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 محضر الجلسة العشرين
 

أبريل  99) 9311مجادى األوىل  91 األربعاء  :  التاريخ
2192.) 

السيد عبد القادر تاتو النائب السادس لرئيس جملس  :  الرئاسة
 .النواب

مثان ساعات ومخسة وعشرين دقيقة، ابتداء من :  التوقيت
 .الساعة الثانية زواال والدقيقة األربعني

 :  جدول األعمال 
 .ستكمال مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املاليةا -

جواب احلكومة على تدخالت الفرق واجملموعات  -
 .النيابية يف مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية

 .التصويت على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية -

 .التصويت على املشروع برمته -

 .تفسري التصويت -

 

 : تاتو رئيس الجلسة  السيد عبد القادر
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 . أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 .افتتحت الجلسة

 السيد الوزير المحترم، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

نواصل استكمال مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون 
، مث سننتقل لالستماع 2192للسنة املالية  92.22املالية رقم 

جلواب احلكومة على تدخالت الفرق واجملموعات النيابية، إذن 
 الدور لفريق األصالة واملعاصرة، نقطة نظام السيدة النائبة؟  

 (: نقطة نظام)النائبة السيدة فتيحة العيادي 
 شكرا السيد الرئيس، 

ساعة للتدخالت ديال  23كنظن أنه استمعنا طوال  
نا مواظبني على احلضور،  فكنظن أنه نصفونا أنه الفرق وك

نستناو شوية على األقل ليكون النصاب يف القاعة وما غاديشاي 
العروض ديالنا أمام قاعة تقريبا ثلث أرباع دياهلا خاوية، 
واحلكومة فيها السيد وزير الصحة والسيد وزير امليزانية، ال ماشي 

وش  حىت الفلوس  امليزانية، شي شوية ديال الفلوس ما عند
 . كاملني، شكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة، هناك برنامج جيب أن حيرتم، 
ننتقل إىل املناقشة السيد النائب احملرتم يونس السكوري، تفضلوا 

 . السيد النائب

 : النائب السيد يونس السكوري عن فريق األصالة والمعاصرة
 شكرا السيد الرئيس، 

الرحمن الرحيم، وصلى اهلل وسلم على بسم اهلل 
 . أشرف المرسلين
 السيد الرئيس، 

 السيدان الوزيران، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يف احلقيقة احنا يف الفريق ديال األصالة واملعاصرة فكرنا 
شي شوية قبل ما نتناولوا الكلمة اليوم تكملة للكلمة اللي ألقى 
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فكرنا ألنه احلديث اللي مسعناه يف  هبا السيد رئيس الفريق،
مشروع قانون املالية كان حديثا أساسه تقين وبعضه سياسي، 
ولكن اللحظة اليت نعيشها اليوم هي بامتياز حلظة سياسية، 

هل سنعقب على تصرحيات احلكومة من باب فسألنا أنفسنا، 
أشهر تنخدموا وتنوجدوا  1أنه هاد الشي اللي عطا اهلل دوزنا 

امليزانية ودرنا شوية شي رشة هنا وشي رشة هنا، وحاولنا  يف هاد
نبيعوا للمغاربة واحد املشروع الذي واحلق يقال، متيوصلشاي 
لداك الطموحات اللي وضعوها املغاربة وهادوك اإلنتظارات اللي 
عند املغاربة من احلكومة دياهلم اجلديدة، أول حكومة بعد 

آمنناأن نعمل مبقولة سيدنا ولكننا . نوفمرب 22اإلنتخابات نتاع 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، لقد جاء يف األثر أنه ملا توىل 
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مقاليد أمور املؤمنني وكان 
آنذاك أمريا للمؤمنني، وىل عمر بن العاص على مصر، فقال له 

ن  واعلم يا عمر أن مراجعة اخلري خري من التمادي يف الباطل، إذ
كل ما سوف نقوله يف فريق األصالة واملعاصرة اليوم من باب أن 
نقول للحكومة أن مراجعة اخلري خري من التمادي يف الباطل يف 
جمموعة من األمور، وبالتايل ليست هناك حزازت شخصية، 
وليست هناك أفكار موجهة لألشخاص، بقدر ما أن ما نقوله 

 .اليوم هو موجه ملؤسسة تسمى احلكومة

بدءا باملناخ عام الذي رافق تشكيل هاته احلكومة، ف 
والتأخر امللحوظ، وأعيد القول الغري املربر للتأخر يف تقدمي 
مشروع املالية هذا، والذي له انعكاسات ال ختفى على أحد، 
فبيين وبينكم، امليزانية ديال اإلستثمار خمرجاتش، الناس اللي 

حنا دابا شفنا  غادي خترج يف هاد الصيف هذا، الشباب راه
أشنو واقع على برا؟ شفنا داك الدق اللي تيتعطا للعاطلني ولو  
كان هاد املوضوع ديال العاطلني خصو نقاش كبري، شفنا 
الطريقة الإلنسانية اليت يتم التعامل هبا مع العاطلني، ولكن على 
األقل مشروع احلكومة لو جاء يف وقته ألمكن أن الناس اللي 

الف اللي غادي خترج يف هاد السنة هادي، اآل 91غيتخرجوا، 
غادي يبداو من  les appelles d’offresإيال درنا 

اإلدارات ابتداء من سبتمرب، ألنه الدنيا كانت واقفة، احلكومة 
تبدال ت وخا يكونوا مديرين رؤساء أقسام وكذلك عندهم 

مكاينش  les appels d’offresأفكار ميمكنشاي يديروا 
، عاد تعينات احلكومة، وبالتايل الناس اللي كانوا الرؤساء دياهلم

غيخرجوا وعندهم أمل أهنم خيدموا رمبا يف شتنرب، رمبا يف نونرب، 
مشا ليهم العام حىت للربيع ديال السنة املقبلة، هاد الشي 

 .معروف وحنن نأسف له األسف الشديد

عودة إىل املناخ العام، الحظنا لألسف كمعارضة أن  
ا سياسيا غري مفهوم يف البالد، بل يف مجيع هنالك جتاذب

الصحف يف البالد، انتهى بتعيني وزيرين يف قطاع هو من 
القطاعات اإلسرتاتيجية للبالد، أنتم تعلمون أنه مكينشاي 
السفينة اللي كيقودوها جوج ديال الناس، وباألحرى منني تيكون 

 .هاد اجلوج ديال الناس من أحزاب خمتلفة

املنتدب والسيد وزير املالية كتعرفوا احملبة السيد الوزير  
والصداقة وليين حنا تنتكلموا بواحد الشكل معقول ميمكنشاي 
لواحد الوزارة اللي خصها تكون هي وزارة اإلصالح أن تقاضى 
برأسني، مث انفرضوا كاع كاين اتفاق يف األغلبية  ولو أن داك 

عقل الشي اللي كنشوفوه يف الصحف يوحي بالعكس، كيف ي
فقط قبل متوضعوا داك املشروع قانون املالية اللي  1أنه يومني أو 

فقط عاد صدر  1تعطلتوا فيه يف هاد الربملان احملرتم، يومني أو 
املرسوم الذي حيدد اإلختصاصات؟ فباهلل عليكم لنضع هاد 
القضية ديال اإلختصاصات وهاد التأخر امللحوظ وهاد اإلرتباك 

اللي هو ارتباك أشخاص، واتباك  احلكومي يف هاد الكفة،
التشغيل انتاع الشباب  ولنضع يف هاذ الكفةهيئات سياسية، 

اللي غادي يتستفد من هاذ طلبات العروض إيال مشات يف 
وقتها، ولنضع يف هاذ الكفة اإلصالحات الكبرية واجلوهرية اليت 
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هي مطلوبة ومنتظرة من طرف الشعب املغريب، كتعرفو هاذ 
تقال ضغية وهذا غيخفاف ضغية، وبالتايل حقيقة الكفة هذا غي

 .مسألة خميبة لآلمال

فاملالحظ أنه هنالك تغليب املصلحة السياسوية  
الضيقة على االنتظارات العاجلة واملعقولة للمواطنني، عدم 
انسجام األغلبية وارتباكها، وهو ما تبني خالل النقاش اللي كان 

ية تشريعية، أنه ملا يكون يف اللجان، أنا تفاجأت هاذي أول وال
نواب من حزب الوزير تيعيطو نصائح، وملا يكون نواب من غري 
حزب الوزير تيعيطوه نصائح هذا نواب األغلبية، مزيان هاذ 
الشي بالعكس مطلوب، ولكن الربنامج احلكومي ياهلل عندو 
شهرين اللي عندو شي نصائح يديرها يف الربنامج احلكومي،  

ن الربنامج احلكومي يف احلقيقة ماشي هو عالش احنا قلنا أ
برنامج باملفهوم املتعارف عليه دوليا، احنا شفنا هاذ الشي يف 
النقاش ديال اللجان، شحال من أمر ما كانش يف الربنامج 
احلكومي كيجيو اإلخوان د األغلبية مشكورين بعدد من 

 .االقرتاحات، هذا مشكل آخر على ارتباك األغلبية احلكومية

ن األمل أن يكون مشروع قانون املالية فرصة كا  
احلكومة لتدارك أخطائها وتقعيد سياستها والربهنة على مهنيتها، 
وعلى أداء متميز هو ضروري ومطلوب ملا تتسم به هذه السنة 
من صعوبات، حىت احلليف األول اللي صرح للحكومة أنه معها 

غرب، الكنفدرالية العامة ملقاوالت امل la CGEMاللي هي 
انتما تبعتوا التصرحيات اللي كانت يف اجلرائد، أن مشروع قانون 
املالية مل يأت ولو بإصالح واحد وليست املعارضة من يقول هذا 

 .الكالم

نتكلمو على اجملال األول اللي تتقولو يف احلكومة أنه  
جمالكم، اجملال االجتماعي، جيتونا بواحد الصندوق مسيتوه 

ماعي، هو صندوق ينضاف إىل صندوق التماسك االجت
الصناديق األخرى، ألنه أوال ما عندوش رؤية ما هو إال جتميع 

لواحد العدد د املبادرات انتاع احلكومات السابقة فيها ما هو 
مبادرات محيدة، ولكن فيها ما جيانب الصواب، واألدهى من 

 7مليار ديال الدرهم،  2ذلك هو صندوق ما عندوش ميزانية، 
ل الشانطيات يف الدار البيضاء كيتصاوبو هباذ امليزانية، ديا 8وال 

ميزانية ديال املدينة، ماشي ميزانية ديال التماسك االجتماعي، 
ديال املليون ديال املغاربة خصهم يستافدو من الرميد مثال،  8

أنتما تعرفو أنه ال يكفي أن تأيت احلكومة بصندوق وتقول راه 
 lesباش تتعامل هاذوك درت فيه الفلوس، واش الطريقة 
annexes administrative  فني كيمشيو املواطنني باش

يطلبو، باش ينزلوا واش هاذيك تبدالت ؟ واش هاذوك املوارد 
البشرية ديال القرب مع املواطنني واش تبدلوا ؟ واش احلالة ديال 
املستشفيات تنعرفو كاينة الرشوة يف البالد فهاذ املوضوع هذا، 

ة اللي جات تتدخل وولدات يف الباب ديال تنعرفو السيد
السبيطار، كنعرفو واحد العدد د املشاكل، احنا ما تنحملوش 
املسؤولية ألحد، حنن نريد القول أنه إيال كان هناك جمهود يف 
الفلوس يف امليزانية باش نصلحو هاذ األمور اللي كتجعل أن 

نه الربامج ديال الدولة ميكن هلا تنجح، ولكن ذلك غائب أل
ليست هنالك رؤية لإلصالح، ولسنا الوحيدين الذين يقولون 
هاذ الكالم، هل يعقل، دبا هاذي احلكامة، هل يعقل أن 
احلكومة تعلن على برنامج ديال التماسك االجتماعي، وتتجاهل 
بشكل غريب واحد الدراسة كبرية وخذات واحد الوقت كثري 

االقتصادي اللي قامت هبا مؤسسة دستورية مسيتها اجمللس 
واالجتماعي والبيئي، كتعرفوا أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي اللي فيه خرية اخلرباء ديال البالد، وتنصب هادي أكثر 
من سنة، اليوم ال احلكومة السابقة وال احلكومة احلالية ما 
وجهات لو ولو سؤال، ولو إحالة وتعطلتو تعطلتو فهاد مشروع 

لو الناس على األقل؟ وعملوا واحد اإلجراء  قانون املالية وسو 
يوم،  21كيقولك إىل كانت شي حاجة عاجلة وجابوكم يف 
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أشهر ديال  1يوم ما لقيتوهاش تدخلوها فهاد  21وزعما 
حنن نظن بكل صدق، أنكم ما قمتم باجملهود ديالكم  . التأخري

كما ينبغي بكل صدق ، حنا كنعطيوكم دليل واحد مورا اآلخر، 
 .فجوابكم إيال كان عندكم جواب خمتلف وقنعونا

هذه احلقائق جترنا إىل احلديث على جمال عزيز علينا  
وعزيز على اجلميع، واحد اجملال أصبح موضة اليوم، شعارات 
يهتف هبا كل من ال يدري من حيث يبدأ، إنه موضوع احلكامة، 
قيل للمغاربة أهنم سوف يتوفرون على وزارة للحكامة واملقاصة 

بة لدى السيد رئيس احلكومة، تضبط إيقاع احلكومة وتنظر منتد
إىل مواطن اخللل وتقوم االعوجاج يف اإلدارة، وتصلح صندوق 
املقاصة، وتدفع االقتصاد االجتماعي الذي ما أحوجنا إليه اليوم 

كم كانت مفاجأتنا يف اللجنة د املالية، . وقد تفاقمت األزمة
شفنا امليزانية نتاع هاد الوزارة واإلخوان واألخوات شاهدين ملا اكت

هادي واهلل مل نعد ندري، هل نصدق السيد رئيس احلكومة كما 
صدقه املغاربة ملا كان يقدم برناجمه االنتخايب بوعود عجزت أغىن 
وأعىت الدول يف العامل على حتقيقها؟ أم نقول هلا، السيد رئيس 

تنفيذها احلكومة مع احرتامنا الكامل، شتان بني الوعود وبني 
 .واحلقيقة املرة اليت تعيش فيها البالد

كنا نتوقع على األقل وقد تأخر مشروع قانون املالية أن 
يأتينا وزير احلكامة واملقاصة برؤية خيربنا فيها على األقل النية، 
على األقل أن احلكومة عازمة على اإلصالح وهذه هي بداية 

يف الصراعات أشهر اللي دوزنا ما تكونش دازت  1اإلصالح، 
السياساوية الضيقة، فهل سيبقى املغاربة على حاهلم؟ واش 
غتبقى امليزانية ديال بالدنا داميا فيها داك الثقب، السيما وأننا 

 :أمام أمرين أساسيني

كاين األزمة يف سوريا وغنتكلمو على هاد : أوهلما 
الشي ملي نتكلموا على اخلارجية، كاين أزمة فسوريا، وكنعرفو أن 

وريا مرتبطة بإيران، وكنعرفو أن هاد الشيك يضغط على الثمن س

د النفط، وهاد السنة هي سنة انتخابية بالنسبة للواليات املتحدة 
األمريكية والناس اللي كتفهم فهاد الشي ديال 

géopolitique   هادي األوىل،. كيعرفو شنو ميكن يوقع 

عدم انتظار اإلنتاج الفالحي الدويل وضعف : ثانيا
حملصول ديالنا هاد السنة كيجعل أنه بطبيعة احلال اجملهود اللي ا

غادي نديروا، اللي خصنا نديروا، خصو يكون واحد اجملهود  
كبري وكبري جدا، ولألمانة نقول للشعب املغريب من هذا املنرب  
كفريق ديال األصالة واملعاصرة، كان حريا هبذه احلكومة املوقرة 

داة تنصيبها، مث تنتقل بسرعة إىل أن تقدم مشروعها للمالية غ
مشاكل الشعب بشكل فعال وبدقة يف اإلجناز، وآنذاك نكون 
قد جنبنا البالد هاد االنتظارية اليت أصبحت ال تطاق، 

 .وغانعطيكم مثل ديال ضياع الوقت اللي دارتو احلكومة 

كاين واحد اللجنة مسيتها اللجنة الوطنية حلماية 
 امليزانية ديال السيد رئيس املعطيات الشخصية جاتنا يف

احلكومة، عالش تدارت هاد اللجنة هذه؟ دارت هاد اللجنة 
هذه ألن املغرب ككل الدول اللي كتحتارم راسها خاص تكون 
فيها واحد اللجنة وفيها خرباء وفيها موارد بشرية وفيها واحد 
العدد ديال املعدات اإللكرتونية باش متشي تراقب املقاوالت 

هاد املقاوالت كتحتارم املعطيات الشخصية، آشنو وتأكد أن 
هي العالقة ديال هاد الشي مع التشغيل ومع االقتصاد؟ الدول 
األوربية وال سيما األبناك األوربية ويف عز أزمتها كتدير الصفقات 

 la saisie وطلبات عروض ديال هادوك الناس اللي كيديروا  
des chèquesالشي  وعدد من األمور األخرى، وهاد

املغاربة احنا فيه جمهدين ألنه عندنا التنافسية ديال الناس ديالنا 
اللي يكيخدموا يف هاد الشي، وعندنا  نتاع املواصالت السلكية 

اللي بواحد الثمن مقبول،  Les telecomsوالالسلكية 
وشوف دابا ملي تعطالت هاد امليزانية هذه، هديك اللجنة ما 

مة اللي فاتت ما عطاهتا والو، تعطاها فلوس يف ظالل احلكو 
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أشهر أخرى حبال  3وبالتايل أنه املقاوالت دياولنا زادوا واحد 
اللي زعما العامل كيتسننا احنا اللي كيخسروا فيها الصفقات اللي 
كتعطيها الدول األوربية ونعطيكم غري الرقم، كاين صفقات اللي 

ن ألف شيك يف النهار اللي من وراها كاي 211و 311فيها 
واحد ماشي الناس اللي عندهم شي خربة   3111و 1111

وما يسري على هاته اللجنة يسري على  كبرية يف العمل، 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي ياك بغينا تكون شوية ديال 
احلياد وكاين شي واحد جيي يقول للحكومة أودي راه هاد الشي 

نا اجلهوية ماشي هو هداك، إيوا نعطيوه اإلمكانيات حنا غري بغي
هذه هي . بغينا كذا، الناس ما عندهم حىت فني جيلسوا، املقر

األمور اليت يندى هلا اجلبني، ولكن لألسف ال هيكلة احلكومة 
وال تركيبة األغلبية اليت تبكي لألسف من الصراعات السياسوية 
اليت مل تعد خافية على أحد، وال األداء إىل حدود اليوم ميكن 

ا بغينا نعملوا باحلديث ديال النيب صلى اهلل من التفاؤل، واحن
واهلل إننا ( تفاءلوا للخري جتدوه)عليه وسلم الذي قال فيه 

 . مرابطون على هذا التفاؤل  ولو أننا مل نر اخلري بعد

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 
أعرج اآلن على موضوع من املفروض أن يكون حمل 

عتزاز لكل مغريب ومغربية أمكنه اهلل من السفر إىل بلد فخر وا
من البلدان ليطلع على صورة بلده ومكانتها بني األمم، إهنا 
سياستنا اخلارجية وما أدراك ما سياستنا اخلارجية، هذه السياسة 
اليت حباها اهلل منذ املسرية اخلضراء ما عمر ما كانت عندنا شي 

حبا اهلل هذه  9172ضراء سنة فرصة تارخيية منذ املسرية اخل
السياسة مبقومات للنجاح، ليست يف ملكية عدد من األمم على 
غناها وتقدمها، سياسة أمكنها اهلل من منوذج احلكم يف املغرب 
القائم على التشاور اهلادئ والبناء مع كل مقومات األمة، توج 

بإصالح دستوري أسس ملرحلة جديدة، ال سيما بعد 
شريعية األخرية، االنتخابات أشرفت عليها االنتخابات الت

احلكومة السابقة وهذه من النقاط املهمة ديال احلكومة السابقة، 
واليت اعتربت عموما انتخابات نزيهة وأفرزت هاد النخبة احملرتمة 
اليوم يف هاد الربملان، انتخابات أسست ملبدأ أساسي يف كل 

سلطة، انتخابات الدميقراطيات، أال وهو مبدأ التداول على ال
اعطات هاد النموذج املغريب املسنود بنظام لتدبري الدولة يتطلع 
إىل املعاصرة بقدر ما يعود إىل أصالته، هاد النموذج املغريب الذي 
أمكن من إجياد دميقراطية حملية وإن كان علينا تطويرها، فإهنا 
تبقى حقيقة واضحة للعيان، هذا النموذج املغريب الذي أنتج 

ا خاصا ما عندش األشقاء ديالنا يف اجلزائر مثال، وإن كان قطاع
علينا تطوير هذا القطاع اخلاص وجتنيبه خملفات الريع 
االقتصادي، فهو يف جممله قطاع خالق وتواق إىل اإلبداع 
والتنافسية، هذا النموذج أيتها السيدات أيها السادة اللي  

ملال هو كيعطينا يف احلقيقة واحد راس املال، هاد راس ا
الدميقراطية املغربية هذا هو اجلديد بعد احلراك العام بشكل واضح 

 .بالنسبة للمنطقة وباعرتاف اجلميع

لقد كان بوسعنا أيتها السيدات أيها السادة بعد هذا  
الربيع العريب وقد تغريت اخلريطة من حولنا، وأصبح املثل يضرب 

سن لنجاح بنا، كان بإمكان خارجيتنا أن توظف التوظيف احل
املغرب من الناحية الدميقراطية، وأال تسارع من إىل التقرب من 

كنتكلم -جريان مل يردوا علينا هذا إال بنقيضه، سواء ملا زارها 
السيد وزير اخلارجية أو ملا مشى السيد الوزير  -على اجلزائر

املكلف باإلعالم، ألننا حنتاج إىل نوع من احلكمة يف سياستنا 
التسرع، راه ساهلة نسافروا، خصنا جنيبوا النتائج  اخلارجية وعدم

يف منهاست، حنن األقوى مبؤسساتنا، حنن األقوى بدميقراطيتنا، 
حنن األقوى بنموذجنا، ليس حنن من قمع االحتجاجات يف 
بلده، ليس حنن من ترك الشعب يعيش يف ظروف قاهرة من 
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حنن من البطالة رغم الفاتورة ديال البرتول وديال الغاز، ليس 
دعم القتلة يف ليبيا واحتضن العائالت دياهلم، بل كنا سندا 
للشرفاء الذين يدافعون عن أعراضهم وحقهم يف احلرية 
والدميقراطية، وقد قمنا هباد العمل كبلد يف السر والعلن كما 

إذن، كفانا من اهلدايا اجملانية، كفانا . اعرتف به الليبيون أنفسهم
 .من اهلدايا اجملانية

أما يف ما خيص بعض القوى العظمى، وكنتكلم هنا  
على جملس األمن، فالنصيحة اليت نوجهها للحكومة هي حديث 

رحم اهلل عبدا )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي قال فيه 
إن العمل حمتشم بل يكاد يكون غائب يف (  عرف قدر نفسه

تبقى اجملال متاع اجلالية ديالنا، فمع اقرتاب موعد العبور 
املصاريف متاع التنقل مرتفعة يف هاد البلدان باملقارنة مع بلدان 
أخرى، مث إن القضية متاع القنصليات ديالنا راه خالقة مشكل، 
ألنه الناس املغاربة اللي كاينني يف دوك الدول راه عايشني يف 
دول أغلبها متقدمة، عندهم إدارة متطورة، إيوا تيقطع الشارع 

تيلقى راسو رجع للوراء، وهاد اللشي اللي وتيدخل للقنصلية 
بغينا نلقاوه، ياك قلتوا يف الربنامج احلكومي أن اجلالية من 
األولويات درتوا منها بند خاص، وفني هاد الشي؟ واألمثلة كثرية 
ومؤسفة يف عدد من اجملاالت، لدي نقطتني أساسيتني كيتعلقوا 

ن الدول، بالعمل ديال اخلارجية ديالنا، خصوصا مع عدد م
اجلارة ديال إسبانيا كتعرفوا التقصري الكبري اللي كان تارخيي ديال 

ديال الناس   1املغرب ملي كيجيو أعداء الوحدة الرتابية ب 
كينوضوا الفوضة، وحنا داك امليآت اآلالف ديال املغاربة مت 
مقدرنا نديروا والوا، هاد الشيء اللي بغينا نلقاو يف الربنامج ديال 

ارجية، والدول اإلسكندنافية غائبني فيها كل الغياب، وزارة اخل
ولو أن مقومات اليوم متاع الدميقراطية اللي جتعل أن النموذج 

 .املغريب يكون واحد النموذج مشرف كما ينبغي

هذه جمموعة من األمور اليت نأسف هلا وكم وددنا أن  
 تكون حاضرة يف السياسة اخلارجية نتاع املغرب، يبقى أن هناك

شتو األحداث األخرية اللي كاينة يف البالد ويف مشال البالد، 
ويعترب فريق األصالة واملعاصرة اليوم أن الوقت قد حان من أجل 
مصاحلة وطنية يف شقها الريفي، فنحن نريد ونطالب اليوم أن 
تعترب معركة أنوال تاريخ متاعها عيدا وطنيا لكل املغاربة ،كما 

جملاهد عبد الكرمي اخلطايب وما يف ذلك أننا نطالب بعودة رفات ا
 .إال خري للبالد، واعرتاف مبرحلة من مراحل التاريخ يف هذا البلد

فيما خيص القطاع نتاع الشؤون اإلسالمية وأختم، حنا   
كنشوفوا بعض املظاهر املؤسفة يف املقابر املغربية وإن كانت 
املقابر تسريها اجلماعات، كاين مت شي طقوس ال عالقة 
للمذهب املالكي هبا الذي حنن عليه قائمون، فنريد التدخل 
العاجل لوزارة الشؤون اإلسالمية بشراكة تشوف الشراكة اللي 
بغات راه كاين وزارة الداخلية من خالهلا اجلماعات إخل باش اهلل 
جيازيكم خبري هاد األمور هادي توقف ما دام  البلد موحد ومجيع 

ت كرمية هلل عز وجل نوجهها فئته موحدة، وخري اخلتم آيا
ألنفسنا كما  نوجهها للحكومة، وهو القائل بعد بسم اهلل 

وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون "الرمحن الرحيم 
 .صدق اهلل موالنا العظيم" أحسنه

فإن  استمع املرء إىل القول هو قمة الدميقراطية، هو 
نه ينأى بعصبيته قمة احلضارة اإلنسانية، هو قمة االحرتام، أل

سواء أكانت إثنية أو قبلية أو سياسية، ويتبع األحسن، كنظن 
أن هاد الشي يف مصلحة اجلميع، لقد مسعنا شيئا من هذا القبيل 
يف تصريح رئيس احلكومة يوم نصب هنا عندما قال أن ليس كل 
ما يأيت من املعارضة خطأ وليس كل ما يأيت من احلكومة 

لك يف التنزيل األول لعمل احلكومة أال صواب، ولكننا مل نرى ذ
وهو مشروع قانون املالية هذا، شكرا لكم والسالم عليكم ورمحة 

 .اهلل
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 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيدة النائبة 

 .احملرتمة ميلودة حازب

 :عن فريق األصالة والمعاصرة ميلودة حازبالنائبة السيدة 
 يس،السيد الرئ

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب البرلمانيون،

يل كامل الشرف أن أتدخل باسم فريق األصالة 
واملعاصرة يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية املرتبطة والتابعة 
للجنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة 

 . 2192سنة املالية والتعليم والثقافة والتواصل، وذلك برسم ال

 السيد الرئيس،
كان بودنا يف فريق األصالة واملعاصرة أن ننخرط يف 
مسلسل التفاؤل الذي اعتمدته احلكومة، لكن الواقع يفرض 
علينا انتهاج لغة احلقيقة حىت ال نساهم يف بيع األوهام 
للمواطنني، ألن التفاؤل املبين على توقعات بعيدة عن احلقيقة 

قد يتسبب يف انتكاسة حقيقية نتيجة املعطيات وفرضيات هشة 
الصادمة، فقد الحظنا وعلى مستوى كل امليزانيات الفرعية 
افتقارها إىل إجراءات تدبريية متكنها من التخفيف من تداعيات 
األزمة االقتصادية واملالية الدولية، وتأثرياهتا املتوقعة على االقتصاد 

ؤشرات اليت ال ميكن جتاوز الوطين، واليت تبدأ من تراجع كل امل
سلبياهتا فقط برفع شعار احلكامة دون ترمجته إىل قرارات تدبريية، 
مما جيعل ذلك الشعار يدخل يف إطار الشعبوية، وأبدأ بقطاع 
الداخلية الذي حيظى لدى فريق األصالة واملعاصرة باهتمام بالغ 

رتباطه وأعتقد أنه حيظى لدى اجلميع هبذا االهتمام البالغ، نظرا ال
مبناحي متعددة، جبوانب متعددة من مناحي احلياة العامة، فقطاع 

الداخلية له ارتباط باألمن العام، له ارتباط بسياسة القرب، له 
ارتباط بالتنمية احمللية واجلهوية والوطنية، له ارتباط كذلك أو 
انفتاح على اهلشاشة االجتماعية، بل تدخل ضمن صلب 

تداخل وتدخالت أفقية وعمودية مع  اختصاصاته، هو قطاع له
العديد من القطاعات، وبالنظر إىل أمهية هذا القطاع نتساءل 
هل الغالف املايل املرصد قادر على اإلجابة على كل األسئلة 
اآلنية واملستعجلة املرتبطة مبشاكل املواطنني ؟ إهنا يف نظرنا يف 

أصلية  فريق األصالة واملعاصرة ميزانية فرعية من ميزانيات 
كالسيكية عادية مبنية على توقعات وفرضيات أصبحت صعبة 
املنال يف ظل هذا الواقع املأزوم، وحنن نناقش امليزانية الفرعية 
لوزارة الداخلية ال بد أن نستحضر تنامي ظاهرة االنفالتات 
األمنية يف العديد من املدن املغربية، واليت كان مصدرها ومنطلقها 

لب اجتماعية، لكنها يف بعض األحيان وقفات احتجاجية مبطا
ويف بعض املدن حتولت إىل مظاهرات غري حضارية، فأنتم السيد 
الوزير مطالبون حبماية املواطنني يف أجسادهم وممتلكاهتم، حنن 
مع حرية التعبري ومع توسيع جماالهتا، حنن مع حرية الوقفات 

ؤطرة، السلمية املشروعة، حنن كذلك مع اإلضرابات املنظمة امل
لكن ال جيب استغالل فضاء احلريات من أجل اهلجوم على 
املواطنني والسطو على ممتلكاهتم والقيام بعمليات التخريب وهي 
كلها جرائم يعاقب عليها القانون، إن هذا الفراغ يف التأطري 
وضعف املراقبة قد أنبث بعض الظواهر من قبيل ما يعرف 

نفسها بفرض الوصاية باللجان الشعبية، اليت أصبحت تسمح ل
على نسائنا وشبابنا، وهي يف عمقها السياسي تسعى خللق 

 .البلبلة

وهبذه املناسبة السيد الوزير، أنتم مدعوون لتعزيز اإلدارة      
العامة لألمن الوطين مبوارد بشرية إضافية، واالهتمام بأوضاعهم 
 االجتماعية، إنصافا هلم ملا يقومون به من خدمات جليلة لصاحل

هذا الوطن، نفس العناية جيب أن تطال أفراد القوات املساعدة 
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ورجال املطافئ وأعوان السلطة، واإلسراع بإخراج النظام 
األساسي ملوظفي اجلماعات احمللية، إخراج هذا القانون طبعا 
ستأخذون فيه بعني االعتبار مطالبهم املتمثلة يف تقنني 

ماد الشفافية يف توزيع التعويضات وتأهيل املوارد البشرية واعت
 .مناصب املسؤولية بناء على االستحقاق والكفاءة

هذه اإلضرابات اليت أصبحت بنيوية لشغيلة اجلماعات      
احمللية هلا كلفة اقتصادية وكلفة اجتماعية، ستنضاف إليها كلفة 
تأخر املصادقة على مشروع القانون املايل، لتصبح الكلفة 

جناز االستثمارات احمللية املخصصة مكلفة، خاصة على مستوى إ
لفائدة اجلماعات الرتابية، وهي هزيلة يف حد ذاهتا، ويعين حىت 
املساطر هي مساطر معقدة من أجل تنفيذ هذه امليزانية اليت لن 

 .تصل هذه السنة على كل حال للجماعات الرتابية

اغ إننا السيد الوزير بإزاء حركة اقتصادية حملية مشلولة وفر         
قاتل على كافة املستويات، حىت املخططات التنموية اجلهوية اليت 
بذلت فيها أموال طائلة وبذلت فيها ساعات من العمل، مل 
تكلف احلكومة نفسها حىت بالقيام بتقييمها على األقل لنعرف 
مدى نسبة الشروع يف تنفيذ هذه املخططات، وهو ما نعتربه 

من الذي جيب احملافظة عليه هدرا للمال العام وهدرا لعامل الز 
وجيب توظيفه يف أحسن حال وأحسن توظيف اعتمادا أو 
انسجاما مع احلكامة اجليدة اجلاهزة على مستوى الشعارات 

 .والغائبة على مستوى القرارات التدبريية

أما فيما خيص البعد اجلهوي وهو حاضر غائب يف       
ئب على ميزانيتنا، حاضر على مستوى اخلطاب وبقوة، غا

املستوى اإلجرائي وبقوة، فقد كنا نتوقع الشروع يف التأسيس 
للجهوية املوسعة من خالل الرفع من نسبة الضرائب املوجهة 
للجهات؛ الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة املضافة 
املوجهة للجهات، يعين نرفع هذه النسبة من أجل حتقيق عدالة 

إىل إحداث حتفيزات على  وكذلك كنا نطمح. جبائية جمالية

مستوى خلق الثروة، لكن هذه اآلمال تبخرت وتأجلت إىل 
موعد الحق، كما تأجلت القوانني التنظيمية واملؤطرة واملنظمة 
هلا، وال يزال البحث جاريا عن احللول واملقاربات لتنظيم 
االنتخابات اجلماعية واجلهوية يف ظل حكومة كان أعضاؤها 

تلكون احللول لكل املشاكل وهلم القدرة على وهم يف املعارضة مي
 .حل مجيع العقد

أما خبصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحنن نعتربها      
مبادرة جد إجيابية، مبادرة مستلهمة من فكر عبقري لعاهل 
البالد، وحصيلتها إجيابية على مستوى حماربة اهلشاشة وحماربة 

زة، لكن طريقة تدبريها وطريقة الفقر واستهداف الطبقات املعو 
تنزيلها عرفت الكثري من االختالالت، فمن بني هذه 
االختالالت بروز عدم أو انعدام العدالة فيما بني األقاليم 
واجلهات، ألن عنصر التنسيق بني القطاعات احلكومية  غيب 

 . فيها، بل هناك من وظفها سياسيا

أن يكون  لذلك اقرتحنا مبوجب مشروع قانون املالية،
هناك دفرت حتمالت حتدد فيه الربامج املربجمة بالغالف املايل 
املرصود لكل منها وباإلقليم أو املنطقة أو اجلهة املستهدفة فيها، 
وهذا سيعطينا إطارا من الشفافية وسيساهم يف خلق عدالة جمالية 
اقتصادية واجتماعية، وهنا ال بد أن أشري إىل أن تنظيم 

يات ال يزال يفتقر إىل شروط الفعالية يف جمال العماالت والوال
ونأخذ على سبيل املثال ما يقع . اخلدمات اليت تقدم للمواطنني

، هناك اكتظاظ "RAMED"اآلن بالنسبة للمساعدة الطبية 
يف امللحقات التابعة لوزارتكم، وهذا ما يدعونا كذلك إلثارة 

عتقد أن مالحظة أخرى هلا عالقة بإصالح إدارة الداخلية، وأ
، وبالتايل 9117اجلذاذة التنظيمية لوزارة الداخلية ترجع إىل سنة 

ال بد من إعادة النظر فيها وجتميع املصاحل اليت تستهدف 
املواطن، واعتماد األنظمة املعلوماتية يف إطار التحديث والشفافية 

 .الذي ندعو له مجيعا ونسعى إىل حتقيقه مجيعا
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ناسبة دون أن أشري إىل موضوع وطبعا ال تفوتين هذه امل     
ونتأسف كذلك يف . التكوين، الربامج التكوينية لفائدة املنتخبني

فريق األصالة واملعاصرة أنه ال يوجد تقييم هلذه العملية، ال ندري 
مدى أمهية هذه الربامج التكوينية ومدى تأثريها على حتسني 
مستوى التدبري اجلماعي وعلى مستوى حتسني األوضاع 

جتماعية أو اجملتمعية، يعين هذا هو اهلدف من هذه اال
التداريب، فإذا مل نستطع تقييمها فلست أدري ملاذا سنستمر 
فيها؟ فال بد من بناء الربنامج اجلديد على أساس تقييم ملا قدم 

 .سابقا

 السيد الرئيس،
احلديث عن قطاع السكن، ووزير السكن غائب، يقتضي      

ملتعلقة مبشروع امليزانيات القطاعية، ولعل إثارة بعض املالحظات ا
أمهها استبدال التنمية اجملالية بسياسة املدن، ويف هذا إشارة 
واضحة وخبلفيات واضحة أال وهي استمرارية تكريس التهميش 
يف حق العامل القروي الذي يشكو من عزلة شبه تامة، والذي 

ر بالنسبة للحواض %3.4مقابل  %93بلغت فيه نسبة الفقر 
 .، يعين اآلن غادي يكون تزاد2191وكان هذا اإلحصاء سنة 

عنوان آخر بارز لالستمرارية يف هنج سياسة سكنية بنفس      
املعطيات وبنفس اآلليات بالرغم من الطموح املصرح به ومن 
الوعود املغرية اليت وزعت خالل احلمالت االنتخابية، وأقصد 

العقاريني بالنسبة للسكن بذلك االستمرارية يف إعفاء املنعشني 
االجتماعي، دون حتديد برنامج دقيق يف جمال توفري العقار الذي 
يفوت بأمثنة زهيدة للوسطاء، مقابل ماذا؟ مقابل سكن 
اجتماعي مبواصفات ال تليق باملستوى العمراين هلذا البلد وال 
يليق مبستوى هذه الطبقة من املغاربة اليت نريد أن تسكن يف هذا 

 .من السكنالنوع 

السكن العشوائي ال يزال يدبر بتدابري عشوائية تفسح اجملال      
للمضاربات، تفسح اجملال لالغتناء بالنسبة لقلة حمظوظة على 

طبعا هذا يف غياب ضوابط حمددة للبيع والشراء . حساب املغاربة
والتعويض والرتحيل هذه هي نتائجه، فاإلعفاءات واالمتيازات 

وطة بإجياد سكن اجتماعي تتوفر فيه جيب أن تكون مشر 
مواصفات تضمن الكرامة للمواطن، وهي اليت بنيتم عليها مجيع 
محالتكم االنتخابية، اآلن نالحظ أن هذه التحفيزات هي لصاحل 
لوبيات اقتصادية نافذة هدفها حتقيق الربح املضطرد على 

 .حساب جودة اخلدمات

يف  91جديد هذه امليزانية أيضا هو ختفيض نسبة  
املائة من الضرائب للمستثمرين يف السكن االجتماعي دائما 
املخصص للكراء، وهو إجراء لن حيل أزمة السكن، هناك 
مقاربات متعددة تستدعي فقط اجلرأة السياسية وتستدعي 
اإلبداع، نريد اإلبداع من هذه احلكومة ال نريد االستمرارية فيما  

بئة عقار األمالك املخزنية كان سابقا، فعلى سبيل املثال ميكن تع
وحضر التسابق حنو شراء األراضي الفالحية القابلة للدخول يف 
تصاميم التهيئة املخصصة للمجاالت احلضرية وغريها من 
املبادرات اليت ميكن هلذه احلكومة إذا قررت أن تبدع وإذا كانت 

 .هلا هذه القدرة على اإلبداع

سياسة، سياسة  إذن حنن اآلن خنرج خبالصة أننا أمام 
استمرار البناء العشوائي وتنامي مدن الصفيح يف ظل غياب 
إجراءات مالية واقتصادية مرصدة يف امليزانية العامة للحد من 
موجة زحف سكان البادية الذين سيزحفون على املدينة على كل 
حال حبكم اجلفاف احلاد الذي حضر، واملدن ليست يف 

 ستصل إىل املدن، علما أننا مستوى استيعاب هذه األفواج اليت
نكرس هذا هبزالة خمصصات صندوق التنمية القروية، واحتفاظ 
برنامج الطرق بنفس امليزانية، ومتركز كل الصناديق وإحداثها يف 
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غياب رؤيا مشولية واضحة لن متكن من حتقيق سياسة القرب ولن 
 . متكن من مواجهة اخلصاص الكبري على كافة املستويات

 رئيس،السيد ال
أنتقل إىل قطاع االتصال، ووزير االتصال كذلك غائب 
وهذا القطاع أصبح يثري جدال واسعا يف خمتلف األوساط، ميزانية 

يف املائة من امليزانية العامة         1.33غري منصفة ال تتعدى 
ال تتالءم والطموحات املصرح هبا، قطاع حكومي متفرد بسياسته 

ع بعض أعضاء احلكومة الذي وإجراءاته يف تناقض صارخ م
ينتمي إليها، فسآخذ على سبيل املثال  منع اإلشهار املتعلق 

امسحوا يل أنا كنحرتمكم ملا -، ...باأللعاب أو التقليص 
تتكلمو، احرتموين وأنا كنتكلم وعندكم الفرصة باش جتاوبوا 

، أو التقليص من مدته يف فرتات من السنة دون فتح  -عليا
اب التنسيق مع بقية أعضاء احلكومة، يوحي نقاش عام يف غي

بعدم االنسجام والتناغم املفروض  أن يكون يف هذه احلكومة 
بصفة مستمرة ودائمة، وهو طبعا ال حيتاج إىل دليل فهو يظهر 
من خالل اجلدل القائم بني قطاعني حكوميني حول موضوع 

في اإلشهار املذكور، البديل البايل لتغطية مواد اإلشهار ال خي
اخلطاب املزدوج الناتج عن منع اإلشهار واإلبقاء على املؤسسة 
املعنية قائمة، وهو ما أثاره فريق األصالة واملعاصرة أثناء النقاش 
داخل اللجنة، علما أن كل ذلك ال ينبغي أن يكون على 
حساب النوعية وال على حساب املدة الزمنية املخصصة للربامج 

شى يف فريق األصالة واملعاصرة أن السياسية والتوعوية اليت خن
توجه بدورها لفائدة خدمة أغراض سياسوية طبقية يف جتاهل تام 
لكون القنوات التلفزية تنتمي للقطب العمومي وال تنتمي 

 . للقطب احلكومي

إن التدخل يف شأن كيفية تدبريها وتوجيهها خمالف       
عي البصري،  للقانون وخمالف لقانون اهليئة العليا للقطاع السم

كما أن التدخل يف اختصاصات القنوات التلفزية من خالل دفرت 

حتمالت مفروض يف جزئياته وتفاصيله من طرف الوزارة الوصية 
يعترب تراجعا عن املكتسبات، فهل بإجراء املنع والتحكم يف هذا 
القطاع من خالل املراقبة القبلية والبعدية ميكننا أن خندم التنافس 

نا من القنوات األجنبية اليت أصبحت تغزو كل املفروض علي
البيوت وكل األسر املغربية؟ هل هذه اإلجراءات هي الكفيلة 
بتأهيل الفضاء السمعي البصري؟ وهل فرض الضريبة على القيمة 

على اإلنتاج السينمائي كفيل بتحفيز  %21املضافة بنسبة 
ن جملة وجريدة يف ظرف شهرية م 27الشأن الثقايف؟ هل منع 

املمارسة يرتجم االنفتاح الذي عربت عنه احلكومة يف تصرحياهتا؟ 
أخشى أن تصبح سياسة التحكم، اليت طاملا انتقدمتوها وأنتم يف 

 .املعارضة، أن تصبح هي العملة املتداولة وأنتم يف احلكومة

 السيد الرئيس،
كنا نتمىن أن تبدع هذه احلكومة صادقني، كنا نأمل هذا،          

ل أن جتدوا آليات أكثر جناعة لتحسني صورة اإلعالم كنا نأم
املغريب وجعله يف خدمة كل الشرائح اجملتمعية، كنا نأمل أن تفكر 
احلكومة يف آليات جديدة لتحسني صورة املرأة املغربية يف 
اإلعالم بدال من تشييئها واحلط من كرامتها، كنا نأمل يف اجلديد 

لة والرتبية على احرتام القانون من أجل تنمية روح املواطنة املسؤو 
واملساواة بني الرجال والنساء، كنا نطمح إىل إعالم مبدع ال 
إعالم متحكم فيه، كنا نريد إعالما يواكب الدينامية اإلصالحية 
اليت عرفها املغرب يف العشرية األخرية، وكنا نريد كذلك إعالما 

فهل . يستثمر نتائج احلوار الوطين حول اإلعالم يف جمتمعنا
سرتاجع احلكومة أوراقها؟ هل ستتمكن من تدارك كل السلبيات 

 حىت ال ختيب آمال املغاربة؟

 السيد الرئيس،
خبصوص قطاع الرتبية والتكوين، فإننا نسجل يف البداية       

الزيادة املهمة يف امليزانية، والوزير كذلك غائب، فأنا أحتدث عن 
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الزيادة املهمة يف ميزانية هذا  قطاع الرتبية، فإننا نسجل يف البداية
القطاع، وهي إشارة إىل أولويته لدى احلكومة، ولكننا يف نفس 
الوقت نتساءل عن وقع هذه الزيادات اليت عرفتها ميزانية هذا 
القطاع سواء يف الفرتة السابقة أو يف بداية هذه الفرتة، مما جيعلنا 

ء حتضري امليزانيات دائما نذكر بسلبية تغييب التقييم واملقارنة أثنا
الفرعية، على األقل ملعرفة سبب بطء وترية اإلصالح رغم الدعم 
املخصص هلا، فاحلكومة السابقة وضعت برناجما استعجاليا 

مليار درهم، وهو الربنامج الذي كان حمط  32وصرفت عليه 
دعم اجلميع وحقق بعض النتائج اإلجيابية، ولكن هذه العملية مل 

الالت، فكان من األجدر ومن األوىل أن ختل من بعض االخت
يكون هناك تقييم هلذه التجربة واستخالص للدروس من هذه 

 .التجربة هبدف الرفع من وترية اإلصالح

إن قطاع الرتبية والتكوين ال جيب أن يكون مثار جدل من      
أجل اجلدل وال مثار مزايدات سياسوية، بل وال كذلك خاضعا 

ما طرأ تغيري على رأس اهلرم السياسي لتقلبات يف الرؤية كل
أريد فقط أن اسجل بعض املالحظات . واإلداري هلذا القطاع

فيما خيص امليزانية املتعلقة هبذا القطاع، ما الحظناه يف فريق 
األصالة واملعاصرة هو غياب مقاربة النوع االجتماعي وهذا 

ر غياب مؤش. يشكل تراجعا عما مت حتقيقه يف احلكومة السابقة
على ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل، وغياب مؤشر رقمي 

. يطمئننا على ضمان التعليم االبتدائي على األقل للجميع
كذلك املالحظ هو وجود التفاوت بني املؤسسات، تفاوت 
حاصل بني املؤسسات التعليمية املنتمية للقطاع العام والقطاع 

ذا القطاع اخلاص، اخلاص، وغياب املراقبة املستمرة والتتبع هل
وهذا ما يدعونا لفتح نقاش عام حول هذا املوضوع وإىل بلورة 

إن مدرسة التميز . تعاقد جديد بني القطاع العام والقطاع اخلاص
السيد الوزير فكرة جد إجيابية، لكنها تؤدي إىل خلق فوارق 

مليار  3عظمى بني التالميذ بني املواطنني، مدرسة تبىن ب 

ا مدرسة أخرى ال تتوفر على أبسط ونصف وإىل جانبه
التجهيزات، حىت الربط باملاء والكهرباء وهذا سبب من أسباب 
اهلدر املدرسي على األقل على مستوى الفتيات، فاهلدر املدرسي 
الذي تتعدد أسبابه أهم أسبابه وأكربها هو طريقة تدبري هذا 

ومشولية القطاع وجماليته وهذا يف اعتقادنا حيتاج إىل رؤية مندجمة 
وطبعا هذه املبادرات املعزولة تكون . ال مبادرات منفردة ومعزولة

 .نتائجها وقتية وحلظية وبالتايل ال نستفيد منها

ويف هذا السياق، نتساءل السيد الوزير عن مآل  
مشروع العمل يف إطار اجملمعات املدرسية باعتباره مشروعا له 

وترشيد آفاق مستقبلية واعدة، واعدة من حيث توفري 
اإلمكانيات، واعدة من حيث كونه يتوخى توحيد اجلهود، واعدة  
كذلك من حيث كونه يسعى إىل تبسيط مساطر معاجلة 
اإلشكاالت واالختالالت، وواعدة باخلصوص ألهنا جتعل رجل 

 .الرتبية والتعليم يف صلب هذا اإلصالح

كل هذه املالحظات أو جزء كبري منها كان ميكن   
اعتماد القانون املايل على قانون تنظيمي ميكن من جتاوزها لو مت 

تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد، خاصة ما هو مرتبط بالكرامة 
والثقة والتنمية، لكنه جاء مبنيا على قانون تنظيمي مستمد من 

وهذا يف حد ذاته جيعلنا نطرح أكثر من نقطة  9114دستور 
تأيت احلكومة استفهام، ونتساءل أكثر من سؤال، كنا نأمل أن 

بقانون مايل يربز اختالف املرحلة واختالف أدوات العمل 
واعتماد التقييم واملقارنة ألن االختيارات املالية ترتجم االختيارات 

كنا ننتظر قانونا ماليا ميكن من تتبع املؤشرات . السياسية
واالنتقال من ميزانية الوسائل إىل ميزانية النتائج، لكنه جاء  

س االختالالت املعهودة مع فارق الظرفية، وحينما كسابقيه بنف
أحتدث عن الظرفية أقصد بذلك توسيع اإلصالحات اليت 
أصبحت للسيد رئيس احلكومة وكذلك الظرفية املالية 
واالقتصادية اليت نعيشها اآلن، مما جيعلنا نتساءل ماذا ستفعل 
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احلكومة حينما تتأكد أن توقعاهتا لن تتحقق، هل هناك طريقة 
أم سيكون   « plan « Bاستدراكية، يعين واش كاين شي 

قدر املغاربة قبول سنة بيضاء على مجيع املستويات وانتظار 
الذي نتمىن يف هذه املرة أن تفكر  2191القانون املايل لسنة 

احلكومة جبد يف إشراك الربملان يف إعداد مجيع مراحله حىت ال 
جمرد إجراء شكلي وهو ما  تصبح مشاركة الربملان ومناقشة الربملان

الحظناه طيلة مناقشة هذا املشروع املوجود بني أيدينا؟ فنتمىن أن 
تتمكن احلكومة املقبلة من جتاوز هذه السلبية احرتاما للسيدات 

 .والسادة النواب الربملانني، وشكرا لكم على حسن اإلصغاء

 :السيد رئيس الجلسة 
اآلن للنائبة احملرتمة الكلمة . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

 .السيدة نبيلة بنعمر

 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر عن فريق األصالة والمعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
احلكومة مل تكرم املرأة مل تنصفها، بواحد اإلشارة 

التطرق إىل قطاع وزارة بسيطة من طريف أردت أن أكرمها ب
السيدة الوزيرة الوحيدة يف حكومتنا، وحىت يف إطار القطاع أردت 
أن أتكلم عن املرأة يف املرتبة األوىل، مع األسف السيدة الوزيرة 

إسرتاتيجية السيدة . ليست حاضرة، أمتىن أن يكون املانع خريا
ن الوزيرة املرسومة من طرفها يف هذه الوزارة تعترب طموحة لك

تعوزها اإلمكانيات والوسائل لتحقيقها، جيب أيضا اإلشارة إىل 
أن املشكل األساسي للنهوض حبقوق املرأة هو أهنا تتقاطع حوهلا 
العديد من املؤسسات احلكومية، وزارة التضامن املرأة واألسرة 

والتنمية االجتماعية، وزارة العدل واحلريات، والشباب والرياضة، 
لذلك ندعو السيدة الوزيرة إىل إحكام التنسيق . والرتبية الوطنية

 .يف هذا اجملال حىت تسهر على حقوق املرأة

حملاربة كل أشكال  3+3تضمنت إسرتاتيجية الوزارة  
العنف ضد النساء واالغتصاب املمارس عليهن، لكن واش 
ماشي تزويج القاصرات هو اغتصاب يف حد ذاته؟ وتزويج 

بح شكل من أشكال املغتصبات من املغتصبني هو أق
االغتصاب؟ بل هو شرعنة االغتصاب، هو شرعنة االغتصاب 

 .نفسه

السيدة الوزيرة، عندنا اعتماد بعض الربامج اليت أعدت  
من طرف احلكومات السابقة، غري أننا نتساءل يف فريقنا يف 
األصالة واملعاصرة عن مآل برنامج إنقاذ حلماية اخلادمات 

اللي تيتعلق هبم؟ نتساءل ونتساءل  الصغريات بالبيوت واإلطار
كلنا عن مصري وحدات محاية الطفولة مع سن إطار قانوين يف 
أفق متكني األسر من استقبال أطفال يف وضعية صعبة؟ وهنا 
ندخل يف صلب موضوع آخر، موضوع اإلعاقة واملعاقني يف 
املغرب، األشخاص يف وضعية إعاقة يعانون من عدة مشاكل 

القتصادية واالجتماعية املتدهورة ونفس الوضعية أمهها الوضعية ا
االجتماعية اللي كتعيشها أسر عندها معاق كيتواجد معاق يف 

يف املائة من األطفال يف وضعية إعاقة غري  81وسط أسرة، 
يف املائة،  ما هناش السيدة  81متمدرسني، غري متمدرسني، 

فقرة يف املغرب الوزيرة، تنقوهلا للسيد وزير التعليم، إن اإلعاقة م
الذي ال يتوفر على بنية لالستقبال هلؤالء األشخاص، إن 
األشخاص أذكر الذين هم يف وضعية إعاقة هلم حقوق أيضا، 
هلم حقوق، مها مواطنني مغاربة حبالنا حباهلم، ولكن كيعانيو من 
اإلعاقة ما يزيدوش يعانيو من إعاقات أخرى، ال بد أن يكونوا 

ل السياسات العمومية اللي كتضمن هلم يف قلب االهتمام وداخ
اإلدماج وحق إشراكهم يف احلياة العامة، إن كلفة التدريس 
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 111لألشخاص املعاقني حسب بعض املعطيات تقدر ب 
 2111درهم شهريا، يف حني أن القيمة احلقيقية كتجاوز 

تتجاوز، قريتو هبا السيد ...درهم، أكثر كتجاوز، كتجاوز ميكن 
احلمد هلل، كما أن عدم إدماج األشخاص يف الوزير، ياك ؟ 

وضعية إعاقة يف اجملتمع تكلف الناتج الداخلي نقطتني، إذا أردنا 
تنزيال سليما للدستور جيب على احلكومة أن تعمل على سن 
نص قانوين خاص باألشخاص يف وضعية إعاقة ميكنهم من 
 االندماج بطريقة ناجعة مع تفعيل تشريعات تتعلق هبم من قبيل
قانون الولوجيات الغري مطبق حىت يف جملسنا املوقر هذا، ما  
كاينش ولوجيات، ما كاينش، هذا ماشي إقصاء ؟ سيموها  

 .كيف ما بغيتيو، هاذي غري إشارة، غري تنبيه، ما كاينش

إن تدخل الوزارة يف بعض األوراش تبقى حمتشمة وإن   
كان صلب اهتمامها يف صلب اهتمامها إنشاء مرصد وطين 

تحسني صورة املرأة يف اإلعالم، غري أن هذا الورش بدل من ل
أخذ دور الريادة فيه من طرف الوزارة الوصية بقيت شريكة 
وأعطي لوزارة االتصال، وكنا نفضل أن هتيمن الوزارة املهتمة 
بشؤون املرأة وأن تكون وزارتكم السيد الوزير شريكة فقط، يبقى 

ليات تقوي مشاركة املرأة تدخل الوزارة حمتشما أيضا يف وضع آ
يف احلياة السياسية، إن ميزانية هذا القطاع ليس فيها ما يؤشر 
على االهتمام هبذه املواضيع باستثناء بند يتعلق بتنظيم لقاءات 

ألف  731ألف درهم، ومساعدات ب  141وندوات مبا قدره 
الوزارة تعاين من الفقر، ال ميكن أن نغري الوضع هبذه درهم،  

نية اهلزيلة إهنا وزارة السيدة الوزيرة حنا كنساندوها يف هاد امليزا
امليزانية هادي اهلزيلة، السادة الوزراء هذه وزارة وليست مجعية من 
مجعيات اجملتمع املدين الذي حنييه باملناسبة على إجنازاته واليت 
تعاملت معه الوزيرة كمصاص للدماء عرب الدعم املخصص له 

واحد اجلهاز للمجتمع املدين كيخصو  من طرف قطاعها، كأنه
 . غري الدعم والتموين، ولكن الدور ديالو تناسى رمبا

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
سأتكلم اآلن على جمال التشغيل، إن جمال التشغيل 
خطري جدا ويستأثر باهتمام الرأي العام الوطين والذي نعتربه يف 

بنا، حزب األصالة واملعاصرة قضية وطنية تأيت مباشرة بعد حز 
قضية الوحدة الرتابية، إهنا قضية نرفض املزايدة السياسية من أي 
طرف كان، غري أن الوزارة تعاملت مع القطاع مبنظور تقين 
مبسط، أقوهلا لكم مرة أخرى السيد الوزير، تغيب فيه النظرة 

احلكومة والوزارة جترتان خطابا اإلسرتاتيجية الالزمة والدليل أن 
مستهلكا مسعناه بزاف ديال املرات مكاين عالش عاود نسمعوه 
عاود حىت دابا يف مواضيع مهمة، كالتقاعد مع التأكيد على أن 
املوضوع سياسي بامتياز وليس تقين، لقد أخذت الوزارة نفس 
 امليزانية السابقة، التغطية الصحية للطلبة والتغطية االجتماعية

لذوي املهن احلرة، فال برامج جديدة وما مصري الربامج اليت 
سطرهتا  احلكومات السابقة، كمقاوليت وإدماج اليت صرفت 

" ،عليها املاليري، بل وخلقت هلا مؤسسة بأكملها وأي مؤسسة
l’anapec  " هاد"l’anapec " ،كبرية مل نعد نعرف دورها

ولة اإلسبانية هل هي مكلفة بتشغيل الشباب أم مد حقول الفر 
بيد عاملة رخيصة؟ على الوزارة أن هتتم بأدوار مهمة يف التشغيل 
بدل تأدية دور الوسيط بني القطاعني العام واخلاص، هادي ما 

نكلس نتكلف   une agenceشي وزارة هادي وزارة ما شي 
 سرتتيجيةأنا ما بني الوكالة وما بني العام واخلاص، خصنا إ

ضلة البطالة اللي خصها إسرتاتيجية سياسة عمومية، هادي مع
سياسية باش نلقاو ليها حلول، مشفناش احللول، مشفناش 

 .إسرتاتيجية
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يف هاد اإلطار، كنتساءلوا أيضا عن األهداف اليت  
تتوخاها سياسة الوزارة من إحداث جمموعة من الصناديق،  
كنزيدوا يف الصنادق التابعة هلا مبوجب قانون املالية هذا، ما هي 

آلثار االجتماعية على أرض الواقع يف أفق السنة اجلارية، وهل ا
هناك توقعات باألرقام هلذه السنة ؟ لقد فرح املغاربة كلهم سنة 

بصدور مدونة الشغل على أن اللي كنعيشوه اآلن هو   2113
خيبة أمل املواطنني املغاربة بسبب االستهتار وعدم احرتام حقوق 

وغياب التغطية العمل  املشغلني وعدم احرتام ساعات
يف  22االجتماعية، حيث أن التغطية االجتماعية تتوصل ل 

املائة يف بالدنا وهي أدىن نسبة يف العامل العريب واإلسالمي، وهو 
اللي كيسيفطنا وكريدنا ملؤخرة التصنيفات الدولية يف جمال التنمية 

يف املائة من التغطية الصحية وتنبداو من بعد  22البشرية، 
ساءلوا ونعملوا مالحظات، ال التصنيفات ما عندهومش نت

املؤشرات وما حسبوشي هذه، وغري هذه راه هي كارثة، كما أن 
حكوميت السيد ادريس جطو والسيد عباس الفاسي لن تعمل 

من القانون اجلنائي والذي مبوجبه  288على إلغاء الفصل 
احلالية  يعتقل النقابيون رغم وعدمها بذلك، فهل ستنزله احلكومة

باإلضافة إىل تنزيل قانون اإلضراب؟ إننا متأكدون من غياب 
 .النظرة اإلسرتاتيجية واحملددة املسماة إسرتاتيجية حتديد األهداف

إن مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التشغيل تعترب أهم  
جانب للميزانية العامة ألنه يتعلق باجملتمع بكل مكوناته، من 

ومحاية اجتماعية، إنه املرتجم الفعلي لنوايا شغل وتشغيل وتكوين 
احلكومة وأقل نوايا ألنه ليس يف الوثيقة أثر للسياسة إنه جمرد 
تصريح بالنوايا، أطلب من السيد وزير التشغيل أن ال يقدم لنا يف 
السنة املقبلة إن شاء اهلل مرة أخرى أشياء من قبيل التعويض عن 

نوات، وإصالح التقاعد فقدان الشغل الذي جيرت منذ مخسة س
وتنظيم النقابات وقانون اإلضراب، خصنا السيد الوزير سياسة، 

 .خصنا إسرتاتيجية إن شاء اهلل 

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
يف ما خيص قطاع الصحة، قطاع الصحة مريض أمراضه 

يد الوزير متعددة ومرتاكمة ومزمنة، ومرة أخرى أقول لكم الس
تدارككم لالستعجال ال بد أن جتدوا حلوال ناجعة وباستعجال، 
فقطاع الصحة له حاجيات متزايدة وخصاصا وعجزا يف خمتلف 
اجملاالت، خاصة ضعف احلكامة والرتاجع الكبري الذي طبع آداء 
احلكومات السابقة، نسجل انتشار العديد من األمراض أغلبها 

داء السل فاألرقام مهولة بال ما  مزمنة كما تسجل عودة انتشار
نطول عندي هنا األرقام ولكن كلشي كيعرفها ما كاين الش 
جنبدوها هذا شيء خميف عودة مرض السل، إن اخلدمات 
الصحية األساسية تبقى صعبة بسبب قلة بنيات االستقبال، 
باإلضافة إىل غياب االستفادة من التغطية الصحية وغياب 

ما نسجل استمرار وفيات األمهات التوازن بني اجلهات، ك
واألطفال، خاصة يف الوسط القروي كما يعاين جمال األدوية من 
إكراهات ترتبط باألمثنة ومبشاكل التوزيع والضريبة على القيمة 
املضافة، كما تفتقر الوزارة إىل احلكامة يف تدبري املوارد البشرية 

 .وتقوية املراقبة واحملاسبة وحماربة مظاهر الفساد

إنكم مؤمتنون السيد الوزير على صحة املواطنني  
لذا، املطلوب . املغاربة، كما أن الصحة شرط أساسي للتنمية

منكم السيد الوزير التدخل العاجل لضمان صحة املغاربة ولرد 
االعتبار للمستشفيات العمومية وملهنة الطب حبكامة جيدة كما 

لصحية ألطباء تعتزمون بإجياد حل أيضا إلشكالية التغطية ا
 .  القطاع اخلاص مع حماربة املتطفلني عل هذه املهنة الشريفة

 

 السيد الرئيس، 
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 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

قطاع الشباب والرياضة، هو قطاع الشباب والرياضة 
ولكن نبدأ بالرياضة ألن هي اجملال اللي عندها أمهية أكثر يف 

ى ثانوي، الشباب يف هاد الوزارة ثانوي، هاد الوزارة الشباب كيبق
املهم هي الرياضة عالش؟ ألن الرياضة كانت كتجيب لنا اجلوائز 
بزاف دابا ما كتجيب لنا والو ولكن واخا هكذاك الرياضة هتيمن 
على الوزارة، كنالحظوا غياب تام لفرق اهلواة، فرق اهلواة اللي 

ة كتبقى سهلة هي مهمة جدا يف تأطري الشباب وهاد فرق اهلوا
املنال بالنسبة لالستغالل سياسويا خصها تكون مؤطرة من 
طرف الوزارة ال من طرف أي كان، إذ ال توفر الوزارة أ ي دعم 
أو تأطري هلذه الفرق، كما نسجل غياب تام يف مشروع الوزارة 
للرياضة املدرسية واجلامعية، ليست هناك أي اسرتاتيجية، ليست 

ة املدرسية واجلامعية، كما أن االستثمارات هناك أي إشارة للرياض
يف املالعب ال تعود اآلن ومنذ التسعينات بأي فائدة على الدولة 
إذ أهنا تبقى فارغة من اجلماهري لغالء التذاكر، من الواجب أيضا 
أن يعيد السيد الوزير النظر يف اجلامعات وتطهريها من الشوائب 

اضة ميكن أن تكون استثمارا  اليت ال عالقة هلا بالرياضة، إن الري
 .إذا وضعت هلا اسرتاتيجية حمكمة لتصحيح األخطاء

يف ما خيص الطفولة، الوزارة هتتم بالطفولة أيضا لكن  
هناك عدة قطاعات هتتم أيضا بالطفولة، ونريد  أن نعرف ما 
هي احلدود اليت ال بد أن يشتغل فيها قطاع من دون اآلخر؟ يف 

  92طفولة واليت هي معدة لسن ما بني ما خيص مراكز محاية ال
سنة حىت  92سنة يالحظ تواجد أطفال دون سن  98و

سنوات أو مثاين سنوات، وهناك أيضا بالغني  7األطفال ذوي 
سنة، وهناك أطفال جاحنني وآخرون يف  98عندهم أكثر من 

وضعية صعبة، وهناك تشارك يف املراقد ويف اخلدمات ويف كل 
 ختضع للقانون الدويل وجتمع ما بني شيء وهذه املراقد ال

اجلاحنني واملعاقني يف وضعية صعبة، جتمع حىت األمهات 
 .العازبات يف غياب تام لتكوين مستمر للمربني

بعد القطاعات االجتماعية، نتطرق اآلن إىل قطاع  
آخر وأبدأ بالسجون، فرغم التقدم التشريعي الذي اخنرط فيه 

مالءمته جلل القواعد النموذجية و  -التضامن احلكومي-املغرب 
الدنيا ملعاملة السجناء واملعتمدة من طرف مؤمتر األمم املتحدة 
األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني وللمبادئ األخرى ذات 

أقول رغم هذا التقدم، الزالت السجون مكانا ال حترتم . الصلة
ن فيه الكرامة اإلنسانية للسجناء، فنحن بعيدون كل البعد م

خالل ما قدمته لنا احلكومة من مقاربة ومن ميزانية عن أنسنة 
العقاب اجتاه تلك الشرحية من أبناء شعبنا، وما زالت املقاربة 
األمنية هي الطاغية على كل املقاربات وبعيدة عن مقاربة 
اإلصالح واإلدماج، إن اجملهودات املبذولة يف هذا الشأن ومنذ 

ن جديدة ظلت حمدودة جدا، عدة سنوات مبا فيها بناء سجو 
وتقرير املندوبية العامة  للسجون وحكومتكم مل تقدم إجيابات 
إلصالح تلك الوضعية وبقيت مشبتة باملقاربات السابقة، فأين 
هو اإلصالح اجلدري الذي وعدمت به املغاربة ؟ فأين هي إجابة 
حكومتكم عن ضعف تفعيل اإلفراج املقيد والرخص اإلستثنائية 

قاضي تطبيق العقوبة وعدم البت يف قضايا التأديب يف  ومراقبة
آجال مطابقة للقانون، إن قلة املوظفني وضعف أجورهم 
واقتصار تكوينهم على تطبيق األمن دون القواعد الدنيا ملعاملة 
السجناء وغياب املندوبيات اجلهوية وإصالح نظام العفو 

رات داخل وترشيده وحماربة احملسوبية والرشوة وانتشار املخد
السجون؟ مل نسمح فيما قدمتموه لنا من عدم التمييز واحلق يف 
التظلم وإحداث ما يكفي من مراكز لصغار اجلاحنني، وعن 
إشراك فعلي للمجتمع املدين يف املقاربة والربامج الرتبوية وعن 

 .حماربة استعمال العنف داخل السجون



 

 

 -2152 /مارس/51/الدورة االستثنائية –مداوالت مجلس النواب 
 

16 

أن ومن مت فإننا يف فريق األصالة واملعاصرة، نرى ب
التأويل الدميقراطي للدستور، خاصة وأن عدة فصول ومواد تؤكد 
على احرتام حق احلياة أقول نرى بأنكم مل تبعثوا ولو بإشارة على 

 .أنكم يف مقاربة لتفعيله

فيما خيص العالقة مع الربملان واجملتمع املدين، فمهمة  
السيد الوزير هي تسهيل العالقة مع احلكومة وهي الوساطة 

كيم مبا خيدم التنزيل الفعلي للدستور، وفيما خيص اجملتمع والتح
املدين فعوض أن يقدم السيد الوزير يف عالقته باجملتمع املدين 
الدور احملوري الذي يقوم به هذا األخري يف ترسيخ قيم السلم 
والتسامح واملصاحلة الديبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات 

 . كيسمع يل متيتصنتليشوالوساطة، السيد الوزير واهلل م

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضلي، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر عن فريق األصالة والمعاصرة
وبدل التعريف مبا عرفه من تقدم من خالل خلق 
إئتالف وتطور تأثريه داخل الوطن وخارجه، وعوض أن يقدم لنا 

املدين على تطوير تلك اسرتاتيجية واضحة ملساعدة اجملتمع 
األدوار، مع احملافظة على استقالليته والتأكيد عليها وتقدمي 
املعيقات اليت حتول دون قيامه بذلك الدور، أسر السيد الوزير 
املكلف بالعالقات مع اجملتمع املدين أن يقدم اجملتمع املدين  

 .كمستفيد من الريع فقط

تغييب الكلي فيما خيص وزارة الوظيفة العمومية، إن ال 
إلصالح عميق وجدري للمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية اليت 
جيب أن تكون إحدى ركائز اإلصالح جيعل من كل اسرتاتيجية 

 .غري ذات جدوى
 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

إن التحوالت اهليكلية والبنيوية اليت يعرفها جمتمعنا 
ا من أجل بلورة تصور واقعي تقتضي منا مجيعا الوقوف أمامه

للمستقبل ولألجيال القادمة، فاملشروع املايل مل يستطع أن يقدم 
اعتمادات مالية للنهوض هبذه القطاعات املهمة يف حياتنا، إن 
النهوض بالعدالة يتطلب هيكلة املنظومة القضائية واجلنائية يف 

عاصرة بالدنا وهذا ما مل نلمسه يف هذا املشروع، إن األصالة وامل
ومن خالل هذا املشروع املايل الذي قدمته احلكومة يف شق 

 .العدالة ال يرقى إىل مستوى طموحنا

ويف هذا الصدد، ومتاشيا مع املواثيق والعهود الدولية  
أصبح ملزما علينا التفكري يف حكم اإلعدام، إن إلغاء هذا 

 .احلكم أصبح ضرورة ملحة، وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة 
را للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيد النائب شك

 .احملرتم الطاهر شاكر

 :النائب السيد الطاهر شاكر عن فريق األصالة والمعاصرة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .أشرف المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،

 المحترمين،حضرات األخوات واإلخوة النواب 
السيد الرئيس أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة 

يف الشق املتعلق بالتجهيزات   2192ملناقشة مشروع ميزانية 
األساسية والقطاعات اإلنتاجية، السيد الرئيس حنا يف فريق 
األصالة واملعاصرة درسنا امليزانية املتعلقة بالقطاعات املهيكلة أو 

ويف هذا اجملال . املتعلق بالتجهيز والنقل البنية األساسية يف الشق
ميكننا نقولوا بأننا سجلنا على أنه الوترية اللي مشات هبا 
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التجهيزات األساسية واملتعلقة بقطاع الطرق السيارة ونثمنه 
بطبيعة احلال يف هذا املشروع، وكذلك يف الشق املتعلق بالطرق 

ة يف نظرها وبالشبكة الطرقية حنن نثمن توسيع الشبكة الطرقي
املتوسطي ويف إمتام املشاريع اليت جاءت هبا احلكومات 
السابقة،كذلك نثمن الربنامج املتعلق بالطرق السريعة وإن كنا 
نؤاخذ على احلكومة بطيعة احلال على أهنا أغفلت بعض 
اجلهات اليت سبق وأن التزمت احلكومة السابقة بربجمة الطرق، 

 القروي ال زال يعاين من لكن املشكل احلقيقي هو أن العامل
العزلة، الزال العامل القروي يعاين، بطبيعة احلال صاوبنا الطريق 
السيار صاوبنا الطرق الوطنية صاوبنا الطرق السيارة، ولكن هذا 
خيدم املصاحل ديال البالد كاملة، اللي بغا ميشي من طنجة 

بغا ملراكش بطبيعة احلال وميشي للعيون يلقى الطريق، ولكن اللي 
ميشي من السوق للدوار ما يلقاش الطريق، وهذا هو مشكلنا، 
مشكل العامل القروي، فك العزلة عن العامل القروي احلكومة مل 
تعطه مل هتتم به فلم جتد الصواب، جانبت الصواب بعدم العناية 
بفك العزلة عن العامل القروي، وسنظل نتكلم عن العامل القروي 

 . حىت تصل رسالتنا إليكم

 السادة الوزراء،
إن الرسالة مل تصل بعد، أمتىن أن تصل بطبيعة احلال 
وسنظل وسنلح واهلل تبارك وتعاىل حيب العبد امللحاح حىت تصل 
رسالة العامل القروي إىل السادة الوزراء، نتمىن أن نفك العزلة عن 
العامل القروي هو حق مشروع لساكنة العامل القروي، والتضامن 

حلكومة مع العامل القروي هو فك العزلة عليه باش احلقيقي ديال ا
ميشي جييب احلاجات اللي هي ما عندوش أصال، واخلدمات 

 .اللي ما متوفراش له أصال

إذن أعتقد على أن فهاذ املخطط املتعلق بالطرق 
وبالشبكة الطرقية تنقصه هاذ الواجهة هاذي ديال الطرق، 

ثاين للطرق القروية، بطبيعة احلال بعضكم يقول هناك املشروع ال

صحيح، ولكنه ال يفي بطبيعة احلال باملطلوب، إذن الطرق، فك 
العزلة عن العامل القروي مشكل سيظل نازل بكلكه على 
توجهات هذه احلكومة، عليكم أن تفكروا يف العامل القروي 
وفك العزلة عليه، مشكل ثاين مل تعطه احلكومة األمهية وهي 

لطرقية اجلهوية واحمللية وبطبيعة احلال الصيانة للطرق وللشبكة ا
واإلقليمية، هاذ الشبكة هاذي تعرف تدهورا وتقهقرا وختلفا يكاد 
أن يكون بطبيعة احلال ال طرق ماشي طرق ال طرق، إذن عدم 
إعطاء الصيانة للشبكة الوطنية املوروثة عن احلكومة الفارطة،  

 . كذلك فهو عيب ونقص وخلل يف سياسة هذه احلكومة

ما عن املوانئ والنقل البحري، املوانئ أقول نثمن بطبيعة أ
احلال املوانئ اللي جات من ميناء آسفي وميناء طرفاية وميناء 

لكن احلكومة ما -الداخلة وميناء طنجة املتوسطي الثاين، 
ماذا فعلت بامليناء املتوسطي األول ما هي النتائج  -جاتناش

حلكومة ماجاتناش كذلك ديالو ؟ ما هي النتائج ديالو ؟ لكن ا
باملالحظات اليت كان قد أبديت للحكومة الفارطة فيما خيص 
سوء التسيري والتدبري يف بعض املوانئ يف املناطق اجلنوبية، ال يف 
بنائها وال يف تصميمها، وال يف استغالهلا، سيدي إفين مثال  
كنموذج وطرفاية نيت وكذلك العيون والداخلة، هاذ املوانئ اليت 

 .الناحية التقنية، هتييؤها يعرف خلال ومشاكل كبريةمن 

إذن يف جمال النقل، يف جمال النقل السادة الوزراء،  
نقول لكم كاين مشكل احنا نثمن على أنه السيد الوزير ديال 
التجهيز والنقل واألخ الكرمي اللي ها هو قدامي على كل حال 

ملأذونيات، حنييه وحنييه على أنه أعاننا عن هاذوك لكرميات ا
ولكن احنا اعطيتونا غري الصغيورات والكبارات مازال الكبارات، 
نتمىن أن متشيو معنا باش تعطيونا الكبارات كذلك الكبارات 
هاذوك العفارت اللي هو عندهم هذاك الشي قولوهم لينا حىت 

 .مها باش نعرفو كلنشي
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السالمة الطرقية يف تنفيذ مدونة السري، كنا نتمناو على  
د من املوتى واجلرحى واحلوادث إىل آخره، ولكن مع األسف احل

تطبيق املدونة اآلن واألرقام اللي بديتو هبا والندوة الصحفية، 
وهننئكم على هاذ الشفافية ديالكم على أننا مل نقلل من املوتى 
ما تقلوش، احلوادث تزادت، واملوتى تزادو واجملروحني تزادوا، إذن 

ق املشكل يف البنية التحتية، املشكل يف املشكل ما شي يف السائ
 .الطريق

 السيد الوزير،
املشكل يف الطريق راه الطريق اللي تتقتل، راه املشكل 
يف الطريق، املشكل يف السيارة، املشكل بطبيعة احلال ماشي غري 

ديال   la pondérationيف السائق ما غري يف السائق هاذ 
ة وقلناها حىت مّلي كان ختصيص وحتمل املسؤولية للسائق مغلوط

املشروع ديال املدونة مطروح وقلنا يا ودي صاوب لنا الطرقان 
وبطبيعة احلال وجتيبو لينا طانوبيالت مزيانني، وراه األمور غادية 
تصاوب، والسيد الوزير كنبغي كذلك باإلرادة ديالك والشفافية 
ديالك هادك الصندوق ديال السالمة الطرقية وريونا آش كاين 

 ... يه بطبيعة احلال إخلف

ولكن الرتكة دياهلا  l’ONTنقل البضائع، حتلت 
مازال ما قلتوهاش لنا، وخاصة بعض الصناديق، خاصة 

اللي كانت فيه واحد  le retour à videالصندوق ديال 
العدد د املاليري فني مشات؟ راه ديال النقالة عندك يتصرف فيها 

 lesف فيها شي واحد شي واحد، خناف يكونوا الثقبات وتصر 
transporteurs   موالني الكاميونات اللي كانوا يف

l’ONT  راه عندهم واحد احلساب اللي هوle retour à 
vide  فيه واحد العدد د املالير، عددها يعلمه اهلل، ولكن راه

نتمىن .. ديال النقالة ماشي ديال الدولة، ماشي ديال اإلدارة إخل
 .هذاعلى أن نرجعو هلاد الشي 

نقل املسافرين بطبيعة احلال نتمىن أن هذه احلكومة  
تكون ليها اجلرأة باش جتيب لنا داك القانون اللي كان جا وعاود 
رجع ماعرفتش شكون اللي ردو بسم اهلل الرمحن الرحيم، ولكن 
جيبوا لنا هاد القانون املنظم لنقل للمسافرين بطبيعة احلال، النقل 

و يتقنن، النقل املزدوج راه خارج املزدوج السيد الوزير خص
راه جتوز كان النقل احلضري يف  9141، ظهري ...القانون

املدارات احلضرية دابا تركب يف الطوبيس من اجلديدة حىت 
لطنجة، من طوبيس لطوبيس، راه ما بقاش حضري وىل قروي، 
وملي تبغيو تستغلوه ختافوا من احلضري للقروي، وملي نقولو 

للعامل القروي ال إله إال اهلل وسيدي شدوا لكم عطيو احلق 
ولكن ملي كيخرج . نقلكم احلضري عندكم يف املدارات احلضرية

الطوبيس من مدينة خيرج للعامل القروي يقتل الطاكسي الكبري، 
وملي كيقتل الطاكسي الكبري، الطاكسي الكبري كيدخل للمدينة 

. نةويقتل الطاكسي الصغري هدي هي األزمة وهدي هي الفت
خصو يتعدل خصو يرتاجع وخصنا  9141إذن القانون ديال 

بطبيعة احلال املدار احلضري يبقى مدار حضري واملدار القروي 
يبقى مدار قروي، النقل ما بني املدن وبني املراكز يبقى كذلك، 
إذن هدي إشكالية وحنا عارفني اخللفية دياهلا راه حنا عارفني 

 ....كسي الكبري و إذن النقل املزدوج الطا ... إخل

النقل السككي بطبيعة احلال حنا نسجل تبين احلكومة  
حنا نشكركم انكم مشيتو مع احلكومة القدمية . TGVل 

 TGVنتمناو باش كلشي ميشي ف    TGVوغادين ف 
ماشي غري اخلط ما بني طنجة والدار البيضاء، بغينا املغاربة  

شي والقطاعات واجلهات وكلشي مي TGVكلهم ميشيو ف 
حىت املعلم ملي يبغي ميشي ملدرستو ميشي  TGVخصو ف 

 . TGVف 

الطاقة واملعادن السيد الوزير ألنه الوقت ما مسحش لنا 
باش ميكن نتوسعو معاكم بطبيعة احلال، ولكن الطاقة واملعادن 
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واملاء والبيئة، غادي نبدى مع السيد الوزير بالبيئة، امسحو يل 
متواجدة يف الرباط ولكن ما  نقول لكم البيئة، ألن البيئة

متواجداش يف املناطق ما عندناش احملاور كجماعات يف املناطق 
 il n’y a pas deاللي حنا فيها ديال البيئة، ما كاينش 

structure  إذن هذا يدل عالش، ما كاينش إرادة قوية ديال
التعامل مع القطاع البيئي مع أن التوازنات البيئية البحرية 

ارية والربية تقهقرت، والفضائية تقهقرت واملقذوفات تقهقرت الق
اللي تقذق فالرب وفالبحر وفاجلو وتقدف فالبوادي كلشي تقهقر، 

 étéإذن تكسرت التوازنات والبيئات الطبيعية والتكسرات 
irreversible vous ne pouvez pas les 

rétablir  هذا هو مشكل ... ، إذن باش الدولة تعطي واحد
إخل،  التوازنات ...ن ما فهمها حد ما كيعرف هلا حدالبيئة أل

البيئية هو الثابت الذي جيب أن ال يتغري، جيب أن حنرتم البيئة 
والتوازنات البيئية سواء كانت برية حبرية أو جمالية بطبيعة احلال، 
وأعيد وأكرر على أن التوازنات البيئية إذا ما كسرت وإذا ما 

ما ختلفت، هي انكسرت وإذا ما تقهقرت وإذا 
irreversible ما تعاودش تبىن من جديد. 

مشكل املا، مشكل املاء السيد الوزير ورثوا واحد امللف 
احلال ولينا تنلعبوا به حبال الكرة، كان عاد  هاد املاء بطبيعة 

اهليدروليك وكانت فاألشغال العمومية شوية عاد وزارة خمتصة، 
معه معاملة جدية  شوية إىل آخره، املا راه خصنا نتعاملو

ومعقولة، التدبري اجملايل للمياه وضع مشكل، واش تتعرفو السادة 
الوزراء، واش تتعرفو السادة الوزراء على أن هاذي عامني كان 
الشتا، كان الشتا، إذن جمموع اخلزانات املائية ديال الرباجات 

املليار ديال األمتار املكعبة، ويف العام ملي تعمرت هاذ  98هي 
امليار  91زانات وجات الشتا من بعد بطبيعة احلال خسرنا اخل

يف خسران  le champion... ديال األمتار املكعبة والغرب 
املا بطبيعة احلال عالش ؟ ألن املنشآت املائية اللي كانت خصها 

تدار واللي خصها تبىن ما تبناتشاي والشي اللي جعل على أنه 
ايل للما طرح مشكل، نتمناو اخلزانات املائية، إذن التدبري اجمل

السيد الوزير على أن تكون لكم اجلرأة واحلكومة تفاعل معكم 
وتدير سياسة إرادية للتدبري اجملايل العلمي للمياه، ألنه ما حدنا 
ما جنيو من اجلنوب للشمال وهو املا تيتزاد، وما حدنا منشيو من 

غفور له الشمال للجنوب وهو املا تيتقلص، وكان جاللة امللك امل
خصنا حنولو املياه من الشمال إىل : احلسن الثاين اهلل يرمحو قال 

اجلنوب، هاذ الرؤيا هاذي، هاذ الرؤية االستكشافية، 
االستطالعية، االستباقية، نعينو ديال املرحوم احلسن الثاين اهلل 
يرمحه مازالت احلكومة باش تنفذها، احلكومة عاجزة على تنفيذ 

بطبيعة احلال، وخاصة إن كانت ناجعة كرؤية التوجيهات امللكية 
إعدادية للرتاب بطبيعة احلال إىل آخره، إذن احنا نثمن لكم 
على أنه الربامج اللي هي بديتوها يف إطار املشاريع اللي هي 

 .مربجمة

فيما خيص الطاقة، الطاقة احنا تنهنيو أنفسنا من بعد  
ل اإلرادة ديال النضال اآلن احلكومة بطبيعة احلال بفض 12

القوية  ديال جاللة امللك حممد السادس اهلل ينصره، اآلن لنا 
مشروع ديال الطاقات املتجددة، سواء كانت الشمسية أو 
اهلوائية أو املائية أو البيومارس ، إذن هاذ السياسة اإلرادية اللي  
كان بكري ملي كنا كنتكلمو عليها كانوا وزراء اللي قبل منكم 

انوش عايقني ما كانوش عارفيش، اآلن احلمد يضحكوا ألنه ما ك
اهلل بفضل اإلرادة ديال جاللة امللك وبفضل األزمات كذلك 
اللي عرفتها الطاقة والسوق الطاقية على صعيد العامل والبارمي 

اآلن، وانتما درتو له ياهلل  922اللي وال تيخلع اآلن ألنه وصل 
ى أن هاذ مائة راكم غالطني، على كل حال، إذن نتمناو عل

املشاريع ديال الطاقات املتجددة، الطاقة الشمسية اآلن املنطلق 
راه انطلق وإن شاء اهلل ونتمناو بأن ذيك الوكالة اللي تدارت  

 .كذلك تقوم بالواجب دياهلا
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الطاقات اهلوائية، املغرب كلو خريطة إنتاجية للهواء راه 
ن الريح من الشمال إىل اجلنوب فني ما مشييت كاين الربد وكاي

وقوي إىل آخره، إذن تعميم الطاقة اهلوائية واستغالهلا ألهنا طاقة 
نظيفة حملاربة التلوث البيئي واحلفاظ على التوازنات البيئية هاذ 

 الطاقات املتجددة خيدمون هاذ اخلدمة، وكذلك البيوماس، 

 السيد الوزير،  

 السادة الوزراء،
ن ختلقوا ورش أقوهلا لكم السيد وزير الشغل، ميكنكم أ 

للشغل بالبيوماس، كل دوار عندهم بقرة، ميكن لو ينتج برووات 
ويداوي هبا  CH4ديال البيوماس، وحيطها يف مطمورة وتنتجلو 

ويسخن هبا إىل آخره، ولكن اليد العاملة واألرتيزانة اللي غتدير 
هاذ الشي فالدوار كاملني كلهم الدواور راه يصبحوا أوراش ديال 

 voilà un gisement  ي الشغلالشغل ومنتج
d’emploi   اللي ميكن ليكم تستغلوه، إيال احلكومة فهمتكم

بطبيعة احلال وأعطتكم اإلمكانية ولنا يف التكنولوجيا ألن 
اللي كان ختلق فمراكش، وأعتقد األخت ميلودة ها " لوكدير"

هي حاضرة لوكدير أنتج علم اآلن يستعمل يف جهات أخرى، 
 .la méthode T3ملتجددة أو سواء ف سواء فالطاقات ا

TTT la technique de traitement...    إال أنا
ديال   technique de traitementتنعقل عليها 

متحضيت، إذن الطاقات املتجددة واملتابعة ديال الطاقة، 
 .     التخفيض من الطاقة واحملافظة على الطاقة كذلك

 : المعادن والجيولوجيا

ادن احنا املغاربة تنهتمو على أنه فيما خيص املع
الفوسفاط هو أكرب معدن اللي عندنا، الفوسفاط وهننئ أنفسنا 
عليه، اآلن نشكر احلكومات أو نشكر املؤسسة ديال املكتب 
الشريف للفوسفاط وال الشركة ديال املكتب الشريف للفوسفاط 

بقيادة جاللة امللك بطبيعة احلال بالتوجيهات ديالو، على أننا 
أصبحنا حنول الفوسفاط اللي عندنا إىل فوسفاط بطبيعة احلال 
بشراكة مع الدول املتسعملة لذاك الشي، وبالتايل حتكما يف 
السوق العاملية هاذي سياسة نثمنها ونتمىن أن تتكاثر بطبيعة 
احلال بربط كذلك الدول األخرى اللي هي اآلن، دبا املغاربة 

وهلم     la matière premièreأصبحت هلم الفوسفاط 
التكنولوجيا وهلم الرجال وهلم العلم، بطبيعة احلال للقيام هبذا 
العمل هذا، ولكن كاين هناك معادن أخرى فيها مشاكل، 
جرادة، جرادة مازال كاين فيها الفحم السيد الوزير، مازال فيها 
الفحم، واآلن يستغل يف ظروف سيئة، وجرادة راه تغناو هبا 

ا العلماء بطبيعة احلال وهو املعدن واملركب الفنانني وتغناو هب
احلراري اللي كلنا قلنا بطبيعة احلال ونعرفو الظروف اللي حتدث 

 .فيها إخل

فيما خيص القطاعات اإلنتاجية، أنا أمتىن على أنه        
القطاعات اإلنتاجية، راه كل القطاعات احلكومية منتجة، قطاع 

الرياضة قطاع منتج، قطاع التعليم قطاع منتج، قطاع الشباب و 
الثقافة قطاع منتج، قطاع التجهيز قطاع منتج، قطاع السكن 

 .قطاع منتج، إذن كل القطاعات ميكنها أن تنتج وأن تنتج إخل

فيما خيص القطاعات اللي هي منتجة، وحنا تنتج لنا  
اخلبز والزيت والسكر واللحم واخلضر إخل، القطاع الفالحي 

لكم بأن هاد العام مع هاد اجلفاف هذا راه  السادة الوزراء، أقول
خصكم تراجعوا حساباتكم، تراجعوا حساباتكم، هاد العام 

مليون ديال القناطر ديال احلبوب،  83الفالحة ما غتنتجش لنا 
مليون ديال القناطر ديال  82مليون وال  83وحنا خصنا 

 21مليون، إذن اخلصاص ما بني  22احلبوب، غتنتج لنا ياهلل 
مليون، خصنا جنيبوها من السوق العاملية،  22يون حىت مل

هبا، هداك الشي اللي درتوا يف صندوق املقاصة راه ...خصكم 
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مليار،  83مليار راه نا غدقدش، راه خصكم  12ما غيقدش
 .إذن هذا مشكل

املشكل الثاين، العامل القروي جبباله وسهوله وهضابه مولف      
،  l’equivalents العلفية مليون ديال الوحدات 12تينتج 

مليون ديال  12وحدة علفية تساوي كيلو د الشعري، إذن 
الوحدات العلفية ديال اخلصاص اللي ما تنجزتش ما نضدش 
هاد العام، واملاشية ما استطعتشي باش ميكن هلا ترعاه، إذن 
خصنا جنيبوها من اخلارج حىت هي وبالعملة الصعبة ويف سوق 

كذلك العامل القروي مولف . كذلكالكل يعلم كيف تيدار  
تيوفر لنا مليون ونص ديال اليد العاملة بطبيعة احلال يف هاد 
األربعة شهور هادي اللي كاين، ما غتتوفرشي، خاصكم تفكروا 

 .باش تشغلوهم هادو

إذن هاد القطاع اإلنتاجي املهم واحليوي اللي هو العامل      
لي هو الطاقة البشرية القروي، واللي هو االقتصاد القروي، وال

 .اللي كاينة يف هاد العامل القروي خصنا نفكرو كيفاش جنيبوها

كذلك جمال آخر، جمال آخر اللي هو املياه والغابات، أقول       
لكم السادة الوزراء والسيدة الوزيرة على أنكم ما فهمتوشاي 
 القطاع الغابوي، املندوبية ديال املياه والغابات وحماربة التصحر،

، ...هاد املديرية هادي راه مكلفة عندكم شحال، إيال حيدنا
الرتاب املغريب كله شحال فيه؟ فيه املدارات احلضرية متثل أقل من 

من اخلريطة ديال اململكة، وكاين الفالحة عندها تسعة د  2%
 98املالين، وكاين الغابة اللي مشجرة تسعة د املالين، إذن 

كتارات هداك الشي راه مكلفة مليون ديال اهل 73مليون، من 
به املياه والغابات، إذن امليزانية اللي تعطاهتا راه ال تسمن وال 
تغين من جوع، وإيال بغيتوا نوقفو التصحر وبغيتوا حنافظو على 
التوازنات البيئية خصنا نعتنيو بالطلح الصحراوي، الغابة ديال 

ي حىت الطلح الصحراوي اللي كان يف حلمادة، من احلمادة الل
األكادير، الغابة ديال أركان، األركان تراث حي عندنا يف البالد 

، وميكن لو كذلك السيد وزير الشغل، ...خصنا نعتنيو به، إخل
 unميكن لو أن يكون قطب تنموي اقتصادي اجتماعي 

gisement d’emploi  بطبيعة احلال يف هاد الغابتني
بة ديال البلوط الفليين الغابة ديال البلوط األخضر والغا. االثنتني

من املساحة  %9واألرز ، عرفتوا بأن األرز أصبح ال ميثل إال 
الغابوية، وهاد األرز راه إيال ما محاتوش هاد التسلسل وهاد 
الرتاكم ديال الغابات من الصحراء إىل اآلن، إذن من الطلح 

 la الصحراوي ومن األركان، ألهنم هادو عندهم 
compétence d’arrêter les vents chaud  ،

وبالتايل حتميوا البلوط األخضر وتيحميوا البلوط الفليين وبطبيعة 
احلال تيحميوا األرز، األرز راه ما يقدش يواجه هاد الرياح، راه 
إيال حيدوا لو هاد اجليوش هادي بطبيعة احلال ينقرض ويندثر، 
ولبنان عندهم غري شجرة وحدة ديال األرز دايرينها يف 

drapeau  دياهلم، حنا عندنا غابات خصنا حنافظو عليها أ
عباد اهلل، أ احلكومة خاصكم حتافظوا على هاد املكونات ديال 

إذن أقول هذا عن العرعار وعن احللفاء وعن . هاد البالد هادي
 .نعم. األشجار األخرى إخل

 :السيد رئيس الجلسة
 ..انتهى الوقت السيد النائب ..أرجوكم السادة النواب

 :ئب السيد الطاهر شاكر عن فريق األصالة والمعاصرةالنا
انتهى الوقت؟ إذن ملي انتهى الوقت ما عندي ما 
نقول، ولكن أمتىن أن ما قلته تسمعه احلكومة، وإيال دارت غري 
هاد الشي اللي قلت بطبيعة احلال املغرب غيكون خبري، وشكرا 

 .لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .     ق ألداء صالة العصرشكرا، رفعت اجللسة عشر دقائ

 :السيد رئيس الجلسة
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 .بسم اهلل الرحمن الرحيم 
افتتحت اجللسة، نواصل مناقشة اجلزء الثاين من مشروع 

 . 2192للسنة املالية  92.22قانون املالية رقم 

نبدأ بالفريق االشرتاكي، النائبة احملرتمة السيدة السعدية  
 .باهي، تفضلي السيدة النائبة

 :عن الفريق االشتراكيالسيدة السعدية باهي  النائبة

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات والسادة النواب،
يشرفين أن أتقدم باسم الفريق االشرتاكي مبداخلة يف 
إطار مناقشة امليزانية الفرعية للقطاعات االجتماعية برسم ميزانية 

واجتماعية وسياسية، دولية وإقليمية  ، يف ظرفية اقتصادية2192
ووطنية مفصلية، طبعها احلراك الشبييب املطالب بالدميقراطية 
والعدالة االجتماعية وإسقاط الفساد واالستبداد وتناغمت معه 
اإلرادة العليا للبالد وأسفر دستورا يقر املساواة واملناصفة 

 .ومناهضة التمييز والعدالة االجتماعية

قا من هويتنا الدميقراطية االشرتاكية، نعترب إننا وانطال 
املسألة االجتماعية حمكا حقيقيا لنجاعة السياسات العمومية 
ومدى صدقيتها، ونسجل باستغراب هشاشة سياستكم وغياب 
األثر االجتماعي املنتظر منها، وصعوبة تلمسه على حياة 
املواطنني واملواطنات لتواضع االعتمادات املالية املرصودة 
النتظارات الفئات العريضة للشعب املغريب، مما يفرض حتمل 
حكومتكم وأغلبيتها الربملانية ملسؤولياهتا يف جتسري اهلوة بني 
خطاهبا احلماسي الالواقعي املرتبط يف اعتقادها بثورة الصناديق 
والقطيعة اهلادئة مبنطق االستمرارية، وبني ضعف اإلجراءات 

ع املغري واإلصالحي لفئات تتوق والسياسات العمومية ذات الوق
للعدالة االجتماعية اليت ظلت حاضرة يف اجتجاجات عارمة 
متواصلة واجهتها هذه احلكومة بعنف غري مسبوق وبارتفاع 
أصوات الفتاوى احملللة لإلهانة واحلط من كرامة املعطل والعاطلة 
واجلياع واملرضى واملغتصبات واملعنفات بإقحام ذريعة احلفاظ 

هبة دولة مل يتم املساس هبا أو بسيادة القانون يف حماولة على 
للتشويش على انتعاش الفعل السياسي احلقيقي، ويقظة شعبية 
يؤطرها الوعي باحلق يف الكرامة أوال والكرامة ثانيا والكرامة 

 .اـــــثالث

إن التأمل والتمحيص يف القانون املايل، ويف اإلجراءات  
طاع وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية واالعتمادات املرتبطة بق

االجتماعية اليت تفرض أن حيضر مجيع وزراء الدولة يف هذا 
، يكشف االرجتالية املؤسفة 2192النقاش برسم ميزانية 

وخفوت املبادرة، واجلنوح إىل اخلطاب االستسالمي املمعن يف 
جملتمع إال أن العقليات وا: وخطاب" نريد و نود"االزدواجية بني 

 ".يفرض"

إن اختزال السيدة الوزيرة لدور الوزارة يف التنسيق بني ما  
أمسته بالقطب االجتماعي خبصوص اآلفات االجتماعية من أمية 
يف اجملال احلضري والقروي واهلدر املدرسي وتزويج القاصرات 
وتشغيل األطفال، واألمهات العازبات واألطفال املتخلى عنهم 

ء واألطفال وشبكة الدعارة واملخدرات، تغيب واالجتار يف النسا
فيه الرؤية الواضحة واملندجمة، كما تغيب اسرتاتيجية مناهضة 
العنف ضد النساء يف سياستها، ويغيب معها استحضار الرتسانة 

وذوي . القانونية اليت حتمي حقوق الفئات املستضعفة واهلشة
يث عن االحتياجات اخلاصة كلها مسؤوليكم مجيعا، غاب احلد

خطة وآليات تنفيذ قانون األسرة من قبيل قرار حق املرأة يف 
من  31الوالية على أبنائها شأهنا شأن األب، وإصالح املادة 

مدونة األسرة خبصوص مسامهة املرأة يف تنمية ممتلكات األسرة، 
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سواء عن طريق عملها اليومي غري املأجور أو مسامهتها املادية، 
ت األسرة إجباريا رفعا ألي حرج وتفاديا وجعل عقد تدبري ممتلكا

ألي هدر للحق، وكذا إصالح النصوص املتعلقة بالنفقة وبيت 
احملضون ومستحقات احلضانة مبا يضمن كرامة األطفال 
واستقرارهم، وإصدار قانون شامل حملاربة العنف يضمن الوقاية 
واحلماية وعدم اإلفالت من العقاب وهي مسؤولية أيضا 

 .مشرتكة

قد استحسننا إضافة اسم املرأة هلذه الوزارة، غري أننا ل 
نأسف لغياب اإلرادة احملركة والرافعة والقادرة على ترسيخ احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية واملدنية والثقافية والبيئية للنساء، كما 
يغيب التضامن املسؤول وحيضر التنكر والتجاهل واالهتام 

باجملتمع املدين يف قضية كقضية أمينة واالفتعال واهلجوم والتشهري 
اليت فدت بروحها أمينات الرافضات لالعتداءات والعنف 

 .املتعدد

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،
 السيدات النائبات والسادة النواب،

ألمهية العنصر  –يف الفريق االشرتاكي  -اعتبارا منا  
رجاال ال حتفظ كرامتهم إال البشري يف حتقيق التنمية، نساء و 

حبفظ احلق يف الشغل بعد احلق يف التكوين والتأهيل والتعليم 
لضمان العيش الكرمي والسكن الالئق والصحة النفسية واجلسدية 
واألمن الغذائي، تأيت ميزانيتكم لتؤكد الغموض املتسرت وراء 
االستمرارية ومواصلة األوراش بدون اسرتاتيجية وآليات التدبري 

سواء بالنسبة للصناديق االجتماعية أو . والتنفيذ والرزنامة الزمانية
للربامج اليت سبق التفكري فيها أو وضعها ليبقى مطلب احلق يف 
الشغل والتشغيل معلقا، وتستمر سياسة تشجيع البطالة املقنعة 

حلاملي وحامالت الشهادات وراء خلفيات الشراكة مع اجملتمع 
م جمهودات جبارة أمام اشرتاك الكفاءة املدين مبنح هزيلة أما

ويبقى احلديث عن التشغيل بأرقام ال تستند . والشهادة العليا 
للمعايري املقنعة وال تأخذ فلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
بعني االعتبار، وحني يغيب احلق يف التشغيل وتتقلص امليزانيات 

د يف امليزانية ما تضع صحة املواطن يف نفس الكفة حني ال جن
يتالءم مع السياسة اليت تضمن احلق يف التغطية الصحية الكاملة 
والشاملة يف ظل مستشفيات عمومية مفتقرة للتجهيزات ولألطر 
الكافية من أطباء ومهنيي الصحة وتقنيني واملفتقرة للحكامة 
وحسن التدبري وغري مستحضر للمجال وحلاجيات الساكنة يف 

غري متحكمة يف القطاع اخلاص، نستحضر املدن والبوادي، 
الصحة احلايل اليت نتمىن  اجملهودات املبذولة من طرف السيد وزير

 . التجاوب معها تفعيال لروح الدستور

مما يفرض إقرار تعاقدات حملاربة تبذير الزمن الصحي  
ألطباء القطاع العام لصاحل القطاع اخلاص ملرتفقي الصحة 

مة ألسعار وجودة اخلدمات، وبلورة العمومية مع مراقبة صار 
عقود شراكات جديدة بالنسبة ملرض القصور الكلوي والسرطان 

كما حان الوقت لوضع سياسة دوائية . واألمراض املزمنة والسل
تغطي حاجيات املرضى جماليا، وننتظر ككل املغاربة بامسهم  
تطورات ملفات االختالالت وتفعيل حماربة الفساد ودور اجمللس 

 .على للحساباتاأل

لقد أصبح ملف التعاضديات والتعاضدية العامة ملوظفي  
اإلدارات العمومية منوذجا لتصفية احلسابات السياسوية املوجهة 
بشكل يضرب املبادئ والقيم املؤطرة لعملها، فبات من الضروري 

 .اعتماد احلياد وتطبيق القانون مع مجيع اهليئات

الربامج املرتبطة  وإذ نسجل استحسانا جملموعة من 
بالطب االستعجايل رغم اإلكراهات املادية واجملالية، نأسف 
للخصاص الكبري خبصوص الصحة النفسية ملا هلا من أمهية 
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وحنمل املسؤولية للحكومة بكل مكوناهتا من أجل املوازنة بني 
 .امليزانيات لتكون يف مستوى خطاهبا االنتخايب واإلعالمي

 السيدات والسادة،  
ن معاجلة قضايا املرأة والطفل واألسرة تقتضي جرأة إ 

وشجاعة وإمكانيات للتشخيص أوال سواء بالنسبة ملا اصطلح 
على تسميتهم بأطفال الشوارع أو األطفال يف وضعية الشارع 
وهم أطفال أسر يف وضعية صعبة، أو األطفال املتخلى عنهم 

 احملارم وهم أطفال اآلباء العزاب، أو دعارة القاصرات أو زىن
وكذا تشغيل األطفال والنساء أو االجتار فيهم، هي مشؤولية 
مشرتكة أيضا بني كل الوزارات، وهذا يقتضي سد الثغرات 
املرصودة يف قانون األسرة بفتح ورش مع الفاعلني االجتماعيني 

 .والقانونيني واملمارسني من اجملتمع املدين واالقتصاديني

ئلي رأي خبصوص إعادة ولنا يف صندوق التكافل العا 
النظر يف ميزانيته ويف شروط االستفادة منه وكيفية االستفادة منه 

 .احرتاما لكرامة األم واألطفال

وعلى ذكر صندوق التكافل العائلي، نأسف للممارسة  
الالدميقراطية اليت قامت هبا احلكومة احلالية بتهريب هذا 

عنه والكل الصندوق وتنظيم حفل بإحدى الوزارات لإلعالن 
يعرف يف هذه القاعة أن الفريق االشرتاكي هو الذي قاد معركة 
إخراجه حليز الوجود وهو الفريق الوحيد الذي مت استثناؤه حىت 

 .من هذه املراسيم التدشينية املفرتى عليها

أما خبصوص الشغل والتشغيل، نسجل تراجعات على  
غفال حقوق وإ.مستوى التزامات احلكومة حلقوق الطبقة الشغيلة

 .الفئة املهمشة

على أي أختم وأقول، إن أكرب حتد حلكومة اليوم  
بصالحياهتا املوسعة هي تنزيل الدستور وأكرب جتلياته تفعيل 

 .املناصفة، شكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، السيدة النائبة احملرتمة ارقية 

 .الدرهم، تفضلي السيدة النائبة 

 :الفريق االشتراكي ائبة السيدة رقية الدرهم عنالن
 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة الوحيدة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتدخل يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية  

املدرجة ضمن اختصاص جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون 
ني يف اخلارج، بالتدخل باسم الفريق اإلسالمية واملغاربة املقيم

االشرتاكي الذي أوىل اهتمامات خاصا من منطق مقاربته 
و اعتبارا لعامل الزمن، أود أن أركز . املواطنة ملشروع القانون املايل

على قضية الوحدة الرتابية والدفاع الوطين يف عالقتها مع 
 .سياستنا اخلارجية

 السيد الرئيس ،
 حيدة،السيدة الوزيرة الو 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

منذ سبع وثالثني سنة وقضية وحدتنا الرتابية يف اجلنوب  
تتصدر برنامج عمل احلكومات املتعاقبة والقوى السياسية احلية 
بعد أن افتعلت اجلارة اجلزائر، ومعها النظام اللييب نزاعا حول 

 .ة الوطناسرتجاعنا املشروع جلزء من أراضينا حلظري 

من وخالل هذه العقود متكن املغرب من الصمود  
تكريس سيادته على أقاليمه اجلنوبية من خالل إدماجها يف 
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الوطن األم ومتكني سكاهنا من املشاركة السياسية يف تدبري الشأن 
العام، خاصة من خالل االنتخابات اليت شهدهتا البالد منذ 

لية واإلقليمية واجلهوية ، باملوازاة مع إرساء املؤسسات احمل9174
 .والوحدات اإلدارية ومؤسسات اخلدمات االجتماعية

إن هذا الرصيد من اإلجنازات والرتاكمات واملكاسب  
احملققة على األرض هو ما يسعى خصوم الوحدة الرتابية إىل 
تقويضه، وهو ما ال ميكن السماح به من جانب الشعب املغريب 

إننا يف ذلك . ى وجه اخلصوصوساكنة األقاليم اجلنوبية عل
مدعومون بشرعية قضيتنا وبالتوجه الوحدوي لسكان األقاليم 
الصحراوية وبالتحوالت اليت تشهدها املنطقة، وأساسا 
باإلصالحات الدستورية واملؤسساتية والسياسية اليت ترسخ 
الدميقراطية واملشاركة السياسية ومها معياران أساسيان يف 

إن هذه املعطيات القائمة على . امل اليومالعالقات الدولية لع
األرض ال تعفينا من ضرورة إعادة قراءة أدائنا الدبلوماسي يف ما 

فالدفاع عن قضيتنا الوطنية . يرجع إىل هذه القضية بالذات
يتطلب دبلوماسية هجومية وشجاعة قادرة على متكني بالدنا من 

لدولية، واليت حضور أقوى داخل املستويات اإلقليمية والقارية وا
نرى أهنا متغيبة بشكل كبري موازاة مع خصومنا الذين ينشطون 
بشكل كبري يف املضمار والدليل على ذلك حمرك البحث 

google  الذي يوجد فيه أالف املواقع وامللفات اخلاصة
وهذا . خبصومنا مبجرد النقر للبحث عن ملف القضية الوطنية

اقني يف الشبكة خيص كذلك خريطة املغرب املبثورة الس
العنكبوتية، حيث جعلت بعض الدول يقتبسها يف بعض احملافل 
جلهله باملغرب وحدوده اجلغرافية، وهذا لألسف مل يكن هناك 

 .أي حترك فعلي بالنسبة للمسؤولني يف هذا الوضع

حلقات دائما يف إطار سياستنا اخلارجية، ويف إطار 
ني أطراف النزاع، ال سلسلة املفاوضات الرمسية والغري الرمسية ب

ميكن أن تستمر إىل ما ال هناية، وأنه البد من سقف زمين إلهناء 

النزاع، وأن على اجملموعة الدولية أن حتدد املسؤول عن عرقلة 
تسوية متفاوض بشأهنا، خاصة وأنه يف مقابل املرونة اليت يبديها 
املغرب باقرتاحه حكما ذاتيا يتماشى كحل واقعي وجريء مع 

ات احمليط اإلقليمي والتحوالت العاملية، يف املقابل يظل متطلب
ينتصب تعنت اجلزائر اليت ترفض حىت جمرد إجراء إحصاء 
للمحتجزين يف خميمات تندوف وإعطائهم حرية تنقل يف خرق 

 .ملبادئ القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان

 ،السيد الرئيس

يد وزير إنه يستوجب على املسؤولني وعلى رأسهم الس 
اخلارجية املتغيب اليوم، توسيع املشاورات وإشراك أكرب عدد 
ممكن من الفعاليات السياسية واملدنية واالقتصادية باألقاليم 
الصحراوية يف اإلعداد لكل مفاوضات حمتملة، وإطالع الرأي 
العام احمللي والوطين عموما على مدى تقدم أي مفاوضات 

من جانب الساكنة احمللية  وحصيلتها، من أجل حشد دعم أكرب
للسياسة اخلارجية يف ما خيص هذا امللف، وكذا يف التنزيل الفعلي 
ملضامني الدستور وإرساء حق املعلومة الذي هو حق شرعي 

 .ودستوري

كذلك يتعني مواصلة متكني األقاليم اجلنوبية من  
التجهيزات األساسية واخلدمات االجتماعية وإطالق أوراش  

اقتصادية من احلجم الكبري، من أجل توفري كربى وأقطاب 
الشغل الكرمي واملنتج ألبناء أقاليم اجلنوب، وتعزيز االندماج بني 
الشمال واجلنوب، ألجل تقويض كل مسعى الستغالل مطالب 

 . اجتماعية ألغراض انفصالية وخلق تشويش وزعزعة املنطقة

 السيد الرئيس،
روري تغيري نعترب يف الفريق االشرتاكي أنه من الض 

املقاربة األمنية اليت يتم التعامل هبا مع بعض األحداث 
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واالحتجاجات االجتماعية، وحنث على اعتماد احلوار حلل 
 .املشاكل احمللية وإتباع سياسة استباقية لتسويتها

ويظل حتصني حدودنا، خاصة يف اجلنوب والشرق  
اخلية االختيار األول الذي جيب أن يبقى متصدرا لسياستنا الد

ويف هذا الصدد يتعني أن يظل تعزيز قدرات القوات . واخلارجية
املسلحة وقوى األمن والدرك ومواصلة برنامج حتديث أدائها 
ووسائل تدخلها وتسليحها، من أولويات اإلنفاق العمومي 
الوطين، خاصة وقد انضافت إىل هذه القوات أعباء جديدة إىل 

نها، من قبيل مواجهة جانب أعباء حتصني احلدود والدفاع ع
حتديات اجلرائم املنظمة العابرة للحدود، و اجلرمية اإلرهابية، 
وهتريب املخدرات، واهلجرة غري القانونية، خاصة وأن بالدنا 
تتواجد يف موقع اسرتاتيجي جيعل منها بلدا مستهدفا، لذلك 
يتعني تقوية قدراتنا الدفاعية واالستخباراتية والتنسيق األمين مع 

ان املنطقة ملواجهة اجلماعات اإلرهابية وعصابات التهريب بلد
 . واهلجرة غري القانونية ومحاية حدودنا من أي اخرتاق أمين

وقد تضاعفت هذه التحديات مؤخرا حبكم التداعيات  
األمنية الهنيار بعض األنظمة االستبدادية يف املنطقة وما تالها 

وقبل أيام . حةمن انتشار لألسلحة وتناسل للجماعات املسل
حذرنا خالل مناقشة ميزانية الدفاع الوطين من هذه املخاطر 

 .لنعيش بعد ذلك على إيقاع اهنيار أمين كبري يف مايل

إننا مع كل هذه املعيقات نؤمن أن فتح احلدود مع  
جرياننا إجراء يتعني دعمه والنظر بتفاؤل ملستقبل املغرب العريب 

املؤشرات اآلنية تكاد تكون  يف أفق احتاد مغاريب رغم أن كل
سلبية، وهذا ال يعين أننا جيب أن نتسرع للتنويه بأشياء مل 
تكتمل وهذا ما حصل لألسف للحكومة سواء على مستوى 

 .اخلارجية أو اإلعالم

 السيد الرئيس،

نرى يف الفريق االشرتاكي أنه يتعني بناء اختياراتنا  
واختيار املوارد البشرية الدولية وأداء دبلوماسيتنا وهندسة شبكتها 

املوكول هلا تنفيذ اختياراتنا يف اجملال الدبلوماسي على أساس 
االستحقاق والكفاءة وااللتزام بقضايا الوطن وبأداء الواجب 

 .الوطين وعلى أساس ربط املسؤولية باحملاسبة وبالنتائج

ويف سياق األزمة االقتصادية وتبادل األدوار بني القوى  
حول الذي تشهده العالقات الدولية، يتعني علينا فتح الدولية والت

آفاق جديدة وأرحب لعالقاتنا االقتصادية والتوجه باخلصوص إىل 
إفريقيا والقوى الصاعدة يف آسيا وأمريكا الالتينية، باملوازاة مع 
تنويع وتعزيز عالقاتنا التقليدية مع أوروبا وأمريكا الشمالية 

ليت جيب أن تتجاوز املضامني واملعايري وحميطنا العريب واملغاريب وا
التقليدية، وتأخذ بعني االعتبار املستجدات الكربى اليت يعرفها 

 .العامل وحاجيات االقتصاد الوطين

كما يبقى اخلروج باملغرب الكبري من وضعية اجلمود  
والشروع يف بناء تكثل اقتصادي مغاريب، إحدى االمتحانات 

إن عالقاتنا مع إخواننا يف اخلليج . اليت ستثبت أو تكذب النوايا
ويف احمليط العريب جيب إعطاؤه فرصة باألسبقية لتقوية استثمار 
هذه البلدان يف املغرب اعتمادا على إمكانيات االستثمار 
املشجعة اليت تفتحها بالدنا واحملفزات اليت تضمنها ملستثمري 

 .شكرا على إنصاتكمإخواننا يف اخلليج، 

 
 :جلسةالسيد رئيس ال

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
 .احملرتمة رشيدة بنمسعود

 .النائبة السيدة رشيدة بنمسعود عن الفريق االشتراكي
 السيد ارئيس،
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 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

أتدخل باسم إخواين وأخوايت يف الفريق االشرتاكي، يف 
سة املخصصة ملناقشة ميزانية القطاعات الفرعية هذه اجلل

يف غياب السادة الوزراء القيمني ( التعليم، الثقافة، واإلعالم)
على هذه القطاعات وهذا دليل على االهتمام والعناية، برسم 

، منطلقة يف مداخليت بتسجيل بعض املالحظات 2192سنة 
 .قفنااليت نعتربها حمددات وركائز مبدئية موجهة ألفق موا

نعترب يف الفريق االشرتاكي أن : المالحظة األولى
مناقشة امليزانية العامة، وكذا ميزانيات القطاعات الفرعية املندرجة 
يف إطار الدستور اجلديد، ال متثل سوى مرحلة اتصال وامتداد 
على مستوى املبىن واملعىن لتجربة حكومة التناوب التوافقي اليت 

 ة االنتقال إىل الدميقراطية؛متثل حلظة التأسيس لتجرب

يف سياق احلديث عن الربيع العريب : المالحظة الثانية
وخصوصية احلراك املغريب، جيب التوضيح بأننا نعترب الربيع املغريب 
الذي جاء حممال مبطالب اإلصالح الدستوري ومناهضة الفساد 
هو نتاج ملسار سياسي مغريب مغاير وخمتلف، حتكمت فيه 

لتعاقدات واملواعيد التارخيية املفصلية ممثلة يف املوعد جمموعة من ا
األول، مع تعاقد امللك والشعب الذي قاد املغرب إىل حتقيق 

أما التعاقد الثاين، فإنه تعاقد املسرية اخلضراء الذي . االستقالل
أفضى إىل اإلمجاع الوطين حول الوحدة الرتابية، يليهما تعاقد 

غرب على أوراش اإلصالح حكومة التناوب اليت فتحت امل
الكربى ومسلسل املصاحلة مع الذاكرة املوشومة جبراحات 

 .املاضي، مع األمازيغية، مع النساء ومع املغرب العميق

وأخريا، تعاقد دستور فاتح يوليوز الذي نعتربه فرصة 
ساحنة للنهوض احلضاري الشامل، فضال على كون ظاهرة احلراك 

قليدا راسخا يف التجربة السياسية االجتماعي يف املغرب، تعد ت
 .منوذجا( 9189-9142)املغربية، ويف الزمن السياسي املغريب 

إذا كان رهان حتقيق احلكامة : المالحظة الثالثة
الرشيدة، حيظى بإمجاع كل مكونات املشهد السياسي تفعيال 
ملقتضيات الدستور، فإن وجاهة ومغزى احلكامة تقتضي فضال 

ملؤسسايت وربط املسؤولية باحملاسبة، إقران عن ترشيد األداء ا
خطاب احلكامة باعتماد العقالنية واللغة املوضوعية الشفيفة اليت 

اب احلقيقة، بدل السقوط يف خطاب الدروشة طتقربنا من خ
 .الشعبوية

 أيها السيدات والسادة،
ال خيفى على أحد اليوم الدور الذي تلعبه الثقافة يف  

الشاملة ودورها يف تقريب احلوار بني  صياغة برنامج التنمية
ويف إطار تأهيل . الشعوب واحلضارات وحتصني اهلوية الوطنية

مشروع اجلهوية املتقدمة والنهوض هبا، يعد املكون الثقايف عنصرا 
حامسا يف التعريف هبا وإفساح اجملال إلدراك غناها وتعددها 

 .الذي خيدم الذاتية الوطنية يف مشوليتها

نسجل إجيابية املقرتحات الوزارية اهلادفة إىل  وإذا كنا 
تعزيز بعض البنيات الثقافية القائمة، وإحداث مراكز ثقافية 
جديدة وخزانات ومعاهد موسيقية وبناء قاعة مسرحية، فإن هذه 
املشاريع رغم إجيابيتها تظل حمدودة وال ترقى إىل سقف مطالبنا 

عيال لثقافة القرب بتعميمها يف خمتلف جهات وربوع اململكة، تف
وتقريب الثقافة من املواطن، كما نسجل على الوزارة الوصية على 

 .الثقافة أهنا مل تستطع الرفع من امليزانية املخصصة هلا

وهذا املعطى ال يستجيب ألفق الفاعلني يف جمال الشأن  
الثقايف، كما أنه ميكن أن يفهم كنزوع حنو تبخيس العمل الثقايف 

 .دم الرهان عليه كأولويةلدى احلكومة وع
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هذا األمر يستدعينا كمعارضة احتادية إىل التأكيد على  
إعادة طرح سؤال الثقافة بالنسبة ملغرب اليوم، مغرب 
اإلصالحات الدستورية والسياسية مغرب الدميقراطية واحلداثة، 
خصوصا بعد بروز كثري من التصرحيات املقلقة اليت تشكك يف 

ة ودور الفنون يف أنسنة الوجدان ورقة وظائف الثقافة النبيل
املعتمد على ثقافة التنوير والتمدن  اإلحساس واإلبداع اخلالق

احلداثي، أمام صعود فتاوى الشعوذة والنزوع حنو مناهضة بعض 
أشكال الفنون والعديد من التظاهرات الفنية اجلماهريية ومهامجة 

ية والذائقة اإلبداع احلر الذي ال حدود له سوى املتعة اجلمال
 .اجملازية باعتبار أن اإلبداع خيلق واقعه اجلمايل اخلاص به

أمام هذا الواقع، أصبح ملحا ومطروحا أكثر من أي  
وقت مضى، ضرورة وضع ميثاق وطين حيدد سياسة واسرتاتيجية 
العمل الثقايف ببالدنا، يساهم يف بلورته خمتلف الفاعلني الثقافيني 

وندعو الوزارة الوصية . الناشطة يف اجملالومنظمات اجملتمع املدين 
إىل التجاوب مع هذا املطلب وفتح ورش إصالح الشأن الثقايف 

 .يف بالدنا

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

بخصوص قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي 
شكل إصالح املنظومة التعليمية مطلبا : والبحث العلمي

معيا منذ االستقالل الوطين وعيا بأمهية الدور الذي متثله جمت
املدرسة واجلامعة، باعتبارمها قاطرة تربوية وفكرية يف تأهيل الناشئة 
واألجيال وصناعة النخب واالرتقاء بالذكاء البشري خدمة 
للنهضة اليت تتطلع إليها البالد، وتقوية مسارها الدميقراطي 

 .لتنمويةواالجتماعي وربح التحديات ا

إن الرهان اليوم على املنظومة التعليمية ببالدنا، يتطلب  
من املسؤولني القيام بثورة تعليمية جديدة تنتقل معها املؤسسات 
التعليمية إىل مدارج البحث العلمي الذي يؤهلنا لكي نلحق 

 .بالتطور التكنولوجي املتسارع وجمتمع املعرفة الكاسح

ة من التساؤالت ويف هذا اإلطار، أطرح جمموع 
 :واملالحظات اليت تشغل مرتكز اهتمام فريقنا

مىت سيتم اعتماد اسرتاتيجية وطنية تكون اخليط الرابط  -
ملشاريع اإلصالح اليت يعرفها جمال التعليم بصفة عامة، لكي ال 

 .يظل التعليم جمال جتارب وارجتال وموضع إصالح اإلصالح

عجايل غاياته املتوخاة هل حقق مشروع الربنامج االست -      
 منه؟

هل قامت وزارة الرتبية الوطنية احلالية بتقييم نقدي أويل     - 
 32هلذا الربنامج الذي خصصت له اعتمادات مالية كبرية؟ 

 مليار درهم تفعيال لتقافة املسؤولية احملاسبة؛ 
إن وضع أي مشروع بديل عن املشروع االستعجايل،  -

أساتذة ، )لني يف املنظومة الرتبوية يقتضي أن حيقق مشاركة الفاع
 .يف صناعة القرار ( إدارة ، طلبة

ضرورة توجيه اجلامعة املغربية إىل البحث العلمي وربطه  -    
بالتنمية، مع مراعاة اجلودة وتوفري اإلمكانات املادية والبشرية، 
والرفع من ميزانية البحث العلمي والتفكري يف جلب موارد 

  .إضافية

خيص قطاع اإلعالم واالتصال، يبدو أننا اليوم يف وفيما  
حاجة إىل وقفة حقيقية جتاه تفاعالت هذا القطاع، وبصفة 
خاصة اإلعالم العمومي السمعي البصري وتصورات احلكومة 

 .قصد تطوير أدائه

لقد تضمنت دفاتر حتمالت القناتني األوىل والثانية  
عو إىل القلق هو أشياء ال ننازع يف الكثري منها، ولكن ما يد
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هتميش دور الربملان يف هذا اجملال، األمر الذي يؤكد عزم 
احلكومة على االنفراد يف تنفيذ أجندة جاهزة يف املوضوع تتطلب 

 . معاجلتها مقاربة تشاركية

 .ما استطعتش نكمل، شكرا على اصغائكم

 :السيد رئيس الجلسة
ئب شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيد النا

 .احملرتم حسن طارق

 :النائب السيد حسن طارق عن الفريق االشتراكي
 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، لن أقول الوحيدة،
 السادة الوزراء،

 السيدات ولسادة الواب،
يشرفين باسم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب أن 

اليت تدخل  2192أتدخل يف مناقشة امليزانيات الفرعية برسم 
 :صاصات جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان وهيضمن اخت

 . وزارة العدل واحلريات  -

 .وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة  -

 .األمانة العامة للحكومة  -

 .اجمللس األعلى للحسابات  -

 .وزارة العالقات مع الربملان واجملتمع املدين  -

 .ناملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسا  -

 .املندوبية العامة إلدارة السجون  -

قطاعات على اختالف بنياهتا تتقاطع يف الغايات 
إقرار العدالة، بناء املواطنة وحتقيق ختليق : األساسية اليت هي

 .احلياة العامة

قطاعات بالنسبة إلينا يف الفريق االشرتاكي، تكثف  
اقدوش إنتظاراتنا وحرصنا اجلماعي املتجسد يف هدفني، ما تنعت

بأهنم تيتالقاو ويتكامال ويتداخال يف أي من القطاعات األخرى 
 :بقدر تكاملهما يف هذه القطاعات، هذين اهلدفني

 .اهلدف األول هو هدف التفعيل الدميقراطي للدستور 

 .واهلدف الثاين هو ختليق احلياة العامة وحماربة الفساد 

ومي، عربنا منذ البداية ومنذ مناقشة فريقنا للربنامج احلك 
على أنه يف هاد اهلدفني األساسيني اللي نعتربهم من األهداف 
األساسية للمرحلة السياسية اليت تعيشها بالدنا ومها تفعيل 
دميقراطي وإجيايب للوثيقة الدستورية وحماربة الفساد، اعتربنا بأنه 
هذه أمور ال ميكن  أن خنضعهما ملنطق املعارضة وملنطق 

ر هتم بالدنا، هتم مستقبلنا الدميقراطي األغلبية، هذه أمو 
لذلك، قلنا بأننا سنكون حريصني كل احلرص على . والتنموي،

دعم كل مبادرات احلكومة يف كل ما يتعلق بالتفعيل واإلجيايب 
 .واألمثل للوثيقة الدستورية وكل ما يتعلق بتخليق احلياة العامة

مية اليوم امليزانية هي فرصة لتمويل السياسات العمو  
مهم جدا أن نقف حول السؤال اللي .ولرتمجة اإلرادة السياسية
 :هو سؤال ضروري، هو

إىل أي حد جسدت احلكومة هذين اإللتزامني 
القطاعات اللي هي قطاعات أساسية  األساسيني من خالل هذه

   ومتعلقة هبذه املسألة؟

لنسجل من ناحية امليزانيات الضعف العام ملختلف أوال 
القطاعية املذكورة، ضعف نعتربه ببساطة ال يعكس امليزانيات 
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اإلرادة السياسية املعلنة جتاه جماالت العدل، جماالت حقوق 
 .وجماالت ختليق احلياة اإلدارية والعامة

مفارقة أخرى ال بد من طرحها وقد أكدنا عليها يف  
املداخلة العامة ملناقشة قانون املالية، يتعلق األمر مبفارقة صارخة، 

رقة ما بني خطاب  سياسي طاملا دعا للقطيعة طاملا دعا مفا
للتغيري، خطاب سياسي بىن جمده السياسي على معارضة آلية 
وأتوماتيكية لكل برامج ولكل سياسات  األغلبيات السابقة، 
هناك من جهة هذا اخلطاب هول القطيعة وحول التغيري، ومن 

رارية، بل جهة أخرى اليوم هناك تدبري حكومي مبين على استم
على مواصلة لألوراش وللربامج وللسياسات السابقة، استمرارية 
جيب أن نقول بأنه ال خيفف من وطئها إال بعض النزوعات 
اخلطابية اليت تستهويها سياسة العودة إىل الصفر، سياسات 
خطابية خنال وحننننصت إليها كما لو أن التاريخ املعاصر لبالدنا 

راطية يف كل ما يتعلق  باإلصالحات يف كل ما يتعلق  بالدميق
 .من نونرب املاضي 22خرج للتو من صناديق ال 

 السيد الرئيس،
إن اإلقرار بالرتاكم وبالذاكرة دليل إضايف على التواضع  

يف العمل السياسي، وحنن ننتمي ملدرسة سياسية مل جتعل قط يف 
ل يوم من األيام من القطيعة شعارا هلا، لكن اليوم جيب أن نقو 

أن حجم االنتظارات الشعبية اهلائلة، جيب أن نقول بأن 
مقتضيات السياق اإلقليمي املتحول، جيب أن نقول بأن شروط 

التعاقد الدستوري اجلديد، ورسائل الشباب املغريب، شباب حركة  
فرباير، رسائل  املواطنني والناخبني املغاربة الذين اختاروا  21

تصب يف كلمة واحدة ويف هدف التغيري، هذه كلها أمور اليوم 
هناك حاجة ماسة اليوم إىل التغيري يف ". التغيري"واحد هو 

بالدنا، وهذا التغيري السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، ال تبدو 
 .مالحمه اليوم واضحة

إن التغيري السياسي الذي عشناه والذي نعيشه ال معىن  
. لربامج ولألفكارله إذا مل يواكب بتغيري للسياسات العمومية ول

معىن لتغيري السياسة ولتغيري السياسيني إذا كنا سنحتفظ بنفس 
 . السياسات

. إن التناوب يعين بالتعريف القدرة على إبداع البدائل 
إن اإلكراهات واألزمات وحدها متتحن قدرات السياسيني 

 .وقدرات السياسة نفسها على إنتاج األمل وعلى إنتاج املعىن

 ،السيد الرئيس
مثة أزمة حكامة ال ختطئها العني، يف القطاعات موضوع  

هذا التدخل، لقد مسعنا قبل تأليف احلكومة حديثا عن هيكلة 
مغايرة، فعالة ومقلصة، ناجعة، بدون مندوبيات وال حقائب 

 -مضافة، لكننا اليوم نقف على مندوبية عامة إلدارة السجون،
العدل ال إشرافا وال  ال رابطة تصلها بوزارة -امسع أ السي رباح

وصاية، واحلال أننا أمام آلية من آليات تنفيذ السياسة اجلنائية 
للحكومة ، كما نقف على مندوبية وزارية حلقوق اإلنسان ال 
نراها إال ملحقة برئاسة احلكومة كجهاز تنفيذي معين  بتنسيق 

 . سياسات حقوق اإلنسان ذات الطابع األفقي

عمال بسيطا حىت يرتك إن حماربة الفساد ليست  
للبطوالت الفردية املنعزلة، وليس مسألة تواصل حتل ببضع 
خرجات فرجوية، إن حماربة الفساد  مسار معقد مبين على 
وضوح يف اإلرادة، وعلى تعزيز لدور املؤسسات، وعلى إقرار 
لدولة سيادة القانون، وعلى تقوية ثقافة عدم اإلفالت من 

ولألسف كذلك، . واملساءلة العقاب، وعلى نشر الشفافية
لبعض املسؤولني ال يصنع " األخالقية"فتسويق بعض املسلكيات 

 . بالضرورة سياسة عمومية يف جمال التخليق واإلصالح
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ويف هذا اإلطار، ندعو إىل مراجعة اإلطار التشريعي 
للمجلس األعلى للحسابات بتدقيق اختصاصاته وتطوير آلياته 

 .م الفساد وإحالتها على القضاءحىت يتمكن من مواجهة جرائ

 السيد الرئيس،
لقد تفاعلنا إجيابيا مع استحضار اهليكلة احلكومية لوزارة  

العدل واحلريات، لكن اليوم ال بد من التنبيه إىل حجم 
الرتاجعات يف جمال احلريات العامة يف منع الصحف، يف تضخم 

ع املعطلني، املقاربة األمنية لتدبري التوترات االجتماعية، يف قم
واليوم عشنا واحد اهلجوم   والتنكيل باملعطلني وهو هجوم طبعا 
بقدر ما نستنكره، نعتربه ال يتناسب هنائيا مع ما وقع وبغض 
النظر  على موقفنا من مطالب األطر العليا املعطلة، فإن الرد 

، ...األمين القاسي اليوم  ال ميكن إال أن يكون موضوعا ل 
يد وزير العدل وهي تراجعات ترتبط كذلك هناك تراجعات الس

اطلعنا األمس على بالغ . مبهامجة العمل النقايب واجلمعوي
صادر عن نادي قضاة املغرب وعن النقابة الدميقراطية للعدل، 

" باحلريات"تراجعات ال بد أن  تدفعنا للتساؤل عن ما املقصود 
 .يف التسمية اجلديدة لوزارة العدل

اليوم يشكل جزء من املشرتك إن إصالح العدالة  
الدميقراطي املغريب، ويعد تفعيال للوثيقة الدستورية اجلديد، وجتاوبا 
مع إرادة ملكية معلنة، وإلتقاء مع توجهات راسخة للفعاليات 

لذلك، نعترب بأن . احلقوقية وللقوى الدميقراطية ولكل الشرفاء
ع الدعوة من جديد حلوار آخر حول قضية حتظى هبذا اإلمجا 

الوطين يف بناء التشخيص، يف حتديد معامل اإلصالح، يعد أمرا 
 .غري مستساغ

 السيد الرئيس،
لقد فوجئنا داخل جلنة العدل والتشريع وحنن نستمع  

. ملندوب عام يعترب قطاعه جمرد إدارة ال عالقة هلا باحلكومة

فوجئنا، بل صدمنا داخل نفس اللجنة وحنن نستمع ملسؤول 
ل الوزراء التقنوقراط ويعترب أمر تويل وزراء حكومي ميجد فضائ

حمزبني لبعض القطاعات أمرا جديرا بأن ندعو إىل فتح نقاش 
مارس وال فاتح  1وطين حوله كما لو أن هذه البالد مل تشهد ال 

األكثر من . يوليوز كما أننا ال نعيش على إيقاع دستور جديد
مني العام ذلك، عرفنا داخل نفس اللجنة، كما صرح السيد األ

للحكومة الذي اعترب هذه املؤسسة هي مؤسسة من صالحياهتا 
 .ضمان استمرارية الدول

نعم السيد الرئيس، استمعنا إىل هذا يف ظل دستور 
 .، يف ظل دستور يربط ما بني املسؤولية وما بني احملاسبة2199

نعم السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، من حق احلكومة أن 
 .السابقةتطبق السياسات 

من حقها االستمرار يف تنزيل برامج األغلبيات السابقة اليت طاملا 
 .أمطرهتا املعارضة السابقة باالنتقادات واهلجومات

لكن عفوا، السادة الوزراء، السيدة الوزيرة ليس من حق  
هذه احلكومة أن تطبق الدساتري السابقة، هناك دستور جديد يف 

ؤسسة الضامنة الستمرارية الدولة، البالد، دستور حيدد بوضوح امل
دستور يربط بوضوح ما بني السلطة و ما بني باحملاسبة،  دستور 
جيعل واهلل أعلم  احلكومة مسؤولة عن السلطة التنفيذية، مثة 
دستور جديد يف البالد نعتقد آسفني أن تفعيله وتنزيله ليس 

 .شكرا السيد الرئيس. أولوية لدى هذه احلكومة

 :الجلسةالسيد رئيس 
شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد عبد العزيز 

 .تفضل السيد النائب.العبودي

 :النائب السيد عبد العزيز العبودي عن الفريق االشتراكي
 السيد الرئيس،
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 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يشرفين باسم الفريق االشرتاكي أن أتقدم أمامكم  
هذه، يف إطار مناقشة بعض مشاريع امليزانيات اليت مبداخليت 

 .تدخل يف اختصاص جلنة املالية والتنمية االقتصادية

 الفريق االشرتاكي وال بد يف البداية أن بدأ أوال باسم 
وأنا جد متأثر يف هذه اجللسة، حقيقة ما شاهدته من زرواطة مع 

عظمى،  هاد االخوان ديال الطلبة املعطلني، حقيقة راه كارثة
عام وهو تيعارض النظام  31وكنعرفوا االحتاد االشرتاكي عندو 

وتيعرف القيمة ديال الزرواطة، نتمىن من هاد احلكومة أنه 
 .األسلوب ديال التشاور واحلوار هو األساسي

وال بد يف البداية أيضا أن أتكلم باسم الفريق 
دمه االشرتاكي بالتعبري عن  حتفظنا عن مضمون التقرير الذي ق

السيد مقرر جلنة املالية، فهو تقرير مل يعكس إطالقا مضمون 
النقاش الذي شهدته اللجنة والذي كان نقاشا اجلو احلقيقي 

متميزا ويف مستوى عال، يف حني أن التقرير جاء ليختزل كل ما 
وقع يف عبارات تكاد تكون تعليقا أكثر منها انعكاسا حقيقيا ملا 

اه االخوان كانوا حاضرين هنا  كلهم جرى يف اللجنة، واحلقيقة ر 
وكانوا عارفني كيفاش، وراه الرئيس واالخوان كلهم كانوا 

 .حاضرين

وأرجو أن يعود السيدات والسادة النواب احملرتمني، 
لألسف الشديد أننا . وخاصة أعضاء جلنة املالية للتأكد مما قلناه

رى أخطأنا املوعد مع هذا التقرير الذي ال يعكس حقيقة ما ج
 . يف هذه اللجنة

 السيدات والسادة،
أعود ألؤكد على األمهية االسرتاتيجية لوزارة االقتصاد 
واملالية كإطار لصياغة االسرتاتيجيات واألولويات الكربى اليت 

تعكس سياسة احلكومة، سواء يف مكوناهتا الشمولية أو يف 
قة جوانبها القطاعية، كما أهنا اإلطار املؤسسايت الذي يربز حقي

احلضور االقتصادي واالجتماعي للدولة، وعالقتها مبختلف 
قبل أن أتطرق ملوضوعات حمددة يف ميزانية وزارة . الفرقاء

 .االقتصاد واملالية

أريد أن أؤكد وكما جاء يف مداخلة فريقنا يف اجللسة 
العامة بأن انشغالنا األساسي سيظل باملديونية، وخاصة اخلارجية 

للظهور بقوة، وحنذر من عواقب هذه  منها اليت عاد شبحها
 .العودة اليت تعين هتديد القرار السيادي للبالد

كما سبق وأن أكدنا يف جلنة املالية والتنمية االقتصادية،  
أن عمل الوزارة يقوم على إقرار مبدإ العدالة الضريبية ورفع الظلم 
الضرييب الذي مازالت تعاين منه العديد من املقاوالت، وخاصة 

 .لصغرى منها واملتوسطة ا

ويف الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجراءات ملموسة يف  
تبسيط اإلقرار باحلصيلة املفروضة على الشركات واخلاضعني 
للضريبة حتت نظام النتيجة الصافية احلقيقية أو نظام النتيجة 
الصافية املبسطة، نفاجأ بوجوب إضافة إقرار جديد بوضع 

.  بدون ربح املصرح هبما من قبل امللزممصدر العجز أو احلصيلة 
وهكذا فقد رفضنا هذا اإلجراء الذي ينضاف إىل اإلجراءات 
املتعددة اليت تثقل كاهل املقاولة باعتبار أن احلصيلة احملاسباتية 
للمقاولة وحدها كافية لتوضيح مصدر احلجز، إال أن تعديلنا 

الحتاد هذا قوبل بالرفض، من هذه املنصة حنا تنقولوا يف ا
االشرتاكي للقواة الشعبية والفريق ديالنا على أننا ننادي مجيع 
املقاولني الصغار والتجار واحلرفيني على أننا راه حنا رفضنا هاد 
التعديل هذا، راه حنا رفضنا هذا املقرتح إلعتبارات ديال 

 .  املصلحة ديال هاد املقاولة واملقاول
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على تسجيل  كما جاءت احلكومة بالزيادة يف الرسوم
العقارات، ورفضنا أيضا هذه الزيادة نظرا إلعتبارات وجيهة،  

. وجاءت احلكومة بالزيادة يف الرسوم املفروضة على االمسنت
وإخضاع قطاع الرياضية للضريبة، يعين حبال إيال عندنا حنا 

يعين قالوا امجل قالوا . الرياضة زوينة وبقى خصها غري الضريبة
 . وال ما عرفتش أشنو امسيتها زيدة اجلملة، الناقة

وقد اختذنا موقف الرفض اجتاه هذه الزيادات أثناء  
املشاورات، ولكن تعديالتنا كلها قوبلت بالرفض، مع العلم أن 

 .هذه التعديالت من أجل  خدمة املصلحة العامة

لإلشارة فقط، أننا تعاملنا إجيابيا مع العديد من  
واألغلبية، وديالنا كلشي  التعديالت اليت جاءت هبا احلكومة

 .رفض، وكأننا ما فهمنا والو يف هذه البالد

ألن هاد الشي تيجعلين ننظر ألنه يف واحد لوقيتة  
تيتلقاونا املواطنني تيقولوا لنا أودي كيف دايرا هاد احلكومة، 
تنقولوا هلم ميكن غادي خيدموا، ناس مزيانني ومناضلني وكانوا 

راه الشهادة ديالنا وقيل غادي ، ولكن ...معنا وذاك اللشي
 .نبدلوها، راهب قلت تتبالنا األمور ماشي هي هاديك

ثانيا تتحدد الرؤية لعمل احلكومة أيضا من خالل ما  
تضطلع به من مهام يف دعم األوراش الكربى والتشغيل ودعم 
اجملاالت االجتماعية واالهتمام باحلاجيات األساسية للعامل 

لمس هذا باملستوى املطلوب يف مشروع القروي، إال أننا مل ن
" رتوشات"الذي أتى باقرتاحات و  2192القانون املايل لسنة 

ال ترقى إىل طموحات املواطن املغريب الذي كان ينتظر الكثري من 
 .هذه احلكومة بالنظر إىل برناجمها االنتخايب

وعليه، فقد نبهنا إىل إرساء سياسة إرادوية قوية من  
جلة التنمية واالستجابة هلموم ومعاناة املواطن شأهنا الدفع بع

وذلك بإمصاص اخلصاصات املهولة يف امليادين احلساسة الذي 

ما فتئت تتفاقم نتيجة غياب رؤية استباقية وإجراءات استعجالية 
 . ملموسة

وهبذا الصدد، تقدمنا مبقرتح يرمي إىل الرفع من  
ن معاناة خمصصات صندوق التنمية القروية بغية التخفيض م

 91سكان املناطق القروية واجلبلية اليت يفوق عدد سكاهنا 
 31مليون نسمة، رقميا درت عملية حسابية تقريبا جات  

 درهم لكل مواطن، فعن أي دعم تتكلم هذه احلكومة املوقرة ؟

ويف مقام ثالث، نرى أن النظرة لعمل احلكومة تتحدد  
ونة و حكامة الالمتركز مبدى مسامهتها يف دعم اختيار القرب واملر 

والتشارك على مستوى إدارهتا اإلقليمية وعالقتها بامللزمني 
 .وباحمليط االقتصادي واملؤسسايت والالمركزية إمجاال

ويف هذا اإلطار، أكدنا بالوضوح الكايف أن إدارة املالية  
الزالت تشكو من العديد من األعطاب حتحُد موضوعيا من 

 .أدائها

املعلومة وضعف التواصل مع  ومن ضمنها غياب 
امللزمني ووجود فراغات يف النصوص القانونية، الشيء الذي 
يفتح الباب على مصراعيه لالجتهادات الشخصية لبعض 
املوظفني الذين يطلقون عناهنم يف التقديرات الضريبية، مما ينتج 

 . عنه يف غالب األحيان حدة التوتر بني امللزم واإلدارة

ذا، سوء تدبري املوارد البشرية كما ينضاف إىل ه
وهتميش بعض طاقاهتا الكفأة، ووجب أيضا تصحيح وضعية 
موظفي اجلماعات احمللية الذين هم رهن إشارة وزارة االقتصاد 

الشيء الذي يتطلب ضرورة املبادرة إىل إصالح املنظومة ، واملالية
 .الضريبية

وكذا إطارها االداري واملؤسسايت مع ضرورة جتسيد  
لتزام احلكومي بتهيئ مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية اال
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بإعتباره إحدى الروافد اليت ال غىن عنها دستوريا إلحداث توازن 
 . سياسي يف جمال الرقابة على مالية الدولة

املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة احملور الثاين حول الوزارة 
 اختصاص واحلكامة، إن إطاللة على اجملاالت اليت تدخل يف

الوزارة وبعجالة وكذا استعراض احملاور الرئيسية للرؤية االسرتاتيجية 
للسنوات املقبلة تبني فعال أن هذه الوزارة ميكن أن يكون هلا دور 
حاسم ضمن املؤسسات املكلفة بإنعاش احلراك االقتصادي 
وتشجيع الفاعلني االقتصاديني بالنظر لضعف املوارد املالية 

وبالرغم من طموحاهتا، خنشى . وكذا املوارد البشرية املرصودة هلا،
أن تبقى براجمها إعالن عن نوايا عامة ال ترقى إىل مستوى 
الربامج املدققة القابلة للقياس والتتبع والتقييم يف الزمان 

لألسف اللي كان دار اهلرض مكاينش معنا زداك  -.واملكان
ديال احلكامة، راك الشي، الوزير ديال هاد القطاع، ديال الوزارة 

 .-عارفو

احملور الثالث املندوبية السامية للتخطيط، إن املندوبية   
السامية للتخطيط تعترب من االدارات املهمة اليت تشكو من عدم 
فتح األبواب أمامها من طرف اإلدارة واملواطن لتصل إىل املعلومة 
بشكل واضح ودقيق لتوفري اإلحصائيات واملؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية الصحيحة، ولكي تتمكن من جماهبة خالصات 
املنظمات الدولية اليت تصنف بالدنا يف بعض األحيان يف مراتب 
ال تعكس حجمها احلقيقي، كما جيب عليها إعادة النظر يف 

 .مؤشر خارطة الفقر ببالدنا

يف الفريق االشرتاكي  املؤسسة الربملانية، إننا ،احملور الرابع 
كني هذه املؤسسة من خرباء يف جل اجملاالت نظرا نرى وجوب مت

 .للخصاص اليت تشكو منه على مستوى املوارد البشرية املختصة

ونؤكد على ضرورة توفري آلية دستورية ناجحة ملراقبة 
الشروط الالزمة للسيدات واليادة  مالية الربملان نفسه وإنضاج

يف ظروف النواب  وموظفي املؤسسة حىت يتمكنوا من االشتغال 
 .مالئمة ومرحية

كما نوكد أيضا على ضرورة مواكبة حرص اإلعالم 
 ألداء النائبات والنواب احملرتمني  

يف اللجان حىت يتمكن املواطن املغريب من تتبع أعماهلم 
 . هدفا لرد االعتبار للسياسة، ويف مقدهتا  املؤسسة التشريعية

ا البلد ويف اخلتام، وفقنا وإياكم اهلل ملا فيه خري هذ
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم 

 .عبد احلق أمغار، السيد عبد احلق أمغار، السيد حممد مالل

 :باسم الفريق االشتراكي النائب السيد عبد الحق أمغار
 .ل نعم أ سيديعفوا نقطة نظام للسيد الرئيس تفض

النائب السيد شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني 
 :لألحرار

 السيد الرئيس ، 

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

غري تكلم النائب احملرتم، وتكلم على تقرير جلنة املالية، 
واملقرر ينتمي إىل فريق التجمع الوطين لألحرار الذي نقل 

ل ما جرى داخل اللجنة، ليس مع كل األسف باحلرف أو نق
 .أسجلها... حق ألي نائب آخر أن ينتقد تقريرا

 :السيد رئيس الجلسة



 

 

 -2152 /مارس/51/الدورة االستثنائية –مداوالت مجلس النواب 
 

35 

أرجوك السيد الرئيس، النقطة خارجة إطار التسيري 
أرجوك السيد الرئيس، اهلل يرضي عليكم ، مكاينش . شكرا

 مناقشة فردية، صايف أ سيدي 

 .شكرا ، تفضل السيد النائب

 باسم الفريق االشتراكي السيد عبد الحق أمغار النائب
 السيد الرئيس ، 

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يف البداية أريد أن أصحح ما ميكن أن يعترب لبسا يف 
مداخلة زميلي السابق أننا عارضنا أسلوب احلكم املتبع الال 

 .دميقراطي وليس النظام

يشرفين أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي  يف البداية،
يف املناقشة العامة ملشاريع امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف 

 .2192اختصاص جلنة القطاعات اإلنتاجية برسم السنة املالية 

وأود أن أشدد يف البداية على أمهية القطاعات اليت  
تدخل يف اختصاص هذه اللجنة، واليت تعترب حمركات أساسية 
لتأهيل االقتصاد الوطين واالستقرار االجتماعي، ذلك أن معدل 
النمو االقتصادي الوطين وختفيض عجز امليزان التجاري هي 

: مؤشرات مرتبطة يف جزء كبري منها بقوة أداء قطاعات 
الفالحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة والتجارة 

 .والتكنولوجيات احلديثة

هذه القطاعات يف ضوء واعتبارا لذلك، سأتناول  
السياسات املعتمدة، على أن أديل ببعض االقرتاحات اليت 

 .تتوخى تقومي هذه السياسات، وسأبدأ قطاع الفالحة

نعتقد يف الفريق االشرتاكي بأن جناح هذا القطاع يبقى  
رهينا مبدى إدماج الفالح الصغري يف السياسات الفالحية وتيسري 

 .ه يف النسيج اإلنتاجي القروياستفادته منها بالنظر ملوقع

ومع كامل األسف، فإن العامل القروي جيتاز هذه السنة  
ظروفا صعبة جراء الظروف املناخية غري العادية اليت عاشها 

ومن أجل دعم البادية املغربية يف مواجهة آثار هذه . املغرب
الظروف، تقدم الفريق االشرتاكي بتعديالت هامة للحفاظ على 

ْلِق فرص شغل كرمية وإجناز الدينامية  العادية يف العامل القروي وخح
 :وقد كان هاجسنا يف ذلك هو . مشاريع جتهيزية

إنصاف العامل القروي وإعمال قيم التضامن الوطين  -9 
 .واجملايل

تثبيت الساكنة القروية وجتنب موجات هجروية  -2 
مة ستؤثر سلبا ال حمالة على املدن وتعرضها للضغط، وجتنب إقا

جتمعات سكانية غري منظمة ويف إطار غري مؤهل وغري جمهز، 
 .تتحول إىل مشاكل مزمنة تتطلب معاجلتها إنفاقا عموميا باهظا

احلفاظ على القطيع باعتباره إحدى ركائز النشاط  -1 
 .القروي

ضمان استمرار متوين البالد باملنتوجات الضرورية  -3 
 .اليت ينتجها العامل القروي

توخينا احلفاظ على الدينامية االقتصادية  وعموما، 
بالبوادي مع كل القيم املضافة اليت ميكن أن تنتج عن اإلنفاق 

ومع كامل األسف، فإن . العمومي من أجل هذا اهلدف
 .احلكومة مل تستوعب نبل مبادراتنا

وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، : قطاع الصيد البحري
يدة برسم مشروع القانون فإننا نسجل غياب آليات حكومية جد

املايل لتحديث هذا القطاع خاصة يف ضوء التعثر الذي يعرفه 
خمطط هاليوتيس، مؤكدين على أن الدولة مطالبة باعتماد سياسة 
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صارمة يف عقلنة استغالل الثروات السمكية واحلد من استنزافها، 
الشيء الذي يفرض تكثيف املراقبة والنهوض بأوضاع الشغيلة 

اليت تشتغل يف ظروف صعبة واالهتمام جبانبهم بالقطاع 
 .االجتماعي، خاصة بالنسبة للصيد البحري التقليدي

يف إطار توجهنا املستقبلي االقرتاحي  :قطاع الصناعة
واملواطن، نود أن نركز مع السادة أعضاء احلكومة على بعض 
القضايا اليت تكتسي صبغة اسرتاتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطين 

قدمتها التصنيع، الذي نرى يف الفريق االشرتاكي أنه يتعني ويف م
وإذا كانت الصناعة هي أساس . أن يكون من أولويات بالدنا

تقدم األمم، فإن بالدنا تتوفر على العديد من الفرص واملؤهالت 
لتتموقع إقليميا يف اجملال الصناعي ويف مقدمتها القرب من 

وفرها على التجهيزات األسواق الكربى، خاصة األوروربية وت
األساسية الضرورية مبا يف ذلك املناطق الصناعية اجملهزة والبنيات 

 .الطرقية واملينائية وعلى املوارد البشرية املؤهلة

إننا عندما نشدد على أمهية التصنيع، فألننا ندرك أمهيته  
يف توفري فرص شغل قارة وكرمية وقدرته على استيعاب يد عاملة 

وإذا كان املغرب بفضل اإلصالحات اليت . ستوياتمن خمتلف امل
اعتمدها خاصة الدستورية واملؤسساتية منها، قادرا على 
استقطاب استثمارات صناعية كربى، فإن التنافس يف سياق 
دويل معومل يتطلب تعزيز القاعدة التجهيزية الستقطاب مزيدا من 

تسويق املشاريع والشركات الكربى وتعديل ميثاق االستثمارات و 
العرض االستثماري املغريب وتنشيط الدبلوماسية االقتصادية 

 .وتبسيط املساطر اإلدارية

يف ما خيص الصناعات الغذائية، فبالنظر إىل دورها 
املركب يف التشغيل ويف التموين، يتعني مضاعفة االهتمام 
بالصناعات الغذائية اليت تتوفر فيها بالدنا على إمكانيات كربى 

 .جع هذه الصناعات يف أوروبايف ضوء ترا

 السيد الرئيس،
إعماال للتوازن اجملايل، نطالب احلكومة باالجتهاد يف  

توفري حوافز وتشجيعات لالستثمارات اليت تنجز مبناطق نائية 
وصعبة كمنطقة الريف، خاصة احلسيمة يف اجملال السياحي 
حيث تتوفر هذه املنطقة على مؤهالت كربى يف السياحة 

ة واجلبلية مع ما لذلك من دور يف تيسري االستقرار الشاطئي
وتوفري الشغل وتعزيز الدينامية االقتصادية واخلدماتية، الشيئ 
الذي يتطلب االسراع إىل احتواء الوضع القائم يف املنطقة، 
واملبادرة إىل إجياد احللول الناجعة له وبعيدا عن املقاربة األمنية، 

 .شكرا على إنغائكم

 :الجلسة السيد رئيس
شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب حممد  

 .مالل

 :باسم الفريق االشتراكيالنائب  السيد محمد مالل 
 السيد الرئيس المحترم ،

 السيدة و السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي مبجلسنا    

املوقر، من أجــل مناقشـة مشاريع امليزانيات الفرعية للجنة البنيات 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة واليت تدخل ضمن اختصاصاهتا 

املياه  –الطاقة واملعادن  –التجهيز والنقل : القطاعات التالية
 .والغابات

وقبل الدخول يف مناقشة مشروع امليزانية هلـذه  
إلشـارة إلـى أن الفريق االشرتاكي يسجل بكل القـطاعـات جتب ا

أسف التأخري غري املربر يف تقدمي مشروع قانون مالية سنة 
وما نتج عنه من أضرار اقتصادية واختالالت سلبية  2192
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على املقاوالت املغربية، وخاصة الصغرى منها واملتوسطة، فضال 
عن أن هذا املشروع مل يأت جبديـد، ونسجل كذلك وبأسف  

بيـر عـــدم  قبول طلبنا بتأجيل النقاش إىل حني متكيننـا من ك
 913جمموعة من الوثائـق و البيانات وفـق ما تـنص عليه املادة 

من النظام الداخلي جملـلس النواب، وكان هذا الطـلب خاصة فـي 
االجتمــاع املخصص ملناقشة ميزانية وزاريت النقل والتجهيز 

يل املثـال ال احلصر ما يتعلق باملكتب والطاقة واملعادن، وعلى سب
 . الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب  نظرا ألمهيتهما

كما أنـنـا نثـمن اإلجنـازات التـي تــم حتقيقها يف عهد   
احلكومات السابقة يف القطاعات موضوع مناقشتنا، فنحـن ومن 
منطلق هويـتـنا كحزب اشرتاكي يقوم على التوجه االجتماعي 

لدميقراطي، نسانـــد كل مبـادرة تســاهـم يف  تطويـر االقتـصاد ا
كما حنذر مـن الرتاجع عــن املكتسبات . الوطين خـدمـة للبــالد

 .اليت مت حتقيقها يف السابق

ومن هذا املنطلق، فإننا نلفت انتباه الوزارة إىل عدم  
 2192وجود برنامـج واضح املعـامل يف مشـروع قانون مالية 

اهم يف التصدي إىل كل أشكال الفساد والرشـوة وحماربة يس
اقتصـاد الريـع، من خالل خطة مضبوطة تبـني اخلطوات اإلجـرائيـة 
التـي ستتبعـها احلكومة يف حتقـيـق اهلـدف املنشود، وذلك تبعا 
ملقتضيات الدستور اجلديد الذي أعطى صالحيات كبـرى 

صالحية، ومتــاشـيا مـع للحكومـة يف سبـيـل تطبيـق براجمها اإل
 .  اخلـرجـات اإلعالمية لبعض  أعضاء احلكومة

 
 السيد الرئيس المحترم ،

أمام ارتفاع عدد السكان و تزايد حركة التمدن وما ينتج  
عنها من أنشطة اقتصادية، صناعية وجتارية وما يرتبـط  بذلك 
مـن وجوب توفري الظروف املالئمة لتسهيل عملية ربـط خمتلف 

ناطق البالد ببعضها بواسطة وسائل النقل وما تقتضيه من مد م
للطرق وغريها، فإنـنا نسجل املالحظات التالية خبصوص امليزانية 

 :الفرعية لقطاع التجهيز والنقل

أن االعتمادات املخصصة إلصالح الطرق تظل غري   -
كافية بالنظر حلجم الشبكة الطرقية اليت  تشكو من أضرار  

يف املناطق اليت تعرف حركية واكتظاظا سـواء كبرية، خاصة 
 .باملدن أو بالعامل القروي

غري  2192أن إجناز برنامج الطرق القروية لسنة   -
مصاحب خبرائط بيانية توضح املناطق اليت ستعرف إجناز هذه 

 .الطرق

أن هناك عدم اهتمام الوزارة بالشكل الكايف    -
الطرقية،  علما باألمهية اليت  بالتشوير الطـرقي وجتهيـزات السالمـة

تكتسيـها هـذه العملية فـي احلفاظ على سالمة املواطنيـن وحـماية 
 .املمتلكات وباألخص يف العامل القروي

إن األمهية اليت تكتسيها الطرق السيارة و الطرق السريعة  -     
يف الربط بيـن املناطق املختلفة  واملسامهة يف احلركية االقتصادية 

التقليص من حوادث السري وما يعقبها مـن خسـائــر خمتلفة،  ويف
تقتضي إجناز هذه الطرق بأساليب تراعى فيها اجلودة العالية 
والقوة الالزمة، والقيام بالدراسات الكافية للمناطق اليت ستنجز 
عليها، تفاديا لألضرار اليت قد تفاجئنا  هبا من خـالل عدم 

 .ة املختلفةصمودها أمام العوامل الطبيعي

أما فيما يتعلق بالنقل عرب الطرق و السالمة الطرقية،           
فإنه على الوزارة وضع دفتــر حتمالت تراعى فيه شروط السالمة، 
سواء من حيث جودة العربات أو راحة املسافرين، وأن تكون 
هناك الشفافية يف منح املأذونيات مراعاة ملا ورد يف مقتضيات 

 .حقــوق  وواجباتالدستـور مـن 
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وعالقة باملوضوع، نالحظ  كـذلك انتشار ظاهـرة            
النقـل السـري يف بعـض املناطق القروية إن مل نقل يف كـل املناطـق 
القروية،  مما يتوجب على احلكومة، يف ظل اخلصاص الذي تعرفه 
هذه املناطق يف وسائل النقل القانوين، أن تقوم بإدمـاج أصحاب 

النوع مــن النقل و ذلك بتسهيل املساطر أمامهم للحصول  هـذا
على تراخيص متكنهم من مزاولة مهـنـهم فـي إطار قانوين حيرتم 
معايري السالمة ويضمن الكرامة والعيش الكرمي والسالمة 

 .للجميع

أما يف قطاع املوانئ، تلعـب املوانـئ دورا كبريا يف نقـل 
التجــاري و االقتصادي، ويف  املسافرين وحتـريك عجـلة الرواج

الصيد البحري بكافة أنواعه، هلذا عرف املغرب يف السنوات 
األخرية إجنـاز عدة منشآت حبرية وعلى رأسـها  ميناء طنجــة 
املتوسط الذي يعـد إجنازا ذا طابـع دويل بـكل املقـاييس، هلذا 

أهـيل ندعـو احلكومة للسري قـدما يف هذا االجتـاه وذلك بإعــادة ت
بعـض املوانئ القدمية وتطوير جتهيزاهتا مبا يساير التطور املتسارع 
الذي يعرفـه القـطاع، و حىت تلعب كـل املوانئ املغربية الدور 
املنوط هبا يف حتريك عـجـلة التنمية االقتصادية وخلـق مناصب 

 .شغـل جديدة، مع احملافظة على البيئة وسالمة املالحة البحرية

خيص النقل اجلوي، فكلنا نعرف أنه إحدى أما فيما  
رافعات االقتصاد الوطين، سواء من حيث نقل املسافرين 
أوالبضائع وطنيا ودوليا، وأنه يقدم خـدمات كبيـرة تساهـم يف 
الربـط بـيـن الدول والقارات وتنشط احلركة السياحية سواء الوطنية 

ن مديرية منها أوالدولية، وهنا نشيد بالدور الذي تلعبه كل م
املالحة اجلوية أو مديرية النقل اجلوي يف سالمة الطريان املدين 

 .وتطوير القدرات التقنية للقطاع ويف التفتيش واملراقبة

إال أننا نشري كفريق اشرتاكي وبكل أسف،  إىل العجز 
املايل الذي تشكو منه شركة اخلطوط امللكيـة املغربية، الشيء 

مليون  411صيص مبلغ  مليار والـذي دفع  باحلكومة إىل خت

درهم دعما للشركة للخروج من هذه األزمة املالية، ولكننا نعترب 
هذا اإلجراء جمرد حل ترقيعي قد ال يعطي نتائج إجيابية، أمام 

 .سياسة فتح األجواء الوطنية يف وجه املنافسة الدولية

ويف جمال النـقل السككي، نشري إىل أن هـذا القطاع 
حيويا فيما خيص النقل ملا يوفـره من سالمـة وراحة يعـد شريانا 

للمـسافـرين، فـضال عـن مساهـمته يف احلــركة االقتصاديــة  
إال أنه لـم حيض باالهتمام الكـايف يف . والتجارية الداخلية

الربنامج احلكومي من حيث الزيـادة يف عدد القطارات وتوسيع 
كة، وخصوصا صوب شـبكة السكك احلديـدية عرب ربـوع اململ

ويف هذا اإلطار نعيد التساؤل حول جناعة . املناطــــق اجلنوبـية منها
إعطاء األولية للقطار الفائق السرعة  يف ظل احلاجة امللحة 

 .لتأهيل وتطوير قطاع النقل احلضري والقروي

مـن املعروف أن قطاع الطاقة واملعادن يعترب من بني   
ــن أمهية يف حتريك عجلة االقتصاد القطاعات احليوية ملـا لـه م

الوطين واملسامهة يف التنمية على عدة مستويات، سواء مــن 
حيث تشغيل اليد العاملة أومن حيث ارتباطه بقطاعات أخرى  

 .كالصناعة والنقل وغريمها

خيلو من  2192إال أننا نالحظ أن مشروع قانون مالية  
التنقيب الفعلي عن  أية إشارة واضحة إلـى االهـتـمام بعـملـية

البرتول والغاز الطبيعي، وإن كانت هناك مشاريع يف هـذا اجملـال 
إلـى أيــن وصلت؟ ومىت سيتم االستغالل وما هي امليزانيات 
املرصودة هلذه العملية ؟ عـلـما أن احلـاجـة أ صبحت ماســة 
للحصول عـلى هذا النوع من الطاقة أمـام تزايد الطلب عليه، 

 . تقلبـات أسعاره يف السوق الدوليةفضال عن 

يف إطار مواكبة التزايـد على الطـلب الكهربائي وما  
يتـطـلبه ذلـك مـن الرفـع مـن القــدرات اإلنتـاجيـة وفـقـا 
لالستـراتيجـية الطاقـية الوطنـية اليت هتـدف إلــى بـنـاء بـاقــة طاقـيـة 
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واالجتماعية يف خمتلف متـنـوعـــة تسـاهم فـي النهضة االقتصادية 
قـد قـام ببلورة  2192القطاعات، فإن مشروع قانون مالية 

 2192خمطط التجهيز الكهربائي للفرتة املمتدة ما بني 
إال أننا نالحـظ بـأن هـذا املشـروع ما هو إال مواصلة . 2194و

ملا متـت برجمــته  فـي السـنـوات السابـقـة مـن أوراش تنـمـويـة كـبـرى 
لذا جيـب . صا فيما يتعلق بإنتاج الطاقة مبختلف أنواعهاخصو 

العـمل عـلى الزيادة فـي هذا اإلنتاج عن طريق بناء منشآت طاقية 
تستجيب للحاجيات املتزايدة لبالدنا من هـذه املـادة احلـيـوية، 
وخصوصا الطاقات املتجددة اليت أعطى انطالقتها جاللة امللك 

لتــي تعترب ثورة نوعية يف جمال الطاقة، حممد السادس نصره اهلل، وا
ملا هلا من وقع وأثر إجيايب على االقتصاد الوطين وعلى البيئة   
ككل، حبيث أهنا متكن من ختفيف العبء على ميزانية الدولة 

كما أن هذا املشروع . الناتج عن استرياد الطاقة من اخلارج
فاءات سيوفر مناصب أخرى للشغل، ويفتـح اجملـال أمـام الك

اإلبداع، فهذه املشاريع الكربى تتطلب من و الوطنية لالبتكار 
احلكومة التعاطي مع األمر بكل اهتـمام وجديـة، وذلـك  باحرتام 

 .السقف الزمين املخصص إلجناز هذه األوراش

ويف اخلتام، فنحن كفريق اشرتاكي، ومن منطلق هويتنا          
قراطي، فإننا  ندعو إىل القائمة على التوجـه االجتماعي الدمي

مواصلة اجلـهــود من أجل احلفاظ على املكتسبات السابقة 
والعمل على تنفيذ الربامج اليت الزالت يف طور اإلجناز، كما 
ندعو إىل العمل على أخذ املالحظات والتساؤالت اليت تقـدم هبا 
الفريـق االشرتاكي فـي إطار جلنة البنيات األساسية والطاقة 

دن والبيئة بعـيـن االعتبار، والتعامل معهـا بكـل مـا تستحق واملعـا
من اهتمام وجدية، خدمة ملصلحة بالدنـا وضمانا لتحقيق 

 .وشكرا لكم. التقدم واالزدهـار املنشـوديـن

  :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد املختار  
 .راشدي، تفضل

 

 :الفريق االشتراكياشدي باسم النائب السيد المختار ر 
 السيد الرئيس،  

 السيدة والسادة الوزراء،  
 السيدات والسادة النواب المحترمون،  

يشرفين يف البداية أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي يف 
مناقشة امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة الداخلية 

ينة، واليت تفرض علينا واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املد
أن نقف وقفة خاصة عند هذا احلدث اهلام يف احلياة السياسية 
ببالدنا، باعتبار أن احلكومة احلالية، هي حصيلة مسلسل املرحلة 

من خالله  اجلديدة ومن املفروض أن يعكس هذا القانون املايل و
امليزانيات الفرعية، التعهدات وااللتزامات الواردة يف التصريح 

 . احلكومي

إذا كانت حصيلة بداية هذا املسلسل، تؤكد بأن املغرب 
ربح رهان الوثيقة الدستورية، وبعدها االنتخابات التشريعية  
وتشكيل حكومة احرتمت يف منهجية هيكلتها إرادة الناخبني، 
إال أن هذا ال مينعنا بالوقوف عند بعض االختالالت اليت شابت 

، وهي مسؤولية 2199نربنو  22االنتخابات التشريعية ل
تتقامسها معا األحزاب السياسية واإلدارة، حبيث وإن سجلنا 
ابتعاد هذه األخرية عن إفساد العملية االنتخابية وحيادها، إال 
أنه مل يتم القطع مع أساليب إنزال املال احلرام وشراء الذمم 
ومتييع العمل السياسي، كما سجلنا يف هذا الصدد اختالالت 

ن املراجعة العادية للوائح االنتخابية العامة سواء تعلق أخرى إبا
األمر يف التـأويالت السيئ يف االستثناء يف عملية القيد باللوائح 
االنتخابية  بالنسبة للجماعات االعتيادية للرتحال أو تسجيل 
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مغاربة العامل باللوائح االنتخابية بدون إرفاق اإلثباتات الضرورية 
اردة من القنصليات والسفارات، أو القيد يف طلبات القيد الو 

بشواهد اإلقامة املزيفة، والغاية من كل هذا هو توفري فرص كبرية 
للكائنات االنتخابية و للوبيات الفساد للتالعب بنتائج 
االنتخابات املقبلة، خاصة يف اجلماعات ذات منط االقرتاع 

كلما   الفردي، حبيث أصبحنا واحلالة هذه إما نراود املكان أو
خطونا خطوة إىل األمام إال وأرجعتنا لوبيات الفساد خبطوتني إىل 

 :الوراء، نؤكد ذلك ليس من باب التشهري ولكن

من موقعنا كمعارضة دميقراطية مبنية على وسائل : أوال 
 اإلثبات يف كل ممارسة نعتربها خارج هذا القانون، 

ية من موقع احلرص على سالمة القوائم االنتخاب: وثانيا
اجلماعية منها واملهنية،حبيث ظل مطلب وضع جدولة زمنية يف 
إطار منهجية تشاركية، تأخذ بعني االعتبار عامل الوقت لتفادي 

ضمان التهييئ اجليد والسليم  بغيةأي تسرع أو ارتباك 
لالنتخابات املقبلة ويفرض نفسه بإحلاح، بدءا من إخراج 

باجلماعات  ات القادمةالرتسانة القانونية املتعلقة باالستحقاق
الرتابية ومنها على وجه اخلصوص، إعادة النظر يف الوضعية 
االستثنائية للعاصمة الرباط  وإصالح النصوص املنظمة هلا وربط 
املسؤولية باحملاسبة، وإعادة قراءة املشروع اجلهوي على ضوء ما 
عرفته بالدنا من إصالحات دستورية لكوهنا ستلعب دورا مهما 

ل السياسة العامة للدولة وتصحيح االختالالت التنموية يف تفعي
السائدة، واليت تعاين من خصاص مهول يف جماالت التعاون 
والتضامن واالندماج والنجاعة، إىل قيد ماليني الناخبات 
والناخبني الغري املسجلني، وتنقية اللوائح االنتخابية من كل 

لتقطيع االنتخايب، معاجلة اختالالت منط االقرتاع، واو  الشوائب،
والقطع مع كل أشكال التمييع السياسي، وضمان انتخابات 
نزيهة وشفافة تفضي إىل إفراز مؤسسات متثيلية حقيقية بعيدا عن 

 . سلطة املال واألعيان

فيما يتعلق باجلانب األمين، فإننا كفريق اشرتاكي نثمن  
كل اخلطوات اليت تستهدف تثبيت األمن، ونسجل كذلك  

املهول إن على مستوى املوارد البشرية أو على مستوى  اخلصاص
التجهيزات الضرورية العلمية منها والتقنية واملعلوماتية، كما نوكد 

أيضا على ضرورة احرتام احلريات واحلقوق األساسية كما أقرها  
الدستور اجلديد، وندعوإىل اعتماد آليات مقاربة مندجمة تعتمد 

واملنظمات النقابية والشبابية  على إشراك اهليآت  السياسية
واملنظمات الغري احلكومية يف مسلسل التنزيل والتطبيق الفعلي 
للحقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئة  اليت يتمتع هبا الرجل واملرأة على حد سواء،  

ات، اليت سجلناها بعيدا عن املقاربة األمنية والقانونية أو االنزالق
يف معاجلة ملفات احلركات االحتجاجية املطالبة بالشغل أو 
املنددة باالرتفاع املهول لفاتورة املاء والكهرباء، أو معاجلة البناء 
الغري القانوين يف بعض املناطق واستثناء مناطق أخرى، علما أن 
البناء الغري القانوين تتحكم فيه آليات أخرى هدفها االغتناء 

الثراء على حساب القوت اليومي للفقراء دون حتديد و 
 .املسؤزليات

 السيد الرئيس،
 أصبحت يف ما يتعلق باجلماعات الرتابية، لقد

يف اجملال االقتصادي  احمللية التنمية قطب تلعب اجلماعات احمللية
اخلاص  والقطاع الدولة جانب إىل واالجتماعي والثقايف، وشريكا

الوطنية بإمكانياهتا  االقتصادية القرارات كل يف واجملتمع املدين
البشرية واملادية، إال أن بعض اجلماعات القروية والفقرية اليت 

إخراجها إىل حيز الوجود املقاربة  يف هندستها و حتكمت
االنتخابية والتحكم يف اخلريطة السياسية  بدال من املقاربة 

جلماعات     التنموية، حبيث ظلت بدون موارد مالية، فكثري من ا
درهم، وهي  91.111،11ال يتجاوز فائض ميزانيتها السنوية  

سنة، إن أرادت  111بالتايل مثال عليها أن تنتظر أكثر من 
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 1اجناز وجتهيز مسلك ترايب ال يتعدى مخس كيلومرتات بتمن 
مليون درهم  لفك العزلة عن جزء من ساكنتها، فكيف إذن 

علي يف تزويد ساكنتها هلذه اجلماعات أن تلعب دورها الف
بالكهرباء واملاء الصاحل للشرب واجناز املسالك الرتابية والصحة 
والتعليم واحملافظة على البيئة والتخفيف من البطالة والفقر، وتزداد 
هذه املعاناة يف املواسم الفالحية اجلافة، بكل بساطة صورة 

يه مصغرة عن معاناة اجلماعات القروية يف الوقت الذي تصرف ف
أمواال باهظة على التأهيل احلضري وتوزع فيه الضريبة على 

 .الدخل بطرق غري منصفة

أما التنمية البشرية وان كانت أعطت نتائج يف حماربة   
الفقر يف الوسطني احلضري والقروي، فإهنا مل خترج اجلماعات 
الفقرية من دائرة العجز يف تلبية حاجيات ساكنتها كما أشرنا إىل 

حبيث ظلت تفتقر إىل االفتحاص املوضوعي والتتبع  ذلك آنفا
والتقييم امليداين  للمشاريع املقرتحة من لدن اللجان احمللية 

 .واإلقليمية ونوعية املشاريع املنجزة واجلهات املستهدفة

فالربنامج األفقي املسمى بربنامج التأهيل الرتايب الذي 
ة والذي مجاعة قروي 211إقليما وأكثر من  22استفاد منه 

يهدف يف بدايته إاى معاجلة بعض االختالالت، وإن كنا قد 
سجلنا  كفريق اشرتاكي إقصاء بعض اجلماعات األكثر فقرا 
ومجاعات أخرى حدودية بسبب السرعة والتسرع يف عملية هتيئي 

فاملطلوب إذن تدارك ذلك مع احلرص على  . هذا الربنامج
مج  وتنويع االجنازات مصاحبة اجلماعات املستهدفة هبذا الربنا

املرتبطة بالتأهيل الرتايب كما وكيفا، حىت تتمكن هذه اجلماعات 
 .من جتاوز اخلصاص املهول يف املسجل يف عدة جماالت

أما أراضي اجلماعات الساللية بقيت هي األخرى 
عرضة للرتامي والنهب والنزاعات، ويف املقابل بطء يف عملية 

قاري والتحديد اإلداري هلذا العقار التصفية القانونية للرصيد الع
 .مليون هكتار، والسالم عليكم ورمحة اهلل 92الذي يناهز 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم، ننتقل إىل الفريق احلركي، 

 .السيد النائب احملرتم املختار غمبو

 :غمبو باسم الفريق الحركي النائب السيد المختار
 .الرحمن الرحيم بسم اهلل         

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب،
يسعدين أن أقدم باسم الفريق احلركي أهم اخلالصات 
حول مناقشة مشروعية امليزانية الفرعية املتعلقة بلجنة اخلارجية 

 .والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني باخلارج

إن جل هذه القطاعات تكتسي لدينا أمهية خاصة 
حبكم ارتباطها باهلوية والوحدة والسيادة والبعد االسرتاتيجي 

 . للمملكة

 السيد الرئيس، 
 حضرات السيدات والسادة، 

ليس هناك وسيلة لتفعيل أداء الدبلوماسية املغربية 
باخلارج أحسن من تسويق اإلجنازات الكربى اليت حققها املغرب 

فمغرب اليوم منخرط يف إصالحات عميقة جعلت . الداخل يف
الكثري من الدول يف حميطنا املضطرب تتمىن لنفسها هذا النموذج 
املغريب املتميز بالتعددية السياسية والثقافية واألمن واإلستقرار 

 . واحرتام اآلخر

فبما أننا مقتنعون مبسارنا، علينا إقناع اآلخرين بأن 
الة استثنائية أفرزها التوازن احلكيم بني املغرب أصبح فعال ح
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االستقرار السياسي والروحي الذي جتسده اإلرادة امللكية 
 .واالنفتاح على قيم التغيري واحلداثة و املواطنة

نعتقد أن هذا هو السياق العام الذي جيب أن تطرح 
 .فيه قضايانا الوطنية، خاصة قضية وحدتنا الرتابية

األغلبية احلكومية، فسنظل  أوفسواء كنا يف املعارضة 
مجيعا ندافع عن مشروعية موقفنا الذي أصبح يلقى جتاوبا متزايدا 

على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وما اجلهوية املتقدمة اليت  
ينص عليها الدستور اجلديد إال درسا آخر يفند مزاعم  أعداء 

اطنا يف بناء وحدتنا الرتابية الذين يفتعلون قضايا ومهية لعرقلة اخنر 
فضاء مغاريب وافريقي متكامل، نلعب فيه درو الرائد ويأخذ على 
عاتقه حماربة اإلرهاب وهتريب املخدرات واملتاجرة يف السالح 

 .والبشر

 السيد الرئيس، 
إننا ننوه باجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة من خالل 

قاتنا مع قنواهتا الدبلوماسية املتنوعة اليت تعكس  اسرتاتيجية عال
اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة والعامل العريب واإلفريقي يف 

دون نسيان طبعا الدور ظل املعطيات السياسية اجلديدة، 
االقتصادي  املتزايد الذي تلعبه دوال صاعدة كالصني وماليزيا 

 .واهلند 

 السيد الرئيس، 
لقد أكرمنا اهلل مبوقع جغرايف ممتاز يساعدنا على 

مار اإلصالحات الكربى ببالدنا وصداها االجيايب يف حميطنا استث
من أجل حتقيق املزيد من املكاسب على املستويات السياسية 
واالقتصادية واإلنسانية، وما دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا 
مع الشعب السوري الشقيق إال شهادة أخرى على تقدير املغرب 

 .ملسؤوليته احلضارية

ننا مدعوون إىل مضاعفة التعبئة للدفاع ومع ذلك، فإ
عن مصاحلنا اإلسرتاتيجية، والقيام حبملة دبلوماسية هجومية 
موجهة باخلصوص إىل الدول اليت مازالت مرتددة جتاه قضيتنا 

 . ألسباب ثقافية أو لغوية ميكن جتاوزها بوسائل معرفية وأكادميية

 السيد الرئيس، 
لينا إشراك كل الوزارات فباالضافة إىل وزارة اخلارجية، ع

املعنية لتفعيل الدبلوماسية املوازية اليت أضحت رقما أساسيا يف 
إن توضيفنا لتكنولوجيا االعالم . تطور العالقات الدولية

واالستفادة من انتشار املغاربة يف العامل، واستقدام الطلبة 
األجانب إىل جامعاتنا، كلها عوامل تساعدنا على جلب 

استقطاب مزيدا من السياح، وكسب حلفاء جدد االستثمارات و 
 .يف الشرق أو يف املغرب

وهنا نعترب أن مزيدا من االنفتاح على أسيا وأمريكا 
الالتينية وأوروبا الشرقية، وافريقيا االنكلوفونية، ستعود حتما 
بالنفع العميم على بالدنا يف ظل األمهية املتزايدة للدبلوماسية 

 .  االقتصادية

 رئيس،السيد ال
فبما أن قطاع الدفاع الوطين يرتبط بأمن ووحدة البالد،  

فإن الفريق احلركي يعرب عن تأييده الكامل لكل اخلطوات اليت 
يقوم هبا صاحب اجلاللة نصره اهلل من أجل الرفع من مستوى 
قواتنا املسلحة امللكية وحتديث عتادها وحتسني األحوال 

 .االجتماعية ألفرادها 

دفاع الوطين يقودنا إىل استحضار الدور حديثنا عن ال
التارخيي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير يف احملافظة على 

الفريق احلركي يدعو كافة . استقاللية وخصوصية هذا الوطن
الفاعلني يف هذا القطاع إىل ابتكار أساليب حديثة لرتسيخ 

 مثال، فاألماكن اليت. الذاكرة الوطنية يف وعي األجيال الصاعدة
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شهدت معارك خالدة جيب إدماجها يف تنمية شاملة عرب 
توظيفها يف السياحة الثقافية او التارئخية حىت نصنع متحفا 
متحركا عرب املدن واجلبال والقرى يذكرنا مبالحم وطنية كربى   

 .كمعركة وادي املخازن ، واهلري وبوغافر  أو أنوال 

 السيد الرئيس 
غربية املقيمة باخلارج، إن انشغالنا بقطاع اجلالية امل 

 .يدفعنا إىل الرتكيز على الظرفية الراهنة

كلنا يعرف الدور اجلوهري الذي تلعبه اجلالية يف التنمية 
االقتصادية لبلدنا، ولكن اليوم أكثر من أي وقت مضى، جاء 
دورنا لنعرب عن دعمنا الالمشروط هلذه الفئة من املغاربة املقيمني 

ين من انعكاسات األزمة االقتصادية يف باخلارج اليت أصبحت تعا
 .أوروبا وأمريكا 

ويف األخري، ندعو احلكومة إىل تقدمي كل التسهيالت 
االجتماعية واجلمركية للمغاربة الذين اختاروا العودة إىل املغرب 
بصفة مؤقتة أو دائمة، إلدماجهم يف سوق الشغل وإدماج 

ا على حسن أبنائهم يف املؤسسات التعليمية الوطنية، وشكر 
 .إصغائكم

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب  

 .احملرتم مولود أجف

 :باسم الفريق الحركي النائب السيد مولود أجف
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم وكلمة اهلل هي العليا        
 السيدة الوزرة المحترمة،       

 ، السادة الوزراء المحترمون
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يسعدين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ملناقشة  
امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة القطاعات 

 .2192االجتماعية يف إطار مشروع القانون املايل لسنة 

 السيد الرئيس،
أ بالنسبة جملال التشغيل،  فإن هذا األمر ال زال يتبو 

مركز الصدارة يف خانة املعضالت االجتماعية األساسية اليت 
تلقي بثقلها على كاهل اجملتمع املغريب، مع العلم أن طلبات 
الشغل تزداد سنة بعد أخرى، واألكيد أهنا تفاقمت نسبيا على 

 . إثر األزمة االقتصادية واملالية العاملية

ن كما أننا نعترب بأن التشغيل رهني بتطوير التكوي
والتعليم، وبأن اجلهوية اليت يسري املغرب اليوم يف اجتاه تطبيقها 
سوف تنطوي على عدة حلول، وذلك باستفادة سكان كل 
جهة من مثرات منوها، وخاصة بالعامل القروي واملناطق اجلبلية اليت 

 .تعاين أكثر من غريها من هذه املعضلة

 إن إشكالية التشغيل ال ميكن أن يستقيم حلها، إال
بإصالح املنظومة الرتبوية، ألن التعليم جيب أن يرتبط حباجيات 

ونعتقد بأنه كان من األوىل التنسيق . البالد وسياستها وانفتاحها
بني قطاع التعليم وقطاع التشغيل وفق دراسة متأنية إلعداد 

حضرات -وكونوا على يقني. الكفاءات اليت يتطلبها سوق الشغل
يف درب التنمية املستدامة رهني  أن السري -السيدات والسادة

 . بنجاحنا يف التعليم والتشغيل

 السيد الرئيس،        
بالنسبة للصحة، تعترب الصحة أحد مؤشرات التنمية  

االجتماعية وأحد احلقوق االساسية لالنسان، غري أن واقع هذا 
القطاع ال يستجيب لشعار الصحة للجميع نظرا لتدين اخلدمات 

تجهيزات األساسية، فبالرغم من اجملهود املبذول الطبية وضعف ال
إن الوضعية الصحية لبالدنا يف حاجة إىل املزيد يف هذا اإلطار، ف
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من التأهيل، نظرا لتزايد احلاجة وضعف اإلمكانيات سواء على 
مستوى األدوية وشبه انعدامها يف العديد من املستشفيات 

لى اخلصاص واملستوصفات العمومية، كذلك غالؤها، زيادة ع
يف األطر الطبية واملمرضني والتقنيني اإلداريني، كما أن غالبية 
املستشفيات تفتقر إىل العديد من التخصصات واملختصني، أما 
األجهزة فغالبيتها متالشية أو معطلة ناهيك عن أقسام 
املستعجالت اليت تبقى دون املستوى املأمول، خصوصا بالعامل 

نقصا ملحوظا على مستوى البنيات  القروي الذي ال يزال يشهد
 .الصحية واخلدمات

ويف هذا اإلطار، ننوه بنظام املساعدة الطبية الذي خرج 
إىل الوجود، والذي سيعطي األولوية للمواطنني البسطاء 

جمانية تسري وفق شروط ستسهر . لالستفادة من العالج اجملاين
لنا أن يرقى وأم. على مراعاهتا جلنة خاصة حتدد املستفيد من غريه

بلدنا إىل مستوى حتقيق الصحة للجميع، كما نرى ضرورة تعزيز 
برامج الصحة الوقائية ومعاجلة األمراض، وتصحيح الفوارق بني 
اجلهات وبني اجملالني احلضري والقروي، وهذا ال يتحقق إال 
بتخليق اجملال الصحي واإلنكباب على معاجلة أوضاع العاملني 

ان عاما أو خاصا، كما يتطلب األمر بالقطاع الصحي سواء ك
كما نطالب بالقضاء على . إعطاء أمهية كربى للمجال القروي

الرشوة واحملسوبية وذلك بتحسني ظروف االستقبال وتبسيط 
 .املساطر اإلدارية، خاصة فيما يتعلق باملواعيد

 السيد الرئيس،
بالنسبة لوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

، فيمكن القول بأن الواقع االجتماعي يبني بأن برامج االجتماعية
احلكومة مل تغري من هذا الواقع شيئا، حيث نالحظ بأن دائرة 
الفقر واهلشاشة الزالت مستفحلة تتمثل يف تزايد مظاهر البؤس 

 .والتشرد والتسول، واليت تعترب كلها وصمة عار يف جبني بالدنا

الرغم من التحسن أما بالنسبة للقطاع النسائي، فعلى  
الذي حصل بالنسبة للتمثيل النسائي يف مواقع القرار ويف 
التمثيلية االنتخابية، فإن الواقع امليداين الزال مل يتغري فيما يتعلق 
بالعنف ضد النساء، وتلك الصورة النمطية للمرأة خاصة املرأة 
القروية، ناهيك عن املعاناة الدائمة للطفولة املغربية ولألشخاص 

 .ملعاقنيا

 السيد الرئيس،
قطاع الرياضة بدوره ال يزال يشكو خصاصا كبريا سواء 
على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية واملالعب واملركبات 
 الرياضية مبختلف اجلهات، وكذلك مالعب القرب، كما نسجل
عدم كفاية امليزانية املرصودة للمنشآت املربجمة لتغطية حاجياتنا 

لذلك، نطالب بتوفري فرص متكافئة . اجملال الوطنية يف هذا
لشبابنا يف خمتلف جهات اململكة، وخاصة يف اجملال القروي 
واألحياء اهلامشية باملدن، وضرورة إحداث فضاءات رياضية يف  
كل حي بشراكة مع اجلماعات احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع 

الهتمام ، وا"والفضاء الرياضي" "رياضة القرب " املدين لضمان 
ببطولة األحياء، وبطولة العصب، االهتمام بفرق اهلواة اليت تعاين 
الشئ الكثري، واالهتمام أكثر بالبعد القاعدي إلنتاج خنب وطنية 
يف مجيع الفئات الرياضية، متشبعة حبب الوطن أكثر من أي 

 .شيء آخر

 السيد الرئيس،
إن قطاع الشباب كذلك يعد قطاعا حيويا وهاما، 

لركيزة املعول عليها يف بناء مستقبل بلدنا، وحتقيق ويشكل ا
تطلعات وطموحات الشباب املغريب حىت حتتل بالدنا املكانة 
الالئقة هبا بني سائر الشعوب، غري أن غياب سياسة عامة 

 .وشاملة يف هذا اجملال تؤدي إىل خالصات سلبية
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ويف هذا الصدد، نسجل هزالة ميزانية هذا القطاع، كما  
ذلك ضعف البنيات التحتية، وخصوصا داخل نسجل ك

فضاءات التخييم، الشيء الذي يفرض وبإحلاح االهتمام 
بالبنيات التحتية واالهتمام باملخيمات من حيث التجهيز وجتديد 

 . املعدات وتأطري املشرفني عليها

السيد الرئيس، كما أننا يف الفريق احلركي،نثمن عودة 
ه قرارا شجاعا من احلكومة ملا ونعترب " العطلة للجميع"برنامج 

حققه هذا الربنامج من الشيء الكثري، كما أن دور الشباب 
تتطلب التجهيزات الكفيلة لتستجيب حلاجيات الشباب يف 
التثقيف والرتفيه والتأطري، الشيء الذي جيعل ناشئتنا تواجه الفراغ 
املهول مع ما يرتتب عن ذلك من االنعكاسات الغري احملمودة 

لنسيج االجتماعي، كما ينبغي دعم املنظمات واجلمعيات على ا
الوطنية لتكون يف املستوى املنشود للنهوض بقطاع الشباب 

 .والطفولة

 
 السيد الرئيس،

رغم املالحظات اليت تقدم الفريق احلركي باقرتاحات 
بشأهنا، واليت نتمىن األخذ هبا مستقبال، فإن فريقي سيصوت 

عات االجتماعية ويدعمها بكل لصاحل ميزانيات هاته القطا
  .الوسائل، وشكرا للجميع 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم الكلمة للسيد النائب احملرتم 

 .حلسن آيت إيشو

 : النائب السيد لحسن آيت إيشو باسم الفريق الحركي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة،
 راء المحترمونوالسادة الوز  

 السيدات والسادة  النواب المحترمون 
يل عظيم الشرف أن أتدخل باسم الفريق احلركي  

ملناقشة امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
 .2192القطاعات اإلنتاجية برسم مشروع القانون املايل لسنة 

: نظرا لضيق الوقت، سوف خنتصر التدخل يف قطاعني 
الحي، القطاع السياحي، ففي الفريق احلركي نثمن ما القطاع الف

جاءت به احلكومة يف القطاعني املتبقيني أال ومها قطاع الصناعة 
 .التقليدية وقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

وهكذا، فإن فريقي يؤكد بالنسبة للقطاع الفالحي، بأن      
االقتصاد الوطين  الفالحة ستبقى دائما يف نظرنا تشكل عصب

نظرا الرتباطها باألمن الغذائي من جهة، واعتبارا حلجم ساكنة 
العامل القروي املرتبطة مبزاولة النشاط الفالحي من جهة أخرى،  
كذلك استحضار احلكومة ألمهية هذا القطاع ضمن املقاربة 

 .املالية هلذه السنة 

 السيد الرئيس، 
نمية القروية، يعاين إن القطاع الفالحي الذي يرتبط بالت 

جمموعة من االكراهات اليت تتطلب جرأة حكومية مجاعية ال 
تقتصر على السيد الوزير الوصي فقط بل هتم احلكومة ككل 
لالرتقاء به إىل مستويات أفضل، تأخذ بعني االعتبار املشاكل 
اجملالية والعقارية والتمويلية والسقوية، وغريها، وجيب كذلك أن 

رات العمومية بشكل مكثف إىل هذا القطاع، كما نوجه االستثما
أن املؤسسات البنكية الوطنية اليت يقتصر نشاطها االستثماري 
على القطاعات املرحبة داخل املدن، واالستثمارات لفالحية 
الطربى جيب أن تنفتح على البوادي، واإلسهام يف التمويل 

لنسبة الفالحي الذي يعترب يف واقع األمر إشكاال حقيقيا با
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حنا كنعرفوا بأن الفالح الصغري كيورث قطعة . للفالحني الصغار
، ولكن ما 21حىت  2-3اهلكتارات،  1 -أرضية صغرية

عندوش واحد القدرة مالية باش يطور الفالحة، هلذا إيال طاحت 
الشتاء راه يقدر يعيش، إيال مطاحتش الشتاء راه غادي ميشي 

 .يسعى أو ال ّ ميشي للمدينة

طلب من احلكومة باش هتتم بالفالح الصغري، فلهذا ن
ألن هاد الفالح الصغري يعيش يف العامل القروي وتيخصنا هنتم به 

 .ونعاونوه خاصة يف التمويل

 السيد الرئيس،
لقد أصبح اجلفاف ببالدنا ظاهرة هيكلية، وبالتايل فقد  

أضحى من الضروري التعامل مع الثروة املائية كمورد حمدود، من 
لذلك نؤكد، بأن  .طط وطين للتعامل مع نذرة املياهخالل خم

أية اسرتاتيجية فالحية جيب أن تأخذ بعني االعتبار ندرة هذه 
املادة، والعمل على ترشيدها وحسن استغالهلا بالشكل الذي ال 

 .يؤدي إىل هدرها أو تبخرها،

ويف هذا اجملال، نقرتح يف فريقنا احلركي بعض االجراءات 
 :املهمة التالية

 تشجيع استغالل التجهيزات اهليدروفالحية؛ -
تكثيف بناء السدود، وحتصني مكتسبات وسياسة  -

السدود بشكل عام، وخاصة باملناطق اليت تعرف الفيضانات 
 وتوطينها يف خمتلف مناطق اململكة؛

التفكري يف إعادة استغالل املياه العادمة وغري الصاحلة  -
ريف للفسفاط، حبيث لالستعمال، وعندنا مثال يف اجملمع الش

أنه يف اآلونة األخرية اجنز املشروع ديال استغالل املياه العادمة 
ره استافد O.C.P ف   pipeline ومع املشروع ديال 

الكثري من هذه املشاريع، خاصة تقليص املصاريف ديال الطاقة 
فلهذا، تنطلبوا من . والرفع من االنتاجية والبيئة إىل غري ذلك

رج وتفعل هاد املشاريع ديال استغالل املياه احلكومة باش خت
العادمة ألهنا جد مهمة، حقيقة كلني بعض املشاريع ولكن 

 .خجولة وميكن ما صاحلاش كاع
االقرتاح الرابع هو ترميم وإصالح قنوات الري املتالشية   -

اليت تتسبب يف ضياع مياه السقي وما أكثرها، وأخريا مع هذه 
كري يف وضع خمطط وطين لتدبري املاء، الندرة املائية، نطلب التف

وذلك بالتنسيق مع مجيع املتدخلني يف هذا القطاع، أو يف هذا 
 .املوضوع

جهة  السيد الرئيس، ودائما يف القطاع الفالحي، ومن
أخرى ال بد من لفت االنتباه إىل الديون اليت تثقل كاهل 
الفالحني الصغار واملتوسطني، واليت أصبحت هاجسا مؤرقا 

لنسبة هلم، السيما يف ظل تراكم الفوائد اليت تفوق يف الغالب با
أصل الدين، مطالبني يف الفريق احلركي بإجياد حلول عملية 
وجذرية من أجل التخفيف من ثقل تلك الديون على الفالحني 

 .الصغار واملتوسطني يف القريب العاجل

 السيد الرئيس، 

 السيدة والسادة الوزراء،
 النواب،السيدات والسادة 

استمعنا بإمعان إىل عرض السيد وزير السياحة أثناء 
مناقشتنا ملشروع امليزانية يف جلنة القطاعات اإلنتاجية وما جاء 
يتضمنه من عناصر أساسية للسياسة احلكومية يف هذا القطاع، 

واخلطة اجملسدة هلا مدركني األشواط  2121إننا ننوه برؤية 
ل جتسيد األوراش املتعلقة باملنتوج امللموسة اليت مت قطعها يف سبي

والتكوين والنقل اجلوي والنقل البحري والتسويق والتنظيم 
 .املؤسسايت

وبالرجوع إىل حماور التدخل من أجل أهداف بلوغ هذه 
األهداف، يتبني أن جمهودا حكوميا قد مت وأن هناك خطوات 
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عملية على أرض الواقع قد اختذت كما أن هناك ثقة دولية قد 
جحت من االستثمارات السياحية، ونسبة السياحة الوافدين يف ر 

استقرار مستمر رغم الربيع العريب واحمليط الدويل املتسم باألزمة 
 .االقتصادية وباملنافسة القوي

 السيد الرئيس، 
اليت جاءت يف عرض السيد الوزير  2121إن رؤية 

ر توضح جبالء املعامل الواضحة للسياسة السياحة، ومما جتد
اإلشارة إليه بل التنويه به اعتمادها على املقاربة اجلهوية إىل 
جانب الوطنية، وهي مقاربة ستجعل كل جهة تربز ما تزخر به 
من إمكانيات سياحية وهو عمل من شأنه أن خيلق نوعا من 
املنافسة الشريفة اهلادفة، علما أن ازدهار السياحة واالرتقاء هبا 

، فال سياحة بدون أمن أو بنيات يتطلب تضافر جهود الفاعلني
حتتية أو وسائل نقل أو مرافق صحية أو مالعب سواء رياضية أو 
ترفيهية وغريها، كما أن إضفاء اخلصوصية املغربية ضرورة حتمية 
لتحصني الطفرة اليت تشهدها سياحتنا، وبالتايل حتصني قطاع 
أساسي يساهم بشكل فعال يف إشعاع املغرب والتعريف حبضارته 

 .  وتراثه وتنوع ثقافته

 
 السيد الرئيس، 

وعليه، ميكنين أن أؤكد بأن اعتمادات وزارة السياحة 
احلالية ال ميكنها أن تستجيب جلل حاجيات القطاع، فالسياحة 
هيكل اقتصادي ضخم وجهاز خدمايت يف غاية األمهية، بل 
ميكن تصنيف السياحة كقطاع اسرتاتيجي مثله متاما مثل السكن 

يم والصحة، فهو حيتاج إىل ميزانية قوية وإىل اعتمادات والتعل
فالقطاع السياحي . متنوعة لتلبية حاجيات السوق السياحية

يعترب قطاعا اسرتاتيجيا مهما بالنظر لألهداف االقتصادية 
واالجتماعية املتوخاة منه، وبفضل اجلهود اليت تقوم هبا احلكومة 

دعو إىل تنمية سياحية ومن أجل حتصني هذه اجملهودات، فإننا ن
 : شاملة عرب اختاذ العديد من التدابري من قبيل 

تشجيع االستثمارات السياحية وختفيض اجلبايات  -1
 .املفروضة على املقاوالت السياحية

اختاذ مزيد من االجراءات لتشجيع السياحة الداخلية  -2
 .حىت يستفيد منها مجيع فئات اجملتمع

دمات السياحية، حتسني نوعية العرض السياحي واخل -3
وكذلك تطوير السياحة الثقافية والفنية والسياحة الرياضية 

 .والطبية

حتديد سياسة إعالمية وجتارية لتسويق املنتوج السياحي  -4
 .املغريب يف اخلارج والداخل واالهتمام بقطاع النقل السياحي

وأخري، إيالء العناية للعنصر البشري العامل يف هذا  -5
 . القطاع 

النهوض بالسياحة بالعامل القروي، فالبد أما خبصوص 
من التأكيد على أن هذا الشق مازال حيتاج للمزيد من تضافر 
اجلهود على مستوى تأهيل البنية التحتية القروية  من طرق 
ومسالك وكهربة وتأهيل البنايات القروية واحلفاظ على مقوماهتا 

يف هذا الطبيعية، وكذا تأهيل وتشجيع الشباب القروي وتأهيله 
اجملال، سواء يف الشق املتعلق التكوين أو التمويل سواء من قبل 
الدولة أو البنوك بنسبة فوائد منخفضة، وكذا خفض الرسوم 
اجلمركية إلنشاء مراكز اإليواء السياحي والدور السياحية 

 . القرويــــــة

أما املؤسسات الفندقية، فال شك أنه كما يعلم اجلميع 
اليت سامهت يف برنامج كنوز بالدي، وما أن أغلب الفنادق 

أدراك ما برنامج كنوز بالدي رغم التخفيضات اليت أعلنت عنها 
يف األمثان، فإن ذلك كان على حساب اجلودة بالدرجة 

 .األولـــــــــــى
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إننا مجيعا ندرك بطبيعة احلال أمهية وخطورة القطاع 
ية نعرف السياحي والذي تعود مسؤولية تدبريه وتنظيمه لشخص

مصداقيتها وكفاءهتا وجديتها يف شخص السيد وزير السياحة، 
وحنن كمنتخبني دورنا هو أن نساعدكم ونساهم معكم يف 
التأطري والتنظيم، ولكن نطلب شيئا مهما وأساسيا وهو أن تركزوا 
باخلصوص على السياحة الداخلية واجلبلية والدعاية واإلشهار 

مع متثيلياتنا الدبلوماسية  عرب مجيع أحناء العامل وبتنسيق
باخلارجية، ونتمىن أن يتم التنسيق أيضا مع خمتلف الفاعلني  
كالغرف املهنية وغريها، عسى أن نبلغ مجيعا الغاية اليت نصبو 

 .، وشكرا2121إليها أال وهو حتقيق رؤية 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، الكلمة للسيد عبد احلق الشفيق باسم الفريق  

 .احلركي

 :نائب السيد عبد الحق الشفيق باسم  الفريق الحركيال
 السيد الرئيس، 

 السيدة والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحنرمون،
يشرفين باسم الفريق احلركي أن أتدخل يف مناقشة   

ميزانيات القطاعات اليت تنضوي حتت جلنة الداخلية واجلماعات 
 . ةالرتابية والسكىن وسياسة املدين

فمناقشتنا هلذا ويف هذا اإلطار بالنسبة لقطاع الداخلية، 
القطاع احليوي اهلام حتكمه جمموعة من املعطيات اجلديدة، من 
خالل املقاربة اإلصالحية لبالدنا اليت متت يف إطار االستقرار 
واألمن والطمأنينة مكنت بالدنا من دستور جديد بعمقه 

واملؤطر للواجبات وألسس  الدميقراطي احلداثي الضامن للحقوق
ومرتكزات التنمية يف إطار من احلكامة اجليدة واحملاسبة ووضع 

حد لدابر الفساد وترسيخ احلقوق اجملالية والفردية بشكل 
 . متكافئ

  السيد الرئيس،

وعليه، فبالدنا عرفت بعض األحداث يف بعض 
 ويف هذا الصدد،. املناطق، كان الدافع إليها اجتماعيا باألساس

فإن مقاربة احلكومة هلذه األحداث مل تكن أمنية بالدرجة 
األوىل، بل كان فيها تفهم وحوار وعزم مشرتك على إجياد احللول 

وهنا ال بد أن أشري أننا يف الفريق . يف إطار اإلمكانيات املتاحة
احلركي نثمن مثل هذه املقاربة ، ولكننا ال نسمح بتاتا 

يع املواطنني ، واحتالل وختريب باالنزالقات اليت من شأهنا ترو 
ودعوين يف هذا املقام بأن أتقدم باسم . املنشآت اخلاصة والعامة

فريقي جبزيل اإلشادة والتنويه بقوات األمن والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية على اجملهودات القيمة اليت تبذهلا من أجل محاية 

  .املواطنني وإسعافهم

ل توجه الوزارة حنو النهوض كما أن الفريق احلركي يسج
هبذا القطاع والعناية برجاله من أجل تعزيز األمن ومحاية 
األشخاص واملمتلكات وحماربة اإلرهاب واهلجرة السرية وحماربة 
املخدرات، من خالل اعتماد املقاربة اإلستباقية كوسيلة وقائية، 

تنموية ولتحقيق ذلك فإننا نطالب بربط املقاربة األمنية باملقاربة ال
واليت أصبحت ضرورية بالنظر إىل ارتفاع معدالت اجلرمية خاصة 

 .باألحياء اهلامشية 

 السيد الرئيس، 
عالقة باالحتجاجات اليت تعرفها بالدنا بني احلني   

واآلخر، ال بد أن أعرج على إشكال كبري أصبح يقض مضجع 
املواطن العادي، فنحن مع حق اإلضراب املكفول دستوريا،  

نعترب أن األمر اختذ منحى خطريا من شأنه التأثري على لكن 
لذا . مصاحل املواطنني ودينامية التنمية واالقتصاد واالستثمار
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أن  -يف انتظار صدور قانون تنظيمي لإلضراب-ندعو احلكومة 
تنكب على هذا امللف من خالل إرساء آلية للتحاور معهم يف 

بهم يف حدود ما هو حدود   ما هو ممكن، واالستجابة إىل مطال
 .ممكن كذلك

 السيد الرئيس، 
عندما نتحدث عن قطاع الداخلية، فإننا نستحضر 
ارتباطه املباشر بقضايا املواطنني وانشغاالهتم اليومية بأبعادها 
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية وغريها من متطلبات التنمية 

صيانة األمر الذي يتطلب معه تعزيز مكوناهتا و . املستدامة
اختصاصاهتا ومتكينها من الوسائل املالية واللوجيستكية، وتأهيل 
مواردها البشرية حىت تتمكن من ممارسة املهام اجلسيمة املوكولة 
إليها يف تدبري الشأن احمللي، وتفعيل مضامني التنمية البشرية، مبا 

 .يضمن حتسن أوضاع املواطنني

  السيد الرئيس،  
يقاع موسم فالحي ال شك، وحنن نعيش على إ

ضعيف، أن العامل القروي واجلبلي يوجد يف وضعية صعبة جدا، 
ويف هذا الصدد فإن هذه الوضعية اليت تدق ناقوس اخلطر يف 
العديد من املناطق، تتطلب من احلكومة إرساء إسرتاتيجية 
مندجمة عاجلة ال تقتصر على السنة احلالية، بل يتعني أن تكون 

ووزارة الداخلية بطبيعة احلال . املدىهلا بعد متوسط وطويل 
تعرف عن كثب املشاكل اليت تعاين منها األرياف املغربية، 

ت وتصورات وخطط، وهلا من والشك أهنا تتوفر على إحصائيا
اإلمكانيات ما جيعلها تلعب دور احملفز واملبادر إلرساء هذه 
اإلسرتاتيجية اليت نقرتح بأن ترتكز على إجياد فرص شغل يومية 
لسكان البوادي املتضررين من خالل خلق أقطاب للتنمية 

 .واالستثمار

 السيد الرئيس، 

دة يف ستعيش السنة التشريعية احلالية أورشا متعد
مقدمتها إعداد النصوص املنظمة لالستحقاقات االنتخابية 
املقبلة، سواء احمللية أو اجلهوية  والغرف املهنية  وتلك املرتبطة 
مبجلس املستشارين، حيث ستشكل  بال شك فيها مصاحل وزارة 
الداخلية قطب الرحى بتدبريها هلذا امللف واإلشراف عليه، وال 

 .لإلعداد اجليد هلذه االستحقاقات بد من أخذ الوقت الكايف 

 السيد الرئيس، 
خبصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فمن املؤكد 
أن إسهام اإلدارة واجلماعات الرتابية يف تفعيل هذه املبادرة يسري 
يف منحى تصاعدي، وال ميكننا إال التنويه بالعمل املنجز يف هذا 

قييم حصيلة املبادرة الوطنية اإلطار، إال أننا ندعو إىل ضرورة ت
للتنمية البشرية ،كما نود التنبيه إىل ضرورة إحصاء خمتلف النقط 
اليت ختتزل خمتلف مظاهر اهلشاشة والفقر من أجل إدراجها يف 

 .سلم األولويات

 السيد الرئيس، 
إن قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة، حيتل أمهية 

ه يرهن مستقبل أجيال قصوى لدى املواطنني فضال عن كون
قادمة، وإذا كنا نقدر اجلهود اليت بذلت إال أن اإلجنازات تبقى 
بعيدة عن إنتظارات العديد من فئات الشعب املغريب يف امتالك 
السكن، بسبب ارتفاع أمثنة العقار اليت وصلت إىل مستويات 
فاقت القدرة الشرائية للمواطن بكثري، حبيث أن هذا القطاع نظرا 

يته أصبح يعرف اتساعا لدائرة املضاربني والسماسرة، جلاذب
وأصبحت بالتايل السيولة املالية تتجه ليس لالستثمار يف قطاع 

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، . السكن وإمنا للمضاربة فيه
ندعو احلكومة إىل التدخل لتصحيح االختالل احلاصل بني 

التكلفة  العرض والطلب يف هذا اجملال، واعتماد آلية لتخفيف
املرتفعة اليت يعرفها هذا القطاع، سواء  يف العقار أو مواد البناء 
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وذلك بالعمل على تعبئة العقار العمومي لفائدة هذه الشرحية من 
 . املواطنني

أما خبصوص مدونة التعمري، فإننا يف الفريق احلركي 
 .ندعو إىل إخراج هذه املدونة حيز الوجود 

ندعو إىل سياسة رادعة وناجعة  -رئيس السيد ال-ومن هذا املنرب 
للقضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي، ويف هذا الصدد 
جيب إيالء العامل القروي عناية خاصة تراعي خصوصيته يف هذا 
امليدان أي ميدان السكن ، فال ينبغي إثقال كاهل املواطن 
 القروي مبساطر وشروط غري متوفرة أصال يف العامل القروي مثال
وثيقة التعمري، أو مطالبة من يريد أن يقوم بإصالحات ملسكنه 
بضرورة توفره على تصميم هلذا السكن، بقدر ما ينبغي مصاحبته 
بنوع من التدرج ليكسب سكنا يراعي خصوصيته وال خيل 

 .بالطابع املعماري القروي بشروط مسطرية بسيطة 

إىل وأخريا السيد الرئيس ويف ذات السياق، أود أن أشري 
موضوع يكتسي أمهية بالغة لدى شرحية واسعة من سكان والية 
الدار البيضاء الكربى، ويهم إعادة هيكلة بعض املناطق اهلامشية  
كاملكانسة واهلراويني واليت رصدت هلا اعتمادات مالية طائلة من 
قبل الدولة من أجل تاهيل تلك األحياء وجتهيزها وإخراجها من 

غري أنه لألسف الشديد أن هذه العملية  بوتقة الفقر والتهميش،
مل تكتمل ومل يواكبها مصاحبة ال على مستوى اإلنارة العمومية 
وال مستوى وضع تصاميم منوذجية تراعي وضعية وخصوصية 
مساكنهم ومجالية بناياهتم بالشكل الذي حيفظ كرامتهم، كما أن 
اهلاجس الكبري يكمن يف تضارب االختصاص بني املكتب 

، -ليدك-للكهرباء والشركة املوكول هلا التدبري املفوض  الوطين
حيث تسبب هذا التضارب يف حرمان هؤالء السكان من اإلنارة 

وإن كنا قد أثرنا هذا املشكل يف هذا الوقت بالذات، . العمومية
فإننا نريد من خالله حال جذريا هلذه الوضعية الشاذة، حىت 

وغدهم أحسن من  يكون يوم هؤالء السكان أحسن من أمسهم

يومهم يف ظل بلد الدميقراطية والتنمية والرخاء الذي ارتضاه 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل لرعاياه األوفياء 

 .2112بتدشينه ملشروع إعادة اهليكلة اآلنفة الذكر يف سنة 

وجتدر االشارة السيد الرئيس، أن صاحب اجلاللة قام 
أحياء بالدار البيضاء، ونتمىن أن بتدشني إهادة هيكلة مخس 

وزارة الداخلية ووزارة االسكان تتضامن وتنهي هذه املشاريع 
 .هذه

كل ذلك، ال مينعنا من التصويت باإلجياب جلل هذه 
امليزانيات الفرعية، خدمة للوطن وللمواطن، والسالم عليكم 

 . ورمحة اهلل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
لكلمة للسيد النائب احملرتم شكرا للسيد النائب، ا  

 .إبراهيم خي

 :النائب السيد ابراهيم خي باسم الفريق الحركي
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على  

 . رسول اهلل وآله وصحبه

 السيد الرئيس، 
 السيدة والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب،
مناقشة ميزانيات يشرفين بإسم الفريق احلركي أن أتدخل يف     

القطاعات ذات الصلة بلجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة، آمال أن أمتكن من استعراض بعض النقط األساسية 
حول قطاعات التجهيز والنقل واملاء والبيئة والطاقة واملعادن 

 .واملياه والغابات
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 ميثل قطاع التجهيز والنقل: قطاع التجهيز والنقل
عصب احلياة بالنسبة للنشاط االقتصادي الوطين، فإذا سجلنا 
املكاسب اليت حتققت على مستوى تطوير بعض البىن التحتية  
كتوسيع التغطية التدرجيية للطريق السيار وإصالح وبناء الشبكة 

فإننا نسجل يف كذلك . الوطنية للطرق وبناء املوانئ واملطارات
اصة على مستوى متديد نقط القصور اليت جيب تداركها، خ

خطوط السكة احلديدية إىل بعض املناطق، وخاصة األقاليم 
اجلنوبية وذلك بالتعجيل بالدراسات املرتبطة هبذا املشروع، 
وشبكة الطرق السيارة على مستوى اجلنوب واجلنوب الشرقي، 
إضافة إىل احلاجة امللحة إىل التعجيل بإهناء إجناز الربنامج الوطين 

، 2192العزلة عن العامل القروي قبل متم سنة  الثاين لفك
وهتييئ برنامج جديد يراعي حاجيات السكان، حميطا علم 
احلكومة أن العديد من اجلماعات احمللية مازالت تنتظر االستفادة 

 من هذا الربنامج، 

الرابطة ما بني  9كما أن وضعية الطريق الوطنية رقم 
ذلك يرجع إىل حالتها تزنيت والداخلة تتطلب إعادة النظر، و 

الغري املناسبة للطفرة اإلقتصادية اليت تعرفهاأقاليم اجلنوب 
التأكيد أيضا على أن الكثري من الطرق للمملكة، وال بد من 

هي يف أمس احلاجة إىل الصيانة من تقوية وتعبيد، وذلك 
كلم يف السنة   1111للمحافظة على الرصيد الطرقي بصيانة 

ربجمة، وملواكبة مدونة السري اجلديدة، كلم سنويا امل2111عوض 
جيب االهتمام  بعالمات  التشوير األفقي والعمودي نظرا  
لألمهية البالغة اليت تكتسيها يف حتديد معامل وجهات الطرق، 
إضافة إىل أن الوزارة مدعوة اليوم إىل إعادة تقييم حصيلة دخول 

تأهيل مراكز مدونة هذه املدونة حيز التطبيق، ومواكبة تطبيقها ب
تسجيل  السيارات وهتييئ أجواء مالئمة إلجتياز امتحان رخصة 

زيادة على أن  استمرارية إشكالية . السياقة النظري والتطبيقي
ارتفاع حوادث السري اليت ال تعد يف نظرنا مسألة تشديد 

العقوبات الزجرية حال هلا، بقدر ما تتطلب اعتماد مقاربة تربوية 
ني لتحسسيهم خبطورة هذه اآلفة، وذلك و تأطريية للمواطن

بتطبيق املخطط االسرتاتيجي املندمج للسالمة الطرقية  
 .باخنراط مجيع املتدخلني  2199-2191

ويبقى حترير قطاع نقل املسافرين على غرار قطاع نقل 
البضائع ضرورة حتمية لتطوير القطاع والرفع من مستوى 

المتيازات اليت تنخر هذا خدماته، باإلضافة إىل مكافحة الريع وا
 .القطاع وحتد من تطوره

بالرغم أما بالنسبة للنقل اجلوي، فأود اإلشارة إىل أنه   
من التطور الذي يعرفه هذا القطاع ببالدنا، فإن هناك العديد من 
املشاكل اليت يعاين منها، خاصة على مستوى غياب التنافسية 

لشركات العاملة يف هذا بني شركة اخلطوط امللكية املغربية وباقي ا
اجملال مما يهدد استمراريتها مستقبال، زد على ذلك ارتفاع 
التسعرية على مستوى اخلطوط الوطنية واليت عرفت تزايدا 
مضطردا خالل األشهر املاضية بشكل غري مربر، والذي نطلب 

 .من السيد الوزير مراجعتها يف أسرع وقت ممكن 

وضعية حادثة أما خبصوص قطاع النقل البحري، ف
احلجز التحفظي على الباخرتني املغربيتني بعد إستحالة  أداء 
مستحقاهتما الضريبية لدى السلطات الفرنسية الزالت قائمة، 
متسائلني يف هذا اإلطار عن مآل هذا امللف؟ وما هي 
اإلجراءات اليت اختذت لتسوية وضعية العاملني هباتني الباخرتني؟ 

اخلط البحري الرابط بني  طرفاية وجزر باإلضافة إىل مآل مشروع 
الكناري والذي كان يؤمن رحالت اجلالية املغربية يف جزر 

 .  الكناري إىل العيون

 
 ، السيد الرئيس
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يف جمال املعادن، فإننا ندعوا إىل البحث عن أسواق  
جديدة لتسويق الفوسفاط املغريب، خاصة و أن بعض التوقعات 

عرف ارتفاعا هاما يف غضون سنة ترى أن أسعار هذه املادة ست
، مؤكدين أيضا على ضرورة تأهيل املقاوالت املنجمية  2192

الصغرى واملتوسطة، وكذا تأهيل العنصر البشري العامل هبا من 
عمال وصناع منجميني وإيالئهم العناية الالزمة من تطبيب 
وتقاعد وسكن وأجور وغريها، ونثمن مبادرة تشغيل حوايل  

متدربا مع مراعاة شروط  92111تكوين  شابا و  2111
 .مناسبة لالستفادة من هذه املبادرة احملمودة 

وخبصوص قطاع املاء، أود التأكيد السيد الرئيس، على 
أن امليزانية املرصودة من قبل احلكومة هلذا القطاع مل ترق إىل 
مستوى التطلعات، خاصة أن الوزارة مطالبة  بتحيني قانون املاء 

ت اجمللس األعلى للماء ودعم وكاالت األحواض وفق توصيا
املائية، واعتماد سياسة ناجعة يف حفر اآلبار وتنقية السدود  
وبناء أخرى، خاصة على مستوى حوض درعة وكري وغريس يف 

، باإلضافة إىل بناء سدود تلية باملناطق 2191أفق سنة 
 الصحراوية وإعادة النظر يف هيكلة قطاع املاء الذي ال زالت

 .يــــــــمصاحله مستقرة مبديريات التجهيز والنقل على املستوى الرتاب

وفيما خيص التزويد باملاء الصاحل للشرب، نسجل 
ضعف الصبيب واجلودة املرتدية للمياه يف حمطات التحلية 
باألقاليم اجلنوبية وذلك يرجع إىل النقص احلاد يف املوارد البشرية 

 .املتخصصة وعمل هذه احملطات

السيد الرئيس، حضرات السيدات -حيظى موضوعو 
الوسط البيئي بأمهية كربى بالنظر إىل كونه املفتاح  -والسادة

الستمرارية العيش ألجيالنا الالحقة يف وسط طبيعي يضمن 
ويف ذات السياق، فإن إعادة اهليكلة . شروط التنمية املستدامة

ة، وكذا املراصد االدارية هلذا القطاع وتقوية املصاحل اجلهوية للبيئ
اجلهوية للبيئة  هي ضرورة ملحة وهذلك قصد تزويدها  باملوارد 

البشرية والوسائل اللوجيستيكية لتمكينها من أداء مهمتها يف 
 .أحسن الظروف 

أما يف ما خيص قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر، 
فإذا كنا نثمن ما ورد يف القانون املايل خبصوص هذا القطاع، 

 : نا ندعو إىل اعتماد بعض اإلجراءات يف هذا الصدد ومنها فإن

 زيادة االعتماد املرصودة هلذا القطاع؛ -1

اعتماد سياسة تشاركية مع وزارة التجهيز والنقل حملاربة  -2
زحف الرمال على الطرق الصحراوية من خالل تشجري املقاطع 

 الطرقية املهددة بذلك؛

نص قانوين اليت من املوارد الغابوية ب %21إرجاع نسبة  -3
إلدارة املياه والغابات، وقد وضع  2199أعطيت مؤخرا يف سنة 

فريقنا مقرتح قانون يف هذا الشأن خالل الوالية التشريعية 
 املاضية؛

تكثيف عمليات الغرس سواء اخلاصة باألشجار املثمرة  -4
أو غريها ومحاية األصناف النادرة من األشجار كشجرة األركان 

 والطلح الربي؛واألرز والعرعار 

 إعمال مبدأ احملاسبة يف ما خيص برامج حماربة التصحر؛  -5

 التصدي لظاهرة الرعي اجلائر؛ -6

 .التصدي للقنص العشوائي وحماربته بشىت الوسائل -7

ويف موضوع آخر يهم هذا القطاع، نلتمس من السيد 
املندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر  بصفته 

اع على ضرورة مراجعة أمثنة ولوج احلديقة املشرف على هذا القط
الوطنية للحيوانات اليت تعد مفخرة مغربية، وذلك حىت يتمكن 
غالبية أبناء وأطفال األسر املغربية حمدودة الدخل من ولوج هذا 
املرفق العمومي اهلام، إذ أن التعريفة احلالية تعد مرتفعة مقارنة مع 

 . القدرة الشرائية لغالبية املواطنني
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وختاما ال يسعين السيد الرئيس، إال أن نعلن تأييدنا  
وتصويتنا باإلجياب على هذه امليزانيات الفرعية السابقة الذكر 
آملني أن ترصد اعتمادات كربى يف السنوات املقبلة حىت تتحقق 
الغايات واألهداف املسطرة من لدن مجيع تلك  القطاعات، 

 . رمحة اهلل وبركاتهخدمة للوطن واملواطن، والسالم عليكم و 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للنائب احملرتم، الكلمة للنائبة احملرتمة فاطمة 

 .الضعيف

 :النائبة السيدة فاطمة الضعيف باسم الفريق الحركي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 دة الوزراء المحترمون، السا

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يسعدين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ملناقشة  

امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة التعليم والثقافة 
 .2192واالتصال يف إطار مشروع القانون املايل لسنة 

ألنه يعرف  يأيت  هذا املشروع يف ظرف بالغ األمهية
تزايد طموح الفاعلني السياسيني واملدنيني إىل توفري الشروط 
الالزمة لتزيل الدستور اجلديد الذي كان مثرة تضافر جهود كل 
القوى املغربية اليت تسعى بكل الوسائل  الشاملة والدائمة ببالدنا 

 .اىل تنزيل الدستور اجلديد

احلديث  لعل أكرب مكسب عرفته األمازيغية يف تارخيها 
هو متتيعها بوضعية اللغة الرمسية للبالد جبانب اللغة العربية يف 

النسخة اجلديدة من الوثيقة الدستورية ليتبوأ املغرب بذلك 
الصدارة يف مشال إفريقيا يف التدبري اللغوي احلكيم إلشكالية 

 . التنوع الثقايف

وانطالقا من هذا املعطى الدستوري اجلديد، نطالب  
سيم اللغة األمازيغية وجتسيده على أرض الواقع وإخراج بتفعيل تر 

الصيغ القانونية والتنظيمية اخلاصة باالمازيغية، مع احلفاظ على 
 .  الرتاكمات اإلجيابية للمعهد امللكي للثقافة االمازيغية

 السيد الرئيس،
أما خبصوص ميزانية وزارة االتصال، فنسجل أن قطاع 

ة تطورات هامة وطليعية، السمعي البصري الوطين عرف عد
 ونثمن املبادرة احلوارية والتشاركية يف تناول القضايا اإلعالمية  

وكذلك اإلنفتاح على مجيع الفاعلني  يف احلقل السياسي 
 . واإلعالمي

إن املرحلة الراهنة تقتضي منا تعميق املكاسب وحتقيق 
م اإلنتقال حنو وضعية أرقى على كافة املستويات، لذلك  اإلعال

املغريب الزال مطالبا باملزيد لرفع حتدي املنافسة واجلودة من أجل 
وهلذه الغاية، البد من االهتمام . القيام بالدور املطلوب منه

بالعنصر البشري وتأهيله وتكوينه ودعم أكرب لإلعالم األمازيغي 
بتمتيعه باإلعتمادات الكافية إلنتاج برامج جيدة، وكذلك 

 . العالم اجلهوياالعالم االلكرتوين وا

 السيد الرئيس، 
إن اإلعالم يعترب ورشا هاما وأساسيا ضمن التعريف 
بقضايانا الوطنية الكربى، وحشد التأييد الالزم هلا، ومن حقنا أن 
نتطلع إىل إعالم قوي خيرتق العامل كله، من شأنه دعم القضية 

، الوطنية والتعريف بالبلد لتقوية جاذبيته السياحية واالقتصادية
وإبراز األوراش الكربى اليت حتققت يف جمال املرأة واألسرة واحلرية 

 .وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
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من حقنا كمغاربة أن نطالب بإعالم قوي مواطن،  
حيرص يف اإلستجابة ملضامينه وبراجمه وتوجهاته حلاجات املواطن 

ليت التحديات الكربى اذات الصلة حبقوقه املادية املعنوية و 
يواجهها بلدنا ليفرض التأسيس إلعالم قوي بإمكانه منافسة 

 .ومواجهة كل وسائل اإلعالم املناوئة لبلدنا

 السيد الرئيس، 
من املعلوم أن الثقافة وسيلة للوعي وتثبيت اهلوية وحتقيق 
الذات والثقافة الوطنية أفضل ما تفتخر هبا الشعوب، لقد 

ر الثقافية واإلنسانية احتفظ املغرب على العديد من املصاد
وشكلت العربية واألمازيغية واحلسا نية باإلضافة إىل القيم 
الروحية اليت أضافها اإلسالم على هذا التزاوج الثري واألصيل 

 . لبالدنا

لثقافة يكتسي أمهية بالنسبة للحركة الشعبية، وقطاع ا
ومن هذا املنطلق،  . نظرا ملا له من دور أساسي يف بناء الشخصية

نطالب بفتح حوار وطين حول الشأن الثقايف ملا له من أمهية يف 
احلياة العامة، كما ندعو إىل بلورة اسرتاتيجية واضحة يف الشأن 
الثقايف، وال ميكن أن نقبل أن يبقى قطاع الثقافة متمركزا باملناطق 

لذلك نؤكد على ضرورة اهتمام الوزارة . واحملاور الكربى للمدن
ية يف خمتلف مناطق اململكة، حاضرة وبادية  بإرساء بنيات حتت

كاملسارح واملكتبات ودور الثقافة، وذلك من أجل تكريس البعد 
الثقايف وتقريبه إىل الشباب واحتضان مواهبهم الثقافية والفنية 

 .حىت ال يكونوا عرضة للتطرف والتشرد واالستالب

 السيد الرئيس المحترم،
ليم العايل وتكوين خبصوص قطاع الرتبية الوطنية والتع

يف البداية، نثمن الرتاكمات اإلجيابية . األطر والبحث العلمي
 .هلاذين القطاعني كذلك الزيادة يف أجور الطلبة

ونرى من باب املوضوعية والغرية على هذا القطاع أن 
نقول أن التعليم يعيش عدة مشاكل راجعة  إىل انفصام منظومة 

وطين، وختريج الشباب العاطل الرتبية والتكوين عن االقتصاد ال
من اجلامعة، وكذلك التأخر يف تأهيل التعليم بالوسط القروي 

 .واجلبلي

ويف هذا الصدد، ميكن اإلشارة إىل املخطط االستعجايل 
الذي اخنرطت فيه احلكومة، فعلى الرغم من احملاور اهلامة اليت 

ة تضمنها هذا املخطط، فإننا نالحظ بأنه مل يلق استجابة كامل
من طرف األسرة التعليمية اليت يبدو أهنا مل تشارك يف صياغته، 
أما بالنسبة للهدر املدرسي، وخاصة يف القرى فاملالحظ أن 
التعليم يف البادية الزال يطرح عدة إشكاليات على مستوى 
املوارد البشرية والبنايات وانعدام الداخليات وغياب وسائل النقل 

دم إقبال الفتيات على متابعة وظاهرة األقسام املشرتكة وع
دراستهن، وعزوف اآلباء عن تسجيل أبنائهم، هذا على الرغم 
من التحفيزات اليت خولتها احلكومة من أجل تشجيع التعليم  

 . وتوزيع احملفظة املدرسية على كل احملتاجني "تيسري"كربنامج 

ويف هذا الصدد، نأمل أن تعمم هذه التشجيعات على 
 . لى مجيع املناطق القروية واجلبلية باملغربكل احملتاجني وع

أما خبصوص املوارد البشرية، فاملشاكل متعددة من 
حيث النقص، ومن حيث تعدد أصناف هيئات التدريس، 
وجيب استدراك ذلك عرب فتح مؤسسات للتكوين ومسالك 

 .لألمازيغية 

كما نطرح يف هذا السياق، إشكالية االلتحاقات    
ن جتد هلا الوزارة مقاربة قانونية وتنظيمية متوافق باألزواج، آملني أ

بشأهنا بني خمتلف املهتمني، وذلك على اعتبار أن االستقرار 
 .األسري حمفز على العطاء أكثر

 السيد الرئيس،
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رغم اإلشكاالت اليت تقدم الفريق احلركي يف النهاية، 
ركة واقرتاحات اليت نطالب من احلكومة تداركها، فإننا يف فريق احل

الشعبية سنصوت لصاحل هاته امليزانيات، والسالم عليكم 
 . وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة  للسيدة  

 .النائبة احملرتمة مرمي وهلان

 : النائبة السيدة مريم ولهان باسم الفريق الحركي
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .سلينأشرف المر 
 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزارء، 

 السيدات والسادة النواب، 
أتناول الكلمة بدوري باسم الفريق احلركي ألتدخل يف  

القطاعات اليت تدخل يف اختصاص جلنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، إذ سأتطرق أوال إىل قطاع حيوي وهام يشكل 

مناحي احلياة اجملتمعية،  القلب النابض إن صح التعبري ملختلف
سواء االقتصادية منها أو االجتماعية أال وهو قطاع العدل 

 .واحلريات

فبالنسبة هلذا القطاع، من املؤكد أنه بوجه عام ميثل 
إحدى ركائز دولة احلق والقانون وضمانة أساسية لتأمني احلقوق 
وحتقيق العدالة، كما أن جهاز القضاء يضطلع بدور خاص 

ويف هذا . صيانة احلقوق واحلريات ومحاية املمتلكات ومباشر يف
اإلطار، فإن اخلطب والرسائل امللكية لصاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس واملتناولة هلذا القطاع بالتحليل واإلرشاد والتوجيه 
لتعترب املنار الذي ميهد ويعبد الطريق حنو إصالح كامل وشامل 

صالحات الدستورية اليت هلذا القطاع، وال أدل على ذلك اإل
حبل هبا الدستور اجلديد فيما خيص السلطة القضائية واليت 
حددت بوضوح املهام املنوطة بالقضاء، وكذلك جتسيد مفهوم 
ومضمون بناء الدميقراطية واالخنراط الكامل والصادق يف توطيد 
صرح دولة احلق والقانون، وإحقاق احلقوق ورفع املظامل، ليسهم 

يف تعزيز روح الثقة واألمان واالستقرار احملفز على هذا اجلهاز 
 . االستثمار والكفيلة بالتنمية والتقدم واالزدهار

ويف هذا السياق، نشيد باجملهودات املبذولة واآلفاق 
املستقبلية املرسومة لعمل الوزارة واألوراش اليت تعتزم  إجنازها  

لى خالل هذه الوالية،  وهي مقتضيات بصفة عامة تؤشر ع
وجود رغبة يف اإلصالح، إال أنه بالرغم من ذلك فإن وثرية 
إصالح قطاع العدل الزالت تتسم بنوع من البطء وال تشمل 

ويف هذا السياق، فإننا نعترب بأن هذا . القطاع بكل مكوناته
اجلهاز رغم ما خطط له يف سنوات سابقة وما برمج له من 

تتجسد فيه قدسية  اعتمادات مل يصل إىل املستوى املنشود الذي
القضاء ومبدأ االستقاللية التامة إىل جانب السرعة املطلوبة يف 
البت والتنفيذ، فالوزارة مدعوة إىل مصاحلة املغاربة مع جهازهم 
القضائي واستعادة الثقة يف عدالتهم، وتكريس مفهوم استقاللية 

فبدون هذه االستقاللية ال ميكن أن نقر بأن هناك . القضاء
حقيقيا للقضاء، هلذا نسجل بإجيابية خمطط االصالح إصالحا 

  . الذي جاء به وزير العدل

 السيد الرئيس،
أما خبصوص وضعية السجون، فإنه رغم االهتمام الذي  

حفلت به من لدن املندوبية العامة واالجنازات اليت حتققت 
لفائدة قطاع السجون والذي ينسجم نسبيا مع ما حتقق على 

سان باملغرب، فإننا نؤكد بأن اجملهودات مستوى حقوق اإلن
املبذولة لتحسني أوضاع السجون تعترب جد حممودة ، لكن هذا 
املرفق يعرف خصاصا يف عدد العاملني به باملقارنة مع عدد 
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السجناء، إضافة إىل االكتظاظ الذي يؤدي إىل وقوع مشاكل 
 صحية وتصرفات ال أخالقية كانتشار املخدرات وغريها، 

لنسبة ملوظفي إدارة السجون، فإذا كانت هذه أما با
الشرحية من املوظفني تعمل يف ظروف جد صعبة، فالبد من 

 .حتسني وضعيتهم املادية واالدارية 

 السيد الرئيس،
فيما خيص اجمللس األعلى للحسابات، فإننا نسجل  

األمهية البالغة هلذا اجمللس كمؤسسة دستورية مستقلة ودورها 
يف مراقبة تدبري وتسيري املال العام وحماسبة كل الرقايب اهلام 

املختلسني والضرب على أيادي املتالعبني، كما أهنا جتسد الرغبة 
يف تعزيز آليات وسبل املراقبة سواء القضائية أو املالية، مؤكدين 
على ضرورة انسجام توزيع هذه احملاكم على اجلهات بني التوزيع 

ي بالنسبة للمحاكم املالية، القضائي العادي والتوزيع القضائ
مثريين اخلصاص الكامن يف اإلمكانيات البشرية للمحاكم املالية 

 . من قضاة وموظفني

 السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فإنه يعترب القطاع  

األكثر تداخال بني مجيع الوزارات واملؤسسات العمومية األخرى،  
األساسية ومنطلق العبور يف  كما أنه ميثل الواجهة واملرآة

التحديث على مستوى القطاع العام حىت يتسىن هلذا األخري 
مسايرة كل املتغريات اليت جيب أن تطبع اجملال اإلداري داخل 
املرفق العام، ليسهم بدوره كفاعل أساسي يف النهوض مبستوى 

معلنني مباركتنا لكل منظور حديث عرب ترسانة . املوارد البشرية
لثقافة إدارية جديدة هتدف لالرتقاء مبستوى األداء لدى تؤسس 

املصاحل العمومية وتعزيز قدراهتا التدبريية وجعلها قادرة على 
مواكبة التطور ومتطلبات املواطنني وتشجيع االستثمار ببلدنا، 
حتقيقا ألفق إدارة مواطنة، فعالة، مسؤولة، وقريبة من انشغاالت 

ل تكلفة وأكثر جودة بنفس املواطنني، تقدم خدماهتا بأق
املقاييس لعموم املرتفقني على اختالف مشارهبم، وعلى سائر 
الرتاب الوطين وبدون متييز، كما نسجل بأن مشاكلنا اإلدارية لن 
حتل بالنصوص وحدها، بل البد أن يواكبها عمل ميداين صارم 
التطبيق وتغيري يف العقليات والسلوكات اإلدارية، واالهتمام 

ر البشري كرأمسال مثني المناص من اخنراطه يف منظومة بالعنص
اإلصالح، وال ميكن واحلالة هذه إال أن نطالب باالهتمام 

  .باملوظف ماديا ومعنويا

السيد الرئيس، البد من إعادة النظر يف مهام الوظيفة 
العمومية للدولة بشكل أدق، ودعم األخالقيات باملرفق العمومي  

فا وحماربة الفساد املايل، واإلداري، كما أشرنا إىل ذلك سال
 . إضافة إىل حتسني اخلدمات

 السيد الرئيس، 
أختم تدخلي هذا بالتطرق إىل قطاع هو مبثابة مهزة  

. وصل بني الربملان واحلكومة أال وهو قطاع العالقات مع الربملان
ويف هذا الصدد، ننوه باجملهودات اليت تقوم هبا الوزارة على 

بل التواصل واملعلوميات، خاصة بإحداث مستوى حتديث س
بنك للمعطيات خاص بتدبري وتتبع امللفات املتعلقة بالتشريع 
وآخر خاص مبراقبة العمل احلكومي وكذلك تفعيل الدور 
التواصلي للبوابة  اإللكرتونية، كما نريد التأكيد على ضرورة 

سابقا  تفعيل إحداث قناة برملانية لتغطية العمل الربملاين كما تقرر
ألن من شأهنا املسامهة يف حتسني وتطوير أداء هذه املؤسسة 
الدستورية، منتهزين الفرصة للتذكري بإعادة االعتبار للربملان 
وممثليه، وذلك من خالل االهتمام بالقضايا اليت يعرضوهنا على 
أنظار خمتلف اإلدارات واملؤسسات بشكل يطبعه االحرتام 

بضرورة االستجابة للطلبات اليت املفروض، كما نعيد التذكري 
يوجهها ممثلو األمة إىل الوزراء واملسؤولني من أجل مقابلتهم 
لعرض قضايا تشكل انشغال املواطنني واملناطق اليت ميثلوهنا، مع 
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ضرورة االهتمام باملراسالت اليت يوجهوهنا إىل خمتلف دواليب 
 . القرار وذلك مبعاجلتها والرد عليها على األقل

ما، ونظرا ملا تنطوي عليه هذه القطاعات من إرادة وختا 
والسالم .يف اإلصالح، فإن الفريق احلركي يعلن مساندته هلا

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، وشكرا إلحرتام  

الوقت، ننتقل إىل فريق االحتاد الدسوري يف شخص النائب 
 .إذن من يليه؟ فوزية البيض. م مصطفى اجلارياحملرت 

 :النائبة السيدة فوزية البيض باسم الفريق الدستوري
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة، 
 السادة الوزراء، 
 إخواني أخواتي النواب، 

 إيها الحضور الكريم، 
ة وحنن نباشر أوىل خطوات الدستور، ونستعد وفق أجند 

ال زالت احلكومة مل تكشف عليها لتنزيل قوانني تنظيمية 
إلستكمال الكتلة القانونية، نالزم حبس نقدي وفكر اقرتاحي، 

. اخلطى اليت تقوم هبا احلكومة، خاصة األمانة العامة للحكومة
اليوم مل يعد مقبوال . هذا القطاع الذي استعصى على االصالح

ع املؤسسة التشريعية، ونقول أن تستمر هذ املؤسسة يف القطيعة م
أنه  بات اليوم ضروري إخضاع هذا القطاع للمراقبة الربملانية عن 
طريق األسئلة الشفهية اجتاه تطوير جودة النصوص القانونية 
ومالءمة مقتضياهتا مع الدستور ومع املواثيق الدولية، وعلى 

اعتبار أن التنزيل السليم للدستور يقتضي خضوع هذا القطاع  
ل القطاعات احلكومية ملراقبة الغرفتني دون متييز أو حماباة كك

لقطاع على حساب آخر، نستحضر املرحلة ونستحضر دقتها 
والعالقة اخلاصة وصلة الوصل الدائمة واملستمرة اليت جيب أن 
تربطنا كمؤسسة تشريعية مع األمانة العامة للحكومة، حيث 

إطار عالقة التواصل رية إخراج القوانني يف ثنطالب بالرفع من و 
والتعاون والتكامل واالرتقاء مبردودية وجودة العمل التشريعي 

 . وتطوير الرتسانة القانونية

كما أن املطالبة بالرفع من جودة صياغة النصوص تالزم  
يف نظرنا، يف االحتاد الدستوري حتيني النصوص القانونية اليت 

رورة إخراج تعاين من التقادم، كقانون أراضي اجلموع مع ض
نصوص قانونية أخرى مثل قانون منع التدخني الذي مل يعرف 
النشر وال التطبيق، مع إلزامية جتميع النصوص ذات الطبيعة 

 .املشرتكة لنسهيل الوصول إىل املعلومة كحق كفله الدستور

 السيد الرئيس، 
ال يفوتنا يف هذه اللحظة العامة من تاريخ مغربنا  

يف االحتاد الدستوري، أن إصالح العدالة السياسي أن نعرب حنن 
مطلب ناضلنا من أجله ونطالب يف ظرفية إقليمية وعلى إيقاع 
غليان اجتماعي جنعله اختيارا حتميا ومطلبا آنيا وضروريا ال 

املواطن الذي مل تعد توريه . حيتمل االنتظارية وال خطاب األماين
يس بني اخلطب وهو يتابع بعني الريبة تضارب التصاريح، ل

مكونات أغلبية تركيبتها متضاربة، بل بني مسؤولني يف نفس  
اهليئة السياسية، ال خنفيكم قلقنا من شلل قطاع العدل، كيف 
السبيل إىل تدبري قضاياه مبنطق احلكمة واحلكامة؟ وليس 

عدالة مستقلة، فعالة، متطورة، مؤهلة، ذات   االندفاع من أجل 
عدالة حتقق القرب وتدعم . كفاءة مهنية وبعيدة عن الشبهات

 .التواصل
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إن حتقيق األمن القضائي والتزام كل مكونات اجملتمع   
بسيادة القانون واعتبار القضاء مالذا لصون احلقوق واحلريات 
وضمان ممارستها الفعلية، سوف يساهم يف ترسيخ الثقة الكفيلة 

 . بالتحفيز على املبادرة والتشجيع على االستثمار

اإلضافة إىل تكريس مبدأ استقاللية القضاء فالدستور ب
كما تعزز . وضع لبنة تسيريه ونص على محاية حقوق املتقاضني

اجلهاز القضائي خبلق اجمللس األعلى للسلطة القضائية حتت 
 .رئاسة صاحب اجلاللة الذي بامسه تصدر األحكام

إن الوقوف على وضع املنظومة القضائية املغربية، جيعلنا 
ري من املعيقات واالختالل يف خريطة قضائية        نالمس الكث

ال تنسجم مع أفق االصالح الذي ننشده من مواردة بشرية 
تعاين من النقص يف بعض احملاكم  من تعقيد املساطر إىل الرشوة 
إىل سوء تقدير القضاة أحيانا وعدم توحيد اجتهادهم أو 

إفراز  اليت سامهت بشكل الفت يف استخدامهم املفرط للسلطة
صورة مبتذلة عن العدالة وفقدان املتقاضني الثقة يف أسرة 

 . القضاء

قبل احلديث عن ما جاء يف مقرتحات احلكومة  
 21إلصالح القضاء، ال ننسى أن اخلطاب امللكي السامي ليوم 

لثورة امللك والشعب حدد  24مبناسبة الذكرى  2111غشت 
ة مبكوناهتا الغري ست حماور إلصالح القضاء واليت تسعى احلكوم

االجيابية قام هبا املغرب  نسجل اخلطوة. املنسجمة إىل تفعيلها
مبصادقتة على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء 

تصرحيات وزير العدل واحلريات مل تعترب أن  القسري رغم أن 
رغم أن احلكومة صرحت يف برناجمها . هذا امللف من أولوياهتا

ال احلريات وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عن نيتها توسيع جم
 . ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة

يف إطار اخلريطة القضائية نعترب أن قضاء القرب طال 
. تطبيقه وقد حان األوان خلدمة املواطنني وملعاجلة نزاعات بسيطة

اليوم وهو يرى النور، هناك مشكل يطرح بالنسبة للمناطق اليت 
وكيفية  تبليغ املواطنني باحلكم . وفر على مفوضيني قضائينيال تت

وبأية وترية زمنية سيكون ذلك ؟ اجللسات التنقيلية تتطلب 
وظفي ملإمكانيات لوجستيكية مهمة وخماطر تتطلب تعويضات 

 . العدل ومزيد من أطر القضاء

يبقى سؤال يؤرقنا حنن يف االحتاد الدستوري، ما الدور 
ة العدل املغربية أن تقوم به مثال يف مسألة تنفيذ الذي ميكن لوزار 

األحكام يف مواجهة اإلدارة ؟ وهل ميكن للوزارة تنفيذ كافة 
 االلتزامات  والربامج اإلصالحية املطروحة على القطاع ؟

إن غياب تنظيم وتطوير حمكم ملهنيي القضاء وهزالة  
لقطاع التكوين املستمر للقضاة يف جماالت مستحدثة يف كل من ا

املصريف والقطاع املايل والقطاع التجاري، يعترب حجرة عثرا من 
أجل قضاء فاعل علينا جتاوز املركزية اإلدارية املخلة، ما دامت 

حنتاج إىل سياسة جنائية  .بالدنا قد اختارت اجلهوية و الالمتركز
كما نالحظ عدم . تكمن فلسفتها هي حتقيق العدالة للجميع

لنصوص القانونية واملسطرية ملتطلبات عدالة مالءمة الكثري من ا
األلفية الثالثة ولتطورات اجملال االقتصادي واالمتدادات تفقر 

  .مهننة القضاة سيما يف جمايل األعمال واالستثمار

إن تفعيل مبدأ املساواة، مساواة الكل أمام القضاء 
وجترمي أي ممارسة مهينة أو حاطة بالكرامة، وكل األفعال املاسة 
بسالمة الشخص اجلسدية واملعنوية والروحية، حتتاج إىل قانون 

كما   .رية ومبقاصد حمدودة وآليات مضبوطةذجنائي مبراجعة ج
حتتاج السجون إىل مقاربة نفسية بيداغوجية عوض االكتفاء 

 . مبقاربة أمنية اليت خسرنا معها مكاسب يف حقوق االنسان
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ليت أثبتت كما الزلنا مل نتوجه صوب ثقافة الصلح ا  
فعاليتها يف هذا اجملال لربح الوقت و اجلهد واملال وختفيف 
الضغط على احملاكم، وذلك بااللتجاء إىل مكاتب الوساطة 
والتحكيم يف ظل سجون مغربية تعاين من التكدس، علينا إدماج 

الرتسانات القانونية موجودة، لكن . مقاربة العقوبات البديلة
ذ األحكام وقلة يف جودهتا، وبني هناك صعوبة على مستوى تنفي

هذا وذاك تستمر بعض حقوق املواطنني يف الضياع وطموحنا  
 .كممثلني لألمة يف رقي العدل املغريب يكرب

ال خيفى على اجلميع الدور اهلام الذي يلعبه اجملتمع 
املدنية يف األنظمة الدميقراطية، إنه دور مكمل للمؤسسات 

بني اجملتمع والدولة عرب  احلكومية بكونه يشكل حلقة وصل
حتقيق جمموعة من األهداف املسطرة مسبقا ونقله إلحتياجات 
األفراد ومطالبهم إىل الفريق احلكومي، ال ينكر جاحد أن املغرب 
فتح منذ وقت مبكر اجملال مليالد جمتمع مدين برهن من خالل 
ديناميته ومبادراته ومشاركاته احلثيثة يف النشاط العام للدولة 

لمجتع على طاقات كبرية ووترية للعمل متسارعة وذكاء الفت ول
يف تطوير وتثوير بنيته الفلسفية واألدبية والواقعية، خاصة دفاعه 
املستميت على الدميقراطية على احلفاظ على احلريات العامة 

 .وعلى املكاسب يف جمال حقوق االنسان

اجملتع املدين مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى 
ة تأملية وبنقد ذايت لتحصني الذات ضد أي استعمال يلقي بوقف

واالغتناء الغري املشروع أو التمييع، نتيجة  به يف أحضان االبتذال
أو أجندة خارجية، وبالتايل املسامهة يف   خدمة أجندة سياسية

فقدان الثقة يف العمل التطوعي ملؤسسة أريد هلا مواكبة حاجيات 
 .السقوط يف الصراعات االيديولوجيةوال  تدجنيالاجملتمع وليس 

نتساءل يف االحتاد الدستوري عن ماهية اجلمع بني 
مسؤولية العالقة مع الربملان واجملتمع املدين على اعتبار أن العالقة 
بني اجملتمع املدين واحلكومة قامت وتقوم على املواجهة وعلى 

ة بني الصراع وعلى الندية، على النفي وعلى االستبعاد والالمباال
الطرفني، اليوم وعلى ضوء مقتضيات الدستور على الوزارة أن 
جتعلها عالقة تقابل وتكامل وتواصل وودية، ال رغبة يف الرصد 

 .والضبط

كما نطالب كل املؤسسات واملنظمات أن تساهم 
وتعمل على تقوية شبكات اجملتمع املدين الذي لن يكون بديال 

تؤهله لكي يصبح سلطة عن املؤسسات احلزبية بالضبط، وأن 
تقف بكل جرءة وصمود يف وجه كل من يروم العبث بقيم 

 .الدميقراطية واملس حبقوق االنسان أو مصادرة احلريات

 السيد الرئيس،
تعرف االدارة املغربية كقطاع اسرتاتيجي حتديات حتتم  

علينا وفقا التوجهات السامية لصاحب اجلاللة التجاوب معها 
ات اجلديدة يف تدبري إدارة الشأن العام، هي والتأقلم مع اآللي

فرصة نريد أن نغتنمها حنن يف فريق االحتاد الدستوري، لنقول أنه 
ال زال مطلب حتسني عالقة اإلدارة باملرتفق العام واردة حبدة عند 
عموم املواطنني يف انتظار تفعيل اجلهوية والالمتركز اإلداري الذي 

إدماج آليات التحديث، ال يرد ذكره يف كل املخططات إىل 
زالت اإلدارة تعاين من تباطؤ خدماهتا مع مركزية القرار، خاصة 
مع التوقيت املستمر الذي خيلق ارتباكا يف بعض املصاحل ويطرح 
مشاكل عدة يف املناطق النائية اليت تعاين األمرين من االبعد ومن 

 .مشكل األمية واللهجات ومن تعقيد املساطر

وفعاليتها يعتمد على املوارد البشرية الذي  أداء اإلدارة 
حتتاج إىل جانب احملفزات وإىل الرتقية اليت جيب أن ترتبط 
باملردودية إىل االنصات إىل انتظاراهتا، إىل التكوين املستمر الذي 
جيب أن يستقي مرجعيته من أحدث تقنيات التدبري اإلداري 

 .مبنطق الزبونوفق منهجية القطاع اخلاص للتعامل مع املواطن 
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لقد حان الوقت بوضع قانون لإلضراب وإلعادة النظر  
يف نظام الصفقات العمومية ويف مسطرة نزع امللكية، إضافة إىل 
حاجتنا إىل صياغة جديدة للنظام األساسي للوظيفة العمومية 
وتسطري معطيات شفافة للمباريات املهنية لإلتقاء بالكفاءات 

ب أال ننسى حصة املعاقني يف وفق مبدأ االستحقاق، كما جي
 .التوظيف، وكذا إصالح نظام القاعد

يف مسألة عقلنة التدبري العمومي وترشيد هياكل     
اإلدارة، نرى أن االستشارات يف جمال احلكامة مع تنظريات 

 .أجنبية سيكون إضافة نوعية للوظيفة العمومية

يف موضوع التخليق ال زال هناك اختالالت جتدرت  
 صبحت تقليدا وتفرض حىت أ

تكثيف اجلهود، وال نكتفي بكتابة تقارير اليت تبقى حبيسة 
  .ف، بل جيب حتريك املساطر الزجريةالرفو 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائبة المحترمة، تفضل السيد النائب  

  .مصطفى
 :النائب السيد مصطفى الجاري باسم االتحاد الدستوري

 السيد الرئيس، 

 السيدة والسادة الوزراء  
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق االحتاد 
الدستوري، يف إطار مناقشة امليزانيات الوزارية للبنيات األساسية، 
وأستهلها مبيزانية وزارة التجهيز والنقل، اليت تعترب حمورية بالنسبة 

راش الكربى والبنيات التحتية، واليت شهدت يف لسياسة األو 

العقد األخري دينامية كبرية، وإجنازات ضخمة، وهكذا أصبحت 
كلم   9.811بالدنا تتوفر على شبكة من الطرق السيارة ستناهز 

 .2192يف أفق سنة 

وهذا يبني بوضوح حجم االستثمارات العمومية 
االحتاد الدستوري، إال أننا مع ذلك، نرى يف فريق . يف هذا اجملال

لزاما أن ننتقل إىل جيل جديد من الطرق السيارة، يكون هدفها 
تنمويا بالدرجة األوىل، وليس جمرد الربط بني أطراف اململكة من 
الشمال إىل اجلنوب، ومن الشرق إىل الغرب، طرق سيارة قادرة 
على خلق دينامية اقتصادية ما بني السواحل، وتقرب بني أنوية 

 .اإلنتاجيةاألقطاب 

وعلى العموم، فإننا نعترب برنامج الطرق السيارة  
اليت تعده الشركة الوطنية للطرق السيارة بشراكة مع الدولة، قد 
اكتسب ذاتيا القدرة على اإلجناز، متجاوزا منذ مدة عوائق 

إال أن هذه العوائق، ال زالت . البدايات اليت متيز انطالقة املشاريع
لسريعة، والطرق الرامية إىل فك العزلة عن تواكب إجناز الطرق ا

العامل القروي واجلبلي، فهذه حتتاج إىل عناية خاصة لتقريب هذه 
الفضاءات اليت ظلت معزولة زمنا طويال عن احلركية االقتصادية، 
والتنموية اليت تشكل الطرق شرايينها احليوية، من النسيج 

تعني معاجلة كما ي.اإلنتاجي واالقتصادي اليت تشهده بالدنا
الكثري من النقط السوداء يف طرقنا، واليت تساهم بنسبة كبرية يف 

 .الرفع من نسبة احلوادث

وعموما، فإننا إذا كنا يف فريق االحتاد الدستوري 
مع املشاريع الكربى كإجناز النقل السككي الفائق للسرعة، فإننا 

لوترية أيضا ندعو إىل التقليص من صورة املغرب ذي الوتريتني، فا
السريعة ال ينبغي أن حتجب عنا وترية أخرى بطيئة، ومتخلفة يف  
كثري من جهاتنا وقرانا، وبوادينا، مما يتطلب سياسة عمومية 
مندجمة وأفقية جتعل اجلميع ينخرط يف هذه الدينامية اجلديدة، 

 .اليت ميزت العقد األخري من تاريخ بالدنا
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ى ضرورة وفيما يرتبط بالبنيات املائية، نؤكد عل
مواكبة املخطط الوطين للماء الذي يعد وثيقة مرجعية لكل 
املتدخلني يف القطاع، بإجنازات تستجيب للتحديات املطروحة 
على بالدنا، فيما يرتبط بندرة املياه، والربامج الكفيلة بضمان 
هذه املادة، بالنسبة حلاجيات بالدنا يف السنوات املقبلة، فإذا  

أمثرت عن نتائج مهمة، فإننا نتطلع  كانت سياسة السدود قد
إىل إجنازات أخرى من قبيل حتلية مياه البحر، لإلستجابة إىل 
احلاجيات امللحة، واملتنامية، وتأمني بالدنا من شبح اجلفاف 

 .الذي خييم علىها  ما بني الفينة واألخرى

كما نتطلع إىل تفعيل دور وكاالت األحواض 
بني جهات اململكة، والرفع من  املائية، لضمان التوازن املائي

جودة البنيات، والربامج الوقائية للحد من خطورة الفيضانات، 
حيث أضحت بعض املناطق كمنطقة الغرب مثال، معرضة يف 
السنوات املاطرة بشكل مباشر إىل الفيضانات، وكأن ذلك 
أصبح قدرا ال مفر منه، ولذلك ينبغي إجناز مشاريع الوقاية 

قة واملناطق األخرى املشاهبة هلا، تبعات هذه لتجنب هذه املنط
 .الفيضانات اليت غالبا ما تكون كلفته االجتماعية عالية

كما أن ارتفاع فاتورة النفط، يؤكد سالمة املنحى 
الذي ذهبت فيه بالدنا يف إطار تنمية املوارد الطاقية املتجددة، 

سيكون  بأصنافها الرحيية والشمسية، واحليوية واملائية، وكم كان
مفيدا لو شجعنا على نطاق واسع استعمال تقنيات الطاقة 

 .الشمسية، خلفض كلفة الطاقة

وهبذا اخلصوص، فإننا ندعو إىل تطوير البحث لعلمي،  
واالعتماد على املوارد البشرية، من األطر املغربية، وعدم 
هتميشتها، والعناية هبا، خاصة لدى وكالة تنمية الطاقات 

عالية الطاقية، وعدم االرهتان إىل اخلربة األجنبية، املتجددة، والف
وحدها مبا ميثله ذلك من إهدار للمال العام، وتغييب ملبدإ 

 . احلكامة

 السيد الرئيس،
إن احلفاظ على الغطاء النبايت وتنوعه بوصفه تراثا 
وطنيا، يفرض علينا سياسة إرادية وفاعلة للحد من تآكله 

فرط والتوسع العمراين، ونعترب واضمحالله بسبب االستغالل امل
ما تبقى من الفضاء النبايت والغابوي، أمانة يف عنقنا ينبغي 
صيانته وتعهده لفائدة األجيال املقبلة، وأن اإلضرار به هو إضرار 

بوسطنا البيئي، مما يستوجب منا إيالء العناية كل العناية بقطاع  
لية، ومعاجلة البيئة لتخليص مدننا، وقرانا من النفايات املنز 

إشكالية مطارح هذه النفايات جبميع اجلماعات واملراكز 
 .احلضرية، وضمان تدبري هذه املطارح بشكل احرتايف

وعالوة على هذا، ينبغي محاية مواردنا املائية من 
التلوث الصناعي، وإعداد برامج حملاربة التلوث اجلوي على 

 .مستوى املدن الكربى

السيدة والسادة الوزراء، السيد الرئيس،  كما ترون 
فإن حجم التحديات املطروحة كبرية  السيدات والسادة النواب

جدا، ورغم ما مت إجنازه يف هذه القطاعات فإنه شيء ال يستهان 
به، ولكن يعرتينا دائما شعور وكأننا ننطلق من الصفر بسبب 
حجم هذه الرهانات، وتشعب احلاجيات املتزايدة اليت ينبغي 

 .هاالتجاوب مع

وبالنظر إىل كون امليزانيات الفرعية هلذه الوزارات يف 
ظل االنتظارية اليت ميزت وضع مشروع القانون املايل لن تغطي 
بالكاد سوى بضعة أشهر، أي أقل من نصف السنة، فإننا نعترب 
هذه امليزانيات جمرد تسيري عادي ملا كان مربجما، وبالتايل تأجيال 

عا لفرص مهمة على بالدنا، وبالتايل للمشاريع املستقبلية، وضيا
 .فهي ال حتظى بثقتنا، شكر السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للسيدة النائبة  
 .احملرتمة بشرى برجال

 :النائبة السيدة بشرى برجال باسم فريق االتحاد الدستوري

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 السيد الرئيس،

لسيدة الوزيرة المحترمة، بسيمة الحقاوي، البسمة ا
التي لم تكتمل والذي نسف حقها في حكومة ابن 

 كيران مع األسف،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

قطاع الرتبية الوطنية، ثالث كلمات صغرية املبىن كبرية 
ة ويف ظل منظومتنا املعىن، إال أهنا يف ظل حكوماتنا املتعاقب

الرتبوية املتهالكة، فقدت هذه الكلمات كل املعاين، بدءا باهلوية 
وصوال إىل املواطنة والوطنية، ومرورا بالرعاية والرتبية والتخليق، 
ظلت منظومتنا الرتبوية حقل التجارب وظل تالمذتنا ضحايا 

ه هلذه التجارب، وهاد ضياع التالميذ يف هد ذاته يف احلقيقة نعترب 
هدرا حلقوق الطفل، ونعتربه خرقا لكل القوانني الوضعية والقوانني 
احلقوقية اليت تدافع على استقرار الطفل وعلى محايته، وحىت ال 
نتوه يف غياهب شائكة ومتشابكة، ارتأينا يف الفريق الدستوري 
التطرق إىل نقطتني أساسيتني يف هذا اجملال، األوىل تتعلق 

 .، والثانية تتعلق باهلوية التعليميةبالربنامج االستعجايل

يف ما خيص الربنامج االستعجايل الذي أطلق عليه 
بيداغوجية االدماج، يف احلقيقة لقد مت توقيف هذا الربنامج، 
والتوقيف يف حد ذاته يف الفريق الدستوري نراه أمرا جلل بالنظر 
إىل كون هذا املخطط جاء من رحم حكومة سابقة وثالث 

احلكومة السابقة هي اآلن يف احلكومة احلالية، مكونات من 

فهذا إن دل على شيء إمنا يدل على شجاعة وعلى جرأة يف 
إيقاف هذا الربنامج، ولكن حىت ال ختلو هذه الشجاعة وهذه 
اجلرأة من معناها ال بد من الوصول هبذه اخلطوة إىل آلخر 

 .املطاف

ن من هنا السيد الرئيس، حنن نسائل احلكومة ونرى أ
 32من حقنا أن نسائل احلكومة عن املبالغ املالية اخليالية وهي 

مليار درهم اليت صرفت يف هذا الربنامج االستعجايل، من حقنا 
أن نعلم كيفية تصريف هذه املبالغ، ومن حقنا أيضا أن نعرف 
الطريقة اليت صرفت املبالغ والنتائج،  من حقنا االطالع على 

بية كانت أم سلبية، ومن حقنا أيضا النتائج وعلى احلصيلة إجيا
 .أن نسائل احلكومة عن البدائل

يف احلقيقة كان بودي أن يكون وزير الرتبية الوطنية هنا 
من حقنا .حىت أخاطبه، ولكن مع األسف غاب لفرتة على أي

أن نسائل احلكومة عن املبادئ مع التفعيل حىت تعطي احلكومة 
ملساءلة املنصوص عليها يف متارها، جيب تفعيل مبدأ احملاسبة با

ومن حقنا أيضا ومن واجبنا أن ننبه احلكومة . 2199دستور 
إىل وجوب استخالص العرب مما وقع حىت ال تتكرر هذه املواقف 

 .االرجتالية وحىت ال تذهب سدى ميزانية ضخمة

 
 

 السيد الرئيس،
فيما خيص النقطة الثانية وهي املتعلقة باهلوية التعليمية، 

ريقنا الدستوري أن اهلوية التعليمية مفقودة يف منظومتنا نرى يف ف
الرتبوية سواء على مستوى اللغة أو مستوى الربامج ومضامينها أو 

 .مستوى األهداف

يف جمال اللغة السيد الرئيس، جيب تنزيل وتفعيل 
مضامني الدستور، الدستور جاء واضح واللغات الوطنية هي 
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ية إىل جانب اللهجات احمللية مبا اللغات العربية واللغة االمازيغ
حننن ننفتح على مجيع اللغات، حنن أصال . فيها احلسانية

منفتحون على مجيع اللغات وال نقبل أن يكون هذا االنفتاح 
على حساب هويتنا وال نقبل أن ينخر هذا االنفتاح جذورنا 

فيما خيص الربامج واملضامني فإىل حد اآلن . وأعرافنا وتقاليدنا
الرئيس الزالت براجمنا متضاربة ومتناقضة وال تعكس  السيد

حاجياتنا احلقيقية وطنيا وترابيا وجهويا والزال تالمذة ابرياء يئنون 
حتت وطأة أوزار حيملوهنا على أكتافهم الغضة صباح مساء وهم 
مشتتون بني تعليم عمومي متأزم وبني تعليم خصوصي يتغرب 

لدينا مطلب السيد الوزير . يوما عن يوم اللهم بعض االستثناءات
يف هذا اجملال، جمال الرتبية والتكوين بالنظر إىل امليزانية الضخمة 
املخصصة هلذا اجملال نظرا لضخامته ونظرا لنبل رسالته فنحن يف 
الفريق الدستوري، نرى وجود ربط تكلفة بالنتيجة، باملنتوج 

املوقوف  الرتبوي كما ونوعا، ووجوب إعطائنا البديل عن الربنامج
مع التنصيص على امليزانية حىت نكون على بينة وعلى تتبع مبا 

فيما خيص التعليم العايل لدينا يف . جيري يدور يف براجمنا الرتبوية
الفريق الدستوري نقطتني أساسيتني، النقطة األوىل هي وجوب 
ربط البحث العلمي باالقتصاد واإلنتاج والنقطة الثانية هي ربط 

فيما خيص البحث العلمي ال . كوين بسوق الشغلالتعليم والت
خيتلف اثنان على أمهيته إذا ما توفرت له اللوازم اللوجستيكية 
واملناهج العلمية والظروف املادية املالئمة، فالبحث العلمي هو 
عمل إبداعي جيب أن يتوفر له مناخ مادي ومعنوي من أجل 

صول إىل املعلومة وجيب الو . اخلروج هبذا اإلبداع إىل حيز الوجود
أو املعرفة وإذا ما ربطنا هذه املعلومة واملعرفة باالقتصاديات 
الوطنية كالطاقات املتجددة والصناعات املعتمدة يف بالدنا لتنمية 
الثروة الوطنية فالحيا وصناعيا وغابويا وحبريا وما إىل ذلك، 

فيما خيص . سيكون تعليمنا يف خدمة التنمية الشاملة واملستدامة
التعليم وسوق الشغل، املالحظ أن جامعاتنا ومعاهدنا مع 

األسف هي مشتل لبطالة وخري دليل على ذلك هي اجلموع 
يف حني أن هناك . املتجمهرة خارج هذه األسوار السيد الوزير

خصاص بني يف قطاعي الصحة على سبيل املثال والرتبية 
تبطة هبا والتكوين والتكنولوجيات احلديثة واملهن احلرفية املر 

والصناعات الدقيقة جيب إذن السيد الوزير مالئمة منظومة 
التكوين والبحث مع احلاجيات احلقيقية احلالية واملستقبلية وفق 

فيما خيص قطاع االتصال واإلعالم . منظور اسرتاتيجي استشرايف
لقد قمتم السيد الوزير ببعض اخلطوات الرائدة ولكن . والتواصل

احلقيقة كل تغيري هو . حوجنا إىل التغيريوهو تغيري وحنن ما أ
مرحب به ألنه سئمنا من االستمرارية وسئمنا من املسلسالت 
حنن يف حاجة إىل تغيري هو يف حد ذاته إجيايب كيفما كان 
وكيفما كانت مواقفنا منه ولكن بالنظر ألمهية هذا القطاع 

ياسية وبالنظر إىل الدور احملوري الذي يلعبه يف شىت اجملاالت الس
والثقافية والرتبوية واإلعالمية ولنا يف الربيع العريب ويف الفضائيات 

بالنظر إىل كونه قد يصنع األجيال والرجال، . مثاال على ذلك
حنن، يف الفريق الدستوري، نرى أن القطاع اإلعالمي يف املغرب 

ففي قنواتنا . هو دون املستوى الذي نرقة إليه ونتطلع إليه
ال، على اختالف أنواعها، هناك مسلسالت التلفزيونية مث

مبتذلة، هناك برامج هزيلة، هناك لغة مبلقنة رقيقة، هناك تنشيط 
هو أقرب إىل التنطيع، هناك غياب االحرتافية واملسؤولية واإلبداع 
اليت نصصتم عليها يف برناجمكم السيد الوزير، هناك االستخفاف 

مسلم، حمافظ وتواق  البني بتقاليدنا وبقيمنا كشعب مغريب عريب
إىل املعرفة وإىل االكتشاف، وهناك االستخفاف بذكاء الشعب 
املغريب وبوطنيته وبذوقه، وحنن نرفض االستمرار يف هذه املسرحية 

هناك وكالة املغرب العريب لألنباء، نرى أهنا . اهلزلية السيد الوزير
ب، متجاوزة، حان الوقت ملراجعتها حىت ترقى إىل املستوى املطلو 

ال من حيث توزيع املعلومة وال من حيث االنفتاح على احمليط 
الوطين جبميع جتلياته أو االنفتاح على احمليط الدويل املتعدد 
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التوجهات، وال من حيث خطها التحريري الكالسيكي الغرق يف 
 .الرمسية ويف الروتينية

الصحافة املكتوبة واإللكرتونية، ظروف العاملني فيها  
ير هي ظروف مزرية غري مرحية، تنأى هبم عن الدور السيد الوز 

املنوط هبم من حياد ومسؤولية وإبداع، هم جنود خفاء جيب رد 
االعتبار هلم واإلنصات ملعاناهتم، هم الذين يعيشون معاناة 

 .املواطنني كل يوم، حان األوان لإلنصات إىل معاناهتم

يف وهبذه املناسبة السيد الوزير، نطلب منكم اإلسراع 
كما نطالبكم بتوخي . إخراج مشروع الصحافة والنشر اجلديد

احلذر واحليطة يف اإلعالن عن التشكيلة املرتقبة للمجلس األعلى 
وقبل ذلك، احليطة واحلذر يف اختيار هذه التشكيلة . للصحافة

 .أصال، منعا لكل تشتيت وتصعيد وتفرقة

ما اخلتام سيدي الرئيس، اخلتام ثقافة، كنا نتوخاه ختا
مسكا، إال أنه مرارة وعلقم، ال من حيث امليزانية السيد الرئيس 

ميزانية بئيسة جملال أرقى من أن . وال من حيث املشاريع الثقافية
حيد برقم مهما ارتفع، الثقافة سيدي الرئيس هي فن وإبداع 

أنا أتساءل، والفريق يتساءل، ما قيمة الفن ببالدنا، ما . وسياسة
دنا، ماهي سياستنا الثقافية ؟ أسئلة معلقة يف قيمة اإلبداع ببال

غياب االعرتاف بدور الثقافة يف الرقي حبضارة األمم ويف غياب 
ال كان خاصه ..طيب..الوزير املكلف عن القطاع، وزير الثقافة

يكون يف شخصه، وبالتايل الثقافة السيد الوزير، ليست جمرد 
يل هي ضرورة ترفيه وتسلية بل هي غذاء للعقل وللروح وبالتا

 .ملحة للحفاظ على توازن الشعوب

السيد الوزير، أخاطب احلكومة بعد الربيع العريب وبعد 
املستجدات الوطنية وبعد طول انتظار، كنا نتوقع تغيريا جذريا 
للمنظومة الثقافية ببالدنا، ولكننا فوجئنا أننا الزلنا جنرت خيبات 

اع املفروض فيه أن األمل املتتالية الواحدة تلوة األخرى يف قط

يكون موجها لكل القطاعات األخرى ومغذيا هلا، مع ما هلذه 
 .القطاعات من أمهية ومع اختالف أنواعها

 السيد الرئيس، 
مشاريعنا الثقافية اآلن وكما كانت سابقا ودائما، هي 
جمرد أرقام حاملة ألصفار االستخفاف والالمباالة، هي مشاريعنا 

واحلجارة ورواتب تصرف على املوظفني  جمرد بنايات من اإلمسنت
وعلى العاملني وعلى املنظفني وعلى املكاتب والكراسي 

حنن لسنا يف . واحلواسيب، مشاريعنا هي ثقافة اجلسد بال روح
حاجة إىل مسارح فقط، لسنا يف حاجة إىل دور شباب فقط، 
بل حنن حنتاج إىل املادة اليت تقدمها هذه املسارح وهذه الدور 

فية واملهرجانات، لسنا حباجة إىل الكتب، بل الرئاسل اليت الثقا
 .تقدمها هذه الكتب

 السيد الرئيس،
ختاما، آن األوان لرد االعتبار إىل الثقافة، آن األوان 
لبث الروح فيها عن طريق االهتمام باملثقفني والفنانني 
واملسرحيني واملبدعني، هؤالء هم نبض اجملتمع ولسانه، ولن 

ل اجملتمع بدون قلبه النابض وبدون لسانه الناطق، آن يستقيم حا
األوان إلدماج املثقف املغريب يف املشروع اجملتمعي، آن األوان 
لرسم سياسة ثقافية وطنية ومواطنة تؤطر املغرب اجلديد وتعرب 

أرجو أن تكون رسالتنا قد . عن طموحاته وتطلعاته وقناعاته
 .وصلت وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ا للسيد النائبة، الكلمة للسيد النائب احملرتم فيصل شكر  

 .الزرهوين، منر إىل السيد اخلليفي قدادرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد الخليفي قدادرة باسم الفريق الدستوري
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 أشرف المرسلين

 السيد الرئيس
 ترمونالسيدة والسادة الوزراء المح

 السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يشرفين باسم الفريق الدستوري أن أتدخل يف قطاعي 
الداخلية والسكىن، وقبل أن نالمس القضايا الكربى هلذين 
القطاعني اهلامني واالسرتاتيجني، وحناول إجناز قراءة تقييمية 

ن ملضامينها وكيفية تدبريها وطرق معاجلتها، نريد أوال احلديث ع
ظاهرة االنفالت األمين، وتصاعد نسبة اجلرمية مبختلف صورها، 
والتهديد الذي بات يشكل عنوانا بارزا لالستقرار االجتماعي 

 .للمواطنني

حنن ندرك جيدا أن املنظومة األمنية املغربية، قد متت 
صياغتها وفق منظور متطور وديناميكي، وأهنا قادرة على أن 

ة، غري أننا نتساءل عن األسباب تفصح عن نتائج طيبة ومطمئن
اليت جتعلها  يف اآلونة األخرية  عاجزة عن مواجهة مظاهر 
االختالل اليت تسود واقعنا اليومي، والتأخر يف تفعيل مساطر 

 املتابعة؟

هناك أحداث عنف مقلقة شهدهتا أكثر من مدينة 
وقرية، واحتجاجات متواصلة بأهم الشوارع واألزقة، وارتفاع 

رائم القتل وقطع الطريق والسرقة واالغتصاب وغري مستمر جل
ذلك من األفعال السلبية اليت حتتاج إىل وقفة تستهدف الكشف 

 .عن مرجعيتها والتصدي هلا وفق مقتضيات القانون

إننا ال نشك يف كفاءة أجهزتنا األمنية، وحرصها 
على أداء رسالتها بشكل سليم، ونعلم أن الظروف الصعبة اليت 

ها واإلساءات اليت تتعرض هلا ممن يعتربون أنفسهم تشتغل في
فوق القانون، وال نتحدث مبنطق أن بالدنا خترتقها عواصف من 

الفوضى، ولكننا فقط، نرصد واقعا بات يقلقنا رغم أنه حماصر 
ومطوق بصورة ناجحة من حني آلخر، جيب دعمه بتعزيز 

يف مبفهوم الرتسنة البشرية لرجال األمن وفتح أوراش مكثفة للتعر 
تبدأ حرييت حيث تنتهي حرية " احلريات واحلقوق، ورفع شعار 

 ".اآلخر

لذا نطالب يف فريقنا الدستوري بضرورة طرح 
مقاربة أمنية أكثر حزما، وأشد احرتاما للقانون، وأعمق تفهما 

 .حلركية جمتمعنا، وخاصة ما هو مشروع منها وحمرتم للقانون

تمع فاألمن مكون جوهري من مكونات اجمل
املستقر واملتفاعل، وأبعاده تطال جوانب عدة، اجتماعية 
وسياسية وروحية وإنسانية، وهو ما يلزمنا على جتنيد الطاقات 
البشرية، واستنفار اإلمكانيات الضرورية لربح معركته يف وجه أي 
اضطراب ناتج عن وقائع غري سليمة، ويف وجه أي احتجاج غري 

، لردع كل انفالت أمين يضر شرعي،  ويف وجه كل معتد أثيم
بالبالد والعباد، وبالدنا يف غىن عن هذه التجاوزات ويف هذه 

 .الظرفية بالذات

 السيد الرئيس، 
إن بالدنا مل تستكمل بعد مسلسل مشروعها 
اإلصالحي، وال زالت وزارة الداخلية واحلكومة مل حتدد موعد 

صة على االستحقاقات املتممة هلذا املسلسل الدميقراطي، وخا
مستوى اجلماعات الرتابية، واجلهات اليت ما زلنا ننتظر تفعيلها 
وإخراجها إىل حيز التنفيذ، لالنتقال بالبالد إىل مرحلة أكثر 

 .استجابة ملقتضيات الدولة الدميقراطية
إن سؤالنا هو ماذا أعدت احلكومة يف جمال تدبري 

غري ملف االنتخابات؟  ما هي طبيعة رؤيتها لتحفيز شفاف ي
اجلماهري الناخبة بالقدوم  بكثافة  إىل صناديق االقرتاع؟ هل 
ستقطع مع الفساد االنتخايب باعتماد منط الالئحة يف كل 
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اجلماعات، وانتخاب الرئيس مباشرة من الالئحة اليت حصلت 
على أكرب عدد من املقاعد؟ هل ستقطع هذه احلكومة مع 

ام االنتماء القبلي التقطيع اإلداري السياسي، واحلرص على احرت 
واإلثين واعتبار حدود طبيعية واصطناعية عوض تقسيم أراضي 

  211املالكني، كإحداث مجاعات  قروية مثال على مساحة 
ألف نسمة دون تصميم هتيئة، ودون  31كلم مربع، وحوايل 

 .حي مهيكل، ودون مقر ودون إعداديات ومستوصفات

ل اليت ما هي خطة احلكومة ملواجهة مظاهر االختال
ترافق مثل هذه العمليات االنتخابية، وخاصة على صعيد 
استعمال املال إلغراء الناخبني واستغالل فقرهم وعدم وعيهم 

 باملسؤوليات امللقاة على عاتقهم ؟ 

نتساءل حول املبادرة احلكومية يف صياغة نصوص 
قانونية حمكمة ومرضية، تعيد الثقة واملشروعية للوائح االنتخابية، 

لميثاق اجلماعي، فضال عن نصوص أخرى مل تعد صاحلة أو ول
 .مفيدة يف بناء واقع انتخايب غري مطعون فيه

ويف األخري، نتمىن أن حتارب احلكومة كل االختالالت  
اليت تقف يف وجه اإلصالحات الدستورية واحلكامة اجليدة، وهي 

 .اإلصالحات اليت ظل يطالب هبا احلزب الذي يقود احلكومة

 د الرئيس،السي
 السيدة والسادة الوزراء،

إن التوفر على سكن الئق للمواطن، حق يكتسب 
شرعيته انطالق من التوجهات السامية جلاللة امللك، و حيظى 
بأولوية يف منطوق اإلسالم و مفهومه، ويعترب من احلقوق 
املنصوص عليها دوليا، لكننا على مستوى سياستنا السكنية، مل 

فعوض تقنني مسطرة االستفادة من . توىنرق بعد هلذا املس
السكن االجتماعي والضرب على أيادي مساسرة البناء العشوائي 

واملتاجرين يف دور الصفيح، تتجه احلكومة حنو اهلدم بعد أن 
 .تصرف أموال أمام أعني اجلميع منذ شراء البقع حىت بنائها

لقد راكمت مؤسسة العمران مجلة من األخطاء، وهو 
عاجال تشكيل جلنة تقصي احلقائق، لكشف  ما يستدعي

أسباب فشل بعض املشاريع، والطرق اليت صرفت هبا ماليري من 
واألشخاص الذين استفادوا من منتوجات هذه . الدراهم

 املؤسسة؟ واملعايري اليت اعتمدت لالستفادة منها ؟

 السيد الرئيس، 
لقد حتول السكن االجتماعي إىل فضاء للمضاربة 

ولالغتناء الفاحش، ومل يستفد منه  من الطبقة الفقرية العقارية، 
واملعوزة إال القليل، يف الوقت الذي فوتت فيه مئات من وحداته 
السكنية للوبيات، ومافيا العقار تعيد فيها االجتار حمققة بذلك 

 .أرباحا خيالية

إن السكن االجتماعي كان اهلدف منه ختليق احلياة 
ن، لكنه حتول إىل ملف فساد ال االجتماعية عرب بوابة السك

ينبغي السكوت إزاءه،  ملف تغلب عليه الرشوة واحملسوبية، 
وإذا كان السكن االجتماعي قد أخفق . والفساد واحلزبية الضيقة

يف حتقيق أبعاده اإلنسانية، فإنه زاد من تفاقم ظاهرة البناء 
العشوائي ودور الصفيح، وهذا ملف آخر حيتاج منا إىل مناظرة 

طنية لتحديد كيفية مواجهة بنيته الفاسدة، بإجراءات واقعية و 
وصارمة وفاعلة، ألن احلكومات السابقة قضت سنوات وعقود، 
تـُنحظر وتبشر باقرتاب موعد إهناء وطي هذا امللف، إال أنه 
لألسف الشديد، مل تكن جادة يف هذا املسعى، ومل تستطع أن 

اهرة البناء بدليل أن ظ. تضع أصبعها على مكامن اخللل
العشوائي ودور الصفيح، أصبحت بنيوية، وجزءا من ثقافتنا 

ومل جنن من وراء السياسات احلكومية املتعاقبة إال . السكنية
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املآسي والتضليل، والفضائح، وظهور طبقة أخرى من اجملرمني، 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
حملرتم، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة شكرا للسيد النائب ا

 .أم البنني حللو

 :النائبة السيدة أم البنين لحلو باسم الفريق الدستوري

 .بسم اهلل لرحمن الرحيم       
 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

  السيدات والسادة النواب المحترمون،

الحتاد يشرفين أن أتناول الكلمة، باسم فريق ا
الدستوري، يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للجنة اخلارجية 
والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية، وهي قطاعات حتظى لدينا 
باألولوية ملا هلا من ارتباط قوي بالصورة اليت نسعى إىل إشاعتها 
حول بالدنا عرب دبلوماسيتنا اخلارجية، واخنراطنا الواعي يف احلوار 

ارات مبا ميثله ديننا احلنيف، من قيم التسامح واالنفتاح بني احلض
 .على الغري

وهكذا، ويف البداية، حتظى لدينا ميزانية الدفاع الوطين 
بأمهية بالغة يف فريق االحتاد الدستوري، ذلك أنه يف الوقت الذي 
تعتمد فيه بالدنا سياسة حسن اجلوار وتكريس مبدأ السلم 

كوسيلة حلل املشاكل العالقة بني   وتغليب كفة احلوار السياسي
يف ذات الوقت، ينبغي أن حنتاط باختاذ كل التدابري اليت . الدول

جتعل من قواتنا املسلحة امللكية، يف أهبة تامة وعلى استعداد  
كامل للدفاع عن البالد والدود عن حوزتنا مبا يلزم من عتاد 

قا عسكري متطور، وتكنولوجيا جديدة، سيما وأننا نعيش سبا

حنو التسلح، سواء من طرف جرياننا األقربني شرقا ومشاال أو 
 .على صعيد العامل

إننا دعاة للسلم ونعمل من أجل السلم،  ولكن مواقفنا 
ولذلك . ينبغي هلا أن تتأسس كذلك وأيضا على مكامن القوة

ترانا يف فريقنا ال نعري االعتبارات امليزانوية أمهية، عندما يتعلق 
 .البالد العليا األمر مبصاحل

إننا نطمح ألن نتوفر على جيش عصري، متطور، 
ومسلح، قادر على أن يتحرك مبا خيدم أهداف محاية بالدنا، 
وذلك يف إطار من التنسيق التام مع أصدقائنا وحلفائنا خدمة 

 .للسلم واالستقرار يف منطقتنا ويف العامل

توري، وهبذه املناسبة، أنوه عاليا باسم فريق االحتاد الدس
بالتضحيات اجلسام، اليت يبذهلا جيشنا العتيد يف ختوم صحرائنا 
املسرتجعة وبكفاءاته العالية حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك 

 .القائد األعلى للقوات املسلحة

كما أنوه كذلك، بالدور االجتماعي الذي ما فتئت 
السامية تقوم به مسو األمرية لالمرمي يف إطار الرعاية االجتماعية 

 . بأفراد قواتنا املسلحة الباسلة

 السيد  الرئيس،
بالنسبة لوزارة اخلارجية والتعاون، فإننا ننوه باملسار الذي 
أخذته قضية وحدتنا الرتابية يف احملافل الدولية، ويف األمم املتحدة 
باخلصوص، مع ضرورة اإلبقاء على احلذر إزاء ما حييكه خصوم 

رات وابتزاز سياسي، خاصة يف ظل مناخ وحدتنا الرتابية من مؤام
دويل تتشابك فيه القضايا وتتعقد العالقات واملصاحل بني الدول، 

 .وحتتد فيها الصراعات والتناقضات الدولية

وإن بالدنا بفعل انتهاجها للسياسة املبنية على تعزيز 
أواصر التعاون بني األمم، ومناصرة القضايا العادلة، وتأكيد 

وشجب العنف وسياسة العدوان من أي جهة  منطق احلوار، 
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كانت، استطاعت أن تثبت نفسها كدولة ذات مصداقية يف 
 .احملافل واملنتديات الدولية

كما أن املغرب الذي استطاع أن يكسبه صفة 
الشريك، ذي الوضع املتقدم مع االحتاد األورويب، ال يفتأ يقوم 

بية، وعلى رأسها بدوره احليوي لنصرة القضايا العادلة لألمة العر 
قضية فلسطني، مع تأكيده الراسخ على ربط جسوره مع إفريقيا، 
حيث إن مواقف جاللة امللك الرامية إىل تكريس سياسة التعاون 

 . جنوب أعطت مناذج واضحة يف هذا اجملال -جنوب

وإذا كانت دبلوماسيتنا جتعل من قضية وحدتنا الرتابية 
ك، ندعو إىل إشراك اجمللس يف مقدمة انشغاالهتا، فإننا مع ذل

التشريعي بغرفتيه، وكذلك كل القوى احلية يف البالد، وكل 
املؤسسات الفاعلة، وعلى رأسها اجمللس االستشاري لشؤون 

 .الصحراء، يف كسب التأييد الدويل لقضيتنا العادلة

كما أننا ندعو، إىل أن جتعل احلكومة من قضية 
ة، بوصفها قضية تدخل احتجاز إخواننا يف تندوف مسألة حيوي

يف إطار ضمان حقوق اإلنسان، وحقوق األفراد، وجعل املنتظم 
الدويل أمام مسؤولياته لفك احلصار عنهم، وعودهتم إىل 

 .وطنهــــــم

  السيد الرئيس، 
إن قنصلياتنا يف أوروبا وغريها ال زالت ضعيفة التواصل 

ى مع املواطنني، وال زال يهيمن السلوك البريوقراطي عل
مسلكياهتا، وهو ما يعرب عنه أفراد جاليتنا يف املهجر، كما أن 
غياب مرشدين اجتماعيني وقانونيني يضاعف من حدة 
املشاكل، اليت يواجهها املغاربة يف ظل تناقض القوانني الوطنية، 
مع قوانني دول االستقبال، أو يف ظل املستجدات اجلديدة، على 

 .ة، ومدونة األسرة اجلديدةالساحة الوطنية، مثل قانون اجلنسي

وإننا إذ نثمن املساعي املبذولة يف اجتاه مواطنينا يف 
املهجر، خاصة من حيث حثهم على االستثمار يف بالدهم، 
ومنحهم ضمانات ألجل االستثمار، وخلق مشاريع اقتصادية، 
وألجل متلك سكن ببالدهم، كلها عوامل تضفي دينامية جديدة 

 .واطنينا يف املهجر وبني وطنهم األميف إذكاء العالقة بني م

 

  السيد الرئيس،

كثر احلديث عن تنظيم احلقل الديين على أساس 
ثوابت اململكة، وهو شيء إجيايب، كما أن التطور احلاصل يف 
العناية باملساجد، أو بتنظيم احلج، ال ميكن نكرانه كذلك، 
ولكن ينبغي يف هذه املرحلة، أن نتصدى ملسلكيات جديدة 

شر على ضعف كبري بالشعور باملواطنة واإلنتماء إىل الوطن، تؤ 
وهو سلوك بدأ يستشري بني بعض الفئات، واملنحرفني عن قيم 

 .املواطنة، وعن ديننا، وباتوا يتجرؤون على الثوابت الوطنية

إن حب األوطان من اإلميان، كما أن  التمتع 
ة بفضاءات أرحب للتعبري ال ينبغي أن تستثمر ضد املصلح

ولذلك، يتعني إعادة االعتبار للرتبية على املواطنة . العليا للبالد
وعلى استلهام مبادئ ديننا احلنيف، وهي باألسبقية من باب 
األوىل واألحرى، حنو ختليق احلياة العامة واالرتقاء باملواطنة يف 
مفهومها الصحيح، وترسيخ حب االنتماء إىل هذا الوطن 

 .س، السالم عليكم ورمحة اهللاجلميل، شكرا السيد الرئي

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيدة النائبة، دقيقتني تفضل السيد النائب 

  :النائب السيد مولود بركايو باسم فريق  االتحاد الدستوري
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
حتاد الدستوري يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق اإل 

يف إطار مناقشات امليزانيات الفرعية للوزارات املندرجة يف إطار 
جلنة اإلقتصاد واملالية، وهي مناسبة نستغلها إلثارة بعض القضايا 
العالقة على مستوى وزارة اإلقتصاد واملالية وعلى رأسها تأهيل 
اإلدارة الضرائب كي تلعب األدوار املنوطة هبا يف استيعاب 

صاد الوطين وخاصة اجملال الغري املهيكل منه، مما يتطلب اإلقت
التوفر على موارد بشرية مهمة وسياسة ضريبية جديدة ومتناسبة 
وواقعنا، كفيلة بإدماج هذا النوع من اإلقتصاد يف النسيج 

كما يتطلب من هذه اإلدارة جمهودات . اإلقتصادي الوطن
املساطر وتبسيطها  لتطبيع العالقات بينها وبني امللزمني بتسهيل

والذهاب حنو إلغاء السلطة التقديرية للموظف يف إدارة الضرائب 
كما ندعوا إىل إصالح نظام صندوق . يف اجتاه ضبطها وتسيريها

املقاصة برؤية تأخذ بعني اإلعتبار كل املتغيريات ففرض األسعار 
الدولية على األسواق الوطنية يتطلب إصالح منظومة األجور قد  

ور الشرائح الوسطى إىل مستويات اهلشاشة، كما ان كان أج
اإلصراف يف صندوق املقاسة على النحو التايل سيؤدي إىل 
تضخيم نسبة عجز امليزانية لذلك ندعوا إىل تلمس حلول واقعية 
ومبتكرة قصد غصالح هذا النظام بشكل متدرج ضمن مضمون 

 .مشويل وواقعي

 :السيد رئيس الجلسة 
 .النائب انتهى الوقت السيد

ننتقل إىل فريق التقدم الدميقراطي النائب احملرتم فؤاد حجري، آه 
 .رشيدة الطاهري تفضلي

 :النائبة السيدة رشيدة الطاهري عن فريق التقدم الديمقراطي
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدة الوزيرة المحترمة والسادة الوزراء المحترمون،

 محترمون،السيدات النائبات والسادة النواب ال
باسم التقدم الدميقراطي أشرف بأن أقدم امام انظاركم  

هاد التدخل يف إطار مناقشة مشروع قانون املالية برسم السنة 
نعرب بداية عن تثمني أعضاء فريقنا  2192املالية يف جزئه الثاين 

جلهود البدء يف تنزيل الربنامج احلكومي من خالل مضامني ما 
على مستوى اللجان الدائمة ونثمن  تقدم به أعضاء احلكومة 

كذلك على امهية كل النقاشات اليت واكبة مناقشة مشروع قانون 
املالية السيد الرئيس إن امليزانية كأداة متميزة لتفعيل اإللتزامات 
الواردة يف الربنامج احلكومي وتنزيل مضامني الدستور جيب أن 

ات اليت تقيس تنتقل من منطق الوسائل إىل منطق النتائج واملؤشر 
واقع وأثر السياسات على جتويد حياة األفراد واجلماعات ومتتعهم 
حبقوقهم وكرامتهم وهنا نؤكد جمددا على التسريع بإصالح 
القانون التنظيمي لقانون املالية يف هذا السياق نود بداية أن 
نذكر حبصيلتنا اإلجيابية كحزب عندما حتملنا مسؤولية وزارة 

ية واألسرة والتضامن وهي احلصة اليت احلصيلة التنمية اإلجتماع
اليت نعتز هبا كما يعتز هبا املغاربة واملغربيات إذ متكنا من أن جنعل 
هذا القطاع قطاعا ينسق السياسات العمومية بالنسبة جملاالت 
تدخله وفهمنا مبكرا امام هزالة امليزانية وغياب التنفيذيات الرتابية 

تكمن يف مدى قدرهتا على التموقع  أن قوة قوزة هذه الوزارة 
كقطاع  عرباين تتطلب القدرة على الرتافع وتعبئة خمتلف 
القطاعات واملتدخلني خلدمة قضايا األطفال قضايا املساواة بني 
اجلنسني قضايا األشخاص يف وضعية إعاقة قضايا األشخاص 
املسنني النساء والفتيات ضحايا العنف بعيدا عن املقاربات 

ة اليت حتط من هذه الفئات وتعتربها عاجزة إن تضمني اإلحساني
إسم الوزارة السيدة الوزيرة للمراة يفرض اليوم عليها مسؤولية 
متابعة اجلهود ومضاعفتها طبقا ملضامني الدستور الذي أصل 
ملناهضة التمييز ويف مقدمتها التمييز على أساس اجلنس 

 فريق التقدم والتأصيل للمساواة واملناصفة وهنا أيضا نود يف
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الدميقراطي ان نذكر مبا قلناه يف تدخلنا مبناسبة مناقشة الربنامج 
 .احلكومي

إن قضايا املساواة وحقوق النساء ليست اجتماعية فقط 
إهنا سياسية بامتياز وهي عربانية وهتم كل القطاعات وتتطلب 
سياسات متعددة املستويات واملساواة تعين املساواة يف احلقوق 

رامة بني كل املواطنني واملواطنات وهذا ال ميكن وال ميكن ويف الك
بأي حال من األحوال جتزيئ احلقوق او التصرف بصددها نثمن 
اعتماد التنصيص على اعتماد املقاربة احلقوقية واإلستمرار بالعمل 
باخلطط واإلسرتاتيجيات املتعلقة حبقوق األطفال حبقوق 

ضعية إعاقة، لكننا األشخاص املسنني حبقوق األشخاص يف و 
نستغرب مع اإلحرتام الكامل للسيدة الوزيرة القول بعدم وجود 
أي أثر لألجندة احلكومية للمساواة كخطة عمل حتقق التقائية 
السياسات العمومية يف جمال النهوض باملساواة هل هذا يعين اننا 
سنرجع إىل نقطة الصفر البد من التأكيد على أن األجندة 

اواة ليست منتوجا لقطاع واحد بل مثرة عمل احلكومية للمس
من القطاعات نتيجة سريورة وتراكمات تفعيال  22مشرتك ل 

انطالقا من  18لإللتزامات احلكومية ابتداء من انطالق منذ 
اخلطة الوطنية إلدماج املراة يف التنمية مرورا باإلسرتاتيجية الوطنية 

ا اإلسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد النساء وخمططها العملي وكذ
الوطنية للمساواة واإلنصاف وبرنامج متكني هذه السريورة اليت 
تندرج ضمنها كل اإلصالحات املهيكلة اليت عرفتها بالدنا 
واملتعلقة باملساواة وحقوق النساء مدونة األسرة قانون اجلنسية 
التدابري ملناهضة العنف من خاليا وأنظمة معلوماتية امليزانية 

إلجتماعي املشاركة السياسية إهنا جمهودات ال حسب النوع ا
ميكن التنكر هلا بل جيب تطويرها ومتابعتها يف إطار تنزيل 
الدستور يف هذا اإلطار فغننا نطالب احلكومة اليوم بالتسريع 
بإعداد القانون التنظيمي املتعلق هبيئة املناصفة ومراجعة كافة 

التشريعات  أشكال التمييز نطالب أيضا بالتعجيل مبراجعة

ومالئمتها مع انتظارات املغربيات والتزامات املغرب الوطنية 
والدولية كما ورد طبعا يف الربنامج احلكومي وأسسا ما يتعلق 
مبجموعة القانون اجلنائي لتنقلته من مقتضيات التمييزية ويف 
مقدمتها تلك املرتبطة بالقضايا اليت هتم العنف ضد النساء وال 

يف اعتبار اغتصاب مسا باآلداء العامة بل هو ميكن اإلستمرار 
مس بالسالمة اجلسدية والنفسية للنساء والفتيات، نرفض تزويج 
القاصرات مبربر العقليات ألن العقليات تتغري بفضل القوانني، 
وإذا كانت أمينة قد أصبحت قضية رأي عام فألهنا جتسد كل 

صري، أشكال العنف التحرش اجلنسي، االغتصاب،الزواج الق
اهلدر املدرسي، العنف املؤسسي، اهلشاشة بكافة أشكاهلا وهي 
أشكال للعنف نرفضها ترفضها املغربيات نرفضها معها ويرفضها 
كل ذي ضمري حي يعطي للكرامة اإلنسانية معناها احلقيقي، 
أما يف ما يتعلق جبمعيات اجملتمع املدين هل حنن حباجة للتأكيد 

اهلام الذي تطلع به اجلمعيات يف من جديد على الدور احليوي و 
إجناح أوراش اإلصالح يف بالدنا هل حنن حباجة للقول أن 
اجلمعيات تشتغل حيث ال تصل املؤسسات مع األسف تتكفل 
باإلشكاليات املستعصية األطفال يف وضعية الشارع، األشخاص 
املسنني، األطفال يف وضعية إعاقة يف وضعية السجون، األمهات 

لنساء والفتيات ضحايا العنف، فضال عن حماربة العازبات، ا
األمية والتمكني االقتصادي وغريها كثري ماهي تكلفة هذه 
القضايا، ال بد يف فريقنا أن نعرب عن موقفنا الثابت واملسؤول من 
حيث استعدادنا الطبيعي والفطري والبديهي لالستفاط جبانب 

جلادىة واهلادفة املنظمات واجلمعيات وفاعليات اجملتمع املدين ا
واملسؤولة واحلكيمة خصوصا اجلميعات املدافعة عن احلقوق 
اإلنسانية يف خمتلف مستوياهتا كنا معهم وسنظل معهم وحنن 
جزء منهم ولن نسمح ألنفسنا حتت أي ضغط أو إكراه بالتخلي 
عنهم أو خيانة قضاياهم أو تبخيس عملهم أو شيطنة وتشويه 

مواطن حقوقي فضاء دستوري  مسعتهم، فالعمل اجلمعوي عمل
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يكرس مبادئ احلرية والتعدد والتعبري واإلبداع يقوم على التطوع 
واالستقاللية ونكران الذات وخدمة الصاحل العام كشكل من 
أمسى وأرقى أشكال التعبري للروح الوطنية وهذا ما أسس له 
الدستور أسس  هلم كشريك يف السياسات العمومية لكن يف 

د على ضرورة بل وإلزامية التعامل الشفاف مع نفس الوقت نؤك
اجلمعيات واملنظمات الغري حكومية وفق مبدأ ربط املسؤولية  
باحملاسبة إعماال ملعايري احلكامة اجليدة ولكن نسجل باملناسبة 
أيضا استغرابنا الكبري يف فريق التقدم الدميقراطي لبعض اإلجرات 

عالميا وتواصليا إال أهنا يف اليت تبدوا بأهنا جديدة ىورمبا براقة إ
الواقع تبقى دون تابعات إجيابية ودون جدوى من حيث الواقع 
بل بالعكس من شأهنا أن تثري مشاكل جمانية حنن ف ي غىن 
عنها احلكومة يف غىن احلكومة وبالدنا يف غىن عنها بكل 
مسؤولية أيضا نقول يف فريق التقدم الدميقراطي أننا ال نفهم ملا 

ه األمور وكأن دعم اجلمعيات مل يكن خيضع للشفافية يتم توجي
وبدون تعاقدات بل وكأن احلكومات السابقة تسطرت ومل 
تكشف عن  لوائح دعم اجلمعيات وهو تغليط للمواطنني 
واملواطنات وتشويه للحقيقة، يف فريق التقدم الدميقراطي نعلن 

ة يف بكل جرأة من هذا املنرب املسؤول نتحمل مسؤوليتنا الكامل
ذلك بأن احلكومة وضمنها وزراة التنمية السابقة كشفت دائما 
وطيلة فرتة واليتها على لوائح اجلمعيات بل كانت وال زالت 
باستمرار متوفرة يف متناول اجلميع يف املواقع اإللكرتونية الرمسية 
وسبق للحكومة السابقة أن أعلنت من هذا اجمللس احملرتم خالل 

لوائح دعم اجلمعيات متوفرة باستمرار يف  الوالية السابقة بأن
املوقع الرمسي وهو موثق بأرشيف هذا اجمللس، حنيي باملناسبة 
احلكومة السابقة ونثمن اإلجنازاتا ليت حققتها يف هذا اجملال 
واألوراش والربامج اذي دجنتها وأجرأهتا متمنني للحكومة احلالية  

والنجاح يف مهامها كل التوفيق واليت حنن جزء منها كل التوفيق 
ونطالبها بالرتكيز ومبقاربة حقوقية على األولويات واألوراش 

االجتماعية واالقتصادية الكربى واملهيكلة اليت تعترب حبق حمط 
اهتمام املواطنات واملواطنني وانتظاراهتم وتطلعاهتم، من دون شك 
أن الظروف الصعبة حتتم علينا القيام بإجراءات ملموسة حملاربة 

تصاد الريع، إرساء دعائم احلكامة اجليدة، ختليق احلياة العامة، اق
حماربة الرشوة، حماربة اإلقصاء والتمييزن نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان حتتم علينا الرتكيز على األولويات وتفادي اخلوض يف 
بعض األمور الثانوية وهو ما حنن متيقنون ومتيقنات من أن 

شي يف اجتاهه بادلة كل اجلهد احلكومة اليت حنن جزء منها ستم
لضمان قوهتا ودعم متاسكها والتقاء قطاعاهتا وانسجام 
مكوناهتان نتمىن لكم كل التوفيق والنجاح لكسب الرهانات 

 . وربح التحديات وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا للسيدة النائبة

حنافظوا على الرتتيب اللي عندنا هنا وال عندكم ترتيب 
يد الرئيس؟ فؤاد حجري، السيد حسني القامسي، خاص بكم الس

 .تفضل السيد النائب

النائب السيد حسين القاسمي باسم فريق التقدم 
 :الديمقراطي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أتدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي يشرفين يف البداية أن      

ملناقشة امليزانيات الفرعية لقطاعي االتصال والثقافة برسم السنة 
 .2192املالية 

 السيد الرئيس،      
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من أهم املقتضيات اجلديدة واملتقدمة تربز قضايا احلقوق      
واحلريات، وأفرد هلا بابا خاصا وهو الباب الثاين من الدستور 

ي جاء ليعزز ما راكمته بالدنا يف جمال احلقوق اجلديد الذ
ويعترب اإلعالم كمرفق عام . واحلريات، مع ربطها بالواجبات طبعا

من أهم العناصر اليت جيب أن تعكس املقتضيات الدستورية 
ذات الصلة، وبالتايل  فمن املفروض أن يكون يف مستوى 

اخلصوصية انتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنني ويراعي واقع 
اليت يتميز هبا اجملتمع املغريب وتعدد وتنوع مكوناته الثقافية 

 .واللغوية على اخلصوص

 السيد الرئيس،  
الرهان كبري والتحدي كبري من أجل ضمان تنزيل دميقراطي      

وإذا كنا قد . للدستور فيما يتعلق حبرية اإلعالم على اخلصوص
نويع العرض فيما يتعلق حققنا إجنازات ومكتسبات فيما يتعلق بت

باملنتوج اإلعالمي من خالل تعدد القنوات التلفزية واحملطات 
اإلذاعية والعناوين الصحفية، إال أن هذا التنويع وهذا التطور 
احملقق على مستوى الكم، مل يواكبه نفس الشيء على مستوى 
اجلودة ما يتطلب بذل املزيد من اجلهد من أجل حتسني وجتويد 

إلعالمي الوطين، علما بأن العديد مما ينتج وطنيا يف هذا املنتوج ا
اجملال حيظى مبتابعة وإقبال مهم من طرف أفراد شعبنا، ويعترب ذو 
مستوى عايل واحرتايف بفضل نضالية ومؤهالت القائمني على 

ما يتطلب العناية بأوضاع العاملني بالقطاع، . هذه األعمال
ل واملؤسسات التابعة هلا، وخنص بالذكر العملني بوزارة االتصا

وتسوية جملموعة من العاملني الذين يشتغلون يف إطار التعاقد 
متعاقد، مع العلم أن املوارد  811والذين يتجاوز عددهم حاليا 

البشرية املتوفرة لقطاع االتصال تأثرت بنتائج املغادرة الطوعية 
واليت خلفت فرغات يف العديد من املهام واملسؤوليات 

ئف، وهو ما يتطلب خطة إجرائية لتعويض هذه والوظا
الكفاءات واستثمار الرأمسال البشري املتوفر يف خرجيي املعهد 

العايل لإلعالم واالتصال واملعهد العايل للمهن السمعي والبصري 
 .والسينما

كما نؤكد يف فريق التقدم الدميقراطي على ضرورة   
ما دأبت اعتماد مساطر وآليات قانونية واضحة ودقيقة ك

احلكومات السابقة لتوزيع الدعم العمومي على األعمال 
نفس الشيء فيما يتعلق . السينمائية ويف إطار الشفافية ضرورية

إن . بعملية االفتحاص والتفتيش وإعمال آليات حماربة الفساد
هيآت احلكامة املخول هلا دستوريا جمموعة من االختصاصات 

عتياديا وتقوم مبهامها يف والصالحيات، جيب كذلك أن تشتغل ا
 .مجيع مرافق الدولة أو املدبرة من املال العام

ومبا أننا بصدد احلديث عن احلكامة، فال بأس من  
اإلشارة إىل احلكامة اإلعالمية أو احلكامة التحريرية، إذ نستغرب 
اخلط التحريري لبعض القنوات وبعض الربامج على اخلصوص 

ضوعية وحمايدة وتعكس خمتلف واليت من املفروض أن تكون مو 
اآلراء يف إطار احرتام حرية الرأي والفكر، فمن غري املقبول أن 
تتحول برامج بعينها أبواقا جلهات معينة، هليآت معينة تؤمتر 
بأمرها، ماجعلنا نعيش مواقف جتسد استهتارا واحتقارا هليآتنا 

 .السياسية يف بعض األحيان

يات وفعاليات وخبصوص التغطية اإلعالمية جلمع 
اجملتمع املدين، هل هناك تقييم هلذه العملية أم إن األمر مرتوك 
للصدفة والجتهاد مسؤولني مباشرين عن تدبري القطب 
العمومي؟ وماهي املقاييس واملعايري املعتمدة لتغطية نشاط مجعية 
دون األخرى؟ كما ينبغي من جهة أخرى دعم املنتوج الوطين 

ر بقناة األمازيغية، من حيث الفضاءات وتشجيعه واالهتمام أكث
والبنية التحتية واللوجستيكية واملوارد البشرية اليت ينبغي الرفع من 
عددها وضرورة استفادها من التكوين والتأطري الدائم واملستمر 
والعناية بأوضاعها وإيالء العناية اخلاصة باحلسانية كمكون 

على دخول خمتلف أساسي من مكونات هويتنا الثقافية، والعمل 
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ومن جهة أخرى، . العناوين الصحفية يف وقتها جلنوب البالد
وأمام  اخلصاص الكبري املسجل يف املنتوج الفين واألديب 
واإلعالمي املوجه لألطفال، ينبغي على احلكومة أن تعمل على 
اختاذ تدابري وإجراءات للتغلب على هذا املشكل وجتاوز 

نتاجات وحتفيز وتشجيع اخلصاص بدعم هذا النوع من اإل
. اإلنتاجات اليت تستهدف هذه الشرحية العمرية يف مجاهري شعبنا

 .هؤالء هم فلذات أكبادنا ورهان مستقبلنا

ويف امليدان الثقايف، وبعد االطالع على مشروع العمل  
القطاعي لوزارة الثقافة بشكل عميق ومدقق ومقاربة للشأن 

 من هذا القطاع خصوصا وبعد الثقايف وانتظارات املواطن املغريب
اإلصالح الدستوري الذي أعطى للبعد الثقايف حضورا متميزا 
نثمن احملاور اخلمس املقررة واليت عرضها علينا السيد وزير 

 .الثقافة

، هنج سياسة القرب يف اجملال الثقايف تقوم على أوال -
 .مفهوم واسع للقرب اجملايل واالجتماعي والثقايف

واكبة اإلبداع واملبدعني والعناية دعم م ثانيا -
 .بأوضاعهم

صيانة ومحاية وتثمني الرتاث الثقايف املادي والال  ثالثا -
 .مادي

تنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدويل يف  رابعا -
 .اجملال الثقايف

اعتماد احلكامة اجليدة يف تدبري الشأن  خامسا -
 . الثقايف

عي وفق هذه الرؤية اجلديدة وبقراءة ملشروع العمل القطا
للحكومة، نستكشف أن القطاع عرف خصاص كبريا وهذا ما 
نستشفه مما راج يف األوساط الثقافية والفنية واإلعالمية حول 
املشاكل اليت عرفها القطاع، وبالنظر جملموع اللقاءات اليت عقدها 

 السيد وزير الثقافة مع خمتلف الفاعلني واملبدعني باحلقل الثقايف
والفين كمقاربة تشاركية كفيلة برد االعتبار للثقافة والفن 
وللمبدعني ببالدنا، وبالتايل ميكن اعتبار هذه املقاربة إعالنا عن 
خريطة طريق جديدة إلصالح وتطوير احلقل الثقايف والفين 

 .ببالدنا

كما نقرتح عليكم كحكومة، إعطاء إشارات قوية فيما   
رفع من قيمة الدعم املخصص يتعلق بتشجيع اإلبداع عرب ال

للمنتوجات الفنية والفرق املسرحية واملهرجانات مبختلف 
مستوياهتا اجملالية، هذه اقرتاحاتنا نقدمها من جديد وسنلح دائما 
على تقدميها ألن اهلل حيب العبد امللحاح، وفقنا اهلل مجيعا ملا 

 .خيدم الوطن واملواطنني وشكرا إلصغائكم والسالم عليكم

 :د رئيس الجلسة السي
شكرا للسيد النائب احملرتم، السيد النائب احملرتم عبد اهلل 

 .حنيت

النائب السيد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي  
 (: نقطة نظام)

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدة المحترمة،

 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات النائبات المحترمات،
 لمحترمون،السادة النواب ا

أود أن أتقدم هبذه النقطة يف هذا التدخل يف إطار  
نقطة نظام، ألسجل بأننا باليوم يف فضاء من املفروض أن حنرتم 
فيه كل اآلراء وكل املواقف، فضاء جملس النواب كمؤسسة 
تشريعية، من حق كل اهليآت وكل الفرق وكل اجملموعات أن 

كيف يقطع البث   يصل صوهتا إىل الشعب املغريب، وال نفهم
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فقط حينما تصل ساعة تدخل فريق التقدم الدميقراطي، شكرا 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد الرئيس مالحظة سأسجلها، تفضل السيد الوزير

السيد الحبيب الشوباني وزير العالقات مع البرلمان 
 (:نقطة نظام)والمجتمع المدني 

لإلخوان يف الفريق على هاذ  وحتية شكرا السيد الرئيس،
لفت االنتباه، إمنا وجب التذكري بأن الربجمة ديال البث العمومي 
تقتضي التوقف، ولكن حق مجيع الفرق واجملموعات يف البث 
مكفول وإن كان بطريقة طبعا ستربمج الحقا العتبارات مرتبطة 
بربامج وبالتزامات سابقة، لكن احلق مكفول ويف مبدأ تكافؤ 

  .بال جدال الفرص

 .شكرا السيد الرئيس
 

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير على التوضيح، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد عبد اهلل حنتي باسم فريق التقدم الديمقراطي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء المحترمون،

 سيدات والسادة النواب المحترمون،ال
يشرفين أن أساهم يف مناقشة امليزانيات الفرعية 
لقطاعات التجهيز واملاء والبيئة والسكىن لعرض وجهة نظرنا يف 

سياسة هذه القطاعات احلكومية، متوخني التقييم السليم املبين 
 .على املوضوعية من خالل توضيح مكامن القوة ومواطن اخللل

 بد أن نثمن عاليا باسم فريق التقدم بداية، ال 
الدميقراطي إدراج سياسة املدينة ضمن جماالت تدخل وزارة 
السكىن والتعمري، وكنا نتمىن أن تعكس ميزانية القطاع إجيابا هذا 
التوجه، غري أننا نسجل حمدودية الزيادة يف امليزانية املتخصصة 

رعية املخصصة ، ارتفعت امليزانية الف2199له، فمقارنة مع سنة 
يف املائة فقط، ونتمىن خالل السنوات املالية  7للقطاع ب 

القادمة أن تبادر احلكومة إىل الرفع من امليزانية مبا ينسجم مع 
الرهانات والتحديات اجلديدة، وحنيي احلكومة على توسيع 
العرض السكين متلكا وكراء وختصيص العروض للشباب واألسر 

ات املتوسطة، كما نثمن كل الربامج اجلديدة وعروض أخرى للفئ
واألوراش املفتوحة للقضاء على أحياء الصفيح واالهتمام أكثر 
باألنسجة العتيقة حفاظا على تراثنا املعماري ملدننا العتيقة 
اجملسدة هلويتنا الثقافية وحضارتنا املغربية األصيلة اليت نعتز هبا أميا 

ميقراطية احلكومة بكل اعتزاز، وحنيي كذلك يف فريق التقدم والد
موضوعية على مواصلتها العمل يف العديد من األوراش املفتوحة 
مبنطق االستمرارية ملواجهة مشاكل البىن التحتية واالكتظاظ 
واملساكن اآليلة للسقوط والسكن الغري الالئق والعشوائي احملدث 
سريا وخارج القانون ما يشوه منظر املدن ومجاليتها، ويفقد 

 .صون كرامتع واعتباره اإلنسان

ويظل مشكل احلكامة الرشيدة أحد أكرب االختالالت  
ومظاهر اإلخفاقات اليت يعاين منها القطاع وهو مشكل ال 
يتحمله قطاع السكىن لوحده بل كل األطراف األخرى املتدخلة 
يف جمال السكىن والتعمري وسياسة املدينة من قطاعات حكومية 

اريني واملواطنني انفسهم، ما يقتضي ومجاعات حملية ومنعشني عق
تبين مقاربة صارمة يف ربط املسؤولية يف احملاسبة وإرساء دعائم 
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احلكامة اجليدة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاية وحتصني 
 .القطاع من شوائب مظاهر الفساد والرشوة

ويف قطاع النقل والتجهيز، سجلنا بارتياح عزم والتزام 
لة سياسة األوراش الكربى اليت هنجها املغرب احلكومة على مواص

من خالل برامج تطوير البنيات التحتية واللوجستيكية وتوسيع 
الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العامل القروي، نظرا ملا تلعبه 
سياسة األوراش الكربى يف توسيع وترية النمو وتوفري احلاجيات 

ومة للعمل على وندعو احلك. األساسية للمواطنني واملواطنات
توسيع وترية إجناز األوراش املفتوحة، واعتماد مقاربة عادلة يف 
برجمة وتنفيذ املخططات التنموية، ونتمىن أن يكون اإلصرار امللح 
ملكونات التحالف احلكومي الذي حنن جزء منه للظفر سياسيا 
بوزارة الداخلية خصوصا وكذلك التجهيز، مؤشرا أساسيا 

فاملغرب جبهاته هو . لية يف التخطيط  والربجمةالعتماد عدالة جما
 .ملك لنا مجيعا حنن املغاربة نساء ورجاال

أما فيما خيص جمال السالمة الطرقية وعلى الرغم من  
دخول مدونة السري اجلديدة حيز التنفيذ، واعتماد االسرتاتيجية 
الوطنية للسالمة الطرقية، إال أننا نسجل بكل أسف االرتفاع 

مقارنة  %99قتلى الطرق، حيث ارتفع عدد القتلى ب املهول ل
وهذا يدل على حمدودية فعالية السياسة املتبعة . 2191مع سنة 

يف جمال السالمة الطرقية اليت أصبحت تعتمد مقاربة مبتكرة حلل 
معضلة الطرق تركز باألساس على التأهيل والتأطري وحتسيس 

ادث ناجتة من احلو  %11العنصر البشري حبكم أن أكثر من 
 .باألساس عن أخطاء بشرية

 السيد الرئيس المحترم،
إذا كان التجهيز والبنيات األساسية هو قطاع تقين 
بامتياز، ويعتمد على رأس املال البشري املؤهل وذوي الكفاءات 
العالية، فإننا السيد الوزير احملرتم وزير التجهيز بالطبع، نتمىن أن 

طنية يف صنع وتنفيذ السياسة تولوا اهتماما خاصا للخربة الو 
احلكومية يف جمال البنيات األساسية والتجهيز، وذلك عرب دعم 
وحتفيز مكاتب الدراسات الوطنية واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
باخلصوص، واليت تعاين من منافسة شرسة من طرف شركات 
أجنبية ومكاتب دراسات حملية كربى عرب متكينها من الولوج إىل 

 .العمومية بتطوير املنظومة املؤطرة هلذه الصفقات الصفقات

 السيد الرئيس المحترم،
فيما يتعلق باجملال البيئي، يعرف املغرب كباقي دول 
العامل بروز عدة ظواهر بيئية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل 
األجيال القادمة باستنزاف ثرواته وتلوث بيئته ما ينعكس سلبا 

اطنات نتيجة األنشطة االقتصادية على صحة املواطنني واملو 
مث إن تطور املفهوم البيئي من مفهوم تقين حمض . واالجتماعية

إىل مفهوم ذو بعد حقوقي تبناه اجملتمع الدويل برمته، سجلنا 
استحضاره يف اإلصالحات الدستورية األخرية عرب االرتقاء باحلق 

ماعية يف بيئة سليمة إىل نفس مستوى احلقوق االقتصادية واالجت
. والثقافية ومأسسته عرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

إال أننا لألسف نسجل أن تقدم القطاع الصناعي ساهم يف 
تدهور حالة البيئة على مستوى بعض املناطق، وذلك بفعل 
اإلفرازات الصناعية اليت يتم التخلص منها بطريقة عشوائية دون 

حقا من حقوق اإلنسان نظرا معاجلتها، وأصبحت البيئة تعترب 
الرتباطها بصحة املواطن وسالمته وحقه يف العيش يف بيئة 
نظيفة، ونعترب يف فريق التقدم الدميقراطي بأن حل املعضلة البيئية 
باملغرب ال يتمثل يف صنع وإنتاج القوانني املؤطرة لوحدها واليت 

تاج إىل نادرا ما تلقى طريقها للتفعيل كقانون املاء مثال الذي حي
سنة، بل إن مسألة النهوض  92مراجعة بعد مرور أكثر من 

بالقطاع البيئي تتوخى سياسة مشولية يتداخل فيها البعد التنموي 
باحلقوقي والتقين وإشراك كل الفاعلني من مؤسسات حكومية 

 .ونسيج صناعي وجمتمع مدين
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ويف هذا اإلطار، ندعو احلكومة إىل التفكري يف  
ب يف اعتماد سياسة خضراء اجتاه النسيج املستقبل القري

اإلقتصادي عرب ختصيص صندوق وطين لإلنتاج النظيف، يعمل 
على مواكبة ومصاحبة الوحدات اإلصطناعية من أجل اعتماد 
سياسة إنتاجية نظيفة تقلص من حدة التلوث الناتج عن 
النفايات الصناعية، وكي ال أطيل أترك اجملال لرفاقي يف الفريق، 

 .اهلل لنا ولكم التوفيق وشكرا والسالم عليكم ورمحة اهللأسأل 

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد النائب احملرتم، إدريس بوطاهر، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد إدريس بوطاهر باسم فريق التقدم الديمقراطي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس المحترم، 
 اء المحترمون،السيدة والسادة الوزر 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
عربنا يف فريق التقدم الدميقراطي يف أكثر من مناسبة 
على األمهية الكربى اليت تضطلع هبا القطاعات اإلجتماعية 
لوعينا العميق بأن اإلنتظارات اإلجتماعية للمواطن باملغرب 

اسات حتظى باألولوية، ما يتطلب أن جعله يف صلب كل السي
العمومية ذات الطابع اإلجتماعي، وهو ما بدأنا نستشعره من 

 .خالل إجراءات تدبريية اليت شرعت احلكومة يف القيام هبا

ففي اجملال الصحي، نسجل بارتياح كل اإلجراءات   
اليت تنوي الوزارة أن تقوم هبا إلرجاع ثقة املواطنني يف منظومتهم 

فريها وحتسني الصحية، من خالل جتويد اخلدمات وتو 
اإلستقبال، وحتديث العرض اإلستشفائي مع إعطاء األولوية 
للمستعجالت وخدمات القرب، خاصة بالعامل القروي من 

خالل وحدات القرب املتنقلة، كما أننا يف فريق التقدم 
الدميقراطي حنيي مبادرات احلكومة ومبنطق اإلستمرارية يف إطالق 

ماليني  8لذي يستهدف ، وا"راميد"نظام التغطية الصحية 
ونصف من املواطنني واملواطنات األكثر حاجة والذي ستعبأ من 
أجله إعتمادات مهمة من خالل صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي، تفعيال خلريطة صحية تروم التوزيع العادل والولوج 
املتكافئ للخدمات واإلهتمام أكثر بصحة املواطنني، خصوصا 

فل، ومن أجل السعي وراء ختفيض ما يتعلق بصحة األم والط
حجم نفقات العالج لدى األسر، فإننا هنيب بكم إىل اإلسراع 
ملراجعة السياسة الدوائية ملا يشكله الدواء من عبئ على تلك 

 .النفقات

أما قطاع التشغيل، فإننا نسجل باسم فريق التقدم  
 2199الدميقراطي التزام احلكومة بنتائج احلوار اإلجتماعي لسنة 

من خالل تدابري هتدف إىل الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات 
واملواطنني، كالرفع من احلد األدىن لألجور،  وكذا اإللتزام 

منصب مايل، وتقليص نسبة البطالة  213ألف و  24بإحداث 
، وذلك باإلستمرار يف الربامج املنعشة 2194يف أفق  % 8إىل 

النظر يف برنامج مقاوليت للتشغيل، كإمداج، وتشغيل، وإعادة 
لدعم التشغيل الذايت وإخراج برامج أخرى للوجود من أمهها 

 .مبادرة التأطري واالستيعاب

كما أننا نسجل النتائج اإلجيابية يف جمال توسيع   
منظومة التغطية االجتماعية والصحية وعزم احلكومة على توسيع 

 .يكلفئات املستفيدين، وذلك عرب إدماج القطاع الغري مه

وتعزيزا للحماية االجتماعية، فإننا ندعو احلكومة إىل  
تشديد املراقبة من خالل آليات مفتشية الشغل مع استكمال 
املنظومة القانونية ملدونة الشغل واإلسراع يف إعداد مشروع قانون 

 .عمال املنازل
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ويف هذا الصدد، فإننا حنيي مساعي احلكومة إلصالح  
من جانب آخر، فإن فريق التقدم . نظام محاية حوادث الشغل

الدميقراطي نويل اهتماما بالغا ملشروع القانون التنظيمي املتعلق 
مبمارسة حق اإلضراب الذي تنوي احلكومة إخراجه إىل حيز 
الوجود، وحنيي األسلوب التشاركي الذي تنهجه يف ذلك بإقحام  

 .كل الفرقاء االجتماعيني يف صياغته

لنؤكد حرصنا على التوفيق يف ذلك  وإننا هبذه املناسبة، 
بني محاية هذا احلق الدستوري وعقلنة اللجوء إليه محاية ملصاحل 

 . املرتفقني

 السيد الرئيس المحترم، 
أما خبصوص قطاع التعليم، فإن ما يسائلنا اليوم وبإحلاح 
هو الرتاجع املستمر لصورة املدرسة العمومية واجلامعة املغربية يف 

ام الوطين، وهو ما يقتضي تسخري كل الوسائل نظر الرأي الع
الضرورية والالزمة من أجل جتويد املنتوج التعليمي والقطع مع 
ظاهرة الضم واألقسام املشرتكة بتشجيع التمدرس، خصوصا 
بالوسط القروي من خالل املطاعم املدرسية وتعميم االستفادة 

ديدة يف من اللوازم التعليمية وتسخري الوسائل املعلوماتية اجل
 .التعليم واملكتبات والقاعات املتعددة الوسائط

ويف السياق نفسه، نطرح أوضاع التعليم يف املناطق  
النائية والباردة ومناهج تعليم األمازيغية وإعمال اجلهوية يف إعداد 

 .الكتاب املدرسي مع تلقني قيم الوطنية والسالمة

صرية وامسحوا لنا السيد الوزير أن نتطرق يف مجلة ق
للربنامج االستعجايل الذي قيل عنه الشيء الكثري، ما نطالب به 
اليوم هو الوقوف جبدية ووطنية لتقييم موضوعي ونزيه هلذا 
الربنامج يف خمتلف مناحيه، وإطالعنا مبا أسفرت عليه قناعتكم 
اليت ال نشكك يف صدقيتها وموضوعيتها، وإن ما ينقصنا يف هذا 

فريق التقدم الدميقراطي هو احلكامة يف  القطاع، وهذه قناعتنا يف
 . تدبري شؤون قطاع نعول مجيعا عليه لتنشئة األجيال

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدة والسادة الوزراء، 
إن اخللل واقع وعلى احلكومة استكشاف مكامنه 
ومعاجلته ما دامت يف سنتها األوىل ألننا خنجل أن نكرر بعد 

اليت بسطها من دون شك من  مخس سنوات نفس املالحظات
مروا قبلنا من أعلى هذه املنصة، ولنا يف احلكومة كامل الثقة يف 
قدرهتا على اختاذ التدابري الكفيلة برتشيد اإلمكانيات والوسائل، 
فاملغرب اليوم يف حاجة إىل كل طاقاته وموارده، وستجدون منا  

ا الوطن كل الدعم والسند املمكنني، وفقكم اهلل ملا فيه خري هذ
 . والسالم عليكم

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب احملرتم 

 .عبد اهلل حنيت

 : النائب السيد عبد اهلل حنتي باسم فريق التقدم الديمقراطي

 السيد الرئيس المحترم، 
 السيدة والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
فين أن أتدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي يف هذا يشر 

احملور الذي سنركز فيه أساسا على بعض القطاعات ذات البعد 
احلقوقي قناعة منا ملا هلذه القطاعات من دور كبري يف بناء 
مقومات دولة دميقراطية وقوية حترتم فيها احلقوق واحلريات، 

الرائدة يف وتسعى جادة من أجل تبوئ مكانتها بني األمم 
خمتلف اجملاالت، نعم لقد اختارت بالدنا خوض جمموعة من 
األوراش اإلصالحية يف هذا الباب، نتذكر مجيعا اخلطاب امللكي 
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الذي رسم فيه جاللة امللك خارطة  2111غشت  21ل 
الطريق إلصالح القضاء، واليوم وقد مرت على هذا التاريخ أزيد 

عن مستوى التقدم يف من سنتني ونصف من حقنا أن نتساءل 
هذا الورش الكبري الذي ننتظر منه إعادة اإلشعاع املفقود جلهاز 
القضاء، لقد بوأ الدستور للسلطة القضائية املكانة الالئقة، 
وينبغي اليوم ويف إطار التنزيل الفعلي ملضامني الدستور اجلديد، 
 التعجيل بإصدار القوانني التنظيمية والقوانني املتعلقة بإصالح

بطبيعة احلال، حنن نتتبع وندعم خمتلف اخلطوات اليت . القضاء
تنجز يف هذا القطاع، وأكيد أن إرادة اإلصالح والتحديث 

 .متوفرة اليوم رغم ما قد يصادفها من جهد املقاومة والنقوص

ويف هذا الباب، ال بأس أن نذكركم السيد الوزير حبجم  
لقطاع الذي انتظارات وتطلعات الشعب املغريب يف جعل ا

تشرفون عليه مبعة لإلرتياح والطمأنينة وملجأ للمظلومني 
ومهضومي احلقوق نساء ورجاال، إذ مل تعد رداهات احملاكم تعين 
هلم شيئا بسبب طول املساطري اليت تكاد ال تنتهي، وعدم كفاية 
املوارد البشرية اليت ال تليب حاجيات الفعالية واجلودة اليت نصبو 

الطامة الكربى اليت يعاين منها القضاء اليوم هي  إليها، غري أن
بطبيعة احلال، فنحن ال نعلم فالزال . تراجع القيم واألخالق

الشرفاء موجودون واحلمد هلل، وكل التخوف من أن تتسع دائرة 
الفساد لتصل غدا مدى لن نستطيع له حال، وأدعو من هذا 

اومة التغيري املنرب إىل التصدي حبزم ألنصار الفساد وجليوب مق
وزجر املتدخلني يف شؤون القضاء والقطع هنائيا مع أسلوب 

 .هنا وهناك" الباك صاحيب"التعليمات والتدخالت، ومنطق 

إنه إذن ورش كبري ينتظر احلكومة، ورش تشعبت  
جوانبه اليت حتتاج إىل التقومي واإلصالح، وحنن نتساءل يف فريق 

ادات مفتوحة لوزارة التقدم الدميقراطي عن مدى كفاية اعتم
يف معاجلة كل  2192العدل واحلريات برسم السنة املالية 

 .األوراش اليت سيتم خوضها يف هذا القطاع

إن احلكومة وحنن نتحدث عن قطاع العدل واحلريات  
يف وضع ال حتسد عليه، لكننا يف الفريق التقدم الدميقراطي 

ح، وحنن متيقنني من قدرهتا على السري قدما يف هذا اإلصال
جندد دعمنا هلا، يكفي فقط التسلح باإلرادة والقدرة على 
اإلبداع ألن كل اإلختالالت اليت يعانيها قضاءنا اليوم ال حتتاج 
يف كثري من جوانبها ألموال، ولكنها حتتاج لإلرادة السياسية 

 .القوية والصارمة وهو ما ال يعوز أعضاءها

استفاقية ويف باب آخر، نثمن اخنراط املغرب يف  
مناهضة االختطاف القسري والربوتوكول اإلختياري الثالث 
امللحق باتفاقية حقوق الطفل، وندعو احلكومة إىل التسريع 

  .مبالءمة التشريعات مع التزامات بالدنا الدولية

السيد الرئيس، فيما خيص قطاع الوظيفة العمومية  
قع ودون اخلوض يف التفاصيل، فإن التشخيص املوضوعي لوا

اإلدارة املغربية واملالمسة الدقيقة ملظاهر قوهتا واختالهلا، ترسخ 
لدينا القناعة بضرورة التسريع بإصالحها واعتبار ذلك شرطا 

 .أساسيا لتحقيق اإلقالع اإلقتصادي واإلجتماعي املنشود

وجتسيدا هلذا اهلدف، نعترب أن هناك اختيارات كربى  
ي يكون من شأن اعتمادها ذات أولوية يف جمال اإلصالح اإلدار 

وتنفيذها على أرض الواقع، تأهيل وحتديث اإلدارة املغربية جلعلها 
 .قادرة على مواجهة التحديات اليت تواجهها بالدنا

ويف السياق نفسه، نعترب يف فريق التقدم الدميوقراطي  
أن حتسني صورة إدارتنا البد وأن يتأسس على األمل على أجرأة 

تركيز اإلداري الذي يعد وسيلة فعالة للتوزيع فعلية ملبدأ الال
اجلديد للمهام بني اإلدارة واملصاحل املركزية واملصاحل الالممركزة 
على املستوى الرتايب، وترسيخ األسس الوقائية عرب توطيد قيم 
الشفافية والنزاهة يف تدبري الشأن العام من خالل توفري املزيد من 

ارة، وضبط ممارسة السلطة الضمانات للمواطنني اجتاه اإلد



 

 

 -2152 /مارس/51/الدورة االستثنائية –مداوالت مجلس النواب 
 

79 

التقديرية وإقرار املساءلة وتقييم اآلداء يف التدبري العمومي، 
وإعادة النظر يف منظومة التعيني يف مناصب املسؤولية من خالل 

وهنا ننتظر من احلكومة، أجرأة مبدأ . اعتماد مقاربة النوع
 املناصفة وليس إدماجه كما هو، وبداية مبشروع القانون التنظيمي

من الدستور، كما أن تطوير  12و  32املتعلق بتنزيل الفصلني 
 .اإلدارة يتطلب اعتماد منطق التعاقد املبين على النتائج

وقبل أن ننهي السيد الرئيس، أود أن تسمحوا يل  
بإبداء وجهة نظر فريقنا يف ما خيص بعض القضايا املتعلقة 

دنا، وقد اخرتنا بالنزاهة والشفافية يف تدبري املال العام يف بال
تناول هذه النقطة الرتباطها مبناقشتنا للميزانية الفرعية للمجلس 
األعلى للحسابات، وهذه فرصة جديدة يؤكد فيها على أمهية 
اجملهودات اليت يقوم هبا هذا اجمللس واجملالس اجلهوية التابعة له 

الدستورية اليوم  رغم حمدودية اإلمكانيات، أمهية هذه اجللسة
علينا البحث عن السبل الكفيلة لتجويد آدائها والرفع من تفرض 

 111الكفاءات اليت تتوفر عليها، وهنا أتساءل عما ميكن ل 
مدقق الذين يتوفر عليهم اجمللس األعلى للحسابات يف بلد 

 .يتحدث اجلميع على استشراء الفساد فيه

ويف املقابل، نتوجه إىل احلكومة وباألخص لوزير العدل  
ت بأن تتعاطى إجيابا وبكل ما يقتضيه املوقف من جرأة واحلريا

وشجاعة على نفض الغبار على كل التقارير اليت ينجزها هذا 
اجمللس بعيدا عن منطق االلتفاف والتغاضي والتمطيط الذي لن 
خيدم البالد يف شيئ، اللهم مزيدا من التسيب واستباحة املال 

 .ر اهللالعام، وهو ما مل  نتحكم يف نتائجه ال قد

فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، فإننا نثمن ما  
تقوم املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ونؤكد على دورها 
األساسي يف تنسيق تفعيل اخلطة الوطنية للدميقراطية حلقوق 
اإلنسان، وكذا تعزيز ممارسة االتفاقية على مستوى إعداد التقاليد 

 . هداتالوطنية اجتاه هيئات املعا

السيد الرئيس، تلكم بإجياز جممل املالحظات واألفكار 
الرئيسية لفريقنا اليت نطمح ونأمل يف أن تأخذها احلكومة بعني 

 . االعتبار، والسالم عليكم وشكرا لكم

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم، وننتقل اآلن إىل اجملموعة 

 . ائب احملرتم، املريي حممدالنيابية لتحالف الوسط، السيد الن

النائب السيد محمد الميري عن المجموعة النيابية لتحالف 
 : الوسط

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 إخواتي أخواتي النواب، 
يشرفين أن أحتدث باسم زمالئي يف جمموعة حتالف 

املخصصة ملناقشة اجلزء الثاين  الوسط ألساهم يف هذه اجللسة
اخلاص بامليزانيات  2192من مشروع قانون املالية برسم سنة 

الفرعية مبختلف القطاعات احلكومية، وهي فرصة ستمكننا من 
مناقشة السياسات القطاعية اليت تنهجها احلكومة مبختلف 
أجهزهتا على منظار االفتحاص واملراقبة والتقومي، وذلك رغبة منا 

طوير اجلوانب اإلجيابية يف عملها، والوقوف على اجلوانب يف ت
السلبية لتقوميها وتصحيحها والدفع هبا إىل حتقيق املزيد من 
النجاحات مادام شعارها هو احلكامة واقرتان املسؤولية باحملاسبة 
يف تدبريها ملختلف اإلشكاالت املطروحة على مستوى األوراش 

ق اإلقالع االقتصادي، والتنمية الكربى اليت فتحها املغرب لتحقي
 . الشاملة املستدامة على كامل األصعدة

 

 السيد الرئيس، 
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إذا كان املغرب بلدا فالحيا بامتياز، فإن تطوير هذا 
القطاع يبقى رهينا مبعاجلة العقار، وخاصة أراضي اجلموع اليت 
تعرف مشاكل عدة جيب التعاطي معها بشكل جدي، إضافة 

اج األراضي ذات امللكية اخلاصة منها، كما إىل هذا جيب استخر 
نطالب كذلك بالتحفيظ العقاري ودعم البحث والتكوين 
الفالحي ومراجعة دور املكاتب اجلهوية لإلستثمار الفالحي 
وعقلنة اجلمعيات الفالحية والتعاونيات والعناية باملناطق البورية، 

ألمسدة مع التخفيف عن الفالحني فيما خيص تكلفة احملروقات وا
والبذور، إضافة إىل توفري الشعري املدعم بشكل يسد حاجيات 
الفالح بدل التوزيع احلايل الذي مل يتعد كيلوغرامني لكل رأس 
من هذه املادة، إضافة إىل البحث نقط املاء للكساب الذي 
يعاين مع ماشيته ظروف اجلفاف، وكذا مراعاة اإلكراهات اليت 

ون أن ننسى املشاكل اليت تتفاقم يعانيها مع القرض الفالحي، د
على مستوى اجنراف الرتبة واندثار الغابات، إضافة إىل النهب 

 .الذي تعرفه بعض األراضي الذي قامت بتجهيزها الدولة

السيد الرئيس، الشك أن قطاع آخر أال وهو قطاع  
. الصناعة التقليدية ويعد من بني القطاعات األساسية واملنتجة

صدد، إيالء اإلهتمام باإلقتصاد اإلجتماعي نطالب يف هذا ال
الذي يهم فئات واسعة من الشعب املغريب عن طريق إعادة 
هيكلته وتوسيع مكتب تنمية التعاون وإغنائه جبميع الوسائل 
القانونية واملادية والصهر على تنظيم التعاونيات وتأطريها، خاصة 

ناعة يف العامل القروي، وكذا التسريع يف إحداث مرصد للص
التقليدية حىت تعطي اإلنطالقة احلقيقية للدراسة حول مؤشرات 
القطاع، ومدى مسامهته يف الناتج احمللي اخلام وكذا التسريع يف 
إخراج قانون تنظيم احلرف إىل حيز الوجود، واإلهتمام بالصناعة 

 .التقليدية بالعامل القروي

بيئة السيد الرئيس، إن قطاع الطاعة واملعادن واملاء وال 
من القطاعات احليوية واملنتجة الرئيسية ببالدنا، ويساهم يف 

الناتج الوطين الداخلي اخلام وإنعاشه للدورة اإلقتصادية، وحيقق 
مداخيل مهمة عرب الصادرات املعدنية اليت تشكل جزءا كبريا من 

 .الصادرات الوطنية

وخبصوص قطاع املناجم، فإننا ندعوا إىل ضرورة إيالء 
باملقاوالت املنجمية الصغرى واملتوسطة وكذا اإلهتمام العناية 

بالعنصر البشري من صناع وعمال منجميني وإيالئهم الرعاية 
 .الالزمة على مستوى السكن واألجور والتغطية الصحية

وعليه، فإننا نثمن اإلسرتاتيجية املتبعة يف ميدان الطاقة  
يف حتديث  واملعادن واملاء والبيئة اليت هتدف بكيفية فعالة

اإلقتصاد الوطين لكسب الرهانات احلالية واملرتقبة واإلخنراط 
الفعال يف تفعيل مضامني وأوراش املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
واليت ترتكز يف تأمني سالمة التموين الطاقي وتوفري الطاقة بأقل 

 .التكلفة وتعميمها، خاصة بالوسط القروي

دون أن ندعو إىل تسريع وترية  وال تفوتنا هذه املناسبة، 
إجناز برنامج الكهربة القروية الشمويل بغية تعميم الكهربة 

 . القروية

 :السيد رئيس الجلسة  
املرجو من السادة النواب شيء من اهلدوء، عرفناكم 

 .عييتيو ولكن تبعوا معنا اهلل جيازيكم خبري، تفضل السيد النائب

موعة النيابية لتحالف النائب السيد محمد الميري عن المج
 : الوسط

وال  -حىت نوصلوا للتصويت السيد الرئيس وجييوا-
تفوتنا هذه املناسبة، دون أن ندعو إىل تسريع وترية إجناز برنامج 

من خالل . الكهربة القروية الشمويل بغية تعميم الكهربة القروية
 يف إمتام كهربة باقي الدور والكوانني والدواوير املتبقية، والتفكري

وجود حلول ملا يرتتب من انعكاسات سلبية للتيار ذي اجلهد 
 .املرتفع املوجود بالقرب من حمالت سكىن املواطنني
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وخبصوص الفوترة، نسجل بإجياب عملية تعميم  
بطاقات األداء املسبق لفاتورة استهالك الكهرباء، غري أننا 

بالعامل  نطالب بضرورة مراجعة األمثان املرجعية ألسعار الكهرباء
القروي بالنظر للقدرة الشرائية الضعيفة جدا لسكان البادية، عرب 
اعتماد أمثان تفضيلية ومناسبة جدا لفائدة هؤالء السكان، وملا 
ال إدراج املاء والكهرباء ضمن املواد املدعمة لفائدة العامل 
القروي، حىت نتمكن من احلد من اهلجرة القروية وحتسني 

من خالل بروز أنشطة اقتصادية جديدة مستوى العيش نتيجة 
 . مدرة للدخل

 السيد الرئيس،
إن احلديث عن التنمية البشرية رهني أوال وقبل كل 
شيء بالتنمية االقتصادية، والسيما على مستوى قطاعي 
الصناعة والتجارة اللذان ميثالن كما تعلمون جزءا من الناتج 

ين أساسيني يف الداخلي اخلام، حيث أن القطاعني يشكالن حمور 
عملية  تأهيل االقتصاد، حىت نتمكن من مواكبة املستجدات 

 .النامجة عن انفتاح االقتصاد العاملي

ويف هذا اإلطار، نطالب احلكومة ببذل املزيد من  
اجلهود بتأهيل صادراتنا لتجاوز األزمة اليت يعانيها قطاع الصناعة 

املنتجات بسبب كثرة الواردات وتدفق السلع املهربة وغزو 
الصينية املنخفضة الثمن للسوق االستهالكية الوطنية، يف حني 
تقلصت يف القدرة التنافسية للمنتوج املغريب بسبب حمدودية 

 .السوق احمللي وارتفاع األمثان

أما فيما يتعلق السيد الرئيس بقطاع التجهيز والنقل،  
املوارد فعلى الرغم من اإلكراهات املتعددة والتحديات املتسارعة و 

احملدودة جدا، ميكن اعتبار اخلطوات اليت خطتها بالدنا يف نطاق 
االستثمار العمومي الزالت مل ترق إىل املستوى املطلوب، حبيث 
انتهجت معادلة تتميز باإلصرار مستحضرة البعدين التجهيزي 

واالجتماعي خمصصة اعتمادات مشولية لتجهيز البالد تتجسد يف 
ستكرس التوجه الرامي إىل تلميع جاذبية األوراش الكربى اليت 

وتوسيع شبكة  ،املغرب يف جمال الطرق السيارة، ومشاريع بناء
الطرق الوطنية واملسالك القروية، وهنا ندعو احلكومة إىل ضرورة 
متديد الربنامج الوطين الثاين للطرق القروية حىت يغطي مجيع 

عادة النظر يف اجلماعات القروية غري املستفيدة، كما ال بد من إ
عملية تكسية الطرق املربجمة من خالل تكسيتها باإلسفلت 

 .اليت بدأت تتأثر سريعا بالعوامل املناخية" التوفنا"عوض مادة 

 السيد الرئيس،
إن قطاع اإلسكان والتعمري وسياسة املدينة أصبح بدوره 
ميثل رافعة للتنمية، وإحدى اآلليات الرئيسية يف بلورة املشروع 

وي والقضاء على اهلشاشة نظرا ملا ميثله من قيمة مضافة يف التنم
جمال التشغيل من جهة، واعتبارا من جهة أخرى للدور الذي 
يضطلع به يف جمال القضاء على السكن الصفيحي وغري الالئق، 
وتنويع املنتوج السكين الذي يستهدف خمتلف الفئات 

 .االجتماعية

تدبري العديد من ونعترب أن هذا القطاع الذي جنح يف  
امللفات الكربى، واستطاع االلتزام بالتعهدات وإجناز األوراش اليت 
أشرف عليها صاحب اجلاللة أيده اهلل، لكن بقيت مفارقة نتمىن 
تداركها، ويتعلق األمر باستمرار دور الصفيح بسبب ختلف بعض 
املتدخلني عن عدم االلتزام بتعهداهتم إضافة إىل التضارب الذي 

السكن االجتماعي وعدم التزامه يف كثري من األحيان  يعرفه
بالشفافية، كما حنثكم على البحث يف حلول مشاكل السكن 

" بالعمران"سابقا أي ما يسمى " لرياك"الوظيفي الذي قامت به 
حاليا ما يصطلح عليه بالديور احلومر واليت الزال أصحاهبا مل 

 . يسووا وضعية ملكيتهم بعد

 السيد الرئيس،
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يما يتعلق بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، فننوه ف
باالسرتاتيجية احلكيمة املتخذة يف جمال تأهيل احلقل الديين من 
خالل إشراك مجعية اجملتمع املدين يف تدبريه للمدارس  القرآنية 

لذا، ندعو احلكومة . اليت سامهت بشكل كبري يف حماربة األمية
م لتأهيل هذه املدارس والكتاتيب إىل ضرورة تقدمي املزيد من الدع

 . القرآنية والقيمني الدينيني وكل الفاعلني هبذا القطاع

السيد الرئيس، نؤكد يف األخري على ضرورة أن ينصرف 
اجملهود األكرب للحكومة إىل البادية واملناطق النائية واملعزولة، 
حبيث أن هذه املناطق مغيبة بشكل شبه كلي فيما يتعلق بشىت 

احلياة اليومية، حيث أن الفقر متفشي بشكل مهول،  مناحي
 . واألمية ضاربة أطناهبا، والبطالة مستفحلة بشكل كبري

فيما يتعلق بالصحة، فإن املستشفيات واملراكز       
لذا، . الصحية واملستوصفات مريضة، خاصة يف العامل القروي

ة، نلتمس من سيادتكم السيد الوزير عالجها بالتجهيزات الكافي
وضخها باملوارد البشرية الالزمة والضرورية لتقدمي خدمة صحية 

 . يف املستوى املطلوب

أما فيما يتعلق باملؤسسات التعليمية، فتوجد يف حالة مزرية      
من حيث التجهيزات واخلصاص املهول يف األطر الرتبوية والنقص 

 .يف الداخليات والنقص على مستوى املنح االبتدائية

يتعلق بالتعليم العايل وتكوين األطر، فنلتمس  أما فيما
من السيد الوزير تعميم املنح على كل الطلبة الوافدين إىل املدن، 
إضافة إىل التفكري يف السكن اجلامعي، ألننا نعرف أن األحياء 
اجلامعية تعرف اكتظاظا، مما يعرض الطلبة الوافدين إىل املدن إىل 

لذا . أن إمكانياهتم حمدودة جمموعة من املضايقات، وحنن نعلم
فمن واجب احلكومة، ومتاشيا مع تصرحيها، إيالء عناية خاصة 

 .حىت يكون الغد مشرقا بالنسبة ألبناء العامل القروي

أما فيما يتعلق بقطاع الشغل، فإننا يف جمموعة حتالف      
الوسط يعترب من األولويات، لذا حنث احلكومة ورئيسها على 

ايب مع احتجاجات حاملي الشهادات التعاطي بشكل إجي
والبحث يف حلول جذرية تضمن هلذه الشرائح من الشباب 

 .حقها يف الشغل وكرامتها اإلنسانية، والسالم عليكم ورمحة اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل اجملموعة النيابية . شكرا للسيد النائب احملرتم

 .للحزب العمايل، النائب احملرتم سعيد باعزيز

النائب السيد سعيد باعزيز رئيس المجموعة النيابية للحزب 
 :العمالي

 السيد الرئيس،
 السيدان عضوي الحكومة،

 السيدات والسادة النواب،
 الحضور الكريم،

أننا نعترب يف احلزب العمايل أن "أوال أفتح قوسا وأقول 
احلرمان من احلق يف البث املباشر للمداخلة سلوك ال أخالقي    

ماشى ودمقرطة التسيري، ونتساءل يف آنه عن اهلدف من ال يت
 .إعادة بثها بعد إخبار الرأي العام بنتيجة التصويت على امليزانية

وأبتدئ، يل الشرف أن أتقدم باسم اجملموعة النيابية   
للحزب العمايل، ونيابة عن كل مناضالت ومناضلي احلزب، 

من مشروع قانون هبذه املداخلة يف إطار مناقشة اجلزء الثاين 
 . ، إن مل نقل نصف السنة فقط2192املالية لسنة 

وإننا إذ نتطرق إىل مناقشة كل قطاع على حدة، مؤكدين      
على أن غياب توازن حقيقي وعملي يف توزيع عادل إلمكانيات 
هذا البلد، هو السبب املركزي الكامن وراء ختلفه وصعوبة 
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تقهقر يف ترتيب التنمية مواكبته لتطورات العصر، وبالتايل ال
 .عامليا

ويف هذا السياق، ومن أجل إقالع فعلي، ال بد من  
اعتماد آلية ملموسة للواقع امللموس، شعاره هو الرقي مبختلف 
املناطق اهلشة وجعلها يف صف واحد مع باقي اجلهات يف 
مقياس التنمية لتجاوز الفوارق بني املدن يف حد ذاهتا وبني املدن 

 12عل الدستور احلايل يف فقرته األخرية من الفصل ول. والقرى
قد نص صراحة على أن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ فرص 
اجلميع والرعاية اخلاصة للفئات االجتماعية األقل حظا، وهذا 
هو بيت القصيد، فكل قرى وبوادي املغرب أقل حظا، وبدل 

ياسة االعتناء هبا قمتم بنهج سياسة املدينة يف غياب تام لس
 .القرية

من الدستور أكد على أن تعمل  19ويف الفصل  
الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل 
الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنني واملواطنات على 
قدم املساواة من احلق يف اخلدمات اليت تؤديها هذه املرافق 

 .العمومية

ذلك، ودفاعا عن التوازن يف توزيع اإلمكانيات  وانطالقا من     
مع تقدمي الرعاية اخلاصة للفئات األقل حظا، سأتطرق بشكل 

 : موجز لبعض القضايا يف كل القضايا على حدة

قطاع اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية      
واملغاربة املقيمني باخلارج، إن االعتناء بالقطاع الديين يقتضي 

كل شيء وضع برنامج استعجايل إلعادة بناء املساجد اآليلة   قبل
للسقوط، واليت أغلقت أو تعرضت للهدم من طرف السلطات 

ولألسف، . بعلة أن قيام الصالة هبا يشكل خطرا على املصلني
باملقابل أعدت مصاحلكم برناجما إلعادة هذا البناء يسري سري 

 .ملغريبالسلحفاة دون أدىن احرتام ملشاعر الشعب ا

ولسوء حظ اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، نسجل يف عمل      
احلكومة غياب خطة عمل واضحة لتيسري استفادهتم من 
اخلدمات القنصلية إسوة بباقي الدول اليت تتحرك حلماية رعاياها 

كما نتساءل عن مآل القانون . ألبسط إخالل حبقوقهم
وط وكيفيات املمارسة املنصوص عليه دستوريا، واملتعلق بشر 

الفعلية حلق التصويت وحق الرتشيح انطالقا من بلدان اإلقامة؟ 
والكل يعلم أنه إىل حدود هناية شهر فرباير املنصرم سجل 
اخنفاض يف التحويالت املالية للمغاربة املقيمني باخلارج، مع 
العلم أن هاته املداخيل ومداخيل الفوسفات مها ركيزيت خزينة 

 .املغرب

قطاع الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة    
املدينة، إن حتديث اإلدارة احمللية يتطلب إخراجها من الرؤية 
األمنية الضيقة، فاهلاجس األمين كان حاضرا يف تسيري هذه 
املؤسسات منذ بداية اخلمسينات وال يزال مستمرا، مما جعل 

رب ليعيش يف القرون اآلليات املعتمدة يف هذا التحديد تنقل املغ
الوسطى، فاستمرار اإلضراب وملدة طويلة لدليل على الفشل 
الذريع للسياسة احلكومية يف القطاع، واللغة اليت قدم هبا 

 .اإلصالح يف الثمانينات تعيد نفسها يف هذه اللحظة

إن املطلوب فعال من احلكومة، هو العمل على التطبيق      
ونية، وأن تلجأ إىل حتميل املسؤولية احلريف ملضامني النصوص القان

إىل املنتخبني من رؤساء اجلماعات احمللية ونواهبم ولألطر اإلدارية 
الغري مسموح هلا قانونا مبمارسة حق اإلضراب من أجل 
استمرارية أداء خدمات هذه املرافق احليوية لفائدة املواطنات 

ماعات واملواطنني حىت يف أيام اإلضراب، بدل إغالق أبواب اجل
احمللية كليا واللجوء إىل تعنيف موظفي اجلماعات احمللية والتلويح 
باالقتطاع من أجورهم وجتاهل مطالبهم املشروعة، وهو ما 
جيعلكم تعمدون حنو خرق الدستور بدل تطبيق القانون يف اجتاه 

كما نتساءل عن األسباب الكامنة وراء عدم . من يستحق ذلك
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ملعمول هبا يف املشاريع التنموية احمللية اليت تطوير املساطر اإلدارية ا
 تشرف عليها اجلماعات احمللية والعمل على تسريع وتريهتا ؟

ويف سياسة املدينة، نتساءل عن سياسة القرية، فهل     
هذا هو التوازن وحماربة الفوارق، وهل هذه هي خطتكم من أجل 

شجيع على العناية بالفئات االجتماعية األقل حظا، أليس هذا بت
اهلجرة حنو املدن، أمل تعلموا أن اقرتاحكم خلق صدمة قوية لدى 

 .املنعشني العقاريني وأهل القطاع ؟

قطاع العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، هل اخلوف     
والفشل يف إصالح قطاع العدل جعلكم تبحثون عن أشياء غري 

طبعا أن إسرتاتيجية عرب الصراع مع اهليئات التمثيلية، أم علمتم 
قطاع العدل أكرب منكم بكثري، وملاذا جعلتم أولويتكم هي 
ضرب العمل النقايب على حساب الفشل يف اإلصالح، أليس 

 .        بالعدل يتحقق التوازن احلقيقي للسلط ؟

فأي خطة لتنزيل إلصالح العدالة يف غياب االهتمام بالعاملني 
 ظل التشنج يف القطاع والتهديد باالقتطاع من أجورهم، ويف

القائم بني احلكومة والعاملني به طبعا عن مسؤولية الوزارة يف 
طريقة تواصلها ومعاجلتها للملفات؟ وأي وضع سيعيشه هذا 
البلد يف املستقبل القريب يف ظل تصنيف سياسة جنائية تؤيد 
استمرار االعتقاالت السياسية وتلفيق هتم للمعتقلني سياسني هلا 

 العام؟ ارتباط جبرائم احلق

ولعل النهج املعتمد يف تقسيم املغرب قضائيا إىل  
لدليل على وجود خلل عملي يف " ج"، "ب"، "أ"مناطق 

القطاع، فرجال القضاة ينبغي يف بداية خترجهم أن يشتغلوا 
باحملاكم الكربى الكتساب اخلربة والتجربة املهنية على املستوى 

وملراكز "  ج"نطقة العملي وملدة معقولة، بدل الرمي هبم إىل م
 .غالبا ما تكون منعزلة وال تتوفر على أي قاضي

ويف ذات السياق، فتح اجملال للقطاعات املساعدة من  
كما نسجل . أجل ولوج ميدان القضاء لتوفرهم على خربة جيدة

وبقلق شديد استمرار الرتاجع اخلطري يف احلريات العامة وحقوق 
 .اإلنسان

اكز إعادة اإلدماج، فيتعذر أما عن وضعية السجون ومر  
علينا وصف وضعها الكارثي ألن مفردات اللغة العربية ال تقوى 

 . عن إجياد تعبري حقيقي لوضعها املأساوي

ويف سياق آخر، نؤكد مرة أخرى على ضرورة احرتام 
الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين الختصاصاهتا 

السلطة القضائية ملا يف ذلك من واجتناب التدخل يف شؤون 
 . احرتام ملبدأ فصل السلط

القطاعات االجتماعية، ففي هذا القطاع يندرج وبشكل  
كبري روح الدستور اجلديد حينما نص عن االعتناء بالفئات 

ولألسف، نالحظ غياب التوجهات . االجتماعية األقل حظا
ين استمرار االجتماعية حلكومتكم يف مشروع قانون املالية، مما يع

معاناة أبناء الشعب املغريب من اهلشاشة واإلقصاء  والتهميش 
 . والفقر واألمية

ويف التكوين املمهين، عن أي منحة تتحدثون حينما 
جند تالميذ التكوين املهين املستفيدون من املنحة يؤدون رمسيا 

فهل هذه . درهم شهريا لفائدة اإلدارة 211مبلغ يقدر ب 
 منحة أم حمنة؟

. لصحة ولألسف، صحة يف الغرب وطلحة يف الشرقا
فال وجود هلا حىت يف شبه املستشفيات اجلامعية واملدن الكربى 
رغم تزويدها مبختلف التجهيزات واملوارد البشرية على حساب 

الذي انطلق به " رميد"ساكنة املناطق النائية، وحىت برنامج 
ال وجود ألي العمل حاليا يف الدار البيضاء، ففي مناطق أخرى 

فكرة لدى املواطنات واملواطنني عليه بسبب اخلصاص احلاصل 
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يف املوارد البشرية، وغياب التوازن يف توسيع إمكانيات هذا البلد، 
فأصبح من الواجب وضع سياسة شجاعة وحقيقية بدل 
اإلنصات للخيارات اململئة من طرف البنك الدويل، ألنكم 

 .وصندوق النقد الدويل حقيقة أصبحتم رهينة البنك الدويل

فأين برناجمكم االنتخايب حول ملف التشغيل؟ فأنتم 
 24111منصب شغل وجئتم ب  221.111تعهدمت ب 

فقط، وهي ليست لكم وإمنا ملشروع احلكومة السابقة مما جيعل 
 .ملعرفة حلولكم 2191فلننتظر إذن سنة  1حصيلتكم 

ولة جلنة القطاعات اإلنتاجية، إن تزايد احتياط السي
النقدية األجنبية لتغطية الواردات منذ حوايل شهرين بلغ إىل 
مستوى يدق ناقوس اخلطر، فاللجوء لالقرتاض الدويل لتغطية 
عجز املالية يتطلب منكم تقدمي شروحات للمغاربة حول طريقة 
جلب الديون اجلديدة ونسبة الفائدة، ألننا نعلم غالء الدين يف 

ومن خالل . زمة مالية خانقةاألسواق املالية بسبب وجود أ
التقارير األخرية، نالحظ أن عدم الوفاء بالديون يف ما خيص 
املقاوالت اجتاه األبناك، ارتفع حسب بنك املغرب إىل نسبة 

يف املائة من جمموع  21مقلقة حبيث وصل مؤخرا إىل نسبة 
الديون اليت هي على ذمة املقاوالت املغربية، وهذا ما ينذر بفساد 

دي قادم، فكل اإلجراءات املتخذة مؤخرا وصلت إىل اقتصا
الباب املسدود، فما هي اخلطوات العملية خارج اخلطابات 

 الفضفاضة إلنقاذ النسيج االقتصادي املغريب؟

كما نسجل غياب رؤية شاملة وواضحة يف خمتلف   
السياحة، الصناعة التقليدية، : القطاعات ومنها الربامج التالية 

العلف املدعم واش ماشي عيب أننا )أفتح قوس  العلف املدعم،
  941راس ديال الغنم ونعطيوه  21نعطيوا للمغاربة فالح عنده 

ساعة؟ ما   23شكاير واش ماشي هذا علف ديال  2كيلو 
،  الدقيق املدعم هل  تعلمون أن هناك (كنضحكوش عليهم

وجييب الديسري من   la poubelleشعب كيلوح اللحم يف 

ير السويفا كاين البون، راه كاين البون ديال برا وشعب كيد
الطحني يف املغرب، وما كتوصل السويفا لإلنسان على ست 

كيلو، فخصنا شوية ديال   21سنني عاد باش توصلوا شكارا د 
 .التوازن ألن التوازن أساسه كل شيء

برنامج نظام خمطط املغرب األخضر إىل جانب غياب 
دثة مؤخرا، وذلك عرب إحداث املواكبة اإلدارية لألقاليم احمل

املديريات اإلقليمية بشكل موازي يف مجيع املصاحل اخلارجية، 
وضمن برنامج زمين ال ينبغي أن يتجاوز صرف ميزانية موضوع 

 .املناقشة

لقد تأكد بامللموس أنكم أسرى سياسة مستمرة منذ  
مخسني سنة، فما الفرق بينكم وبني اليمني؟ باإلضافة إىل أنكم 

ة حمافظة، فبدل اإلصالح يتم ضبط العمل النقايب حكوم
 واالحتجاجي؟

قطاع البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، ففي  
هذا القطاع نعيد تساؤلنا الذي طرحناه مبناسبة مناقشة التصريح 

نقطة قروية تعيش  211احلكومي، فأين احللول العملية إلنقاذ 
لقرون الوسطى، فال ماء وال  ظروفا شبيهة مبا  بظروف ما قبل ا

كهرباء وال طرق وال صحة وال تعليم وال مشاريع إلنقاذها، إنه  
كما قلنا فعال عمق املغرب املنسي الذي ينتظر من يلتفت إليه، 
فمسؤولية من يف اندماجكم مع السنبلة اليت روجت للعامل 

سنة وال تزال حصيلتها ال شيء، أليس  21القروي منذ أزيد من 
 مبادئكم؟    ذلك من

هناك قناطر تعرضت لإلتالف منذ  السيد الرئيس،
وال تزال تنتظر إعادة البناء، وباملقابل  2118-2117موسم 

يف املناطق احملظوظة ال تتجاوز مدة إعادة البناء سنة واحدة يف 
أسوأ األحوال، وطرق خمربة متاما حيث اصطلح  عليها طرقات 

ريب مرغمني على ذلك لغياب املوت ويستعملها أبناء الشعب املغ
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طرق أخرى لتغيري االجتاه، ولألسف ال وجود ملن حيرك ساكنا، 
والطريق السريع  l’autorouteيعين أن هنا كاين شعب ديال 

وكاين الشعب ديال اخلنادق والكسايد، فهل سنرى على وسائل 
اإلعالم يف األيام القليلة املقبلة أمساء الطرق املخربة والقناطر 

مة منذ زمان؟ لكن مع ذكر املسؤولة عن ترك الغبار يتعاىل املهد
على ملفاهتا وليس كما رأينا مؤخرا الئحة بأمساء املستفيدين من 

 .املأذونيات دون أن يتم حتديد املسؤوليات

ويف قطاع الكهرباء، نتساءل عن مآل برناجمي الكهرباء  
لشبكة القروية والتأهيل الرتايب وعن آليات حكومتكم لتوسيع ا

الكهربائية، وهل من توازن يف خلق السدود أليس من العبث 
بعينه أن يهمل سد تاركا ومادي اليت اجنزت أوىل دراساته يف 
عهد االستعمار، ومنذ فجر االستقالل وتلك الدراسات تتعرض 
للتحيني بني الفئة واألخرى، فال هو أجنز وال هو سجل بكتاب 

ك حيظى تارخييا بأطول مدة يف جنيز لألرقام القياسية ليكون بذل
التالعب مبلف جيل بعد جيل، خصوصا أن هذا التماطل كلف 
ميزانية الدولة يف العشر سنوات األخرية عدة ماليري بسبب 
فيضانات الواد وتسببها يف إتالف جمموعة من القناطر والسواقي 
واألراضي الفالحية والطرقات وغريها، فمالذنا األخري يف تبين 

لف هو رفع التماس للسلطات العليا قصد التحكيم يف هذا امل
 .املوضوع

قطاع التعليم والثقافة واالتصال، فقطاع التعليم نتساءل  
عن أية بنايات مدرسية ألية فئة متعلمة؟ فإمهال املؤسسات 
التعليمية بالوسط القروي وعدم تأهيلها جيعلنا نتجه حنو التخلف 

ستفادة من برنامج تيسري جراء اهلدر املدرسي وغياب منطق اال
بدل التقدم واالزدهار، ومما يشجع على ذلك دفرت التغيبات 
الغري مربرة وضعف اجلودة دون حسيب وال رقيب، هذا دون 
احتساب طبعا األيام اإلضراب وكوهنا مشروعة؟ مجلة واحدة يف 

 قطاع االتصال

 : السيد رئيس الجلسة
لنائب شكرا، شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت السيد ا

ننتقل إىل اجملموعة النيابية املستقبل، تفضل السيد النائب، السيد 
 .الوزير؟ تفضل

السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعالقات مع 
 (:نقطة نظام)البرلمان والمجتمع المدني 

 شكرا السيد الرئيس،
غري مرة أخرى السيد النائب أىب إال أن يثري موضوع النقل       

باشر هلذه اجللسة، ولألسف فإنه اشتط به الكالم واستعمل امل
قاموسا ال يليق باحلوار واملسؤولية بني احلكومة والربملان والسادة 

احلكومة أخالقيا كانت هي احلريصة على نقل هذا . الربملانيني
احلوار طيلة اليوم، وهي حريصة على استكماله بكل مسؤولية، 

اإلخوة الربملانيني يف الفريق وعندما أثري املوضوع من طرف 
وبالتايل من األخالقي بيننا . الدميقراطي يعين كان اجلواب واضحا

أن حنرتم تصرحياتنا وأن حنرتم التزاماتنا، فاحلكومة مصرة ومؤمنة 
بقيمة هذا البث وهذا احلوار الوطين، فوجب التنويه، شكرا 

 . السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .ر، تفضل السيد النائبشكرا للسيد الوزي

النائب السيد سعيد باعزيز رئيس المجموعة النيابية للحزب 
 (:نقطة نظام: )العمالي

 شكرا السيد الرئيس،
أقول وبصراحة للسيد الوزير أن هناك هضم حلقوقنا يف 
البث، وهذا سلوك نؤكده أنه ال أخالقي يف التسيري الدميقراطي، 

يت على امليزانية وبعد ما يعلم ما الغاية من البث غدا بعد التصو 
 .الشعب املغريب بأن امليزانية قد صوت عليها؟
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 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، منر إىل اجملموعة النيابية املستقبل، ما حاضر حد 
منها، إذن منر إىل جواب احلكومة، كاين شي جواب ديال 
احلكومة؟ ما كاينش، شكرا، إذن سنمر إىل عملية التصويت، 

 . ..الرئيس؟ إذنآه، فني 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
سننطلق على بركة اهلل، إذن تنطلب من السيدات 
والسادة النواب باش يلتاحقوا باملقاعد دياهلم باش ننطالقوا يف 

إذن خنصص هذه اجللسة الستكمال الدراسة . مواصلة أشغالنا
مشروع قانون املالية وذلك من خالل التصويت والتصويت على 

على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية، توقفنا سابقا يف 
 .21ننطلق اآلن انطالقا من املادة ، س31التصويت على املادة 

إذن اجلزء الثاين، وسائل املصاحل النفقات من امليزانيات 
قلة واحلسابات العامة وميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مست

 .اخلصوصية للخزينة

بالتصويت على الفصول اخلاصة  21سنبدأ باملادة  
بالقوائم املدنية وخمصصات السيادة وميزانية البالط امللكي وإدارة 

املتعلق بنفقات التسيري " ج"و " ب"الدفاع الوطين من جدول 
 ،2192واالستثمار بامليزانية العامة لسنة 

انيات الفرعية، أوال القوائم إذن التصويت على امليز 
املدنية وخمصصات السيادة وميزانية البالط امللكي، مث إدارة 

 .الدفاع الوطين

إذن مشروع ميزانية جاللة امللك والقوائم املدنية  
 وخمصصات السيادة والبالط امللكي،

 :إذن أعرض للتصويت الفصول 

 9.2.9.9.1.19.111  

  9.2.9.2.1.19.111  

  9.2.9.9.1.12.111   

        9.2.9.2.1.12.111   

املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة " ب"وهذا من اجلدول  
 ، 2192بامليزانية العامة لسنة 

 :إذن أعرض هذه الفصول للتصويت

 باإلجماع،: الموافقون  
أعرض للتصويت دائما فيما يتعلق مبيزانية البالط 

 امللكي، ويتعلق األمر مبيزانية االستثمار،

 9.2.2.1.1.12.111: أعرض للتصويت الفصل
املتعلق بنفقات االستثمار اخلاصة بامليزانيات " ج"من جدول 
 ، 2192العامة لسنة 

 اإلجماع، : الموافقون
فيما يتعلق بالدفاع الوطين، إدارة الدفاع الوطين مشروع ميزانية 

 .إدارة الدفاع الوطين

 :أعرض للتصويت الفصلني 

         9.2.9.9.1.13.111 

         9.2.9.2.1.13.111   

املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة " ب"من جدول 
 ،2192لسنة 

 إجماع،:الموافقون: إذن أعرضها للتصويت 
نفس الشيء بالنسبة مليزانية االستثمار للدفاع الوطين ويتعلق 

 :األمر بالفصل
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       9.2.2.11.13.111 

 إجماع،: الموافقون: يتإذن أعرضها للتصو 
قبل ما نطرقوا للميزانيات الفرعية،  21إذن دائما املادة       

ورد بشأن هذه املادة تعديل من الفريق االشرتاكي، وهو تعديل 
حول ميزانية التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين  9رقم 

األطر، إذن الكلمة ألحد مقدمي التعديل من الفريق االشرتاكي، 
 .ضل مشكورافليتف

 :النائب السيد محمد حماني
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 إخواني النواب أخواتي النائبات،

تقدم الفريق االشرتاكي يف اجللسة ديال امليزانية 
املخصصة للزيادة يف اعتمادات وزارة التعليم والبحث العلمي 

ع على الباب األول التوزي" ب"جدول  21وتكوين األطر، املادة 
التغيري،  9.2.9.2.1.91.111القطاعات الوزارية الفصل 

مليون  11د املليار و 2يعتمد هذا الشطر على النحو التايل من 
د املليون، كتعرفو السيد الرئيس جل الطلبة  11د املليار و 1إىل 

و  82يف الكليات املغربية األغلبية دياهلم تيرتاوح العدد مابني 
لذا، الغاية من هاذ التعديل كفريق . راءيف املائة كلهم فق 11

اشرتاكي تقدمنا به لتعميم املنحة على كل الطلبة بكليات 
املغرب، وانتما كتعرفوا السيد الرئيس يف امليزانية اللي تقدم هبا 
وزير االقتصاد والشؤون العامة، تقدم بواحد امليزانية ديال الوزير 

مليون ديال  22األول، أن املدرسة ديال األخوين كتاخذ 
 822مليون درهم و  41الدرهم، واجمللس األعلى للتعليم 

مليون ديال الدرهم،  2ألف، والشركة الوطنية للمضيق طنجة 
ديال املليون ديال الدرهم، إيال  11وهاد الشيء كيتقدر حبوايل 

ألف  94شربنا وضفنا هاد امليزانية إىل وزارة التعليم غيصبحوا 

طالب يف كل  9111وا من منحة مبعدل ديال املغاربة كيستافد
 .جهة ديال اململكة، السالم عليكم 

 :السيد الرئيس 
 .شكرا، الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس، 
 :فبالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول لألسباب التالية 

 بأن احلكومة كما تعلمون جاءت أوال، ينبغي التذكري 
يف إطار مشروع قانون املالية برفع من املنحة الدراسية برسم سنة 

، علما أن هاد املنحة مل يتم رفع قيمتها منذ سنة 2192
درهم  2111، وقد حتددت الزيادة على األقل يف 9173

درهم بالنسبة  1111سنويا بالنسبة للسلكني األول والثاين و 
 مليون درهم؛ 321ث بكلفة إمجالية قد تصل إىل للسلك الثال

من طاليب  % 12ثانيا، وهو أنه اليوم ميكن القول بأن  
املنحة استفادوا منها ومت توسيع عدد الطلبة الذين يستفيدوا من 

 ألف طالب؛ 977ألف إىل  998املنحة من 

وأخريا، بالنسبة للنقطة املتعلقة باألخوين ينبغي التذكري  
 321ألف درهم ال عالقة هلا ب 22نحة ديال بأن هذه امل

مليون درهم، هذه املنحة تعطى للطلبة الفقراء اللذين يريدون 
 .الدخول يف األخوين، وشكرا

 :السيد الرئيس
هل هناك من يرغب يف معارضة هذا التعديل ؟ الكلمة 

 .لكم

 :النائب السيد عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة والتنمية
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السيد الرئيس، يف احلقيقة هاد التعديل لعل شكرا لكم 
اجلميع يعرف على أن التعديالت فيما خيص اجلزء الثاين من 
مشروع قانون املالية، يف احلقيقة هي قلما تأيت جمللسنا املوقر، 
واحلال أننا صوتنا كمجلس على اجلزء األول للميزانية وصوتنا 

ن يف اجلزء على توازن معني أصبح قائما بفعل التصويت، واآل
الثاين على مستوى النفقات يأيت التعديل من أجل الزيادة دون 
أن يأيت منطقيا يف إطار تعديل آخر أو يف نفس التعديل لكي 
يبني من أين سيأيت هبذه الزيادات من أجل احلفاظ على التوازن 

 .الذي صوتنا عليه يف اجلزء األول

جيابية أما فيما خيص املوضوع بطبيعة احلال نسجل بإ 
هاته املبادرة اجلريئة للحكومة يف هذا املشروع اللي رفعات من 

 11القيمة ديال املنحة ديال الطالب اللي متحركاتش أكثر من 
سنة، مث التوسيع ديال دائرة املستفيدين، مث نسبة اإلستجابة 

، نظن لكل هذه اإلعتبارات وخصوصا عدم % 12للطلبة ب 
كمجلس يف اجلزء األول يدفعنا إىل احرتام التوازن للصوتنا عليه  

 .معارضة هذا التعديل

 : السيد الرئيس
شكرا، هل هناك من يرغب يف تأييد هذا التعديل، 

 .السيد رئيس الفريق

 :النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي

 شكرا السيد الرئيس،
ل أعتقد أوال فيما يتعلق باملسطرة، العمل الربملاين ال يقب     

اجلمود، وبالتايل تقدمينا هلذين التعديلني، وما زال جوج آخرين 
ثانيا فيما . هو يف إطار القانون وما فيهش أي زيادة وال نقصان

يتعلق باملوازنة، حنا سبق لنا يف اجلزء األول تقدمنا مبقرتح للزيادة 
يف ميزانية وزارة التعليم العايل، وانتما كتتذكروا أ السيد الوزير، يف 

جلزء األول ورفضت، وبالتايل عندما نطالب هبذا التعديل فإنه ا

أوال يدخل يف إطار القانون، ثانيا حافظنا على التوازنات اليت 
رفضتها احلكومة، وبالتايل ما كاين هناك أي مربر اللي كيقول 
بأنه هذا التعديل غري منطقي أو ال يصادف الصواب، بل 

ومة رأيها يف هذا بالعكس نرى بأنه تعديل صائب، وللحك
 .املوضوع الذي حنرتمه، شكرا

 :السيد الرئيس
 :شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت

  51: الموافقون
  155: المعارضون

  12: الممتنعون
إذن ننطلق اآلن يف التصويت على باقي امليزانيات الفرعية،       

، التوزيع على 21، دائما يف املادة "ب"فيما خيص اجلدول 
قطاعات الوزارية واملؤسسات حسب الفصول لالعتمادات ال

املفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة 
، سنصوت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيري 2192

املرصودة ملختلف القطاعات الوزارية أو املؤسسات، املوظفون 
 :واألعوان واملعدات والنفقات املختلفة

أعرض للتصويت الفصول :وع ميزانية مجلس النوابمشر 
املتعلق باألعوان واملوظفني  9.2.9.9.1.11.111

املتعلق بالنفقات واملعدات من  9.2.9.2.1.11.111و
املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة " ب"اجلدول 
2192: 

 اإلجماع،: الموافقون
السادة النواب  شكرا جمللس النواب، نيابة عن مجيع

 . والسيدات النائبات، أشكر اجمللس
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أعرض للتصويت : مشروع ميزانية مجلس المستشارين
 الفصلني 

من  9.2.9.2.1.31.111و 9.2.9.9.1.31.111
املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة " ب"اجلدول 
2192: 

 .، شكرا للمؤسسة الربملانيةإجماع: الموافقون

 :أعرض للتصويت الفصلني:   ع ميزانية رئيس الحكومةمشرو 

من  9.2.9.2.1.13.111و 9.2.9.9.1.13.111 
املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة " ب"اجلدول 
2192: 

  156: الموافقون
  51: المعارضون

  12: الممتنعون
 :أعرض للتصويت الفصلني: مشروع ميزانية المحاكم المالية

من  9.2.9.2.1.12.111و 9.2.9.9.1.12.111 
املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة " ب"اجلدول 
 :، احملاكم املالية2192

  156: الموافقون

  51: المعارضون
 12: الممتنعون

أعرض للتصويت : مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات
 :الفصلني

 :9.2.9.2.1.14.111و  9.2.9.9.1.14.111      

  156: الموافقون

  51: المعارضون
  12: الممتنعون

أعرض :  مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 :للتصويت الفصلني

 :9.2.9.2.1.17.111و  9.2.9.9.1.17.111      

  156: الموافقون
  21: المعارضون
 43: الممتنعون

 :تصويت الفصلنيأعرض لل: مشروع ميزانية وزارة الداخلية

 :9.2.9.2.1.18.111و  9.2.9.9.1.18.111     

  156: الموافقون

  51: المعارضون
  12: الممتنعون

أعرض للتصويت الفصلني اخلاصني هبا  :ميزانية وزارة االتصال
 :ومها

 ،9.2.9.2.1.11.111و  9.2.9.9.1.11.111     

 :إذن أعرض هذين الفصلني للتصويت 

  156: الموافقون
  51: لمعارضونا

  12: الممتنعون

مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
 :، أعرض للتصويت الفصلنياألطر

 :9.2.9.2.1.91.111و  9.2.9.9.1.91.111      
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  156: الموافقون
  21: المعارضون

  42: الممتنعون
،  أعرض للتصويت مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية

 :فصلنيال

 ،9.2.9.2.1.99.111و  9.2.9.9.1.99.111      

  156: الموافقون
  21: المعارضون

  42: الممتنعون
: أعرض للتصويت الفصلني: مشروع ميزانية وزارة الصحة

 :  9.2.9.2.1.92.111و 9.2.9.9.1.92.111

  187: الموافقون
  21: المعارضون
  12: الممتنعون

أعرض للتصويت : د والماليةمشروع ميزانية وزارة االقتصا
 : الفصلني

من  9.2.9.2.1.91.111و 9.2.9.9.1.91.111
 :املتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة" ب"اجلدول 

  156: الموافقون
  53: المعارضون

  12: الممتنعون
أعرض كذلك للتصويت دائما يف وزارة االقتصاد واملالية    

املتعلق " ب"من اجلدول  9.2.9.1.1.91.111: الفصل
 :بالتكاليف املشرتكة

 156:الموافقون
 53: الممتنعون

 12: الممتنعون
 

: أعرض للتصويت الفصلني:    مشروع ميزانية وزارة السياحة
 9.2.9.2.1.93.111و 9.2.9.9.1.93.111

  156: الموافقون
  53: المعارضون

  12: الممتنعون

 : ةمشروع ميزانية األمانة العامة للحكوم

 9.2.9.9.1.94.111: أعرض للتصويت الفصلني
   9.2.9.2.1.94.111و

  156: الموافقون
  54: المعارضون

  12: الممتنعون
 : مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل

 9.2.9.9.1.97.111: أعرض للتصويت الفصلني
  9.2.9.2.1.97.111و

  156: الموافقون
 54: المعارضون

  12: الممتنعون
 : يزانية وزارة الفالحة والصيد البحريمشروع م
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 9.2.9.9.1.21.111: أعرض للتصويت الفصلني
 :9.2.9.2.1.21.111و

  156: الموافقون

  54: المعارضون
  12: الممتنعون

 :مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة
 9.2.9.9.1.29.111: أعرض للتصويت الفصلني

  9.2.9.2.1.29.111و

  156: الموافقون

  54: ارضونالمع
 92: املمتنعون

أعرض : مشروع ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 :للتصويت الفصلني

  9.2.9.2.1.21.111و  9.2.9.9.1.21.111     

  156: الموافقون

 54: المعارضون
 12: الممتنعون

إذن إيال قلت فيما بعد نفس العدد غيكون مها هاد األعداد 
 . املسجلة

ة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة مشروع ميزاني
 : بالشؤون العامة والحكامة

 9.2.9.9.1.23.111: أعرض للتصويت الفصلني
 .نفس العدد : 9.2.9.2.1.23.111و
 

 : مشروع ميزانية وزارة الصناعة التقليدية
 9.2.9.9.1.24.111: أعرض للتصويت الفصلني

 . نفس العدد:9.2.9.2.1.24.111و

 :ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةمشروع 
 9.2.9.9.1.27.111: أعرض للتصويت الفصلني

   .نفس العدد: 9.2.9.2.1.27.111و

مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
 2.9.9.1.28.111: أعرض للتصويت الفصلني: الحديثة

 نفس العدد : 9.2.9.2.1.28.111و

: أعرض للتصويت الفصلني: ة وزارة الثقافةمشروع ميزاني
نفس : 9.2.9.2.1.21.111و  9.2.9.9.1.21.111

 . العدد

 : مشروع ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
 9.2.9.9.1.11.111: أعرض للتصويت الفصلني

 .نفس العدد :9.2.9.2.1.11.111و

 :مشروع ميزانية التشغيل والتكوين المهني
 9.2.9.9.1.19.111: تصويت الفصلنيأعرض لل

  .نفس العدد: 9.2.9.2.1.19.111و

مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 
: أعرض للتصويت الفصلني: والمجتمع المدني

نفس : 9.2.9.2.1.12.111و 9.2.9.9.1.12.111
 . العدد

ة مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف
 :بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
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 9.2.9.9.1.11.111: أعرض للتصويت الفصلني
 . نفس العدد: 9.2.9.2.1.11.111و

مشروع ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
: أعرض للتصويت الفصلني: جيش التحرير

 : 9.2.9.2.1.12.111و  9.2.9.9.1.12.111

 168: الموافقون
  54: ضونالمعار 

 ال أحد : الممتنعون

 : مشروع ميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان
 9.2.9.9.1.31.111: أعرض للتصويت الفصلني

 :9.2.9.2.1.31.111و

 168: الموافقون
  54:المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

أعرض للتصويت : مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط
  9.2.9.2.1.32.111و 9.2.9.9.1.32.111:الفصلني

 168: الموافقون

  54:المعارضون
  ال أحد: الممتنعون

مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
 9.2.9.9.1.32.111أعرض للتصويت الفصلني : التصحر

 : 9.2.9.2.1.32.111و

 168: الموافقون

  54:المعارضون

 ال أحد : الممتنعون
ميزانية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية  مشروع

 : أعرض للتصويت الفصلني: االجتماعية

  9.2.9.2.1.38.111و  9.2.9.9.1.38.111    

  158: الموافقون

  54: المعارضون
 12: الممتنعون

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
: ض للتصويت الفصلنيأعر : بالمغاربة المقيمين بالخارج

 : 9.2.9.2.1.21.111و 9.2.9.9.1.21.111

  158: الموافقون

  54: المعارضون
 12: الممتنعون

مشروع ميزانية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
 9.2.9.9.1.29.111: أعرض للتصويت الفصلني: اإلدماج

 :9.2.9.2.1.29.111و

  171: الموافقون

 54: المعارضون
  ال أحد: عونالممتن

 : مشروع ميزانية المجلس االقتصادي واالجتماعي
 9.2.9.9.1.22.111: أعرض للتصويت الفصلني

  9.2.9.2.1.22.111و

 212: الموافقون

 ال أحد: المعارضون
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  22: الممتنعون
للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، إذن " ب"أعرض اجلدول

ميزانية الذي يشمل كل القطاعات بالنسبة لل" ب"اجلدول 
" ب"العامة ميزانية التسيري، يتعلق األمر بالتصويت على اجلدول 

الذي يشمل امليزانيات الفرعية املتعلقة بالتسيري املوظفني 
مشوليا الذي يشمل  " ب"والنفقات، إذن نصوت على اجلدول

 :كل امليزانيات الفرعية 

  163: الموافقون
 54: المعارضون

  11: الممتنعون
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

 :للتصويت 21إذن أعرض املادة 

  163: الموافقون
 54: المعارضون
  12: الممتنعون

من الباب  29إذن منر إىل املادة املوالية وهي املادة 
الذي حيتوي على التوزيع على " ج"الثاين ويتعلق األمر جبدول 

العتمادات القطاعات الوزارية واملؤسسات حسب الفصول ل
. 2192املفتوحة يف ما يتعلق بنفقات االستثمار اخلاصة مبيزانية 

سنصوت على الفصول املتعلقة بنفقات االستثمار املرصودة 
 .حسب القطاعات

 : إذن مشروع ميزانية مجلس النواب

 9.2.2.1.1.11.111: أعرض للتصويت الفصل
زانية املتعلق بنفقات االستثمار اخلاصة باملي" ج"من اجلدول 
 .2192العامة لسنة 

 .اإلجماع: الموافقون
 

 :مشروع ميزانية مجلس المستشارين
  9.2.2.1.1.31.111: أعرض للتصويت الفصل

 .اإلجماع: الموافقون 

 :مشروع ميزانية رئيس الحكومة، ميزانية االستثمار
  9.2.2.1.1.13.111: أعرضه للتصويت الفصل

  163: الموافقون

   54:المعارضون 
  14: متنعون الم

 : مشروع ميزانية المحاكم المالية
  9.2.2.1.1.12.111: أعرض للتصويت الفصل

 163: الموافقون
 53: المعارضون

  14: الممتنعون
 : مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات

  9.2.2.1.1.14.111: أعرض للتصويت الفصل

 163: الموافقون
 53: المعارضون
  14: الممتنعون

 : نية وزارة الشؤون الخارجية والتعاونمشروع ميزا
  9.2.2.1.1.17.111: أعرض للتصويت الفصل
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  163: الموافقون
  22: المعارضون

  47: الممتنعون
 :مشروع ميزانية وزارة الداخلية

  9.2.2.1.1.18.111: أعرض للتصويت الفصل

  163: الموافقون
  53: المعارضون
 14: الممتنعون

 :ميزانية وزارة االتصال
  9.2.2.1.1.11.111: أعرض للتصويت الفصل

  163: الموافقون

  53: المعارضون
  14: الممتنعون

 : ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
  9.2.2.1.1.91.111: أعرض للتصويت الفصل

  163: الموافقون
  22: المعارضون

  47: الممتنعون
 : لوطنيةمشروع ميزانية وزارة التربية ا

 9.2.2.1.1.99.111: أعرض للتصويت الفصل

  163: الموافقون
  22: المعارضون

  47: الممتنعون

 :ميزانية وزارة الصحة
 :9.2.2.1.1.92.111: أعرض للتصويت الفصل 

  197: الموافقون
  22: المعارضون

  14: الممتنعون
 :مشروع ميزانية وزارة االقتصاد والمالية

 :9.2.2.1.1.91.111: صلأعرض للتصويت الف   

  164: الموافقون
  54: المعارضون
 14: الممتنعون

 :مشروع ميزانية وزارة االقتصاد والمالية، التكاليف المشتركة

 9.2.2.1.1.91.111: أعرض للتصويت الفصل   

  164: الموافقون

  53: المعارضون
  14: الممتنعون

 :مشروع ميزانية وزارة السياحة
 9.2.2.1.1.93.111: الفصلأعرض للتصويت    

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
 :مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة
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 9.2.2.1.1.94.111: أعرض للتصويت الفصل   

 164: الموافقون

  54: المعارضون
  14: الممتنعون

 

 :مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل
 :9.2.2.1.1.97.111: أعرض للتصويت الفصل   

 164: الموافقون

  54: المعارضون
  14: الممتنعون

 :مشروع ميزانية الفالحة والصيد البحري
 :9.2.2.1.1.21.111: أعرض للتصويت الفصل  

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
 :مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة

 :     9.2.2.1.1.29.111: أعرض للتصويت الفصل   

  164: الموافقون
  53: المعارضون
  14: الممتنعون

 :مشروع ميزانية األوقاف والشؤون اإلسالمية
 :  9.2.2.1.1.21.111: أعرض للتصويت الفصل  

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

 : والحكامةبالشؤون العامة 
 :9.2.2.1.1.23.111: أعرض للتصويت الفصل  

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
 :مشروع ميزانية الصناعة  التقليدية

 9.2.2.1.1.24.111: أعرض للتصويت الفصل 

  164: الموافقون
 54: المعارضون
  14: الممتنعون

 : والبيئة مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء
 9.2.2.1.1.27.111: أعرض للتصويت الفصل

 943: املوافقون

 54: المعارضون
  14: الممتنعون

 :مشروع ميزانية الصناعة والتكنولوجيات الحديثة
 :9.2.2.1.1.28.111: أعرض للتصويت الفصل 

 . نفس العدد
 :مشروع ميزانية وزارة الثقافة
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 :9.2.2.1.1.21.111: أعرض للتصويت الفصل 

 .نفس العدد
 

 :مشروع ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
 :9.2.2.1.1.11.111أعرض للتصويت الفصل 

 .نفس العدد

 
 :مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني

 :9.2.2.1.1.19.111: أعرض للتصويت الفصل 

 .نفس العدد
ان مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعالقة مع البرلم

 :والمجتمع المدني
 :9.2.2.1.1.12.111: أعرض للتصويت الفصل 

 .نفس العدد

مشروع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
 :بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 :9.2.2.1.1.11.111: أعرض للتصويت الفصل 

 .نفس العدد
ء مشروع ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضا

 : جيش التحرير
 9.2.2.1.1.12.111أعرض للتصويت الفصل 

 178: الموافقون
 54: المعارضون

 ال أحد: الممتنعون
 :مشروع ميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 :9.2.2.1.1.31.111: أعرض للتصويت الفصل

 178: الموافقون
  54: المعارضون

 ال أحد: الممتنعون
 :لمندوبية السامية للتخطيطمشروع ميزانية ا

 

 :9.2.2.1.1.32.111أعرض للتصويت الفصل  

 178:الموافقون 
  54: المعارضون

 ال أحد: الممتنعون
مشروع الميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

 :التصحر
 9.2.2.1.1.32.111: أعرض للتصويت الفصل

 178: الموافقون
 54: المعارضون

 ال أحد: الممتنعون
 : مشروع ميزانية وزارة التضامن واألسرة والتنمية اإلجتماعية

 9.2.2.1.1.38.111: أعرض للتصويت الفصل

  164: الموافقون
  54: المعارضون
 14: الممتنعون
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مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
 : بالمغاربة المقيمين بالخارج

 9.2.2.1.1.21.111: أعرض للتصويت الفصل

  164: الموافقون
 54: المعارضون

  14: الممتنعون
مشروع ميزانية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 

 :إالدماج
 9.2.2.1.1.29.111: أعرض للتصويت الفصل

  178: الموافقون
 54: المعارضون

 ال أحد : الممتنعون
 : مشروع ميزانية المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي

 :9.2.2.1.1.22.111: لتصويت الفصلأعرض ل 

  212: الموافقون
 ال أحد: المعارضون
  21: الممتنعون

للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، " ج"أعرض اجلدول 
 :الذي يتضمن مجيع امليزانيات الفرعية لالستثمار" ج"اجلدول 

  164: الموافقون

  54: المعارضون
  14: الممتنعون

 :ا صادقت عليها اللجنةللتصويت كم 29أعرض املادة 

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون

، الباب الثالث، يتعلق األمر جبدول 22منر اآلن إىل املادة    
الذي حيتوي على التوزيع على الفصول لالعتمادات املفتوحة " د"

 :2192للنفقات املتعلقة خبدمة الدين العمومي لسنة 

 :وزارة االقتصاد والمالية
من  9.2.1.9.1.91.111: أعرض للتصويت الفصل

الذي يتعلق بفوائد وعموالت متعلقة بالدين " د"اجلدول 
 :العمومي

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
من  9.2.1.2.1.91.111: أعرض للتصويت كذلك الفصل

، يتعلق هذا الفصل باستهالكات الدين "د"نفس اجلدول 
 :ط والطويل األجلالعمومي املتوس

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
 :للتصويت كما ورد يف املشروع" د"أعرض اجلدول    

  164: الموافقون

  54: المعارضون
  14: الممتنعون

 ::للتصويت كما وردت يف املشروع 22أعرض املادة   
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  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
، التوزيع حبسب الوزارة "ه"ويتعلق األمر باجلدول  21دة املا   

أو املؤسسة لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 .2192بصورة مستقلة لسنة 

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة       
 :املسرية بصورة مستقلة التابعة لرئيس احلكومة

  164: الموافقون

  54: ضونالمعار 
  14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة    
 :املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل واحلريات

  164: الموافقون
  54: المعارضون

  14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة    

 :لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون املسرية بصورة مستقلة التابعة

  164: الموافقون
  21: المعارضون
  48: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة     
 :املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

  164: الموافقون 

  54: المعارضون
 14: الممتنعون

غالل اخلاصة مبرافق الدولة أعرض للتصويت نفقات االست      
 :املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال

 164: الموافقون 

  54: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة     
 : املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الرتبية الوطنية

 164: الموافقون
 21: المعارضون

 47: متنعونالم
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية  

 : بطريقة مستقلة لوزارة الصحة

 197: الموافقون

 21: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات اإلستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 :بصورة مستقلة لوزارة اإلقتصاد واملالية

 164: الموافقون
 54: معارضونال

 15: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
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 165: الموافقون
 54: المعارضون

 15: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق 

 : مة للحكومةالدولة املسرية بصورة مستقلة التابعة لألمانة العا

  165: الموافقون
 54: المعارضون
 15: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

 165: الموافقون

  54: المعارضون
  15: الممتنعون

املسرية أعرض للتصويت لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة 
 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري

 165: الموافقون
  54: المعارضون

  15: الممتنعون
أعرض للتصويت لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق 

 : الدولة املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

  165: الموافقون

 53: المعارضون
  14: الممتنعون

عرض للتصويت لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق أ
الدولة املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

 : اإلسالمية

  165: الموافقون
 52: المعارضون
 15: الممتنعون

أعرض للتصويت لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق 
 : قليديةالدولة املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة الت

 165: الموافقون

  52: المعارضون
 15: الممتنعون

أعرض للتصويت لنفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

 165: الموافقون
 54: المعارضون

  15: الممتنعون
مبرافق الدولة أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة    

املسرية بصورة مستقلة النابعة لوزارة الصناعة والتجارة 
 :والتكنولوجيات احلديثة

  165: الموافقون
  52: المعارضون

  15: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة   
 :املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة
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  165: الموافقون
  52: ونالمعارض

  15: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة    

املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة السكىن والتعمري وسياسة 
 :املدينة

  165: الموافقون
  52: المعارضون

  15: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة    

 :مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين املهين املسرية بصورة

  165: الموافقون

  52: المعارضون
  15: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة    
املسرية بصورة مستقلة التابعة للوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

  165: افقونالمو 

  52: المعارضون
  15: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة       
املسرية بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطين، نرجع إىل 
إدارة الدفاع الوطين فيما خيص املرافق املسرية بصورة مستقلة، إذن 

 :أعرضها للتصويت

 .إجماع: الموافقون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة     

 :املسرية بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

  181: الموافقون
  52: المعارضون

 ال أحد: الممتنعون
أعرض للتصويت نفس نوعية النفقات املتعلقة باملندوبية    

 : السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر

  181: وافقونالم

  52: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة املسرية  
بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 :االجتماعية

  165: الموافقون

  52: المعارضون
  15: الممتنعون

اخلاصة مبرافق الدولة أعرض للتصويت نفقات االستغالل    
املسرية بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون 

 :  وإعادة اإلدماج

  181: الموافقون

  52: المعارضون
 15: الممتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة" ه"أعرض اآلن اجلدول   
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  165: الموافقون
  52: المعارضون

 14: الممتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21 أعرض املادة  

  165: الموافقون

  52: المعارضون
 14: الممتنعون

اليت حتتوي على التوزيع حبسب  23املادة " و"اجلدول 
الوزارة أو املؤسسة لنفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 :2192بصورة مستقلة لسنة 

رافق الدولة املسرية أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مب
 :بصورة مستقلة التابعة لرئيس احلكومة

 165: الموافقون
 52: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل واحلريات

  165: الموافقون

  52: المعارضون
  14: الممتنعون

تصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية أعرض لل
 :بصورة مستقلة املتعلقة بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 

 165: الموافقون
 21: المعارضون

 47: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 165: الموافقون
 52: المعارضون

 14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال

 165: الموافقون

 52: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 :رة الرتبية الوطنيةبصورة مستقلة التابعة لوزا

 165: الموافقون
 21: المعارضون

 47: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 197: الموافقون
 21: المعارضون
  14: الممتنعون

ة أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسري 
 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلقتصاد واملالية

 165: الموافقون
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 52: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 165: الموافقون

 52: المعارضون
 14: الممتنعون

مار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية أعرض للتصويت نفقات اإلستث
 : بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

 165: الموافقون
 52: المعارضون

 14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

  165: الموافقون

 52: المعارضون
 14: لممتنعونا

أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
 : بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري

  165: الموافقون
 51: المعارضون

 14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 : باب والرياضةبصورة مستقلة التابعة لوزارة الش

 165: الموافقون
 51: المعارضون

  14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 
نفس : بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف الشؤون واإلسالمية

 العدد 

 165: الموافقون
 51: المعارضون

  14: الممتنعون
اخلاصة مبرافق الدولة املسرية أعرض للتصويت نفقات اإلستثمار 

 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية 

 165: الموافقون

 51: المعارضون
  14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية  
 :بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

  165: الموافقون
  48: المعارضون

  14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة   

املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 
 :والتكنولوجيات احلديثة

  165: الموافقون
  48: المعارضون



 

 

 -2152 /مارس/51/الدورة االستثنائية –مداوالت مجلس النواب 
 

114 

  14: الممتنعون
سرية أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة  مبرافق الدولة مل

 :بطريقة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

  165: الموافقون
  48: المعارضون

  14: الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية 

 .بطريقة مستقلة التابعة بوزارة السكىن والتعمري وسياسة املدينة

  165: الموافقون

  48: المعارضون
  14: الممتنعون

عرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة املسرية أ
بطريقة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين املهين، دائما 

 :ميزانية االستثمار للمرافق املسرية بطريقة مستقلة

  164: الموافقون

  48: المعارضون
  14: الممتنعون

الدولة  أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق  
املسرية بصورة مستقلة التابعة للوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة

  164: الموافقون

  48: المعارضون
  14: الممتنعون

نرجع اآلن إىل ميزانية قطاع الدفاع الوطين فيما خيص     
 :طريقة مستقلةنفقات االستثمار املتعلقة باملرافق املسرية ب

 .إجماع: الموافقون
أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة    

 : املسرية بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

  179: الموافقون

  48: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة   
مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات  املسرية بصورة

 :وحماربة التصحر

  179: الموافقون

  48: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة    
املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن وامللرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية

  164: قونالمواف

  48: المعارضون
 14: الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة    
املسرية بصورة مستقلة التابعة للمندوبية إلدارة السجون وإعادة 

 : اإلدماج

  163: الموافقون
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  48: المعارضون
 14: الممتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة" و"أعرض اجلدول 

  164: موافقونال
  48: المعارضون

 15: الممتنعون
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 23أعرض املادة 

  164: الموافقون

  48: المعارضون
 15: الممتنعون

، وتتعلق هذه املادة 22منر اآلن إىل املادة    
باحلسابات اخلصوصية، ورد بشأن هذه املادة تعديل من الفريق 

للفريق االشرتاكي، ويتعلق  2ديل رقم االشرتاكي، وهو التع
بصندوق حماربة آثار اجلفاف وصندوق النهوض بتشغيل 

 .الشباب، فالكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد أحمد المهدي مزواري
السيد الرئيس، احنا كنا تقدمنا هباد التعديل بطبيعة 

يف نفس املوضوع احلال يف إطار ما جاء يف باقي التعديالت 
حماربة آثار اجلفاف، ولكن نظرا العتبارات أوال رأفة بالسادة 
النواب والعتبار التعليل الذي تقدمت به احلكومة خبصوص هذا 

 .شكرا. املوضوع لفرق املعارضة نسحب هذا التعديل

 :السيد الرئيس 
يسحب التعديل، إذن منر إىل التصويت على املادة  

نفقات احلسابات " ز"اآلن باجلدول دائما فيما يتعلق  22
 .2192اخلصوصية للخزينة لسنة 

أعرض للتصويت نفقات احلسابات املرصدة ألمور 
 .خصوصية، هذا هو عنوان هذه النفقات

 165: الموافقون

 48: المعارضون
 14: الممتنعون

 : أعرض للتصويت نفقات حسابات اإلخنراط يف اهليئات الدولية

 165الموافقون 
 21: ونالمعارض

 42: الممتنعون
 : أعرض للتصويت نفقات حسابات العمليات النقدية

  165: الموافقون

  48: المعارضون
  14: الممتنعون

 :أعرض للتصويت نفقات حسابات القروض 

  165: الموافقون
  48: المعارضون
 14: الممتنعون

 : أعرض للتصويت نفقات حسابات التسبيقات

  165: الموافقون
 48 :المعارضون

  14: الممتنعون
 : أعرض للتصويت نفقات حسابات النفقات من املخصصات

  165: الموافقون
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 48: المعارضون
 15: الممتنعون
للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، " ز"أعرض اجلدول 

 :التصويت على اجلدول

 165: الموافقون

  48: المعارضون
 15: الممتنعون

 : ا صادقت عليها اللجنةواألخرية للتصويت كم 22أعرض املادة 

  165: الموافقون
 48: المعارضون
 15: الممتنعون

 :أعرض اجلزء الثاين برمته من مشروع قانون املالية للتصويت

  165: الموافقون
 48: المعارضون

 15: الممتنعون
 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

  166: الموافقون 

  49: المعارضون
  15: الممتنعون
جملس النواب على مشروع قانون املالية رقم  إذن صادق

  2192للسنة املالية  22.92

  166: الموافقون
  49: المعارضون

  15: الممتنعون
هبذا نكون قد أهنينا عملية التصويت على مشروع قانون 

، قبل أن نرفع اجللسة، هل هناك من يرغب 2192املالية لسنة 
 يف تفسري التصويت ؟

أحد يرغب يف تفسري التصويت  فإذا مل يكن هناك أي
نشكركم على مساعدتكم، السيدات والسادة النواب، املرجو أن 

 .ترجعوا إىل مقاعدكم بعض اإلخوان يرغبون يف تفسري التصويت

السيد الرئيس، فريق األصالة واملعاصرة رمبا يرغب يف  
ذلك، فريق التجمع الوطين لألحرار؟ الفريق االستقاليل؟ يظهر 

ورفعت أحد يرغب يف أخذ الكلمة، شكرا لكم  على أنه ال
 .الجلسة

 
 

 

 
 


