسباب ،لقد صوتنا ضد هذا
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التعديل أو هاذ املقترح ،وسنبين لكم فيما بعد وسنشرح لكم فيما بعد
األسباب التي دفعتنا إلى تقديم تعديالت على هذا املقترح ،وشكرا لكم
جميع.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للفريق الحركي السيد الرئيس �سي
محمد األعرج ،فاطمة ياهلل تفضل السيدة النائبة.

النائبة السيدة فاطمة اكعيمة مزي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ،في مناقشة مقترح
قانون الرامي إلى تعديل املادة  16من القانون رقم  70.03بمثابة مدونة
األسرة أحيل من مجلس املستشارين.
إننا في الفريق الحركي نسجل بإيجابية أهمية هذا املقترح الذي تقدم
به الفريق الحركي بمجلس املستشارين ،وصادقت عليه الغرفة الثانية
من البرملان ،والذي يعمل بسماح تمديد دعاوي ثبوت الزوجية ملدة
إضافية  5سنوات جديدة من أجل فتح املجال لفترة انتقالية محدودة
للمواطنين الذين حالت أسباب متعددة منها القاهرة دون توثيق عقود
زواجهم ،في إطار استكمال هذا الورش الطموح واألسا�سي الذي يرتبط
بقضية مجتمعية وحيوية.
إننا في الفريق الحركي نضع القاعدة القانونية بحسن النية ،وال
نضعها بنية مبيتة ،إن الهدف األسا�سي من هذا املقترح قانون الذي
يعتبر تعديال تقنيا للمادة  16من قانون مدونة األسرة لخدمة املجتمع،
وهو تمكين مواطنين من فترة زمنية إضافية من أجل تعميم وتوثيق
عقود الزواج ،وذلك بغية حماية الحقوق القضائية والقانونية لألسرة
والزوجة واألطفال بشكل خاص ،وملؤسسة الزواج بشكل عام ،تماشيا
مع املقتضيات الدستورية ومع اإلصالحات العميقة والشاملة ملنظومة
العدالة ،ونحن بصدد إحداث مؤسسات استشارية وهيئات بما فيها
مؤسسة األسرة والطفولة وهيئات للمناصفة ومحاربة جميع أشكال
التمييز.

السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نثمن املجهودات التي قامت بها الوزارة املعنية
قصد تحسيس وتوعية املواطنات واملواطنين بتقديم دعاوي الثبوت
الزوجية أمام املحاكم الخاصة ،قبل انتهاء اآلجال في فبراير .2014
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ونعتبر في هذا السياق أن نجاح هذا الورش الطموح الذي سيعمل على
حل مشاكل ثبوت الزوجية خاصة في املناطق النائية يتطلب أساسا
تضافر الجهود ،واالنخراط املكثف للقطاعات الحكومية والهيئات
الحقوقية واملدنية لإلسهام في توعية املواطنين بأهمية وإلزامية توثيق
عقود الزواج ،كما أن نجاح هذا الورش كذلك رهين باعتماد سياسة
القرب بإحداث مراكز القا�ضي املقيم في املناطق النائية البعيدة عن
املحاكم لتخفيف عبء مصاريف التنقل عن املواطنين واملواطنات.

السيد الرئيس،
إن الغاية من هذا التمديد هو الحد من ظاهرة الزيجات غيراملوثقة،
والتي تنعكس سلبا على مستقبل األبناء وعلى وضعيتهم التعليمية
وكذلك املهنية ،باإلضافة إلى ضمان األمان واإلستقرار للفرد واملجتمع،
وكذا ضبط اإلشكاالت املطروحة اجتماعيا بالشكل الذي يضمن
الحقوق القانونية لألبناء ،مؤكدين بأن الفلسفة التي أطرت التنصيص
على هذا التمديد لم تحد من الهدف الذي وضعه املشرع في إبانه ،حيث
أن الدراسات واإلحصاءات التقييمية لوزارة العدل بينت بأن مجمل
العقود التي تم توثيقها سواء في الحواضرأو البوادي كانت سليمة شكال
ومضمونا ،وأسهمت في تحقيق االستقرار املنشود وتوطيد لحمة األسر
كمؤسسة ،وبالتالي فما يمكن أن يشكل اإلستثناء من القاعدة ال سيما
ما يتعلق بالتعدد أوزواج القاصرات هوأمرمحدود جدا من حيث العدد.
وبالتالي فإننا نتمنى أن ننهي مع هذا األمر خالل ما تبقى من الوقت ،وما
تبقى كذلك من زيجات عالقة ،وال نضطرإلى فترة تمديد إضافية .ونحن
في الفريق الحركي نعتبرها بأنها آخر تمديد .السيد الرئيس ،في الختام
نؤكد كفريق حركي تفاعلنا املطلق واإليجابي مع هذا املقترح والتصويت
عليه باإليجاب ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،آخر متدخل في هذه الحصة فريق التقدم
الديمقراطي السيدة النائبة املحترمة رشيدة الطاهري ،ما اعطيتوناش..
..تفضل السيدة النائبة ،تفضل عندك التوقيت كلو في الصحافة
السيد النائب عندكم التوقيت كلو في الصحافة ،واش بغيتي تقسمو؟
عندك التوقيت كلو ،تفضل السيدة النائبة ،تفضل.

النائبة السيدة رشيدة الطاهري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات النائبات ،السادة النواب،
صباح الخير،
إذا تيشرفني أن أساهم فهاذ املناقشة العامة باسم فريق التقدم
الديمقراطي ،واملتعلقة بمقترح القانون لتعديل املادة  16من مدونة
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األسرة ،وهو التعديل الذي يهدف إلى تمديد دعوى سماع الزوجية
ملدة  5سنوات ثالثة لتوثيق الزيجات التي لم يتم توثيقها خالل املدتين
السابقتين  2004و.2009
في البداية ،أود أن أقول أننا لم نصوت لفائدة هذا التعديل ،وفي
فريق التقدم تنشعرو بواحد الحزن عميق ،ملاذا هاذ الحزن؟ طبعا ليس
ألن اقتراحات فريقنا لم تأخذ بعين االعتبار ،ألن هذا تيحدث كثيرا في
كثير من القوانين ،في مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين ،ونتنازل ألننا
دائما نضع مصلحة املواطنين والوطن فوق كل اعتبار.
إننا نشعر بالحزن ،ألننا كنا نتطلع إلى أن يكون هناك إجماع
حول تعديل ،إجماع يرمي إلى التوازن بين تسوية أوضاع املواطنات
واملواطنين في توثيق عقود الزواج ،وفي نفس الوقت يرمي إلى حماية
الطفالت والنساء من التحايل الذي يتم بمقت�ضى هذه املادة من مدونة
األسرة ،هاذ املقت�ضى تنعتبروه في فريق التقدم الديمقراطي أنه ليس
تقنيا ،ولكنه جوهري ومهيكل ألنه يهم قانونا أساسيا الذي يعني قانونا
أو عقدا يهم عالقات داخل األسرة ،وبالتالي يعني وهاذ يعني القوانين
وهذا من القوانين املهيكلة اللي عندها الدور في تغيير العقليات ،تنقول
كاينة العقليات ،وكاينة الظروف القاهرة ،ولكن باش غنغيروها إيال ما
غيرناش قانون اللي هو وسيلة أساسية ،طبعا هناك الوسائل األخرى
هناك واملرافقة في التعليم والصحة والتجهيز واإلعالم إلى غير ذلك،
ولكن القانون عندو دور في التربية وفي تغيير العقليات كما نشاهد ذلك
في القوانين األخرى ،يعني تغييرالعقليات تجاه حماية الحقوق اإلنسانية
للطفالت والنساء ،والتربية على احترام القوانين.
كنا نتطلع إلى اإلجماع فهاذ االتجاه كما حدث بالنسبة للمادة 475
من القانون الجنائي ،ألن نعتبر أن املزيد من الضمانات لحماية حقوق
الطفالت والنساء ليس مهمة فريق دون آخر ،ليس مهمة أغلبية أو
معارضة ولكنها مهمتنا جميعا.

السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
تنبغيو نأكدو فهاذ التدخل ،أننا في فريق التقدم الديمقراطي لسنا
ضد فترة يعني تمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية لتوثيق الزيجات
الحالية ،ألننا نعرف ونعي جيدا املعاناة التي تعيشها العديد من املواطنين
واملواطنات التي لم تتمكن من توثيق الزواج بشكل عادل ،وما يترتب
عن ذلك من حقوق لألطفال إن وجدوا ،ألن هناك األرقام التي تقول أنه
يتم العمل بسماع دعوى الزوجية في غياب وجود أطفال ،يعني في كل
حقوقهم ،وطبعا نطالب بالتسريع لتسوية أوضاعهم ،لكن ما ال نقبله
هو التحايل على هذا املقت�ضى ،واستغالله لتزويج القاصرات والتعدد،
لهذا يعني سعينا أثناء النقاشات داخل اللجنة وفي تفاوضاتنا داخل
األغلبية يعني لكي نجد حال توافقيا ،يق�ضي يعني بضرورة التمديد ،لكن
ربط هاذ التمديد بتقييدات ،تقييدات قانونية ملزمة واضحة رغم أن
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هناك طبعا الفصل  19و 20و 21يعني واضحين ،ولكن يتم خرقهم وحنا
نعرفوهاذ ال�شي ،واألرقام يعني ما تنقولوش �شي حاجة ،يعني السيد وزير
العدل مشكورا تيجيب لنا سنويا األرقام مدققة حول تزويج القاصرات
وحول التعدد ،وهاذ األرقام التي ال تنخفض والتي تهم الطفالت في
 % 99من الحاالت.
إذن نحن أمام بالفعل ظاهرة لخرق حقوق الطفالت ،وليس تزويج
القاصرين ذكورا وإناثا إلى غير ذلك ،إذن حاولنا كما قلت أن نصل
إلى إجماع على أساس أن يعني نربط التمديد بتقييدات ملزمة تأخذ
بعين االعتبار مقتضيات املادتين  19و 20واملتعلقتين طبعا بالزواج،
واملادة  40املتعلقة بالتعدد ،طبعا هاذ الشروط نعتقد أنها طبعا ستمد
موظفي العدل واملسؤولين على توثيق إلى غير ذلك باألدوات طبعا ملنع
التحايل على القانون وخرق حقوق الطفالت.
في  2004بالفعل صوتنا باإلجماع على  5سنوات لتسوية أوضاع
املواطنين واملواطنات في توثيق زيجاتهم ،وجاء التمديد األول في ،2009
لكن إلى متى سيستمرهذا التمديد؟ الظروف القاهرة موجودة ،التعليم
ما زال ما معممش ،ما زال الطفالت ما تيمشيوش للمدرسة ،ما زال إلى
غير ذلك ...إذن بمعنى حنا اللي عندنا الدور أننا ندخلو من أجل حماية
حقوق هاذ الطفالت وحقوق النساء ،إيال تركنا الزمن للزمن تنعرفو بأن
األشياء ال تتغيرإال بالتدخالت اإلرادية ،وسيبقى الحال على ما هو عليه،
صحيح أن هناك مجهودات واللي جات في التقارير ديال السيد وزير
العدل ،الجلسات املتنقلة إلى غيرذلك ،وهذا هو اللي ضروري عوض أن
يعني يذهب الناس إلى العدل ،فالعدل هو الذي يذهب إليهم ،وهذا في
صلب طبعا يعني الولوج إلى املرافق العمومية وإلى الحقوق ،لكن ليست
هناك اإلجراءات الضرورية ضد التحايل على القانون والسماح بتزويج
الطفالت.
السؤال كذلك هل هاذ سماع دعاوى الزوجية تهم الزيجات ما
قبل  2004أو ما قبل  2009؟ طبعا كلنا عارفين بأن الجواب هو ال ،ألن
كما قلت وزير العدل يمدنا بأرقام سنويا نعطي فقط  2ديال األرقام
منهم هو يعني الزيجات  17-16سنة تهم يعني هناك  97%من الطلبات
وما بين  16و 17سنة وأغلب هذه الطلبات تلبى وتكون باإليجاب ،في
الوقت اللي طلبات الذكور هي جد ضئيلة ،ال تصل حتى ل  .0.5%كذلك
هناك دراسات وأبحاث وزارة الصحة عندها دراسات ومنظمات األمم
املتحدة عندها دراسات إلى غير ذلك ،وبالتالي اللي عليها هو أننا نوظفو
هاذ يعني ونفتحو عينينا وما نكونوش حنا اللي كنشرعو الغتصاب
ممأسس للطفالت .طبعا هناك دراسة اللي هي ال يمكن تعميمها ،ولكن
اللي توضعت فواحد املنطقة ،منطقة معينة على سبيل املثال ،ولكن
تعطي نموذج أن - 25%يعني هاذي تجرات في  2013ما�شي يعني ما�شي
قديمة -أن  46%من يتم تزويجهن دون سن  18أن في بعض املحاكم
لقاوا ملفات أن  % 25.5سنهن ما بين  10و 15سنة ،كذلك لقاوا أن
هناك التذرع بأن تسوية الوضعية لحماية أطفال التمدرس وكذا أن 61
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 %من النساء العينة اللي تجرى عليها البحث قاصرات وبدون أطفال،
إذن فهذه بعض األمثلة ،والحكومة ووزارة العدل عندها اإلمكانيات
باش تدير دراسات أخرى على محاكم أخرى إلى غير ذلك ،من أجل يعني
بالفعل الوقوف على مؤشرات تفند املبررات التي تقول بالعقليات
وبوجود األطفال إلى غير ذلك .إذن بهاذ املناسبة ويعني ما نغفولش أننا
نحييو الجمعيات اللي تتشتاغل فهاذ املجال تتشتغل في أماكن محددة،
ولكنها تتبين بأن التغيير ممكن بتوظيف كل اإلمكانيات وبأجرأة اإلرادة
في هذا الباب.

إذن السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات النائبات ،السادة النواب،
طبعا كما قلت أن هناك من يبرر زواج القاصرات ونحترم اآلراء بكون
العقليات والتقاليد هي في املناطق النائية ،لكن األرقام أيضا تقول لنا أن
زواج القاصرات يهم  % 51من الفتيات في البوادي ،و % 48في املدن،
إذن هاذ األرقام تتساءلنا هذه أرقام تسائلنا عن هذه الظاهرة وملاذا؟
إذن كذلك التقاليد واألعراف أيضا نقول أنها أحيانا تكون يعني هاذ
بأن هناك تقاليد تكون في ذهنيات ذوي القراروذهنيات بعض املثقفين،
وليست في ذهنيات الساكنة املحلية دائما ،ألن الساكنة املحلية إذا
وجدت من يدعمها ويساندها فستتخلى وتعمل لصالح فلذات أكبادها،
إذن اليوم التلفزيون ،التيلفون يعني تيوصل ألق�صى املناطق ،وهناك
املساجد في أق�صى املناطق ،وهناك يعني موظفي الداخلية في أق�صى
املناطق ،إذن هذه هي األدوات إذا صح التعبير بين قوسين التي توظف
من أجل توثيق الزواج ومحاربة تزويج القاصرات.
طبعا كذلك ما نقولوأنها السياسات العمومية هي اللي مسؤولة يعني
ما�شي ديال اليوم ولكن سياسة التراكمات ديال السياسات العمومية،
أكبرنسبة ديال عدم التمدرس هي توجد وسط الفتيات ،أكبرنسبة ديال
الهدر املدر�سي وسط الفتيات ،إذن معناه خاصنا هاذ املهمة هي مهمة
وزارة العدل ،ولكنها مهمة وزارة األوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التربية
الوطنية ومهمة الجميع ،ولكن أيضا مهمتنا نحن كمشرعين ومشرعات
أال نمأسس وأن نزيد في مأسسة خرق حقوق الطفالت والنساء األقل
تمدرسا ،بمعنى هما غارقين وكنزيدو نغرقوهم ،إذن ونستبيح طفولتهن
من خالل تزويجهن دون السن القانوني.
إننا في طريق التقدم الديمقراطي نقول أن األمر يتعلق بالطفالت
وهن ذوات حقوق ولسن مسؤوالت عن تزويجهن ،ونحن هم وهن
أصحاب االلتزامات ،وحنا اللي علينا حمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم
األساسية واتخاذ جميع اإلجراءات لهذه الحماية ،ونسهرنحن من علينا
السهر على عدم تجزيئ الحقوق وعدم السماح «باالغتصاب املؤس�سي
للطفالت».
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إذن املسؤولية جماعية هاذو بناتنا ،والبارح رئيس الحكومة قال:
«نحن مستأمنين» يعني هاذ الكلمة قال نحن مستأمنين على حقوق
املواطنين واملواطنات والطفالت هم األكثر واألطفال من يتطلب أن
نتحمل هذه املسؤولية بقوة.
إذن لهذا طبعا علينا أن نحمي بناتنا وأن نعمل على حمايتهم والسهر
هاذي هي املصلحة الفضلى ،حنا يعني كيفاش كنفهمواملصلحة الفضلى
هي هاذي أن نتخذ من اإلجراءات ما يكفي لحماية األطفال ،ولهذا صوتنا
باالمتناع على تعديل الفقرة الرابعة من املادة  ،16وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة لفريق االتحاد الدستوري في حدود
 10دقائق وتخصم من التوقيت املخصص للصحافة.

النائبة السيدة فوزية البيض:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة النواب،
سبق لنا السيد الوزير املحترم في الفريق الدستوري أن طرحنا
عليكم سؤاال شفويا في  22أبريل  2012حول اإلجراءات التي ستتخذونها
ملحاربة ظاهرة الزواج الشفوي بما فيها ظاهرة «زوجتك نف�سي» .للقضاء
على زواج الفاتحة وضعت املادة  16من مدونة األسرة لتثبيت ثقافة
العقود ولحماية ذوي الحقوق ،لكن السيد الوزير استمرار وتوسيع
هذا النوع من الزواج على نطاق كبير يعاكس روح الفقرة األولى التي
اعتبر فيها أن أصل إثبات العالقات الزوجية هو عقد الزواج املكتوب،
للقضاء على الظاهرة ولو أن املعطى الثقافي يجعل القضاء عليها أمرا
ليس باليسير ،تساءلنا عن تمديد اآلجال إلى السنوات  5األخرى ،هل
سيحل املشكل الذي يمكن أن يستمر إلى ما ال نهاية؟ عندما تكتمل
شروط الزواج الشرعي ،فالزواج ثابت لكن زواج الفاتحة الذي كان
منتشرا في عهد قريب في أنحاء كثيرة في املغرب ،وليس بالضرورة في
البوادي كما يعتقد البعض ،بل إنه يتزايد اليوم في املدن الكبرى في
صفوف فئة من الطلبة الذين يكفرون بالدولة ،ويكفرون بمؤسسات
الدولة ،ويكفرون بقوانين الدولة ،يعتبرونها وضعية وال تعنيهم أمام
القصور وعدم االستطاعة ،وكذلك في صفوف األرامل اللواتي يخشين
فقدان معاش الزوج السابق مما يضطرها إلى الزواج بالفاتحة هذا
فضال عن كارثة الزواج ب  contratالتي هي زواج املتعة بر�ضى الوالدين
وتواطئهم ،آفة الفقر واألمية ،السيد الوزير والجهل تضرب املخططات
التنموية وتوسيع ثقافة الحماية القانونية.
هذا يعني أن معطى حصول هذا النوع من الزواج فقط في البوادي
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هو معطى غير صحيح ،ألن املؤشرات في هذا املجال تظهر أنه أصبح
يحصل أكثر في صفوف املتعلمين وفي سكان الحاضرة مع األسف ،من
طرف من استغلوه لقضاء نزوات شخصية ،حيث سجل قضاء األسرة
ارتفاع عدد طلبات ثبوت النسب ،وبالتالي إثبات الزوجية من 6918
حكم سنة  2004إلى  23.057حكم في سجالت املحكمة سنة 2013
رغم الحمالت واسعة النطاق التي قامت بها وزارة العدل ملحاولة تقريب
اإلدارة من املواطن.
إن تطبيق هذه املادة أبرز لنا واقعا معاكسا السيد الوزير ،حيث يتم
استغالل هذه املادة وخرقها بل وجعلها كآلية لشرعنة الزواج العرفي
والتحايل من تم على القانون والسقوط في تزويج القاصر التي مكانها
هو املدرسة وليس بيت الزوجية ،وكذلك في التعدد ،تعدد الزوجات
حيث يفرض األزواج على زوجاتهم األمر الواقع حين يقع في حمل مع
أخرى ويتواطأ معها إلخفاء الفضيحة ،بل وحتى القضاء يبقى عاجزا
أمام توظيف هاته املادة من أجل أغراض تنافي الشأن الذي خلقت من
أجله ،وهكذا تم تجديد الفقرة األولى من املادة  16من كل حماية.
أظن أن السيد الوزير ،أن مقترح املشروع عندما طلب التمديد لفترة
ثالثة نيته التي نتوافق عليها داخل الفريق الدستوري هي استنفاد ما
اعتبرما تبقى من امللفات العالقة في هاته الظاهرة لحماية املرأة واألطفال
الناتجين عن العالقة غير املحمية قانونيا ،لكن ماذا نقول السيد
الوزير ،في النية املبيتة للتحايل على القانون والتي يجب استحضارها
أيضا .الواقع أفرز لنا السيد الوزير ،ظواهر فيها اإلكراهات ،فيها
الظروف القاهرة ،لكن فيها أيضا التحايل وحبذا السيد الوزيراملحترم،
لو كانت عندكم إحصائيات محينة تنطق بالواقع لنقف على مستوى
تهديد األمن التوثيقي لفئات عدة ،نحن أمام أمرين أحالهما مر ،األكيد
أن التمديد سيفتح باب التعدد على مصراعيه ،سيشجع زواج القاصر،
لكن نحن مع سلطة القا�ضي التقديرية التي تستعين بالبحث االجتماعي
وبالخبرة الطبية ،وتركها تعمل عملها إذا تبت وجود أسباب قاهرة
ومقبولة أكرهت الزوجين على عدم اللجوء إلى ثقافة التوثيق.
خالل املناقشة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،نبهنا
أنفسنا وباقي الفرقاء السياسيين وطلبنا التأجيل في البت في املقترح،
وطلبنا التريث لكي ال يصبح اإلستثناء هو القاعدة ،والبحث عن صياغة
تضبط وتقيد التحايل قبل قرارالتمديد ل  5سنوات أخرى .وألننا نشرع
السيد الوزير ،لحاجة املجتمع في البادية وفي املدينة للمجتمع املثقف
واألمي ،صوتنا في الفريق الدستوري باإليجاب على هذا املشروع ،صوتنا
وسنصوت إلثبات النسب ،صوتنا لحماية ذوي الحقوق ،وسنصوت
لهم كذلك في انتظار محاربة ثقافة األمية القانونية وفي انتظار نضج
املجتمع ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،إذن في املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون
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ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي ،الكلمة ألحد مقدمي هذا
التعديل ،يتفضل السيدة عائشة لخماس.

النائبة السيدة عائشة لخماس:
شكرا السيد الرئيس،
ارتأى الفريق االشتراكي تقديم تعديل على هذه املادة الفريدة،
يتضمن أوال إلغاء الفقرة الرابعة من هذا الفصل والتي مفادها« :يعمل
بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى  10سنوات ابتداء
من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ» ،اقترحنا إلغاء هذه الفقرة
لألسباب التالية:
أساسا ألن القوة القاهرة ليس لها مجال زمني ،دائما ستكون،
ولتحديد القوة القاهرة لكي ال تعتبر وال يدخل في مجالها العالقات مع
امرأة أخرى غيرالزوجة ،وأيضا العالقة مع فتاة قاصر ،هذه ليست قوة
قاهرة ،هذا اختياريجب أن يوضع له نهاية ،لذلك اقترحنا إضافة فقرة
أخرى مفادها ما يلي»:ال تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة
من هذه املادة في حالة زواج الفتى والفتاة دون سن األهلية ،الذي ال
يتم إال طبقا للمادتين  21 ،20من هذا القانون ،كما ال تطبق في حالة
التعدد التي تخضع للمقتضيات املنصوص عليها في املواد من  41إلى
 46من نفس القانون ،وفي حالة تقديم وثائق بها معلومات غير حقيقية
عن السن والحالة العائلية لطالب االستفادة من مقتضيات الفقرتين
الثانية والثالثة من هذه املادة ،يعاقبون وفقا لجرائم التزويرواستعماله
املنصوص عليها في القانون الجنائي هم وشركاؤهم».
الدافع لتقديم هذا التعديل هو قطع الطريق على التحايل على
مقتضيات هذا االستثناء املؤقت وعلى املساطرالخاصة بزواج الفتيات
والفتيان دون سن األهلية وفي حالة التعدد ..ألن هذه الحالة هي التي
أصبحت تشكل العدد األكبر من طلبات ثبوت الزوجية في املحاكم،
لذلك نحن قدمنا هذا املقترح ونتشبث به ،وشكرا لكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للحكومة كاين �شي..

السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات:
السيد الرئيس،
السيدات النائبات ،السادة النواب،
أوال أالحظ أن مقترح الفريق االشتراكي املحترم ،يتقاسم مع املقترح
الذي نحن بصدد مناقشته ،املستوى األول وهو مستوى الخروج من
دائرة االنغالق واالنسداد إلى دائرة االنفتاح ،غير مقترح القانون الذي
تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس املستشارين يرنو إلى أن يكون
هاذ االنفتاح إلى غاية  5سنوات ،والفريق االشتراكي يريد أال يكون هناك
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سقف زمني ،يكون هناك امتداد في الزمان ،ولكن بقيود ،األول بدون
قيود ،الفريق االشتراكي بقيود ،إذن حنا متفقين على واحد املستوى من
املستويات ،بقا واش مفتوح بقيود ،أو ال  5سنوات بدون قيود؟
القيود اللي كيطلبها الفريق االشتراكي غير ممكن أن نوافق عليها،
ملاذا؟ ألنها في أهدافها نبيلة ،وهي حماية األطفال من زواج يمكن أن
يكون وباال عليهم ،ولكن املشكل هو أن إيال قلنا غادي نغلقو هاذ النوع
من الزواج وما نفتحوش ليه الباب ديال اإلثبات ،غادي تكون واحد
املفارقة من حيث أردنا أن نحمي األطفال سنعرضهم لألذى ،ألنه إيال
كان هذاك الزواج ديال األطفال حصل فيه األذى والسوء ،إذن ذاك
السوء تحقق ،شنو هي املشكل؟ هو أنه التوثيق من بعد كيمكن أنه
يقلل شوية من ذلكم السوء ،بالنسبة للتعديل ديال الفريق االشتراكي
سيفاقم السوء ملاذا؟ ألن غنكونو أمام طفلة ربما زوجت في ظروف غير
مالئمة ،وحصل لها سوء ،وسيعالج التوثيق الوضعية نسبيا ،في حين
إيال ما كانش ذاك التوثيق عبر هاذ سماع دعوى الزوجية ،غتبقى هذه
البنت بدون توثيق ،وغادي تكون النتيجة هي أنها حقوقها تضيع.
فلذلك قلت وأقول كما قال السيدات والسادة النواب على
األقل بعضهم ،بأن هاذ املوضوع ما غاديش يتحسم بالقانون وأقولها
بصراحة ،ال يمكن لهذا املوضوع أن يحل بالقانون وإنما غادي يتحل
بظروف اقتصادية واجتماعية وتربوية يعني مندمجة هي اللي ممكن
أنها تحل املشكل ،طفلة تدرس ،طفلة في ظروف يعني اجتماعية ال بأس
بها ،أتصور مبدئيا أن ال تتزوج وهي صغيرة دون  ،18طفلة ال تدرس،
طفلة تعيش أوضاع اجتماعية في العائلة ديالها ،أتصور في كثير من
األحيان ممكن أن تتعرض للزواج وهي صغيرة ،أما هذه املعالجة تأكدوا
لن يعني تكون عندها حتى �شي دور .طبعا بالنسبة للتعدد قلتها عندنا
 0,26% ،0,28من عدد الزيجات ،ولكن مع ذلك أؤكد أن بعض املحاكم
ال تقوم باعتماد البينة الشرعية اللي منصوص عليها في املادة  16إذا
كان األمريتعلق بالتعدد ،بحيث أنها تأمربإعمال مقتضيات الفصل 41
املادة  ،46بهاذ ال�شيء راه محقق لذلك يتعذر أن نوافق على التعديل
للفريق املحترم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد.
مؤيدي التعديل ،السيدة النائبة.

النائبة السيدة عائشة لخماس:
غريب هاذ املنطق ،هذه الفتاة الصغيرة تحرم من املدرسة ،تحرم
من التكوين ،تحرم من الرعاية ،ونزوجها وال نزوجها ،نغتصبها ،ونقنن
هذا االغتصاب ،نقنن ونسمح للمغتصب هذا هو التغرير ،وهاذ التغرير
مع كامل األسف يتآمر فيه ،يتآمر فيه اآلباء ،يتآمر فيه هذا اللي جاء
يتزوج بها .السيد الوزير ،خاصك تعرف ويمكن كتعرف راه أنت تمارس
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وتعرف أن العديد من الناس املهاجرين وأحيي الناس اللي صادقين من
هاذ املهاجرين ،تيجي يتزوج بواحد البنت ف�شي بالصة وتيخليها تقابل
ليه أمه ،ما كيتزوجهاش ،تيقول ليها الفاتحة وبالتي دابا م�شى الحال
وغادي نم�شي نرجع وخاصني حتى نرجع ثاني ونعاود ندير معاك عقد
الزواج ،تيخليها مقابلة ليه العائلة ديالو كتحرث كتحصد كتدير كل
ذيك األعمال ،هذيك الفتاة الصغيرة ،ونجيو اآلن نكافأو هاذ الناس
ونعطيوهم عقود الزواج ،هاذو خاصهم يتحاكموا ،هؤالء خاصنا
نتحاكمو كاملين ،و 60عام هاذي ما قدرناش نقريو البنات 60 ،عام
هاذي ما قدرناش نديرو مدارس ونديرو مطاعم ونديرو النقل ،هاذ
الجماعات اللي تم انتخابها قبل من الدستور في  62ما قدراتش تدير
النقل املدر�سي ،ما قدراتش تدير التعليم املدر�سي ،ونعاودو هاذ البنات
نعاودو نعاقبوهم ثاني ونزوجهم ثاني بأشخاص يتم تزويجهم ما
تيتزوجوش ،يتم تزويجهم ،راه كاين اللي تيقول ليها خاصك تزوجي من
�شي واحد جاي من �شي بالصة من الخارج وال من غيرو ،باش خوك يديه
يدير ليه أش سميتها عقدة العمل ويدي خوك ،هكذا تباع البنات راه
عندنا حنا السبايا.
املسألة الثانية السيد الوزير ،املسألة الثانية خاصنا نعرفو بأننا يا
إما حنا عندنا قرار نهائي باش يكون عندنا باش نآمنوا باملساواة ،وباش
نآمنوا باالتفاقيات الدولية اللي كنوقعو عليها وتنديرو حتى املراسيم،
وتنديرو حتى البروتوكوالت ،ونتردد في التطبيق ،وخاصكم تعرفوا
بأن هاذ القضية راه عندها تأثير سيا�سي على قضايانا كلها ،قضايانا
الوطنية وغيرها وغيرها ..حيث تنمشيو على برا راه هاذ ال�شي عالش
كنتحاسبو ،هاذ ال�شي عالش كيديرو مواقف ضدنا في واحد العديد
من الدول وغيرها ،ألننا مترددون ،وما نساوش بأننا راه كنقبطو فلوس
صحيحة ،فلوس صحيحة من االتحاد األوروبي ومن غيرو باش نأجرأوا
هاذ املقتضيات اللي صوتنا عليها في الدستور وغيرها وغيرها ،ولكن
ما دمنا نتردد ،فبالتالي ما نقبوطش الفلوس على حساب �شي حوايج
ما تنديروهاش ،ونحن نتردد في القوانين اللي معروضة عليها اآلن ،في
مشاريع القوانين اللي معروضة علينا اآلن ،هيئة املناصفة وغيرها وفي
اآلتي ،ويجب أن نحسم يا إما حنا دولة تؤمن بما توقع عليه ،وعندها
التزامات والتزامات مالية ،وإما نقولوها بصريح العبارة ونقولو فين
حنا غاديين ونهنيو راسنا من هاذ الصداع كلو ،وذيك الساعة كل
واحد يشوف أشنو يدير لكي يناضل من أجل املساواة بين الرجال
والنساء ،ما�شي بين �شي حد آخر ،الفصل  19بين النساء والرجال في
جميع الحقوق ،ما يمكنش يكون أكثر من  97%من زيجات القاصرين
والقاصرات يكونو بنات ،ما نطرحوش على راسنا هاذ السؤال؟ وال يطرح
بالنسبة...
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السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:
املوافقون27 :؛
املعارضون84 :؛
املمتنعون.24 :
إذن أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون كما
صادقت عليها اللجنة:
املوافقون107 :؛
املعارضون27 :؛
املمتنعون.5 :
صادق مجلس النواب على مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 16
من القانون رقم  70.03بمثابة مدونة األسرة.
شكرا لكم السيد الوزير على املساهمة ديالكم ،ننتقل اآلن ،...نعم
السيد الرئيس.

النائب السيد رشيد روكبان رئيس الفريق الديمقراطي
(نقطة نظام):
السيد الرئيس ،كما سبق وتم اإلشارة إليه ودون بمحضر ندوة
الرؤساء ،اتفقنا على طلب تناول الكلمة في إطار تفسير التصويت إيال
اسمحتي ،طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ،شكرا.

السيد الرئيس:
 5دقائق ،تفضل السيد الرئيس ..شكرا السيد الوزير على
مساهمتكم.

النائبة السيدة نزهة الصقلي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدتان الوزيرتان املحترمتان،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتقدم بهاذ املداخلة باسم فريق التقدم الديمقراطي
من أجل تفسير التصويت حول املادة أو الفقرة الرابعة من املادة 16
ملدونة األسرة .قبل  11سنة وبعض الشهور أمام هاذ املجلس املوقر
تقدم خطاب تاريخي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه
هللا ،في  10أكتوبر  2003وشكل ذلك حدث تاريخي وإصالح تاريخي
لقانون األسرة ،حيث أنه أصبح هذا اليوم ديال  10أكتوبر اليوم
الوطني للمرأة املغربية .وهاذ الخطاب امللكي ،أمام البرملان أصبح جزء ال
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يتجزأ من قانون األسرة يعني كديباجة لقانون األسرة اللي صوتنا عليها
باإلجماع ،واإلجماع اللي صوتنا عليه كان إجماع حول قيم املساواة
واملسؤولية املشتركة ،كان حول املساواة بين الجنسين فيما يتعلق بسن
الزواج في  18سنة بين الفتيات واألوالد ،كان اإلجماع من أجل إعطاء
األولوية للمصالح الفضلى لألطفال اللي تم التأكيد عليها في الدستور
اللي صادق عليه باإلجماع الشعب املغربي ومن أجل حماية األطفال
من العنف ومن الزواج املبكر ،إجماع من أجل جعل تعدد الزوجات
�شيء استثنائي وليس فتح األبواب على مصرعيها ،من أجل شرعنة زواج
القاصرين ومن أجل شرعنة كذلك تعدد الزوجات املقنع أو الخيانة
الزوجية ،كان إجماع من أجل جعل من  5سنوات يعني كفترة انتقالية
من أجل القضاء على عقود الزيجات الغير موثقة ،واآلن بهاذ التمديد
للمرة الثالثة بدون أي شرط وال قيد ،يعني كيشكل بالنسبة لينا تشجيع
إلى التحايل من أجل إفراغ مدونة األسرة من املحتويات ديالها ،وكيشكل
مع األسف واحد الفجوة اللي كتفتح األبواب واسعة من أجل شرعنة
الزواج املبكروتعدد الزوجات.
فالتصويت ديالنا باالمتناع جعلنا أننا ما صوتناش ضد هاذ
التمديد ،ألننا واعيين كل الوعي أنه هناك عدد كبير من األسر واألطفال
ينتظرون بفارغ الصبر منذ  2014حل لتوثيق الزواج .وفي هذا اإلطار
صوتنا من أجل يعني تمديد هاذ الفترة ،ألننا في استماع إلى هاذ املعاناة
ديال النساء واألطفال املنبثقين من هاذ الزيجات ،وكذلك هذا ما
كينسيناش واحد الحقيقة مرة هو أنه  % 99من هاذ الزواج املبكركيهم
الفتيات ،ما كينسيناش بأنه هاذ الزواج املبكراللي هويمكن لنا نسميوه
تزويج القاصرات وليس زواج القاصرات ،ألنه الفتيات كيكونوا يعني
ما كيكونوش في كل الوعي ،وفي كل اإلمكانيات أنهم يختاروا ألنفسهم،
وهاذ زواج القاصرات اللي كيمر من خالل املادة  20وكذلك كيمر من
خالل املادة  16ناهيك على الزواج اللي هو غيرمشكل واللي هو خارج كل
القواعد اللي كيهم مع األسف مناطق نائية كثيرة جدا.
إذن ما عنديش الوقت باش نتطرق لكل القضايا ،ولكن بغيت
نأكد على أنه من الضروري ونحن صوتنا على هاذ القانون أننا ناخذو
كل االحتياطات من أجل أنه تكون فعال آخر مرة اللي غادي تم تمديد
هاذ اآلجال ،وذلك ما غادي يجيش بوحدو غادي يجي انطالقا من إرادة
سياسية ،وانطالقا من قناعة أنه الزواج املبكر كيكسر الحياة ديال
الفتيات ،كيكسر الحق ديال الفتيات أنه يختاروا الحياة ديالهم ،الحق
ديالهم في التعلم ،الصحة ديالهم ،وكيشكل كذلك عرقلة كبيرة بالنسبة
للتنمية في بالدنا ،حيث أنه جل األهداف اإلنمائية لأللفية مستحيل
الوصول إليها ،ونحن نستمرفي تزايد في عدد زيجات الفتيات الصغيرات،
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،انتهى الوقت ،إذن نمرإلى الجلسة الثانية.
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محضر الجلسة الثامنة والثمانين بعد املائتين

التاريخ :األربعاء  11ربيع األول 1437ه (  23دجنبر2015م).
الرئاسة–:السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
النواب.

السيدة رشيدة بنمسعود النائبة الخامسة لرئيس مجلس

التوقيت :ساعتان وتسعة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الحادية
عشرة صباحا والدقيقة الحادية والثالثين.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية:
• مشروع قانون رقم  53.15يوافق بموجبه على االتفاقية
املوقعة ببيساو في  28ماي  2015بين اململكة املغربية وجمهورية
غينيا بيساو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل.
• مشروع قانون رقم  42.15يوافق بموجبه على اتفاقية املعهد
الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن املمتلكات الثقافية
املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة،املعتمدة من قبل املؤتمر
الدبلوما�سي املنعقد بروما من  7إلى  24يونيو .1995
• مشروع قانون رقم  19.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
الثقافي والفني املوقع بالرباط في  3فبراير 2015بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة دولة الكويت.
• مشروع قانون رقم  102.14يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في مجال تدبير حاالت الطوارئ ،املوقع بالرباط في  13يونيو  2014بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
• مشروع قانون رقم  92.14يوافق بموجبه على االتفاق املوقع
بالرباط في  12ماي  2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان حول التعاون واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي.
• مشروع قانون رقم  57.14يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار
للتعاون املوقع بالرباط في  17أبريل  2014بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية بنما.
• مشروع قانون رقم  31.15يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في مجال الصحة،املوقع بمراكش في  20يناير  2015بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
• مشروع قانون رقم  40.15يوافق بموجبه على اتفاقية
التعاون اإلداري املتبادل في املسائل الجمركية ،املوقعة بالدار البيضاء
في  17مارس  2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
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• مشروع قانون رقم  30.14يوافق بموجبه على االتفاقية
املتعلقة باملساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي ،املوقعة
بستراسبورغ في  25يناير ،1988كما تم تعديلها ببروتوكول  2010والتي
وقعت عليها اململكة املغربية بباريس في  21ماي .2013
• مشروع قانون رقم  03.15يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية ،املوقع بندجامينا في  19سبتمبر  2014بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية تشاد.
•

مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة السدود.

• مشروع قانون  135.12بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛
• مشروع قانون رقم  71.15بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00
القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
•
املهنيين؛

مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين

• مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
للصحافة؛

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب رئيس
الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
إذن نمر إلى الجلسة الثانية وأرحب بالسيدتين الوزيرتين ،أتضامن
معك األخت شرفات وبشكل رسمي.
أعرض مشاريع االتفاقية العشر للمناقشة والتصويت ،أعطي
الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم االتفاقيات العشردفعة واحدة.

السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون:
شكرا السيد الرئيس،
األخوات واإلخوة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
لي عظيم الشرف أن أقدم أمام مجلسكم املوقر عشر اتفاقيات:
ثمانية هي ثنائية األطراف ،واثنان هما متعددة األطراف.
ابتداء إيال اسمحتوا ندير تلخيص لالتفاقيات العشر ،بالنسبة
لالتفاقيات الثنائية:
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اإلتفاقية األولى :هي اتفاق التعاون الثنائي والفني بين اململكة
املغربية ودولة الكويت الشقيقة ،تم التوقيع عليها في فبراير 2015وتهدف
إلى تطوير وتعزيز التعاون في مجال الثقافة والفن بين البلدين ،وأيضا
تشجيع تبادل األنشطة واملفاهيم املتعلقة بالتنوع الثقافي ،بموجب هذا
اإلتفاق يعزز الطرفان اإلتصال املباشر بين املغرب والكويت في مجال
األدب والفنون والسينما والعمارة واملتاحف واملكاتب واألرشيف وغيرها
من املجاالت الثقافية ،وأيضا بموجب هذا اإلتفاق تم تشكيل أو يتم
تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل التنفيذ واإلشراف وتقييم هذا
اإلتفاق.
االتفاقية الثانية :وهي اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل في املسائل
الجمركية بين املغرب واإلمارات العربية املتحدة ،أيضا تم التوقيع عليها
سنة  2015وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة
املخالفات الجمركية ،من خالل تبادل اإلدارتين الجمركيتين باملغرب
واإلمارات العربية املتحدة املساعدة اإلدارية وفقا للشروط املحددة
في هذه اإلتفاقية ،تحدث أيضا بمقت�ضى هذه اإلتفاقية لجنة مشتركة
مكونة من ممثلي اإلدارتين الجمركيتين ،وتشتغل على دراسة كيفية
تطبيق هذه اإلتفاقية ،وأيضا الحلول التي يمكن أن تنجم عنها.
اإلتفاقية الثالثة :وهو اتفاق تعاون في مجال الصحة ما بين اململكة
املغربية وجمهورية الكوت ديفوار ،تم أيضا التوقيع عليها خالل زيارة
رئيس الكوت ديفوار للمغرب ،وهي اتفاقية التعاون وتندرج في إطار
األهمية التي يوليها الطرفان املتعاقدان ألهمية الصحة العمومية
وجودة وفعالية تقديم الخدمات الطبية في تنمية ورفاهية الشعبين.
االتفاقية الرابعة :وهي اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين املغرب وغينيا
بيساو ،تم التوقيع عليها أيضا سنة  2015وهي تشمل تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ما بين
البلدين ،وتطبق على األشخاص املقيمين بدولة متعاقدة باملغرب أو
بغينيا بيساووذلك فيما يخص الضرائب على الدخل املفروضة لحساب
دولة متعاقدة أوفروعها السياسية أوجماعاتها املحلية بغض النظرعن
الطريقة التي تفرض بها.
اإلتفاقية الخامسة :وهي اتفاقية بشأن الخدمات الجوية ما بين
اململكة املغربية وجمهورية التشاد ،وكما تعلمون هناك خط جوي
ما بين الدار البيضاء ودجمينا ،تم التوقيع عليها في  2014وتهدف إلى
التعاون وتيسير توسيع فرص النقل الجوي ما بين البلدين ،وأيضا
تمكين مؤسسات النقل الجوي من التعاون ومنح جمهور املسافرين
والشاحنين خيارات متنوعة من الخدمات.
االتفاقية السادسة :وهي اتفاق إطار للتعاون ما بين املغرب
وجمهورية باناما تم التوقيع عليه سنة  ،2014ويهدف هذا اإلتفاق إلى
تعزيزالتعاون الثنائي ما بين املغرب وباناما في املجال اإلقتصادي والتقني
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والعلمي والثقافي ،وبموجب هذا اإلتفاق يحدث الطرفان لجنة مشتركة
تكون إطارا ملفاوضات ثنائية ،ويتم فيها انطالقا من تصور موحد تحديد
الخطوط العريضة لتعاون الثنائي ما بين املغرب وباناما.
اإلتفاقية السابعة :هي اتفاق ما بين أو اتفاق تعاون ما بين املغرب
وأذربيجان في مجال تدبير حاالت الطوارئ تم التوقيع عليه أيضا سنة
 2014وهو يشمل مجال تدبير حاالت الطوارئ ،وذلك اعتبارا للخسائر
التي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية وعن األنشطة البشرية ،وكذا سعيا
من البلدين لتطوير التعاون الثنائي في مجال تدبير حالة الطوارئ،
نقول حاالت الطوارئ بما فيها الكوارث ذات مصادر طبيعية كالزلزال
والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات ،الكوارث املرتبطة باألنشطة
البشرية كالتلوث والحوادث أو الحرائق باملنشآت املصنفة لحماية
البيئة واملنشآت املستقبلة.
االتفاقية الثامنة :هو اتفاق حول التعاون واملساعدة املتبادلة في
امليدان الجمركي ما بين املغرب وأذربيجان ،أيضا تم التوقيع عليه سنة
 2014وهو يتضمن التعاون واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي،
وكذلك اعتبارا ألهمية ضمان تقييم دقيق وتحصيل الرسوم الجمركية
والضرائب وغيرها من الواجبات املتعلقة باستيراد وتصدير البضائع
والتصنيف الصحيح للتعرفة الجمركية ،وكذا لتحديد قيمة ومنشأ
البضاعة والتطبيق املناسب للمقتضيات الخاصة باملنع والحظر،
إضافة إلى اعتراف الدولتين بضرورة تنسيق العمل ملحاربة االتجارالغير
املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ومشتقاتها.
بطبيعة الحال هذا االتفاق يهدف من خالل السلطتين الجمركيتين
في املغرب وأذربيجان على منح املساعدة املتبادلة من أجل اإلشراف على
التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ،والسهر على التقييم الصحيح
للرسوم الجمركية.
االتفاقيات املتعددة األطراف وكما قلت هما اثنتين:
األولى :هي اتفاقية املعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)
املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غيرمشروعة،
ونزوال عند طلب منظمة اليونسكو قام املعهد الدولي لتوحيد القانون
الخاص بعداد هذه االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو
املصدرة بطرق غيرمشروعة ،والتي اعتمدها املؤتمرالدبلوما�سي آنذاك
في روما ،وتهدف هذه االتفاقية التي تكمل في مجال القانون الخاص
اتفاقية اليونسكو حول اإلجراءات الواجب اتخاذها لحظرومنع استيراد
وتصدير نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطريقة أو بطرق غير مشروعة،
وتحدد أيضا االتفاقية مجموعة من القواعد القانونية املوحدة لتسهيل
إرجاع أو رد املمتلكات الثقافية املسروقة ،كما تنص على التركيز على
املعاملة املوحدة في استرجاع أو إعادة هذه القطع ،أيضا تنص على
معالجة املطالبات برد هذه القطع ،تحديد آجال زمنية للمطالبة برد
أو إعادة هذه القطع الثقافية ،وأيضا تغطية جميع القطع الثقافية
املسروقة أو املصدرة.
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بالنسبة التفاق أو االتفاقية املتعددة األطراف الثانية واألخيرة ،هي
االتفاقية املتعلقة باملساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي بين
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  l’OCDEواملجلس األوروبي.
لقد أطلقت مجموعة  20في سنة  2009مبادرة لضم الدول النامية
إلى مكافحة التهرب الضريبي ،وتمكينها من االستفادة من االمتيازات التي
تتيحها فرص التعاون الدولي في امليدان الضريبي.
وفي هذا اإلطار عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
أو املعروفة ب  l’OCDEواملجلس األوروبي على إثر ذلك ،على وضع
بروتوكول لتعديل االتفاقية لكي تتما�شى مع املعايير الدولية املتعلقة
بتبادل املعلومات وفتح باب االنضمام لجميع للدول ،وتهدف هذه
االتفاقية إلى تعزيز التعاون الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات
وإجراءات التفتيش متزامنة ومتعددة املستويات ،تسهيل التعاون
الدولي من أجل تحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية ،مع احترام
للحقوق األساسية لدافعي الضرائب ،توفير كل األشكال املمكنة
للتعاون اإلداري بين الدول في تحديد وتحصيل الضرائب ومحاربة
التهرب واالحتيال الضريبي ،وأخيرا توفير ضمانات متينة لحماية وسرية
املعلومات املحصل عليها من طرف الدول املتعاقدة ،إذن تلكم هي
ملخص جد موجزلالتفاقيات العشر ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الوزيرة ،وزع التقرير؟ إذن نمرلعملية التصويت:
التصويت على مشروع قانون رقم  ،03.15املادة الفريدة املكونة
ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  03.15يوافق
بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بين دجمينا في 19
شتنبر 2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تشاد.
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،30.14أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  30.14يوافق
بموجبه على االتفاقية املتعلقة باملساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان
الضريبي املوقعة بستراسبورغ في  25يناير  ،1988كما تم تعديلها
ببروتوكول  2010والتي وقعت عليها اململكة املغربية بباريس في  21ماي
.2013
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،19.15أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  19.15يوافق
بموجبه على اتفاق التعاون الثقافي والفني املوقع بالرباط في  3فبراير
 2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة الكويت.
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نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،57.14أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  57.14يوافق
بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون املوقع بالرباط في  17أبريل ،2014
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية باناما.
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،40.15أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع .
صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم  40.15يوافق
بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل في املسائل الجمركية
املوقعة بالدارالبيضاء في  17مارس  ،2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،31.15أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  31.15يوافق
بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصحة املوقع بمراكش في  20يناير
 2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،92.14أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  92.14يوافق
بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في  12ماي  ،2014بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون واملساعدة
املتبادلة في امليدان الجمركي.
نمر للتصويت على مشروع قانون رقم  ،102.14أعرض املادة
الفريدة املكونة للمشروع للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  102.14يوافق
بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حاالت الطوارئ املوقع
بالرباط في  13يونيو  ،2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية أذربيجان.
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،42.15أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  42.15يوافق
بموجبه على اتفاقية املعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)
بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة
املعتمدة من قبل املؤتمر الدبلوما�سي املنعقد بروما من  7إلى  24يونيو
.1995
نمرللتصويت على مشروع قانون رقم  ،53.15أعرض املادة الفريدة
املكونة ملشروع القانون للتصويت :اإلجماع.
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صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  53.15يوافق
بموجبه على االتفاقية املوقعة ببيساو في  28ماي  2015بين اململكة
املغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة ونمر إلى مشروع القانون
املوالي ،ويتعلق بمشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة السدود،
أعطي الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع القانون.

السيدة شرفات أفيالل ،الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نهج املغرب منذ مطلع االستقالل سياسة مائية حكيمة تميزت
باالستباقية ،حيث انخرط مبكرا في مسار تعبئة املوارد املائية وتخزينها
عبر املنشآت املائية الكبرى ،وذلك بهدف تأمين حاجيات البالد من املاء
خصوصا في فترات الجفاف العسيرة ،مما مكن بالدنا من تجاوز فترات
صعبة ،وقد شهدت وتيرة بناء السدود التي أعطى انطالقتها املغفور له
الحسن الثاني ارتفاعا ملحوظا في السنوات األخيرة ،إذ يتوفراملغرب على
 140سد كبيربطاقة تخزينية تقدرب  18مليارمترمكعب ،وعلى أكثرمن
 200سد صغير ،باإلضافة إلى  14مشروع سد كبيرفي طور اإلنجاز.
ومن املنتظر وفي إطار تفعيل مضامين املخطط الوطني للماء أن
يصل عدد السدود الكبرى إلى  170سد كبير بطاقة تخزينية إجمالية
تقريبا  25مليار متر مكعب ،وهذا العدد مرشح لالرتفاع بالنظر ملا
سيتيحه فتح املجال أمام الرأسمال الخاص في إطار نظام امتياز أو في
إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من فرص مهمة إلنجاز
السدود ،خصوصا تلك املوجهة إلنتاج الطاقة الكهرمائية.
وإذا كان إنجاز السدود يتم دائما طبقا للقواعد التقنية الصارمة
واملعايير الدولية املعمول بها ،وبين االعتماد على الخبرات والكفاءات
الوطنية العالية ،سواء في مراحل الدراسات أو عند اإلنجاز أو خالل
االستغالل ،ال�شيء الذي مكن من تأمين هذه السدود ضد مختلف
املخاطر ،فإن جملة من التحديات قد فرضت ضرورة االرتقاء بهذه
املمارسات إلى إطار تشريعي ذي الطابع اإللزامي ،فارتفاع وتنامي رصيد
بالدنا من السدود وتقادم بعضها ،باإلضافة إلى االنفتاح على الرأسمال
الخاص إلنجاز وصيانة هذه املنشآت ،كلها عوامل حتمت التعجيل
بإخراج هذا القانون إلى الوجود ،ذرء لكل املخاطرالتي يمكن أن تحدق
بسالمة األشخاص واملمتلكات.
وقد تمت بلورة هذا املشروع وفق مقاربة تشاركية عبر استطالع
رأي القطاعات الحكومية املعنية ،ومكاتب الدراسات العاملة في ميدان
دراسة وإنجاز السدود ،وكذا عبر االستقراء واالستفادة من تجارب
دولية مهمة في هذا امليدان.
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السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يتناول مشروع القانون رقم  30.15مسألة سالمة السدود من
خالل محاور أساسية موزعة على نحو يشمل كل مراحل الحياة املنشأة
املائية ،بدءا من تصنيفها ودراسة التصميم املتعلقة بها ،وأشغال
إنجازها ،وإدخال تغييرات على هيكلها ،ثم كل املراحل املتعلقة بصيانتها
واستغاللها ،وانتهاء بهدمها ،مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل األطراف
املتدخلة ،بما في ذلك مالك السد أو مستغله ،هكذا وبالنظر ألهمية
ومستوى الخطر التي تشكله السدود بالنسبة لألشخاص واملمتلكات،
فقد نص مشروع القانون على إلزامية تصنيفها حسب ضوابط تحدد
بنص تنظيمي ،وهو ما سيسمح بإخضاعها ملعايير وضوابط محددة
ودقيقة تتعلق بمراقبة السالمة.
كما أولى املشروع أهمية بالغة للجانب املتعلق ببناء السدود وإدخال
تعديالت عليها أو هدمها ،حيث ربط إنجاز هذه العمليات بضرورة
الحصول على التراخيص القانونية التي ال تسلم إال بعد استيفاء
مجموعة من الشروط املرتبطة بدراسة التصميم ومؤهالت األشخاص
والهيئات املكلفة بأشغال البناء ،وبأعمال التتبع واملراقبة والصيانة
بالنسبة للسدود التي ال يكون فيها صاحب املشروع هو اإلدارة.
وفي هذا السياق واعتبارا لكون الحموالت والزالزل تشكل أكبر خطر
يهدد سالمة السد ،فقد ألزم مشروع القانون مستغل السد بإعداد
مخطط لتدبير مياه الحقينة بشكل يؤمن سالمة هذه املنشأة ،وبإعداد
مخطط لتدابير استعجالية بتنسيق مع السلطة الحكومية املكلفة
بالوقاية املدنية ،هذا ولم يغفل املشروع التنصيص على عقوبات
ردعية في حق كل من يخالف أحكام هذا القانون أو ال يتقيد بها.
تلكم بصفة مجملة هي أسباب ودواعي إخراج هذا القانون املعروض
على أنظاركم ،واألهداف املتوخاة من املصادقة عليه ،شكرا جميعا،
شكرا على انتباهكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الوزيرة ،وزع التقرير ،عندنا مداخلتين مداخلة
لفريق األصالة واملعاصرة السيد النائب محمد بوغالم.

النائب السيد محمد بوغالم:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
السيدات والسادة البرملانيين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة لإلدالء برأينا
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ووجهة نظرنا بخصوص مشروع القانون رقم  30.15املتعلق بسالمة
السدود ،بالنظر إلى األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا املشروع
الذي جاء متأخرا ليس فقط بالنسبة لهذه للحكومة ،وإنما بالنسبة
لجميع الحكومات املتعاقبة منذ االستقالل.
فباعتبار املغرب بلدا رائدا في مجال السدود بفضل بعد النظر
والحكمة الثاقبة لجاللة املغفور له الحسن الثاني الذي جعل من
سياسة السدود أولوية كبرى واستراتيجية وطنية ،مكنت بلدنا إلى حد
بعيد من مواجهة مشكل عدم انتظام التساقطات ،وكذا التحديات
الناجمة عن الجفاف املتكرر ،والنقص املسجل على مستوى املياه
الجوفية واملناخ شبه الجاف ،لكن مكنت أيضا من املساهمة في
حماية املدن والتجمعات السكنية وكذا املناطق الفالحية من السيول
والفيضانات.
فقد ساهمت هذه االستراتيجية من تعبئة مليارات األمتار املكعبة
بمختلف جهات اململكة ،مما مكن البالد من التوفر على موارد مائية
مهمة من شأنها اإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
خاصة عبر تمكين بالدنا من أهدافها املسطرة ،السيما بخصوص
سقي مليون هكتار الذي ساعد في تكوين قاعدة صلبة إلطالق مشاريع
ضخمة من القطاع الفالحي من قبيل مخطط املغرب األخضر ،وكذلك
تمكين بالدنا من تسجيل تقدم كبير في مجال برامجها املتعلقة بتعميم
حق الولوج إلى املياه الصالحة للشرب بعموم التراب الوطني ولجميع
املواطنين ،حيث وصلت التغطية إلى ما يقارب  80%من الساكنة ،وكذا
االستجابة ملتطلبات القطاعات اإلنتاجية األخرى خاصة الصناعية
منها.
وهذه النتائج وإن كانت تحتاج إلى املزيد من التطوير والجهد ،فإنها
تعتبرمشرفة لبلدنا في منطقة كانت ستبقى تعاني من تداعيات التغيرات
املناخية وندرة املياه والتي ال محالة ستزداد حدتها في القادم من السنوات
والعقود ،لذلك البد من وضع خطة واضحة تربط تنمية البالد بوفرة
املياه وتساهم في بروز أقطاب جهوية اقتصادية حقيقية ،تمكن املغرب
من تلبية االحتياجات املتزايدة للمواطنين واقتصاده من هذا املورد
الحيوي ،واملساهمة بشكل فعال وحاسم في ضمان تزود العديد من
القطاعات بهذه الهامة والحيوية ،السيما في مجال الري واملاء الصالح
للشرب واإلنتاج الطاقي ،وكذا بالنسبة لضمان تنافسية بالدنا في جذب
االستثمارات الخارجية في مجاالت يعتبرعنصراملاء شرطا أساسيا فيها.
أما بخصوص هذا املشروع فهو ذو أهمية كبيرة من حيث كونه
سيسمح بسد فراغ تشريعي في مجال سالمة السدود واملنشأة املائية،
حيث أنه لم تتم مواكبة عملية إنشاء وبناء السدود بإرساء ترسانة
تشريعية وتنظيمية تغطي الجانب املتعلق بحماية السالمة العامة التي
قد يهددها مثل وجود هذه املنشآت ذات القدرات التدميرية الهائلة في
حالة وقوع أي حادث ال قدر هللا ،خاصة بالنسبة للسدود الكبرى ذات
الحقينة الضخمة التي قد تبلغ مئات املاليين من األمتاراملكعبة من املاء.
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لذلك ،نعتقد أن املصادقة على هذا املشروع قانون الرامي إلى تحديد
القواعد املتعلقة بسالمة السدود لتأمين حماية األشخاص واملمتلكات
من املخاطر ،املرتبطة بوجود هذه املنشآت هو خطوة ضرورية كان البد
منها ،كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل لسن ممارسات جيدة وقواعد
ومعايير مالئمة في هذا املجال ،وتسمح بتوضيح وضبط دور مختلف
املتدخلين والهيئات املشرفة على سالمة السدود.
ولتجويد هذا املشروع إن على املستوى الصياغة أو على مستوى
مضمون مقتضياته ،ارتأينا في فريق األصالة واملعاصرة تقديم عدد
من التعديالت بلغت  19تعديال في مجموعها هم بعضها إعادة هندسة
النص ،وكذا إضافة بعض املقتضيات املتعلقة بتجويد وتحسين
صياغته ،كما حرص الفريق على وضع التعديالت ذات أهمية جوهرية
تتعلق خاصة بضبط وإعادة صياغة بعض التعاريف ،والتنصيص
على ضرورة مراعاة الجانب البيئي الذي تم إغفاله ،وكذلك التنصيص
على ضرورة إعداد دراسات لتقييم حجم املخاطر املحتملة على
السالمة العامة ،والتنصيص كذلك على الشروط واملواصفات الالزمة
توفرها في األشخاص املوكولة إليهم مراقبة سالمة السدود ،كما اقترح
الفريق إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في املشروع ،وكذا
املقتضيات املتعلقة بدخوله حيز التطبيق ،وهنا البد أن أشير إلى أن
هذه التعديالت في مجملها القت تجاوبا وتفاعال إيجابيين من طرف
الحكومة...

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق التقدم
الديمقراطي.

النائب السيد رشيد روكبان رئيس الفريق الديمقراطي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة النواب األفاضل،
يشرفنا في فريق التقدم الديمقراطي أن أتدخل في هذه الجلسة
التشريعية العامة واملخصصة للمناقشة واملصادقة على مشروع
القانون املتعلق بسالمة السدود.
بداية يسعدنا أن نثمن كل املجهودات املبذولة من أجل النهوض
بقطاع املاء وتطويره بما يخدم إيجابيا تطلعات بلدنا وانتظارات شعبنا،
مؤكدين في السياق ذاته على أن هذه املجهودات تعتبراستمرارا النخراط
بالدنا املبكر في سياسة ناجعة تميزت باالستباقية ،بغية توفير املوارد
املائية وتخزينها عبر املنشآت املائية الكبرى ،من أجل تأمين االحتياجات
امللحة لبالدنا من املاء والتي مكنتها من التغلب على فترات الجفاف
الصعبة ،هنا البد من استحضارالسياسة الحكيمة للمغفور له الحسن
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الثاني باعتزاز كبير ،والذي أعطى انطالقة بناء السدود ،والتي عرفت
بفضل هذه السياسة وتيرة إيجابية من خالل استمرار تزايد عددها
بوتيرة مهمة ،وهو الواقع الذي يعرفه على نحو إيجابي عهد جاللة امللك
محمد السادس ،إذ تتوفربالدنا كما تفضلت السيدة الوزيرة حاليا على
 140سد كبير ،بطاقة تخزينية تناهز  18مليار متر مكعب ،وعلى أكثر
من  200سد صغير ،باإلضافة إلى  14مشروع تهم سدودا كبيرة في طور
اإلنجازوبطاقة تخزينية تقدربنحو 3,5مليارمترمكعب ،مما يعتبرمكسبا
مهما ستنعكس آثاره إيجابيا على قطاعات حيوية متعددة ،وخاصة في
املجال الفالحي والطاقة الكهرومائية ،وإذ نتوقع معكم السيدة الوزيرة
املزيد من بناء السدود في إطار تفعيل املخطط الوطني للماء ،ومن شأن
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعطي دفعة قوية للمزيد من
بناء السدود وخاصة تلك املوجهة إلنتاج الطاقة الكهرومائية.
وهي مناسبة نثمن من خاللها حرصكم على االعتماد على الخبرات
املؤهلة في بالدنا ،وكذا تطبيق القواعد التقنية الصارمة ،واملعايير
الدولية املعمول بها دوليا في مجال الدراسات ،سواء فيما يتعلق باإلنجاز
أو االستغالل ،األمرالذي نعتبره ضمانة أساسية.
كما نثمن في السياق ذاته ،حرصكم على بلورة هذا املشروع وفق
مقاربة تشاركية من خالل إشراك كل القطاعات الحكومية املعنية
ومكاتب الدراسات العاملة في مجال وفي ميدان دراسة وإنجاز السدود،
عالوة على االستفادة من التجارب الدولية املتقدمة في هذا املجال.
من جهة أخرى نؤكد لكم السيدة الوزيرة ،حرصنا على تجويد
مضامين هذا املشروع العام ،وتثمينه من خالل التعديالت واملالحظات
الهامة التي تم تقديمها في سبيل درء كل املخاطر التي يمكن أن تحدق
بسالمة األشخاص واملمتلكات ،خاصة وأن مشروع القانون هذا يؤكد
على إلزامية تصنيف السدود حسب ضوابط أو حسب ضوابط تحدد
بنص تنظيمي ،مما سيسمح بإخضاعها ملعاييروضوابط محددة ودقيقة
تتعلق بالسالمة واملراقبة وذلك حسب كل صنف معين.
كما تجدر اإلشارة إلى أهمية دواعي إعداد هذا املشروع القانون
واألهداف املتوخاة منه ،خاصة وأنه ينص على مسألة حيوية تتعلق
بسالمة السدود ،ضمن محاور أساسية موزعة على كل مراحل حياة
املنشأة ،مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل األطراف املتدخلة في
تدبيرها ،وربط إنجازأعمال التتبع واملراقبة والصيانة بضرورة الحصول
على التراخيص القانونية التي ال تسلم إال بعد استيفاء مجموعة من
الشروط.
وال يفوت فريق التقدم الديمقراطي التأكيد أيضا على أهمية إلزام
املشروع ،األهمية التي أوالها هذا املشروع للتصدي لألخطار التي تهدد
سالمة السدود ،بإعداد مخطط لتدبيرمياه الحقينة مما سيؤمن سالمة
هذه املنشأة وبإعداد مخطط للتدابيراالستعجالية بتنسيق مع السلطة
الحكومية املكلفة بالوقاية املدنية ،مما يقت�ضي في نظرنا تفعيل الحكامة
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واملسؤولية ودعم إمكانية األطراف املتدخلة في هذا الصدد ،السيما منها
الوقاية املدنية التي سيحملها هذا النص مسؤوليات جديدة.
أخيرا ال يسعنا في فريق التقدم الديمقراطي إال أن نثمن عاليا
وإيجابيا جهودكم الحديثة ،ونعتز بكم السيدة الوزيرة املحترمة ،ونعتز
بما تقومون به من مجهودات ،ومن خاللكم ما تقوم به الحكومة من
أجل ضمان األمن املائي لبالدنا ،ونؤكد لكم بأننا سنصوت لفائدة
مشروع القانون املعروض علينا ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى
وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس،
إذن نمر إلى عملية التصويت ،كنظن وقيال كان إجماع في اللجنة
أعتقد ،ياك.
أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  3للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  5للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  6للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع؛
أعرض املادة  ،8أعرض املادة  ،9أعرض املادة  10للتصويت كما
صادقت عليهم اللجنة :إجماع.
أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع.
أعرض املادة  ،12املادة  ،13املادة  ،14املادة  ،15املادة  ،16املادة
 ،17املادة  18املادة  ،19املادة  ،20املادة  ،21املادة  ،22املادة 23
للتصويت :إجماع.
أعرض املادة  24للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع.
أعرض املادة  25للتصويت :إجماع.
أعرض املادة  26للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع.
أعرض املادة  ،27املادة  ،28املادة  29للتصويت كما صادقت عليها
اللجنة :إجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :إجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة
السدود ،شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة ديالك معنا.
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نمرإلى مشروعي قانون:
مشروع القانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
للصحافة؛
مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األسا�سي للصحافيين
املهنيين.
أعطي الكلمة للسيد الوزيرلتقديم املشروعين دفعة واحدة.

السيد إدريس األزمي اإلدري�سي ،الوزير املنتدب لدى وزير
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،نيابة عن السيد مصطفى
الخلفي ،وزير االتصال:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العاملين والصالة
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني نيابة عن أخي وزميلي السيد الوزير مصطفى الخلفي
أن أتقدم أمامكم بمشروع قانون رقم  90.13الذي يق�ضي بإحداث
املجلس الوطني للصحافة ،وكما تعلمون يشكل موضوع التنظيم
الذاتي للصحافة أحد األسئلة املهمة املفكرفيها منذ مدة داخل الجسم
الصحافي املغربي ،وقد كان إحداث املجلس الوطني للصحافة إحدى
أهم توصيات الحوار الوطني حول اإلعالم واملجتمع ،كما شكل هذا
املجلس أحد األجوبة املتضمنة في عدد من املذكرات التي كانت تصدرها
الهيئات املهنية واملنظمات الحقوقية واملعنية بحرية الصحافة ،سواء
الوطنية منها أو الدولية ،كما يجسد وجود مجلس خاص بالصحفيين
املهنيين يعنى بالتنظيم الذاتي للمهنة ،ويرتقي بأخالقيات املهنة في إطار
التوازن الخالق بين مفهومي املسؤولية والواجب الصحفي إحدى أهم
اإلنتظارات التي كان املهنيون الصحفيون يسعون إلى تحقيقها ،ويعهد
بمقت�ضى هذا القانون إلى املجلس الوطني للصحافة بتولي املهام التالية:
-

وضع ميثاق ألخالقيات املهنة؛

 وضع األنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافةفي احترام تام لقواعدها وأخالقياتها والسهر على ضمان احترام املهنيين
لها؛
-

منح بطاقة الصحافة املهنية؛

 ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين املهنيين أو بيناملهنيين واألغيار؛
 ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين املهنيين والنظرفي القضايا التأديبية التي تهم املؤسسات الصحفية والصحفيين
املهنيين الذين أخلوا بواجباتهم املهنية وميثاق أخالقيات املهنة والنظام
الداخلي للمجلس.
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تلكم السيد الرئيس ،الغاية من مشروع قانون رقم  90.13القا�ضي
بإحداث املجلس الوطني للصحافة.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون رقم  89.13القا�ضي بالنظام األسا�سي
للصحفيين املهنيين ،فيهدف تعديل القانون املتعلق بالنظام األسا�سي
للصحفيين املهنيين ،بالخصوص إلى الحفاظ على املكتسبات من جهة،
واالستجابة من جهة أخرى النتظارات املهنيين وفعاليات املجتمع املدني
في الحصول على إطار قانوني يؤطر بشكل إيجابي مهنة الصحافة ،ومن
تم تحديث تقنين مفهوم الصحفي املنهي وضوابط الولوج إلى املهن
الصحفية وتعزيز ثقافة املسؤولية وتطوير منظومة أخالقيات املهنة،
عبر وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لنظام أخالقيات املهنة كما
هو متعارف عليه دوليا.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى توفير أق�صى الضمانات للصحفيين
املهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها ،ويتمكنوا بأنجع الوسائل
من أداء مهمتهم داخل فضاء تضمن فيه كرامتهم وتصان حقوقهم.
ويأتي مشروع هذا القانون في إطار  31مادة تناولت مقتضيات
خاصة بعمل الصحفي املنهي ،مقتضيات تهم بطاقة الصحافة املهنية،
مقتضيات تنظم عالقات الشغل باملؤسسة الصحفية ،مقتضيات
خاصة بالصحفي املنهي املعتمد.
تلكم السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب املحترمين،
مقتضيات مشروع قانون رقم  89.13املتعلق بالنظام األسا�سي
للصحفيين املهنيين ،شكرا لكم.

السيدة رشيدة بنمسعود ،رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل إلى تدخالت الفرق النيابية ،الكلمة
لفريق العدالة والتنمية للسيد النائب املحترم ،السيد النائب أحمد
بوخبزة ،فليتفضل مشكورا.

النائب السيد أحمد بوخبزة:
بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدة الرئيسة،
السيد الوزير،
إخواني النواب أخواتي النائبات،
سعيد جدا باسم فريق العدالة والتنمية أن أقدم مداخلة حول
مشروعي قانونين  89.13و 90.13اللي كيتعلقو باملجلس الوطني
للصحافة والنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين.
في البداية أحب أن أهنئ السيد وزيرالصحافة ال�سي الخلفي ،ولكن
ما�شي موجود ،السيد األزمي يبلغ له التهنئة ديال نجاح منتدى إفريقيا
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لإلعالم اللي تنظم بمراكش واللي خطوة هامة تتعزز االنفتاح ديال
البالد ديالنا على القارة اإلفريقية.
بطبيعة الحال هاذ القانونين كيجيووفاء من الحكومة عامة والوزارة
خاصة في تنزيل املخطط ديالها التشريعي ،وتنزيل توصيات الحوارالوطني
وديال املناظرة حول اإلعالم ،بالنسبة لنا هذه كنعتبروها واحد اللحظة
تاريخية ديال هاذ الورش الكبير ،وأحد اإلصالحات الكبرى في قطاع
اإلعالم واالتصال ،باعتباره (سلطة رابعة) إلكمال املنظومة القانونية،
وجزء من مسار مشروع إصالحي كبير وقوي تطلع به حكومتنا منبثق
عن رؤية شاملة لإلصالح االستراتيجي في قطاع االتصال اللي وضعته
الوزارة ما بين  2012و ،2016هاد اإلصالح اللي كيضمنو هاد القانونين
يحقق لبلدنا ربح التوفر على مدونة عصرية وفق مقتضيات دستور
 ،2011تستجيب النتظارات املهنيين والحقوقيين وتواكب التحوالت
وااللتزامات ،التحوالت التكنولوجية وااللتزامات ديالنا الدولية ،كما
أنهما يأتيا في ظل حكومة تحسنت في عهدها مؤشرات حرية الصحافة،
فلم يسجل ال حجز وال مصادرة للصحافة وال ملواقع صحفية إخبارية،
ويأتي كذلك في ظل إشادة خبراء عندهم خبرة رصينة في هذا املجال بأن
هذين النصين يعتبران متقدمين بشكل كبير مقارنة مع نص قبل 14
سنة من اآلن.
وهذه مناسبة باش ننهئ السيد الوزير الصحفي املحترم والحكومة
كذلك على هاد اإلنجاز القانوني التاريخي الكبير ،العتماده املقاربة
التشاركية العلمية الواسعة ،كانت هناك لجنة علمية ،استقبال
مذكرات ،تجارب مقارنة ،أخذ أغلبية املالحظات ديال هاد الجهات
وديال الشركاء ،التفاعل الجيد خالل أعمال لجنتنا لجنة التعليم
والثقافة واالتصال ،سواء مع تعديالت املعارضة أو األغلبية في
اجتماعاتنا املاراطونية الطويلة ،وباملناسبة نشيد بالدور ديال نواب
فرق األغلبية كذلك اللي غلبت الصالح املنهي وصالح القطاع ،وراعت
العمل املضني والشاق ديال الوزيروديال الوزارة دفعا في اتجاه اإلجماع،
فبعض اللحظات كان نقاش ساخن لدرجة توقف أشغاف اللجنة
لبضع لحظات حتى نستطيع أن نسيرإلى األمام.
بخصوص املجلس الوطني للصحافة ،فكنسجلو أنه تضمن
مجموعة ديال املكاسب ،على رأسها إرساء النظام الذاتي للجسم
الصحفي اللي كينزل الفصل  28من الدستور ،تطويرالحكامة الذاتية في
اتجاه االستقاللية واألسس الديمقراطية ،ضمان حق املواطن في إعالم
متعدد وحر وصادق ،صيانة مبادئ وشرف املهنة وأخالقياتها ،وتنظيم
الولوج للمهنة ،وضمان تمثيليات النساء الصحفيات والناشرات،
وضمان حقوق الصحفيين في اإلعالم والتعليق والنشر ،واالرتقاء
بتطويرتجربة الصحافة اللي غيصبح املجلس مسؤول ،املجلس الوطني
للصحافة مسؤول على التتبع ديال احترام حرية الصحافة ،وهذا
واحد املكسب جوهري ومهم ،ثم دور الوساطة والتحكيم والتأديب
واختصاصات أخرى ال تقل أهمية ،وهي اختصاص إبداء الرأي للجهات
ذات الصلة ،وإعداد الدراسات والتكوين والتقاريراملوضوعاتية.
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بخصوص مشروع القانون النظام األسا�سي للصحفيين هو اآلخر
 89.13تضمن مجموعة من املكاسب واإليجابيات من بينها تعزيزالحماية
القانونية للصحفي املنهي ،تقنين ولوج املهنة ،بحيث يشترط املستوى
الجامعي أو شهادة مؤهلة ،توسيع قاعدة تعريف الصحفي املنهي ،وتم
اإلجماع في اللجنة على حذف عبارة في حكم الصحفي لصالح توسيع
فئات أخرى تقوم بالعمل الصحفي بشكل من األشكال ،ثم ربط بأحكام
مدونة الشغل في اتجاه الحماية االجتماعية لحقوق الصحفيين ،وتنظيم
عمل كذلك الصحفي املنهي املعتمد اللي كيمثل املنابر الدولية ،وهذا
مهم كذلك تعزيز ثقافة املسؤولية وتطوير منظومة أخالقيات املهنة
واختصاص القضاء في سحب البطاقة في حالة اإلدانة ،واالستجابة
النتظارات املجتمع املدني الذي أصبح ممثال كذلك في عضوية املجلس.

السيد الوزير املحترم،
إخواني النواب أخواتي النائبات،
السيدة الرئيسة،
هذا القانون أو هاذين القانونين وهذين النصين هما مناسبة لكي
نعبر للحكومة عن تخوفات عن تحديات ،يعني من بينها أو على رأسها
يعني ظهور منابر بتمويالت ضخمة ،عشرات إلى ماليين إلى مئات ماليين
الدراهم ،والتخوف من سؤال بإعادة التحكم من جديد عبرهذه القناة
أو عبر هذه اآللية ،كذلك التخوف من استمرار صحافة الشائعات،
صحافة االرتزاق واألكاذيب املطرزة ذات املصادر املجهولة ،والتي في
بعض الحاالت يمكن نقولو أنها كتهدد األمن ديال بالدنا ،ثم عندنا
كذلك تخوف آخر اللي خصنا نحرصو في القوانين ذات الصلة أننا
نضمنوه ،وهو تهميش اللغة الدستورية العربية لفائدة اللغة الفرنسية
في هذا القطاع.
السيد الوزير املحترم ،يعني نراهن وننتظر مخرجات وآثار جيدة
لهذين القانونين ،بطبيعة الحال ما�شي للحكومة بوحدها ،بل حتى
املعنيين اللي هما الصحفيين املهنيين واملؤسسات الصحفية ومؤسسات
قطاع اإلعالم واالتصال بصفة عامة ،من هذه املخرجات السيد الوزير
اللي كنتظروها ،أن تكسب الصحفي املنهي مهارة املمارسة السليمة،
تحدي جودة املحتوى ألن أحيانا الضحالة ديال املحتوى يعني تكون
لألسف الشديد باعثة على الغثيان ،التأهيل االقتصادي والتكنولوجي،
التحدي ديال احترام أخالقيات املهنة اللي هي لألسف تضرب في
الصميم عند كثير من هؤالء اللي كنتكلمو عليهم ،ثم اإلرادة السياسية
القوية اللي تجسدت في هاذ القانونين واللي خاصها تجسد كذلك على
مستوى التطبيق الجيد في إطار تعزيز حرية التعبير ،واللي من طبيعة
الحال هاذين القانونين كيشيروا إلى نصوص تنظيمية اللي خاصها
تشوف النور في وقت قريب ،ثم كذلك انتظار أننا ننتاقلو إلى صحافة
البحث والتحقيق الصحفي وتطويرالصحافة ذات البعد الرقمي ،شكرا
لكم والسالم عليكم.
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السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ال�سي عبد هللا البقالي بطبيعة الحال.

السيد النائب عبد هللا البقالي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
الزمالء النائبات والنواب،
يشرفني باسم الفريق االستقاللي أن أتناول الكلمة في لحظة نعتبرها
فارقة ومهمة جدا ،تتعلق بالتشريع في مجال يجب أن نعترف بأنه يحظى
ويتميز بخصوصية أو بحساسية ،لحظة فارقة ألنها ستشهد ألول مرة
ميالد مؤسسة جديدة تتعاطى للحريات العامة وتخص املشهد اإلعالمي
بالخصوص ،لحظة فارقة ألنها ستتحقق إضافة في عهد هذه الحكومة
تنضاف إلى التراكم املهم الذي حققته البالد طوال سنين خلت ،القانون
األسا�سي للصحفيين املهنيين واملجلس الوطني للصحافة ،في تقديرنا
هناك مراجع كثيرة لهذين التشريعين ،وهي مراجع تفسر أو تساعد على
تفسيرأهمية اللحظة وأهمية إخراج هذه املؤسسات إلى حيزالوجود.
أوال هناك مراجع دستورية جديدة بعد دستور  2011أتيحت
صالحيات مهمة ،وتم بصفة علمية إن صح التعبير تنقية املشهد
السيا�سي من بعض الشوائب التي كانت يجب أن نعترف بهذا األمر ،كانت
تعرقل مجال اإلبداع التشريعي في البالد ،سواء من هيئة التشريعية أو
من سلطة تنفيذية.
أيضا هناك مراجع أخرى مهمة تتمثل في إرادة املجتمع ،تنظيم املهنة
مهنة الصحافة ،وتنظيم املشهد اإلعالمي الوطني أصبح من املطالب
امللحة املعبر عنها من طرف مختلف الفئات االجتماعية ،وليس فقط
الطبقة السياسية ،ولكن أيضا الفعاليات االقتصادية واالجتماعية.
أيضا املراجع األساسية هي إرادة املهنيين ،إرادة املهنيين من صحفيين
وناشرين وعاملين في مجال الطباعة والنشرفي هذه البالد ،ومجال البث
التلفزي والوكالة ومختلف تفرعات املشهد اإلعالمي ،لديهم إرادة ملحة
للم�ضي قدما ولتوفيرسبل تطويراملشهد اإلعالمي الوطني.
اسمحوا لي أن أشيرإلى أن التشريع في مجال الحريات يتميزأويختلف
عن التشريع في باقي املجاالت ،حينما نشرع للطب نعم نحن نحقق إضافة
مهمة ،ولكن حينما نشرع ملمارسة الحرية يجب أن نعترف بأننا بصدد
ممارسة سياسية ستمكن البالد من نفس جديد ومن أنفاس جديدة
ستساعدها على التطور ،أيضا التشريع في مجال الحريات العامة هو
محرار لقياس مستوى تطور املجتمع ،مستوى تطور املشروع السيا�سي
في هاد املجتمع ،فبقدر ما يكون التشريع في املجال السيا�سي متطورا،
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بقدر ما يؤشر ذلك على أن املشهد السيا�سي أو املشروع السيا�سي بخير
أو هو في طريق هاذ الخير ،لذلك نقول اليوم بأنه حينما تقرر الحكومة
مشكورة فتح ورش التشريع في مجال الحريات ،وخصوصا في مجال
حرية الصحافة والنشر ،فإنها تؤشر أو تعطي إشارات قوية على قوة
ومثانة املشروع السيا�سي في بالدنا ،نحن ال نخاف من أن نشرع في
مجاالت وفي قطاعات وفي قضايا لها خصوصية ولها أهمية ،وحينما
تتفاعل الطبقة السياسية مع إرادة الحكومة في هذا املجال ،يجب أن
(نتغنى) بهذا اإلنجاز الكبير جدا الذي يساهم على فهم هاذ االستثنائية
في النموذج املغربي.
وإحقاقا للحق يجب أن نعترف بأن هذه اللحظة هي ليست وليدة
اليوم ،هذه اللحظة هي وليدة تراكم تحقق في هذا املجال طيلة سنين
خلت ،أوال كانت الشرارة األولى وبدأ الحديث ألول مرة عن التنظيم
الذاتي للمهنيين في عهد حكومة فقيدنا ،في عهد فقيدنا الكبير األستاذ
محمد العربي املساري حينما كان رحمه هللا وزيرا لالتصال ووقع
االشتغال على هذا املستوى ،ولكن إحقاقا للحق نقول أن هذا املوضوع
موضوع التنظيم الذاتي للمهنيين ،تطوير املشهد اإلعالمي بصفة عامة
عرف قفزة نوعية مهمة جدا في عهد صديقنا األستاذ محمد نبيل بنعبد
هللا حينما كان وزيرا لالتصال ،ومرجعنا األسا�سي هو ما تحقق وما راج
في مناظرة الصخيرات الشهيرة التي جاءتنا بالعديد من املكاسب ،عقد
البرنامج ،االتفاقية الجماعية ،الدعم العمومي للصحافة املكتوبة.
إذن هذه اللحظة السياسية اللحظة التشريعية ليست وليدة
اليوم ومن القصور الفكري أن نحصر هذا التراكم الهائل الذي حصل
في لحظة انفعالية ،يجب أن نقول إحقاقا للحق أيضا ،وما هلل هلل وما
لقيصرلقيصر ،أن هذا العمل في عهد هذه الحكومة خضع إلى منهاجية
تشاركية ،بدأت بإنشاء لجنة استشارية علمية ،ضمت خبراء ،ضمت
مهنيين من صحافيين وناشرين ،وضمت شخصيات محايدة وترأسها
مرة أخرى ،وعلى هذا األساس فقيدنا الكبير محمد العربي املساري
رحمه هللا ،الحكومة لم تكتف بهذه اللجنة ،بل طورت عملها بأن فتحت
مشاورات موسعة مع املهنيين من ناشرين ومن صحفيين.
نقول اآلن بأننا القوانين الجيدة قد ال تكون كافية ،وأن القوانين
املتطورة ال يمكن أن يتم التعويل عليها لوحدها للنهوض بهذا القطاع،
ولنا العديد من األمثلة ،حينما نتحدث اآلن عن مشهد إعالمي يجب أن
نعترف في هذه اللحظة أن هناك ليس فرعون واحد ،فراعين في املشهد
اإلعالمي الوطني ،ليس أقلها ما يحدث في وكالة املغرب العربي لألنباء
هذا األفقير املتوسط ال هو الصغير وال الكبير الذي يعيث فسادا في هذه
املؤسسة ،الذي يهيمن على هذه املؤسسة ،الذي يصول ويجول في هذه
املؤسسة ،يطرد الصحفيين ،يقطع الحوار النقابي ،يبتعد حتى عن
الحكومة ،وال أحد يمكن أن يتحدث مع هذا الفرعون ،ألنه له مراجع
أخرى في الدولة مع كامل األسف وهذا ما ال يمكن أن نتداركه بالتشريع.
أيضا فيما يتعلق بمجال االعتداءات على الصحفيين الزالت
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مستمرة إلى اآلن ،وقالت لنا الحكومة التجئوا إلى القضاء ،التجأنا إلى
القضاء وقدمنا شهادات طبية فيها  25يوم وبمحضر وبشهود ،وبما أن
األمر يتعلق برجل سلطة بباشا مدينة املحمدية ،ال يستطيع أي كان
بما في ذلك الحكومة أن تحرك ساكنا أو أن تخسر خاطر هذا املسؤول،
القوانين الجيدة ليست كافية ،نحن في لحظة سياسية مهمة ،صحيح
نحن نشرع ملا هوإيجابي صحيح ،ولكن مع كامل األسف ،الزالت الثقوب
كبيرة جدا داخل هذه الدولة ،الدولة بما نسميه بالتعبيرالعميق للدولة
تعيق التطور السيا�سي في املجال التشريعي وفي غير املجال التشريعي،
لذلك نعتبر أن املجلس الوطي للصحافة والنظام األسا�سي للصحفيين
من أكبر الثورات التي حدثت اآلن في املشهد اإلعالمي الوطني بمشاركة
الجميع ،ألول مرة ستكون لدينا مؤسسة محايدة ليست فيها الحكومة،
فيها املهنيين ،فيها الناشرين ،فيها املجتمع املدني ،وفيها القضاء أيضا
كسلطة رئيسية ومتدخلة في هذا العمل ،فيها التحكيم والوساطة ،فيها
املساواة ،فيها العديد من املكاسب املهمة.
نبهنا إلى العديد من اإلشكاليات ألنه الوقت ال يسمح ،البد لي أن
أسرع نوعا ما ،نبهنا إلى إشكالية وقع التجاوب معنا في هذه التنبيهات،
لذلك نحن مع هذا القانون ،من ضمن التنبيهات التي قدمناها ،هو
أن املشروع األول كان يعطي الصالحية للمجلس في إصدار قرارات
تأديبية تصل حد املنع من ممارسة املهنة ،اعتبرنا أن هذا فيه تماس
مع صالحية القضاء ومع سلطة القضاء ،والقضاء هو الذي يضمن
املحاكمة العادلة ،هو الذي يضمن شروط املحاكمة العادلة ،وبالتالي
ال يمكن ملؤسسة ليست قضائية أن تصدر قرارات زاجرة تصل حد
املمارسة للمهنة ،نعم نحن مع العقوبات التنبيهية ،إن صح التعبير وقع
التجاوب معنا في هذا املستوى ،وسحبت الحكومة هذا املق�ضى ،لذلك
أصبح هذا املجلس اآلن يتوفرعلى منسوب مقبول جدا من املصداقية.
أيضا نبهنا في النظام األسا�سي للصحفيين املهنيين أنه القضاء
املغربي غالبا ما يلجأ إلى مدونة الشغل ،في حين أن هناك نظام أسا�سي،
قانون أسا�سي للصحفيين املهنيين ،القضاء االجتماعي يتعامل مع
الصحفي كاألجير الذي فصل من معمل الصابون ،أن من وحدات
اإلنتاج الصغيرة ،في حين أن األمريتعلق بإطارمن األطر.
أيضا املجلس سيهتم بأخالقيات املهنة ،وهذه من أكبر املعضالت،
نحن نتوفر على معطيات أن الغالبية الساحقة من املتضررين من
تجاوزات أخالقية للصحافة ال يطلبون إال اعتذارا فقط ،وهم يلتجئون
إلى القضاء اضطرارا ألنه الصحفي وألن املؤسسة الصحفية ترفض
االعتذار ،أعتذرعلى اإلطالة ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب املحترم ،فريق األصالة واملعاصرة ال�سي جمال
ستيتو.
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النائب السيد جمال ستيتو:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
السيدان الوزيران املحترمان،
السادة الزمالء الزميالت النواب املحترمون واملحترمات
كذلك،
باسم فريق األصالة واملعاصرة يشرفني أن أتقدم بهذه املداخلة في
إطار مناقشة مشروعي القانونين املتعلقين بإحداث املجلس الوطني
للصحافة والنظام األسا�سي للصحافيين املهنيين ،بعد طول انتظار
وترقب صادق املجلس الحكومي يوم  29يوليوز من السنة الجارية
على مشروع القانون القا�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة،
تنزيال ألحكام الفصل  28من الدستور الذي ينص بصريح العبارة على
التشجيع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستلقة وعلى أسس
ديمقراطية ،وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية املتعلقة به.
وفي هذا اإلطار البد من التذكير بأن تنزيل هذا املقت�ضى الدستوري
هو باكورة وثمرة دينامية مجتمعية اتسمت باملد أحيانا ،والجزر أحيانا
أخرى ،ساهم فيها الفاعلون األساسيون في القطاع ،وكذا كافة القوى
السياسية واملنظمات والهيئات املدنية والنقابية والثقافية الحية،
التي ما فتئت منذ ما يقرب من العقدين من الزمن تصر على املطالبة
بضرورة احترام أخالقيات مهنة الصحافة.
ومن املعلوم أيضا أن هذه الدينامية كانت قد ابتدأت منذ سنة
 2002بتأسيس الهيئة الوطنية املستقلة ألخالقيات املهنة ،والتي شكلت
تجربة مؤسسة ومهمة بالرغم من أن النجاح لم يكن حليفا لها ،سيما
وأنها كانت قد رسمت خاطرة طريق وحددت أهدافا شكلت مرجعية ال
غنى عنها بالنسبة لكوكبة من اإلعالميين الغيرورين على هذا القطاع
الحيوي.
وبعد جهود لم يكتب لها النضج واالكتمال في ظل حكومتي السيدين
إدريس جطو وعباس الفا�سي فيما يرتبط بتنزيل هذه القوانين املرتبطة
بالصحافة واإلعالم ،بادرت الحكومة اليوم إلى إدراج هذين القانونين
حتى وإن جاء متأخرين نقصد في السنة الختامية من هذه الوالية
التشريعية،
وفي هذا السياق نقربأن األمل كان يحذونا في أن تعمل هذه الحكومة
على استثمارتلك الجهود السابقة للحكومات املتعاقبة والتي استطاعت
أن تقدم تشخيصا دقيقا لوضعية هذا القطاع ببالدنا ،وكذا التطلعات
التي يرنو إليها ،وتعمل إلى إدخال ما تشاء من تعديالت وتعرضها على
البرمان في إطارمشاريع قوانين مع بداية هذه الوالية التشريعية.
لكن الحكومة ولألسف أضاعت زمنا غير يسير لترسو على تقديم
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هذين املشروعين الذين اعتبرهما السيد الوزير إنجازا حكوميا سيمكن
املغرب على حد تعبيره من االنخراط في املنظومة الدولية لحرية اإلعالم،
ناهيك عن كونهما كانا محط مقاربة ديمقراطية تشاركية مع كافة
مكونات الجسم الصحافي الوطني
والحال ،أن جزء ال يستهان به من مكونات هذا الجسم الصحافي
اعتبر الخرجات اإلعالمية الحكومية بهذا الشأن ال تعدو تكون مجرد
مزاعيم وادعاءات ،ألن الحكومة لجأت من وجهة نظرهم إلى تغييب
املقصود إلعمال املقارية التشاركية للمهنيين ،بل كرست منهجية
احتكارية في إعداد هذين املشروعين ،وهذا ما تمكنا من الوقوف عليه في
إطاراللقاءات التي جمعتنا ببعض املهنيين الذين لهم حضورهم الوازن
على صعيد الساحة الكالمية الوطنية ،والذين أكدو لنا بأنه كان ثمة
إقصاء واضح للمهنيين األقل تمثيلية أثناء إعداد هذين املشروعين،
وباملقابل كانت هناك محاباة وتحيزلفائدة فئات أخرى.
وكيفما كان الحال ،فقد كنا ننتظر من الحكومة أن تقدم لنا
مشروعين قانونيين ينسجمان مع التحوالت التكنولوجية والرقمية
ويستجيبان لطموحات الفاعلين ،ويكرسان مبدأ االستقاللية كما
ينص على ذلك الدستور في الفصل  28حين يؤكد على تنظيم الصحافة
بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية .وعكس ذلك ،نسجل بأن
مشروع القانون املتعلق بإحداث املجلس الوطني للصحافة ،قد تضمن
مقت�ضى يفيد بالواضح سعي الحكومة إلى التحكم في هذا املجلس نتيجة
إقحام نفسها طرفا في تركيبتها ،على خالف ما جرت عليه العادة في
البلدان الديمقراطية.
وفي هذا اإلطار تقدمنا في فريق األصالة واملعاصرة بتعديل توخينا
منه تعزيزمبدأ االستقاللية ،غيرأنه قوبل بالرفض من قبل الحكومة.
وعلى نفس املنوال ،لم تتعامل الحكومة برؤية منفتحة مع تعديل آخر
تقدمنا به ،كنا نبتغي من ورائه إدراج أحد املكونات األساسية للثقافة
املغربية ضمن تركيبة هذا املجلس ،أال وهو املكون األمازيغي الذي يبدو
أن هذه الحكومة تعاني من حساسية مفرطة تجاهه ،وبالتالي فهي ال
تذخر جهدا في محاصرة هذا املكون األسا�سي للهوية املغربية املنصوص
عليه دستوريا وفرملة سرعة تفعيله وتنزيله على أرض الواقع.
من جانب آخر ،وانسجاما مع املقت�ضى الدستوري الذي ينص
في فصله األول على الجهوية املتقدمة ،وعلى غرار بعض املؤسسات
املهنية األخرى ،كان بودنا أن تعزز الحكومة وتتبث هذا التوجه ،من
خالل إحداث فروع جهوية للمجلس الوطني للصحافة بغاية ال تمركز
الخيارات املزمع اتخاذها ،قصد النهوض بقطاع اإلعالم واالتصال
وجعله مسايرا للتحوالت املتسارعة على املستوى الكوني ،لكن الحكومة
لألسف الشديد فضلت تعطيل إعمال الدستور بهذا الخصوص.
تبعا لذلك ،وبالنظر إلى أن الحكومة تعاملت بتحفظ شديد مع
تلك التعديالت التي نعتبرها جوهرية في تقديرنا ،واكتفت بالتعامل
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إيجابا مع جزء من التعديالت ال تغير من فلسفة واختيارات وتوجهات
املشروعين ،...وبالنظر أيضا لحاجة مشهدنا اإلعالمي إلى مثل هذه
النصوص املنظمة لهذا القطاع مهما اعترت مقتضياتها من الثغرات
والنواقص ،واقتداء باملثل الرو�سي الذي يقول « الرغيف األول يكون
دائما مليئا بالرماد» فإننا في فريق األصالة واملعاصرة قررنا االمتناع عن
التصويت على هذين املشروعين ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للفريق االشتراكي األستاذة رشيدة
بنمسعود.

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
أتدخل باسم الفريق االشتراكي في هذه الجلسة املخصصة ملناقشة
مشروع قانون رقم  13.90القا�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة،
ومشروع قانون رقم  13.89املتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين
املهنيين.
في هذا السياق نعتبرفي الفريق االشتراكي أن هذه اللحظة التشريعية
كنا نتطلع لكي تكون لحظة مؤسسة ،لحظة قوية واستشرافية ملا
سيكون لها من أثرفي إحداث مزيد من التراكم اإليجابي ،في مجال حيوي
يرتبط بالوضع الصحفي والديمقراطي تفعيال ملقتضيات دستور 2011
املتعلقة بترسيخ قيم الحرية وحرية الرأي والتعبير واملسؤولية ببالدنا،
لكن السؤال املركزي الذي نطرحه في هذا اإلطار ،إلى أي حد جاء هذا
املشروع منسجما مع املقتضيات الدستورية ذات الصلة مع االتفاقيات
الدولية املصادق عليها من طرف املغرب وفي مستوى تطلعات اللحظة
السياسية ،اللحظة الصحافية واللحظة الحقوقية؟
أكيد كلنا نعرف أن قانون الصحافة منذ  1958غداة استقالل
املغرب ،شكل محطة متقدمة في أفق بناء دولة الحق والقانون وضمان
حرية التعريف ،وعرف هذا القانون مجموعة من املراجعات نظرا ملا
يكتسيه اإلعالم من أهمية قصوى في حياة املجتمع ،مرورا بمجموعة
من املناظرات وصدور القانون األسا�سي للصحفيين املهنيين ،هذا فضال
على أن هذا الورش الكبير ،ولكي ال نبخس أحدا حقه قد فتح كورش
كبير مع حكومة التناوب بصفة عامة ،وكان لهذا الورش ولتدشين هذا
الورش في هذه املحطة ،األثر الكبير في إصالح قانون الصحافة سنة
 2002في عهد ال�سي محمد األشعري األستاذ ال�سي محمد األشعري،
طبعا عرف مجموعة من التراكمات فيما بعد مع املسؤولين الذين
تحملوا تدبيرهذا القطاع.
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كذلك ال ننكر أن الحوار الوطني حول اإلعالم واملجتمع لعب دورا
كبيرا في هذا املجال ،وأصدر كتابا أبيض اعتبر بمثابة خريطة طريق،
كل هذا الحوار الذي احتضنه البرملان وكان بمشاركة وزارة االتصال
والنقابة الوطنية للصحافة املغربية والفيدرالية املغربية لناشري
الصحف.
إننا نعتبر أن عملية الحق اإلصالح ،الحق اإلعالمي وتطوير وتحيين
اآلليات التشريعية املؤطرة له ،ضرورة من أجل مسايرة التحوالت
اإلصالحية السياسية واالجتماعية التي تعرفها بالدنا في عالقة
جدلية بين املشهد اإلعالمي واملشهد السيا�سي بصفة عامة ،واملشهد
الدستوري بصفة خاصة.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر في الفريق االشتراكي من هذا املشروع
أن يكون قيمة مضافة حقيقية في مسلسل البناء الديمقراطي للدولة،
نظرا للعالقة الجدلية والوطيدة بين الديمقراطية وحرية الصحافة،
نسجل أن هذا القانون رغم بعض املقتضيات املتقدمة املتضمنة فيه،
يتسم في شموليته وفي جوهره بنوع من التراجع عن بعض املكتسبات
التي تحققت في هذا املجال ،ويتمثل ذلك على سبيل املثال في:
إشكالية تحول الغرامات في قضايا الصحافة والنشر إلى سجن
نافذ؛
ثانيا :سحب البطاقة املهنية قبل صدور الحكم ونحن نعرف أن
املتهم بريئ حتى تثبت إدانته؛
ثالثا :التوجه نحو نقل املتابعات من القانون الصحفي الخاص إلى
القانون الجنائي ،هذا فضال على أن هذه املشاريع جاءت متأخرة عن
املواعيد املحددة لصدورها حسب املخطط التشريعي الذي نص على
أن إصدار هذه القوانين ستكون ما بين سنة  ،2013-2012ونحن في
الهزيع األخيرمن سنة  ،2015بل في الهزيع األخيرمن والية هذه الحكومة،
نحن بصدد مناقشة هذه القوانين.
أكيد أن املناقشة عرفت لحظات ساخنة إيجابية ،ولعب فيها
باعتراف السيد الوزير املحترم دورا أساسيا من أجل التوفيق بين
املعارضة واألغلبية في هذا اإلطار ،وتقدمنا كفريق اشتراكي بمجموعة
من التعديالت ،قبل السيد الوزير بعضا منها مشكورا ،ورفض البعض
اآلخر ،ونتيجة لالعتبارات السالفة الذكر ،املالحظات املسجلة والتي
ذكرتها سابقا ،فإننا في الفريق االشتراكي سنصوت باالمتناع لفائدة
هذين املشروعين ،وشكرا لكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الرئيسة ،الكلمة للفريق الحركي ،ال�سي محمد
سعدون.
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النائب السيد محمد سعدون:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
أخواتي إخواني النواب،
مداخلتي ستكون باسم الفريقين التجمع الوطني لألحرار والفريق
الحركي ،يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريقين إلبداء وجهة نظرنا
وموقفنا من مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
للصحافة ،ومشروع قانون  89.13يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين
املهنيين.
وفي هذا الصدد ،البد من اإلشارة إلى أن هذين املشروعين يندرجان
في إطاراستثمارالورش القانوني املطابق إلصالح قطاع الصحافة والذي
يستجيب من خالله املغرب للتحوالت التكنولوجية والرقمية ،حيث
يسعى عبره إلى ترجمة انتظارات املهنيين والناشرين ومختلف املتدخلين،
غايته في ذلك الرقي بقطاع الصحافة وجعلها تواكب التطور الذي عرفه
هذا املجال على املستوى اإلقليمي والعالمي.

السيد الرئيس،
إن هذين املشروعين يشكالن حدثا هاما يؤسسان للمرحلة األخيرة
من ترجمة أحكام الدستور الجديد ،وخاصة الفصل  28املتعلق
بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع
الصحافة .لذلك ،كان من الضروري االنخراط في إصالح هذا املجال
اإلعالمي عن طريق إحداث املجلس الوطني للصحافة ،الذي يقر آلية
انتخابية لتشكيل املجلس الذي سيعمل على االرتقاء بأخالقيات املهنة
وحماية حقوق األفراد واملجتمع ،وحماية أيضا الصحفيين وحرية
التعبير ،واالعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد املكونات
الحيوية لحرية التعبير واإلعالم باملغرب ،كما سيعهد إلى هذا املجلس
تولي مهام وضع ميثاق ألخالقيات املهنة ،ومنح بطاقة الصحافة املهنية،
وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين املهنيين وبين هؤالء
األغيار ،باإلضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين
املهنيين ،وكذا النظر للقضايا التأديبية التي تهم املؤسسات الصحفية
والصحفيين املهنيين الذين أخلوا بواجباتهم املهنية.
وهذه في نظرنا مرامي وأهداف تكت�سي أهمية بالغة ،تأتى وضعها
واستنباطها من واقع املمارسة اإلعالمية اليومية بمرجعية تشاركية،
طاملا كانت مواضيع أسست صفحات املجالت والجرائد بأقالم الفاعلين
اإلعالميين أنفسهم.

السيد الرئيس،
إننا في الفريقين في األحرار والحركي نشيد بما تضمنه هذا املشروع
في شقه املتعلق بإشراك النساء الصحفيات املهنيات والناشرات ضمن
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تمثيلية املجلس ،بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة
والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق املناصفة ،كما
من شأن إخراج هذا القانون أن يحقق األهداف التالية باعتبارها
مطالب مجتمعية وإعالمية متواثرة:
تعزيز ضمانات الحرية في املمارسة الصحفية ،حماية حقوق
وحريات املجتمع واألفراد ،جعل القضايا سلطة حصرية في قضايا
الصحافة ،تعزيز دورهم في حماية حرية الصحافة ،تعزيز حرية
الصحافة اإللكترونية ،تشجيع االستثمار وتحديد الحقوق والحريات
بالنسبة للصحفي ،تعزيز استقاللية الصحفي واملؤسسة الصحفية،
ضمان حق املواطن في إعالم متعدد وحر مثابر ،اإلرتقاء بهذا القطاع
والتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وتنظيم
ولوج املهنة.
السيد الرئيس ،إن قطاع الصحافة يعتبر بكل تأكيد ورشا كبيرا
واستراتيجيا يتقاطع على مستوى األهمية والداللية واألبعاد والتأثير مع
مختلف األوراش الكبرى التي انخرطت فيها بالدنا ،وقد جاء هذا املشروع
منسجما مع قناعاتنا كفريقين حركي وتجمعي ،كونه يكت�سي أهمية بالغة
بالنظر إلى مجموعة من املبادئ واألهداف التي تضمنها ،والتي تستجيب
ملجموعة من االنتظارات واالنشغاالت التي تهدف باألساس إلى تنظيم
جزء هام من املجال اإلعالمي ببالدنا ،معتبرين أن االرتقاء بمكانة ودور
وسائل اإلعالم في املجتمع وتحسين شروط خدمة املمارسة الديمقراطية
وحرية التعبير ،ومجابهة التحديات واملنافسة اإلعالمية ،أضحت تشكل
أهمية استراتيجية بالغة بالنظرللتطور الذي تعرفه وسائل اإلعالم،كما
ينبغي التذكيربأن هذا املجال يعتبررديفا للمجال الدبلوما�سي وملختلف
املجاالت ذات العالقة بإشعاع وسمعة وصورة البالد وخدمة قضاياها
الكبرى.
ومن هذا املنطلق ،فإن حرية الصحافة واإلعالم تعتبر من النقط
الجوهرية األساسية لبناء جسم صحافي وإعالمي متطور ،مؤكدين بأن
ممارسة هذه الحرية ال يمكن أن تستقيم إال إذا توفرت مجمل الشروط،
من ضمانات لحرية التعبير واحترام للتعددية السياسية والثقافية
واإليديولوجية ،بما ينسجم مع آفاق بناء املجتمع الديمقراطي الذي ال
يمكن أن ينضج إال بالتوفر على صحافة وإعالم متحررين من القيود
السياسية واالقتصادية واإلدارية التي تعرقل أداء املنهي املوضوعي
والنزيه ،وهذا ال يمنع من القول بالتطور الحاصل في هذا امليدان والذي
يجسده الحضور القوي واملتنوع والجاد للصحافة الحزبية والصحافة
الحرة واملستقلة في املجال اإلعالمي ،حيث أن عدد العناوين موجودة
في األكشاك يترجم هذا التطور ،زد على ذلك عدد املواقع اإللكترونية
الرديفة.

حضرات السيدات والسادة،
لعل املوضوع املتعلق بقانون الصحافة أسال مدادا كثيرا منذ
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إقراره سنة  ،2002والبد من التأكيد في هذا الصدد بأننا نعتبر بأن
مهنة الصحافة يجب أن يطالها التنظيم والتقنين على غرار باقي املهن
األخرى في إطار جدلية الحق والواجب ،وذلك بتأطير املجال اإلعالمي
وتنظيمه وفق شروط محددة تعتمد املهنية والتكوين واالستقاللية
والتزام بأخالقيات املهنة ،مع األخذ بعين االعتبار بطبيعة الحال التمتع
بمختلف الحقوق املادية واملعنوية واالجتماعية التي تكفل العمل في
إطارشروط محفزة ومشجعة ومعنوية.
فهذا املجال يعتمد على محورين أساسيين في نظرنا ،ويتعلق األمر
من جهة بالصحافي ومن جهة أخرى بالخبر والتعليق ،ومن هذا املنطلق
نعتقد بأن القانون يجب أن يحمي كرامة الصحفي ،كما أن كرامة
األشخاص وحرمتهم يتعين أن تؤخذ بعين االعتبار كذلك في إطار مبدأ
الخبراملقدس والتعليق الحر ،وفي إطارأخالقيات املهنة.
لذلك ،نؤكد بأن مسألة األخالقيات ضرورية وأساسية ضمن هذه
املنظومة ،السيما ونحن نالحظ بعض الخروقات تزيغ وتحيد عن هذا
املبدأ ،لذلك كان من الضروري وضع حد لهذه التجاوزات التي تتخذ
أشكاال مختلفة ،كما يالحظ أنه في الوقت الذي يفرض فيه القانون
أو مبادئ األخالقيات ،نشر بيان الحقيقة وحق الرد في العديد من
الصحف ال تحترم هذا الحق.
لذا ،طالنا غير ما مرة بإنشاء املجلس الوطني للصحفيين تكون له
بعض صالحيات ضبط آداب وأخالقيات املهنة.
السيد الرئيس ،وقبل الختام نؤكد بأن تدبير الحقل اإلعالمي ال
يمكنه أن يسموإلى املستوى املطلوب بدون عنصربشري مؤهل واملتمتع
بكافة الحقوق اإلدارية واالجتماعية ،فاملغرب ال تعدمه كفاءات في هذا
املجال ،والدليل على ذلك أن العديد من الخبرات املغربية تشتغل في
منابر إعالمية ذائعة الصيت عامليا ،وإذا كان هذا االنفتاح مطلوبا
ومحمود ،فإن الضرورة تقت�ضي تحسين أوضاع العاملين في الحقل
اإلعالمي سواء في الصحافة املكتوبة أو املرئية أو املسموعة.
وال تفوتني اإلشارة دون التأكيد على أن مشروع القانون املتعلق
بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين يعد إصالحا طموحا ،ويأتي من
أجل إدماج عدد من املراجعات العميقة في النص ،ويكرس هذا اإلصالح
مبدأ استقاللية الصحفي من خالل حصوله على بطاقة الصحفي،
وجعل الولوج إلى املهنة من اختصاص املهنيين ،كما ينظم الضوابط
املؤطرة للولوج إلى املهن الصحفية ،حيث يشترط ألول مرة مؤهالت
جامعية.
السيد الرئيس ،إننا ننوه بخروج هذين املشروعين إلى حيز الوجود
وإننا في الفريقين سنصوت لصالح هذين املشروعين ،وشكرا لكم.
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السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة آلخر متدخل الفريق الدستوري في حدود  10دقائق
السيدة النائبة.

النائبة السيد بشرى برجال:
شكرا السيد الرئيس،
قبل أي بدء السيد الرئيس ،أنا أتساءل أوال أين هم هؤالء الذين
ندافع عنهم؟ أين هم هذا الجسم الصحفي الذي ندافع عنه ونشرع من
أجله؟ أين هو؟ قبل املجيء إلى هنا كنت أتوقع أن تكون القاعة غاصة
بالصحفيين واإلعالميين على مختلف أنواعهم ،مع االستثناء ،مع بعض
االستثناءات ،ولكن هذا تساؤل.

السيد الرئيس:
ما اخبرناهومش ،ما خبرتهومش ،أنا اللي ارتكبت خطأ ،ما
خبرتهومش.

السيدة النائبة بشرى برجال:
السيد الرئيس،
هل هو تجاهل ملا نقوم به ،وهذا أمر خطير ،أم هو يأس في ما نقوم
به ،وهو أمر أخطر ،هما عندهم مهنة مقدسة يجب أن يعوا بأهمية
املهنة واملهمة التي يقومون بها ،عودة إلى املوضوع.

السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
زميالتي البرملانيات،
أيها السادة البرملانيون املحترمون،
بداية نالحظ باسم الفريق الدستوري لي الشرف أن أدلو بدلونا هذا
كفريق ،منبهين في البداية إلى تزامن ميالد هذا القانون مع امليالد النبوي
الشريف ومع السنة امليالدية الجديدة ،هذا فعل خيرنعتبره فال الخير،
وباملناسبة أهنئكم باسم الفريق باملولد النبوي الشريف وبالسنة
امليالدية الجديدة.
طبعا هاذ املشروعين لقد أفضنا واستفضنا في نقاشهما داخل
لجنة التعليم والثقافة واالتصال ،وكان هذا النقاش عليه إجماع نظرا
ألهمية املوضوع ،ونظرا إليمان الفرق ككل بأهمية املوضوع وبأهمية
اللحظة ،إيمانا منا بأن الصحافة ،للصحافة دور مهم ولن يستقيم أي
تقدم اجتماعي ولن تستقيم أي ديمقراطية في غياب الصحافة الحرة
النزيهة ،طبعا كلنا متفقون على كوننا نصبو ونأمل ،نأمل في صحافة
تمارس مهمتها بكل حرية وبدون قيد وال شرط ،خصوصا أننا انتظرنا
هذه القوانين يعني منذ عقود من الزمن ،منذ عقود من الزمن وكانت
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هناك إكراهات ويعني وكانت هناك إكراهات وشضايا كما أشار السيد
الوزير في اللجنة ،الشضايا السياسية من هنا وهناك من أجل إخراج
هذه القوانين إلى حيزالوجود.
طبعا ال أحد منا ينكر دور الصحفي في تشذيب وتقويم االنفالتات
وبعض الشوائب اإلجتماعية إذا كان الصحفي طبعا في مساره
الصحيح ،ولنا في الربيع العربي مثال ،املستجدات العاملية واملستجدات
العربية ،والربيع العربي بالخصوص ولنا في ذلك مثال ملا واكبته
الصحافة بمختلف املنابر ومختلف أشكالها لهذه الوقائع ،وما أحدثته
في نفوسنا جميعا ،فالقلم الصحفي قد يكون هداما كما قد يكون خالقا
بطبيعة الحال ،لهذا وجب االهتمام بالصحافة وبالصحفيين ،وجب
تحصين الجسم الصحفي من اإلكراهات املادية واملعنوية ،خصوصا
في هذا الزمن العصيب ،في ظل هاته األزمات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ما أحوجنا إلى صحفي حرمتمتع بكل كرامته وبكل عنفوانه.
طبعا في ما يخص هذين القانونين املتعلق باملجلس الوطني
للصحافة واملتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين.
نعتبرفي ما يخص القانون األول القانون  90.13نعتبراملجلس الوطني
للصحافة إضافة فعلية وإثراء للمشهد ليس فقط الصحفي ،وإنما
للمشهد الصحافي الثقافي اإلجتماعي ،ألن كل ما له ارتباط بالصحافة له
ارتباط بالثقافة وباملجتمع ،وهذا املجلس السيد الوزير كان من ضمن
املطالب يعني ملؤسسات حقوقية ومنظمات مهتمة منذ التسعينات،
وكنا ننتظر هذا املجلس بفارغ الصبر ألن الصحافة هو شأن ال يعنى
بالصحفي فقط ،إنما يهم املواطنين كمتلقين وكسياسيين وكرياضيين
ألن الصحافة تواكب العمل الوطني ال من السياسة ومن الرياضة وال
التعليم وال الصحة ،يعني الصحافة هي واحد يعني مجدف ال مناصة
عليه من أجل اإلبحاريعني في أمواج الحياة املتراكمة واملتالطمة.
على أي السيد الوزير ،السادة البرملانيين والبرملانيات املحترمات،
أقول إن للصحافة دور مهم ويعنينا كلنا ويجب ضبط والسيطرة
على هذا املجال خوفا من بعض االنحرافات ومن بعض االنفالتات
عن وعي أو عن غير وعي ،عن قصد أو عن غير قصد ،كان هذا املجلس
الوطني للصحافة جاء في املوعد ،نحن نثمن هاذ املجلس الوطني
للصحافة ،نثمن تركيبة املجلس الوطني للصحافة السيد الوزير،
بالخصوص نثمن تركيبة املجلس الوطني للصحافة ،ألنها نعتبره في
الفريق الدستوري حماية وحصانة وضمانة إضافية للصحفي قبل
غيره ،وذلك لتوفر املجلس الوطني للصحافة على شخصيات حقوقية
وعلى تمثيليات من هيئة جمعية املحامين وتمثيليات من هيئة املجلس
األعلى للقضاء ،هذه إضافة للصحفي ،باإلضافة إلى أصحاب الشأن من
ناشرين ومن صحفيين ومن حقوقيين ،املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
نعتبرها ضمانة وحصن حصين للجسم الصحافي.
نثمن أيضا السيد الوزير أهداف هاذ املجلس الوطني للصحافة،
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األهداف واآلفاق التي خلق من أجلها ،يعني نثمن أيضا كونه يضع ميثاق
أخالقيات صحافة ،ألن كما أشار البرملانيون املحترمون بدون أخالق ال
وجود للصحافة وال ألي مهنة ،ونحن نرى كيف أن جاللة امللك يؤكد
في جل خطاباته السامية عن تخليق الحياة برمتها سياسية وصحافية
ومهنية وعلى اختالف أنواعها ،نسطر ونتمنى أن يجعل املكتب الوطني
للصحافة هاذ ضمن أولوياته ،وهو تكوين الصحفي ،نحن مع تكوين
وتوعية الصحفي ،نحن مع يعني يجب أن يعني الصحفي مقدارالرسالة
النبيلة واملقدسة التي هو بصددها ،فمهنة الصحافة السيد الوزير
ليست فقط نقال للواقع ،صحيح مع ما له من أهمية ،ولكن أيضا
مساهمة في تقويم بعض الشذود الذي يوجد في الواقع والتهذيب أيضا،
هي رسالة سامية حبذا لو يستوعب الصحفي أهمية ما يقوم به.
طبعا نثمن أيضا من ضمن مهام املجلس هو إعطاء بطاقة
الصحفي ،اختصاص املجلس بالبطاقة املهنية ،هذه مسائل كلها تصب
في تحصين الجسم الصحفي الذي هو جزء منا ،ونحن جزء منه ،يعني
إذا كانت الصحفي يعيش بكرامة فكرامته من كرامة الوطن ألنه يدافع
عن الوطن.
من جهة أخرى ،فيما يخص النظام األسا�سي للصحفي ،تحيين
النظام األسا�سي للصحفي هو أيضا داخل في هذا االتجاه له نفس
األهداف ،بالنسبة لتعداد الصحفي املنهي تعريفات الصحفي املنهي �شيء
جميل جدا حتى ال يخترق صفوف الصحفيين املهنيين بعض إن صح
التعبير (مرتزقة) ألن الصحافة لها شروطها ولها ميزاتها ولها قواعدها
يجب االعتراف بها ويجب تسطيرها ،ولكن السيد الوزير املالحظة اللي
عندنا حنا في الفريق الدستوري ،كنا نتمنى باإلضافة إلى هذه اإلجراءات
الضبطية والتأديبية ،نثمن الوساطة والتحكيم التي توفر الجهد
والعناء ،ولكن باإلضافة إلى هذه اإلجراءات ،كنا ننتظر قوانين وأنظمة
أخرى تصب في الشق االجتماعي الشامل ،يعني من البداية إلى النهاية
فيما يخص التغطية الصحية ،مثال السكن الالئق للصحفي ،تقاعد
الصحفي والصحافية ،ومساء البارحة كنا بصدد تقاعد بصفة عامة،
التمييزاإليجابي للصحفية ،ألن الصحفية تقوم بمجهود يوازي الصحفي،
ولكن نظرا لظروف العمل نجد تقوم ربما في ظروف ال تسعف ،ولكن
مع ذلك تضحي ،لهذا يجب تقدير املجهودات الصحفية في إطار مقاربة
النوع ،السكن الالئق ،تدريس أبناء الصحفيين السيد الوزير ،يجب
على الصحفي أن يمارس مهمته وهو خالي من كل املسؤوليات ،ويجب
أن يكون ذهنه متقظ ويقظ ملا هو أمامه من مسؤوليات جسام تقع
في املجتمع ،ويجب أن يكون مطمئنا على عائلته وعلى أسرته الصغيرة،
هذا ولكن رغم ذلك السيد الوزير هذه أول الغيث قطرة ،هذه أول
قطرة وبانتظارالقطرات األخرى نحن نصوت إلى جانبكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزيرعندك �شي ؟ تفضل.
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السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات النائبات املحترمات ،السادة النواب املحترمون،
أعتذر لم أكن معكم في البداية ،ألنه اليوم أيضا مجلس الحكومة
صادق على مشروع قانون الصحافة والنشر ،ومشروع إصالح القانون
الجنائي في هذه القضايا ذات العالقة .هذا واحد اليوم مبارك ،ألنه
واحد املشروع اللي عندو  20عام النظام األسا�سي للصحفي املنهي من
منتصف التسعينيات وهو مطروح ،ومن بعد انطلق الورش في حكومة
التناوب ،ومن بعد جاء الورش الثاني في  ،2005ومن بعد جاء الحوار
الوطني لإلعالم واملجتمع ،هذي واحد  20سنة وحنا كنتظروا واحد
اإلصالح طموح ،وإصالح اللي يواكب الحاجيات واالنتظارات ديالنا كبلد
ما�شي فقط كقطاع منهي ،لهذا ما ننجزه اليوم هو نتاج واحد املسار،
ثانيا ما ننجزه اليوم هو نتاج مقاربة تشاركية واسعة ،ألنها انطلقت
بواحد لجنة علمية ترأسها ال�سي العربي املساري رحمه هللا وهذه مناسبة
للترحم عليه ،وانطلق أيضا بنشر هاذ مسودات املشاريع في موقع
األنترنيت ديال الوزارة وتقديمهم في بيت الصحافة السنة املاضية،
وانطلق أيضا بإحالة املشاريع بانتظام عن املهنيين ،وهذا واحد ال�شيء
مهم ،ألن هذا املشروع ليس مشروع وزير االتصال فقط ،هو مشروعنا
جميع ،ولهذا بعض املالحظات اللي كانت كتصدر ديال الرفض أو ديال
التحفظ أو ديال عدم القبول كنا كنتفهموها وكنعملو على إصالحها
في الصيغ الالحقة ،مثل ما حصل في الصيغة ديال قانون الصحافة
والنشر اللي اليوم تصادق عليه في مجلس الحكومة ،ومثلما وقع مع
مشروع املجلس الوطني للصحافة ،مشروع هذا القانون ،ومشروع
القانون النظام األسا�سي للصحفي املنهي.
املرجعية ديالنا أوال أي مكتسب ال تراجع عنه ،مثال سحب البطاقة،
هذا اختصاص كان عند اإلدارة ،وزير االتصال بقرار إداري كيسحب
البطاقة ،اليوم ولى هاذ االختصاص عند املجلس الوطني للصحافة
واملدة محددة ،اإلدراة ما يمكنش لها تسحب ،كانت اللجنة ديال بطاقة
الصحافة لجنة استشارية عند وزيراالتصال ،اليوم ولى مجلس منتخب
ووفق املعايير الدولية ،الجمعية العامة لألمم املتحدة صادقت على ما
يسمى بمعايير باريس اللي كتنظم ،وحنا هاذ األمر التزمنا به بتوصية
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان قال :املجلس الوطني للصحافة خاصو
يخضع لهاذ املعايير ،هاذ املعاييرأشنو فيها ،كاين معيارالتعددية ،ولهذا
املجلس تركيبة ثالثية ،الصحفيين والناشرين واملجتمع ،وخاصويخضع
ملعايير االستقالل ،فمعايير االستقالل أشنو قالوا ،املندوب ديال اإلدارة
إيال حضر خاصو يكون بصفة استشارية ،وحنا اشنو كتينا؟ مندوب
ديال اإلدارة الحكومة بصفة استشارية يعهد له بالتنسيق ،وحتى
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التحفظ على هاذ القضية تفهمناه ،ألن الطموح نوصلو إلى مستوى أرقى
ممكن ،ولكن هذه الصيغة ال تطعن في االستقاللية.
أما التحفظ الذي أثير تفهمناه ،وهاذ املجلس في الجوهر أشنو
غيعالج؟ يعالج االشكاليات املرتبطة بأخالقيات املهنة 2 ،اختلفو وقع
مس بالحياة الخاصة عوض ما نمشيو القضاء كنمشيو لهاذ املجلس،
هاذ املجلس غادي يشتغل وفق القوانين.

السيد الرئيس:
السيد الوزير ،التقديم وقع وأنت كتعرف خاصنا نمشيو للدار
البيضاء.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
إن شاء هللا ،إذن بقات ليا نقطتين أساسيتين:
النقطة األولى :تتعلق باملوضوع ديال الجهوية ،هذا شأن داخلي
ديال املجلس حنا ما ندخلوش فيه ،هو ينظم ذاتو؛
والنقطة ديال األمازيغية ،حنا حلناه على املجلس األعلى للغات
وثقافة املغرب اللي هو مؤسسة دستورية فيها األمازيغية ،فيها العربية،
الصحراوية الحسانية كلهجة ،اللغات األجنبية فيها كل �شي ،وبالتالي إن
كنت أتفهم مالحظات املعارضة ،أعتبر أننا اليوم إزاء نصين متقدمين
وفق املعايير الدولية استاجبوا ملختلف املالحظات ،وغادي يشكلوا
قيمة مضافة كبيرة للمهنة ،وهاذي مناسبة لشكر الهيئات املهنية على
رأسها النقابة الوطنية للصحافة املغربية ،الفدرالية املغربية لناشري
الصحف والفدرالية املغربية لإلعالم ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير ،غيرحيث دابا الوقت ديال البوكالج ذاك ال�شي
الش غادرونا الصحفيين ،هما كانوا جالسين ،غادرونا الوقت ديال
البوكالج ،وعندهم الثقة ألنهم رئيس النقابة ديالهم معنا ،وهذا شرف
لنا حنا كبرملان ،فهما عندهم الثقة وتيقين في ال�سي عبد هللا البقالي،
وغادي ندوزو النص.
إذن نمرإلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي
بإحداث املجلس الوطني للصحافة ،املادة  1ورد ،نعم السيدة الرئيسة،
نقطة نظام.

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
مالحظة بالنسبة لنا كفريق اشتراكي توصلت بمطبوع فيه استدراك
حول نتائج التصويت على مشروع القانون رقم  13.90يق�ضي بإحداث
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املجلس الوطني للصحافة ،حسب الجدول هنا التصويت ال ينسجم مع
التصويت الذي تقدم به الفريق االشتراكي داخل اللجنة ،ولهذا أنا أنبه
أن يقع استدراك لالستدراك من أجل تصحيح التصويت لكي يكون
منسجما ،ولكي يكون بالشكل الذي كان به بالنسبة للتقرير ،شكرا.

السيد الرئيس:
بالنسبة للتقرير ستتم مراجعته ،ولكن التصويت هو اللي كيتم في
الجلسة العامة ،هذاك ال�شي غادي نشوفو باش نقادوه.
إذا املادة  1ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة،
رقم التعديل  1و  2الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين ،تفضل.

النائب السيد جمال استيتو:
شكرا السيد الرئيس،
بالنسبة للمادة األولى حقيقة تقدمنا بتعديلين ،التعديل األول
كيهم الفقرة األخيرة يشار إلى املجلس الوطني للصحافة في هذا القانون
باملجلس ويوجد مقره املركزي ويحدد مقره املركزي بالرباط ،نحن نقترح
أن يتغيريحدد «ب «ويوجد مقره املركزي بالرباط،
الفقرة الثانية ،إضافة فقرة جديدة في آخر املادة ،تحدث فروع
جهوية للمجلس الوطني للصحافة طبقا للمقتضيات ذات الصلة
الواردة في املادة  5من هذا القانون ،وتحدد اختصاصات هذا الفرع هذه
الفروع بنص تنظيمي بعد استشارة أعضاء املجلس الوطني للصحافة،
شكرا.

السيد الرئيس:
الكلمة للحكومة السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
التعديل املقترح فيه مس باستقاللية املجلس ،ألن مسألة الجهوية
هي مسألة تهمه ،إيال نظمنها بنص تنظيمي أي عبر الحكومة فيها مس،
احنا اللي أسا�سي عندنا أن املجلس خاصو يكون مستقل ،له الحق يدير
الجهوية ويتبع الوضع ديالو ،ولكن حنا ما يمكنش في التنظيم الداخلي
الهيكلي يولي األمر مرتبط بالحكومة ،املركزي أو حنا بالنسبة لينا هذا
أيضا شأن ديال املجلس ،تعديل غيرمقبول .

السيد الرئيس:
الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل أو هذين التعديلين ،مؤيد هذين
التعديلين ،إذن أشنو كتسحب وال التصويت؟ التصويت:
أعرض التعديل األول للتصويت:

1101

الجريدة الرسمية للبرملان

املوافقون12 :
املعارضون77 :
املمتنعون7 :
أعرض التعديل الثاني للتصويت :
املوافقون12 :
املعارضون77 :
املمتنعون7 :
أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون80 :
املعارضون :ال أحد

عندو قوة إزاء الغير ،النشر في الجريدة الرسمية رآه متضمن ،الصيغة
اللي اقترحت ديال إلزام املهنيين ،أعتقد أيضا هذا تعديل غير مقبول
ألنه درنا واحد الصيغة داخل اللجنة اللي جمعنا فيها ما بين املقترحات
اللي جات من مختلف الفرق ،هذيك الصيغة هي الصيغة املعدلة اللي
اعتمدناها ،وبالتالي هاذ التعديل غير مقبول ،ألنه غادي يرجعنا ال
للصيغة القديمة اللي حنا تجاوزناها اللي كانت في النص األصلي ،وال
الصيغة ألن كاين صيغ اللي تقترحات من فرق أخرى ،فاحنا درنا صيغة
اللي كانت قوية وواضحة ،واللي هي اللي اعتمدت ،وشكرا ،وبالتالي كال
التعديلين غيرمقبولين.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،الكلمة ألحد معارض هذين التعديلين ،ال أحد،
مؤيد هذين التعديلين ،ال أحد ،املوافقون على التعديل األول.

املمتنعون16 :

املوافقون9 :

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون81 :

املوافقون80 :

املمتنعون7 :

املعارضون :ال أحد

التعديل الثاني:

املمتنعون16 :

املوافقون 9 :

املادة  2ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة،
الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين ،تفضل السيد النائب ،نعم،
اليوم عيد املولود.

النائب السيدجمال استيتو:
بالنسبة للمادة  ،2عندنا تعديل كنقترحو وضع نظامه الداخلي
واملصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية ،البند الرابع نقترح إضافة
وإلزام املهنيين على احترامها تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبيبة
املنصوص عليها في هذا القانون.

السيد الرئيس:
الكلمة للحكومة السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
كال التعديلين غير مقبولين ألن املصادقة عليه مدرجة ضمن وضع
نظامه الداخلي ألنه سيضعه وبالتالي هو سيصادق عليه ،إذن هي
مسألة تحصيل حاصل ،النشر في الجريدة الرسمية أيضا هو تحصيل
حاصل ،ألنه املصادق عليه بنص تنظيمي سيعطيه قوة قانونية ليس
فقط إزاء املجلس ،بل حتى إزاء الغير ،وهذا هو ال�شيء املهم عندنا ،ألن
املجلس املرجعية ديالو عموم املواطنيين هذاك النظام الداخلي كيكون
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املعارضون 81 :
املتنعون 7 :
أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون80 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون16 :
أعرض املادة  3للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
إذن املادة  : 3اإلجماع.
املادة  4ورد بشأنها  3تعديالت من لدن فرق املعارضة ،رقم التعديل
5و6و 7الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت ،فرق املعارضة.

النائبة السيدة فتيحة العيادي:
السيد الوزير ،في املادة  4الفقرة األخيرة منها كنقترحوا سحب أو
التشطيب على هذيك العبارة ديال تعيين الحكومة مندوبا لها بصفة
استشارية ألنه الصحفيين ما�شي قاصرين كنظن ،ما كيحتاجوش يكون
عندهم مندوب من الوزارة أو من أي ،...كاين ممثل في هاذ املجلس ديال
القضاء ،ناخذو مثال يعني املحاميين أو األطباء ما كاينش الحكومة ال
دخل لها في هاذ ال�شي ،لذلك نقترح أال يكون هذا ،وشكرا .
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السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
التعديل غير مقبول ،أوال الصحفيين سينتخبون ممثليهم ،هما
اللي عندهم الصفة الصفة التقريرية ،مندوب الحكومة عنده صفة
استشارية يعهد له بالتنسيق بين اإلدارة والحكومة ،بين اإلدارة واملجلس،
ال أقل وال أكثر ،بمعنى كون كانت عنده صفة تقريرية كان ممكن النقاش،
ثانيا هذا وفق املعايير الدولية ،كاين معايير باريس اللي صادقت عليها
الجمعية العامة لألمم املتحدة اللي كتنظم العمل ديال هيئات حقوق
اإلنسان ،وكتنص بوضوح في إطار الضمانات االستقاللية أن املندوب
ديال الحكومة كيحضربصفة استشارية ،حنا خذينا الصيغة اللي كاينة
في املعايير الدولية والتزمنا بها ،فال األمر ال يتعلق بوصاية عليهم ألن ما
عندو ال رئاسة ،ال مسؤولية ،ال صفة تقريرية ،ال ،يعني عنده وضعية
استشارية لدى املجلس ،عالش؟ ألن كاين مهام ديال املرفق العام اللي
كانت عند الحكومة اللي هي منح البطاقة للولوج إلى املهنة ،سحب
البطاقة ،التحكيم في النزاعات ،كانت عند الحكومة هذه ،وحنا نقلنها
كمهام للمرفق العام ،فاش انتقلت وجود واحد املندوب ديال الحكومة
اللي كيقوم بالعملية ديال التنسيق بالنظر إلى أن قرارات املجلس معني
بالتطبيق ديالها شكون؟ الحكومة مثال القرارات املرتبطة بالدعم،
القرارات املرتبطة بالتحكيم اللي خاص تديل بقرارات تنفيذية ،شكون
اللي القضاء حاضر ،القضاء حاضر بصفة تقريرية ،املجلس الوطني
لحقوق االنسان بصفة تقريرية ،جمعية هيئة املحامين بصفة تقريرية،
 21عضو ،كيفاش نتصوروا واحد اللي هو حاضر بصفة استشارية،
بالعكس هذا سيعزز ،الصيغة األولى اللي كانوا املهنيين طرحوها،
كانوا كيطرحوا فيها التعيين ديال األعضاء من قبل الناشرين ومن قبل
الصحفيين ،فدرنا اإلنتخاب ،وكنحييوا على هاذ القضية ،الصيغة
األولى اشنو كان فيها ،كان فيها فحال نمودج ديال الهيئة العليا لالتصال
السمعي البصري ،مدير عام اللي عندو وضعية ،هو اللي كيقوم باملهام
ديال الرقابة ،وكيرفعها للمجلس ،وهاذ الصيغة هذه حلناها على اللجنة
ديال ال�سي املساري ،ومن بعد فاش رجعت لينا ،الحكومة درات اجتهاد
قالوا ال ،ما ديروش مدير عام ،هذا مجلس مستقل ،األمور مرتبطة
بالعالقة باإلدارة نعينوا ليهم مندوب كيدير العملية ديال التنسيق،
ونصوا في القانون على أن عنده صفة إستشارية وفق معايير باريس،
وبالتالي أعتقد أن حنا هنا هذا مكتسب وليس مسا باالستقاللية،
بالتالي التعديل غيرمقبول.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،أعرض هذه التعديالت ،عفوا الكلمة ألحد
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معار�ضي هذه التعديالت ال أحد ،مؤيد هذه التعديالت راه كايين العفو
السيد الرئيس.

النائب السيد عبد هللا البقالي:
السيد الرئيس ،ألن هاذ النقطة ثارت نقاش كثيرال داخل اللجنة أو
خارج اللجنة ،األمر ال يتعلق بعضو كامل العضوية ،وليست له الصفة
التقريرية ،املجلس يتكون من  21عضو 7 ،يمثلون املهنيين الصحفيين،
 7الناشرين 7 ،املجتمع املدني اللي غتجي الكالم من بعد ،ما�شي عضو،
هاذ مندوب الحكومة ليس عضوا في املجلس ،العضوية في املجلس
منصوص عليها واضحة ،ليس عضوا ،أعضاء املجلس  ،21ما�شي
عضو ،كون كان عضو في املجلس غنكونو ضد هاذ املقترح ،أعضاء
املجلس  21مذكورين بالصفات ديالهم ،املوضوع منتهي ،هذا مندوب
الحكومة يتكلف بالتنسيق ،مثال ملي غنتكلمو على الدعم شكون اللي
غيم�شي ينفذ هاذ ال�شي إيال ما كانش واحد املنسق مع الجهازالتنفيذي،
ما عندو عالقة بالتقريرفقط وضعه استشاري ،بالعكس حنا كنا قدمنا
اقتراح التعديل ما عرفتش عالش ما جاش هنا ،هو املجلس يحق له أن
يستدعي من يراه مناسبا ،لحضور الدورات ديالو ،بالعكس يكون مفيد
إيال استدعينا ممثل وزارة املالية ،أو ممثل وزارة ،..مع صالحيتي املجلس
يخلي ليا هاذ السلطة التقريرية لي أنا ،اللي أسا�سي أن هذا باش نأكدوا
عليه ليس عضوا في املجلس ،نحن نتكلم في هاذ الفصل على أعضاء
املجلس ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
أحد مؤيدي هذا التعديل ،التعديالت  ،3ال أحد.
أعرض هذه التعديالت للتصويت:
التعديل األول:
املوافقون 9 :
املعارضون 81 :
املمتنعون9 :
التعديل الثاني:
املوافقون 9 :
املعارضون 81 :
املمتنعون9 :
التعديل الثالث :
املوافقون 9 :
املعارضون 81 :
املمتنعون9 :
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أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :األخت رشيدة
واش ممتنعون ،كما صادقت اللجنة ،امتناع ،مع ،امتناع.
املوافقون84 :
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حتى ل  6د العشية الصالة كانت في  5ورجعات حتى ل  6باش اإلخوان
أعضاء املكتب والسادة الوزراء ،إذن ناخذو وقتنا غادي ندوز بمادة
بمادة ونفصل في املادة.

املعارضون :ال أحد

ال ،كنتكلموا على النشاط الرسمي ،إيوا كاينة الصحافة ما يمكنش
نتغدى والصحافة هنا.

أعرض املادة  5للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

إذن أعود إلى املادة  16فين وقفنا ،إذن أعرض املادة،17 ،16 ،15 ،
،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23،24 ،22 ،21 ، 20 ،19 ،18
 ،35 ،34 ،33للتصويت :إجماع.

املمتنعون18 :
املوافقون90 :
املعارضون :ال أحد.
املمتنعون9 :
أعرض املادة  6للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون90 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون9 :
الباقي ،أعرض املادة  ،7املادة  ،8املادة  ،9املادة  ،10املادة ،11
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون90 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون9 :
أعرض املادة  12للتصويت :اإلجماع.

أعرض املادة  36للتصويت :إجماع.
أعرض املادة  37للتصويت :امتناع ،إذن املوافقون 37 ،..امتناع
الفريق االشتراكي امتناع ،فريق األصالة واملعاصرة امتناع ياك؟ هي 18
إذن:
املوافقون.77 :
املعارضون :ال أحد.
املمتنعون.18 :
من بعد ،ال�سي جمال.
إذن أعرض املادة  46 45--44-43-42 41--40-39-38للتصويت:
إجماع.
قلتي لي حتى املادة  ،46املادة  46 ،45هي اللي كنعرضها للتصويت،..
غير باش نضبطوا العملية ديال التصويت ،ألن في املحاضر باش غدا،
إذن أعرض املواد  ،45-44-43-42 41--40-39-38للتصويت :إجماع.

إذن أعرض املادة  13للتصويت:

املادة  :46أعرض املادة  46للتصويت :امتناع ،ال�سي جمال ،امتناع؟

املوافقون90 :

املوافقون.77 :

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون9 :

املمتنعون18 :

أعرض املادة  14للتصويت:

أعرض املادة  47للتصويت:

املوافقون90 :

املوافقون.77 :

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون9 :

املمتنعون18 :

أعرض املواد -27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17--16 15
-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28
:46-45
..ال ضبطوا التصويت ،باش أنا خاصني نعاود دبا من األول ،فين
وقفت ،ال ،ال حيث أنا كنقرا املواد سمحوا لي واحد الدقيقة عفاكم،..

إذن أعرض املواد  51-50-49-48للتصويت :إجماع.
أعرض املادة  52للتصويت:
املوافقون.71 :
املعارضون :ال أحد.
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املمتنعون.18 :
أعرض املادة  56-55-54-53للتصويت :إجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون71 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون18 :
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي
بإحداث املجلس الوطني للصحافة.
نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم  ،89.13ورد
تعديل يتعلق بعنوان املشروع وينطبق كذلك على جميع مواد النص.
السيد الوزير ،ورد تعديل يتعلق بعنوان املشروع ،وينطبق كذلك على
جميع مواد النص ،تقدم به الفريق االشتراكي ،السيدة النائبة خديجة
اليمالحي ،وهاذ التعديل لم يدرج في اللجنة ،الفصل  83من الدستور،
للنواب أو للبرملانيين وللحكومة حق التعديل مطلق ،غير أنه الحكومة
يمكن أن تعارض في مشروع تعديل لم يعرض باللجنة ،هذا منطوق
النص الدستوري ،تفضل السيدة النائبة قدم التعديل ديالك.

النائبة السيدة خديجة اليمالحي:
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
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مواد النص هذا التعليل ،إذا كان األمر كذلك هذا غيطلب واحد
العملية تقنية ديال مراجعة النص خاص يرجع للجنة،ا ألنه ما يمكنش
في الجلسة العامة نقرروها بهاذ الشكل ،هذا تعديل ينطبق على عنوان
النص ومحصور في عنوان النص ،وهذا قبل ما نعطي الكلمة للحكومة
عاد دابا ندبروا مسطرة بيناتنا ،عاد نعطي الكلمة للحكومة ،وللحكومة
الحق في قبول التعديل بالنسبة للعنوان أو في رفض التعديل ما�شي
في املضمون ديالو ،ألنه من حقها في الفصل  83أن تعارض تعديال لم
يدرس في اللجنة ،تفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
أوال هو الفكرة جيدة ولكن في هاذ النص غادي تثير مشكل ،حيث
خاصنا نقولوا الصحفيات والصحفيين واملهنيات واملهنيين ،حيث ما
غنقولوش املهنيين على الصحفية والصحفي ،خاص املهنيات واملهنيين،
أنا في الدستور ما قنقولوش القا�ضي والقاضية ،الدستور اعتمد صيغة
موحدة ،أنا من حيث املبدأ ألن كاين حاجة لإلسراع بهاذ النقاش ،نقدوا
نقبلوا على أساس ندرسوه في مجلس املستشارين ،حيث كاين اللي
اقترح صيغة أخرى هو نزيدوا حرف التاء ،كيما كاينة في بعض الدول
املتقدمة عوض ما تكون الصحفيات والصحفيين ،لهذا ما يمكنش
نقبل التعديل اآلن اللي غنلتزم به وهو ندرسوه في مجلس املستشارين
بالصيغة املناسبة ،والسالم.

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

السيدة النائبة.

هذا التعديل سقط سهوا ما جاش للجنة ،ولكن..

النائبة السيدة خديجة اليمالحي:

السيد الرئيس:
شوف سقط سهوا عندك ،أما املسطرة واملحاضر وهنا التشريع
حاجة أخرى.

النائبة السيدة خديجة اليمالحي:
املهم عرض في اللجنة أثناء املناقشة العامة ،وهو يعني هاذ التعديل
هذا املفروض يعني من الناحية املبدئية أن جميع القوانين عليها أن
تتضمن يعني مقاربة النوع ،ولذلك نقترح أن يكون العنوان على الشكل
التالي :النظام األسا�سي للصحفيات والصحفيين املهنيين يعني يعود
على الصحفي ،وأثير هنا االنتباه للحكومة في املشاريع القوانين املقبلة
أن تلتزم بهذا املبدأ ،وشكرا.

السيد الرئيس:
إذا باش نحدد التعديل السيدة النائبة ألنه مهم هاذ الكالم اللي
غادي نقول ،انتما في التعديل ديالكم كتقول يجب أن تعتمد في جميع

من الناحية اللغوية أظن يعني العنوان صحيح ،يعني الصحفيات
والصحافيين املهنيين ،ما�شي بالضرورة نزيدوا حتى املهنيات ،هذا ما
هو متعارف عليه في اللغة العربية ،كون أن التعديل يسري فقط على
العنوان أظن حنا قابلين أن إيال قبالت الحكومة هاذ التعديل.

السيد الرئيس:
قال ليك ال قال ليك هو غادي يناقشوا في مجلس املستشارين.

النائبة السيدة خديجة اليمالحي:
ولكن ماعرفتش ألن كان في اللجنة أنا طرحت التعديل والسيد
الوزيرقال بأن عليكم تطرحوه في الجلسة العامة.

السيد الرئيس:
السيد الوزيرعارض التعديل بشكل مؤدب ما قالش ال وقالك غادي
يدرسوا مسطريا راه معاه الحق ألنه الفصل  83من الدستور كيعطيه
الحق ،ال�سي عبد هللا البقالي صافي.
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إذن التعديل ما كاين الش نعرضوه للتصويت ،ألنه تنطبق عليه
املسطرة على أساس أنه السيد الوزير راه هو عاد غادي يشوف مجلس
املستشارين كيفاش يلقى الصيغة بصفة عامة ،قال لك غادي يديربين
قوسين حرف (التاء) التي تعني التأنيث في النص كامل.
إذن أعرض املادة األولى ،كنظن هذا شنوا فيه إجماع؟ األخت
رشيدة كاين امنتاع ،ال�سي جمال في بعض املواد؟ ال العنوان دابا ما
طرحناهش للنقاش دابا ،أنا كندوي لك على مشروع القانون ما كاينش،
اشنو املواد اللي عندك فيهم امتناع األخت رشيدة؟ ما عندكش امتناع،
تمتنعين عن الحق ،فاين؟ مادة وحدة ،األولى؟ حسب التقرير عندك
املادة  22يا هللا األخت رشيدة املادة .22
أعرض املواد :املادة األولى املادة  2املادة  3املادة  4املادة  5املادة 6
املادة  7املادة  8املادة  9املادة  10املادة  11املادة ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
 21 ،20 ،19 ،18 ،17للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع.
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السيد خالد برجاوي الوزير املنتدب لدى وزير التربية 
الوطنية والتكوين املنهي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
هاذ النص باش ما نوطلش عليكم نص بسيط هو يتعلق بمالءمة
تنظيم التقسيم الجهوي لألكاديميات مع القانون الجديد للجهة ،عوض
 16أكاديمية غادي تولي  12األكاديمية ،وكنأمولو أنه يتم التصويت في
أسرع وقت ممكن في هاذ الجلسة على هاذ النص ،وراه تم التصويت
عليه في اللجنة باإلجماع وبالتوافق بعد إدماج جميع املالحظات ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير ،وزع التقرير.
أعرض املادة  1للتصويت :إجماع.

أعرض املادة  22للتصويت:

املادة  2للتصويت :إجماع.

املوافقون80 :

أعرض املادة  3للتصويت :إجماع.

املعارضون ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :إجماع.

املمتنوعون. 9 :
أعرض املواد -31 30 -29- -28 27 26- -25- -24 23 :للتصويت كما
صادقت عليها اللجنة :إجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون80 :
املعارضون ال أحد
املمتنوعون. 9 :
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  89.13يتعلق
بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين.
شكرا للسيد الوزيرعلى املساهمة وهنيئا لكم بهذا اإلنجاز.
نمر بالتي السيد الوزير ابقى معنا ،ابقى معنا ،نوب على الصحفيين
غايبين انت اعطيهم دير لهم التقرير ،السيد الوزير آش من نص
األكاديميات.
مشروع قانون رقن  71.15يتعلق بتغييروتتميم القانون رقم 07.00
القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الكلمة للسيد الوزيرلتقديم املشروع في دقائق ،تفضلوا.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  71.15يتغييروتتميم
القانون  07.00القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بقا لنا نص الشبيبة والرياضة آخر مشروع قانون ،ال هو السيد
الوزير غادي ،...مشروع قانون رقم  135.12بإحداث وتنظيم مؤسسة
باقي  2دقايق ،من فضلكم حنان أبو الفتح.
مشروع قانون رقم  135.12بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض
باألعمال اإلجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة،
الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع كذلك بنفس الطريقة وبنفس
الفعالية.

السيد خالد برجاوي الوزير املنتدب لدى وزير التربية 
الوطنية والتكوين املنهي ،نيابة عن السيد لحسن السكوري،
وزير الشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نفس ال�شيء بالنسبة لهذا القانون في إطارالرعاية السامية لصاحب
الجاللة ،وكذلك الحكومة املغربية ألطر وزارة الشبيبة والرياضة كان
تحضيرهذا النص املتعلق مؤسسة النهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة
موظفي وأعوان الشبية والرياضة ،يقدم أمامكم قصد التصويت عليه
في إطار تقديم املساعدات الالزمة والرعاية اإلجتماعية الالزمة لهؤالء
األطرالذين يقدمون خدمات جليلة للوطن ،وشكرا.
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السيد الرئيس:
إذن شكرا السيد الوزير ،مداخلة لفريق اإلستقاللي للوحدة
والتعادلية ،السيد النائب عادل اتشيكيطو في حدود  3دقائق ،حقو،
حق الفريق.

النائب السيد عادل تشيكيطو:
مبروك العيد في  3دقائق غادي نتخالو على الوراق باش نساليو
داغي.

بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
بطبيعة الحال كتتعتابر هاذ املؤسسة من بين املؤسسات املهمة
اللي جابت الحكومة مشروع قانون كيتعلق بها وبإحداثها ،وبالتالي فحنا
في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية كنعتابرو بأنه القانون رقم
 135.12وبالتنظيم ديال هاذ املؤسسة لفائدة موظفي وأعوان وزارة
الشباب والرياضة ،يعني هو فيه اهتمام بالشؤون اإلجتماعية ديال
موظفي وزارة الشبيبة والرياضة ،وفيه كذلك يعني إنصاف لهاذ الناس
هاذو ،خصوصا وأن الوزارة ديال الشبيبة والرياضة عرفت يعني في هاذ
الفترة هاذي وفي هاذ الوالية ،يعني عرفت واحد الفراغ خصوصا فراغ
وارتباك على مستوى اإلدارة السياسية ديالها ،ألن عرفت دابا تقريبا

عدد 16–12ألا عيبر 16ر 28( 116بنجد 28د )28

هذا الوزير الثالث ،وبالتالي فكان الحمل كامل والثقل كامل كان على
املوظفين ،كنعتبرو بأنه هاذ العملية اللي فيها إنصاف وكنتمناو أنه
هاذ املسألة تعمم على جميع الوزارات يعني كل الوزارات تقريبا يعملوا
على تأسيس مؤسسات تتهتم بالشؤون ديال املوظفين ديال الوزارات
ديالهم ،وكنعتبرو كذلك بأنه في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
بأنه هاذ اإلحداث ديال هاذ املؤسسة كتدخل في السياق يعني بلورة
التوجيهات السامية الرامية لإلهتمام بالعنصرالبشري ،وكذلك لتفعيل
الحوار اإلجتماعي القا�ضي بتعميم األعمال اإلجتماعية بكل قطاعات
الوظيفة العمومية وتحسين الخدمات اإلجتماعية ،حنا عندنا مداخلة
طويلة جدا ،واإلخوان واألخوات جانا الجوع ،وعيينا لذلك رأفة بنا
جميعا غادي..كملتها ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،أعرض املواد من 1-
-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2
 26-25-24-23-22للتصويت كما صادقت عليه اللجنة :إجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :إجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون  135.12بإحداث وتنظيم
مؤسسة للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة
الشباب والرياضة.
عيدكم مبارك سعيد ،عواشرمبروكة ،هنيئا لنا ،رفعت الجلسة.

