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محضر الجلسة الحادية عشربعد املائة

التاريخ :االثنين  19صفر1440ه ( 29أكتوبر2018م).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة
العاشرة.
جدول األعمال :جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفهية
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

السيد الحبيب املالكي ،رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد رئيس الحكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة الوزراء معذرة،
السيدات والسادة النواب،
طبقا ألحكام الفصل مائة من الدستور ،وخاصة الفقرة الثالثة
منه ،وعمال كذلك بمقتضيات املواد من  278إلى  283من النظام
الداخلي ،يعقد مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.
وتجدر اإلشارة أن جدول األعمال ،جدول أعمال الجلسة يتضمن
جزأين اثنين :يتعلق األول باألسئلة املحورية والجزء الثاني يتعلق
بباقي األسئلة .فنشرع اآلن في طرح أسئلة الجزء األول والذي يتضمن
محورين اثنين :األول حول موضوع األوراش االجتماعية واإلجراءات
املرتبطة بها برسم سنوات 2019؛ والثاني يتعلق بموضوع السياسة
العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب.
أعطي الكلمة اآلن في إطار املحور األول للسيدة النائبة فتيحة
سداس باسم فرق ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال املتعلق باألوراش
االجتماعية واإلجراءات املرتبطة بها برسم سنة .2019

النائبة السيدة فتيحة سداس:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
انخرطت الحكومة في مجموعة من األوراش والبرامج االجتماعية،
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انطالقا من البرنامج الحكومي الذي أفرد محورا خاصا بتعزيز التنمية
البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي .وقد وجهت العديد من الخطب
امللكية السامية الحكومة إلى ضرورة إعطاء األهمية الكبرى واألولوية
الالزمة لتفعيل السياسات والبرامج في مجال الدعم والحماية
االجتماعية.
من هذا املنطلق ،نسائلكم السيد رئيس الحكومة ،عن اإلجراءات
العملية لتنزيل األوراش االجتماعية برسم سنة  2019واملتعلقة أساسا
بإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية
االجتماعية واستهداف الفئات املجتمعية التي تستحقها بشكل شامل
وعميق ،وإطالق جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل ،ولفرص
الشغل ،وتصحيح االختالالت ،والسكن ،واملنظومة الوطنية للصحة،
وبرنامج التغطية الصحية «راميد» ،ومحاربة الفوارق االجتماعية
واملجالية ،والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة ،عالوة
على صيانة التماسك االجتماعي واألسري ودعم الطبقة املتوسطة
وتنميتها والنهوض بالرأسمال البشري بصفة عامة .متسائلين كذلك،
عن التدابير التي ستتخذها الحكومة إلشراك القطاع الخاص للنهوض
بامليدان االجتماعي وتحسين الخدمات املقدمة للمواطنات واملواطنين.

السيد الرئيس:
الكلمة اآلن للسيد النائب باسم فريق األصالة واملعاصرة محمد أبو
درار ،تطويرمقاربة السياسات االجتماعية .معذرة السيد النائب.

النائب السيد محمد أبو درار:
شكرا السيد الرئيس،
اصلح ديك السمية هللا ير�ضي عليك...

السيد الرئيس:
اصلحناها تلقائيا بإعطائك الكلمة.

النائب السيد محمد أبو درار:
ال ال اصلحها كتابة عفاك،

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
كثر الحديث عن الشق االجتماعي كعماد أسا�سي في السياسات
الحكومية ،لذلك الشك أن السياسات وسنتفق معكم ،الشك أن
السياسات االجتماعية كمفهوم جديد حاولت بالدنا تبنيه وبلورته في
سياساتها العمومية من أجل تجويد الحياة اليومية للمواطنين .وكثر
أكثر يعني إدراج العديد من األسماء ديال هاذ البرامج ،لكن مع األسف
الشديد بدون آثر يعني حقيقي لدى املواطن .لذلك تنتساءلو معاكم
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ومعانا املواطنين ،على التصور ديالكم لتطويراملقاربة ديالكم السياسية
االجتماعية؟ شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب أبو درار ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة خديجة
الرضواني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لطرح السؤال
املتعلق باألوراش االجتماعية.

النائبة السيدة خديجة الرضواني:
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مستوى التعليم والصحة والتشغيل والحماية االجتماعية مع أولويات
للقطاعات االقتصادية التي هي التي ستدعم النهوض بهذه القطاعات
االجتماعية.
وقد أتت الخطب امللكية األخيرة اللي ضمن انشغاالت الحكومة
وأتت الخطب امللكية األخيرة لتدعم العمل الحكومي في هذا املجال
وتسطر رؤية واضحة لالهتمام الخاص للشأن االجتماعي ولتطوير
وتحسين املقاربات املعتمدة في هذا الشأن ،ومن هنا يمكن أن أقول بأن
الحكومة...

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،

السادة الصحفيين ،من فضلكم احترموا السيد رئيس الحكومة.

السادة النواب املحترمين،
أعطى جاللة امللك منذ اعتالئه عرش أسالفه امليامين ،أهمية قصوى
لألوراش االجتماعية بهدف االرتقاء بالواقع االجتماعي للمواطنين
خاصة الفئات املعوزة وذات الدخل املحدود .وإيمانا منا بكون التنمية
االقتصادية ال يمكن أن تتحقق بدون التنمية االجتماعية ،نسائلكم
السيد رئيس الحكومة ،عن التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
لتسريع وتيرة اإلصالحات في هذا املجال؟ ،وما هي األوراش التي أعدتها
الحكومة برسم سنة  2019للنهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية
للمواطنين في ظل تف�شي وتزايد مظاهر الفقر والهشاشة وارتفاع معدل
البطالة؟

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد رئيس الحكومة ،فليتفضل مشكورا.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
وأشكرفي البداية جميع الفرق بتفضلها بطرح هذا السؤال املحوري
املرتبط باألوراش االجتماعية واإلجراءات املرتبطة به برسم سنة .2019
أريد أن أؤكد في البداية ،بأن الحكومة واعية بالخصاص االجتماعي،
وواعية بضرورة إيالء األولوية واالهتمام الالزم للقضية االجتماعية.
وأريد أن أؤكد ثانيا ،أن الحكومة كما قلنا في البرنامج الحكومي
منذ البداية ،تعطي األولوية لألوراش االجتماعية وخصوصا على

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
 ...بأن الحكومة في قانون املالية  ،2018واليوم أيضا في مشروع
قانون املالية  2019اللي عندكم ،فيه عدد من التدابير واإلجراءات
الجريئة والشجاعة وأحيانا غير املسبوقة لدعم الفئات االجتماعية
التي تحتاج فعال إلى دعم ما�شي فقط الفقيرة ،ما�شي فقط الهشة
ولكن حتى الطبقة املتوسطة الدنيا ولكن أيضا حتى املقاوالت الصغيرة
واملتوسطة .وهاذ مشروع قانون املالية كما قلت في البداية هو مشروع
اجتماعي بامتياز باألرقام وباإلجراءات ،هاذ القضية االجتماعية كما
قلت عندنا فيها بالخصوص  4محاور باإلضافة إلى محاور أخرى
مرتبطة بالعدالة املجالية  :أوال التعليم؛ ثانيا الصحة؛ ثالثا الشغل؛
رابعا الحماية االجتماعية .هذه األساسية ،بطبيعة الحال في كل من
هذه السياسات نأخذ بعين االعتبار الحاجة املاسة لالهتمام بالعالم
القروي والبادية على أساس الخصاص والنقص الذي ورثناه تاريخيا،
االهتمام باملناطق البعيدة ،األخذ بعين االعتبار العدالة املجالية وأيضا
قضية السكن الالئق .وسنرى بأنه بالخصوص  2ديال القطاعات اللي
هي قطاع التعليم وقطاع الصحة كان هناك ارتفاع متزايد للميزانية
املرصدة في  2018و 2019بشكل غير مسبوق ،وأيضا الرفع من عدد
املناصب املالية لهذين القطاعين بشكل غير مسبوق أيضا باألرقام،
بحيث قطاع التعليم بوحده اليوم مع  2019غادي نوصلو ل70.000
منصب مالي إيال دخلنا  70.000 ،2019منصب مالي بمعنى يتجاوز عدد
من الحكومات السابقة في خمس سنوات ،وهذا جهد كبيربذلته الدولة
أوال لتجاوز الخصاص ،ولكن هو أيضا يفيد فئات واسعة من الشباب
ويفتح لهم باب الشغل.
بالتالي في مجال التعليم ،غادي نمشيو غير للشق االجتماعي ،غير
الشق االجتماعي ألن هناك واحد الجهد ،بذل جهد لدعم مختلف
البرامج االجتماعية في مجال التعليم ،وكما قلت في البداية نبدا بهاذ
القضية ديال امليزانية اللي وصالت اليوم في مشروع قانون املالية اللي
عندكم  68.275.000بزيادة  5ديال املليار ديال الدراهم بمقارنة مع
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السنة املاضية أي تقريبا  ،% 9وأيضا البرامج ديال دعم التمدرس اللي
هي برامج اجتماعية التي تطورت بشكل غير مسبوق ،مختلف البرامج
كتعرفوها غير «تيسير» بوحدو وكنا قد وعدنا في البرنامج الحكومي
مراجعة اإلستهداف الجغرافي وتوسيعه إلى آخره ،...واليوم وصلنا وبدعم
من جاللة امللك ،دائما عدد املستفيدين اليوم غادي يكون ابتداء من
يناير 2,1 : 2019مستفيد خالل املوسم الدرا�سي مقابل  700ألف فقط
خالل املوسم الدرا�سي السابق ،والكلفة اإلجمالية غادي توصل  2مليار
و 17مليون مقابل  600مليون فقط ،فإذن هذا واحد الجهد كبير جدا
وهذا غادي يوصل مباشرة إلى الفئات التي تستحقها .وأيضا هذا هو
املهم ،هذا البرنامج عندو تأثيرفي التمدرس ،عندو تأثيرفي مقاومة الهدر،
عندو تأثير في مقاومة التكرار ديال األقسام ،عندو تأثير في رفع الجودة
ديال التعليم ،فهذا مدخل واحد من مداخيل متعددة في هذا املجال
بطبيعة الحال هناك عدد من البرامج األخرى اللي مرتبطة بالداخليات
واملطاعم املدرسية وغيرها.
أيضا هنالك التعميم التدريجي للتعليم األولي ،واللي الدولة غادي
ّدير فيه واحد الجهد كبير ،واللي اليوم غير هاذ السنة غادي تفتح ما
يقرب من  4000قسم جديد في التعليم األولي ،أغلبها اآلن موجود ألنها يا
إما كتكون أقسام تم إصالحها ،أو بناء أقسام جديدة والجهد باقي غادي
يستمر ولكن فيه التركيز باألساس على العالم القروي حيث موجود
الخصاص فعال.
بالنسبة للطلبة راه أنتوما عارفين جميع الجهود التي تمت فهاذ
املجال ديال الدعم االجتماعي وخصوصا منحة متدربي التكوين املنهي
الحاصلين على البكالوريا واملسجلين باملستويين التقني والتقنيين
املتخصصين ،وهاذي أيضا حاجة جديدة جابتها الحكومة ،وهذه السنة
سنحاول أن نعممها ،السنة املاضية تقريبا استافدو منها  11ألف
متدرب في التكوين املنهي ،والهدف ديالنا نوصلو هاذ السنة إلى  60ألف
تقريبا ،وهذا راه الطالب أو املتدرب راه يجد تأثيرها مباشرة؛
األوراش االجتماعية املرتبطة بقطاع الصحة ،قطاع الصحة حتى
هو قطاع اجتماعي بامتياز ،ولدعمه على الرغم من أننا واعيين بأن
الحكامة ديال قطاع الصحة حتى هو خاصو جهد ،الحكامة ديال قطاع
الصحة ،وإعادة النظر في عدد من املشاريع  ..ولكن رغم ذلك احنا
واعيين بأن قطاع الصحة يحتاج إلى دعم ،فرفعنا امليزانية هذه السنة
بمليار ونصف تقريبا درهم ،وهو زيادة بما يقارب وما يزيد تقريبا عن
عشرة  %باملقارنة مع السنة املاضية ،وهذا �شيء مهم.
بطبيعة الحال تقوية املنظومة ديال املساعدة الطبية ،نظام
املساعدة الطبية «الراميد» ،هو �شيء مهم جدا وأيضا هو يسير في
االتجاه ديال الدعم االجتماعي ،وأيضا مراجعة الحكامة ديالو ،وفتح
وكالة خاصة أو جهاز خاص ملتابعة نظام التغطية الطبية ،وسترصد
هذه السنة اعتمادات مالية مهمة مليار و 600مليون درهم في ميزانية
 ،2019بزيادة ديال  300مليون درهم ،وسنعمل على تحسين مختلف
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البرامج ديال ولوج الخدمات الصحية وخصوصا في مؤسسات القرب؛
ثالثا :التشغيل ،تحدثنا عن التشغيل مرارا وهو التشغيل هو أكبر
مدخل ملحاربة الهشاشة ،أكبر مدخل للعيش الكريم ،واحنا واعيين
بوجود عدد كبير من الشباب عاطلين ويجب أن نعمل على حل هذا
املشكل ديال البطالة .ومن هنا قامت الحكومة وانكبت على إعداد
االستراتيجية الوطنية في هذا املجال واالستراتيجية اللي فيها محاور
اللي فايت هضرت عليها من هذا املنبر ،اللي هي إما دعم إيجاد مناصب
شغل جديدة ،أو مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل،
أو تكثيف البرامج النشطة للتشغيل ودعم الوساطة ،وتحسين ظروف
العمل واشتغال سوق الشغل أو دعم البعد الجهوي في التشغيل.
تميزت هذه الخطة األخيرة بكونها داخل فيها عدد من الشركاء ،شركاء
متعددين من بينها جمعية رؤساء الجهات باملغرب ،وأيضا االتحاد
العام ملقاوالت املغرب ،وبعض الشركاء اآلخرين وبالتالي ستعرف 2019
بالخصوص دعم البعد الجهوي للتشغيل وفق االختصاصات الجديدة
للجهة في هذا امليدان ،واملنصوص عليها في القانون التنظيمي بالجهات،
وقد وقعت اتفاقيات أثناء اإلعالن عن هذا البعد الجهوي في حفل
خاص.
ولكن أيضا هناك عدد من البرامج النشطة ستحرك ..ولكن هنا
بغيت نشير ل 2ديال األمور أساسية :األمر األول اللي بغيت نشير ليه
هو املباراة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة ،تخصيص 7%
لألشخاص في وضعية إعاقة ،ورد أول مرة في مرسوم في يوليوز .2000
ومنذ ذلك الحين لم يتم الوصول إلى  7%في أي سنة ،دائما كانت جهود
صحيح ،الجميع حاول ،ولكن دائما كان هناك صعوبات ،وبالتالي في
 2016صدر مرسوم جديد كينظم هاذ العملية وكيلزم باش تكون فيها
إجراءات محددة باش يمكن نوفرو لهاذ األشخاص ذوي اإلعاقة أكبر
الفرص باش يدخلوا للتوظيف .طيب هاذيك اإلجراءات رغم ذلك مكنت
واحد الشوية تحسن واحد الشوية ولكن داك�شي بسيط ،ومن هنا جات
الفكرة ديال تنظيم مباريات خاصة لذوي اإلعاقة ،اللي غيسهل عليهم
الولوج إلى الوظيفة العمومية .اآلن هو أصدر املرسوم فهاذ املجال ،اآلن
نحن بصدد العمل على التنفيذ ديالو عن طريق تدابير متقدمة للقيام
بأول تجربة ،لتنظيم مباراة خاصة لذوي اإلعاقة ،فيها  50منصب قبل
نهاية  .2018درنا جهد كبير باش نعدلو كثير من املقتضيات القانونية
أو التنظيمية ،قانونية بمفهوم تنظيمية التي تقف حجر عثرة والتي
ال تسمح ،واليوم غادي نظمو أول مباراة ولكن كما رأيتم في مشروع
قانون املالية  ،2019دخلنا واحد  2ديال اإلجراءات اللي كتسمح باش
نسرعو بهاذ املباراة  :واحد  200منصب خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة
مركزيا ،ما�شي معنى لغينا هاذيك  7%في كل قطاع ،هاذيك غادي تبقى
وغادي نعاودو نجمعو منهم لتنظيم مباريات خاصة ،ولكن إضافة
لهاذيك  ،7%ولضمان واحد الحد األدنى لتنظيم هاذ املباريات الخاصة
وطنيا ،تخصص  200خاص ،وهذا إجراء غيرمسبوق أيضا في إطارهاذ
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االهتمام بهذه الفئة ،وأحدثت أيضا لجنة وطنية لتتبع املباريات الخاصة
لضمان التطبيق السليم لهذا املقت�ضى ديال املباريات الخاصة ،ولكن
أيضا هذه اللجنة الوطنية لألشخاص املعاقين تضمن أيضا التطبيق
السليم لحصة هؤالء األشخاص في مختلف املباريات في وضعية إعاقة،
وضمان حسن سير املباريات الخاصة مركزيا .هذا إضافة عندنا أيضا
واحد املهمة ،التواصل مع املؤسسات العمومية ،مع الجماعات الترابية
لالنخراط في هذا الورش.
إذن إن شاء هللا غادي نعطيو الدفعة لهاذ التوظيف والحصة ديال
 7%لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بإجراءات غير مسبوقة؛ املستوى الثاني
وحتى هو مهم جدا ،وهو إشراك العمل الجمعوي كفاعل محوري في
ميدان الوساطة في سوق الشغل ،وفي هذا املجال ّدرات عدد من
اإلجراءات؛ واحد اإلجراء ألول مرة دخل في قانون املالية ديال 2018
هو داك �شي اللي كيستافدو منو املقاوالت ديال اإلعفاء من الضريبة
على الدخل بالنسبة للوظائف الجديدة ،كانت  5في إطار التحفيز والت
 10أيضا ألول مرة دخلنا فيها الجمعيات ،أي وظائف جديدة بالنسبة
للشركات الجديدة أو الجمعيات الجديدة ،دابا هاذ السنة فهذا أيضا
مقترح باش نوسعو هاذ القضية تشمل جميع الجمعيات في ضوابط
معينة ممكن نرجعو لهاذ املسألة من بعد .إذن هذا واحد املجموعة
ديال اإلجراءات أيضا مهمة جدا وغيرمسبوقة في هذا املجال؛
هناك خامسا :تسريع تفعيل برنامج تقليص الفوارق االجتماع
واملجالية بالعالم القروي  :هاذ البرنامج التي كان وفق التعليمات امللكية
السامية ،اللي بدا في  ،2017غادي نواصلوه في  2019والحمد هلل
البرامج ديال هاذ السنتين نفذت فواحد النسبة باقي ما درناش التقييم
النهائي ديال  2018نسبة معتبرة .هاذ البرنامج في عمومه تقدر التكلفة
ديالو على مدى هذه السنوات كلها يعني تقريبا سبع سنوات  50مليار
درهم ،صندوق التنمية القروية غادي يعطي  ،47%املجالس الجهوية
 ،40%املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،8%املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب  .5%وهاذ السنة غادي يتبرمج في إطارهاذ البرنامج
بمختلف املتدخلين بما فيهم القطاعات املعنية التجهيز ،الصحة كلهم
عندهم دور فهاذ البرنامج ،هاذ السنة غادي يكون  7ديال املليار درهم
وهذا غادي يم�شي أساسا إلى املناطق القروية والبعيدة والجبلية؛
هناك بطبيعة الحال سادسا :وهذا �شيء مهم تنزيل املرحلة الثالثة
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وهي التي تشرف جاللة امللك
باإلشراف على حفل اللي كان فيه اإلطالق ديالها ،وفهاذ املرحلة مبادرة
التنمية البشرية غادي تولي عندها واحد الدور أكبريعني مستقبلي مهم
جدا ،وغادي ّدخل عدد من البرامج جديدة بما فيها تحسين الدخل،
واإلدماج اإلقتصادي للشباب وغيره من البرامج ،مواكبة األشخاص
في وضعية هشة وغادي ترفع امليزانية ديالها ،وغادي تولي تقريبا مليار
و 800مليون درهم سنويا ما يقدر ب 18مليار على مدى عشر سنوات.
وتجدر اإلشارة إلى أن تمويل هذه املرحلة ديال املبادرة الوطنية للتنمية
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البشرية سيتم تحمله بنسبة  % 60في إطار امليزانية العامة 30% ،من
قبل الجماعات الترابية % 10 ،من قبل التعاون الدولي؛
سابعا :خصني نشير لواحد اإلجراء اجتماعي مهم أيضا ،وهو
مواصلة األنشطة املمولة في إطار صندوق التكافل العائلي ،ودرنا فيه
واحد اإلجراء مهم عن طريق تعديل القانون اللي كان موجود في توسيع
الئحة املستفيدين من هذا الصندوق ،صندوق التكافل العائلي عبر
إدراج فئات جديدة من جهة أوال؛ ثانيا تبسيط املساطر ديال استفادة
النساء اللواتي سيستفدن من هذا .وقد صادق البرملان على هذا القانون
بطبيعة الحال ،وبالتالي إضافة إلى األوالد مستحقي النفقة بعد انحالل
امليثاق الزوجي وثبوت عوز األم ،أضفنا فئات جديدة مستحقو النفقة
من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم ،يستحق
النفقة من األوالد بعد وفاة األم من قبل ما كانوش هادو كيستافدو،
يستحق النفقة من األوالد الخاضعين للكفالة الزوجة املعوزة املستحقة
للنفقة ،فهادو كلهم تضافو فهاذ مشروع القانون وهذا توسيع لفئات
جديدة حتى هي محتاجة إلى أن تستفيد من هذا الصندوق ،وأظن بأن
هذا �شيء مهم وغادي يرفع عدد النساء املستفيدات من الصندوق
سنويا؛
وأخيرا ،هناك محور مهم جدا هو تطوير حكامة برامج الحماية
االجتماعية وتحسين مردوديتها ،وهذا هضرت عليه هنا فهاذ املنبر،
وهضرت على أنه هناك واحد املنظور متكامل ملراجعة الحماية
االجتماعية ككل ،وأيضا مراجعة برامج الحماية االجتماعية نحو
التقائي فيما بينها ،وقلنا في هذا املجال بأن هناك عمل إلحداث سجل
اجتماعي موحد الذي سيصدر بقانون ،وهناك إحداث السجل الوطني
للسكان وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت .وبالتالي غادي يكون عندنا
واحد الرقم اجتماعي لألشخاص ،وهذا غادي يمكننا من االستهداف،
وفي نفس الوقت كان هناك عمل لوضع سياسة حمائية اجتماعية
متكاملة ومندمجة ،كتشمل جميع القطاعات باش يمكن ..هاذ البرامج
عندنا  139برنامج ،باش يمكن نشوفو هاذ البرامج إيال كان فيها التكرار،
توارثناها عبرالسنوات ،بل عبر العقود .وغادي نمشيو إن شاء هللا فهاذ
املجال باش غادي تعقد واحد املناظرة وطنية لتوسيع التشاور حول
موضوع الحماية االجتماعية ..حتى نكملوهاذ الدراسة اللي اآلن موجودة
وغادي تعقد هاذ املناظرة في شهر نونبر املقبل ،يعني بعد أقل من شهر
باعتبارها ورش وطني هام بهدف اعتماد استراتيجية وطنية لسياسة
اجتماعية متكاملة ،ومالحظة سيتم عرضها على اللجنة الوزارية لقيادة
إصالح وحكامة املنظومة االجتماعية ،وهي اللجنة التي أحدثت منذ فترة
فقط بمرسوم ،وعقدت أول لقاء لها منذ بضعة أشهر ،وهي اللي أعدت
املراسيم األربعة ديال توسيع التغطية الصحية لتشمل املهن الحرة
واملهنيين املستقلين وغير األجراء .وإنشاء هللا غادي تبدا املشاورات مع
املهن املنظمة في القريب ،باش يمكن نوصلو لهاذ التعميم ديال هذه
التغطية الصحية لدى هذه الفئات واللي هما مهمين ،واللي كيوصل
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العدد ديالهم تقريبا  4ديال املليون ونصف ،وإيال زدنا الناس اللي هما
أصحاب الحقوق ،غادي نوصلو حوالي عشرة ديال املليون ،الثلث
تقريبا أقل قليال من ثلث السكان 30% ،من سكان املغرب ،وهاذ الورش
غادي يكون مهم وأشكر السيدات والسادة النواب وأيضا املستشارين،
ألنهم صادقوا على القانون في وقت سابق منذ حوالي سنة ،واآلن خرجت
املراسيم العامة ونهارغادي تبدا املشاورات ،فاحنا غاديين فهاذ الورش
بكل عزيمة إن شاء هللا باش نوجهوه.
إذن السياسة االجتماعية للحكومة كما قلت ثبت باألرقام،
بامليزانيات ،ثبت بعدد املناصب املحدثة ،باألرقام مرة أخرى ،ثبت أيضا
بعدد البرامج التي تحدثت عن بعضها ،أنا اعطيت غيرأمثلة اللي بعضها
غيرمسبوق ،كنحلو به إشكاالت مزمنة .وإن شاء هللا ،احنا عندنا الثقة
بأن هذه البرامج غيكون التأثير ديالها على املواطنات املواطنين ،وغادي
توصل النتيجة ديالها بإذن هللا بالتعاون بين الجميع ،شكرا جزيال
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة .نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء
الكلمة للنائب السيد مصطفى اإلبراهيمي باسم فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب املحترمين،
يشرفني أن أتقدم ملناقشة هذا السؤال املطروح حول اإلجراءات
االجتماعية املرتبطة بمشروع القانون  2019لقانون املالية .وكما
نعرف ،السيد الرئيس ،أن هاذ مشروع قانون املالية يأتي في ظروف
سياسية ،وكذلك إكراهات اقتصادية عاملية يعرفها الجميع .وقد
ركزتم كثيرا على الشق االجتماعي في هاذ مشروع القانون وذلك ألنه
املغرب كما قلتم يعرف خصاصا كبيرا في هذا املجال ،وكذلك لتقليص
الفوارق املجالية التي تعرف فوارقا كبيرة .التي ما فتئ صاحب الجاللة،
ينبه الحكومة واملتدخلين املختلفين لكي نوليها اهتماما خاصا كذلك في
العديد من الخطب ،وكان آخرها خطاب العرش ،وكذلك خطاب ثورة
امللك والشعب وخطاب افتتاح الدورة البرملانية الحالية.

السيد الرئيس،
هذا املشروع يأتي بعد صدور القانون املنظم لقانون املالية سنة
 ،2016والذي ينص على أن القوانين املالية تأتي على شكل مشاريع
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وبرامج متعددة السنوات بمؤشرات يمكن تتبعها ،وتقييم عمل
الحكومة من خاللها ،وعلى أساس أيضا البرنامج الحكومي الذي بموجبه
تم تنصيب حكومتكم من طرف البرملان ،كما ينص على ذلك دستور
 ،2011في الوقت الذي لم نجد أية إشارة للبرنامج الحكومي سواء في
العرض ،عرض مشروع قانون املالية بهاته القاعة على غرفتي البرملان،
أو أمام لجنة املالية.
أما بخصوص اإلجراءات االجتماعية الواردة باملشروع ،يمكن إبداء
املالحظات التالية  :أوال نثمن املجهود املالي الكبير املبذول فيما يخص
قطاعات التعليم ،والصحة ،والسكن ،والتغطية االجتماعية.
فيما يتعلق بالتعليم السيد الرئيس ،خصصتم  68مليار ديال
الدرهم مقابل  ،62فهذا مجهود معتبر لتعميم برنامج «تيسير» وتوسيع
العرض املدر�سي وتعميم التعليم أو البدء في تعميم التعليم األولي .ولكن
السيد الرئيس ،نقول لكم اليوم الزلنا نجد مدارس منذ البرنامج الذي
كان يدعى البرنامج اإلستعجالي إلى اآلن مدارس بدون أسوار ،وبدون
مراحيض ،وبدون حد أدنى حتى يتمكن أطفالنا من التحصيل في ظروف
تليق بالتعليم والتكوين.
ونشير أيضا السيد الرئيس ،أن القانون اإلطار الذي يجب أن ال
يخرج عن الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين يحتاج
إلى اعتمادات قد تفوق إمكانات الدولة ،لذا يجب كما هو معمول به
في العديد من دول العالم إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه
الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في القطاع الخاص .كما يحتاج
القانون اإلطار أيضا ،ملوارد بشرية كافية ومؤهلة بالتكوين املستمر
والتكوين الدائم مع ضمان التحفيزات الضرورية لتوفير العيش الكريم
لهاته املوارد البشرية.
أريد أن نطرح عليكم سؤال ربما هو سؤال الساعة بالنسبة للتالميذ
وأوليائهم ،فيما يتعلق بالتوقيت الصيفي واستمراره ،فقط نريد منكم
اآلثارالجانبية لهاذ التوقيت هل أجريتم دراسة فعال السيد الرئيس على
هذا التوقيت؟ ،فإن كانت لديكم دراسة فزودوا بها البرملان ،وكذلك ما
هي اإلجراءات املواكبة؟ سواء تعلق األمر بالنسبة لألطفال والتالميذ،
وكذلك للعاملين باإلدارات العمومية ،وكذلك بالقطاع الخاص؛
فيما يتعلق بقطاع الصحة ،صحيح أن هناك تغطية صحية ،ولكن
نريدكم أن تزفوا للمغاربة عن تاريخ البدء في هذه التغطية الصحية،
ألن هناك عشرة ماليين ممن ينتظرون هذه التغطية الصحية ،ألنه
املراسيم صدرت وبقي مرسوم ،ولهذا يعني على األقل بالنسبة للفئات
اللي هي منظمة يجب البدء ولو بالتدريج ،ولكن هناك انتظارات كثيرة
فربما بعض اليأس بدأ يدب لدى هاته الفئات.
فيما يتعلق بنظام «الراميد» ،خصصتم مليار و 600مليون درهم
السيد الرئيس ،مقابل مليارو 300درهم في السنة املاضية ،نحن درسنا
الوثائق السنة املاضية لم نجد أثرا لهاذ املليار و 300درهم نتاع سنة
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 ،2018وألنه صندوق التماسك اإلجتماعي حسب القانون التنظيمي
لقانون املالية ال يمكنه أن يعطي لصندوق الصيدلية املركزية وكذلك
بالنسبة للجماعات املحلية ،والوكالة الوطنية وضمان التأمين الصحي
حتى هي ما عطاتش هاذوك الفلوس اللي عندها ،وبالتالي لم نجد أثرا
لهاذ املليار .ولهذا ،يجب أن ننبه ل�شيء دقيق ،ال يجب أن نخلط ما بين
ميزانية اإلستثمار في الصحة وميزانية «الراميد» ،دابا هاذ ال�شي نتاع
البني كنقولو هاذ ال�شي راه احنا كنديروه للراميد ،هذه وزارة الصحة
وليست وزارة «الراميد» ،كتبني للمواطنين املغاربة كلهم ،وبالتالي ما�شي
ّ
ملي كنبنيوواحد املستشفى نقولوهذاك داخل في «الراميد» وكنحسبوه
في «الراميد» .فنحن نثمن هاذ اإلجراء اللي زدتوفي امليزانية ،ولكن نريد لو
أنه يكون هناك إجراء لزيادة نقطة ،ألنه اآلن لحد اآلن كان دائما كنديرو
 % 6–5%واحنا دائما فديك  % 6بالنسبة للميزانية العامة أو بالنسبة
للدخل « ،»PIBيجب كل السنة نزيدو نقطة حتى يمكن أن نصل إلى 7
و 8أو كما تقول املنظمة العاملية للصحة .% 10
السيد الرئيس ،فيما يتعلق بالنسبة لألدوية نخصص مليارين من
الدراهم ،في الوقت ال يصرف إال مليارواحد ونقول لكم هاذ ال�شي اليوم
ما�شي راه احنا عندنا واحد كنملؤو واحد االستمارات ،املراكز الصحية
اليوم ما فيهاش األدوية ديال مرض السكري كاينين ثالثة ،كاين فقط
واحد ما فيهاش األدوية ديال الضغط الدموي ،كاين ثالثة كاين فقط
واحد ،مكاينش األدوية ديال الربو ،ما كاينش فيتامين « ،»Aمكاينش
الفيتامين « »Dبالنسبة لألطفال .ولهذا نقول لكم حتى بالنسبة لتزويد
املستشفيات ،كيطلبو سنوات وهما كيطلبو األدوية في  2015و2017
ما كيعطيوش خالل السنوات ،ومرة وحدة كيجيبو واحد الكاميو
كيجيبو  2015و 2017ما يمكنش حتى لهادوك املستشفيات أنهم يديرو
هادوك األدوية ،وبالتالي كاين واحد املشكل كبير بالنسبة لهاذ القضية
ديال األدوية ،وباقي واحد القانون اللي هو قانون نتاع التغطية الصحية
للوالدين ،السيد الرئيس ،يجب أن تأخذوا إجراء مع الغرفة الثانية التي
نطالبها أن تفرج عن هذا القانون ألن مجموعة من الوالدين كيمرضو
وما كيلقاوش باش يداواو لحد الساعة.
بالنسبة للموارد البشرية ،خصصتم  4آالف هاذي سنتين مشكورين
على هاذ املجهود ولكن هناك خصاص كبير ،السيد رئيس الحكومة،
نحتاج أكثر من  20ألف طبيب اليوم إيال بغينا نديرو  13طبيب لكل
 10آالف كما ينص على ذلك املنظمة العاملية للصحة ،وهاذ ال�شي راه
موجود بدول الجوار تونس والجزائر عندهم  ،13واحنا ال نتوفر إال على
 20أو  23ألف فقط ديال األطباء وكذلك مثلهم من املمرضين .السيد
الرئيس ،هناك استقاالت جماعية ،هناك اضطرابات ،هناك أسابيع
الغضب ،هناك أجواء اآلن أصبحت يعني غير صحية داخل املؤسسات
الصحية ،وهاذ ال�شي نتاع اإلضرابات م�شى حتى للقطاع الخاص وبالتالي
يجب أن تقوموا بإجراءات عملية لكي نخرج من هذا النفق املظلم داخل
قطاع الصحة.
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عالقة بالبرنامج الحكومي ،السيد رئيس الحكومة ،نصيتوفي البرنامج
الحكومي على تعزيز االستقاللية املالية واإلدارية لواحد املؤسسات
الصحية ،اليوم هاذي أربعة أسابيع طبيب جا بالتعيين ديالو من وزارة
الصحة للمركز الصحي .واش معقول ،السيد رئيس الحكومة ،كنتكلمو
على الجهوية املتقدمة ما زال كاين تعيينات من وزارة الصحة وبالتالي
هاذي واحد املجموعة من األمور اللي خصنا نطرقو لها.
فيما يتعلق باإلعاقة ،السيد رئيس الحكومة ،يجب أن نطبق 7%
الفرق البرملانية معارضة ومساندة لهذه الحكومة مشات لعند هاذ
الناس وذاكرت معاهم ،وقالت لهم  ...واضطر البرملان أن يقدم تعديال
في هاذ قانون املالية سيقدم التقرير بتطبيق  % 7ما�شي  50ما�شي
 200منصب ،ولكن  7%هي  .7%ثم اإلعاقة الحادة ،السيد رئيس
الحكومة ،واش اللي عندو التوحد ،وال اللي معروف التشخيص ديالو
عندو زايد ب  débile mentalوما يحرك ال يديه وال رجليه ،هذا خاص
ما�شي مشكل خصنا نشوفو واش عندو �شي  géneوال عندو �شي مشكل،
هذا خاص تصرف ليهم واحد اإلعانة مباشرة اللي خاصها تعطى لهاذ
الناس والعائالت تاعهم اللي كيعانيو في صمت .أما بالنسبة للتشغيل
فاإلستراتيجية طموحة جدا ،ولكن بالنسبة لإلعتمادات املخصصة
للتشغيل فهي قليلة جدا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية...

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة
للسيد النائب محمد بودرار ،غادي تصححني السيد النائب جهرا ..لكم
الكلمة السيد النائب.

النائب السيد محمد أبود رار:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا
وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
السيدات السادة النواب املحترمين،
السيد رئيس الحكومة ،استمعت بإمعان شديد للمعطيات اللي
قلتو واألرقام اللي دليتو بها ،اسمح لي أن أقول لك بأنها تتكرر في كل
لقاء ،مع إختالف بسيط .واسمح لي أكثرنقول ليك بأنها أرقام مغلوطة،
مغاديش نقول ليك أرقام كاذبة رغم أنه واحد القطاع معين تيقول ليك
إيال بغيتي تكذب عندك جوج ديال  ،les méthodesأما تكذب مباشرة،
أو ال تبقى تعطي األرقام واإلحصائيات ،وأظن أنك مشيتي فهاذيك
النقطة الثانية .عالش السيد رئيس الحكومة...
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السيد الرئيس:
لكم الكلمة السيد النائب.

النائب السيد محمد أبود رار:
..على كل حال عالش أرقام مغلوطة؟ ،ألنه منين تنشوفو خطورة
األوضاع على أرض الواقع ،وتنشوفوا هاذ الحراك كيفاش داير،
وتنشوفو هاذ االحتجاجات ،وواقع الصحة ،وواقع التشغيل ،وواقع
التعليم ،أكيد غادي نقولو هاذ األرقام مغلوطة .خطورة األوضاع
السيد رئيس الحكومة ،كانت دافع قوي لتدخل جاللة امللك ،ونبهكم
شحال من مرة ،ملا ينبهكم جاللة امللك ،فهي شهادة على أنكم فشلتم في
التدبير السيد رئيس الحكومة ،يعني ما بقى ما زال ما يتقال .فشلتم في
التدبير ..هناك مصالح شخصية ومصالح سياسية تبعدكم عن التدبير
السليم ،انخرطتم فيها أنتم وشركاؤكم في التدبيرالحكومي .ولكن اآلذان
الصاغية هي اللي تتجاوبو بها.
احنا في فريق األصالة واملعاصرة اش تنقولو ،تيبان لينا الضبابية في
التدبير ،تيبان لينا فشل حقيقي وذريع في التنمية املنشودة سواء على
الشق االجتماعي والشق االقتصادي ،تيبينها أكثر عدم االلتزام بالوعود
االنتخابية ،وبالبرنامج الحكومي .وقولو هاذي ما كايناش ،غتقولو
لنا «البام» تيدير السياسة ياك؟ ،سأحيلكم على تقارير املؤسسات
الدستورية اللي عندكم أعضاء فيها واللي ما تيمارسوش السياسة،
آخرها املجلس األعلى للحسابات ،كذلك قبل منو املجلس اإلقتصادي،
وبنك املغرب ،والكثيرمن املؤسسات الوطنية اللي أعطت تقييم حقيقي
للتدبيرديال الحكومة ،كاين شوية ديال التشويش السيد الرئيس ،ولكن
ماعليش ،ماعيش أودي األفكارما غاديش يمشيو غيرأرا ما تشوشو...

السيد الرئيس:
السيدات والسادة تنلتمس منكم احترام املتدخلين ،تفضل السيد
النائب تفضل.

النائب السيد محمد أبو درار:
هاذيك خطة مدروسة يلجأ إليها بعد األحباب ،على كل حال هاذ
املؤسسات أشنو قالو؟ قالك أسيدي نزيف حاد للمالية العمومية،
عدد كبير من البرامج ال ننفذ واللي تيتنفذ فيها ينفذ بشكل سييء جدا،
ما عليش ما عليش غير خليهم ،إختالالت خطيرة في التدبير ،إحصائيات
رقمية في مختلف القطاعات مخيفة جدا ومخجلة ،لكن أخطر �شي
حاجة أخطر ما سمعت أنا عند هاذ املؤسسات صراحة هو ذاك الل�شي
اللي سمعت عند املجلس األعلى للحسابات ،منين تيقول ليكم ما كايناش
الشفافية وكاين التمويه في البيانات املالية للحكومة عبر وزارة املالية،
هذا اتهام عرفتي شنو إيال كانت الحكومة تتحترم راسها تحط اإلستقالة
ديالها ،ويتبعها محاكمة ألن هذا اتهام كبير ،هذا اسميتو واحد النوع
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ديال الغش واحد التزوير ديال املعطيات ،احنا كنتكلمو على املالية
العمومية ،هذا أخطر تصريح سمعتو أنا عند �شي مؤسسة دستورية
تراقب وتقيم التدبيرالحكومي ،ما بغيتوش املؤسسات الوطنية ،نمشيو
للمؤسسات الدولية ونشوفو اإلحصائيات آش تيقولو ،مؤشر التنمية
ياك ال�سي اشرورو ،مؤشرالتنمية املغرب في أسفل الالئحة ،تصورمعايا
دول عندها حروب أحسن منا في الترتيب ،دول مستعمرة يعني تحت
وطأة االستعمار أحسن منا في الترتيب ،يعني �شي حاجة مخجلة بزاف
تتيبن التدبير الحقيقي ديال هاذ الحكومة ،إيال كنا غنتكلمو على األرقام
في الصحة والتشغيل والتعليم فأنا ما تنبغيش بزاف نتكلم في األرقام،
ولكن يكفي يكفي أننا نمشيو للصحة نقولو بأن هناك خصاص كبير
في املوارد البشرية وبأن الولوج للخدمات الصحية في الحضيض مقابل
 7000عاطل ديال األطباء يعني ما كاينش عندهم الشغل ،بالنسبة
للتشغيل وصلنا ل  ،16%بالنسبة للتعليم وصمة عارعلى هاذ الحكومة
والحكومة السابقة واللي عندها تأثير على جميع القطاعات250 ،
ألف تلميذ يغادرون كل سنة ،املشكل األسا�سي اللي بغيت نوصل ليه
ّ
السيد رئيس الحكومة ،ما�شي في األرقام اللي تتقولو كل مرة تندخلها في
القطاعات ،املشكل مشكل تدبير ،مشكل حكامة ،مشكل في انعدام
الرؤية ،مشكل ما كاينش إبداع في إيجاد الحلول ومواجهة املشاكل
واألزمات ها اللي كيخصكم ،التعامل ديالكم مع الحراك الشعبي صفر،
ّ
تهيجون الشارع وكأنكم تقتاتون من الحراك ملي يكون ،تيعجبكم أنه
الشارع ينوض ،ربما تستمدون البقاء ديالكم في التدبيرمن الحراك
خصو يكون ،هذا االستنتاج اللي تيبان لي أنا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن بإسم م فريق التجمع الدستوري
للنائب السيد عباس الومغاري.

النائب السيد عباس الومغاري:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين،
السيد الرئيس:
شوية اإلنصات السيدات والسادة النواب  ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد عباس الومغاري:
السيدات الوزيرات املحترمات،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،كيتبين من خالل التدخل ديالكم
أنه الحكومة اليوم رفعات من حجم االعتمادات املوجهة للقطاعات
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االجتماعية رغم الظرفية االقتصادية الصعبة ،اليوم املسؤولية ملقاة،
مسؤولية التاريخ ملقاة على كل األطراف والفئات أغلبية ومعارضة،
لكن رغم املجهودات املبذولة من أجل تأهيل القطاعات االجتماعية،
لم نتمكن إلى يومنا هذا من تغطية العجز الذي تعرفه الخدمات
االجتماعية ،لهذا نطلب وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة،
ألن في التدخل ديالي غادي ركز على بعض القطاعات التي تعرف بعض
االختالالت والتي تتسبب في أغلب األحيان وبعض االنتقادات املشروعة
داخل فئات واسعة من املجتمع ،وهذا ال يعفينا أن نبدي رأينا في هذه
االختالالت.
كما قلت يجب أن نضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة ترتكز
على تحسين الولوج للخدمات الصحية ،وتعزيزصحة األم والطفل وذوي
االحتياجات الخاصة ،وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على األمراض،
وتحسين الحكامة وتوفير األدوية واملستلزمات الطبية ،وتدارك العجز
الكبير الذي تعرفه بنيات االستقبال واملستعجالت ،فنظام املساعدة
الطبية راميد الذي أعطى جاللة امللك ،انطالقته في مارس  2012سجل
أكثر من  6ماليين مستفيد وسينضاف عليه في السنة املقبلة أكثر من 5
ماليين أخرى بعد املصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال
املستقلين وأصحاب املهن الحرة ،وكذلك توسيع التغطية الصحية
َُ
لتشمل الطلبة وأمهات وآباء املؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية
اإلجبارية بالقطاع العام.
وإذ نثمن ونستحسن هذه الخطوات لتوفير سبل الولوج العادل
للخدمات الصحية للفئات الهشة والضعيفة تجد هذه األعداد الهائلة
تخوفنا من عدم قدرة قطاع الصحة حاليا على استقبال وافدين جدد
ال قبل للبنيات واملؤسسات الصحية على استيعابها وستجد من عوامل
تدني املؤشرات في سلم التنمية البشرية .وفي ظل الخصاص الكبير في
األطر الطبية والشبه الطبية واإلدارية وسوء التدبير نحييكم ،السيد
رئيس الحكومة ،على تخصيص  4آالف منصب شغل في قطاع الصحة
ونتمنى أن يساهم هذا العدد في تخفيف العبء امللقى على عاتق األطر
العاملة حاليا بالقطاع والتي أصبحت تهدد مرارا باالستقالة احتجاجا
على تردي األوضاع داخل املستشفيات .وإذ نثمن كذلك الدور املحوري
الذي يلعبه صندوق التماسك االجتماعي الذي تم إحداثه برسم قانون
املالية لسنة  2012فيما يخص تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة
الفقر ،نطلب كذلك ،السيد رئيس الحكومة ،توسيع الفئات املستفيدة
من هذا الصندوق كيتامى األمهات واألبوين على غراريتامى اآلباء وكذلك
تخصيص حصة جزافية لألرامل بدون أبناء ،كما تم إدراج وجاء في
التدخل ديالكم فئة جديدة للمستفيدين من صندوق التكافل العائلي.
وال يفوتني كذلك أن ننوه بالدعم الكبير الذي توفرونه لقطاع
التعليم ،وذلك بتقليص الخصاص الذي يعرفه القطاع في األطر
التربوية منذ  3سنوات ،حيث سيبلغ عدد املناصب أكثر من  50ألف
منصب شغل ،بينما السيد رئيس الحكومة ال توجد أي مؤشرات حتى

4107

اآلن تدل على أن النظام التعليمي بدأ يسترد عافيته ويسير في االتجاه
الصحيح ،ناهيك عن أن املعارف ومتطلبات العصر تزداد تطورا
وتعقيدا مما يصعب مهمة اللحاق بالركب ويضع املزيد من التبعات على
املسؤولين ألجل البدئ في رؤية واضحة املعالم ملواجهة حالة التردي
التي تضع شبابنا أمام املستقبل املجهول ،لذا نطلب منكم السيد رئيس
الحكومة اتخاذ بعض التدابير املستعجلة كتعميم املنحة الدراسية
على كل متدربي مؤسسات التكوين املنهي 60 ،ألف اللي تكلمتي عليها غير
كافية و سيبقى دائما الخصاص ،وهنا سأقف وقفة تأمل وأقول السيد
رئيس الحكومة الحمد هلل على تدخل صاحب الجاللة ،فيما يخص..

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
الكلمة للسيد النائب محمد الحافظ.

النائب السيد محمد الحافظ:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس الحكومة ،علينا أن نعترف بأن مؤشرات األزمة
االجتماعية التي تعرفها بالدنا والتي ال تزداد إال اتساعا هي نتيجة نموذج
تنموي فشل في إنتاج الثروة وتوزيع النمو اإلقتصادي على جميع
الشرائح والفئات اإلجتماعية بما يضمن التوزيع العادل للثروة لتتعمق
ذلك مظاهر الفقر واليأس واإلحباط واإلقصاء والتهميش وتزدهر أحالم
الهجرة بحثا عن غد أفضل ،وأمام عجز الحكومة في إعادة النظر في
هذا النموذج التنموي دعا جاللة امللك ،في خطاب العرش ،إلعادة
النظر في هيكلة البرامج اإلجتماعية بشكل شامل أمام فشل السياسات
العمومية في اإلستجابة النتظارات املواطنين وانشغاالتهم وتطلعاتهم في
العيش الكريم واعتمادها على إجراءات ترقيعية وحلول مرحلية كرد
فعل على عوض تطبيق برنامج اجتماعي واضح املعالم.
وتأتي هذه املبادرة امللكية ،من أجل إعطاء البعد اإلجتماعي
للسياسات العمومية مدلولها الحقيقي لتشكل بذلك مدخال إلصالح
وضع قدرات املغاربة في مختلف املجاالت ،بعدما وصلت الوضعية
االجتماعي لدرجة خطيرة من االحتقان تتمثل أساسا في ارتفاع معدالت
البطالة بشكل لم يسبق له مثيل يتجاوز عتبة  ،10%ويشمل مختلف
الفئات الشابة بما فيه خريجو الجامعات واملعاهد العليا .في الوقت
الذي جاء مشروع القانون املالية لسنة  2019ب  40ألف منصب مالي،
 15ألف منها مخصصة للتعليم في إطار تعاقد و 4آالف لقطاع الصحة
والباقي موزعة على القطاعات الحكومية األخرى بما فيها األساس األمن
والدفاع.
وأمام انحصار مجال الشغل لجأ الشباب إلى الهجرة السرية التي
أخذت طابعا علنيا خالل اآلونة األخيرة بحثا عن مقومات العيش الكريم
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رغم املخاطر التي يتعرضون لها ،تدني القدرة الشرائية للمواطنين
ومستوى املعيشة أمام ارتفاع أسعار املواد االستهالكية بشكل أصبح
معه يهدد األمن الغذائي للمغاربة بعدما أصبحوا عاجزين عن مواجهة
متطلبات حياتهم اليومية ،لتشكل آلية املقاطعة الشعبية لبعض
املواد االستهالكية تعبيرا حقيقيا عن عمق األزمة االجتماعية بوتيرة
متسارعة ،تزايد مظاهر اآلفات اإلجتماعية املتمثلة أساسا في اإلنتحار
والتسول التي ال تزداد إال انتشارا داخل املجتمع املغربي ،غياب إرادة
سياسية حقيقية ملأسسة الحوار اإلجتماعي والكفيل بتعزيز السلم
اإلجتماعي وتمكين الهيئات النقابية من ممارسة دورها بتقديم أجوبة
عن املطالب املشروعة املرتبطة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
واملهنية واملعيشية ،تدني الخدمات الصحية بشكل أصبح معه املغاربة
محرومين من حقهم الدستوري في التطبيب والعالج أمام اإلختالالت
التي يعرفها نظام الرميد الذي يؤمن أكثر من  12مليون مواطن وأؤكد
على  12مليون مواطن السيد الرئيس .وال يختلف الوضع بالنسبة
لقطاع التعليم ذلك أنه رغم مئات املليارات التي صرفت إلصالحه فإن
املجلس األعلى للتربية والتكوين أقر بأن هذا القطاع وصل إلى حافة
اإلفالس وغياب العدالة اإلجتماعية في مجال التربية وتكافؤ الفرص
التعليمية ،وكذلك الشأن بالنسبة للسكن الذي يعاني أزمة خانقة أمام
فشل برنامج مدن بدون صفيح في تحقيق األهداف املتوخاة منه بما
يضمن املغاربة حقهم الدستوري في السكن الالئق .وتزداد الوضعية
االجتماعية تدهورا مع اتساع رقعة الفوارق االجتماعية واملجالية
وغياب البرامج الحكومية الحقيقية لبناء مجتمع متضامن تسوده
املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية.
في ظل هذه الوضعية السيد الرئيس االجتماعية املتأزمة تبقى
األوراش االجتماعية املعلنة عنها مجرد ذرالرماد في عيون املواطن الذي
اكتوى بما هذه السياسة الحكومية الالشعبية األمرالذي يطرح السؤال
مدى فعالية ونجاعة هذه البرامج واإلجراءات واألوراش االجتماعية التي
تكلمت عنها السيد رئيس الحكومة ،ليس فقط على مستوى املضامين
والتوجهات واالختيارات واستهداف الفئات املعنية ،ولكن أيضا من
حيث التنزيل الفعلي لهذه البرامج على أرض الواقع ،بما فيها األولويات
التي جاء بها قانون املالية لسنة  2018والتي تم تكرارها في مشروع قانون
املالية .2019

السيد الرئيس:
شكرا ،باسم الفريق الحركي الكلمة اآلن للسيد النائب محمد أوزين.
الكلمة للسيد النائب سعيد التدالوي ،هناك تغييرلم يعلن عنه.

النائب السيد سعيد التدالوي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد رئيس الحكومة،
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السادة الوزراء،
أخواتي إخواني النواب املحترمين،
ما غاديش نختلفو السيد الرئيس الحكومة على أن مناقشة
القطاعات اإلجتماعية هي صلب انتظارات املغاربة أجمعين ،وهي
الصحة ،التعليم ،قطاع الشغل ،ما غاديش نطول في قطاع الصحة
غادي نحيلكم غير على أقسام املستعجالت على مختلف مناطق
اململكة ،نخليكم تمشيو بالليل وتشوفو ديك الصورة ،الداخل مفقود
والخارج مولود ،بال ما نتكلم على ميزانية  2018هي  4000منصب شغل
أنا بغيت نعرف فين كاينة؟ وفين مشات؟ واش كاينة؟ واش هاذ الناس
اشتغلو؟ في إطار امليزانية اللي كانت؟ هذا هو اللي كنعملو مع كامل
األسف في قوانين املالية ما كنحسبوش القانون املالي اللي صوتنا عليه،
واش تنفذ وال متنفذ �شي  4000منصب شغل في ميزانية  2018بغينا
نعرفوها فينا هي؟
قطاع التعليم بغينا نعرفو واحد املسألة اليوم نهار األحد تفاجأنا
الساعة تبدلت وما تبدلتش ،كاين تليفونات اللي بدلوها وتيلوفونات
اللي ما بدلوها �شي ،بدينا كنمشيو ل  172باش نتأكدو بأن الساعة
الحقيقية إينا هي فيهم واش األولى وال الثانية ،باهلل عليك السيد
رئيس الحكومة ،اليوم غنطلبو من األطفال يمشيو مع  9يخرجو مع 1
ويرجعو مع  ،2واش ساعة كافيهم باش يمشيو ويجيو ويتغذاو؟ هذا
سؤال كنطرحوه ،واش هاذ النظام بغينا ّ
نزولوه وهيأنا نظام على األقل
تكلمتوعلى املجهود في املطاعم أنا معكم وكنأيدكم ،ولكن حتى نديرو
هاذ النظام على املستوى الوطني يكونوا جميع املؤسسات العمومية فيها
مطاعم وموفرة باش اإلنسان ذاك املوظف ما شكونش عقلوتالف مع 1
تيفكرفي ولدو اللي في الزنقة.
تكلمتو على قطاع التشغيل ومناصب التشغيل ،صحيح تشجيع
التشغيل راه رهين بواحد العدد ديال القطاعات ،منها املستثمر خصنا
نشجعوه ويال بغينا نشجعوه راه ال يعقل يجي راجل باغي يستثمرويشري
عقار فاللي غادي يبني فيه مصنع ديال  1000متر وال  2000متر يشريه
حت ل  5ديال املليون ديال الدرهم هذا ما�شي استثمار ،ما يمكنش
كيشري ب  3000و 4000و 5000درهم للمتر مربع راه ما يمكنش ،هذا
ما�شي استثمار إيال بغينا نشجعو االستثمار خصنا نسهلو ملكية العقار
للمستثمرين ،ولكن بشروط بشروط باش ما يدخلوش مضاربين ،يكون
دفتر التحمالت يجيب ليا املشروع ديالو ،شحال ديال الوقت غادي
ينجزو؟ وشحال ديال العمال غادي يشغلو؟ ويعطيني ضمانة بنكية
 une caution bancaireباش ينفذ في تاريخ وآجال محدد ،أنا معكم
باش تشجعوهم فهاذ اإلطار السيد رئيس الحكومة .التشغيل كذلك
رهين كاينة مشاكل اللي املغاربة كينتظرو اآلن الجواب عليها وخصنا بكل
صراحة نهضرو مع املغاربة بصراحة ألنه إيال بدينا كنزوقو غادي يقولك
غير كنضحكو عليهم ،اليوم كاين املغرب مقبل اآلن كاين إضراب ديال
الشاحنات ،حالة الشاحنات مشلولة ،تينعكس هاذ ال�شي على الخضر،

عدد 04–72ألا عيبر 04ر 12( 004بنون 12ن )12

الجريدة الرسمية للبرملان

كينعكس على األسواق ،كينعكس على واحد العدد ديال األمور ،كاين
بالغ صحافي صدر على وزارة النقل اللي هو خلق هاذ الضجة ما عندو
ال تاريخ ال راس ال ساس فيه واحد الخاتم ديال الوزارة ما عرفناه واش
صحيح وال ال وباقي اآلن ما تكذبش ،كاين بالغ ديال واحد العدد ديال
النقابات ومهنيون تيطالبو بلقاء مع رئيس الحكومة باش يتفكو هاذ
املشاكل ،ناهيك السيد الرئيس كاين قطاعات سيارة األجرة حتى هما
ابتداء من ّ
غدا كينضمو وقاطع غالء املحروقات.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،باسم الفريق االشتراكي الكلمة اآلن للسيد
النائب محمد مالل.

النائب السيد محمد مالل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
أود في البداية السيد الرئيس أن أثمن باسم الفريق االشتراكي..

السيد الرئيس:
شوية ديال اإلنصات السيدات والسادة النواب.

النائب السيد محمد مالل:
املبادرة التي دعا خاللها جاللة امللك ،إلى إيالء أهمية كبرى
للقطاعات االجتماعية خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحماية
االجتماعية ،ونثمن كذلك السيد الرئيس اإلجراءات والتدابير التي
جاءت بها الحكومة من خالل مشروع قانون املالية لسنة  ،2019خاصة
الجوانب املتعلقة بالقطاعات االجتماعية موضوع سؤالنا؟ وأريد كذلك
السيد الرئيس أن أعبر عن قلقنا إزاء ما تعيشه هذه القطاعات من
تراجع وضعف في الحكامة وصعوبة ولوج بالنسبة للمواطنين ،وال ّ
أدل
على ذلك السيد الرئيس ما جاء به املجلس األعلى للحسابات في تقريره
األخير من خالصات ،والتي توضح بجالء الوضعية املقلقة واإلكراهات
التي يواجهها خاصة قطاعي التعليم والصحة والسكن املوجه للفئات
االجتماعية ،تقريربالطبع يصف ويتعرض للفترة السابقة ،مما يستدعي
تدخال عاجال وقويا من طرف الحكومة خاصة فيما يتعلق بقطاعي
التعليم والصحة لتقويم هذه االختالالت واستدراك الخصاصات
املسجلة.
وأريد السيد رئيس الحكومة أن أعرض عليكم بعض األمور التي
يعيشها قطاع وبعض اإلختالالت التي يعيشها قطاع الصحة خاصة
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فيما يتعلق بضعف املوارد البشرية وضعف كذلك املناصب املالية
املخصصة لهذا القطاع في إطارقانون املالية لسنة  ،2019وكذلك واحد
الوضعية اللي هي وضعية شاذة والهية تمركز األطر الطبية في محوري
الدار البيضاء والرباط ،وكذلك االستقباالت املتكررة والتي تعبرعن
الوضعية التي تعيشها األطرالطبية في بالدنا ،وكذلك تعثرإنجازمجموعة
من املؤسسات اإلستشفائية وأعطيكم نموذجا السيد الرئيس الحكومة
بتعثر إنجاز توسيع املستشفى اإلقليمي بالصويرة ،وكذلك املستشفى
املحلي لتمنار الذي ابتدأت به األشغال سنة  2014إلى اليوم لم تنته،
يعني أربع سنوات وهاذ األشغال ال زالت مستمرة .كذلك السيد رئيس
الحكومة ،الحالة املزرية التي توجد عليها املؤسسات اإلستشفائية في
عدة مناطق من اململكة خاصة املراكزالصحية السيد رئيس الحكومة،
التي هي يعني بنايات فارغة ما فيها ال أطر طبية وال تجهيزات وال كذلك
أدوية ،كذلك غياب التجهيزات الطبية وكثيرا ما يشتكي املواطنات
واملواطنين عبر تراب اململكة من واحد الداء ،أال وهو دائما السكانير ما
خدامش ،هاذي مسألة اللي أتمنى أن القطاع الو�صي أن يجيب عنها،
كذلك غياب األدوية خاصة املوجهة لألمراض املزمنة ،خاصة السكري
وأمراض القلب والشرايين ،كذلك السيد رئيس الحكومة االستفادة
من بطاقة الراميد أصبحت مستحيلة خاصة وأن حاملي هذه البطاقة
قليل ما يستفيد من الخدمات الصحية .كذلك قطاع التعليم يعرف
بعض اإلشكاليات ،وأذكر منها تأهيل يعني الواجب فعله هو تأهيل هاذ
املؤسسات التعليمية خاصة في املجال القروي التي تعيش مجموعة
من اإلكراهات وكذلك توفير املرافق الضرورية بهذه املؤسسات وكذلك
وضعية كذلك اجتماعية تعيشها الفتيات في املجال القروي ،شكرا
السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
الكلمة للسيدة النائبة تورية الصقلي.

النائبة السيدة تورية الصقلي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس الحكومة املحترم،
موضوع األوراش االجتماعية يكت�سي أهمية واستعجالية كبيرة
بالنظر للسياق العام الذي يحضر فيه مشروع قانون املالية ،والذي
يتميز بتزايد الحركات االحتجاجية املطالبة بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية وتحقيق الكرامة والعدالة .لقد نادينا في حزب التقدم
واالشتراكية ،بنفس ديمقراطي جديد لبناء دولة الحق والقانون
واملؤسسات ،ومراجعة الواقع االقتصادي واالجتماعي بشكل جريء
وحاسم.
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السيد رئيس الحكومة،
لقد أنصتنا لعرضكم بإمعان ،ونحيي ما جاءت به الحكومة من
إجراءات ذات طابع اجتماعي في مشروع قانون املالية ،والتي مست
منظومة التربية والتكوين والصحة والتغطية االجتماعية ،ونتمنى أن
يكون لها أثر ملموس على مستوى عيش املواطنين واملواطنات ومحاربة
الفوارق االجتماعية واملجالية .إال أن ذلك ال يعفينا في املجموعة
النيابية للتقدم واالشتراكية ،من التعبير عن رغبتنا في املزيد وتقديم
بعض االقتراحات نعتبرها أساسية لتحقيق نوع من االنفراج االجتماعي
وإعادة الثقة للمواطنين والفاعلين االقتصاديين .فالتدابير املعلن عنها
جاءت بصفة مجزأة وخاضعة للمنطق السائد لحد اآلن مفاده أن
النفقات االجتماعية ينظر إليها كنفقات غير منتجة ،في حين كان من
األجدر أن تكون هذه التدابير كعناصر بناء النموذج التنموي الجديد
الذي دعانا إليه صاحب الجاللة.
ومن هذا املنطلق ،نعبر عن تخوفنا أن تتم هذه النفقات على
حساب الطبقات املتوسطة التي لم تعط لها العناية الالزمة ،وبالنظرإلى
ارتفاع أسعارالبترول على الصعيد العالمي ،والذي سينعكس سلبا على
املستهلكين واملقاوالت والتشغيل ،نتساءل هل ما زلتم ملتزمين بتسقيف
هامش الربح في املحروقات؟ ،كما نعبر عن خيبتنا تجاه التدابير التي
تهم توفير فرص الشغل التي ال تعكس حجم انتظارات مئات اآلالف
من الشباب العاطل .ومهما كانت اإلجراءات املعلن عنها فهي في حاجة
للتعبير عنها بشكل قوي وحملها سياسيا عبر خطاب تعبوي يرد االعتبار
للفعل السيا�سي ويعيد الثقة للمواطنات واملواطنين في إطار حوار
اجتماعي ومجتمعي بناء ،وعلى هذا األساس ستجدوننا بجانبكم.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة للسيد النائب عمربالفريج.

النائب السيد عمربالفريج:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة ،السالم للجميع،
تحية للجميع،
السيد رئيس الحكومة ،مرة مرة تتكون عندي أنايا  2دقايق باش
نتكلم معاكم ،كنظن بأن أهم حاجة اليوم اللي محتاجين لها في املغرب
هي كيفاش نخدمو على استرجاع الثقة ،عندنا أزمة ثقة حقيقية،
سمعتكم مرارا تتكلمو على هاذ األزمة ديال الثقة .فبالنسبة ليا هاذ أزمة
الثقة جزء منها وال جزء كبير منها راجع غنقولو للتناقض بين الخطاب
واملمارسة عند الفاعل السيا�سي واملسؤول السيا�سي .واسمحوا لي
ّ
ّ
السيد رئيس الحكومة ،ملي كنسمع أنا في خطابكم قبايلة ملي تكلمتيو
قلتيو بأن كتعطيو أنتما أولوية للتعليم ،التعليم هو األولوية .فهاذ
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مشروع قانون املالية وسياستكم ،هذا غير صحيح كاين جوج ديال
األمثلة فهاذ شحال بقات لي؟ دقيقة ،أوال مناصب الشغل خطأ بأن
غيتخلقو  15.000منصب شغل هاذ السنة ،غيتخلقو  15.000ولكن
غيتحالو على التقاعد  donc 13.000ا 2000اللي غيتخلقو 2000
منصب شغل ،في الوقت اللي احنا عارفين باألرقام بأن الخصاص
إيال بغينا نوصلو ملستوى تونس خصنا  70.000أستاذ في املغرب ،ما
قادينش نخلقو  70.000ولكن إيال بغينا نوصلو لتونس  70.000هذا
املثال األول؛
املثال الثاني املدارس الجماعاتية باعتراف املجلس األعلى للتربية،
الخصاص  1000مدرسة جماعاتية في املغرب  ،1000عرفتي شحال
كيتخلقو شحال حكومتكم خلقات هاذ العام؟ شحال بنات؟  ،10وما
ّ
يمكناش نقولو بأن األولوية للتعليم ألن عارفين بأن هاذ الخصاص وما..
ولكن كنحترم أنا يكون رأي آخر ،ولكن ما تجيوش عفاكم السيد رئيس
الحكومة ،تقولو لنا بأن األولوية للتعليم حيث هذا كيزيد يكرس هذاك
نقولو أزمة الثقة بين املواطن واملؤسسة ما يبقاش كاع ّ
يتبع الخطاب
ديال الفاعل السيا�سي ،واحنا في حاجة إلى استرجاع الثقة ،شكرا
السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،شكرا للسيدات والسادة النواب على
تعقيباتهم .الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة للرد على التعقيبات فيما
تبقى من الوقت ،لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا لجميع السادة النواب الذين عقبوا والذين تحدثوا والذين
انتقدوا ،باملناسبة احنا ما عندناش مشكل مع النقد ،ولكن ثاني راه
دائما تنقولها بعض األلفاظ النفق املظلم ّبزاف ،هذه مبالغة كبيرة وأنا
ّ
البارح تالقيت مع عدد من األطباء �شي  70وال  90وكان معانا الكاتب
ّ
ّ
العام ديال وزارة الصحة ،وذاكرنا ،ذاكرنا في املوضوع في املواضيع اللي
تتهمهم كاين إشكاالت ،صحيح املنظومة الصحية تبنى من قبل الجميع،
مكاينش طرف واحد اللي كيتحمل بوحدو املسؤولية ديال وضعية
املنظومة الصحية اليوم .نقولو كاين إشكاالت ،كاين مشاكل نفق مظلم
هذا فيه مبالغة ،واحنا كنتصنتو لجميع املطالب وكنحاولو ما أمكن
ّ
نلبيو األمور املمكنة في الحدود املمكنة ،ولكن دابا هاذي مالحظة عامة؛
لكن املالحظة الثانية املهمة اللي بغيت نقول احنا كنعتبرو الخطب
امللكية والتوجيهات امللكية دعم للحكومة ،احنا فاش جا خطاب العرش
تالقينا أعضاء الحكومة فرحنا ،عالش؟ ألن جميع آليات البلوكاج اللي
كاينة في بعض البرامج استطعنا نتجاوزوها وهو دعم معنوي ،دعم
ّ
قوي للحكومة باش تسير في هاذ أسمو ،ونقول ليكم ما تقلبوش على
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�شي تناقض بين رئيس الحكومة وجاللة امللك ،جاللة امللك هو رئيس
الدولة على راسنا وعينينا وفوق رؤوسنا ،والتعليمات ديالو كنديرو
جهدنا باش نطبقوها ونلتزمو بها ،وال يمكن لرئيس الحكومة إال أن يكون
منسجما مع التعليمات والتوجيهات ديال جاللة امللك .وإيال بغيتو �شي
رئيس حكومة من جهة أخرى قلبو عليه في جهة أخرى مكاينش في املغرب
ما غادي يكونش ،كيسيرب�شي طريقة أخرى أو ب�شي منطق آخر ،ال يمكن
أن يكون ،ولكن أهم �شيء هاذي النقطة الثانية؛
النقطة الثالثة وهي مهمة جدا ،أنا جبت معايا البرنامج الحكومي
هازو معايا ،اللي هو توافق بين األحزاب الحكومية ،باش نقول لكم
األمور عديدة فهاذ البرنامج في الشق اإلجتماعي اللي تم التنفيذ ديالها
فعال ،قلنا :
• تعزيز نظام الدعم «تيسير» ورفع الغالف املالي املرصد له من
أجل ضمان التمدرس توسيع الدوائرالجغرافية واألسالك املدرسية
املستفيدة ،في  2019غادي يبدا التنفيذ ديالو؛
• قلنا إيالء عناية خاصة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة
ووضعيات خاصة ،يمكن نعطيكم تقرير كامل ،الحمد هلل اليوم هناك
دعم كبير في إطار صندوق التماسك اإلجتماعي ،توسع هاذ الدعم ولى
قوي لألشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف تمدرسهم باآلالف،
باآلالف وأيضا إحداث مراكز اإلستقبال والتوجيه خاصة بهم  65مركز
على صعيد  60إقليم ،يستفيد من خدماته حوالي  44.000شخص في
وضعية إعاقة .وهاذ ال�شي راه دار غير ..كاين شوية ،ولكن هاذ التوسيع
كان فهاذ ثالث سنوات األربع سنوات األخيرة .واليوم التمدرس ديال
األطفال وديال التالميذ في وضعية إعاقة ،اليوم غيتقوى وغيتقوى أكثر
عبرواحد اآلليات محددة ،ووزارة التعليم منخرطة فيها وأيضا الوزارات
األخرى منخرطة فيها ،وشفنا اليوم ألول مرة فوج ديال ذوي اإلعاقة
دوزو الباكالوريا وأنا زرتهم والسيد الوزير في األقسام ديالهم عن طريق
جميع آليات الدعم الضرورية ،هذا وغادي نوسعوه بطبيعة الحال؛
• التسريع بإخراج القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ،احنا راه جبناه لكم ،هذه هي املسؤولية
ديالنا ،دابا املسؤولية ديالكم؛
• أيضا البدء في تمكين املتدربين في التكوين املنهي -ها هو
مكتوب -بمنحة دراسية ،بنفس الشروط وآليات املنحة الجامعية،
وفيها في الشهور األولى ،دابا غادي نبداو نوسعوه تدريجيا ،بدأناه ..إذن
نحن..؛
• الرفع من املصاريف ..هذه في قطاع الصحة ،تحسين وتعميم
الخدمات الصحية ،التغطية الصحية الشاملة احنا بدينا فيه ،الرفع
من املناصب املالية املخصصة للقطاع رفعنا منها ،4000/4000 ،تقولو
ليا مكافيش ،أنا معاكم ،ولكن درنا جهد رفعنا منها بشكل غير مسبوق
في تاريخ املغرب .وهذا �شيء مهم ،كانت  ،1700 ،1500أقل قليال ،هاذ
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ال�شي اللي كان قبل ،في  2017كانت  2018 ،1700كانت  4000ودابا
4000؛
• الرفع من عدد طلبة مهن الصحة ،دابا هاذ ال�شي غادي
يتناقش..؛
• تحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم األرامل وصندوق التكافل
العائلي ،وذلك عن طريق تبسيط املساطر؛
• مراجعة «تيسير» وإجراءات وشروط اإلستفادة بغية الرفع
من عدد املستفيدات فعليا من هذا الدعم وتوسيع املستفيدين من
التكافل االجتماعي .الحمد هلل درناه ،صدرنا مشروع القانون ،وسعنا
وبسطنا؛
• تفعيل حصة  7%من مناصب الشغل لفائدة األشخاص في
وضعية إعاقة ،احنا خدامين فيه ألول مرة غادي نديرو املباراة الخاصة،
احنا غاديين وكنوفيو بهاذ ال�شي شيئا فشيئا وهكذا.
إذن باش نقول بأن احنا منخرطين في إطارالبرنامج الحكومي نفسه،
األغلبية كلها ،هذا ما�شي حزب معين دون حزب ،وزارة دون وزارة ألن
أغلب هذه اإلجراءات فيه  5 ،4 ،3ديال القطاعات مندرجة فيه،
أما هذا ديال  7%مندرجة فيه جميع القطاعات .فلذلك احنا غادي
وكنوفيو ..صحيح ما نكرهوش نسرعو ،نديرو هاذ ال�شي بسرعة في
السنة األولى ولكن هذا برنامج ديال خمس سنوات ،وحنا كنخدمو إن
شاء هللا باش نوفيو بجميع أو أغلب ما ورد في هذا البرنامج..
هذه نقطة إذن مهمة ،ولكن واحد القضية ما فهمتهاش أثناء
الحديث على هاذ التناقض بين الحكومة والتعليمات ديال جاللة امللك،
كتقولو بأنه مصالح شخصية ،مصالح سياسية هي اللي كتخلي بعض
الوزاراء كيبتعدو عن األهداف ،فشل ذريع في التنمية اإلقتصادية،
وقلتو «البام» نقولو كيدير السياسة ،الخطة مدروسة ملواجهة ..أنا ما
فهمتش هاذ اإلشارات كلها ألن مع األسف الشديد ،أنا اللي كنالحظ بأن
الناس ديالكم في الرباط هما اللي كيديرو السياسة الغير الديمقراطية.
لنتصور أن واحد الفريق ناض واحتل منبر الرئيس ومنع التصويت على
قانون املالية ،آش غادي نقولو؟ غادي نقولو أن هذا غير ديمقراطي،
ما�شي الديمقراطية هي هاذي ..اسمح ليا هناك جماعة كبيرة هي
العاصمة ،نضتو احتليتو املنصة ،ناضو الناس ديالكم ،ما�شي ضروري
انتما كلكم موافقين أنا عارف أنا متافق ،أنا عارف بأن ما�شي كلكم
موافقين ولكن سياسيا ،مع األسف ،كتحملو املسؤولية ،هذا سيجرنا
إلى املجهول ،حتى احنا عندنا عدد من الجماعات احنا في املعارضة
كحزب ،واش نمشيو؟ حزب آخر فالني أو فالني واش يم�شي يحتل ايال
كان في املعارضة؟ ،هاذ األمور خصنا نوقفوها .النقاش السيا�سي مهما
يكن حادا مرحبا به ،فلذلك أنا املالحظات ديالكم ،أنا مرحب بها ،إذا
كانت فهاذ كنقاش سيا�سي وكانتقاد أنا مرحبا باالنتقاد ،ولكن يجب
أن نحمي جميعا ديموقراطيتنا اللي هي فعال ناشئة ،كلنا نحميوها
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عن طريق حماية املؤسسات وسير املؤسسات ،واحترام رؤساء هذه
املؤسسات ،اإلحترام ..واحترام املساطر والقوانين اللي كتشتغل بها
املؤسسات ،ال ديمقراطية بدون قانون .طيب ،غادي نجي للقضية ديال
قانون التصفية ،األخ اللي هضرعليه ،أنا نبغي نقول ليه بأن مع األسف
ّ
الشديد ،قلتو واش هاذ ال�شي كيتطبق وال ما كيطتبقش؟ ،انتم كتعرفو
بأن كاين قوانين التصفية ،والحمد هلل هاذ الحكومة والحكومة السابقة
قلصت اآلجال ديال عرض قوانين التصفية ،أنا فاش كنت بالصتكم،
كنت نائب برملاني كنا كنشوفو قدامنا  10سنين  12عام ،كيجي واحد
قانون التصفية ديال ما بعد  10سنوات .دابا اآلن قلصنا هاذ األجل
ّ
بشكل كبير جدا ،والت قوانين التصفية كتجي في سنتين ،اآلن وأريد أن
أشيرإلى أن ما دام كترجعو للتقريرديال املجلس األعلى للحسابات إلى أن
عرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أمام البرملان في أكتوبر
 2018األخير ،آشنو قال؟ قال « :وإذ يسجل املجلس األعلى للحسابات
بهذا الشأن التحسن امللموس في آجال موافاته بمشروع قانون
التصفية من طرف وزارة اإلقتصاد واملالية ،فإننا نأمل أن يتبع التقرير
وكذا الوثائق املرفقة ،أن يتبعه نقاش عميق ومثمر مع الحكومة حول
مختلف اإلشكاليات التي تعرفها املالية العمومية واستخالص الحلول
ّ
املمكنة لتجاوزها داخل آجال معقولة» .إذن الحكومة كتوفي باش
تجيب قوانين التصفية ،بطبيعة الحال ،هي ملتزمة أيضا باإلستماع
إلى مالحظات السيدات والسادة البرملانيين ،وأيضا مالحظات املجلس
األعلى للحسابات التي هي آراء ومالحظات يجب أن نناقشها ونعرضها
للتدقيق للتدقيق ،هذا بالنسبة لقانون التصفية؛
بالنسبة لدعم ذوي اإلعاقة الشديدة وهي من النقط التي طرحت،نحن في البرنامج ديالنا ،اللي عرضناه على الوزارة على اللجنة الوزارية
للحماية اإلجتماعية فيه هاذ القضية 2019 ،باش غادي يكون ديال
إتمام الدراسة ،ألن خصنا ندرسو شحال من واحد كان غادي تكون
مستهدفين ،كيفاش غادي ّيدار هذا الدعم؟ ،ولكن احنا معولين إن
شاء هللا باش نديرو هاذ الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة،
واملرسوم تقريبا موجود نحتاج إلى تدقيقات بمجرد ما نكملو الدراسة،
إن شاء هللا ،غادي نمشيو فهاذ اإلتجاه؛
تسقيف ثمن املحروقات باقي ،إن شاء هللا ،ملتزمين به ونحن غادينمشيو ليه في القريب؛
بقى ليا هاذيك القضية ديال التوقيت الصيفي ،ال بد أن أشيرإليه،فهمتيني ،وال ما�شي مهم ،ما�شي ضروري ،آه مهم ،مزيان ،هاذ القضية
ديال التوقيت الصيفي ،أوال خصني نشير لواحد املسألة ،النهار االول
فاش بدا التوقيت الصيفي في العالم ،في العالم ،عالش بدا؟ أشنو هو
السبب؟ السبب ديالو هو الطاقة ،هو االستهالك ديال الطاقة ،وال تزال
عدد كبير من دول العالم ،باملناسبة هذا كيعني غير دول ديال النصف
الشمالي ديال الكرة األرضية ،ما تحت اسمو مبدئيا ما كيعنيش الناس
اللي في خط االستواء اللي عندهم الليل والنهار متقاربين ،فلذلك هو
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تغيير الساعة ال يعنيه ،إنما يعني اللي عندهم تباعد ديال  3ساعات إلى
 4ساعات 5 ،ساعات ،ما بين الصيف والشتاء فيما يخص النهاروالليل.
فذاك ال�شي عالش كيتدار ،ألن ثبت أن عندو دور في:
أوال-تقليص االستهالك ديال الكهرباء؛
ثانيا-تقليص االستثمارفي مجال إنتاج الكهرباء؛
ثالثا-إنتاج الغازات ،االنبعاثات الغازية.
فلذلك هاذ ال�شي موجود في العالم ،لهذا كاين نقاش ما�شي غير
في املغرب وإنما في دول عديدة .إنما من بعد اكتشفت واحد السلبية
ملدة عقود ما كانش االنتباه ليها كبير ،هو أن ذاك التغير في الساعة
تغير في الساعة مربك ومضر ،صحيح الضرر ديالو محدود في أسبوع
أو األيام أو األسبوع أو عشرة أيام التي تلي التغيير ،ولكن فعال عندنا
احنا عندنا تغيير  4املرات ألن في رمضان أيضا ،التغيير  4املرات فعال
فيه إشكال .طيب بالنسبة لينا احنا هاذ التوقيت الصيفي في الصيف
تؤدي إلى واحد االقتصاد في استهالك الطاقة واالقتصاد في االستثمار
في الطاقة ،بما يفوق  240مليون درهم سنويا ،واإلقتصاد في الطاقة
وخصوصا في نقاط الذروة ،ألن هذيك نقطة الذروة هي املهمة ،اشنوهي
نقطة الذروة؟ عندما كيزيد العمل اإلستهالك الصناعي ديال الطاقة مع
اإلستهالك املنزلي كيتزامنو في نفس الفترة فكيأدي إلى واحد اإلستهالك
كبير جدا ،كيكبر ،وهذاك اإلستهالك الكبير أشنو ما كيكبر اإلستهالك
كنلجأو إلى وسائل ديال الطاقة غالية جدا ،بحثو عليها في السوق
الدولية أوفي اإلنتاج عن طريق الفيول وهي غالية ألن هما «les turbines
 »de fioulاللي ساهلين باش تجينا الطاقة كثيرة ،وهاجس الدولة أشنا
هو؟ ،هاجس الدولة هو األمن الطاقي ،ما يوقعش ليها �شي « »picواحد
الذروة باستهالك الطاقة اللي ما نقدش أوال ما نتحسبهاش ،ومنقدش
نستجب ليها مما سيؤدي إلى انقطاعات في الكهربة ،وأنتم تعرفون أن
أي سلعة وأي خدمة أول معيار فيها هو اإلستدامة ديالها ،عاد كنفكر
في الجوانب ،الجانب الثاني اللي هو الجودة ،الجانب الثالث اللي هو
الثمن ،ألن إيال مكايناش يمكن نفكرفي مسائل األخرى.
فلذلك ،أول �شيء اللي دار فيه جهود كبيرة لإلستثمار هو التزويد
بالطاقة ،الناس اللي كيوصلهم الضوء يبقى يوصلهم ،الواحد إيال
شعل أسمو الضوء الزر ديال الضو كيشعل الضو ،إيال عندو آالت ما
يتوقفش عليهم الضوء ،والحال أنه منذ ثالث سنوات هناك ارتفاع
متدرج في استهالك الطاقة ،من قبل نتيجة جهود ديال النجاعة الطاقية
تغيير ديال املصابيح ،وقع واحد شوية ديال النقص شوية ،شوية من
بعد عاوتني طلع نتيجة أن هذاك ال�شي ديال النجاعة اللي هي سهلة،
اللي هي املصابيح اإلقتصادية تقريبا استنفذت أغراضها ،استنفذت
قدرتها ،ولى عندنا وما يمكنش نطبقو على الزيادات في السنوات املقبلة
لسببين:
-السبب األول هو التغيرات اإلجتماعية ،هاذي  20عام كثير من

عدد 04–72ألا عيبر 04ر 12( 004بنون 12ن )12

الجريدة الرسمية للبرملان

األسر يااله كتكون عندهم ألة كهربائية واحدة وجوج ،عندو ثالجة و�شي
حاجة بسيطة ،دابا أغلب األسر في املدن عندها  6 ،5 ،4 ،3وربما أكثر
من اآلالت الكهربائية ،فلذلك حتى اجتماعيا وقع واحد التحول كيولي
الضغط الكهربائي؛
ثانيا التصنيع حتى هو كيضغط في استهالك الكهرباء ،مما أدىإلى أن هاذ القضية ديال التوقيت الصيفي من املغامرة أن نتراجع عنه
حاليا.
ولذلك ملا قلنا أنه خاصنا نعممو ،قلنا نعممو التوقيت الصيفي
اللي هو عندو سلبيات أيضا صحيح ،صحيح ،أنا متفق معكم عندو
سلبيات ،قلنا نعممو التوقيت الصيفي ،ندرسو السلبيات ،نعالجو
هاذ السلبيات ،ونواصلو التقييم طيلة املرحلة املقبلة .وهاذ السلبيات
بإتفاق الجميع هي األولى فيهم هو األطفال اللي كيمشيو للمدرسة،
ولذلك درنا أول إجراء مع هاذ القراراللي هوالدخول يكون في التاسعة في
املدارس العمومية ،وباملناسبة هاذ الدخول في التاسعة هذا غير إجراء
أولي ،اإلجراءات األخرى يتم بلورتها مع الشركاء .اليوم السيد الوزير،
مشكورا دار لقاء مع الفيدراليات ديال جمعيات اآلباء والتالميذ،
وخرجو بواحد التصور معين ،غدا غادي يدير مع النقابات املمثلة في
القطاع ،من بعد غادي يديرمع الفيدراليات ديال القطاع الخاص ،من
بعد غنمشيو احنا نتفاوضو نشوفو القطاع الخاص ،هاذ األسبوع ألن
قبل الدخول الجديد اآلن التالميذ في عطلة قبل الدخول غادي يكون
عندنا تصور دقيق متوافق عليه مع مختلف الشركاء حول اإلجراءات
اللي غادي نديرو ،هاذي النقطة األولى؛
النقطة الثانية ،هاذ اإلجراءات غادي تكون فيها مرونة ألن غادي
نمشيو للجهوية ،غادي تكون جهوية أو حتى اإلقليمية غادي تكون فيها
واحد الشوية غادي ناخذو بعين اإلعتبار الخصوصيات ديال املناطق
القروي والحضري ،القروي ما�شي بحال الحضري ،الجهات البعيدة
ما�شي بحال القريبة ،املدن الكبرى ما�شي بحال الصغرى املتوسطة
والصغرى .فلذلك غادي تكون فيه مرونة وغيتوجه فهاذ ال�شي توجيهات
واضحة إلى مديري األكاديميات ،ها هو السيد وزير التربية الوطنية،
موجود قدامنا ينصت وهاذ ال�شي تناقشنا فيه مرارا واليوم راه دار أول
لقاء وها التقريرديال اللقاء أمامي وفيه عدد من اإلجراءات التي إن شاء
هللا غادي نواكبو بها ،وبطبيعة الحال حتى التوقيت اإلداري حتى هو
خاضع ألن يكون فيه نقاش وباش حتى هو ندخلو فيه تعديل اللي غادي
يبدا مع الدخول املدر�سي القريب.
إذن احنا غاديين فهاذ اإلتجاه بطبيعة الحال ،وإن شاء هللا رغم
ذلك أنا تنقول بأنه نحن ننصت إلى مختلف املالحظات واالنتقادات
ديال املواطنات واملواطنين أوال ،ثانيا بطبيعة الحال أنا متفهم لردود
فعل عدد من املواطنين واملواطنات ألن جا القرار مفاجئ ،وأنا متافق
معاكم ،أنا متافق معاكم جا مفاجئ كدت أن أقول ،يعني ألن درنا
مجلس حكومي عادي ومجلس حكومي خاص ضروري ألن هاذ القرار
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هذا ما�شي قرار بسيط كان فيه تشاور موسع ،كان فيه خصنا ضروري
نخرجوه في الوقت حتى يكمل به هذاك التشاور وحتى يكون فيه..
ألن هو قرار ليس قرار بسيط .اتخذنا هاذ القرار دابا اآلن غادي نديرو
التقييم ،ونشوفو هاذ التقييم آش غادي يعطينا ،وإن شاء هللا احنا
مفتوحين ،آه واحد النقطة اللي سولوني عليها بزاف ديال املواطنين،
بزاف ديال املواطنين اتصلو بيا وسيفطو ليا بجميع الوسائل ،وسيفطو
لرئاسة الحكومة هو رمضان ،رمضان ال تغيير فيه عما كان نشتغل به
سنوات ،باملناسبة هذا ما�شي قرار فقط ديال الحكومة ،رمضان غادي
يبقى محترم كما كان .باملناسبة املرسوم فيه بأنه يمكن اتخاذ قرارديال
واحد الفترة ديال اإلستثناء ديال تغيير هاذ التوقيت ،ياك فهمتيني هذه
إمكانية هاذي إمكانية ..على كل حال كنقولو للمغاربة ألفوا في رمضان
شيئا احنا ما غاديش نتدخلو فهاذ ال�شي ما�شي غتجي حكومة تقلب
العادات ديال املغاربة مرة واحدة كلهم ،إذن هذا هو التوضيح الذي
أردنا أن آتي به هنا.
أنا متفق مع األخوات واإلخوان اللي قالوا بأن قطاع التعليم ،قطاع
الصحة ،قطاع التشغيل فيه إشكاليات ،أنا متافق معاكم واش احنا
كنقولو كل �شي مقاد ،إيال كان كل �شي مقاد غادي يكون صافي هاذ
الحكومة كاع ما غادي تجي باملناسبة ،وكون غادي يبقاو هادوك اللي
كانوا قبل منا .وباملناسبة أيضا هذا إرث ثقيل ما�شي احنا الحكومة
بوحدها كتحمل املسؤولية ديالو خصنا نكونوا واضحين ،وراه هذاك
التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات راه فيه البرنامج اإلستعجالي،
وفيه كيفاش أنه راه فيه ،راه فيه ما بغيتش نقرا داك�شي ،ياك فهمتيني،
فيه ..فيه ..وفيه ..ومن تما جاءت إختالالت قبل وأثناءها ما دارالبرنامج
اإلستعجالي ..اسمح ليا ما ّدار البرنامج االستعجالي إال ألن كان �شي
حاجة قبل غيرناجعة ،وكان القطاع كيعاني داك�شي عالش دارو برنامج
استعجالي ،داز البرنامج االستعجالي ما عالج اإلشكال مزيان ،واش
واحد اإلشكال لحكومة تابعة حكومة من تاريخ املغرب لليوم واحلة فيه
غادي نجيو احنا نعاونوه في عام وال عامين .ولكن األرقام تبين بأن عندنا
إرادة ،األرقام كتبين بأن احنا غاديين في اإلتجاه الصحيح ،األرقام كتبين
بأن احنا إن شاء هللا سنشتغل وغادي نوصلو لنتائج ،ما كنقولوش
بأن غادي نحلو جميع اإلشكاالت ،ولكن غادي نحلو عدد مهم من
اإلشكاالت ،عدد مهم من اإلشكاالت.
إن شاء هللا غادي يخرج هذاك القانون اإلطار بإذن هللا اللي غادي،
واخا احنا بدينا التطبيق ديالو من اآلن عدد من البرامج اآلن اللي كطبق
هي ديال الرؤية اإلستراتيجية ،نهار يخرج القانون اإلطار غادي يكون
الدعم فهاذ االتجاه ألن غادي عطينا الضوء األخضر نفذو قوانين
أخرى ،مراسيم أخرى ،ألن هاذ ال�شي فيه منظومة تشريعية متكاملة،
أو نتمنى تسرعو بهاذ القانون اإلطار ،مجال الصحة نفس ال�شيء ،واش
احنا كنقولو مجال الصحة راه كلو مزيان؟ راه عارفين احنا واعيين وانا
كنت برملاني بالصتكم أو كنت فهاذ ال�شي ديال الصحة ،شكرا جزيال،
السالم عليكم ورحمة هللا.
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السيد الرئيس:
انتهى الوقت السيد الرئيس ،ننتقل اآلن إلى املحور الثاني ،شحال
دالوقت  10الدقائق .رفعت الجلسة لعشردقائق.

السيد الرئيس:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف
املرسلين،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
ننتقل اآلن إلى املحور الثاني املتعلق بموضوع السياسة العامة
للحكومة الخاصة بإدماج الشباب ،والذي يتضمن ثالثة أسئلة في إطار
وحدة املوضوع ،أعطي الكلمة للنائب السيد هشام صابري بإسم فريق
األصالة املعاصرة لتقديم السؤال ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد هشام صابري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،أفرز دستور  2011حيزا مهما
ومكانة خاصة لفئة الشباب ،حيث ألزم الدولة بالعمل على توسيع
وتعميم مشاركة الشباب في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية
والسياسية للبالد ،وبمساعدتهم على اإلندماج في الحياة النشيطة
والجمعوية وتقديم املساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة التكيف
املدر�سي ،املدر�سي أو اإلجتماعي أو املنهي ،كما نص الدستور على ضرورة
تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة
واألنشطة الترفيهية ،وتوفير الظروف املواتية لتفتق طاقتهم الخالقة
في كافة املجاالت ،ولذلك نسائلكم عن اإلجراءات امللموسة والخطوات
العملية التي تقوم بها حكومتكم من أجل تنزيل وتفعيل اإلستراتيجية
الوطنية املندمجة للشباب؟ شكرا.

السيد الرئيس:
دائما في إطار وحدة املوضوع ،الكلمة للسيد النائب طارق قاديري
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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بين أيديكم وتحت تصرفكم ،لكن لألسف عجزتم عن توظيفها
لخلق التنمية وتحقيق الرخاء .لقد تعاملتم دائما مع هذه الفئة على
أنها مصدر قلق وهم وجزء من األزمة ،ولم تروا فيها يوما بأنها فرصة
لتجفيف ينابيع األزمة ،أهملتموهم صغارا ،أهملتوهم صغارا حينما
لم توفروا لهم تعليما نافعا ،وتجاهلتموهم كبارا حينما لم توفروا لهم
شغال منتجا يضمن لهم العيش الكريم ،وحده اليأس ظل وفيا لهم بل
أوفى منكم كحكومة ،والذي جعلهم ينفرون ثقاال خفافا مهاجرين حتى
أنتم غير مبالين باملخاطر .السيد الرئيس ،ألم يحن الوقت لتجعل من
الشباب أولوية استراتيجية؟

السيد الرئيس:
باسم فرق ومجموعة األغلبية ،الكلمة للسيد النائب سعيد النميلي.

النائب السيد سعيد النميلي:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
يمثل الشباب نسبة مهمة من الساكنة ،ويشكل ثروة حقيقية
لبلدنا يتعين أن تكون محركا دافعا لعجلة التقدم والتنمية ،وعليه فمن
الواجب علينا أن نضعه في صلب النموذج التنموي الجديد باعتباره
رأسماال حقيقيا .وقد دعا صاحب الجاللة ،في هذا الصدد إلى إرساء
استراتيجية مندمجة للشباب من شأنها أن تفتح له باب الثقة واألمل
في املستقبل.
وعليه ،نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم ،عن السياسة
العامة للحكومة املتعلقة بإدماج الشباب لتمكينه من تعليم وتكوين
يؤهله لإلنخراط في الدورة التنموية وعالم املعرفة واإلبتكار ،وتوفير
الدعم الالزم له لخلق املقاوالت وتشجيعه على مبادرات التشغيل الذاتي
لضمان دخل قار يحفظ له كرامته ،وتيسير اندماجه الكامل ومشاركته
املنتجة في الحياة الوطنية واملهنية من أجل اإلستفادة من إمكانيات
الشباب وقدراتهم بدل دفعه إلى التفكيربالهجرة إلى الخارج؟ وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:

النائب السيد طارق قاديري:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسادة الوزراء والنواب املحترمين،

السيد رئيس الحكومة املحترم ،الشباب ذكورا وإناثا هم أمل
هذه األمة وعماد ظهرها ،عقولهم سواعدهم حماسهم ثروة ثمينة

شكرا جزيال على التفضل بطرح هذا السؤال حول السياسة العامة
للحكومة خاصة بإدماج الشباب ،علما أن هذا املوضوع شكل أحد
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محاور الجلسة الشهرية األولى للسنة التشريعية الفارطة ،حيث كان
لنا فرصة لعرض تصور الحكومة في موضوع السياسة العامة املتعلقة
بالشباب والسياسة الوطنية إلدماج الشباب التي تعمل الحكومة جاهدة
على تنزيلها .أريد هنا أن أبين أمرا مهما ،وهنا كانت عندنا اإلستراتيجية
الوطنية اإلستراتيجية الوطنية إلدماج الشباب ،ومن بعد جاللة امللك،
في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  2018-2017دعى
إلى «بلورة سياسة جديدة جديدة مندمجة للشباب تقوم باألساس على
التكوين والتشغيل ،قادرة على إيجاد حلول واقعية ملشاكلهم الحقيقية
خاصة في املناطق القروية واألحياء الهامشية والفقيرة» .إذن دعى جاللة
امللك ،إلى وضع سياسة جديدة مندمجة للشباب ،وهو ما سهر القطاع
املعني على بلورته ،وفي الجلسة الشهرية بتاريخ  30أكتوبر 2017كنت قد
أطلعت مجلسكم املوقر على التصور األولي للحكومة آنذاك بخصوص
هذه السياسة املندمجة في السنة املاضية .ومنذ ذلك الحين تم إعداد
هذه السياسة املندمجة اعتمادا على تشخيص واقع هذه الفئة وأخذا
بعين االعتبار احتياجات وتطلعات الشباب املغاربة بهدف تحقيق
إدماجهم املجتمعي ،إدماجهم املنهي ،إدماجهم في مختلف السياسات
القطاعية املوجهة للشباب.
وقد انصب العمل منذ ذلك الحين على تدقيق أهداف وتوجهات
هذه السياسة املندمجة ،وتحديد التدابير واإلجراءات العملية املرتبطة
بتنفيذها ،وتم بناء هذه السياسة املندمجة لفائدة الشباب على ستة
لتوجهات أساسية :
 .1الرفع من فرص تشغيل الشباب عبر عقلنة اإلستهداف
وترسيخ التدخالت؛
 .2تحسين جودة التعليم والتمكين والتكوين املنهي؛
 .3اعتماد خطة صحية موجهة للشباب؛
 .4ضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على االشتغال أفقيا
على وظائف التنشئة اإلجتماعية؛
 .5تشجيع الشباب على التطوع واملسارعة واملشاركة املواطنة في
القرارالعمومي؛
 .6التنسيق البين قطاعي والتقائية السياسات العمومية وبرامج
التنمية الترابية.
من أجل تنزيل هذه السياسة املندمجة لفائدة الشباب ،تم تحديد
 42إجراء موزع على أربعة محاور:
املحور األول :يشمل التشغيل والتعليم والصحة؛
املحور الثاني :يشمل خدمات القرب والترفيه والرياضة والتنشئة
اإلجتماعية؛
املحور الثالث :يشمل أو يرتبط بالحكامة واملشاركة املواطنة
للشباب؛
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املحور الرابع :يخص تنسيق التدخالت والتقائية البرامج ذات
الصلة بالتنمية البشرية الترابية.
وفي إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية ،كل قطاع من القطاعات
املعنية بها تنكب بطبيعة الحال على وضع اللمسات األخيرة في إطار
استراتيجيتها التي هي موجودة فعال لتحديد االستهداف الضروري لهذه
الفئة من الشباب وهي فئة مهمة .وفي هذا اإلطار ،فقد قررت تشكيل
لجنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة املندمجة لفائدة الشباب تضم
مختلف القطاعات الوزارية املعنية ،والتي سأترأس اجتماعها األول
في غضون هذا األسبوع ،والغاية هو إحداث هذه اللجنة وجعلها آلية
لضمان حكامة جيدة لهذه السياسة املندمجة لفائدة الشباب من
خالل تنسيق تدخالت مختلف الفاعلين ،وإن كان أشيرهنا إلى أن ثالثة
قطاعات عندها أصال االستراتيجيات ديالها واملخططات ديالها:
أوال-التعليم :فهذا االستراتيجية ديالو واضحة ،إنما سنحاول أن
ننسق معه حتى التدخالت ديالو تكون مندمجة ومنسجمة مع تدخالت
قطاعات أخرى؛
ثانيا-قطاع الصحة :في إطارمخطط  2025للصحة ،فحتى هو عندو
عديد من البرامج موجهة للشباب سيتم إدخاله في التنسيق؛
والثالثة هي التشغيل :عندنا االستراتيجية الوطنية للتشغيل واللي
جزء كبيرمنها بل أغلبها منصب ومركزعلى الشباب .إذن هاذ القطاعات
كلها فيها عدد من التدابير ،عدد من التدابير وقد أشرت إلى بعضها منذ
قليل ،ألن التدابيرديال التشغيل في وزارة التعليم أو في وزارة الصحة أو
في غيرها كلها كتعني الشباب ،وعدد من التدابير األخرى التي تعني هذه
القطاعات كلها تهم الشباب.
فيما يخص التكوين املنهي ،يجب أن نقول بأنه هناك االستراتيجية
الوطنية للتكوين املنهي  ،2021وهناك وعندها التكوين بطبيعة الحال
اللي ّ
تيكون هم كلهم شباب ،قد رأينا بأن درنا عدد من اإلجراءات من
ّ
غتصعد سنويا ،إن شاء الل؛ ،توسيع
بينها منحة ديال التكوين املنهي اللي
العرض ديال التكوين املنهي؛ رفع جودة التكوين املنهي ،وغيره من األمور
املرتبطة بالتكوين املنهي ،وبطبيعة الحال تنويع العرض ديال التكوين
املنهي بتنسيق مع مختلف القطاعات املتدخلة في التكوين املنهي.
ونهدف بطبيعة الحال في كل هذا إلى أن يكون هناك انسجام وتكامل
بين التكوين املنهي والتعليم العام من جهة ،وبين التعليم والتكوين
والتشغيل من جهة ثانية ،ونحن ننكب اآلن على تنظيم امللتقى الوطني
أو اللقاء الوطني للتكوين والتشغيل واللي غادي يكون هو غادي يصادق
على عدد من األمور املوجودة في االستراتيجية الوطنية للتشغيل اللي
مرتبطة بهاذ االنسجام بين الشيئين ،وهذا معروف عالش؟ ألن هناك
مهن ستختفي في السنوات املقبلة ،هناك مهن جديدة ستظهر ،هناك
تحوالت عاملية في مجال التكنولوجيا ،فيجب أن نأخذ هذا بعين اإلعتبار
فيما يخص التخصصات الجديدة لنفتحها سواء في التعليم العام أو
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في التكوين املنهي ،وجاللة امللك ،يرعى هذا اليوم الدرا�سي وقد أعطى
توجيهه في خطاب  20غشت بتنظيمه ،فإذن هذا ،فيما يخص التشغيل.
بطبيعة الحال كما أشار أحد اإلخوان في السؤال ديالهم ،القضية
ديال املقاولة أيضا موجهة للشباب �شيء مهم جدا وفي هذا يجب أن
نثمن الجهود اللي تمت إلى حد الساعة فيما يخص «املقاول الذاتي» ألن
املقاول الذاتي هو واحد اآللية مهمة لإلدماج االقتصادي واالجتماعي
للشباب وتيسير ولوجهم لسوق الشغل عن طريق مواكبتهم ودعمهم
وتكوينهم أوال ومواكبتهم ودعمهم إلنشاء مقاوالتهم في إطار املقاولة
الذاتية ،وكتعرفوا بأن هاد املقاول الذاتي هو هاد النوع ديال املقاول
اللي عنده عدد من التحفيزات وعدد من الدعم اللي يمكن هاد املقاولة
ديالو بسرعة بسهولة ،وأيضا هناك املواكبة ويمكن أن نقول اليوم أن
هاد نظام املقاول الذاتي في إطارسنتين ديال التطبيق ديالو عرف نجاح
مقدر ،والحصيلة اليوم إلى متم شتنبر  2018هو تسجيل ما يناهز 80
ألف مقاول ذاتي وحوالي  400مليون درهم من رقم املعامالت املصرح
به من قبل هؤالء املقاولين الذاتيين وهذا �شيء مهم وسنستمر في دعم
هؤالء املقاولين الذاتيين وسنستمر في دعم إنشاء أي ين�شئ هؤالء
املقاولين مقاوالتهم الذاتية.
وأيضا فيما يخص دائما هاد الجانب ديال التسهيل ديال إنشاء
املقاوالت ،هناك أيضا عدد من اإلجراءات لتسهيل إنشاء املقاوالت
الصغرى واملتوسطة واللي في الغالب كتم�شي في اتجاه الشباب ال
من حيث اللي كينشؤوها وال من حيث املناصب ديال الشغل اللي
كيحدثوها ،وقد رأينا في القانون ديال  2018واحد اإلجراء في إطارتحفيز
التشغيل عن طريق اإلعفاء من التحمالت اإلجتماعية والضريبة على
الدخل في حدود  10ديال األجراء في ميزانية  ،2018في حدود  6000درهم
ومن قبل كانت  5داألجراء ،وزدنا فيها الجمعيات ألول مرة بتاريخ املغرب
كيتم هاد التحفيز ديال الجمعيات وهذا �شيء مهم جدا في سنة ،2018
وأيضا هناك عدد من اإلجراءات اللي كتدخل في إطار املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية في إطار هاد النسخة الثالثة ديال املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية والذي يتعلق بتحسين الدخل واإلدماج اإلقتصادي
للشباب وهو يهدف إلى توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وإن
شاء هللا غادي يكون عندو واحد التأثير إيجابي مهم ،ودائما في إطار
دعم مبادرات ديال العمل الجمعوي املوجهة للشباب هو إن كان هناك
إطالق برنامج دعم التشغيل الجمعوي وتحفيزيه وهذا �شيء مهم غادي
تولي الجمعيات اآلن حتى هي يدار لها برامج خاصة لتحفيزها للتشغيل
بطبيعة الحال أساسا غتشغل الشباب.
إذن انا هضرت على املقت�ضى الضريبي في قانون املالية  2018والتي
تتحمل الدولة النفقة الضريبية على الدخل لتشغيل  10أجراء ملدة 24
شهرا ،الجمعيات املؤسسة بعد  2015ونتطلع إلى إلغاء هاد القيد الزمني
لتمكين عدد واسع من الجمعيات من اإلستفادة من هذا املقت�ضى،
هناك أيضا برمجة إقرار تمكين الجمعيات من اإلستفادة من التكاليف
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القابلة للخصم بالنسبة للمقاوالت وبالنسبة للجمعيات التي لها شراكة
مع الدولة ،وهناك ثالثا نتطلع إلى العمل على تخفيض العبء الضريبي
املتعلق بعروض التكوين املوجهة ألطر الجمعيات ،وقد أطلقت الوزارة
املعنية الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني عملية
التشاور عمومي موسعة في غشت املا�ضي وذلك تبعا لتنصيب املذكرة
التوجيهية إلعداد مشروع قانون املالية على التشغيل الجمعوي ،حيث
تم تلقي أزيد من  100مذكرة تشتغل الوزارة على تدقيقها وتدقيقها
ويمكن تعتمدها من بعد وقبل اعتمادها باش تدار منها برنامج متكامل
يظم الجوانب القانونية ،الجوانب الضريبية ،الجوانب التحفيزية
والجوانب ديال التكوين املوجهة للشباب في إطارالعمل الجمعوي.
ولكن هناك أيضا تعزيز قدرات الجمعيات في تشغيل الشباب عبر
استثمارآليات الشراكة مع الدولة ،وهذا آليات شراكة مع الدولة مهمة
جدا واللي تطورات بشكل كبيرفهاد السنوات األخيرة ،وذلك إلنجازمثال
برامج محو األمية ،دابا برامج محو األمية منذ إنشاء الوكالة الوطنية
ملحو األمية ،هناك واحد البرامج موجهة وتعاقدات توقع مع الجمعيات
والدعم ديال هاد الجمعيات باش يمكن هي تقوم بمحو األمية عن طريق
تشغيل الشباب واليوم هناك ما يناهز  4آالف جمعية 4 ،آالف جمعية
في شراكة مع الوكالة الوطنية ملحو األمية لغالف مالي يفوق  400مليون
درهم ،هناك أيضا التعليم األولي اللي تطلق البرنامج ديال التعميم
ديالو وهو أيضا غيتخصص فيه واحد املليار و 350مليون درهم إلدراج
 100ألف طفل جديد وتوقيع  12اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات
إلنجاح هاد البرنامج وغيكون للجمعيات أيضا دور معين فيه ،وبطبيعة
الحال محاربة الفوارق املجالية والحماية اإلجتماعية ودور الجمعيات في
النموذج التنموي ،إطالق مشروع الخدمة املواطنة والتطوع التعاقدي
بشراكة مع وزارة الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات
لالعتراف بجهود التطوع داخل الجمعيات ،وهذا مشروع مهم طموح
جدا وسيعلن قريبا عن مشروع قانون التطوع التعاقدي يوم  5دجنبر
املقبل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع من أجل تعميق النقاش حول
هاد املشروع ديال القانون ،وإيال جبناه غادي يمأسس وينظم هاد
القضية ديال التطوع داخل الجمعيات وغادي يفتح مجال كبير للعمل
واملساهمة املجتمعية وللتعاقد وللشباب وهذا �شيء مهم.
تنزيل مشروع الجمعيات واألمن املجتمعي ،اليوم بدا بشراكة مع
مجلس الدارالبيضاء-سطات لتعزيزقدرات الجمعيات العاملة املوجهة
للشباب في مجال األمن املجتمعي عموما في محاربة الجريمة ،محاربة
اإلدمان ،محاربة املخدرات ،محاربة العنف ،وهذا نظمت فيه بتنسيق
مع مجلس الجهة ديال الدار البيضاء مناظرة وطنية أولى وتم إطالق
خمس شراكات جمعوية مع هيئات وفدراليات وطنية فاعلة في هذه
املجاالت؛
تأهيل الفاعلين الجمعويين وخاصة الشباب في مجال املشاركة
املواطنة والديمقراطية التشاركية عبر إطالق واحد البرنامج لتعزيز
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قدرات  1200فاعل جمعوي كلهم من الشباب في مجال التقدم
بالعرائض وامللتمسات التشريعية وتعزيز دور التشاور العمومي وهذا
تدارفيه واحد الجهد كبيرجدا في عدد من األقاليم والجهات ديال الوطن
وهذا اإلقبال عليه كل لقاء يقبل فيه عشرات الجمعيات والشباب،
والدليل على أنه يمكن لهؤالء الشباب أن يستردوا أن يستعيدوا الثقة
في وطنهم والثقة في الجهود التي تقوم به الجهات الحكومية واملؤسسات
العمومية في هاد املجال ،بل أكثر من هذا أثبتت األرقام أنه في هاد
السنوات األخيرة تزايد انضمام الشباب إلى الجمعيات باقي األحزاب
والنقابات باقي في األرقام القديمة ،ولكن الجمعيات هناك إقبال متزايد
للشباب على تأسيس الجمعيات أو على اإلنضمام إلى جمعيات موجودة
وهذا �شيء مهم ،استردوا الثقة في العمل الجمعوي وبطبيعة الحال
نحن مدعمون لهاد العمل الجمعوي وسنواصل البرامج في تطوير هذا
العمل الجمعوي وأيضا البرامج فيما يخص تأهيل الفاعلين الجمعويين
وخاصة الشباب للمشاركة في تدبيرالشأن العام.
البد أن أشير هنا إلى واحد املحور اللي هو أسا�سي وهو أيضا خاص
بوزارة الشباب والرياضة هو اإلدماج االجتماعي واإلدماج الثقافي
واإلدماج الريا�ضي للشباب وهو اللي دارت فيه أيضا برامج خاصة
داخل في إطار هاد السياسة املندمجة للشباب ،فيه اإلدماج االجتماعي
للشباب وهذا فيه عدد من األمور اللي دارت ،نشير باملناسبة إلى برنامج
ديال بناء املخيمات من الجيل الجديد وهاد املخيمات من الجيل
الجديد اللي تدار عن طريق الشراكة في كثير من األحيان من القطاع
العام والقطاع الخاص ،وهذا سيمكن من توسيع العرض واإلمكانية
ديال االستفادة مزيد من الشباب لهاد املخيمات سواء الصيفية أو
غيرها ،وباملناسبة في هاد السنة استفاد من هذه املخيمات  250ألف
من الشباب وهذا رقم غير مسبوق ،في السنة اللي قبل منها يمكن كان
 150ألف 150 ،ألف يعني في سنة واحدة زدنا ما يقرب من  100ألف
وهذا غادي يزيد ،متصاعد نتيجة توفير مزيد من البنيات ،ألن خاص
البنيات ،البنيات القديمة تصلحّ ،
توسع ّ
تجهز مزيد مزيد من البنايات
واملخيمات هو فضاء لتكوين الشباب وتدريبهم بالتنشئة على املواطنة
املؤطرون في كثيرين من األحيان شباب واملأطرون أيضا شباب وأطفال.
بطبيعة الحال هناك برنامج لتأهيل دور الشباب وتوسيع هاد
الشبكة ديال دور الشباب ،وأيضا برنامج النوادي النسوية لفائدة الفتاة
وهذا فيه عدد من األمور جديدة ،هناك على مستوى اإلدماج الثقافي
والفني ،ولكن اللي بغيت نوقف عليه هو اإلدماج الريا�ضي ،وذلك أن
الوزارة املعنية دارت واحد البرنامج لتلبية الخصاص الكبير في مالعب
القرب ،وذلك عن طريق وضع واحد اآللية ديال التمويل خدات قرض
ديال  600مليون من صندوق التجهيز الجماعي ،وفي هاد اإلطار كنت
توقعات واحد الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية
وزارة اإلقتصاد واملالية وصندوق التجهيز الجماعي ،باش يمكن تحدث
 800ملعب للقرب مرة واحدة ،مرة واحدة وباملناسبة خصنا نعرفو بأن
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اليوم عندنا تقريبا  2400ملعب قرب وهذا غادي يرفع العدد إلى 3200
في مدة قصيرة ،ثم من بعد الوزارة هي مكلفة إذن بهذا التمويل ،وهذا
�شيء مهم بتنسيق ،بطبيعة الحال ،مع املجالس اإلقليمية وبتشارك
معها ،وهذا البرنامج غادي يمكننا باش ّ
نلبيو الحاجة والخصاص الكبير
في مالعب القرب ،الحمد هادي منذ سنوات كنشوفو كثير من املدن
باملناطق مالعب القرب كتنشأ ،فتحت فضاءات للشباب وخصوصا
الجمعيات الرياضية باش يمكن يلقاوا فضاءات يلعبوا ،وأنا كنعرف
بعض املالعب ديال القرب كتشتغل من الصباح إلى الليل ،فريق تابعو
فريق ،فريق تابعو فريق ،وهذا �شيء مهم ولكن خص تعزيزهاد الشبكة
داملالعب القرب باش يمكن تلبي مزيد من الطلب املتزايد وخصوصا في
ّ
العالم القروي وفي مدن الصغيرة ،إذن هادي االولى.
بطبيعة الحال ،هناك تأهيل عدد من البنيات ،البنيات الرياضية
األخرى ،ولكن في مجال التكوين األكاديمي الريا�ضي اللي هو مهم جدا
التكوين األكاديمي لألبطال الرياضيين الشباب تم العمل على إحداث
املسالك الدراسية الخاصة «رياضة ودراسة» وهذا �شيء مهم ألن كان
عندنا مشكل أن التلميذ واخا إيال كان ريا�ضي اللي كيتبع الدراسة ديالو
صعيب هو ّ
يتبع السلك ديال التكوين باش يصبح من بطل ريا�ضي ،دابا
اآلن أحدث هذا السلك ،وهذا السلك هذا كيمكن التلميذ باش يدير
الدراسة ديالو وفي نفس الوقت ّ
كيتبع التكوين ديالو ،تكوين ريا�ضي
ومعرفي وثقافي مندمج واملهارات الرياضية وصقل املواهب وتنمية القدرة
البدنية في نفس الوقت غادي يكمل الدراسة ديالوا ،وفي نفس الوقت
غادي يتم ،إن شاء هللا ،إحداث تكوين منهي بمراكز التكوين الريا�ضي
وإحداث تخصصات بالتعليم العالي للتعليم الريا�ضي ،وهذا غيمكننا
باش ،إن شاء هللا ،تكون عندنا بنيات قوية لتكوين أكاديمي لألبطال
الرياضيين في املستقبل على غرار الدول التي اللي فاتنا فهاد املجال،
وهذا فيه واحد الخطة ،جزء منو غادي يتعرضت في البرنامج الذي
سنعرضه أمام جاللة امللك ،فيما يخص برنامج ديال تطوير التكوين
املنهي ،إذن هناك عدد من املجاالت التي يتم فيها اإلهتمام بالشباب،
ركزت بالخصوص على  2داملجاالت:
املجال األول ،هو مجال ديال العمل الجمعوي ألنه فيه بزاف
اإلجراءات جديدة ،وركزت ثاني على مجال اإلندماج اإلجتماعي
والريا�ضي والترفيهي بالنسبة الشباب ،ألن حتى هو مهم جدا وفيه
أمور جديدة ،بالنسبة للبرامج األخرى ال هي برامج يعني تندرج في إطار
اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية ديالها ولكن كلها موجهة إلى
الشباب وخصوصا التعليم والصحة اللي واحد املجموعة من البرامج
املوجهة للشباب والتشغيل.
أريد أن أضيف في التشغيل مسألة واحدة وهو أنه هناك برنامج تم
بدء تنفيذه في جهة مراكش آسفي كجهة نموذجية بتنسيق وشراكة مع
البنك الدولي وأيضا مع القطاعات الحكومية املعنية لبلورة مشروع
دعم تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تحسين اإلدماج اإلقتصادي
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للشباب الذين لم يسبق لهم أن استافدوا ال من فرصة عمل وال من
فرصة التكوين وال من فرصة التدريس وذلك عبر اإلرتقاء بقدراتهم
وكفاءاتهم وتشجيع الحس املقاوالتي لديهم ،يرتكز هذا املشروع على
ثالث محاور:
 املحور األول :تحسين فرص العمل واإلدماج اإلقتصادي لهم؛ املحور الثاني :هو دعم روح املبادرة املقاوالتية لهؤالء الشبابوتعزيزأبعادها الجهوية؛
 املحور الثالث :تعزيز قدرات الفاعلين املؤسساتيين ودعم تنفيذهذا املشروع؛
ومن أجل أجرأة هذا املشروع الذي تبلغ تكليفته املالية ما يناهز
على  50مليون دوالر يعني  500مليون درهم تقريبا ،هناك اتفاقية بين
الحكومة املغربية والبنك الدولي سيتم توقيعها في غضون هذه السنة
الجارية ،والهدف منه هو اإلستفادة من الخبرة الدولية في مجال العناية
بهاد الشريحة من الشباب ،وهادي غتكون تجربة نموذجية من بعد
غادي نعمموها في مختلف الجهات ألن هاد الشريحة مهمة وتوسعات
مع األسف الشديد مع مرورالسنوات.
وباملناسبة البد أن أشير لقضية شرت لها هنا وأشير الحكومة هي
مستعدة تحمل املسؤولية ديالها ،احنا واعيين باملسؤولية ديالنا،
الحكومة واعية باإلشكاالت ديال الشباب واحنا عندنا اوالد كلكم
عندكم اوالد واحنا كنشوفوا كاين إشكاالت حقيقة ولكن خص ثاني
نكونوا موضوعيين ،اليوم الشاب اللي عنده  30سنة راه ما خرجش
من املدرسة في عهد هذه الحكومة وال الحكومة السابقة ،باملناسبة
اليوم الشباب  34%منهم بين من السكان  15و 34سنة بمعنى دابا
عندنا الشباب هو األكثرية دياله فهاد العمر وبطبيعة الحال هذه غادي
تحرك غادي تحرك املستقبل ودائما أقول أن  8مليون إلى  9مليون ديال
األميين ،ولكن هاد األميين راه خرجوا من املدرسة في عهد الحكومات
السابقة ما�شي هاد الحكومة ،وخا كثير منهم خرجوا للبطالة في عهد
الحكومات السابقة فنحن ندبر أيضا إرثا وفي نفس الوقت وفي نفس
الوقت ندبراإلشكاالت املوجودة اليوم فهي إشكاالت متطابقة أسأل هللا
أن يوفقنا ملا فيه الخيرعلى كل حال اإلحصائيات موجودة ،بال ،صحيح
وإن شاء هللا غادي نرجعوا لها بالتدقيق إذا أردتم ،شكرا جزيال والسالم
عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء
الكلمة إلى السيد النائب ر�ضى بوكمازي باسم فريق العدالة والتنمية.
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النائب السيد ر�ضى بوكمازي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة السالم على أشرف
املرسلين،
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة والسيدات أعضاء الحكومة،
السادة والسيدات النواب املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة
موضوع ذي أهمية بالغة واللي هو موضوع الشباب واللي هذه مناسبة
أننا نأكدوا على األهمية ديال مناقشة هذا املوضوع في مناقشة
السياسات العمومية املوجهة لهاد الفئة على اعتبار املركزية واملحورية
ديال فئة الشباب وكيفاش يمكن ليها أنها تكون أداة مهم للتوجه نحو
التقدم والنمو ديال البالد ديالنا.
بكل تأكيده ال يمكن بهذه املناسبة ،السيد رئيس الحكومة ،إال أن
أستحضر معكم حجم املجهودات التي بذلت وتبذل في مجال الشباب
وفي مجال الحكومة قصد العمل على إدماج الشباب في الحياة العامة،
وكذا اإلجراءات اللي جا بها املشروع ديال القانون املالية لسنة ،2019
خاصة اإلجراءات املتعلقة بالجانب االجتماعي واللي ذكرناها فيها في
الجزء األول من هاد الجلسة ،ثم ربط اإلجراءات التحفيزية للمقاوالت
على املستوى الضريبي بخلق فرص الشغل وباآلثار ديالها االقتصادي
واالجتماعي ،إضافة لإلجراء املهم اللي جات به قانون املالية ،واللي
هو اإلعفاء ديال املقاوالت الشابة من الديون املستحقة للجماعات
وللدولة ،وهذا أمر مهم يمكن ليه يعني يزيد يطور مجهود الحكومة في
مجال الشباب باإلضافة ملجموعة من الخدمات االجتماعية.
ثانيا ،هاد اإلجراءات يمكنا نعتبروها واحد اللبنة من اللبنات اللي
قامت بها الحكومة الحالية والصادقة من أجل اإلجابة على مجموعة
من اإلشكاالت اللي كيعيشوها وكيعرفوها الشباب املغربي ،ولكن هذا
ال يمنع السيد رئيس الحكومة من أننا نتقاسم مع بعضنا البعض بعض
هذه اإلشكاالت يمكن لينا أننا نتكلموا أساسا على املشكل الحقيقي
اللي اليوم كيعيشوه الشباب ،واللي السؤال العريض اللي كيواجه
اليوم الشباب ،هو سؤال األمل في املستقبل وسؤال الثقة في الدولة،
وفي املؤسسات والثقة في السياسات العمومية وقدرتها على أنها تكون
جواب على اإلشكاالت واإلنتظارات ديال الشباب املغربي ،ولألسف هاد
السؤال ديال الثقة وهاد السؤال تاألمل ،هو اللي خالنا أننا كنشوفوا
اليوم الظاهرة ديال الهجرة مع تسجيل املالحظات دياولنا عليها ،واليوم
مجموعة من الحركات ديال اإلحتجاج في مناطق يعني متعددة من
تراب الوطن ديالنا ،وهذا اللي كيخلينا معنيين السيد رئيس الحكومة
أننا نبحثوا جماعة على إجابات لهاد اإلشكاالت ،وكنعتقد السيد
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رئيس الحكومة أن هاد السؤال ديال األمل والسؤال ديال الثقة مرتبط
أساسا بطبيعة املناخ السيا�سي الذي يجب أن يتوفر ،ألنه اليوم املناخ
السيا�سي والديمقراطي هو مدخل من املداخيل األساسية اللي يمكن
لينا من خاللها أننا نحدثوا جو من الثقة لدى فائدة الشباب ،وبهاد
املناسبة كنسجلوا بارتياح يعني نسبة اإلنفراج اللي كتعرفها بالدنا
وخاصة بعد اإلجراءات اللي ألقدم عليها صاحب الجاللة ،نصره هللا ،من
خالل يعني املناسبات الوطنية في الصيف املنصرم ،ولكن هذا ال يمنع
من أننا محتاجين إلى جرعات سياسية أكبر ملواصلة اإلصالح السيا�سي
واالقتصادي ،واللي باألساس خاص يكون الفاعل الحزبي معني فيه
بشكل كبير ،وكنعتقد أن السيد رئيس الحكومة أن املدخل األسا�سي
هو أن األحزاب السياسية يجب أن تضطلع بأدوارها الدستورية كاملة،
إضافة إلى ذلك اليوم من بين األسباب اللي كتخلي الشباب ما يبقاش
يثيق في الفاعل السيا�سي وأشرتم السيد الرئيس إلى أن جاذبية العمل
الجمعوي أكبرمن جاذبية العمل السيا�سي ،لألسف اليوم كنشوفوناس
كيتصداو للمشهد السيا�سي ،وهما متابعين في قضايا ديال اإلختالس
وال تدبير األموال العمومية وهذا تيعطي إشارة سلبية على الجاذبية
ديال العمل السيا�سي ،بالتالي اليوم احنا معنيين جميعا ،ال األحزاب
السياسية ال املؤسسات باش أننا نرضيو بناء هاد املناخ.
السيد الرئيس ،سبق لنا وأن عبرنا في فريق العدالة والتنمية على
أنه من بين املداخيل األساسية استعادة هاد الثقة ،هو املناخ السيا�سي
كيفما قلت ،واليوم املغاربة مجمعين على الثوابت الدستورية األربعة،
أحيانا نرى بعض التردد املتعلق باإلختيارالديمقراطي ،اللي ما عندناش
خيار غير أننا نمضيو فيه إلى النهاية ،ألنه كيما سبق وعبرنا في فريق
العدالة والتنمية ،ال تنمية بدون ديمقراطية حقيقية وال ديمقراطية
حقيقية إال بأحزاب حقيقية قادرة على أن تقوم بوظائفها ،لهذا السيد
رئيس الحكومة اليوم الشباب هوواحد الفرصة أوباألحرى إمكان بشري
يجب استثماره في مجال التقدم ديال البالد ديالنا وما يتمش التعامل
معه على اعتبارأنه عائق في التنمية ،بالعكس خاصنا نستثمروه بشكل
إيجابي ،واملدخل لهاد اإلستثمار هو أننا نتجاوزو النظرة القطاعية في
التعامل مع قضايا الشباب وتكون عندنا سياسة مندمجة عمومية
تجاه الشباب اللي تقطع مع النظرة القطاعية كيف ما قلت ،وتقطع مع
النظرة اللي كتجعل من الشباب اإلحتياج ديالو الترفيهي أو في االحتياج
ديالو املرتبط بالوقت الثالث السيد رئيس الحكومة.
أيضا هذه املناسبة السيد رئيس الحكومة باش نأكدو على أنه اليوم
اإلستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب اللي ما بقاتش غيتم اإلعتماد
ديالها ،وكاين سياسة جديدة يجب اإلسراع في هاد السياسة الجديدة،
اليوم ما محتاجينش للتشخيص ،ما محتاجينش نعرفو املطالب ديال
الشباب اليوم الشباب حاضر وفاعل بشكل يومي من خالل مواقع
التواصل اإلجتماعي ،من خالل التعبير ديالو على االحتياجات ديالو في
واحد املجموعة ديال املحطات ،بالتالي خصنا نمضيو في االتجاه ديال
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أننا ّنزلو ها اإلستراتيجية على أرض الواقع ،ولهذا أنا كنتفاعلو معكم
السيد رئيس الحكومة بمجموعة من اإلقتراحات:
أوال -إن أي حديث على الفشل ديال النموذج التنموي هو باألساس
حديث على عدم قدرة هذا النموذج التنموي في إدماج الشباب في
صيرورة التنمية ،لهذا أي تفكير في صياغة معالم نموذج تنموي جديد
رهينة باألساس بخلق مزاج عام مساعد على شعبان على املستوى
السيا�سي والديمقراطي واإلقتصادي ،وفي نفس الوقت جعل الشباب
هو محور هذا النموذج التنموي؛
ثانيا -السيد الرئيس ،كنقترحو عليكم التفكير في تبني قانون إطار
للشباب ،يحدد مجموع تدخالت الدولة خالل هاد العشرية املقبلة،
وكيفما قلت السيد رئيس الحكومة احنا في املرحلة ديال  PICبالنسبة
الشباب ،بالتالي خص تدخالت الدولة تكون مضبوطة ومؤطرة به من
خالل هذا القانون؛
ثالثا -السيد رئيس الحكومة ،ننوه باملجهود املبذول على مستوى
الخدمات اإلجتماعية وما غاديش ّ
نطول فيها ألن كانت في املرحلة
السابقة ،سواء ال من خالل املنح ،يعني ،في الجزء األول من الجلسة،
ال من خالل املنح ،ال من خالل برنامج «تيسير» ال من خالل ،يعني ،من
خالل مجموعة من اإلجراءات ،ولكن هاد ما كيمنعش السيد الرئيس،
أننا محتاجين إلى تطوير هذه البرامج وضمان سبل التنفيذ ديالها
بحكامة ،ألن كاين مجموعة ديال البرامج مهمة ولكن لألسف األثرديالها
ما كيوصلش للشباب املعنيين بها واللي كتضيع في الطريق ،لهذا خص،
خص آليات ديال تطوير ،السيد الرئيس.
رابعا -نثير انتباهكم السيد الرئيس ،السيد رئيس الحكومة ،أن
االختيار ديال اإلتجاه نحو املهننة ،بكل تأكيد عندو إيجابيات ،ولكن
راه عندو من السلبيات اللي خصنا ننتبهو ليها هو أنه الزمن اللي كان
كيقضيه الطالب داخل الجامعة ،ما�شي هو الزمن اللي غيقضيه اليوم
املتدرب في التكوين املنهي ،وبالتالي غادي نكونو حاجة إلى فرص أكبر،
واللي غيخلينا خصنا نديرو مجهود تنموي أكبر .ومن هاد الباب ّنبه،
السيد رئيس الحكومة ،لواحد الفئة من الشباب اللي هي ما موجودة
ال في الجامعة ال في املدرسة ،ال في التكوين املنهي موجودة في الشارع اللي
عندها احتياجات أكبر ،واللي هي أكثر عرضة للهشاشة والفقر بل أكثر
من ذلك اليوم  80%من الساكنة السجنية هي ساكنة شابة ،بالتالي هاد
الفئة تحتاج ،السيد الرئيس ،مجهود إضافي باش نعطيوها األمل والثقة
في البالد ديالها أنها قادرة تستوعبها.
على املستوى اإلقتصادي ،السيد رئيس الحكومة ،فعال بدلتو
مجهود كبير ،وفرتو موارد مالية مهمة ملجموعة من املخططات ،على
رأسها مخطط التسريع الصناعي واملخطط ديال الفالحة ،ولكن اليوم
عندنا إشكال حقيقي في إدماج الشباب ديال العالم القروي ،وكنعتقد،
السيد رئيس الحكومة ،أن املشكل فهاد اإلدماج مرتبط بتعثر الدعامة
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الثانية في املخطط األخضر ،ألن هاد الدعامة ،كان ممكن تكون السبيل
ّ
بأن تخلي هاد الفئة من الشباب ينخرطوا وما يهاجروش من القرية إلى
املدينة ،لهذا نتمنى ،السيد الرئيس ،أن تستدرك السياسة الفالحية،
تستدرك السياسة الفالحية الجديدة ما لم تتمكن الدعامة الثانية في
املخطط من تحقيقه.
ثم السيد رئيس الحكومة ،غادي نم�شي مباشرة لواحد الفئة من
الشباب ،من الشباب اللي هما ديال التيرانات ،هاد الفعل الشبابي
خصو تطوير ،وكنبغي ّنبه السيد رئيس الحكومة أن اليوم كاينة
محاوالت ديال التحكم في املجال الريا�ضي وخصنا ما نقبلوهاش ألن
التحكم في املجال الريا�ضي غادي تكون عندو ردة فعل خايب كيفما
كانت عندو أمور أخرى ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا  ،الكلمة اآلن للسيد النائب هشام صابري باسم فريق األصالة
واملعاصرة .لكم الكلمة السيد النائب.
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الرئيس من فضلك ،..السيد الرئيس ،..السيد الرئيس ،..ال�سي األزمي
من فضلك ،..السيد الرئيس ،..السيد الرئيس ،..السيد الرئيس ،..لكم
الكلمة السيد النائب لكم الكلمة ،لكم الكلمة السيد النائب ،السادة
النواب  ،نقطة نظام للسيد الرئيس ،تفضل.

النائب ال�سي محمد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
(نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
هادي جلسة دستورية ،كنظن بأنه األخالق تقت�ضي أن نحترم
بعضنا البعض ،ملا يكون هناك من يتدخل ،أن نسمح له أن يتدخل
بما يشاء ،والسيد رئيس الحكومة غيجاوب ،حنا اليوم كنتوجهو للسيد
رئيس الحكومة ،ما�شي لبعضيتنا البعض ،شكرا.

السيد الرئيس:
السيد الرئيس لكم الكلمة ،ومن بعد السيد النائب.

النائب السيد هشام صابري:

النائب السيد ادريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة املحترمين،

السيد الرئيس ،ما كاينش بما يشاء السيد الرئيس ،ما كاينش اللي
يطلع للمنصة تما ويوصف الناس ،ويبدا يتكلم على قضايا ويوصف
الناس باالغتياالت ،إيال كاين �شي اغتيال هو اغتيال الديمقراطية اللي
كان هاد املكون سيساهم فيه ،أما أن يصف الناس باالغتياالت ..أما
أن يصف الناس باإلغتياالت فاملغاربة عارفين شكون كيغتال ،لذلك
فخاص كل واحد يوزن الكالم ديالو ويعرف اش تيقول.

السيد رئيس مجلس النواب،

قبل ما نبدى املداخلة ،البد أن أفتح قوسا حول تصريح السيد
رئيس الحكومة أثناء تدخله بخصوص كلمة «الداعشية» التي وردت
في تدوينته ،أنا بكل صراحة فاش سمعتها وقريتها في الصحافة أول مرة
قلت بأنه ما يمكنش ما صحيحاش تقدر تكون غير مزايدات ،ولكن
لألسف بعد ما أكدتوها كيتبين لي بأنه خصنا نراجعو نديرو مجهود في
املراجعة ديال كيفية تحمل املسؤولية من موقع كل واحد ،ألنه اإلخوان
اللي تكلمتي عليهم ،ونعتوهوم بالداعشية ،فإنهم ينتمون إلى صنف
حداثي ديمقراطي ال عالقة له بالفكر الداع�شي .فما ثبت يوما ،السيد
رئيس الحكومة ،أن حملوا فكرا داعشيا ،وال ثبت يوما أن الفكر الذي
ينتمون له أنه ساهم أو شارك ال في االغتياالت السياسية التي عرفها
املغرب من اغتيال عمر بن جلون ،اغتيال آيت الجيد بنعي�سى ،اغتيال
املعطي بوملي ،وما ثبت يوما أن قيادتهم قالت أنها لن تسلمهم أخاها،
كأننا في دولتين وكأننا في حروب وهللا أعلم ،وأغلق القوس سيدي رئيس
الحكومة وأتمنى أن تراجعوا هذا املصطلح ،ألنكم رئيس للمغاربة بما
فيهم هاد املستشارين ،وشكرا.

السيد الرئيس:
السادة النواب ،..السادة النواب ،..السادة النواب ،...السيد
الرئيس ،..السادة النواب ،..من فضلكم نستمعو لبعضنا ،..السادة
النواب ،...السادة النواب لكم الكلمة السيد النائب لكم الكلمة...السيد

السيد الرئيس:
لكم الكلمة السيد النائب.

النائب السيد هشام صابري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس:
اسمحلي دقيقة السيد النائب إذا سمحت ،اعطيو الكلمة للسيد
عمربالفريج السيد النائب تفضل.

النائب السيد عمربالفريج (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس ،كنتأسف كنتأسف ألن وصلنا كنتكلموا بحال
ال هادي دورة ديال مجلس بلدي ،ولكن هذا مع األسف الشديد راجع
حتى للسيد رئيس الحكومة كيتصرف كيتكلم بحال ال كيدافع على
مجلس بلدي ،حنا في جلسة دستورية كنتكلموا كممثلي األمة.

عدد 04–72ألا عيبر 04ر 12( 004بنون 12ن )12

الجريدة الرسمية للبرملان

السيد الرئيس:
شكرا لكم ،الكلمة السيد النائب لكم الكلمة ،استمعوا السادة
النواب ،السادة النواب ،لكم الكلمة السيد النائب ،السيد الرئيس،
السيد النائب ،..من فضلك لكم الكلمة السيد النائب ،لكم الكلمة
السيد الرئيس ال�سي مبديع.

النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي (نقطة
نظام):
السيد الرئيس ،دابا كتفتحوا املجال لبعض.

السيد الرئيس:
السيد النائب من فضلك نحترمو بعضنا للبعض ،تفضل السيد
الرئيس.

النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي (نقطة
نظام):
السيد الرئيس كنفتحوا املجال لبعض السيدات والسادة النواب
باش يبخسوا بعض املؤسسات ،مفهمتش عالش السيد النائب املحترم
جبد املجالس البلدية وكأنها يعني سبة في حق هاد املؤسسات ،عالش
املؤسسات دستورية ،ديمقراطية ،مكون من مكونات املؤسسة ديال
الدولة املغربية وما نسمحو حتى ل�شي واحد يمسهوم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،نواصلوا التدخل السيد النائب ،لكم الكلمة.

النائب السيد هشام صابري:
شكرا لكم الكلمة تفضل ،السيد رئيس الحكومة املحترم إننا
نعاود اليوم مناقشة موضوع الشباب دون أن نبارح مكاننا عمليا ،تبعا
لنقاش سابق مع الحكومة في نفس املوضوع ،ونؤكد لكم مرة أخرى أنه
ال يمكن أن تستقيم أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية عامة
بدون التوظيف األمثل إلمكاناتها وجعل الشباب في صلب اهتمام داخل
كل البرامج واملشاريع ،لذلك أصبح مطلب التدخل مطلبا مجتمعيا
استعجاليا يقدم إيجابة إجرائية ناجعة النتظارات مجتمع بكل فئاته
وشرائحه لتطلعات الشباب بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم االجتماعية
اللذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق بعدما أن أنهكتم سنوات
غير يسيرة من التهميش وبعدما أنا شفت حناجرهم في املظاهرات
واالحتجاجات ،بعدما أن أعتقل من اعتقل ومات منهم من مات ،وغرق
في البحر من غرق ،واآلن السيد رئيس الحكومة فهاد اللحظة اللي احنا
كناقشوا فيها احتجاجات ومسيرة في الدارالبيضاء لألساتذة املتعاقدين
الذي تلقاو وعودا من طرفكم وصرح وزير من حزبكم بخصوص تسوية
ملف التعاقد ولم نرى أي �شيء إلى اليوم.
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السيد رئيس الحكومة ،من سخرية التاريخ أنه من داخل هذه القاعة
وعلى مرأى ومسمع املغاربة دائما ما تزايدتم على أنفسكم وعلى الكل أن
حكومتكم االجتماعية بالدرجة األولى وكانت كل خطبكم تنصب على
إيالء الشباب أهمية خاصة ،بل وتقدمون وعودا بوضع حلول وإيجابات
عملية لقضايا ومشاكل الشباب ،ولقد تأكدنا وتأكد املغرب بدون شك
أنكم نجحتم بشكل منقطع النظير في إنتاج الكثير من الكالم ،وكرستم
استنفاذ منسوب الثقة بين الشباب واملؤسسات.
وفي معرض مداخلتكم السيد رئيس الحكومة ،أنه تناولتم مجموعة
من القطاعات ،فلم تشيدوا بأرقام حقيقية وإنجازات إال بالنسبة
لقطاع واحد ،رغم أنه الحكومة فيها  40وزير.

السيد رئيس الحكومة،
إننا نؤكد لكم من داخل فريق حزب األصالة واملعاصرة ،أن سياسة
التشغيل هي املؤشر األسا�سي الدال على عافية مجتمعنا املغربي وهي
بوصلة ثقة الشباب في بالدهم ،وهي األرضية التي تتيح للمواطنين
خاصة منهم الشباب ،اإلحساس بمكانتهم عند التمتع بحقوقهم
واإلسراع إلى تنفيذ واجباتهم ،بناء على مبدأ ربط الحقوق بالواجبات،
وتقوي قناعتهم باالنتماء لهذا الوطن والدفاع عنه بدون تردد ،وترسخ
إحساسا بالكرامة اإلنسانية ،إذا ال كرامة بدون تشغيل السيد رئيس
الحكومة ،وأقولها وأكررها ال كرامة بدون شغل.
إن موضوع مراجعة السياسة املتبعة في مجال التشغيل اليوم بشكل
جذري ،ينبغي أن يؤطربمبدأ فتح املجال للشباب من أجل االستفادة من
التوزيع العادل للثروة وتشجيع اإلنتاج والحق في الوصول إلى املناصب
املحدثة عبر مبادئ تكافؤ الفرص .وهنا بال ما نفتح قوس ،لقد اسهمت
الصحافة وكتبت ما كتبت حول ،ما حول؟ راك عارفيني عالش كنهضر.

السيد رئيس الحكومة،
نسائلكم اليوم من يتحمل مسؤولية الواقع املرير الذي وصل إليه
حال شباب بالدنا؟ ولعل خير دليل على مرارة هذا الواقع هي األرقام
املفجعة التي سوف أتطرق إلى جانب منها ،نسبة البطالة  26.5من
بين الذين تتراوح أعمارهم  15و 24سنة ،مع معدل وصل إلى أكثر من
 42%في املدن 74.4 ،من حاملي الشهادات املعطلين منهم ،بمعنى وهنا
أتساءل مع املغاربة حول من املسؤول عن رسم السياسة التعليمية
ببالدنا؟ ومن وضع هاته املناهج التي ال تتالءم مع متطلبات سوق
الشغل؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توجيه أبناء
الشعب لدراسة ما يتطلب من سوق الشغل؟ باهلل عليكم السيد رئيس
الحكومة ،ما مصير الطلبة خريجي شعب التاريخ والجغرافية واللغة
العربية واللسانيات والجيولوجيا؟ ما عدا االلتحاق بسوق العطالة أو
بشيش العطالة ،كما يحلو للبعض أن يسميه.
ولقد تبخرت كل األحالم وسقطت جميع األقنعة عن الوجه البشع
للقرارات املتخذة من طرفكم ،وال نعتقد أن مشروع قانون املالية لسنة
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 2019الذي تمت صياغته من زاوية التقني ،بعملية زائد هنا وناقص
هناك ،يتم استنساخه ملدة  7سنوات ،حامال نفس العلل والتشوهات
الغيرقادرة على تنفيذ استراتيجية عملية لفائدة الشباب ،كما دعت إلى
ذلك توجيهات صاحب الجاللة ،لتحسين أوضاعهم وتوسيع املشاركة
في التنمية الوطنية.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
اعتبارا منا كون الشباب داخل املجتمع غاية في ذاته وليس ورقة
للمزايدات السياسية ،نرصد لكم بعض األرقام املتعلقة بهذه الفئة
صادمة للغاية ،وهي أرقام صادرة عن تقارير املؤسسات الوطنية ،عدد
الشباب العاطلين وغير املتواجدين باملؤسسات التعليمية بلغ مليون
و 700ألف شاب تقريبا ،فين هما السيد رئيس الحكومة؟ ما كايننيش
في املدارس ،ما خدامينش ،عانو من الهدر املدر�سي ،ولكن ما مصيرهم؟
هللا أعلم .كيف تفكررون..وهللا أعلم.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،باسم فريق التجمع الدستوري ،الكلمة للسيد
النائب خالد الشناق.

النائب السيد خالد الشناق:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه،
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة املحترمين،
زميالتي زمالئي النواب املحترمين،
ونحن نتناول موضوع الشباب ،اسمحوا لي أن أترحم على أرواح
مجموعة من الشباب اللي توفاوا اليوم العدد ديالهم  6لفريق اتحاد
ّ
طنجة اللي توفوا في حادثة سير ،نسأل هللا لهم الرحمة وتعازينا الحارة
ألسرهم.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
أنصت وباهتمام شديد لكل ما تفضلتم به حول السياسة العامة
للحكومة الخاصة بإدماج الشباب وقبل أن أخوض في صلب املوضوع،
ال بد أن أقف لحظة ،لحظة من عند خطاب التيئيس والعدمية اللي
ولينا كنشوفو اليوم في املجتمع من قبيل البالد كحلة ،البالد مشات،
ّ
او حلوا لنا الحدود نخويو البالد إلى غير ذلك من الخطابات الهدامة
تضرب وبشكل مباشر في مؤسسات الدولة ورجاالتها وتحبط شبابنا
وترسم له صورة قاتمة عن مستقبل بالدنا ،هاد املسألة اليوم تسائلنا
جميعا ،السيد رئيس الحكومة ،ال بد من الوقوف على أسباب ديال هاد
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الخطابات ،نشجب ونستنكر بشدة هذا النوع من الخطاب الذي ينذر
بخطر السلم اإلجتماعي ،وهنا وجب التنويه باملجهودات التي تقوم بها
الحكومة .وتجدر بنا اإلشارة إلى أن البالد تسير بخطى ثابتة نحو التقدم
واالزدهار ،وأننا في سكة الصواب ،اإلشكال اللي عندنا اليوم خصنا
نشتغلوا في التدبير الجيد والحكامة ونجاعة األداء ،وجميل جدا اليوم
ّ
نشوفو مجموعة من املكونات السياسية والت كتهضر على هاد زرع
الثقة واألمل ،خصوصا في صفوف الشباب.
فبلدنا له من اإلمكانات واملوارد ما يسمو به إلى مصاف الدول
ّ
املتقدمة ،لكننا نعاني ،السيد رئيس الحكومة ،بغيتكم تسطروا عليها
مزيان ،من أزمة قيم وحكامة وإبداع ،كما تعلمون ،وكما يؤكد عليه
الجميع ،الشباب يشكل كتلة وازنة من املجتمع املغربي ويمثل أزيد من
 34%من اللي عمرهم يتراوح ما بين  14و 34سنة ،ويشكل ثروة حقيقية
وقاطرة اقتصادية وإجتماعية وثقافية.
في مثل هذا اليوم ،السيد رئيس الحكومة ،من السنة املاضية
أجبتم على نفس السؤال داخل هاد القبة املوقرة ،بغينا نعرفو اليوم
املنجزات العملية واألثر ديالها على الشباب من خالل هاد السنة؟
نسائلكم بالخصوص السيد رئيس الحكومة عن ميثاق الشباب بين
الدولة والجهات 2022-2018؟ ومآل البرامج والتعاقدات الجهوية في
اتجاه تفعيل دور الجهوية املتقدمة في مجال التشغيل وتفعيل املجلس
اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟
ال نخفى عليكم ،السيد رئيس الحكومة ،الشعور بالقلق الشديد
والبالغ إزاء وضعية الشباب في املغرب ،وهنا ال بد ما ّنبهو بهاد املسألة
ّ
اللي ولينا كنشوفو من جديد في املجتمع ديالنا ،أال وهي موضوع الهجرة
السرية ،تسائلنا اليوم جميعا ،ال بد من الوقوف على األسباب وراء هاد
الظاهرة املخيفة ،عندنا معطيات اليوم ،السيد رئيس الحكومة ،وأرقام
مخيفة جدا ،أزيد من 270.000شاب يغادرون التعليم كل سنة ،نسبة
البطالة بلغت  20%بين الشباب من  15إلى  24سنة 75% ،من الشباب
ال يتوفرون على تغطية صحية 1% ،من الشباب منخرط في حزب
سيا�سي أو نقابة ،والخطيرأن أكثرمن  6.4مليون شاب اليوم في وضعية
هشاشة ،هذه إحصائيات جاءت في األرضية من أجل بلورة سياسة
مندمجة للشباب اللي جات بها الشباب والرياضة واللي باملناسبة ّ
كنوهو
بالجرأة والشجاعة ديال وزارة الشباب والرياضة إلعطاء هاد الصورة
الواقعية على أوضاع الشباب اللي هي جزء من الحل ،وكنوهو كذلك
باملجهودات اللي كتقوم به وزارة الشباب والرياضة ،هذا مشكل الجميع
السيد رئيس الحكومة ،ال بد من تظافر جهود الحكومة كاملة للنهوض
بأوضاع الشباب كما جاء في البرنامج الحكومي ،على ما يبدوواللي كيظهر
لي أن اإلشكال الحقيقي ملشكل الشباب هو منظومة التربية والتكوين
التي ال تؤدي دورها في التأهيل واإلدماج اإلجتماعي واإلقتصادي
للشباب ،نشيد في هذا الجانب بالقانون اإلطار للتربية والتعليم اللي
بصدد املناقشة ديالو في اللجنة ،ولكن ،السيد رئيس الحكومة ،خص
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تسريع التنزيل ديال املضامين ديالو في أقرب وقت وال مجال للخطأ فيه،
فالخطأ في هذا املجال سيكون جد مكلف ،وإن لم أقل قاتال.
نثمن مجهودات الحكومة من خالل مشروع قانون املالية ،2019
خصوصا في الرفع من االعتمادات املالية للقطاعات االجتماعية
وخصوصا التعليم في ظل الظرفية واإلكراهات االقتصادية ،وخصوصا
فيما يتعلق ببرنامج «تيسير» ومحاربة الهدراملدر�سي.
في جانب التشغيل ،فكرة املقاول الذاتي السيد رئيس الحكومة،
فكرة ممتازة ،عندنا اليوم بين  40ألف و 60ألف مقاول ذاتي ،بغينا
نعرفوالسؤال املطروح ،بغينا نعرفوالوزن ديالهم الحقيقي في االقتصاد
الوطني ،رقم املعامالت ديالهم ،نسبة التأطير ديالهم ،املردودية ديال
املشاريع ديالهم في اإلقتصاد الوطني ،بغينا نعرفو الحصيلة والتقييم
ديال هاذ الورش املهم.
إحداث طبقة وسطى قروية من خالل التوجيهات السامية لصاحب
الجاللة ،في الخطاب األخير البد من أنها ستوفر سبل العيش الكريم
وستخلق أنشطة جديدة مذرة لفرص الشغل والدخل ،سيما لفائدة
الشباب عن طريق توزيع مليون هكتارعلى صغارالفالحين ،هاذي ورشة
كبيرة إلى جانب «املخطط األخضر» اللي اعطت فرصة كبيرة للشباب
وخصوصا شباب العالم القروي اللي كيعيشو واحد التهميش وواحد
اإلقصاء كبير ،واللي ماستافدوش من التنمية في البالد خصوصا
اللي معندهمش شواهد مدرسية ،اعطاتهم فرصة كبيرة باش ينشأو
تعاونيات فالحية ومشاريع مذرة للدخل ،كنشيدو بهاذ روح املخطط،
وهذا هو اإلبتكار واإلبداع اللي خاصو يكون عندنا السيد رئيس
الحكومة ،ألن اليوم عندنا أزمة إبداع وإبتكار ،وهذا ما جاء على لسان
صاحب الجاللة ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،شكرا .الكلمة اآلن للسيد النائب عمر عبا�سي
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد عمرعبا�سي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الدولة،
السادة الوزراء ،السيدة الوزيرة،
السادة النواب والنائبات،
في الحقيقة السيد الرئيس الحكومة ،ال يمكن إال أن ننوه بداية
بكل ما تضمنه جوابكم ،اإلجراءات التي قامت بها بعض القطاعات
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الحكومية .ولكن دعوني أؤكد على أنه جاللة امللك ،يوم  13أكتوبر في
خطابه السامي أمام البرملان دعى إلى تسمية األمور بمسمياتها ،وهذه
املنهجية تختلف كثيرا على منهجية التيئيس والعدمية.
السيد رئيس الحكومة ،صحيح أن هذه جلسة دستورية ملساءلتكم،
ولكنها أيضا فرصة لنا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية للتعبير
على العديد من القضايا التي تهم عدة مؤسسات في بالدنا .أوال نتحدث
اليوم على موضوع الشباب في سياق أزمة ،أزمة سياسية ،أزمة
اقتصادية وأزمة اجتماعية السيد رئيس الحكومة ،أزمة سياسية فيها
الثقة في املؤسسات تتراجع بشكل كبير جدا؛ أزمة اقتصادية كبيرة
جدا؛ أزمة اجتماعية مظاهرها بينة للعيان .وعودة الخطاب اليوم حول
الشباب مرده باألساس أنه الشباب املغربي كسر جدار الخوف وأصبح
يعبراليوم ،يعبرفي الفايسبوك ،يعبرفي املالعب ،يعبرفي عدة فضاءات.
أنا كنبغي نذكرالسيد رئيس الحكومة ،وهويعلم هذه القضايا بشكل
جيد بأنه قضايا الشباب املغربي اليوم هي التشغيل ،وهي التعليم ،وهي
الصحة ،وهي تكافؤالفرص واملساواة ،وهي الهوية والقيم ضد اإلستيالب
الثقافي ،وهي قضايا الجريمة والعنف ،وهي إشكالية الهجرة وهي أيضا
الثقة في املؤسسات .السيد رئيس الحكومة ،هذه فرصة أيضا لنؤكد
على أنه يجب على الحكومة أن تضمن للشباب املغربي حقه في أن يعبر
على آرائه بحرية ،حقه في حرية التعبير وفي االحتجاج السلمي املشروع،
ولكن أيضا هذه فرصة لنا لنؤكد على أنه سقف هذا االحتجاج هو
ثوابت البالد ومقدساتها ،لذلك نرفض وندين أي مساس سواء بعلمنا
الوطني أو بهذه الثوابت في أي احتجاجات.
السيد رئيس الحكومة عفوا ،صحيح أن هناك العديد من
املطالب االجتماعية ،ولكن مطالب الشباب املغربي أوال وأخيرا دائما
هي الديمقراطية ،وسبق للسيد النائب أن أشار إلى هذا الكالم ،سنة
 2011واليوم كما األمس هذه قضية مهمة جدا هي قضية ديمقراطية
والديمقراطية ليست مفهوم هالمي ،هي مضامين ألحزاب حقيقية،
هي القطع مع الريع ومع الفساد التي وعدتمونا بأنكم ستسقطونه ،هو
اإلنهاء مع الريع ومع االمتيازات .أيضا مطالب الشباب املغربي اليوم،
هو التوزيع العادل للثروة ،هو ما نسميه في حزب االستقالل التعادلية
االقتصادية واالجتماعية ،سيظل كل هذا الكالم حبر على أوراق إذا لم
يتم هناك مجهود كبير بتوزيع عادل للثروة عبر إصالح ضريبي حقيقي،
وعبرتوزيع عادل لإلستثمارات العمومية في بالدنا.
السيد رئيس الحكومة ،نعتبر بأنكم تهدرون زمن اإلصالح ،مع
كل التقدير لبعض املجهودات املبذولة ،ولكن منذ خطاب  13أكتوبر
لصاحب الجاللة ،الذي دعا إلى نموذج تنموي جديد وسياسة عمومية
مندمجة ،إلى اليوم ،يعني مع كامل األسف رغم أنكم يعني أشرتم إلى
مضامين هذه السياسة املندمجة ولكننا ال نتوفرعلى أي وثيقة.
السيد رئيس الحكومة ،سبق أن نبهناكم إلى وضعية مأساوية يعيشها
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الشباب عموما والشباب في املناطق الحدودية على وجه التحديد،
ووجهنا إليكم مذكرة بهذا الخصوص أعتقد أنكم لم تجدوا الوقت
بعد لقراءتها ،ولكن تنبه إلى وضع يعني من بوعرفة حتى لزاكورة ،هناك
أوضاع مأساوية في الشريط الحدودي.
السيد رئيس الحكومة ،نعتبر أيضا بأن هناك نوع من االرتجالية،
ألنه كانت واحد املجموعة من املبادرات اللي هي مهمة ،ولكن كان من
املفروض أن تأتي في إطار هاذ السياسة العمومية املندمجة ،وأن يتم
اإلعالن يعني ونشرهذه الوثيقة بما فيها قانون الخدمة العسكرية ،واللي
الحكومة نعتبر بأنها لم تقم بأي مجهود تواصلي لشرح مضامينه .أيضا
املناظرة التي دعا جاللة امللك ،إلى تنظيمها بخصوص التشغيل هذا
عمل مهم جدا ،ولكن كنتسائلو هاذ املناظرة عمليا تنظيمها يعني أنه
املخطط الوطني للتشغيل يجب أن يعاد فيه النظر ،أو أنه وضع بدون
رؤية ،أوأنه يعني مجرد تجميع لسياسات قطاعية ،هذا ما نعتبره ونعتبر
بأنه من املفيد من املفيد حضور الشباب وحضور املنظمات الشبابية
فهاذ املناظرة اللي غادي تنظم .أيضا هذه اليوم فرصة إلعادة التأكيد
على أنه يجب تفعيل الهيئات املنصوص عليها في الباب  12من الدستور،
والتي قيل لنا سنة  ،2011بأنها أحد معالم التحول الدستوري الكبيربما
فيها املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،والتي صدر يعني
القانون املنظم له.
السيد رئيس الحكومة ،يمكن وأنتما تتحملو املسؤولية هاذي 7
سنوات ،وليس سنتان ،الحزب الذي يقود الحكومة وجزء كبير من
األحزاب املكونة لألغلبية ،يمكن لكم أن تمروا من تمرين صناديق
اإلقتراع ،ومن حكم صناديق اإلقتراع ،ويمكن أن تمروا من حكم بأن
الرأي العام ،ولكن هناك حكم للتاريخ السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،باسم الفريق الحركي الكلمة للسيد النائب
لحسن السكوري.

النائب السيد لحسن سكوري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
بداية أشكركم السيد رئيس الحكومة ،على ما تفضلتم به في
جوابكم حول قضايا الشباب التي أصبحت تشكل الجزء األهم من
قضايا املجتمعات املعاصرة على اختالفها وتنوعها وتوجهاتها .إن هذه
الفئة العريضة من املواطنين ،والتي تحظى بالعناية السامية لصاحب
الجاللة ،تعتبر أكثر الفئات اإلجتماعية تأثرا بالواقع ومتغيراته .ومن
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هذا املنطلق ،وسعيا لتحصين شبابنا من اإلنكماش واإلنغالق مع عامله
اإلفترا�ضي ،وحمايته من اإلنجذاب نحو أفكار التطرف وسلوكيات
والعنف والهجرة ،البد من إتاحته الفرصة لإلرتقاء بالقيم اإلنسانية
من خالل املشاركة واإلنفتاح والتشبع بأسس الهوية الثقافية املغربية
املبنية على االعتدال والتعايش وتدبيراإلختالف .فال مكانة السيد رئيس
الحكومة ،اليوم وفي القرن الواحد والعشرين ،لدول وشعوب ال تستثمر
في شبابها كثروة حقيقية وكفرص للتنمية والتقدم.
السيد رئيس الحكومة ،بالرغم من كون املغرب عرف إصالحات
جوهرية في كل امليادين ،واعتمد أوراش واستراتيجيات قطاعية
خلقت دينامية تنموية يقر بها الجميع ،فإن االستفادة واآلثار لم تشمل
بصفة عادلة العديد من الفئات املجتمعية واملناطق املعزولة والهشة
واملجاالت القروية والجبلية التي ال زالت تعرف نقائص عدة وعجز
كبير على مستوى الخدمات االجتماعية األساسية من تعليم ،وصحة،
وسكن الئق ،وطرق معبدة ناهيك عن البنيات والتجهيزات املستهدفة
للشباب .فهناك السيد رئيس الحكومة ،مليون و 685ألف شاب وشابة
املتراوحة أعمارهم ما بين  15و 24سنة على املستوى الوطني ال يعملون
وال يتابعون دراساتهم وال أي تكوين ،مع العلم أن شباب املناطق القروية
والجبلية متضررين أكثرمن هذه اآلفة .ونعتبرأن معضلة بطالة الشباب
هيكلية ويجب معالجتها كظاهرة متعددة األبعاد تهدد بصفة أو بأخرى
االستقراراالجتماعي.
السيد رئيس الحكومة ،تكت�سي قضايا الشباب كما تعلمون طابعا
أفقيا يستلزم تلقائية التدخالت ،وهي أيضا شأن محلي بامتياز يتطلب
املعالجة في القرب .لذلك نرى في حزب الحركة الشعبية ،وعلى مستوى
املقاربة أن الرهان في أفق بلورة النموذج التنموي الجديد يتطلب
التركيزفي توجهاته على البعد الجهوي املدعوم بالمركزية قطاعية فاعلة
لضمان اندماجية السياسات واالستراتيجيات واملخططات التي تروم
إدماج الشباب على كل املستويات ،ومن خالل جل املداخل املتاحة من
دعم فرص الشغل ،ومالءمة التكوين ملتطلبات الشغل ،والولوج إلى
الخدمات األساسية الضرورية ،وتقوية الكفاءات والقدرات ،واالنفتاح
على التكنولوجيات الحديثة إلى آخره...
وفي هاذ املنحى السيد رئيس الحكومة ،نأمل أن يكون لديكم
تصور واضح ،وبرنامج محدد للتفعيل الحقيقي الندماجية والتقائية
السياسات العمومية املستهدفة للشباب ،وماذا عن تنزيل املجلس
اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع ضرورة تعبئة الهيئات
الجهوية املختصة بدراسة القضايا املتعلقة بالشباب الواردة في املادة
 117من القانون التنظيمي للجهات؟ ،كما نسائلكم السيد رئيس
الحكومة ،وقد جاء ذلك في تدخلكم عن أجندة تنزيل برنامج اللجنة
الوزارية للتشغيل املصادق عليها منذ  7أشهر ،واملوقع من طرف
القطاعات الوزارية املعنية ،وجمعيات جهات اململكة ،واالتحاد العام
ملقاوالت املغرب والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد النائب
سعيد باعزيز.

النائب السيد سعيد باعزيز:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
ال أحد يجادل ،السيد رئيس الحكومة ،في كون الشباب فاعل
أسا�سي في بناء املجتمع ،وقاعدة مهمة في تحقيق تنمية مجتمعية
حقيقية .وبالتالي فأي تنمية تنمية هي رهينة باإلستثمار في الرأسمال
البشري ،هذا الرأسمال البشري اللي املحور األسا�سي ديالو هو الشباب،
ومن أجل االستثمار في الشباب ال بد من التركيز على التربية والتكوين
والتحفيزفي هذا املجال وربطه بسوق الشغل.

السيد رئيس الحكومة،
الشباب املغربي اليوم ما بقاش في حاجة إلى خطاب األمل ،الشباب
املغربي في حاجة إلى خطاب العمل ،إلى تنزيل البرامج تنزيال ملموسا
على أرض الواقع .فاليوم اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،إيال كنا
كنتحدثو على غياب الثقة لدى الشباب ،فالغياب يبدأ من البرامج
اإلنتخابية اللي تتوزع في الحمالت االنتخابية على أساس أنه توجدو
ّ
حلول لكل �شي ،وملي تتوصلو للحكومة تيكون التراجع في ..أول تراجع
في البرنامج الحكومي ،وكتخرج  5سنين بدون جدوى ،وكنقولو بأن
هذا تراكم ديال الحكومات السابقة .فإيال كان فعال تراكم الحكومات
ّ
السابقة فأنتم جئتم على رأس هذه الحكومة من أجل تحلو دوك
املعضالت ،وإيال ما قديتوش قولوها للشعب املغربي ،قولوا لهم ما
ّ
قديناش باش نرجعو الثقة فعال في املؤسسات ديال البالد ،ما يكونوش
البرامج في اتجاه واحنا في اتجاه ..أنا لن أسكت ،أنا سأقول كلمتي هاته.
فالسيد رئيس الحكومة ،اليوم كاينة هيمنة ديال البطالة الطويلة
األمد ،اليوم كاين في املقاوالت عقود بدون..غير مكتوبة ،شباب
يشتغلون بدون عقود ،اليوم كاين تردي األوضاع في الوسط القروي
وفي الهوامش ديال الحواضر ،اليوم كاين هجرة من القرى الى هوامش
املدن من الوطن إلى خارج أرض الوطن .وبالتالي فاحنا ،السيد رئيس
الحكومة ،أتمنى أن تنصت إلي على أساس ،السيد رئيس الحكومة..،
الوقت السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة ،الشباب طاقة بشرية هائلة ،ولكن تواجه
مصير شبه مجهول واللي اليوم خص فيه حلول عملية دقيقة ،إيال
كنتو تتحدثو بأنكم واعون باإلشكاالت ،فخص اإلشكاالت يتم الحل
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ديالها .انتما اآلن كنتحدثو على سياسة مندمجة جديدة ،سياسة
جديدة مندمجة للشباب ،هاذي سنة واحنا اليوم عاد كنسمعو بأنه
كاين إجراءات ،تنتحدثو أيضا على املجلس اإلستشاري للشباب والعمل
الجمعوي ،راه تنشر في الجريدة الرسمية  18يناير  ،2018يعني ،سنة
وما زال ما ّ
تفعلش السيد رئيس الحكومة ،اسمحوا لي ،وحتى السياسة
املندمجة الصيغة باش جبتوها لنا راه ما�شي مندمجة ،تقولون بأنه
تكلف القطاع الو�صي ،راه ما خصوش يتكلف القطاع الو�صي ،خص
تكلف لجنة تحت إشرافكم ،وتقولون بأن هناك قطاعات تشتغل،
وأن هناك لجنة خاصة للحكامة يترأسها رئيس الحكومة ،هاذ رئيس
الحكومة خص يترأس اللجنة ديال التنسيق واالندماج بين البرامج باش
نمشيوببرنامج مندمج للمغاربة ،وتتقولوبأن عندنا استراتيجيات وطنية
استراتيجية التشغيل والتكوين املنهي ،هاديك اإلستراتيجيات أصال إيال
حطيتيها اآلن في أرض الواقع راه ما غاديش تعطيك سياسة مندمجة،
ألن كاين تضارب ،كاين تضارب في قطاع واحد ،غيربين التكوين والتعليم
راه كاين تضارب ،من يلج إلى التكوين ومن ال يلج؟ ،وهاذو خصنا فيه
اندماجية ،هنا فين بغينا سياسة مندمجة السيد رئيس الحكومة.
سنة من الزمن على اإلعالن على سياسة جديدة مندمجة فيها هدر،
 18يناير 2018ملا صدرونشرالقانون ديال املجلس اإلستشاري للشباب
والعمل الجمعوي في الجريدة الرسمية فيه هدر ،وبالتالي فنحن اليوم،
السيد رئيس الحكومة ،في حاجة إلى سياسة بمنهجية موحدة ومندمجة
ومنسقة.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم
واالشتراكية للسيد النائب سعيد الزايدي.

النائب السيد سعيد الزايدي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للتقدم
واالشتراكية ،وذلك في إطار مناقشة موضوع إدماج الشباب .وهو
موضوع ذو راهنية باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة لم تنل حقها من
التنمية والثروة الوطنيتين ،وهي االختالالت التي أبانت عن محدودية
النموذج التنموي لبالدنا ،الذي أفرز مع األسف تفاوتات إجتماعية
ومجالية.

السيد الرئيس،
إن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية تضع نقطة نظام كبيرة
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عن شريحة حساسة من مجتمعنا تقدر وحسب بعض اإلستطالعات
والبحوث ب 3مليون شاب وشابة في سن حرجة ما بين  18و 25سنة.
نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،عن اإلجراءات العملية امللموسة
املستعجلة ،وعن املبادرات العمومية القادرة على احتوائها وجعلها
طاقة منتجة حتى ال تتحول إلى طاقة سلبية وعنوان اإلنفالت واالنحراف
األمني واالجتماعي؟
وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا بأن هناك اليوم مؤشرات حالة اإلحتقان
اإلجتماعي ،والذي من تمظهراته تفاقم هجرة الطاقات والهجرة الغير
القانونية للشباب اللذين نعتبر أنهم األكثر عرضة لإلقصاء االجتماعي،
مما يولد لديهم شعورا بإنعدام أية إمكانية للتأثير في القرار التي تهم
حاضرهم ومستقبلهم ما يفتح املجال واسعا أمام العفوية والتعبيرات
الذاتية غيراملؤطرة ،مما تنطوي عليه من مخاطرعلى الجميع.
وما الواقع واألحداث املأساوية التي عشناها مؤخرا مثل وفاة الشابة
الطالبة حياة ،وهي تغامر بحياتها بحثا عن فضاء عيش أفضل ،ومن
قبيل وفاة سابق وهو من ذوي االحتياجات الخاصة كان يحتج إلى
جانب زمالئه من أجل الكرامة اإلنسانية ،إال مؤشرات أخرى عن حالة
اإلحتقان اإلجتماعي.

السيد رئيس الحكومة،
لقد أكد جاللة امللك ،على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة
للشباب والقناعة حاصلة اليوم لدى الجميع بضرورة اإلهتمام
بالشباب ،وتبني البرامج النوعية واملندمجة التي من شأنها تلبية تطلعاته
في مختلف املجاالت ،مع ما يلزم ذلك من ضمان التقائية السياسات
العمومية املستهدفة لهذه الفئة.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
نحثكم على اإلسراع بإخراج املجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام بأدواره
واملساهمة في بلورة تصوراته حول إنجاح إستراتيجية وطنية إلدماج
الشباب ،إستراتيجية بمضامين محددة ودقيقة ومنتجة .ونحن في
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية ،ندعوكم لجعل سنة ،2019
سنة فرص الشغل للشباب ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السيد الرئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على
تعقيبات السيدات والسادة النواب.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا جزيال،
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السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
أنا كنأكد على ما قاله عدد من السادة النواب ،من أن املناخ
السيا�سي مؤثرفي جواألمل ،في جوالثقة ،في النظربإيجابية إلى املستقبل،
وهي مسؤوليتنا جميعا أن نوفر هذا املناخ السيا�سي .ولكن باش غادي
نوفروه؟ ،غادي نوفروه بفاعل حزبي ذو مصداقية وكيدير وكيتصرف
سياسيا تصرف سليم وتصرف حضاري سواء كان في األغلبية أو
كان في املعارضة ،وأيضا بتعزيز مسار الحرية وتعزيز الديمقراطية
وبالتنمية ،وباملناسبة أنا أوافق السيدات والسادة النواب على أنه
التنمية والديمقراطية متالزمتان ،وأنه ال تنمية إال بديمقراطية وبتطور
ديمقراطي .لكن كنهضر ألقول للسيد النائب املحترم ،السيد الرئيس،
كنقول ليه ..ما وقع في مدينة الرباط وفي املجلس الجماعي خصنا غير
نتافقو على اإلدانة ديالو ،ذلك ألني أرجو أال أن كالمكم ال يعني أنكم
توافقون على ما وقع .فإذا اتفقنا على اإلدانة ،أنا ما عندي مشكل سميه
اللي بغيتي ،ألن هذه املظاهريجب أن ال تتكرر ألنها تشوش وتشوه ،وهذا
من املظاهراللي كتخلي املواطنين والشباب ينفروا من العمل السيا�سي،
ألن ما بقاتش قواعد ،ما بقاش نظام ،ما بقاش قانون ،وربما قبل ذلك
ما بقاش التزام بالدستور .فلذلك ،أرجو أن تضعوا وصفا ملا وقع ولكن
أن توافقوني على إدانة هذا ال�شيء نتمنى على هللا ما يتكررش وما يجيش
في أي مؤسسة أخرى ،هاذي النقطة األولى؛
النقطة الثانية ،التوزيع العادل للثروة أنا متافق معاك السيد
النائب املحترم ،اللي هضر عليه مزيان ،التوزيع العادل للثروة أنا
متفق ،ما بغيتش نقول واحد الكلمة ،انتما في الفريق ديالكم الحزب
ديالكم والحزب ديالنا نجمعو هاذ الثروة ديالنا ونقسموها بزوج ونديرو
التوزيع العادل غير بيناتنا ..أنا أظن بأن مشروع قانون املالية الحالي
جاء بعدد من اإلجراءات شفتك وافقتي؟ ال وافقتي أنا متافق معاك..
نديروها ..حتى أنا ما كاين مشكل حتى أنا متفق على التوزيع العادل..
أظن بأنه اإلجراءات اللي جبنا واللي تحدث عليها في السؤال األول
املرتبط بالسياسة اإلجتماعية ديال الحكومة فيها عدد من العناصر
كلها تسيرفي اتجاه التوزيع العادل للثروة ،عندما نضع على املقاوالت في
مشروع قانون املالية الحالي ضريبة املساهمة ،مساهمة ما�شي ضريبة
هي مساهمة تضامنية  2,5%لألرباح ديال املقاوالت اللي كتفوق األرباح
ديالها  50مليون درهم ثم ستوجه  40مليون درهم ،ثم ستوجه لدعم
هذه البرامج اإلجتماعية وتقويتها هذا جزء من التوزيع العادل للثروة.
بطبيعة الحال ما نكرهش أنا نديرو مزيد من الجهود ،وكنشكراملقاوالت
واإلتحاد العام ملقاوالت املغرب اللي قبل ،ألن هذا تم بالتشاور معاه،
اللي قبل تكون هاذ اإلجراءات ،وكنحيي هاذ املقاوالت اللي هي مقاوالت
مواطنة ولكن عرفو بأن هناك توزيع عادل للثروة.
عندما أدخلنا عدد من اإلصالحات الجبائية اللي كتخفف على
املقاولة الصغيرة واملتوسطة من خالل تخفيض الضريبة على الشركات
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من  20إلى  17,5%بالنسبة للشركات املتوسطة اللي عندها رقم اللي
عندها أرباح ما بين  300ألف درهم إلى مليون درهم ،فهذا يدخل في
هذا أيضا فهو يساهم في هذا وعدد من اإلجراءات على املستوى الجبائي
وإجراءات على املستوى االجتماعي اللي في القانون تسير في هذا اإلتجاه.
واحنا ما نكرهوش ندعمو هاذ ال�شي أكثر باش نمشيو في اتجاه هذا
التوزيع األكثرعدالة للثروة ،وأن متفق معهم على ضرورة بذل املزيد من
الجهود في هذا املجال .لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى داك�شي اللي قلت راه
اإلختالالت ديال اليوم راه جات من البارح ما خصناش نغطيو الشمس
بالغربال صحيح تضاعفت عليها إختالالت أخرى ،ولكن نعطي غيرمثال
واحد احنا كندويو على الشباب الذين لم يتلقوا تعليما كامال حقيقيا،
وال تكوينا ،وال اآلن هم في العمل ،هاذو منين جاو؟ وأيضا نتحدث عن
األمية  9مليون ديال األميين منين جاو هاذو؟ جاو من السنوات التي كان
فيها مغادرة الدراسة يبلغ  400ألف 450 ،ألف إلى  500ألف شخص،
ونقول بأن  450 ،2009ألف تلميذ اللي غادروا املدرسة ،اليوم صحيح
باقي نحن نتألم ألن عندنا  270ألف ال يزال اليوم يغادرون املدرسة
سنويا ،اليوم ولكن منذ ذلك الحين إلى اليوم قلصناه ب 50%تقريبا،
وهذا واحد الرقم معتبر ،ما نكرهوش احنا غدا نقضيو على هاذ ال�شي.
فلذلك أنا أعلنت ،وقلت بأن األولوية للتعليم ،ليس فقط من خالل
امليزانية ولكن من خالل حتى البرامج العملية اللي ّدارت لرفع جودة
التعليم و لتخفيض هاذ الهدراملدر�سي ،وخصنا نتعاونو جميعا على هاذ
ال�شي ،ولكن راه ّدار واحد الجهد معتبر غير مسبوق فهاذ املجال ،وإن
شاء هللا غادي تكون النتيجة ديالو والتأثير ديالو في السنوات املقبلة،
إذن هاذ القضية ..خصنا وأيضا التكوين املنهي ،التكوين املنهي اللي اآلن
كاين الدعم ديال التكوين املنهي ألن احنا حاسين ،حاسين فعال كما في
عديد من الدول اللي ّ
تحوالت إلى الصناعة أعطت للتكوين املنهي واحد
اإلهتمام كبير ،وانتما كتعرفو في التكوين املنهي في أملانيا الدور ديالو
ما�شي بحال دول أخرى مجاورة لها ،تما عندو واحد الدور كبير ،فاحنا
بغينا نعطيو هاذ الدور للتكوين املنهي ،ولذلك هاذ املنحة ،املنحة ديال
املتدربين في التكوين املنهي ليس إجراء ماليا بحثا ،أو إجراء اجتماعيا
ّ
بحثا ،وإنما هو إجراء إستراتيجي باش يولي التكوين املنهي جاذب أيضا،
وهاذ ال�شي اللي وقع راه التحقو بالتكوين املنهي فهاذ السنتين  300ألف
متدرب جديد ،باش يقفزالرقم ل 750ألف ،وهذا رقم غير مسبوق
أيضا  300ألف جديد ،عالش؟ ألنه مهن التكوين املنهي جاذبة ،صحيح
خصنا نوسعو العرض ،نوعو العرض يكون متكيف أكثر مع الحاجيات
ديال التشغيل ،وأيضا نرفعو الجودة هاذي التحديات ديالنا اللي إن
شاء هللا نشتغلو عليها ويمكن لكاتب الدولة املعني أو الوزير أن تدعونه
إن شاء هللا ليعطي املزيد من التفاصيل فهاذ املسألة.
املقاول الذاتي ،أريد أن أقول بأن املقاول الذاتي سأل أحد النواب
على مبلغ ..املقاول الذاتي اآلن في شتنبر  2018وصلنا ل 80ألف مقاول
ذاتي ،في سنتين  80ألف مقاول ذاتي وحوالي  400مليون درهم ديال

4127

رقم معاملة مصرح به ،وغادي ندعمو أكثر هاذ البرنامج إن شاء هللا
وغادي توسع ،وإيال استطعنا نزيدو  40حتى ل 50ألف سنويا فهذا �شيء
مهم ويمكنا نطمحو ونحن نطمح إلى أكثر من هذا ،وهذا درنا حتى برامج
أخرى للمواكبة للتكوين قبل من هاذ ال�شي للمواكبة وللدعم ،كاين
هاذ البرامج وكنحاولو ما أمكن ّ
نفعلوها على أرض الواقع ،ونرجو من
الشباب أن يهتموا بهاذ املجال املهم واإليجابي.
بالنسبة للسياسة املندمجة للشباب ،هاذ السياسة املندمجة
للشباب موجودة إن شاء هللا غادي نعرضوها في القريب في املجلس
الحكومي ،ثم من بعد يمكن السيد الوزير يجي للجنة املعنية ليعرض
الخطوات ديالها .توضعت بطريقة مندمجة ولكن بفعل الواقع هناك
إستراتيجيات سابقة قطاعية ،إنما هي تأخذ هاذ السياسة املندمجة
تيحضرو هاذوك القطاعات وكتخاذ هاذ اإلستراتيجيات بعين اإلعتبار،
وكتكيف مع ما هو موجود في اإلجراءات الجديدة لالستراتيجية ديال
السياسة املندمجة للشباب ،وكيتم التنسيق وهاذ اللجنة اللي غادي
نوضعو اآلن هي التي يتم التنسيق ديال التنفيد والتقييم واملراجعة إذا
كان هناك حاجة إلى ذلك.
وأريد أن أتوجه إلى شبابنا وشاباتنا حيثما كانوا ،باش نقول ليهم
بأن نحن نعتبركم رأسمال املغرب ،أنتم أيها الشباب رأس املال املغرب،
نتمنى إن شاء هللا أن تساهموا بطريقة فاعلة في وطنكم ،وأن نفتح لكم
املجال لهذا ،وأن نوسع هذا املجال؛ ثانيا احنا كنحسو باملعاناة ديالكم
وباملشاكل اللي كيعانيها كل شاب وشابة ،وكنحاولو جهدنا من خالل
السياسات التي ننهجها ،والبرامج اللي كنطرحوها ،والدعم املوصول
واملوجود وخصوصا في العالم القروي واملناطق النائية نحاول ما أمكن
أن نرفع هذه املعاناة ،وأن نقرب هذه البرامج إليكم.
لكن نؤكد أنه بتعاوننا جميعا ،السيدات والسادة النواب البرملانيين،
هللا يجازيكم بخيربتعاوننا جميعا ،وتعاون مختلف املتدخلين ،ومختلف
الشركاء ،الهيئات السياسية والنقابية يمكن لنا أن ننجح في هذا
اإلمتحان ،ونرفعو هاذ التحدي ،هذا هو اللي خصنا هاذ العزم اللي
خصو والشباب خاص يكون هما أكثر عزما ،هما اللي خصهم ينظروا
على أنهم يمكن أن يرفعوا التحدي ،يمكن أن نصل إن شاء هللا إلى
التعليم الجيد وإلى الشغل الكريم واملنتج وإلى اإلقتصاد القوي ،إن شاء
هللا راه عندنا املؤشرات الدولية ما�شي غير داك�شي اللي طرحوه بعض
السادة والسيدات النواب في الصباح ،ال كاين مؤشرات إيجابية كبيرة
دولية فهمتيني راه مؤشر التنافسية راه املغرب تقدم ،وغادي نتقدمو
أكثر في عدد من املؤشرات ،واملؤشر ديال التنمية البشرية مع األسف
الشديد دائما في اإلحصائيات كتوقع أخطاء سنصححها ،وسنحقق إن
شاء هللا تقدم بإذن هللا وغادي تشوفوه وأيضا في مختلف املؤشرات
األخرى ألن عندنا الثقة في بالدنا ،عندنا الثقة في املستقبل ديالنا ،عندنا
الثقة في الشعب املغربي ،عندنا الثقة أيضا في جاللة امللك ،بإذن هللا
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،ننتقل اآلن السيدات والسادة النواب
إلى الجزء األخير ،والذي يتضمن سؤالين اثنين .األول حول موضوع
دعم املقاولة املغربية وحمايتها من اإلفالس تقدم به فريق األصالة
واملعاصرة ،والثاني حول موضوع سياسة الحكومة في مجال الهجرة
تقدم به الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية .أعطي الكلمة اآلن
للسيد النائب عزيزاللباربإسم فريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال،
لكم الكلمة ..لكم االختيار سؤال وتعقيب في آن واحد ،أو سؤال وبعد
ذلك فيما تبقى من الوقت تقديم التعقيب ..ال�سي بووانو ألنه قريب لك
قريب لفاس ،تفضل.

النائب السيد عزيز اللبار:
السيد رئيس الحكومة املحترم،
كما تعلمون فإن املقاولة املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا هي
عماد اإلقتصاد وأساسه ،الذي ال يمكن أن يتحقق أي إقالع اقتصادي
حقيقي لبالدنا بدون أن يكون هذا النسيج في كامل صحته وقوته ،ذلك
الواقع اليوم هوأن هذا النسيج يعاني مشاكل كثيرة ،وال أدل على ذلك هو
عدد املقاوالت التي تهلن إفالسها وذلك في غياب رؤية واضحة للحكومة
لدعم وتشجيع املقاولة املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا .وعليه
نود أن نسائلكم السيد رئيس الحكومة ،اليوم ونحن بصدد مناقشة
مشروع قانون املالية ،عن ماذا أعددتم إلنقاذ نسيجنا املقاوالتي ،وال
سيما املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا؟ شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا ،السيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
هذه الجلسة دستورية ،وعلى حسب املادة  100من الدستور
مخصصة ملناقشة السياسات العامة ،وبالتالي كان من األجدر عدم
طرح أسئلة في السياسات القطاعية ،ألن هنا الوزراء كيجيوا أسبوعيا
واش غادي يجاوبو الوزراء إلى رئيس الحكومة وال كيجاوب على كل �شي،
أوال.
ثانيا ،رئيس الحكومة منذ البداية هناك ظهائر ،هناك مراسيم
فوضت هذه اإلختصاصات للوزير ،وعادة إذا فوضت اإلختصاصات
وعادة ما خصنيش أنا نعاود ناخذها ،إال بعد إلغاء املرسوم ،فلذلك أنا
أعتبر أن اإلجابة على األسئلة القطاعية ال تدخل في صلب هاد دستوريا
في صلب هاد الجلسة ،وأرجو أن نتجنب هذا في املستقبل ورغم ذلك
ورغم ذلك إحتراما للسيد النائب أريد أن أقول بأنه فيما يخص دعم
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املقاولة املغربية وحمايتها من اإلفالس ،احنا واعيين بأنه هاد املجال
ضروري نخدموا فيه وخدمت فيه الحكومة ،ولذلك أريد أن أقول؛
أوال :هناك مواصلة لتنزيل اإلصالحات الهيكلية الرامية إلى تحسين
مناخ األعمال والحمد هلل مناخ األعمال من  2010إلى  2017تحسن من
 120إلى  ،69وهذا قفزة كبيرة إن شاء هللا سيتحسن أكثر ودخلنا عدد
من اإلجراءات اللي غيتحسنوا أكثرإن شاء هللا وهذا السياق مهم.
ثانيا :هناك عدد من التدابير العملية لدعم املقاولة املغربية برسم
قانون املالية  2018و برسم مشروع قانون املالية .2019
وفيما يخض مشروع قانون  2019أريد فقط أن أعرض واحد
املجموعة اإلجراءات أوال فيما يخص إجراءات تقليص آجال األداء وهاد
ال�شي راه دخلنا وهضرنا عليه ودرنا مرصد تقليص آجال األداء ،تصفية
دين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم وتسريع اإلرجاعات وهذا
واحد العمل غير مسبوق غادي نديروه سنة واحدة ب  40مليار درهم،
غادي نحاولوا ما أمكن نعطي منفس كبير للمقاوالت وللمؤسسات
العمومية ،وللشركات العمومية اللي هي غادي نشرطوا عليها باش هي
تأدي الديون ديال املقاوالت سواء كانت صغرى أو متوسطة أو كبرى
للقطاع الخاص ،وهذا واحد العمل غادي يعطي متنفس لهذه املقاوالت
وربما غادي يدير لينا الوقاية من عدد من املقاوالت اللي كتم�شي
لإلفالس؛ تحسين الولوج للتمويل من خالل تبسيط آليات الضمان
حتى هو جاي في أسمو ورفع سقف التمويل عبرالقروض الصغرى جاي
فهاد مشروع قانون املالية؛ اعتماد آلية للضمان املخصصة للمقاوالت
الصغيرة جدا ،لتبسيط ولوجها إلى التمويل جاي ثاني؛ مراجعة الجدول
الحالي للضريبة اللي تحدثت عليه منذ قليل الضريبة على الشركات
اللي كنخفضوا بالنسبة للشركات اللي كان عندها  20%إلى % 17.5
وأيضا ثانيا ،هناك معالجة صعوبات املقاولة من خالل اعتماد مشروع
القانون في مدونة التجارة لتعديل مدونة التجارة وخصوص الكتاب
الخامس املتعلق الذي يتوخى تبسيط إجراء املساطر املتعلقة بمعالجة
صعوبات املقاوالت وهذا الحمد هلل صادقت عليه في البرملان وتنشر،
وهذا مهم جدا ألنه أوال كيهضر أوال على حماية املقاولة من اإلفالس؛
مواكبة املقاولة املشرفة على اإلفالس؛ تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية
للمقاولة وللرفع من جاذبيتها من خالل تسهيل املقاولة؛ تسهيل التمويل
ديالها وتشجيع املتعاملين فيها وغيرها؛ التنصيص ألول مرة على مسطرة
إلنقاذ املقاولة التي ستوفر آلية فعالة بشأنها تعزيز قدرات املقاولة على
تخطي الصعوبات.
إذن هناك عدد من اإلجراءات عملية لدعم هذه املقاوالت ،لكن
هنا البد أن أشير إلى قضية ،صحيح أن هناك حوالي  8000مقاولة
تشرف على اإلفالس سنويا ،ولكن إذا قارنا باألرقام الدولية وإذا عرفنا
أن موت املقاولة هو مثل حياتها وعرفنا شحال من مقاولة 500 ،ألف
مقاولة تقريبا ،فإن هذا يشكل نسبة  1.6%فقط وهو مماثل ألغلب دول
العالم والدول القريبة منا وخصوصا الدول األوروبية ،ويمكن أن نقول

عدد 04–72ألا عيبر 04ر 12( 004بنون 12ن )12

الجريدة الرسمية للبرملان

بأن نسبة زيادة اإلفالس تناقصت في السنوات األخيرة وهذه هي املهم،
تنقص نسبة زيادة اإلفالس ،وهاد ال�شي باملقارنة مع عدد املقاوالت
املحدثة ،دابا نحدث  4.4مقاومة مقابل مقاولة واحدة تفلس وأيضا
أريد أن أقول بأن هاد املؤشر غير معتمدة من قبل املنظمات الدولية
املعتمدة هناك مؤشرات أخرى تعتمد أكثر رغم ذلك فإننا سنقوم بكل
الجهود باش ما يكونش ما يتزادش هاد اإلفالس وندعموا هاد املقاوالت
ما أمكن ،شكرا.

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

النائب السيد عزيز اللبار:
شكرا السيد الرئيس،
أوال سيادة رئيس الحكومة هاد السؤال هو لرئيس الحكومة ،وانتما
مسؤولين عن الحكومة ككل جوابا على يعني الجواب ديالكم أوال 40
مليار ديال الدرهم ألداء مقاوالت ومؤسسات عمومية تنطلبوا من هللا
هاد �شي يطبق يعني حتى كانت الحكومات السابقة ولكن ما طبق والو
لحد اآلن جل املقاوالت وخاصة الخواص وحتى االستثمارية والعمومية
ما تتأديش ،القروض الصغيرة ومعالجة صعوبة املقاولة غادي نجاوبكم
عليها جوابا جد مهما ألن هذه النقط األساسية واألولية الللي تضر
املواطنين ككل ،تسهيل املقاولة وإنقاذها هذه من مسؤولية الحكومة
وأنا من جهة التطفل ديالي كجواب يعني  8آالف مابين  7و 8آالف يعني
ديال سنويا في طريق اإلفالس أنا كنقول أكثر من  12ألف أو  15ألف،
هنا في نطاق بعض اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والحالية
والتي ال يتسع املجال لدركها كعملية وبرنامج امتيازفإن هاد املشكل كما
مازال مطروحا ويتمثل باألساس في ضعف القدرات الذاتية للمقاوالت
في مجال التنمية وصعوبة الحصول على التمويل الكافي ملشاريعها
وعدم قدرتها على بثها كافية لحاجياتها وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة
املخاطر وضعف مستوى الضمانات املقدمة للمؤسسات البنكية
واملؤسساتية ،أنا كنعرفوا السيد رئيس الحكومة ما تقدوا ديروا والو
مع هاد البانكات ،ألن النقط أساسية ال يمكن مقاوالت صغرى يمكن
لهم يمولوا راسهم وفي التالي ملي كيمشيوا لألبناك تيطلبوا  10داملرات
وال  20مرة وهم ما عندهومش وتيطلبوا لهم يكونوا مأديين الضرائب و
 LA CNSSوزيد وزيد في حالة ما كانت املقاوالت متوسطة؛ اإلجراءات
املسطرية معقدة ومشكل البيروقراطية؛ تسريع ورش هيكلة املراكز
الجهوية لإلستثمار ،وإعطائها صالحية جديدة لتيسيروتبسيط املساطر
اإلدارية ومعالجة مشكل البيروقراطية القاتلة الساحقة ،إذن تنعرفوا
السيد رئيس الحكومة ما غادي يمكن لكم ديروا والو مع اإلدارات ،أنا
نعطيكم سيناريو صغيور نمثل را�سي كمقاول صغير بغيت ندير ناخد
�شي رخصة ،خاصني نم�شي للمركزالجهوي لإلستثمارونطلب نحط هما
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غادي يقبلوا الطلب ألن عندهم افتقار في تكثف الطلبات وتيقول لك
هاد املنشآت واملقاوالت عندهم افتقار بزاف باش هذا ،خصك تم�شي
عند مجلس املدينة أو الجامعة و الوقاية املدنية وجميع اإلدارات أما
إيال مشيتي للمقاولة الصغيرة غتم�شي األمور اإلدارية إيال ما عندك
�شي كيف تيقولوا املعرفة وال القدرة املادية ما غاديش يمكن لك تزيد
للقدام إذن هادي تنعرفوا بأن السيد رئيس الحكومة صعيب وصعيب،
تفعيل الشباك الوحيد هذا املشكل عويص إسم على غير مسمى
املجلس يعني الجهوي لإلستثمار إسم على غير مسمى ألن كاين بعض
الدول الراقية أو اللي في الصعود اللي هي سرالنجاح ديالها هي املقاوالت
الصغرى واملتوسطة ،سر نجاح املقاولة الصغرى واملتوسطة في حالة
ما وقع مشكل أو أزمة اقتصادية أو أزمة اقتصادية أو يعني ما توصلش
لإلفالس ألن تيكونو يعني عائالت أوتيكونو أنت شركات صغار أما إيال
كانوا شركات كبارالسيد رئيس الحكومة يعني عندها  3000أو 5000وخا
تكون الخواص األكثرية ديال العموم ،راه خاص الدولة تنوض فيهم أو
تنوض تخلص عليهم باش تنقذ ذاك  3000أو  ،5000ألن بالتالي النجاح
هو املقاوالت الصغرى واملتوسطة وخاصة الجد جد صغيرة اللي تيقولو
عليها يعني ديال العائالت ،العائالت في حالة ما كنوش اإلقتصادي ال
ما تيخلصو ما تيتخلص ولد ما تيتخلص رجل ما تيتخلص ،وكيقول
حل حلول باش يخرجو من الورطة اإلقتصادية ،إذن وضعية الوكاالت
الجهوية لإلستثمار مشكل عويص ،عدم القدرة على مواكبة التطورات
التكنولوجية مع املتطلبات اإلنتاجية مما يستدعي ضرورة نهج أسلوب
التكوين املستمر من طرف املقاوالت ،التكوين املستمر ،غياب شروط
املنافسة الشريفة بسبب جمود وركود دون مجلس املنافسة باعتباره
آلية رقابية لضبط اإلشارة إلى قطاع ،في هاد النطاق هذا املنافسة وكذا
غياب الدور اإلجتماعي تحديات متعلقة بالولوج بالنسبة للمقاوالت
الصغرى ،وهنا غادي نم�شي على سبيل املثال اإلضراب الحاصل حاليا
السيد رئيس الحكومة ،فتجدراإلشارة إلى قطاع النقل الطرقي للبضائع
يخوض إضرابا بسبب ارتفاع أثمان املحروقات وهذا املشكل األسا�سي
ألن حتى الفالح الصغيراللي جابوه مشروع قانون املالية ،كيفاش غادي
نكونو كذا وأنتما دايرين إال الروبيات الكبار ،هاذ ال�شي ديال أثمان
املحروقات واملشكل األسا�سي هو اللي كيغلي حتى على ذاك الضعيف
والفقير ما توصل عندو حتى للمدينة أو البالد أو كذا حتى يكون يعني
 2أو  3داملرات األثمنة ،مشكل تحديد الحمولة ،منع الوزن الثقيل من
الولوج إلى مجاالت حيوية هذا مشكل النقل حاليا ،مشكل البطاقة
املهنية اللي كتكلف أكثر من  7000درهم فوق تاإلستطاعة داك السيد
الفقير والضعيف املقاول الجد صغير ،تنظيم القطاع وضمان حقوق
اإلجتماعي املنهي في الصناعات الحديثة..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب.
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النائب السيد عزيز اللبار:
السيد الرئيس أقل من دقيقة هللا يجازيكم بخير ،غيعطيها لينا
السيد من.

السيد الرئيس:
نصف دقيقة.

النائب السيد عزيز اللبار:
خالصة السيد الرئيس يتضح لي وللمواطن بصفة عامة الذي
أصبح اليوم عن طريق اإلعالميات يتوصل بطريقة سهلة وسريعة بكل
املعلومات لذا املغرب أصبح يعاني من ظاهرة تراكم الديون الخارجية
التي انتقلت أثقلت كاهن أما الديون كان هدفها محاربة ظاهرة البطالة
وخلق فرص التشغيل واملقاوالت االستثمار ،أستسمح هاذ ال�شي خاصو
وقت كثير السيد الرئيس ،شكرا جزيال ولكن إن شاء هللا في املناقشات
القطاعية إن شاء هللا غنقول مافيه الكفاية ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السؤال الثاني واألخير.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
واحد نصف دقيقة السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
باقي ليك نصف..

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
نصف دقيقة غير ضروري ،أنا بغيتها غير نبلغ الكلمة بطبيعة الحال
دائما خاصنا نشكرو نشكر السيد النائب ،ولكن أنه ما طالعتوش
على مشروع القانون ديال إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار والذي هو
موجود اآلن في مجلس النواب والذي يعالج أغلب األمور التي ذكرتموها
وفيه اللجنة املوحدة الجهوية املوحدة لإلستثمار أو فيه القطاعي إيه
القطاعي واش غنديرأنتما اللي طرحتو.

السيد الرئيس:
السيد النائب ،لكم الكلمة السيد الرئيس.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
أو فيه تطويراملراكزالجهوية لإلستثمارباش نتجاوزو هاذ اإلشكاالت
كلها ونحن سعيدون ألن احنا خدمنا بجهد حتى جبناه نتمناو دوزوه
بسرعة ،شكرا.
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السيد الرئيس:
شكرا السؤال الثاني واألخير يتعلق بسياسة الحكومة في مجال
الهجرة من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لطرح السؤال،
الكلمة للسيد النائب عبد الغني جناح.

النائب السيد عبد الغاني جناح:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،أصبح موضوع الهجرة باملغرب
يقت�ضي إصالحات شاملة على أساس مقاربة ناجعة تضمن العدل
واإلنصاف للمهاجرين من جهة ،وتحصين البالد من جهة أخرى ،بعدما
تحول املغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة أمام املوقف األوروبي الصارم
من املهاجرين ،وفي الوقت الذي ازدادت فيه أعداد املغاربة املهاجرين
السريين نحو إسبانيا بشكل خطير دون إغفال وضعية أفراد الجالية
املغربية بالخارج الذي التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على
خدمتهم والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وهويتهم الثقافية
والدينية ،فلهذا ،السيد رئيس الحكومة ،فهل لدى الحكومة سياسة
واضحة املعالم في مجال الهجرة؟ وهل لدى الحكومة تصورا إلصالح
شامل ملنظومة الهجرة بمختلف في جوانبها وأبعادها؟ وأي شراكة تجمع
املغرب واإلتحاد األوروبي في هذا املجال؟ وما هي التدابيرالكفيلة بتنفيذ
سياسة شاملة للهجرة؟ وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال ،وإن كان تنسحب
عليه نفس املالحظة التي انسحبت على السؤال األول ،لكن أشير إلى
أن التعامل مع واحد القضية مثل قضية هجرة عندها أبعاد متنوعة،
أبعاد إنسانية ،أبعاد إجتماعية ،أبعاد سياسية ،أبعاد قانونية ،أبعاد
أمنية وغيرها ،بالتالي هي قضية معقدة وقضية تشغل الرأي العام
الوطني ،ولكن أيضا تشغل حتى الرأي العام العالمي وكما قلتم فعال
املغرب لم يعد بلد عبور فقط إلى أوروبا ،ولكن أصبح أيضا بلد استقرار
من قبل عشرات اآلالف من هؤالء املهاجرين من مختلف دول إفريقيا
العتبارات اقتصادية أو اعتبارات اجتماعية ،أو اعتبارات سياسية ،أو
اعتبارات أمنية أو غيرها من اإلعتبارات.
وفي هذا السياق وانطالقا من التوجيهات امللكية السامية ،قامت
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الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء ،وهاد
السياسة تأخذ بعين اإلعتبار في التحوالت اإلقليمية والدولية في هذا
املجال وتأخذ أيضا بعين اإلعتبار اإللتزامات الدولية للمملكة املغربية
في مجال حقوق اإلنسان املبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة في
مجال الهجرة واللجوء ،وأيضا تأخذ بعين اإلعتبار شراكاتها اإلقليمية
والدولية وتأخذ بعين اإلعتباربالخصوص عمق عالقاتها وسمو عالقاتها
مع أشقائه األفارقة ،املغرب يعتز بكونه بلد إفريقي واملغرب اتخذ قرار
إستراتيجي باإلندماج مع أشقائه األفارقة ،ولذلك كان هناك إحداث
للوزارة وزارة التعاون وزارة خاصة بالتعاون اإلفريقي ،وبالتالي فوجدت
هذه السياسة ،تهدف هذه السياسة الوطنية في مجال الهجرة إلى
ضمان حقوق املهاجرين والالجئين وتحسين اندماجهم داخل املجتمع
املغربي ،إنسجاما مع اإلتفاقيات واملواثيق الدولية التي التزم املغرب
باحترام بنودها حيث تم تنزيلها عبر  11برنامجا و 81عملية همت
إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها هذه القضية ،قضية الهجرة
على مختلف املستويات التي أشرنا إليها ،ومن هنا في هاد اإلطار كانت
هناك عدد من املبادرات:
أوال -إطالق حملة استثنائية لتسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين
املقيمين في املغرب بطريقة غير قانونية منذ سنة  ،2014وأسفرت عن
تسوية  23.000حالة تمثل  83%من العدد اإلجمالي للطلبات املقدمة،
والتي وصلت إلى  27.000طلب ،ألن األغلبية الساحقة منها  83%منها
ّ
سوي؛
إدماج األشخاص املقيمين بشكل غير قانوني بالتراب املغربي منذ
متم دجنبر  2016إلى غاية دجنبر  ،2017كان قد أودع  28.000طلب
تقريبا ،وقبل منها وحظي ما يقارب منها ب 20000باملوافقة على أن باقي
الطلبات بصدد الدراسة ،ألن فيها طعون لدى اللجنة الوطنية؛
بلغ عدد الالجئين املعترف بهم من قبل مكتب شؤون الالجئين
وعديمي الجنسية  755الجئ من جنسيات مختلفة واستمع من طرف
اللجنة املختصة إلى  1097طالب لجوء من جنسية سورية؛ تمكين
املهاجرين والالجئين من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية التي يلج
إليها عموم املغاربة؛
كما كان هناك أيضا الشروع في تحديث اإلطارالتشريعي والتنظيمي
املتعلق بالهجرة وذلك من خالل اعتماد القانون رقم  27.14املتعلق
بمحاربة اإلتجار بالبشر ،وهذا قانون مركزي ومهم جدا ألن احنا ما�شي
رافضين املهاجرين ،الهجرة هاذي ظاهرة إنسانية بشرية وإخوانا األفارقة
مرحبا بهم ،ولكن يجب أن نحارب اإلتجار بالبشر واإلتجاربمآ�سي هؤالء
املهاجرين من من قبل شبكات هذه الشبكات ديال اإلتجار.
ثانيا :اعتماد املرسوم رقم  2.17.47يتعلق بتحديد تأليف اللجنة
الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة اإلتجاربالبشروالوقاية منه ،وأيضا
كان إعداد مشروع قانونين بشأن اللجوء والهجرة وسيعرضان قريبا
على أنظارالسلطة التشريعية إلتمام إجراءات املصادقة.
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ثالثا :هناك معالجة إشكاليات الهجرة غير النظامية والتي كما قلتم
تتم فعال من املغرب إلى دول أخرى ،ذلك أنه في هاذ املجال البد من
مكافحة تهريب املهاجرين واإلتجار بالبشر وشبكات هاذ اإلتجار ،من
هنا تم وضع برنامج محكم لضبط التحكم في تدفقات الهجرة وفق
مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق اإلنسان ،وإنسجاما مع البرنامج الذي
وضعته السلطات املعنية وضعت خطة أمنية طموحة في هاذ املجال
من خالل محاربة شبكات التهريب التي أصبحت تأخذ إشكاال متعددة
ومتنوعة وسيستمر املغرب فهاذ اإلتجاه ديال مقاومة هذه الشبكات
وعدم التساهل معها ،شكرا جزيال.

السيد الرئيس:
كلمة للسيد النائب إسماعيل البقالي لتقديم التعقيب عن ما ورد
في توضيح السيد رئيس الحكومة.

النائب السيد إسماعيل البقالي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
أول �شيء السؤال ليس بقطاعي فهو سؤال موجه إلى سيادتكم
كرئيس الحكومة ،ألنه سؤال حول معضلة يعيشها املغرب وعشناها في
الشهور األخيرة ،أال و هي الهجرة ديال أوالد مغاربة إخواننا املغاربة إلى
الديار األوروبية ،فيقيس هاذ املوضوع من جميع القطاعات الوزارية
من تشغيل من شباب من أسرة وتضامن ،فغياب السياسات الحكومية
الناجعة قادرة على إيجاد فرص العمل للشباب ملا تجاوزت نسبة البطالة
عتبة  10%وتصل إلى 40%في الحواضرفي صفوف الشباب ،وهذا مؤشر
جد خطير رغم اإلعالن عن إستراتيجية وطنية للتشغيل التي يوجد
هناك أسئلة كثيرة حسب األرقام املدرجة فيها ،غياب سياسة إرادية
للحكومة تضمن إعادة اإلعتبارللعمل السيا�سي يجد فيه الشباب ذاتهم
كنخب سياسية برملانية حكومية جمعوية جماعات ترابية وإعادة الثقة
لهم في املؤسسات على املستوى املحلي واإلقليمي والجهوي والوطني،
فالشباب ليس له متنفس ديمقراطي حقيقي إال مواقع التواصل
اإلجتماعي ومدرجات املالعب الرياضية ،غياب الديمقراطية التشاركية
الحقيقية وإشراك الشباب في العملية السياسية وتدبير الشأن العام،
حرمان الشباب من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي
والتجمهرواإلحتجاج والتعبيربكل حرية ،أصبح موضوع الهجرة السرية
والهروب من الوطن فوق قوارب املوت والعبور نحوإسبانيا يطرح سؤال
اإلنتماء ،عندما ال تتوفرشروط ومقومات متطلبات العيش الكريم لدى
الشباب في غياب الشعور باألمان أمام تزايد مظاهر اإلحباط واليأس،
األمر الذي أصبحت معه هذه الوضعية ذات البعد اإلنساني والحقوقي
تدق ناقوس الخطر بعدما تحول املتوسط ألكبر مقبرة جماعية تدفن
فيها آمال وطموحات الشباب املهاجرين الذين يحلمون بغد أفضل،

4132

الجريدة الرسمية للبرملان

سؤال االنتماء أيضا يطرح نفسه بحدة بالنسبة لهجرة الكفاءات التي ال
تجد فرصة عمل الئقة وال وظروف االشتغال والترقية والعناية والتحفيز
وشروط االرتقاء املنهي ،هذه الوضعية السياسة واالجتماعية املطبوعة
باالحتقان أدت بالشباب املغربي إلى ركوب مقبرة املتوسط للوصول
إلى الفردوس األوروبي بوتيرة متسارعة ،بل األخطر من ذلك هو عودة
الشباب املغربي بقوة من جديد في اآلونة األخيرة ليتصدر بذلك املغاربة
نسبة املهاجرين السريين الذين وصلوا بحرا إلى إسبانيا ،كما تؤكد
ذلك تقارير منظمات دولية وإقليمية محلية وأرقام رسمية أوروبية،
حيث وصل الوضع املأساوي إلى درجة أن الشباب أصبحوا ينامون في
الشواطئ ،تحينا لركوب البحر ،ويعرضون أنفسهم للموت في انتظار
 fantômeيأتي أو ال يأتي ،إلى درجة أصبحوا يحملون شعارات حاقدة
ضد الدولة.
كما نسجل بأسف شديد تزايد وتيرة هجرة األطفال املغاربة نحو
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أوروبا بحثا عن غد افضل ،هروبا من التسول في الشوارع ،مع غياب
الحكومة وغياب الوزارة الوصية ،حيث كشفت تقارير جديدة أن
األطفال املغاربة غير املصاحبين بدأوا يتسللون إلى إسبانيا ،يمثلون
 70%من األطفال والذين وصلوا إلى اسبانيا يقارب عددهم 6000
طفل ،ومع ما قد يتعرضون له من ظواهر اإلتجار بالبشر بما فيها
االستغالل الجن�سي ،التسول ،العمل القسري ،االسترزاق وغيرها من
مظاهراالستغالل ،باإلضافة إلى ما كشفت املنظمة الدولية للهجرة من
أن معدل الوفيات خالل العبور من املغرب يصل إلى حوالي  1من كل
 70محاولة...

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،شكرا للسيد رئيس الحكومة ،شكرا للسيدات
والسادة الوزراء ،شكرا للسيدات والسادة النواب ،رفعت الجلسة.
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السيد السالك بولون أمين املجلس:
محضر الجلسة الثانية عشربعد املائة
التاريخ :االثنين  26صفر1440ه ( 5نونبر2018م).
الرئاسة :السيد محمد والزين النائب الخامس لرئيس مجلس
النواب.
التوقيت :ثالث ساعات وخمسة وخمسون دقيقة ابتداء من
الساعة الثالثة مساء والدقيقة الخامسة.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات
الحكومية التالية:
•

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء؛

•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛

•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

•

إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة؛

•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

السيد محمد والزين ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
افتتحت الجلسة،

السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
إيال كان ممكن األخوات واإلخوان النواب والنائبات يلتحقوا
باألماكن ديالهم.
طبقا للفصل  100من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي
ملجلسنا املوقر ،نخصص هذه الجلسة الشفهية ملراقبة العمل الحكومي.
ويتضمن جدول األعمال اليوم  31سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات
التالية :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،القطاعات املكلفة بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية ،الشؤون العامة والحكامة ،إعداد التراب
الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ،قطاع العالقات مع البرملان
واملجتمع املدني ،وأخيرا وليس آخرا القطاع املكلف بالتنمية املستدامة.
اإلخوان املصورين إذا اسمحتو ،قلت اإلخوان املصورين إيال
اسمحتو.
في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة ،فليتفضل
السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

شكرا السيد الرئيس،
توصل مكتب مجلس النواب من السيد رئيس الحكومة بمشاريع
القوانين التالية:
• مشروع قانون رقم  77.18يوافق بموجبه على االتفاقية حول
املساعدات اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقعة بالرباط في 20
يونيو  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية دومينيكان.
• مشروع قانون رقم  73.18يوافق بموجبه على االتفاقية
بشأن الخدمات الجوية املوقعة بالرباط في  20يونيو  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية دومينيكان.
كما توصلت الرئاسة ما بين  22أكتوبر إلى  5نوفمبر  2018ب 179
سؤال شفوي 444 ،سؤال كتابي 82 ،جواب على األسئلة الكتابية ،وتم
سحب سؤال كتابي واحد ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
قبل الشروع في جدول األعمال ،أخبر املجلس املوقر أنه تطبيقا
ملقتضيات املادة  364من النظام الداخلي ملجلس النواب ،وفي نطاق
الحرص على تطبيق مدونة السلوك واألخالقيات البرملانية ،فقد أعد
مكتب املجلس دليال عمليا يتضمن تفسيرا وشرحا ملدونة السلوك شكال
ومضمونا ،وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة ،وقد عرضت
هذه املدونة على السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية
بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها وبه وجب
اإلعالم.

حضرات السيدة والسادة،
نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا
ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،ونرحب بالسيد
الوزير ،عدد األسئلة  ،16السؤال األول عن سياسة بناء السدود
للسيدات والسادة النواب األفاضل من فريق التجمع الدستوري،
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد إيدار أنجار:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة النواب املحترمون،
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نسائلكم السيد الوزير عن برنامج فيما يخص بناء السدود إضافة
مجموعة من جهات ومناطق اململكة خاصة بجهة مراكش آسفي ،وذلك
من أجل التقائية البرنامج الكبير ،كبرنامج املغرب األخضر في إطار
الحفاظ على األمن الغذائي واملياه؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم ،الكلمة السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السادة النواب،
السيد النائب ،غير خاف عنكم أن السياسة ديال السدود اللي جا
السؤال ديالكم يطرحها هي سياسة ممتدة منذ عهد الحسن الثاني ،هللا
يرحمو ،ومستمرة إلى اآلن وستستمر إن شاء هللا في املستقبل ،الرصيد
الوطني للسدود الكبرى يناهز  144سد ،اآلن عندنا حوالي  13سد
كبير يوجد في طور اإلنجاز ،وعندنا ما يزيد على  255سد وبحيرة تلية،
وبطبيعة الحال ،اآلن هاد السدود برمجتها تخضع إلى املخطط الوطني
للماء ،وتأخذ بعين اإلعتبار املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة
للموارد املائية على مستوى األحواض املائية ،وكانت هناك تعليمات
ديال جاللة امللك ،في  2أكتوبر  2017حول برنامج أولوي ،اآلن نشتغل
عليه وسيعرض إن شاء هللا ،قريبا على جاللة امللك ،اللي غتكون فيه
بطبيعة الحال واحد العدد ديال السدود أخرى ستبرمج بإذن هللا،
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
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النائب السيد محمد الحجيرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،من أصل  31سؤال 16 ،سؤال موجهة لهاد القطاع،
أكثر من تقريبا  52%مخصصة لهاد القطاع ،وهنا كتبان األهمية ديال
جميع الفرق في عالقتهم بهاد القطاع ،وبالتالي أبدأ باملاء ،هناك مناطق
فيها وفرة من املاء ،ولكن البرمجة ديال السدود كان فيها كالم هادي
 20عام  15عام كما هو الحال بإقليم تاونات سد على واد أمزاز ما بين
جماعة سيدي مخفيي وتمزكانا ،سد بداية غفساي على واد أوراي ،سد
على واد ورغى بباب وندال سد سيدي عبو ،أين وصلت هذه املشاريع؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد الحسين حريش:
السيد الوزير املحترم ،كما تعلمون عرفت منطقة والد داحو
جماعة والد داحو بعمالة إنزكان آيت ملول فيضنات متتالية منذ سنة
 2018-2014-2010-1986وخلفت خسائر تتراوح بين البشرية واملادية
الجسيمة ،وقد زرتم كمسؤولين حكوميين وعدد من الوزراء هذه
املنطقة وكان هناك التزام للمواطنين في عين املكان بتشييد سد هاللة
على واد أورغى ونتيجة لتأخر تشييد هاد السد وكذلك مشروع القناة
الصارفة في هذه املنطقة يتكبد املواطنين الكثير من الخسائر كل سنة
ومع كل أمطار ،وطبعا إضافة إلى الخوف والرعب الذي يعيشون فيه،
نذكركم كذلك السيد الوزير أن هناك احتقان اجتماعي وأن املواطنين
سبق أن خاضوا اعتصاما مطوال لم ينسحبو منه إال بالتزام الحكومة
بتشييد هذا السد.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب لكم السيد النائب.

السيد رئيس الجلسة:

النائب السيد إيدار أنجار:

شكرا ،تفضلي السيدة النائبة.

شكرا للسيد الوزير على التوضيح ،غير اللي بغينا نفهمو السيد
الوزير أنه كاين عدد ديال السدود كنسمعو أنه مبرمجة ،الدراسة
موجودة ،ولكن في أرض الواقع ما كايناش ،كسد واد غدات في إقليم
الحوز ،هاد سنوات كنطالبو به باش يكون وما كاينش وسمعنا أنه كاينة
دراسة كسد موالي ابراهيم اللي هو راه شفتو الفيضانات الللي تسبب
فيها ،كاين سد انكان ،كاين سد اوريكة ،كاين سد حنضور بزاكورة ،هاد
ّ
السدود كاملين كنسمعوأنه كاينين في البرنامج ،وراه بلي هم في الدراسة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد
النائب.

النائبة السيدة زينب قيوح:
في نفس السياق السيد الوزير ،غنسولوكم على سد هاللة املبني
على أوركة ،كل سنة منين كتجي األمطار وكيكونو الفيضانات كتضرر
املناطق من اشتوكة آيت باها من والد داحو التابعة لعمالة إنزكان آيت
ملول ،جماعة الكفيفة التابعة لتارودانت وكل مرة كيكونو الضحايا
هما املواطنين من أرواح بشرية ،فيضانات كتجرف األرا�ضي الفالحية
والغير الفالحية ،املاشية كتم�شي ،فالسيد الوزير هللا يجازيكم بخير راه
عيينا ما نتسناو ،هاد السد راه من األولويات ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تفضل السيد النائب املحترم.
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النائب السيد عادل السباعي:
السيد الوزير ،الكل يجمع على أهمية الثروة املائية في بالدنا
والخصاص اللي عندنا في البالد ،والتوجيهات امللكية اللي كتحثنا
على الحفاظ على هذه الثروة ،هناك واد مهم يمر عبر جهة مراكش
آسفي ،اللي هو واد تانسيفت ،ويحمل ماليين األمتار املكعبة للمحيط،
فنطالبكم السيد الوزيربناء السد اللي كنتوا درتوا الدراسة ديالوا لحد
اآلن ما زال ما عرفش الوجود ديالو ،شكرا.

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

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة النواب على اهتمامهم بطبيعة الحال،
وعلى الحرقة التي يبدونها على هاد املوضوع ديال السدود بشكل عام،
ألن السدود غير خاف على السادة والسيدات النواب أنها تمكن بالدنا
من تعبئة املياه السطحية ،خاصة ونحن نعيش في مرحلة اللي تتعرف
واحد العدد من التغيرات املناخية ،طيب قلت عندنا واحد العدد ديال
السدود مبرمجة اآلن في طور اإلنجاز كاين  13سد كبير وتهم عدد من
الجهات ديال اململكة وقلت أننا اآلن نشتغل على برنامج أولوي ،انتما
تبعتوم تعليمات جاللة امللك ،في املجلس الوزاري ديال  2أكتوبر،2017
واالشتغال اللي تم بعد ذلك برئاسة السيد الرئيس الحكومة اآلن هاد
العمل تقريبا انتهى ،احنا تنتكلموا على تقريبا من الفترة ديال  2019إلى
 ،2026حوالي  116مليار درهم اللي غتخصص لهاد السدود ،وتيمكن
لي نطمأن السادة والسيدات النواب أن عندنا اآلن حوالي  1000سد
ّ
صغير وسد تلي التي ستشمل جميع الجهات واملناطق ديال اململكة،
وعندما سيعرض البرنامج غادي نجي ،إن شاء هللا ،ملجلس النواب ،في
اللجنة املعينة ألعطي للسيدات والسادة النواب كافة التفاصيل على
البرمجة الزمنية لهذه السدود وعلى التعبئة املالية اللي غادي تكون،
فيما يتعلق ب ،..وهذا يجيب تقريبا على األسئلة اللي تطرحت على
مجموعة من الجهات ونقدر نقول للسادة النواب أن واحد العدد ديال
املقترحات ديالهم راه موجودة ،بطبيعة الحال ،خصنا غير ننتبهو لواحد
املسألة ،هو أنه عندما تكلم السادة النواب على سد هاللة ،أنا شخصيا
ما زرتو ما درت فيه التزام ،باش تكون األمور واضحة ،لكن هاد السد
هذا مطروح واإلشكال تيعرفوه السادة النواب ،عندنا إشكال غيكون
مطروح ديال نزع ملكية اللي غادي يرتب واحد العدد ديال التكاليف
اإلضافية ،نحن اآلن بصدد معالجته مع السلطات املحلية ومع مختلف
املتدخلين.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير على هذه اإليضاحات ،نمر إلى السؤال الثاني
وهو سؤال متعلق باإلجراءات االستعجالية املتخذة لفك العزلة عن
ساكنة املناطق الجبلية والقروية النائية املعزولة ،التي تشهد تساقطات
ثلجية مكثفة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع
الدستوري ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد مولود بركايو:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،اشنو هما اإلجراءات االستعجالية املتخذة لفك
العزلة عن ساكنة املناطق الجبلية والقروية والنائية املعزولة التي
تشهد تساقطات ثلجية مكثفة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الجواب لكم السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
بطبيعة الحال املوضوع ديال اإلجراءات االستعجالية لفك العزلة
عن ساكنة املناطق الجبلية والقروية ،السادة النواب تيعرفو أن
املوضوع سنويا ،بطبيعة الحال ،يطرح لدى وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء ما�شي بوحدها ،كاين ،بطبيعة الحال ،وزارات أخرى
تدخل على الخط ،كاين وزارة الداخلية ،كاين وزارة الصحة ،وكاين
مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،فيما يتعلق بوزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء أنا ترأست مؤخرا اجتماع بورززات اللي اعطينا فيه
االنطالقة للبرنامج السنوي إلزاحة الثلوج وفك العزلة عن املناطق اللي
تتعرف عدد من التساقطات ،اللي يمكن لي نقول لكم اآلن أننا عبأنا
حوالي  965آلية ،منها  113آلية خاصة بإزاحة الثلوج موزعة على جميع
املصالح الخارجية ،والوزارة اآلن تقوم تقريبا سنويا ،سنويا ،بتقوية
هذه الحظيرة لالستجابة للطلبات ما�شي فقط في الطرق املصنفة اللي
هي من اختصاص الوزارة ،لكن كذلك بالنسبة لبعض الطرق غير
املصنفة ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب لكم السيد النائب.

النائب السيد مولود بركايو:
شكرا السيد الوزير ،غيركيما قلت لكم السيد الوزير ،هاد السؤال
سؤال تقليدي تيتعاود كل سنة..
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السيد رئيس الجلسة:
الصوت السيد النائب ،الصوت...

النائب السيد مولود بركايو:
تيتعاود كل سنة ،ولكن كنسمعو نفس األجوبة ،واش ما كاينش
استراتيجية بالنسبة لتنمية املناطق الجبلية والقروية في كل املجاالت،
ألن هاد املناطق راها مناطق يمكن راه فيها ثروة ،فيها سدود ،فيها ثروة
بشرية ،ألم يحن الوقت باش نخممو في واحد النموذج تنموي مثال
كقانون الجبل أو وكالة تنمية األقاليم الجبلية باش نخرجو هاد الناس
من هاد العزلة ،ألنهم يعانيو وتتعاني املاشية ديالهم معاهم ،راه احنا
في إقليم أزيالل مثال في زاوية أحنصال في بوكماز في أنركي ،هاذ املناطق
كلها راه تتحبس يعني الخبز متيوصلش ،البوطا ما تتوصلش ليهم ،يعني
راه كاين إشكال يجب أن نفكر هذه هي املناسبة في واحد االستراتيجية
لتنمية هاذ املناطق الجبلية ألنها مناطق كذلك ساهمت حتى هي،
ساهمت في تحريرالبالد ،فيها مقاومين ،فيها ثروات فيها معادن فيه ،أال
يحن الوقت باش نشوفو التنمية ديال هاذ املناطق ،ألن هاذ الوسائل
التقليدية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟
تفضل السيد النائب.

النائب السيد أحمد شوكي:
السيد الوزير ،مرة أخرى نؤكد على أن كثيرا من الجماعات الجبلية
تعيش عزلة وخاصة في فصل الثلوج ،واملثال جماعات منطقة جبل
بويبالن ،التي تقع في هوامش أربعة أقاليم ،هي بوملان وجرسيف وتازة
وصفرو ،وعرفت هذه املنطقة أخيرا وفاة راع حاصرته الثلوج بقطيعه
وتأخرت عنه اإلغاثة أياما ،واحد الطريق الوطنية السيد الوزير 29التي
تعبرمنطقة بويبالن ال تحمل من الوطنية إال االسم ،وال نزال ننتظرتنزيل
صفة الوطنية على هذه الطريق التي ستساهم ال محالة في فك العزلة
على هذه املنطقة ،فعزاؤنا ألسرة الضحية ،وإن هلل وإن إليه راجعون.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال
يبدو السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
هو هاذ القضية ديال إال أننا كل سنة تنذكرو هاد ال�شي بهاذ ال�شي
ما�شي معناه أن الدولة املغربية والحكومة بطبيعة الحال ما عندهاش
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استراتيجية ،يبدو لي السادة النواب نساو بأن عندنا برنامج ديال
تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية ،وهاذ البرنامج هذا ما فيهش
غير الطرق باملناسبة ،فيه الطرق ،فيه الجانب التعليمي ،فيه الجانب
الصحي ،وهذا غيكلف  50مليار ديال الدرهم ،وشرعنا فيه والشق
اللي متكلف بالطرق ،راه احنا تنتكلمو مرة أخرى تنذكر ب 36مليار
ديال الدرهم ،فيها تقريبا  28مليار ديال الدرهم اللي غادي تهم الطرق
واملسالك القروية ،هذا بطبيعة الحال تيدخل فهاذ اإلطار ديال أن هاذ
املناطق القروية تصلها بطبيعة الحال الطرقات ،وتوصل هاذ الطرقات
تتوصلها مع املراكز اإلدارية وبطبيعة الحال هذا يدخل في فك العزلة،
هل نسير في اتجاه نموذج تنموي خاص باملناطق الجبلية؟ أان شخصيا
ما ال أعارض هذه الفكرة فقط أقول بأنه ما تقوم به بالدنا اآلن يسير
في اتجاه أن تكون هذه املناطق في قلب التنمية ،وهذا يدلل عليه هاذ
األرقام اللي تكلمت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نمر إلى السؤال الثالث حول تقوية الحماية
من الفيضانات للسيدات والسادة املحترمين من الفريق االشتراكي،
فليتفضل السيد النائب املحترم بوضع السؤال.

النائب السيد الشرقاوي الزنايدي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة وتتخذها من
أجل الحد من مضاعفات التقلبات املناخية والفيضانات التي تعرفها
بالدنا كل سنة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
السيد النائب املحترم شكرا ،بطبيعة الحال أنتما عارفين بأن كاين
واحد البرنامج دارتوالوزارة ،أساسا وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك،
لكن كاين بطبيعة الحال وزارة الداخلية تشتغل على نفس املوضوع،
منذ  2003كان واحد املخطط وطني للحماية من الفيضانات أعد وهاذ
املخطط هذا تقريبا مكن من إحصاء ما يقارب  400موقع مهدد على
الصعيد الوطني ،ومنذ ذلك التاريخ شرع في تنزيل مضامينه حيث تم
إنجاز عدة عمليات لحماية ما يزيد على  70موقع مهدد بالفيضانات،
اللي تيدخل بطبيعة الحال اإلجراءات كاين تهيئة األودية وإنجازالسدود
للتخفيف من آثار الفيضانات؛ الرفع من فعالية أنظمة اإلنذار املبكر؛
ثم هناك إجراءات استباقية تتجلى في وضع في بداية كل سنة هيدروجية
للتدبيراألمثل لحقينة السدود ،شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد الشرقاوي الزنايدي:
شكرا السيد الوزير،
السيد الوزير ،من الطبيعي أن تقع الكوارث الطبيعية وأن يحصل
هناك ضحايا ،لكن ليس من الطبيعي أن تظل الحكومة حبيسة مقاربة،
يعني مقاربة تقليدية في معالجة اإلشكاليات املطروحة بهذه الكوارث.
السيد الوزير ،ما الجدوى من خلق مجموعة من الصناديق ،الصناديق
الخصوصية في ظل عدم أداء واجبها أو الدور التي خلقت من أجله؟،
خلق هناك صندوق ملحاربة الكوارث الطبيعية لم يفعل ،هناك فيه
كل سنة كتصرف منو إال القليل ،هذه السنة صرفت منو إال  72مليون
درهم ،في حين أنه هاذ العام خصصت له  272مليون درهم ،كذلك
هناك يعني مشروع آخر ،مشروع آخرهو املشروع اللي من خاللو سيتم
تعويض يعني الذي يتعرض إلى كوارث طبيعية لم يفعل أين وصل هذا
املشروع؟
السيد الوزير ،هناك تقع مجموعة من الكوارث ،لكن هاذ السنة
هناك من ذهب ضحية الكوارث الطبيعة مواطن مغربي في الثلوج نترحم
عليه ،هذا يطرح السؤال ما الجدوى من دون عدم تفعيل...

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

النائب السيد جواد دواحي:
السيد الوزير ،إن وزارتكم ترصد سنويا اعتمادات جد مهمة
للفيضانات...

السيد رئيس الجلسة:
الصوت السيد النائب هللا يخليك الصوت ،قرب شوية للميكرو.

النائب السيد جواد دواحي:
وقف التوقيت ..ترصد سنويا اعتمادات مهمة ملواجهة أخطار
الفيضانات والقضاء على النقط السوداء املعروفة لدى الساكنة.
لكن بعد مجيء فصل الشتاء وتهاطل األمطار ،أمطار الخير تعود نفس
املشاكل املرتبطة بأخطارالفيضانات إلى الواجهة ،وهذا يرجع باألساس
إما لسوء األشغال املنجزة أو عدم معرفة الكيفية الصحيحة إلنجاز
هذه األشغال ،وباإلضافة إلى عدم اتخاذ التدابيراالحترازية بشكل مبكر
يساهم بشكل كبيرفي الحد من آثارالفيضانات ،وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟
ليس هناك من تعقيب ،السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
أنا قلت بأن هاذ البرنامج ديال الحماية من الفيضانات السيد
الرئيس بدا في  ،2003واللبيب باإلشارة يفهم ،واحنا اآلن في  2016قمنا
بتحيينه ،وجردنا فيه عدد من املراكز الجديدة التي تعاني من مشاكل
الفيضانات .ولإلنصاف ،فإن هذا يتم بشراكة بين الوزارة ،وزارة
الداخلية والجماعات الترابية والوكاالت ديال األحواض املائية ،كاين
برنامج اآلن اللي تيدارفيه واحد املجموعة ديال األمور أنا تكلمت عليها؛
فيه سدود ،فيه التدخل حتى في بعض املدن ،وفيه كذلك إجراءات
استباقية وإحترازية ،وأنا يمكن لي نعطي للسيدات والسادة النواب
واحد العدد ديال املبالغ املالية التي صرفت في هذا ،ليس هناك ،ليس
هناك ال يمكن أن نقول أن هاذ البرنامج هذا ّ
تيدار بطريقة سيئة ،ألنه
هذا فيه واحد العدد ديال األمور تنجز على األرض تخضع للدراسات
كما هو معمول به ،وتقوم به شركات ومقاوالت وطنية وعندما يكون
هناك أي إشكال يبقى بطبيعة الحال إشكاال معالجا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نمر للسؤال الرابع املتعلق بالتوزيع الترابي
ملشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ،للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب
املحترم ،غيربشوية قرب ليه وغادي نسمعوك.

النائب السيد محمد لشكر:
السيد الوزير ،ما مدى اعتماد العدالة املجالية في تنزيل البرنامج
الثاني للطرق القروية فيما بين الجهات واألقاليم والجماعات الترابية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزيراملحترم.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا للسيدات والسادة النواب،
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غير خاف عنكم أن هاذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية
كان موضوع عمل قامت به لجنة موضوعاتية فيما يتعلق بتقييم
هاذ البرنامج ،بمجلس النواب بطبيعة الحال وخلصت إلى عدد من
املالحظات والتوصيات .فهاذ البرنامج هذا الذي شارف على االنتهاء،
عموما أخذت فيه بعين االعتبار التوزيع املجالي ،لكن اللجنة خلصت
إلى أن هذا التوزيع املجالي لم يكن باملستوى املطلوب ،فلهذا واحد
املجموعة ديال األمور أخذت بعين االعتبار فيما يتعلق بالبرنامج الذي
نحن بصدده اآلن ،اللي هو تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية اللي
تبنى بشكل قاعدي ،يعني املقترحات تأتي من الجماعات ويتم حسمها
على مستوى لجنة جهوية يترأسها السادة الوالة ،شكرا السيد الرئيس.

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

النائب السيد محمد الصديق:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،بداية نثمن املجهودات التي تقومون بها على رأس
قطاعكم االستراتيجي واملهم .تعلمون السيد الوزير ،بأن إنشاء الطرق
وفك العزلة عن العالم القروي كيعني التقليص من نسب الفقر
والهشاشة ،كيعني تشجيع التمدرس ،كيعني التشغيل ،كيعني خفض
تكلفة النقل ،كيعني خفض أثمنة املواد االستهالكية ،كيعني رفع دخل
األسر ،كيعني بصفة عامة اإلستقرار في القرى .ألجل هذا ،ينبغي أن
نجيب على سؤال تحقيق هدفين إستراتيجيين مهمين واردين في البرنامج
الحكومي ،ومطلبين أساسيين:
األول هو تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية ،وبالتاليالبرامج الحكومية ،علما أن هاذ موضوع الطرق في العالم القروي
تتداخل في مجموعة من البرامج ،كاين البرنامج الوطني للطرق بشطريه
األول والثاني ،وهنا نتساءل عن الشطر الثالث ،ثم البرامج أو املشاريع
املمولة من صندوق التنمية القروية؛
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد
الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
هاذ البرنامج الوطني الثاني هو شارف على االنتهاء ،باقي فيه بعض
املحاور الطرقية وأنا سبق لي وقلت أن عندنا أحد اإلشكاالت هو عدم
التزام الجماعات الترابية بدفع حصصها .لجنة البرملان كانت تدارت
مالحظة قيمة ،تتعلق بالتوزيع املجالي وهي لم تنف أن كان توزيع
مجالي ،لكن قالت لم يكن في املستوى املطلوب .بنينا عليه ،أو تبنى عليه
البرنامج اآلن الذي نحن بصدده ،أما إيال جينا ندخلو في التقييم ديال
هاذ البرنامج ،بطبيعة الحال ،كما جاء على لسان السيد النائب راه
ساهم إلى حد كبير في تحسين الولوجية ،في رفع العزلة عن العديد من
املناطق...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،إذن نمر اآلن إلى السؤال الخامس
املتعلق بمساهمة البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح
للشرب في تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية بالعالم القروي.
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،السيد
النائب املحترم لكم الكلمة.

النائب السيد ملود مهرية:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عن نتائج مساهمة البرنامج املندمج
لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب في تنمية األنشطة السوسيو
اقتصادية بالعالم القروي ،وشكرا السيد الرئيس.

الهدف الثاني هو تحقيق العدالة وتقليص الفوارق املجاليةوالترابية السيد الوزير ،وهنا واقعا تحول الصيغة التي يعتمدها
البرنامج ديال  85%و 15%من الجماعات ،دون تحقيق املطلب ديال
العدالة املجالية والترابية ألن كثيرأوعديد من الجماعات الترابية خاصة
القروية ،تنقص امليزانية ديالها ،وبالتالي تكون غير مؤهلة للمساهمة
سواء في البرمجة أو التنفيذ.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:

أخيرا السيد الوزير ،وأنا أضم صوتي لإلخوان والزمالء والزميالت
النواب والنائبات ،في ما قالوه ونبهوا له بخصوص سد «هاللة» على نهر
«أوراكا» والقناة الصارفة ،أحيطكم علما أن الطرق املنجزة في جماعة
«أوالد داحو» خالل السنتين املاضيتين تعرضت ألضرار جراء هذه
السيول ،وأدعوكم لزيارة املنطقة للوقوف على إلحاحية واستعجالية...

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال ،يعني ،بسرعة هاذ البرنامج
هذا تقريبا كلف الدولة في العشرين سنة األخيرة تقريبا حوالي  20مليار
ديال الدرهم ،ومكن من تعميم التزويد في الوسط القروي بحيث
ارتفعت النسبة من  14%سنة  1995إلى حوالي  96,6%مع متم سنة
 40% ،2017منها عبر اإليصاالت الفردية .وهذا ،بطبيعة الحال ،كان

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تفضلوا السيد الوزير.
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عندوواحد األثراآلن محسوس على مستوى تحسين الظروف املعيشية،
خلق دينامية سوسيو اقتصادية بالوسط القروي ،وكذلك إحداث أو
خلق عدد من املناصب املذرة للدخل ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضل السيد النائب للعقيب ،تفضل.

النائب السيد عبد هللا هناوي:
شكرا السيد الوزير املحترم ،نسجل ارتياحنا لهاذ النسب املسجلة،
يعني ،رقم يفتخر به .إال أن هاذ ،ال بد أن نسجل انتظارنا امللح لتحسين
نسبة الربط الفردي ،ألنه من أجل أن تتحقق هاذ األثر السوسيو
اقتصادي للربط باملاء الصالح للشرب في العالم القروي ،ال بد أن
تتحسن نسبة الربط الفردي ،لإلشارة أن  40%من املعدل الوطني،
هناك بعض األقاليم اللي أقل من هاذ النسبة تصل إلى  20%في جهة
تطوان-طنجة ،الحمد هلل ،األرقام ،يعني ،تتحسن ولكن ننتظر مزيدا
من التحسن ،وفي الواقع أيضا السيد الوزير ،أن الربط باملاء الشروب
عندو أيضا أثر على الصحة ،عندو أثر على التمدرس خاصة ديال
الفتيات .نركز اآلن انتظارات ،يعني ،ممثلي األمة أنه يتحسن الجانب
ديال األنشطة املذرة للدخل املرتبطة بهذا املجال ،وفي الحقيقة ،أيضا،
ينبغي أن يكون املاء الصالح للشرب يجي في إطار...

السيد رئيس الجلسة:
إيال اسمحتوا السادة النواب ،نتصنتو لتعقيب السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا هناوي:
يجي في إطار واحد الباقة متكاملة ديال البرامج ،سواء املرتبطة
بالصحة والتعليم ّ
كيما جا في التدخالت ديالكم السابقة أو ال باألنشطة
املذرة للدخل .وفي هاذ اإلطار ،نتمنى تسهيل املساطر املتعلقة بالربط
الفردي ،ونتمنى املراجعة ديال بعض األسعاروالفواتيراملتعلقة ألن كاين
إثقال كاهل السكان داخل العالم القروي من أجل ديك النسبة ديال
الربط الفردي أن تتحسن ،وبالتالي نحسنو...

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

النائب السيد عبد العزيزكوسكوس:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،عالقة باملوضوع يالحظ واحد التأخر في إنجاز بعض
املشاريع اللي عندها عالقة بالتزويد باملاء الصالح للشرب ،علما بأنه
كتكون متوفرة ،االعتمادات متوفرة ،الدراسات متوفرين ،املشكل فين
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كاين؟ هو اإلعالن عن الصفقة اللي كتقوم به املديريات الجهوية .السيد
الوزير ،واش من الضروري املديرية هي اللي تقوم بهاذ العملية؟ عالش
اللي ما تكونش املكاتب اإلقليمية هي اللي تقوم بهاذ ال�شي؟ هاذ ال�شي
اللي كنقول لك بأنه بعض املرات التأخر كايوصل ألكثر من  8أشهر9 ،
اشهر ،امللف كيكون ،اإلعتمادات كاينين ،الدراسة موجودة ،والتأخر
هو في اإلعالن عن الصفقة ،وشكرا.

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

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
في ما يتعلق بالتعقيب األول ،أكاد أقول للسيد النائب وقع الحافر
على الحافرفهاذ النقطة بالضبط ،اللي كان معروف هو أن واحد العدد
ديال الدواوير في الوسط القروي ما كانتش كتنتظر هاذ القضية ديال
الربط قبل ما تجي هاذ املوجة ديال الجفاف .اآلن فهاذ االشتغال اللي
تكلمت عليه ،اآلن كاين حوالي  10.000دوار التي أحصيت وغندخلوها
إن شاء هللا فهاذ البرنامج اللي تكلمت عليه ،بمعنى غيوصلها املاء،
بطبيعة الحال واحد الجزء كبير منو غيكون فيه اإليصاالت الفردية،
لكن واحد الجزء غيكون فيه اإليصاالت بطبيعة الحال املشتركة.
في ما يتعلق بما تفضل به السيد النائب في التعقيب الثاني ،أعتقد
أنك تتكلم على املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب هو اللي
معني بالقضية .صحيح ،صحيح ،كاين واحد اإلشكال هو أن واحد
العدد ديال األمور يؤشر عليها مركزيا ،أنا طلبت من السيد املدير العام
أن هاذ القضية هاذي يتم إعطاؤها لألقاليم باش يتم التسريع ،التسريع
بها خاصة فواحد املستوى معين ديال الصفقات ،ونحن نشتغل على
ذلك .ولكن هاذ املالحظة حقيقة في محلها ألنها تبطئ من اإلنجاز ديال
واحد العدد ديال املشاريع اللي تتكون سلفا يعني مبرمجة ،شكرا السيد
الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،نمر إلى السؤال السادس حول حرمان
الساكنة املجاورة للسدود من التزود باملاء الصالح للشرب للسيدات
والسادة النواب األفاضل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد املفضل الطاهري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزير ،من املؤسف جدا أن تظل ساكنة املناطق املجاورة
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للسدود محرومة من التزود باملاء الصالح للشرب كما هو الشأن
بالنسبة للسكان املجاورين لسد «الوحدة» ،الذي يعتبر ثاني أكبر سد
في إفريقيا وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
السيد النائب مشكور على هاذ السؤال ،هذا موضوع كان يطرح
باستمرار حتى بدينا تنحشمو أننا نتكلمو فيه فعال ،ألن الناس ساكنين
قراب من السيد وما عندهمش املاء ،أنت عارف بأن تم إنجاز محطتين
ملعالجة املياه على سد «الوحدة» ستمكن من تزويد  450دوارتابع ل19
جماعة ترابية بإقاليم تاونات ،وزان وشفشاون .وشرع في استغالل
بعض املشاريع ،وتوجد أخرى في طور الشروع في االستغالل ،كما تمت
برمجة مشاريع أخرى تهم تزويد  536دوار لفائدة  11جماعة ترابية
بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 580مليون درهم بشراكة مع جهة فاس-
مكناس ،وذلك في إطار برنامج الحد من الفوارق االجتماعية واملجالية.
وعلى غرار هاذ السد ديال «الوحدة» ،كاين برامج أخرى تمت بالنسبة
للسد ديال «املسيرة» إن شاء هللا تعالى ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تفضل السيد النائب للتعقيب.

النائب السيد املفضل الطاهري:
السيد الوزير ،يكفي أن أكثر من  200دوار مجاورة لسد «الوحدة»
ال يبعدون عن هذه املعلمة املائية إال ب 3كيلومتر أو حوالي  6كيلومتر،
الزال سكانها يعانون من العطش األمر الذي يؤكد سياسة اإلقصاء
والتهميش التي تنهجها الحكومة تجاه الساكنة ،في الوقت الذي تم بناء
هاذ منذ  ،1996ودشن جاللة امللك ،محطة لتحلية مياه السد منذ
 ،2010الزال األمر لحد اآلن يعانون من العطش .كاين بعض الدواوير
السيد الوزير ،الصقين عند السد حوالي  20.000سكن ال زالوا لحد
اآلن محرومين من املاء ،وشكرا.

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

النائب السيد إبراهيم بوغضن:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،سد «يوسف بن تاشفين» يتواجد بإقليم تزنيت
بالضبط فوق تراب جماعة «أربعاء رسموكة» .إال أنه لألسف الشديد
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سكان هذه الجماعة الترابية محرومون من االستفادة من مياه سد
«يوسف بن تاشفين» في مجال السقي منذ سنة  ،1973مما ولد عندهم
إحساس بالغبن والحكرة وعدم اإلنصاف .لهذا السيد الوزير ،أطالبكم
وألح عليكم لتتخذوا قرارا جريئا بإنصاف منطقة «أربعاء رسموكة»
بإقليم تزنيت لالستفادة من مياه «سد يوسف ابن تاشفين» ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك
أي تعقيب إضافي ،هل لكم من رد السيد الوزير؟

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
فيما يخص التعقيب األول ،السيد النائب ما عرفتش واش سمعتو
شنو قلت ،ألنه أنا في األول قلت لك راه ولينا كنحشمو نثيرو هاذ
النقطة ،ولكن قلت اشنو درنا .وأنت درتي لي واحد التعقيب كتقول
أودي اإلقصاء والتهميش ،والحال أنني اعطيتك أنا واحد العدد ديال
األرقام اللي كتعلق بواحد العدد ديال الجماعات الترابية.
فيما يتعلق بالتعقيب الثاني للسيد النائب من العدالة والتنمية،
هذا ما عنديش عليه تفصيل ،لكن اللي نقدر نأكد للسيد النائب أن
جميع الدواوير ،في جميع الجماعات واملراكز ،تم إحصاؤها اآلن،
وستدخل في هذا البرنامج الذي تحدثت عنه ،وإن شاء هللا هاذ املوضوع
هذا سيأخذ بجدية ألنه سيتم تعبئة امليزانيات الخاصة بهذا املوضوع،
وإنجازها في السنوات املقبلة ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،واآلن نمر إلى السؤال السابع ،دائما في عالقة
مع السدود ،لكن هذه املرة بتوحل السدود للسيدات والسادة النواب
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،لكم الكلمة السيد
النائب املحترم.

النائب السيد محمد البكاوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،أصبحت تعبئة مياه السدود تعرف تراجعا بوتيرة
خطيرة ،نتيجة تراكم األوحال واملواد العالقة ،مما يضيع معه ماليير
األمتار املكعبة من املياه .فهل لدى الحكومة برنامج محدد ملعالجة هذه
الوضعية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير.
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السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد النائب ،هاذ القضية ديال توحل السدود فعال معضلة
حقيقية ،ألنه التقديرات اللي عندنا أن الحجم اللي تيضيع سنويا تقريبا
 70مليون متر مكعب على املستوى الوطني .تتخذ عدد من اإلجراءات
اللي هي إجراءات وقائية تتمثل بطبيعة الحال في إنجاز عتبات من هاذ
الترسبات ،تشجير األحواض املنحدرة ،ثم على املستوى اإلجرائي إنجاز
إفراغات مائية ،وفي بعض الحاالت ،بعض الحاالت نلجأ إلى إفراغ السد
من هاذ األوحال وإن كانت هاذ العملية مكلفة ماديا ،واملشكل ديالها
ما�شي غيرمكلفة ماديا ،خاصك تلقى فين ّديرهاديك األوحال ،ألن باش
تديرها خاصك هكتارات ،إذن خصك تنزع امللكية ،إلى غير ذلك ...ففي
بعض الحاالت تنقولو اللهم نعليو واحد السد ،إذا كان قابل للتعلية،
ونبنيو سد آخر ،وما نمشيوش لهاذ العملية اللي هي عملية مكلفة
ومعقدة جدا ،شكرا السيد الرئيس.

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

النائب السيد محمد البكاوي:
شكرا السيد الوزير ،فاش تم بناء سد محمد الخامس سنة
 ،1967كانت الحقينة ديال السد اإلجمالية كانت تصل إلى  726مليون
متر مكعب .اليوم السيد الوزير ،كاين مشكل ديال التوحل .تراجعت
الحقينة إلى  237مليون مترمكعب ،السيد الوزير ،هاذ املاء ال يمكن أن
يغطي مساحة فالحية ديال  65ألف هكتار ،موزعة بين بركان والناظور،
مرورا على «زايو» و»صبرا» .السيد الوزير ،هاذ املساحة كذلك كتشغل
أكثر من  12مليون يد عاملة سنويا .السيد الوزير ،خصنا نشوفو باش
نحلو املشكل ديال هاذ ال�شي ،األرا�ضي السقوية فهاذ املنطقة ال يمكن
غادي تكون عندها املردودية إيال ما حلينا املشكل ديال التوحل ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ ما كايناش ،السيد الوزير إذا كان لكم رد فيما تبقى من
الوقت؟

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
السيد النائب غير اطمئن إن شاء هللا هاذ السد غادي نعليوه،
وغادي نعاودو نوصلوه ملليار متر مكعب ،وكاين سد آخر مبرمج هو ديال
«مشرع صفصف» إن شاء هللا ،وهاذ املنطقة هادي بإذن هللا يعني هاذ
ال�شي اللي عندنا في البرنامج غادي يعطيها إمكانيات هائلة على مستوى
الري ،وكذلك على مستوى املاء الشروب ،شكرا السيد الرئيس.

4141

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نمر للسؤال الثامن وهو سؤال عن الطرق
اإلقليمية بالخميسات .للسيدات والسادة النواب املحترمين عن
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد الحبيب حسيني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
الطريق اإلقليمية رقم  43.31بإقليم الخميسات ،تم إعطاء
انطالقة األشغال في يونيو  2015من قبل السيد الوزير السابق ال�سي
رباح ،وبعد مرور بضعة أشهر ،تفاجأنا بإيقاف هذه األشغال .نسائلكم
السيد الوزير ،ما هي أسباب إيقاف هذه األشغال؟ وما هي اإلجراءات
التي ستقومون بها الستئناف هذه األشغال؟ وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزيرتفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب،
السيد النائب فعال هاذ ال�شي كامل اللي قلتي صحيح ،وأنا ما بغيتش
نعاود ندخل في واحد العدد ديال التفاصيل اللي قلتها فيما يتعلق
بهاذ البرنامج الوطني للطرق القروية الذي لم تلتزم الجماعات الترابية
بدفع حصصها .على كل حال ،أنا اعتبرت بأنه كون هاذ املشروع تطلق،
وكانت الشركة هي اللي ما قامتش بالشغال ديالها وتفسخات العقدة،
أنا قبل ما نجي قلت ليهم هاذ القضية اآلن إن شاء هللا غيتعلن على طلب
العروض في األسابيع املقبلة ،شكرا السيد الرئيس.

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

النائب السيد الحبيب حسيني:
شكرا السيد الوزير،
كتقولو بأن الشركة أو ال الجماعات ما قايماش بشغاالتها ،احنا
السيد الوزير ،راه الوزارة ديالكم هي اللي مكلفة باملشروع كامل ،ما
داخالش فيها �شي جماعة .وكنقولو بأن السيد الوزير ،فين ما وصل
وقيتا ديال الشتاء راه الناس راه مضررين ،راه التالميذ ما كيمشيوش
يقراو .اللي كنطلبو منكم السيد الوزير ،غير باش تعجلوا لنا فهاذ
الطريق هاذي وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

النائب السيد عمرخفيف:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
أريد فقط أن أثيرانتباهكم إلى بعض الطرقات ذات األهمية الكبيرة
التي تعرف حركة مرورية مرتفعة ،أصبحت حالتها متدهورة جدا ،حيث
تآكلت جنباتها بشكل واضح باإلضافة إلى الحفر ،مما يشكل خطرا كبيرا
على مستعمليها كما هو الشأن بالطريق اإلقليمية  ،2007الرابطة بين
«آيت ايمور»« ،إيمينتانوت» عبر «مجاط» ،والتي أصبحت متقطعة
بشكل كامل في بعض النقط .كما في علمكم السيد الوزير ،عدد كبير
من حوادث السير مميتة أسبوعيا فهاذ الطريق ،السيد الوزير ،هاذ
الطريق كتشمل  3ديال العماالت مراكش وشيشاوة والحوز .السيد
الوزير ،وسعتو هاذ الطريق ولكن الحفر اللي فيها هاذوك اللي كيدورو
بالكاميونات تما ديال املديرية راه ما كيصابوش الحفر ،كايجي هذاك
اللي من لهيه لقا الحفرة ،األخر تيلقاها تيموتو ،شحال من روح زهقات
باطل هكاك شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ،ال
يبدو .السيد الوزير ،هل لكم من رد أو تعقيب في املوضوع.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،إذن نمر اآلن للسؤال التاسع عن صيانة
الطرق واملسالك بالعالم القروي .للسيدات والسادة املحترمين من
فريق األصالة واملعاصرة ،لكم الكلمة السيد النائب.

النائب السيد خالد املنصوري:
السيد الوزير ،نسائلكم على بطء برنامج الحكومة في مجال صيانة
الطرق واملسالك بالعالم القروي ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب  ،السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
هو في الحقيقة أنا بغيت نجاوب على هاذ السؤال ،ولكن وجدت
نف�سي عاجزا عن اإلجابة عنه ألنه ما داخلش في االختصاص ديال وزارة
التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء ،ألن املرسوم واضح ،ألن هذه الطرق
واملسالك القروية تدخل ضمن اختصاص الجماعات الترابية ،شكرا
السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضل.

النائب السيد خالد املنصوري:

فيما يتعلق بالتعقيب األول ،السيد النائب أنا قلت لك قبل ما نجي
أعطيت تعليمات باش ّيدارطلب العروض ،وتتقول بأن الوزارة هي اللي
خاصها ّدير ،واش بغيتي نقولك احنا تنتسالو الجماعات الترابية 40
مليون ديال الدرهم .عمليا ما يمكنش لينا نديرو الطريق إيال ما دفعوش،
ومع ذلك قلت أنا ما دام الشركة بدات ألن الرأي العام ما غيدخلش
فهاذ اإلشكاالت اللي بينا وبين الجماعات الترابية .فما تقولش السيد
النائب بأن الوزارة هي اللي خاصها تدير ألن أنت عارف بأن الرنامج فيه
 85%ديال الوزارة وفيه  15%ديال الجماعات الترابية خاصها تخلصها.

ال السيد الوزير هللا يجازيك بخير ،راه كاين طرق مصنفة وطرق
غير مصنفة ،الطرق املصنفة في االختصاصات ديال وزارة التجهيز ،أما
الطرق الغير املصنفة هي اللي تابعة للجماعات املنتخبة .السيد الوزير،
هللا يجازيك بخير بغينا نتكلمو اليوم مع املغاربة بشكل واقعي ،ما�شي
بالكالم ديال احنا غنديرو مخططات وغنديرو استراتيجيات ،احنا
خصنا نحسموفهاذ النقاشات الكبرى ،وهاذ لغة الخشب السيد الوزير،
بصفة نهائية ،ونتكلمو مع املغاربة بشكل واقعي وملموس بخصوص هاذ
املسالك الطرقية اللي تتعاني من  2ديال املشاكل السيد الوزير ،اللي هو
األول هاذ الصيانة بحيث الطريق كتصاوب ،ومن بعد  6شهور أو ال عام
على أكبر تقدير تتولي طريق املوت ،وأنا تنكررها مزيان وتنسطر عليها
بأنها طريق املوت ،اللي جا على لسان بعض اإلخوان دياولنا.

السيد النائب التعقيب الثاني ،حقيقة أنا ما عارفش هاذ القضية
لكن عنرجع ليها بالتفاصيل ،حيث أنت قلتي تما واحد القضية ديال أن
كاين واحد العدد ديال الحفر ما واخذاهاش الوزارة بعين ..أنا أعدك
بأن أنظرفي املوضوع ما نقدرش ..شكرا السيد الرئيس.

فباهلل عليك السيد الوزير ،واش دابا الطريق تتصاوب مرة،2 ،
ثالثة ،أربعة مرات ،خمسة ،نفس الطريق ،وذاك دفتر التحمالت اللي
تديرو السيد الوزير ،مع املقاوالت خاص يتعاد فيه النظر ،ويتخذ بعين
اإلعتبار هاذ العامل ديال الصيانة ،لحقاش الجماعات ما عندهومش
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اإلمكانيات باش أنهم يقاومو هاذ الصيانة هاذي ،وخيردليل على الطريق
الرابطة في إقليم بني مالل ما بين «القصيبة» و»ناوور» اللي تعاودات
شحال من مرة.
املشكل الثاني السيد الوزير ،هو تعثر إنجاز مجموعة من الطرق
املصنفة بسبب بيروقراطية القرار اإلداري ،والدليل على ذلك الطريق
املدارية املصنفة والغير املعبدة رقم  3219الرابطة بين الطريق السيار
ديال بني مالل واملنطقة الصناعية  ،l’agropoleكيفاش بغينا هاذ
املستثمرين يجيو للمنطقة الصناعية لبني مالل؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

النائب السيد السعيد الصادق:
شكرا السيد الوزير،
بالنسبة لصيانة الطرق هي مهمة وفعال الطرق املصنفة أنا غنتهز
الفرصة باش نبه أنه أحيانا تنديرو التهيئة والتثريب لطرق معينة بحال
الطريق الجهوية  307الرابطة بين «سكورة» و»غسات» ،والطريق
اإلقليمية الرابطة بين «ترميكت» و»ويسلسات» بإقليم ورزازات،
وتنخليوها بال تعبيد ،تيتأجل املشروع ديال التعبيد ،فتتعرض للضياع،
فنتمناو الوزارة تنتبه لهاذ القضية ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟
السيد الوزير ،هل لكم من تعقيب؟

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
إيوا غير للتوضيح ،أنا ظهر لي راه األمور واضحة ،أنا قلت بأن
الطرق واملسالك القروية الغير املصنفة السيد النائب ال تدخل ضمن
اختصاصات وزارة التجهيز ،هذا اختصاص الجماعات الترابية.
والدليل على ذاك ال�شي أن الجماعات الترابية تتصل باستمرار بوزارة
التجهيز والنقل ،باش نديرو معهم احنا اتفاقيات باش ّ
يمكنا نديرو
لهم املواكبة التقنية .ال يصح السيد النائب ،ال عقال وال منطقا أننا
نعممو على بالدنا هاذ القضية ،تتقول الطريق ّتدار في  6شهور تتبان
العوار ديالها ،وإذن خص نشكو في املقاوالت ديالنا ،ونشكو في مكاتب
الدراسات ديالنا ،ونشكو في املهندسين ديالنا .إذا كانت حاالت ممكن،
ولكن ما نعمموش هللا يجازيك بخير.
فيما يتعلق بالطرق املصنفة ،أنت النائب عارف أن البرنامج ديال
تقليص الفوارق اللي فيه  36مليار ديال الدرهم ،فيه  8ديال املليار
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ديال الدرهم غديرها وزارة التجهيز والنقل ترتبط بالطرق املصنفة
اللي غتربط الطرق القروية واملسالك القروية بالشبكة املصنفة ،وهاذ
ال�شي احنا دافعنا عليه في اللجان الجهوية باش السادة املنتخبين يفهمو
األهمية ديالو ،كونو خصو يربط ألن واخا تدير مسلك قروي وال تدير
ّ
طريق قروية اللي ما ّتديرهمش وزارة التجهيز ،راه تديرهم إما الجهة،
ّ
وال وزارة الفالحة فما عندناش بهم عالقة .وأنا كنت قلت املرة اللي دازت
إذا تذكرون ،هاذ املوضوع ديال املسالك القروية اللي غيضاف لو 22
ألف كيلومتر فهاذ البرنامج ديال « »PRDTSراه أعباد هللا خصنا نلقاو
لو واحد الحل ما بين الجماعات الترابية تحت وصاية وزارة الداخلية
ووزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء باش هاذ الطرق اللي غنصرفو
عليها  28مليار ديال الدرهم نلقاو كيفاش نديرو لها الصيانة ،الطريق
كائن حي إيال ما زرتيهش في واحد املدة معينة تحكم عليه باإلندثار ،وهذا
ّ
يقع بطبيعة الحال لواحد العدد ديال الطرق ،وغنوليو احنا كمنتخبين
وكمسؤولين مساءلين ألنه هاذي أموال ديال دافع الضرائب تنحطوها
فواحد الطرق ،وما عندهاش عنوان ديال الصيانة ،اآلن إيال جيتي عند
جماعة ترابية تيقول ليك ّ
أودي احنا باغيين نديرو الصيانة ما عندناش
اإلمكانيات املالية وما عندناش اإلمكانيات التقنية ،وهذا ال عالقة له
بوزارة التجهيز .أنا طرحت أننا نساعدو فهاذ املوضوع ولكن...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ونمر إلى السؤال املوالي هو السؤال العاشر
حول البنية التحتية الطرقية وتدهور القناطر إثر التساقطات املطرية
التي عرفتها بالدنا .للسيدات والسادة النواب األفاضل من الفريق
الحركي ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عادل السباعي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،كلما تساقطت أمطار الخير ببالدنا تتضح هشاشة
البنية التحتية الطرقية ،وتدهور مجموعة من الطرق والقناطر.
نسائلكم اليوم السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات املتخذة إلصالح هاذ
املقاطع الطرقية؟ ،وهل هناك تدابير في األفق إلصالح القناطر املهدمة
واملهددة باالنهيار؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
هاذ السؤال عندو واحد القصة ،هذا راه ما جا حتى بقات بضع
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ساعات والقانون واضح ،لكن أنا إكراما للسيد رئيس الفريق السيد
محمد مبدع اللي كان زميل ديالي في الحكومة السابقة قررت أن أجيب
عليه...

السيد رئيس الجلسة:
بالتي غير سمعو خليو السيد الوزير يكلم بعدا ..خليو السيد الوزير
ّ
يكمل هللا يخليكم باش تعرفو فين كرمو السيد رئيس الفريق ،تفضل
السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
هو فعال هو لإلنصاف ،كان عندنا واحد العدد ديال املنشآت الفنية
في بالدنا صممت في العقود السابقة على أساس واحد التساقطات
مطرية معينة ،راه كاين �شي منشآت فنية ما عمر داز عليها املا ،مع
التغيرات املناخية ّ
تغيرهاذ ال�شي .اآلن اللي نقدرنطمأن السادة النواب،
أن الوزارة عندها برنامجّ ،
تنسميوه البرنامج ديال إعادة تهيئة املنشآت
الفنية املغمورة ،وحصيناها كاملة ،وهاذ البرنامج غيكلف تقريبا 10,5
مليارديال الدرهم.
أقول نحن نشتغل عليه ،نشتغل عليه صحيح ،ما ننكرش أننا
نشتغل عليه على استحياء ألنه املشكل اللي عندنا هو هاذيك  5ديال
املليار ديال الدرهم اللي عندنا سنويا تنوزعوها ما بين املشاريع الكبرى،
وما بين إعادة التهيئة ،وما بين الصيانة اآلن احنا سنويا تنديرو تقريبا
واحد  20منشأة فنية بواحد املبلغ تيتجاوز  200مليون ديال الدرهم،
ولكن اعطينا األولوية للمناطق اللي اآلن عرفات السنوات األخيرة،
عرفات واحد التغيرات كبيرة ،وإن شاء هللا هذا غادي ترتفع شوية
الوتيرة ديالو هاذ البرنامج ،وشكرا السيد الرئيس.

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

النائب السيد عادل السباعي:
أوال نشكرك السيد الوزير على التفاعل اإليجابي مع أسئلة الفريق،
وكذلك نشكركم على املجهودات اللي كتقومو بها في هذا القطاع على
املستوى الوطني .هاذ السؤال السيد الوزير عندو الراهنية ،خصوصا
دابا في تساقط األمطار وكذلك كاين بعض الطرق السيد الوزير من
 2014مازال ما تصلحاتش ،كاين القناطر اللي ما زالة اآلن مهدومة،
ومثال على هاذ القناطر ،قنطرة «شعاب الزاك» كما بين الطريق
الجهوية  304الرابطة ما بين آسفي والصويرة ،الطريق يعني غيرصالحة
بتاتا لالستعمال والقناطرمهدومة.
نتفهم السيد الوزير ،اإلكراهات واألولويات اللي عندكم ،ولكن
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نطالبكم السيد الوزير ،باش تردو البال لهاذ املناطق راه املغرب شاسع
الحمد هلل ،ولكن راه ما كاينش غير الدار البيضاء والقنيطرة والرباط
وطنجة ،كاين مناطق يعني خاصها تردو ليها البال السيد الوزير ،توقف
األشغال بطريق «تيشكا» ،وفاة املقاول الناس دابا حاصلة في الشتاء،
نهاية األسبوع  15ساعة والناس حاصلين في الثلج ،انقطاع املواد
األساسية على هاذ املنطقة ،نناشدكم السيد الوزير باش تردو البال
لهاذ األمور ،قنطرة مدخل مدينة القصرالكبير ،قنطرة مشيدة من أيام
اإلستعمار ،ما كتسمحش بعبور عربتين ،نناشدكم مرة ثانية السيد
الوزيرباش تقومو بمجهوداتكم ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ ما كاينش .ما عندكمش رد السيد الوزير؟ تفضل.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
احنا في الحقيقة عندنا إكراهين؛ اإلكراه األول مالي باش نكونو
واضحين البرمجة ،اإلكراه الثاني إكراه دراساتي تقني ،ألن بالنسبة
للمنشآت الفنية ،احنا مركزنا إتخاذ القرار فيما يتعلق بالدراسات
التقنية كنا حاولنا أننا نصيفطوها لألقاليم والجهات ،لكن كان عندنا
واحد الشوية ديال التخوف فيما يتعلق باملنشآت الفنية ألن عندها
خطورة.
فيما يتعلق بالطريق الجهوية  304أنا غنجاوبك ما عنديش اآلن،
لكن فيما يتعلق بالطريق ديال «تيشكا» فعال وقع مشكل فسخنا
العقدة ،انتما عارفين ،هاذي دولة الحق والقانون واخا فسختي العقدة
خاصك تعاود خاصك تعاود ّدير  le processusكلو ،وبطبيعة الحال ما
يمكنش ليك تمس داك ال�شيء اللي عند داك املقاول...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ونمر إلى السؤال  11وهو سؤال عن هشاشة
البنية التحتية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

النائب السيد محمد كاريم:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات السادة النواب املحترمين،
السادة الوزراء،
نسائلكم السيد الوزير ،عن الهشاشة وضعف البنية التحتية على
الصعيد الوطني ،وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد النائب أنا تنقدر ،تنقدر وأنا عارف بأن السيد رئيس
الفريق تيعرف هاذ املجاالت مزيان باعتبار العمل ديالو واالختصاص
ديالو ،انتما تتكلمو على بعض املنشآت الفنية ،حيث إيال جيتي قلتي
لي املنشآت الفنية في البالد مبدئيا خاصنا نجمعو هاذ ال�شي ونمشيو
فحاالتنا .عموما ،عموما كاين  2ديال الحاالت ،كاين منشأة فنية ّتدار
فيها عيوب ،تتكون مازال ما تسلماتش ،عندي حالة اآلن ،ما غنقولهاش
بالش ،هاذي حالة ما تسلماتش ألن فيها عيوب ظهرت؛ وكاين حالة
أخرى في إقليم آخرهذه باقا فيها الضمانة ديالها ،بطبيعة الحال وهاذي
غالبا تقع في املنشآت الفنية.
أما الطرق إلى غير ذلك ،عموما ،عموما متحكم فيها إلى حد بعيد،
هذا ما�شي تيعني أن ما يمكنش توقع فيها اختالالت ،لكن املقاوالت أوال
أنا ّ
تنزها على هاذ ال�شي ألنها مقاوالت وطنية ،لكن إيال ما قامتش بالشغل
ديالها راها تتهبط في التصنيف أوتوماتيكيا ،غير تيوقع ليها مشكل ف�شي
ورش من األوراش املرة الجاية منين تتطلب التصنيف ديالها تيهبط،
فالبتالي املقاوالت تيحاولو جهد اإلمكان يقوموا بما يجب القيام به،
شكرا السيد الرئيس.

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

النائب السيد محمد كاريم:
شكرا السيد الوزير على اإلجابة .السيد الوزير ،كنظن أنه السؤال
كيهم املنشآت الفنية وكيهم الطرق البنية التحتية ،كنظن أن الطرق راها
يعني واضحة للعيان ،أن جميع الطرق في املغرب مؤخرا اللي تصاوبات
حديثا كنظن أنها راه مع هاذ املاء اللي جا دابا ما بقاتش �شي طريق
صالحة .وكنظن أن املعطيات اللي كنتوفرو عليها خصوصا في املنطقة
كتدارّ ،
ديالنا احنا ،أن كاين الد اسة اللي ّ
كتدار بحسب واحد الطرق
ر
اللي خاصة بالنقل يعني الخفيف ،منين كنجيو كنلقاو هذوك الطرق
تخدم يعني للشاحنات الكبرى ،الشاحنات الكبرى ما يمكنش أنها تخلي
الطريق فيها  5مترو ودوز وتخليها صالحة ملدة سنة .كلو هاذ ال�شي نبهنا
ليه الوزارة مرارا وتكرارا ،لألسف الشديد هاذ ال�شي ما كيخذوهش بعين
االعتبار ،كنشوف أن منين كنديرو واحد النوع ديال املقارنة ،وكنسولو
ّ
وكنحطو السؤال لكم السيد الوزير ،واش املغرب يتراجع أو يتقدم؟ ملي
كنشوفو الشبكة الطرقية اللي كانت تقريبا هاذي واحد العشر سنوات
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ونحصيوها مقارنة مع الشبكة الطرقية دابا ،كنلقاو واحد الفريق كبير
ألنه كاين واحد التراجع خطير ،ألن الطرق اللي تصاوبات هاذي واحد
العشر سنوات وال خمس سنوات وال ست سنوات بقات والت كاملة
 ،pisteوما كاينش اللي كيصلحها ،يعني ما كاين ال صيانة ال يديك وال
يخليك ،هذا من جهة؛
ومن جهة أخرى أنا كنهضرعلى واحد يعني كاين عدم التكافؤفي توزيع
يعني االستثمارات ديال الوزارة ،كنظن أن الوزارة كتستثمر في واحد
املناطق معينة إما لتوجهات سياسية محددة ،إما ل�شي حوايج آخرين
اللي ما عارفينهمش احنا ،املنطقة اللي كنتمي ليها أنا خصوصا منطقة
إقليم آسفي ،هاذي تقريبا عشر سنوات ما عمر كان فيها �شي استثمار
متاع الوزارة ،عشرسنوات ،ومن هذا ملا حطينا السؤال سابقا قلتو لينا
كاين واحد االتفاقية اللي فيها تقريبا واحد  340وال  400كيلومتر غادية
تكون ،االتفاقية كانت في  2013لحد الساعة ما تفعالتش ،يعني كنبنو
مشاريع ديال اإلقليم كامل على مشاريع...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ ،ما كاينش .السيد الوزير ،هل لكم من إضافة في املوضوع
دائما.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
إيوا أشنو غنقول ليك السيد النائب ،ألنه منين تنشوفو املؤشرات
اللي عندنا ،عندنا تقريبا أكثرمن  60%الحالة جيدة إلى متوسطة ،يمكن
نقول هاذ ال�شي اللي تتقول داخل فهاذيك  ،40%واليني بالغتي ،بالغتي
السيد النائب ،دابا بالغتي بزاف في ما يتعلق بالطرق .وإذن واش هاذ
الطرق السيارة ما مكاداش ،هاذ الطرق الوطنية ما ما قاداش ،يمكن
نقول بعض الطرق اإلقليمية ،ولكن إيوا الطرق الوطنية راه عندنا
 58.00كيلومترديال الطرق.
في ما يتعلق بالقضية ديال آسفي ،ألن أشرت إليها بوضوح في
التعقيب ديالك ،أنا قلت بأن هاذ اإلتفاقية احنا تنشتغلو عليها ألن كان
وقع مشكل بطبيعة الحال آلسفي فهاذ...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،طبعا عندنا اآلن  5أسئلة آنية لها وحدة
املوضوع .ولكن قبل ذلك وفقا للمادة  148من النظام الداخلي ،نرفع
الجلسة ألداء الصالة هللا يخليكم  10ديال الدقائق ،شكرا ،رفعت
الجلسة.
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السيد رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
إيال اسمحتو اإلخوة واألخوات النواب األفاضل ،نستأنف أشغال
جلستنا املوقرة هاته ..هللا يخليك إيال اسمحتو نستأنفو األشغال ديال
الجلسة ديالنا .قلت فيما يلي  5أسئلة آنية لها وحدة املوضوع ،ويتعلق
األمر باحتجاجات وإضرابات أرباب الشاحنات ،وعليه سيتم طرحها
دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير .ونمر مباشرة
إلى السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق
االشتراكي ،هناك نقطة نظام ،تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد إدر�سي األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
غير هو بخصوص هاذ نقطة نظام تتعلق بهاذ السؤال اآلني .السيد
الرئيس ،بخصوص السؤال اآلني ،في الحقيقة ما كاينينش  5أسئلة،
كاينين  6ديال األسئلة ،ويمكن لكم تسألو اإلدارة ديال املجلس
وتعطيكم التفاصيل ،كاين سؤال رقم  8031-9945وكنعطي األرقام
باش يبان الترتيب ،و 8087وبعده سؤال ديال العدالة والتنمية 8088
لم يدرج ،ثم بعد عاد يأتي من بعده  8089و .8105فتنتساءلو عن
السبب في عدم إدراج السؤال اآلني لفريق العدالة والتنمية ،مع العلم
أنه يأتي في الترتيب الرابع من حيث الترتيب ديال اإليداع ديال األسئلة.
شكرا السيد الرئيس .وعنوانه بطبيعة الحال ،هو الوقفات االحتجاجية
ملهنيي النقل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،على كل البرمجة اللي عندي هي اللي بين
أيديكم ،إذا كانت املالحظة احنا غادي ناخذوها بعين االعتبار ،وغادي
نرجعو ربما نجاوبوكم على التفاصيل أو الحيثيات .على كل ،نمشيو اآلن
للسؤال قلت الفريق االشتراكي ،ليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد نبيل صبري:
السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات املتخذة الحتواء غضب مهنيي النقل
وحل مشاكل تزويد األسواق؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،نمر للسؤال الثاني عن فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:
السيد الرئيس،
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السيد الوزير ،يعيش قطاع النقل الطرقي ببالدنا على إيقاع احتقان
كبير .السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحل مشاكل
هؤالء املهنيون؟ السيد الوزير ،هاذ القطاع ديال النقل هو من املشاكل
األساسية اللي كيعرف هوالغالء الفاحش ديال الغازوال ،من بعد الرفع
ديال الحكومة الدعم على الغازوال ،املهنيين وجدو راسهم أمام غول.
السيد الوزير ،الحكومة وعدت املهنيين بالغازوال املنهي وما وفاتش
بالوعد ديالها ،مشاكل أخرى ،املحطات الطرقية الخاصة بنقل البضائع
غير موجودة وما ّدارش؛ الضريبة على القيمة املضافة؛ والضريبة على
املحور؛ البطاقة املهنية واللي كيتأدى عليها واحد الثمن اللي ما يقدرش
عليه السائق وفوق الطاقة ديالو؛ املشاكل ديال السائقين في البالد،
ايال شفنا املحاضر اللي دارت الوزارة فهاذ جوج محاضر األخيرين غياب
تام لإلهتمام بهاذ الشريحة واللي كتلعب دور كبير في القطاع ،كاين
العمال اللي ما ما ديكالريينش « »la CNSSما عندهم تغطية صحية ،ما
عندهم حتى �شي حاجة.
السيد الوزير ،الوزيراألول ديال الحكومة رفض يجلس مع املهنيين،
وهاذ القطاع راه املشاكل ديالوما�شي كلها عند الوزارة ديالكم ،هي داخلة
فيها واحد العدد ديال الوزارات ،وكان األولى بالسيد رئيس الحكومة،
باش يجلس مع املهنيين ويناقش معاهم ،فكان غياب مخجل للحكومة،
السيد الوزيرترتب عن هذا انزالقات خطيرة واحتقان خطير...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،الرسالة بلغت ،انتهى
الوقت السيد النائب املحترم ،السؤال املوالي ،السيد النائب املحترم
انتهى الوقت ،السؤال املوالي هو السؤال الرابع عن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
السيد الوزير املحترم ،ما هي الضمانات الواقعية والفعلية التي
أحطتم بها تنفيذ محضر األربعاء املنصرم ،حتى ال يتبخر ويصبح
هذا املحضر حادثة سير قانونية ،كذلك االنعكاسات يعني تقييمكم
النعكاسات على االقتصاد الوطني اللي تشل بسبب هاد اإلضرابات؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الرابع للسيدات والسادة
املحترمين عن الفريق الحركي ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد السيمو:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،كنا نتمنى من السيد الوزيرنجلسوا مع هؤالء الناس
قبل ما يوقع هاد ال�شيء اللي وقع ،اآلن راه كاينة أزمة السيد الوزير
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وخاصنا نعرفوها كاملين ،كتبدا من صحاب املحروقات ،صحاب
الشركات ديال البنزين حتى هما خاصنا نجلسوا معاهم ونتفهمواملشكلة
اللي عندهم ،من األولويات ،ثم الناس صحاب الخضروات ،ثم صحاب
الدواجن ثم مواد البناء يعني هذا واحد القطاع يعني ملتصق مع بعضو
السيد الوزير ،ما سجلناش ..على هاد االستقبال ديالكم وال عدم
االستقبال ديال السيد الوزير األول رئيس الحكومة ،وأنا كنطلب منكم
االستجابة الفورية من أجل إيجاد حلول لهذه املعضلة اللي كيعاني
منها املواطن املغربي بالدرجة األولى ،عدم القدرة الشرائية للمواطنين،
خلقت أزمة في جميع القطاعات السيد الوزير ،أنا كنشوف كأن ما كاين
والو ما كاين حتى حاجة ما وقع والو ،حتى السواق ما تحلوش السيد
الوزير ،ال حوت ،ال خضر ،ال والو ،وحنا ناعسين ،كأنه ما كاين والو،
السيد الوزير يجب علينا السرعة ثم السرعة مع التعاطي لإلستجابة
لهاد الناس ،ثم أصحاب املحروقات ،أصحاب البنزين خاصنا نتفاهموا
املشكل ديالهم ،خاصنا نسهلوا املؤمورية ،نخففوا عليهم باش نسهلوا
املؤمورية لهاد أصحاب الشاحنات وكل من له عالقة بهذه املادة ،احنا
السيد الوزير ما نكذبش عليك القصر الكبير راه كان عندنا مشكل،
اليوم صحاب الكوريات بقا الدجاج حتى وال مغلغل 3 ،كيلوا ،ما كاينش
اللي يديه ،املواطن ينتظر ما يستهلك ،ما كاين �شي إذن أنا كنشوف هاد
التأخر اللي وقع ،وعدم التعاطي ديال الحكومة وديال الوزارة ديالكم
حتى حنا راه مشكل ،وخاصكم..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال  5واألخير للسيدات والسادة
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائبة.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:
شكرا السيد الرئيس،
على إثر اإلضرابات التي يخوضها أرباب قطاع نقل البضائع ببالدنا
وما خلفه من انعكاسات مباشرة على الفالحين وعلى مختلف األسواق
املغربية التي تشهد ارتفاعا صاروخيا ألثمنة الخضر والفواكه واملواد
االستهالكية ،وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين نسائلكم السيد
الوزير املحترم عن التدابير واإلجراءات العاجلة التي تعتزمون اتخاذها
لوقف هذا اإلضراب واالستجابة للملف املطلبي ألرباب ومهنيي شاحنات
نقل البضائع ،بناء على فتح حوارجاد ومسؤول؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،السيد الوزير تفضلوا جوابكم على
األسئلة املطروحة.
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السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
بسم هللا الرحمن الرحيم الصالة والسالم على موالنا رسول 
هللا.
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات السادة النواب املحترمين الذين تفضلوا مشكورين
بطرح هذه األسئلة اآلنية حول موضوع إضراب منهي نقل البضائع،
السيد الرئيس ،بداية أنا أوجه تحية خاصة للسيدات والسادة املهنيين
الذين اجتمعنا بهم خالل هذا األسبوع ،والذين وصلنا معهم إلى اتفاق
ق�ضي بموجبه رفع اإلضراب وهو ما تم فعال والحمد هلل األمور تعود إلى
حالتها الطبيعية اآلن ،وهذا لإلشارة حس وطني رفيع ينبغي اإلشادة به
وأنا أعلم أن واحد العدد ديال املهنيين يتابعون هذه الجلسة ،فمن هذا
املنبرالسيد الرئيس أوجه لهم التحية.
املسألة الثانية السيدات والسادة النواب ،وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء درجت على أن تتحاور مع املهنيين ،والسيد كاتب
الدولة مشكورا كان يحاور واحد العدد ديال املهنيين نقابات وجمعيات،
لكن اليوم اختاريت بكل صدق أن أتوجه باعتباري وزيرا للتجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء إلى عموم السيدات والسادة النواب نظرا ألهمية
املوضوع ولحساسيته ،هل هناك إشكاالت فيما يتعلق بالنقل الطرقي
للبضائع؟ أكيد هناك عدد من اإلشكاالت نقلها السيدات والسادة
ممثلي املهنيين من نقابات وجمعيات ألنه وأنا أحدثكم اآلن راني
تنتكلم على اجتماعات حضرت فيها ما يزيد على مائة من التمثيليات
سواء النقابية أو الجمعوية ،واستمعنا إلى مختلف اإلشكاليات وهذا
املوضوع كان السيد رئيس الحكومة يتابعه شخصيا مع وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء ومع السيد وزير الداخلية ،وأفضت هذه
االجتماعات إلى تصنيف اإلشكاليات أو اإلكراهات التي تعترض القطاع،
أنا ما بغيتش السيدات والسادة النواب نرجع ألهمية القطاع أنتم سادة
العارفين تتعرفوا بأن هذا قطاع حيوي في بالدنا قطاع اللي هو تيحدث
مناصب الشغل ،تيساهم في الناتج الداخلي الخام ديال بالدنا ،ولكنه
مهم للنشاطات االقتصادية واالجتماعية األخرى.
عموم املشاكل التي تحدثت عنها السيدات والسادة املهنيين تم
تصنيفها وخلصنا إلى ما يلي  :أوال :كاين واحد اللجنة اللي بدات تتشتغل
اليوم اللي تتعلق بالحمولة ،هذا مطلب تقريبا أغلب املهنيين تكلمو
عليه ،ما غنرجعش للتفاصيل فيه ألنه كانت في زوايا النظرعند املهنيين
مختلفة ،لكن احنا قلنا بأنه هاذ اللجنة ستنكب على دراسة الجوانب
القانونية والتقنية املتعلقة برفع حمولة املركبات املخصصة لنقل
البضائع وتقديم مخرجات بشأنها ،وقلنا وهاد ال�شي كنت أعلنت عليه
في بالغ مع التعامل بكل مرونة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30%
إلى حين التوصل إلى حل معقول متوافق عليه في غضون األسبوعين
املقبلين.
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فيما يتعلق باملحروقات ،وهذا فعال كان على رأس اإلشكاليات كاينة
لجنة سيرأسها أحد الفاعلين املهنيين بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك ستقدم ،احنا طلبنا منهم يعطيونا مقترح عملي ،التزمت
وزارة التجهيز والنقل وأنا التزمت شخصيا أن أدرسه مع الوزارات
املعنية ،وأساسا وزارة املالية بطبيعة الحال تحت إشراف السيد رئيس
الحكومة.
فيما يتعلق بالبطاقة ديال السائق املنهي ،أنا أعلنت في البالغ أنه
سيتم إعفاء السائقين املهنيين املزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين
ّ
اللي تقريبا تتقدر بحوالي ما بين  7000حتى  8000درهم ،ملي تنقول
اإلعفاء معنى أن وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء هي اللي غتاخذ
على العاتق ديالها أن تدفع هاذ التكوين ،ألن البطاقة ديال السائق املنهي
واحد املحور أسا�سي في اإلصالح ديال القطاع.
فيما يخص التغطية الصحية واالجتماعية الخاصة باملستقلين،
فإن هذه الوزارة في إطار تفعيل مقتضيات القانونين  98.15و 99.15
اللي صادقتو عليهم ،عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة الشغل
واإلدماج املنهي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي لكي تعطى
األولوية لهؤالء األجراء املستقلين ،ألن احنا الالئحة ديال السائق
املتوفرين على البطاقة املهنية متوفرة عندنا ،كاين واحد العدد ديال
اإلشكاليات أخرى طرحوها املهنيين هاذيك تتعلق بوزارة التجهيزوالنقل
واللوجستيك فيها أساس من تجديد الحاضرة رفع املنحة وتبسيط
املساطر اإلدارية ،نحن نشتغل عليها سنشتغل على قدم وساق إن شاء
هللا باش نكونو في املوعد مع السيدات والسادة املهنيين اللي مرة أخرى
أجدد لهم الشكر ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،إذن نمرإلى تعقيبات السيدات والسادة
النواب األفاضل ،والتعقيب األول للفريق االشتراكي ،فليتفضل أحد
املعقبين مشكورا ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد نبيل صبري:
السيد الوزير ،هناك تماطل في حل مشكل مهنيي النقل ،لقد
أصدرتم األسبوع املنصرم بالغا للرأي العام الوطني واملنهي أن اإلضراب
قد رفع ،في حين أن املشكل الحقيقي الزال مستمرا وهو املتعلق
بحمولة الشاحنات ،أي بزيادة  30%التي لم تكن في مستوى طموحات
املهنيين والتي سببت لهم خسائر فادحة بارتفاع مهول في جميع املواد
منها الغذائية ومواد البناء ،هناك إشكال حقيقي السيد الوزير هناك
شاحنة عندها  4بطاقات رمادية ،نفس الشاحنة عندها  4رطاقات
رمادية 3 ،طن ونصف 8 ،طن 14 ،طن 16 ،طن 19 ،طن ،يعني مول 3
طن ونصف إيال غتقولو راه خصو يدخل للفوريان خاوي ،بال ما يشارجي
غادي يدخل للفوريان ،كاين هناك إشكال حقيقي السيد الوزير هو
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املشكل ديال الحمولة ،إيال كناخذو مثال هذا الحمولة ديال شاحنة اللي
غادية تشارجي الطماطم مثال من أكادير حتى الخنيفرة مثال ب 5000
درهم إيال غتعطيه  8طن و كان ّ
كيدي  16طن راه خصو يدير ملاطيشة
 20درهم ،يعني كل �شي غادي ينعكس على املواطن السيد الوزير ،لذلك
السيد الوزيرإيال كان باإلمكان هاذ الجمعيات وهاذويكونوا االجتماعات
على صعيد العماالت واألقاليم..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،التعقيب املوالي لفريق األصالة
واملعاصرة ،فليتفضل أحد واضعي إذن ما كاينش ما كاينش الوقت انتهى
الوقت طيب ،الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ما كاين مشكل وخا
نعطيو الكلمة راه الوقت  la régieضبط الوقت حتى ربما إيال كان واحد
اسميتو ما كاينش إشكال األمور بالنيات تفضل أسيدي تفضل.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
السيد الوزير ،أنا تنسائل كيما تيتسائلو املهنيين أن هاذ املسألة
ديال الحمولة أكيد غادي تصطدم مع الصخرة ديال القانون ،ألنه
كاينة املدونة ديال السيرخصوصا املادة  177واملادة  178وكذلك املادة
 103خصوصا البند  ،19بمعنى أنه الرجاالت املكلفين بإنفاذ القانون
أشنو هي التوجيه وال شنو هي التعليمات غادي تعطيوهم؟ والواقع أنه
اليوم باقي في الطرقات باقيين الناس تيتحبسو على الحمولة ،املسألة
الثانية هو أنه واش فعال الحكومة عندها الجرأة أنها تحل اإلشكال ديال
املحروقات؟ ألنها هي السبب الحقيقي في هاذ الوضع في اإلضراب ديال
املهنيين ،ما�شي �شي حاجة أخرى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت ،إذن اآلن نمر إلى الفريق
الحركي أعتقد أنه باقي �شي حاجة ما كنظنش بقات إذن ندوزو لفريق
التجمع الدستوري ،فليتفضل السيد النائب.

النائب السيد حماد آيت باها:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ما غاديش نقولوا بأنه ترفع اإلدارة ،يمكن تعلق
اإلضراب وهنا السيد الوزيرخاص اإلسراع بإيجاد حل لهاد املشكل اللي
هو إشكال في الحقيقة اللي كيهدد السلم االجتماعي والقدرة الشرائية
للمواطن البسيط في بالدنا ،وكيما قالوا اإلخوان السيد الوزير الغالء
ديال املواد ما توصلش حتى ل 15درهم في بعض املناطق بحال زاكورة
األسواق ما تسوقوش ،البوطة ،الفالح في أكادير تيبيع املاطيشة ديالوا
ب 10دراهم للصندوق ،هناك الغالء ديال هاد املشكل ديال الحمولة،
هاد الدعم املنهي ديال لوزينات إيال كان �شي مجهود غادي يدار إليجاد
حل وتحل هاد اإلشكالية الحكومة ما فيه باس هذا هو الوقت باش
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تراجع هاد القضية ديال ديال الغازوال وتاخد فيه موقف راهي اللي
خدات القرارديال رفع..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،إذن نمر للتعقيبات اإلضافية ،تفضل
السيد النائب تفضل ،ما بقاش الوقت السيد النائب ،تفضل السيد
في بعض الثواني تفضل ..غتعطي فرصة  la regieتفضل الفرصة باش.

النائب السيد عادل السباعي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،مراجعة الحمولة �شيء مهم عالش كاميو غيجي
من أكادير للدار البيضاء بماطيشا ما يمكنش يجي ب  6طن ،في األخير
شكون اللي غيضرر املواطن البسيط ،ألن الثمن غادي يتزاد ديال هاد
البضاعة ،كذلك السيد الوزيرما ننساوش الجانب اإلجتماعي ديال هاد
املهنيين ،العديد من املهنيين  80%وال  % 90منهم شيفورات كيتخلصو
 2000وال  3000درهم في الشهر ،فين هي التغطية الصحية ،فين
هوالتقاعد ،إلى نزل من الكاميو راه يصبح يدير الديطاي وال �شي حاجة
أخرى في الشارع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟
تفضل .واقيال ما كاينش مرة أخرى انتهى الوقت هللا يخليكم عطيو مهلة
 la régieحنا غنضبطو الوقت إيال انتهى انتهى ما انتهاش حنا غادي
انضبطوه ،غير شوية ديال ضبط النفس ،ضبطو النفس باش نضبطو
الوقت تفضل ،إذن انتهى ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ هل هناك
من تعقيب إضافي آخر؟ شعل امليكرو.

النائب السيد عبد العزيزكوسكوس (نقطة نظام) :
بالنسبة للتوقيت اإلضافي كان تعطى خطأ في األول للفريق الحركي
فريق املجموعة النيابية ما دارت حتى �شي تعقيب إضافي يعني عندها
الوقت ديالها كامل ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا غير هللا يخليكم رجاء رجاء اإلخوان يمكن بعض املرات
كيختالطو عليهم النواب في التعقيبات اإلضافية وغادي يمكن وقع
واحد الخلط في لريجي غادي نصلحوه ،ما كاينش إشكال ،إذن تفضل
السيد النائب املجموعة النيابية.

النائب السيد جمال بنشقرون كريمي:
شكرا السيد الوزير ،بغيت نعرف السيد الوزير غير عالش تعطلتوا
في الحوار القطاعي حتى وقعت األزمة وقع اإلضراب واالحتجاجات ،في
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الواقع خاص حوارات قطاعية تكون منتظمة على طول السنة وهذا
الحوار االجتماعي راه مؤسس دستوريا والواقع اليوم أنه حتى االتفاق
املخرج به بغينا نعرفوا واش قانوني وال ما�شي قانوني اشنو هو الحلول
اللي جبتوا بها أنه تفك هاد اإلضراب اللي االنعكاسات ديالو سلبية على
القدرة الشرائية للمواطنين وعلى نقل البضائع وتيسير التنقالت في
بالدنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد ادريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة
والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
إذن السيد الوزير هاد اإلشكاالت اللي مطروحة عند القطاع ديال
النقل ،املهنيين ديال النقل هي إشكاالت حقيقية ،كاين مطالب مشروعة
ينبغي التعامل معها بجدية وأنا هاذي فرصة أوال حتى أشيد بالروح
الوطنية العالية ديال املهنيين ديال النقل ديال الشاحنات وسيارات
األجرة والتعامل ديالهم اإليجابي مع املبادرة ديال الحكومة ،ثانيا :أن
أشيد بالحرص ديالكم والحرص ديال السيد رئيس الحكومة وديال
الوزراء على إقامة حوارحقيقي مع هاذ الفئة من أجل إيجاد حلول ،ألن
الحوار فضيلة وهاذ القضية ديال �شي تيخرج من الحوار و�شي تيدخل
غير معقول ،ألن هاذي البالد ديالنا وكاين إشكاالت مطروحة ،ولكن ما
ّ
يمكنش نديرو إضرابات اللي توقف العجلة ديال البالد ،لذلك فخصنا
يكون عندنا املسؤولية الكاملة باش نواصلوالحواروما كاينش االبتزازفي
الحواراإلجتماعي ،هذا حوارآخر.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،ما كاينش التعقيب اإلضافي ،تفضل
السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة النواب املحترمون،
السيدات والسادة النواب ،أنا تحاورت مع املهنيين ،تقريبا
أكاد أقول كاملين يعني تقريبا حوالي  100تمثيلية ما بين النقابات
والجمعيات ،حوالي  15ساعة ديال الحوار وأنا وجهت تحية للسيدات
والسادة املهنيينّ ،
حييتهم على الروح الوطنية ديالهم وأنا في البداية
قلت بأن القطاع يعرف إشكاالت وإشكاالت معقدة ،ربما تيجي على
رأسها بطبيعة الحال الثمن ديال املحروقات ،ولكن هناك إشكاالت
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أخرى وبسطها السادة والسيدات املهنيين وناقشنا معهم واحد العدد
ديال التفاصيل ،واآلن أكاد أقول أنه اإلضراب رفع ،هاذ القضية ديال
األثمنة ديال الخضر ما كاينش 20درهم في الطماطم األثمنة اللي كاينة
اآلن ديال البارح ديال وزارة املصدر ديال وزارة الفالحة الطماطم في
جميع املدن ...2.38 ،2.36 ،2.28

السيد رئيس الجلسة:
أرجوكم تفضل ...السيد الوزير تصنت ليكم بإمعان تصنتو ليه
بإمعان ،هللا يخليكم رجاء هللا يخليكم ،تفضل السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
ما كاين باس ،هاذو األثمنة د يال وزارة الفالحة ديال األسواق
املحلية...

السيد رئيس الجلسة:
هللا يخليكم السادة والسيدات النواب.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
الجملة ..أنا أتفهم أنه كاين واحد العدد ديال األمور اللي السيدات
والسادة النواب بغاو يستوضحو فيها ،إيال رجعتو للبالغ اللي صدر احنا
قلنا بأن الحمولة كموضوع من املواضيع الرئيسية التي ناقشها املهنييون
وقلت مع اختالف زوايا النظر ،غادي تناقش في إطارها القانوني وفي
إطارها التقني وبعالقتها مع السالمة الطرقية وبعالقاتها مع البنيات
التحتية وخاصة املنشآت الفنية ،واحنا اعطينا لراسنا مهلة ديال 15
اليوم حتى  3ديال األسابيع باش املخرجات ديال هاذ اإلشكالية ديال
الحمولة ّ
تحل ،ألنه في التجارب السابقة اسمحوا لي كان الحل هو أننا
جينا ورفعنا الحمولة لواحد العدد ديال الفئات ديال النقالة وطرحات
لينا إشكالية ،حيث ما ّ
يمكناش نبقاو نرفعو ألنه هاذ ال�شي مرتبطة
به السالمة الطرقية ومرتبط به بطبيعة الحال املستوىديال البنايات
ديالنا التحتية ،وقلنا مع املرونة املطلوبة فيما يتعلق الحمولة بالنسبة
لواحد العدد ديال الفئات في حده األق�صى .30%
فيما يتعلق بمادة الغازوال أنا شرحت للسيدات والسادة املهنيين
وتفهموه ،قلت لهم في كل الحاالت هاد القضية ديال املازوط إيال مشينا
في اتجاه املازوط املنهي الغازوال املنهي ،راه عندنا واحد العدد د القضايا
خصنا نرتبوها مع الوزارت املعنية ،ونحن نشتغل عليها.
القضايا األخرى اللي مرتبطة بوزارة التجهيزوالنقل اعتبروها منتهية
فيما يتعلق بواحد العدد ديال املطالب معقولة اللي جابوها السيدات
والسادة املهنيين ،وعلى رأسها تجديد الحظيرة ،وتيذكرو السيدات
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والسادة النواب السنة املاضية في مشروع القانون املالي كيفاش ناقشنا
هاد القضية ديال تجديد الحظيرة ،وكان فيها كالم طويل وكان فيها شد
وجدب ،ولكن مع ذلك خرجناها .اآلن بطبيعة الحال ،هما طرحو واحد
الطرح معقول هو القضية ديال تبسيط املساطر ،وأنا التزمت بأن هاد
املساطر غادي تبسط وغادي نرفعو في املنحة إن شاء هللا فيما يتعلق
بهذا املوضوع ،تحية لهؤالء املهنيين ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،بهذا سنكون قد أنهينا مجموعة األسئلة
املبرمجة في هذا القطاع ،ونشكر السيد الوزير على حسن مساهمته
في هذه الجلسة .ننتقل إلى القطاع املوالي وهو القطاع املتعلق بإصالح
اإلدارة الوظيفة العمومية .عدد األسئلة  ،6السؤال األول عن مطابقة
املصالح الخارجية للقطاعات الحكومية مع ،..هللا يخليكم السيدات
والسادة النواب أكرمونا باإلنصات هللا يخليكم .قلت سؤال عن مطابقة
املصالح الخارجية القطاعات الحكومية مع التقسيم الجهوي الجديد،
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية
فليتفضل أو تتفضل السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

النائبة السيدة منينة مودن:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،تبنى املغرب منذ ثالث سنوات تقسيما جهويا
جديدا ،قلص عدد جهات اململكة من  16إلى  12جهة .مما يستلزم
مالئمة املصالح الخارجية للقطاعات الوزارية مع هذا التقسيم الجهوي
الجديد .لذا نسائلكم السيد الوزيرعن حصيلة هذه املالءمة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،نرحب بالسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال ،فعال مواكبة
الجهوية من خالل إعادة النظر في توزيع االختصاصات والوسائل بين
املستوى املركزي واملستوى الترابي املتمثل في الجهة ،هو انشغال أسا�سي
لدى هذه الحكومة ،وكاين هناك جهود تكللت بإصدار مؤخرا امليثاق
الوطني لال التمركز اإلداري اللي جعل الجهة هي اإلطار األمثل للتخطيط
وإعداد البرامج التنموية ،العدد ديال القطاعات فعال انخرطت منذ
 2012في إعادة النظر في الهيكلة ديال الجهوية ،واآلن يمكن نقولو
بأن جل الجهات عندها تمثيلية على الصعيد ..طبعا ما�شي جميع
القطاعات ،كاين واحد القطاعات اللي عندها األنشطة ديالها مركزة
أكثر في جهة دون أخرى ،وكاين قطاعات ما عندهاش تمثيلية ،وزارات
فحال الحكامة ،فحال العالقة مع البرملان ،إصالح اإلدارة عندها مهام
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أفقية .لكن هناك اآلن واحد الوتيرة غادية ،وهناك استيعاب الرهانات
د الالتمركز اإلداري ،ونقدر نقول ليك جل القطاعات اآلن انتقلت من
التمثيلية اللي كانت سابقا ،وحققت مبدأ التطابق بتوفرها على 12
تمثيلية في  12ديال الجهات ،وشكرا السيدة النائبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،لكم تعقيب السيدة النائبة تفضلوا.

النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،البد أوال من أن ننهئ الحكومة على إخراجها ملرسوم
ميثاق الال تمركزاإلداري الذي ظل مطلبا ملحا وورشا استراتيجيا .اليوم
السيد الوزير أغلب جهات اململكة ال زالت تعاني من بعض اإلشكاالت
والصعوبات املرتبطة بغياب العديد من القطاعات الحكومية
واملؤسسات العمومية ،كما أن بعض املصالح الخارجية لبعض
القطاعات الحكومية لم تالئم بعد حسب التقسيم الجهوي .فالجهات
الجنوبية للمملكة مثال ،رغم ما تعرفه من دينامية تنموية ،ال زالت
بعض القطاعات الحكومية بدون تمثيلية إدارية قائمة.
إذ لم يعد كافيا االكتفاء بمصالح بين جهوية ،ثالث جهات السيد
الوزير تشترك في مصلحة واحدة وهو ما يشكل حيفا لكل جهة وضياع
ملصالح املواطنين ،حيث نسجل غياب بعض التمثيليات اإلدارية
للقطاعات الحكومية وغياب جل كتابات الدولة ،ونعطي مثال السيد
الوزير مثل املندوبية الجهوية لصندوق املغربي للتقاعد واملندوبية
الجهوية لقطاع املاء والكهرباء واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب
واملندوبية الجهوية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،هناك أيضا
التقسيم القضائي السيد الوزير الذي ال يتالءم بتاتا مع التقسيم
الجهوي الجديد ،مثال نجد على أن األقاليم الجنوبية كلها السيد الوزير
بالنسبة للمحاكم اإلدارية واملحاكم التجارية تابعة لجهة أكدير ،إذن
لذا نطالبكم السيد الوزيربضرورة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،انتهى الوقت ،هل هناك من تعقيب
إضافي في املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
أريد أن أؤكد للسيدة النائبة املحترمة بعد شكرها على هذا التعقيب،
ألن القطاعات التي لم تنخرط بعد في هاذ التطابق مع التقطيع الجهوي،
ستضطر إلى أن تفعل ذلك بوتيرة أسرع في إطار تنزيل التوجهات العامة
للسياسة الدولة في مجال الالتمركزاإلداري ،وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،إذن نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن
خدمة مطابقة النسخ للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق
التجمع الدستوري ،تفضل السيد نائب املحترم.

النائب السيد كريم شاوي:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير عن أسباب تأخر تنفيذ مقتضيات مرسوم
مطابقة الوثائق ألصولها أو ما يعرف ب égalisation؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال ،أوال يصعب أن
نصدرو حكم بأنه كاين سبب تأخر تنفيذ مقتضيات املرسوم املتعلق
باإلشهاد على مطابقة النسخ بأصولها ،ملاذا؟ ألن كاين واحد سوء فهم
وأنتما السيد النائب تفضلتم واستعملتم مفردة  égalisationوالكثير
من املواطنين تيمشيو بعض اإلدارات من غير املقاطعات وتيقولوا بغينا
ليكاليزيو  ،la signatureيعني بغينا املصادقة على اإلمضاء وهذا لم
يصدر في املرسوم ،املرسوم يتحدث عن اإلشهاد على مطابقة النسخ
ألصولها ،وهذا األمرجارواآلن السيد رئيس الحكومة بعث منشور لجميع
القطاعات واملؤسسات العمومية لكي تعين موظف ونائب عنه للقيام
بهذه الخدمة املهمة ألنها مطلوبة في العديد من الخدمات ،كما أننا اآلن
نوصل ب يعني أكثرمن  200مؤسسة عمومية وإدارة مركزية وقطاعات
حكومية تعطينا جردا لكل الخدمات التي تتطلب هذه الخدمة اللي هي
املطابقة فأطمئن السيد النائب أن األمور راه غادية في االتجاه ديال
التنفيذ األمثل لهاذ املرسوم ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،هل هناك من تعقيب؟ تفضل.

النائب السيد كريم شاوي:
شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيح ،ولكن في الحقيقة بطبيعة
الحال على أن هاذ املرسوم على الرغم من األهمية ديالو السيد الوزير
ولكن الواقع تيأكد في بعض املناطق وفي بعض اإلدارات أنه بقي مجرد
حبر على ورق ،والدليل على ذلك السيد الوزير على الرغم من الصدور
ديالو والنشر ديالو ودخولو حيز التنفيذ الزال املواطنون خصوصا
املستثمرين والطلبة يعني تستمر معاناتهم مع بعض اإلدارات التي
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تجتهد بمزاجية في تفسير أو تبرير عدم امتثالها لهاذ املرسوم ،األمر اللي
نعتبره يعني بمثابة تحقيرا للقرارات الحكومية وكذلك عدم التجاوب مع
التعليمات امللكية السامية ،الرامية إلى ربط املسؤولية باملحاسبة.
تكلمتو السيد الوزير على أن هاذ املشكل مرتبط باملسألة ديال
تعيين املوظفين املكلفين بهاذ العملية ،بالنسبة لوزاراتكم أنها عينت
األشخاص املكلفين ،كذلك وزيراملالية فوض هاذ االختصاص ملدراء في
الوزارة ديالو ،ولكن نتساءل السيد الوزير ،ملاذا بعض اإلدارات ال تمتثل
لهذا القرار؟ إذن نطالبكم فهاذ املجال بضرورة يعني اإلسراع بتنزيل
هذا املرسوم ،وحث جميع اإلدارات التي تمتنع عن تطبيقه إلى اإلمتثال
حتى يشعراملواطن أنه تتحرر من بيروقراطية وضبط املساطر ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير ،عندكم �شي رد فيما تبقى من الوقت.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب املحترم على هاذ اإلضافات ،فقط حتى ال نصدر
أحكاما جزافية ،أرجو من السيد النائب ألن هذا ثاني مرة تيطرح هاذ
السؤال والسيدات والسادة النواب اآلخرين إيال كيعرفو �شي حالة
إدارية معينة يوافيونا بها باش نقوموا بالالزم ،وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير،
فيما يلي ثالثة أسئلة لها وحدة املوضوع ،ويتعلق األمر بالساعة
اإلضافية ،وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة كما العادة لتنال جوابا
موحدا من لدن السيد الوزير .السؤال األول للسيدات والسادة النواب
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،لكن قبل ذلك
تفضل السيد الرئيس هناك نقطة نظام.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي (نقطة نظام):
مع من اتفقتم غتكون وحدة املوضوع؟ ،راه احنا اللي كنطرحو
األسئلة ما�شي انتما...

السيد رئيس الجلسة:
ما سمعتكش ،يمكن لك ترفع الصون السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي (نقطة نظام):
 ..مع من قررتو بأنه كاينة وحدة املوضوع وتطرح أسئلة بشكل عام،
بشكل جماعي ،شكون اللي قالها ليك؟ ،منين جبتوها؟ .هذا سؤالنا
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وعندنا استقالليتنا نسمعو جواب الوزير على اآلخيرين ،عاد نديرو
السؤال ديالنا عالش غادي تورطونا في هاذ القرار ديالكم الفرداني؟،
راه ما عندكمش الحق السيد الرئيس ،خاصكم تشاورو معانا كرؤساء
الفرق ونتافقو ،ال ما كنديرش داك ال�شي اللي قالت ليا العدالة
والتنمية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،أعتقد أنه جرت العادة ،جرت العادة واللي غيرلتحقيق واحد
الجزء من النجاعة ألن كتكون واحد النوع من التكرار ،ألنه إيال كان
تكرار في السؤال وكان تكرار في الجواب ،أعتقد هذا هو الخلفية باش
تفرضت الوحدة ديال املوضوع ألن كان جواب واحد وسؤال آخر ،ولكن
هذا ما كايمنعش وما كايسقطش عليك الحق السيد النائب أنك تطرح
السؤال ديالك بمعزل عن السؤال بطريقة جماعية .إذن ندوزو للسيد
النائب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل مشكورا أو
السيدة النائبة عفوا.

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
السيد الوزير ،بغينا نعرفو عالش خليتو الساعة ديال الصيف في
الشتوى؟ ،واش فعال صيفنا ولى شتوى؟.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب.

النائب السيد بوسلهام الديش:
ما هو تقييمكم السيد الوزيراملحترم ،لنظام إضافة ونقصان ساعة
من التوقيت الرسمي للمملكة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة ..إذن غادي نمرو لجواب السيد
الوزيرعن كل هذه األسئلة ،فليتفضل مشكورا.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
السيدات والسادة النواب املحترمين،
أود أن أشكركم على تفضلكم بهاذ األسئلة املتعلقة بهاذ القرار،
الذي أضاف  60دقيقة على التوقيت الرسمي للمملكة واإلجراءات
املصاحبة له .في الحقيقة هاذ السؤال أو هاذ األسئلة ستمكننا من
توضيح مختلف االعتبارات والحيثيات املرتبطة بهذا القرار ،وإن كنت
أتساءل ماذا عساني أن أضيف ملا صرح به السيد رئيس الحكومة ،في
تفاعله مع الصحافة الوطنية ووسائل اإلعالم.
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لكن أود في البداية ،أن أؤكد على أن هذا النقاش الذي أثير قبل
بضعة أيام ،هو نقاش صحي ،وجيد ،ويعكس حيوية املجتمع املغربي
ويقظته .فالبد أن أن نحيي هذا الحوار وهذا النقاش ،وهو على كل
حال موجود ما�شي خصوصية مغربية ،موجود في مجتمعات أخرى،
وعرف املستويات من النضج منين أصبح مؤطر بجمعيات ،جمعيات
أنصارالتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ،مدعما بخبرة علمية إلى غير
ذلك ،..فهاذي انطالقة مهمة نتمنى أنه يتواصل هاذ الحوار ،وأنه يكون
عندنا متسع من الوقت في اللجان لإلطالع على مخرجات الدراسة اللي
قمنا بها باش نكونو واضحين في هذا األمر.
اللي بغيت نوضح ،وهو أنه كاين مرسوم ملكي لسنة  1967يحدد
التوقيت الرسمي للمملكة ،وهناك مرسوم ديال  2012يق�ضي بإضافة
ساعة في يوم األحد األخير من شهر مارس وحذفها في يوم األحد األخير
من شهر أكتوبر ،يعني ما يسمى بالتوقيت املزدوج للمملكة أو بالزيادة
والنقصان كما هي معروفة .في شهرمارس املنصرم ،طبعا كيدخل واحد
املعطى آخر هو شهر رمضان منين كيقرب وهاذ التوقيت الصيفي وما
غادي يخرج منوحتى ل 2025كيصبح األمريتعلق بأربعة ديال التغييرات،
تنضيفو وتنقصو في رمضان ،ومنين تيخرج رمضان عاود تنضيفو عاود
تنقصو .طبعا الحكومة انتبهت وأنا قلتها مرارا فهاذ املجلس املوقر،
إلى أنه كاين واحد اإلستياء ،واحد التدمر من طرف الرأي العام ،لهاذ
نظام التغييرديال الساعة ،فكانت هناك دراسة تم اإلطالق ديالها تحت
اإلشراف املباشر ديال السيد رئيس الحكومة ،وهاذ الدراسة اللي قمنا
بها كان املنطلق واملنتهى منها هو تقييم خمس سنوات من إعمال مرسوم
الزيادة والنقصان...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرانتهى الوقت مع كامل األسف ،غادي تكون ربما
فرصة ..تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد عبد هللا بووانو(نقطة نظام):
السيد الرئيس ،معذرة أن نثيراملوضوع مرة أخرى نقطة نظام تتعلق
بالبرمجة ،يوم الجمعة  26أكتوبر حطينا سؤال آني ،الرقم ديالو هو
 7977حول هاذ اإلضافة ديال الساعة .ما عرفتش شكون اللي برمج لنا
في عوض يطرحنا هنا ولى كيبرمج في بالصتنا قالنا انتما غتمشيو للمادة
 .152فلذلك أنا أثير اإلنتباه ديالك السيد الرئيس ،هاذ ال�شي خاصو
يؤخذ بالجدية الالزمة في املكتب ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ال شكرا السيد الرئيس ،غير هي في البرمجة جرت العادة مرة أخرى
أن االتفاق يعني كيكون في الندوة ديال الرؤساء وكيتافقو على البرمجة..
إيال وقع �شي خطأ وال احنا خذينا املالحظة ديالك ،كيما خذينا املالحظة
ديال السيد الرئيس في األول غادي ناخذوها بعين االعتبار ،ولكن هذا
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راه كيكون محط اتفاق بيناتكم ،انتما في ندوة الرؤساء اللي كتقررو،
يمكن يكون خطأ..
على كل ،مكتب املجلس ما كيقررش راسو ،مكتب املجلس كيقرر
بناء على اإلرساليات واألسئلة اللي كتجيه من الفرق ،وكتكون أيضا
جلسة فهاذ االتجاه كتحدد البرمجة أو جدول األعمال ديال الجلسة.
على كل هاذي مالحظة خذيناها بعين االعتبار ،إيال كان غادي نرجعو
ليها إن شاء هللا باش نشوفو فين ربما كاين الخلل .إذن غادي نمرو إيال
اسمحتوا السيدات والسادة النواب املحترمين ،للتعقيبات والتعقيب
األول للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة النائبة
املحترمة.

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
غير اسمح لي السيد الوزير ،بهاذ الجواب ديالكم بغينا نعرفو واش
 vraimentانتما ما فاهمين والو ،أو ال مكاتقنوش فن املراوغة ،أو ال بهاذ
الجواب ديالكم راكم ما احترمتوش الذكاء ديال املغاربة والذكاء ديالنا
كممثلي األمة .اليوم كان لزاما على الحكومة تجي وتقولنا من هي األطراف
التي تتفاوض معها وتجاملها بهذه القرارات العشوائية والالمسؤولة؟.
تكلم السيد رئيس الحكومة ،عن الدراسة بغينا نعرفو هاذ الدراسة،
ولكن النهاراللي بغات الحكومة ترقع الفضيحة اللي دارت ،عملت برمجة
ديال التالميذ فاش يقراو ،وكان فيها أكبر إجحاف على األساتذة واآلباء
واألمهات ،زادت لهم مشاكل في غنى عنها ،في غياب املطاعم املدرسية ،في
غياب النقل املدر�سي .اشنو املآل ديال التالميذ اللي في املجال الحضري
كيسكنو بعادين على املؤسسات اللي كيبقاو ساعة مع األبواب ديال
املؤسسات؟ ،أما العالم القروي ،واش في خباركم السيد الوزير ،بأن
التالميذ في العالم القروي كيقطعو  20كلم على رجليهم باش يوصل
ّ
للمؤسسة؟ ،والحكومة ما وفرت لهمش النقل املدر�سي واملطاعم ،بل
أكثر من هذا الحكومة غفلت العامالت والعمال في املصانع والحقول،
اليوم صار لزاما على الحكومة أن تسحب هذا القرار الجائر ،وراه ايال
ناضت ،السيد الرئيس ،ما كاينش اللي غيطفيها ،راه انتما هاذ القرارات
اإلرتجالية والعشوائية ،خصها الحكومة تدفع الثمن ديالها...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،شكرا السيدة النائبة املحترمة .التعقيب
املوالي لفريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد بوسلهام الديش:
شكرا السيد الرئيس،
مع األسف السيد الوزير املحترم ،ما جاوبش على األسئلة بتاتا.
يجب اإلقرارالسيد الوزيراملحترم ،بأننا تفاجأنا وتفاجأو املغاربة كاملين
صغارا وكبارا بقرار ديال الحكومة اللي اجتمعت في عجل ،وعقدت
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مجلس حكومي استثنائي نادر باش تاخذ القرار ديال إضافة ساعة
للتوقيت ديال اململكة .هذا ترتب عليه واحد املجموعة ديال األمور،
علما أنه أسابيع قبل أمطرتمونا عبر القنوات التلفزية واإلذاعية بخبر
الرجوع للتوقيت املستمر للمملكة ،هاذ القرار ديال الحكومة املتسرع
واللي ّتدعون السيد الوزير ،بأنه بناء على دراسات ،هاذ التوقيت هذا
ّ
وال هاذ القرار وال هاذ الدراسات ،راه كان ينبغي أن تحيطونا علما بها
وتحيطون كافة املغاربة علما بها ،ونتشاور في شأنها ونقتنع بجدواها.
هاذ التوقيت اللي حددتو السيد الوزير ،اآلن غادي يحدث لخبطة في
اإلدارات وفي املؤسسات التعليمية ،بداية من األسبوع املقبل ،درتو
السيد الوزيراملحترم ،عطيتو الصالحية لرؤساء املصالح باش يتساهلو
مع املواطنين في الدخول وفي الخروج ،كيفاش غادي تديروها؟ كيفاش
ّ
ّ
غتولي هاذ اإلدارة؟ غتولي الفو�ضى ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،إذن ،ما كاينينش؟ ..تفضل ،تفضل،
في إطار التعقيبات اإلضافية ،تفضلي ،ساال صافي تفضلي ،التعقيبات
اإلضافية.

النائبة السيدة فتيحة سداس:
السيد الوزير ،مع األسف الوقت ما كانش كافي باش يمكن لكم
تجاوبونا بشكل دقيق على كل املعطيات التي تتعلق بها الساعة اإلضافية.
أنا أتفهم أن تكون املعارضة شرسة في مواجهة الحكومة وهذا دورها
وحقها الديمقراطي ،لكن ال�شيء الذي ال أتفهمه أن يكون مكون من
الحكومة ومشارك في القرار ،في قرارات هاذ الحكومة وأن يتوجه بهاذ
الشكل للسيد الوزير ،السيد الوزير هاذ املسألة تضر بالديمقراطية،
وهي أعمق وأصعب وأقبح من زيد ساعة ونقص ساعة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائبة املحترمة ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟،
ما كاينش .السيد الوزير ،فيما تبقى ،فيما تبقى من الوقت ،بضع ثواني،
إذن ما كاينش رد؟ ،شكرا .إذن ،ما بغاش ،ما بغاش ،ما فهمتش واش
كتقرروفي بالصة الحكومة؟ ،واش كتقرروفي بالصة الحكومة؟ هوعندو
الحق ،السيد الوزير اعطيناه الوقت ،عندو الحق ياخذ الكلمة أو ما
ياخدهاش ،ما نقرروش احنا في بالصتهم ،أرجوكم...

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
واش تسمح بدقيقة السيد الرئيس؟

السيد رئيس الجلسة:
تفضل ،دقيقة ،تفضل تفضل ..عندك بضع ثواني ..تفضل،
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تفضل ،تفضل السيد الوزير ..إيوا راه من الصباح واحنا تنطلبو
التعقيب اإلضافي السيد الرئيس هللا يخليكم ،طلبنا التعقيب اإلضافي
وكررت السؤال مرتين ما هزيتوش يديكم ،تفضلوا تفضلوا ..تفضل
السيد الوزيربضع ثوان..

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
..أعتقد بأن النقاش املفصل املعمق غادي يمكن يكون في إحدى
اللجن ،ولكن مع ذلك نبغي نوضح للسيدات والسادة النواب بأن
القرار اتخاذ على أساس التوجه نحو نوع من اإلستقرار في الساعة ديال
اململكة ،ألن الدراسة أكدت بأن املغاربة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،غنمرو للسؤال املوالي هوسؤال عن إصدارميثاق الال تمركز..
عندكم سميتو تفضل ..إيوا اعطيناكم السؤال ما بغيتوش ..عطيناكم
التعقيب ما بغيتوهش ..يااله تفضل ال�سي وهبي تفضل ..التوقيت
ديالك مضبوط غيرتفضل السيد النائب ..السيد النائب تفضل..

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):
..السيد الوزيرأجاب بكلمة ال يمكن قبولها أبدا ،فعليه أن يسحبها..،
ما عرفتش شنو قال ..احنا ما�شي في السوق ..ال ال قالها ،ال قلتيها السيد
الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
إيال قالها السيد الرئيس ،السيد الرئيس أرجوكم ،السيد الرئيس
إيال السيد الوزير قالها وهو كيجاوب أنا ما سمعتوش إيال قالها خارج
الجواب ديالو ،ال احنا سمعنا الرد بالشكل ديالو بامليكرو ما سمعناش
تفضل ..ال�سي وهبي تفضل ..أرجوكم ال�سي مضيان السيد الرئيس،
حتى أنت براسك ما سمعتيهاش غير وصالت دير براسك ما سمعتيهاش،
تفضل ال�سي تفضل ..أرجوكم ال�سي وهبي غتاخذ الكلمة؟ تفضل.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي (نقطة نظام):
غير نلقاو الكلمة ،غنلقاو الكلمة السيد الرئيس اللي قال حشومة،
ّ
التخربيق وال �شي حاجة بحال هكا ،هاذ ال�شي اللي قال ،قال قلتي
حشومة التخربيق أنا ما عرفت واش قلتيها وال ما قلتيها؟ أنا ما سمعتها،
أنا غيرقلت ذاك ال�شي اللي قال ليا أنا ما قلت والو.

السيد رئيس الجلسة:
أرجوكم ،تفضل ،بالتي ال�سي وهبي ..،نقطة نظام تفضل ،ال�سي
وهبي واحد نقطة نظام هللا يخليك تفضل.
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النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي (نقطة
نظام):

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي (نقطة
نظام):

غير إيال اسمحتي السيد الرئيس ،راه صعيب تقال �شي أشياء ونمرو
عليها مرور الكرام ،وهاذي جلسة راها مسجلة ،يعني ما نبقاوش نجيو
نخلقو �شي حدث من ال �شيء .راه ما كنصنعوش هنا الفرجة ،هاذي
جلسة دستورية يجب أن نحترم بعضنا البعض ،احنا ما سمعنا
والو ،وبالتالي ما يمكنش تجي تقال على أن �شي حاجة تقالت اللي ما
سمعاتهاش القاعة ،وبالتالي هاذ النقطة أنا تنقول على أنه ترجعو
للتسجيل وتأكدو ،ما ّ
يمكناش نستمرو فهاذ العبث ونخلقو الحدث من
ال �شيء...

أنا ربما كنت واضحا في كالمي ،وانا أقتني عباراتي جيدا ،وحين
تحدثت تحدثت بشكل عام .ال أتوجه لفريق معين أو لشخص معين،
لكن ما تفضل به السيد الرئيس مضيان هو مرفوض جملة وتفصيال،
وخاصو يسحبو مع كامل االحترام ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل ال�سي وهبي تفضل ..هللا يخليكم غير نضبطو النفس ،السيد
الرئيس ..السيد الرئيس ..السيدة النائبة أرجوك ،السيدة النائبة..
السيدة النائبة أرجوك ،أرجوك ،تفضل السيد الرئيس ،راه أعطينا
نقطة نظام ،تفضل.

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):
السيد الرئيس ،واحد الجانب طبيعي من أنه يكون هاذ النوع من
النقاش الحاد ألنه القضية ما�شي صغيرة القضية كبيرة ،لكن احنا
النظام الداخلي ديالنا اللي كيجمعنا واللي هو دستور ديالنا فيه واحد
العدد ديال األخالقيات ،فيه االحترام بين املؤسسات ،فيه اإلحترام فيما
بيننا .فأنا أرجو السيد الرئيس ،بصفتكم أنتما اللي كترأسو هاذ الجلسة
أن السيد الوزيرإذا قال هاذ ال�شي يسحبو ،كيف قال األخ باش نرجعو
للتسجيل نرجعو لو ،الكالم اللي قال السيد الرئيس حتى هو يجب أن
يسحب ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،على كل ال�سي مضيان ،السيد الرئيس ..السيد الرئيس..
السيد الرئيس ،نبتهي لنقطة وقلت ليك بالحرف السيد الوزير فاش
كان كيتناول ،وخليني غير نجاوبك ،كيفما كنتسنطو ليكم تسنطو
لينا ،السيد الوزير فاش كان جايب عناصر كيقدم عناصر اإلجابة على
السؤال املطروح ،أنا شخصيا وأنت براسك ما سمعتيش هاذ ال�شي اللي
تقال ،على كل ،على كل ،إيال كان هاذ ال�شي تقال يمكن غادي نرجعو
ليه في التسجيل وهذيك الساعة غادي ياخذو القرار املناسب .شكرا
تفضل ال�سي وهبي ،راه احنا قلنا ما سمعناش ،احنا قلنا ما سمعناش،
ما سمعناش حتى أنا راه معاك ما سمعتش ،على كل إيوا ما غاديش..
تفضل آخر نقطة نظام باش ندوزو تفضل ..تفضل ..آخر نقطة نظام
باش ندوزو ..تفضل ..خلي وخلي الرئيس ديالك يهضر..

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد ،تفضل خذ الكلمة قبل ال تسحبها عاود ثاني.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،اسمحو لي كنت أريد أن أطرح سؤاال ولكن ملا
سمعت جوابكم راه سمعت اكتشفت أن حكومتكم ال جواب لها ،ليس
لكم تقرير ،وليست لكم رؤية ،وليست لكم تصور ،صدمتم املغاربة
بذلك القرار .اللي خارج في الستة سير للجبال كيخرجو في وسط الليل
وكيمشيو مع الفجر باش يمشيو يقراو ،هاذوك ما كيفكر فيهم حد،
املوظفين يدخلو وقت ما بغاو هذوك ما كيفكرفيهم حد ،واتخدتو القرار
أعطيونا غير التقرير كنتو في  24ساعة تقول لينا مستعدين ها هو،
مالكم ساكتين عليه ،وتجيوتقولولينا احنا درنا الدراسة آش من دراسة
غتدير؟ منها تيجي واحد يخرج في الستة ديال العشية والظالم ،ويخرج
في السبعة ديال الصباح الظالم ،هاذي هي الساعة ديالكم ودرتو ليها
نهار السبت قرار استثنائي ،ديروها غير لهاذ  trainاللي ماتو فيه الناس،
ديروها غير منين تزيدو في األسعار ،ديروها غير لهاذ منين كتاخذو �شي
قرارات .أنتما آش كتديرو نهار اللي درتو االستثناء درتوها ،راه السيد
الرئيس غيرعقب إيال بغيتي تعقب ما عندي ما بقي نقول ليك.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،مالك آش واقع؟ هللا يخليكم راني كررتها باش
نضبطو الوقت نضبطو النفس بعدا ،احنا كنشوفو راه كنشوفو la
 régieراه وقع واحد الخلط عفوا وقع واحد الخلط ،اإلخوان في la régie
مكانوش عارفين في التعقيبات اإلضافية ما كانوش عارفين النواب اللي
ّ
كياخذوا الكلمة ،وقع واحد الخطأ بسيط هو اللي خالنا خذينا شوية
ديال الوقت باش نضبطو الوقت .إذن نضبطو النفس مرة أخرى باش
نضبطو الوقت ،تفضل السيد الوزير.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال ،وكنذكر مرة أخرى
بأن هاذ الحواريااله انطلق ،وهو بالتالي ليس في حاجة إلى أي انفعال أو
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اثارة مشاكل كتعلق بالتجهيز والحياة العامة على هاذ القرار .ونطمئن
السيد النائب املحترم ،أنه ما كاين ال فو�ضى وال هم يحزنون ،قبل وجود
هاذ الحكومة بكثير كانت هناك دولة ومؤسسات ونظام تراكم ما�شي
هاذ القرار غادي يبعث الفو�ضى في أوصال اململكة السعيدة ،إذا بغيتو
تناقشو القرارأنا مستعد مور هاذ الجلسة ،ألن ما يمكنش نجاوبوكم في
 2دقايق ،وانتم تبداو تصدرو أحكام وأنا يااله بديت الجواب ديالي ،أنا
مستعد نبقى معكم حتى للصباح نديرو ف�شي لجنة ونجيبو الدراسة ،ما
غاديش نبداو ّنداكرو واحنا في مؤسسة محترمة ،آش من دراسة؟ آش
من حكومة؟ أنا جيت بالحواروشكرت واعتبرتو أنه حوارصحي وايجابي،
وأنا أتحمله بكامل املسؤولية ،يعني ،إذا كانت هناك نواقص أو كان
هناك سوء ..ولكن خليونا نشرحو حيثيات القرار ،لحد اآلن لم أشرع في
تقديم عناصر الجواب ،ولكن سمعت من األحكام قاسية اللي ربما ربما
كان ممكن نبداو الحوار بشكل أفضل ،وأنا رهن اإشارة ديالكم في أي
لجنة أردتم إلى الصباح ،وشكرا مرة أخرى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوالي هو سؤال ،آه عفوا تفضل،
تفضل.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي:
السيد الرئيس ،االتحاد األوروبي دارسنة باش يحاور املجتمع ديالو
سنة ،شهر  10في  2020عاد غادي ياخذ القرار ،سنة ،انتما درتو 24
ساعة نهارالسبت .أكثرمن هاكا ،السيد الرئيس ،أكثرمن هاكا ،القانون
املنظم للساعة ،مرسوم ملكي بمثابة قانون باش بدلتيه؟ باملرسوم،
مرسوم ملكي بمثابة قانون ،بمعنى البرملان اللي خاصو يبدلو ما�شي انت،
وتجيب االقتراح ،هذا نقاش قانوني غنمشيوفيه للمحكمة ونشوفوآش
غتقول؟ كاين أكثر من هذا ،أجي نعطيك السيد ..كيفاش كتقول ليا راه
لحد اآلن ما جاوبتيش ،الشعب املغربي كينتظرمنك جواب ،راه مصيبة
داخل الشعب املغربي ،راه حالة توتر كاين داخل الشعب املغربي ،راه
عيب هاذ ال�شي اللي كتديرو في أوالدنا ،راه عيب هاذ ال�شي اللي كتديرو
في املغاربة ،ما عمركم قررتو تجتمعو نهار السبت حتى نهار اللي بغيتو
تزيدو في الساعة ،ما قررتوش تجتامعو نهار السبت باش تنقصو في
البنزين وال تنقصو في الخبز وال تنقصو ،ساعة من املكانة غتزيدوها نهار
السبت ،نهار الجمعة كتقول انت نهار االحد غنرجعو للتوقيت العادي،
قلبتيها ورديتيها نهارالسبت وزدتي فيها ،ايال كان عندك هاذ القرارعالش
قلتي نهار الجمعة بأنك غادي ترجع للتوقيت العادي؟ وجيتي تراجعتي
عليه ،عالش ما عندمش هاذ القرار نهار الخميس ،والجمعة ،واالربعاء،
والثالثاء ،واالثنين ،والسبت اللي كان قبل؟...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ..إذن ،ايال ..السيد الوزير ..السيد
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الوزير املحترم ،خليونا نستأنفو ،تفضل ،تفضل ،اه كاين تعقيب
إضافي؟ ،واش عندك انت �شي تعقيب؟ تفضل ،ما كاينش تعقيب،
تفضل السيد الوزير ،تفضل.

النائب السيد عمربالفريج:

ّ
كيتبن ليا بلي خطأت الحكومة ،وما فيها باس تراجع ،زعما تعالج
داك الخطأ وتصحح الخطأ ديال الساعة اإلضافية وصافي ،ونطويو هاذ
الصفحة وندوزو ل�شي حاجة أخرى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تفضل السيد الوزير.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب املحترم على هاذ الهدوء الذي يليق بهاذ
املؤسسة ،شوف طبعا مع كل احترام ،أنا قلت أحيي وأعتز بهذا الحوار
ّ
وأخوضه بكامل املسؤولية ،من يعتقد ،من يعتقد أن حكومة هاذي وال
غيرها تجي وتنسخ مرسوم ملكي بمحرد مرسوم بحال اللي هي ما عندها
خبرة ،ما عندها تراكم هذا انطالقة سيئة للنقاش .مرة أخرى يصعب
عليا ،هذا قرار صعيب وكنعرف الوقع ديالو صعيب وكنتحملوه،
يصعب عليا نشرحو في دقيقة ،ما�شي تهربا ،ألتمس منكم اتخاذ أي
إجراء وأنا معكم ،للحوار بالدراسة باملرسوم امللكي ،باملرسوم التنظيمي
اللي شئتو ،ولكن في الهدوء اللي السيد النائب املحترم أعطى مثال
عليه ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،طبعا نمرللسؤال املوالي وهو سؤال عن
إصدارميثاق الالتمركزاإلداري للسيدات والسادة النواب املحترمين من
فريق العدالة والتنمية ،لكم الكلمة السيدة النائبة.

النائبة السيدة بثينة قروري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،صادقت الحكومة مؤخرا على ميثاق الالتمركز
اإلداري الذي انتظرناه طويال .لذلك نسائلكم السيد الوزير ،عن
اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها لنجاعة وفعالية هاذ امليثاق ديال
الالتمركزاإلداري ،وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة.
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السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيدة النائبة املحترمة على تفضلكم بهاذ السؤال اللي
هو كان من املفروض يكون هو موضوع الساعة ويكون فيه نقاش،
ألنه تحول جذري كبير في التنظيم اإلداري لبالدنا بعد ستين سنة من
اإلستقالل .اآلن اإلدارة املغربية يعني مقبلة على نقل سلط اللي كانت هي
متمسكة بها وشديدة التمركز ،نقل سلط إلى الجهات في إطارالتوجهات
ديال السياسة العامة للدولة في مجال الالتمركز ،احنا اآلن اصدرنا
هاذ امليثاق هذا وتتساءل السيدة النائبة املحترمة على التنفيذ ديالو،
امليثاق فيه باإلضافة إلى األحكام والقواعد فيه آليات ،من اآلليات
األساسية كاينة لجنة وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة ،وغادي
تجتمع قريبا لكي أول �شيء تعملو هو تبت في النموذج ديال التصاميم
املديرية أو التصاميم املرجعية اللي خص تكون عند كل قطاع حكومي
اللي كيرصد فيها شوية السلط اللي غادي ينقل ،وفق أي إيقاع وأي
ترتيبات إدارية ،وشنو هي القطاعات اللي يمكن ّ
تجمع وتخلق وحدات
مشتركة باش يكون هناك واحد االنسجام فهاذ الوتيرة هاذي .إذن كاينة
لجنة وزارية بطبيعة الحال على صعيد الجهة هناك لجنة وزارية يترأسها
السادة الوالة ،إذن فالورش األهم هو أهم من إصدار امليثاق ،هو تنزيل
املقتضيات ديالو باش نحققوهاذ املنعطف هذا في إطارتجويد الحكامة
وتعزيزالديمقراطية املحلية ببالدنا ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تفضل السيد النائب للتعقيب.
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والذي سيمكن من توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات.
السيد الوزير ،أيضا البد من الجدية والصرامة ومواجهة كل العوامل
التي يمكن أن تحد من فعالية هاذ امليثاق ،وهو ما يقت�ضي اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات من بينها :
اإلجراء األول اعتماد مخطط إجرائي لحسن التنزيل وفق آجالزمنية ،وقد أشرتم أثناء تقديم امليزانية الفرعية لوزارتكم إلى مجموعة
من اإلجراءات ستنتهي بأفق منتصف 2019؛
ثانيا نطالب السيد الوزير بتفعيل عمل اللجنة البين وزارية التييرأسها السيد رئيس الحكومة؛
ثالثا وهذا املهم ،اعتماد برنامج تأهيلي وتحفيزي يستجمع كافةاألبعاد الثقافية والعلمية واملهاراتية وعن خصوصيات املجال لفائدة
مسؤولي وموظفي الدولة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟،
تفضل.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
طول املدة اللي انتظرناها باش ينزلو هاذ امليثاق ديال الالتمركز ،أنه
غادي يسعف إشراك املؤسسة التشريعية يعني في إعطاء الرأي ديالها،
وكذلك باش بالفعل نعطيو مضمون حقيقي لالمركزية ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

النائب السيد محمود إمري:

شكرا السيد النائب املحترم عن الفريق اإلستقاللي .هل هناك من
تعقيب إضافي آخر؟ ،ال يوجد ،السيد الوزير.

السيد الرئيس،

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:

بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب والنائبات املحترمون،
السيد الوزير ،بداية البد أن ننوه بهذا اإلنجاز التاريخي الهام الذي
انتظره املغاربة أزيد من  15سنة ،والذي يكت�سي أهمية كبيرة بالنسبة
للمواطن ،بالنسبة لإلدارة ،بالنسبة للجماعات الترابية أيضا بالنسبة
للمقاولة .هاذ األمر السيد الوزير ،هو مؤشر قوي على اإلرادة القوية
والراسخة للحكومة إلرساء اإلصالحات الهيكلية التي تقتضيها مرحلة ما
بعد دستور  2011وهذا واحد منها ،ننوه اليوم السيد الوزير ،بالتفاعل
ديال الوزارة إشرافا وتتبعا لهذا الورش.
السيد الوزير ،حق لنا اليوم أن نفتخر بهذا اإلصالح املؤسساتي
والذي سيمكن من تدارك نواقص املرسومين ديال  1993و.2005
السيد الوزير ،الرهان اليوم هو حسن تنزيل هذا الورش الهيكلي الهام،

شكرا السادة النواب على هاذ التعقيب ،وبعض اإلقتراحات اللي
قدموا واللي كتقاطع بشكل كبير مع املخطط التنفيذي اللي واضعاه
الحكومة لتنزيل هاذ امليثاق .اللي نبغي نقول هوأنه باش يطمأنوالسيدات
والسادة النواب ،هاذ التوجه نحو الالتمركز ما�شي مسألة اختيارية وال
اعتباطية ،اآلن الدولة ملزمة بامل�ضي في هاذ اإلتجاه نظرا ألن اإلدارة
املركزية ،الجهازاإلداري للدولة مدعو أمام تحديات كبيرة إلعادة النظر
في املآل ديالو ،حتى ينهض باملهام اإلستراتيجية الكبرى ويخلي املهام
املحلية والتنفيذية تقوم بها الجهات ،ألن كتقنها أحسن ،وألنها كتكون
في القرب ،وألنها كتخطط للتنمية الجهوية أحسن ،واإلدارة املركزية
عندها مهام أخرى ،إذن هذا توجه عالمي اآلن يمكن احنا تأخرنا فيه،
هاذ امليثاق ديال الالتمركز ولهذا فكاينة هناك ضرورات وكاينة هناك
إلتزامات هاذي ما�شي...
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم السيد الوزير ،وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه
الجلسة .وإذا سمحتم سنمر إلى القطاع املوالي هو القطاع املتعلق
بالشؤون العامة والحكامة ،وعدد األسئلة هي  4والسؤال األول هو
سؤال حول ارتفاع األسعار للسيدات والسادة النواب املحترمين من
فريق األصالة واملعاصرة ،السيد النائب تفضل.

النائب السيد هشام مهاجري:
السيد الوزير ،أنتم وزير منتدب لدى رئاسة الحكومة املكلف
بالشؤون العامة والحكامة .باهلل عليكم أتساءل أين تتجلى الحكامة
في تدبير الحكومة وخصوصا فهاذ  15يوم األخيرة؟ هذا السؤال األول؛
السؤال الثاني ،غيرقولو ليا واش خدامين ضد بعضياتكم؟ وال خدامين
ضد روسكم؟ وال خدامين ضد الشعب املغربي؟ أنا راه مازال ما فهمت
والو .آخرإلتزام حكومي ،وتعهد حكومي في ما يخص األسعارهو املرسوم
ديال تسقيف األسعار 4 ،شهور هاذي التزمتم معانا وتعهدتم في ما
يخص املحروقات 4 ،شهور هاذي ولينا كنسمعو التجربة البلجيكية،
التجربة األملانية.
املرسوم اللي خربقتو به حياة املغاربة كاملين وتلفتونا مع التليفونات
ومع أوالدنا ،ولينا مخاصمين غير مع املرأة واش التسعود هاذي وال
العشرة ،خرجتو اجتمعتو الجمعة في العشية ،السبت في الصباح،
السبت خرج في الجريدة الرسمية ،خرج بوحدو املرسوم في الجريدة
الرسمية .واملرسوم ديال األسعار ديال املحروقات اللي غادي يفك
املغاربة من املشاكل اللي عشناها هاذ األسبوع ،أال وهو إضراب قطاع
النقل الطرقي كنتسناو بلجيكا ،ونتسناو فرنسا ،راه بلجيكا السيد
الوزير راه مفيهاش شيفور ديال الكاميو عندو في القانون  10الطوان،
وهاز  20طن على ظهرو ومغامر شاد طريق أكادير  13لفرنك منين
َْ
كيوصل كيلقى راسو يااله كل هو ولكاميو ،ومنين يجي آخرالشهر ،منين
يجي آخر العام يدير  l’assuranceبالكريدي ،منين يبغي يبدل لبنوات
يديرهم بالكريدي ،والحكومة مشكورة حتى هي دارت ليه هاذ العام la
 vignetteبالكريدي ،باش تعرف الحكومة عارفة القطاع ديال النقل
فيه مشاكل ،واليوم منين كنجيو السيد الوزير ،املرسوم اللي غادي
يقاد حياة املغاربة ما درتوهش ،شتي هاذوك قطاع النقل الطرقي راه
من بعد الجنود والناس ديال األمن راه هما اللي كيأمنو األمن الغذائي
للمغاربة ،راه ما�شي الحكومة ،مرارا كتجاوبنا كتقول راه األسعار ما�شي
مهمتي نأمن األسواق ،يااله األسواق هاذ السيمانة آش درتي فيهم السيد
الرئيس؟ ،راه األسواق ما تنعقداتش في العالم القروي ،ما كايناش ما
لقينا مطيشة ال ب 20درهم ال ب 15درهم ،كاين األسواق اللي فيهم
امللحة ،السيد الوزير ،ما غادي�شي نتسنى تعقب عليا ،غير ما حدكم
بدلتو الساعة بدلتو الساعة ،بدلو الساعة بأخرى...
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب انتهى الوقت ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
شكرا السيد الرئيس،
وكاين اللي بحرا جا لهاذ البرملان بحرا بغى يتعلم الغوات ..الغوات
راه احنا ماليه إيال كان الغوات ،ولكن الغوات كان عامر ،ما�شي الغوات
الخاوي ،واملغاربة عارفين شكون اللي كالمو قوي وشكون ..وسكت
شوية ،راه من قبايلة وانت تتغوت وانت من الصباح وانت تتغوت وما
يمكنش..

السيد رئيس الجلسة:
..السيد النائب ..السيد النائب ..ال يعقل ..السيد الوزير تصنت..
ال�سي وهبي هللا يخليك راه يمكن نتافقو ويمكن نختالفو ولكن اللي ما
نختلفوش عليه هو التبخيس ديال عمل هاذ املؤسسة ،نتعلمو نحتارمو
بعضياتنا .السيد الوزير ،استمع بكل إمعان للسؤال كيما تطرح،
نكرموه بنفس الصيغة ونتصنتو ليه ،أرجوكم هللا يخليكم ،تفضل
السيد الوزيرتفضل.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
شوف احنا ما تنكذبوش على املغاربة ،تنقولو لهم الحقيقة ،ونهار
اإلنتخابات تيعرفو شكون تيقول الحقيقة .إذن اليوم مازال ما كاينش
حساب اليوم ،الحساب حتى ل ،2021غير نقولو املعقول للمغاربة
دروكا راه مكاين انتخابات غدا ،التسقيف بين يدي أنا اللي عارفو ،أنا
اللي تنتحاسب عليه مع املغاربة ،الشركات هبطو الربح ديالهم للمستوى
ديال  2015وعندي األرقام هنا ،ونهار األربعاء راه عندي اللجنة ديال
امليزانية الفرعية أجي نوريها ليك ،ما تقوليش واعدتو املغاربة ما درتش،
أنا منين نواعد تندير ،ولكن هاذيك  6شهور ما خاصنيش نضيعها
اليوم ،خاصني نشدها بين يدي باش الشركات إيال طلعو غدا نهبط
بالتسقيف ،أنا دايرالسياسة ديالي ،ما�شي السياسة ديالك أنت.
أقول اإلضرابات ممكن ما تلقاش مطيشة اإلضراب حق ،هاذ
البالد ديمقراطية فيها حق ما فيهاش لهراوة ،ما فيهاش من حقهم
يديرو اإلضراب ،ولكن اإلضراب راه املغاربة اللي دايرين اإلضراب ،إذن
املطيشة وصالت  12درهم في فاس ،اليوم هاذ ال�شي اللي تتقولوما بقاش
نهائيا ،املعطيات اللي عطاوكم اليوم اعمارة هي املعطيات ديال البارح في
سوق الكرو في وجدة ،كل�شي مطيشة ما كاينش أكثرمن  2دراهم و 80في
املغرب كولو في املار�شي كرو ،أنا ما تنتكلمش على الديطاي ،قلت ليكم
مطيشة في فاس وصالت  12درهم ،كاين إضراب ،املغاربة فاهمين باللي
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كاين إضراب ،إيال ما فهموهاش بعض البرملانيين شغاالتهم ،أما منين
يكون اإلضراب راه فرنسا منين تيكون اإلضراب املازوط ما قتلقاهش في
 ،les stationsشنو ّ
غديرتقول للمغاربة ما ّديرش إضراب؟.

التبخيس والتيئيس والتشكيك والتحريض في بعض األحيان ،نسائلكم
السيد الوزير ،ما هي اإلجراء والتدابير املتخذة مستقبال لحماية هذه
الطبقة املتوسطة وتنميتها وتوسيعها لطمأنتها؟ ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير ،تفضل انتهى الوقت هللا يخليكم تفضل.

شكرا السيد النائب ،تفضل في الوزير.

النائب السيد أحمد صدقي:
قد تتفق معي السيد الوزير املحترم ،على أن الواقع والتداعيات
ديال مختلف اإلشكاالت بما فيها املرتبطة باالضطرابات الجوية،
هاذ اإلشكاالت هاذي تنتهي حدتها القصوى ،أقول حدتها القصوى
إلى املناطق البعيدة والنائية مما يلزم معه اتخاذ إجراءات خاصة
واستثنائية لفائدة هذه املناطق ملجابهة تلك الظروف الصعبة .ومن
ذلك ،ما يتيحه القانون  104.12حرية األسعارواملنافسة في مواده  3و4
خصوصا ما ال يرتبط بوضعية مجلس املنافسة املعروفة ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ما
كاينش ،السيد الوزير ..تفضل.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
خاصنا غير نعرفو نقارنو العمل ديال هاذ الحكومة مع الحكومة..
ّ
ما قلناش حلينا املشاكل ديال املغرب كلو ،بغينا املغاربة يحكمو علينا
ّ
واش ّ
خدامين أحسن من االخرين وال ال؟ فقط .إذن تنقولوهاذ الحكومة
اإلجراءات اللي كتدير اإلجتماعية ،اإلجراءات للشريحة املتوسطة،
اإلجراءات اللي قايمة ما ّ
عمرها املغرب عرفها ،وأنا كنتحدى وغادي
للجنة نهار األربعاء ،واللي قال العكس يجي عندي ّ
قدام يوم األربعاء في
اللجنة ،باش نجيبو األرقام ألن هاذ ال�شي باألرقام ،وكاين مؤسسات
مستقلة عن الحكومة اللي تتقول هاذ ال�شي ،ما �شي احنايا ،ممكن
تقولو اإلحصائيات ديال الحكومة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ..انتهى الوقت .ونمر إلى السؤال املوالي املتعلق
بدعم وتوسيع الطبقة املتوسطة ببالدنا للسيدات والسادة النواب
املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا هامل:
السيد الوزير ،أسائلكم ما هي مجهودات الحكومة من أجل أوال
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؛ ثانيا تحسين مستوى عيش الطبقة
املتوسطة؟ السيد الوزير ،صحيح وفي ظل الترويج املمنهج لخطاب
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السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
شكرا ،حسب اإلحصائيات الطبقة املتوسطة تقريبا  ،52%وغادي
نجبد غيرالتوظيف ،التوظيف في أيامات حكومة جطو  41ألف خمسة
السنوات ،أيامات عباس الفا�سي  71ألف و 442أربع سنوات ،بنكيران
ّ
دخلنا هاذ  40ألف ديال  2019باش تكون
 116ألف و ،977اليوم إيال
عندنا  3ديال السنوات  138ألف و...،833

السيد رئيس الجلسة:
ال ال أرجوكم ..ال ال ما غيمكنش لينا نستمرو ..هللا يخليكم ،هللا
يخليكم اإلخوان واألخوات النواب األفاضل السيد الوزير كيتصنت
وبإمعان لألسئلة واملساءالت ديالكم ،هللا يخليكم ،هللا يخليكم نكرموه
بنفس الصيغة حتى احنا ونتصنتو ليه ،تفضل السيد الوزير.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
..هذا حق ،تنقول اللي تيجهل باللي األكاديمية مؤسسة عمومية
راه املؤسسات العمومية هاذ ال�شي باش خدامين راه األكاديمية صوتو
عليها راه مؤسسة عمومية أعباد هللا ،راه املؤسسات العمومية هاذيك
بالكونطرا ،بحال الجماعات القروية أي « »OCPوال غيرو هاذ ال�شي
باقيين كنجهلوه ،إيوا مصيبة إيال كنجهلو هاذ ال�شي اللي كيجهل هاذ
ال�شي.
الفئة املتوسطة ،الضريبة على الشركات الصغرى واملتوسطة
كانقصوفيها ،شكون اللي عندوالشركات املتوسطة والصغيرة؟ الشريحة
املتوسطة ،التغطية الصحية دروك اللي غنديرو وأنتما مدعووين
إن شاء هللا نهار  12و 13ألن كاين املناظرة ديال التغطية اإلجتماعية
للتوسعة شكون اللي غادي يستافد؟ هاذ الناس .التغطية اإلجتماعية
اآلن هاذ ال�شي ديال التعليم ،الشريحة املتوسطة االستنزاف ديالها
الصحة وبالتعليم ،اآلن إيال هاذ املجهود ديالنا إن شاء هللا تكلل بالنجاح
باش يمشيو الناس للمستشفى يكون في املستوى ،واملدرسة العمومية
تكون في املستوى راه كنخففو العبء على كل املغاربة بما فيهم الشريحة
املتوسطة ،إذن ما كاين الشريحة املتوسطة معزولة كلها ،صندوق
املقاصة تيدعم الفقراء ولكن البوطة كيشريها كل واحد ،كنشريوها
احنا كلنا وهاذ الدعم ديال األرامل وغيرو راه الشريحة املتوسطة اللي
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كانت تتحمل الحموالت اإلجتماعية كتدعم .إذن باش ما خففنا عليه
باش ما تكون القدرة الشرائية ديالو اكثر .هاذ املجهود فين م�شى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

النائبة السيدة ميمونة أفتاتي:
السيد الوزير ،أتمانغ أختار إحداث شيخصة تيلما وملاس نرا
إمغريبين كل أدكشمن أمادوغان أداسنصلح األمور نسن كيتوغريس
ن تمازيرت نسن ،باألمازيغية اختزلت الضرورة ديال حماية الطبقة
املتوسطة ،ودعمها ،وتوسيعها ،واعتبارها مركز الثقل بالنسبة للتوازن
االجتماعي .هاذ التوازن االجتماعي هو أساس االستقرار االجتماعي
واالستقراراالقتصادي واالستقرارالسيا�سي .صحيح قدمتو اآلن السيد
الوزير ،الرقم ديال  ،52%أو كاينة أرقام مبتوتة هنا وهناك ديال 50%
اللي كتشكلها هاذ الطبقة املتوسطة ،ولكن واقع الحال اآلن كيجعل
واحد الطبقة الدنيا منها كتسبق في الطبقة الهشة ،تحتسب عمليا
في الطبقة الهشة وبالتالي وجب التعجيل بالتصنيف ديال املغاربة،
بالفئات ديالهم ،واالستهداف املجالي واالجتماعي .وبالتالي هاذ التأخر
ديالنا في التصنيف ،شحال ما تأخرنا في التصنيف ،غادي نتأخرو في
االستهداف املجالي والقطاعي ،ونهضرو الزمن ديال اإلصالح.
لذلك ،خصنا نتوجهو للتخفيف من التحمالت ديال هاذ الفئة،
وندعمو املدرسة العمومية ،والصحة العمومية ،والسكن ،والنقل
العمومي .ثم أيضا املقاولة املتوسطة والصغيرة ال بد من تشجيعها،
وباملناسبة الوقت اللي تكلمت على السكن ،ناقشنا في قانون املالية
واحد اإلجراء اللي شوش شيئا ما على الطبقة املتوسطة ،خاصة فيما
يخص اإلجراء املتعلق بما يسلمه الشخص لنفسه .وهذا يعني األمراللي
خصنا نعيدو فيه النظرباش فعال ما نشوشوش على اإلصالحات...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ،شكرا السيدة النائبة املحترمة ،هل هناك من تعقيب
إضافي في املوضوع؟ ما كاينش السيد الوزير فيما تبقى من الوقت؟،
واش بقى ليك �شي وقت؟ ،ما بقى ليكش .إذن نمر ..مازال كنتأكد من
 la régieما كنظنش بقات  3ديال الثواني ..ما بقاليكش بزاف السيد
الوزير .نمرو للسؤال املوالي ،سؤال حول تفعيل الحكومة لتوصيات
تقرير املهمة االستطالعية حول أسعار املحروقات للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،لكم الكلمة السيد النائب.

النائب السيد رمضان بوعشرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،أعدت اللجنة البرملانية للمهمة االستطالعية املوقتة
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تقريرا حول كيفية تحديد أسعار بيع املحروقات العمومية .نسائلكم
السيد الوزير ،عن ما قمتم به لتفعيل هاذ التوصيات ،حفاظا على
القدرة الشرائية للمواطنين؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرالسيد النائب ،السيد الوزيراملحترم.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
التوصية املهمة هي التسقيف ،هي دير السقف لألسعار ديال
املحروقات ،هذه السلطة في يد الوزير من غذا .أنا غادي نعطيكم
معطيات إن شاء هللا في اللجنة ،ما غاديش نعطي أسماء الشركات،
ّ
ّ
باش تشوفو بلي الشركات ملي سمعو غادي يكون هاذ ال�شي هما هبطو
الهامش ديالهم اللي غالت هي شركة صغيرة زايدة ب 17سنتيم على داك
السقف اللي كانوا غيديروه .غنجي دروك أنا نقول للمغاربة نقصت لكم
 5سنتيم وال  10سنتيم ،راني سقفت ،ما نضحكوش على املغاربة.
اآلن هاذ السلطة ديالي ديال  6شهور اللي عندي فيدي ،ما غاديش
نستعملها دروك ،خاصني تبقى باش إيال الشركة تحركات حتى أنا
نتحرك ،بغيتونا نستهلكوها نستهلكوها .إذن بال ما نتزايدو �شي على �شي
ديال التسقيف كيفما كيجي ،خص اإلنسان بعدا يعرف املعطيات عاد
يتكلم� ،شي واحد كيغوت راه قلتو  4أشهر هادي ،احنا عام وباقية في
يدينا في يد الحكومة ،الحكومة ما�شي غيرقالت غتدير ،غتديرإيال كانت
الضرورة ،اآلن ما�شي ضرورة.
ولكن كونوا على يقين في أي وقت ممكن وسألوني نعطيكم املعطيات
كلها نهار األربعاء إن شاء هللا داخل اللجنة ألن هاذ ال�شي األسعار ديال
الشركات ما يمكنش نعطيوها أمام املأل .إذن احنا على استعداد
والسلطة بين يدينا ،كنتسناو إيال رفعو ،إيال رجعو نرجعو ،بقاو هنا احنا
بقينا هنا ،ولكن األسعار راه انخفضت من  85اليوم  ،72,56ألن كنا
كنتظرو  4نونبرديال العقوبات ديال أمريكا على إيران الحمد هلل دازهاذ
ال�شي سلمي واألسعارغادية وتتهبط ونتمنى إن شاء هللا تهبط أقل من 70
وربما غتهبط أقل من  70في األيام املقبلة إن شاء هللا.

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

النائب السيد محمد خيي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،في الحقيقة بغض النظرعلى ..في الحقيقة ما بغيتش
نزيد �شي جرعة إضافية من التوتر ألنه ال املزاج العام وال األجواء اللي
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دازت فيها هاذ الجلسة يسمح بذلك .فبكل هدوء ،وبكل صدق غادي
نطرح على السيد الوزير مجموعة من األسئلة ألنه راه الرأي العام يتابع
هاذ ال�شي بواحد الحساسية كبيرة جدا ،راه الناس ما غاديش يتفهم
كيفاش شهرين ،ثالثة شهور ،أربعة شهور ،خمسة شهور وأنت تتحدث
على أن مرسوم ديال تسقيف األسعار جاهز وأنه بيد رئيس الحكومة،
واليوم كتقول لسنا في حاجة إلى مرسوم تسقيف األسعارألنه الشركات
راه هبطو األثمنة تحت كاع هذاك ال�شي اللي كنتي غادي تقترح عليهم
ْ
ْ
في املرسوم .واش ِحيث أسعار البترول دوليا طاحت؟ واش ِحيث كاين
إضراب ديال مهنيي النقل؟ هذا سؤال كبير ،أنا كنقول هاذ املرسوم
خاصو يخرج ،ألنه ال يتعلق األمر بواحد املعطى ظرفي مؤقت اليوم أو
ال غذا ،احنا خاصنا نعرفو البنية األسعار ديال املحروقات ،نتحدث
عن تحديد الهامش ديال الربح ،نتحدث عن بنية أسعار جديدة فيها
أمور معقولة ألن باقي كنخدمو بالبنية ديال قبل  ،2015هاذي األمور
ما كنفهموش كيفاش اليوم بجرة قلم غادي نجيو عاود ثاني نطويو هاذ
الصفحة.
اسمح لي كاين تناقض إما بين التصريحات إما احنا مكنفهموش،
البارح كتجاوبني السيد الوزير ،كتقولي لم يعد الحديث ممكنا عن عودة
الغازوال املنهي ،اليوم الزميل ديالكم في الحكومة يتحدث عن إحداث
لجنة اللي عاودت الغازوال املنهي ،هاذ ال�شي واش عندو عالقة باملقاصة
غادي نرجعوللمقاصة كيفاش غادي تعملوهاذ ال�شي؟ .اسمح لي السيد
الوزير ،مرة أخرى التوصيات ديال املهمة اإلستطالعية ما فيهاش غير
تسقيف األسعار ،فيها إجراءات أخرى مهمة جدا مرتبطة باملنافسة
ديال القطاع ،مرتبطة باإلستثمار ،مرتبطة بالتمويل ،مرتبطة بواحد
البنية ديال املراقبة وتتبع األسعار ،مرتبطة بواحد اإلجراء ضريبي ،قلنا
هذيك الضريبة الداخلية على اإلستهالك ما فيها باس تبقى تطلع وتهبط
صعودا ونزوال مع األسعار الدولية ،تهبط الضريبة منين يكونو األسعار
دوليا مرتفعين ،وتنخفض منين تكون األسعاريعني منخفضة باش يعني
الدولة تسترجع هاذ املداخيل وتعوضها فواحد اللحظة معينة ما فيها
باس هاذيك « »la TICتهود باش نحافظو على القدرة الشرائية ديال
املواطنين ،كاين تدابير عدة لألسف ما كاينش الوقت باش نشرحوها
ولكن ننتظرتفعيلها...

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

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
ال غير أنا ما تنذكرش باللي قلتو خاص تهبط « ،»la TICبالتي غير
بالتي أنا قلت ليك ما تنذكرش ،وإيال قلتو خاص تهبط « »la TICخاص
قولي منين نجيب الفلوس؟ ما يمكنش امليزانية عندكم اليوم هبطوها،
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ياك امليزانية في البرملان بالتي ،امليزانية عندكم في البرملان ،ناقشوها ياك
حتى أنتما عندكم السلطة؟ غير الحكومة ،ال ديروها باريها في امليزانية
صافي راه بيديكم ،الش تقولوها ليا بوحديتي أنايا؟

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزيرهذا ما�شي نقاش ثنائي ،راه كتوجه للقاعة تفضل.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
ال ال البنية �شيء وتسقيف األسعار �شيء اللي قلنا لكم ،كنا قلنا
ال ،قلنا تسقيف األسعار هي اللي ندخلو في حوار إيال شفتو داك ال�شي
تشقيف األسعار وندخلو في حوار على البنية ،ألن البنية ..بالتي خلينا
نتكلم ،ألن البنية فيها التخزين ،أنا عارف التخزين شكون اللي عارف
كلفة التخزين دروكا؟ يااله خاصني ندخل في حوار...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نمر للسؤال املوالي وهو سؤال متعلق بأزمة
ارتفاع أسعار املحروقات للسيدات والسادة النواب املحترمين من
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عالل العمراوي:
شكرا السيد الرئيس،
الشك أنكم السيد الوزير ،عارفين الثمن ديال أسعار املحروقات
اليوم ،اليوم راه تعداو  10,5درهم للغازوال ،تعداو  11,5درهم
ليصانص ،واش هاذ ال�شي عمرو وقع؟ .قلنا شنو اإلجراءات اللي درتيو
اآلن باش تقضيو على هاذ غالء األسعار؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السيد الوزيرلكم الكلمة.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
تنظن كل �شي الفرق كانت مع التحرير ،كاين اللي داير خاص بهاذ
اإلجراءات هاكداك ،التحرير كل �شي كان متافق معاه ،ايوا ما تقول
لي وال .التحرير هو السعر الدولي هو هذا ،هذا اللي كيشري كيبيع لك
املشكل خاصني نح�ضي الهامش ،ياكما تيدي الربح بزاف ظهر املغاربة؟
هاذ ال�شي اللي تحظي ،أجي نعطيك األسعار وثمن الربح ،والربح اللي
تيديو .إذن ما كاينش املزايدة فهاذ ال�شي .أنا عارف باللي ،راه تنم�شي
ل�شي  stationراه فات  11ليصانص ،وراه فات  10املازوط ،أنا عارفها
أنا معارفهاش أنا حاضيها يوميا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تفضل السيد النائب للتعقيب.

النائب السيد عالل العمراوي:
اإلشكالية هو أن أسعار املحروقات ما كتعرفش انخفاض ،راها
كترتفع بطريقة مستمرة ومهولة تعدت مع األسف السقف ديال عشرة
ديال الدراهم ،واالنعكاسات ديالها السلبية على بقية املواد االستهالكية،
كل املواد االستهالكية األساسية والقدرة الشرائية للمواطن ومستوى
املعيشة ديالو .في الوقت اللي كان من املفروض على الحكومة أنها
تعيد النظر في سياسة املحروقات على ضوء التوصيات ديال التقرير
التركيبي ديال املهمة االستطالعية ،واللي تعهدتو كحكومة هنايا على
األخذ بمضمونها وأهمها ما�شي غير التسقيف ،تخفيض األسعار ديال
املحروقات تعهدتيو به ،وهذا كان منذ خمس شهور.
السيد الوزير ،ما دام غيبقى املواطنين كيتكواو بهاذ النار ديال
الغالء ديال األسعار ،األفراد متضررة ،جميع القطاعات متضررة،
واش الحكومة لهاذ الدرجة عاجزة؟ هل هناك تواطؤ مع اللوبيات اللي
كتستغل واستغلت القرار ديال التحرير اللي درتيوه كحكومة في غياب
اإلجراءات املواكبة باش نذكر واحد الشروط ديال املنافسة الشريفة،
درتيوه حررتيوه بدون مواكبة هذا هو اإلشكال ،وهذا هو اللي ما
كنتافقوش معاكم فيه وما عمرنا نتافقو معاكم فيك.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ السيد مضيان هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل
السيد الوزير.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
أنا اطلعت قبل ما نجي على البرامج ديال األحزاب ،باش نشوف اش
كانوا كيقولو البارح ،أو واش تيقولو اليوم .كنتحدى �شي واحد يجيب لي
دوك اإلجراءات املواكبة اللي كانت فداك اإلنتخابات في  ،2016باش
ما نكونوش نغيرو الكالم ديالنا من  2015لدروك .قولي إجراء مواكب
وأنتما عندكم قانون املالية اقترحوه نشوفو واش قابل ..راه هاذ الكالم
ما فيهش مزايدة على املغاربة ،عارفين املغرب ما تنديروش البترول،
كنستوردوه غالي عامليا راه وصل  85دوالر ،منين يوصل  85دوالر غادي
يبيعو ليه فابور؟ ،اللوبيات هذاك اشغالنا نتاع الحكومة ،قلت لكم
الهامش ديال الربح عندي ،ما بقات تقولو ليا لوبيات راه الهامش ديال
الربح عندي...
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.
ونمر إلى القطاع املوالي املتعلق بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة ،ونرحب بالسيد الوزير .عدد األسئلة
ثالثة ،ونمرمباشرة إلى السؤال األول حول رؤية الوزارة في تعبئة العقار
املوجه لإلستثمارللسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع
الدستوري ،فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا لطرح السؤال.

النائب السيد عبد هللا املسعودي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن الرؤية الحكومية في تعبئة العقار
املوجه لالستثمار ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.

السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
السيد الرئيس،
السيد النائب املحترم،
بالتأكيد هاذ النقطة ديال العقار مسألة أساسية ،ألن كل�شي كيبان
لو بأن عامل حاسم في العملية ديال االستثمار وديال التنمية .اآلن احنا
بصدد -تحت إشراف رئيس الحكومة -وضع إستراتيجية لالستعانة
باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لوضع واحد التصور متقاسم
فيما يخص جميع الجوانب ،واحنا محتاجين إلى تصور متقاسم ألن
كاين واحد العدد ديال االجتهادات قطاعية ،الوزارة عندها االجتهاد
ديالها ولكن خصنا تصور متقاسم ،واحنا كنشتغلو في هذا اإلتجاه.

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

النائب السيد عبد هللا املسعودي:
شكرا السيد الوزير على جوابكم .الشك أن العقار يلعب دورا
حيويا في منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا ،على اعتبار
أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ،ورافعة أساسية
للتنمية املستدامة بمختلف أبعادها .فهو الوعاء الرئي�سي لتشجيع
االستثماراملنتج واملدرللدخل واملوفرلفرص الشغل.
السيد الوزير ،ال يمكن تصور نجاح أي سياسة عمومية دون ضبط
مجال العقار وتنظيم استعماالته .وفي هذا اإلطار ،البد للحكومة أن
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تتخذ مجموعة من اإلجراءات والتدابيرفيما يخص تهيئة وتدبيراملجال،
بغية ضبط النمو والتوسع الحضري ومحاربة الهشاشة والفقر عن
طريق محاربة السكن الغير الالئق بشتى أنواعه؛ كالسكن الصفيحي
والسكن الصلب ،وذلك بواسطة برامج متعددة تتجلى في «برنامج مدن
بدون صفيح» و»برنامج السكن االجتماعي»« ،برنامج السكن املنخفض
التكلفة» الذي يقدر ب 140.000درهم ،ما�شي  250.000درهم السيد
الوزير ،و»برنامج السكن املهدد باالنهيار».
السيد الوزير ،إن العقار يلعب دورا مهما في تنمية االستثمار في كل
القطاعات الحيوية في البالد ،كالقطاع الصناعي والسياحي والفالحي.
وفي الختام ،نتمنى من الحكومة أن تكون لها رؤية واضحة املعالم
واألهداف لتوفيرالعقاروتعبئته في مجال االستثمار...

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

السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
بعض العناوين ديال املحاور اللي خصنا نشتغلو عليها ،أوال املسألة
ديال إعادة االعتبار ،املسألة ديال التخطيط الحضري؛ ثانيا تفعيل
واحد العدد ديال املناطق املفتوحة للتعمير ،ولألسف نظرا للمساطر
والتعقيدات ديال الوضعية القانونية ما استطعناش؛ ثم كاين كذلك
واحد القضية ديال عقلنة وترشيد املسألة ديال استعمال العقار
العمومي ،كنجحو فهاذ املجال ولكن بالتأكيد كاين هامش...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير ،لألسف انتهى الوقت ،ونمر للسؤال املوالي هو
سؤال متعلق بمشكل السكن الصفيحي باملغرب ،للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،لكم الكلمة السيد النائب
املحترم.

النائب السيد نور الدين قشبيل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،رغم املجهودات التي يقوم بها قطاع اإلسكان باملغرب
من تأهيل بعض املدن ،ال زالت هناك مشاكل عدة تتصدرها معضلة
أحياء الصفيح املنتشرة في معظمها .لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن
مدى تقدم «برنامج مدن بدون صفيح» ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.
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السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
األرقام معروفة ،اإلحصاء األصلي  270.000تقريبا أسرة ،عالجنا
اليوم تقريبا واحد  280.000بينما واحد  ،60.000أما املساكن
إلعادة اإلسكان موجودة خص الترحيل ،أما معنية بواحد العدد ديال
العمليات في طور اإلنجاز ،إذن كاين عمل ،وكاين إنجازات واحد العدد
من األسر استطاعت بالفعل ّ
تحسن ظروف العيش ديالها ،إال أن من
الضروري نقولوبأن ما استطعناش نوقفوهاذ القضية ديال املدن ديال
الصفيح ،كان بطبيعة الحال املراقبة ،كان ضرورة حلول بديلة ،ولكن
بغيت نأكد على واحد النقطة هي التحكم في الالئحة ديال املستفيدين،
هناك بالتأكيد خاص شفافية أكثر ،ضبط املعايير وهذا عمل حقيقة
خصنا نتعاملو ونتعاونو عليه جميعا ما�شي فقط مسألة ديال اإلدارة،
حيث ألن هاذ القضية ديال الصفيح هو ملتقى ديال واحد العدد ديال
اإلشكاليات اقتصادية ،إجتماعية ،ثقافية ،أخالقية انتخاباوية ،هاذ
ال�شي كلو خصنا ،بطبيعة الحال ،نتعاونو عليه ايال بغينا نتقدمو فهاذ
املجال.

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

النائب السيد موح الرجدالي:
شكرا السيد الوزير،
أوال تنثمنو املجهودات اللي بذلتوها فهاذ املجال هذا ،لكن ال يزال
الحاجة ماسة إلى حل جدي وجذري لهاذ املعضلة على مستوى املغرب.
نقطة سوداء ،السيد الوزير ،اللي نهضر عليها هي تمارة ،الحقيقة إلى
اليوم ولن أكون مخطئا ايال قلت لكم أنه إلى اليوم ،ما كاينش �شي
مخطط وما كاين �شي توجه لتمارة .املسألة األساسية الناس اليوم
تيتساءلو قاطني دور الصفيح ولعلكم تتعرفو املعاناة اللي عاشوها
وتيعيشوها اليوم ،اللي تيعيشوها اليوم ،ما يمكنش يعني املعاناة اللي..
وكثرة املطالبات اللي كاينة فهاذ املجال ،تيتساءلو اليوم وتنتساءلو
معاهم ،واش كاين برنامج زمني واملكان اللي غيرحلو ليه ووقتاش غيرحلو
ليه؟ ،ألنهم ضاعو بين األقوال املختلفة ،منهم من قال أنه غيمشيو
لعين عودة ،منهم من قائل «تامسنا» ،ومن قائل الصباح ،ومن قائل
ومن قائل وما تنتهيش األقوال.
لذلك اليوم نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،نلتمسو منكم أن
تنورونا وتنورو هاذ الساكنة فوقاش ،أو وقتاش ،أو فين هاذ الناس إيال
كان �شي برنامج موجود؟ واحنا طبعا كمنتخبين مستعدين لالنخراط
معاكم والتعاون معاكم ومع السلطات في حل هاذ املعضلة وهاذ
اإلشكالية الكبيرة اللي تتعيش فيها تمارة ،شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ ال يبدو .السيد الوزير ،ايال كان عندكم �شي تعقيب فيما تبقى
من الوقت.

السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
اللي بغيت نقول ،حقيقة ،كاين بعض البؤر الصلبة رغم التقدم،
رغم كون واحد العدد ديال املدن تم إعالنها مدن بدون صفيح ،كاين
بعض البؤر منهم الصخيرات-تمارة ،منهم الدار البيضاء ،رغم التقدم
كاين إشكالية حقيقية .اللي بغيت نخبر املجلس املوقر ،بأننا دابا
تنشتغلو مع وزارة الداخلية جهة بجهة لنتوجه ونستهدف أساسا هاذ
البؤر الصلبة ،كاين اجتماع جهة بجهة ،كاين اجتماع على الرباط
بحضور جميع العمال والسيد الوالي...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،انتهى الوقت لألسف السيد
الوزير .ونمر إلى السؤال املوالي ،وهو سؤال حول برامج إعادة اإلسكان
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة،
فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

النائبة السيدة أمال عربوش:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،حول برامج إعادة اإلسكان مدى مالءمتها لوضعية
الفئات املستهدفة نسائلكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير.

السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
منين تنتكلمو على إعادة اإلسكان ،تنفكرو إذن في معالجة القضية
ديال الصفيح واملباني اآليلة للسقوط بهداك املنتوج ديال 140.000
درهم ،هاذي هي إعادة اإلسكان .فيما يخص هاذ البرنامج ،بالتأكيد ما
عرف�شي نفس النجاح اللي عرفو مثال  250.000درهم ،ولكن تنشوفو
عندما تتوفرإلى جانب هاذ املنتوج التجهيزات األساسية والشروط ديال
النقل ،الناس تيمشيو لو ،الناس تيمشيو لو ،واآلن تزاد واحد 30.000
ّ
تقريبا وحدة .اللي مهم كذلك هو أن ملي تنديرو استطالع تنشوفو بأن
الناس اللي ساكنين ،خلي الناس اللي كيدوزو إلى جانب هاذ العمارات
يمكن يكونوا فرحانين بهذاك املشهد أم ال ،ولكن الناس اللي ساكنين
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ّ
تيسجلو كاين استحسان وكيالحظو بلي كاين تحسين الظروف ديالهم،
مع العلم أن هاذ القضية ديال الجودة مسألة أساسية ما�شي حتى
نتكلمو على السكن االجتماعي وال سكن بتكلفة منخفضة ،نعتبرو
بأننا معفيين بضوابط ديال الجودة ،وتنشتغلو كثير مع املنعشين ،مع
املهنيين باش نتقدمو فهاذ املجال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

النائبة السيدة أمال عربوش:
السيد الوزير ،صرحتو بلسانكم فواحد املؤتمر دولي حول مكافحة
الفساد على املستوى املحلي ،أن املبالغ الضخمة اللي كتوفرها الدولة
لهاذ املجال ديال اإلسكان ،ما كتمشيش للمعنيين بها وما كتحقق
لهمش التحسين ديال الظروف املعيشية ديالهم .البرنامج ديال مدن
بدون صفيح بوحدو التكلفة ديال ديال  30ملياردرهم اللي كتساهم فيها
الدولة بالنصف ،لألسف ما حققاتش املتوخى منها ،جا التقرير ديال
املجلس األعلى للحسابات اللي يرصد إختالالت بالجملة وتفاعلكم معه
قلتو أنكم غادي تجيبو واحد املنظور وال واحد العرض سكني جديد،
واش احنا كلما م�شى وزيرويجي وزيرجديد يقول لنا فعال كاين اختالالت
ونشوفو تصور جديد والهدر ديال زمن اإلصالح عندو كلفة السيد
الوزير.
هذا قطاع اللي كيمس السلم اإلجتماعي بالخصوص ،واللي وقع في
الدارالبيضاء مؤخرا هومجرد إشارة ،تقدمت ببسؤال كتابي في املوضوع
متعلق بمشكل ديال الساكنة ديال حي الحرية بمدينة بركان في بداية
يناير  ،2018حاليا راه احنا مشرفين على نهاية السنة وما زال ما كاينش
جواب ،ما زال الحل معلق .الناس اخذت أرا�ضي وبقع باش تستافد من
إعادة اإلسكان ،قدمت أقساط وحاليا راها في وضعية إعسار مهددة
باملتابعة القضائية ،كاين اإلكراه البدني ،مهددة باإلكراه البدني كذلك،
الناس ما راهاش تبات في الديور ديالها خوفا من أنه يلقى عليها القبض.
املشكل ما�شي غير في بركان هذا معمم على الصعيد الوطني ،الناس
ّ
اللي كانوا تحصاو سابقا في إطار الدور ديال الصفيح حاليا راها والت
أسرة مركبة ما بقاتش داك العدد اللي كان سابقا ،األخطر من أن كاين
اختالالت هو التجاوب ديال الحكومة املتباطئ واملتباطئ جدا ،واللي
كيشكل لنا خلل بالنسبة للوضع االجتماعي ،كفانا ،ألن املواطن املغربي
ما بقاش قادر يتحمل ،ما بقاش قادر أنه يتعطى لو وعود وانتظرو ،وفي
األخيركنلقاو نفس النتيجة ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،وشكرا على احترام الوقت .هل هناك
من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع ،ما كاينش.
السيد الوزير ،عندكم ما تضيفوا في الوقت اللي تبقى لكم؟
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السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزيرإعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
فقط ألقول بأن بالفعل كاين مجهودات كبيرة ديال الدولة ،ذكرتي
بعض األرقام هاذ القضية ديال إعادة اإلسكان باإلضافة إلى اإلعفاءات
الجبائية ،كاين واحد الدعم مباشر ديال  40.000درهم لكل أسرة،
إذن كان مجهود مالي ،ولكن أنا مقتنع بأن النجاعة ،النجاعة ديال
هذا البرنامج يمكن لها نضاعفوها ،املسألة ديال حكامة ،املسألة ديال
التحكم في املساطر ،املسألة ديال التسويق بالنسبة ل 140.000درهم،
ولكن هاذي خصها تفهم بأن املسألة ما�شي فقط ما بين...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى القطاع املوالي وهو قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع
املدني ،ونرحب بالسيد الوزير .وسؤالنا حول تفعيل املؤسسات
الدستورية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة
والتنمية ،فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة مشكورة لطرح السؤال.

النائبة السيدة ءامنة ماء العينين:
السيد الوزير ،نسائلكم على الوضعية الحالية اللي فيها مجموعة
من املؤسسات الدستورية بعد استصدار القوانين ديالها ،انتهت
املدد القانونية ديالها ،الفصل  179الذي يق�ضي بسريان مفعول وال
االشتغال ديال هاذي حتى دار واحدة أخرى ما كيغطي ألن دوزنا والية
حكومية ،واللي واقع اليوم في مجلس املنافسة يطرح أكثر من سؤال ،ما
ردكم على هاذ ال�شي؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،تفضل الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:
أوال املؤسسات الدستورية يبلغ العدد ديالها  12مؤسسة
دستورية ،باإلضافة إلى  2عندهم طابع قضائي ،املحكمة الدستورية
واملجلس األعلى للسلطة القضائية هاذو  2صدرات القوانين ديالهم
وراهم كيشتغلو وخدامين .فهاذوك  12كاين عندنا  3الحمد هلل 2 ،في
األحكام االنتقالية اللي تصادق عليها في البرملان تقال بأنهم يستمرو في
العمل ديالهم؛ املجلس االقتصادي واالجتماعي والهيئة العليا لالتصال
السمعي البصري .املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فاش
صدر القانون راه دابا كيشتغلو وراكي عضو فيه ،وراه كيقوم بالعمل
ديالو ،إذن عندنا  5ديال املؤسسات خدامين كيشتغلو هذا  2 ،1عندنا
مؤسسات اللي صدرات القوانين ،السيد رئيس الحكومة تيشتغل على
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أساس يوقع اإلخراج ديالهم ،وعدد منهم راه القوانين ديالهم عاد صادق
عليها املجلس االستشاري ديال الشباب والعمل الجمعوي ،الهيئة ديال
املناصفة واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولألسف فاش تناقشو
فهاذ السنة التشريعية ما ّدارش هذاك املقت�ضى االنتقالي باش نضمنو
االستمرارية ،إذن هاذي؛
املسألة األخرى ،هو باقي عندنا  2ديال املؤسسات وحدة ما زالت هنا
في مجلس النواب ديال املجلس الوطني للغات والثقافة باملغرب ،وحدة
ما زالت على مستوى الحكومة اللي هي مجلس الجالية .إذن املنظومة
الدستورية في بالدنا ديال املؤسسات سواء ديمقراطية تشاركية أو ذات
طبيعة قضائية ما دخلش فيها املجلس األعلى للحسابات ،عدد منها
حوالي  5راه كيشتغلو وهلل الحمد ،الباقي الحكومة كانت مسؤولة تخرج
القوانين ،الغالبية القوانين ديالها انتهت باستثناء هاذوك  2اللي بقاو
وواحد راه في مجلس النواب ،واللي باقي املجلس الوطني للغات والثقافة
باملغرب واملجلس ديال الجالية هاذو هما اللي باقيين على املستوى
التشريعي.

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

النائب السيد محمد الطويل:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
في الحقيقة أنا كيفما قال ال�سي خيي غنستمع لكم بهدوء
وغنجاوبكم بهدوء ،متأكد بأنكم على علم بأن السياق ديال الحديث
على هاذ املؤسسات جا في واحد السياق مخصوص ،كان مرتبط ب20
فبراير املطالب ديال الشعب ملحاربة الفساد واالستبداد والتغول ديال
بعض الجهات والرغبة ديالها في التحكم .وهاذ املطالب هاذي تفاعل
معها جاللة امللك ،في الخطاب ديال  9مارس بإيجاد تواطؤ إرادتين
واجتماعهم عكسها الدستور ديال  2011اللي  18%من حجم الفصول
ديالو تكلمت على هاذ املؤسسات هاذي ،ما يفوق على  32فصل
دستوري فيما أعتقد ،وانتما في الحكومة اللي مضات السيد الوزير،
كان في املخطط التشريعي من بين أهم األولويات من بعد تنزيل القانون
التنظيمي التفعيل ديال هاذ املؤسسات عبرتنزيل النصوص القانونية.
واقع الحال مع هاذ األهمية املعتبرة على أكثرمن مستوى ،هوأن هذه
املؤسسات ما بين غائب ومعطل ،تنتكلمو على املجلس ديال املنافسة،
اللي الرئيس ديالو تيقر وتيعترف عبر وسائل اإلعالم بأن املجلس أصبح
فارغا ،الهيئة ديال محاربة الفساد والنزاهة والوقاية من الرشوة اللي
الرئيس ديالها اآلن يعني يمثل املغرب في سفارة بريطانيا ،كنتكلمو على
الهيئة ديال «الهاكا» اللي اآلن تتشتغل باألحكام اإلنتقالية ،تنتكلمو على
املجالس اللي استحدثت واملراسيم التطبيقية والتفعيل ديالها ،تنتكلم
على املجلس اإلقتصادي واملجلس ديال الشباب والعمل الجمعوي،
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تنتكلم على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الذي لم يتبقى منه سوى
الرئيس واألمين العام ،املجلس بدون أعضاء...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت لألسف .تفضل في إطار
تعقيب إضافي تفضل السيد الرئيس عن الفريق اإلستقاللي.

النائب السيد عمرعبا�سي:
شكرا السيد الرئيس،
في نفس السياق في الحقيقة ،دستور 2011ليس للنسيان والسياق
الذي جاء فيه ليس للنسيان ،وطرح سؤال تجميد بعض فصول
الدستور يطرح سؤال مركزي وجوهري ،إلى أي حد استطاع الدستور أن
يساهم في دمقرطة الحياة السياسية والدستورية في بالدنا؟ ،مسؤولية
الحكومة ثابتة وأغلبيتها ثابتة في تعطيل تمام مؤسسات من هيئات
الحكامة ،وفي تجميد صدور أربعة قوانين تنظيمية ،لذلك البرنامج
الحكومي تضمن دورا محوريا للحكومة فهاذ اإلطار...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت لألسف .هل هناك من
تعقيب إضافي آخر؟ ،ما كاينش ،إذن تفضل السيد الوزير ،تفضل.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:
أوال ما يهم مجلس املنافسة ،السيد رئيس الحكومة ،هذا واضعو
ضمن األولويات ديالو ألنه عندو دور أسا�سي بالنسبة للقدرة الشرائية
للمغاربة ،وعندو دور أسا�سي على مستوى الحياة اإلقتصادية .الحكومة
ما جمداتش القوانين ،اعطاتها األولوية ،ومن  2012إلى اآلن فاش
تنشوفو الحصيلة ديال حوالي  40نص قانوني ،كنلقاوها حصيلة
مشرفة ،باقي  2ديال القوانين ديال املؤسسات الدستورية ،واحد
بيدكم أنتم في مجلس النواب تاخذو فيه القراروتقدموا التعديالت اللي
هو املجلس ديال اللغات؛ ثانيا الحكومة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،كان آخرسؤال في القطاع السيد الوزير ،وقبل
ما نشكروه على املساهمة ديالو في الجلسة غادي نأجلو الشكرديالو ألن
هو اللي غيتولى اإلجابة على قطاع آخر اللي غانتقلو ليه اللي هو القطاع
املكلف بالتنمية املستدامة ،التنمية املستدامة والسؤال حول تأهيل
املطارح غير املراقبة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق
األصالة واملعاصرة ،فليتفضل السيد النائب بطرح السؤال مشكورا.
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النائب السيد عبد الغني مخداد:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير ،عن التدابير واإلجراءات املتخذة حول
تأهيل املطارح الغيراملراقبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني نيابة عن السيدة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املكلفة بالتنمية املستدامة:
الحكومة دارت مجهود استثنائي في تأهيل املطارح الغيراملراقبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.

النائب السيد عبد الغني مخداد:
مجهود استثنائي ،واحنا كنعرفو اإلنتشار ديال املطارح العشوائية
والغيراملراقبة سبب كارثة بيئية بكل املقاييس في عدد من أنحاء الوطن،
وعلى سبيل املثال املطرح املتواجد بمدينة «مديونة» الذي أصبح
كارثة بيئية بامتياز ،وحنا كنعرفوه كيتواجد باملحاذاة مع العاصمة
االقتصادية والنمو الديموغرافي اللي كتعرفو هاديك املنطقة ،أصبح
اآلن كارثة بيئية كيف قلت .باإلضافة إلى ذلك السيد الوزير ،وأنت
على علم بالنسبة للمطرح اإلقليمي ديال «سيدي بنور» ،هاذ املطرح
اللي بغيت السيدة كاتبة الدولة تكون حاضرة معانا ،اللي شاركت في
العرقلة ديالو واإلخراج ديالو إلى حيز الوجود ،بحيث تم تأسيس ديال
جمعيات والتسييس ديالها والدفع بها باش توضع تعرضات من أجل
تغيير املكان اللي تخصص ليه هذاك املطرح اإلقليمي بعدما جرات
الدراسات سنوات هاذي وتحدد ّ
ودار تشخيص وحددت النقطة اللي
غادي ّيدار فيها املطرح اإلقليمي ،وضعوا مجموعة ديال الجمعيات
التعرض ،وراسلت كاتبة الدولة بشكل رسمي ،عمالة إقليم «سيدي
بنور» من أجل البحث عن نقطة أخرى ،ومنين هاذ العملية تسيسات
راه من املنتظر باش تسييس كذلك في النقط األخرى منين غادي
نغيرو هاذيك النقطة وغادي نديروها في نقطة أخرى غتسيس ونديرو
تعرضات وبالتالي فين غنديرو هاذ املطرح اإلقليمي اللي بطبيعة الحال
راه أنت على علم بالنسبة إلقليم «سيدي بنور» واملطارح العشوائية اللي
كيعرفها اإلقليم ،وما تسببه من أضرار ومن آفة خطيرة اللي كتشكلها
على الساكنة وحياة اإلنسان وحياة الحيوان ،وباإلضافة إلى البيئة.
هاذ املشروع اللي كيف قلنا الدراسة ّدارت سنوات ،واآلن راه قريب
باش يخرج إلى حيز الوجود ولكن العرقلة تمت من طرف كاتبة الدولة
بمراسلتها لعامل اإلقليم وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السيد الوزيرتفضل ..آه السيد الوزير
جاوب كان الجواب ديالو قصير ،أنت تفضل.

النائب السيد يوسف آيت الحاج لحسن:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
غادي نوقف اليوم السيد الوزير ،باش نبلغكم باإلستياء العميق
ديال جماعة «املنابهة» التي تعاني من التأخر في انطالق أشغال واحد
املطرح اللي سميتوه مطرح نموذجي ،اللي تنطلبو منكم اليوم التدخل
العاجل ،العاجل باش يبدا هاذ املطرح ألن الساكنة بدات تظهر فيها
أمراض جلدية ،أمراض العيون ،أمراض تنفسية نتيجة الروائح املزكمة
لألنوف التي تنغص على الناس الحياة ديالهم داخل البيوت ديالهم،
املاشية ديالهم تهلكات ،يعني الفالحة ديالهم وبالتالي هاذ املطلب ال
يحتمل التأجيل...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم مع األسف انتهى الوقت ،هل هناك من
تعقيب؟ تفضل السيد النائب تفضل.

النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير ،في الحقيقة كنا نتمنى حضور السيدة كاتبة الدولة
املكلف بالبيئة والتنمية املستدامة على اعتبار أن مطارح النفايات
املغرب كلو تقريبا ،أنا سأتحدث عن جهة كلميم-واد نون ،ال تحترم
املعايير اإليكولوجية ،تجاوزات خطيرة في املطرح ديال النفايات على
مستوى بلدية كلميم ،وأيضا تجاوزات خطيرة ال في إدارة املطرح وال
في إدارة أيضا الشركة التي تدير موضوع النفايات ،وعمال الشركة
هو موضوع ديال الجانب التأثير البيئي ديال املطرح في كلميم ،في إفني
أيضا نفس املشكل .وبالتالي السيد الوزير ،نتمنى أن تقوم كتابة الدولة
املكلفة بدراسات بيئية على املطارح على الصعيد الوطني ،ال سيما في
الجهة التي ذكرت ألن هناك تجاوزات خطيرة وال توجد ،يعني غياب
تام للرقابة على املوضوع ديال التأثير البيئي للمطارح خاصة في مدينة
كلميم ،شكرا السيد الوزير.

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

النائب السيد عبد هللا أبركي:
املطرح ديال مدينة طانطان خاص تسرعونا السيدة كاتبة الدولة،
راش شكينا ودرنا اجتماعات واتفقنا كل الجماعات واليوم...
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضل لك الكلمة ،راه اعطيناك نقطة
نظام تفضل.

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):
السيد الرئيس ،أنا طلبت تعقيب إضافي ما عرفتش واش حتى
املعارضة دابا والو فيها النواب اللي خصهم يتكلمو واللي ما يتكلموش،
ألن الرئاسة غتساهم فهاذ النوع هذا راه ما يمكنش ،بقات ليا ثانية
اعطيني التعقيب اإلضافي..ال طلبت تعقيب إضافي وقالوا السادة النواب
ما بقاش الوقت وتبعتيهم ..ما تأكدتيهش من la régieالسيد الرئيس...

السيد رئيس الجلسة:
ال ال بالتي صبر ،صبر أنا شفت األخ معاكم في الصف قلت هو اللي
خذا التعقيب اإلضافي.

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):
ال السؤال اللي وجهت للسيد وزير الحكامة طلبت تعقيب إضافي
وترفض...

السيد رئيس الجلسة:
ال قلت التعقيب اإلضافي مكيتطلبش ،أنا اللي كنطرح السؤال
شكون اللي بغاه ،نكونوا واضحين ،وإيال غفلت ما فيها باس تنبنهي ،إيال
غفلت أو سهيت غتهز صبعك وال يديك وتقول ليا هللا يخليك راه ما
شفتينيش ،على كل تفضل ..سؤال إضافي آخر تفضل السيد الوزير..
تفضل ،تفضل األمور ساهلة غير نيسروها ما نعقدوهاش ،تفضل
السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني نيابة عن السيدة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املكلفة بالتنمية املستدامة:
أوال املشاكل ديال بعض املطارح اللي طرحت ،راه كاين برنامج بما فيها
املطرح ديال طانطان وغيرها من املناطق للمعالجة ،ولكن القضية ديال
«سيدي بنور» ضروري ،ألن هاذ السؤال سيس هاذ املوضوع ،وحاول
يشرعن واحد الجريمة بيئية ،منطقة فوق فرشة مائية ،وتقرر ّيدارفيها
مطرح ،غادي يشرد اآلالف ديال الناس ،منطقة بجانب املدارالسقوي،
والقانون بشكل صريح كيقول كيتمنع ّتدار املطارح بجانب املدارات
السقوية ،وساهمتو أنتما بحكم عضويتكم في اللجنة اإلستشارية في
ارتكاب هاذ الجريمة البيئية ضد هاذ الساكنة اللي كانت غادي تشرد،
الدواوير اللي جاوني ديال املجتمع املدني ،وكنحييهم جاو عند الوزيرة،
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والوزيرة صيفطات لجنة وكتحيي الفريق اإلشتراكي اللي طرح ايضا
سؤال عالش؟ إلنقاذ هذيك الساكنة ،الوزيرة جات في  2017والقرار
ديال املطرح واملكان ديالو كان في  2016قبل ما تجي ،وتحملت املسؤولية
باش تسمع للساكنة ،ولقات بأن املئات ديال األسر ما غيلقاوش باش
يشربو ،مئات ديال األسر ما غيلقاوش باش يسقيو ،مئات ديال األسر
ما غيلقاوش باش يوردو البهايم ديالهم واملاشية ديالهم ،وهاذ الجريمة
اللي كانت غترتكب الحمد هلل ،حكومة اإلنصات جينا وسمعنا لسؤال
برملاني ،وسمعنا للمجتمع املدني والكارثة األكبر أشنو هي؟ هو أن هاذ
املطرح بمقت�ضى القانون كان الناس خصهم يعرفو به ،وقتاش تعلن
على البحث العمومي؟ تعلن عليه في الجرائد في النهار اللي خاصو يبدا،
اآلجال ديال  15يوم ما تحترمش ،والناس املجتمع املدني ،أسر فقيرة،
وجيت استقبلتهم ،واستقبلتهم الوزيرة ،ناس فقراء بسطاء كيقولو
قرار كان غادي يشردنا ،قرار كان غادي يدمرنا ،وكتجي اليوم كتقول
تسييس ،كتجي اليوم كتقول الجريمة اللي ترتكبات ،واحد السفينة...

السيد رئيس الجلسة:
هللا يخليكم ،هللا يخليكم ،خليو يتابع ..تفضل ،تفضل السيد
الوزير ..هللا يخليكم ،تفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني نيابة عن السيدة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املكلفة بالتنمية املستدامة:
اليوم وجات الوزيرة وقالت ليهم ديرو دراسة ،في األول واملطرح
القديم اللي كان من الجيل القديم ،كنحيي ال�سي رئيس الجماعة ديال
«أوالد بوساكن» اللي هو رئيس مجموعة التعاون ،واللي جاب فكرة
طموحة ديال املطرح الجديد ،عالش نخليو األرا�ضي ديال الدولة ونجيو
لألرا�ضي البسطاء ونزعو امللكية ديالهم؟ نا�سي أن جاللة امللك ،كيدعي
لطبقة وسطى فالحية ،وعندنا مشكل ديال التشعيل ،ونشردوهم،
واش هاذ ال�شي معقول؟ .كاينة أرا�ضي ديال الدولة ،كاينة أرا�ضي اللي
ما فيهاش فرشة مائية فيها املقالع ،وأنت راه كتعرف ،وأنت كتعرف ،أنا
نهارالسبت ،هاذ السبت...

السيد رئيس الجلسة:
تفضل ،هللا يخليكم.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني نيابة عن السيدة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
املكلفة بالتنمية املستدامة:
 ..هاذ السبت كنت في الزاوية ديال «سيدي أحمد برحال» ،وإلتقيت
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مع الناس وشفت املعاناة ،شفت املآ�سي ،وجاو كيبكيو ،كيقول ليك
وزارة التجهيزوالجهة كيصاوبو الطرق ،وكنعطيو الرخص للمقالع ،اللي
كتذمر األرض عالش هاذ ال�شي؟ وتجي اليوم تسيس في املوضوع ،وتبغي
تشارك في جريمة ضد البيئة ،وجريمة ضد الفالحين ،غير معقول هاذ
ال�شي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،السيد النائب ..السيد النائب اسمع للرئيس
ديالك غادي ياخذ الكلمة.

النائب السيد محمد اشرورو رئيس فريق ألصالة واملعاصرة
(نقطة نظام):
فقط السيد الرئيس املحترم ،أريد أن أذكر السيد الوزير انه عضو
في الحكومة وليس مرشح في دائرة سيدي بنور ،يتكلم كأنه مرشح في
دائرة سيدي بنور ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارما تبقى ،اسمع ،شوف ،حبسنا النقاش ،هللا يخليكم ،شكرا
للسيد الوزير ،هللا يخليكم ،رجاء السيد الوزير ،شكرا لكم السيد
الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة ،ونمر اآلن لتناول الكلمة
وفق املادة  152من النظام الداخلي والكلمة للمتحدث األول حول
موضوع الخسائر الفاضحة في البنيات التحتية التي خلفتها الفيضانات
األخيرة بإقليم سيدي إفني من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل
السيد النائب مشكورا ولكن قبل ذلك ،هل هناك نقطة نظام ،تفضل
السيد الرئيس.

النائب السيد جمال بنشقرون كريمي (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
فعال تناول الكلمة هذه للمرة الخامسة أو السادسة كنتكلمو معكم
في مكتب املجلس باش أنكم تعطيوها لنا في جدول األعمال ،أو على
األقل أضعف اإليمان تقدموها لنا في بداية الجلسة ،وتقولو لنا عند
من كاينة تناول الكلمة ،علما أنه مكتب املجلس هو تقوم بهذه العملية،
 2عند املعارضة و 2عند األغلبية ،ونعرفوهم القطاعات الحكومية
اللي حاضرة باش يكون الحضور ويكون االنضباط والحق في املعلومة،
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
صحيح ،شكرا ،أظن أنا هذه النقطة ديال تناول الكلمة في إطاراملادة
 152كانت موضوع نقاش ،وكانت موضوع نقاط نظام اللي كانت تتكرر
في هاذ املجلس املوقر ،القانون كنظن واضح ،كيعطي التوازي والتوازن
ما بين األغلبية واملعارضة ،ولكن كيقررها وكيربطها بضرورة تجاوب
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الحكومة ،هذا بند واضح ،دبا خليني نكمل ،حنا تنتصنتو لبعضياتنا،
طبعا تتبرمج واحد ديال األسئلة اللي الحكومة ما تتجاوبش معاها ،فهاد
ال�شي غادي يخلينا نخدمو بهداك التوازن ،إيال كانت املعارضة طرحات
 2األسئلة تجاوبات معاها الحكومة واألغلبية ما تجاوباتش معاها ،واش
معنيتها في غياب التجاوب ديال هاد الجهة نق�صي الجهة األخرى ،ما
كانتش ،على كل هذا نقاش تحدثنا فيه ،كان فيه اليوم تجربة أولية ألن
كانت طرحات الفكرة طبعا في إطار النظام الداخلي ديالنا في إطار املادة
 152حتى الحكومة إيال كيمكن نأجلوا ،السيد الرئيس راني تنشرح ليك
زعما ،طرحتي السؤال أنا تنجاوبك ،سمع ليا ،طرحات النقطة ديال
التأجيل ديال النقطة في إطاراملادة  152والسؤال يترجع في عدم تجاوب
الحكومة وتعذر الحضور ديالها ،فهو يتأجل للجلسة األخرى ،في حالة
إيال ما كانت الحكومة لغرض أو آلخر ،فاليوم مشينا في واحد التجربة
جديدة ،كنظنو أنها تنجح ،حاولنا نراعيو التوازن ،الحمد هلل الحكومة
راه تجاوبات مع األسئلة األربعة في إطار هاذ التوازن املنشود ،غنشوفو
آش غادي تعطي التجربة على أساس إن شاء هللا أننا نحاولو نعمموها
مستقبال ،والسيد الوزيراللي حاضرمعانا املكلف بالعالقات مع البرملان
راه تعهد أيضا أنه يم�شي في هذا الطرح ،وغادي باش يكون ضمان ديال
هاد التوازن فيما يخص هاد تناول الكالم وفق املادة املذكورة ،إذن
السيد النائب املحترم ،األصالة واملعاصرة تفضل.

النائب السيد محمد أبودرار (نقطة نظام):
السيد الرئيس ،تنسجلو التحفظ ديالنا والتعرض ديالنا على هاذ
اإلحاطة ،وزير التجهيز كان هنا قبيال ،وبالتالي أنا ما بغيتش السيد
الخلفي هو اللي يجاوبني ،إيال كان السيد وزير التجهيز خايف من
املواجهة ،احنا تنطالبو إرجاع هاذ السؤال للبرمجة ،احنا بغينا وزير
التجهيزهو اللي يجاوبنا على هاذ اإلحاطة .أعتذرعلى وضع هاذا السؤال.

السيد رئيس الجلسة:
ال هللا يخليك السيد الوزير ،ال بالتي هللا يخليكم ،بالتي هللا يخليكم،
هللا ير�ضي عليكم ،هللا ير�ضي عليكم .احنا باش كنطرحو السؤال راه
كنطرحوه في إطار حكومي ،ربما من املستحب يجي الوزير إيال قدر يجي،
ولكن إيال ما كيجيش كتهمنا عناصراإلجابة هي اللي كينتظرو املواطنين،
على كل السؤال اللي غيتطرح في إطار ..إيوا راه شرحنا هاذ ال�شي ،دابا
غادي ..ال بالتي هللا يخليك ،هللا يخليك دابا أعطينا ،خذيتي نقطة نظام
ما غيمكنش تكررها ،نعطيوك سؤال ،واخذيتي ،فاش خذيتي في أي إطار
تتاخذ الكلمة؟ ،في أي إطار كتاخذ الكلمة؟ في أي إطار خذيتي الكلمة؟
جاوبني ،جاوبني ،ما يمكنش نسامحك وأنت ما كتجاوبنيش ..تفضل
السؤال ،السؤال املتحدث األول حول موضوع الخسائر الفادحة ،..ما
يمكنش تدير نقطة نظام في أي لحظة وكتهضر ،إيوا ،اخذيتي الكلمة
بدون ما نعطيها ليك ،في األول ،تفضل السيد الرئيس ها احنا غندخلو
في النقاش التالي ،تفضل السيد الرئيس.
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النائب السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):
املادة  152كما تعلمون كانت موضوع ديال النقاش داخل املكتب،
وتم اإلتفاق على صيغة بين جميع الفرق واملجموعات ،منين تنتافقو
على �شي حاجة خاصنا نوفيو بها .قلنا غادي نمشيو في إطارالتوازن ،2-2
وغادي نمشيو في إطار التداول ،هاذ ال�شي اللي اتفقنا عليه ،وآنذاك
الحكومة قبلت أم لم تقبل لها واسع النظر ،أما باش نبداو نتخيرو في
الوزارء هذا غير ممكن .اللي بغى يسحب املادة ديالو يسحبها ،أما باش
يقول هذا غيجوبني وهذا مغيجوبنيش هاذي ما كايناش ،ال وجود
لها ،املادة  266واضحة في املوضوع ،فلذلك ومكاينش اإلرجاع ،كاين
السحب ،ألي الحق في أن يسحب ،ولكن ما كاينش ليس لنا الخيار في
الوزراء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس،
إذن هللا يخليكم في إطارتيسيرالعمل ديالنا ،نمرو الكلمة للمتحدث
األول من فريق األصالة واملعاصرة عن الخسائر الفادحة في البنية
التحتية التي خلفتها الفيضانات األخيرة بإقليم سيدي إفني .تفضلوا،
تفضل السيد النائب املحترم ..يمكن ليك تسحب ،سحبو؟ ..السيد
النائب عندك اإلختيار ما بين املساءلة وسحب السؤال ،اللي بغيتي،
اختار ،اإلختيارلك.

النائب السيد محمد أبودرار:
أنا تنضبط السيد الرئيس قالك ألقي اإلحاطة ،رغم أنه أنا كنت
أفضل وزير التجهيز هو اللي يحضر أعطيني التوقيت ..على كل حال
الواحد صعيب يضبط األعصاب ديالو منين تيكون هكذا مواضيع،
في سيدي إفني  ،2014قدر هللا أنه كانت فيضانات خلفت خسائر
فادحة في البنية التحتية ،كذلك بعض حاالت الوفيات .من فداحة
الخسائر ،جاللة امللك ،نصره هللا ،تدخل مشكورا وأعطى التوجيهات
ديالو للحكومة أنها خصها تنزل ألرض امليدان تشوف أشنو اللي واقع.
جاو بعض الوزراء ،وأتذكر أنه كانت الطرق مقطوعة جاو بالهليكوبتر،
أعطاونا وعود� ،شي قال  40مليار� ،شي قال  30مليار ،هذا في  ،2014إلى
حد اآلن احنا دابا في  ،2018وقعو فيضانات أخرى أو وقعو كذلك حالة
وفيات أشنو ّتدار من ذاك النهار لدابا؟ أش غنقول ليك واحد العجب
فوسط املدينة سميتوه قنطرة ،فقط من هذيك  70مليار اللي واعدتو
بها.
اليوم ،املواطن فسيدي إفني تيتساءل ،فينا هما هاذ املاليير؟ واش
فقط شفوي ،واش فقط جيتو وتصورتو قلتو راه كاين مشاريع ،اليوم
تنساءلو على أشنو السبب فهاذ ال�شي؟ ،هاذ ال�شي خاصو فتح تحقيق
أو ما تخليوناش نطالبو بلجنة تق�صي الحقائق ،على هاذ املوضوع ،كاين
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اللي تيقول كاين مشكل بيروقراطية في وزارة التجهيز ،كاين مشكل في
صندوق التمويل في وزارة التجهيز ،املهم اعطيونا اشنو املشكل .واش
ّ
ّ
كان فعال انفقت هاذ اإلعتمادات أو ال ال؟ واش املشكل من عندكم وال
عند الوزارة املقربة منكم الخدامة معكم اللي هي وزارة الداخلية؟،
اليوم احنا بغينا هاذ املشاريع نشوفوها في أرض امليدان ،إلى حد اآلن
دازت  5سنين وباقي ما ّدارحتى �شي حاجة ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،وشكرا على احترام الوقت أيضا .الكلمة
للحكومة.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة عن السيد
عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:
أوال الكلمة ديالي بسيطة ألني واقيال واش كتزور املنطقة؟ ألن أنا
شخصيا بعدا في الفيضانات ديال  2014راه كنت تماك ،فاش وقعت
الوفاة ديال العديد من األشخاص رحمة هللا عليهم .وكان ممكن كون
ما استمعتش للتحذيرات نكون حتى أنا ضحية ،ومؤخرا كان عندي
لقاء داملجتمع املدني في كلميم ألن كنهدرو على الجهة ككل ،واألشغال
جارية فعال ،كتوقع تعثرات مرتبطة ببعض املقاوالت أو مرتبطة بالتأخر
في بعض الصفقات ،نفس األمر كان عندي لقاء اللي مشيت فيه من
مير اللفت وهبطت حتى لسيدي افني ومن تماك طلعت لكلميم وشفت
األشغال اللي مرتبطة ببعض الطرق وبعض القناطر .ولكن باش نقولوا
ما ّتداروالو ،أنا ما متفقش معاك ،تجي تقول ليا اليوم بأنه كاين تعثرفي
واحد القضية ،واحد القضية مازال ما ّتدارتش نقول لك عندك الصح،
يعني اللي كنطلب هو املوضوعية وتقديراملجهود اللي كيتبذل.
قضايا أخرى اللي مرتبطة ،راه كاين نموذج تنموي راه في ،2015
نونبر ،2015وبعد ذلك في يناير  2016توقعت العقود البرامج الثالث
ديال األقاليم الجنوبية ،وديال الجهة ديال كلميم كان فيها واحد الشق
معتبر اللي مرتبط باإلشكاليات املرتبطة بالبنيات التحتية ،قبل مدة جا
السيد رئيس الحكومة ،وقدم هنا الحصيلة ديال التقدم في تنزيل هذاك
البرنامج ،ما جاش قال  100%وأنا قلت لك...

السيد رئيس الجلسة:
ما يمكنش السيد النائب ،هللا يخليك أرجوك ،راه ما يمكنش تقاطع
الوزيركيتحدث أرجوك...

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة عن السيد
عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:
اللي يمكن لي نقول لك راه احنا ما محتاجينش ال لجنة تق�صي
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الحقائق وال كذا ،محتاجين غير تشد السيارة ديالك وتشد هاذ الطريق
فاش توصل لتيزنيت تاخذ الطريق ديال البحر وتم�شي لجهة كلميم
وترجع لسيدي افني وترجع لجهة كلميم ،وديرها وغتشوف بعينيك،
اشنو ّتدار واشنو ما ّتدارش؟ ،واألمور اللي ما ّتدارتش جي قولها بدقة،
أما تجي تقول الناس سمعوا املالييروما تحقق والو ،في حين أنا شخصيا،
عانيت...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،الكلمة للمتحدث الثاني حول موضوع األضرار
الجسيمة الناتجة عن الفيضانات التي عرفتها بالدنا مؤخرا بمجموعة
من املناطق وخاصة بمنطقة أرفود ،الحاجب ،مكناس ،فاس ،الدار
البيضاء ،عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد
النائب املحترم.

النائب السيد محمد بلحسان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
يطرح هذا املوضوع إشكالية غياب إستراتيجية حقيقية وناجعة
لتدبير املخاطر باملغرب .نسجل أيضا في الفريق اإلستقاللي عدم وجود
نظام لإلنذار املبكر ،وغياب التواصل الناجع مع الساكنة إليصال
املعلومة وبمختلف الوسائل إليهم لتوخى الحيطة والحذر ،غياب
التفاعل الحكومي في الكثير من األحيان مع مطالب برملانيي الحزب
وشكايات املواطنين فيما يتعلق باتخاذ تدابير لحماية منازل السكان
واألرا�ضي الفالحية ،وأعطيكم مثال حي حول الكارثة التي حلت بخطارات
منطقة «الجرف» إقليم الرشيدية .مؤخرا فبالرغم من أننا طالبنا
في العديد من املناسبات بالعناية بالخطارات وإصالحها وحمايتها من
الفيضانات عبر بناء الحائط الوقائي للخطارات على وادي «البطحاء»،
وتعليته وتثنيته ،لكن لألسف لم تتجاوب الحكومة مع هذه املطالب.
لذا فإننا اليوم ،نطالب بالتعجيل بترميم الخطارات املتضررة
بالجرف وبناء وتثنية الحائط الوقائي للخطارات لحمايتها من مياه
الفيض ،وتقديم كل أشكال الدعم لفالحي منطقة «الجرف» لتجاوز
األضرار التي لحقت بهم جراء انهيار الخطارات وذلك بإصالح السدود
التحويلية ،ألن هذه الخطارات مصدر قوتهم اليومي .كما نطالب
باملناسبة من الحكومة التفاعل إيجابا مع مقترح قانون الذي تقدم به
الفريق االستقاللي حول الوكالة الوطنية للخطارات بإحداث مؤسسة
تهتم بالخطارات وتعيد إليها االعتبار ولدورها التاريخي واإلقتصادي
واإلجتماعي ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للحكومة.
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السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة عن السيد
عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:
أوال أشكر السيد النائب املحترم كثيرا على طرح هذا السؤال ،هاذي
مناسبة باش نترحمو على املرحوم ال�سي حميد باعلي ،اللي األسبوع
املا�ضي وجد بسبب الثلوج كان مفقود طيلة واحد املدة ،تحركت
فرق ديال املتطوعين .وهاذي مناسبة باش نشكرو حتى النشطاء اللي
كاينين في الفايسبوك ،ألنهم وجهوا نداءات .السيد العامل انتقل نهار 2
نوفمبر 3 ،نوفمبر وجد ،كانت تحركت عمليات يال املسح ديال الدرك
امللكي ،ألنه هاذي سنوات بدات املروحيات ولكن املتطوعين في نهاية
املطاف هما اللي وجدوه ،كاين مشكل ماخصناش نتجاهلو هاذ ال�شي،
وهاذ ال�شي كيقت�ضي منا تعبئة كبيرة .مجلس الحكومة األخيرناقش هاذ
األمر ،السيد وزير التجهيز ،قبل مجلس الحكومة ،عقد االجتماع ألن
كانت عندنا مشكل ديال الطرق ،وزارة الداخلية مع وزارة التجهيز راه
أكثر من  110ديال الكلم ديال الطرق اللي وقع الفتح ديالها ،وضمنها
طرق اللي وطنية خمس طرق 2 ،وطنية 1 ،جهوية و 2إقليمية .فضال عن
الطرق ،اللي كيما تفضلتيو ،هذاك راه مشكل ما خصناش ..اللي كتهم
املشكل ديال الفيضانات ديال األودية ،اللي غلقات ما يناهز  33طريق،
وقع هاذ املشكل وبشكل حاد.
حاليا املديرية اإلقليمية في بني مالل ما زال العمل ،وهاذي مناسبة
باش نحييو هاذوك األطرخدامين ألن الطريق الوطنية رقم  12في بعض
املقاطع راه هي مغلقة ،وما زالين كيشتغلو في ظروف قاسية وصعبة.
أيضا تم تعبئة إمكانيات مادية معتبرة للمشكلة ديال الثلوج ،كاين خط
هاتفي إلستقبال املكاملات ديال مستعملي الطرق واإلرشاد ديالهم،
 7ديال الخطوط هاتفية مجمعة ،واآلن كاين عمل باش نضاعفو ألن
عندنا حوالي  5000كيلومتر موزعة على  22إقليم ،اللي مع التساقطات
الثلجية كتعرف هاذ املشكل ،كانت عملية إنقاذ مهمة اللي كانت ّتدارت
في السابق...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى اإلجابة ،الكلمة اآلن للمتحدث الثالث حول
موضوع االعتبارات الداعية إلقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة
وتأثيرذلك على معيشة املواطنين عن فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل
السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

النائب السيد حسن الحارس:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،عالقة بقرار ترسيم التوقيت الصيفي ،البد بداية
أن ننوه بقرار الحكومة بتوحيد الساعة ووضع حد ملعاناة املواطنين
واملواطنات ،أكثر من ثالث أو أربع مرات في السنة .ولكن البد أن نسجل
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املؤاخذة التالية :تسجيل الطبيعة املتسرعة واملفاجئة للقرار ،مما خلق
ارتباكا لدى الرأي العام وحالة احتقان وغضب شعبي؛ ثانيا كان مطلوبا
من الحكومة بعد جاهزية الدراسة منذ بداية أكتوبر املا�ضي ،التواصل
مع الرأي العام قبل اتخاذ القرار لخلق القبول به .مثل املقاربة التي
اعتمدها اإلتحاد األوروبي الذي تتهيأ دوله العتماد التوقيت املوحد،
 GMT+1في أفق نهاية مارس  .2019لذلك كان مطلوبا تأجيل اعتماد
الساعة الجديدة إلى بضعة شهور استكماال لكل اإلجراءات املطلوبة.
السيد الوزير ،البد من التنويه بتفاعل الحكومة مع املوضوع
خصوصا من خالل اإلشتغال بطريقة تشاورية مع األطراف املعنية
بخصوص مالءمة التوقيت املدر�سي مع الساعة الجديدة .املطلوب
اليوم :
• نشر الدراسة املجراة لفائدة العموم من أجل الوضوح وللرد
على ما يمكن أن يكون قد تفاعل من معطيات غيرصحيحة وغيردقيقة،
إعالميا؛
• املزيد من التواصل مع الرأي العام من خالل كل القنوات
املتاحة وكشف الحيثيات التي دعت العتماد الساعة الجديدة إلى جانب
الحيثية الطاقية؛ تفعيل اختصاص رئيس الحكومة في املرسوم املتعلق
بصالحية توقيف العمل بالتوقيت الجديد ملدة محددة إذا دعت
الضرورة إلى ذلك ،بصرف النظرعن إمكانية ذلك خالل شهررمضان؛
• استكمال إجراءات تشاورية ملالءمة الساعة الجديدة مع
التوقيت اإلداري بالقطاعين العام والخاص؛
•

تقييم العمل بالساعة الجديدة بعد مدة تجريبية معلومة؛

• وأخيرا إعتبار الرأي العام استقباال في القضايا الحاوية التي
تعنيه باعتبارأن الدولة ينبغي أن تكون...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،شكرا السيد الرئيس الرسالة بلغت،
الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب املحترم ،ومرحبا باملؤاخذات وبهذه املالحظات
الدقيقة والهادئة .أود أن أوضح في البداية ولو هي غير جوج دقائق ،أن
الوزارة املنتدبة لدى السيد رئيس الحكومة كانت يوم  9أكتوبرفي مكتب
السيد رئيس الحكومة تقدم مخرجات الدراسة .ملاذا هذه الدراسة؟،
الحكومة تشكلت لديها القناعة بضرورة تخليص وتحرير املغاربة من
نظام تغيير الساعة ،ألنها تجاوبت في شهر مارس األخير مع ألول مرة
واحد التذمر وواحد اإلستياء كبير ،فقلنا نديرو واحد الدراسة لتعزيز
هاذ القرار عنداك نمشيو نرتاكبو �شي حاجة .فأخضعنا مرسوم 2012
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الذي يق�ضي بالزيادة والنقصان في مارس ،أكتوبر ،لدراسة استغرقت
كل هاذ املدة ،وأنا أعلنت عليها فهاذ الجلسة قلت منين غتسالي الدراسة
غناخذو القراراملناسب.
فالدراسة فعال أكدت أنه كاين أضرار صحية واضطرابات إلى غير
ذلك فهاذ التبدال وبينت لينا بأن احنا البلد الوحيد اإلفريقي اللي كيدير
التوقيت املزدوج الصيفي والشتوي ،وبأنه إيال كاين  70الدول في العالم،
 70دول في العالم اللي عندهم هاذ التوقيت وبأن الدول األخرى كاين
واحد املد كبير نحو اإلستقرار ،إذن كيخصنا نستقرو على �شي توقيت
على �شي خط زمني معين ،لكن ماذا جرى من نهارديال تقديم الدراسة؟،
كاين مرسوم ديال التغييراللي كيقول األحد األخيرمن شهرأكتوبرتحذف
ساعة ،هذا ما�شي قرار اخديناه ،هذاك غير تفعيل املرسوم ،املصالح
كيخرجو بيان غير كيذكرو املواطنين ما�شي راه جلسنا وقررناه ،منين
كيقرب األحد 3 ،من قبل كيقولو لهم باش تستعدو ،لكن احنا قررنا
في اإلستقرار وغنمشيو لإلستقرار بالالاستقرار ،اشنو غنديرو؟ غادي
نخليو املغاربة ينقصو داك الساعة نهاراألحد ومن بعد عاود نديرو قرار
عنزيدوها باش نديرو التوقيت الصيفي مثال ،استقر رأينا على التوقيت
الصيفي ،صحيح القرارفيه عجالة ولكن فيه املصلحة العامة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،الكلمة للمتحدث الرابع ،حول موضوع قرار
الحكومة في اإلبقاء على الساعة اإلضافية طيلة السنة ،عن الفريق
الحركي ،فليتفضل السيد النائب مشكورا.

النائب السيد عبد الرحمان العمري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
ودع املغاربة بشكل دائم التوقيت الرسمي الذي كان يوافق توقيت
غرينيتش ،بعد قرار الحكومة اإلبقاء على التوقيت الصيفي .التغيير
لم يكن سهال ،إذ اعتاد املغاربة على توقيت غرينيتش منذ يونيو سنة
 ،1967وارتبط حياة عدة أجيال به ،لكن الحكومة فاجأتهم بقرار
إضافة ساعة للتوقيت الرسمي ،وبدء العمل به مباشرة بعد صدوره
في الجريدة الرسمية .وما زاد حدة استغراب املغاربة هو أن الحكومة
سبق أن أعلنت في األسبوع ما قبل املا�ضي أنها ستقرر الرجوع للتوقيت
العادي املوافق لتوقيت غرينيتش األحد  28أكتوبر بعد أن تتراجع،
وتعتمد الساعة اإلضافية ،بشكل دائم ،مما أثار استغراب الرأي العام
الوطني ،وال نظن أن هذا األمرجاء اعتباطيا.
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وفي هذا اإلطار ،نسائلكم السيد الوزير ،عن ما هو حجم تأثير
التوقيت الجديد على النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي؟ ،هل تم مراعاة
تأثير هذا التوقيت على املنظومة التربوية ببالدنا؟ ،ومدى تأثير ذلك على
مختلف الفئات املتمدرسة؟ ،متى ستفرج الحكومة عن الدراسة التي تم
اعتمادها في هذا الشأن؟ ،وهل يتم إقرارهذا القرارالهام فقط بمرسوم
دون استشارة ممثلي األمة؟ ،واعتماد قانون جديد وهلم جرا والسالم.

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

السيد محمد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
راه السيد النائب املحترم ،املغاربة سبق ليهم عاشو التوقيت
الصيفي في األربعينات ملدة ست سنوات ،وعاشوها في الثمانينات
ملدة سنتين .ملاذا اختيار هذا القرار بغض النظر على املالبسات اللي
بسطتوها أمام الرأي العام ،يمكن عنصر املباغتة ،ويمكن مكانش
التواصل الكافي .لكن قرار الحكومة لحد اآلن تتحمل كامل املسؤولية
ديالها ،راه كاين قرارات تاريخية لدى الشعوب كان تبدو في البداية غير
شعبية ولكن كان فيها مصلحة للعامة واإلستراتيجية داملغرب ،احنا
منين كنضيفو 60دقيقة للساعة الرسمية ديال اململكة ما�شي كنأسسو
الدولة املغربية ،راه املغرب موجود باملنظومة ديالو ،بالحكامة ديالو،
باملؤسسات دالو ،فمنتصوروش بأن كل �شي غادي ينهار حيث تزادت
 60دقيقة ،وبأن ما عمرهم العامالت والفتيات كانوا كيمشيو للمعامل
في الظالم؟ في التوقيت الشتوي وما عمر �شي واحد فكر فيهم حتى اليوم
عاد أصبحت .ال رجاء أنا اآلن أصبحت مرتاح أمام هذا التساؤالت اللي
دقيقة جدا ،وكنظن غادي يفتح املجال لنقاش مفصل ،اإليجابيات..
شوف تأكدوا أن التوقيت الصيفي له من اإليجابيات أكثر من التوقيت
الشتوي ،نعطيكم مثال بسيط ،قطاع األعمال ديال «األوفشورينغ»
اللي كيخدم  25%في التكوين املنهي ،تصوروا عندو واحد التفاوت بفارق
ساعتين مع الشركاء ديالنا ،ما�شي ساعة ،ساعتين ،إضافة إلى واحد
العدد ديال اإلعتبارات األخرى لتوفيرالطاقة ،وراه كاينة تقاريرفي وزارة
الطاقة اللي سنويا كتأكد بأن الفاتورة واألمن الطاقي داملغرب غيتزاد إيال
بقينا غاديين فهاذ التوقيت هذا ،فهاذي دولة عندها مؤسسات واخذت
كامل االحتياطات والضمانات ،وغنظمو الحياة املدرسية ،وغنحتمو
الحياة اإلدارية بالتشاور معكم ،بالتوجيهات مع النقابات والشركاء
االقتصاديين واالجتماعيين وبالحوارالهادئ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة
املدرجة بجدول أعمالنا .شكرا للجميع ،ورفعت الجلسة.

