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محضريبلجلسةيبلرببعةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ: اإلثنين 29 صفر 1441ه )28 أكتوبر 2019(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: أربع ساعات وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الحادية عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  برعما5:  جد 5ي
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديبلرئيسيبلحكومة،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من نظامنا الداخلي، يعقد 
مجلس النواب الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة 
وكما  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  يجيب  والتي  العامة،  بالسياسة 
املحور  اثنين:  الجلسة محورين  أعمال هذه  يتضمن جدول  تعلمون 
األول، يتعلق بموضوع مناخ األعمال، والثاني يتناول موضوع أولويات 
الحالية.  التشريعية  الوالية  من  املتبقية  للفترة  الحكومية  السياسة 
قبل ذلك إذا سمحتم، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت 

الواردة على املجلس.

بلس دةيأسماءيبغاللويأم نةيبملجلس:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس ديبلرئيس،

توصل املجلس من السيد رئيس الحكومة ب 5 مشاريع قوانين التي 
يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية. ويتعلق األمر ب:

تفادي •  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق  قانون  مشروع 
الجهوي  النقل  عن  الناتجة  األرباح  على  الضريبي  االزدواج 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والبحري، 

البرازيل الفيدرالية.

االعتراف •  االتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق  قانون  مشروع 

املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية ليبيريا.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي • 
العربي.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في • 
ميدان االستثمار بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل.

مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون • 
التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي املعتمد 

بمالبو غينيا االستوائية.

 شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس دةيبرم نة،

نشرع اآلن في بسط املحور األول املتعلق بمناخ األعمال، والذي 
يتضمن أربعة أسئلة ذات املوضوع الواحد، وأعطي الكلمة باسم فرق 
األغلبية للسيد النائب سعيد بعزيز، وأذكر بأن طرح السؤال ال يجب أن 

يتجاوز دقيقة واحدة، شكرا للسيد النائب على تفهمه مسبقا.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتيبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

كما تعلمون أن البرنامج الحكومي تضمن في إطار املحور املتعلق 
بالرفع من تنافسية االقتصاد الوطني، التزام الحكومة بأن يلج املغرب 
دائرة االقتصادات الخمسين األولى عامليا، في أفق سنة 2021، فطبعا 
املجهود اللي كاين اليوم، هو فيه تداخل ديال املجهودات ديال مجموعة 
ديال األطراف، أكيد أنه اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ساهمت في هذا 
املجال، البرملان أيضا ساهم، من خالل مجموعة نصوص تشريعية اللي 
كان عندها بعد تنزيلي واضح للسياسة العمومية في هاد املجال، سواء 
فيما يتعلق بالرقمنة في الشركات وفي الضرائب وغيرها، ولهذا السيد 
رئيس الحكومة، اليوم، وفي أفق أنه نوصلو لداك االلتزام في 2021 
بعد ما وصلنا اليوم ل 53، نسائلكم على األثر ديالها على املواطنات 
واملواطنين، خاصة فيما يتعلق بتحسين املستوى املعي�سي لهم، وأيضا 
تحسين أيضا القدرة الشرائية، وكذلك على الخطوات واإلجراءات اللي 
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غادي تقوم بها الحكومة، من أجل الوصول إلى تنفيذ التزام املتضمن 
في البرنامج.

بلس ديبلرئيس:

فريق  باسم  عزاوي  ابتسام  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  شكرا، 
األصالة واملعاصرة لطرح سؤال في نفس املوضوع.

بلنائبةيبلس دةيببتساميعزب ي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

نسائلكم عن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ األعمال ببالدنا، 
ما هي التدابير اإلجرائية التي تعتزمون القيام بها لخلق الشروط الكفيلة 
املقاوالت  بيئة أعمال مالئمة قادرة على دعم وتقوية نسيج  لضمان 
االقتصادية  التنمية  بعجلة  والدفع  الثروة  خلق  وبالتالي  ببالدنا؟ 
املواطنات  بوضعية  الرقي  هو  األسمى  دائما  والهدف  واالجتماعية؟ 

واملواطنين ببالدنا؟

بلس ديبلرئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  اآلن  النائبة،  للسيدة  شكرا 
والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عبد الغاني جناح.

بلنائبيبلس ديعبديبلغانييجناح:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت2موني بلس دبتيبلوزيربتيبملحت2مات،

بلسادةيبلنوببي بلس دبتيبلنوببيبملحت2مون،

إن نجاح التحديات االقتصادية والتنموية في ظل املرحلة الراهنة 
رهين بتوفير الشروط الالزمة لتحسين مناخ األعمال من أجل تشجيع 
االستثمارات الوطنية، وجذب االستثمارات األجنبية بما يضمن تسريع 
وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، فهل لدى الحكومة سياسة كفيلة 
لتحسين مناخ األعمال قادرة على أن تشكل مدخال حقيقيا لربح رهانات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل التحديات التي تعرفها املرحلة 
الراهنة؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية واإلدارية الكفيلة بتفعيل 
هذه السياسة الحكومية بشكل يصبح معها رهان مناخ األعمال في قلب 

تدبير السياسات العمومية؟ وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية السيدة النائبة ثريا الصقلي.

بلنائبةيبلس دةيثريايبلصقلي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نسائلكم إلى أي حد 
املدخل  األعمال  مناخ  لتحسين  املبذولة  املجهودات  من  ستجعلون 
األسا�سي لجذب االستثمار املنتج للرفع من النمو وإحداث فرص الشغل 
وكذا تحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين ومعالجة االختالالت 
البنيوية التي تعيق تطور االقتصاد الوطني واسترجاع الثقة واالطمئنان 
تطور  معيقات  وتصحيح  الوطنية  اإلنتاج  منظومة  في  للمستثمرين 
القطاع الخاص وإعمال دولة الحق والقانون وقيم النزاهة والشفافية 

في قطاع املال واألعمال؟ وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد الرئيس الحكومة لتقديم 
والسادة  السيدات  من طرف  املطروحة  األسئلة  على ضوء  الجواب 

النواب.

بلس ديسعديبلدينيبلعثماني،يلئيسيبلحكومة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهللي بلصالةي بلسالميعلىي
لسو5يهللاي آلهي صحبه،

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

بلسالميعل كمي لحمةيهللاي اركاته،

أوال اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بتجديد الثقة بتجديد اللقاء 
مرة أخرى في هذه الجلسة األولى اللي هي مخصصة ألسئلة السياسة 
أخرى  مرة  فرصة  وهي  الجديدة،  التشريعية  السنة  هذه  في  العامة 
لنواصل عملنا بجد ولنواصل التواصل بين الحكومة وبين البرملان ومن 
خاللكم التواصل مع عموم املواطنات واملواطنين حول السياسة العامة 
للحكومة وعملها على مختلف األصعدة، ويأتي هذا اللقاء أيام قليلة 
بعد افتتاح السنة التشريعية من قبل جاللة امللك، محمد السادس، 
حفظه هللا، وهي مناسبة الستحضار التوجيهات السامية لجاللة امللك، 
حيث دعا إلى استثمار هذه السنة التشريعية في النهوض باألمانة التي 
نتحملها جميعا بتكليف من املواطنين والتنافس اإليجابي على خدمة 
الوطن وخدمة مصالح الوطن وخدمة مصالح املواطنين والدفاع عن 
قضايا الوطن، كما أكد جاللة امللك، على أن الطبقة السياسية حكومة 
توفير شروط  وأحزابا سياسية بصفة خاصة مسؤولون عن  وبرملانا 
النجاح ألهم التحديات والرهانات االقتصادية والتنموية التي تفرضها 
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هذه املرحلة، وهي املرحلة التي يؤكد جاللته تبدأ من اآلن وتتطلب كما 
قال جاللة امللك: »انخراط الجميع باملزيد من الثقة والتعاون والوحدة 
الوقت  وتضييع  الفارغة  الصراعات  عن  بعيدا  واليقظة،  والتعبئة 
والطاقات ويأتي في صدارة أولوياتها تنزيل اإلصالحات ومتابعة القرارات 
وتنفيذ املشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي 

بالدرجة األولى« انتهى كالم جاللة امللك.

كما أود أن أشكر السيدات والسادة الذين بادروا بطرح هاد السؤال 
حول موضوع مناخ األعمال وهو املوضوع الذي يحظى بأولوية كبيرة من 
قبل الحكومة انطالقا من قناعتنا في الحكومة بأن تحسين مناخ األعمال 
تنافسية  وتقوية  الوطني  االقتصاد  تنافسية  لتقوية  أساسية  رافعة 
املقاولة املغربية الوطنية، وأيضا تحسين جاذبية الوطن الستقطاب 
االستثمار املنتج، وبالتالي تعزيز مساهمة الوطن في إنتاج الثروة وتوفير 
فرص الشغل التي هي أحد املداخل الرئيسية ملحاربة الفقر وتقليص 

الفوارق االجتماعية وتحسين عيش املواطنين.

الحكومي نص ضمن  البرنامج  بأن  التذكير  يجذر  اإلطار  هذا  وفي 
التدابير املتعلقة بالتحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار 
األعمال  مناخ  وتحسين  الوطني  االقتصاد  تنافسية  من  الرفع  على 
لتمكين بالدنا من ولوج دائرة االقتصادات الخمسين األوائل عامليا في 
مؤشر مناخ األعمال »دوين بيزنس« وذلك في أفق سنة 2021، ولذلك 
يمكن أن أقول اليوم بأن، الحمد هلل، نتيجة هذا التصنيف الجديد 
الذي صدر هذه السنة وهو تصنيف بالدنا في املرتبة 53 دليل ملموس 
على أن عمل جميع املتدخلين، الحكومة، صحيح، ولكن أيضا مختلف 
املتدخلين جدي، تدخل جدي منتج وليس مجرد شعارات فضفاضة، 
أنه يعطي نتائج عملية مثمرة على األرض فهذا التقييم مؤشر ممارسة 
األعمال »دوين بيزنيس« هذا التقييم في مؤشر ممارسة األعمال يتم 
من قبل جهة دولية معتمدة وفيه تنافس دولي وليس عندهم أي دافع 
ليحابوا الوطن أو يحابوا املغرب، بمعنى هذا التصنيف ما فيهش املحاباة 
وال يمكن أن يحابي، ولذلك أريد أن أوجه، من هنا، التحية، التحية 
والتقدير والشكر والعرفان بالجميل لجميع املتدخلين في أعضاء اللجنة 
الوطنية ملناخ األعمال، وأخص بالذكر اللجنة الوطنية ملناخ األعمال 
بمختلف أعضائها، الوزارات واإلدارات املعنية، املؤسسات الدستورية 
الخاص  القطاع  األعمال،  ملناخ  الوطنية  اللجنة  في  أعضاء  هم  التي 
الحيوي،  الورش  هذا  في  رئي�سي  مساهم  هي  والتي  املهنية  والهيئات 
السلطة القضائية البرملان بغرفتيه، ال شك أن البرملان كما قال األخ منذ 
قليل ساهم مساهمة مباشرة من خالل املناقشة والتجويد واملصادقة 
الذين  الدوليين  الشركاء  البنكي،  القطاع  القوانين،  من  عدد  على 
يساعدون في االستفادة من املمارسات الفضلى عبر العالم، وبطبيعة 
الحال إدارة اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ومصالح رئاسة الحكومة 
هذه الجهات كلها واملتدخلة أريد أن أوجه لها الشكر، ألن، الحمد هلل، 
برهنت على أنه عندما نتعاون، عندما يكون هناك عمل منسجم ولكن 

بمنهجية علمية مضبوطة بأهداف مرقمة واضحة بآجال زمنية محترمة 
نستطيع أن نصل إلى نتائج ملموسة وإلى أن تعلي شأن بلدنا في املنتظم 

الدولي، فللجميع التحية.

وأيضا أريد أن أقول بأن االهتمام بتحسين مناخ األعمال يندرج 
ضمن مقاربة شمولية ال تكتفي فقط بتحسين التصنيف ضمن تقرير 
البنك الدولي الخاص بمؤشر مناخ األعمال الذي يصدر سنويا، احنا ما 
كنكتفيوش بهاد ال�سي، ذلك أن اللجنة الوطنية ملناخ األعمال كتعتبر 
هذا الورش أوسع بكثير ولذلك تشتغل على عدد من املؤشرات ومن 
البرامج ومن األوراش ال تندرج ضمن هذا التصنيف الدولي، وتستجيب 
في  ضرورية  ليست  التعميم  وديال  الجودة  ديال  وطنية  لشروط 
التصنيف، فلذلك العمل ديالنا أوسع من مجرد هذا التصنيف وهذا 
�سيء مهم ألنه أيضا يعزز جاذبية االقتصاد الوطني وفي تحسين البيئة 
تشاركية ورؤية  رؤية  الرؤية،  واألعمال وطنيا، ووفق هذه  االستثمار 
شمولية انخرطت الحكومة في سلسلة من اإلصالحات املهمة التي مكنت 
من تحسين ترتيب بالدنا في مؤشر ممارسة األعمال إلى الرتبة 53 عامليا 
برسم سنة 2020، أريد أن أذكر أنه كنا 128 سنة 2010، والحمد هلل 
سنة بعد سنة هذا تراكم، هذا عمل تراكمي سنة بعد سنة التحسن 
إلى أن وصلنا إلى هذه املرتبة، كما مكنت وستمكن على مستوى أشمل 
من تحسين جاذبية اقتصادنا الوطني لالستثمارات الوطنية واألجنبية 
وتحسين نشاط املقاوالت ال سيما الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، 
وال شك أن كل هذا بشكل أشمل يساهم في االقتراب من هدف دخول 

نادي الدول الصاعدة بإذن هللا في السنوات املقبلة.

وجوابا على أسئلتكم املهمة، سأتطرق على التوالي للتقدم املحرز 
ولوج  في  املتمثل  الرهان  تحقيق  أفق  في  التصنيف  هذا  تحسين  في 
االقتصاديات األوائل برسم 2021، قبل استعراض أهم اإلصالحات 

التي تباشرها الحكومة في إطار دعم االستثمار وتحسين مناخ األعمال:

أوال: تحسن تصنيف املغرب في تقرير ممارسة األعمال، ال بد أن ننهئ 
أنفسنا على هذا التقدم املعتبر الذي حققته بالدنا في هذا التصنيف 
يعني   ،2019 أكتوبر   24 الخميس  يوم  والصادر   2020 سنة  برسم 
منذ أيام فقط بارتقائها إلى املرتبة 53 عامليا من بين 190 دولة شملها 
التقرير، إذ سجل تقدما ب7 درجات مقارنة مع السنة املاضية بعد 
تقدم ب 9 درجات برسم السنة الفارطة، وبهذا تكون بالدنا قد حققت 
تقدما إجماليا ب75 مركز منذ إحداث اللجنة الوطنية ملناخ األعمال 
سنة 2010، حيث كان املغرب كما قلت يحتل 128 عامليا، وقد مكن 
هذا التصنيف الجديد املغرب من الحفاظ على صدارته لدول شمال 
إفريقيا وعلى املرتبة الثالثة على صعيد مجمل القارة اإلفريقية واملرتبة 

الثالثة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وال يخفى عليكم أن تقرير ممارسة األعمال يعد من بين التقارير 
الدولية التي تتمتع بمصداقية عالية وبأكبر قدر من اإلشعاع والتتبع 
على املستوى الدولي، ويصنف هذا التقرير 190 دولة في مجال تسهيل 
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ممارسة األعمال، عبر تقييم القوانين والتنظيمات واإلجراءات اإلدارية 
املعتمدة في 10 مؤشرات، 10 مؤشرات تعكس دورة حياة املقاولة، وهي 
البناء  تراخيص  الضرائب،  أداء  الخارجية  التجارة  املقاولة،  إحداث 
والربط بالشبكة الكهربائية ونقل ملكية والحصول على التمويل وتنفيذ 
العقود وحماية املستثمرين األقلية، باإلضافة إلى تدبير ملفات املقاوالت 

التي توجد في وضعية صعبة.

وبالنظر لألهمية الخاصة لهذا التقرير على الصعيد العالمي، فإن 
مختلف نتائجه تعتمد من قبل املستثمرين الدوليين والهيئات املانحة 
ووكاالت التنقيط األخرى لتقييم مدى تنافسية الدول في مجال مناخ 
األعمال واستقطاب االستثمارات والتمويالت األجنبية، باإلضافة إلى 
استعمال قاعدة بياناته ومؤشراته بصفة كلية أو جزئية من طرف تقارير 
دولية عدة تهم مجاالت االستثمار والتنافسية الدولية ولقد تم رصد 

أزيد من 25 تقرير دولي يستعمل معطيات ومخرجات التقرير املذكور.

ومن جهة أخرى يشكل هذا التقرير مرجعا أساسيا لالستفادة من 
املمارسات الفضلى على الصعيد العالمي في تحضير واعتماد وتقييم 
السياسة العمومية، واعتبارا لذلك فإن تتبع ما يصدر في هذا التقرير 
وفعال  بشكل جدي  محتواه  مع  والتفاعل  أخرى  تقارير  مع  باملوازاة 
أصبح يفرض نفسه باستمرار، حيث تعمل الحكومة على غرار مختلف 
دول العالم وحكومات العالم على التتبع املستمر لهذا التقرير من أجل 
تحسين تصنيف املغرب، وهن نقطة أخرى مهمة وهو أن هذا املؤشر 
هو تناف�سي فيه تنافس شرس بين الدول سنة بعد سنة جميع الدول 
كتحاول تقّدم، وتقدم املغرب دليل على أنه كي ينجح في هذا التنافس، 
وهذا �سيء مهم ما�سي األخرين واقفين واحنا كنقدموا، راه كل واحد 
من  مزيد  كيدير  واحد  كل  كيتنافس،  واحد  وكل  يحسن،  كيحاول 
اإلمكانيات املالية والبشرية ومزيد من النجاعة ومزيد من التطوير في 
القوانين وفي األنظمة، وفي األعمال، وفي البرامج كي يستطيع أن يتقدم 
وهذا العالم املتقدم كما العالم الثالث الجميع ينافس، وبالتالي هذا 
يدل على أن تنافسية بالدنا حتى على مستوى البرامج تتحسن سنة بعد 
سنة، وهذا �سيء مهم جدا، وأريد أيضا أن أشير إلى نقطة وهادي مهمة، 
وهي أن التحسن في مؤشر ممارسة األعمال كما رصدناه طيلة السنوات 
األخيرة عن طريق رسوم بيانية كيم�سي مع جاذبية االستثمار، باش ما 
كيتحسن مناخ األعمال كتزيد االستثمارات األجنبية في بالدنا، وباش 
كيشوف  املستثمر  ألن  األجنبية  االستثمارات  هاد  كتنقص  كينزل  ما 
هاد املؤشر الدولي كيعتمد هو إيال بغى االستثمارات ديالو ف�سي بلد 
كيعتمد على هذا ألن، لذلك وجدت تنقيطات دولية حتى يعتمد عليها 
دولية  منظمات  أو  خصوصيين  أو  عموميين  كان  سواء  املستثمرون 
وهذا �سيء مهم وثبت عن طريق متابعة تطور االستثمارات األجنبية في 

مختلف الدول ثبتت هذه العالقة؛

ثانيا: ما هي اإلصالحات التي أدخلناها والتي اشتركنا فيها جميعا 
جهاز تنفيذي وتشريعي وجميع املتدخلين والشركاء اآلخرين والتي مكنت 

من تحقيق هاد النتيجة، لقد أدخلنا الحمد هلل مجموعة من التدابير 
واإلصالحات الهامة لصالح املقاولة املغربية والوطنية ولصالح القطاع 
اللجنة  عمل  برنامج  من  جزء  ولتشكل  االستثمار  ولصالح  الخاص 

الوطنية ملناخ األعمال.

ويعد إصالح القانونين املتعلقين بشركات املساهمة وبالشركات ذات 
املسؤولية املحدودة من بين اإلصالحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ 
جميع  قبل  من  تشاركية  مقاربة  وفق  اعتمدت  حيث  السنة،  هذه 
الفرق  جميع  أعضاء  وكذا  والخاص،  العام  القطاعين  في  املتدخلين 
مناقشتها  في  ساهموا  الذين  واملستشارين  النواب  بمجل�سي  البرملانية 
وإغنائها واملصادقة على هذين املشروعين، وللتذكير فقط ما كان هذا 
اإلصالح من إدخال تعديالت ومستجدات همت أساسا تعزيز حماية 
املستثمرين األقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة باالستناد 
إلى املعايير الدولية، وفي هذا املجال ونتيجة لذلك انتقل تصنيف املغرب 
في مؤشر حماية املستثمرين األقلية من املرتبة 64 عامليا إلى املرتبة 37 
عامليا، فقط باملصادقة على هذا القانون وإخراجه في الجريدة الرسمية 
بطبيعة الحال، وحل املغرب أيضا في املرتبة 16 عامليا فيما يخص مؤشر 
الحصول على رخص البناء من خالل إطالق نسخة جديدة للمنصة 
اإللكترونية الرقمية لرخص البناء، بدينا كازا إيربا 2.0 في مدينة الدار 
البيضاء والتي تم دمجها في منصة الرخص االقتصادية اآلن هديك كازا 
إيربا مشات ودمجناها بواحد املنصة أشمل باش تشمل املغرب كامل 
roukhass.ma لتشكل منصة وطنية موحدة تحمل إسم هذه األخيرة 
على  التعميم  بهدف  االقتصادية  والرخص  التعمير  رخص  وتشمل 
الصعيد الوطني، املهم فيما يخص مؤشر الحصول على رخص البناء 
واملدة الزمنية الضرورية للحصول عليها والرقمنة جعلنا ننتقل إلى 16 

عامليا من بين 190 دولة وهذا مهم جدا.

كما تحسن ترتيب املغرب املتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء 
بالنسبة للمقاوالت باحتالله املرتبة 34 عامليا مقابل 59 السنة املاضية، 
البيضاء عبر  بالدار  للمقاوالت  الكهربائي  الربط  بفضل تيسير عملية 
إطالق منصة إلكترونية إليداع وتتبع طلبات الرفض، دابا املغرب هو في 
املرتبة عامليا املرتبة 34 عامليا فيما يخص مؤشر الربط بشبكة الكهرباء 
بالنسبة للمقاوالت، كما مكن اعتماد نظام التصاعدي للضريبة عقلتوا 
عليه في 2017 أول إجراء جبناه ضريبي في هاد الحكومة هو إدخال نظام 
تصاعدي للضريبة على الشركات، الشطر األول 10، الشطر الثاني 20، 
الشطر الثالث 31 مكن هذا إدخال النظام التصاعدي من ارتقاء املغرب 
إلى املرتبة 24عامليا في مؤشر أداء الضرائب وفي مجال التجارة الخارجية 
امليناء  لرسوم  اإللكتروني  والدفع  التعشير  إجراءات  رقمنة  ساهمت 
وتمديد لساعات العمل من تسريع عمليات التجارة الخارجية وتقدم 
املغرب إلى املرتبة 58 عامليا، وتحية إلى رجال الجمارك الذين يساهمون 
في هاد املجال ألن زادوا يوم السبت زادو 3 داألفواج بمعنى الليل والنهار 
كيخدموا عملية التعشير إلى آخره، وهذا رفع التنافسية ديال املغرب 
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والسهولة للمصدرين واملوردين، ارتفعنا إلى املرتبة 58 عامليا.

كان مكن إحداث نظام إلكتروني يتعلق بإسناد القضايا إلى القضاة 
ونشر تقارير عن أداء املحاكم من تسهيل تنفيذ العقود ويتقدم املغرب 
إلى املرتبة 60 عامليا في مؤشر تنفيذ العقود، تحية أيضا إلى السلطة 
القضائية وإلى رجال القضاء الذي يشتغلون أيضا بجد إلدخال عملية 
الرقمنة، دابا احنا في البداية ديالها وإن كانت املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء كذلك السيد الرئيس منذ 3 أيام أنهم %90 من الرقمنة اآلن، 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء وسيصلون إلى %100 في آخر هذه 
السنة، جميع اإلجراءات بما فيها األداء، كل �سيء سيتم عبر إسم فهاد 
املحكمة وسيتم تعميمه على مختلف املحاكم تدريجيا وهذا �سيء مهم 
يستحقون أيضا التحية، أنا حييت عدد من الجهات ملاذا ألن بغيت نبين 
بأن هذا العمل تشاركي ليس عمل الحكومة وحدها، هذا عمل الجميع 

كيشترك فيه، الجميع كيخدم فيه والجميع يستحق التحية؛

ثالثا- ما هي اآلن خطة العمل لبلوغ هدف الولوج إلى 50 األوائل عامليا 
في مؤشر ممارسة األعمال في أفق 2021، اآلن هاد النتيجة ديال هاد العام 
باملناسبة ما كناش كننتظرو قاع 53، قلنا نتقدم واحد 4 فإذا به تقدمنا 
ب7، الحمد هلل، وباملناسبة بغيت نشير واحد املسألة يقع فيها الغلط، 
ما�سي غير تخّرج القانون كيتحسب، راه دوزنا القانون ديال الضمانات 
املنقولة وما حسبوهش لينا عالش ألن خصنا نخرجو السجل ديال 
الضمانات املنقولة، خصنا نخرجو السجل الوطني للضمانات املنقولة، 
ويكون عملي وكاين الناس كيدخلو ليه بفاعلية عاد كيتحسب، اعطينا 
داك ال�سي ديال القانون إلى آخره، قال لك فينهو السجل، السجل يلاله 
درنا املرسوم دابا اآلن الجهات القضائية وزارة العدل راه كتشتغلش، 
إن شاء هللا غادي نخرجوه قبل نهاية هاد السنة أو بداية السنة املقبلة 
غادي يخرج هو، غير اإلشكال تقني صافي وفقط ولذلك كثير من الدول 
باملناسبة، كثير من الدول تحسبت لها بعض اإلصالحات ثم تبين بعد 
ذلك أنها واخا دخالت ولكن ما دخلتش عمليا االستفادة ديال املواطنين 
الحساب  لهم هداك  فتراجعوا عاود تسحبات  منها محدود  واملقاولة 
ديال اإلصالحات، باش تشوفوا بأنه راه ما�سي فقط غير تدير قانون راه 
كيتحسب، كاين قوانين اآلن حتى احنا عندنا بعض اإلجراءات دخالت 
ولكن باقي ما تستعملش مزيان، فلذلك، ما غيتحسب يثبت عمليا بأنها 

تستعمل من قبل شرائح واسعة من املقاوالت ومن املواطنين؛

البرنامج الحكومي هو الوصول  في  الهدف  إذن احنا عندنا واحد 
إلى 50 األوائل في هاد املؤشر عامليا والحمد هلل إن شاء هللا، يظهر أن 
هذا الهدف ليس بعيد إذا استمر بنفس العمل التشاركي اللي التقدم 
وسنعمل في إطار اللجنة الوطنية ملناخ األعمال التي أترأس أشغالها 
ووفق العمل، خطة العمل اللي هي واضحة واللي توضعت لكل سنة 
اللي خصنا  عرفنا آش غادي نديرو فيه، محدد اإلجراءات األوراش 
نديرو، ال قوانين، ال أنظمة، ال إجراءات عملية إلى آخره، واضح والتي 
تم حتى هي إعدادها وفق تشارك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية ضمت 

جميع املتدخلين، إن شاء هللا، إيال استمرينا بهاد الوتيرة، سنلج إلى نادي 
الخمسين األول عامليا في مؤشر ممارسة األعمال، وبطبيعة الحال عندنا 

برنامج ديال السنتين املقبلتين واضح:

1: سنواصل تحديث النصوص القانونية املتعلقة بحكامة املقاولة 
واحد  فيه  ليكم  نردو  نعاود  غادي   SA املساهمة  وخصوصا شركات 

التحسين ضروري ومهم جدا في تنافسية املقاولة؛

العمل  تتيح  التي  التنظيمية  النصوص  إخراج  على  سنعمل   :2
األحكام  نشر  إمكانية  من  توفره  ملا  الحديثة،  إلكترونية  بالوسائل 
القانونية والقضائية والتقا�سي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تضمن 

النجاعة والسرعة املطلوبة خاصة بالنسبة ملجال املال واألعمال؛

وخصوصا  التجارية  باملحاكم  التجربة  عن  بقليل  تحدث  وقد 
املحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛

3: مواكبة تفعيل إصالح الكتاب الخامس ملدونة التجارة املتعلق 
باملقاوالت في وضعية صعبة عبر املصادقة على النصوص التنظيمية 
املتعلقة بالسنديك اللي هو اللي بقى خصنا نخرجوه، وتدبير مساطر 

صعوبة املقاولة بصفة بطريقة إلكترونية؛

4: مواكبة تفعيل املرسوم الخاص باملوافقة على ضابط البناء العام 
الصادر في يوليوز 2019 والرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة املتعلقة 
غاديين  واحنا  البناء،  على رخص  الحصول  طلبات  ملعالجة  بالتعمير 

خدامين فهاد املجال؛

الخدمات  مجموع  عن  الرقمنة  املادية  الصفة  نزع  مواصلة   :5
املتعلقة بنقل امللكية، جزء منها راه تم والحمد هلل، املوثقين راه حتى هما 
راه قلت املهنيين قبيلة املهنيين ما بغيتش نم�سي نذكرهم كاملين، ولكن 
جميع املهنيين كلهم الحمد هلل اشتغلوا املوثقين مشتغلين وعندنا توثيق 
taoutik.ma هو واحد املنصة إلكترونية تمكن من القيام بخدمات نقل 
امللكية بطريقة إلكترونية جزء منها اآلن كيتم جزء غادي يجي وخصوصا 
األداء عن طريق اإللكتروني، إتمام جميع اإلجراءات من قبل املوثقين 
وكنحيي الشركاء، املحافظة العقارية، إدارة الضرائب، إدارة التسجيل، 
الخزينة العامة، الجماعات الترابية اللي هما كلهم شركاء في هاد الورش 
واللي إن شاء هللا في الشهور املقبلة غادي نكملوا الحلقة ديال إتمام نزع 
الصفة املادية عن هذه الخدمات املتعلقة بمس امللكية وغادي ترفع 
بالدنا إن شاء هللا فهاد املؤشر بالخصوص هذا بالرقمنة في هاد املجال 

مرتبة عالية بين األمم؛

6: اعتماد وتفعيل منصة إحداث املقاولة على الخط، أنتم تعرفون 
بأنه إحداث املقاولة على الخط تم عن طريق القانون 88.17 الذي 
صادقتم عليه ومواكبتها والذي صدر في الجريدة الرسمية 21 يناير 2019 
والذي يعطي سنة على أق�سى حد لدخول القانون حيز التنفيذ أي 24 
يناير 2020 ونحن اآلن نشتغل في إجراءات التنفيذ ديال هاد القانون 
بالتعاون مع جميع املتدخلين إذن هذا هو، وغادي نصدروا النصوص 
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التنظيمية الضرورية وغيدخل حيز التنفيذ إن شاء هللا قبل انتهاء األجل 
القانون وبذلك هذا حتى هو مهم جدا اعتماد وتفعيل  الذي حدده 
مبسط إحداث املقاولة عبر الخط والذي سيمكن حاليا املشاريع من 
إحداث املقاولة في فترة وجيزة و بدون عناء التنقل، حاليا املغرب في هاد 
املؤشر 43 عامليا معنى ذلك إيال دخلنا هذا سيتحسن ترتيب املغرب أكثر 
عامليا ويسهل الحياة على املقاولة عندنا فيه 2 إجراءات: إخراج املرسوم 

وإطالق املنصة، هاد ال�سي راه خدام في تقنيا مع املتدخلين املعنيين.

ويعد تنزيل القانون املتعلق بالضمانات املنقولة اللي أشرت له منذ 
قليل، وخاصة إحداث وتفعيل السجل الوطني اإللكتروني للضمانات 
تسهيل  من  ستمكن  التي  الجوهرية  اإلصالحات  بين  من  املنقولة 
الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة 
واملتوسطة، باإلضافة إلى ما يوفره هذا السجل من شفافية وبساطة في 
املعامالت التجارية وكذا تحسين ترتيب املغرب في مؤشر الحصول على 
التمويل الذي ال زالت تحتل فيه بالدنا املرتبة 119 عامليا وال يحسب إال 
املؤشر الذي يطبق عملية كما قلت منذ قليل فلذلك هاد السنة إن شاء 

هللا هاد املؤشر غيتحسن بطريقة كبيرة.

أريد أن أشير مالحظتين أو ثالث أخيرتين: املالحظة األولى إلى أن هاد 
اإلصالحات املنجزة كما أنها تهم املقاوالت تهم أيضا املواطن حتى هي 
تتحسن رخص البناء إيال والت إلكترونية بالنسبة للمقاولة ال بالنسبة 
املواطن وهكذا عدد من الرخص األخرى عن طريق الرقمنة حتى هي 
كتحسن ولوج املواطن عن طريق الرقمنة عن طريق اإلنترنيت، كيسهل 
عليه الوقت وكيسهل عليه الجهد وكيسهل عليه املال كيختصر عليه 
أيضا  كتهم  ذكرناها  اللي  األمور  هاد  جميع  فلذلك  األمور،  من  كثير 
املواطن واملواطنة. أريد أن أشير أيضا املالحظة الثانية إال أن تسهيل 
تحسين مناخ األعمال كيهم عدد من األوراش األخرى وخا ما دخالش 
في هاد املؤشر لدى صندوق النقد الدولي وخا ما داخلش في املؤشر لكن 
بالدنا تشتغل عليها وأشير إلى اإلصالحات األهم في هذا املجال أوال التنزيل 
الفعلي لإلصالح الشامل للمراكز الجهوية لالستثمار إن شاء هللا الشهور 
اإلدارة  حكامة  إلصالح  الالزمة  التدابير  اتخاذ  نزلوه،  غادي  املقبلة 
وتبسيط املساطر اإلدارية وعندكم 2 مشاريع قوانين و سأرجع إليها بعض 
قليل في السؤال الثاني، التنزيل الفعلي مليثاق الال تمركز اإلداري واحنا 
مشتغلين بطريقة عملية، أجرأة اإلصالح الضريبي عبر اعتماد القانون 
اإلطار الذي سيشكل مرجعا لقوانين املالية والذي سيأتيكم موازاة مع 
هاد مشروع قانون املالية ومناقشته، تطوير العديد من آليات التمويل 
وفي قضية التمويل التعاوني وكاين مشروع قانون عندكم هنا بمجلس 
النواب مواصلة تقوية البنيات التحتية األساسية، تسهيل الولوج إلى 
العقار باعتباره الحامل األساس للمشاريع االستثمارية، اعتماد إطار 
جديد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وراه املشروع عندكم 
في مجلس النواب، إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة 
االتفاقية كما تنكب الحكومة على وضع اللمسات األخيرة على مشروع 

امليثاق الجديد لالستثمار كما ترون هناك مشروع متكامل وهناك رؤية 
وهناك إصالحات طموحة سندخلها في هذا املجال ديال املال واألعمال 

واالستثمار وتحسين عيش املقاولة في السنتين املقبلتين بإذن هللا.

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

أنا سعيد بعرض هذا التقدم الهام الذي أحرزته بالدنا والذي هو 
نتيجة كما قلت عمل متواصل وفق مقاربة تشاركية، أريد أن أحيي مرة 
أخرى وأن أشكر وأهنئ جميع املتدخلين، أريد أن أقول بأنه هذا كيحفزنا 
جميعا إلى أن نزيد في وتيرة عملنا أن نستمر وهذا مرة أخرى كيبين بأن 
بالدنا إال املغاربة داروا عينهم في الخدمة مجتمعين متضامنين ينظرون 
إلى الثمرات ويتفاعلون ويشعرون باألمل إن شاء هللا يحققون نتائج 
إيجابية للوطن واملواطنين، شكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، بعد السادة رؤساء الفروق وكذلك 
املجموعة النيابية نطلب من السيدات والسادة النواب النشيد الوطني 

ردا على ما يمكن أن نسميه بالجريمة.

منبتيبرحربليمشرقيبرنوبل

منتدىيبلسؤددي حماه

دمتيمنتدبهي حماه

عشتيفييبر طانيللعلىيعنوبن

ملءيكليجنانيذكريكليلسان

بالر حيبالجسديهبيفتاك

لبىيندبك

فييفميي فييدمي

هوبكيثالينولي نال

إخوتييه ايللعلىيسع ا

نشهديبلدن ايأنيهناينح ا

بالشعال

هللايبلوطنيبمللك

شكرا للسيدات والسادة النواب،

والسادة  للسيدات  كذلك  وشكرا  الحكومة  رئيس  للسيد   شكرا 
الوزراء،

محمد  النائب  للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  اآلن  نفتح   
الحارثي باسم فريق العدالة والتنمية.
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بلنائبيبلس ديمحمديبلحالتي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

لقد شهد املغرب حدثا بارزا باحتالله ملرتبة متقدمة في ممارسة 
وليدة  ليست  محكمة  استراتيجية  رؤية  لتنزيل  تتويج  وهو  األعمال 
الصدفة، بل ثمرة تخطيط استراتيجي لحكومات متعاقبة جعلت من 
تحسين مناخ األعمال باملغرب أولوية ضمن سياساتها العمومية ورافعة 

أساسية لتطوير االقتصاد املغربي.

لقد نجحتم، السيد رئيس الحكومة، في حسن تدبير مؤشرات تسيير 
ممارسة األعمال للمقاولة الصغيرة واملتوسطة أو الكبيرة املعتمدة من 
طرف البنك الدولي وجعلتم إدماج القطاع الخاص في تعزيز خلق الثروة 
ومساهمته الفعالة في تنمية املغرب وفي الرفع من مردودية االستثمارات 
العمومية واقعا ملموسا، وبهذه املناسبة ال يسعنا إال أن نهنئكم السيد 
الذي جعل  الكبير  اإلنجاز  هذا  على  وننهئ حكومتكم  الحكومة  رئيس 
املغرب يعزز مكانته بين الدول قوية الجاذبية الستثمارات، وإذ نعبر 
لكم كذلك عن افتخارنا كفريق ساهم بكل مسؤولية في إخراج عدد من 

القوانين كانت حاسمة في تحصيل هذه الرتبة املشرفة.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

لقد حسن املغرب خالل 9 سنوات املنصرمة ترتيبه بسلم تسهيل 
ممارسة األعمال بمعدل سنوي يناهز 7 نقاط متبوئا الرتبة 53 لهذه 
السنة متفوقا على دول املتقدمة كإيطاليا، نتيجة لوضع خطة تشريعية 
املؤشرات  المست  التي  القوانين  من  ترسانة  إخراج  خاللها  من  تم 
املحتسبة في تقريب »دوين بيزنيس« وأخص بالذكر قانون إنشاء املقاولة 
عبر املنصة اإللكترونية، إصالح مدونة التجارة وتجويد اإلطار القانوني 
اإلجراءات  من  مجموعة  واتخاذ  املقاولة  صعوبة  بمعالجة  املتعلق 
والتدابير التي تصب في تحسين مناخ األعمال وجاذبية االستثمار، وهذا 
يعطي إشارة قوية عن ديناميكية األداء الحكومي في عدة مجاالت وكذلك 
يعزز الثقة في مؤهالت البلد وقدرته على رفع تحدي منافسات الدول 
املتقدمة في خلق أجواء مناسبة لتوطين االستثمار وتشجيع املقاولة بكل 
أصنافها وزرع الثقة في شبابنا من أجل خوض غمار املغامرة املقاوالتية 

واملساهمة في دعم االقتصاد.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بمثابة قياس سهولة ملمارسة  يقع  الترتيب، فهو  على أهمية هذا 
املستثمرين  اهتمامات  كل  يغطي  ال  محددة  مؤشرات  عبر  األعمال 

وشروطهم والتي تحتاج لتدابير مواكبة، وهنا أود أن أشيد بعدد من 
اإلصالحات املصاحبة الجوهرية لحكومتكم والتي من شأنها أن تخلق 
بيئة خصبة لتنمية االستثمارات ببالدنا وتوفر الشروط األساسية لها 
ترتكز على تعزيز االستقرار السيا�سي واملاكرو اقتصادي وتطوير منظومة 
التمويل حديثة تتما�سى مع طبيعة تحوالت نسيج املقاولة وتطوير حجم 
الحكامة  وتطوير  الخارجية  األسواق  على  واالنفتاح  الداخلي  السوق 
وتأهيل املوارد البشرية، وهذه كلها خيارات سبق أن أكد عليها صاحب 
الجاللة، في خطاباته، وجعل منها خارطة طريق لتحديث بلد املغرب من 

خالل اعتماد نموذج تنموي جديد يكون رافعة للنمو القوي.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

وفي هذا السياق، نود أن ننوه بكل املجهودات املبذولة من أجل 
توطيد الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز دور املؤسسة التشريعية 
واستقالل السلطة القضائية، وكذلك تعزيز دور املرأة في أخد املبادرة 
بكل حرية وجعلها شريكا أساسيا في املجال املقاولة واالستثمار وحماية 
وتحقيق  األولي  التعليم  في  بالحق  وتمتيعهم  االستغالل  من  األطفال 
السلم االجتماعي، وباملناسبة نود كفريق العدالة والتنمية أن ننبه من 
كل تراجع عن الحريات املكتسبة في دستور 2011 الرتباطها اللصيق 
بسمعة املغرب الحديثة في األوساط العاملية للمال واألعمال، وتجدر 
اإلشارة كذلك للتنويه بمساهمتكم في استكمال املنجزات الكبيرة في 
مجال البنيات التحتية التي قام بها املغرب، وكان لها وقع كبير على جلب 
االستثمارات وتطويرها، بحيث بناء شبكة مهمة من الطرق السيارة 
واملوانئ الكبرى كميناء طنجة املتوسطي والقطار فائق السرعة جعل 
منظومات  على جلب  تتنافس  التي  الكبرى  الدول  في مصاف  املغرب 
صناعية جد متطورة كقطاع السيارات والطائرات، وال يفوتني هنا أن 
أنوه بقيامكم مؤخرا ببرمجة بناء ميناء الداخلة مما يؤشر على عنايتكم 
بالعدالة املجالية وأتمنى أن يتم املزيد من تكريسها في مجال بناء البنيات 
التحتية املهيكلة لتمكين جميع الجهات من االستفادة من آثار هذا املناخ 

املالئم واملساهمة الفعالة للجهات جميعها في بناء االقتصاد الوطني.

إن اهتمامات حكومتكم بالتنمية املستدامة والحفاظ على البيئة 
ورسم استراتيجية طموحة في مجال الطاقات املتجددة والعمل على 
تنزيلها أعطى صورة جد عصرية أكسبت املغرب قوة تنافسية كان لها 
أثر إيجابي على جلب االستثمارات األجنبية، لقد استطاع املغرب كذلك 
أن يحسن صورته لدى األوساط املالية العاملية بتأهيل مدنه الكبرى 
وجعلها تضاهي املدن العاملية مما سهل استقطاب املزيد من رؤوس 

األموال األجنبية.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

على صعيد آخر أولت حكومتكم اهتماما خاصا في مجال قطاع 
االقتصاد الرقمي، من خالل استصدار قوانين وتدابير تحث على رقمنة 
عدد من املساطر والخدمات تصب في تسهيل ممارسة األعمال وكذلك 
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خلق وكالة التنمية الرقمية تعمل على توفير مناخ األعمال في هذا املجال 
الرقمي جد مشجع الستقطاب وتوطين مشاريع في هذا القطاع، من خالل 
توفير بنيات تحتية مالئمة بعدد من املدن وتجويد القوانين املتعلقة 
باملواصالت من أجل تزويد املغرب بشبكات االتصاالت واألنترنيت عالية 
الصبيب والتي نتمنى أن تصبح موازية لشبكة املاء والكهرباء، وإذ نثمن 
كذلك حرصكم على خلق آليات جديدة ومبتكرة تمكن من تمويل املالئم 
للشركات الناشئة بهذا القطاع الذي يتميز بخاصية فريدة مبنية على 

االبتكار والفكر.

وإذ نهيب بكم بإيالء عناية خاصة لهذا املجال بتوفير اآلليات القمينة 
بمواكبته والنهوض به وتحقيق إقالعه بخلق قوانين تتما�سى وخاصيته 
وسرعة تطويره واحترام فيه أكثر من غيره مبادئ الشفافية والتحفيز 
والتشجيع، إنه وبكل بساطة قطاع سريع التطور يتطلب مواكبة دائمة 
تستدعي التحيين املستمر لكل اآلليات املتوفرة تفاديا ألن يصبح حبيس 
قوانين تجاوزها الزمن مع العلم أنه الطريق املختصر واألكثر سهولة 
القطاع يمكن ترسيخ األمل  لتحقيق نمو مذهل، إن من خالل هذا 
لشريحة كبيرة من الشباب كما أن تطويره سيؤهل بلدنا مبكرا ملهن 

املستقبل والتي أصبحت تظهر في األفق.

وال يفوتني السيد رئيس الحكومة أن أؤكد على تأهيل املوارد البشرية 
في تحسين مناخ األعمال، وهنا وجب تسجيل بكل ارتياح املصادقة على 
التعليم  منظومة  إصالح  على  في مضامينها  ركز  الذي  اإلطار  القانون 
أجل  من  الالزمة  الكفايات  من  وتمكينهم  شبابنا  من خاللها  وتأهيل 
العمل  املواتية ملناخ األعمال وزرع فيهم قيم  الدينامية  مواكبة هذه 
واملسؤولية وثقافة املقاولة وأخذ املبادرة وكذلك بناء الثقة لديهم في 
مؤسسات بلدهم وإعدادهم لبناء مستقبل األمل، بقي أنا أبرز أهمية 
انفتاح املغرب على أسواق العالم وخاصة الدول اإلفريقية التي تربطنا 
معها عالقات متينة والتي تحظى بعناية ملكية، بحيث أنها تمثل فرصة 
في  آفاقها وكذلك عامال أساسيا  إلى توسيع  للمقاولة املغربية  ذهبية 

استقطاب االستثمارات األجنبية من أجل توسيع آفاقها.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

لقد باشرتم عددا من اإلصالحات الهيكلية في مجال محاربة معيقات 
االستثمار ونحثكم على تسريع تنزيلها ملا لها من أهمية في تعزيز منظومة 
الفساد  في مجال محاربة  املال واألعمال خاصة  في مجال  قيم قوية 
في  يفوتني  التمويل، وال  إلى  الولوج  اإلدارة وتسهيل  والرشوة وإصالح 
األعمال  مناخ  لتحسين  اإليجابية  االنعكاسات  ببعض  التذكير  األخير 
على املواطنين، بحيث أنها تشجع على خلق ثقافة جديدة لدى الشباب 

وحّتهم على خلق املقاولة وضمان توفير شروط نمائها.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، اآلن الكلمة للسيدة النائبة ابتسام عزاوي 
باسم فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبةيبلس دةيببتساميعزب ي:

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

تحسين  موضوع  اليوم  نناقش  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
مناخ األعمال ببالدنا والهدف واملبتغى من سؤالنا هو الحصول على 
إجابات واضحة، تعكس استراتيجية واقعية عملية وعلمية وبراغماتية 
تحدث القطائع الالزمة مع مكامن القصور واالختالالت الحالية، وهو ما 
يدفعنا من موقع املعارضة معارضة مسؤولة ومواطنة إلى االستغراب 
بخصوص قدرة الحكومة على ممارسة كل أشكال التعتيم والتضليل، 
عبر خطاب سيا�سي مشحون بالشعارات غير القابلة ألن تجد لها أثرا في 
الواقع أو انعكاسات على املناخ العام لألعمال، من قبيل عزمكم على 
تفعيل آليات الحوار املؤسساتي بين القطاعين العام والخاص وتبسيط 
اإلجراءات  لتسهيل  تنظيمي  إطار  ووضع  للمقاوالت  اإلدارية  املساطر 
ورقمنتها وتقوية الترسانة القانونية لألعمال، فبين املعلم واملنجز وبين 
املطلوب واملنجز هنالك هوة السيد رئيس الحكومة ال تستقيم طموحات 

مغرب اليوم والغد،

السيد رئيس الحكومة املحترم، لقد أصبح لدينا في فريق األصالة 
املثل  عليها  ينطبق  الحكومة كسابقتها  بأن هذه  تام  يقين  واملعاصرة 
الذائع الصيت فاقد ال�سيء تعرفون الجواب ال يعطيه، فحين نسائلكم 
بذلك  فنحن  األعمال  مناخ  تحسين  يخص  فيما  استراتيجيتكم  عن 
نطلب منكم مّدنا بالتدابير العملية وامليدانية، لقطاعاتكم الحكومية 
ذات الصلة بعالم األعمال فيما يخص تحقيق هدف تقوية جاذبية 
االستثمار املنتج للثروة على أرض الواقع، وذات األثر الفعلي واملباشر 
على تحسين ظروف وشروط عيش املواطنات واملواطنين، ونحن حين 
نسائلكم عن املقاربة املعتمدة لتحسين مناخ األعمال بمنظور يستهدف 
بلوغ بالدنا ملرتبة مشّرفة في مؤشر ممارسة األعمال، فنحن نريد منكم 
اإلفصاح والكشف لعموم املغاربة عن اآلليات الكفيلة بخلق شروط 
مالئمة لتيسير حياة املقاولة وتنميتها في املحيط االقتصادي واالجتماعي 

املغربي اإلفريقي والعالمي.

السيد رئيس الحكومة املحترم، نحن في فريق األصالة واملعاصرة 
بالعديد  كبير  بشكل  مرتبط  األعمال  مناخ  تحسين  تحدي  أن  نعتبر 
القطاعات  داخل  إداراتكم  تعرفها  التي  والصعوبات  اإلشكاالت  من 
الحكومية واملؤسسات العمومية، نلفت انتباهكم إلى أن مناخ األعمال 
 غاية برؤية وتصور جديدين للنموذج التنموي املتوخى، 

ّ
لن يتحسن إال

و بالعمل على فّك عقدة الدين الخارجي الجاثمة على أنفاس اقتصادنا 
ي أطركم 

ّ
الوطني، وبإعادة النظر في تدبيركم اإلداري بشكل عام وبتحل

السياسية واإلدارية بالجدية والشجاعة فيما يخص محاربة الفساد، 
ف املغرب 2% 

ّ
للفساد كلفة كبيرة على االقتصاد الوطني الفساد يكل
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من النمو االقتصادي سنويا، مسؤوليتكم الثابتة في التهرب في مواجهة 
التهّرب والتملص الضريبي، امليزان التجاري وميزان األداءات يعرف عجزا 
مزمنا وهيكليا عجز في تفاقم متزايد، ما خطتكم لتقويم هذا االختالل 
وبالخصوص  وواضحة  مباشرة  إجابة  نريد  الحكومة؟  رئيس  السيد 
من  سواء  األداءات  ميزان  عجز  هشاشة  كذلك  نستحضر  واقعية، 
خالل االستثمارات املباشرة الخارجية أو من خالل القروض والهبات 
الخارجية أو من خالل اللجوء إلى االحتياط الوطني من العملة الصعبة 

وغيرها من النقاط.

السيد رئيس الحكومة املحترم، نالحظ أن الحكومة الحالية منكبة 
أكثر من سابقاتها على تحسين املؤشرات الدولية، غير أن هذه املؤشرات 
 limités des تعتبر اختزاال للواقع كما أنها عبارة عن تمثالت محدودة
modèles معطيات سطحية عن القطاعات التي تكون فكرة عنها، فال 
تجلياته  تتناول مختلف  القطاع وال  في مختلف جوانب هذا  تغوص 
املؤشرات  تحسنو  مزيان  الدقيق،  والتشريح  التفصيلي  بالتحليل 
الدولية، احنا األولين نقولو لكم bravo، لكن هذا الرقم يظل رقما جافا 
إن لم يكن له أثر على الواقع املعاش للمواطنات واملواطنين، تحسين 
مؤشر متعلق بقطاع معين ما كيعنيش أبدا أننا حسنا األوضاع ديال هاد 
القطاع، ما كيعنيش أننا عالجنا االختالالت البنيوية واألعطاب واألورام 
اللي كيعاني منها هذا القطاع، وباش نوضحو املواطنات واملواطنين اللي 
أداء  املحدد آلجال  القانون  مثال بسيط ومباشر،  كيتابعونا غناخد 
 oui الديون في 90 يوم ومن مور ما صدر هذا القانون هذا احنا ربحنا
ربحنا النقط في التصنيف في املراتب يعني في التصنيفات العاملية، لكن 
االقتصاد الوطني ما ربح والو impact 0 عالش؟ ألن املمارسة والواقع 
براسها  العمومية  املؤسسات  كيتطبقش،  ما  هذا  القانون  هاد  بأن 
القانون  هذا  قابلية  فعدم  يوم،   90 ديال  األجل  هاد  كتحترمش  ما 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  من  العديد  إفالس  إلى  أدى  للتطبيق 
واللي كتشكل %95 من النسيج املقاوالتي الوطني تجاوز عدد وفيات 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة في 2018 ل 8 آالف مقاولة، هذا مؤشر 
خطير السيد رئيس الحكومة، في النصف األول من هاد السنة هادي تم 
إعدام 4140 مقاولة أي بزيادة %9.1 عن السنة املاضية، فما الجدوى 
السيد رئيس الحكومة من االرتقاء في التصنيفات العاملية؟ إذا ما كانش 
هاد ال�سي عندو انعكاس يعني على القطاع؟ والقطاع الزال يتخبط في 
اختالالته البنيوية توصيات عدة مناظرات بقات دون تنفيذ دون تتبع 
بالرغم من االرتباط ديالها الوطيد بمناخ األعمال كاملناظرة حول حكامة 
القطاع العمومي، واملناظرة الوطنية حول اإلصالح الجبائي واللي بقات 

الخالصات ديالها حبر على ورق.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

 من جهة العالقة بالقضاء، فالكل كيعلم أن القضاء هو ورش أسا�سي 
ومحوري فيما يتعلق بتحسين مناخ األعمال وهذا كان موضوع توجيه 
خاص من طرف جاللة امللك، نصره هللا وأيده، بمناسبة انعقاد الدورة 

الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة يوم اإلثنين املا�سي بمراكش، فبنفس 
عملي براغمتي وإجرائي ورد في الرسالة امللكية السامية، تدابير لتحسين 
مناخ األعمال، الحاجة ماسة اليوم إلى التسريع بإخراج امليثاق الجديد 
إلى تبسيط  إلى إصالح ودعم املراكز الجهوية لالستثمار،  لالستثمار، 
مساطر االستثمار، إلى مواكبة املقاوالت وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع 
من إنتاجيتها وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، إلى مقاربة جديدة لدور 
القا�سي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، إلى العمل على إحداث توازن 
موضوعي بين حقوق األجراء وأرباب العمل وهو ما يفرض إعداد مشروع 
مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة االتفاقية، فمن مظاهر القصور 
بمناخ األعمال هنالك وضعية القضاء والعدالة مثال القضايا العقارية 
كتاخذ في املعدل 420 يوم مقابل 300 يوم كحد أق�سى، اللجوء إلى 
العقارية  األمالك  تسجيل  تكاليف  للمقاولة،  جدا  مكلف  القضاء 
باهض، تسجيل األمالك العقارية في املغرب كيكلف 10 مرات أكثر من 
نيويورك و5 د املرات أكثر من مصر، تعدد األنظمة العقارية ال تساعد 

على تشجيع االستثمار ولنقس على ذلك.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

 الحكومة مطالبة بمجهود كبير إلعادة الثقة بين املقاولة واملقاول 
من جهة واإلدارات من جهة أخرى، فلهذه العالقة وطبيعتها وسماتها 
وقع على مناخ األعمال، الثقة هي دعامة من دعائم االستقرار الوطني 
واملالحظ أن منسوب الثقة في تراجع كبير ومستمر والسؤال إلى متى؟ 
املرافق  تعاني  واملواطن،  واملواطنات  الوطن  يدفعها  تكلفة  وبأي 
في األداء وفي  بالضعف  تتعلق  العمومية من عدة نقائص  واإلدارات 
جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنات واملواطنين، كما أنها تعاني من 
ضعف التكوين والتكوين املستمر وغياب معايير الكفاءة واالستحقاق 
والتزام بتحقيق الفعالية والقيمة املضافة املفيدة، يجب إرساء عالقة 
الثقة بين الجهاز اإلداري واملواطنات واملواطنين، وهذا يمر عبر تخليق 
الحياة العامة محاربة الريع والفساد ضمان النزاهة والشفافية تحقيق 
العدالة اإلجتماعية واملجالية، ربط املسؤولية باملحاسبة إعادة االعتبار 
باملغرب  الشركات  القيمية،  وللمنظومة  الدولة  ملصداقية مؤسسات 
تواجه كذلك صعوبات في الحصول على قروض مصرفية، هذا باإلضافة 
إلى تراكم متأخرات األداء العمومية فالدولة ال تؤدي ما بذمتها من دين 
فائدة املقاوالت بحيث تقدر نسبة اإلرجاءات الضريبية التي تنتظرها 
املقاوالت بحوالي 46 مليار درهم، عالوة على اإلرجاءات الضريبية توجد 
حوالي 10 ديال املليار ديال الدرهم من متأخرات األداء اإلضافية املتعلقة 
بديون مختلفة اللي تقاعست الحكومة في صرفها ألصحابها. كاين واحد 
املؤشر عالمي آخر وهو مؤشر االزدهار واللي كيوضع البالد ديالنا في الرتبة 
84 عامليا في مجال مناخ األعمال، 117 في التعليم 120 في الحكامة، 134 
في جودة الرأسمال اإلجتماعي، Doing Business صّنف بالدنا في الرتبة 
53، لكن هاذ التنقيط هذا كيصّنف وكيتعطى هاذ التنقيط تنقيط 
يعني كيرتبط بإلتزامات الدول على مستوى املسطري واملسطري فقط 
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ال يناقش االلتزامات الفعلية على أرض الواقع واإلنعكاسات الحقيقية 
على حياة املقاوالت، هنالك أيضا تقرير املنافسة الخاصة يعني تقرير 
املنافسة الخاصة باملنتدى االقتصادي العالمي اللي في 2018، واللي 
كيعطي تقويم فعلي لكفاءات الحكومات واللي صّنف بالدنا في الرتبة 
66 في بيئة االقتصادي الكلي، الرتبة 111 في كفاءة سوق العمل، 104 
في التعليم العالي والتدبير، 82 في عوامل االبتكار والتطور، البنك الدولي 
قدم أيضا مالحظات حول الوضعية اإلجتماعية واالقتصادية في بالدنا 
اللي يمكن تلخيصها فيما يلي: أنه رغم االستثمارات والبرامج املتقدمة 
 أن انعكاساتها االقتصادية واالجتماعية ظلت 

ّ
اللي عرفها املغرب، إال

جد محدودة وظل معها خلق الثروة دون املستوى املطلوب، ال يخلق 
والشباب،  للشابات  الشغل  مناصب  يكفي من  ما  املغربي  االقتصاد 
وهنا أذكر أن شاب أو شابة من كل 4 ديال الشباب ال يعمل ال يدرس وال 
يمارس أي تكوين، شنو كيديرو هاذ الشباب؟ هللا يحفظ وصافي، األسر 
عندها شعور بالقلق بخصوص املستقبل ديال األوالد ديالهم الطبقة 
الوسطى سائرة نحو التقليص، التقلص بسبب غالء املعيشة بسبب 
 la الخلل الوظيفي للخدمات العمومية، الطبقة الوسطى كتعاني من
ص مضطرة مضطرة 

ّ
double imposition كتخلص الضرائب وكتخل

التطبيب الخاص والتعليم الخاص إلى غير ذلك من األساسيات،

الحكومة املحترم، إن فريق األصالة واملعاصرة من  السيد رئيس 
خالل هذه الكلمة يريد أن يوّجه رسالة واضحة للحكومة، مفادها أنها 
بحل  الكفيلة  واإلجراءات  الخطوات  اتخاذ  في  تتحمل مسؤوليتها  لم 
على  سلبا  أثر  ما  وهو  اإلقتصاديين،  الفاعلين  وبين  بينها  الثقة  أزمة 
مناخ األعمال ومن خالله على اإلقتصاد الوطني واألوضاع اإلجتماعية 
بصفة عامة، يجب أن تلتزم الحكومة بالقيام بواجباتها وبلعب أدوارها 
وباالطالع بوظائفها ومهامها في إطار تحسين مناخ األعمال بشكل عملي 
وواقعي في بالدنا، ال نطلب من حكومتنا تحقيق منجزات الزمان حينما 
نتطرق ملوضوع تحسين مناخ األعمال ببالدنا فالهدف النهائي هو تحسين 
وضعية املواطنات واملواطن، عن اإلنسان نتحدث وفي جملة بسيطة 
السيد رئيس الحكومة، املواطنة فاطمة و املواطن أحمد بغاو يمشيو 
الصبيطارعمومي  يلقاو  إيال مرضو  بغاو  تعليم ذو جودة  ويلقاو  يقراو 
كيحترم اإلنسانية ديالهم، بغاو يلقاو transport في املستوى املطلوب في 
ي يساليو القراية ديالهم، بغاو فرصة 

ّ
املستوى املقبول بغا ويلقاو خدمة مل

لخلق املقاولة واملساهمة في اإلقتصاد الوطني والتنمية، كذلك نخبركم 
السيد رئيس الحكومة أنه في بعض مناطق املغرب كاين مواطنين اللي 
وه باش ينزل املاء، وما عندهمش 

ّ
ما عندهمش الروبيني اللي غادي يحل

هاذيك النقاصة ديال الضوء اللي غادي يقيسوها باش يشعل الضوء، 
ع لسماع جوابكم السيد رئيس الحكومة، وفقنا هللا وإياكم ملا فيه 

ّ
نتطل

الخير لوطننا لوطننا جميعا، شكرا على حسن اإلصغاء.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن باسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد النائب محمد الوالف.

بلنائبيبلس ديمحمديبلوالف:

بسميهللايبلرحمنيبلرح مي بلصالةي بلسالميعلىيخي2يبملرسلين،

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

التجمع  الكلمة باسم فريق  أتناول  تعتريني خواطر متناقضة وأنا 
الدستوري للتعقيب على جوابكم، السيد الرئيس حول مناخ األعمال، 
فمن جهة تستدعي مني اإلنجازات التي حققتها مجموعة من قطاعات 
الحكومة للرقي باملغرب إلى الرتبة 53 من مؤشر مناخ األعمال كل التشييد 
والتقدير، ومن خاللكم يود فريقنا التنويه بكل من ساهم في تحقيق هاد 
القفزة النوعية خصوصا وأنها جاءت تماما بعد قفزة مماثلة في السنة 
املاضية، مما يعطيها وقعا دقيقا وصدا قويا في نفس كل متفائل مؤمن 

بمستقبل هذا البلد.

ومن جهة أخرى سأسلط الضوء على املجاالت التي ما زالت فيها 
جهود الدولة، جهود الحكومة جد محتشمة، تقرير البنك الدولي ينذر 
كل سنة بأن السنة املقبلة ستكون أشكل من التي ولت، والشك أنكم 
واعون بأن الترقي بين الرتبة 190 و60 مرتكز باألساس على النصوص، 
مما يجعله في املتناول بعد اجتهاد عادي، بينما التراقي بين الدول الخمس 
األوائل سيتطلب عمال استثنائيا وشجاعة سياسية حقيقية، فاسمحوا 
لي إذن سيدي الرئيس بأن أقف عن النقطتين التي شكلتا حاجزا أمام 
ظفرنا برتبة أحسن في هذا الترتيب والتي ستتطلب الحكومة قرارات 
تسوية  وثانيا  االستثمار،  تمويل  صعوبة  أوال  وهما:  ملعالجتها  جريئة 

حاالت اإلعصار.

كل هذا يعود بنا إلى ما ورد في خطاب صاحب الجاللة، بمناسبة 
افتتاح السنة التشريعية الحالية وتوجيهاته النيرة إلشراك البنوك في 
تمويل اقتصاد البالد، ولذا فإني أطلب منكم اليوم السيد الرئيس، 
مساءلة هذا القطاع عن الدور الحقيقي الذي يلعبه في تمويل االستثمار 
والعمل على أال يبقى رقم معامالته يتكون باألساس من قروض االستهالك 
واقع جد  لهم من  لم  املختلفة،  املالية  واملنتوجات  السكن  وقروض 
ضعيف على التشغيل والنمو االقتصادي، إنكم مطالبون اليوم بحزم 
أكبر للسمو باملنظومة البنكية إلى منظومة استثمارية حقيقية، وفريقنا 
مستعد إليفائكم بمجموعة من اإلجراءات التي يمكنها أن توصلنا لهذا 
الغرض، كما نطالبكم بأن تعملوا على االنفتاح على التمويالت العصرية 
crowed.finder وbusiness Angeles، وفي شق آخر يجب على الحكومة 
أن تبتكر إجراءات نوعية يتسنى بموجب هاد الشركات في حالة اإلعصار 
أن تخرج من دوامة اإلفالس، مما سيعطي ملنظوماتنا االستثمارية مرونة 

أشد ومقاومة أفضل لتقلبات االقتصاد العالمي.

السيد الرئيس، في عدد من لقاءاتنا التواصل التي نظمناها إلشراك 
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الفاعلين االقتصاديين في النقاش الذي يهمنا اليوم، طفت إلى السطح 
ثالثة إشكاليات، إذا تم التعاطي معها بجدية سنعطي للمغرب جاذبية 
العقار،  إشكالية  وهما  فريدة  فعالية  إلى  باقتصادنا  قصوى، سترقى 

إشكالية التكوين، وإشكالية العدالة.

العمومي  العقار  وتصفية  التهيئة  زالت  ال  العقار،  إشكالية  أوال: 
من  تستوجب  التي  النواقص  من  كثير  تشوبها  لالستثمار  املخصص 
الحكومة سياسة شاملة مندمجة وشجاعة، لكي ال يصبح العقار تلك 
الفزاعة التي تطرد املستثمر من املغرب قبل حلوله، ثم إن إجراءات 
التحفيظ ظلت غير مقبولة عند املستثمرين وغيرهم لتعسفها وتعقيدها 
وغالئها، فرجاء السيد الرئيس أن تتدخل، كما يجب دعم إنجاز املناطق 
الصناعية ومناطق التصنيع الصناعي، كالتي اآلن في طور اإلنجاز بأكادير 
واملحطات اللوجيستيكية الكبرى لتوفير العديد من العروض النوعية 
للمستثمرين في جل جهات اململكة وذلك من أجل تحقيق عدالة مجالية 

صرفة؛

ثانيا: إشكالية التكوين، من ينكر اليوم أن الكفاءات في بالدنا تعرف 
ضغطا رهيبا؟ ال أحد، فالهجرة من جهة، وطلبات املستثمرين األجانب 
واملحليين من جهة ثانية، جعلت من التكوين ومالءمته لكل الطلبات 
نقطة سوداء في منظومتنا االقتصادية، حقا لقد حان الوقت إلحداث 
ثورة شاملة في هذا املجال، بعيدا عن كل املزايدات السياسوية، كيف؟ 
أحيلكم السيد الرئيس، على نموذجي ماليزيا وسنغافورة، فأني شخصيا 
أرى عندهم مجموعة من الخيارات التي يمكن أن نقيس عليها ونستلهم 
منها تدابير موضوعية مالئمة لواقعنا وخصوصياتنا املغربية، لكن هذا 

لن يتوخى إال بعد اجتهاد املتمكنين ذوي علم وعرفان.

وأخيرا، إشكالية العدالة، تقوم اليوم هيئة القضاء بمجهود كبير 
للسمو بمنظومة العدالة، من أجل توفير بيئة آمنة لالستثمار ولعل 
املؤتمر الدولي األخير حول العدالة بمراكش، لخير دليل، هذا املؤتمر 
خرج بالعديد من التوصيات، أطلب من سيادتكم، باسم فريق التجمع 
تفعيلها  على  تعملوا  وأن  أولوياتكم  من  تضعوها  أن  الدستوري، 
وإخراجها إلى الوجود، هذا الطلب موجه لكم السيد رئيس الحكومة، 
ولكم أنتم كذلك السيد رئيس البرملان، بالفعل نحن اليوم نطلب الكثير 
اقتصاديين،  قضاة  نريد  ككل،  العدالة  منظومة  ومن  قضاتنا،  من 
نريدهم أكفاء، نريد العجلة في األحكام، نريد االجتهاد، ومن املطالب 
ال الحصر، لذلك فعلى الجهود أن تتضافر بين جميع أجهزة التشريع، 
لتسهيل املأمورية القضاة وجميع املتدخلين في منظومة العدالة، من 
أجل تحقيق األمن القانوني وتحديث املنظومة والعمل على مالءمة هذه 

القوانين واملعاهدات الدولية.

لقد تبين اليوم للجميع الدفعة النوعية التي أعطتها رقمنة الجمارك 
والضرائب وخلق الشركات، لجاذبية بالدنا، فما بالكم لو قمنا بنفس 
وأهلنا  لذلك،  التحتية  البنيات  العدالة، وهيئنا  في منظومة  املجهود 
وبرامج  املعلوماتي  الذكاء  استخدمنا  لو  بالكم  ما  البشرية؟  املوارد 

-L’algorithme de Justice prédictive–كبرنامج  التوقعية  العدالة 
»Juge« املستعمل في أمريكا، لو فعلتم السيد الرئيس، سيكون أكبر 

إنجاز في واليتكم.

بلس ديبلرئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  اآلن،  النائب،  للسيد  شكرا 
والتعادلية، الكلمة للسيد النائب أحمد التومي.

بلنائبيبلس ديأحمديبلتومي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

لها  اللي وصلنا  النتيجة  هاد  الحكومة،  رئيس  السيد  قال  كيفما 
ننهئ  إذن  والتشريعي،  التنفيذي  الجهاز  بين  هي عمل مشترك  اليوم، 

أنفسنا على هذه النتيجة، ونتمنى كل التوفيق.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

هاد العمل ديال تحسين مناخ األعمال، هو بدا من 2010، تحت 
رئاسة األستاذ ال�سي عباس الفا�سي. وكان مستمر العمل ديالو. إذن 
فزيادة على مشاركة البرملان والحكومة، كذلك الحكومات املتعاقبة، 

كلها ساهمت في هاد العمل، وهذا ال�سيء يجب أظن اإلنتباه إليه.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

مناخ  تحسين  هاد  ديال  تقريبا عشر سنين  هادي  كنديرو  واحنا 
األعمال، البد ما نقومو بواحد العملية ديال التقييم، أظن هذا مهم 
جدا، باش نشوفو أشنو هو األمور اللي نجحنا فيها، وأشنو هي األمور 

اللي ما نجحناش فيها، وأشنو هي األمور اللي خصنا نحسنوها؟

أوال- السيد رئيس الحكومة، كنشوفوا أنه ربما كاين واحد الخلط 
عند املواطن، أنه التصنيف ديالنا في الرتبة 53، كأنه هو يعني التصنيف 
ديالنا في الترتيب د القوة االقتصادية ديال املغرب، هذا ليس صحيح، 
حسب   128 املرتبة  في  باقية  بالدنا،  ديال  االقتصادية  القوة  يعني 
صندوق النقد الدولي، يعني بالنسبة ل P.I.B، الناتج الداخلي الخام، 
إذن هذا ال�سئ خصنا ما نساوهش، كنشوفو إلى أي حد، يعني هاد 
مناخ األعمال ساهم في واحد العدد ديال املؤشرات؟ أوال اإلستثمار، 
 2010 من  تقريبا  االستثمار  أنه  الحكومة،  رئيس  السيد  كنشوفو، 
ل2019 تقريبا كان في حدود 3 ماليير 3.5 مليار، يعني ما تغيرش، واخا 
نزلنا ب 75 درجة بقى هاد املؤشر يعني فنفسو، كذلك بالنسبة لوضع 
املقاولة، وضع املقاولة ، يعني، هذا �سي اللي تتعترفوا به هادي أرقام 
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يعني تقريبا يعني اإلفالس ديال الشركات من 2010 ل 2018 2019 هو 
تقريبا تضرب في أربع مرات، يعني كان في 2000 شركة مفلسة في 2010 ، 
اآلن تقريبا فواحد 8000 وهاد semestre االوالني تقريبا 4500، كذلك 
يعني كنشوف أنه هاد يعني هاد اإلفالس مع األسف كيمس الشركات 
الصغرى واملتوسطة، كنعرفو هاد الشركات هي اللي معنية أساسا هي 
اللي خصها تكون معنية بتحسين املناخ، ألن هي الضعيفة، يعني في 
الشركات اللي الدولية هاديك راه ما كتحتاجش بعض املرات..، كتجي 
وكتعمل اتفاقيات مع الدولة املغربية وكتدير اللي بغت، فهاد الشركات 
من   40% كذلك  الشركات،  من   95% كتمثل  والصغيرة  املتوسطة 
القيمة املضافة، كذلك يعني كتساهم فواحد %80 من التشغيل ألنه 
هاد الشركات راه هي اللي مرتبطة بالسكان، يعني هاد الشركات الصعرى 
هي اللي كتكون في الفيالج ديالها، كتكون في املدينة ديالها، وبالتالي فهي 

إيال أفلست تماك فين كتخلق لنا يعني املشكل.

كذلك مشكل الثقة، يعني واحد كنشوف أنه واحد املجهود كبير 
خصو يّدار في الثقة ال بين، يعني، يعني املقاوالت مع نفسها، كذلك بين 
املقاوالت والحكومة، يعني عالش هاد ال�سي في نظرنا يعني ما انعكسش 
هاد %75 اللي تقدمنا بها عالش ما انعكست على اإلقتصاد الوطني، 
أنا كنظن واحد، ألنه ركزنا كثير على التشريعات، يعني التشريعات يعني 
مهمة، ولكن ما�سي هي النهاية في نفسها، التشريعات مزيانة وغالبا آش 
كتديرو؟ كتمشيوا ملي كنديروا قوانين كأننا خلصنا، يعني القوانين 
تطبيقية،  مراسيم  بواحد  متبوعين  كنقاو  قتبقى  أنه  بحيث  انتهت، 
كنبقاو متبوعين بواحد القرارات، وهنا فين كيبدا العمل في الحقيقة 
لكن كيدل على الحق الجدي، هنا فين كيبدا الجهاد األكبر، وهذا وهاد 
الناحية ربما شوية كتكون ما كنعطيوهاش يعني األهمية لخصنا اللي 
خصنا اللي خصنا نعطيوها، كذلك هاد التشريعات كتكون دائما يعني 
مدفوعة أنه من الشركات الكبرى، كيفاش هاد الشركات الكبرى نبانو 
لها أنه احنا راه احنا نجيبوها عندنا، في حين أنها أن كنساو أنه راه راه 
هاد الشركات الكبرى كيف ما قلت ما كتحتاجش لنا الشركات الصغرى 

واملتوسطة.

أنا كنظن السيد رئيس الحكومة باش نكونو عمليين، أنا كنظن هاد 
ملي كيكون واحد مشروع قانون مهم، خصنا نجيبو كأنه مشروع بنية 
تحتية، نبداوه من االول حتى للتنفيذ ديالو، يعني بالحيز الزماني، يعني 
باملوارد البشرية باملوارد املالية باش نمشيو حتى لjusque bout، باش 
ايال ما حققش النتيجة يمكن نعاودو نراجعوه، ما�سي غير نديرو القانون 
وصافي وتنساوه، هذا راه �سيء مهم، نحسبوه كأنه مشروع ديال البنية 
التحتية طرق أو موانئ أو مطارات إلى آخره، كاين كذلك السيد رئيس 
الحكومة واحد املشكل ديال التنزيل، احنا تنعرفو أنه التنزيل ديال هذاك 
يعنى يقع على عاتق اإلدارة، أنا أثق في النظام املصرفي، يعني، اإلدارة، 
السيد الرئيس، كنعرفوا أنه باقي عندنا واحد التعقيدات اإلدارية وباقي 
عندنا واحد اإلجراءات رغم أن يعني أن صاحب الجاللة، نصره هللا، 

نادى باش يعني بإدخال يعني اإلدارة الرقمية، هادي في، يعني، في خطاب 
ديالو في البرملان في 2016، دعا لهاد القضية، يعني ملي كنشوفو اليوم 
يعني القانون ديال تبسيط املساطر جا وتيقول في حدود 5 سنوات، إذن 
5 زائد 3 السنوات 8 السنوات، هادي كثيرة السيد رئيس الحكومة، ال 
يعقل، احنا عندنا فهاد الوقت في Big DATA وعندنا في اإلنترنيت ديال 
األشياء وعندنا l’intelligence.artificielle ونبقاوا نتسناو 5 سنين أخرى 
باش نديرو اإلدارة اإللكترونية، هذا ال يعقل السيد رئيس الحكومة، راه 
كنتمناو عام عامين وتكون إلزامية، تكون اإلداراة تكون إلزامية، ويكون 
عمل مندمج ألنه باش كنشوفو اإلدارة االلكترونية كل إدارة كتحاول 
تدير واحد des applications، ولكن ما كاينش هداك االندماج على 

صعيد اإلدارات كلها، هذا �سيء يعني املهم مهم جدا.

كاين كذلك، نجيو، السيد الرئيس، كذلك النظام يعني املصرفي، 
أنا قبل ما ندير هاد اإلدارة، اإلدارة خصنا نعتانيو بها السيد رئيس 
 départ الحكومة، ألنه اإلدارة راها �سي في الحقيقة، يعني من بعد داك
volontaire من بعد واحد يعني القانون ديال املناصب السامية كلها 
في الحقيقة ضاعفتها، ما كاينش الوقت مع األسف باش ندخلوا في 

التفاصيل.

فيه  هو  حتى  باقي  راه  املصرفي  النظام  املصرفي،  النظام  كاين 

املقاوالت  عند   l’enquête واحد  درتو  إيال  غتشوفو  راه  تعقيدات، 

الصغرى واملتوسطة راه غادي يبكيو ليكم على يشكيو لكم اشنا هي 

التعقيدات اللي مازال كيلقاو؟ يعني هذا �سيء خصنا ننتبهو له، وأنا 

بغيت من السيد وزير املالية ربما غادي نتوجه ليه بواحد التوصية 

أنه راه les crédits القروض راها يعني ناقصة جدا، يعني راه السياسة 
النقدية ديالنا الزم نعيدو فيها النظر، راه ما يمكن ليناش احنايا نديرو 

أقل من %2 ديال التضخم ونديرو %3.5 في..، هذا راه ال يمكن احنا 
راه احنا ما�سي دولة أوروبية في منطقة األورو، احنا ما عندناش، احنا 

خصنا نزيدو هاد شوية دl’inflation ونزيدو شوية هذا، باش نعطيو 

قروض للشركات باش تطور هاد الشركة، راه حنا ال يعقل، السيد رئيس 

الحكومة، راه احنا تنقجو نفوسنا بأنفسنا، هذا ال يعقل؛ كذلك السيد 

السيد وزير املالية احنا خصنا نشوفو هاد يعني هاد بالنسبة لهاد فوائد 

القروض راها �سي حاجة اللي خصنا ننتبه لها جدا، درنا السندات، درنا 

les valeurs mobilières واحد العدد دالحوايج خصنا دابا نديروهم 

باش نخفضو le risque ديال البنك باش نزيدو يعني نعطيو قروض، 

يعني، بأسعار فائدة ميسرة، أظن واحد العدد دالحوايج، السيد رئيس 

الحكومة، ال يسع الوقت أنا كنظن هذا ، يعني، نستمرو فهاد ولكن راه 

خصنا نشوفوا التطبيق، خاصنا نشوفو العمل، ما يقع، يعني، في داخل 

واملتوسطة  الصغرى  املتوسطة  الشركات  وبالخصوص  الوطن  يعني 

والصغرى جدا، وشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للفريق الحركي، السيد النائب 
محمد األمين ديدى.

بلنائبيبلس ديمحمديبرمينيديدى:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دبتيبلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

ال بد من التنويه في البداية بما حققته بالدنا في مجال ممارسة 
األعمال لسنة 2020، حيث تقدم املغرب ب 7 مرات حسب التقرير 
الذي تصدره مجموعة البنك الدولي ليحتل املرتبة 53 من بين 190 بلدا 
في العالم، هذا اإلرتقاء يعكس بجالء حجم املجهودات التي بذلها املغرب 
منذ سنوات بفضل مجهود جماعي وعمل إرادي على مستويات عدة 
بشكل سيحقق ال محالة إمكانية ولوج إقتصاديات الخمسين األوائل 
عامليا في مؤشر سياسة األعمال doing business في أفق 2021 كما 
تضمنها البرنامج الحكومي، من هذا املنطلق فإننا نعتقد، السيد الرئيس 
الحكومة املحترم، بأن العوامل التي أدت إلى هذا االرتقاء والتقدم يجب 
أن تستثمر في اتجاه مزيد من التعزيز والتوطيد بقدر ما ننوه بما سبق بقدر 
ما يجب االنكباب على مختلف اإلشكاليات التي تعتبر عائقا بنيويا لخلق 
تلك البنية املواتية لالستثمار األجنبي والداخلي وتحقيق رقم تصاعدي في 
مؤشر مناخ األعمال، قد يقفز باملغرب إلى املراتب األربعين األولى، فنحن 
ننهئ أنفسنا على هذا التحسن الذي يعطي ثقة كبيرة لبالدنا وندعوكم 
إلى مواصلة الجهود التي أدت إليه، ولكننا نطلب كذلك بأن ينعكس 
هذا التقدم داخليا على تحسين وضعية املقاولة الصغيرة واملتوسطة 
والصغيرة جدا، وعلى تحسين العديد من املؤشرات التي تجعل بالدنا 
بترتيب أقل مما نصبو إليه وعلى تحسين ظروف عيش املواطنين، وكذا 

على اإلسهام في تقليص التفاوتات املجالية واالجتماعية؛

بلس ديبلرئيسيبلحكومة،

بقدر ما نثمن هذا االرتقاء املستحق فإننا مع ذلك ندلي باملالحظات 
التالية:

للحسابات  األعلى  للمجلس  األخير  التقرير  فإن  تعلمون  كما  أوال: 
أح�سى عددا كبيرا من املشاريع املتعثرة، وبالطبع هناك أسباب لذلك 
االستخالص،  إشكالية  رأسها  وعلى  الحكومة  عليها  تنكب  أن  يجب 
ويفلس،  سيتوقف  املستحقة  واجباته  له  تؤدى  ال  الذي  فاملقاول 
والنتيجة هو ضياع حقوق وفرص العمل بالنسبة لشريحة كبيرة من 

املواطنين؛

ثانيا: هناك إشكالية عدم استقرار املنظومة الضريبية فاملستثمر 

األجنبي مثال يعتمد على مدونة الضرائب لإلنخراط في االستثمار لكن 
هذه املدونة تتطير دائما في قوانين املالية، وهذا إشكال كبير أيضا؛

ثالثا: يجب تخويل نفس االمتيازات الضريبية لكل مناطق املغرب، 
يجب أنها تكون هناك عدالة استثمارية بنفس املقدار من املساواة فمثال 
ملاذا يعمم األفشورينغ على هذه الجهات وكذلك االمتيازات الضريبية 

والجمركية؛

رابعا: ضرورة تبسيط املساطر اإلدارية وشروط طلبات العروض 
فال يعقل بأن دفتر الشروط الخاص CPS تتضمن شروطا ال تتناسب 
مع طبيعة املشاريع األمر الذي يؤجل هذه املشاريع مما يطرح تساؤالت 
مشروع من قبل الساكنة حول مشاريع مبرمجة ولكنها ال تنجز، األمر 

الذي يدعو إلى إعادة النظر في تدبير الصفقات العمومية؛

بلس ديلئيسيبلحكومة،

إن رهان إصالح مناخ األعمال عرف تنافسية االقتصاد الوطني في 
القيمة املضافة  املهن ذات  في  جلب االستثمارات األجنبية خصوصا 
واالهتمام  البشرية  املهارات  تطوير  بدون  تحقيقه  يمكن  ال  العالية، 
تنزيل إصالح منظومة  في  البشري من خالل امل�سي قدما  بالرأسمال 
التربية والتكوين وفق توجه يجعل من هذا التكوين متناقضا مع أفق 
من  املزيد  جلب  إلى  نتطلع  أن  يمكننا  فال  إليها،  نطمح  التي  التنمية 
االستثمارات األجنبية بدون توفير اإلمكانيات البشرية املتوفرة الخبرة 

واملهارة الالزمة املطلوبة.

بلس ديبلرئيس،

إننا نتطلع في الفريق الحركي إلى استحضار أفق العدالة املجالية في 
توجيه االستثمارات وتوزيعها بما يتطلب األمر من نقل الخبرة كذلك، 
إلى  بدوره  يحتاج  الضريبية  االمتيازات  نظام  فإن  السياق  نفس  وفي 
العقلنة وضمان النجاعة، وبالتالي فإننا وإذ ندعو إلى ربط التحفيزات 
بهدف خلق الثروة وفرص الشغل فإننا نؤكد على ضرورة سن نظام 
جبائي استثنائي خاص باملناطق القروية والجبلية الفقيرة التي تشكو 
من ركود اقتصادي أو نقص في اإلنتاج، فالبد من مواكبة املقاوالت 
املوجودة في املناطق النائية لكي تشتغل وتشغل كذلك، كما نحث على 
ضرورة أن تكون األبناك في قلب املعادلة التنموية كما أكد على ذلك 
جاللة امللك، في خطاب افتتاح البرملان لهذه الدورة ونعتقد بأن األبناك 

املغربية ستجني الكثير، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد النائب رشيد البهلول.

بلنائبيبلس ديلش ديبلبهلو5:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين.
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بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

أتشرف اليوم بأخذ الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار األسئلة 
الشفوية الخاصة برئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي اختير 
لها في هذه الجلسة موضوع مناخ األعمال، البد أن نسجل في البداية 
راهنية موضوع مناخ املال واألعمال ببالدنا في ظل سياق دولي يتسم 
بتوترات جيوسياسية تلقي بظاللها على السياسات االقتصادية وعلى 
التي تنهجها بعض  تدفق رؤوس األموال، وعلى اإلجراءات الجمركية 
الدول حماية القتصادها و ملقاولتها، وكذا في ظل تحديات وطنية عنوانها 
البارز التنمية بكل أبعادها وهو ما جسده صاحب الجاللة، من خالل 
تأكيده في خطابات عديدة على حتمية نموذج تنموي جديد متعدد 
العدالة اإلجتماعية  األبعاد ينشد اإلقالع االقتصادي ويتأسس على 
واملجالية ويحافظ على البيئة ويضع اإلنسان في صلب اهتماماته وهو 

ما يفرض علينا.

كل  من  االستفادة  من  املغرب  تمكن  استقبال  بنية  أوال-توفير 
اإلمكانيات التي يوفرها السياق الدولي واملحيط اإلقليمي؛

ثانيا-تقوية اقتصادنا انطالقا من قدراته الذاتية وارتكازا على كل 
التراكمات في درب اإلصالحات التي حققتها بالدنا سواء على املستوى 

املؤسساتي أو االقتصادي أو الحقوقي أو اإلجتماعي.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

لقد سجلنا في الفريق االشتراكي بكل إيجابية ثمار املجهود اإلصالحي 
املؤسساتي الذي شرعت فيه بالدنا في السنوات األخيرة، والذي نالمس 
بعض نتائجه في ما تفضلتم بذكره بخصوص ترتيب املغرب على مستوى 
التقارير الدولية، ذات الصلة باملجال االقتصادي وكذا على مستوى 
تصنيف املغرب من لدن الوكاالت املتخصصة في مجال التنقيط املالي، 
لنا  التقارير على مؤشرات أساسية تسمح  تطلعنا هذه  التي  فبالقدر 
بمقارنة بالدنا على مستوى بعض املؤشرات ببلدان أخرى، فإنها تلزمنا 
في نفس اآلن بمستويات معينة من النتائج واإلنجازات تجعل الحكومة 
مواصلة  في  مستمرة  يقظة  منها  تستوجب  متجددة،  تحديات  أمام 

اإلصالحات الهيكلية لبنية اقتصادنا الوطني.

وفي هذا الباب نوجه عنايتكم إلى ضرورة تسريع اإليقاع في التعاطي 
مع األوراش التالية:

- اإلقبال على التدابير املاكرو اقتصادية متحكم فيها تسمح بالحّد 
النمو  نسبة  وتحقيق  التضخم  ومستوى  امليزانية  عجز  مستوى  من 

مستقرة؛

- إطالق املسلسل التشريعي للقانون اإلطار للضرائب و فق أجندة 
التوفر على خريطة طريق هذا  املغرب من  يمكن  زمنية محددة مما 
املجال في املجال الجبائي، سواء املباشر منه أو غير مباشر تساهم في 

توضيح الرؤية للفاعل الوطني واألجنبي؛

- االنكباب بشكل جلي على معالجة معضلة آجال األداءات خاصة 
تلك التي ترتبط باإلدارات واملقاوالت العمومية، مما يروم من إنقاذ 

مجموعة من املقاوالت الصغرى واملتوسطة من اإلفالس؛

التبادل الحر والتي أضرت باقتصادنا  - مراجعة بعض اتفاقيات 
الوطني وكّرست عجز امليزانية ميزاننا التجاري أكثر مما فتحت له اآلفاق 

االقتصادية التي وعدنا بها، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

للتقدم واالشتراكية  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة اآلن  شكرا، 
السيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

بلنائبيبلس ديجما5يبنشقر نيكريمي:

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دةي بلسادةيبلوزلبءيبملحت2مين،

 بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  الحكومة،  رئيس  السيد  نعم 
واالشتراكية نعم هناك تحسن في مناخ األعمال ببالدنا، ال بد أن نقولها 
عالنية ونسّجل بأن هذا ليس وليد اليوم بل هو نتيجة عمل تراكمي 
حصيلة الحكومات املتراكمة ومنذ حكومة التناوب التوافقي التي ساهمنا 
فيها بشكل كبير، كذلك على مستوى هذه املؤسسة التشريعية التي 
ساهمت بشكل قوي في إنتاج عدد من النصوص القانونية وفي التراكم 
التشريعي الذي حدد هذه املراتب املهمة، لكن وإذ كان السيد رئيس 
الحكومة هذا التحسن يسجل بشكل إيجابي على مستويات معينة في 
ترتيب وطننا في الخارج، لكن هذه التصنيفات نتساءل معكم ويتساءل 
الجميع عن أثرها اإليجابي على املستوى املعي�سي اليومي للمواطنين 
واملواطنات، أمام وجود رقم مخيف للبطالة استمرار الهشاشة والفقر 
إلى طبقات  الوسطى  الطبقة  الطبقي، تدهور  التفاوت  في مجتمعنا، 
هشة اليوم، كذلك على مستوى منظومة األجور والتفاوتات الخطيرة 
والبنيوية على هذه املستويات، كذلك على مستوى وجود مظاهر ما 
زالت لم تصحح، مظاهر الفساد، الرشوة، املحسوبية، الزبونية، مما 
ب منا اليوم أيضا إصالح اإلدارة العمومية وجعلها رافعة أساسية 

ّ
يتطل

أمام جعل هذه املراتب ذات جدوى على مستوى اقتصادنا الوطني، 
نسبة  املحترمين  الوزراء  السادة  الحكومة ومعه  رئيس  السيد  كذلك 
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النمو املستقرة وغير املتطورة إذا كانت هذه األرقام ذات دالالت يجب أن 
تنعكس على نسبة نمونا االقتصادي، كذلك على مستوى املديونية ثقل 
املديونية سنة بعد أخرى تراجع على مستوى هذه املحصلة التي تعيق 
على مستوى البنيوي ميزاننا التجاري ببالدنا؛ كذلك توفير فرص الشغل 
يجب هذه األرقام أن توفر فرص الشغل، وهنا نتساءل ويتساءل الجميع 
عن دور املنظومة البنكية التي يجب علينا أن نجبرها أقول، يجب أن 
نجبرها على أن تنخرط في دعم املقاوالت الصغرى والناشئة والصغيرة 
واملتوسطة حتى يمكن لهذا النسيج االقتصادي اإلجتماعي يكون متوازنا 
وأن يكون متضامنا مع كبار الشركات التي تتميز باإلعفاءات وتستفيد من 
اإلعفاءات، كذلك على مستوى الشركات األخرى التي تخلق لنا فرص 
الشغل، السيد رئيس الحكومة، هنا يجب أن نقّيم تقييم موضوعي 
ومنطقي لالستثمار العمومي ببالدنا كذا على مستوى الخطر الداهم وهو 
هجرة رؤوس األموال بالخارج، كذلك هجرة األدمغة والكفاءات، وهنا 
منظومة التربية والتعليم ببالدنا تنتج خيرة األطر والكفاءات وتأتي دول 
أخرى وتستقطبها بانتقاء بين أجودها وتأخذها وتستثمرها في كياناتها 
االقتصادية واالجتماعية دون أن يثير ذلك إنتباه، علما بأن االستثمار 
يجب أن نوفر له قاعدة من القوانين وكذلك موارد بشرية مؤهلة كفأة، 

وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم لإلجابة على 
تساؤالت السيدات والسادة النواب، كما تعلم السيد رئيس الحكومة 

فيما تبقى من الوقت ما زال عندك، ما زال رصيد مهم.

بلس ديسعديبلدينيبلعثماني،يلئيسيبلحكومة:

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

أنا سعيد باالستماع إلى مختلف األجوبة وسعيد أيضا باالستماع إلى 
مختلف املالحظات، غير إيال كان السؤال في مناخ األعمال ما يمكنش 
تعاود تسولني في الدار البيضاء وتخرج لي في �سي مدينة أخرى، طبيعي 
ايال كان في السؤال في واحد املجال، احنا كنذاكرو في هاد املجال، بغيتو 
السؤال في املجال اإلجتماعي نجيوا نديروه، في الشغل عنديروه، وكل 
داك ال�سي نديروه، ولكن السؤال هو سؤال ما يمكنش نجاوبو في جميع 
امليادين واملجاالت في نفس الوقت، وأظن أيضا بأن خطابنا كطبقة 
سياسية يجب أن يكون فيه واحد شوية املصداقية ويكون منطقي 
ومعقول، إن واحد التيئيس والتبخيس ويعني محاولة تسويد الصورة 
ديال املغرب حاال ومستقبال هاد الحاجة هادي معالجتها مسؤوليتنا 
جميعا، ونتائجنا هي علينا جميعا، فلذلك أنا بعض األلفاظ سمعتها 
شوية أسمو، بحال قول األخ ديال أحد اإلخوان تكوين نقطة سوداء 
في منظومتنا االقتصادية، أنا هادي دابا أستغربها كثيرا واحنا عندا 
دابا الشركات الكبرى العاملية مستثمرة في املغرب، وعندنا االستثمارات 
الخارجية بالعكس، جات ألن عندنا كفاءات مؤهلة وال التكوين ديالنا 

ال على مستوى األطر العليا وال على مستوى التقنيين املتوسطين وال على 
املستوى األيدي العاملة املدربة، عندنا تكوين عالي جدا، تكوين عالي 
جدا، ولذلك الشركات اللي جات ما كتلقاش مشكل كي تجد كفاءات 
في عدد من املجاالت التقنية الدقيقة، وانا كنستغرب الناس الشركات 
كيقولو العكس ويجي �سي وحدين اخرين يقولوا العكس، يمكن نقولو 
النقص، العدد ما كافيش، نقولو ما كنكونوش كل�سي، نقولو باقي عندنا 
يعني واحد املسائل اإلشكاالت صحيح، ولكن  املدر�سي  شوية دالهدر 
ما يمكنش نقولو نضربو هاد ال�سي كامل في الصفر، وإال أنا كنظن بأن 
أغلب البرملانيين هنا جاو من هاذ املنظومة التعليمية ديالنا واملنظومة 
ديال التكوين، حتى هما وجيدين الحمد هلل أنا ما عرفتش �سي برملاني 
اللي ما عندوش تكوين جيد، أنا كنظن بأنه املنظومة ما عر فتش �سي 
واحد اللي ما عندوش التكوين جيد كل �سي عندو تكوين جيد الحمد 
ديالنا جيدة عموما عموما  التكوين  منظومة  كنظن  أنا  فلذلك  هلل، 
فيها إشكاالت، فيها نقص معقو،ل هاذ النقص وهاذ أسمو املشاكل 
نعالجوهم ونوقفو عندهم وانتقدهم هذا معقول، ولكن يجب أن ال 
نعّمم ماخصناش نعّممو، والنجاح ديال املغرب في تحسن هاذ املؤشر 
هو نجاح للمغرب، خصنا كاملين نحتفلو به ونحتفيو به ونصفقو عليه 
ونفرحو ليه، جميعا، وقد أشدت وأنا بغيت نقول عمدا تشاركية ديال 
الجميع، وهي إيال كانت تشاركي ديال الجميع، خصنا نحييوها وخصنا 
نكونو في املستوى ديال امل�سي إلى األمام، وكاين �سي أمور صحيح فيها 

صعوبات ولكن الصعوبات ديالها تتجاوز مجرد الحكومة؛

اسمحو لي نعطيكم مثال وأنا اسمحوا لي على هاذ املثال الرقمنة، 
مزيان تقول ليا في اإلدارة في الرقمنة غادي متواضعة إلى آخره وأنا 
السيد وزير املالية عندنا هنا السنة املاضية وهاذ السنة كنقول عالش 
بع ليه اآلالف ديال األوراق غير في نسخة ديال قانون 

ّ
هاذ البرملان كط

املالية؟ ملاذا نطبعها ونحن في عهد الرقمنة؟ حط لها ليهم وعطيها ليهم 
 راه قال لك خصك تعطينا بعدا، نهار تنقصو 

ّ
يوسبي كاع وصافي، قالك ال

هاذ ال�سي يوليو %20 20 نسخة وال 100 نسخة تعرفو اإلدارة حتى هي 
تنقص باش تعرفو بأن هاذ املشكل ديال الرقمنه هو مشكل مشترك، 
مشكل اجتماعي، ما�سي مشكل ديال الحكومة، أنا راه بغيت نديرو ولكن 
 عطينا الورقة، وخا نديروه راه 

ّ
اللي غادي يتستافد خصو يقول ليك ال

كاين منصات اإللكترونية ال يستفيد منها الناس كثيرا ألنه بغاو يجيو 
يشوفو املوظف ويدخلو لإلدارة وياخذ إلى آخره، هذا تطور، أنا ما�سي 
كنعّيب ولكن إيال كان واحد الحاجة تحتاج إلى تطور اجتماعي وثقافي 
معين خصنا كاملين نتشاركو عليه ونديرو هاذ التطور إلى األمام، نديرو 
هاذ التطور ولكن نديروه كاملين نعرفو بأنه فيه إشكال، ولكن احنا 
نديرو التطور، ما نعطيكمش أمثلة أخرى ألن إيال جيت نعطي أمثلة 

أخرى كاين أمثلة كثيرة.

دقيقة  غير  معطيات  عطات  األسف  مع  التدخالت  بعض  طيب 
بات عليها نتائج غير صحيحة وأنا نقول ليكم نعطيكم غير أمثلة، 

ّ
ورت
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كيف سنتحدث اليوم على تزايد البطالة وبطالة الشباب تزايد البطالة 
وبطالة الشباب وآخر تقرير ديال املندوبية السامية للتخطيط وأنتما 
كتعرفوها ديال الدورة الثانية ديال 2019، كتقول بأن البطالة نقصات 
من 9.1 في 2018، إلى 8.5 وهذا هو الهدف اللي حطات الحكومة وهاذ 
ال�سي راه في األنترنيت راه عندكم! وأنا قصدت بطالة الشباب، بطالة 
الشباب هذا les diplômés نقصت من %16.5 إلى 15.1، تقولو ليا ما 
كافيش، متفق معكم، ولكن راه تتنقص ما يمكنش نقولو ما تتنقش، 
وإال األرقام األخرى اللي عطيتوني بأنها تتزيد حتى هي مشكوك فيها، إيال 
شككنا إيال قلنا غادي نعتمدواألرقام ديال املندوبية السامية للتخطيط 
فإيال قالت لينا تزاد نقولو زادو ويال قالت نقصت خصها حتى هي نقولو 
ما  إيال قلت نقصت  تزادت،  قالت  إيال  نقصو، ما�سي كنتيقوها غير 
تنتيقوهاش، فلذلك يجب أن نحذر من األرقام نحيينوها بمعنى أن نحذر 
من األرقام شوية، ما ناخذوش الرقم ديال 2014 وال 2017 ونعتبروها 
ر األرقام ديال 

ّ
هي في 2019، راه كل 3 شهور كتصدر وثائق رسمية كتسط

من  وأحيانا عدد  بالخصوص،  اإلقتصادية  املؤشرات  التطور جميع 
املؤشرات اإلجتماعية والتي تتحسن؛

عندنا  صحيح  اإلجتماعية  املؤشرات  عند  أقف  أن  أريد  ولذلك 
واحد املؤشر اجتماعي اللي املغرب فيه عندو فيه صعوبات من قبل، 
هو IDH مؤشر التنمية ولكن اآلن البنك الدولي وبعد التشاور مع جميع 
الدول املعنية واحنا ما بين الدول األولى اللي دخلنا في التشاور ودخلنا 
في وضع املؤشر في املرحلة النموذجية األولى، السيد وزير املالية متّبع 
مع البنك الدولي هذا املؤشر وصدر أول تقرير في 2019، اللي هو مؤشر 
ل C.H مؤشر الرأسمال البشري اللي هو أدق، عالش؟ أنا غنقول لكم 
الفرق واحد الفوارق، I..D.H ل آش كيقول لنا؟ كيقول ليا عندي عدد 
من األميين كذا اليوم إذا املؤشر ديالي كذا، ولكن عدد األميين، شكون 
املسؤول عليه؟ مسؤول عليه الحكومة هادي 15 عام، ألن األمي ديال 
اليوم خارج من املدرسة هادي 15 عام وال 10 سنين على األقل، هاد 
املؤشر جديد كيقيس اليوم ما�سي عدد األميين، ولكن عدم التأهيل 
ديال النظام الدرا�سي ديالنا باش يخّرج األميين في املستقبل، فهو أدق في 
محاكمة الجهود ديال الحكومة اليوم، وهاد التقرير اللي خرج راه التقرير 
ديالو موجود في اإلنترنيت ويمكن تخرجوه، اآلن املغرب عندو فيه املرتبة 
98 وهي مرتبة جيدة، جيدة فيما يخص الدول ديال العالم الثالث 
والدول اإلفريقية متوسطة متوسطة في العالم كلو، عندو النقطة ديالو 
0.50 وأنا على يقين بأنه السنتين 3 سنين املقبلة سيتحسن هذا املؤشر 
ديال الرأسمال البشري تحسنا، ألن اإلصالحات اللي كندخلوها اليوم 
على مستوى التعليم على مستوى الصحة وعلى مستويات أخرى ستؤتي 
أكلها بإذن هللا، لكن هذا هو املؤشر اللي خصنا نتبعوه دابا واللي هو 

مؤشر أدق من ناحية اإلجتماعية؛

نجيو ألداء ديال األجل هو نفس ال�سي، حتى هو أداء األجل جميع 
األرقام تبين بأن األداء، أجل األداء، اسمحو لي، آجال األداء بالنسبة 

وأنها  جدا،  كبير  بشكل  تحسنت  العامة  لإلدارة  بالنسبة  للمقاوالت، 
اليوم 37 يوم وشحال قلنا 39 يوم، اليوم هاديك 3 شهور اللي قلتو، 
هاديك ديال القطاع الخاص بين الشركة والشركة، حتى املؤسسات 
العمومية في آخر األرقام راه عندكم في الورقة التقديمية ديال مشروع 
قانون املالية راه هاد ال�سي كامل كاين، انتقلنا من 70 يوم سنة 2016 إلى 
64 يوم سنة 2018، اليوم دابا شهر 6 2019 وصلنا ل55 يوم بالنسبة 
للمقاوالت العمومية، وذلك 90 يوم 3 أشهر ما بقاتش ال بالنسبة لإلدارة 
بالنسبة للمقاوالت العمومية، كاين إشكاالت أخرى من غير أجل األداء، 
كاين إشكاالت أخرى، صحيح ولكن فهاد املؤشر هناك تحسن كبير جدا 
بالنسبة ألداء ديال اإلدارة وأداء ديال املقاوالت واملؤسسات العمومية، 
بطبيعة الحال ما نوقفش عند العجز التجاري وعجز ميزان األداءات إلى 
آخره هاد ال�سي أرقام فيه ما�سي كما قدمت، العجز التجاري، الحمد 
 en valeur absolu valeur هلل، ما تشوفو، ما عمرنا ما نشوفو الرقم
absolu بالعربية؟ الرقم املجمل املطلق، املهم يمكن نقول لهم القيمة 
مليار، خصنا   80 مليار،   70 الرقم،  ديال  املطلقة  القيمة  املطلقة، 
النسبة ديالو، النسبة ديالو ونسبة تغطية الواردات بالصادرات تتحسن 
سنة بعد سنة على األقل تقريبا بنقطة من 0.6 حتى لنقطة كل سنة، 
وهاد السنة تحسنت وهذا هو املهم كتحسن نسبة التغطية، فلذلك إيال 
 note de تحسنت هاذ نسبة، وراه يمكن نشوفو املذكرة ديال الظرفية
conjoncture مذكرة الظرفية اللي صدرت أخيرا، وبينت تحسن ديال 
نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنقطة في هذه السنة وهذا �سيء مهم 

جدا؛

غادي نجي ملوت املقاوالت، اإلفالس ديال املقاوالت هذا أيضا من 
األمور التي كتعطى فيها أمور غير دقيقة، عالش غير دقيقة؟ ما�سي الرقم 
غير دقيق، الرقم صحيح ولكن الرقم il est rapporté à quoi بمقارنة 
 ما كيزيدش؟ 

ّ
مع ماذا، دابا عدد املوتى في املغرب كيزيد كل عام وال

كيزيد ولكن السكان حتى هو كيزيدوا، فلذلك كنديرو النسبة، كنديرو 
النسبة، نسبة املقاوالت املحدثة نسبة املقاوالت التي تفلس باملقارنة 
مع املقاوالت املحدثة، وهو مؤشر يتحسن، وألول مرة سنة 2018 نقص 
عدد املقاوالت املفلسة، عدد املقاوالت بالقيمة املطلقة نقص باملقارنة 
مع 2017، ولكن إيال درنا النسبة فهو تحّسن أكثر، وباملقارنة وباملناسبة 
الشركات  عدد  مع  باملقارنة  املغرب  في  الشركات  إفالس  ديال  نسبة 
املحدثة هو نفس النسبة تقريبا كما هو في فرنسا، ما كاينش يعني نسبة 
تقريبا هو املتوسط العالمي ومتوسط ما يقع في العالم كله، وباش نعرفو 
هادي هي مقاوالت، وضع حد للشركات، كاين مقاوالت اللي أصحاب 
أربابها يضعون حدا للشركة كيبدلوها كيديرو شركة أخرى، عندو كاين 
بزاف ديال األسباب، ما�سي ضروري كاين إفالس متعمد، ولكن أنتما 
اليوم مع  اللي كيكون خاصنا نواجهوه، ولكن  الشركات  ليس بعض 
القانون الجديد اللي كيحاول ما أمكن يواجه صعوبات املقاولة وكيدير 
الوقاية من صعوبة املقاولة وكيدير املواكبة للمقاوالت اللي كتعيش 
صعوبة كيديرو حالة معالجة عدد من القانون اللي صادقتو عليه انتما 
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في تعديل الكتاب الخامس واللي اآلن كيدخل حيز التنفيذ غادي يحسن 
في حياة املقاولة أيضا في املستقبل، إذن هناك عدد من األمور يجب أن 

نحذر منها ما�سي ضروري كما تقدم؛

غادي نجي لهاد الزيادة في هاد التضخم والذي أيضا اسمعت �سي 
مرة �سي تعليق ديال �سي مواطن كيقول لك انتما ديتوها غير في املاكرو 
في  ديتوهش  وما  التضخم  في  التحكم  بحال  الزيادة  بهاد  اقتصادي 
املواطن، والتحكم في التضخم راه كيعني املواطن ما يمكنش ندعيو 
للزيادة في التضخم، ألن الزيادة في التضخم يعني الزيادة في األثمنة، 
الغالء ديال املعيشة التضخم هو النسبة باش كتزيد بها األثمنة وفق 
سلة معينة محددة عند املندوبية السامية للتخطيط وفق معايير دولية 
اللي كتزيد بها سنويا، إيال كانت نسبة التضخم ضعيفة كما هو عندنا هي 
من أضعف نسب التضخم في املحيط كله، معنى ذلك أن نسبة الزيادة 
بالنسبة املواطن ضعيفة سنويا بينما، إيال عندنا  في تكلفة املعيشة 
احنا %1.2 راه في دول املحيط ما كاينش قل من %4 و%5 و%6 نهائيا، 
فلذلك محافظة الحكومة حرص الحكومة على أن تحافظ على نسبة 
للمواطن،  الشرائية  القدرة  التضخم رغم صعوبتها هو الحرص على 
باش ما تغالش املعيشة على املواطن وذلك هذا جهد تقوم به الحكومة 
يكلفها ولكن هي حريصة عليه، ألن الثمن اآلخر هو املواطن يخرج كيلقى 
األثمنة كتزيد بطرق صاروخية مما سيتعب املواطن، بطبيعة الحال 
راه احنا قلنا في مشروع قانون املالية الجديد بأن من بين األهداف 
ديالو هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة، بالطريق املباشرة هو دعم ديال املواد األساسية ولذلك أنا 
بغيت نحذر من عدد من اإلشاعات التي تبرز بين الفينة والفينة األخرى 
واإلشاعات اللي كتحاول تلوح أخبار غير ثابتة وكتبدى تروج في مواقع 
التواصل االجتماعي مثل عزم الحكومة على الزيادة في البوطة، مثل ومع 
أن امليزانية التي عندكم اآلن فيها امليزانية ديال صندوق املقاصة واضحة 
وهي محددة ومحسوبة باش الثمن ديال البوطة السنة املقبلة يبقى 
كيما هو بدون زيادة وال نقصان ال البوطة الصغيرة وال البوطة الكبيرة، 
وهذا جهد وهذا الهدف منو هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، 
عندنا بدائل كثيرة كندرسوها ولكن غادي نديروها في الوقت املناسب 
عندما نجد بدائل للطبقة املتوسطة والطبقة الفقيرة والطبقة الهشة، 
وإيال ما لقيناش اليوم البدائل ما كاينش التغيير، ألن خصنا نلقاو بدائل 
ناجعة فيها الثقة ونافعة للمواطن، إيال ما تأكدناش من هاد ال�سي راه ما 
غنمسوش ألن احنا ما كنغمروش باألمن االجتماعي ديال بالدنا وديال 

الطبقات الهشة والطبقات؛

عمليا ومرة أخرى هاد املؤشر ديال مناخ األعمال ما تنقسوش منو، 
ألن العالم كلو كيطلع ويهبط به ما تبقاوش أسمو دابا اللي كيقرض 
الحكومات األبناك الدولية والجهات املانحة اللي كتدير القروض راه 
كتقرض على حسب هادا، كتعطيك على حسب الثقة في االقتصاد 
إيال طلعتي في مؤشر مناخ األعمال كتهبط لك نسبة الفائدة، كتقرض 

لك بثمن أقل كتكون كلفة الدين أقل بكثير، إيال نزلتي في هداك املؤشر 
كتخسر كتبدا طلع لك في فوائد القروض معنى ذلك عندو تأثير مباشر 
على االقتصاد وطنيا ودوليا، ناهيك عن املستثمرين اللي هما كيشوفو 
الدول اللي عندهم تحسن فهاد املؤشر كيجيو كيستثمرو فهذا مشجع 
االستثمار، وقد أوضحت منذ قليل من خالل رسم بياني، رسم بياني 
ديال االستثمارات الخارجية ورسم بياني ديال تحسن ديال املؤشر أنه 
باش ما كيتحسن املؤشر االستثمارات األجنبية كتسحن باملاليير ديال 
الدراهم كتحسن وهذا ما وقع السنة املاضية والسنة اللي قبل منها وهذا 

ما سيقع هذه السنة بإذن هللا، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقني؛

بقات ليا نسبة النمو راه املماثلة ديالك قالتها ضروري تقول أنا إيال 
حضر �سي واحد من الفريق كنعتبر الفريق كلو هضر دابا اليوم تكايسو 
شوية تكايس عليا نتكايس عليكم، كاينة �سي حاجة ولكن قلنا ما كاين 
باس، ال نسبة النمو ضروري نوقف عندها، ألن بزاف كيقولو هاد املؤشر 
ما عندو عالقة ما عندو تأثيرا على نسبة النمو، هللا يجازيكم بخير عندو 
تأثير ألنني اليوم اليوم نسبة النمو العالمي تتناقص عامليا اليوم 2019 
توقعات نسبة النمو غيكون %3.4 ونسبة النمو في املغرب غتكون 3.7% 
حتى %3.9 يعني أحسن من املتوسط العالمي وأحسن من نسبة النمو 
إجمالية متوسط نمو في إفريقيا، بطبيعة الحال أحسن نسبة النمو في 
أوروبا بدون نزاع انتما كتعرفو %1 %0.8 %0.2 في إيطاليا إلى آخره هادو 
كلهم عندهم نسبة النمو ديال أقل من %2 %1 هاد ال�سي اللي عندهم، 
معنى ذلك احنا نسبة النمو في بلدنا أحسن من نسبة النمو في افريقيا 
املتوسط، أحسن نسبة نمو في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
أحسن من نسبة النمو العاملية، فلذلك أظن بأنه راه هداك ديال تحسن 
مناخ األعمال مكنا باش ما تأثروش سلبيا من نسبة النمو العاملية بزاف، 
ألن العالم كينزلنا والعالم كله دابا كيهدر كيدوي على أنه يمكن تكون 
أزمة، أنا كنشك كتكون شوية ديال املشاكل ألن الحديث عن األزمة 
قبل األزمة يسبب األزمة في حد ذاته، فهمتيني، وخطاب التفاؤل كيزرع 
التفاؤل كينشط الناس اقتصاديا وكنواجهو األزمة، فلذلك أنا كنظن 
بأن هاد نسبة النمو ما خصناش نعطيوها اهتمام كبير وإال فعمليا نحن 
ننتج الثروة الحمد هلل الشق االجتماعي سنرجع إليه بعد قليل، شكرا 

جزيال للسيد والسادة، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، ننتقل 15 دقيقة.

بلس ديبلرئيس:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبلحكومة،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دةي بلسادةيبلوزلبء،
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نستأنف أشغال الجلسة الشهرية بحضور السيد الرئيس الحكومة 
وننتقل اآلن إلى املحور الثاني، الحرارة في الجسم وال في، طيب، سنقوم 
بما تأمل أن يتم، ننتقل اآلن إلى املحور الثاني املتعلق بموضوع أولويات 
الحالية  التشريعية  الوالية  من  املتبقية  للفترة  الحكومية  السياسة 
والذي يتضمن كذلك 4 أسئلة في إطار وحدة املوضوع وأعطي الكلمة 
للسيد النائب عبد اللطيف وهبي باسم فريق األصالة واملعاصرة وأذكر 
السيد النائب بأن طرح السؤال ال يجب أن يتجاوز دقيقة، شكرا لك 

على تفهمك.

بلنائبيبلس ديعبديبللط في هبي:

في علمي إن هلل وإنا إليه راجعون،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلنوبب،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

أنا الحقيقة كنت آمل أن تأتو إلى البرملان في إطار مقتضيات الفصل 
68 الذي يعود لكم الحق لتقديم بيانات، ولكن حاولت في جلسة شفوية 
سابقة أن أطلب حضوركم، ألن ال يمكن الحكومة أن تناقش فقط لدى 
الرأي العام في الشوارع وفي األزقة وفي منتديات وفي البرملان ألن هو املعني 
األسا�سي للحكومة وهو الذي يراقبها ولكن أنتم تعرفون السيد الرئيس 
قرار املحكمة الدستورية بعدم أحقية الحكومة في تنصيب جديد ال من 
طرف البرملان وال من طرفكم ألن كيعتابرونا استمراريتكم للدستور أنتم 
تستمرون ولكن نريد توضيحات ألن تغيرت األشخاص وأصبح التغيير 
ديال الخريطة، لذلك نحن نطرح الكثير من األشياء، ما هي األولويات؟ 
ما هي التوجهات؟ كيف ستتحكمون في مسار الحكومة بوجود 13 وزيرا 
من وزراء تيقنوقراط؟ كيف تم هذا االختيار؟ أتمنى أن نناقش هذا 

املوضوع بكل أريحية، وتفضلوا السيد الرئيس، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

االستقاللي  الفريق  بإسم  من  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة منيرة الرحوي.

بلنائبةيبلس دةيمني2ةيبلرحوي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

التعديل الحكومي الذي عرفته بالدنا أخيرا يطرح إشكالية أولويات 
التوجيهات  ضوء  على  الحالية  الوالية  من  تبقى  ملا  الحكومي  العمل 
الذي أصبح ال يساير  الحكومي  البرنامج  السامية واختيارات  امللكية 
تقديم  الحكومة  يقت�سي من  الذي  األمر  للحكومة،  الجديدة  املرحلة 
التوضيحات الالزمة بشأن برنامجها للمرحلة املقبلة الجديدة، السيد 

رئيس الحكومة، نسائلكم اليوم في الفريق االستقاللي عن البرامج التي 
للعمل  تصوركم  لتنفيذ  ستتخذونها  التي  التدابير  وعن  ستعتمدونها 

الحكومي في ظل املرحلة الجديدة؟

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، دائما في إطار مكونات املعارضة الكلمة للسيد 
النائب رشيد حموني باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلسادةيبلوزلبء،

أيتها الكرا�سي الفارغة ملعظم أعضاء الحكومة، »نريد مغربا ال مكان 
فيه للتفاوتات الصارخة وال للتصرفات املحبطة وال ملظاهر الريع وإهدار 
الوقت والطاقات الستكمال بناء مغرب األمل واملساواة للجميع«، هذا 
مقتطف من خطاب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش الذي كلفكم 
من خالله بتعديل حكومي، لقد أخذتم وقتكم الكافي لهذا التعديل 
الدولة ولكن  الشكل حيث قمتم بحذف وزارات وكتابات  من حيث 
ماذا عن املضمون؟ وماذا عن الجوهر السيا�سي؟ املغاربة اليوم بغاو 
يعرفو التوجهات الجديدة إلعطاء نفس جديد من حيث العمق لعمل 
الحكومة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ويبان لهم الجدوى من 
هاد التعديل، كنا كنتمناو يكون لكم السبق لهذا التعديل التواصل 

إعالميا مع..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة باسم فرق األغلبية للسيدة النائبة 
لبنى الكحلي.

بلنائبةيبلس دةيلبنىيبلكحلي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

الوالية  بداية  يعني  منذ  الحكومة  قامت  الحكومة،  رئيس  السيد 
تنزيال  وذلك  البنيوية  اإلصالحات  من  ملجموعة  الحالية  الحكومية 
االلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي الذي نالت ثقة البرملان، خالل 
شهر ماي املا�سي كانت لنا فرصة السيد رئيس الحكومة معكم لعرض 
الحصيلة املرحلية للحكومة، جاءت بمجموعة من املؤشرات اإليجابية 
الحكومة  رئيس  السيد  اليوم  لكن  املهمة،  اإلنجازات  من  ومجموعة 
تواجه بالدنا مجموعة من التحديات االقتصادية واالجتماعية رفعت 
من منسوبي الطلب االجتماعي، أهم هذه التحديات تقليص الفوارق 
االجتماعية وتسريع وثيرة النمو، لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة 
عن أولويات الحكومة خالل املرحلة املتبقية من هذه البداية خاصة في 

املجال االجتماعي؟ وشكرا.
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بلس ديلئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة لإلجابة 
على األسئلة املطروحة.

بلس ديسعديبلدينيبلعثماني،يلئيسيبلحكومة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهلليبلصالةي بلسالميعلىي
لسو5يهللا،

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

إتاحة هاد الفرصة إلطالع املجلس املوقر  أريد أن أشكركم على 
والرأي العام الوطني من خاللكم على أولوية اشتغال الحكومة في املرحلة 

املقبلة بإذن هللا وهي املرحلة املتبقية من الوالية الحكومية الحالية.

في  الحكومة  أن  التأكيد على  البداية وأجدد  منذ  أؤكد  أن  وأريد 
هيكلتها الجديدة بمختلف مكوناتها، ما هي إال استمرار للحكومة التي 
حازت على ثقة مؤسستكم املوقرة سنة 2017 على أساس التعاقد الذي 
جسده ويجسده البرنامج الحكومي، ونحن واعون بحجم املهام وجسامة 
املواطنات واملواطنين، مما سيحتم  انتظارات  التحديات وكبر وعظم 
علينا الرفع من وتيرة العمل واالستمرار في العمل الواقعي العملي بشعارنا 
اإلنصات واإلنجاز وفاءا لهذه االلتزامات التي كانت مجسدة وال تزال في 

البرنامج الحكومي الذي قدمناه أمامكم.

وأريد أن أقول أيضا بأنه قد تحقق لحد اآلن جزء مهم من هاد 
البرنامج الحكومي، وقد عرضنا هذا في إطار الحصيلة املرحلية وصفقتم 
لها جميعا أو أغلبكم -سمعتوا لها مزيان- ورحب بها عدد من املواطنات 
باألرقام  وبينا  واإلعالميين  والباحثين  واملتتبعين  واملراقبين  واملواطنين 
وبامللموس أن جزء مهم من البرنامج الحكومي قد حققناه وحققناه 
معا بتعاون مع املؤسسة التشريعية أيضا، وأريد أيضا أن أؤكد على أمر 
مهم هو أن هذه الحكومة منذ البداية كانت حكومة سياسية بامتياز 
حكومة ذات رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية وإصالحية، وتثبت 
هذا على أرض الواقع، وبالتالي فإن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها 
كما قدمته أمام البرملان وعلى أساسه إنالة الثقة من مجلس النواب 
وإذا اقت�سى الحال بطبيعة الحال القيام كما نقوم به سنويا لتحيين 
البرنامج تكيفا مع التطورات ومع اإلنجازات على أرض الواقع واستنارة 
بالتوجيهات امللكية في مختلف الخطابات امللكية املتتالية، فهذا �سيء 
سنقوم به وواجب، وهمنا في كل هذا هو الوفاء بالتزاماتنا أمام املواطنين 
وأمام جاللة امللك، وهو ما نعمل على ترجمته إنجازا وتنمية ومصلحة 
للمواطنات واملواطنين ولسنا في كل هذا مهووسين باالنتخابات املقبلة 

في كل وقت وحين، كما يظهر في بعض التصريحات البعض.

البد أن نذكر في البداية بأن البرنامج الحكومي والذي كان ذا نفس 

إصالحي واضح وذا توجه اجتماعي صريح وهو التوجه اإلجتماعي الذي 
بما  تتالت  التي  املالية  قوانين  أو  القوانين  مشاريع  مختلف  في  تبلور 
فيها هاد مشروع القانون املالية املعروض أمام برملان اليوم ينبني هاد 

البرنامج الحكومي على خمسة محاور:

والقانون  الحق  ودولة  الديمقراطي  الخيار  ودعم   : األول  -املحور 
وترسيخ الجهوية املتقدمة؛

-املحور الثاني : هو تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة 
وترسيخ الحكامة الجيدة؛

-املحور الثالث : تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل 
والتنمية املستدامة؛

والتماسك اإلجتماعي  البشرية  التنمية  تعزيز  : هو  الرابع  -املحور 
واملجالي؛

-املحور الخامس : العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة 
قضاياه العادلة عبر العالم.

وقد كنت وضحت مرارا وخصوصا أثناء عرض الحصيلة النصفية 
أو الحصيلة املرحلية أنه مباشرة بعد تعيين الحكومة من طرف جاللة 
امللك، ومباشرة بعد تنصيبها أمام البرملان على أساس برنامج العمل كما 
تحدثت واملمتد على مدى 5سنوات، حرصت الحكومة على أن تترجم 
التزاماتها في البرنامج الحكومي في مخطط تنفيذي قد يكون هو األول 
من نوعه في تاريخ الحكومات في املغرب، يتضمن اإلجراءات التفصيلية 
هاذ  مضمون  وضّمن  وفّعال،  ناجع  بشكل  بتنزيلها  الكفيلة  العملية 
املخطط التنفيذي وفق إجراءات تطبيقية مرقمة بأهداف ومؤشرات 
ن من التقييم وقياس األثر، وفي نفس 

ّ
وآجال التنفيذ والتتبع بما يمك

الوقت حرصنا على إحداث لجنة وزارية لتتبع وتيسير تنفيذ البرنامج 
الحكومي، تسهر على حسن تنفيذ املخطط التنفيذي لهذا البرنامج، 
وضمان التقائية في تنزيله وإيجاد الحلول الالزمة عند االقتضاء لتدارك 
أي تأخر أو بطء في اإلنجاز، وتبني املقترحات والحلول املناسبة لتيسير 
رئاسة  مستوى  على  وحدة  أحدثت  كما  الحكومي،  البرنامج  تنفيذ 
التي  والوحدة  الحكومي  البرنامج  تنزيل  وتيسير  بتتبع  الحكومة مكلفة 
تواكب هذا امللف إلى اليوم، ولنفس الغرض تم الحرص على انتظام 
لع على الوجه 

ّ
عقد مختلف اللجن الوزارية وتحسين منهجية عملها لتط

األكمل باملهام املنوطة بها بغية تحقيق االتقائية واالنخراط الجماعي في 
تنزيل البرنامج الحكومي، ويعلن باستمرار وفق بالغات وبيانات على عقد 
هذه اللجان الوزارية، وفي إطار انفتاحها املستمر على الشركاء السيا�سي 
الكبرى  اإلصالحات  إنجاح  شروط  وتوفير  واالقتصادي  واالجتماعي 
في مختلف املجاالت، دأبت الحكومة منذ البداية على تغليب أسلوب 

التوافق والتعاون والشراكة ترجيحا للمصلحة العليا للوطن؛

وأولت الحكومة عناية خاصة للتواصل مع الرأي العام من خالل 
العمل  تضع حصيلة  التي  التواصلية  الدولية  التقارير  من  مجموعة 



62 3 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.97–15.ربيع األول.1441  )12.نونبر.2019( 

هنا  عرضنا  وأيضا  العام،  الرأي  أمام  منتظمة  بطريقة  الحكومي 
الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة النصفية طبقا ألحكام مقتضيات 
الحصيلة  تلك  في  أنه  نقول  أن  ويمكن  الدستور،  من   101 الفصل 
املرحلية أن نبرز أن هناك عدد من املكتسبات وثمناها في تلك الحصيلة 
وأبرزنا عدد من الرهانات التي تعيشها بالدنا اليوم، وال حاجة إلى التذكير 
بمختلف األهداف التي تحققت في تلك املرحلة، لكنني قبل أن أدخل إلى 
فقرة استعراض عدد بعض أولويات السياسة الحكومية للفترة املتبقية 
من هذه الوالية التشريعية أي سنتين، أريد أن أشير إلى أن الحكومة 
فيما يخص تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في 
العالم، وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية واصلت وستواصل املجهود 
الدبلوما�سي للدفاع عن قضية الصحراء باعتبارها القضية الوطنية 
الوحدة،  هذه  عن  الدفاع  ألجل  امللك،  جاللة  وراء  والتجند  األولى، 
واإلشارة أيضا أشير إلى االنتصارات الدبلوماسية املغربية التي تمت في 
املرحلة األخيرة مع الدعوة لليقظة خاصة وأن هذا األسبوع سيشهد 
تحركات باألمم املتحدة بشأن قضيتنا الوطنية األولى، اآلن يمكن أن 
الوالية  املتبقية من  للفترة  الحكومية  السياسة  أولويات  أتحدث عن 
التشريعية الحالية، باإلشارة إلى أن هناك نتائج إيجابية مسجلة كثيرة 
في عدد من املؤشرات الداخلية والخارجية االقتصادية واالجتماعية 
أخذ  يقتضيه من ضرورة  وبما  فيه  بما  واعون  نحن  التحسن  وهذا 
بعين االعتبار عدد من التحديات وامللفات التي نعيش فيها صعوبات، 
تطلعات  إلى  بالخصوص  بالنظر  اإلجتماعي  املستوى  على  وخصوصا 

واحتياجات املواطنات واملواطنين ومطالبهم املشروعة في هذا املجال.

وعلى هذا األساس، فإن استعراض أولويات السياسة الحكومية 
للفترة املتبقية ستكون في أربعة محاور:

املحور األول: هو مواصلة دعم السياسات العمومية االجتماعية؛ 
آليات  وإرساء  واملجالية  اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  الثاني:  املحور 

الحماية االجتماعية؛

املحور الثالث: إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة من 
أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل؛

املحور الرابع وأخيرا: مواصلة اإلصالحات الكبرى.

هذه إذن اربعة محاور كبرى هي التي ضمناها في الورقة التوجيهية 
ديال مشروع قانون املالية. وهي التي وردت أيضا في املذكرة التقديمية 

ملشروع قانون املالية املعروض أمام مجلسكم املوقر.

سأبدأ أوال بمواصلة دعم السياسات اإلجتماعية، وذلك وعيا منا 
بأهمية اإلستمرار في النفس اإلجتماعي للسياسات الحكومية بمختلف 
أنواعها، والتي سطرناها منذ البداية وخصوصنا أن قلنا بأن األولويات 
هي كالتالي: التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق. ولذلك ستبقى 
هذه األولويات هي هي في املرحلة املتبقية من هذه الوالية الحكومية. وفي 

هذا اإلطار، ستعمل الحكومة بالخصوص باختصار على ما يلي:

أوال-تسريع وتفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين، عبر الشروع 
في التنزيل الفعلي للقانون اإلطار رقم 51.17، الذي يعد إطار مرجعي 
إلى  الرامي  اإلصالح  الستدامة  وضامنا  للجميع  ملزم  وطني  وتعاقدي 
وفي هذا  الفرص.  وتكافؤ  الجودة  وتحقيق مدرسة  اإلنصاف  تحقيق 
اإلطار، تعمل الحكومة على الرفع املستمر للموارد املالية املخصصة 
لهذا القطاع، هانتما شفتو، منذ سنة 2017 إلى 2020 فهاد مشروع 
القانون اللي عندكم، ارتفعت امليزانية ديال قطاع التربية والتكوين في 
مجملها ب %32، وهذا غير مسبوق في تاريخ املغرب، بمعنى الحكومة 
كتعبأ أق�سى ما يمكن من املوارد املالية، باش تعطي األولوية عمليا 
وفعليا وباألموال وباملوارد البشرية لهذا القطاع الحيوي، وهو املجهود 
املخصص أساسا لتوفير املوارد البشرية لهذا القطاع، الرفع من قدرات 
هذا  في  اإلستقبال  بنيات  تحسين  البشرية،  املوارد  هاد  في  التكوين 
القطاع، وتطوير املناهج البرامج التربوية فيه، وتحسين مالءمة التكوين 

والتشغيل من أجل تأهيل وتحسين قابلية الشباب املتعلم للتشغيل.

الدعم  وتعزيز  األول  للتعليم  التدريجي  التعميم  ثانيا-مواصلة 
مرارا،  أمامكم  قدمت  برامج  عندنا  أيضا  هنا  للتمدرس،  اإلجتماعي 
مرقمة بأهداف واضحة وغادي نمشيو لها، وفهاد السنة األولى والحمد 
هلل، حققنا الهدف اللي كنا حددنا هو إدماج 100 أألف طفل جديد 
فالتعليم األولي، تم فعال فالسنة املاضية، وغادي يتم 100 ألف فهاد 
السنة، ولذلك نحن نسير في هذا اإلتجاه في أفق تعميم التعليم األولي، 
وأيضا الدعم اإلجتماعي للتمدرس، جميع البرامج اإلجتماعية املوجهة 
لألطفالو التالميذ كلها تزاد فيها في ظل هاد الحكومة، وأهمها هو برنامج 
»تيسير« اللي ترفع امليزانية ديالو من 700 د املليون درهم، إلى 2 مليار 
و100 مليون، وهذا �سيء غير مسبوق أيضا، توسيع قاعدة املستفيدين 

من برنامج »تيسير«.

أمام  املقدمة  املنهي،  التكوين  لتطوير  الطريق  ثالثا-تفعيل خارطة 
جاللة امللك، حفظه هللا، ف 4 أبريل 2013، ال سيما من خالل الشروع 
في إنشاء مدن الكفاءات واملهن، وهذا واحد الورش عملي، اآلن جميع 
األوراش تقريبا في جميع الجهات ألن هو مدينة للكفاءات واملهن في 
كل جهة، راه اآلن جميع الوسائل إلنجاز هذا الهدف في القريب، يعني 
ماض فيها، وأيضا عبر تحديث الطرق التربوية، طرق التكوين بالتناوب، 
التكوين بالتدرج، تعزيز تلقين اللغات األجنبية، املهارات السلوكية، روح 
املقاولة، إدماجها في جميع التكوينات، باإلضافة إلى تحسين املهارات 

ملختلف أنواعها، بالنسبة للشباب املنتمين للقطاع غير املهيكل.

رابعا: تحسين وتعميم الخدمات الصحية، وضمان ولوج املواطن 
لخدمات صحية جيدة، في إطار تسريع تفعيل املخطط الوطني للصحة، 
وفي هذا اإلطار، يمكن أن نشير أن اإلعتمادات املالية املخصصة للصحة 
أيضا، شهدت تطور كبير منذ 2017-2020، يقترب أو يناهز %32، وهذا 
مجهود كبير، بتعزيز املوارد البشرية من جهة، وتعزيز بنيات اإلستقبال 
وتحسين الجودة، وفي هذا اإلطار يمكن أن أقول بأنه عدد من اإلصالحات 
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على الطاولة وبعض مشاريع القوانين غادي توصلكم هنا، منها إخراج 
القانون الجديد للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نقويو املوقع ديالها 
ونغيرو شوية نظام الحكامة ديالها، باملقارنة مع عدد من املؤسسات 
املدبرة للقطاع الصحي، ثانيا، إصالح نظام املساعدة الطبية، مواكبة 
إطالق الصندوق املغربي للتأمين الصحي واللي أنتم خرجتو القانون 
ديال التأسيس ديالو، خرجنا عن طريق مرسوم بقانون، إذن مواكبة 
إطالق..، وهاد اإلصالحات اللي هي جوهرية، كلها غادي تمكننا بأن نقفز 

باملنظومة الصحية نحو خدمات جيدة.

الجهوي  املستوى  على  للتشغيل  الوطني  املخطط  تنزيل  خامسا: 
وإصالح برامج إنعاش الشغل، وإذا كان هدف الحكومة هو بلوغ 8.50 
% كمعدل للبطالة في أفق 2021، فالحمد هلل هاد الهدف قد تحقق 
مؤقتا فعال، بتسجيل نسبة بطالة تناهز 8.50 % خالل الفصل الثاني 
من سنة 2019، كما أوضحت ذلك املندوبية السامية للتخطيط، ولكن 
نبنهي السيد وزير الشغل منذ قليل، فعال إلى أنه واحد التصحيح دارتو 
املندوبية السامية للتخطيط، وراجعات األرقام ديالها وبينات بأن هاد 
8.5 %، بعد التصحيح هي 8.1 %، بمعنى ذلك فهديك النصف الثاني 
ديال 2019 الهدف ديالنا اآلن هو كيف يمكن هاد الهدف اللي وصلناه 
مؤقتا، أن نجعله هدفا مستداما من هنا ل 2020 ألن هذا هو الهدف 
اللي بيناه ووضحناه في إطار البرنامج الحكومي، إذن إن شاء هللا، نحن 
متفائلون بالوصول إلى هذا الهدف، بحال كيما الهدف ديال »دوين 

بيزنس« اللي هضرنا عليه منذ قليل.

سادسا: دعم ولوج الطبقات الفقيرة واملتوسطة إلى السكن الالئق، 
وهاد ال�سي في عدد من البرامج، تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه، 
وتأهيل  الصفيح،  مدن  ومحاربة  للسقوط،  اآليلة  البنايات  وترميم 
األحياء الهامشية، ومن املتوقع أن يتم تحسين ظروف عيش أكثر من 
200 ألف من السكان، تماشيا مع الهدف الذي سطرناه في البرنامج 

الحكومي.

سابعا: مواصلة العناية بالشباب والولوج للرياضة، وال سيما عبر 
تسريع تفعيل السياسة الوطنية املندمجة للشباب، التي تروم دعم 
البرامج املوجهة للشباب وتطوير رياضة القرب، ورياضة املستوى العالي 

مع تعزيز حكامة الجامعات الرياضية.

ثامنا: بلورة سياسة ثقافية وطنية. هذا املحور األول.

آليات  الفوارق اإلجتماع واملجالية وإرساء  الثاني: تقليص  املحور 
الحماية اإلجتماعية، وهذا محور مهم أيضا، عطيناه واحد اإلهتمام 

كبير، فيه:

1: تسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية، 
عبر تعبئة التمويالت الضرورية ملواصلة إنجاز هذا املشروع، الحمد 
هلل هذا املشروع عندو ما يقرب من6 حتى ل7 د املليار درهم سنويا في 
املجموع، 40 % منو من الجهات، الدولة كتعبأ منو الجزء األكبر، وأيضا 

عدد من املؤسسات األخرى، بحال L’ONEP املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب، وعدد من الجهات األخرى، وهذا تتابعه لجنة 
مركزية، ولكن بطبيعة الحال البرمجة تتم إقليميا وجهويا، البرمجة 

ديال املشاريع؛

2: مواكبة املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق 
بالرأسمال البشري  اللي كيعطي اإلهتمام  لبرنامجه،  التوجه الجديد 
غتم�سي  ديالو  البرامج  بالتالي  الكبير،  اإلهتمام  الصاعدة  وباألجيال 
في إطار دعم التعليم األولي، برنامج إدماج الشباب، إطالق جديد من 
املبادرات املدرة للدخل واملوفرة لفرص الشغل، وغيره من البرامج التي 

تهتم بها فهاد املرحلة الثالثة، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

وأنتم  جوالته،  ومواصلة  اإلجتماعي  الحوار  التزامات  تنفيذ   :3
تعرفون بأن هاد الحوار اإلجتماعي الحمد هلل، اللي انتهينا ليه هو واحد 
اإلنجاز مهم جدا، أحيي جميع الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين اللي 
تحالو بواحد الروح وطنية عالية حتى أنجزناه، دابا هاد السنة غادي 
يكون عندنا ما يقرب من أكثر من 12 مليار درهم، الكلفة غير ديال الحوار 
اإلجتماعي في هذه السنة، ألن السنة املاضية 5 داملليار، وهاديك 5 مليار 
غتبقى هاد السنة وزيد عليها 6 د املليار أخري، هي 13 مليار، مما يعني 
أنها كلفة كبيرة، تتحمل الحكومة هذه الكلفة، وفاء بإلتزامات الحوار 
اإلجتماعي وتحسينا للقدرة الشرائية للطبقة املتوسطة وللشغيلة، وفيه 
عدد من االلتزامات األخرى نعمل بتوفيرها، وهناك إلتزامات التزم بها 
القطاع الخاص اللي كنحييهم عن الروح الوطنية ديالهم، واللي هما 

اآلن يشتغلون للوفاء بها.

4: توسيع التغطية اإلجتماعية األساسية، اللي هو واحد الورش مهم 
جدا، تعميم التغطية الصحية األساسية وتطبيق نظام التقاعد لفائدة 
املهنيين والعمال املستقلين وغير األجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، 
إن شاء هللا هذا راه خدامين فيه، راه 3 د املراسيم صدرو في الجريدة 
الرسمية منذ أيام فقط، منذ يومين أو ثالثة ايام فقط، وغتجي املراسيم 
ديال املهن األخرى، فكثير من املهن، نحن، يعني القطاعات املعنية، في 
تشاور معها إن شاء هللا، وغادي نخرجو تباعا املراسيم ديالها، وهذا 
ورش مهم جدا، اللي غادي يرفع إن شاء هللا، في نهايته بعد سنتين أو 
ثالث سنوات، نسبة التغطية الصحية إلى %90 بإذن هللا، وهذا ورش 
مهم، تحلت هاد الحكومة الشجاعة باش تخرجو، راه قلت ديك النهار 
راه هو موجود في القانون ديال التغطية الصحية ديال 2005، 14 سنة 

انتظر هذا الورش.

والتطوير  هشاشة،  وضعية  في  املواطنين  استهداف  تحسين   :5
اإلطار  اعتماد  خالل  من  لفائدتهم،  املباشرة  للمساعدات  التدريجي 
القانوني وإطالق العملية التجريبية للسجل اإلجتماعي املوحد، وقبل 
ذلك إخراج القانون املنظم للسجل اإلجتماعي املوحد، صادق عليه 
املجلس الحكومي، باقي فيه مع بعض املؤسسات الدستورية تشاورات 
وغادي نحيلوه على البرملان قريبا إن شاء هللا، وغادي يمكننا من رفع 
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اإلستهداف، وبالتالي البرامج االجتماعية غتكون النجاعة ديالها والفائدة 
ديالها أكبر، لهذه الفئات الفقيرة والهشة واملستهدفة بطبيعة الحال، 
باإلضافة إلى مواصلة دعم جميع الفئات التي كانت البرامج ديالها بدات 
قبل مجيء هذه الحكومة، دعم األرامل، دعم النساء املطلقات، األمهات 
املعوزات الكفيالت، األشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الطفولة، 
ومساعدة األشخاص املسنين، كل حاجة فيهم فيها سياسة أعلن عنها، 
وعندها التقييم ديالها وعندها البرامج ديالها عملية، إذن هذا تقليص 

الفوارق االجتماعية واملجالية.

املقاولة  ودعم  لإلستثمار  جديدة  دينامية  إعطاء  الثالث:  املحور 
من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، في الحقيقة هادي ما 
كاينش عالش نهضر فيها، هضرنا على املعيار على املستوى االقتصادي، 
مناخ األعمال تحسنات فيه بالدنا الحمد هلل، وعندو مؤشرات عملية 
مفيدة، مباشرة للمقاولة، وهادي وضحتو باألرقام، ويمكن أن أوضح 
في خدمة  في كل  املقاولة،  أو  املواطن  اللي كيربحها  االيام  بعدد  حتى 
خدمة اللي تحسنات، داك �سي راه تحسب باأليام، هذا املعيار االول، 
املعيار الثاني، التشغيل وفق آخر اإلحصائيات ديال املندوبية السامية 
للتخطيط الحمد هلل، وصلنا لواحد الحد معقول ديال البطالة، خصنا 
أكثر، صحيح، حتى �سي مواطن فقير وال �سي مواطن عاطل، غادي نبقاو 
حنا نقولو الى بقا لنا، غادي نشعرو بارتياح، نحن لن نرتاح حتى نحارب 
الفقر %100، ونحارب البطالة %100، صحيح، ولكن إلى حققنا شوية 
خصنا نثمنوه نشوفو كيفاش درناه باش نعاودو نستمرو ألنه معالجة 
هذه اإلشكاالت تتم بطريقة متدرجة، ما كاينش اللي عندو عصا سحرية، 
وال خاتم سليمان، مرة وحدة كيقلب األمور كلها مرة وحدة، وإنما هناك 
أسماء، وبالتالي عدد ديال البرامج، عدد من األمور الحمد هلل، كانت 
دعم اإلستثمار العمومي وتعزيز الفاعلية ديالو، عندكم واحد مشروع 
إيال  الشراكة قطاع عام- قطاع خاص،  ديال  دابا عندكم،  القانون 
خرجتوه فورا، سنبدأ في تطبيقيه ولذلك كان تقترح علي واحد املشروع 
ديال السؤال، السيد الرئيس، ال أف�سي سرا ديال هاد الشراكة قطاع 
عام قطاع خاص ، فقلت ما دام القانون عندكم الجواب على السؤال 
شوية ما غير مناسب، احسن يخرج القانون من بعد ست شهور وال عام 
ديك الساعة سولونا، كيفاش طبقنا القانون؟ اشنو وصلنا للنتائج؟ 
يوه بعد يخرج القانون، إن شاء 

ّ
معقول، ولكن مادام القانون عندكم خل

هللا، هذا عمل تشاركي وسيعطي دفعة مهمة للتمويل هذه من اآلليات 
املبتكرة للتمويل ديال االستثمار، االستثمار اللي غادي يكون القطاع 

الخاص الشريك للحكومة وللدولة؛

تحفيز االستثمار الخاص الوطني واألجنبي، هاد ال�سي، الحمد هلل، 
حقنا فيه أهداف مهمة تحدثنا عليها؛ دعم املقاولة وخصوصا الصغيرة 
والصغيرة جدا واملتوسطة وذلك من خالل مواصلة التدابير الرامية إلى 
التحفيز املالي، التحفيز التقني لهذه املقاوالت، وباملناسبة عندما نتحدث 
عن اإلعفاءات غير صحيح ما قاله بعض اإلخوان بأن إعفاء الشركات 

الكبرى فقط، إيال كان إعفاء راه فيه الكبير والصغير بالعكس كثير من 
و كيعطيو الضرائب 

ّ
القطاعات بحال الفالحة اآلن الفالحا الكبار راه وال

منذ ثالث سنوات، وكل سنة كنزلوا هداك املستوى ديال الربح اللي 
كيخلصو عليه الضريبة سنة بعد سنة، سنة بعد سنة كنزلوه، معنى 
ذلك غادي يبقاوا غير الفالحا املتوسطين والصغار هما اللي معفيين 
من الضريبة العكس تماما، بالتالي فإذن هناك وآخرها هو هادي راه 
فقط  أيام  منذ  وأعلناه  أسمو،  ديال  القانون  مشروع  فهاد  عندكم 
إحداث صندوق للتأهيل والدعم املالي للمقاوالت الصغيرة والصغيرة 
واملتوسطة برسم قانون املالية الحالي لفيه 6 داملليار ديال الدرهم على 
مدى ثالث سنوات فيه القطاع البنكي مع الحكومة غيتشاركوا هذا 
غادي يعطي النص، الحكومة غادي تعطي النص، القطاع البنكي غادي 
يعطي النص، إن شاء هللا، وهاد ال�سي غادي تصادقوا عليه أيضا في 

إطار مشروع قانون املالية الحالي؛

التنزيل الجهوي ملخطط تسريع التنمية الصناعية واللي بدا، بديناه 
في أكادير ودابا غادي يم�سي لفاس، غير خصو شوية الوقت، ولكن هذه 
املناطق الصناعية هادي خصها توفير الوعاء العقاري، توفير اإلطارات 
املحلية، الشراكة مع القطاع الخاص، وكتبدا األمور تدريجيا ولكن، 
إن شاء هللا غادين في هاد املجال ديال التنزيل الجهوي ملخطط تسريع 

التنمية الصناعية وغادي يعطي دفعة للجهات وللجهوية املتقدمة؛

دعم الشركات التصدير الشركات املصدرة وتعزيز تنافسيتها وأخيرا 
تحفيز القطاع غير املهيكل على اإلندماج التدريجي في الدورة اإلقتصادية 
واستثمار كل اآلليات املتاحة في هذا املجال، وفي هاد قانون املالية كاين 

بعض اإلجراءات التي تدخل في هذا اإلطار؛

املحور الرابع: اإلصالحات الكبرى، بطبيعة الحال، هناك أيضا عدد 
من اإلصالحات الكبرى نتشارك فيها، البرملان الحكومة، نتشارك فيها ألن 

أغلبها يمر عبر قوانين، وهذه والقوانين كتخرج من عندكم تدريجيا :

-1الشروع في إعداد جيل جديد من املخططات القطاعية الكبرى 
تقوم على التكامل واالنسجام تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية وهذا 

ورش نشتغل عليه حاليا؛

-2مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان وتنزيل مخططها 
مع  التفاعل  ومواصلة  للخطة  الجهوي  التنزيل  ومواصلة  التنفيذي 

منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واملنظمات الغير الحكومية؛

االستراتيجية  تنفيذ  تسريع  خالل  من  الفساد  مكافحة  -3تعزيز 
الهيئة  وتوسيع صالحيات  بتعزيز  وسنبدأ  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
إحالة  خالل  من  ومحاربتها،  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية 
املشروع على مجلس النواب في الشهور املقبلة لتعديل القانون املؤسس 
لهذه الهيئة سيوسع من صالحيتها ويقويها، وآليات تدخلها ومواصلة 
تنزيل القانون املتعلق بالحق في الحصول على معلومة، واملقتضيات 
من  وغيرها  العامة  الحياة  بتخليق  الصلة  ذات  املؤسسية  القانونية 

البرامج؛
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-4استكمال تنزيل ورش الجهوية املتقدمة وذلك بوضع آلية للتعاقد 
بين الدولة والجهات، ومواصلة املشاورات بشأن تمكين الجهات من 
ممارسة اختصاصاتها الذاتية واملشتركة بشكل أمثل، و ستكون هناك 
في  املقبل   2019 في دجنبر  املتقدمة  للجهوية  األولى  الوطنية  املناظرة 
أكادير، غادي يكون فيها الجهات وبطبيعة الحال الحكومة ومختلف 
املتدخلين وغادي تركز على كيف يمكن أن نطور هاد الجهة املتقدمة؟، 
غادي تقيم هاد 4 سنين اللي فات وغتحول تدير البرنامج لتطويرها و 
لتحظى هاد الجهوية املتقدمة بمكانة أكبر دابا عندنا 4 سنين يعني واحد 
املدة زمنية كافية لنقوم بالتقييم الدوري بطبيعة الحال الجهات من 
املساهمين أساسا في هذه ألن هو هي بغيت نقول إعداد وتنظيم مشترك 

بين حكومة وزارة الداخلية والجهات.

-5مواصلة التنزيل تنزيل ميثاق الال تمركز اإلداري والسيما من خالل 
 3 لنا  بقات  االختصاصات،  ونقل  املرجعية  املديرية  تصاميم  تفعيل 
ديال تصاميم املديرية اللي بقات لنا غندوزوها فهاد األسبوع تقريبا أو 
األسبوع املقبل وغادي تكون عندنا خريطة ديال االختصاصات املركزية 
التي سننقلها واالختصاصات املركزية التي سنفوضها واإلمكانات املالية 
أو البشرية الضروري تم�سي مع االختصاصات وسنبدأ فورا بالتنفيذ 
إن شاء هللا في أفق هذا القانون كيعطينا 3 سنين، وبالتالي إن شاء 
هللا غادي نمشيو تدريجيا إلنجاح هذا الورش اللي هو ورش هيكلي 
ومهم جدا في تقريب اإلدارة من املواطنين ومن الفاعلين االقتصادين 

واالجتماعيين؛

-6تعزيز إصالح وتحديث اإلدارة العمومية هذا فيه عدد من األوراش 
شرنا فيها، راه واحد املرة جاوبت على سؤال خاص في هاد املجال في 
الخاصين، مشروع  البرملان، ولكن بغيت نشير هنا ملشروعي قانونين 
مجلس  في  عندكم  اللي  العمومية  املرافق  بميثاق  املتعلق  القانون 
النواب، مشروع امليثاق املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 
خاصة املستثمرين راه عندكم في مجلس النواب، غير نخرجو إن شاء 

هللا غادي نبداو في التنظيم ديالهم.

بتحديد  املتعلق  التنظيمي  للقانون  الفعلي  التنزيل  في  -7الشروع 
مجال  في  إدماجها  وكيفية  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 
القانون  وأيضا  األولوية  ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي  التعليم 
التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، أيتما دي 

إستما هاد تفتى الورش آداتي إسهما باهرا تيفاز أكيس أكمغ أكما؛

)عندنا دابا خريطة درنا أوال خريطة ألن هذا كيتضمن مراسيم 
كيضمن إجراءات خريطة ديال مختلف اإلجراءات باش إن شاء هللا 

لنبدأ في تنزيله(؛.

التي  الدراسة  نتائج  على ضوء  التقاعد  نظام  إصالح  -8مواصلة 
تشرف عليها وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتفعيل إصالح 
وفق  وذلك  ديمومتها  يضمن  مما  التقاعد  ألنظمة  املندمج  البنيوية 

تم  ما  وفق  واالقتصاديين  االجتماعيين  الفرقاء  مع  تشاركية  مقاربة 
االتفاق عليه في إطار الحوار االجتماعي، الدراسة بقا لها أقل من شهر 
غادي تكمل إن شاء هللا وسنبدأ في هذا الدمج في ديال مختلف أنظمة 

التقاعد؛

-9أجرأة اإلصالح الضريبي وذلك من خالل مخرجات ديال املناظرة 
تشاوري،  تشاركي  وطني  والورش  الجميع  فيها  شارك  التي  الضريبية 
الجميع شارك فيه، عندها مخرجات من هاد القانون مشروع القانون 
املالي اللي عندكم راه فيه إجراءات أولية لتنزيل هاديك املخرجات ديال 
هاد املناظرة، وأيضا سنأتي بمشروع القانون اإلطار قانون اإلطار الذي 

سيشكل مرجع لقوانين املالية للسنوات املقبلة في هذا املجال؛

-10تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي وتسريع وتيرة تحقيق 
استراتيجية  فيه  عندنا  راه  ال�سي  وهاد  املستدامة  التنمية  أهداف 
في  بدأت  راه هي  SCDD كون  املستدامة  والتنمية  الوطنية  دالتنمية 

تفعيل ميثاق ميزانية اإلدارة باش تكون اإلدارة هي سباقة باش طبقها 

وزعنا هاد امليثاق يمكن من بعد نزودوكم بنسخة منو؛

-11وأخيرا اعتماد املخطط الوطني للماء لسنة 2050 باإلضافة إلى 

مواصلة اتخاذ التدابير الالزمة للمتطلبات اآلنية واملستقبلية، ألول مرة 

في تاريخ املغرب غادي يكون عندنا مخطط وطني للماء على 30 سنة 

من قبل كانت عندنا سياسات مالية، كانت عندنا برامج مؤقتة، دابا 

غادي يكون عندنا مخطط بعيد املدى وهذا على كل حال التزام يفرضه 

القانون ديال املاء، كيفرض أسمو، اآلن الشهور املقبلة دابا في هاد 

الشهر غادي يكمل اإلعداد ديال املخطط الوطني للماء غادي نجمعو 
اللجنة الوزارية، وغادي نشوف اإلعتمادات ديالو كيف سيتم في الشهور 

املقبلة بإذن هللا، ويمكن أن أقول بأن العرض املائي الوطني كيتحسب 

كل سنة عندنا 2-3 ديال السدود كبرى سنويا سنويا اآلن وفي املستقبل، 

سنويا ملتزمين بها، حوالي 10 سدود صغيرة سنويا سنويا، وعندنا برنامج 

متوسط املدى مجهود محدد بعدد السدود إلى آخره، وراه غادين في 

املاء هي إشكالية معقدة  بأن اإلشكالية ديال  اإلنجاز، وذلك لوعينا 

وتتفاقم مع التحوالت اللي كاينة في العالم والتغيرات املناخية املوجودة، 

هذا ال ينفي بأن أيضا عندنا مخططات مستعجلة، كل سنة كتكيف 

ألن داك ال�سي كيتغير، ما يمكنش ندير مخطط استعجالي ديال من هنا 

لسنتين، مخطط اإلستعجالي كنديرو في العام على حسب املعلومات 

التي نجمعها، راه من شهر فبراير وكتجمع املعطيات، باش نعرفو فين 

عام  وكل  آخره،  إلى  املاء  يزيد  غادي  فين  ناقص،  املاء  يكون  غادي 

كتغير الخريطة، كل عام خص من فبراير كيكون هاد اليقظة، كتجمع 

املعطيات باش ما يجي يونيو حتى نكون اآلليات ديال التدخل وجدناها 

وتدارت في إطار اللجنة املعنية مركزيا باش يكون التدخل في املناطق التي 

تشهد خصاصا في املاء؛
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بلس دبتي بلسادةيبملحت2مين،

أود أن أؤكد على أن األوراش التي استعرضتها أمامكم باقتضاب ما 
هي إال ترتيب ألولويات اشتغال الحكومة للفترة املتبقية، بل هي أهمها 
والتي تجسد من جهة النفس اإلجتماعي للحكومة من خالل استمرارها 
في إعطاء األولوية الكبرى للسياسات اإلجتماعية كما أوضحت ذلك، 
والصحة  التعليم  في  املتمثلة  األساسية  اإلجتماعية  وللقطاعات 
والتشغيل والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير ليتحقق وقعها املباشر 
والهشة  الفقيرة  الطبقات  سيما  ال  املواطنين  من  واسعة  فئات  على 
واملتوسطة، وإلى جانب ذلك فإن الحكومة ملتزمة بتنزيل مختلف هذه 
التدابير، ملتزمة بتطبيق مختلف البرامج الواردة في برنامجها الحكومي 
والتي على أساسه حازت ثقة املؤسسة، مؤسسة مجلس النواب املوقرة 
التقييم، وسيتم  التعاقد وأساس املحاسبة وأساس  باعتباره أساس 
تنزيل هذه األوراش ذات األولوية املقدمة أمامكم وفق جدولة زمنية 
محددة بطريقة منتظمة من خالل لوحة قيادة مشتركة، تمكن من 
تتبع التقدم في اإلنجاز وتحقيق اآلثار وضمان اإللتقاء وتنسيق تدخالت 

مختلف القطاعات املؤسسة.

وأريد اليوم، أن أحيى جميع املتدخلين ما�سي فقط اإلدارة والحكومة 
والقطاع  العمومية  املؤسسات  أيضا  ولكن  الوزارية،  والقطاعات 
الخاص ومختلف املتدخلين الذين شاركوا في مختلف األوراش التي 
إلى  يحتاجون  فكلهم  املستقبل  في  والذين سيشاركون  عنها،  تحدثت 
التحية والتصفيق، أريد أن أحيي أيضا الوحدة الخاصة لدى رئاسة 
الحكومة لتتبع تنفيذ هاد البرنامج واللي غالبا األصل عندي معهم لقاء 
كل أسبوع لتقييم ما م�سى، كل أسبوعين، أعتذر، لتقييم ما م�سى 
وتقييم األوراش ذات األولوية حينا، إلى والتحدث عن اإلشكاالت التي 
التفاهم بين بعض املتدخلين  تقع في بعض األحيان والتعثرات عدم 
للتدخل فورا لتسريع مختلف البرامج، نحن بهذا متفائلون ،إن شاء 
هللا، في تحقيق األهداف التي وعدنا بها في البرنامج الحكومي، شكرا 

جزيال، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيد الرئيس مصطفى إبراهيمي باسم فريق العدالة والتنمية

بلعدبلةي فريقي لئيسي إبربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
 بلتنم ة:

س دناي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
محمدي علىيآلهي صحبه،

بلس ديبلرئيسيمجلسيبلنوببيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبءي بلوزيربت،

بلسادةي بلس دبتيبلنوببي بلنائباتيبملحت2مين،

بداية السيد رئيس الحكومة، نود تهنئتكم على الثقة املولوية في 
الحكومة الجديدة بعد التعديل الذي أجريتموه وبنجاحكم في التقليص 
من عدد الوزارات وذلك بتجميعها وتركيزها وبدمج بعضها من أجل 
التقاء السياسات والبرامج وتسريع وثيرة عملها ونجاعة أفضل وترشيد 

نفقات التسيير في عالقة بنمط عيش اإلدارة.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

يسرني في مستهل هاد التعقيب أن أشكركم على حسن تواصلكم 
واستجابتكم للنواب األمة ببرمجة هذا السؤال املهم الذي من خالله 
نسائلكم حول أولويات حكومتكم فيما تبقى من هاته الوالية والذي أثار 
لدينا سجال هل هذا السؤال لألولويات في املرحلة القادمة يدخل في 
إطار السياسة العامة التي ينص الدستور في مقتضياته خاصة الفصل 
100 من أنها لن يتأنى أو هذا السؤال إغناء السياسة العامة ولكن 
نظرا ألهميته يبقى بأنه على أساس أنه ال يمكن أن نعتبره بأي حال من 
األحوال بأنه تصريح حكومي جديد ألن بعض النقاشات ظهرت على 
أساس أنه يجب على رئيس الحكومة أن يأتي ويقدمون تصريحا حكوميا 
جديدا وهذا ينافي مقتضيات الدستور وكذلك قرار املجلس الدستوري 
قبل أن يتحول إلى املحكمة الدستورية. وقد تميزت الحكومة الجديدة 
السيد رئيس الحكومة بطاقات شابة وكفاءة عالية تفاعال مع الخطاب 
امللكي السامي، كما ال يفوتنا تقديم الشكر للوزراء السابقين اللذين 

أسدو خدماتهم للصالح العام.

تأتي هذه الجلسة الدستورية ونحن بصدد مناقشة مشروع قانون 
املالية وهو الرابع في أمور هاته الحكومة ويعطي مؤشرات حول اهتمامات 
الحكومة في الفترة املقبلة، وقد وضع أربع أولويات وهي مواصلة الدعم 
السياسات االجتماعية وتقليص الفوارق االجتماعية وإعطاء دينامية 
لالستثمار وإحداث فرص الشغل وكذلك مواصلة اإلصالحات الكبرى 
وهذا تنزيال للخطب امللكية خاصة خطاب العرش وثورة امللك والشعب 
وافتتاح الدورة الخريفية وأيضا في إطار تنزيل مواصلة تنزيل البرنامج 

الحكومي.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

يأتي هذا بعد التصنيف الجديد للمغرب في مناخ األعمال، وقد 
فصلتم في هذا في السؤال األول، فمن ذا الذي يمكن أن ينكر على هذه 
الحكومة مجهوداتها ومنجزاتها وسنأتي عليها وخاصة في مجموعة من 

املجاالت وعلى وجه التحديد املجال االجتماعي.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

إذ نثمن ما تقوم به ألن هذه الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية 
االستراتيجيات  وما  كبير  بشكل  واملحرومة  الهشة  بالفئات  االهتمام 
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والسياسات االجتماعية وامليزانيات املرصودة لها إال دليل راسخ على 
ذلك، مع التذكير على أن القفزة النوعية التي عرفها املغرب خاصة فيما 
يتعلق بالبنى التحتية لم يصل أثرها بعد إلى شرائح معتبرة من املجتمع.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

تأتي برمجة هذه الجلسة وهذا املوضوع بالذات مباشرة بعد خطاب 
جاللة امللك، الذي لح فيه بأن املرحلة الجديدة تبتدأ من اآلن وتتطلب 
الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة  باملزيد املزيد من  انخراط الجميع 
واليقظة بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات ويأتي 
في صدارة أولوياتها تنزيل اإلصالحات ومتابعة القرارات وتنفيذ املشاريع 

وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي بالدرجة األولى.

ابتدأت اآلن  املرأة املرحلة الجديدة  الحكومة،  نعم السيد رئيس 
كافة  في  املغاربة  لكافة  لبناء مغرب  تحمل مسؤولياته  الجميع  فعلى 

األقاليم والجهات.

وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أشهر قليلة على تقديمكم للحصيلة 
حيث أفضتم في تقديم املنجزات واملؤشرات، إذن ما املطلوب فيما 
تبقى من هاته الوالية؟ السيد رئيس الحكومة، باملحور األول للتصريح 
الحكومي تحدثتم عن االختيار الديمقراطي وهاد االختيار، السيد رئيس 
الحكومة، هو مسؤولية الجميع وخاصة الفاعل الحزبي، وقد وافقت كل 
الجهات على مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الذي نسجله بكل إيجابية ونود أن يقع تفعيله بالسرعة واملسؤولية 

الضرورية.

في املجال االقتصادي، نحمد هللا على أمطار الخير ونتمنى أن تكون 
الصعاب،  السنوات  توالي  بعد  جيدة  من  أكثر  الفالحية  السنة  هذه 
ونسجل بإيجابية كبيرة مدى تقدم الحكومة في تنزيل الشق االقتصادي 
من البرنامج الحكومي سواء على مستوى تحقيق معدالت النمو التي 
تعتبر محترمة بأخذ بعين االعتبار املناخ الدولي واإلقليمي املضطرب، 
يتعلق  ما  سيما  وال  القطاعية  السياسات  مختلف  تفعيل  مواصلة 
ملناخ  تحسين مضطرد  ذلك، مواصلة  إلى  وما  والطائرات  بالسيارات 
األعمال، وفي هذا املجال بالضبط نود توجيه عنايتكم، السيد رئيس 
النتائج اإليجابية املسجلة يجب أن  الحكومة املحترم، على أن هاته 
تحظى باالستدامة الالزمة وأن تكون له واسع األثر على عموم املواطنين 
وجهات اململكة، وال يمكن ذلك إال من خالل الحرص على أن تنال كل 
الجهات، جهات اململكة نصيبها من الدينامية االقتصادية والقطاعية، 
وهنا نلتمس منكم أن تركزوا على تنزيل املحاور التالية املتبقية من 

البرنامج الحكومي:

والخاص  العمومي  لالستثمار  العادل  التوزيع  على  الحرص  أوال: 
والبنيات التحتية االقتصادية؛

ثانيا: تفعيل اإللتزام فيما يخص إحداث مناطق التسريع الصناعي 
منطقة التسريع الصناعي بكل جهة، نحن نسجل بإيجابية ما ذكرتم، 

السيد رئيس الحكومة، بأنكم تعتزمون وخاصة بالنسبة لجهة فاس 
التي ذكرتم جهة فاس مكناس، وهم يقولون بأن العقار متوفر وبالتالي 
وليست هذه الجهة الوحيدة ولكن حتى جهات أخرى هي مستعدة ولهذا 

يجب التسريع بإنشاء هاته املناطق للتسريع الصناعي بكل جهة؛

لم  التي  الجهات  نحو  والشركات  الخاص  االستثمار  توجيه  ثالثا: 
اإلستثمارات  تركيز  من  الحكومة،  رئيس  السيد  وكفى،  بعد  تستفد 

والبنية التحتية في جهة أو جهتين؛

وبالتساوي  اململكة  مدن  كل  تنال  أن  على  الحرص  وأخيرا  رابعا: 
والحضرية  التحتية  البنيات  تأهيل  برنامج  من  مجال  من  والعدالة 
للرفع من جاذبيتها وتنافسيتها بالنظر للضغط الذي تعرفه هذه املدن 

ولحاجتها لتوفير شروط العيش الكريم.

أن  يمكن  أحد  ال  الحكومة،  رئيس  السيد  اإلجتماعي،  املجال  في 
يزايد عليكم في هذا املجال، نظرا للبرامج وامليزانيات القطاعية التي 

خصصتموه لهذا املجال، ولكن لنا بعض املالحظات:

فيما يتعلق باالستهداف، القانون صادقتم عليه تقريبا من شهر 
بهذا  تأتون  أن  منكم  نلتمس  فنحن  االستهداف،  قانون   2019 يناير 
القانون قانون استهداف للمجلس التشريعي لكي نصادق عليه وينطلق 

لتطبيق باقي مشاريع وآليات الحماية اإلجتماعية؛

املسألة الثانية وهنا مجموعة من املشاريع وخاصة ما يتعلق منها 
بصندوق التماسك اإلجتماعي وهنا نريد أن نلفت انتباهكم، السيد رئيس 
الحكومة، بأن اإلعاقة يجب أن تأخذ العناية الالزمة، فقد خصصتم لها 
خالل السنة املاضية مائتي منصب شغل، ولكن هذه السنة لم نجد 
هذا الرقم وهناك رقم هزيل، ولهذا نرجو أن تحظى بعناية من لدنكم، 
أيضا يجب أخذ بعين االعتبار مالحظات املجلس األعلى للحسابات حول 
صندوق التماسك اإلجتماعي وصرف أموال الرميد وتيسير وغيرها، فهي 

أموال مهمة ولكن الصرف يطرح بعض املشاكل.

في مجال التعليم، يجب أن التنزيل السليم للقانون اإلطار للتربية 
والتعليم املجهود على الصعيد املالي فهو مجهود مقدر 72.4 مليار خالل 
هاد السنة بفارق 16.5 وزيادة 10 د املليار مقارنة مع السنة املاضية 

و16 ألف منصب مالي وهذا كان عندو نتائج إيجابية؛

فيما يتعلق بالصحة السيد رئيس الحكومة هناك مشكلين إيال بغينا 
غير نلخصوهم مشكل املوارد البشرية الكليات واملستشفيات الجامعية 
كتوفر لنا 1000 ديال األطباء وكيخرجو لنا 1000 التقاعد، وبالتالي ما 
يمكن ليناش فيما نحن نحتاج إلى أكثر من 23 ألف طبيب وضعفهم، 

شكرا لكم السيد الرئيس .

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة 
واملعاصرة للسيد النائب عبد اللطيف وهبي.
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بلنائبيبلس ديعبديبللط في هبي:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دي زيريبلد لة،

بلسادةي زلبءيحزبيبلعدبلةي بلتنم ةيرنيهمايبللييقدبمي،

بلسادةيلؤساءيبلفرق،

بلسادةيبلنوبب،

لقد اخترنا في فريق األصالة واملعاصرة أن نسائل الحكومة سياسيا 
هذه املرة، اقتناعا منا بأن الفعل السيا�سي الديمقراطي الناجع هو 
املنشود،  لتحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي  املدخل األسا�سي 
ومن تم فهو عماد تفعيل وتنزيل أي برنامج حكومي، لذلك فاملسألة اليوم 
ليست أولوية سياسية حكومتكم خالل ما تبقى من الوالية التشريعية 
الحالية، بل هي مسألة البرنامج الحكومي في شموليته كمسؤولية وتعاقد 
مع الشعب املغربي ومع البرملان والتزام اتجاه جاللة امللك، وبالتالي ليس 
لديكم سلطة االنتقائية في ما التزمتم به، ومن تم نعتبر أن اإلقدام على 
تعديل حكومي ال يدخل في باب اإلجراءات الروتينية العادية، بقدر ما 
نعتبره توجها محكوما بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقويم 
االختالالت وإعادة تصحيحها وبنائها، وبالتالي تدعيم القرار السيا�سي 
للحكومة في أفق تحقيق نجاعة جديدة قد تسعفها في تفعيل وأجرأة 

برنامجها الحكومي.

رأس  على  سطرتم  قد  كنتم  املحترم،  الحكومة  الرئيس  السيد 
أولوياتكم في برنامجكم الحكومي دعم الخيار الديمقراطي، وفي هذا 
السياق انتظرنا ومعنا كافة املغاربة صيانة ودعم هذا االختيارات خالل 
التعديل الحكومي األخير، سيما وأنه جاء مباشرة بعد خطاب العرش 
األخير وما حمله من تعليمات ملكية سامية، مباشرة لكم بصفتكم رئيسا 
للحكومة، حيث قال جاللته »نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا 
في أفق الدخول املقبل مقترحات إلغناء وتجديد مناصب املسؤولية 
الحكومية واإلدارية بكفاءات وطنية عالية املستوى« انتهى كالم جاللة 
امللك. وهذه الكفاءات الوطنية التي نادى بها جاللة امللك تأتي استعدادا 
للمرحلة الجديدة، التي قال جاللته بأنها ستعرف إن شاء هللا جيال 
جديدا من املشاريع، وهي مناسبة لنثمن فيها اإلشارة امللكية بعدد تأكيد 
استمراريتكم كرئيس للحكومة احتراما للدستور وما تضمنه ذلك من 
رمزية باحترام الدستور وإرادة الناخبين املغاربة، وبالتالي تأكيد جاللته 
على االختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت األمة؛ ألجل ذلك 
انتظرنا هذا التعديل الحكومي على أحر من الجمر، لنمحص النظر في 
تقاسيم وجوه هذه الكفاءات الوطنية العالية، غير أن أملنا خاب بعد 

أن خرجت الحكومة الجديدة من عنق الزجاجة، حيث صدمنا بحكومة 
أقل ما يقال عنها كونها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، إلى 
درجة أصبح معها الجميع يتساءل باستغراب، كيف فسرتم مفهوم 
الكفاءة الوطنية التي ستحل األزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها 
الكفاءات الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات.

األزمة  املعاصرة حل  األصالة  فريق  في  ننظر  كنا  الرئيس،  السيد 
بطريقة مختلفة وبأشخاص مختلفين، حل يقطع مع منطق وطبيعة 
الحكومة السابقة التي أتثبت أداءها اليوم أن ما يميزها هو التشتت 
وغياب اإلنسجام بين مكوناتهاـ بل أكثر من ذلك هناك اتهامات واتهامات 
مضادة إلى درجة تبادل النعوت القدحية في ما بينها، فكان تحالفا داخل 
التحالف، بل تحالف ضد هذا الحزب أو ضد ذاك، فما اجتمعت اليوم 
كأغلبية إال لتتصارعوا واليوم وباحتفاظكم برؤوس الصراع، برؤوس 
في  املتجسدة  بالرؤوس  الحكومة  كرئيس  تعيينكم  مرحلة  خالفات 
الوزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزارء تكون قد نقلتم الخالف املبني على 
الحسابات اإلنتخابوية إلى ساحة الحكومة الحالية مع ما سيجره ذلك 

من خيبات وفشل منتظر.

السيد الرئيس، في الوقت الذي كنا نأمل فيه العمل على تجاوز هذا 
التشتت بين أحزاب األغلبية املتناطرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي 
بل  السيا�سي فحسب،  الشتات  تعيش  ال  الجديدة  الحكومة  جعلتم 
تحولتم إلى جزور شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت حكومتكم 
تتكون من رئيس الحكومة يستمد سلطته من الدستور ورئيس حزب 
بشكل  األخيرة  هذه  قيادة  سلطات  الحكومة  رئيس  تقاسم  يحاول 
هيمني ووزير واحد لكل حزب و13 وزير تكنوقراطي منهم تسع وزراء 
تكنوقراطيين مباشر وأربع تمت صباغتهم تائهين في تصريحات باإلنتماء 

لهذا الحزب أو داك.

السيد الرئيس، إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر إفراطكم في 
التكنوقراط ضربا مباشرا ملضامين الدستور، ال سيما فصله السابع 
الذي ينص على دور األحزاب السياسية في تأطير املواطنات واملواطنين 
ودورها في تدبير الشأن العام وهو ضرب أيضا ملضمون الفصل 11 من 
الدستور الذي ينص على أن اإلنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي 
أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. إن انضمام التكنوقراطي هذا 
الكم الهائل للحكومة والذي باملناسبة ال نمانع في انتمائهم للحكومة، 
ولكن ليس بهذا الشكل وبهذا الحجم الذي جعله يسائلكم عن صدقية 
باملشروعية  حزبكم  تمسك  على  نص  الذي  اإلنتخابي  برنامجكم 
إلى  استكنتم  أنكم  غير  الديمقراطي،  اإلختيار  واحترام  الدستورية 
اختيارات تهم األشخاص وال تهم القوى السياسية التي انتخبها الشعب 
وتناقضتم وبرنامجكم االنتخابي الداعي إلى بلورة صيغ جماعية لتقوية 
مواقع اإلصالح وإسناده سياسيا كما جاء في برنامجكم، فهذه في رأيكم 

بهؤالء التكنوقراط ستستند الحكومة سياسيا.

السيد الرئيس، كنا ننتظر منكم إحتراما لذكاء املغاربة أن تشرحوا 
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للرأي العام التي انتخبكم طبيعة تصوركم ملفهوم الكفاءة في ظل احترام 
وصيانة االختيار الديمقراطي، أما اآلن وقد أصبحنا أمام واقع غالبية 
الحكومة للتكنوقراط، فإننا نتساءل عن حدود مسؤوليتهم السياسية 
كمدبرين حكوميين بقطاعات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة، 
وبتنا نكتوي بنار التساؤل الكبير، هل وقف النضال الديمقراطي الحزبي 
عند باب تعديل الحكومات أم أن الحكومات أصبحت خارجة عن ثابت 

االختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت العامة لألمة؟

السيد الرئيس، إن للناخبين املغاربة الحق في أن يكون ممثلين داخل 
كل حكومة ستدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم ومن حقنا أن نخ�سى 
على العملية الديمقراطية، نحن ال نحاسبكم على اختيار األشخاص، 
فهذه سلطتكم الدستورية املطلقة باعتباركم رئيسا للحكومة ولكننا 
نرفض تقزيم دور األحزاب السياسية في خلق حكومات وفقا لنتائج 
اإلنتخابات وما إعمال الفصل 47 من طرف جاللة امللك، إال إشارة 
الناخبين والتي تقوم على أساس اإلنتخابات  إرادة  منه، على احترام 

الحرة والنزيهة.

السيد رئيس الحكومة، كنا في فريق األصالة واملعاصرة ننتظر منكم 
أن توضحوا للمغاربة سبب هذه اإلختيارات في التعديل األخير، هل ألن 
الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء وال يساهمون في اإلصالح أم أن هناك 
اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن ال نعلمها، رغم أننا في الحقيقة 
عبء  مجرد  كانوا  لكونهم  الوزراء،  من  بعض  ذهاب  على  نأسف  ال 
سيا�سي سلبي على حكومة جاللة امللك، التي في خدمة الشعب املغربي، 
ونستغرب ونستغرب شديد اإلستغراب عن بقاء وزراء آخرين صدرت في 

حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية محاسباتية.

إن ما يخيفنا اليوم هو أن تقرر األحزاب، شكرا، إن ما يخاف أنا 
نبدا،  ما  قبل  ديالي  الخطاب  الرئيس من نسخة من  السيد  ن 

ّ
كنمك

احترما لحقه في املعلومة، إن ما يخيفنا اليوم كديمقراطيين..، السيد 
الرئيس، إن ما يخيفنا اليوم هو أن تقزيم األحزاب ويهمش دورها لفائدة 
قوى أخرى غير مرئية تفتقد لذلك الخيط الناظم لتصورها السيا�سي، 
فمن الصعب أن نكون ديمقراطيين بال أحزاب وحتى ديمقراطيين دون 
أن تتحمل األحزاب مسؤوليتها في إدارة الشأن العام، ومن الخطر على 
الديمقراطية أن تنعت األحزاب بأنها ال تملك كفاءات فهذه الرسالة 
التي ترغبون في توجيهها ملاليين املغاربة الذين أمنوا باإلنتخابات هي كون 
النخب الحزبية تفتقد للكفاءة أو أن التكنوقراط هم الكفاءات التي 

تكتشف موقع هذه السلطة بشكل مباشر و بدون أحزاب.

إننا في فريق األصالة املعاصرة آثرنا أن نلفت انتباهكم إلى أهمية 
البناء واإلختيار السيا�سي الديمقراطي للحكومة داخل البرنامج الحكومي 
وإلى دوره في نجاح أو فشل حكومة الكفاءات، وأثرنا هذا التأسيس 
لنقول لكم واآلن على أي برنامج سيا�سي سنحاسبكم بعدما نصبناكم 
مدركين  سياسية  بانتماءات  ووزراء  سيا�سي؟  برنامج  على  برملانيا 
أمسينا  وكمراقبين  كمعارضة  إننا  لخياراتها؟  ومستوعبين  لتوجهاتها 

تائهين وضائعين بين أسماء وشخصيات بين اختيارات وزارية ال نعرف 
منطلقاتها وال مشروعيتها وال الهدف من إدماجها في جهازكم الحكومي، 
وما إذا كانت ال تزال مؤمنة باألولويات لبرنامجكم الحكومي أم بالبرنامج 

الحكومي كله أصال؟

في  ذلك  تدارك  صادقين  نتمنى  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  إننا 
لقاءاتنا مع  في  أو  القبة،  حواراتنا السياسية مع األحزاب خارج هذه 
الوزراء التكنوقراط داخل اللجن عند مناقشة القانون املالي وغيره من 
نا نتلّمس توجهاتهم كمسؤولين على السياسة القطاعية 

ّ
القوانين، لعل

في تنزيل البرنامج الحكومي الذي هو موضوع التزام وتعاقد سيا�سي بيننا 
تقف عند حدود  لم  األخير  الحكومي  التعديل  إختالالت  إن  وبينكم. 
الرسائل السلبية التي وجدتموها على مستوى اإلختيار الديمقراطي، 
بل انتقلت إلى مواضيع وهيكلة هذا التعديل التي كانت رسائلها سلبية 
كذلك، فما بعد بات هناك شبه إجماع من لدن كل القوى على فشل 
نموذجنا التنموي الذي انعكس على وضعنا االقتصادي املتأزم، أعتقد 
معه الجميع أن التعديل الحكومي سينصب ال محالة على القطاعات 
املتأزمة كالصناعة والفالحة والتجارة عفوا السياحة بدلتوها وغيرها، 
والرياضة  والشباب  الثقافة  فقط  هم  التغيير  بأن  نتفاجأ  بنا  فإذا 
وكأن فشل املنتخب الوطني لكرة القدم كان حاسما إلى جانب الفشل 
للرياضة  الوزاري  لنغّير داخل املنصب  اإلقتصادي والتنموي برمته، 
ونهمل الجانب االقتصادي بكل مكوناته الفالحية والتجارية واملالية، في 

حين هو موضوع الفشل الحقيقي.

وفي ذات السياق نعلم في فريق األصالة واملعاصرة أن أي تعديل 
حكومي يكون بناء على خطوات استباقية وترتيبات واضحة بشأن مصير 
القطاع ومصير العاملين به، وهو ما لم يحصل على مستوى وزارة االتصال 
حيث لم تصدر الحكومة مرسوم اختصاصات هذا القطاع، سوى بعد 
أسابيع من وضعية القلق وتيهان املوظفين والعاملين واملتعاملين مركزيا 
وجهويا مع القطاع، كما هو مصير املساءلة السياسية لنا كنواب األمة 
على مستوى اإلعالم واالتصال خاصة أن اإلعالم العمومي املمول من 
جيوب دافعي الضرائب، يبدو أن دخلنا مرحلة ارتجالية للسيد الرئيس، 
ملشروع  تقديمه  خالل  واملالية  اقتصادكم  وزير  ذلك  عن  عبر  وكما 
املالي  القانون  بأن  قال  حين  بوصفه  املا�سي  األسبوع  املالي  القانون. 
قانون انتقالي، نعم انتقالي في حكومة تصرح بأن حكومة استمرارية نعم 
انتقالي ألنه لم يعد يرتكز على البرنامج الحكومي وال على أولوياته، وإنما 
بات يرتكز على الحلول الترقيعية اآلنية لتمديد األزمة، اللهم إذا كانت 
هذه الحكومة التي لم يتبق لها سوى قانون مالي واحد قادر على تحقيق 

املستحيل في زمن ولت فيه املعجزات.

وفي األخير السيد الرئيس الحكومة نحن نستحضر ما ظللتم ترددونه 
في خاتمة برنامجكم الحكومي، بكون نجاح تنفيذ البرنامج الحكومي 
األغلبية،  ميثاق  يجسده  ما  وهو  قوي،  سيا�سي  التزام  بتوفير  رهين 
نتساءل معكم، هل تشعرون اليوم بكل صدق أن األحزاب الحكومة 
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ملتزمة سياسيا معكم وبشكل قوي؟ هل فعال ميثاق األغلبية يجسيد 
هذا اإللتزام؟ نريد جوابا من عندكم، أما التاريخ فقد نطق بحكمه، 
ختاما رغم كل ذلك، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نتمنى لكم كامل 
التوفيق تحت الرعاية السامية..، ثانيا السيد الرئيس، وغير احترموا 

الدستور هاد النهار..

بلس ديبلرئيس:

السيد  شكرا  الديموقراطي،  االختيار  احترام  إطار  في  لك،  شكرا 
خديجة  النائبة  للسيدة  الدستوري  التجمع  بإسم  الكلمة  النائب، 

الزياني.

بلنائبةيبلس دةيخديجةيبلزياني:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلينيس دنايمحمدي علىيآلهي أصحابهيأجمعين،

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

 بلنوببيبملحت2مون،

يسعدني أن أساهم بإسم فريق التجمع الدستوري في الحصيلة 
املوعد  هذا  في  الحكومة  رئيس  السيد  حضوركم  بمناسبة  العامة 
الشهري األول لهذه الدورة املفعمة باآلمال واآلفاق الواعدة بعد التعديل 
املناسبة  وبهذه  سديدة،  ملكية  بتعليمات  باشرتموه  الذي  الحكومي 
بالخصوص  وننهئ  املعدلة،  حلتها  في  الجديدة  حكومتنا  وننهئ  نبارك 
الكفاءات امللتحقة بها والكفاءات التي تم تجديد الثقة املولوية فيها 
متمنيين بكل صدق أن يكون لهذا التعديل أثر ونتائج ملموسة على واقع 
حياة املواطنين واملواطنات في مختلف جهات اململكة، ونفسا سياسيا 
وعطائنا  وتدبيرنا  السيا�سي  ألداءنا  وتسريعا  ومتجددا  وأدائيا جديدا 

حكومة وبرملانا وأجهزة عمومية.

وبهذه املناسبة نسجل، السيد رئيس الحكومة، بكل ارتياح التزامكم 
بالتواصل املستمر مع املؤسسة التشريعية في احترام تام للمقتضيات 
الدستورية واملراعاة السياسية خالل هذه الوالية من الحضور الشهري 
إلى تقديم حصيلة املائة يوم، إلى تقديم حصيلة السنة األولى من الوالية 
الحكومة 2017-2018، إلى تقديم الحصيلة املرحلية األولى بداية شهر 
التي  رمضان املا�سي، حيث اطلعنا على تفاصيل مختلف اإلنجازات 
تم تنزيلها تنفيذا للبرنامج الحكومي وتعهداته، واليوم يأتي حضوركم 
فيه  لنناقش   70.19 رقم  املالي  القانون  مشروع  إحالة  مع  بموازاة 
إنجازات مختلف القطاعات الحكومية خالل السنة الجارية باألرقام 
املالية  والسنة  بتفاصيلها،  مبيانية  وجداول  البيانية  وباإلحصاءات 

املقبلة 2020.

وإن طبيعة مهمتنا التمثيلية كنواب لألمة ملتصقين ومتعايشين 
مع الواقع اليومي للمواطنين واملواطنات في أقاليمنا وجهاتنا ساعين 
إلى مالمسة اآلثار والواقع اليومي للجهود التي تبذلها الحكومة بجميع 
مكوناتها وفروعها اإلدارية في الجهات واألقاليم والجماعات التي نتواجد 
فيها، حيث يقابلنا نوع من اإلحباط والتذمر، إن لم نقل السخط في 
بعض األحيان فيما يخص بعض القطاعات وبعض الواجهات اإلدارية 
واملصالح التي يقصدها املرتفقون لقضاء حاجياتهم وبحكم متابعتنا 
تحقيق  على  وحرصهم  الحكومة  أعضاء  بعض  به  يقوم  ملا  وتتبعنا 
وممثليها  األمة  نواب  وأسئلة  مطالب  مع  والتجاوب  العامة  املصلحة 
لفائدة املواطنات واملواطنين، ال يسعنا إال أن ننوه بمجهودهم وتفانيهم 
في أداء واجباتهم، إال أن أسئلة مقلقة ال تفارقنا حينما ال نجد الصدى 
الجيد والترجمة الفعلية لهذا الحرص واملجهود املالي واملادي والتنظيمي 

الذي تقدمه الحكومة وأعضاءها في مختلف مناسبات.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

إن بعض ما ينشر في الصحف الورقية واإللكترونية وما يصدر 
عن بعض مراكز وهيئات التقويم والتقييم ال يعكس منطوق الحكومة 
وال مضامين الوثائق والتقارير املعممة الصادرة عن مختلف الجهات 
املناسبة لطرح مسألة  لها، ونغتنم هذه  التابعة  والهيئات  الحكومية 
مدى استمرارية اإلرادة السياسية عبر اإلدارات الحكومية وأجهزتها في 
حسن تنفيذ وتفعيل القرارات والسياسات العامة عبر املنظومة اإلدارية 
وحكامته  التدبير  حسن  لضمان  ومحليا  إقليميا  جهويا  والتنظيمية 

والتنفيذ والتجاوب امليداني.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

إنكم ال تتوفرون على سلطة التعيين وإعادة التعيين في مختلف 
مناصب املسؤولية اإلدارية مركزيا وترابيا، وأنتم مسؤولون دستوريا 
رهن  موضوعة  واإلدارة  وسياستكم  برنامجكم  تنفيذ  عن  وسياسيا 
وسط  في  بكفاءاتهم  لقحتموها  جديدة  حكومة  ولديكم  تصرفكم، 
الطريق، ومقبلون على إجراء تغييرات على مختلف مناصب املسؤولية 
تنفيذا للتعليمات امللكية في هذا الشأن، فإن واجب املساءلة واملحاسبة 
يفرض على كل مسؤول تقديم الكشف والحساب وال عذر للمتقاعسين 
أمامنا من وقت  يبق  ولم  واملواطنين  املواطنات  بمصالح  واملستهترين 
للضياع والهدر للزمن السيا�سي، وأن ما تبقى أمامنا من نتوقع شهور 
نهاية هذه الوالية، بما في ذلك من تدبير االنتخابات العامة والترابية 
على  نركز  أن  علينا  يفرض  به،  وملتزم  منتظم  كاستحقاق  واملهنية 
األولويات والتحديات الكبرى في انتظار صياغة نموذج تنموي جديد 

كمرجعية مستقبلية ملشاريعنا وبرامجنا.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

إن شبابنا من الخريجين وغير الخريجين في حاجة إلى فرص الشغل، 
مناطق الهشاشة في مغربنا أولوية سياسية وإجتماعية واقتصادية، 
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الولوج  صعوبة  من  تعاني  هامشية  أوضاعا  تعيش  عريضة  فئات 
وتعميم  تحقيق  ملواطنيها،  الدولة  من  املقدمة  العامة  الخدمات  إلى 
اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية واملجالية أولوية، تنزيل الحكيم واملحكم 
للقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي واالستراتيجية الصحية 

والتشغيلية واإلستثمار من األولويات ملا تبقى من هذه الوالية..

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب عمر عبا�سي.

بلنائبيبلس ديعمريعبا�سي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوبب،

بلس ديبلوزير،يبلس دتينيبلوزيرتين،

بلسادةيبلنوببي بلس دبتيبلنائباتيبملحت2ماتي بملحت2مون،

هل ما زال الحوار مؤسساتي مع الحكومة ممكنا ومجديا؟ وملاذا 
ما زال يصلح الكالم مع حكومة صماء؟ وألي مقاصد يمكن أن نسائل 
رئيس حكومتنا املحترم اليوم؟ تداعت أمامي أسئلة كثيرة وأنا أحاول 
أن أفكر في عناصر التعقيب على جواب ما صار معلوما لدينا، ماذا 
سيتضمن؟ فكسائر أجوبتكم السيد رئيس الحكومة، قلت وتوقعت 
أنه سيكون غارقا في العموميات، مخضبا بكثير من األجوبة الجاهزة 
البعيدة عن الواقع ومتوسال بمنهج التدرج املفترى عليه ومختبئا وراء 
هذا  موضوع  السؤال  يستدعي  واملظللة،  الحاجبة  والتقارير  األرقام 
التعقيب التأكيد على الحاجة اليوم إلى مناقشة العمق واإلعراض عن 
املناقشات السطحية، فلكأننا أمام موضوع هناك من يختار مناقشة 
طابقه العلوي وهناك من ما زال منشغال بطابقه السفلي، لقد سبق 
لحزب االستقالل ومن منطق وطني صادق كما دأب على ذلك دوما 
أن دعا الحكومة إلى مراجعة أولويات البرنامج الحكومي وذلك بسبب 

العديد من املتغيرات التي جعلته متجاوزا.

أوال: التوجهات امللكية التي تضمنتها العديد من الخطب امللكية 
خصوصا ذات الصلة بالسياسات القطاعية؛

ثانيا: توجه بالدنا نحو وضع نموذج لتنموي جديد يجب أن يرافق 
بعمل حكومي جديد؛

ثالثا: أزمة ثقة كبيرة في البالد، وهي أزمة ال يمكن أن تعالج بالعفو 
الجبائي، بل بالعكس تماما سوف يعّمق هذا اإلجراء أزمة الثقة ألنه 
دليل آخر على أن الحكومة مستعدة لقبول أي �سيء من أجل األموال، 
أمام  املساواة  هو  ثابت  دستوري  بمبدأ  يمس  أنه  على  ناهيك  هذا 

الضريبة.

لكل ذلك فإن األولويات املستعجلة اليوم هي العمل دون إبطال 
على محاصرة التفاوتات املجالية واالجتماعية واتخاذ التدابير الفورية 
إلنقاذ الشباب من البطالة واليأس، هذا ناهيك عن الحاجة الفورية 
إلى القيام بإجراءات إلنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى التي ال تزيدها 
إجراءات الحكومة إال اندحرا. كنت حريصا السيد رئيس الحكومة، 
للوحدة  الفريق االستقاللي  باسم  الكلمة  في آخر مرة حظيت بشرف 
والتعادلية ملساءلتكم أن أهمس عالنية لكم أن حكم صناديق االقتراع 
ليس امتحانا يصعب إدراكه، ولكن األصعب والجلل هو حكم التاريخ 
الحكومية  الواليات  تقييم  أما  التجارب،  التاريخ يحكم على  أن  ذلك 
والبرملانية فمكانه الصناديق التي تؤكد التجارب العاملية أنها ال تستقر 
طويال على لون معين، لذلك وجب عدم االطمئنان لها كثيرا، كيف إذن 
ل من املواقف السابقة التي كنتم دوما 

ّ
سنبرر لألجيال املقبلة التحل

تدافعون عنها؟ كيف سنبّرر التنكر لوثائق مرجعية من قبيل أطروحة 
النضال الديمقراطي؟ وتعرفها جيدا إنه تنكر أصبح معلوما للجميع وهو 
ما يعني القبول بأي �سيء وبكل �سيء، فقط من أجل االستمرار في تدبير 
الشأن العام أو جزء هام�سي منه حتى ولو تم ذلك على حساب الدستور 
واملقاصد والقيم واألهداف، والشعارات التي رفعتم رذحا من الزمن 
أين نحن اليوم من أطروحة النضال الديمقراطي؟ أين نحن اليوم من 
شعار صوتك فرصتك إلسقاط الفساد واالستبداد؟ أين نحن اليوم من 
االختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية؟ لست 
من أنصار التشاؤم وكشاب مغربي اختار عن قناعة االنخراط في الحياة 
الوطنية منذ زمن بعيد يؤسفني السيد رئيس الحكومة أن أقول لكم، 
أنه لم يعد لدينا ما نقوله للشباب املحبط والغاضب والذي خاب أمله 
في التغيير وفي األحالم التي رافقت هذه التجربة منذ سنة 2011، أنا ال 
أشك في نواياكم اإلصالحية السيد الرئيس الحكومة، وتفرض علينا 
الذي  الوطنية  االستقاللية  املعارضة  ومنهج  االستقاللية،  األخالق 
اختار ومنذ البداية النأي عن معارضة األشخاص واألحزاب والتركيز 
ما  على خالف  وذلك  املعطوبة،  العمومية  السياسات  معارضة  على 
أصبحتم، مع كامل األسف، تقومون به مؤخرا من استدعاء لقضايا 
داخلية لألحزاب في خطابكم السيا�سي وهو أمر تكرر غير ما مرة، إن 
حكومتكم أو على األقل قطباها األساسيان لم يعودا معنيون بمواجهة 
األزمة الخانقة املتعددة األوجه، ربما هو الصراع من أجل املرتبة األولى 
ما يحرك الجميع، ال �سيء أصبح مهما لدى مكونات األغلبية إال السعي 
بال هوادة إلى ضمان الصدارة االنتخابية، حتى ولو كان ذلك في ذلك هدر 
لزمن اإلصالح و للدخول في صراعات انتخابوية أخرت صدور القوانين 

وعطلت إنجاز املشاريع.

لقد جرت مياه كثيرة تحت جسر الحكومة منذ تقديمها البرنامج 
الحكومي في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة، كان من نتائجها أغلبية 
قسرية وبين ذلك التاريخ واليوم تعمقت أزمة الثقة في السياسة وفي 
االقتصاد  تراجع  اإلجتماعية،  األزمة  تعمقت  السياسية،  املؤسسات 
الوطني، تزايد والهّبات اإلجتماعية للشباب الغاضب واملحبط، عادت 
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الخارج،  الرحال صوب  واألطر  الشباب  وشد  السرية  الهجرة  قوارب 
انفرط عقد األغلبية أو كاذ، وغادرها من كنتم تعتبرونه حتى األمس 
اإلعفاءات  توالت  والتحكم،  الفساد  استراتيجيا ضد  حليفا  القريب 
توجه  التي  امللكية  الخطابات  توالت  الوزراء،  من  للعديد  امللكية 
االستعجالية،  واإلجراءات  التدابير  من  العديد  اتخاذ  إلى  الحكومة 
تزايدت االحتجاجات النقابية واملدنية والشبابية على قرارات حكومتكم 
الالشعبية، تقوى حزب التقنوقراط داخل الحكومة أكثر مما م�سى في 
ضرب ملبدأ املسؤولية السياسية للحكومة وألعضائها، توالت تقارير 
املجلس األعلى للحسابات التي عرت سوء التدبير وتبديد املال العام، 
وتضارب  والغالء  الفساد  تزايد  والحريات،  الحقوق  في  مقلق  تراجع 
املصالح، وقفت الحكومة عاجزة أمام اللوبيات وأمام أصحاب املصالح، 
ووجهت مدافعها نحو املواطن البسيط ونحو الطبقة املتوسطة أو ما 
تبقى منها، فشلتم في إقرار إصالح ضريبي حقيقي يجعل من الضريبة 
اإلجتماعية  التفاوتات  من  والحد  الثروة  توزيع  إلعادة  مركزية  آلية 
واملجالية، هل هذه الحكومة اليوم في صياغتها املعدلة تشبه صناديق 
االقتراع؟ كال، ملاذا تصلح إذن االنتخابات واألحزاب والبرملان؟ هل هذه 
الحكومة تشبه اإلرادة الشعبية التي كنتم دوما في مقدمة امللوحين بها 
واملنافحين عنها؟ ملاذا هذا التراجع؟ ملاذا هذا النكوص؟ عذرا السيد 
رئيس الحكومة، إذا ما اعترى هذا التعقيب �سيء من القسوة، فلربما أن 
ذلك يعود إلى أنني قمت بتحريره أثناء زيارتي خالل نهاية األسبوع إلقليم 
وهول  يشاهد حجم  أن  للمرء  يمكن  وحيث  الحياة  قساوة  زاكورة، 

الخصاص التنموي الذي تعاني منه املناطق الحدودية.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم الفريق الحركي للسيد النائب 
لحسن السكوري. السيدات والسادة النواب، ننتظر الرد للسيد رئيس 

الحكومة شكرا لكم، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسكولي:

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

بلس ديبلرئيس،

بلس دتينيبلوزيرتين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مضامين 
العرض الذي تقدمتم به حول أولويات السياسة الحكومية، مؤكدا 
بأننا كفريق، نثمن ما جاء في عرضكم ونتقاسم معكم األولويات التي 
تعتزمون تبويئها الصدارة في مجال اشتغال الحكومة، للفترة املتبقية من 
هذه الوالية، وهي األولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي، واألكيد أن 
العديد من الرهانات املستمدة من هذه املرجعيات، ستشكل ال محالة 
املحاور الكبرى لبلورة النموذج التنموي الجديد، على ضوء ما جاء به 

الخطاب امللكي السامي في هذا الشأن، علما أن هاد النموذج سيغطي 
بطبيعة الحال مرحلة زمنية تتعدى هذه الوالية.

الوقت،  لضيق  ونظرا  الحركي،  الفريق  في  فإننا  اإلطار،  هذا  وفي 
اختصر على استحضار بعض القضايا التي تستحق في تقديرنا عناية 
أكثر من قبل الحكومة، على اعتبار حجم املشاكل واإلنتظارات الكثيرة 
التي تعاني منها فئة عريضة من املغاربة، وخاصة الشباب منهم. لذا فإن 
الرهان األسا�سي، هو بناء اقتصاد تناف�سي قوي مطبوع بتحفيز املبادرة 
الخاصة، وإطالق برامج جديدة من االستثمار املنتج، بغية خلق املزيد 
من فرص الشغل وفتح آفاق واعدة للشباب، لذا نتساءل عن مآل 
تعبئة مليون هكتار من األرا�سي الفالحية قصد إنجاز مشاريع استثمارية 
انبثاق  ودعم  الشباب،  لفائدة  الدخل  وتعزيز  الشغل  فرص  لخلق 
الطبقة الوسطى بالعالم القروي. كما نتساءل عن آفاق تنزيل املجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

السيد الرئيس، إذا كانت املشاريع الكبرى التي عرفها املغرب شكلت، 
بكل تأكيد، نقلة نوعية، وساهمت في تراجع نسبة الفقر، فإن العديد 
حاجياتهم  وتلبية  عيشهم  ظروف  تحسين  يلمسون  ال  املواطنين  من 
األساسية اليومية، وفي هذا الصدد، ما فتئ فريقنا الحركي يطرح بإلحاح 
، إلزامية تقويم الفوارق اإلجتماعية واملجالية املتراكمة، وذلك عبر إقرار 
الحكامة الجيدة ووضع برامج متناسقة ومندمجة، لذلك نعتبر الجهوية 
املجالي  بشقيها  التفاوتات  إكراهات  لتجاوز  حقيقيا  مدخال  املتقدمة 
واالجتماعي، وهي كفيلة باإلجابة عن العديد من اإلنتظارات التنموية، 
وإيجاد حلول أكثر نجاعة لإلشكاليات اإلجتماعية حسب الخصوصيات 
املجالية، وهذا ما يطرح استعجالية تفعيل ميثاق الال تمركز اإلداري 
عبر نقل القرارات واإلمكانيات، متسائلين موازاة مع الهيكلة الحكومية 
وأقطاب  تنظيمات  إحداث  على  الحكومة  عزم  مدى  عن  الجديدة، 
للسياسات  أكثر  التقائية  لنضمن  الجهوي،  املستوى  على  ممركزة  ال 
التنموية، واندماجية فاعلة وحقيقية للبرامج واملشاريع على مستوى 
املجال، حتى تتمكن القطاعات الوزارية، السيد رئيس الحكومة، على 

مستوى الالمركزي، باالهتمام أكثر بما هو استراتيجي و تنظيمي.

السيد رئيس الحكومة، إننا نؤكد على ضرورة مراجعة املعايير توزيع 
امليزانيات الخاصة، ببرنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية، 
وإقرار التضامن على مستوى الجهات، وفق منطق اإلنصاف من جهة، 
وأخذا بعين االعتبار مؤشرات الخصاص والفقر من جهة ثانية، وليس 
بناء على معياري عدد السكان واملساحة الجغرافية، التي تجعل املناطق 
كبيرة  املساحة  أن  اعتبار  على  األكبر،  الخاسر  القروي  الطابع  ذات 
والساكنة قليلة. كما أن الفريق الحركي يرى أنه البد من إيالء أهمية 
كبرى لتنزيل القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي لألمازيغية، وكذا القانون اإلطار للتعليم، وكانت هناك إجابات 

في هاد املجال في تدخلكم.
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بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم الفريق االشتراكي للسيدة 
النائبة مينة الطالبي.

بلنائبةيبلس دةيم نةيبلطالبي:

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دبتيبلوزيربت،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتيبلنائبات،يبلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

باسم الفريق االشتراكي، نشارككم اليوم هذا النقاش، حول ماهي 
أولويات الحكومة خالل السنتين املتبقيتين من عمر هذه الحكومة؟

اآلن  وأنتم  سيادتكم،  أن  أتمنى  كنت  الحكومة،  رئيس  السيد 
تعرضون فيما تبقى من عمر هذه الحكومة، أولوياتكم في تدبير، ونحن 
الرئيس  السيد  تقوموا  وأن  أن تستحضروا  األغلبية،  جزء من هذه 
بإعطاء مدلول عملي للتوجيهات امللكية في خطاب العرش 20 غشت 
الرهانات  من  مجموعة  حدد  الذي  العرش  خطاب  الرئيس،  السيد 
ثانيا  ومجموعة من األولويات، أساسا في توطيد الثقة واملكتسبات، 
االقتصادي  التسريع  ثالثا  الذات،  على  االنغالق  ورفض  االنفتاح 

والنجاعة املؤسساتية، رابعا العدالة اإلجتماعية واملجالية.

كانت هناك وقفة خالل الشهرين الفارطين، وقفة انتهت بتعديل 
حكومي السيد رئيس الحكومة، هل كانت الغاية هي تعديل حكومي في 
حد ذاته؟ أم كانت الغاية هو تجويد العمل، هو إعادة النظر في طرق 
عملنا، في تدبيراتنا، في تنزيل البرنامج الحكومي؟ إن تقييم جاللة امللك، 
السيد الرئيس الحكومة، للعمل الحكومي ولجميع اإلستراتيجيات التي 
نفذت والتي لم يكن لها أثر على املستوى اإلجتماعي، ولم يكن لها أثر على 
املواطنين، كانت هذه هي غاية الوقفة، أن يستنجد بالكفاءات، ال ل�سيء 
السيد رئيس الحكومة، هو أن نبدع، هو أن نأتي بجديد، هو أن نبتكر 
سبل وأسس جديدة لتنزيل برامج وإستراتيجيات حقيقية، تستجيب 

لطموحات وآلمال املواطنات واملواطنين.

لألسف السيد رئيس الحكومة، نحن مع األمل حقيقة، مع إعطاء 
لسنا  نحن  الثقة،  خطاب  ينتظر  املواطن  ألن  الثقة،  خطاب  واحد 
عدميين ولكن يجب أن نكون واقعيين في طروحاتنا، كنت أتمنى مع 
الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم،  منكم  نسمع  أن  االشتراكي،  إفريقي 
محورين أساسيين خالل ما تبقى من واليتكم، نقول فيه »سنعمل 
باإلمكانيات املادية كذا وباإلمكانيات واملوارد البشرية كذا« لنصل إلى 
2021 نهاية واليتكم، تحقيق نتائج أساسية تنعكس إيجابا على املواطن، 
ويتلمس فيها جدية عملنا، يتلمس فيها بالفعل أننا يعني نستمع لنبضه 

ونستمع آلالت ونستمع السيد الرئيس، ملعاناتهم. كان بودنا أن نركز 
فقط مثال على التشغيل، ونركز على الصحة، السيد رئيس الحكومة، 
لألسف، اليوم ذكرتمونا، كما ذكرتمونا بالسابق بالبرنامج بالفعل الذي 
تعاقدتم فيه مع البرملان وتعاقدتم فيه مع الشعب املغربي، وتعاقدتم 
فيه كذلك مع جاللة امللك. ولكن ما غاية الوقفة ؟ ما غاية ما قاله 
الخطاب امللكي السيد الرئيس، إن لم نعكسه في هذه املرحلة، سمعنا 
بكامل األسف األستاذ وهبي سمعنا لصوت املعارضة السيد الرئيس، 
في قراءته لتشكيل هذه الحكومة، بالفعل كان هناك برنامج حكومي، 
برنامج حكومي الذي شاركت فيه األغلبية لكن اآلن هناك فاعلين جدد 
إلى أي مدى هم بالفعل منخرطون في تنزيل هذا البرنامج؟ إلى أي مدى 

مقتنعون به السيد رئيس الحكومة؟

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيدة الرئيسة عائشة لبلق.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت2بك ة:

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت2م،

من  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  اليوم  إليكم  تتوجه 
موقع املعارضة ألننا لم نلمس رؤية سياسية تؤطر عمل الحكومة بعد 
التعديل الواسع الذي عرفته، وما تفضلتم بعرضه علينا اليوم ال يخرج 
عن ما كان مسطرا في البرنامج الحكومي، وال يعطي إشارات قوية ملباشرة 
اإلصالحات علما أن دواعي وأسباب التعديل جاءت في الخطب امللكية 
التي  الكبيرة  والنقائص  اإلختالالت  حجم  على  وقفت  والتي  األخيرة، 
تعاني منها بالدنا. كان يتعين عليكم السيد رئيس الحكومة، وهم ما لم 
يتم لألسف وفي ظل هذه املستجدات أن تتقدموا أمام البرملان والرأي 
العام الوطني بتصريح سيا�سي وبرنامجي، وهو ما يخوله لكم الفصل 
88 من الدستور، أال يعتبر هذا التعديل الحكومي الواسع وانسحاب 
حزب التقدم واإلشتراكية حدثا وطنيا هاما يستدعي األمر وإعادة ترتيب 
أولوياتكم بما يتجاوب مع النداء العديدة واملتكررة الصادرة عن قوى 
مجتمعية مختلفة؟ وهي انشغاالت عّير عنها حزب التقدم واإلشتراكية 
لطيلة السنتين املاضيتين، بحيث أكدنا أن النموذج التنموي استنفذ 
مداه ودعونا إلى ضخ نفس سيا�سي ديمقراطي وتنموي جديد في الحياة 
الوطنية العامة، وتقديم أجوبة عملية ومستعجلة من شأنها مواجهة 
القلق واالحتقان التي جسدتها حركات احتجاجية في مناطق  مظاهر 

مختلفة من وطننا.

س دييبلرئيس،

الحكومة وفي إطار ما أكدتم عليه من استمرار في اإلنصات واإلنجاز 
ما هو ردكم على صرخات اآلالف بل مئات اآلالف من الشاّبات والشّبان 
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املطالبة بالشغل والعيش الكريم؟ ما هو ردكم على أن ما يناهز 5 آالف 
أكتوبر؟  شهر  حدود  إلى  السنة  هذه  خالل  أفلست  صغيرة  مقاولة 
ما هو ردكم عن مسيرات العطش في زاكورة وتنغير؟ ما هو ردكم على 
أشكال اإلهانة واإلدالل التي تتعرض لها مئات النساء في معا بر الحدود 
في سبتة من أجل لقمة العيش، بعدما توفيت العشرات من النساء 
في الصويرة من أجل حفنة الدقيق، وقليل من السكر والزيت؟ ما هو 
ردكم عن اختيار الشباب والنساء بل حتى األطفال ركوب قوارب املوت 
بحثا عن العيش الكريم؟ ما هو ردكم عن مظاهر العنف واالغتصاب 
واإلعتداءات والال أمن التي أضحت تمأل الفضاء العام؟ ما أنتم فاعلون 
ملحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع؟ ماذا أنتم فاعلون إلنصاف 
بنات وأبناء جرادة وعلى غرارهم كل املناطق النائية واملهمشة؟ ما أنتم 
فاعلون الحترام حقوق اإلنسان والحريات منها الفردية والجماعية؟ إن 
املعارضة التي اختار حزب التقدم واإلشتراكية طوعا التموقع فيها هي 
معارضة تقدمية مسؤولة، تتجه إلى املستقبل لبعث روح األمل روح 

الثقة في الحزبي في السيا�سي كمدخل ألي إصالح وتغيير.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى شناوي.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

تح ةي بحت2بميللجم ع،

احنا كنا في املعارضة وباقين في املعارضة،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

حدثتم في تدخلكم أولويات الحكومة فيما تبقى من الوالية، لكن 
يظهر جليا أن أولوياتكم الحقيقية هي �سيء آخر وكمثال على ذلك ما 
قلتموه قبل قليل بخصوص الترتيب اللي تحسن ديال املغرب في مناخ 
األعمال، الذي تتفتخرو به كثير وهو ال أثر له على حجم استثمارات وهاذ 
التنمية وال أثر له على املعيش اليومي للمغاربة، سمعت بأننا أحسن من 
فرنسا ومن إيطاليا ودول أوروبية اللي عندها نسبة نمو ضعيف 0.8، 
%1، مقارنة مع مع نسبة النمو ديالنا كيما قلتو لي جيدة كتعتبروها 
جيدة %3.7، غريب هاذ األمر عطينا السيد رئيس الحكومة غير هاذوك 
%1 ديال فرنسا وديال الطاليان وعطينا معها الدخل الفردي ديال 
الفرنسويين والطاليان، أنا بغيت غير نفهم كتقول العام زين والكل 
بخير، إذن ال حاجة لكم ولنا في تغيير النموذج التنموي، أنا كنتساءل 
على اللجنة املكلفة ببلورة النموذج التنموي الجديد! املغاربة كيقولو 
أنه ال على جدوى من سياستكم الال شعبية وهم يعيشون املزيد من 
الحقرة والتهميش وغياب العدالة اإلجتماعية، احنا في فيدرالية اليسار 

نعتبر األولويات هي كالتالي:

-أوال: أن ترجعوا الثقة للمواطن املغربي في العمل السيا�سي وأن 
تبادروا في فتح ملف اإلصالح السيا�سي والدستوري؛

-ثانيا: أن تعملوا كحكومة ودولة في خلق جو من الفراس السيا�سي 
والحقوقي وتكفوا عن املزيد من التراجع الحترام حقوق اإلنسان واحترام 
الحريات الفردية والجماعية، وتطلقوا صراح كل املعتقلين وعلى رأسهم 

معتقلي الريف؛

-ثالثا: أن تكفوا عن عفا هللا عن ما سلف وتحاربوا كل مظاهر 
الفساد والريع ومن بينها لكي نعطي املثال تقاعد البرملانيين وتعويضات 

الوزراء بعد انتهائهم من مهامهم؛

-رابعا: أن تركزوا باألساس على الدعم الفعلي والحقيقي في قطاع 
التعليم والصحة والرفع امللموس من امليزانية واملوارد البشرية بإقرار 
الوظيفة العمومية الصحية، أن تقوموا بإجراءات استثناء في وضعية 
املرأة لضمان حقوقها ودعمه حضورها في النشاط االقتصادي، شكرا 

لكم.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة بدون شك استمتعنا 
بأهمية العروض كيفما كانت منطلقاتها والحوار دائما مفيد جدا، فلكم 

الكلمة للرد على التعقيبات.

بلس ديسعديبلدينيبلعثماني،يلئيسيبلحكومة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس ديبلرئيس،

أنا لن أقوم بالرد على التعقيبات وإنما بمناقشتها، أحيى جميع األخوات 
واإلخوان الذين بداو آرائهم ولكن استغربت قلتو ليا األولوية نعطيكم 
األولويات، البعض قال هذه األولويات يجب أن نغيرها أنا ما عرفتش 
آش غادي نغير فيها؟ قولو ليا! مواصلة دعم السياسات اإلجتماعية 
والصحة  والشغل  التعليم  وفيها  األولية؟  في  بغيتوها  بقيتوش  ما 
والشغل! بغيتو نغير هاذ األولوية نغيروها، آش غندير في بالصتها قولو 
ليا!! ثانيا: تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية إرساء آليات الحماية 
اإلجتماعية، وعطينا البرامج. وقلنا ليكم القوانين عندكم، وقلنا ليكم 
هذه األهداف، املهم الكثير من الكالم ديال اإلخوان وخصوصا ديال 
املعارضة خارج النص مع األسف الشديد، ألن أعطيتو سؤال جاوبت 
على السؤال انتقادو لي، قول هاذ األولوية قلتيها خاصنا نزولوها، ما�سي 
التعليم نديرو فيه بالصتها كذا، دبا إذن هناك كالم آخر خارج النص في 
ما يخص األولوية؛ مراجعة أولويات البرنامج الحكومي بغيت نراجعها 
ياهلل قولو لي، أعطيوني إجراءات عملية في مراجعة هذه، أما ما قدمته 
هو برنامج عملي واضح، بغيتو توسعو فيه استدعيو كل قطاع، كل 
قطاع غادي يعطيكم، هنا جاوبت على التعليم والتكوين وجبتو التعليم 
والتكوين من األولويات في السنة األولى والسنة الثانية والبرامج كاع ذاك 
ال�سي، بغيتو باألرقام راه سهل، لكن السؤال أنتما قلتو األولويات من 
حيث العموم، فقدمنا أولويات من حيث العموم، التفصيل يحتاج 
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إلى سؤال أسئلة خاصة في كل ملف ملح؛ دبا هذا من حيث املنهجية 
العامة في مناقشة ما أدليت به، ولكننا بغيت نقول لألخوات أو اإلخوان 
تكايسو على روسكم وعلى بالدكم، ألن اللي في التسيير والتدبير 20 عام، 
خاصو من بعد يتكايس شوية، يتكايس شوية، راه بينت كثيرا بينتو ف
INDH هذاك Indice de développement humain مؤشر التنمية 
االجتماعية بينت بالخبراء هاذ ال�سي راه مكتوب في التقارير ديال الخبراء 
أشنو هو L’indice de développement humain؟ إيال قال ليك أنت 
متأخر اليوم معنى ذلك السياسات اللي كانت هاذي 15 عام هي اللي 
أدت لهاذ التأخر، ما يمكنش نجي أنا في عامين أو تقول لي قلب جميع 
املؤشرات مرة واحدة، هاذ ال�سي ما كاينش، هذا تراكم وما كاينش العالم 
مثال أنا حددنا الهدف ديال الخمسين األوائل في مؤشر ممارسة األعمال، 
يمكن نحققها السنة األولى، ضروري كل عام كنزيد 5 النقط، 7 النقط، 
6 النقط، كنوصل 50 من بعد خمس سنوات، هذا هو التراكم، وكذلك 
مؤشر تعميم التعليم، مؤشر محاربة الهدر املدر�سي، محاربة االكتظاظ 
نحتاج  التي  تأخرات  فيه  اللي  امللف  واحد  هذا  هاذي،  املدارس،  في 
الستدراكها إلى برامج كنمشيو فيها سنة بعد سنة، أما الحديث عن أن 
هذه الحكومة غير سياسية، أنا بغيت اإلخوان، خلي اإلخوان دبا اللي 
ما، وخا هما عندهم واحد التكنوقراط كان عندهم في الحكومة سابقا 
ما كالوهاش ذيك الساعة ما عليش، غنميكو عليكم، ولكن اإلخوان اللي 
كيقولو هو الحكومات التي شارك فيها الوزراء، يعني شارك فيها األحزاب 
أشنو  تيقنوقراط،  بها  كلها  املاضية  سنة  العشرين  طيلة  املوجودة 
الجديد اليوم؟ أشنو الجديد اليوم؟ الدستور ال يمنع، كاين �سي دولة 
ديمقراطية غربية ما فيهاش التكنوقراط، كول جيب لي وحدة اسبانبا، 
فرنسا، إيطاليا بلجيكا، غير موجود وأحيانا يشكلها حزب واحد، ويأتي 
بثالثة أو أربعة أو خمسة من كفاءات غير منتمية وكيعطيوهم وزير 
اإلسبانية  الحكومة  وزير  تقنوقراطي،  كان  سابقا  الفرن�سي  الدفاع 
الحالية فيها ثالثة وال أربعة، الحكومة اإليطالية فيها 4 أو 5 إلى آخره، هذا 
�سيء، ولكن املسؤولية السياسية ثابثة حتى ولو كان هناك أحزاب أنا 
ما كنسميوهومش تيكنوقراط وزراء أنا ما كنسميوهمش تيكنوقراط، 
كنسميوهم غير منتمين سياسيين، ماعندهومش انتماء سيا�سي، ولكن 
أنا نأكد ليكم بأن هاذو إيال استثنينا القطاعات اللي جاللة امللك، هو 
أسمو وزارة األوقاف إلى آخره، هاذيك كيشاورني جاللة امللك وال كيقول 
لي، هذاك الحق ديال جاللة امللك، وأنا باملشاورات معاه أنا كنقترح، 
اآلخرين أنا اللي اقترحتهم، اللي ما�سي فهاذيك القطاعات اللي هي من 
كنهضر  وأنا  اقترحتهم،  أنا شخصيا  امللك،  جاللة  ديال  االختصاص 
هنا والناس اللي كيسمعوني كيعرفو، كيعرفو ومن حقي بتشاور مع 
األغلبية الحكومية، األغلبية قررت هاذ القطاع عالش؟ راه باين، احنا 
5 األحزاب إيال واحد القطاع زدت فيه واحد فين غادي نزيدو؟ لهذا وال 
هذا وال، إيال زدتو لهذا خاصني نزيد لهذا وخاصني نزيد لهذا، كنديرو 
التوازن، وكنقولو هذا غادي نديرو فيه غير منتمي سياسيا وكنختارو 
احنا هذا ما فيهش أسمو، هذا دليل على أننا احنا كأحزاب سياسية 

ما�سي احنا بغينا نخدمو غير ديالنا، نوزرو غير ديالنا، احنا املهم عندنا 
الحكومة تم�سى مزيان والبالد تم�سى مزيان، عالش مانشوفوش الجانب 
اإليجابي، عالش كنشوفو غير الجانب السلبي أنا ما نكرهش أنا هذوك 
اللي عندي في الحزب نجيبهم كاملين إلى آخره ونديرهم تما، ولكن احنا 
ما�سي ضروري ليس هناك أي �سيء ال في الدستور وال في قوانين العالم 

وال في الديمقراطية؛

طيب النقطة الثانية هللا يجازيكم بخير، خليونا النقطة الثالثة، 
حنا كأحزاب سياسية ديال األغلبية، حنا كأحزاب سياسية نتحمل 
ومستقبال  حاال  ديالها  العمل  وديال  الحكومة  هاد  ديال  املسؤولية 
وغادي يجيو املواطنين من هنا لعامين غادي يقيمونا وانتما أيضا غادي 
تقيمونا كبرملانيين فهمتيني فلذلك هنا كنتحملو املسؤولية السياسية 
اشنو هو املشكل ما فهمتش وهاد القضية التكنوقراط واش غير دابا 
وال حتى قبل 3 شهور وال 4 شهور، واش هي سياسية كانت سياسية وال 
ما والتش سياسية بعد خروج حزب محترم منها وال أشنو؟ دابا كاين 
واحد شوية ديال االرتباك في هذه األمور، نعم واحد القضية أنا كنهضر 
اللي كيهضر على قوة غير مرئية وهو اللي كان دار هاد الغير املرئية دهرا 
من الزمن، ما فهمتش هاد القضية، هادي وكتهضر على األزمة والفشل 
الحكومي إلى آخره، هذا قلنا لكم لسنا في أزمة املغرب الحمد هلل عندو 
مشاكل ولكن ليس في أزمة، وأؤكد هذا غادي نكررو، عندنا مشاكل 
ديالنا وهاديك مشاكل ديالنا نعالجوها نعتارفو بها، ولكن لسنا في أزمة 
ولسنا في فشل حقيقي، هذا يعارض الواقع، يعارض التقارير الوطنية 
والدولية، يعارض خطابات جاللة امللك األخيرة، اللي قال حققنا مزيان 
في كذا وحققنا مزيان في كذا، عندنا نقص في الجانب االجتماعي كذا 
خاص الخطاب املنصف نصفو بالدنا ما�سي كنصف الحكومة وال رئيس 
الحكومة وال وزير معين ننصف املغرب وأنا عمدا فاش جيت هضرت 
على فرحت فاش طلبتو ليا هاد القضية ديال مناخ األعمال عالش ألن هو 
النموذج ديال التشاركية اللي كاينة نجحنا فيه بجهد الجميع؟ ما كاين 
حتى �سي واحد يمكن يقول أنا خدمت فيه كثر من اآلخر ولكن بجهود 
الجميع فلذلك في األوراش األخرى نفس ال�سي وليس هناك تشتت بين 
مكونات األغلبية وغياب االنسجام بين األعضاء الحكومة، هاد ال�سي 
دابا راه غير كتقولوه راه غير الخيال، وأنا كنظن بأن بعض الخطابات 
�سيء وعلى األقل صفحات منها إيال رجعنا السنة املاضية والسنة اللي 
قبل منها نلقاو العبارات، ما كاينش هاد ال�سي احنا حكومة منسجمة، 
وباملناسبة هادي حكومة عندها رئيس حكومة واحد ووزير دولة والباقي 
ديال الوزراء كلهم بالتساوي كلهم متساوون فهمتيني وحتى واحد ما 
كيتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة كما في الورقة اللي قدمها السيد 
الرئيس ما عندناش سوبر وزير وما يمكنش نسمحو به هاد سوبر وزير 
يكون، فهتيني والحكومة منسجمة واألغلبية كتعبر على املواقف ديالها 
السياسية أحيانا واملشاكل الش هاد ال�سي، أنا قلت حاجة ورد عليا 
واحد رئيس الش هاد قضية كاع تناقش، تناقش معايا البرامج العملية، 
وال تقول ليا األرقام غير مهمة، النهار يجي �سي تقرير دولي ناقص فيه 2 
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داملراتب كتجي كتنوض تغوتو عليا هنا، نهار نزيد أنا 7 10 د املراتب ما 
كاين حتى اللي يقول لك هللا يرحم الوالدين، واش هادي معقولة؟ إيوا 
غدا هللا يرحم باكم في املعارضة ما تقولش ليا مؤشر الفساد نقصتي 
فيه 1 وال �سي مؤشر نقصتي فيه مادام األرقام غير مهمة ما تبقاش تقول 
ليا رقم قول ليا غير السياسة ياله، حتى حنا، ولكن أنا عارف عالش؟ 
ألن كأنكم لقيتو روسكم أمام حائط حديدي فيه إنجازت، فيه أرقام 
إيجابية، فيه تقدم، ما يمنكنش تناقش داك ال�سي العملي وبيغيت 
تناقش السياسة آش هاد السياسة والت أشباح ولينا كناقشو األشباح، 

حقيقة فهمتي؛

طيب من واحد القضية أخرى، ال ال هللا يجازيكم بخير، ال ال اسمح 
ليا إذن أنا بغيت نأكد شوف أنا بغيت نأكد..

بلس ديبلرئيس:

نستامعوا للسيد رئيس الحكومة.

بلس ديسعديبلدينيبلعثماني،يلئيسيبلحكومة:

مع كل االحترام هللا يجازيك بالخير، ال صافي اسكت، ولكن بغيت 
أيضا نجيب واحد الخطاب آخر، جميع أعضاء الحكومة الذين غادروا 
الحكومة أنا أحييهم، ألن التقليص تقليص الحكومة اللي هو قرار ما�سي 
واملواطنين  املواطنات  ديال  مطلب  وكان  ما�سي ساهل،  قرار  ساهل، 
وبغينا نلبيوا هذا املطلب وأيضا حرص جاللة امللك، واحنا نفذنا هاد 
ال�سي وكنشكر أعضاء الحكومة املغادرين وكنشكر األحزاب السياسية 
ألن قبالت رغم أن كلها تتقلص، كنشكر أعضاء الحكومة املغادرين ألن 
التقليص هو الذي أدى إلى مغادرتهم وتعديل الهيكلة ودارت قطاعات 
في قطاعات وهاد ال�سي كل �سي درناه بروح وطنية، بروح وطنية بروح 
عالية، فهمتيني، وهذا يعني املغادرة ديالهم ما كتعنيش أن كاين نقص 
في الكفاءة ديالهم وال في الجدية ديالهم، فلذلك أنا مرة أخرى كنحيهم 

وكنحيوا بطبيعة الحال الذين التحقوا جديدا بالفريق؛

فعال قلتها السيد الرئيس قلت- بأن أمسينا تائهين ضائعين- فعال 
ألن ما استطعتش تجاوب على عطيتوا سؤال وما استطعتوش تجاوبوا 
فنتمنى  مرقمة  بأهداف  واضحة  هي  واللي  التي طرحناها  األمور  على 
التيهان وذلك الضياع، ليست هناك عموميات  أن ترجعوا من ذلك 
في الجواب الذي قدمته، كله إجراءات واضحة وأولويات فهمتيني ال 
يمكن أن نراجع أولويات التاريخ ومواجهة الفساد واإلستبداد ال تزال 
مستمرة معنا، فهمتيني، إيال رجعنا للمسألة ديال األحزاب غادي أنا 
تنتكلم بمنطق كرئيس حكومة مع الحكومة واألغلبية كلها ما بغيتش 
نهظر بمنطق الحزب وهذا �سيء آخر هذاك حديث آخر نجيوا له في 
ملتقيات أخرى حزبية إما تلفزية وال غيرها فهمتيني، فلذلك أنا بغيت 

نقول مرة أخرى يجب أن نتعاون جميعا على إرجاع الثقة للمواطنات 
بوحدها  دالحكومة  عمل  ما�سي  هذا  السيا�سي  العمل  في  واملواطنين 
هذا عمل جميع األحزاب السياسية والقوة السياسية واملجتمع املدني 
بأنه  أظن  وأنا  الورش،  هذا  على  يشتغل  أن  يجب  الجميع  واإلعالم 
الحمد هلل املواطنين املغاربة راه كاين اللي كيعرفوا وكيشوفوا أذكياء 
أذكياء كثيرا فلذلك يجب أن ال نستغفلهم ونستبلدهم ونطلقوا واحد 
الشعارات وال أفكار وال آراء اللي كنظنوا بأنها غادي نستملهم بها وهم ال 
يمكن أن يستمالوا بذلك، العمل ديال الحكومة في الواقع عمل ميداني 
الحكومة  مكونات  جميع  كتحملها  ديالوا  املسؤولية  وهو  منتج  عمل 
بما فيها بما فيها الوزراء الغير املنتمين حتى هم كيتحملوا املسؤولية، 
ولكن احنا كأغلبية حكومية كنتحملوا املسؤولية السياسية ديال هاد 
اللي غير منتمين كنتابع  الحكومة وأنا كرئيس الحكومة حتى هادوك 
معهم عدد من البرامج ديالهم عدد منها وكثير من األمور ديالهم كتمر 
في مجلس الحكومة ما�سي كتجي هكاك فارغة بعيدة كأنهم حتى هما ما 
خاضعين ال لقانون وال ملراسيم وال لقرارات، ال، خاضعين لها كنديروا 
عندما رئيس الحكومة كيدير منشور مثال كيسري عليهم جميعا وكلهم 
كيدخلوا في الصف باش يطبقوا هداك املرسوم وكنشكرهم جميعا، 
فلذلك مسؤولية ديال إرجاع الثقة مرة أخرى هي مسؤوليتنا جميعا 
نشتغل بها وراه خاص يكون الهضرة ديالنا الكالم ديالنا هو اللي يكون 
كالم ديال املعقول كالم ديال املنطق ونعطيوا الثقة واألمل للمواطنين 
واملواطنات ونعترفوا بالنقص إيال كاين، نعترفوا به واحنا معترفين بأن 
هناك مجاالت ناقصة ولكن كاين أمور كثيرة الحمد هلل دارت إيجابية 
واللي كيقولوا ليا الزيادة في الفقر والزيادة في البطالة وهاد األرقام ديال 
hcp اش غانديروا بها نلوحوها، آش غانديروا بها ما عرفتش وأنتما 
عارفين la HCP واملندوب السامي ديال جا من العهد ديالكم انتما، 
لقيناه بقى الحمد هلل كما كنقّدم األرقام كيقدمها كما كان كيحسب 
للبارح كيحسب اليوم، والحساب ديال البارح في شكل والحساب ديال 
اليوم في شكل؟ راه كاين �سي حاجة داخلة في املنطق، الحمد هلل البطالة 
االستثمارات  تتحسن  االقتصادية  الدولية  املغرب  تتحسن مؤشرات 
األجنبية اللي كتجي للمغرب كتحسن، صادرات املغرب على مستوى 
الصناعة في أغلب القطاعات الصناعية كتحسن، �سي حاجة نحسنوها 
املؤشرات على مستوى التعليم أيضا تتحسن وإن شاء هللا سنعمل على 
تحسينها أكثر في املستقبل، وهللا يجيبنا في الصواب، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أنهينا جدول األعمال للجلسة الشهرية شكرا للجميع، لفعتي
بلجلسة.
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محضريبلجلسةيبلخامسةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ: اإلثنين 6 ربيع األول 1441ه )4 نونبر 2019(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  بلرئاسة: 
النواب.

بلتوق ت: ثالث ساعات وعشرين دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعما5:  جد 5ي
الحكومية التالية:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  .•
االجتماعي؛

العدل؛ .•

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان. .•

بلس ديمحمدي بلزين،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

افتتحت الجلسة،

بلس ديبلوزيريبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، تخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 32 سؤاال شفهيا موزعة على 
القطاعات التالية: الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والصناعة  السياحة  واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  والغابات، 
الطاقة  العدل،  اإلجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
واملعادن والبيئة وأخيرا وليس آخرا القطاع املكلف بحقوق اإلنسان 
والعالقات مع البرملان، في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على 

الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

بلس دةيعز هايبلعربكيأم نةيبملجلس:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

شكربيلكميبلس ديبلرئيس،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 21 أكتوبر إلى 04 نونبر 2019، توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب107 سؤاال شفويا، 366 سؤاال كتابيا، شكرا لكم 

السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبرم نة،

السيدات والسادة، أود اإلشارة في ما يخص الطلبات املقدمة من 
لدن السيدات والسادة النواب بناء على املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، فقد برمجة الطلبات التالية: العلم الوطني عن الفريق 

الحركي وعودة ظاهرة التكفير عن الفريق االشتراكي.

حضرات السيدة والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة 
بالسيد  نرحب   13 األسئلة  عدد  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية 
األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة  لهما  سؤاالن  يلي  ما  وفي  بيننا،  الوزير 
بمخطط املغرب األخضر، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة 

الرئيسة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت2بك ةي)نقطةينظام(:

كاين  بأنه  قلتو  تكلمتو  بالفعل حتى  الرئيس  السيد  نظام،  نقطة 
سؤالين كيتعلقو فيهم وحدة املوضوع، وغادي يتقدمو السؤاالن باش 
يجاوب هذا، احنا راه في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية كنقولو 
بأنه ما كنعتبروهمش كاين كل واحد وهذا، وبالتالي كنفضلوا بأن كل 
سؤال يتعرض ويكون الجواب الرد ديال الوزير ويكون التعقيب ديال 

املجموعة، وشكرا على تفهمكم السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، إيال اسمحتي يعني األمور واضحة، فاش 
كيكون وحدة املوضوع كيكون نفس السؤال يعني، غير باش يكون واحد 
التدبير أمثل للوقت يعني كان العرف أننا نمشيو فهاذ االتجاه، إذن 
قلنا السؤال عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد 

النائب املحترم وضع السؤال مشكورا.

بلنائبيبلس ديسع ديإديبعلي:

سؤالي إليكم السيد الوزير، يتعلق بمدى مساهمة مخطط املغرب 
األخضر في الرفع من دخل الفالح الصغير واملتوسط؟ وشكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب املحترم 

تفضل.

بلنائبيبلس ديبوعب ديلب دة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

عن مخطط أو عن عدم استفادة الفالحين الصغار من مخطط 
املغرب األخضر نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب للسيد الوزير عن السؤالين 
تفضل الوزير.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

الفالحون الصغار واملتوسطون هما في قلب جميع البرامج والتدخالت 

خالل  في  جليا  ال�سي  هاذ  كيظهر  و  األخضر،  املغرب  مخطط  ديال 

االستثمارات الكبيرة اللي تم تخصيصها لهاذ الفئة، اللي تجاوزات 43 

مليار ديال الدرهم، مشاريع الدعامة شملت أكثر من 733 ألف مستفيد 

من خالل 985 مشروع اللي عّبأت ميزانية تتقّدر بحوالي 14.5 ديال املليار 

ديال الدرهم، كذلك مشاريع ديال التجميع الفالحي 60 مشروع كيظم 

أكثر من 52 ألف فالح مجّمع، برامج التهيئة الهيدروفالحية ساهمت في 

التحسين ديال الدخل ديال أكثر من 190 ألف فالح صغير بحيث أنه 

القيمة املضافة طلعت بين 5 آالف و10 آالف درهم في السنة، وبالنظر 

الفالحي تم خلق أكثر من  النسيج  في  لهيمنة االستغالليات الصغيرة 

8500 تعاونية فالحية ومجموعة ذات النفع اإلقتصادي، فهاذ اإلطار 

الصغيرة  اإلستغالليات  عفوا  يعني  اإلستثمارات  ديال  الّدخل  عرف 

تطور ملحوظ حيث وصل زائد %63 مقارنة بمرحلة ما قبل مخطط 

املغرب األخضر.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، يتقدم أحد السيدات من املجموعة النيابية 

للتقدم واالشتراكية للتعقيب تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديإديبعلي:

كنشكركم السيد الوزير على هاذ املجهودات اللي كتقومو بها، ولكن 
حا الكبار 

ّ
نقدر نقولكم السيد الوزير باللي هاذ ال�سي تيهم بزاف غير الفال

هللا يزيدهم مزيان، ولكن بالنسبة اإلقليم ديال الصويرة اللي كتشّرف 
حا غير صغار ما كيستافدو من 

ّ
بالتمثيلية ديالها األغلبية ديالهم كلهم فال

حتى �سي حاجة رغم كاينين 3 ديال السدود باإلقليم ديال الصويرة ولو 
تقول هكتار واحد كيستافد منو الفالح ديال السقي، غياب البدور في 
الوقت ديالها غياب العلف غياب التعاونيات التعاونية الفالحية ديال 
إقليم الصويرة كتعاني بشكل كبير وكنلقاو اللي بغيت نهضر لك عليهم 
حا الصغار عندنا في إقليم الصورة تنلقاوهم 

ّ
السيد الوزير ذوك الفال

مازالين تيشّدو الصف على ود الطحين ديال الدعم، تيقسمو ب 3 ، 
4 ديال الناس كيفاش؟ هذا هو املشكل، السيد الوزير الفالح الصغير 
ي تيم�سي للسوق تيّدي مع بهيمة تيخلص عليها 20 وال 25 درهم معزة 

ّ
مل

واحدة كيخلص على مازال تيخلص على الدجاجة مازال تيخلص على 
ليتر زيت أركان، الفالحة السيد الوزير بالنسبة للصورة كتعتمد على 
الخروب وعلى زيت أركان وعلى الزيتون، ما كاينش حماية ديال هاذ 
األشجار هاذي مثال بالنسبة للرعي الجائر ما كاينش ما قدرناش تحميو 
فهاذ  النظر  إعادة  منكم  وكنطلبو  الصغير،  الفالح  هاذ  سيدي  نعم 

البرنامج باش يستافد هاذ الفالح الصغير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السادة  أو  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب عن فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس دييونسيبنيسل مان:

شكربيبلس ديبلرئيس،

كنا نود أال تكون هنالك وحدة املوضوع ألنه السؤال اللي قلنا احنا 
أرا�سي  كيستغلو  اللي  الصغار  الفالحين  استفادة  عدم  على  كنذكرو 
مملوكة ملك خاص للدولة، هما اللي عندهم إشكال في الحصول على 
الوثائق اإلدارية من أجل اإلستفادة من املخطط األخضر، ما يمكنش 
حا استافدو من مخطط املغرب 

ّ
اليوم �سي واحد في املغرب ينكر أنه الفال

األخضر سواء كانوا كبارا أو صغار، اإلشكال الحقيقي اليوم اللي كاين 
هي في الوثائق املطلوبة من أجل إعداد امللف، ألنه الشركات تتهتم بزاف 
بالفالح الكبير، ألنه تتدخل معاه مداخيل مهمة وأرباح مهمة، في حين 
الفالحة الصغار، ماتهتمش بهم الشركات الخاصة  امللفات متاع  أنه 
ألنه أوال تيطلب دراسة وتيطلب واحد املجموعة من الوثائق، اإلشكال 
الحقيقي اليوم اللي عندنا فواحد املجموعة من املناطق ديال املغرب هو 
الفالحة الصغار اللي تيستغلو أمالك الدولة الخاصة اللي حفظتها الدولة 
ابتداء من السبعينات والثمانينات وفي 2015 و2016، هاذ املناطق من 
الوثائق املطلوبة شهادة امللكية، في حين أن العقار هو في امللك الخاص 
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للدولة، إذن السيد الوزير هللا يجازيك بخير، احنا الطلب ديالنا كنواب 
برملانيين هو إيجاد حل لهاذ وضعية الفالحة الصغار اللي تيستغلو أمالك 
الخاصة للدولة وسبق تقدمنا بمقترح قانون طلبنا التفويت ديال هاد 
األرا�سي لصغار الفالحين، أوال غتدخل الدولة مداخيل في التشجير وفي 
املجموعة  لواحد  القانونية  الوضعيات  لتسوية  باإلضافة  التحفيظ 
دالسكان اللي أصليين أو قاطنين ولقاو راسهم خارج القانون باستغالل 

أرا�سي للدولة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

غير، السيد الوزير سبق لي تكلمنا ليكم على مشكل ديال عين أباينو 
في إقليم شيشاوة أو ساكنة جماعة آبت هادي وجماعة سيدي بوزيد 
اللي كتعاني األمرين أكثر من 1500 هكتار السيد الوزير كيموت ليهم 
الغرس ديالهم، أشجار مثمرة اليوم، واعدتونا غادي نديرو �سي دراسة 
لحدود اليوم ما كاين والو، السيد رئيس الحكومة طلبت منو إصدار 
مرسوم لحماية هاذ العين احد الساعة ما كاين والو، السيد الوزير راه 
في البالد عندنا وال كيتقال بأن املغرب األخضر ولى نقمة على الساكنة 
األصلية وذوي الحقوق، ألنه كيجي مستثمر، كنعطوه أرا�سي الجموع، 
كنعطوه الدعم ديال املغرب األخضر والساكنة األصلية دبا والت خماس 
السيد الوزير كتهز الصناديق ديال ب 70 درهم في النهار، هللا يجازيك 
بخير عتقو هاذ الناس، مادام كنديرو املشروع في الدعامة الثانية وولى 
هاذ الناس اللي عندهم أصال الغرس ديالهم أكثر من 10 سنة هاذي، 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات؟ تفضل السيد، 
إذن مشينا، غنمشيو لألغلبية أو نرجعو تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبنجلو5:

السيد الوزير املحترم، أنقل إليكم معاناة أكثر من 70 تعاونية فالحية 
بإقليم بن سليمان، التي تخوض احتجاجات منذ سنة ونصف وجلها من 
الفالحين الصغار على عدم توصلها بالدعم ديال الوزارة بمجموعة من 
اإلجراءات والتعقيدات في هاذ الباب، في حين في نفس اإلقليم أنه بعض 
الفالحة الكبار املحظوظين يستفيدون من الدعم بواحد سالسة كبيرة 
بل حتى إذا تورطو في اختالسات املال العام نبحث لهم عن املبررات وإن 
كانت واهية، لذلك السيد الوزير ندعوكم إلى اتخاذ اإلجراءات العاجلة 

من أجل إيقاف هذا االحتقان.

بلس ديلئيسيبلجلسةي:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحافظ:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير نقدر نقول ليك بأن الفالح هو الحلقة الضعيفة فهاد 
مخطط املغرب األخضر، هاذ الفالح الصغير راه تيعاني من الشعير 
دبا، راه العلف راه تيعلف من دابا السيد الوزير، التشجير التشجير 
تنعرفو بأن التشجير ما تولي هاد الشجرة تتعطي إال على 5 سنوات، 
أشنا هي البديل فهاذ 5 السنوات السيد الوزير؟ الزيتون، الزيتون راه ما 
غيلقاوش فين يعصرو هاذ الزيتون؟ ما لقاوش فين يسوقوه؟ الزيتون 
غادي يطرا لو كيفما طرا للكليمونتين، السيد الوزير بغيت نختم ليك 
باش نقول لك بأن الفالح الصغير هو الذي لم يستفيد من هاد املخطط، 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ال 
يبدو لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

األخ  بأنه  نقول  بغيت  فقط  متعددة،  التدخالت  يعني  املتدخل 
اللي تكلم من الصويرة بأنه كاين برنامج اللي هو السد اللي هو كيكمل 
 l’appel اللي هو يعني راه كيتوجد أو فيه périmètre érigé وكاين واحد
d’offre اللي تعمل وعلى مئات الهكتاراه بأنه كالين آالف ديال الهكتارات 
في إطار البرنامج ديال 10 آالف ديال la plantation ديال األركان اللي 
كاينة يعني في سوس والناحية ديال الصويرة واالي هي ممولة من طرف 
 les.appels.d›offre الصندوق األخضر اللي هي اآلن في طريق اإلنزال و
تعملو و بداو les travaux وl’encement ديال les travaux كاينين، إذا 
العمل في يعني في الناحية ديال الصويرة كاين وكاين االشتغال وكاين 
 les coopératives وأنا كنعرف واحد العدد ديال ،les coopératives
اللي هما جد نشيطين واللي كاينين موجودين في املنطقة واللي كيشغلو، 
أما فيما يخص اإلشكالية ديال العالقة ديال الفالح مع األرض، فهادي 
إشكالية عامة هادي دابا 10 سنين وحنا كنطرقو لها ولكن غادي تكونو 
كلكم متفقين معايا، بأنه راه صعيب للدولة أن اللي جا عندها ويقول 
لها راه عندي واحد األرض اعطيني عفاك اإلعانات تعطيها له، راه إيال ما 
عندوش عالقة مع هاديك األرض اللي غادي يدير فيها االستثمار راه باش 
غادي نعرفو بأنه األرض ديالو وبأنه غادي يدير فيها االستثمار، ولقينا 
حلول وطلبنا بأنه هادوك األرا�سي اللي هما ما واضحاش فيهم الرؤية 
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أنا يجبو لنا غير شهادة يعني من عند القايد وال من عندن الناس اللي 
هما في املنطقة وsur la base ديال هاديك الشهادة بأنه كان كيتصرف 
فيها، ما�سي امللك ديالو، غير كيتصرف فيها، وبغا يكمل التصرف فيها 
ويعمل االستثمار كنعطيوه كذلك الدعم، احنا ما كنعطيوش األخ يعني 
النائب املحترم يعني الدعم هذا خطير ونبداو نقولو بأنه كنعطيو الدعم 
لهاد الفالح الكبار ولخرين كنشدو الفلوس عندنا وما كنعطيهمش ال 
داك ال�سي اللي كيجي واللي كيوصل على حسب األهمية ديالو اللي وصل 
األول راه كيتخلص وكل واحد شاد الصف أنه غادي يخلص إن شاء 
هللا وغادي نتخلصوه وأنا نبغي نعرف هاد 70 يعني التعاونيات كتب لنا 
اللي كاينة في ابن سليمان وأنا مستعد باش نشوفو فين هو اإلشكالية 
ديالها، واشنو هما الوراق ديالها ديالها اللي ناقصين إن شاء هللا يعني 
 les في املستقبل باش نراقب إيال كاين �سي خلل، ولكن أن متيقن بأنه
dossiers كيكونو mal fait ولكن احنا مستعدين إيال كنقول 70 كلها 
مجموعة ما كاينش يكتب ليا إن شاء هللا نرجعو لهنا البرملان وانجاوبك 
واش كاين هاد ال�سي وال ما كاينش؟ ولكان الخطأ ديالنا غادي نعملو إن 

شاء هللا الالزم، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املوضوع  لها وحدة  أسئلة   4 أيضا  يلي  الوزير فيما  السيد  شكرا 
ويتعلق األمر بحصيلة مخطط أليوتيس لذا سيتم طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير والسؤال األول للسيدات 
الكلمة  لكم  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبلع ديأعلوال5:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي استراتيجية الوزارة في حماية الثروة 
السمكية؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال الثاني وهو آني أيضا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 

النائب.

بلنائبيبلس ديبوسلهاميبلديش:

شكربيبلس ديبلرئيس،

لعقود  البحري  الصيد  قطاع  عانى  سنوات   10 من  أكثر  قبل 
البحري  للصيد  التحتية  البنية  ضعف  نتيجة  كثيرة  إكراهات  من 
وتدني  اإلمكانيات  وتواضع  السمكية  للثروة  الالعقالني  واالستغالل 
الحالة االجتماعية واالقتصادية للصيادين واملهنيين غير أنه تم عرض 

استراتيجية أليوتيس أمام أنظار صاحب الجاللة سنة 2009 حددت 
السمكية  الثروة  على  الحفاظ  في  أساسا  تتجلى  كبرى  أهداف  لها 
في  القطاع  مساهمة  يعزز  بما  استدامتها  وضمان  وتنميتها  لبالدنا 
اجتماعية ووضعية  تنمية  فيه  للمشغلين  ويحقق  الوطني  االقتصاد 
اقتصادية مرضية، اليوم ونحن على مشارف الحقبة الزمنية املحددة 
املحترم عن منجزات  الوزير  السيد  نسائلكم  املذكورة.  لالستراتيجية 

هذه االستراتيجية، وهل تم تحقيق األهداف املسطرة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال الثالث أيضا وهو آني للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب 

املحترم لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديعبديبلفتاحيبهليمكي:

يعتبر مخطط أليوتيس من بين املخططات املهمة املؤطرة لقطاع 
الصيد البحري، إال أنه يعرف بعض التعثر مع اقتراب نهاية املخطط؟ 

شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال الرابع أيضا وهو آني للسيدات 
والسادة املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبرمينيديدى:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم السيد الوزير عن مخطط أليوتيس 
وآفاقه؟ شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

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

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

املخطط ديال أليوتيس تم اإلنطالقة ديالو في أواخر سنة 2009، 
نتائج مؤشرات مهمة، %96 من األصناف البحرية أصبح تدبيرها يتم 
عن طريق مخططات ديال تهيئة املصايد مقابل %5 يعني قبل سنة 
2007، ارتفاع الكميات املصطادة بنسبة %74، حيث أصبحت تقدر 
بحوالي 11مليار القيمة ديالها 11 مليار ديال الدرهم مقابل 6.7 في سنة 
2007، الوقت اللي ارتفعت فيه حجم املصطادات داز تقريبا من مليون 
ل مليون و370 ألف طن، انتعاش الصادرات، ارتفاع غير مسبوق لرقم 
املعامالت حيث بلغ 2.4 مليار ديال الدوالر حاليا مقابل مليار و200 
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مليون ديال الدوالر سنة 2007، وإجماال قد عرف الناتج الداخلي الخام 
تحسنا يعني سنويا بمعدل سنوي قدره، يعني، %8.7 ليصل إلى 17.3 

داملليار ديال الدرهم سنة 2018 مقابل 8.3 مليار ديال الدرهم.

وفيما يخص الجانب اإلجتماعي، تم تعميم التغطية اإلجتماعية 
البحارة  ذلك  فيه  بما  القطاع  في  العاملين  جميع  على  والصحية 
التقليديين بكافة املوانئ وقرى الصيد، كما تم ابتداء من يناير 2018 
تعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل كذلك جميع الفئات ديال 
الصيادين، هو في الحقيقة 10 سنوات من املنجزات، نّزلنا 20 مخطط 
ديال التهيئة ديال التدبير ديال املصايد الوطنية، قمنا بتقوية مراقبة 
من  والتقني  القانوني  املستويين  على  البحري  الصيد  ديال  األنشطة 
خالل اعتماد مخطط وطني ملراقبة أنشطة الصيد، وكذلك للرفع من 
مستوى الفعالية ديال القطاع، إنجاز 44 نقطة ديال التفريغ مجهزة 
وقرى ديال الصيد، بناء 10 ديال األسواق لبيع السمك بالجملة لهيكلة 
السوق الداخلية، إنجاز 11 سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع األولي 
باملوانئ كتمّيز باعتماد نظام معلوماتي متطور، كذلك يعني الصناديق 
اللي اعطينا للناس ديال la pèche artisanale اللي هما العازل ديال 
الحرارة les ices boxes كلهم يعني في املناطق ديال املغرب غادي يكونوا 
équipé بين 2 و3 يعني ديال الباركوات ديالهم، وكذلك إرتفع عدد ديال 
املصانع ديال الثلج اللي كانت غير 10 قبل من 2007 إلى 101 مصنع مع 
احتساب هاديك اللي صايبوها القطاع الخاص، وبلغت االستثمارات 
3.6 ديال مليار ديال الدرهم، وكذلك خالل سنة 2018 لوحدها تمنحت 
35 رخصة جديدة اللي فيها عائدات وحدات صناعية لتثمين املوارد كما 
أنه بالدنا كتصدر الحوت أكثر من 134 دولة وهذا، يعني، قسم، يعني 

رقم اللي هو قيا�سي بالنسبة ديال التنويع ديال األسواق وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر للتعقيبات، التعقيب األول ألحد 
السيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديببربه ميبلضع ف:

شكربيبلس ديبلرئيس،

في البداية اسمحوا لي، السيد الرئيس، أن أذكر بأن تدبير قطاع 
الصيد البحري مر بمراحل قبل إلحاقه بوزارة الفالحة سنة 1981، 
ولعل من بين أهم هذه املراحل هو مخطط أليوتيس، ولكن كما يقول 
املثل، لكل حصان كبوة، وال تجري الرياح دائما بما تشتهي السفن، 
هناك نواقص ال تنقص من قيمة هذا املخطط ولكنها مهمة وأساسية، 
تقريبا  البحري  الصيد  وعلى  السواحل  على  ضغط  هناك  فكاين 
2000سفينة تجوب هذه الشواطئ، اإلنتاج تجاوز املليون وبالتالي البد 
من التحذير على في مشكل اإلستدامة، ففي بنية املوارد البحرية يشتد 

الضغط والطلب على أنواع بعينها فمن بين 300 نوع هناك فقط 60 هي 
التي تخضع ملراقبة INRH املعهد ديال البحث البحري، حدد أليوتيس 
إلى حدود  لتنفيذ املخطط، لكن  للقيام باستراتيجية  أربع مستويات 
2017 لم تتشكل بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري كما نص على 
ذلك املخطط، كما أن املجلس األعلى لحماية واستغالل الثروة البحرية 
تدبير املصايد  في  2000، االختالالت  4 ماي  إنشائه سنة  مجند منذ 
الحمراء،  الطونة  بالذكر  وأخص  األنواع  بعض  واستنزاف  التجارية 
وكذلك نفس ال�سيء بالنسبة للطونة الصغيرة التي تشكل %50 من 
كتلة أسماك الصيد هي خارج ليس لديها إطار قانوني لحمايتها، ارتفاع 
صيد األخطبوط خارج وحدات التهيئة من رأس بوجدور إلى الكويرة ، 
راه الرأس األبيض، كذلك غياب التوزيع الزمني للكمية املسموح بها، 
تطبيق تمديدات للحصص على مستوى وحدات التهيئة، إقصاء غير 
مبرر للصيد في أعالي البحار من شبكة التسويق التي يديرها املكتب ديال 

الصيد البحري رغم أنه يمثل أكثر من %40 من قيمة الصيد.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، التعقيب املوالي ألحد 
النواب والنائبات عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد املحترم.

بلنائبيبلس ديبوسلهاميبلديش:

شكربيبلس ديبلرئيس،

ونثمن  ديالكم،  اإليضاحات  على  املحترم  الوزير  السيد  نشكركم 
عاليا املجهودات املبذولة في قطاع الصيد البحري، األرقام التي أدليتم 
بها السيد الوزير املحترم خير دليل على أن االستراتيجية التي وضع لها 
آفاق أفق 2020 حققت األهداف قبل املدة الزمنية املحددة، ولكن هذا 
ال يمنعنا السيد الوزير املحترم، أننا نطالبكم باستمرار التعبئة من أجل 
الحفاظ على الثروة السمكية وتأهيل وتوسيع البنية التحتية ودعم 
املهنيين واملشتغلين في قطاع الصيد البحري وخصوصا فيما يتجلى 

بالصيد التقليدي والصيد الساحلي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، ونمر تعقيب عن الفريق 
االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلفتاحيبهليمكي:

السيد الوزير، صحيح السيد الوزير أن برنامج أليوتيس حقق نتائج 
إيجابية بتأهيل البنيات التحتية، إال أنه اسمحو لي اليوم، قطاع الصيد 
البحري عامة الزال يعاني من العديد من اإلختالالت، أوال كيف يمكن 
الحديث عن تطوير وتجويد هذا القطاع وتشجيع رأس املال الوطني عن 
االستثمار فيه؟ وأنتم تعرفون جيدا أن توزيع حصص الصيد ال يخضع 
ملعايير املوضوعية وال االستحقاق والشفافية؟ السيد الوزير، هناك 
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أناس استثمرو أمواال طائلة وخلقو مناصب شغل وال يتوفرون على 
حصص الصيد، في املقابل هناك بعض املحظوظين الذين يتوفرون على 
حصص الصيد دون االستثمار ولو بدرهم واحد بهذا القطاع الحيوي، 
الحيوي  القطاع  هذا  تدبير  ثانيا  الالئحة؟  هذه  نشر  بإمكانكم  وهل 
بجهة الداخلة واد الذهب ينتظر منكم قرارات إيجابية جريئة وإيجابية 
وإرادات حقيقية لضمان تحقيق التنمية املحلية باألقاليم الجنوبية 
للحد من استنزاف الثروة السمكية من جهة، ومن حماية مستثمريه، 
وهل من خالل السيد الوزير، هذا املخطط استطعتم محاربة حقيقة 

الريع داخل هذا القطاع؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب اآلن للفريق الحركي، تفضل 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبرمينيديدى:

شكربيبلس ديبلرئيس،

الحالية  الوزير، ال يمكننا إال أن نثمن األهداف والنتائج  السيد 
املا�سي  املاضية  لألعوام  نظر  واللي  أليوتيس،  مخطط  حققها  التي 
ديال الصيد البحري، وكان بالنسبة للداخلة poulpe كنقول كيتباع، 
احنا   poulpe دبا  دراهم،  وكان كيم�سي ب5  كاع كيتالح،  كيتباع  ما 
كنبيعوهم ب200 درهم، والفاليك كانوا عندنا 40 ألف درهم، دابا 
الفاليك مليون ديال الدرهم، زيد عليها رخص الثانية، هذا ما خاص 
الواحد ينكرو، األهداف والنتائج الحالية التي حققها مخطط أليوتيس، 
متطلعين في الوقت ذاته أن تقوم بمراجعة نقدية لبعض مكامن الخلل، 
على الرغم من محدوديتها حتى تكون البرامج االستراتيجيات القادمة أكثر 
فعالية ونجاعة، وكي تالمس جوانب جديدة من شأنها أن ترقى بقطاع 
الصيد البحري ببالدنا، وتعزز أكثر من املكاسب السوسيو اقتصادية 
املراد تحقيقها للقطاع واملهنيين والعاملين، نأمل السيد الوزير املحترم 
وتجميع  تحيين  يتم  حتى  للوجود  البحري  الصيد  مدونة  إخراج  في 
مختلف القوانين ونشرها في إطار من الشفافية والوضوح آملين في األخير 
إيجاد آليات أكثر نجاعة للرفع من االستهالك الوطني من هذه املادة، 
وكنشكروكم مرة أخرى السيد الوزير على هذا املخطط وعلى نجاحو 

وناجح بالدرجة عالية، شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر للتعقيبات اإلضافية في املوضوع، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيتوليةيفربج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

قلتو باللي أنكم قمتو ببناء 10 ديال األسواق ديال السمك، ولكن 
مع األسف مدينة فاس ما كانش عندها الحظ باش أنها تستافد من هاد 
األسواق، مع العلم أن سوق السمك ديال مدينة فاس ينذر بوقوع كارثة 
صحية بهاد املدينة واملدن املجاورة، حيث تعرض األسماك في ظروف 
والجودة، وكنطلبو منكم  والسالمة  الصحة  فيها جميع معايير  تتنافى 
السيد الوزير، باش ديرو واحد الزيارة ميدانية وديك الساعة غادي 
تصدمو من هول يعني داك الحالة املزرية اللي كيكون فيها هاد السوق، 
وكنلتمسو منكم السيد الوزير باش تبرمجو واحد السوق نموذجي كيليق 

بالساكنة ديال املدينة العريقة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع، ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

أوال أشكر التدخالت ديال السيدة والسادة النواب املحترمين، هو 
التقييم ديال يعني هاد املخطط ديال »أليوتيس«،  راه مزيان نديرو 
أنا يمكن لي نقول ليكم رغم ما قيل هنا وهناك من أحسن املخططات 
اللي عطات نتائج اللي هي جد مهمة هو هاد »أليوتيس«، يعني أكبر 
من أكثر من املخططات األخرى، وما يمكن لياش نتكلمو بأنه كانت في 
2000 واحد اللجنة اللي خصها دير les plans d’aménagement وما 
بقاتش كدار، هداك ال�سي كله il est dépassé، احنا اليوم عندنا واحد 
l’instrument عندنا واحد l›outil اللي هو مهم بزاف اللي هو البحث 
العلمي l’INRH تعطاتها إمكانيات تضاعفات 3 د املرات عندهم بواخر 
عندهم باخرة اآلن هي اليوم يعني في البناء اللي كتقام 50 مليون ديال 
 le fond marin الدوالر وال 60 مليون ديال الدوالر، باش يتعرف يعني
 les plans آش كاين ونعرفو اإلمكانيات اللي كينين، وهما مع من كنديو
d’aménagement، واحنا كجيو في الوزارة كنقننو كنديرو التقنين ديال 
هاد les plans d’aménagement، وما يمكنش نقولو 60 وال 100 ديال 
املنتوجات يا هللا 50 وال هذا، احنا راه ما عندناش الوقت ما نضيعو، 
 le احنا %95 ديال املواد اللي كتصيد اللي كتباع اليوم %96 عندها
 le plan نديرو  غنمشيو  احنا  واش  ديالها،   plan d’aménagement
d’aménagement �سي حاجة ما كتخرجش من البحر وما كتمشيش 
عند الناس، هذا كالم فارغ، يعني األولوية والنجاعة بغاتنا أننا نمشيو 
les pêcheries اللي كيستعملو الناس اللي هما خاصهم يخرجو بهم، 
واحنا ما كاينش اقتصاد الريع، يعني اللي كنعطيو اليوم الرخص ديال 
الصيد كنعطيوها الناس اللي كانوا كيصيدو من قديم، هادو اللي تزادو 
 des appels à manifestation كاين ارتباطات مع االستثمار كنديرو
d’intérêt وكاين ارتباط مع االستثمار في اليابسة، باش يكون التتبيل 
وتكون la valorisation وتكون اإلمكانيات donc صيد الحوت نعطيك 
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ديال  زيت  لي  وتديرو  ديالها  التثمين  لها  دير  كذلك  وأجي  الرخصة، 
 
ّ
 هذا وال

ّ
الكونصيرف وتديرو amélioration ديال la production وال

هذا، بالطبع راه ما يمكنش نعطيو رخص اللي جا ياخذ رخصة راه ما 
يمكنش، ألنه املوارد السمكية راه محدودة واحنا را حابسينها بحال 
دبا poulpe أنا راه 10 سنين وأنا هنا، 11 العام وأنا وزير ديال الصيد 
البحري ما كاينش autorisation و وحدة ديال poulpe اللي تعطات، 
السردين تعطاوles autorisations ولكن لإلستثمار باش يكون التثمين 
 la recherche وباش يكون هذا على حسب اإلمكانيات اللي كاتقول لينا
 les إيال قالت لينا يمكن ليكم تعطيو تعطيو، اليوم وصلنا يعني لهاذ
limites اللي هما كاينين؛ ثانيا اليوم هاذ البواخر ديال الصيد وكنشكر 
السيد النائب اللي تكلم على هاذ ال�سي اللي قبل من 10 سنين هاذ ي في 
 60 عام ما كان 

ّ
أليوتيس، راه ما كانت ال رؤية وال إستراتيجية 50 عام وال

والو في الصيد البحري، حتى جات أليوتيس غير هاذي بوحدها راه نجاح 
أن عطات الكاب وعطات فين خصنا نمشيو وعطات في خص يكون 
التوجه وعطات شنو هما األولويات وعطات هذا، وكيما قال ليك اليوم 
فذاك الوقت كان يعني le port املخّير الباخرة الصغيرة كتسوا فيها 40 
ألف درهم، اليوم مليون، مليون و200 ألف درهم ذاك الوقت الباطو 
ديال أعالي البحار 3 ديال املليون ديال الدرهم وكاينش اللي بغاه، اليوم 
ب عليه ما تلقاهش كل �سي كيتخاطف عليه، ألن الناس خدامين، 

ّ
قل

الناس كيبيعو ويشريو الناس حسنو املدخول ديالهم، ألن حافظنا على 
الثروة السمكية، والثروة السمكية كيفاش محافظين عليها؟ كنعملو 
des plans d’aménagement وكنقولو لهم ها الباليص فين خصكم 
 VMS تصيدو، ها الباليص فين ما تصيدوش، وكنعملو لهم عندهم
عندهم le control عندهم control ديال satellite وإيال دخل لبالصة 
ما�سي هي هاذيك كنعطيوه les contraventions وكنعطيوهم لوكوطة، 
 les générations futures وكل حاجة بالكوطة ديالها ألنه باش نحافظو
الناس ديال املستقبل والصيادة اللي غادي يجيو باإلمكانيات، الحديث 
طويل نتمنى على هللا إن شاء هللا أنه تكون مناسبة باش نتكلمو أكثر على 

الصيد البحري وعلى أليوتيس، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر مباشرة إلى األسئلة املوالية املتعلق 
بحصيلة املوسم الفالحي الحالي وهي 5 أسئلة لها وحدة املوضوع لذا 
لتنال جوابا موحدا من لدن  سيتم مرة أخرى طرحها دفعة واحدة 
السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

بلنائبيبلس ديجما5يمسعودي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، نسأل نسائلكم عن حصيلة املوسم الفالحي الحالي 
وما يتبعها من تسويق وتخزين؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السؤال الثاني للفريق االستقاللي الوحدة والتعادلية، تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيزينبيق وح:

متطلبات  ملواجهة  املتخذة  االستعدادات  هي  ما  الوزير،  السيد 
املوسم الفالحي الحالي؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر للسؤال الثالث عن فريق أو 
لفريق األصالة املعاصرة، فليتفضل تفضل السيد النائب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

ما�سي سؤال تعقيب.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

سالينا التعقيب السيد النائب، دبا مررنا لألسئلة، تفضل السيد 

النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

هللا  ديالو  واالنطالقة  الفالحي  للموسم  بالنسبة  الوزير،  السيد 

يرحمنا واحد شبعة ديال الشتا باش إن شاء هللا بحول هللا الفالحا 

يتحزمو ويقومو بالواجب ديالهم، ولكن كاين إشكاالت السيد الوزير، 

بالنسبة لجوهرة من جواهر ديال مخطط املغرب األخضر الذي أعاد 

االعتبار للفالحة والفالح املغربي، هو التأمين الفالحي، التأمين الفالحي 

اللي كتقوم به MAMDA مشكورة مجهودات كبيرة، اآلن هاذ السنة 

 اللي عندو الشهادة الشهادة ديال العالقة 
ّ
اتخذت قرار باش ما تأمن إال

ديالو باألرض، ولكن اللي تتعرفو السيد الوزير بأن 12 مليون هكتار في 

املغرب اللي 70 % منها كيمكن لها تفلح ديال أرا�سي الجموع، راه ما 

تتعطاش شواهد إدارية في واحد العدد كثير ديال األقاليم، وهنا السيد 

الوزير، هللا يجازيكم بخير باش يمكن نتاصلوا بوزارة الداخلية باش 

يمكن لهم الناس يأمنوا ره ال مأمنوش الناس راه ما كيمكن ليهاش الدورة 

واالستمرارية ديال اللي كتكون سنوات الجفاف ديال الفالحة، بالنسبة 

للبذور املختارة واللي تزادت في املردودية ديال الفالحة واإلشكال السنة 

اللي دازت بالجهة ديال مراكش آسفي ما خرجتش حتى %30 من هداك 

ال�سي اللي وجدتوا سوناكوس عالش؟ ألن الفالح كيبيع الزرع ديالو ب 

2 دراهم وقل، ملي تيجي يشري واحد املنتوج اللي مدعماه وزارة الفالحة 

مدعمها لواحد %30 كيشريه ب 65 ريال كيقول بأن هاد ال�سي راه 

الفالح غالي عليه..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، معذرة انتهى الوقت، ونمر للسؤال 
الرابع وعن فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلعمري:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، قامت وزارتكم خالل شهر أكتوبر من السنة الجارية 
عليه  بناء  الجديد.  الفالحي  للموسم  الرسمية  االنطالقة  بإعطاء 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن االستعدادات التي تبذلها الوزارة 

إلنجاح املوسم الفالحي السالف الذكر؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، نمر للسؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب تفضل �سي سعيد.

بلنائبيبلس ديسع ديبلتدال ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة للموسم الفالحي الحالي؟ 
شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيد الوزير تفضلوا، 
السيد الوزير لكم الحق إيال بغيتو تدوزو ملنبر املنصة فهو مباح.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

أشكريبلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس ديبلوزير،

بلس ديبلرئيس،

طرحكم  على  أشكركم  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
اإلهتمام ديالكم بهاد املوضوع، هو حقيقة بالرغم من الظروف املناخية 
الصعبة اللي عرفها املوسم الفالحي املا�سي والتي تميزت بعدم انتظام 
ديال التساقطات، كانت تساقطات، كانت قل من املعدل، ولكن ما 
كانش بخصوص منتظمة حيث واحد الشهرين وال شهرين ونصف ما 
كانتش الشتا، ولكن واجهنا بزاف ديال الصعوبات في املوسم املا�سي، 
ولكن التأثير ديالها يمكن ليا نقول بأنه كان جد نسبي على الوضعية 
الفالحي  الخام  والناتج  الفالحي  القطاع  ديال  العامة  االقتصادية 

لسنة 2019، غادي يبقى ما بين 115 و125 مليار ديال الدرهم، وبهذا 
غنكونوا قطعنا واحد الحاجز من الناتج الخام اللي ما كنهبطوش عليه 
الحمد هلل؛ بالنسبة للحبوب العام اللي فات كتعرفوا بأنه املوسم كان 
يعني متوسط جدا 52 مليون قنطار من الحبوب، كان تدارك جزئي 
من  بالرغم  سطات،  ديال  الشمال  ديال  باملناطق  خاصة  للموسم 
النقص الحاصل في التساقطات املطرية، وكاين وجدنا بواحد العدد 
ديال Les mesures اللي هي التسويق ديال اإلنتاج الوطني فيها من بعد 
دخلنا الحماية ديال الجمركية ديال %135 ولكن اللي يمكن لي نقول 
بأنه الحمد هلل تميز اإلنتاج بجودة استثنائية بحيث الوزن املعياري 
اللي وصل ل 81 كيلوغرام للهكتولتر بتحسين كبير مع املعيار املرجعي 
املعني األدنى البالغ اللي هو 77 كيلوغرام؛ كيفما قلت قبل إنخفاض 
إنتاج الحبوب كان األثر ديالو محدود عن الناتج الداخلي الخام، وهاد 
ال�سي بفضل تشجيع مخطط املغرب األخضر للفالحين على الزراعات 
املاضية كذلك عرفت  املناخية فالسنة  التقلبات  اعتماد على  األقل 
بأنه une bonne production اإلنتاج كبير اللي ديال الزيتون، األثمنة 
بقات أجزاء فقط أثمنة املتوسطة، وكان كذلك املوسم استثنائي من 
ناحية اإلنتاج ديال الليمون وديال الحوض مع اإلشكالية ديال األثمنة 
اللي كانت مطروحة في السوق واللي حاولنا نعالجوها يعني مع الناس 
ديال القطاع، les interprofessions ديالهم باش نلقاوا بعض الحلول 

لتشجيع، يعني في السنوات املقبلة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر للتعقيبات، اآلن التعقيب األول 
عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبملصطفىيبلقولي:

شكرا السيد الوزير، ينتظرنا �سي حصيلة ربما تخرج عن الطابع 
املألوف، ولكن باش تعطينا مؤشرات حقيقية وقوية بصيغة جديدة 
 بعض 

ّ
ومقنعة، صحيح احنا تكلمنا عن السنوات أو السنة املاضية أو ال

اإلنتاجات عرفت تقدما ملموسا، لكن البعض اآلخر ظل دون املستوى 
املطلوب والطموح ديال االستراتيجيات اللي راها مرسومة، ورغم كل 
على  الوزير،  السيد  تنعكس،  ال  فهي  واإلحصائيات  املعطيات  هذه 
الواقع، على واقع الفالح ومردوديته، وما زالت هناك مظاهر، مظاهر 
الفقر والهشاشة في غياب مساعدة وتشجيع ودعم حقيقي للفالحين 
الصغار واملتوسطين واالستماع لهموهم وانشغاالتهم والتواصل معهم، 
والتخزين،  بالتجميع  تتعلق  إكراهات حقيقية  الوزير،  السيد  هناك 
وتبقى الحصيلة النظرية تحتاج إلى العمل امليداني واملتابعة في غياب 
التنسيق بين املصالح املعنية وقلة املوارد البشرية على املستوى املحلي، 
الشرقية،  بالجهة  أغلقت  الفالحي  االستثمار  ديال  املراكز  جل  حتى 
وأنتم على علم بمعاناة الفالح مع تسويق الحوامض السنة املاضية 
وصعوبات في تصديره، وتم رميها في الحقول باألطنان، لغياب املواكبة 
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والتأطير واالستقبال، وال نريد أن تتكرر هذه املعاناة وهذا الكساد هذه 
السنة، التي يعرف فيها إنتاج الحوامض انخفاضا في اإلنتاج، قد يصل 
إلى %40، صححوا لنا هاد املعلومة، السيد الوزير، وذلك ناتج عن 
التدابير العشوائي ملياه الري وكانت هناك احتجاجات للفالحين وتوصلنا 
بعرائض، الحصيلة، السيد الوزير، في غياب تام للقاءات التواصلية 
مع الفالحين بالجهة، االنشغاالت ديالهم الحقيقية وغياب التعويض 
والدعم واالختالالت اإلدارية واملالية في تدبير صندوق التنمية الفالحية 
نموذج جرسيف، ونعرف الدور الذي يلعبه هذا الصندوق في إنعاش 
االستثمار، واملشكل الحقيقي، السيد الوزير، ليس هو فقط أنه ليس 

هناك تدبير..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر اآلن إلى التعقيب 
املوالي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيدة 

النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيزينبيق وح:

السيد الوزير، أوال، بعيدا عن لغة األرقام غنهضر معاك من القلب 

للقلب السيد الوزير، كنثمنو، ما تحسبش الوقت، ما تحسبش الوقت، 

ايوسنت مازيغت، السيد الوزير كنثمنو املجهودات اللي كتقوموا بها في 

وزارة الفالحة، ولكن السيد الوزير راه مسؤولية ما كتحملهاش وزارة 

الفالحة بوحدها، راه كاين واحد التقاطع مع وزارات وحدين اخرين 

والحكومة خصها تحّمل مسؤوليتها كذلك في هاد املشاكل اللي كتوقع، 

كنا كنتكلمو على الفالح الصغير والفالح املتوسط دابا كل �سي تقاد 

كي الصغير كي الكبير كي املتوسط، أنتما السيد الوزير عارفين املشكل 

بالخصوص كنخص بالذكر إقليم جهة سوس ماسة، اللي ناهيك عن 

مشكل املا، املشكل أرا�سي ما يزيد عن 2000هكتار وقفات، املوسم 

اللي فات شفتو الليمون أشنو كنداير الحوامض راه كارثة، هاد العام، 

يعني، اإلنتاج قليل فوال بد أن احنا نلقاو واحد البرنامج استعجالي اللي 

يعني تحمل فيها املسؤولية الحكومة ككل، السيد الوزير، مشكل مع 

مشكل القرض الفالحي هادو كلهم مشاكل اللي كنتمناوا أنكم السيد 

الوزير توقفوا عليها، أنتما كمسؤولين مسؤول أول عن القطاع، ولكن 

هاد ال�سي راه ما تيعفيش باقي مكونات الحكومة اللي كتقاطع معكم أن 

تتحمل مسؤولياتها فهاد ال�سي، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

التعقيب عن فريق  إلى  اآلن  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
األصالة واملعاصرة، يبدو أن الوقت انتهى ما بقاش الوقت للتعقيب، 

فريق األصالة واملعاصرة نمر لفريق التجمع الدستوري.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلعمري:

ر باملعرض الدولي 
ّ
شكرا السيد الوزير املحترم على الرد ديالكم، ونذك

للتمور بمدينة أرفود، اللي في الحقيقة خال واحد الصدى كبير وعّرف 
باملنطقة وعطاها واحد اإلشعاع قوي ولكن السيد الوزير، امللتمس 
ديالنا هو دعم التصنيع والتفكير في التصدير والتفكير في أسواق اللي 
تيتواجد في املنطقة هو منتوج مهم جدا،  اليوم  املنتوج في الحقيقة 
والحد من االستيراد لتكون اإلشارة للمنتوج املحلي، كذلك تنويع سالسل 
اإلنتاج الفالحي والنباتي وتقوية الفالحة التجارية، توسيع برنامج الري 
اللي في الحقية الري بقى محدود، بغينا السيد الوزير، يزيد يتوسع 
وترشيد مياه السدود، ترشيد مياه السدود السيد الوزير في الحقيقة 
نفكر والطلب ديالنا هو اإلستفادة للمنتوجات املحلية وتسريع مشروع 
تنقية األعشاش ألشجار النخيل، التنقية اللي في الحقيقة التي ينتظرها 
الجميع اللي غدا تهم الفالحة الصغرى في األولويات، كذلك املوسم 
الفالحي املا�سي خال في الحقيقة كاين هناك تقلبات مناخية، ومشكورة 
الوزارة على التأمين اللي هو في الحقيقة دخل شار بارتياح في النفوس 
للفالحين، وأخيرا البد من اإلشارة بما حققه املخطط األخضر والذي 
ساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام ليصل إلى ما يفوق إلى أكثر 
من 106 مليار درهم سنويا بزيادة قدرها %58، وهذا في الحقيقة يرجع 

الفضل لوزارة الفالحة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أجل  من  الحركي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التعقيب تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبلتدال ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، حقيقة السيدة النائبة األخت قيوح تكلمت بقلبها 
حا اللي كيديو بقلبهم، 

ّ
حتى أنا باغي ندوي بقلي، ألن في الحقيقة راه الفال

السيد  الحاج علي قيوح ومعروف، على كل  إبنة فالح كبير  وهاذيك 
الوزير، كيما كيقولو في العروبية الدق كثير هاذ ال�سي كثير هللا يكون في 
العون، ولكن غنطلبوك طلبة، هللا يجازيك شوفو لنا السياسة الجبلية 
بوحدها، خصها واحد دراسة معمقة شمولية، كذلك شوفو لنا املشكل 
هذا راه ما�سي كيهمكم غير بوحدكم راه الحكومة ككل، شوفو لنا املشكل 
ديال السكن في العالم القروي، راه الناس كتبيع بالداتها وتدخل املدن، 
راه ممنوعين يبنيو في العالم القروي، هذا راه مشكل كبير خصنا نظرو 
حا كلهم ممنوع عليهم أوالدهم كبرو وما 

ّ
حا، راه الفال

ّ
فيه ونعتقو الفال

عندهومش الحق يبنيوليهم، كذلك السيد الوزير، األسبقية للماشية 
سواء في املناطق الجبلية أو السهول اليوم را احنا املاشية راه ولو تصّب 
الشتا غّدا في املناطق ديال السهول واللي على البحر راه خصها شهرين 
تقريبا باش تشبع البهايم، أما الجبل حدث وال حرج ميعاد هللا وأبريل، 
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ولهذا هللا يخليكم ألن كاين الثلج وكاين البرد القارس بعد غد عاد تيجي 
الوزير، من فضلكم راه السياسة كذلك ديال  الربيع، ولهذا السيد 
الجفاف سياسة التأمين راه ال يعقل راه البد البد من يوم درا�سي فهاذ 

املوضوع باش نظرو لو بصفة شمولية ومعقولة ألنه..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع إذا كانت هناك تعقيبات؟ تفضل السيد النائب 
املحترم، بالتيا سمح ليا اسمح ليا عندكم تعقيب السيد النائب؟ تفضل 

عفوا عفوا، نعطيو للمعارضة هي األولى، تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبل 2ني�سي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، انطالقا من قلة األمطار في بداية املوسم الفالحي 
الحالي، حينما تكون هذه القدرة اإللهية تبتدئ الحاجيات امللحة ملربي 
املاشية بكيالء ماشيته، لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي 
التي  املهمة  الشريحة  لهذه  إنقاذه  يمكن  ما  اتخاذها إلنقاذ  تعتزمون 

تساهم في االقتصاد االجتماعي على الصعيد الوطني وخاصة الجهة 

الشرقية وإقليم جرسيف، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب الفريق الحركي.

بلنابيبلس ديمحمديلحموش:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير غير نكمل بما جاء به الزميل ديالي مسألة ديال التأمين 

السيد الوزير هو أن ليوما الفالح كيعاني من هاد املشكل ديال التأمين 

ألن الطريقة باش كيأمن البالد ديالو في الحقيقة ما هو هو تأمين ما والو 

خصنا نعاودو النظر فهاد املسألة هادي فشفتو هاد العام هذا بالنسبة 

للخميسات كان عانت من هاد املشكل وقفات الوقت اللي الناس مشاو 

العطلة مع راسهوم كانو واقفين عندكم تما كينة احنايا داخلين على 

موسم الحرث ومازالين مساكن كيغوتو و داك�سي ومازال لحد الساعة 

يعني ما تفكش املشكل ديالهم وال كان كيظهر لي بأن املشكل هو جد 

عميق خاصة هاد املسألة هادي يتعاد فيها النظر ودار التأمين منفرد 

وكل واحد يأمن األرض ديالو على حسب يعني املسألة اللي كنعرفو بها 

التأمين على جميع يعني املسائل اللي كنعرفوها سوا السيارات وال.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، عفوا انتهى الوقت، السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

بلس ديبلرئيسيبملحت2م،

بلس دي زيريبلد لةي بلس دةيبلوزيرةي بلس ديبلوزير،

بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

املطرية واحد  التساقطات  بلغت  اليوم  إلى غاية  الحقيقة  في  هو 
 39% ديال  انخفاض  هو  ملمتر،   30 واحد  الوطني  املعدل  في  تقريبا 
بالنسبة ملعدل ديال 30 سنة وفعال يعني الشتا ناقصة، ولكن كنتمناو 
من هللا خير في هاد شهر نونبر يعني باقي الخير فين مازال نديرو الفالحة، 
إيال جات الشتا في وقتها وكنتمنى إن شاء هللا أنه فهاد 10 أيام املقبلة على 
ما كيبان في la météo نتمناو على هللا أن األمور تحسن، حتى بالنسبة 
الحقينة ديال السدود املوجهة لألغراض الفالحية بلغت إلى حدود نونبر 
2019 أي 5.65 مليار ديال املتر مكعب واحد نقصا تقريبا يعني بنسبة 
املأل ديال %43 واألمطار إال جات راه غادي تحسن التسريع الوتيرة ديال 
الحرث وديال البذر ديال الزراعات والرفع من وتيرة املبيعات املدخالت 
الفالحية والظروف يعني التوفير ديال الظروف املواتية لنمو األشجار، 
واحنا الحمد هلل يعني موجودين هاد املوسم الفالحي ألنه وجدنا اآلن 2 
داملليون و100 مليون و100 ألف قنطار من البذور املختارة يعني هذا 
بالنسبة الفالحة، وغادي  اللي كاين موجود   c’est un stock record
نخصصو فقط السنة املقبلة باش نكونو متفقين فقط 20 ألف هكتار 
يعني إلكثار الحبوب الخريفية باش يكون la qualité وناخذو داك ال�سي 
اللي غادي نقدرو عليه، اللي بغا يصايبو لراسو وغادي يبيعهم ما كاين 
 la sonacos مشكل، ولكن 20 ألف هكتار هي اللي غادي تكون عند
 stock ألنه عندنا يعني برنامج اللي هو مهم ديال 2 مليون اللي كاينة في
اللي ما غاديش تخرج كلها هاد السنة، وعندنا حتى باش نخدمو يعني 
السنة املقبلة إن شاء هللا، كما كنعملو على ضمان تزويد السوق ما 
يناهز تقريبا 680 ألف طن من األسمدة، وعلى مستوى ديال السقي في 
البرنامج الوطني ديال االقتصاد ديال السقي هاد السنة إن شاء هللا 
املقبلة غادي نوصلو غادي نزيدو ب 60 ألف باش نوصلو البرنامج اللي 
كان ديال مخطط املغرب األخضر 550 ألف هكتار، غادي نوصلو ل 
635 ألف هكتار في حدود ديال السنة ديال 2020 إن شاء هللا السنة 
اللي هي la date ديال مخطط املغرب األخضر، بالنسبة للتأمين مليون 
و500 ألف هكتار فيها مليون ديال الزرع وفيها 500 ألف هكتار أخرى 

ديال التنوع ديال األشجار.

العدد،  واحد  كاين  راه  التأمين  ديال  يخص  فيما  املناسبة  وبهاد 
الناس  كاين  نساوهاش،  ما  كذلك  الخروقات  الخطرات  بعض  كاين 
اللي كيديرو les déclarations اللي ما�سي قانونيين، فخص شوية ديال 
الزيار، وراه نفس ال�سيء، راه ما يمكنش للسيد يجي ويديكالري وهو ما 
عندوش األرض، خص تكون العالقة مع االرض، هذا باش نجاوب على 
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واحد السؤال اللي تطرح قبيلة، l’assurance la MAMDA راه غادي 
تزير الناس اللي هما عندهم األرض ديالهم، واللي غادي يستعملوا..، 
وفي املستقبل راه غادي باش نكثرو من املردودية ديال املخطط، راه 
غادي نزيدو كذلك نالقيوها مع البذور املختارة، يعني اللي غادي ياخذ 
l’assurance خصو يم�سي vers la qualité باش نطلعو اإلنتاجية إن 
شاء هللا، ما�سي هاد السنة، ولكن السنوات املقبلة، ولكن هاد السنة 
اللي ما عندوش األرض، راه إيال ما جابش هذا، ما غاديش تكون عندو 

اإلمكانية كذلك.

فيما يخص تشجيع اإلستثمار، الصندوق 3 د املليار و900 مليون 
الفالحي  املوسم  هاد  في  شاء هللا  إن   prévu هي  اللي  الدرهم،  ديال 
املقبل، وصالت املساحة املحروثة ل مليون و680 ألف هكتار، تقريبا 
نفس املستوى كالسنة املاضية، ولكن البذور ياهلل وصلنا ل 220 ألف 
هكتار، الناس كيتسناو مازال الشتا، لكن إيال جا الخير إن شاء هللا في 
هاد 2 األسابيع املقبلة، أن متيقن بأنه الناس إن شاء، الفالحة غادي 
يتشجعو، باقي الوقت وعندهم البذور املختارة، ويمكن يكون عندهم 

un bon rendement، إن شاء هللا هاد السنة.

كما أنه، فيما يخص الزراعة السكرية، تقدر املساحة املبرمجة من 
الشمندر السكري 60 ألف هكتار، مقابل 58 ألف هكتار املسجلة برسم 
 il y ،املوسم املا�سي، ولكن احنا غاديين مع هاد ال�سي على حسب املاء
a des périmètres اللي البراج ديالهم، يعني املستوى متوسط، إيال كان 
املاء، راه غادي نزيدو، إيال كانت الشتا راه غادي يتشجعو الناس، واحنا 

متبعين يعني le jour au jourاألحوال ديال الجو إن شاء هللا.

بالنسبة للحوامض، أنا بغيت فقط نقول بأنه 2 تدخالت اللي جاو 
اللي  العام  la production ديال  الزيتون  الزيتون.  واللي هما مهمين: 
 c’est.normal, c’est فات، هاد العام غادي تطيح تقريبا ب %22، وهذا
كاينة  أقل، كذلك واش  cyclique، عام كيكون مزيان وعام كيكون 
الشتا وال ما كايناش؟ واش كاينة فوقتها وال ما كايناش؟ واإلنتاج هاد 
العام غادي ينقص، ولكن األثمنة، األثمنة طالعة ب 45 حتى ل 50%، 
On a des prix اللي هما يعني 5.7 درهم للزيتون، كيمشيو حتى ل 6.7 
بالنسبة للزيتون اللي كيم�سي لزيت الزيتون، وعندنا حتى ل 7.5، بين 7 و 
7.5 بالنسبة للزيتون اللي كيم�سي يعني الزيتون ديال املائدة، وهذا �سيء 
مهم أن األثمنة ما طاحوش، بالعكس يعني بالنسبة للفالح هاد األثمنة 
اللي كنعطيكوم، ما�سي ديال la consommation، بالنسبة للفالح يعني 
نجاوب  باش  الحوامض  يعني   les agrumesديالو الشجرة  بالنسبة 
األخ اللي تدخل، أنه إيه %40 باش غادي ينقص املنتوج هاد السنة، 
عالش غادي ينقص املنتوج؟ ألن السنة املاضية، كان واحد الفائض 
كبير وعرفتو اإلشكالية اللي طرحات، والناس خالو الحوامض ديالهم 
يعني في الشجر محيدوهم �سي، et donc le rendement ما وجدوش 
الشجر ديالهم، le rendement طاح، الشتا ناقصة، الناس ما قطعوش 
ما جناوش، donc le rendement ديال ديك الشجرة نقص ب 40%، 

مع األسف، ألن اآلن في الحوض ديالنا، جميع املنافسين ديالنا عندهم 
مشاكل في الليمون، وكل �سي كيقلب على الليمون باش يصدرو، حتى أنه 
بعض الدول كيتصلو بالناس ديالنا اليوم في الفالحة، باش يقولو لهم 
عطيونا الليمون، نسيفطوه ف l’emballage ديالنا باش يم�سي للخارج 
ألنه باش ما يضيعوش لنا الزبناء ديالنا، وهادي فرصة للمغاربة أنهم 
يكونو واجدين فهاد األسواق ويزعمو إيال كنتي، هاد العام اللي عندنا، 
يمكن لينا نصدروه واألثمنة مزيانة، فلهذا العام اللي فات فعال كنا 
 ،le changement دابا هاد  la production طالعة، وشوف  كنقولو 
هاد التبديل ديال la conjoncture كيفاش تبدالت والتfavorable في 
 il faut de املغرب، فلهذا دائما العام يعني بقيت تنقول للفالحة بأنه
l›espoir راه ما عرفتوش آش جاي، وهاذا ال�سي هذا احنا ما عندناش 
التدابير ديال هاذ ال�سي l’irrigation وال ديال السدود بأنه مزيان وال ما 
مزيانش، املنطقة ديال الشرقية راه بعض الخطرات كنا كنّدخول حتى 
في وسط الحكومة باش نطلبو باش املاء يتطلق لهاذيك املنطقة، واملاء 
شوف املاء إيال ما كاينش راه ما يمكنش تدير الفالحة واملاء كان ناقص 

والتدبير كان هائل ألنه ما عمر نقص املاء فهاذيك املنطقة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال دائما في املوضوع السؤال قبل 
الغذائية،  املنتجات  وسالمة  جودة  مراقبة  مدى  عن  سؤال  األخير 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، ما هو دور املكتب الوطني لسالمة املنتوجات الغذائية 
في مراقبة السالمة الصحية للمنتوجات الغذائية؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

هو في الحقيقة السيد النائب املحترم زعما سؤال الكبير هذا باش 
ما نقدرش نجاوب عليه في دقيقة و40 ولكن، كتعرفو بأنه األهمية 
ديال ONSSA اليوم هي رافعة كبيرة يعني فهاذ ال�سي ديال املراقبة ديال 

السالمة الصحية، ولكم إيال يمكن ليكم تدققو ليا السؤال، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب تفضل.
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بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

السيد الوزير، أنا غادي انطلق فقط من التقرير ديال املجلس األعلى 
بأنه  تيقول  التقرير  تقرير جاء صادما ألن   ONSSA للحسابات حول 
ONSSA ما عندها االستقاللية العلمية عن سلطة السيا�سي باش تقوم 
بالعمل ديالها، التقرير كذلك تيقول بأنه ما بين 2014-2016، العّينات 
ماهماتش التراب الوطني كلو مهماتش مثال طنجة -تطوان، مهماتش 
مراكش- آسفي، بني مالل- خنيفرة، فاس- مكناس، التقرير كذلك تيقول 
بأنه مراقبتها تتهم فقط املنتوجات املصدرة وما�سي املنتوجات اللي هي 
كتم�سي للمستهلك الوطني، التقرير كذلك تيقول بأنه املراقبة تتم في 
سوق الجملة ما تّدارش يعني من قبل، ومخطط مثال 2016، تيقول بأنه 
من 128ّعينة ّدارت 80 غير يعني غير مطابقة للمعايير، واملنتجين اللي 
ما كيحترموش هاذ املعايير ما تتمش سحب الرخصة ديالهم ال املنتجين 
بالنسبة ملا هو فالحي وال بالنسبة ملا هو بحري، وكذلك ONSSA ما 
عندهاش منظومة ديال يعني تقييم املخاطر ديال السالمة الغذائية 
بالنسبة للمغرب، وكذلك ما عندهاش الكفاءات العلمية الالزمة باش.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلشرقا ييبلزنايدي:

 ONSSA ديال  املؤسسة  هاذ  ديال  العمل  إطار  في  الوزير  السيد 
أقدمت في الشهور السابقة بعدم التأشير على الذبيحة التي تقام في 
بعض املجازر القروية والحضرية، وهذا باملعنى الحقيقي هو املنع واملنع 
سيترتب عنه يعني سيؤدي ضريبته الفالح الصغير ألنه هو اللي كيبيع 
الثمن ديالو املستهلك السيد  للذبح، وكذلك سيؤدي  هاذيك ماشية 
الوزير، كما تعلمون أنه رغم هاذ القرار ال زالت يعني اللحوم موجودة في 
السوق وكذلك تقديم منتوج ذا جودة عالية ما كيقتصرش غير على منع 
الذبح يتجلى حتى في مراقبة صحة املوا�سي كذلك في مراقبة أثناء البيع 

عند الجزار وكذلك ظروف التخزين.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، عفوا، انتهى الوقت السيد النائب، تفضل.

بلنائبيبلس ديعمريبحجي2ة:

ي كنهضرو على نسبة املبيدات في الخضر والفواكه 
ّ
السيد الوزير، مل

في املغرب بمعنى كنهضرو على صحة املواطن، وبالتالي غياب املراقبة 
واللي كيصدم املغاربة اليوم هو أنه الخضر والفواكه املوجهة للتصدير 
يعني للناس اللي برا كنراقبوها وكنحافظو على الصحة ديالهم، بّصح 
هنا ما كاينش مراقبة، وبالتالي كنطلبو من الحكومة ومن وزارة الفالحة 

تسرع بمأسسة املراقبة ألنه را كنتكلمو على صحة املواطنين، وكتعرفوا 
بأنه هاد امليدان هذا إيال حافظنا على الصحة غادي  السيد الوزير 
نوفرو بزاف ديال األموال اللي كتم�سي للناس اللي كيمرضوا من جراء 
تراكم ديال السموم اللي كتكون داخل الخضروا ت والفواكه في الصحة 

اللي كتأثر مباشرة على صحة املواطن املغربي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب آخر في املوضوع؟ ال 
يبدو، لكم كريم السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هاد القضية ديال l’O.N.S.S.A هي طاحت السمعة علق الحجام، 
نقولو بصراحة، ديروا لنا، يعني، في الجماعات املحلية أسواق ديال 
الجملة hللي هم في مستوى avec la traçabilité في جميع املدن وندخلوا 
املعايير وعندهم  اللي عندهم  املجازر  البلديات  في  لنا  ديروا  نراقبو، 
هذا، وخليونا نراقبو، وغادي تشوف ديك الساعة l’O.N.S.S.A أشنو 
هي اإلمكانيات اللي غادي تكون، ما يمكن �سي أنه واحد املراقب اللي 
ما عندوش اإلمكانيات فين يشتغل، وما عندوش اإلمكانيات في يعمل 
فين غادي   les moyens املسؤول، عطيه  انت هو  ليه  وتقول  وتجي 
يعمل، عطيوه اإلمكانيات فين غادي يعمل، واسمحوا لي لي كتقولوا 
وال  الليمون  ديال  الفيرمات  هدوك  اعاله   ،l’export كنراقبوا  احنا 
هادوك ديال مطيشة اللي كتاكلو دابا في هاد la période حتى لشهر 
ديال أبريل، كنشدو مطيشة وكنقولو ديال الخارج غادي نقلبوها غادي 
تم�سي للخارج نقلبوها وهادي ما نقلبوهاش، كتقلب الفيرمة كلها، راه 
كاين طرف كيم�سي للخارج وكاين طرف اللي هو كيم�سي للداخل ديال 
 les راه واحد العدد كبير ديال املنتوجات اللي هما كاع دوك donc ،البالد
 a ديالهم le produit ،اللي كيصدرو راه كلهم كيعطيوا، يعني fermes
l›intérieur كيعطيوه لداخل ديال السوق، على أي الحديث راه، يعني، 
راه طويل فهاد ال�سي ديال l’O.N.S.S.A، وايال بغيتي غادي نتكلمو عليه 
 devant la commission بوحها، وال خصنا نمشيو session راه خّصو
باش نتكلموا على هاد rapport واحنا مستعدين نواجهو ألنه هادوك 
العيد وجدوه  l’O.N.S.S.A خدامين، وقفوا على  ديال  الناس  رجال، 
 les P.V le nombre وعاملين اإلستثمارات ديالهم وكيراقبوا وتشوف
de P.V ايال بديت نقرا لك غير هاد ال�سي اللي كيديروا زعم ال يتصور، 
ولكن، يعني، كل واحد خصوا يلعب الدور ديالو، كل واحد خصو يلعب 
الدور ديالو، ما نجيش أنا نمسح في داك اللي كيراقب وانا ما موجدش 
ليه les moyens ديالو، نكونو مسؤولين فهاد البالد، نكونو مسؤولين، 
ما ندمروش الناس، الناس اشتغلوا ومشتغلين بجدية، وما تقولوش 
بأنه ما كاينش الليمون ومطيشة والخضرة راه ما كتراقبش، ال أسيدي 
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كتراقب، عاله هاديك فيرمة نتكلمو، نتكلموا مع على السيدة قيوح اللي 
هي في القلب ألنها أنا كنعتبرها عائلة وحدة، عائلة وحدة، عاله هما ملي 
كيصدروا ما كيصيفطوش للسوق، ولكن قاد لي السوق ملي يدخل 
املنتوج داخل السوق خص تكون عندي la traçabilité بأنني خصني 

نعرفو منين جا وشكون هو مواله باش نقدر باش إيال لقى..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

النواب  والسادة  السيدات  سمحتو  ايال  الوزير،  السيد  شكرا 
قطاع  مشاكل  عن  املوضوع،  في  األخير  للسؤال  غنمرو  األفاضل، 
الصيد البحري للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيغ ثةيبدل ن:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، املشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري هي 
عديدة، ال املشاكل التي تتعلق باملوارد البشرية وال املشاكل التي تتعلق 
باملوارد املادية، وال يمكننا التكلم عن مشاكل قطاع الصيد البحري 
دون التكلم عن إهمال ذلك الصياد الصغير أو الصياد التقليدي الذي 
يعتبر أكبر املتضررين، ونشير هنا يجب التعاطي اإليجابي واملسؤول مع 
العاملة في هذا القطاع وإال ستسوء األوضاع  لليد  امللف االجتماعي 
وتصبح أكثر صعوبة وأكثر هشاشة، رغم ما قلتم السيد الوزير قبل 
السيد  تسائلكم  أمور  هناك  أن  إال  »أليوتيس«،  مخطط  عن  قليل 
الوزير، أين هذا املخطط من رفع حصة املغرب في السوق الدولية؟ كما 
كان مخطط له في البداية ونحن في نهاية هذا املخطط؟ أمر آخر السيد 
الوزير نص املخطط على إحداث هيئات كما ستساعد ستسهل لتكون 
قيادة حكيمة واستراتيجية لتنزيل هذا املخطط واملشاريع؟ ولكن لحد 
الساعة لم تر النور هذه الهيئات، وباملقابل نجد أن عدد ديال املشاريع 
اللي كانت مسطرة ولم تنفد بعد، وحتى الوتيرة ديال التنفيذ هي وتيرة 
لألسف بطيئة، وفي نفس السياق، السيد الوزير، نسائلكم ما مآل 
قرية الصيادين بشاطئ البدوزة إقليم آسفي؟ اللي الدراسة انتهت 10 
سنوات اآلن، الجماعة قامت بالواجب ديالها كجماعة محلية، ولكن 

أنتم كحكومة اليوم مساءلون ليخرج هاد املشروع إلى حيز الوجود..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، لكم الجواب السيد 
الوزير املحترم.

بلس ديعزيزيأخنوش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنم ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

شكرا، أنا بغيت غير نقول ليك بأنه راه معدل النمو السنوي بين 
 secteur ديال en moyen de croissance 7.2% 2010 و2018 اللة راه

واإلنتاج ديال السمك راه طلع ب%20 والقيمة طلعات ب %74 وهذاك، 
يعني، الصياد راه خصو الخير وما زال خصنا نتهالو فيه، وما زال خصنا 
نديرو ليه اإلمكانيات، ولكن احنا اللي في جهدنا راه درناه، راه درنا ليه 
les ices boxes باش يجي الحوت ديالو في واحد les conditions اللي 
هما مزيانين ويدير فيهم الثلج، باش ملي غيهبطوا ما يبيعوش بدرهم 
يبيعو ب3 ديال الدراهم وال 2.50 دراهم، درنا ليه l›obligation باش 
تكون عندو l’assurance ديالو بأنه la I.M.O تكون عندو، بأنه داك 
ال�سي C.N.S.S يكون عندو، هاد ال�سي راه ما كانش قبل مخطط املغرب 
األخضر، راه 16 ألف ضربها في 4 وال 5 ديال الناس اللي هما تزادو واللي 
هما دخلوا في هاد البرنامج، كاع هادو راه هم أشياء اللي هي إيجابية 
وأنا راه مستعد يعني نتحاسب على هاد ال�سي، وأحسن جواب اللي جا 
راه هو اللي جا عند les opérateurs économiques، الصيد البحري 
 lesو كيشتغلوا و

ّ
و لباس عليهم وال

ّ
بخير والناس الحمد هلل، دارو خير وال

recettes اللي كاين عند الصياد الصغير ما�سي هي اللي كان عندو هادي 
سنين، الواحد يعرف يحمد هللا بأنه البالد زايدة للقدام، وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك تعقيب تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ال يبدو، إذن نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 

في هذه الجلسة التي سنرفعها ألداء صالة العصر عشر دقائق، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

على بركة هللا، نستكمل أشغال جلستنا املوقرة هاته، باملرور إلى 
قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، عدد األسئلة 7، والسؤال 
األول عن املخططات الجهوية لتدبير املقالع للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، القانون 27.13 تصدر في 2015 وكذلك جا املرسوم 
369.17.2 في 2017 ونص على وضع مخططات.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

قرب امليكرو la régie عفاكم.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

جا   2015 يوليوز  في  27.13 صدر  القانون  الوزير،  السيد  شكرا 
وكذلك املرسوم 369.17.2 التطبيقي، هاد القانون جا في 2017، ومن 
بين املخططات الجهوية لتدبير املقالع، هاد املخططات اللي هي عبارة 
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عن رؤية استراتيجية للتدبير املعقلن للمقالع على مستوى الجهة، فين 
وصالت وزارتكم في إطار وضع هاته املخططات؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نرحب بالسيد الوزير، السيد الوزير 
لكم الكلمة.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بالطبع كيفما تفضلتي هذه املخططات 
واحنا  أساسية،  ضرورية  اللبنة  واحد  هي  املقالع  لتصدير  الجهوية 
عوالين عليها إن شاء هللا في إصالح هاد القطاع ديال املقالع، عمليا 
توزع  اللي  تحمالت خاص  الدفتر  واحد  على  اشتغالت  الوزارة  كانت 

على املديريات الجهوية، وأغلب املديريات الجهوية شرعات في الدراسة 

نعطيك بسرعة عندنا سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، الرباط 

سال القنيطرة، الجهة الشرقية، جهة درعة تافياللت، جهة ديال كلميم 

واد نون، العيون الساقية الحمرا، الجهة الداخلة واد الذهب، هادي 

كلها تعرفت املكاتب ديال الدراسات الفائزة والصفقات مدة االشتغال 

ديالها عندنا واحد 12 حتى 14 شهر باش تكون عندنا هاد املخططات، 

بالنسبة لجهة فاس مكناس في الطريق مراكش آسفي في الطريق اللي 

مازال هي الجهة ديال الدار البيضاء سطات، والجهة ديال بني مالل 

خريبكة، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

اليوم اإلعالم يتحدث على كون أحد مكاتب الدراسات واللي استولى 

على معظم هذه الصفقات، تابع ألحد الشركات اللي هي أصال تستغل 

في مقالع الرمال على مستوى الشواطئ، وخدات صفقات بواحد الثمن 

البداية،  من  فاشلة  مخططات  أمام  غيجعلنا  اللي  ال�سيء  ضعيف، 

السيد الوزير أضف إلى ذلك أنه كاين مشاكل اليوم متراكمة كاين تأثير 

 les projets على املجاري املائية، على املشاريع تنديرو املقالع تنوصل

وكنوجدو les projets اللي حداهم كاين أيضا االستعمال العشوائي 
املتفجرات ال�سيء اللي كيأثر على البيئة، وحنا شحال املغرب احتضن 
وال  العشوائية  الترخيصات  هاد  سياق  في  كنجيو  واليوم   COP 22
االستغالل العشوائي لهاد املقالع باش تنوجدو داك ال�سي كاع اللي بنينا 

كنضربوه في 0، وبالتالي فالسيد الوزير اليوم مسؤوليتكم

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديقر ق:

شكربيبلس ديبلرئيس،

اإلشكالية ديال املراقبة مطروحة بواحد املجموعة ديال املقالع، 
اإلثنين املا�سي، وقعت حادثة مأساوية بمدشر بوجميل جماعة العليين 
بسبب أحد املقالع، الناس جبرات واحد مجموعة ديال األحجار والتراب 
نازل عليهم، كاين أحد املصابين اللي كان جالس في الدار ديالو ودخالت 
الحجرة حتى لقلب املنزل ديالو القصديري وصابتو بجروح بليغة ، كذلك 
مجموعة ديال اإلغماءات في صفوف نساء وحالة ديال الذعر اللي انتابت 
للمتفجرات  املفرط  االستخدام  عن  يعني  ناتج  هذا  كاملة،  الساكنة 
بدون احترام السالمة والصحة ديال املواطنين، لذا كنطلبوكم السيد 
الوزير بكشف عن مالبسات هاد الحادث وتقديم املسؤولين للمحاسبة 
وتكثيف املراقبة وفرض احترام دفتر شروط التحمالت بهاد الخصوص 

هذا، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيخديجةيبلزياني:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت2م،

السيد الوزير، فعال أنا كنأكد ما قاله زميلي بحيث أنه في جماعة 
بوجميل وقع ما وقع وأظن أنكم تطلعتم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
عما حدث، مهزلة حقيقية، كارثة صعيبة وصعيبة جدا أصابت ذهل 
املضيق-  عمالة  العليين  لجماعة  تابعين  اللي  بوجميل  سكان  وذعر 
الفنيدق، نتمنى السيد الوزير أن تشوفوا �سي حل عاجل لهاد املشكلة 
فنيدق  املضيق-  عمالة  ديال  الساكنة  كتعيشها  اللي  املعظلة  وهاد 

خاصة دوار بوجميل، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى 
في املوضوع؟ ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

السيد الرئيس، احنا هاد املوضوع ديال املقالع الكل تيعرف بأنه 
اآلن فيه واحد الجهد كبير، احنا تنتكلموا على قانون جديد هداك 
القانون استلزم واحد املرسوم خرج، استلزم واحد 9 ديال القرارات، 
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فيهم قرارات مشتركة، فيهم مرسوم ديال شرطة املقالع، هاد ال�سي كله 
درناه، بطبيعة الحال احنا تنتكلموا على مرحلة مقبلة لي غنزلوا فيها هاد 
املقتضيات ديال القانون، واحد العناصر األساسية في هاد القانون هذا 
وفي التنزيل ديالو هي الشرطة داملقالع، الشرطة داملقالع إن شاء هللا قبل 
نهاية دجنبر غادي نكونوا وضعنا لها اللبنات األساسية. أنا هاد القضية 
اللي قلتي السيد النائب ديال �سي مكتب دراسات وكذا أنا ما عنديش هاد 
العلم هذا بصراحة، هذه مكاتب دراسات فازت في إطار صفقة، هديك 
الصفقة معروفة املسطرة ديالها، وعلى كل حال راه الدراسات اللي تدار 
راه يتكونوا فيها واحد العدد ديال املتدخلين، وال أعتقد أن هاد املوضوع 
مطروح بهاد الشكل هذا. الحديث عن ما يقع اآلن، لو كان كانت األمور 
فيما يتعلق باملقالع اآلن بشكل جيد ملا احتجنا لهاد القانون، غير نذكر 
السادة والسيدات النواب املحترمين راه هاد املشروع ديال هاد القانون 
هذا راه احتاج منا باش نجزوا واحد املدة ليست يسيرة وآخرها آخرها 
املرسوم ديال الشرطة ديال املقالع. فيما يتعلق بهاد الحديثة اللجنة 
اإلقليمية اللي تيتراسها السيد العامل غادي تقوم بما يستلزم القيام به 
في هاد املجال هذا، وإذا استلزم األمر أن يغلق هاد املقلع إذا ثبت أن فيه 

ضرر بطبيعة الحال للساكنة سيتم ذلك، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، فيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع 
طرحهما  سيتم  لذا  القروي  بالعالم  الطرقية  بالشبكة  األمر  ويتعلق 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحسان:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

الشبكة  لتأهيل  املتخذة  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
القروي؟  العالم  لتنمية  أساسية  دعامة  وجعلها  القروية  الطرقية 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

فريق  من  املحترمين  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

عن التدابير واإلجراءات املتخذة في تأهيل وتعزيز وتقوية الشبكة 
الطرقية بالعالم القروي نسائلكم السيد الوزير؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم للجواب.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هاد املوضوع ديال الشبكة الطرقية بالعالم القروي، كما ال يخفى 
على الجميع هو ليس وليد اليوم، باعتبار أن هذا املوضوع بالدنا تتشتغل 
عليه منذ سنوات، نذكر السيدات والسادة النواب كما دأبت على قولي 
في هاد املوضوع، كان عندنا البرنامج األول ديال الطرق القروية اللي كان 
فيه 11 ألف كيلومتر واللي كلفنا 7 املليار ديال الدرهم، اللي كانت نسبة 
الولوج العالم القروي آنذاك %34 وصالت ل 54 في 2005، جا من بعد 
البرنامج الثاني اللي فيه 15660 كيلو متر بواحد املبلغ ديال 15.5 مليار 
ديال الدرهم، واللي رفع نسبة الولوج حوالي %79.3، جا واحد البرنامج 
ديال التأهيل الترابي اللي كان خاص بواحد العدد ديال املواقع الجبلية 
كيلومتر،   2320 الدرهم حوالي  ديال  داملليار   2.5 واحد  استلزم  اللي 
واآلن نحن نشتغل على برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في 
املجال القروي واملناطق الجبلية اللي غيكون فيه 30 ألف كيلومتر 22 
ألف بناء و8 آالف كيلومتر تقريبا تهيئة، وما يكلف حوالي 36 مليار ديال 
الدرهم، وفيه جواب بطبيعة الحال هذه البرامج كلها على هاد املعضلة 
اللي كانت تتعاني منها بالدنا اللي هي العزلة ديال العالم القروي، شكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم إذن نمر للتعقيبات التعقيب األول عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحسان:

السيد الوزير، التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على تأهيل شبكة 
الطرق القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتمكينها 
من قضاء حاجياتها اليومية والولوج للمرافق العمومية وضمان حقها 
الدستوري في التنمية البشرية مستدامة، السيد الوزير كما تعلمون أن 
الطرق في العالم القروي هي الشرايين ديال الحياة، إيال كانش الطرق 
في العالم القروي، املدرسة غتوصل، املستشفى غادي يوصل، املواد 
الغذائية غتوصل بواحد الثمن طايح، لهذا هللا يجازيكم بخير السيد 
األهمية خاصة،  واحد  تعطيوه  القروي  العالم  باش  بغيناكم  الوزير 
وبالتالي واحد املالحظ السيد الوزير ما يخص الوزارة ديالكم هي تخالت 
على بعض املسائل اللي خالتها الجهات، احنا بغينا الفلوس عند جهات 
خدوهم وصاوبو الطرق، ألن الطرق انتما االختصاص ديالكم، كاين 
ناس اللي ما عندهم اختصاصات، ثانيا بغينا باش نذكركم على أساس 
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املارشيات ديالكم كتخليوهم حتى وقيت الشتا عاد كتبداو تخدمهم، 
واملثال هي الطريق الرئيسية 13 اللي دزت فيها هاد السيمانا عاد بديتو 
املارشيات، كان عليكم تبداو في مارشيات شهر 3 وشهر 4 تلقاو الصيف 
وتكملو دابا غادي يجي الثلج كنتكرفصو في الطريق وانتما املار�سي ما 

تيكملش، لذا هللا يجازيكم بخير..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر للتعقيب املوالي لفريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هو كما جاء في جوابكم السيد الوزير هناك مجموعة ديال البرامج 
وديال األرقام، لكن هذا التوزيع يجب أن يراعي ويكون توزيع عادال عبر 
ربوع اململكة، وذلك للتقليص من الفوارق املجالية، وحتى يكون التوزيع، 
ألن هناك في في التوزيع تستفد مناطق أخرى، وهنا غادي نضرب مثال 
إقليم سيدي بنور، هاد اإلقليم الحديث العهد اللي كيتوفر على واحد 
الشبكة طرقية جد مهمة، ولكن جل هاد الشبكة كلها راه مهترئة، لذا 
السيد الوزير نطلب منكم إعطاء األهمية البالغة لهاد اإلقليم، ألنه 
هناك طرق تابعة لوزارتكم أصبحت شبه مقطوعة، وأخص بالذكر 
الطريق رقم 34-15 اللي كتربط بين 3 ديال الجماعات اللي كتوفرو 
عليها واحد الكثافة السكانية جد مهمة وكذلك الطريق 34-34 وكذا 
الشبكة  بالنسبة  ألن  أولوية  إعطاء  ويجب   12-80 املصنفة  الطريق 
الطرقية راه هي القلب النابض ال بالنسبة لالستثمار وال بالنسبة لفتح 
املجال أمام كل ما هو تنمية للمناطق ديالنا. لذا نهيب بكم السيد الوزير 
إعطاء األولوية لألقاليم املقصية حتى تكون هناك توزيع عادل وتقليص 

للفوارق املجالة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيحرفي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزيريبملحت2م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

اإلقليمية  الطريق  بناء  إعادة  موضوع  عليكم  طرحت  أن  سبق 
سيدي  إقليم  امللحة،  وجرف  الخنيشات  بين  الرابطة   32-42 رقم 
قاسم ووعدتموني بأن املشروع قيد الدراسة، لكن طال األمد، لهذا 
السيد الوزير نطلب منكم تسريع وتيرة هذا املشروع الحيوي ذو البعد 

اإلجتماعي االقتصادي والتنموي في هذا اإلقليم، هاد الطريق، السيد 
الرئيس، راه وفي واحد الحالة يرثى لها، السيد الوزير، واحد الحالة يرثى 
لها وعليها عدة مقالع على واد ورغة، وكاين بزاف ديال الشاحنات اللي 
كيمشيو يهزو الرملة من دوك املقالع وكيدوز على هاد الطريق، وشكرا 

السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ 
قبل أن أعطي الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا السيد وزير.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هو مزيان هاد القضية باش نوضحوها ألنه، البرنامج األول والثاني 
والبرنامج ديال التأهيل الترابي من املخرجات اللي كانت فيه أنه السادة 
التشاركية،  باملقاربة  تيطالبوا  كانوا  الترابية  والجماعات  املنتخبين 
املقاربة التشاركية هي اللي جات فهاد البرنامج األخير للي احنا بصدده 
ديال التقليص الفوارق الترابية واالجتماعية باملجال القروي واملناطق 
الجبلية، اللي ، بطبيعة الحال، املحور الطرقي في 36 مليار ديال الدرهم، 
واملقاربة التشاركية اقتضت أمران؛ األمر األول هو أن الجهات غيديرو 
ديالهم، والقانون التنظيمي تيعطيهم هاد الحق، بطبيعة الحال ما يمكن 
ليناش احنا نجيو كوزارة ونقولو لهم أنتم الجهات هللا يجازيكم بخير انتم 
هاد ال�سي ما تتعرفوا لوش رجعوه لينا ألن هذه اختصاصات ديالو، 
فنفس هاد املقاربة هادي البرمجة ديال الطرق اللي غتستافد من هاد 
البرنامج تتم جهويا وإقليميا، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عضو 
فيها، بمعنى أننا ما عندنا ال إمكانية الفيتو وال نقول هادي ما ديرهاش، 
ألن شحال من مرة تايجيوا عندي السادة السيدات النواب تيقولوا 
 في اإلقليم إذا كنتم تعتبرون أن هاد 

ّ
لي تنقول لهم وانتم في الجهة وال

املحور الطرقي محور مهم أسا�سي وكذا كذا برمجوه، اعطيوه األولوية، 
ولكن ما يمكنش البرنامج تبرمج فيه طرق أخرى وحال أن وزارة التجهيز 
والنقل عاطية فيه 8 داملليار ديال الدرهم ونأتي بعد ذلك ونطالب وزارة 
التجهيز أن تقوم بذلك، املسألة الثانية اللي طرحتي السيد النائب ديال 
الطريق الوطني رقم 13، هاد القضية ديال الصفقات العمومية راه انا 
شرحت املسطرة ديالها، خص تكون االعتمادات وخص تكون الصفقة 
وكذا وكذا ، بالعكس أنا مريت فيها، مزيان غير يجي الثلج إيال جا الثلج راه 
ما غنوقفوش، غير يجي الثلج، إن شاء هللا، ايال جا الثلج وجات األمطار 
هذا ما نسعى إليه، بالطبع كاين اآلن واحد العدد ديال البرامج خارج هاد 
ال�سي اللي تكلمت عليه، ال البرنامج األول وال الثاني وال التأهيل الترابي وال 
هاد ال�سي كاين البرامج ديال التأهيل ديال التأهيل أو إعادة التهيئة ديال 
واحد عدد الطرق اللي هي مصنفة وهادي تقوم بها وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء، بقات واحد املسألة أخرى للي بغيت نشير لها هو أن 
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هاد الطرق القروية اللي هدرتو عليها السادة النواب راه 33 ألف كيلومتر 
اآلن ومرة أخرى أقول هاد 33 ألف ألف كيلومتر راه ما عندها..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، انتهى الوقت، نمر للسؤال املوالي وهو 
عن برنامج الطرق السريعة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديهشاميصابري:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، حول تقدم أشغال طرق السريعة بالبالد نسائلكم؟ 
مثال ذلك الطريق الرابطة بين مراكش وبني مالل، هذه الطريق التي 
تعرف ثاني أكبر عدد مرور السيارات بعد محور الدار البيضاء الرباط، 
ولألسف تعد أيضا من أكثر الطرق التي تشهد حوادث السير يوميا، 
حتى باتت تعرف بطريق املوت، هذه األرواح التي تزهق في هذه الطريق 
تطوق عنقكم، جهة بني مالل خنيفرة رصدت مبلغ 37 مليار و500 
مليون من أجل، جزء منها، من أجل إنجاز الشطر الرابط بين بني مالل 
وقلعة السراغنة، ووزارتكم ال زالت تتلكأ في توقيع اإلتفاقية منذ 2016 
بحجة الدراسات، 3 سنين من أجل الدراسات، التنفيذ امتى يكون، 
السيد الوزير، على هاد الحساب، مشروع آخر اللي تم توقيعه أمام 
صاحب الجاللة، منذ سنة 2014 الرابط بين أزيالل وورززات ال زال 
حبيس وزارتكم بحجة الدراسات، 7 سنين من أجل الدراسات، الطريق 
 la voie de contournement de ،املداري املوقع أمام صاحب الجاللة
l’agro pole ، أيضا حبيس وزارتكم بحجة الدراسات أيضا، لألسف 
حتى املشاريع امللكية لم تسلم من تقاعس وزارتكم بحجة الدراسات. 
ختاما أقول من جهة بني مالل بأي ذنب همشت وحرمت جهتنا بني 

مالل-خنيفرة من االستثمارات العمومية؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد النائب، أنا غنجاوبك واخا السؤال ديالك ما�سي هو هذا، 
ولكن يبدو أن اختلطت عليك األمور فيما يتعلق بواحد العدد ديال 
االتفاقيات، جميع اإلتفاقيات التي وقعت أمام جاللة امللك، اتفاقيات 
نحرص على تطبيقها ونحرص على تطبيق اإلتفاقيات األخرى، هاديك 
القضية ديال بني مالل-مراكش الطريق السريع، هذا ما كاين حتى في 
�سي برنامج ولم تتخذ فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

الدراسات ومازال ما ساالت  راه  أنه  تأتي اآلن وتقول  أي قرار، حتى 
الدراسات، يجب أن تكون األمور موضوعية لو كان هاد ال�سي كان تبرمج 
فعال وتعطالت فيه وزارة التجهيز، ال جاز لك السيد النائب أن تقول 
هاد الهضرة، اللي كاين هو خص تعرف بأنه كاين اآلن عندنا تقريبا 
1200 كيلومتر من الطرق السريعة والتي نشتغل عليها واللي هي ضمن 
اإلتفاقيات، 876 كيلومتر بغالف مالي فيه 8 داملليار ديال الدرهم، ونحن 
نسعى اآلن إلى إنجازها، وهناك واحد العدد ديال الطرق اآلن نشتغل 
عليها، فيما يتعلق بما تفضلت به اآلن هداك جاي في املخطط ديال بني 
مالل ديال plan de développement de la région Beni Mellal الذي 
ال زال محل نقاش ولم نتفق حوله ولم نوقع له أي �سيء، شكرا السيد 

الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت  لكم من  تبقى  ما  في  لكم  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلوا.

بلنائبيبلس ديهشاميصابري:

السيد الوزير، كنظن بأنه كان عقدتوا اتفاق مبدئي ما بينكم وما 
بين رئاسة جهة بني مالل ورئاسة جهة مراكش على أساس بأنه جهة بين 
مالل غتكلف بالشق ما بين بني مالل- قلعة السراغنة بشراكة معكم 
وجهة مراكش أيضا بنفس الطريقة، بما يخص PDR أنا كنتساءل ملاذا 
الوزارة الوحيدة اللي ما جاتش توقع PDR مع جهة بني مالل هي الوزارة 

ديالكم في حين باقي الوزارات كلهم وقعوها.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مع األسف انتهى الوقت، هل هناك 
تعقيبات إضافية في املوضوع ؟ ال يبدو، السيد الوزير بقى لكم ال�سي 

الوزير عندكم �سي تعقيب تفضلوا.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

السيد النائب، السيد النائب رجاء راه األمور عندك مخلطة راه 
PDR ما فيهش اتفاق بحال هكذا PDR واحد املشروع جايباه الجهة 
يجب أن نتفق حوله دابا ال الجهة جابت 5 وال 6 داملليار ديال الدرهم 
واش تلزم به وزارة النقل واللوجستيك واملاء واش ال الجهة بغات ثني 
واحد الطريق واش الوزارة غتم�سي معها ثم التثنية ديال الطريق بني 
مالل قلعة السراغنة ما تنتكلموش على الضعف ديال ماليين ديال 
الدراهم نتكلم على ماليير الدراهم، هذا راه مال عام السيد النائب ما�سي 
 plan de مال ديال وزارة التجهيز والنقل توزع كما تشاء، هاد القضية د
développement règional راه هو واحد األمر تيتناقش ولحد اآلن ال 

زالت وزارة الداخلية تناقشه مع الجهات، عندما نتفق حوله..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي وهو املتعلق بتقدم البرامج 
املوجهة لتقليص الفوارق في املجال الطرق للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيعز هايبلعربك:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، استطاعت الحكومة السابقة وال الحالية أن تفتح 
أوراش عدة في مجال تقليص الفوارق في مجال الطرق في مجموع التراب 
الوطني، نحن السيد الوزير، نثمن الدينامية التي تشرف عليها وزارتكم 
ولكن نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه التدخالت لفك العزلة 
املناطق،  هذه  ساكنة  لفائدة  واالجتماعية  املجالية  العدالة  وإقرار 
مدى  وعن  األوراش  هذه  التقدم  نسبة  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

تحقيق الوزارة والحكومة لألهداف املسطرة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب لكم السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

السيدة النائبة شكرا على السؤال، أنا غنجاوبك على الشق املتعلق 
بالوزارة، مرة أخرى هاد البرنامج هذا فيه واحد الجانب تيتعلق بالجهات 
دار  اللي متعلق وهو  الشق  أن أجيب على ذلك وفيه  ولست مخوال 
التنمية البشرية، الشق اللي متعلق بالوزارة اشنو هو؟ قامت الوزارة 
بتعبئة حصتها السنوية بالنسبة لسنوات 2017-2018-2019 واملقدرة 
3.77 مليار ديال الدرهم أي بمعدل 1.25 مليار ديال الدرهم كل سنة 
خصص منها 844 مليون درهم لتأهيل 824 كيلومتر من طرق القرب 
املصنفة برسم سنة 2017، و880 مليون درهم للتأهيل 847 كيلومتر 
من طرق القرب برسم سنة 2018، ومليار و118 مليون ديال الدرهم 
لتأهيل 1082 كيلومتر من الطرق املصنفة برسم سنة 2019، شكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيقشب ل:

شكربيبلس ديبلرئيس،

على  مجهوداتكم  نثمن  أن  إال  يسعنا  ال  املحترم،  الوزير  السيد 
الطرق،  مجال  في  الفوارق  لتقليص  الوطني  البرنامج  تنفيذ  مستوى 
سواء على مستوى اإلنجاز أو الصيانة، إال أننا لم نلمس النتائج املتوخاة 

من هذا البرنامج الذي سخرت له ميزانية إجمالية تقدر ب35 مليون 
درهم، خاصة أن مجموعة من املشاريع عرفت توقفات إما من طرف 
املقاولة املكلفة باإلنجاز أو مشكل في الدراسات أو بسبب مشاكل نزع 
امللكية، وهنا أعطي مثال كالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 
والجهوية رقم 408 الرابطة بين إقليم تاونات وإقليم سيدي قاسم مرورا 
بجماعة موالي بوشتى وموالي عبد الكريم والطريق اإلقليمية الرابطة 
بين جماعة الولجة وجماعة ورتاك التي توقفت أكثر من سنتين وكذلك 
الطريق الوطنية رقم 16 بميدلت من خالل منعرجات..، وما تشكله من 
خطورة باعتبارها نقطة سوداء توقف الورش كان أيضا بسبب نزاع مع 
الساكنة، لذا نطالب منكم السيد الوزير باإلسراع بحل هاته املشاكل 
كأداء املستحقات ملالكها وإعادة النظر في مكاتب الدراسات والتعاقد 
مع مكاتب أكثر نجاعة، والشك السيد الوزير أنكم تعرفون وتلتمسون ما 
تعانيه ساكنة العالم القروي التي تعيش في عزلة أو تنتظر منذ سنوات 
بالرغم من وجود  املحترم،  الوزير  السيد  املجالية،  العدالة  في  حقها 
مؤشرات إيجابية فما زالت هناك فور قائمة وانتظارات كبيرة ندعو 
ملضاعفة الجهود لتدارك الخصاص ومعالجة العجز الذي مازال يعاني 
منه املجال القروي والجبلي من خالل رفع وتيرة إنجاز البنيات التحتية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديغ اث:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، أوال أود نشكركم على التجاوب ديالكم مع املطالب 
ديال الساكنة ديال سطات، فيما يخص إعادة التأهيل واحد املجموعة 
ديال الطرق، واخا الرد جا شوية معطل، لكن املهم اليوم فهاد النهار 
بالذكر  وأخص  في سطات،  انطلقت  املشاريع  من  راه مجموعة  هذا 
انطلقت  أحمد  لبني  الكارا  من  األول  الشطر   305 الجهوية  الطريق 
أنه  احمد سيدي حجاج كنتمنى  ابن  الثاني  الشطر  اليوم،  األشغال 
يم�سي حتى لوالد فارس، ألن نفس املشاكل كاينة، رغم األهمية ديالو، 
فكنظن هناك مجموعة ديال التعثرات غير مفهومة السيد الوزير أتمنى 

التوضيح، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر في املوضوع تفضلوا 
السيد النائب.

بلنائبيبلس ديحماديآيتيبها:

بلس ديبلرئيس،

بداية البد باش نشكرو وزارة التجهيز على املجهودات اللي تتقوم بها 
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وعلى التجاوب ديالها مع املشاكل ديال الساكنة، أشير هاد البرنامج هاد 
البرامج عالش حضرتو راه هي مهمة، ولكن راه الزلت معاناة ديال العالم 
القروي راه خاص �سي برنامج مستعجل راه واحد العدد ديال املناطق 
اللي مازالت تتعاني، مشكل آخر السيد الوزير ديال الطريق الوطنية رقم 
9 املقطع ديال تيشكا اللي في الحقيقة األشغال جارية مزيان، ولكن راه 
والت تتشكل مشكل على مستعملي الطريق دابا الناس منين تيدوزو تما 
تيقولو يا ربي ما تكون شتا، راه بغيناكم ديرو �سي آلية ديال الصيانة 
راه ديك البقايا ديال األحجار وديال األتربة راه تتشكل خطر على املارة، 

وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

النائب ديال العدالة والتنمية احنا تنتكلمو على  بالنسبة للسيد 
البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية، السيد النائب انت دخلتي بعض 
املحاور ما عندهاش عالقة باملوضوع، واحنا تنتكلموا على برنامج فيه 
36 مليار ديال الدرهم، ما�سي 35 مليون ديال الدرهم، هذا برنامج ضخم 
جدا ضخم جدا، وبالطبع هاد البرنامج مرة أخرى أقول فيه شق مرتبط 
بالجهات وال دخل لنا نحن ببرمجته، وفيه شق مرتبط بمبادرة التنمية 
البشرية، والشق اللي مرتبط بالقطاعات الوزارية هناك لجان يشرف 
عليها السادة العمال والسادة الوالة هي اللي تتبرمج هاد املسألة ديال 
الطرق، فهاذ املوضوع ديال البرمجة يجب أن يطرح داخل هذه اللجن، 
فيما يتعلق بالسيد النائب من األصالة واملعاصرة عطفا على ذاك ال�سي 
اللي درنا في اإلجتماع، على كل حال هذاك االجتماع إيالك كنت التزمت 
أنا فيما يتعلق بالطريق الجهوية رقم 505 أنا الزلت عند االلتزام ال أذكر 
يعني التفاصيل، لكن هذا واحد املوضوع اللي تطرح ونحن السيد النائب 
سنلتزم به، فيما يتعلق بالسيد النائب ديال حزب االستقالل ديال فريق 
الوحدة والتعادلية ما يمكن لينهش اآلن نتكلمو على برنامج استعجالي 
عالش؟ خصنا بعدا نكّملو راه معذرة معذرة التجمع الدستوري، ما 
يمكنش لينا نتكلمو على برنامج استعجالي عالش؟ ألنه عاد خصنا نكملو 
هذا اللي احنا فيه، وأنا هذا تنقول مرة أخرى يجب أن نعمل جميعا 
على أن يتم إنجاحه ألول مرة في تاريخ املغرب تنخصصو36 مليار ديال 
 من القطاعات الحكومية 

ّ
الدرهم، ما يهمش واش جاية من الجهات وال

في نهاية املطاف هذا مال عام يجب الحرص عليه، فيما يتعلق بالطريق 
الوطنية رقم 9 أسيدي غير تجي الشتا غل أنا مشيت لتما وكاين بعض 
اإلنزالقات أنا عطيت فيها تعليمات واضحة، ولكن بالنسبة للقضية 
ديال األوراش، األوراش اإلشتغال ديالها غادي نزّيرو فيها �سي شوية 

عالش؟ اأنه أنت عارف بأن هاذيك الجهة ديال ذاك املحور ديال إنزكان 
حتى لتيشكا أنت عارف السيد النائب اشنو وقع لنا فيه وما بغيش نرجع 
لو مرة أخرى، اإلخوان تيعرفو كان عندنا مشكل مع شركة شركة ما 
قدراتش تكّمل وصلت لإلفالس اضطرينا نفسخو معها العقدة، باش 
انا  أنتم تعلمونه اآلن  املاراطون  العقدة وتعاود خّصك واحد  تفسخ 

مشيت وحرصت على أن الشركات اآلن اللي خذات املشروع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا الوزير انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
ببناء وصيانة املحطات الكبرى بالعديد من املدن املغربية، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، السيد النائب 

املحترم.

بلنائبيبلس ديعباسيبلومغالي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، في إطار البرنامج الوطني لتأهيل محطات القطارات 
وجعلها ترقى إلى مصف الجيل الجديد شرع املكتب الوطني للسكك 
الحديدية في برنامج طموح امتد لعشر سنوات2010-2019، لتحديث 
على  واملتوسطة  والصغيرة  الكبيرة  الحديدية  السكك  محطات  وبناء 
حد سواء، مسجال بذلك قطيعة مع املفهوم التقليدي لهذه املحطات 
باعتبارها مجرد نقطة عبور للمسافرين، لكن مع األسف السيد الوزير، 
ال زالت مشاريع تحديث وبناء بعض املحطات لم تر النور وللتذكير 
السيد الوزير، سبق أن التزمتم في اللقاء الجهوي الذي انعقد بمدينة 
فاس برئاسة السيد رئيس الحكومة بانطالق أشغال بناء محطة مدينة 
مكناس سنة 2018، لكن يتبين أن هناك أيادي خفية تعمل على تأخير 
إنجاز هاذ املشروع، لهذا نطلب منكم السيد الوزير املحترم، طمأنة 
ساكنة مدينة مكناس على مصير هذا املشروع ومتى ستنطلق أشغال 
البناء؟ كذلك أين وصل مشروع بناء الخط الرابط بين الرباط ومكناس 
عبر مدينة الخميسات؟ والخط الرابط بين إقليم بوعرفة والرشيدية؟ 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

بلس ديبلرئيس،

بالطبع هاذ ال�سي اللي تكلمتي عليه هاذ البرنامج الطموح كان غير 
بالنسبة للقضية ديال مكناس بال املناسبة ما كاين أيادي خفية ال والو، 



6257 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.97–15.ربيع األول.1441  )12.نونبر.2019( 

غاية ما هنالك أنني أنا التزمت و غاطت في اإللتزام ديالي، ألن أنا التزمت 
بنيي على ذاك ال�سي اللي قال املدير العام ديال املكتب الوطني السكك 
الحديدية، بناء على أننا كنا لعقد برنامج كنا قاب قوسين أو أدنى أننا 
ل، طيب ولكن هذا ما تيعنيش أنني لم ما 

ّ
عوه عقد البرنامج تعط

ّ
نوق

غلطتش فهاذ القضية ديال اإلتزام اللي قلت، وهذا يمكن لو يتسجل 
انا ما عندي حتى مشكل ألنه يجب أن تكون العالقات بيننا واضحة في 
هاذ املجالن اآلن هل البرنامج قائم؟ نعم قائم ألن البرنامج ما فيهش غير 
هاذي فيه بوزنيقة فيه الصخيرات فيه النواصل فيه عي توجطات، 
ف تقريبا واحد 

ّ
مكناس باملناسبة هي األعلى من ناحية التكلفة ألن غ يكل

13 مليار ديال السنتيم من بعد سطات غيكلف واحد 3.2 مليار ديال 
السنتيم، تازة 3.2 مليار ديال السنتيم، جميع الدراسات انتهت وملفات 
طلبات العروض جاهز مرة أخرى باش ندقق الكالم ديالي ملي غايتوقع 
عقد البرنامج فهاد األيام في هاد األسابيع آنذاك غنشرعوا فهاد املسألة، 

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ديالكم السيد النائب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعباسيبلومغالي:

شكرا السيد الوزير على صراحة أحييك على هاد الصراحة ديالك، 
فلهذا أظن أننا مطمئنون اآلن على هاد املشروع هذا وأتمنى أن تسهروا 

عليه شخصيا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت غادي نمروا للتعقيبات 
اإلضافية في املوضوع، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلوالف:

السيد الوزير، أسائلكم عن طريق السكة الحديدية بين أكادير 
 LES FLUX والدار البيضاء؟ أنتم السيد الوزير اليوم أعلم مني بضخامة
ECONOMIQUES.. في أكادير، فمتى رجاءا متى ستزفوا لنا خبر بداية 

األشغال في هاد السكة الحديدية ؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  أخرى  إضافية  تعقيبات  هناك  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير، إذا كانت هناك من عناصر إجابة 

أخرى تفضلوا.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

هو كان السيد النائب طرح هاد القضية ديال مكناس عن طريق 

الوطني  املكتب  ديال  مخطط  هذا  القضية  هاد  وطرح  الخميسات، 
في 2040 مرة أخرى ما عندناش اآلن �سي حاجة مبرمجة، فيما يتعلق 
بمراكش أكادير، مراكش أكادير فيه عندنا واحد مذكرة تفاهم مع دولة 
أجنبية نشتغل على دراسة تقييم تقنية تفصيلية فيما يتعلق بالقطار 
فائق السرعة، وباش نعاود ندقق الكالم نحن في مرحلة دراسات تقنية 
تفصيلية والتي قد تأخذ سنوات ألن هاد املشاريع هادي هي مشاريع 
ضخمة وخاصها واحد الوقت باش ما يجيش عاود ثاني �سي مرة �سي 
نائب يقل لك راه قلتي لنا راه كاين الدراسات، الدراسات نحن في طورها..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، إذن نمر للسؤال األخير في القطاع هو 
سؤال متعلق باملاء الصالح للشرب في القرى واألحياء الهامشية للمدن 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

ال�سي حجيرة تفضل لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي2ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

للشرب  الصالح  باملاء  الربط  وتيرة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
العالم القروي والجبلي واألحياء الهامشية للمدن؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكرا السيد النائب، يعني بسرعة غير نذكر بما سبق أن قلته، في 
مجال الوسط القروي 20 مليار ديال الدرهم استثمرت من 1995 ل 
2019 رفعت النسبة من %14 ل %97 ديال التزويد، أزيد من 40 منها 
عبر إصاالت فرضية، بالنسبة لألحياء املتواجدة بضواحي املدن اشتغل 
عليها املكتب الوطني للكهرباء قصد مد الساكنة ديالها بواحد العدد 
ديال اإلمكانيات ديال املاء عبر النافورات من2002 ل 2011 تصرفات 
عليها 411 مليون يعني 41 مليار ديال السنتيم، لساكنة إجمالية ناهزت 
550 ألف نسمة موزعة على 950 حيا تابعا ل 264 مدينة ومركزة في هاد 
األحياء الهامشية، ملواكبة هاد التوسع العمراني عندنا اآلن برنامج ديال 
التزويد 400 حي جديد تابع ل 80 مدينة ومركز بواسطة إيصاالت فردية 
لواحد املقدار ديال تقريبا واحد 14 مليار ديال السنتيم، ستستفيد منه 
130 ألف نسمة إن شاء هللا وسينطلق بداية السنة املقبلة، شكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا ال�سي حجيرة للتعقيب.
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بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي2ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

في الحقيقة السيد الوزير عندما نسمع هذه األرقام نظن أنه على 
وأنا  الوزير  السيد  الواقع  ولكن  حقيقية  نتائج  هناك  الواقع  أرض 
جاي من البادية إيال كنتو في األرقام واإلحصائيات فاش كتّدار صفقة 
كتعتبرو بأنه هناك الربط مع ذيك الجماعة وذيك الساكنة املستفيدة 
هاذ ما تقولونه صحيح، ولكن نعطيكم مثال حي دشنه جاللة امللك، 
بدائرة غفساي 2010، لحد اآلن مازال األشغال ما تسالتش، أكثر من 
ذلك، كنتكلم على سد الوحدة، سد السهلة بداية األشغال كانت في 
البلدية مازال ما كاينش  5 جماعات ترابية باستثناء   ،-2006 2005
الربط، ألن بدعوى أنه محطات املعالجة، يعني فين كيتم اإلنتاج ديال 
املاء ما كتنتجش الكمية الالزمة للشبكة التي تم إنجازها، من املسؤول 
عن هذا الهدر؟ أكثر من ذلك بالدنا بقيادة جاللة امللك، عندها تصور 
كبير اآلن من أجل توفير األمن املائي لهاذ الوطن العزيز، ولكن الوتيرة 
ديال التتبع ديال مثل هذه املشاريع عندها تأثير سلبي ألنه ال على مستوى 
التتبع وال على مستوى اإلنجاز وال على مستوى الربط كاين عندنا خلل، 

وبالتالي راه كنضيعو صبرو على سوء التمدرس ضعفو على سوء التنقل 

ولكن العطش ما يمكنش املغاربة يصبرو عليه ألنه صعيب يقدر يعطينا 

أشياء مضرة للبلد.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  بشكرا 

املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم تفضلوا.

بلنائبيبلس ديبلبشي2يطواا:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، هناك دواوير بالقرب من السدود ومن البرجات هذا 

ما كنطلبوش غير تزودوهم باملاء الصالح للشرب وإنما التزويد ديالهم 

باملجان لجبر الضرر، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تتتفضل تفضل السيد النائب تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيمدني:

السيد الوزير، ماذا عن االنقطاعات املتكررة في في املياه بالخصوص 

منطقة وادي زم والنواحي؟ وهل من برانمج مستعجلة لعالج ما يمكن 

عالجه من النقص الحاد في البوادي كذلك بنفس املنطقة؟ وشكرا 

السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  دائما  أخرى  إضافية  تعقيبات  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد الوزير.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس ديبلرئيس،

أنا أنت سولتي وقلتي من  النائب من األصالة واملعاصرة،  السيد 
املسؤول، فكر إيال دخلنا فهاذي من املسؤول غنبقاو هنا، ألنه عالش 
دبا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تدارك واحد الخصاص أنا تكلمت على 
واحد املسألة وعاودتها مرارا وتكرار، أشنو قلت؟ قلت اآلن فيما يتعلق 
بعدد من الدواوير والجماعات واملراكز راه املشكل ما�سي واش املاء كاين 

 ما كاينش املشكل أن املنظومة ديال التوزيع ما وصالتوش، ولهذا 
ّ

وال

كاين هاذ البرنامج األولي أنتما عارفين بأن جاللة امللك، ترأس عدد من 

فنا 115 مليار ديال الدرهم، في 8 سنوات املقبلة 
ّ
اإلجتماعات واللي غيكل

اللي غيحل اإلشكالية ديال التزويد باملاء بشكل نهائي، عالش؟ السبب 

املنظومة  في  الدواوير والجماعات غادي تدخل  بسيط هو أن جميع 

ديال التوزيع، واعتبار أننا احنا كنعطيو األولوية للماء الشروب على 

املاء السقي وعلى إنتاج الطاقة أتوماتيكيا اللي غيوقع في مدينة بحال 

ما  الحال  بطبيعة  الجماعات،  ديال  العدد  فواحد  غيوقع  مكناس 

ش املشكل ديال الشتات كولو أنتما تتعرفو مشكل ديال الشتات 
ّ
غيحل

هذا مشكل ديالنا، عندك الدوار ولكن من الدوار لهيه راه يمكن واحد 

تلقاه 3، 4 كلم، ولكن في العموم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونشكركم السيد الوزير على 

حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، نمر مباشرة إلى قطاع السياحة 

نرحب  اإلجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

بالسيدة الوزيرة ونتمنى لها التوفيق في مهامها الحكومية، ونمر مباشرة 

إلى السؤال األول وهو سؤال عن تدابير تطوير السياحة الجبلية والبيئية 

العدالة  النواب املحترمين من فريق  بها للسيدات والسادة  والنهوض 

والتنمية، فليتفضل.

بلنائبيبلس ديببربه ميبلشويخ:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة، نهنئكم على الثقة املولوية ونسأل هللا لكم السداد 

والتوفيق على رأس هذا القطاع. عن إجراءات تطوير السياحة الجبلية 

والبيئية نسائلكم؟
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة للجواب.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

في  الواردة  السامية،  امللكية  بالتوجيهات  أذكر  أن  البداية  في  أود 
الخطاب امللكي، بمناسبة الذكرى 66 لثورة امللك والشعب، التي حثت 
على استغالل الفرص واإلمكانيات التي تتيحها السياحة القروية ببالدنا، 
وفي هذا املجال، يتركز برنامج الوزارة على مقاربة تشاركية تهدف إلى 
تأهيل املنتوج املحلي، إلى الترويج والتسويق، إلى االنفتاح على مبادرات 
القطاع الخاص والتشغيل الذاتي، على تأهيل املوارد البشرية عبر تطوير 
منظومة التكوين املنهي والتكوين املستمر، كما أن استراتيجية الوزارة 
تعتمد على تطوير أنشطة سياحية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ 
على الفضاءات الطبيعية كالواحات والكتبان الرملية، وتوجد حاليا 
عدة برامج في طور اإلنجاز تخص السياحة الجبلية، عبر إعادة فتح 
مركز ثابت للمهن الجبلية، ومشاريع تطوير املنتوج السياحي في املناطق 
الجبلية. وفي إطار الحوار واملقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، تم 
عقد لقاءات مع املهنيين وبرز في هذا اللقاء انخراط جميع الفاعلين، من 

أجل العمل على تأهيل القطاع السياحي، خاصة في املناطق الجبلية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املحترم  النائب  السيد  تفضل  التعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
للتعقيب.

بلنائبيبلس ديخالديت كوكين:

شكربيبلس ديبلرئيس،

أداء  حسن  على  يعينكم  أن  بدورنا  هللا  نسأل  الوزيرة،  السيدة 
مهامكم الجديدة، و نستشرف خيرا يعني بحماستكم في الحديث عن 
السياحة الجبلية، التي هي هواء نقي، طعام صحي ومناظر جملها هللا 
سبحانه وتعالى، وأنساق ثقافية، ونمط عيش غاية في االنشراح، ومرأة 
تنتج صناعة تقليدية وتبدع وصفات أصيلة، رجل فالح كساب، وشباب 
يطمح أن نوجد له مهن جديدة ال يكون مضطرا معها لهجرة أهله، وهنا 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن مآل البرنامج ديال إدماج املرشدين غير 
النظاميين؟ ألن شبابنا ينتظرون بشوق املباراة لكي يشتغلوا في أمان 
ودون ابتزاز، ولكي نوجد لهم برنامج التأهيل الذي يجعلهم سفراء خير 
لبالدنا عند زوارنا الكرام. السيدة الوزيرة، قطاع السياحة هو قطاع 
أفقي، قادر على إنتاج اآلليات ديال الرقي اإلجتماعي، للخروج باملناطق 

القروية من الواقع ديال الهشاشة والفقر الذي يحرجنا جميعا، هاد 
أنه يتفاعل مع هاد املنظومات الصغيرة ديال اإلنتاج،  القطاع قادر 
ويخلق التجانس بينها باش أننا نخرجو، كما قلنا سابقا، بهاد املناطق 
القطاع،  هذا  على  امرأة  بتعيين  متفائلون  ونحن  ديالها،  الواقع  من 

ونسأل هللا لنا ولكم التيسير، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، درعة تافياللت تعرف تضاريس متنوعة، 
الواحات  أمالكو،  ديال  مدار  م�سى سميتو  ما  في  املدار  واحد  هناك 
والجبال واملضايق، وكذلك الهضاب الرملية ديال مرزوكة، إلى حدود 
اليوم مازال يعني خارج العمل، بغينا من الحكومة تتحمل املسؤولية 
ديالها الكاملة في إخراج هاد املدار الحضري إلى حيز الوجود، ألنه فيه ما 
بين الرشيدية وكلميمة، تادغوست، أمالكو، أسول، آيت هاني، تنغير، 
العودة إلى تنجداد فملعب، فتوروك، فأرفود فالريصاني ثم أوفوس، 
فالعودة إلى الراشيدية، هذا هو املدار كان في م�سى كاين بغيناكم ترفعو 

�سي شوية الحيف والظلم على هاذ الجهة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضلوا  تعقيب  من  هناك  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلرئيس،

واش  ماعرف  والبرامج  عطيتو  اللي  األرقام  الوزيرة  السيدة 
بالنسبة للسياحة   �سي بالد أخرى! خصوصا 

ّ
كتهضروعلى املغرب وال

الجبلية والقروية، هاذ ال�سي ما�سي صحيح اللي قلتو، وجا هاذ ال�سي 
في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات ما قبل األخير، بأن نعطيك 
غير مثال برنامج قريتي ومدينة صفر مشروع، معظم البرامج الجهوية 
ما تجاوزاتش %1، هاذ االستراتيجيات اللي قلتو في إقليم بوملان السيد 
أزيالل  في  مشروع،  صفر   ،2016 من  املشاريع  ديال  وشحال  الوزير 

مشاريع ما كتجاوزش %2 من الوعود، ما فهمش هاذ؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ 
ما كاينش تفضلي السيدة الوزيرة تفضلي..، نتصنتو للسيدة الوزيرة 

تفضلي.
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بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

اللي بغيت نضيف هي أن البالد ديالنا تتوفر على مؤهالت جميلة 
جدا في مجال السياحة الجبلية، وأنا متفقة مع السيدات املستشارين 
يناش هاد 

ّ
أننا مازال اسمحوا لي السادة النواب، احنا مازال ما استغل

املؤهالت بشكل مر�سي وشكل كثيف، والهدف ديال الوزارة والواجب 
ديالها هي نعملو بوتيرة سرعة باش نهضو بهاذ القطاع املهم، خاصة في 

التشغيل تكلمتو على التشغيل كذلك، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

متعلق  هو سؤال  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  للشباب،  الذاتي  التشغيل  بمحدودية 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة لبسط 

السؤال تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيأما5يعراوش:

شكربيبلس ديبلرئيس،

أغلبها  اللي  للتشغيل  وطنية  إستراتيجية  كاينة  الوزيرة،  السيدة 
كتصب في التشغيل الذاتي للشباب، كنسائلكم حول واش كاين تدابير 
هاذ  ديال  النتائج  ديال  املحدودية  لتجاوز  واقعية  عملية  وإجراءات 
املحققة في مجال التشغيل الذاتي للشباب، في ظل ارتفاع األعداد ديال 
الفشل  الحاصلين على شواهد، ظل  في صفوف  العاطلين خصوصا 
البرامج السابقة اللي مازال األثر ديالها قائمة حاليا، وفي ظل عندنا 
أزيد من 6 آالف مقاولة اللي كتسد سنويا اللي أغلبها مقاوالت صغيرة 

والصغيرة جدا؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، بداية البد من اإلشارة إلى أهمية التشغيل 
الذاتي للشباب في قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ معدل إدماج 
خريجي مراكز التكوين املنهي في فنون الصناعة التقليدية نسبة 60.6% 
نوا من 

ّ
خالل 9 أشهر األولى من التخرج، كما أن %16 من الخريجين تمك

إحداث مقاولة ذاتية إما خالل سنة التخرج أو في السنة املوالية، حيث 
مكنوا من توفير على األقل منصبي شغل لكل مقاولة، ومعظمهم خريجي 
مؤسسات التكوين بالتدرج املنهي، مع العلم أن الصناع التقليديين بعد 
ليم يتجهون عادة إلى إحداث مقاولتهم 

ّ
الحصول على تجربة عند مشغ

أفقية  مواد  يشمل  التكوين  برنامج  أن  هنا  بالذكر  وجذير  الذاتية، 
باإلضافة إلى مواد تقنية تساعد على إحداث مقاوالت نذكر منها التربية 
ز برنامج 

ّ
املالية وطرق ومساطر إحداث املقاوالت والتعاونيات، وسيرك

الوزارة لتشجيع التشغيل الذاتي خاصة في هاذ القطاع على مالءمة 
برامج التكوين مع حاجيات إحداث املقاوالت وحاجيات سوق الشغل، 
تساهم  التي  جدا،  والصغيرة  الصغيرة  املقاوالت  تمويل  على  وكذلك 
في إحداث مناصب الشغل، سواء في الوسط القروي أو في الوسط 

الحضري، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة. التعقيب للسيدة النائبة تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيأمليعراوش:

السيدة الوزيرة، جاوبتيني على برامج التشغيل اللي أعدتها الوزارة، 
واللي من بينها واحد البرنامج اللي سماتو »ممكن«، غير من السمية ديال 
هاد البرنامج كاين واحد االعترف ضمني ديال الحكومة بالفشل ديال 
البرامج السابقة، كتوجه رسالة من خاللو للشباب املقبلين على إحداث 
املقاولة، كتقول ليهم ممكن تنجحو فيها، ممكن ما تنجحوش كيفما اللي 

سبقوكوم.

السؤال ديالي كان، السيدة الوزيرة، ما�سي في البرامج وإنما فكيف 
للحكومة أن تنجح في إحداث برامج جديدة على إنقاذ برامج فاشلة 
سابقا، واللي مازال اآلثار ديالها قائمة حاليا؟ كيف للحكومة أن تعمل 
على تشجيع الشباب لإلقبال على إحداث املقاوالت الشابة؟ في حين أن 
عندنا أزيد من 1800 شاب وشابة مالحقين باالعتقاالت وباملتابعات 
القضائية، يعني 800 مذكرة بحث حاليا، كيف ستنجح الحكومة فهاد 
البرنامج، في الجهات البعيدة اللي فيها ركود إقتصادي خانق؟ وأعلى 
مثال على ذلك، الجهة الشرقية اللي فيها معدل البطالة كيوصل حاليا 
%18، في الوقت اللي كنهضرو على انخفاض املعدل الوطني ل %10؟ 
مجرد ما كينطلق الشاب، كينطلق متعثر حتى فيما يتعلق باملشاريع 

املتعلقة باإلقتصاد التضامني.

السيدة الوزيرة، في نفس الفترة من السنة املاضية، في هاد قبة 
البرملان، طرح فريق األصالة واملعاصرة عدة أسئلة متعلقة بهاد اإلشكال، 
اللي كان التبرير ديال السيد الوزير اللي جاوبنا آنذاك، أن الفصل 77 ما 
كيسمحش في إطار مشروع قانون املالية ديال 2019، أنه تكون عندنا 

تكاليف إضافية وال إخالل بالتوازن املالي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، مع األسف انتهى الوقت. إذن نمر 
إلى التعقيبات اإلضافية دائما في املوضوع، إذا كانت هناك من تعقيبات 
إضافية؟ وإال سوف نرجع للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت. إذن 
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يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  عن  سؤال  وهو  املوالي،  للسؤال  نمر 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليدي  الصانع 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمدييوسف:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، تعتبر أنامل الصانعة والصانع التقليدي 
املغربي من أمهر األنامل على الصعيد العالمي، لكنها تعمل في ظروف 
مزرية، وتشغل يد عاملة مهمة في القرى وهوامش املدن واملدن العتيقة. 
لذا نسائلكم السيدة الوزيرة ما هي خطة العمل التي تنوي وزارتكم 

تقديمها من أجل تثمين هذا املوروث املادي والالمادي؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزيرة.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

بلسادةيبلنوببيبملحت2مون،

يحتل محور الحفاظ على الحرف املهددة باالنقراض في الصناعة 
التقليدية، مكانة هامة ضمن برامج الوزارة، لدوره في حماية الحرف 
التقليدية واملهارات والتقنيات املتوارثة، وذلك في إطار املقاربة تشاركية 
جرد  يلي:  فيما  تجلت  إيجابية،  نتائج  الجميع  تعاون  بفضل  أثمرت 
وتصنيف 42 حرفة كحرف مهددة باالنقراض، وتوصيف وتوثيق 32 
حرفة للصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية املهددة باالنقراض، 
وإدراجها في برامج التكوين املنهي، لضمان استمراريتها، و كنذكر منها 
على سبيل املثال نسج الخيم الصحراوية، الدق الصويري، واألسلحة 
التقليدية وغيرها، وكذا بلورة استراتيجية وطنية خاصة لصون التراث 
الثقافي غير املادي، املرتبط بحرف الصناعة اليدوية املهددة باإلنقراض، 
تأخذ بعين اإلعتبار وضعية الصانع التقليدي، اللي كيما ذكرتو عندو 
مشاكل يعاني منها في هذا القطاع. كما أن الوزارة، في إطار شراكتها مع 
منظمة اليونسكو، بصدد وضع برنامج لتثمين الكنوز اإلنسانية الحية 
الحرف  لهذه  األولوية  تعطي كذلك  الوزارة  وأخيرا  عليها،  واملحافظة 
التقليدية،  الصناعة  كمجمعات  املهنية،  املحالت  من  اإلستفادة  في 

وفضاءات اإلنتاج واملعارض كذلك وبرامج الدعم، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب املحترم تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديمعايط:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة، الظروف الصعبة اللي كيعيشها الصانع التقليدي، 

وخصوصا في الحرف التي أوشكت على االنقراض، راه بسبب الحكومة 
ما مواكبتهاش السيدة الوزيرة، ألن السوق غرق باملنتوجات األجنبية، 
مما جعل املنتوج الوطني كيضعاف، كذلك السيدة الوزيرة، الظروف 
البرملان  في  صوتنا  اليوم  التقليدي.  الصانع  كيعيشها  اللي  الصعبة 
إلى  التقليدية، محتاج  الصناعة  أنشطة  ملزاولة   50.17 القانون  على 
التنزيل ديالو، محتاج إلى إخراج النصوص التنظيمية ديالو. السيدة 
الصحية،  التغطية  ما عندوش  اللي  التقليدي  الصانع  هاد  الوزيرة، 
ما عندوش تقاعد، ما عندوش مساعدة طبية، كيف يمكن يتغلب، 
فواحد الظروف اللي ما ساعدتوش الحكومة، باش يتغلب على السوق، 
باش يواكب، اليوم هذا الصانع التقليدي محتاج إلى تكتالت، كيخص 
تبسيط املساطر فجميع املجاالت اللي كيشتغل فيها الصانع التقليدي، 
عندو صعوبة في األبناك، عندو صعوبة في املواد األولية، املواد األولية، 
الصانع  هذا  على  مرتفع  الشكل  بواحد  الضريبة  ديالها،  التضريب 
التقليدي اللي اليوم عرق في ديون وغرق في إشكاالت بسبب عدم مواكبة 
الحكومة لهاد القطاع املهم، كيف جاء على لسانكم، اللي كيشغل أكثر 

من 2.4 من صانع وصانعة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ �سي 
السيدة  إذن  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  هشام، 

الوزيرة، تبقى من الوقت، بضع ثواني.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

السيد النائب، عندك الحق، هاد املشروع القانون غادي يمكننا 
باش نعملو أكثر على..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إيوا 2 خطرات، تعقيبات إضافية أنا فاش كان كيتحدث قلتها له، 
وهللا يخليكم ما كاين باس، خودي الكلمة غير انتبهو مستقبال، خذي 

الكلمة تفضلي..، عفوا السيدة الوزيرة.

بلنائبةيبلس دةيعبلةيبوزكري:

استراتيجية  في  موجود  غير  التقليدي  الصانع  الوزيرة،  السيد 
الوزارة، بحيث أنه يكون يعيش بين مطرقة التهميش وسندان املعاناة، 
هناك ارتفاع في املواد األولية، هناك عدم القدرة على التنافسية، كل 
هذه األشياء تجعل بأن الصانع التقليدي يعيش ظروف صعبة، ويعاني 

ال�سيء الكثير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.
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بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

النائبة  والسيدة  املحترم  النائب  للسيد  كنقول  بديت  كيف 
املحترمة، فأن هاد املشروع القانون هو اللي غيمكنا باش يكون عندنا 
واحد التنظيم لهاد الصناع التقليديين، واللي غيمكننا نشتغلو معكم 
بإستراتيجية جديدة، ونحميوهم في املستقبل، باش ننهض بهاد القطاع 

إن شاء هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن تداعيات 
إفالس شركة بريطانية وأثارها املباشرة على القطاع السياحي ببالدنا، 
الدستوري.  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلبكولي:

شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائب واحد الثانية هللا يخليك ناخد واحد نقطة نظام، 
تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما5يبلدينيبنشقر ني)نقطةينظام(:

شكربيبلس ديبلرئيس،

إلى شركة أجنبية، وهذا يختلف ما  إثارة  فقط السؤال يتضمن 

ينص عليه..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

مفلسة، مفلسة..

بلنائبيبلس ديجما5يبلدينيبنشقر ني)نقطةينظام(:

..ال السيد الرئيس، هذا يتعارض وما ينص عليه النظام الداخلي 

لهذه املؤسسة املوقرة، وعملنا البرملاني، وبالتالي وجب سحب ذلك من 

محضر هذه الجلسة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، واألمور دائما باملقاصد، مبدئيا كاين تجنب األسماء ديال 
الشركات لتفادي الدعاية لهذه الشركات، ولكن األمر كيفما بغا يكون 

يتعلق بشركة مفلسة، ولكن نقطة سجلناها، تفضل السيد  الحال 

النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلبكولي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة، بدوري نهنئكم على الثقة ديال جاللة امللك، واألمل 
ديالنا أنكم تنهضوا بهاد القطاع االستراتيجي، بالرجوع للسؤال: ما هي 
السياحي  املنتوج  على  املباشر  وأثرها  عاملية،  إفالس شركة  تداعيات 

الوطني؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد النائب املحترم، بداية أود أن أتقدم بكامل الشكر للمهنيين 
املغاربة على تفاعلهم اإليجابي مع تداعيات إفالس الشركة )اللي ما 
نقدروش نذكروها( البريطانية، حيث مرت هاد املرحلة، والحمد هلل 
بالدنا، في ظروف جيدة مكنتنا من إبراز صورة املغرب كبالد منفتح 
ومضياف، وقد تم التطرق لهذا املوضوع في أول لقاء جمعني باملهنيين، 
اللي  اتفقنا على العمل جميعا ملعالجة هذا األمر، وأهم �سيء  حيث 
اتفقنا عليه خالل هاد االجتماع، هو االستفادة مما وقع واستخالص 
إفالس  تداعيات  تدارك  قصد  السياح  من  أكبر  عدد  لجلب  العبر، 

الشركة البريطانية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلبكولي:

كنشكروك السيدة الوزيرة على جوابكم، األكيد على أن التجربة 
ديالكم ناجحة في القطاع الخاص، غادي يكون عندو واحد األثر على 
القطاع السياحي، أما بخصوص إفالس هاد الشركة، فأكيد أن أثرها على 
السياحة في العالم، وليس على بالدنا فقط، فلذلك يجب أن تشتغلوا 
على املقاربة االستباقية لتحسين منتوجنا الوطني وترويجه وفق مقاربة 
جديدة، ألن هذا اإلفالس أثر بشكل كبير على السياحة الوطنية، خاصة 
أصحاب الفنادق الذين تكبدوا خسائر كبيرة، لذلك فمن الواجب اليوم 
مواكبة هؤالء املنعشين ومصاحبتهم ودعمهم واالشتغال على موضوع 

التأمينات، لكي تضمن لهم جزء من الحقوق املهدورة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال تعقيب، تفضلي السيد الوزيرة.
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بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

غير باش نوضح شنو وقع فهاد األزمة ديال إفالس هاد الشركة، وقت 
األزمة كانو متواجدين تقريبا 2 آالف ديال السواح األجانب، معظمهم 
بريطانيين، تمكنو كلهم باش يرجعو لبالدهم في ظروف جيدة، فيما 
نساعدوهم  كنحاولوا  فاحنا  واملهنيين،  الوزارة  بين  املساعدة  يخص 
باش يستافدو من وسائل التأمينات املتواجدة حاليا، كما ذكرت سابقا 

في الجواب، أهم حاجة هي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للسؤال  نمر  إذن  الوقت.  انتهى  لألسف  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
األخير في القطاع، وهو سؤال عن مدى مساهمة قطاع السياحة في 
خلق مناصب الشغل، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيإيمانيبنيلا عة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيدة الوزيرة، التشغيل هي النقطة السوداء الوحيدة في العمل 
ديال هاد الحكومة ديالكم، اللي ما تمكناتش من أنها توفي بالوعود اللي 
عطات ألكثر من 2 داملليون ديال الشباب العاطلين، 470 ألف منصب 
شغل مباشر، وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة في أفق 2020، فقط 

في قطاع السياحة، فينكم من هاد األرقام السيدة الوزيرة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة تفضلوا.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

السيدة النائبة املحترمة، تعتبر السياحة كما ذكرتها رافعة للتنمية 
باستقطاب أزيد من 12.3 مليون سائح سنة 2018 ومساهمتها ب73.1 
قطاع  ويشغل  السنة،  نفس  الصعبة خالل  العملة  من  درهم  مليار 
السياحة حاليا ما يناهز 550 ألف شخص بصفة مباشرة، وعدد أكبر 
بطبيعة الحال بصفة غير مباشرة. فمنذ انطالق استراتيجية 20-20 
تخرج حوالي 120 ألف شاب وشابة من مراكز التكوين املنهي التابعة 
ملختلف الفاعلين في التكوين أي السياحة مكتب التكوين املنهي وإنعاش 
الشغل وكذا القطاع الخاص فتمكنوا من ولوج سوق الشغل واالندماج 
املنهي بنسبة مرضية، حيث أبانت الدراسات أن نسبة إدماج الخريجين 
تفوق %77.3 خالل 9 أشهر األولى بعد التخرج، وللرفع من التشغيل 
في هذا القطاع، سنركز عملنا على تحسين وتطوير التكوين ومالءمته 
مع متطلبات وحاجيات سوق الشغل، وكذا تسهيل الولوج إلى التمويل 

خاصة الشركات جد الصغرى.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيدة النائبة 
املحترمة، تفضلوا.

بلنائبةيبلس دةيإيمانيبنيلا عة:

شكرا السيدة الوزيرة، في الحقيقة ما�سي غير أنتما اللي فشلتوا أنكم 
تحققوا جميع الوعود اللي عطيتوا لهاد الشباب املغاربة في التشغيل، 
ألن هاد األمر مع األسف سائر على جميع القطاعات الحكومية، والدليل 
على هذا هو النسبة ديال البطالة اللي ترتفع، هذا واضح أيضا مللي 
تنشوفوا مشروع قانون املالية الحالي للي ما تيوضعش القطاع ديال 
السياحة كقطاع إستراتيجي في األولويات ديالو، املشكل الحقيقي فهاد 
القطاع تيكمن في أنه كاين غياب تام ديال الدعم، تكلمو بعض النواب 
على أنه كاين صفر دعم للمقاولة الصغيرة واملتوسطة في ميادين كثيرة في 
السياحة الجبلية، في السياحة القروية في السياحة اإليكولوجية، فين 
هو الدعم ديال الوزارة ديالكم لهاد الشباب اللي باغين يديروا املقاوالت 
ديالهم واللي هي تتنتج حقيقة الشغل والوظيفة فهاد البالد، فين هو 
بهاد  ويدفعو  ويساعدو  يجيوا  باغين  للي  للمستثمرين  ديالكم  الدعم 
القطاع، املشكلة الثانية تكلمتي على التكوين املنهي هو أنه ما تنواكبوش 

le marché du travail ألنه تندفعوا ناس لي هما..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب 
يبدو،  ال  املوضوع؟  في  أخرى  إضافية  تعقيبات  املوضوع؟  في  إضافي 
إذن كنشكروا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتها في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع املوالي اللي هو قطاع العدل، عدد األسئلة4، طبعا 
نرحب بالسيد الوزير ونمر للسؤال األول، هو سؤال عن وضعية املحاكم 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب محترم.

بلنائبيبلس ديكريميشا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن وضعية بنايات املحاكم باململكة؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير، تفضلوا.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

شكربيبلس ديبلرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال، تعلمون 
السيد النائب املحترم أن وزارة العدل في عملها ملزمة بتنفيذ توصيات 



عدد.97–15.ربيع األول.1441  )12.نونبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6255  

املتعلقة  التوصيات  العدالة، وبصفة خاصة  ميثاق إصالح منظومة 
التوصية  وخاصة  املتقاضين،  في خدمة  وفعالة  قريبة  عدالة  بتوفير 
موضوعية  معايير  على  وإرسائها  القضائية  الخريطة  بعقلنة  املتعلقة 
تراعي اإلعتبارات الجغرافية والديموغرافية، وفهاد اإلطار كاين هناك 
مرسوم جديد تبنى على دراسات اللي وضعت واحد العدد داملعايير اللي 
على األقل تدعو إلى إرساء محكمة استيناف واحدة على األقل في كل 
جهة من جهات اململكة، ومحكمة ابتدائية في كل عمالة من العماالت أو 
إقليم أقاليم، إذن انطالقا من هاد الدراسة املرسوم وضع واحد العدد، 
واحد الخريطة جديدة اللي كتراعي التقطيع داململكة واملالءمة واإليفاء 
بالحاجيات املتزايدة، وهناك العديد من املشاريع األخرى املبرمجة التي 

ستعرف انطالقتها في القريب العاجل، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب تفضلوا للتعقيب.

بلنائبيبلس ديكريميشا ي:

شكرا السيد الوزير، بالفعل كما اشرتو على أن الفعالية ديال الجهاز 
القضائي هو مرتبط بواحد املجموعة ديال، مرتبط بمجموعة ديال 
األمور اللي بمن بينها مدى توفره على البنية التحتية الضرورية، بطبيعة 
الحال، كما قلتو طبقا للمبادئ العامة إلصالح منظومة العدالة، اليوم 
يمكن لنا نقولو على أنها ،الحمد هلل، اململكة املغربية كتوفر على محاكم 
في املستوى مشرفة، بطبيعة الحال، من حيث البناء، من حيث الترميم، 
من حيث اإلصالح وحتى من حيث التجهيزات اللي كتوفر على تجهيزات، 
يعني، جد حديثة، لكن هذا ما كيمنعش السيد الوزير أننا كنالحظوا 
بعض األحيان وجود بعض املحاكم ال تواكب هذه التطورات، بحيث 
املحاكم  بعض  ديال  البنايات  مستوى  على  املسألة  هاد  كنالحظو 
االبتدائية ومراكز القا�سي املقيم، على سبيل املثال املحكمة االبتدائية 
ديال سوق األربعاء اللي تبدل فيها واحد املجهودات كبيرة من حيث 
اإلصالح، لكن كنعتقد بأن اليوم قد حان الوقت من أجل أو مسألة 
ديال بناية جديدة أصبحت كتفرض نفسها بقوة، أوال استجابة ملطالب 
املهنيين والسادة القضاة، وحتى استشرافا لآلفاق املستقبلية الواعدة 
ملدينة سوق األربعاء نظرا للمخططات االستراتيجية القادمة، نتمناو أن 

هاد املسألة تاخدوها بعين االعتبار، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى 
في املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيح اةيس ك حل:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، وزارتكم سبق وأن وعدت بإصالح وتوسعة بناية 

املتهالكة  يعني،  لحالتها،  نظرا  العيون،  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
الكافي ال للموظفين وال كذلك  العدد  والقديمة والتي ال تسع، يعني، 
البناية  بإصالح  الوزارة  ووعود  املتواصل  اإللحاح  رغم  للمرتفقين، 
وترميمها ورصد ميزانية لها كما قيل لنا ال زال هذا املرفق على حاله، ما 
الذي ستقومون به، السيد الوزير، في هذا األمر ألجل التسريع بإنجاز 

مشروع التوسعة وإصالح املحكمة؟ فقد آن األوان لذلك، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب إضافي آخر دائما في نفس 
املوضوع؟ السيد الوزير، تفضلوا.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

الوقت  يسمح  ال  املعطيات  من  بالعديد  هناك جدول  غير  شكرا 
بتقديمها، يعني، إحداث محكمة اإلستيناف جهة كلميم واد نون وهي 
محكمة االستيناف بكلميم وترقية مراكز القضاة املقيمين إلى محاكم 
ديال  كبير  العدد  واحد  تحويل  تم  إحداث،  تم  أنه  بحيث  ابتدائية، 
املراكز القضاة إلى محاكم ابتدائية، واآلن احنا مبرمجين واحد العدد 
ديال..، كاين األشغال تقريبا واحد النصف ديال املشاريع وصلت 43% 
من األشغال، وكاين عدد ديال املحاكم األخرى، واحنا دابا اآلن تجاوزنا 
املحترم،  النائب  السيد  املنشآت، بل كما تفضل  املنشآت وبناء هاد 
نحو التحويل الرقمي للتقا�سي وإدخال التجهيزات العصرية من أجل 

تحديث منظومة العدالة والتقا�سي، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن 
مآل قانون التنظيم القضائي بعد قرار املحكمة الدستورية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبلفاطمييلم د:

شكربيبلس ديبلرئيس،

عن مآل قانون التنظيم القضائي الذي قضت املحكمة الدستورية، 
بعدم مطابقة بعض من مواده للدستور منذ فبراير 2019 نسائلكم 

السيد الوزير؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا الوزير.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

شكربيبلس ديبلرئيس،

فعال  السؤال،  بهذا  تفضلكم  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
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مجلسكم املوقر في إطار القراءة الثانية صادق في 18 دجنبر على القانون 
على  املشروع  إحالة  ارتأت  والحكومة  القضائي،  بالتنظيم  املتعلق 
املحكمة الدستورية للتحقق من مدى مطابقته لألحكام الدستورية، 
وفعال صدر القرار ديال املحكمة الدستورية في 8 فبراير 2019 واللي 
هاد القرار ق�سى بعدم دستورية بعض املقتضيات خاصة فيما يتعلق 
العام لسلطة الوزير  الكاتب  بوحدة كتابة الضبط، وأيضا بخضوع 
املكلف بالعدل وأيضا كل ما يتعلق باملجالت اإلدارة القضائية ويمكن 
نقول ليك بأنه مباشرة من بعد التعديل الحكومي أحد امللفات األولى 
التي تم فتحها والشروع في مشاورات بشأنها و امللف املتعلق بالتنظيم 
القضائي في أفق مالءمة املقتضيات ديالو مع األحكام ديال املحكمة 

الدستورية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

بلنائبيبلس دينج بيبلبقالي:

بالحصيلة  نشيدو  باش  مناسبة  هادي  املحترم،  الوزير  السيد 
التشريعية الهامة اللي هي نتيجة ديال العمل املشترك بين الحكومة 
وبين هذه املؤسسة املحترمة على مختلف املستويات، ال يخفى عليكم 
السيد الوزير على أن هاد املشروع أتى بعدد من املستجدات الهامة 
والهامة جدا على مستوى التنظيم القضائي، ها الجمعية العمومية 
للمحاكم ها مؤسسة الكاتب العام، ال ضمانة في اتخاذ القرار والتواصل 
مع الرأي العام، ال التفتيش وغيره من املقتضيات، غير أنه القرار ديال 
املحكمة الدستورية كلف إشكالين أساسيين، اإلشكال األول املرتبط 
بتدعيم بسؤال جوهري حول كتابة الضبط وال سيما كتابة الضبط 
التي تشتغل بالنيابة العامة، اللي ق�سى قرار املحكمة الدستورية بأنه 
ال يمكن أن تكون إال تابعا املسؤولين القضائيين في هذا القطاع، كذلك 
سؤال التفتيش القضائي اللي قال التفتيش اإلداري واملالي اللي قال على 
أنه سيكون بمقت�سى نص تنظيمي والتفتيش القضائي الكلي، وبالتالي 
أيخلق واحد النوع من االرتباك هذي بالنسبة لنا فرصة، السيد الوزير 
باش ندعيو في فريق العدالة والتنمية بالنظر لهذه املقتضيات وهذه 
اإلشارات إلى اإلسراع بإحالة هذا املشروع على هذه املؤسسة املحترمة، 
وكذلك عدة قوانين ذات أهمية بالغة في إصالح منظومة العدالة على 
رأسها القانون املتعلق بالدفع بعدم الدستورية ديال القوانين، وكذلك 
اللي أكثر من هاد القانون قانون املسطرة الجنائية اللي مازال في األمانة 
العامة الحكومة منذ دجنبر 2017 وكذلك القوانين ديال املهن القضائية 

مشروع إصالح منظومة العدالة عرف تقدما.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير فيما تبقى من الوقت تفضل.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

القضائية  اإلدارة  أو  القضائي  التنظيم  املحترمة،  النائب  السيد 
بصفة عامة مسألة بالغة الحساسية وبالغة األهمية، وبالتالي فليس 
القانون  هناك ارتباك هناك قرار املحكمة الدستورية، وتعرفون أن 
التنظيمي بخصوص املجلس األعلى للسلطة القضائية نص على إحداث 
هيئة تنسيقية لم تباشر عملها لحد اآلن، وستجتمع في القريب العاجل 
وسيكون على جدول أعمالها هاد املوضوع ألنه يحتاج إلى تنسيق وإلى 
تعاون، ألن فصل السلط ال يعني الطالق ال يعني الفصيلة، الفصل يعني 
التكامل والتعاون في إطار املصلحة العامة وقريبا سنحيله على أنظار 
مجلسكم املوقر مشروع قانون التنظيم القضائي يراعي القرارات ديال 

املحكمة الدستورية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، إذن نمر إلى السؤال األخير في القطاع 
اإلدارة  ضد  الصادرة  القضائية  األحكام  بتنفيذ  متعلق  والسؤال 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم لكم الكلمة تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعاد5يبلب طال:

شكربيبلس ديبلرئيس،

تنفيذ  عن  ونسائلكم  املولوية،  الثقة  على  أهنئكم  الوزير  السيد 
األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

بلس ديبلرئيس،

نجاعة  لقياس  األساسية  املؤشرات  أحد  املحترم،  النائب  السيد 
وتنفيذ  القضائية،  األحكام  تنفيذ  هي  القضائية  املنظومة  وفعالية 
األحكام القضائية بكيفية ال تحتمل التماطل، والدستور كان حاسما 
النهائية  126 عندما نص على أن األحكام  في هذا الشأن في الفصل 
الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ولكن لكي يتحقق اإللزام ينبغي أن 
تنفذ األحكام، والجميع هنا يقصد كل األشخاص الذاتيين واملعنويين 
بما فيهم أشخاص القانون العام، عندي عدة مؤشرات هنا تفيد ال في 
املحاكم التجارية وال في املحاكم اإلدارية وال في املحاكم االبتدائية حتى 
ال نعتبر بأن األحكام ال تنفد، يعني فقط %72 من التنفيذ وحتى ملي 
في كل  املسجلة  تتابع مؤشرات  العدل  وزارة  كيكون هناك خصاص 
البشرية  املوارد  لتوفير  املتدخلين  كل  مع  وبالتنسيق  اململكة  محاكم 
الالزمة واحنا اآلن مقبلين على مباراة وطنية لولوج املهنة ديال املفوض 
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القضائي اللي هو أسا�سي في تنفيذ األحكام، كذلك عندنا مشاريع أخرى 
اللي كتعلق بتعديل قانون املسطرة املدنية الذي يمكن أن يساعد في 
تحديد كيفية تنفيذ األحكام، وذلك في إطار تطوير وتحديث منظومة 

العدالة، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

بلنائبيبلس ديعاد5يبلب طال:

بخصوص  كان  السؤال  من  ديالي  القصد  الوزير،  السيد  شكرا 
على  األحكام  تنفيذ  وليس  اإلدارة  ضد  الصادرة  القضائية  األحكام 
العموم، وال�سيء بال�سيء يذكر، كيف قلتو السيد الوزير ألنه الدستور 
أسس ملبدأ تنفيذ األحكام القضائية كمبدأ كركيزة أساسية لحقوق، 
القضاء  لسلطة  و  والقانون  الحق  لدولة  املواطنين وكدعامة  حقوق 
وهيبته وثقة الناس فيه، وكما أشرتم الفصل 126 أكد على إلزامية 
هاد األحكام للجميع، وأكد صاحب الجاللة في خطب متعددة نفس 
األمر إلى أن الحكومة، السيد الوزير، كان لها رأي مخالف في معالجة 
التشريعية،  املبادرات  من  مجموعة  خالل  من  أنه  بحيث  املوضوع 
يعني، من خالل مقتضيات مشاريع قوانين قانون املالية 2017 و19 
و20 تقدمت بمقترحات أقل ما يمكن أن تؤدي إليه هو احتقار األحكام 
القضائية وتقزيمها ، خاصة وأن الحكومة التزمت فيما سبق بتشكيل 
لجنة مركزية يعهد إليها بتتبع تنفيذ األحكام القضائية ضد أشخاص 
القانون العام، نحن في فريق األصالة واملعاصرة، السيد الوزير، ندعو 
الحكومة إلى سحب مقتضيات املادة 9 من مشروع قانون املالية لسنة 
2020، ألنه يعتبر في رأينا نكسة تشريعية وحقوقية ببالدنا ، ألن هذا 
بين  توازن  إحداث  تقت�سي  وناجعة،  شمولية  معالجة  يتطلب  األمر 
حقوق املواطنين وتسيير املرفق العام واستمراريته، وهذا يقت�سي وضع 
إطار تشريعي خاص بتنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة، وكذلك إبراز 
دور القضاء اإلداري في هذه املسألة، وكذلك اطالع الوكالة القضائية 

للملكة بأدوارها..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، عفوا، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبرزمييبإلدلي�سي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هو كيفما قال السيد النائب املحترم ال�سيء بال�سيء يذكر، صحيح 
أن هاد املادة 9 بالصيغة التي أتت بها ال يمكن أن تكون مقبولة، واحنا 
في إطار النقاش اللي كان على مستوى لجنة املالية، نقاش مسؤول، 
باعتبار أن الحكومة والبرملان مسؤوالن عن التوازن ديال املالية ديال 

الدولة، باعتبار أننا كلنا مسؤولون على التنفيذ واالحترام ديال األحكام 
القضائية، وباعتبار كذلك أننا كلنا مسؤولون على اإلستمرارية ديال 
املرفق العام، ألنه الرقم اللي اعطانا السيد وزير املالية تيخلع 10 داملليار 
ديال الدرهم لي تهزت من الحسابات ديال الدولة، وهذا يهدد حقيقة 
استمرارية ديال املرفق العام، لذلك فنحن مدعوون جميعا حكومة 
وبرملان، واحنا على مستوى ديال لجنة املالية ستكون لنا مبادرة تشريعية 
بالتوافق، وفي إطار النقاش اللي تيكون عندنا ملي تتكون املصلحة العليا 
ديال البالد تقت�سي ذلك، بما يضمن التنفيذ ديال األحكام القضائية، 
ولكن كذلك بما يضمن اإلستمرارية ديال املرفق العام، وتنعرفو بأنه 
 T.V.A الدولة التي كانت قادرة باش ترد 40 مليار ديال الدرهم ديال
للمقاوالت، كذلك ينبغي أن تكون قادرة باش تنفذ األحكام القضائية 
للمواطنين ونعالجو هاد املخلفات ديال املا�سي، وبالنسبة للمستقبل ما 
نبقاوش في حاجة نهائيا إلى الحجز على املمتلكات، هاذ املبدأ ديال عدم 
الحجز راه كاين في فرنسا، ولكن عالش ما تيذكروش عليه ألنه الدولة 
تنفذ، فاألساس هو أن ينفذ احكامنا وآنذاك بطبيعة الحال لن نحتاج 
متوازنة  بمبادرة  اإلتيان  على  نحرص جميعا  أن  فينبغي  الحجز،  إلى 
كذلك  ولكن  القضائية،  األحكام  تنفيذ  في  املواطنين  حقوق  تضمن 

تضمن استمرارية املرفق العام.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، إذن ما كنظنش أن هناك سؤال إضافي 
آخر في املوضوع، إذن نرجعو للسيد الوزير تفضلو.

بلس ديمحمديبنعبديبلقادلي زيريبلعد5:

شكرا السيد النائب املحترم، الدستور الذي نص في فصله 126 
النهائية الصادرة عن القضاء على الجميع، هو  على إلزامية األحكام 
نفسه الدستور الذي نص في الفصل 154، 156 على استمرارية املرفق 
ما�سي غير  راه  لفرنسا،  مثال  وأعطانا  تفضل  الرئيس  السيد  العام، 
فرنسا، ما كاينش حتى �سي دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكات 
الدولة، ألن فيها الرواتب وأجور داملوظفين، وفيها سيارة اإلسعاف وفيها 
املستشفيات، حيوية املرفق العام هي من صميم بنيان الدولة، إذن 
الحل هو نتوافقو وتركزو الجهود كلنا على تنفيذ األحكام، يعني ما معنى 
تنفيذ األحكام؟ هو تحميل املسؤولية لآلمرين بالصرف اللي كيمتنعو 
على تنفيذ األحكام، كاين موظف جماعة معينة تبت صرف في امليزانية 
اللي كتفوق اإلمكانيات املتاحة له، وتتنفذ األحكام على املوظفين واألجور 
ديالهم والرواتب واملرفق العام وليس هناك من يحاسب؟ هذا إشكات 
بأنه  الحجز  يتم  أن خاصو  النقاش  نحرفوش  ما  فيه،  ناشو  خاصنا 
خاص الحقوق ال، خاصنا نقلبو على التوازن والسيد رئيس الحكومة 
أنشأ لجنة واشتغلت، 27 اجتماع يترأسها السيد وزير الدولة املكلف 
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، وقدمت صياغ مهمة ساهمت 
فيها وزارة العدل وقريبا ستعرض على الحكومة، وستعرض عليكم في 
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إطار تعديل املسطرة املدنية واللي كتحدد ألول وكتمأل واحد الفراغ 
قانوني كيفية تنفيذ األحكام باآلجال وبالتجزيء وبتحميل املسؤوليات 

إلى غير ذلك، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
والبيئة نرحب  الطاقة واملعادن  املوالي هو قطاع  القطاع  إلى  وننتقل 
بالسيد الوزير بيننا ونمر مباشرة إلى السؤال األول وهو سؤال متعلق 
بتعميم التطهير السائل للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديأحمديشوكي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

النقص  لتدارك  الحكومة  خطة  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
الحاصل في البنيات التحتية املرتبطة بتعميم الربط بالتطهير السائل 

وخاصة في العالم القروي والجبلي؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، طبعا من كما في علمكم أنه كان برنامج 
ديال  ديال   96% و52%،  ل96%،  الحمد هلل  وصلنا  سابقا،  طموح 
الربط بالشبكة ديال تطهير السائل ثم %52 في معالجة املياه ديال..، 
معنى هذا واحد العمل جبار اللي كنحتاج لعشرات ديال املاليير ديال 
الدراهم، فعال اليوم كما جرت العادة فواحد العدد ديال التجهيزات 
سابقة مثل الطرق واإلنارة واملاء، اشتغلت الحكومة فعال على إيجاد 
واحد البرنامج مندمج سميناه برنامج تطهير السائل املندمج اللي فيه 
حتى العالم القروي، طبعا سنستمر العمل على مستوى املدن ولكن 
أيضا إدماج ما يقارب 1200 ديال املراكز بالعالم القروي، طبعا فيها 
القروي والجبلي، وتحدثت واحد تقريبا واحد امليزانية ديال 43 مليار 
ديال الدرهم، تقسمات على مراحل سيساهم فيها كل املتدخلين باش 

يمكن لينا إن شاء هللا نجزو هاد البرنامج .

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب تفضل تعقيب.

بلنائبيبلس ديأحمديشوكي:

شكرا السيد الوزير، يتضح من جوابكم أن هناك فوارق بين املغاربة 
فيما يتعلق بهذا املجال التطهير بالسائل. السيد الوزير املغاربة سواسية 
أمام القانون، سواسية في الواجبات وفي الحقوق، نتساءل ملاذا تؤخر 

القروية  باملجاالت  املتعلقة  املشاريع  املتعاقبة  املغربية  الحكومات 
والجبلية؟ السيد الوزير املغاربة سواسية وحينما ندعوهم إلى الواجب 
الوطني يهبون جميعا، فقد هبت القبائل من كل الجهات واألقاليم إلى 
في املسيرة الخضراء حين  واد املخازن فانتصر املغرب وتكرر املشهد 
هب جميع املغرب من كل األقاليم، وال يزال جنودنا أبناؤنا من الجبال 
السيد  الترابية،  وحدتنا  عن  دفاعا  حدودنا  على  يرابطون  والبوادي 
والجبلي  القروي  باملجال  املتعلقة  املشاريع  تتأخر  أن  نقبل  ال  الوزير 

ونرفض تماما هذا التأجيل وهذا التأخير، وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى 
في املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

على أية حال شكرا على التذكير أن املغاربة سواسية، ولكن راه 

كنتكلمو على املغرب الذي تعرفه الذي الحمد هلل، عشرات املاليير في 

الكهربة، عشرات املاليير في املاء، عشرات املاليير في الطرق، وبرنامج 

ضخم ديال الفوارق املجالية، برنامج ضخم في الفالحة فيما يتعلق 

مزيان  ولذلك  والتعليم،  الصحة  في  ضخم  برنامج  القروي،  بالعالم 

نطالبو بالتعجيل راه املغاربة الحمد هلل سواسية والدستور أكد على 

ذلك، والبرامج ديال الحكومة في هذا االتجاه، ويكفي أن أذكر أنه برنامج 

هذه السنة فقط 2019، مليار و200 مليون ديال تطهير السائل، تمت 

واحد البرمجة وبغينا فعال أننا نمشيو املراكز في العالم القروي. لذلك 

أطمئنك السيد أن الحكومة حريصة على العدالة املجالية، حريصة 

على هذه املساواة اللي تحدثو عليها، طبعا إذا كان خصاص في السابق 

أنتم تعلمون كاين تطور الحمد هلل اللي مع هاد التطور الحمد هلل كانت 

برامج اللي استجبات لو ونجح فيه البالد ديالنا ويضرب به املثال.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر مباشرة إلى السؤال املوالي وهو سؤال دائما 

طبعا في نفس القطاع املتعلق بالطاقة الشمسية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل 

السيد النائب لبسط السؤال.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبوزحاي:

بلس ديبلرئيس،

الكامنة وراء عدم إخراج  الوزير املحترم، ما هي األسباب  السيد 

املتخذة  التدابير  هي  وما  الوجود  حيز  إلى  طاطا  نور  الطاقي  املشروع 

لتحقيق ذلك؟ شكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

طبعا كما تعلمون السيد النائب املحترم أن الحمد هلل عندنا خريطة 
الريحية،  الخريطة  كاين  الوطني،  الصعيد  على  املتجددة  الطاقات 
الخريطة يعني الشمسية والخريطة املائية، استثمارات ضخمة سبقت 
إلى  تحتاج  يعني  مشاريع  هناك  طبعا  املجال،  فهاد  األرقام  واعطيت 
دراسات كثيرة، هاد املشروع بالضبط ديال طاطا تبين بأنه كاين إشكال 
ديال الفرشة املائية ألن أي مشروع ديال الطاقة الشمسية راه كيحتاج 
استعمال ديال املاء، ولذلك اآلن الدراسات الحمد هلل راها جارية، باش 
يمكن لنا ناخذو املاء من أقرب السدود بدل أن تستعمل الفرشة املائية 

وهو ضمن الخريطة ديال املشاريع ما بين 2020-2030 إن شاء هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبوزحاي:

اللي  الوحيدة  الحاجة  الجواب، ولكن  الوزير املحترم على  السيد 
املشروع  هاد  ديال  التأثير  وعرفتي  وزرتها  طاطا  كتعرف  انت  بغيت 
هذا اللي كانت كيحلم به باإلقليم من 2015، واحنا كنا كنتظرو هاد 
املشروع املهم، وكنا درنا مع التكوين املنهي كونا الشباب دابا 1500 واحد 
تقريبا اللي تكّون فهاد امليدان هذا، وكينتظروا فرص ديال الشغل، 
والتأثير ديال املشروع ديال هاد السيد الوزير راه مهم بزاف، التأثير 
اإلجتماعي عرفتي واش ما كاين ما يّدار في هاديك املناطق، ما كاين ال 
بنية تحتية ال والو، يعني، ايال جا هذا املشروع الكبير راه غادي يحيد 
هاد اإلقليم وديك البقعة ديال آقا ايغان من واحد العدد ديال املشاكل، 
والسيد الوزير املشروع ديال الطاقة الشمسية ديال فم لحصن، اللي 
هضرنا عليه أن وياك في اجتماع سابق دابا البقعة موجودة، الدراسات 
موجودين وكل �سي مقاد فيها وما زال ما كاين والو، ديال تاكموت السيد 
الوزير، ديال تاكموت يمتد اللي كترعى اللي غادية مع املكتب الوطني 
للكهرباء الدراسات مقادين كل �سي مزيان، كيقولوا بأن راه كاين حتى 
التمويل ديالها، واليوم السيد الوزير راه ما زال ما شفنا والو، إيال هاد 

ال�سي في علمكم، السيد الوزير، راه اإلقليم ديال طاطا..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب، تفضل.

بلنائبيبلس ديبوعب ديلب دة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

املغرب يشجع على إستعمال الطاقة الشمسية النظيفة، واملغرب 
من بين الدول ال 196 الذين وقعوا على اإلتفاق العالمي من أجل مناخ 
بباريس، لكن هناك السيد الوزير من يأبى إال أن يم�سي ضد التيار وضد 
سياسة الدولة، هناك شركة انتاج السكر بإقليم الفقيه بن صالح بأوالد 
عياد بصدد إنتاج أو تركيب محطة لتوليد الكهرباء تشتغل بالفحم 
الحجري، وتوجد هذه املحطة وسط املدينة وسط السكان، السكان 

يستغيثون بكم السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، السيد الوزير.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، نبغي نذكر وهذه الفرصة السيدات 
والسادة النواب املحترمين، املجال ديال الطاقة هو الذي نجح فيه فعال 
املغرب فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أغلب 
املشاريع منذ سنوات وفي املستقبل تنجز في إطار الشراكة، وسبق للبرملان 
املحترم أنه صادق على واحد القانون ديال الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص و هادي سياسة غادي نستمرو فيها باش يوقع التوازن 
بين التمويالت اللي كتقوم بها الدولة والتمويالت اللي يمكن يقوم بها 
القطاع الخاص، طبعا مشروع أو املشاريع اللي تحدثتوا عليها هي كاينة 
في الخريطة، طبعا نحن فتحنا املجال أمام اإلستثمارات كتجينا واحد 
العدد ديال االستثمارات في القطاع الخاص ننتظر توفر الشروط باش 
لإلخوان،  ونستجبو  إن شاء هللا،  لطاطا،  بالنسبة  االستثمارات  تجي 
ا جاتني الشكاية، لجنة 

ّ
فيما يتعلق باحترام البيئة أؤكد ما أشرتم إليه ملـــ

مشات باش تشوف مشروع تعلمون بأن اآلن فاتحين املجال لإلنتاج 
الذاتي ديال الكهربة لواحد العدد ديال املصانع، ولكن ال يمكن إال أن 
تكون باحترام البيئة واللجنة تشتغل على ذلك وسيفرض على املصنع 
املذكور احترام البيئة واملعايير البيئية فيما يتعلق بهاد املشروع اللي 

أشرتم إليه السيد النائب املحترم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر للسؤال املوالي، وهو سؤال عن 
التبعية الطاقية للسيدات والسادة النواب املحترمين دائما من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، لكم الكلمة 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديملوديمهرية:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير املحترم، تعتبر نسبة التبعية الطاقية جد مرتفعة إذ 
بلغت %93.3 سنة 2017. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 

التي ستقومون بها لتخفيض هذه النسبة؟ وشكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

الفاتورة  السؤال،  هاد  على  شكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التقديرات  حسب   2019 ستصل  تصل  ديالنا  البالد  ديال  الطاقية 
واللي غنقدموها، إن شاء هللا في اللجنة 82 مليار ديال الدرهم، 82 
مليار ديال الدرهم ، طبعا استطعنا الحمد هلل أننا نّزلو من %98 ديال 
التبعية ف2017 كنا كنتكلموا على 93.9 اليوم كنتكلموا على 91. بمعنى 
أنه غاديين، نظرا إلنتاج الطاقات املتجددة، ثم نظرا أيضا للنجاعة 
الطاقية، طبعا إذا قدر هللا حتى تكتشفو شوية نزيدو نكتشفو شوية 
ديال الغاز وشوية ديال البترول يمكن يساعد في ذلك، ولكن الطاقات 
املتجددة تساهم في تخفيض هذه التبعية الطاقية بل أكثر من ذلك 
التبعية الطاقية ما فيهاش فقط التزود بالبترول والغاز إلى غير ذلك، 
فيها أيضا كان التزود بالكهرباء، اليوم ولى عندنا فائض ديال الكهربة 
اللي يمكن لنا نصدروه، ثالثا عندنا أيضا استيراد املعدات ديال اللي 
كنحتاجوها في الطاقة، اليوم عندنا 4 املصانع كيصنعو املعدات ديال 
الطاقات املتجددة، بمعنى كاين برنامج مندمج باش يمكن لنا، إن شاء 
للطاقة  الذاتي  اإلنتاج  يعني،  ديال،  الشوية  واحد  يكون عندنا  هللا، 

ديالنا واملكونات ديالها.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديمرز ق:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير املحترم، في البداية البد من التنويه باملجهودات التي 
بذلتها الدولة في مجال الطاقة والطاقات املتجددة خصوصا، حقيقة أن 
مؤشر التبعية الطاقية تحسن من %98 إلى %93.9 سنة 2017 وحاليا 
نسمع منكم واحد %90، إال أنه مازال يشكل عبئا ثقيال على ميزانية 
اتخاذ  بالوزارة  نهيب  ولذا  سنويا،  سنتيم  مليار   80 من  أزيد  الدولة 
جميع التدابير للتخفيف من هذه الفاتورة الطاقية الباهظة. وفي هذا 
الصدد نقترح عليكم االستمرار في ورش النجاعة الطاقية والذي يشكل 
الركيزة في النموذج التنموي املغربي وهو سبيل كذلك للحد من االرتهان 
الطاقي بالخارج، ثانيا التنويع من مصادر الطاقة بما فيها تثمين النفايات 
املنزلية، التكثيف من التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وهناك تأتي 
الطاقات  لقانون  األخير  التعديل  مقتضيات  بتفعيل  التشريع  راهنية 
املواطنين  مما سيمكن  للمواطنين،  بالنسبة  حلمان  وهادو  املتجددة 
والخواص من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة الستعمال الذاتي وبيع 

الفائض عبر دخل في الشبكة الوطنية، وهذا الخيار سيكون له ال محالة 
آثار اجتماعية واقتصادية كتحسين الدخل وإحداث فرص الشغل، 
وسيساعد كذلك على مواصلة إصالح صندوق املقاصة، وأخيرا نطالب 
السيد الوزير بإقرار دعم الفالحين باستعمال الطاقة الشمسية والغاز 

في ضخ مياه السقي دون إغفال البحث العلمي، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديعزيزيلااح،ي زيريبلطاقةي بملعادني بلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، يمكن أن أقول بأنكم لخصتم السياسة 
العامة البالد ديالنا في املجال ديال الطاقة، هادي مناسبة نخبركم تم 
التوقيع بين املكتب الوطني للكهرباء واملاء مع الشركة ساوند لالستغالل 
يعني في شراء الغاز اللي غادي يكون من تندرارة واللي غادي يعطينا واحد 

%30 من الحاجيات ديال املحطتين اللي كيستعملو الغاز، نتمناو إن شاء 

هللا كاين شوية ديال الغاز في الغرب كيستعملوه وكاين آفاق مستقبلية، 

كاين الغاز في الصويرة اللي كيستغلو يعني املكتب الوطني، اآلن كنشجعو 

البحوث باش يمكنا إن شاء هللا كلما اكتشفنا غنحاولو نعطيو األولوية 

لالستغالل، بالنسبة للنجاعة الطاقية أكيد أنكم صادقتم على أننا اآلن 

غنقصو من.. غنحيدو حتى الضريبة على االستهالك اللي يتعلق باأللواح 

الشمسية بالنسبة الفالحة، تم االتفاق مع وزارة املالية ووزارة الفالحة 

باش نعطيو دعم الفالحة، باش نجحو في النجاعة الطاقية بالنسبة في 

مجال الفالحة ونقلصو من استعمال..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 

نرحب  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  القطاع  هو  املوالي  القطاع  إلى 

بالسيد الوزير، هناك سؤال واحد سنمر إليه مباشرة وهو عن وضع 

املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعاقدي  للتطوع  قانوني  إطار 

من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة تفضلي لطرح 

السؤال.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبهليتكر ل:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، ال يخفى عليكم الدور الكبير الذي يلعبه التطوع 

التعاقدي في تعبئة الشباب وتنمية قدراتهم باإلضافة إلى كونه آليات 

للتربية على املواطنة، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي 

ستتخذونها لوضع قانون مؤطر للتطوع التعاقدي؟ وشكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 2ملان:

بلس ديبلرئيس،

السيدة النائبة، شكرا لكم على طرح هذا السؤال الوجيه واملتعلق 
بوضع إطار قانوني منظم للعمل التطوعي على اعتبار أن التطوع يمثل 

قيمة إنسانية نبيلة لها حضور أصيلة في املجتمع املغربي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

عفوا السيد الوزير، إيال كان ممكن تبدل داك مكبر الصوت، تحول 
الخور هللا يخليك.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 2ملان:

إذن قلت بأن التطوع قيمة إنسانية نبيلة لها جدورها األصيلة في 
املجتمع املغربي، كما أن التطوع يمثل قاعدة جوهرية ومحركا أساسيا 
للسيدات  أؤكد  عليه  بناءا  التطوعية،  والحركة  الجمعوي  للعمل 
النائبات والسادة النواب أن إعداد إطار قانوني للعمل التطوعي هو 
التشريعية  األولويات  نفسها ضمن  التي تفرض  املهمة  األوراش  أحد 
للحكومة وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة في تصريحه أمام 
بتنظيم  املجلس املوقر، هكذا فقد تم إعداد مشروع قانون خاص 
املوجود  النقص  18-06 لسد  التعاقدي تحت عدد  التطوعي  العمل 
في هذا املجال من خالل توفير إطار القانون املنظم للعمل التطوعي 
املتعاقد بشأنه مع الهيئات املعنية بتنظيمه، وبالطبع فإن هذا املشروع 

تم احترام فيه املرجعيات التي من الضروري احترامها.

في هذا الصدد أيضا، أحيطكم علما أن مشروع هذا القانون يوجد 
في مراحله األخيرة إذ تمت إحالته على األمانة العامة للحكومة في عهد 
زميلي األستاذ مصطفى الخلفي الذي باملناسبة أشيد باملجهودات التي 
بذلها من أجل الرفع بمستوى عمل املجتمع املدني وإن شاء هللا سوف 

نحيله على الحكومة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تفضلوا السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

بلنائبيبلس ديجوبديعربقي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد وزير الدولة املحترم، أكيد أن املغرب أصبح يتوفر على سياسة 
متقدمة بالنسبة للمجتمع املدني وأن الفضل بعد هللا تعالى يعود في 

إلى الحكومات املتعاقبة، وخصوصا حكومة األستاذ عبد اإلله  ذلك 
بنكيران والحكومة الحالية، في نفس الوقت ومن باب أن ليس للكمال 
نهاية يعني هاد التوصيات املتعلقة بالتطوع التعاقدي جاءت على هامش 
الحوار الوطني املتعلق باملجتمع املدني، وقد مرت خمس سنوات ونصف 
على ذلك، وإلى اآلن ال زلنا ننتظر هاد املشروع الذي أشرتم إليه والذي 
يوجد فعال لدى األمانة العامة للحكومة، نطلب منكم السيد الوزير بأن 
تفعلوا كل وسائل التنسيق الحكومي لكي يعرض على البرملان في أقرب 
وقت ملا للتطوع من فوائد كإطار لتعزيز الثقة واإلرادة الحرة واملشاركة 

والتضامن والتعامل بالقيم واملثل بين املواطنين، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  أخرى  إضافية  تعقيبات  هناك  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو إذن نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته في هذه 
الجلسة، ونمر اآلن لتناول الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر بعد أن استوفينا طرح جميع األسئلة املبرمجة بجدول 
أعمالنا، إذن الكلمة للمتحدث األول عن الفريق الحركي، فليتفضل 

السيد النائب مشكورا.

بلنائبيبلس ديكما5يلعفو:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزير،

بلسادةي بلس دبتيبلنائباتي بلنوببيبملحت2مين،

السيدات  إحدى  إقدام  اإلعالمية  واملنابر  املواقع  بعض  تداولت 
الناكرات على حرق العالم الوطني خالل ما سمي بتظاهرة بباريس، هذا 
التصرف الالمسؤول واملعزول واألرعن لقي شجبا وتنديدا من قبل كافة 
املغاربة، ألنه مس رمزا من رموز وطننا العزيز، شكل على الدوام مصدر 
اعتزازهم وفخرهم ووحدتهم وتضامنهم ومقاومتهم ضد املستعمر، هذا 
الرمز الذي سالت في سبيله دماء الشهداء املغاربة وهو ما يرمز إليه لونه 
األحمر القاني، فالعلم الوطني وكل الرموز الوطنية ال تحتاج ملزايدات 
ومساومات رخيصة مردودة على أصحابها، فلم يسبق أن شكلت املطالب 
أو املشاكل أو غيرها ذريعة أو مبررة إلحراق علمنا الوطني، لذلك فإننا في 
الحركة الشعبية وكل املغاربة نرفض كل ما من شأنه أن يمس بالرموز 
املقدسة وبالثوابت الوطنية أو ي�سيء لوحدة األمة وتماسكها عبر محاولة 
الركوب على نعرات قبلية ولغوية في مغرب من واحد وموحد، في هذا 
اإلطار ندعو الحكومة والسلطات املعنية التخاذ كل اإلجراءات القانونية 
الالزمة والصارمة ضد هذا العمل الشنيع وكل التدابير الكفيلة بحماية 
هذا الرمز الوطني والحفاظ عليه حتى يكون في حلة تليق بأهميته كرمز 
مقدس بالنسبة للمغاربة جميعا، ويبقى شعارنا الخالد، هللا، الوطن، 

امللك، والسالم عليكم ورحمة هللا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة آ عفوا السيد الوزير 
تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيكسكوسي)نقطةينظام(:

غير وقع واحد الخطأ la régie بالنسبة السم املتدخل اللي هو كمال 
العفو وليس اإلسم اللي ورد في الشاشة، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 2ملان:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دبتيبلنائبات،يبلسادةيبلنوبب،

إن كل أمة من أمم العالم إال ولها مقدسات جامعة، ومسلمات 
مؤلفة، ورموز موحدة، وإن املغاربة على إختالف عناصرهم ولغاتهم 
وتعدد انتماءاتهم، يوحدهم العلم ويؤلف بينهم الوطن، ولذلك فإنهم 
الشهداء  أجله ضحى  من  غاليا،  أجله  من  ويضحون  عاليا  يرفعونه 
بذمائهم، واسترخصوا في سبيلها أرواحهم، ألنهم لم يروه مجرد قماش، 
بل رمزا ألمة مجيدة شامخة، وسيظل املغاربة أوفياء لكل ما يرمز إليه 
علمهم، موحدين وراء ملكهم، مدافعين عن حياد بالدهم، وسيظل 
هذا الوطن بإذن هللا على الدوام منبتا لألحرار ومشرقا لألنوار، وسيظل 
املغاربة يرددون بلسان واحد بالدي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها 
قلبي، ويدعو لها فمي، أما إهانة العلم الوطني باإلحراق أو غيره فهو 
جريمة منكرة شنعاء، شنعاء ال يقدم عليها إال السفهاء، وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون، وكما قال الشاعر »وال خير في من ال يحب 
بالده، وال في حليف الحب إن لم يتيم، ومن تأوه دار فيجحظ فضلها 

يكن حيوانا فوقه كل أعجم«، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا للسيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاني عن الفريق االشتراكي، 
فليتفضل السيد الرئيس مشكورا.

بلنائبيبلس ديشقربنيأماميلئيسيبلفريقيبالشت2بكي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دينيبلوزيرين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت2مين،

احنا تقدمنا بهاذ املوضوع في إطار املادة 152 من بعد ما راجت 

بواحد الشكل كبير الظاهرة ديال التكفير، في بالدنا لألسف الشديد، 
بالدنا اللي كتعرف بطبيعة الحال تحوالت مهمة وهاد التحوالت البد 
ما يطبعها نقاش فكري ونقاش ثقافي، املفروض على أنه يكون جميع 
املواضيع اللي تكون موضوع اختالف وتكون موضوع نقاش هادئ ورزين 
نعيشها،  التي  القضايا  ملختلف  ممكنة  حلول  إلى  الوصول  أجل  من 
ولكن لألسف هاد ظاهرة تكفير تعود وبقوة وهؤالء املكفرون يستغلون 
روح الديمقراطية اللي كاينة في بالدنا واملناخ ديال الحريات من أجل 
هدم هذه الديمقراطية وهدم هذه الحريات والدولة يجب أن ال تقف 
املستوى  على  كيدار  اللي  املجهود  كنشوفوا  واحنا  املتفرج،  موقف 
ديال ضبط الخاليا اإلرهابية كاين عمل استباقي هام تقوم به األجهزة 
األمنية لكن هؤالء املكفرون هم الذين يهيؤون التربة الخصبة لعدد 
من الشباب لألسف الشديد الذين يجدون أنفسهم في براثن العمل 
املتطرف التحريض على الكراهية وعلى العنف من خالل التكفير هو 
الذي يسمح بتأسيس تلك الخاليا اإلرهابية، ألن األمر يتعلق بزرع البذرة 
ديال الكراهية وديال الحقد اتجاه اآلخر وكل ما نخالفه الرأي، أعتقد 
على أن الحكومة مطالبة مثل ما نحن مطالبون جميعا بطبيعة الحال 
بأن نؤسس لفضاء يسوده الحوار واالختالف، وليس هناك من يمتلك 
الحقيقة بطبيعة الحال والقضايا املختلف بشأنها الحوار وحده هو 
الذي يمكن أن يسمح بأن بالدنا تزيد للقدام أن مثل هذه املمارسات 
ديال التكفير فهي تعيق التحول ببالدنا وت�سيء إلى بالدنا وهي التي تدافع 
عن الحوار بين الحضارات والحوار بين األديان، نحن في مقدمة الدول 
العربية اإلسالمية الذي يدافعون عن هاد ال�سيء وبالتالي يجب أن ال 

نسمح بمثل هذه املظاهر ديال التكفير التي تظل وصمة عار في جبين..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة في شخص السيد 
الوزير تفضلوا.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 2ملان:

شكرا السيد النائب املحترم، الوقت ال يسمح للدخول في التفاصيل 
حسبي هنا أن أقدم لحضرتكم املبادئ األساسية والتصورات الضرورية 
في هذا املوضوع، أوال إن بالدنا تستند إلى مرجع الدستور الذي ينص على 
الثوابت الجامعة املتمثلة في الدين اإلسالمي السمح والوحدة الوطنية 
املتعددة الروافع وامللكية الدستورية واإلختيار الديمقراطي، ثانيا إن 
حرية التعبير مضمونة للجميع كما أن لكل إنسان حق اعتناق اآلراء 
دون مضايقة كما تنص على ذلك املادة 19 من العهد الدولي للحقوق 
املدنية والسياسية بحيث ينص على أنه ال يجوز إخضاع هاد الحرية إال 
للقيود املحددة بنص القانون والضرورية: أوال احترام الحق في الخارج، 
ثانيا لحماية األمن القومي أو النظام العام والصحة العامة واآلداب 
العامة، وكما هو مؤكد فإن الحكومة غير ملزمة إال بما هو منصوص 



عدد.97–15.ربيع األول.1441  )12.نونبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6261  

عليه في الدستور وكذا برنامجها الحكومي الذي يمثل القاسم املشترك 

بين مكوناتها، لذلك فإنها مستعدة للمحاسبة البرملانية كلما تعلق األمر 

بخلق حرية من الحريات سواء منها الجماعية أو الفردية أو بحق من 

الحقوق الثابتة، أما ما عدا ذلك فإنها ليست معنية بشكل مباشر بما 

يمكن أن يكون من نقاش بين مكونات املجتمع املختلفة املشارب وذوي 

القناعات واآلراء املتباينة، إال إذا كان هناك تمة إخالل صريح بالقانون 

أو اعتداء على حق من حقوق أي مواطن، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، شكرا للجميع، ولفعتيبلجلسة.
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