مداوالت مجلس النواب – دورة أكتوبر -2015

السيدة أمينة بوهدود أمينة المجلس:

محضر الجلسة الثمانين بعد المائتين

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
توصل مكتب اجمللس مبقرتحني قانونيني :

التاريخ  :الثالثاء  50صفر  7341املوافق ل  71نونرب

األول  -مقرتح قانون يتعلق بإحداث كالة التنمية

.5570

القروية واملناطق اجلبلية تقدم به السيدات والسادة النواب نور

الرئاسة  :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.

الدين مضيان ،منية غوالم ،مصطفى حنني ،خالد السبيع،
بوعمر تغوان ،بولون السالك وحممد العايدي من الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية.

التوقيت  :ساعتان وأربعة عشر دقيقة ،ابتداء من الساعة الثانية

زواال.

جدول األعمال :اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة

الثاني  -مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون

بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة.

التنظيمي رقم  75-55يتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلني  34و 45من الدستور ،تقدمت به

الجزء الثاني :باقي األسئلة (.)1

السيدات والسادة النواب نور الدين مضيان ،منية غوالم،
مصطفى حنني ،خالد السبيع ،بوعمر تغوان ،بولون السلك
وحممد العايدي من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،شكرا
السيد الرئيس.

الجزء األول  :األسئلة احملورية (.)5
السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

السيد الرئيس:

المرسلين.
السيد رئيس الحكومة المحترم،

شكرا ،نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن
جزأين ،يتعلق اجلزء األول باألسئلة احملورية يف سؤالني اثنني هلما

السيدات والسادة النواب المحترمون،

وحدة املوضوع واجلزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة ويتضمن 1
أسئلة.
الكلمة اآلن يف إطار اجلزء األول املتعلق باألسئلة
احملورية وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال احملوري

السادة الوزراء المحترمون،
طبقا ملقتضيات الفصل  755من الدستور وخاصة
الفقرة الثالثة منه وعمال مبقتضيات املواد من  555إىل 551
من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد

األول للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية حول التدبري
املفوض ،الكلمة ألحد النواب.

رئيس احلكومة.
وقبل الشروع يف جدول األعمال أعطي الكلمة للسيدة
األمينة لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة عن املكتب،

النائب السيد جواد حمدون:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

فلتتفضل.

السيد الرئيس،
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السيد الرئيس:

السادة أعضاء الحكومة،

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن
السؤالني احملوريني يف حدود  44دقيقة ومخسون ثانية ،فيها كل

السيدات السادة النواب،

املوضوع اللي تنطرحوه اليوم هو التدبري املفوض هاذ

شي السيد الرئيس ،قل اللي بغييت ،راه باقي الوقت...

املوضوع اللي سبق لنا طرحناه يوم  5573/77/57السيد
رئيس احلكومة ،باش نعرفو التدابري اللي واخذاها احلكومة أساس
يف مراقبة هاذ املؤسسات اللي تتعمل التدبري املفوض خصوصا

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :
شوف راه مكتوبة عندي هنايا 35,0

يف واحد العدد ديال املدن املغربية اللي تتعرف اآلن عدة
مشاكل ،وهاذ املشاكل اللي تيعاين منها املواطن واللي رد الفعل
ديال املواطن كان قاسي نوعا ما ،نظرا لتعنت اإلدارات ديال
هاذ الوكالة ،ديال هاذ املؤسسات ،واللي تنشوفوها أقل حدة يف

السيد الرئيس:
ياهلل ،تفضل.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على

الوكاالت املستقلة اللي تتمارس هاذ العمل هذا ،بغينا نعرفو
احلكومة تعطينا وتستخلص الدروس من أن الفرق ما بني هاذ
املؤسسات اللي خوصصنا هلا هذا القطاع ،وما بني الوكاالت

السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الرئيس:

أود يف البداية أن أشكركم على طرح موضوع التدبري
املفوض الذي يهم حكامة املرافق العمومية احمللية املوجهة لشرحية

رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واله.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

املستقلة اللي تتدبر هاذ احلال يف واحد العدد ديال املدن..
شكرا السيد النائب ،الكلمة يف حدود دقيقة ملمثل فرق

واسعة من املواطنني ،وخاصة يف املدن الكربى ،وهي مناسبة
لتقريب املواطنني من هذا املوضوع الذي يكتسي راهنية أكيدة
بعد األحداث األخرية اليت عرفتها مدينة طنجة على اخلصوص.

وجمموعة األغلبية لطرح السؤال احملوري الثاين حول واقع التدبري
املفوض باملغرب ،التوقيت يف السبورة السي كلزمي ،األغلبية.
النائب السيد إدريس بوطاهر:

السيد الرئيس،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن التدبري املفوض هو منط للتدبري ميكن من إسناد
مسؤولية إجناز ومتويل وتسيري مرفق عمومي إىل مقاولة خاصة أو
هيأة عمومية أو شبه عمومية ،أو إعطاء صالحية استغالل

شكرا السيد الرئيس،
يعرف موضوع التدبري املفوض العديد من اإلشكاالت
واالختالالت من حيث املراقبة واحرتام التعاقدات ودفاتر

مصلحة عمومية حسب شروط حتدد يف دفرت للتحمالت وذلك
مقابل أداء مبلغ مايل ،يأيت إما من املفوض مبعىن آخر مثال يف
موضوع النفايات اجلماعة هي اللي تتخلص أو من املرتفقني

التحمالت واجلودة والشفافية واحلكامة ،طفى البعض منها
مؤخرا إىل الواجهة ،لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم،
عن التدابري اليت ستتخذها احلكومة ملعاجلة هذه االختالالت

مباشرة أو مها معا ،وحيتفظ املفوض مبلكية البنيات
واالستثمارات املنجزة وبسلطة مراقبة تنفيذ العقد ،والتدبري
املفوض مؤطر حاليا بالقانون رقم  03.50الصادر يف فرباير
 ، 5552ويطبق على املنشآت العامة واجلماعات الرتابية ،مما

والضمانات الكفيلة بطمأنة املواطنني خبصوص اخلدمات املقدمة
هلم دون املساس بقدرهتم الشرائية ،وشكرا.
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يعين أن عددا من عقود التدبري املفوض احلالية وقعت قبل سريان
القانون املذكور ،فقد مت اللجوء إىل منط التدبري املفوض بالنسبة
لقطاع التوزيع املاء والكهرباء والتطهري السائل منذ سنة 7441

اعتمد منذ بداية القرن املاضي عقود التدبري املفوض يف قطاعات
خمتلفة ،وقد عرف هذا النمط من التدبري تطورا مهما مع
التحوالت اليت تعرفها اإلدارة وحكامة املرافق العمومية بإكراهاهتا

بالدار البيضاء 7444 ،بالرباط ،ليمتد سنة  5555إىل كل
من طنجة وتطوان.
أما يف جمال النقل احلضري بواسطة احلافالت فقد مت
الشروع يف استغالله منذ بداية القرن املاضي ،من طرف شركات

اجلديدة ،وتلجأ عادة اجلماعات للتدبري املفوض لالعتبارات
التالية:
-

أوال  :التمكن من إجناز ومتويل االستثمار يف قطاعات

حتتاج رساميل واستثمارات هائلة ،ومعقدة كما هو الشأن
بالنسبة لتوزيع املاء والكهرباء وتطهري السائل ومجع ومعاجلة
النفايات والنقل ،هذه قطاعات عادة ما يكون تدبريها املباشر
يف مستوى يف مرحلة من املراحل أمرا صعبا ومتعبا فتلجأ إىل

أجنبية يف إطار عقود امتياز باملدن الكربى ،وخالل الستينات
من نفس القرن استعادت اجلماعات احمللية هذه االمتيازات،
وقامت بإحداث الوكاالت املستقلة مبعظم املدن الكربى ،قبل
أن يتم اللجوء من جديد خالل سنوات الثمانينات إلشراك
القطاع اخلاص يف تدبري مرفق النقل عرب عقود امتياز ،وابتداء من
سنة  ،5553مت الشروع يف هنج منط التدبري املفوض يف هذا
القطاع بالدار البيضاء ،النقل احلضري يعين داخل املدن ،لينتقل

التدبري املفوض لكي يتكفل هبا ،ألهنا حتتاج إىل استثمارات
كثرية وإىل أمور معقدة ،االستفادة من اخلربة اليت طورها القطاع
اخلاص يف هذه اجملاالت خاصة وأن الشركات اليت يعهد إليها
عادة بتدبري هذه القطاعات هي شركات دولية راكمت خربة

إىل مدن أخرى كمراكش وأكادير وطنجة والرباط.
ومعلوم أن التدبري املفوض كأسلوب لتدبري املرافق
العمومية احمللية هو من االختصاصات الذاتية للمجالس

طويلة يف جمال تدخلها ،إتاحة فعالية اقتصادية عالية وعقلنة
التدبري واستعمال اآلليات واملناهج احلديثة للتدبري مما يصعب
دائما مع اإلدارة العمومية أو اجلماعات احمللية ،حتديد

اجلماعية احمللية ،كما أن السلطات املفوضة املكونة من
اجلماعات املفوضة تتوفر حبكم عقد التدبري املفوض على سلطة
عامة للمراقبة تتم ممارستها بواسطة املصاحل الدائمة للمراقبة اليت
توجد حتت اإلشراف املباشر لرئيس السلطة املفوضة.
ثانيا  -أمهية ومزايا التدبري املفوض عالش مشينا هلاذ

املسؤوليات مسبقا بشكل تعاقدي وهو ما يصعب حتقيقه يف
ظل التدبري املباشر.
وهبذا اخلصوص ،فقد مكن اختيار بعض اجلماعات
الرتابية هلذا النمط لتدبري املرافق العمومية احمللية من إجناز

التدبري املفوض ؟ إمجاال ميكن للجماعات احمللية تدبري مرافقها
العمومية بإحدى الطرق التالية  :عن طريق التدبري املباشر ملي

االستثمارات يف ميدان توزيع املاء والكهرباء وتطهري السائل
بلغت إىل هناية  5573حوايل  54مليار درهم ،هذا رقم
ضخم منها  1ماليري درهم ممولة من طرف صندوق األشغال

تبغي اجلماعة هي تسري املسائل دياهلا راه ما كاين حىت واحد
اللي غيدخل فيها ،بالوكالة أو باللجوء إىل التدبري املفوض،
ويعترب التدبري املفوض من أكثر طرق تسيري املرافق العمومية
شيوعا هذا يف العامل ،فقد اعتمدته العديد من الدول لتسيري

هذه مسامهة املواطنني تكلفت هذه الوكاالت باش تاخذها
وتعمل هبا هاذ األشغال.
أما يف قطاع النقل ،فقد بلغ عدد عقود التدبري املفوض
حاليا  55عقدا ،فضال عن  71عقدا لالمتياز ،كما بلغ جمموع

مرافق عمومية خمتلفة ،ومل خيرج املغرب عن هذه القاعدة حيث
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االستثمارات التعاقدية حوايل  2مليار درهم هتم اقتناء احلافالت
وهتيئ املخابئ والتجهيزات وأدوات االستغالل ،وقد مكن
اللجوء إىل التدبري املفوض يف الكثري من احلاالت من تراكم

السيد الرئيس،

خربات وجتارب البأس هبا ،بفضل األسلوب االحرتايف واملقاواليت
يف التدبري وتوظيف الرأمسال اخلاص ،وساهم كذلك يف خلق جو
من املنافسة ،مكن عموما من الرقي مبستوى التدبري على
مستوى الوكاالت اجلماعية املستقلة.

الطابع االجتماعي دون تعويض هذا الفارق بدعم مايل منتظم،
علما أن اجلماعات اليت تدعم قطاع النقل خبالف املرافق
األخرى كالنظافة ،معروف أن النقل احلضري عندنا الثمن ديالو

بالنسبة لقطاع النقل فإن أهم املشاكل املسجلة تكمن
يف الفارق املهم بني التكاليف والتعرفة املطبقة واليت يغلب عليها

ناقص بالنسبة للتكلفة ديالو ،والعدد ديال الناس اللي كيوجلو
لو ،وما ينتج عنه من ضعف موارد للتمويل والرتكيز على
استمرارية املرفق العمومي على حساب املردودية والفعالية
االقتصادية وتدهور حالة األسطول بسبب ظروف االستغالل

السي برادة باش تعرف الوكاالت املستقلة اش كتمشى
مزيان ،فلتتذكروا معي مستوى اخلدمات قبل اللجوء إىل التدبري
املفوض على مستويات استقبال الزبناء يف الوكاالت وطرق
األداء وآجال االنتظار من أجل الربط بالشبكة وبطء سرعة
التدخل يف احلاالت الطارئة وغريها.

وارتفاع تكلفة االستغالل وجتميد التعرفة وعدم وضع برنامج
استثماري القتناء حافالت جديدة بكيفية منتظمة.
وكما ال خيفى ،فإن عقود التدبري املفوض هي عقود
ثقيلة ومعقدة وطويلة األمد ،تنبين على فرضيات معينة وعلى

من جمموعة من املشاكل كما جاء يف تقرير اجمللس األعلى
للحسابات الصادر يف املوضوع ،وترجع أهم هذه املشاكل إىل
عدم االلتزام الكامل للطرفني ببعض بنود عقد التدبري املفوض،

متغريات تتطلب مراجعة دورية كل  0سنوات حىت يتسىن
استدراك النواقص املسجلة وحتيني الفرضيات اليت ينبين عليها
العقد على ضوء تطور الواقع ،وهذه املراجعة ال تقع دائما اللي

السلطة املفوضة والطرف املفوض له ،من قبيل التوفري الفعلي
للشروط التعاقدية لالستغالل املتفق عليها وخاصة يف جمال النقل
وأداء مستحقات اإلدارة يف الوقت احملدد وعدم توفري العقار
املناسب إلقامة بعض االستثمارات من جهة ،وعدم احرتام

خاصها توقع مرة كل  0سنوات كاين املرة اللي وصلت 75
سنوات بال ما توقع ،غري أنه غالبا ما ال تتم املراجعة الدورية
لعقود التدبري املفوض يف اآلجال املنصوص عليها ،مما جيعل
املشاكل ترتاكم والعالقة التعاقدية تتعقد أكثر ،ولإلشارة فإن

الربنامج االستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات
صندوق االشغال من جهة أخرى ،راه هاد العقود ،على
حساب ما شرحو يل اإلخوان التقنيني واللي مقابلني هاذ امللف

هناك عقود مل تتم مراجعتها بعد انصرام  75سنوات من
توقيعها ،يضاف إىل ذلك قلة خربة اجلماعات املفوضة يف جمال
املراقبة وعدم استقاللية املصاحل الدائمة للمراقبة عن املفوض له،

على مستوى وزارة الداخلية ،يعين رمبا كتوصل بالكيلوات،
والتفاصيل دياهلا كيخص املتابعة من الطرفني بدقة وبصرامة وهو
ما يتوفر دائما ،وإن كان يتوفر بطبيعة احلال يف العموم.

وهذه مسائل خاصنا نعاجلوها يف املستقبل ،ألنه خاص واحد
اخلربة واحد الرتاكم مستمر ،باش اإلنسان يكون قادر ينظر يف
التفاصيل ديال ذاك العقود واألمور اللي تنفذات واألمور اللي ما
تنفذاتش.

السيد الرئيس،

بالرغم من املزايا اليت ذكرهتا فإن التدبري املفوض يعاين
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إن احللول املمكنة مرتبطة مباشرة باإلشكاليات
املطروحة وتنصب أساسا على االلتزام الفعلي لطريف العقد
باحرتام بنوده ،هذا عقد ثقيل خاص الطرفني يكونو حاضيني

العجز الناقص عن النقل املدرسي ،متويل املشاريع املهيكلة
املقدمة من طرف اجلماعات ،كالطرامواي واحلافالت ذات
املستوى العايل للخدمة وممرات احلافالت وحتمل خدمة الدين،

ب 5كل واحد حاضي اآلخر ،حىت اجلماعات ديالنا ما تتوفيش
دائما والوكاالت ما تتوفيش حىت هي دائما ،واحلرص على
املراجعة الدورية للعقد ،وتقوية مصاحل املراقبة التقنية الدائمة لدى
اجلماعات ،والسهر على انتظام املراقبة واستقاللية املراقبني،

وعجز االستغالل خالل السنوات األوىل ،راه الدولة ما
تتحسبش أوال شحال صرفت باش تدير الطرامواي مثال وكل
سنة كانت تتساهم ،ميكن دبا راه احنا وصلنا لنوع من التوازن
بني املداخيل ديالو ومن املصاريف ديالو.

وتقاسم املنظومة اإلعالميائية لتسهيل ولوج السلطة املفوضة إىل
املعطيات والبيانات املطلوبة ،ألن هذا ماشي دكان دياهلا ،هي
كتاخذ واحد الصالحية ديال التسيري تيخص السلطة اللي

وجدير بالذكر أن بعض اجلماعات كانت قد طرحت
حل شراء عقد التدبري املفوض ،وهي إمكانية متاحة وفق بنود
العقد بعد مرور  70سنة من االستغالل ،ألنه البد الناس جاو

عطاهتا التفويض تكون قادرة تعرف بالضبط التفاصيل ديال
الصريورة ديال العمل دياهلا بطريقة عادية.
وخبصوص أمهية املراجعة الدورية للعقود ،فقد مكنت
هذه العملية على مستوى الدار البيضاء مثال من تقومي

استثمرو يسرتجعو فلوسهم أوال ،غري أن هذه املسألة تستوجب
أداء تعويضات للمستغل تناهز ملياري درهم بالنسبة لطنجة
ومليارين ونصف درهم بالنسبة للرباط حسب التقديرات،
ناهيك عن ضرورة إجياد بديل حقيقي وبصفة آنية لدى

االختالالت املسجلة ،كما مت االتفاق على مقتضيات هتم
حتسني جودة اخلدمات والرفع من االستثمارات والتحكم يف
التكاليف والتعريفات ،كما أن عملية مراجعة العقود التدبري

اجلماعات على مستوى اخلربة والرساميل والتدبري ،اللي تيقول
بغا جيري على شي واحد خاصو يكونو عندو اإلمكانيات.
السيد الرئيس؛

املفوض التوزيع بكل من الرباط وطنجة وتطوان توجد حاليا يف
طور الدراسة ولتهيئ حيث ينتظر أن يتم من خالهلا استدراك
النواقص واالختالالت املسجلة والعمل على وضع آليات
جديدة لتعزيز املراقبة.

لقد وضعت احلكومة برناجما يروم إعادة النظر يف منط
تدبري املرافق العمومية احمللية من أجل توضيح املسؤوليات،
وحتسني احلكامة ،ووضع جيل جديد لعقود التدبري املفوض،
وذلك يف أفق الفصل التدرجيي لالستثمار عن االستغالل،

وعلى املستوى فقد بذلت الدولة جمهودات كبرية عن
طريق الربنامج الوطين للتطهري لتسريع جتهيز بالدنا بالبنيات
التحتية املوجهة لتطهري وختفيف العبء املايل على املرتفقني ،ما

التوجه حنو عقود التأجري  l’affaire margeمما سيمكن
من توضيح املسؤولية بني املتعاقدين الدولة واجلماعات الرتابية
مبا يضمن جودة املرافق واستمراريتها من خالل املواكبة املالية

خالتش الدولة هاذ القضية مرتبطة غري بني الوكاالت وبني
املرتفقني بل تدخلت الدولة مباشرة ،كما مت خالل سنة 5573
الرفع من اعتمادات صندوق مواكبة إصالح النقل الذي أحدث
سنة  5551واستفاد منه املتدخلون مبا يناهز مليار و555

الضرورية ودميومة هذه املواكبة وضمان سالمة الوسائل واملوارد
واملستخدمني ،على أن تتحمل السلطة املفوضة املخاطر
التجارية ويتحمل املستغل املخاطر الصناعية.
ويف هذا اإلطار ،كإجراءات أولية ،مت الشروع يف

مليون درهم مع توسيع جمال تدخله ليشمل فضال عن تعويض

إحداث مؤسسة التعاون بني اجلماعات يعهد إليها صالحيات
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اجلماعة الرتابية يف جمال النقل احلضري والتطهري السائل وتوزيع
املاء والكهرباء ،ويندرج يف هذا اإلطار إحداث جمموعة جتمعات
العاصمة لتدبري مرفق النقل احلضري بالرباط اليت يتم العمل على

اللي كتصرف فيه مقابل األشغال اللي كتعمل ،يرجع
للجماعات من خالل شركات للتنمية احمللية ،لتشمل إجناز
املعدات والبنيات التحتية ،وذلك يف إطار تعاقدي مع

توسيع اختصاصاهتا لتشمل جماالت توزيع املاء والكهرباء
والتطهري السائل ،وقد متت املصادقة على هذه املسألة من طرف
كل اجلماعات املكونة للمجموعة  70مجاعة كما مت إحداث
جمموعة التجمعات على مستوى أكادير والدار البيضاء والناظور

اجلماعات الرتابية والدولة ،بينما يتم تفويض االستغالل إىل
شركات خاصة تقوم بتسيري املرفق على أساس عرض استغالل.
ويف اخلتام ،فإن احلكومة مستعدة لقبول االقرتاحات
اليت من شأهنا إغناء هذه التجربة والتفكري يف سبل إجناحها

واجلديدة لتدبري مرفق النقل احلضري وسوف يتم امتداده ليشمل
مرافق أخرى ،ألن كيكون عندنا عدة مدن متقاربة والنقل كل
واحد كيدبرو بالطريقة ديالو ،ما كيقدرش يوقع التنسيق بينتهم

وجتاوز النواقص اليت مت تسجيلها من خالل املمارسة ،والسالم
عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

باش يكون داك النقل عقالين وأحسن الظروف بالنسبة
للمستعملني ،فمشينا يف هاذ االجتاه ديال مجع ديال املتدخلني
على مستوى املدن يف الرباط  70مجاعة اللي اتفقت على هذا
االسلوب يف قضية النقل.

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،الكلمة يف إطار التعقيبات
لفريق العدالة والتنمية.
النائب السيد محمد خيي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على

ويهدف هذا اإلصالح إىل تعزيز التعاون بني اجلماعات
الرتابية وخلق جماالت ترابية منسجمة اقتصاديا وجغرافيا ومالئمة
مع التقطيع اجلديد للجهات من أجل ختفيض التكاليف وحتسني

موالنا رسول اهلل.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

جودة اخلدمات .كما سيمكن من جتاوز بعض النواقص
الصادرة يف تقرير اجمللس االعلى للحسابات وخاصة النقص
املرتبط بغياب الشخصية القانونية واالستقالل املايل للسلطة
املفوضة وإشكالية اختاذ قرار مشرتك من طرف اجملالس اجلماعية

السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
تفاعال مع كلمة رئيس احلكومة يف إطار التعقيب باسم
فريق العدالة والتنمية ،أريد أن أثري جمموعة من اإلشكاالت اليت

اليت تشكل السلطة املفوضة يف أقرب اآلجال ،راه شي مرات
كيكون الطوبيس كيحط هنا واآلخر بينو وبينو غري  555مرت
وما كيزيدش ما كيبغيش يزيد ذيك  555مرت ،واملواطن خاصو

يثريها منط تدبري أو تدبري يف إطار عقود التدبري املفوض ،بطبيعة
احلال كلمة السيد رئيس احلكومة كانت متوازنة وفيها أتى على
ذكر جمموعة من اإلجيابيات والسلبيات واإلشكاالت اللي هي

يف حني أنه إذا كان القرار موحد كيكون ممكن.
كما يهدف هذا اإلصالح إىل متكني السلطة املفوضة
من إحداث شركات للتنمية احمللية ،سواء لتدبري حساباهتا
كصندوق األشغال املخصص لتموين االستثمارات .هذا الدولة

مطروحة فال داعي لتكرارها ،لكن مع ذلك أريد أن أمر ولو
بشكل سريع على بعض املالحظات وهي مرتبطة ب:
أوال :التدبري املفوض يثري إشكال أن املرافق العمومية

كتشوف أنه من املصلحة يرجع ما تبقاش هديك الشركات هي

عموما املفوضة للخواص يتطرح مشكل التوازن ما بني السعي أو
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ضرورة أن الدولة حتافظ على استمرار املرفق العمومي مع توفري
خدمة معينة للمواطنني بتكلفة مالئمة ،بطبيعة احلال الفاعل
اخلاص أو ال الشركات اخلاصة ديال التدبري املفوض هي جاءت

إذن اإلشكاالت واضحة للعيان ،أكيد أن
االحتجاجات ديال املواطنني هي واحد اجلزء منها كبري كانت
يعين مربرة حبكم الغالء ديال الفواتري وحبكم التجاوزات

من أجل حتقيق الربح ،فالقدرة على التوازن يف هاذ األمر هو أمر
دقيق وال حيصل بشكل دائم أن النزوع الطبيعي للخواص أو ال
للشركات هو نزوع حنو حتقيق الربح ،هذا معناه أن اآلليات
املتاحة من الناحية القانونية ملراقبة هذه الشركات والتزامها ببنود

واالختالالت اليت مت االعرتاف بوجودها على مستوى الواقع
وهي نتيجة كما قلنا إلشكاالت ديال املراقبة والقدرة ديال
املصلحة الدائمة للمراقبة على تنفيذ القانون ،وهذا ال يعفي هذه
الشركات من طبيعة احلال من املراجعة ،إمجاال إيال بغينا نطرحو

العقد ودفاتر التحمالت كما أشرمت السيد الرئيس ،هي
إمكانيات حمدودة ،ويف الغالب اإلدارة اجلماعية أو اجملالس ال
تستطيع فعليا أن تقوم باملراقبة الضرورية ،وخري مثال على ذلك

مقرتحات يف هاذ السياق البد أن نقول أن الدولة ملزمة بالقيام
بعملية تقييم شامل ،تقييم شامل هلاذ النمط التدبريي وال هاذ
النموذج الذي نعتقد أنه وصل إىل حمدوديته يف بعض النقط،

أن واحد اجملموعة ديال العقود اللي كان يف عمرها حوايل 70
سنة مل يتم مراجعتها إىل حدود اآلن ،وكنعطي منوذج ديال تدبري
قطاع املاء والكهرباء ولتطهري السائل مبدينة طنجة اللي بطبيعة
احلال وقع فيه هتاون كبري جدا يف املراقبة ويف املراجعة اخلماسية

وبالتايل يطرح سؤال ديال التطوير وديال املراجعة من الناحية
القانونية وديال التجاوز ،ويف األفق بطبيعة احلال ميكن التفكري
يف شركة التنمية احمللية اللي هو أفق معقول لتدبري جمموعة من
املرافق احمللية برأمسال وطين بكفاءات مغربية قادرة على أن ترفع

املتاحة من الناحية القانونية ،ميكن جزء من اإلشكال مرتبط
باخلربة وال الكفاءة ديال املوارد البشرية ديال اجلماعة
واإلمكانيات القانونية ،ولكن أيضا مرتبطة باإلرادة السياسية

التحدي ديال تدبري هذه املرافق.
أيضا البد من التطرق لواحد املشكل أن هاذ
الشركات ديال التدبري املفوض هي يف الغالب تكون طرفا

عند هاذ اجملالس باش تقوم بالدور دياهلا يف مراقبة الشركة.

وحكما ،طرف ألن هي اللي عندها السلطة التجارية كتقرر يف
الفواتري كتقرر يف طبيعة األشغال ،كتقرر يف الربجمة ،يف األسعار،
وهو يعين سواءا كانت اجلماعة احمللية أو املواطن مستفيد من
اخلدمة ،هو ما عندوش احلق باش يراجع القرار ديال هاذ

ثانيا :نقطة مهمة بسرعة هي ما أثاره تقرير اجمللس

األعلى للحسابات ،السيد الرئيس ،وقد أشرمت إليه ،كاين
إشكاالت حقيقية مرتبطة بالوضوح والشفافية يف املعامالت

الشركة ،إذن هي طرف وحكم حنن املقرتح ديالنا يف إطار فريق
العدالة والتنمية هو أن الدولة البد وأن تفكر يف إنشاء سلطة
مستقلة ،تكون قادرة على تنظيم القطاع ومراقبته ومدى وفاء

املالية هلذه الشركات اخلاصة ،وقد ذكر اجمللس األعلى جمموعة
من األمثلة فيه متلص من أداء التزامات ديال هاذ الشركات،
كاين جمموعة من أقول الالعب أو التحايل على القانون لتعظيم

املفوض هلم بااللتزامات القانونية لدفاتر التحمالت ،كما وقع يف
جمموعة من القطاعات اليت مت حتريرها كاين فاعل خاص ،وكاين
هيئة تنظم عندها سلطة يعين ديال التنظيم يعين سلطة مستقلة
وهي تستطيع فعال أن تراعي املصلحة العامة وتقيم التوازن ما

الربح وعدم الوفاء بالتزامات ديال الشركات اجتاه اجلماعات
احمللية وال اجتاه الدولة ،وهذا مسجل بطبيعة احلال يف تقرير
اجمللس األعلى ال داعي إلعادة ذكره يف هاذ السياق ألن الوقت
ال يسمح.

بني السلطة التجارية أو ال املصاحل ديال الشركات اخلاصة
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ومصاحل املواطنني أو ال املفوض السلطة املفوضة واالستمرارية
بطبيعة احلال ديال املرفق العام.
أيضا من األمور اليت ميكن أن نثريها يف هذا الصدد

مضى إىل إجناز واحد التقييم شامل ودقيق ملدى فعالية هاذ
املنهجية ومردوديتها ،وهنا امسحوا لينا نطرحو السؤال السيد
رئيس احلكومة ،هل أجنزمت هذا التقييم؟ هل تتوفرون على هذا

هو مدى القدرة ديال هاذ الشركات اخلاصة على االلتزام بنحن
نعتقد على أن الشركات ما جاتش فقط باش تعمل التدبري
اليومي هلاذ املرفق ،وإمنا كانت مشروطة بتحسني اجلدوة ديال
اخلدمات وبإجناز استثمارات ،ما ميكن مالحظته يف هذا الصدد

التقييم؟ جيب أن نعرتف بأن الفشل الزم هذه املنهجية منذ
البداية:
أوال :التدبري املفوض مثل ،وجيب أن نعرتف هبذا األمر
ثقبا كبريا يف هدر العملة الصعبة ،هاذي شركات حتصل على
مداخيل وحتوهلا إىل حساباهتا البنكية يف اخلارج ،وبالتايل هذا
واحد اإلشكال اللي هو حقيقي اللي كنا كنتمناو أننا نداركوه،
مث هاذ الشركات األجنبية باخلصوص حنا كنركزو على الشركات

أن االستثمارات اليت ذكرها السيد رئيس احلكومة هي يف الغالب
تتاح إما من خالل السيولة الناجتة عن أداء الفواتري من طرف
املستهلك وال املواطن أو عن طريق االقرتاض من األبناك املغربية،
حنن نتساءل حول القيمة املضافة احلقيقية هلذه الشركات ومدى
قدرهتا على استثمار رأمسال حقيقي...

األجنبية وكنوهو بالتدبري فيما يتعلق باجلماعات احمللية ،ألنه
املوظفني وألنه املنتخبني يبذلون واحد اجلهد كبري على هذا
املستوى وامسح يل نقولك أهنم حققوا جناحات أكثر من هاذ
اخلربة األجنبية والشركات األجنبية وهاذ املشاكل الكربى.

االستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

السيد رئيس احلكومة ،امسح يل نقول لكم أن كالمكم
بأن املهمة صعبة لن يكون مستساغا ،ألنه لو كانت املهمة
سهلة لقام هبا غريكم من قبلكم ،اآلن أنتم معززين بصالحيات

السيد رئيس الحكومة،

دستورية مبراجع دستورية مهمة ،ومطالبني بالتدخل ألوال
لإلنصاف ،ثانيا للتفهم ،وألنه هناك ظلم ،نعم ،لعن اهلل موقد
الفتنة وشروط الفتنة موجودة ،ولكن جيب أن نتفهم خروج
الناس إىل الشارع لالحتجاج ،ألنه الشركات األجنبية وصلت

السيد الرئيس:

شكرا انتهى الوقت السيد النائب شكرا ،الكلمة للفريق

النائب السيد عبد اهلل البقالي:
شكرا السيد الرئيس،
حقيقة هاذ املوضوع طرحناه قبل سنة من اآلن ،ويف
طرحنا هلذا املوضوع كنا ندرك املخاطر الكبرية واألمهية الكبرية
اليت يكتسيها ،امسحوا يل أن أؤكد أننا نناقش قضية تندرج يف
سياق بنية تدبري شؤون احلكم يف البالد ،هذه التفاصيل يف
احلياة اليومية هي مهمة بالنسبة للمواطنني ،حينما نسمح

جليوهبا ،وهذا لكانت حكومة وحنن نعرتف هبذا األمر متثل
اإلدارة الشعبية ،متثل اجلماهري جيب أن تتدخل حاال حلماية
املواطن املغريب ،وحلماية املستهلك املغريب ،الفقراء يعانون من

لشركات أجنبية يف الدخول يف هذه البنية ،جيب أن نعرتف بأننا
نضع مفاصل اجملتمع برمته يف واحد اجملال اللي هو مفتوح غري
مضبوط ،السيد رئيس احلكومة ،كثري من املدن تغلي هلاذ
السبب ،وامسحوا يل نقول لكم بأن بعض الفواتري جتاوزت

الشركات االجنبية من االستعمار ،من شكل االستعمار اجلديد
ومسؤوليتنا حنا كنواب ،كحكومة حنميو املواطن ديالنا من هذه
الظاهرة اللي هي خطرية جدا وكتهدد مستقبل البالد.

الرواتب اليت حيصل عليها املواطن ،واألجور اللي كيحصل
عليها ،كنعتقدو أننا اآلن يف حاجة ماسة وأكثر من أي وقت
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على املاضي الذي كانت عليه الشركات العمومية اليت كانت
تتكلف هبذه األمور فكانت يف شبه إفالس ،كان واجبا ولزاما
أن املدبرين املتدخلني يف هذا القطاعات أن متشي إىل التدبري

السيد رئيس الحكومة،

من هذا املنرب مسعنا تطمينات أن احلكومة اختذت مجيع
اإلجراءات ،وأهنا حتيطت جتنبا لوقوع ما ال حيمد عقباه ،وقع ما

املفوض.

ال حيمد عقباه مع كامل األسف ،وخرجت اجلماهري حتتج يف
الشارع ،ألنه التدابري احلكومية إما أهنا ما وقعتش ،إما أنه كان
اهلدف التنومي ،مع كامل األسف اجلماهري خرجت للشارع

التدبري املفوض هو فعال النقطة اللي ميكن منها ختلي
أن عدد الشركات األجنبية خذات واحد القطاع كبري جدا اللي
كتسريو بإمكانياهتا الكبرية جدا وبتجربتها الكبرية جدا ،هناك

حتتج ،واحلكومة شئتم أم أبيتم مسؤولة مسؤولية مباشرة عما
حيدث ومطالبة حبماية املواطن اللي عرب على اإلرادة ديالو يف
االنتخابات األخرية بالشكل الل يبغى يعرب هبا ،وكنتمىن أن
التعبري ديال املواطنني يف االنتخابات االخرية يكون لكم سند يف

عدة مالحظات ،فعال صحيح أن ما وقع من احتجاجات يف
مدن طنجة والشمال كان هلا دافع أن يكون هذا اللقاء وهذا
النقاش ،وفعال كذلك أن هذا جانب من اجلوانب اللي ميكن
جناوبو عليه وميكن نقولو أن املواطنون عندما تضرروا خرجوا
سلميا إىل الشوارع ،وأظن أن هذه حتية للناس اللي خرجوا
صادقني يف هذه االحتجاجات ،وفعال كانت اللقاء ديالكم
بتعليمات ملكية من صاحب اجلاللة مع السيد وزير الداخلية

مواجهة هذا االستعمار اجلديد ،شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب احملرتم ،الكلمة لفريق التجمع

الوطين لألحرار.
النائب السيد محمد حدادي:

اللي رحيتوه ودرتو فيه عدة قرارات .وأشري السيد رئيس احلكومة،
أن هذه احلالة كادت أن تكون يف مدينة الدار البيضاء يف
 ،5552مل تكن هبذه احلدة ،ولكن يف  5552كانت هذه

السيد رئيس الحكومة،

العملية وخرجت شبه قرارات يف هذا اجملال لعملية حتسني هذا
األداء ،منها على اخلصوص هو عدم احرتام الدوريات ديال
العدادات اللي كانت هي كتضاعف على الساكنة بشكل
أساسي جدا وبشكل كبري جدا واللي كانت كتجي يف هاذ العام

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات الوزيرات،
السادة الوزراء،
السيدات النائبات والسادة النواب،

يف الفواتري ،حنا يف هاذ العملية يف  5552كان هناك نفس
التدابري أنه ختليص الناس من العملية ديال بعد اجلشع ديال
الشركة يف حتكمها يف هذا اجملال.

فعال جواب السيد رئيس احلكومة أثار الضوء على عدد

ديال النقط ،التدبري املفوض هو اختيار ولو أن االختيار كان يف
مدينة الدار البيضاء سنة  7441وكان قبل خروج القانون اللي
كان قانون منظم اللي هو سنة  ،5552واللي يف العقدة املربمة

مثال السيد رئيس احلكومة ،فالعملية ديال الشركة
كانت خذات عقد ،دارت العقدة مع مدينة الدار البيضاء وكان
ليها أساليب أخرى يف التعامل مع املواطنني ،فالصندوق،
صندوق األشغال هذا الصندوق أثرمت فيه مالحظة كبرية السيد

آنذاك كان فيها عدد من االختالالت ،حبكم أننا يف جتربة أوىل
وحبكم أن الشركات الكربى اللي عندها واحد اإلمكانيات كبرية
جدا متكنت أهنا تدير عقدة اللي فيها عدد ديال الغموض يف
هذا اجملال ،ولكن مع كل هذا احلال جيب أن نتذكر ونتكلم

رئيس احلكومة ،وهذا هو االنتباه هذه هي األمور اخلطرية اللي
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تتهدد ،اللي تتهدد ،تتهدد هاذ الساكنة ،الشركة بذاهتا
مبسؤوليها كرباء ،بتقنييها اللي مها يف مستوى كبري جدا ،ال ميكن
أن نظامي مبوارد بشرية عادية جدا ،هناك اجملال ديال اجمللس

اخلالص من هاذ الشي السيد رئيس احلكومة هو أن نتجه إىل
شركة للتنمية احمللية ،هو املخرج األساسي ،فهنا كتجربة يف مدينة
سال يف إطار التنمية ،شركة التنمية احمللية يف سال ،كاين فيها

األعلى للحسابات ،وهذه أثارت عدد ديال املالحظات وأظن
أن هذه العملية وكانت من املمكن أن تكون هلا ما هلا من
سلبيات ،مثال يف مدينة الدار البيضاء صندوق ،صندوق السيد
رئيس احلكومة ،صندوق ديال األشغال ،قدره  11مليار11 ،

اإلنارة العمومية ،وهذه جتربة رائدة حىت تتمكن اجمللس اجلماعي
وجل املتدخلني يف مراقبة استثمار هذا الصندوق ،كيف يعقل
هذا الصندوق ناخذوه بطريقة مستقلة ،تشدو الشركة أهنا تدير
صفقات معينة ،صفقات على حساب اجملالس دياهلا رغم أن

مليار سنتيم مشي من األمر السهل ،وهاذ  11مليار جيب،
 11مليار كانت هلا ما هلا من عمليات ديال التفويت وديال
الصفقات ،القانون ديال  41خلى الصالحية هلذه الشركة أهنا

عندنا قانون ديال الصفقات على مستوى عايل ،وهذا إجناز
ديال احلكومة اللي ميكن أهنا فيه نوع ديال الشفافية ،ويعين أهنا
خاصها ترضخ هلاذ اجلانب يف إطار العقد ،وهي غالبا هاذ

تدير الصفقات داخل هذه العقد .فعال العقدة ل  45سنة ،ما
ميكنش أنك تدخل فيها باش جتددها .املراجعة ديال العقود
أساسية جدا السيد رئيس احلكومة ،أننا يف الدار البيضاء ياهلل
درناه ثالث مرات ،ودبا  1سنني وما وجدناش ليها العملية

املراجعة ديال العقود تتهرب منها ،تتهرب منها الشركات على
اخلصوص ألن عدد ديال االمتيازات اللي خاذهتا هذه من 41
جيب أن ال تفقدها يف هذه املرة ،جيب أن ال تفقدها وتتبقى
تتجر وتتجر وختلي أهنا تتمدد ملدة ،وهذه عملية البد أن نشري

دياهلا باش توجد ،وخاصها توجد اآلن للتدارك ،ألن الوسيلة
الوحيدة ديالنا يف هذه العملية هو الدخول هلذه املراجعة اللي
هي عند املنتخب ،وعلى املتدخلني أهنم يدخلوا فيها بشكل

إليها.
نقطة أخرى وهي أساسية ،واحنا يف إطار األغلبية
قررنا أن نديرو وكالة مستقلة للتقنني ،يعهد إىل اجلماعات

سلس وبشكل جيد.
املوارد البشرية ،املوارد البشرية عندما تتعاقدون مع
جيش ديال األطر مها وديال دولة أو ديال أطر املشرتكة تنظن
أهنا شركة عمالقة  la margeديال التفويت ديال املناقشة

واجلهات حىت تكون املراقبة ويسهل املراقبة هلذا القطاع املهم
جدا ونعرف امليزات ديالو .كذلك هاذ العدادات ،هذه السيد
رئيس احلكومة رمبا حىت يف البوادي ،البوادي راه هناك إمهال أنه
ترياقبوا العدادات ورمبا ختلق مشاكل حىت يف البوادي ألن

بشكل كبري جدا ،بينما احنا ما كاينش مراقبة بشكل أساسي
جدا ،وحاجة أخرى نقطة أخرى مهمة جدا ،مثال السيد رئيس
احلكومة نعطيك مثال أن يف الدار البيضاء  73مليار سنتيم

خاصهم العدادات يتقراو يف وقتهم حىت ال يكون الغالء.
اخلالصة ،مراجعة العقود البد ،فك االستغالل عن االستثمار،
خاص البد االستثمار ميشي لشركات التنمية البشرية؛ مراقبة

كنخلصوها يف  eclairage publicوما عمر شي سنة
مراقبة شي واحد راقب هاذ العدادات إال الشركة ديال شركة
ليديك ،هي اللي تتجيب كل شي ،هي اللي تتدير كل شي،
 51مليار ما بني الضوء واملاء ،إذن هذه املبالغ أساسية جدا

العداد...
السيد الرئيس :

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق
األصالة واملعاصرة ،دقيقة و.70

جيب أن حنركها يف اجتاه أن تكون احلكامة يف هذا اجملال ،وتنظن
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النائب السيد عبد اللطيف وهبي:

السادة والسيدات الوزراء،

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

حنن موضوع واقع التدبري املفوض للمرافق العامة

السيد رئيس الحكومة،

موضوع ليس موضوع يشعل بال الفاعل السياسي أم بال
الفاعل االقتصادي أو املايل ،ولكن موضوع يشغل الرأي العام
الوطين ،خصوصا يف هذه املرحلة ،وبالتايل نتساءل يف الفريق

السادة الوزراء والسيدات الوزيرات،
السالم عليكم،
هذا موضوع التدبري املفوض فيه جمموعة من التقاطعات
احلكومة تتحمل املسؤولية اإلدارات تتحمل املسؤولية ولكنها يف
األخري هي لتقدمي خدمات للمواطن من مسؤولية احلكومة
وكذلك من التزامات الدولة ،سبق ألحد أعضاء السيد النائب

احلركي انطالقا من جمموعة من التساؤالت ،هل اإلشكالية
مرتبطة بالنصوص القانونية أم اإلشكالية مرتبطة يف السياسة
املتبعة يف تدبري املرافق العمومية ؟ حنن أمام أساليب متعددة يف
تدبري املرافق العامة ،املغرب شهد تطورا يف تدبري املرافق العامة

أحد أعضاء األغلبية حول الفكر ،احلل إجياده يف إطار
مقتضيات الفصل  704من الدستور خلق مؤسسة ما يسمى
بسلطة إدارية مستقلة تقوم بضبط احلكامة والتسيري ومراقبة هذه

من تدبري عن طريق الوكالة إىل تدبري عن طريق االمتياز إىل تدبري
مفوض إىل تدبري مرتبط باملرافق املستقلة ،ولكن نشهد أحيانا أن
هناك إشكاليات مرتبطة بالنصوص القانونية ومرتبطة بالسياسات

املؤسسات ،مستقلة عن احلكومة ،مستقلة على مجيع األجهزة
وتكون يف شكل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف شكل ذيك
املؤسسات املنصوص عليها يف الدستور ،وبذلك ال ميكن
تسييس بعد ذلك اليوم تسييس هذا املوضوع ،وال تشري

العمومية يف تنفيذ النصوص القانونية املرتبطة بالتدبري املفوض،
املغرب عرف نظام التدبري املفوض مع بداية التسعينات من
القرن املاضي يف إطار سياسة معينة ،كان هناك إشكالية التقومي
اهليكلي ،كان هناك تراجع الدولة عن التدخل يف اجملاالت

باهتامات ألهنا تراقب حتاسب تتبع ،تبعو الربامج مث كذلك توفر
ظروف لتكون احلكومة هلا تصور ،وطبعا الفصل  704من
الدستور يعطيكم هذا احلق ،حىت احنا كنا نشتغل يف هذا

االقتصادية واالجتماعية ،جاء قانون التدبري املفوض يف
 ،5552هناك تقييم هلذا القانون يتبني أن هناك إشكاليات
قانونية وإشكاليات مرتبطة بتطبيق مقتضيات هذا القانون ،إذن

املوضوع وسنقدم يف األسبوع املقبل يف إطار الفصل  13من
الدستور ،سنتقدم باقرتاح يف هذا املوضوع ،نتمىن من األغلبية
أن تساند هذا املوضوع.

حنن نعترب على أن قانون التدبري املفوض جاء بالدرجة األوىل
لرتشيد النفقات العمومية ،ترشيد النفقات العمومية اليت تتطلب
عقلنة األموال العامة ،التدبري املفوض حني جاء قانون التدبري
املفوض يف  ،5552جاء بالدرجة األوىل لغايات متعددة أمهها

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب احملرتم ،السيد الرئيس ،الكلمة
للفريق احلركي.

احلكامة ،عقلنة تدبري املرافق العمومية ،الشفافية ،املساواة إىل
غري ذلك ،ولكن نالحظ أن الغاية من هذا القانون مل تصل إىل
املبتغى خصوصا فيما يتعلق باحلكامة التدبري اجليد إىل غري

النائب السيد محمد االعرج رئيس الفريق الحركي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

ذلك ،خصوصا يف تقدمي اخلدمات مع تطبيق املقتضيات املتعلقة
بقواعد سري املرافق العامة ،ألنه ال ميكن أن نتحدث عن أسلوب

شكرا السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة،
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تدبري املرافق العامة خصوصا أسلوب التدبري املفوض دون أن
نستعني بالقواعد العامة واملبادئ العامة لتدبري املرافق العامة من
أمهها ،مبدأ املساواة ،تقدمي خدمات جيدة إىل غري ذلك من

إشكالية التوجيه من طرف السلطة الوصية على هذا القطاع ،من
طرف السلطة املفوضة ،وليس املفوض هلا ،إذن هذا نقط،
ولكن حنن نظرا لإلكراه الزمين لنا جمموعة من االقرتاحات السيد

املبادئ املرتبطة بالتطور ،خصوصا النظريات املرتبطة باملرافق
العامة.
إذن حنن نعترب يف هذه املرحلة أن هناك تساؤالت
جوهرية جيب أن جنيب عليها ،إىل أي مدى ميكن تأمني القرار

رئيس احلكومة ،إعادة النظر يف مقتضيات قانون التدبري املفوض
بناء على قانون ميثاق املرافق العامة ،كذلك جيب ضرورة إدماج
اجملتمع املدين يف التنمية احمللية من خالل هذه هناك تطبيقات
على مستوى فرنسا ،اجملتمع املدين من خالل تواجده يراقب

السيادي يف االقتصاد واإلدارة يف ظل تدبري الشركات األجنبية
للمرافق العمومية؟ هذا سؤال جوهري ،كذلك كيف قامت هذه
الشركات بتدبري هذه املرافق؟ وكيف قامت بااللتزام امللقاة على

مدى التزام ببنود التدبري املفوض ،كذلك على السلطة أال
تتخلى على الصالحيات دياهلا يف جمال التوجيه ،كذلك ضرورة
إحياء عمل اللجنة الوزارية للتدبري املفوض اليت كانت يف سنة

عاتقها خصوصا االلتزامات املرتبطة بتدعيم البنيات التحتية
وعصرنة تكنولوجياهتا؟ كذلك ما هي املكتسبات احملققة من
التدبري املفوض؟ ما هي املكتسبات سواء على املستوى
االقتصادي أو املايل أو االجتماعي البد أن يكون هناك تقييم

 7441كانت هناك جلنة وزارية للتدبري املفوض جيب إحياؤها
من جديد ،كذلك البد من إعادة النظر يف خصوصا يف تفعيل
هذا كذلك من مسؤولية اجلماعات الرتابية سواء اجلهات إىل غري
ذلك هلا مهام يف جمال االختصاص الذايت والتشاركي

هلذا اإلشكال ،كذلك البد من تقييم موضوعي عقالين واقعي
لتجربة التدبري املفوض يف املغرب.
نعتقد يف الفريق احلركي أن واقع التدبري املفوض جيب

واالختصاصات املوكولة أن تقوم باملهام املنوطة هبا خصوصا يف
تدبري املرافق العامة ألن هي كذلك مسؤولة ،اجلماعات الرتابية
مسؤولة سواء يف القانون ديال  5551أو حاليا يف القانون

مقاربتها انطالقا من دستور  5577ومن أهم املكتسبات
أقوهلا ،أهم املكتسبات الواردة يف دستور  5577تتعلق بالدرجة
األوىل هبيئات احلكامة ،تتعلق مبيثاق املرافق العمومية ،دستور
 5577جاء مبكتسبات تتعلق مبقتضيات تتحدث عن ميثاق

التنظيمي املتعلق باجلماعات احمللية ،اجلماعات الرتابية هي
مسؤولة على املراقبة والتوجيه فيما يتعلق هبذه اخلدمات ،إذن
كذلك ال بد.
السيد الرئيس:

املرافق العامة ،جيب أن نسرع يف إخراج ميثاق املرافق العامة
الذي جيب أن حيتوي األساليب املرتبطة بالتدبري املفوض.
سأنتقل إىل رمبا بعض اإلشكاليات املرتبطة بتدبري

شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت ،الكلمة للفريق
االشرتاكي ،الصوت للفريق االشرتاكي.
النائب السيد محمد المالحي:

املرافق العامة خصوصا أن هناك التزامات ملقاة على السلطة اليت
تفوض للشركات األجنبية ،هل تقوم باملهام امللقاة على عاتقها
خصوصا يف اجملال ديال املراقبة يف جمال التوجيه إىل غري؟ ذلك
سنالحظ أن تقرير اجمللس األعلى للحسابات خلص إىل جمموعة

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

من اخلالصات تشري إىل إشكالية املراقبة إشكالية املراقبة،

السيد رئيس الحكومة المحترم،
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لن حيمي هذه الشرحية من اجملتمع ألن هذه مسؤولية
حكومية حىت ال تكون فريسة ولقمة صائغة هلذه الشركات
املتوحشة ،السيد رئيس احلكومة ،أوال عدم تفعيل تقرير اجمللس

وتوصيات نتمىن صادقني أن تكون يف مستوى انتظارات
وتطلعات شعبنا يف جمال دمقرطة الولوج الدائم واملستمر إىل
اخلدمة العمومية اجليدة.

األعلى للحسابات هادي النقطة األوىل ،النقطة الثانية عن
اتفاقية تدبري املفوض ال تكون سارية املفعول إال بعد املصادقة
عليها من طرف الدوائر احلكومية ،السيد رئيس احلكومة إضافة
إىل مشكل اإلحتقان اللي كتعرفو عدد من املدن هذا ناتج أوال

بطبيعة احلال موقفنا يفرض علينا التشبث بقطاع
عمومي قوي وهذا موقفنا املبدئي ،إال أن ذلك ال ينفي قبولنا
بالتدبري املفوض كآلية من آليات التدبري بعض املرافق العامة
مادامت ملكيتها لن خترج عن ملكية الدولة ،ال سيما يف بعض

عن الزيادة يف بعض األشطر وباخلصوص األشطر اإلجتماعية،
باإلضافة السيد رئيس احلكومة على أنه فيما خيص النقل
احلضري ومرافق النظافة ،حيث أن بعض املدن تعرف تعثرات

القطاعات احلساسة اليت يصعب فعال التخلي عنها للخواص،
وإن كانت مشاركتهم مقبولة يف تدبريها كالقطاع البنكي مثال.
ما يهمنا يف هناية املطاف هو ضمان استمرارية املبادئ

بني الفينة واألخرى جراء االصطدامات املتكررة بني الباترونا
والعمال أو عدم احرتام دفرت التحمالت ،هاذي واحد اجملموعة
ديال املشاكل السيد رئيس احلكومة ،حنن يف الفريق اإلشرتاكي
ال ننبهكم ،بل نلتمس منكم أخذ السلم اإلجتماعي من

اليت يقوم عليها هاذ املرفق العام واملساواة يف الولوج إليه واحلفاظ
على مصاحل املواطنني واملواطنات ،وهو ما يستلزم صياغة دفاتر
التحمالت دقيقة ومنوذجية ،تأخذ بعني اإلعتبار حجم
اإلستثمارات الواجب ضخها يف املرافق املفوض تدبريها

األولويات القصوى باعتباره رافعا للتنمية واملساهم األول يف
اإلقتصاد الوطين.

والتعريفات املطبقة على خدماهتا وجودهتا واحليلولة دون حتوهلا
إىل وسيلة لنهب جيوب املواطنني واملواطنات ،وسبيل البتزاز
مؤسسة الدولة واجلماعات الرتابية وجعلها تتصرف كتابع وليس

السيد الرئيس :

كفاعل مساعد للنهوض باخلدمات العمومية.
وما دمنا هنا بصدد احلديث عن اجلماعات ،فالبد
من التأكيد على كوهنا احلقل األضعف يف العالقات مع شركات
التدبري املفوض ،مما يتطلب دعم قدراهتا التفاوضية مع شركات

شكرا السيد النائب ،الكلمة لفريق التقدم الدميقراطي.
النائب السيد عبد اهلل حنتي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،

القطاع اخلاص ،والنهوض مبهامها يف جمال املراقبة والتتبع ،ومها
اجلانبان اللذان يعاين فيهما هذه اجلماعات من فقر كبري ،مما
يقتضي دعمها يف جمال املوارد البشرية املؤهلة بأن تقوم مبهام

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

التفاوض والتقييم ،ناهيك عن ظهور جمموعة من املمارسات
السيئة اليت ترافق عمل بعض شركات التدبري املفوض ،ومنها
أساسا التحايل على القانون والتلكؤ يف تنفيذ دفاتر التحمالت
وظهور بعض جتليات الرشوة ،ولتجاوز هذه املظاهر ال بد من

سعيد أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الدميقراطي
يف هاذ اجللسة اليت خنصص جزء منها ملوضوع واقع التدبري
العمومي ،وقد ارتأينا يف فرق واجملموعات األغلبية طرح هذا
املوضوع معكم السيد رئيس احلكومة ،مع من أجل القيام بوقفة
مجاعية لتقييم جتربة التدبري املفوض يف أفق اخلروج خبالصات

العمل على ما يلي:
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الحظناه من خالل بعض التواطؤات بني بعض املنتخبني
ومسؤويل بعض الشركات املكلفة بالتدبري املفوض ،وهو ما
يفرض على الدولة أن تقوم بدورها يف املراقبة وترتيب اجلزاءات

أوال :دعم اجلماعات الرتابية يف عالقاهتا مع شركات

التدبري املفوض ووزارة الداخلية هنا ملزمة بأن تقوم بأدوارها
كاملة يف مواكبة هذه اجلماعات ومساعدهتا على الشروط

على املخالفني للحد من هذه املظاهر السيئة.
على العموم فإن ما نتطلع إليه هو أن جنعل من التدبري
املفوض آلية من آليات النهوض باخلدمات املقدمة ملواطنينا
ومواطناتنا وجتويدها يف جماالت خمتلفة كتوزيع املاء والكهرباء

التفاوضية للتعاقد وبلورهتا وأن تكون حاضرة إىل جانبها يف
عملية التقييم يف ظل عدم تكافؤ موازين القوى بني اجلماعات
املعنية والشركات املدبرة للمرافق العمومية ،وهو ما يتطلب مهنية
كبرية وتقنية عالية.

والتطهري والنقل ،ونتطلع إىل أن ميتد إعمال هذه اآللية اليت
أبانت فعال عن مهنيتها وأمهيتها بالرغم من النقائص
واالختالالت املسجلة على هذا املستوى إىل جماالت حياتية

ثانيا :توفري الكفاءات البشرية الالزمة للجماعات

الرتابية القادرة فعال على القيام بأدوارها والتتبع واملراقبة
واإلفتحاص واكتشاف مواطن االختالل والتنبيه إليها كلما

أخرى ،شريطة عدم التعسف يف تدخالهتا والعمل مبنطق رابح
رابح ،والسالم عليكم.

اقتضى األمر ذلك.
ثالثا :اجملتمع املدين مدعو كذلك ألن يلعب دورا يف

السيد الرئيس:

جمال التتبع واملواكبة وهو ما يقتضي تشجيعه ودعمه من أجل

شكرا السد النائب احملرتم ،الكلمة لفريق االحتاد

اليقظة والتصدي لكل االختالالت املتعلقة باجلودة واالستمرارية،
وكذا كل ما يتعلق بالتعريفة وما قد يرتتب عنها من إشكاالت.

الدستوري.
النائب السيد مولود بركايو:

رابعا :القيام بصفة منتظمة بعمليات افتحاص عامة

شكرا السيد الرئيس،

وممنهجة ملختلف العقود املربمة بني اجلماعات الرتابية والشركات
املفوض هلا تأدية اخلدمة العمومية لضمان قانونية إجناز وتنفيذ
املهام املوكولة هلا واحرتام دفاتر التحمالت واجلودة املطلوبة
وتكلفة اخلدمات ،وولوجية الفئات املعوزة للخدمات العمومية

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدتان الوزيرتان،
السادة الوزراء،

وإعادة إنتاج الشروط التفاوضية لتحقيق النجاعة يف التدبري.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

خامسا :إعمال قواعد املنافسة يف طلب عروض تدبري

يف احلقيقة التدبري املفوض ماشي واحد العملية اللي

على حد سواء ،قادرة فعال على جتويد اخلدمات العمومية
وضمان الشفافية املطلوبة ،اعتبارا لطبيعة املرفق العمومي املتسم
بالدميومة واالستمرارية واجلودة وتكافؤ الفرص واملساواة يف الولوج

هي عيب ،ولكن واحد العملية اللي جديدة ،ألن يف املغرب
احلمد هلل كسب منها واحد التجربة اللي بدات عندنا منذ ،41
إال أن اإلشكال اللي كاين ألن هاذ من النتائج ديال العوملة،
ولكن اإلشكال اللي عندنا هو أن يف هاذ امليدان اللي كنهضرو

اخلدمات العمومية ،وفتح اجملال أمام مؤسسات وطنية ودولية

خلدمة املرفق العمومي.

عليه ديال املاء وديال الضوء وديال النقل عندنا فيها مشاكل،
ولكن بالنسبة مثال لالتصاالت جنحنا فيها ملاذا؟ ألن درنا واحد
الوكالة ديال التقييم اللي ديال التوازن اللي تتبع اللي كانت تتدير

سادسا :احلد من حاالت الربط املسجل يف كثري من

األحيان بني املصاحل اخلاصة وتدبري الشأن العام ،وهو ما
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واحد التوازن وكتتبع االختالالت وبالتايل عندنا واحد النتيجة
إجيابية معها ،نفس الشيء بالنسبة لنا إيال بغينا جنحوا يف هاذ
الشي أظن أن الزم بركا ما خنليو هاذ الناس يديرو ما بغاو

النائب السيد محمد الميري:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

بوحدهم ،خاصنا وكالة ترابية اللي تقوم بالتتبع وبالتوازن واملراقبة
ديال هاذ الناس ،ألن هاذو شركات دولية باألخص ،ألن
تنهضرو على املدن الكبرية ،اللي عندها مشاكل ،قرينا يف بعض
الصحف أن عندها مشاكل مع بعض الدول حبال ديال

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن أسلوب التدبري املفوض قد ظهر من أجل معاجلة
جمموعة من االختالالت طبعت تدبري املرافق احليوية ،فقد حتول
بدوره إىل سبب مباشر ورئيسي لتعميق الفشل واألزمة ،حيث
حتول إىل أداة لتحقيق الربح يف غياب آليات التتبع واملراقبة

أمانديس تيقولو عندها مشاكل مع األرجنتني ومع األملان ،يقال
واهلل أعلم ،ولكن كيفما كان احلال احنا خاصنا اآلليات ديال
املراقبة ،عندنا مشكل يف تدبري التدبري املفوض ،احنا عندنا

وأصبح املواطن عرضة لالستغالل حتت رمحة الشركات دون
حسب أو رقيب ،وبالتايل أصبحت الفوضى تعم خدمات هذه
املرافق من ماء وكهرباء وتنظيف وتدبري املطارح والنقل احلضري

إشكال يف تدبري التدبري املفوض ،خاصنا نراجعو دفاتر
التحمالت ،خاصنا دراسات ،خاصنا املراقبة ،املراقبة راه ما
كايناش؛ وخاصنا ثاين ،آن اآلوان نديرو حىت التكوين ديال
األطر يف التدبري املفوض ألن احنا غاديني يف هاذ العملية ما

إىل غري ذلك ،كما تتميز مبستوى رداءهتا وعشوائية الكثري منها
وأيضا هشاشة بنيتها التحتية ،ورغم رداءة اخلدمات املقدمة إال
أن األسعار قفزت بشكل صاروخي إىل مستويات خيالية ،وهنا
إشارة إىل االحتقان االجتماعي الذي عرفته مدينة طنجة يف

ميكنش نرجعو للوراء ،كاين مدن صغرية ومتوسطة اللي ميكن
نعطيوها للمقاوالت ديالنا الصغرى واملتوسطة ،ملاذا نبقاو نتسناو
دميا األجنيب يدي لينا العملة الصعبة؟ كيما قالو اإلخوان ،يعين

اآلونة األخرية ،وكذا غريها من املدن جراء ارتفاع أسعار
استهالك املاء والكهرباء ،إذ أصبح املواطن يشعر أنه يف موقع
الزبون اخلاضع ملنطق العرض والطلب ،والربح واخلسارة دون

أن األطر ديالنا واإلمكانات ديالنا أصبحت أهنا بإمكاهنا أننا
نسريو بعض املدن ،وملاذا ال؟ يعين أن تتبقى واحد اإلشكال،
اإلشكال يف تدبري التدبري املفوض ،تركنا هاذ الناس يف مواجهة
مع شركات مثل أمانديس؛ ثالثا ،انعدام مؤسسات تقوم بدور

محاية من الدولة اليت ترعى تدبري القطاع العام ،وهذا الشعور
يؤثر بالطبع على مفهوم املواطنة باعتبار أن الدولة قد أخذت
بواجباهتا اجتاه مواطنيها.
واحلصيلة يف النهاية هي حتقيق الشركات املفوض هلا

التوازن املطلوب ،ال نتوفر على هيئة حلماية املستهلك بشكل
مؤسسايت لضمان النجاعة يف تدخالهتا ،حىت جملس املنافسة
الذي كان مبقدوره القيام بدراسة للخدمات املقدمة على ضوء

تدبري املرافق أرباحا خيالية حبكم إشرافها على مرافق حيوية ال
ميكن للمواطنني االستغناء عنها ،وكل ذلك على حساب جودة
اخلدمات يف ظل ارتفاع فاحش لألسعار ،وأيضا على حساب

اجلودة والتكلفة ظل بعيدا عن هذا اإلشكاليات ،فكان من
الطبيعي باش يوقعوا هاذ املشاكل اللي وقعت ،السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

العمال والعامالت الذين خيضعون الستغالل أكرب مقابل أجور
متدنية ،رغم أن القانون رقم  50.03املتعلق بالتدبري املفوض
ساهم بشكل واضح يف حتديد املبادئ العامة للتدبري املفوض

شكرا السيد النائب ،انتهى التوقيت ،الكلمة
للمجموعة النيابية لتحالف الوسط.
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والقواعد الضامنة حلقوق أطرافه ال سيما ما يتعلق باملنافسة
والتوازن.

بني اجلماعات كما يقال وبني الشركات حىت يقال أن ليس
هنالك توازن ،صحيح ليس هناك توازن ،ألنه هاذ الشي هذا
بالنسبة للجماعات خاص الناس اللي كريقبو يعزز هاذ اآللية

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،شكرا على
املسامهة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة احملرتم للتعقيب.

هادي ديال املراقبة جيب أن تعزز ،وخاص الناس اللي تكون
عندهم واحد الرصيد يف القدرة على املراقبة وخاص الناس اللي
تكون الوضعية دياهلم املالية مرحية ،باش ما يكونوش معرضني
لشي حاجة اللي ماشي إجيابية ومع ذلك الناس مشاو ،وجاو،

شكرا لإلخوان النواب الذين عقبوا ،أريد أن أؤكد أن
هذا واحد املوضوع حرج ،وما خرجنا من هاذ املرحلة اللي كانت

لقاو واحد العدد ديال األمور عملوا عليها مالحظات ،ما
نذكرهاش لكم كلها ،ولكن غادي نذكر لكم وحدة أساسية،
وهي أنه لقاو باللي املشكل كاين يف ذاك العداد املشرتك ،كاين

السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله بنكيران ،رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

فيها احتجاجات على مستوى مدينة طنجة إال مؤخرا ،وخاص
اجلميع يتعاون باش األمور متشي يف االجتاه ديال اإلنصاف ،أن
ننصف مواطنينا أن ننصف الشركات اليت تعاقدنا معها ،أن
حنافظ على جو األمن والسلم املوجود يف اجملتمع ،أن نعزز ألنه

الدار اللي فيها  4وال  3وال  0ديال العائالت ،واللي كلها
كتا خذ من نفس العداد ،إذا ذاك الديور ذاك الساكنة ديال
ذيك الدار اللي فيها  4وال  3وال  0ما كتخلصش على
حساب الشطر األول ،واخا الناس دياهلا مستضعفني ،ما

هاذ الشي ماشي جمال ديال اللعب ،وهلذا غتسمحو يل غنبدا
هباذ القضية ديال طنجة ،القضية ديال طنجة اإلخوان الكرام،
هذه واحد القضية اللي صادفت مباشرة هناية انتخابات 3

كتخلصش على حساب الشطر الثاين ،ما كتخلصش حىت على
حساب الشطر الثالث ،غالبا كتخلص على حساب الشطر 3
والشطر  0اللي هو ديال األسر امليسورة ،أنكم خاصكم تعرفوا

شتنرب  ،الناس خرجو كيحتجو ،حىت واحد ما استنكر عليهم
عالش كيحتجو ،بالعكس ،اإلنسان إيال تضر وما لقاش اللي
يسمع له ،خاصه خيرج وخرجوا بطريقة منظمة ،وخرجوا بطريقة
حضارية ،وخرجوا بطريقة سلمية ،ما عندي ما نقول ،جمرد ما

أنه املاء يعين  2ديال املرت كوب األولني ديال األمتار املكعبة
األوىل كتحسب حبوايل  4ديال الدراهم من بعد كتنتقل ل  2د
الدراهم وشي حاجة ومن بعد كتنتقل ل  75درهم ،إيال
جتاوزت  2األولني كدوز ل  2دراهم من  4دراهم وإيال

خرجوا الناس مشات جلنة بالرئاسة ديال الناس ديالنا يف وزارة
الداخلية يوم األحد ،ياك السي الشرقي؟ السبت أو األحد؟ يوم
األحد من بعد ما عيطوا علي وتشاوروا معايا مشات ودرست
امللف ،شنو لقينا؟ لقينا فعال اختالالت وقعات ،اختالالت

جتاوزت اآلخرين كدوز ل  75الدرهم ،إذا هادوك الناس تيوليو
تيخلصو ،حنايا شنو كنا قلنا هلم ،قلنا هلم ملي عملنا هديك
الزيادة اللي أوال وقبل كل شيء ماشي صحيح أهنا يعين الناس
اللي ما عندهم إمكانيات كلفناهم هبا ،ال 3 ،ديال املليون
ونصف ديال املشرتكني ما معنيينش هبا اللي كيستهلكو قل من
 755كيلو واط يف الكهرباء ،وقل من  2ديال األمتار املكعبة
من املاء ،إذا هادو كلهم ما معنيينش ،ولكن هادو كيجربوا

اللي الشركة ما وفاتش فيها بعض االلتزامات اللي لزمناها هبا
حبال اللي لزمنا الشركات كلهم اللي واخذين التدبري املفوض وال
الوكاال ت اللي كيسريو املدن األخرى ما التزماتش هبا بالشكل
املطلوب ،ما التزماتش هبا بالشكل املطلوب ،مشاوا الناس ديالنا
ديال الداخلية وعملوا تقرير ،ألنه راه ماشي هاذ القضية مرتوكة

نفسوهم معنيني ،قلنا فورا يديروا هلم العداد الفردي ،مبعىن آخر
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كتجي للدار كتلقى عندهم عداد واحد كيعطي ل  0وال 2
كيخصك دير هلم  0ديال العدادات وال  2ديال العدادات،
والناس ديال الداخلية كانوا لزموهم باش داك كل عداد كان

املسؤولية ديال احلكومة هي تنوم املواطنني ،هذا عيب ،هذا
عار ،هادي حكومة خاصها احملاكمة ،ماشي احلكامة ،هذا
أسيدي هذاك الشي ماشي احلكومة ،هذاك النهار جاللة امللك

كيكلف  1555وال  1555وال  2555درهم فلزموهم أهنم
ينقصو هاديك التعرفة من  1555وال  1555درهم ل
 7555درهم ،وبعض احلاالت  155درهم ،ولزموهم باش
يديروها هلم على عام ،فما تبقاوش تصوروا بأنه الدولة نائمة وال

فيقين مع  2صباحا باش يواخذ عليا أنه رمبا ما عملناش الالزم،
وجا عندي السيد وزير الداخلية وحتولت أنا وياه بطلب مين
بتوجيه من جاللة امللك لطنجة ،ومشينا وجلسنا مع املسؤولني
كلهم ،وقلنا ليهم كل شي املشاكل اللي كاينة نعاجلوها ،الشركة

تنتبه ملا يقع وال تقوم بواجبها ،وإن كان كيوقع اختالالت بعض
املرات أو كيوقع هتاون ،منني كيوقع هتاون أو اختالل واملواطنني
كيتكلموا ،راه الدولة كتحرك وكتمشي قلنا هلم حيث شي بعض

لزموها بأهنا تعمل املراجعات ،وذيك الساعة كانت الشركة
راجعت حوايل  4555فاتورة ،قبل من هاذي أسبوع إيال
كنذكر راجعت حوايل  55ألف فاتورة ،دبا املعلومات اللي

املرات ما تيكونش من املمكن تعمل العدادات الفردية ،قلنا هلم
إيال درتيو العداد املشرتك خاص أوال وقبل كل شيء يكون
العدد ديال العائالت معروف  4و 3وال  0ومنني جتيو حتسب
هلم ما تسحبوش هداك الفاتورة كل واحد ديرو لو فاتورة،

عندي أهنا أكثر من هاذ الشي مرة أو مرتني ،ما نعرفش واش
 45ألف فاتورة أو ال أكثر اللي راجعتو الشركة ،وتكلمنا مع
الناس ديال املسؤولني متايا ال ديال اجلماعة ال اللي يف املعارضة،
ال اإلعالم ،ال كل شي ،تنشرحو ليهم تنقول ليهم اهلل جيازيكم

وحسبو لو الشطر االجتماعي بوحدو ،والشطر اآلخر بوحدو،
والشطر اآلخر بوحدو ،مبعىن أنه واخا االستهالك كيهم عداد
واحد ،ولكن غتخرج منو  0الفواتري ،ألنه يف هاديك األسر ما

خبري الناس خرجو احتجو ،احلكومة مسعت ،تفاعلت ،املرة
األوىل من خالل اللجنة ،واملرة الثانية من خالل وزير الداخلية
ورئيس احلكومة شنو بقا ؟ خلينا نكونو واضحني ،وجينا والتزمنا

كيديروش حلساب شكون اللي خذا أكثر من اآلخر ،كاين
واحد كيقسم ذاك الشي على  4وال على  3على  0وكنقولو
كل واحد ديرو لو عداد ،هذا كذلك وقع فيه هتاون ،هذا
صحيح ،والناس ديالنا يف الداخلية والناس اللي ياله جاو دوك

وبدينا املراجعة ألنه بطبيعة احلال ملي كتوقع اختالالت ما
تيمكنش تراجعها يف هنار وال يف يومني وال يف ثالث أيام ،عملنا
يف  3املقاطعات عملنا متايا شخص اللي كيستقبل الشكايات،
عملنا يف الوكالة الشخص اللي كيستقبل الشكايات ،بدينا

اللي  3شتنرب عاد وقعت االنتخابات  70يوم من بعد عاد
تكون املكتب إىل آخره إىل آخره.
حنا ما بغيناش نسيسو هاذ الشي ونقولو شي واحد

كنعاجلو هذاك الشي ،قلنا هلم دبا هاذ االحتجاجات مل يبق هلا
موجب ،مل يبق هلا موجب ،وحذرنا بطبيعة احلال احنا.
راه احنا يف بالد اإلخوان خاصكم تعرفو أشنو هو

مسؤول حنا ما بغيناش هنضرو على هاذ اهلضرة ،حنا املهم
عندنا هو املواطن أال يظلم ،هذا هو املهم عندنا ،وكذلك حىت
الشركة ال تظلم حنن ال نريد أن نظلم أحدا ،قلنا هلم مشات
اجملموعة األوىل ،بقات االحتجاجات ،كتقولو التنومي ،اهلل

ألنه احنايا دبا هنايا ساكنني تنعرفو طنجة وتنعرفو الناس إيال
خرجو وعندنا تاريخ تنعرفو باللي سبق هلم خرجو على
 AMANDISأكثر من مرة وكيخرجو وكيحتجو وكيعاود
يرجعو يف أمن وأمان ،ولكن الصورة ديال ذاك الشي على البالد

يهديكم ،ردو البال راه الكلمات راه هي صعبة جدا ،واش دابا

يف اخلارج خاصكم تعرفوها ،وعلى املستثمرين وعلى العالقات
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مع الشركات األجنبية امسحوا يل ما تقولوش شركات استعمارية،
أنا غنقول ليكم عالش ،ألنه هاذ الشركات ماشي جات يف
عهد االستعمار جات يف  41بدات يف عهد احلسن الثاين اهلل

غادي يكون مقام هاذ وفهموا واحد القضية اللي جا كتقولوا يل
باللي هاذ الشركات تيبغيو األرباح ،كل خملوقات اهلل اللي خلق
هكذا دايرا كتبغي الربح ،وال لقات الغفلة عندك ال غري غفليت

يرمحو واش دخلت بزز منها ؟ احنا اللي جبناها ،شنو هو
السبب باش جات ؟ السبب باش جات هو أن هاذ املرفق كان
كيتدهور ،كاين هاذ الشي السي وزير الداخلية وال ما كاينش ؟
كان كيتدهور ،هاذ املرفق اإلخوان تذكرون أو ال تذكرون أنا

دقيقة ولقات ما تادي راه ما غتشاوركش ،اهلل يرحم األخ ديايل
قايل ما تديرش لشي واحد العسل على شواربو وتقولو ما
تلحسش ،راه غيلحس ،آشنو خاصنا ؟ خاص اجلماعات احمللية
ديالنا توكظ ،خاصها تعمل يف هاذ املهام ناس أكفاء .أوال حنا

غنذكركم غري حباجة وحدة ،شحال كنا تنتظرو ملي كنمشيو
خنلصو الضوء واملاء غري تعقلو غري على هاذي ،كيفاش كانت
الوكاالت ؟ كيفاش كانت واحد العدد ديال اخلدمات؟ كنا يف

كان عندنا يف املرة املاضية شخص أديب ودخل هلاذ الشي وبقا
كيقلب وال يعين متخصص تقريبا يف هاذ واكتشف واحد العدد
اإلختالالت ،خاص يعين خاص تدير أشخاص أكفاء

حاجة إىل جهة عندها األموال وعندها اخلربة ألنه كيفما كان
احلال ماشي حبال الشركة اللي تتكون حبال اللي كانو قبل تيدبرو
الوكاالت ،حبال شركة اللي عندها إمكانيات دولية ،ماشي حبال
اإلخوان ،هاذ الناس جاو باخلاطر ديالنا.

وأشخاص نزهاء ،ألنه هداك السيد كياخذ كتعويض على هداك
العمل  055درهم ،وتيكون مقابله أشخاص األجور دياهلم
 45و 35ألف درهم وا شوف شكون اللي غادي يراقب
شكون؟ هاذ الشي هذا خاصو يتدرس هذا هو اللي خاصو

ونقول لكم ونكون معكم واضح وصريح ،كاينة
كذلك دوافع سياسية ،خليونا نكونو واضحني ،تكون األمور
واضحة ،طبعا راه احنا دولة متر من ظروف صعيبة وشحال

يتدرس ويتعاود ،وخاص اجلماعات احمللية يكون عندها واحد
البنية.
أنا متافق مع السي احملامي ،يعين اللي قال أن هادوك

ديال اإلشكاليات يف بعض األحيان راه كاين هاذ الشي ماشي
ما كاينش ،واملواطنني تيتفهمو وخاص ملي املواطنني يتفهمو
السياسيني ماشي جييو يبداو يقولو الكلمات اللي فيها التأجيج،
بل إهنم جيب أن يساعدوا املواطنني أن يسريوا يف هذا االجتاه،

الناس ديال املراقبة ماشي ضروري يكونو كيتبعو األحزاب
السياسية ،راه ميكن يكونو مستقلني ويف نفس الوقت خاصهم
واحد اخلربة قانونية قوية جدا ،ألنه هاذيك الشركات أ اإلخوان
ما هياش خصم ديالنا يف احملاكم ديال املغرب ،راه هي يف حالة

وملي حيدث مشكل حنلوه ،أرانا دبا قولو ليا ،هاذ القضية ديال
املشاكل بيننا وبني هاذ الشركات ملي تبغيوها متشي ساهل،
أنتما مها النواب الربملانيني ،عطيونا واحد  0املليار درهم ونقولو

اخلصام راه ما عرفتيش فني غادي متشي؟ وكيفاش غادي طالب
باحلقوق دياهلا؟ وشنوا داك الشيء غادي يؤدي لو؟ السياسيني
أ اإلخوان ما درهومش اهلل باش يتبعوا املواطنني ،غري صحيح،

ل  AMANDISمتشي يف حالتها من طنجة ومن تطوان
 c’est pas compliquéوديال الرباط وديال الدار
البيضاء عطيونا  0مليار ديال الدرهم منشيو نسيفطهم آش
خاسرين حنا  75مليار درهم حنا حلينا املشكل ،ولكن ال ألنه

السياسيني دارهم اهلل باش يقودو املواطنني ،خاص منني خيرج
واحد املواطن اللي تقهر ويقولك أودي راه خاصكم جتريو على
أمانديس هتدنو وحتاول كيفاش تدير حتل مشكلتو تنصفوا
وتفهموا باللي راه ماشي هبادذالسهولة غتجري على أمانديس،

مسحوا يل منني غتجيو تديرو هاذ الشي هذا ،فكروا شكون اللي

ال من ناحية التكلفة املادية ال من ناحية العواقب ديال داك
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الشي ،وهداك الشي رمبا هو باملناسبة غادي يقولك شي كلمة
قاصحة وال يتكلموا عليك الناس يف les réseaux
sociauxيقولوا ليك شي كلمة ماشي هي هاديك ممكن

متأكد من هذا ،حىت هذا خاصوا احلراسة ما عندكومش اختيار،
ما عندكومش اختيار وحىت دبا إىل اآلن أنا ال أعرف أية شركة
مغربية تستطيع أن تقوم هبذا العمل اآلن ،يف هاذ الساعة اللي

جدا ،وهذا راه ماشي مهم ألن الدور ديالك أنت هو هذا،
واش جييت باش يصفقوا عليك الناس قبل ما ينتاخبوا عليك
ويبقاو يصفقوا عليك دائما ؟ ال ،راه جييت باش يصفقوا عليك
الناس باش تويل مسؤول ومن بعد باش ينتاقدوك ومن بعد منني

احنا فيها ،ما عنديش علم ما عرفتش السيد وزير الداخلية واش
عندو علم وال ما عندوش ،فاحنا إيال حيدنا هاذوا غادي
نكونوا مضطرين عاوتين جنيبوا أشخاص آخرين أجانب ،ولكن
إيال راجعنا معهم ودافعنا على احلقوق ديال املواطنني ديالنا

كيتؤكدوا باللي أنت ما عندك غرض ما جايش باش تدير
الفلوس ديال داك الشي يف جيبك ،وال تفاهم مع أمانديس وال
تفاهم مع شي شركة وتسكت عليها وختليها تدير شي حاجة

كجماعات وكإدارة يعين عندها عندها مدير وعندها ناس دياهلا
مقابلني هاذ الشي ،بالشكل املطلوب والالزم غادي يوقع واحد
التوازن ،واحد القضية أخرى.

اللي ماشي معقولة وتدير أنت مقابل داك الشيء عمولة يف
اجليب ديالك ،ملي املواطن كيفهم هاذ الشي وكيعرف باللي
انت اجتهديت ودافعيت عليك قدر املستطاع ديالك راه ديك
الساعة غادي يثيق فيك مرة أخرى ويعاود يصوت عليك مرة

كذلك تيخصنا احنا كمواطنني وكمغاربة إيال امسحتوا
يل نقوهلا ليكم ،نقتصدوا واحد شوية يف املاء والكهرباء ،البد
نقتصدو واحد شي شوية ،امسحوا يل اإلخوان ،أنا نقدر نقول
ليكم أنه يف البيت ديايل هاذي  45عام وأنا كنغوت عليهم

أخرى ،ولكن هذا يف النهاية ماشي هدف ،ألنه السياسيني
خاصهم يديروا شغاهلم ماشي جييو حيرصوا على الكرسي دياهلم
ويبقاو فيه ،هلذا القناعة ديايل أنا أ اإلخوان هو أنه املستقبل هو

باش يقتصدو إيال جاو يغسلو معلقة كيخسروا  75لرت ديال
املاء ،وال أشك أن هاذ عام .فأنا تنقول املواطنني يقتصدوا على
املاء ألن املاء نعمة من عند اهلل وكذلك الكهرباء ،محاية هلاذ

هاذ الشي اللي تنقولوه ،السادة رؤساء اجلماعات احمللية
خاصهم يعرفوا باللي هادي واحد املسؤولية ثقيلة على هو يف
احلقيقة املسؤوليات كلها ثقيلة ،ولكن هادي ثقيلة وفيها واحد
الطرف ثقيل يف واحد العقد ثقيل ،ومعقد ،خاصهم يكونوا فيها

املاء اللي هو نعمة من عند اهلل ألنفسنا وملستقبلنا ،ولكن كذلك
محاية جليوهبم باش نبقاو يف األشطر اللي التحمل دياهلا باش
يفهموا املواطنني وهو أنه إيال بقاو كيستهلكوا الكهرباء حىت ل
 755كيلو واط عندهم تسعرة ،عندهم مثن ،ولكن إيال طلعوا

حاضيني املصاحل املواطنني دياهلم بالقوة واألمانة الالزمة ،ويكون
بطريقة عصرية وتكون الطريقة قانونية ،وتكون مكاتبات يف كل
صغرية وكبرية ألنه من اللي كيوقع املشكل ما يكفيش متشي

راه ذاك الثمن كيطلع وذاك الطرف األول اللي استافدو منو ما
كيبقاوش يستافدو منو وخا هاذ القضية هاذي بالنسبة للماء
رمبا غادي نرجعوها إن شاء اهلل الرمحن الرحيم يف املستقبل يف

للمحاكم األجنبية وتكلم خاصك تكون عندك وثائق ،تكون
عندك مراسالت ،تكون نبهت الختالالت.
أما القضية ديال األموال اللي كيخرجوها ،كيخرجوها
راه اللي كيخرجوها كيخرجوها بطريقة قانونية غتقولو يل باللي

واحد املستوى معني ،فخاصنا نتعاونو مجيع حنايا من جهتنا
كإدارة ،ويف نفس الوقت يعين اجلماعات واملواطنني.
بغيت نشكر الناس ديال طنجة اللي من اللي وجهنا
هلم اخلطاب ،وعرفوا بأنه املوضوع تدخل فيه جاللة امللك ،يعين

كاينة أموال أخرى كتخرج بطرق غري قانونية ،غنقول ليكم أنا

استجابوا للنداء ديالنا ورجعوا يعين توقفت هذيك اخلرجات يف
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نفس الوقت شافوا باللي الشركة يعين قامت بالواجب دياهلا يف
املراجعة ديال داك الشي اللي كاين وراه اإلدارة عندها باملناسبة
نسيت ما نقول ليكم واحد القضية ،من اللي مشيت لطنجة

احلاجة حبال هاذي احلمد هلل استجابت اإلدارة ،اإلدارة املعنية
هي وزارة الداخلية رئاسة احلكومة بعد ذلك على أعلى مستوى
اللي هو جاللة امللك ،حلينا احلمد هلل املشكل ،شكرا

راجعت أنا يف هذاك الليل والسيد وزير الداخلية بقى مت حىت
لغدا بالليل ،واجتمع مع الناس ديال الشركة وتكلم معهم بطريقة
صارمة ،وطالبهم باش يلتزمو بكل اإلجراءات اللي اختذنا اللي
كان فيها إشعار املواطن عند كل قراءة للعداد ،احرتام املدة

للمواطنني والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل.
السيد الرئيس :

شكرا السيد رئيس احلكومة ،وننتقل اآلن إىل اجلزء

الثاين واملتعلق بباقي األسئلة ونستهلها بسؤال حول سياسة
احلكومة املتعلقة بقضايا الشباب تقدم به الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية ،الكلمة ألحد السيدات أو السادة النواب.

الزمنية الشهرية لالستهالك ،حبيث ما ميكنش واحد اإلنسان
جيتيه بعد  45يوم وحتسب له هذاك الشي على حساب الشهر
وكيوقع واحد الزيادة كيكرب االستهالك ديالو  ،والفوترة على

النائب السيد عبد القادر الكيحل:

أساس كمية مستهلكة فعلية ،عدم اللجوء لتقديرات االستهالك
إال استثناء وعندما يكون اللجوء مربرا ،اإلشارة يف الفاتورة إىل
فرتة االستهالك وعدد األيام املناسبة ،تشديد وسائل مراقبة
االستهالك إىل حد ما أمكن من األخطاء وجتاوزها قبل إصدار

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين.
السيدات والسادة،
السيد رئيس الحكومة،

وتوزيع الفاتورة على الزبناء ،شي بعض املرات كيمشيو كيلقاو
الفاتورة كبرية بالنسبة ملعدل ديال  2شهور تيخصهم ذيك
الساعات يوقفوا ما يسيفطوش الفاتورة ،حىت يشوفو أشنو هو

لقد شكلت قضايا الشباب مكانة معتربة يف برناجمكم
احلكومي ،نسائلكم اليوم عن إجنازاتكم يف هذا اجملال؟

السيد الرئيس :

السبب ،ويبحثو ويعرفو ،االهتمام باستقبال الزبناء وبشكاية
املواطنني ،إشعار الزبون مرة قبل اللجوء إىل قطعه ،التزويد باملاء
أو الكهرباء ،إخبار املواطنني واطالعهم بالتعرفة املطبقة ونظام
األشطر وكيفية االستفادة من العدادات ،كما مت تعديد هذه

الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :
من أجل مسايرة احتياجات الشباب ،مت إعداد
اسرتاتيجية وطنية مندجمة للشباب ،وفق هنج تشاركي ،حيث مت
تنظيم  72منتدى شبابيا جهويا ،استفاد منه أكثر من 3055

التوجيهات على باقي املوزعني احملليني عرب دوريات لوزير
الداخلية والتأكيد على العمل هبا ،إذن ميكن يل نقول لكم أن
املواطنني احلمد هلل استجابو منني اإلدارة قامت بالواجب دياهلا

شاب وشابة ،داخل البوادي واملدن .وتفعيال ملقتضيات املادتني
 715-44من الدستور ،مت إعداد مشروع القانون املتعلق
باجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.
وعلى املستوى العملي ،قامت الوزارة الوصية مبجموعة

واللي ماشي مهم ما يوقعوش املشاكل املهم هو أنه إيال وقعوا
ملشاكل يوقع تفاعل ،ههذه هي الدولة اللي فيها احليوية ما
تلومونيش تقول يل عالش ما نتبهتيش هلاذ الشي راه منني
كنجي تيجي واحد رئيس احلكومة امصاب ينتبه غري لذاك

من املبادرات منها:
 -تعزيز شبكة مؤسسة دور الشباب ،تتوفر وزارة الشباب

الشي اللي كيتسطح معاه كل هنار ،ولكن من اللي توقع واحد

والرياضة على  012دارا للشباب ،منها  437يف اجملال
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القطاع الوصي يف هذا اجلواب ،هذه االسرتاتيجية بدأت متعثرة
ومل خترج إىل الوجود نظرا لتعثر آلياهتا والنظرة القاصرة للعمل
الشبايب إلبعاد املؤسسات الشبابية السياسية عن هذا احلوار

احلضري ،و 530يف الوسط القروي ،ويرتقب أن تتعزز
الشبكة الوطنية هلذه املؤسسات ب  73مؤسسة جديدة
مع هناية السنة احلالية؛
-

وتقصري رؤيته للمجلس األعلى للشباب والعمل اجلمعوي على
بعض الفاعلني يف العمل اجلمعوي دون الفاعلني السياسيني،
وبالتايل فنعترب أنه إذا كان جيب أن تتدارك احلكومة فيما تبقى
من هذه السنة التشريعية هو فتح نقاش حقيقي مع الفاعلني

تنظيم املخيمات الصيفية ،حيث استفاد منها 552

ألف شاب؛
-

تعزيز وتأهيل شبكة املنشآت الرياضية ،مت بناء عدد

هام من القاعات املغطاة واملسابح إىل جانب املراكز السوسيو
الرياضية ،حيث مت فتح  401مركز يف ما  457مركز آخر يف

األساسيني يف العمل الشبايب وإخراج هاته املؤسسات بأبعادها
وغاياهتا الدستورية واليت تكون حاضنة لرؤى ولتصورات يف جمال
السياسات العمومية املرتبطة بالشباب.

هذا ،وجتدر اإلشارة إىل أن جامعة الدول العربية
اختارت باإلمجاع مدينة الرباط عاصمة للشباب العريب لسنة
 ،5572وذلك تتوجيا للجهود اليت تبذهلا اململكة املغربية

إن موضوع الشباب ال ميكن أن يكون موضوعا قطاعيا
بل هو موضوع أفقي تتقاطع فيه كل القطاعات ،هو يف مقدمة
اإلشكاالت الكربى اليت يواجهها الشباب ،إشكالية البطالة
والتشغيل ،اإلشكالية املرتبطة باملخدرات واجلرمية ،اإلشكاليات

السيد الرئيس :

املرتبطة بالتطرف وبالتايل الشباب هو الذي كان مدخال ملواجهة
االستبداد والتحكم والبد أن يكون شريكا ومصاحبا ملواجهة
كل أشكال االستبداد والتحكم عرب مأسسة دستورية تؤمن

طور اإلجناز.

للنهوض بالفئات الشبابية يف خمتلف األصعدة ،وشكرا.
شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة للسيد النائب.

النائب السيد عبد القادر الكيحل:

بالشباب ،تؤمن بأفكار الشباب ،تشرك الشباب يف هذه
املمارسة ،وهذا ليس عصيا على املغاربة وال على حكومة املغرب
فيما تبقى الزمن احلكومي.

السيد رئيس احلكومة ،البد أن نذكر باهلبة الشبابية اليت
عرفها املغرب سنة  ،5577وكانت من نتائجها ما حنن بصدده
من حتول دستوري ومن حكومة سياسية ،وسنة  5577كانت

السيد الرئيس:

سنة شبابية عاملية بامتياز ،وكانت كل التحوالت اليت عرفها
العامل تتجه يف جعل الشباب يف صلب االهتمامات والسياسات
العمومية ،وبالتايل كنا نأمل أن تكون القضايا املرتبطة بالشباب

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

يف الس نوات األوىل من عمل احلكومة على اعتبار أن اجمللس
األعلى للشباب والعمل اجلمعوي هو احلاضن لكل املقتضيات
الدستورية اليت جاءت يف الفصل  44واليت يف مقدمتها هو
توسيع املشاركة السياسية للشباب وتعميم هاته املشاركة،

تقدم به السيد النائب احملرتم ،املشكل ديال الشباب فعال هو
ماشي مشكل فقط كيهم القطاعات كلها ،ولكن هو املشكل
األساس يف هاذ البالد وهو املشكل األساس يف العامل كله،

الكلمة للسيد رئيس احلكومة للتعقيب.
ميكن ،السيد الرئيس ،أن أقول أنين متفق مطلقا مع ما

ولكن مع االسف الشديد العمل احلكومي دائما ملي كتجيب
واحد املوضوع كتكون عندك أفكار وكتكون عندك محاسة ولكن

فاالسرتاتيجية اليت حتدثتم عنها السيد الوزير واليت هي من إعداد
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ما ميكنش جتي وتبقى تاخذ القرارات ،البد من واحد الصريورة
ديال كتكون هيأة اللي فيها املمثلني ديال داك الناس كاملني
واللي خاصهم جيتمعو ويتافقو وغادي جييوك فيها شي وحدين

السيدات والسادة الوزراء،
السادة والسيدات النواب المحترمون،

السيد رئيس احلكومة ،من خالل هذا السؤال فريق

اللي نيتهم حسنة ،وشي وحدين اهلل وأعلم اشنو هي النوايا
دياهلم وخاصكم تبقى تدبر داك الشي ويف األخري تيويل غري
ديك اهليئات بنفسها التدبري دياهلا أصعب من مشكل ديال
الشباب يف حد ذاته.

األصالة واملعاصرة يسائلكم عن حصيلة عمل احلكومة فهاد 3
سنني أشنو دارت للمناطق ديال العامل القروي واملناطق اجلبلية
على اخلصوص؟ شكرا.
السيد الرئيس:

وهلذا اللي كيخص نقول واحد القضية دائما كنقوهلا
ما كنلقاش اللي يسمع يل ،ما نبقاوش حنا كأحزاب سياسية
كنتظروا ألن اإلجراءات خدامة وهاذ املؤسسات اللي كيتكلم

السيد رئيس احلكومة.
السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة :
لقد أكدت يف مناسبات خمتلفة أن العامل القروي عامة
واملناطق اجلبلية ،خاصة مل تستوف بعد نصيبها من اجملهود
التنموي ،هاذ الشي أنا اللي قتلتو ماشي السي طاهر شاكر وال
حىت شي واحد ،ورغم ذلك فإن الدولة تباذل جمهودات كبرية

عليها السيد النائب احملرتم سيفطات املذكرات دياهلا ،ملي جينا
نكونوا هاذ اهليأة هدي اللي مفروض هي اللي غتدخل يف هاذ
املوضوع ،ولكن خاصنا حنا يكون عندنا واحد اجلاذبية يف
األحزاب ديالنا واهليئات ديالنا حبيث الشاب ملي يدخل يلقى

لتنمية هذه املناطق كما تدل على ذلك خمتلف الربامج اليت
استهدفت هذه املناطق ،ومنها:

داك الشي اللي عالش خرج هنار  55فرباير ،عالش خرج؟ خرج
على ود الدميقراطية خاصو يلقاها ،خرج على ود الشفافية
خاصو يلقاها ،خرج على ود احلكامة اجليدة خاصو يلقاها،

 برنامج التأهيل الرتايب برسم سنة ،5570 -5577

الذي يهدف إىل فك العزلة وتقوية البنيات األساسية ب

خرج باش يشوف راسو باللي كان تيستحق شي حاجة ياخذها
ما خاصوش يلقى باللي ملي كيخرج اللي رئيس ديال الشبيبة
ولد األمني العام ديال احلزب ،والشبيبة ديال النساء بنتو وما
نعرف شنو وحنا غادين يف هاذ الشي ،هنار اللي غنلقاو هاذ

 054مجاعة قروية تابعة ل  55إقليم بتكلفة إمجالية ناهزت
 0ماليري درهم؛
 برنامج تزويد العامل القروي باملاء الصاحل للشرب؛
 برنامج الكهربة القروية؛

الشي األمور غادي تتقاد من جهة االحزاب السياسية وغادية
تتقاد من جهة احلكومة كذلك.

 الربنامج الوطين للطرق القروية؛

السيد الرئيس:

 برنامج تطهري السائل والنفايات الصلبة بالعامل القروي.

شكر السيد الرئيس ،السؤال املوايل لفريق األصالة
واملعاصرة التنمية يف املناطق اجلبلية.

وجتدر اإلشارة كذلك ،أن اللجنة الوزارية الدائمة
لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية قد عقد الدورة العادية
األوىل يوم  74يوليوز  ،5570وقررت وضع برنامج استعجايل
لتحسني مؤشرات التنمية البشرية والبنية التحتية االجتماعية

النائب السيد الطاهر شاكر:
شكر سيادة الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
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واالقتصادية للجماعات احمللية اليت تعرف تأخرا كبريا يف الولوج
إىل اخلدمات األساسية واالجتماعية ،وكذا الشروع يف إعداد
الربامج اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية .هذا فضال

السيد رئيس الحكومة،

بطبيعة احلال عن الربنامج الذي أعلن عنه جاللة امللك والذي
سوف ندخل فيه على مدى  0سنوات والذي سوف تكون
تكلفته  00مليار ديال الدرهم للمستقبل إن شاء اهلل الرمحن
الرحيم.

األخري اللي جبتو تقهقر هذا العدد ،وقع واحد االنسياب من
اجملال القروي إىل املدارات احلضرية واملدارات احلضرية غري مؤهلة
الستقبال هاذ السيولة هاذي .اإلحصاء األخري بني بأنه تقلص

نقول ليكم واحد القضية ،فاإلحصاء اللي قبل ما جتيو
كان واحد العدد ديال السكان يف العامل القروي ،يف اإلحصاء

عدد ساكنة العامل القروي ،واآلن ملي تنتكلمو على ذيك
األرقام الرمسية ديال  les statistiquesمع حتفظات اللي
ميكن نعطيو عليها راه العامل القروي السيولة اللي جاية من
البوادي إىل املدن واملدن غري مؤهلة وغري قادرة وغري مستجيبة

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب.

النائب السيد الطاهر شاكر:

بطبيعة احلال الستقبال بطبيعة احلال ،وهاذ املشاكل اللي أنتما
باغيني تعاجلوها يف املدن خاصكم تعاجلوها يف البوادي منني
جات هي إىل آخره.
نتمناو على أن هاذ الرسالة تبلغ ألن املغرب واستتباب

شكرا سيادة الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
على كل حال السيد رئيس احلكومة ،نشكركم على ما
قلتموه ،ولكن نبغي نقول ليكم بكل وضوح راه اخلريطة ديال
اململكة فيها املدارات احلضرية وفيها العامل القروي واملناطق

األمن يف املغرب هو األساس ديالو العناية بالعامل القروي والعناية
بالشبيبة ديال القروية وتوفري الشروط ديال التنمية االقتصادية
وديال الكرامة ،وديال حقوق اإلنسان يف العامل القروي ،اللي ما

اجلبلية ،املناطق احلضرية خذات حقها وأكثر من حقها ،العامل
القروي واملناطق اجلبلية ما خذاتش حقها ،وهلذا الزم تاخذ
حقها.

موفراش يف بعض املناطق ،تكلمتو على الربامج اللي تكلمتو
عليها السيد رئيس احلكومة ،وأنا كنتكلم معكم العني يف
العني ،امسح يل راه مازال يف اجلبال اآلن كدوروا يف التضاريس
اللي هي خايبة العزلة ما كايناش مائة يف املائة فك العزلة ما زال

احنا أملنا على أنه يوقع واحد الرتكيز يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واجملالية باش يكون واحد
املعادلة ،واحد املساواة باش ما نبقاوش املغرب هذا واملغرب
اآلخر ،خاصنا نوحدو السياسات ديالنا ونعطيو للعامل القروي،

مل يصل ،ما زالت املناطق معزولة ويف الشتاء ويف التضاريس
الوعرة مازال الطرق القروية ما دارت شي مازال املنشآت ما
تبنات شي ،املدارس ما كاينينش وال كانت ما كاينش فني ميشيوا

راه مستقبل املغرب يف عامله القروي ،راه السلم االجتماعي يف
املغرب من العامل القروي ،راه العامل القروي هو أساس التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهو الركيزة األساسية لالستقرار

املعلمني عند التالميذ دياهلم إخل ،اهلشاشة مازال كاينة ،النقل
خدمة النقل ما كايناش باش يوصل هلم الدقيق والسكر والزيت
واخلبز إخل.

واستتباب األمن.
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الفريق ديالكم اللي طلب هاذ الشي ،تفضل السيد النائب ،دابا
سؤال واحد ما كاينش.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،شكرا انتهى الوقت ،شكرا السي
الطاهر السيد النائب الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

النائب السيد سمير بلفقيه:

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

شكرا السيد الرئيس،

هاذ السي الطاهر راه عزيز علي ،وداميا كنت كنبغي
هاذ التدخالت دياله على البادية والسكر والطحني والزيت

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ما هي آثار سياسة
احلكومة يف جمال االستثمار على مستوى التشغيل؟ وشكرا.

والزبدة ،توحشناك السي الطاهر .واليين السي الطاهر راه أنت
دابا آش كتدير راه  tu prêche un convaincuأنا
راه مقتنع هباذ الشي أكثر منك ،وماشي حيث أنا من البادية أنا
ماشي من البادية ،ولكن وماشي ألنه خايف من الناس ديال

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

املواطن ديال البادية عند اهلل ،اهلل قال  " :إن أكرمكم عند اهلل

السيد الرئيس:

تفضل ،امسح يل السيد النائب ،عاود ،تفضل.
النائب السيد سمير بلفقيه:

البادية جييوا للمدينة ،أنا هاذ الشي مقتنع به ألنه حق ديال هاذ
املواطنني ،من عند اهلل ،واش املواطن ديال املدينة أحسن من

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ما هي آثار سياسة
احلكومة يف جمال االستثمار على مستوى التشغيل؟ وشكرا.

أتقاكم" ما قالش ال اللي يف العروبية وال اللي يف املدينة ،وهاذ

السيد الرئيس.

الناس هادوا اللي يف البوادي هاذو هم الناس اللي كنلقاوهم يف
وقت الشدة ،هاذو هم الناس اللي كيمشيوا يدافعوا على

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
آش غدير السي الوفا ؟ كيجيبوا لك سؤال قد صومعة
حسان ويقول لك جاوب عليه بوقيدة.
لقد خصصت احلكومة يف السنوات األخرية غالفا غري
مسبوق لالستثمار رغم صعوبة الظرفية االقتصادية واملالية ناهز

األقاليم ديالنا اجلنوبية وعلى احلدود ديالنا هادوا هم الناس اللي
كيحتافظوا ب  les valeursالقيم ديالنا ملي كيهنيهم
بطبيعة احلال بعض املشوشني هذا هو املشكل .وهلذا هاذ
الناس راه كيستاحقو من جهتنا حنايا كامل العناية وكامل الرعاية

سنويا  715إىل  714مليار درهم ما بني  5574و 5570
ولتسريع تنفيذ الربامج االستثمارية على مستوى املؤسسات
واملقاوالت العمومية وحتسني احلكامة ومردودية احملفظة العمومية،

باش نتهالوا فيهم ،ولكن كان واحد الوقت ،امسح يل السي
الطاهر ،كانت مشاكل سياسية يف املدينة ،هددنا املشاكل
السياسية اللي كانت يف املدينة على مدى  45و  35سنة دابا

تعمل احلكومة على تشجيع العالقات التعاقدية بني الدولة
وتلك اهليئات وإصالح منظومة احلكامة واملراقبة املالية للدولة
عليها ،غري أنه ينبغي أن نعمل أكثر على الرفع من جناعة
االستثمار العمومي لتحسني مسامهته يف التنمية االقتصادية

خاصنا نردوا احلق للبادية أنا متافق معك مائة يف املائة ،وشكرا.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال الثالث حول

آثار االستثمارات على التشغيل وهنا كاينة وحدة املوضوع،
سؤالني سؤال لفريق األصالة واملعاصرة ،وسؤال للفريق
االشرتاكي(العجز يف مواجهة معضلة بطالة الشباب) وهذا رئيس

وعلى تعزيز التوازن التوزيع اجلغرايف ،وهو ما سيتأتى بدخول كل
من القانون التنظيمي للمالية ،اللي داز هاذ العام ،ومشروع
اجلهوية املتقدمة حيز التنفيذ وخاصة بتفعيل صندوق التأهيل
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االجتماعية ،وال أدل على ذلك هو قولكم ومطالبتكم أن ال
تتحمل الدولة وحدها فاتورة التعليم والصحة.

االجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات اللذين سيتم
إحداثهما يف هذا اإلطار.
أما على مستوى االستثمار اخلاص ،فيجدر التذكري

السيد رئيس الحكومة،

بإطالق خمطط التسريع الصناعي يف أبريل  5573الذي يهدف
أساسا إىل رفع حجم مسامهة الصناعة يف النسيج الداخل اخلام
بتسع نقط ينتقل من  % 73إىل  % 54وإحداث  055ألف
منصب شغل يف اجملال الصناعي يف أفق  5555وهلذا الغرض

لقد وعدمت املغاربة من خالل التصريح احلكومي
بتخفيض نسبة البطالة إىل  %1يف أفق  5572أي ب 75
مليون من الفئة النشيطة ما خيص يتجاوز عدد املعطلني أو
العاطلني  425ألف.

مت إحداث صندوق التنمية الصناعية الذي رصد له غالف مايل
يقدر ب  55مليار درهم يف نفس األفق ،شكرا

السيد رئيس الحكومة المحترم،

اليوم يبلغ معدل البطالة يف املغرب  %75,7أي أكثر
من مليون و 37ألف يف وضعية عطالة ،أضف إىل ذلك آالف

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد النائب.

املسرحني عن الشغل الفاقدين للشغل خصوصا يف قطاع البناء
والفالحة ،ينضاف إليه سنويا  751آالف من مواطن جديد
من سوق الشغل ،اليوم حوايل  5مليون من املغاربة يعيشون

النائب السيد سمير بلفقيه:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

بأقل من  75درهم يف السنة أي  425درهم يف  1555لاير،
اليوم أقل من  3حوايل  4,2مليون كيعيشو يف أقل من 55
درهم ،اليوم  %25من األسر ال تستطيع حتمل تكاليفها
الشهرية و %43منها تلتجئ إىل االقرتاض واالستدانة إلمتام

حينما نتحدث عن استثمار فنحن نتحدث عن منو
اقتصادي ،وحينما نتحدث عن تشغيل فإننا نتحدث عن

حاجياهتا الشهرية.

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس الحكومة،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

يف ظل املسامهة الضئيلة للصناعة يف الناتج الداخلي

البطالة ،على أرض الواقع تتسم السياسة احلكومية يف جمال
االستثمار هبوس التحكم يف امليزانية والتوازنات املاكرو-اقتصادية
على حساب الواقع واملتطلبات االجتماعية من تعليم وتشغيل

اخلام تبقى جودة النموذج االقتصادي لبالدنا la qualité
 de notre puissance économiqueضعيفة إذا
ربطناها بتأثريها الضئيل على قطاع التشغيل الذي يفتقر أساسا
إىل اسرتاتيجية حكومية وخريطة طريق واضحة املعامل.

وصحة ،وهبذا أضحت وزارة املالية أم الوزارات تتحكم يف مصري
كل السياسات العمومية.

أنتم مطالبون السيد رئيس احلكومة ،خبلق  715ألف
منصب مايل إذا أخذنا بعني االعتبار االنتقال الدميغرايف la
 ،transition démographiqueالسيد رئيس احلكومة

السيد رئيس الحكومة،

يف هذا اإلطار ،امسحوا يل أن أسائلكم كيف تدعون

اليوم أن سياستكم احلكومية يف جمال االستثمار تنبع من قلب
املعاناة الطبقات اهلشة وأنتم تنهجون سياسة اقتصادية ليربالية
ترتكز على الزيادة يف األسعار وخوصصة القطاعات

احملرتم ،أضف إىل ذلك إشكالية مالءمة التكوينات مع سوق
الشغل ،السيد رئيس احلكومة احملرتم كيف تتصورون اليوم نفسية
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الشباب خصوصا حاملي الشهادات منهم يف أفق مظلم
للتشغيل يف بالدنا ،لقد أغفلتم وجتاهلتم وتناسيتم أهم استثمار
يف بالدنا وهو االستثمار يف الرأمسال البشري ،وخصوصا قضية

السيد الرئيس :

الرتبية والتكوين الذي مل تكن يوما رهانا حكوميا بامتياز وهذا
ما تؤكده امليزانية..

االشرتاكي.

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال الرابع حول
االلتزام بتحسني اخلدمات الصحية والرعاية االجتماعية للفريق

النائب السيد محمد مالل:

السيد الرئيس :

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،انتهى الوقت السيد النائب احملرتم ،الكلمة
للسيد رئيس احلكومة للتعقيب.

السيد رئيس الحكومة،
سؤالنا عن إجراءات والتدابري املتخذة لتنفيذ ما التزمت
به احلكومة يف جمال حتسني اخلدمات الصحية والرعاية

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :

ما عرفتش واش غلطيت وال هذاك الشي اللي قلت

االجتماعية واإلبقاء على جمانيتها ؟ وهل أجزمت السيد رئيس
احلكومة ،تقييما للسياسات احلكومية يف هذا اجملال ؟ شكرا.

كتقصد ،بغيتيين خنلق  715ألف منصب مايل ؟ إيوا قولوا
الكالم مقاد اهلل جيازيكم خبري ،وما ختلطو ليناش بني األمور راه
تنقول ليكم راه السياسة هاذي ،السياسة راه واعرة ،وكيسمعوا

السيد الرئيس :
السيد الرئيس ،يف حدود دقيقة و 35دبا.

املواطنني ،وخاصهم يسمعوا كالم صحيح ودقيق ويكون متأكد
منه ،راه الفتنة فعال نائمة لعن اهلل إىل آخره.
املهم أنا باغي نقول ليكم واحد القضية ،أوال التوازنات
االقتصادية آ األستاذ الكرمي ،أنا ما حيدتش الفلوس ديال

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:

اهلل خيليك كاينة واحد القضية أنا اللي عطى اهلل عطاه
ما حتسبش ليا ،أنا دبا رئيس احلكومة ديالكم ،بقا ليا معكم
إيال طول اهلل العمر أقل من عام ،بغيتكم تعتقو رئيس احلكومة
اجلاي اهلل جيازيكم ،واش الناس كيجيبو مواضيع حبال هكذا
يتكلمو عليهم يف دقيقة و 35سنتيم ؟ واش يف احلكومة اللي

الصحة وال ديال التعليم ،أنا مشيت للمحروقات ،هي اللي
زولت ليها حلد اآلن الدعم ،وزولت الدعم عليها باش امليزانية
ديال البالد اليوم والت منوذج يف العامل .كتذكر كيفاش كانوا

تدارت الراميد وعممتو سولو الناس اللي بداوه يف أزيالل شنو
كان كيعين بالنسبة إليهم التعميم؟ عندو مشاكل صحيح ولكن
عممناه ،واش الوقت اللي احلكومة اللي عممت الرعاية الصحية
للطلبة جمانا اللي هاذي  55عام واحنا كنستناوها صحايب ديال

وزراء املالية كيحيضو ويبيضو ملي كيجيو هلاذ املنصة باش
يشرحو امليزانية دياهلم ،وكيفاش كانوا كيحيضو ويبيضو من اللي
كيجي صندوق النقد الدويل .اليوم األستاذ ،ميزانية الدولة
ديالك والّت منوذج حيتدى به ،ويفتخر به ويعتز به ،وما حيد

 UNEMإيال باقيني تتعقلو ؟ واش يف الوقت اللي نقصنا
 7155دواء الثمن ديالو ،واش يف الوقت اللي درنا عرض
استشفائي اللي عمرو ما كان ،درنا  4ديال املراكز االستشفائية

حىت درهم ال الصحة وال للتعليم ،أنا كنتكلم على التسيري ديال
الصحة والتعليم واش باقي ما بغيتوش تفهمو باللي الوزير اللي
جالس يف شارع ابن تومرت...

جديدة ،واش الوقت اللي درنا العالج ديال القرب وبدينا
كنمشيو جنيبو املرضى باهليلوكوبرت؟ واش الوقت اللي درنا هاذ
الشي كامل عاد الناس ينوضو يقول لك أسيدي ما كاين ،راه
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ذاك الشي ت ّدار كبري واليين صحيح باقي اخلصاص كبري جدا،
احنا متفقني على هاذ الشي ،واش هاذ احلكومة خاصها حتل
املشاكل ديال  35عام وال  05عام اللي سبقتها كلها هي يف

السيد الرئيس :

انتهى التوقيت شكرا ،السيد رئيس احلكومة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة :

 4سنني وال  3سنني ؟ هاذ الشي راه غري ممكن ،ذاك الشي
اللي علينا قدرنا نديروه راه احنا درناه وذاك الشي اآلخر اهلل
يسر.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس :

باملصحات اخلاصة ،واملصحات اخلاصة عالش غيضرو ؟ الدولة
مل تقرر ولن تقرر التخلي عن جمانية العالج بالنسبة للناس اللي
ما عندهومش اإلمكانيات ،هذا هذه من املسؤوليات ديال

االستثمار احلر يف اجملال ديال الصحة ما عندو حىت
عالقة بالناس اللي ما عندهم اإلمكانيات ،هذاك متعلق

شكرا ،الكلمة للسيد النائب احملرتم.
النائب السيد محمد مالل :
شكرا السيد الرئيس،

الدولة حىت للنهار اللي يكونوا املواطنني املغاربة كاملني تبارك اهلل
قادرين ميشيو للمصحات اخلصوصية ،ديك الساعة نقدرو
نتكلمو على ذاك شي ،أما دابا اإلشاعة ديال هاذ الكالم ليس
مقبوال وليس معقوال.

احنا جينا السيد الرئيس هباذ السؤال ألننا الحظنا
تراجع كبري يف اخلدمات الصحية ،فاملستشفيات السيد الرئيس
تعاين االكتظاظ ،األطر الطبية تعاين يعين كتشتغل يف واحد
الظروف مزرية ،وكذلك قلة التجهيزات ،ضعف األطر الطبية،
بعض األجهزة دائما خارج العمل مثل سكانري ،وكذلك السيد
رئيس احلكومة بعد أن قررت احلكومة فتح هذا القطاع أمام

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة ،ننتقل إىل السؤال املوايل
حول فشل السياسات العامة يف إيقاف تدهور القدرة الشرائية

االستثمار احلر ،فهاذ املسألة كذلك غتكون عليها يعين عواقب
وخيمة على الطبقات ذات الدخل الضعيف ،وكذلك السيد
رئيس احلكومة يف املناطق اجلبلية كنالحظو بأن السكان يف هاذ
املناطق ما تيعرفو على الساحة إىل االسم ،فاملراكز الصحية

للمواطنني الفريق االشرتاكي.
النائب السيد محمد أجدية:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم ،مل يعد غالء املعيشة يغادر
حديث البسطاء من شعبنا يف األسواق والتجمعات العادية اليت
ما فتئوا يتذكرون فيها أسعار كانت رمحة عليهم ،األمر ال خيص
السيد الرئيس اخلبز وال الشاي وال قفة اخلضرة ،بل تعدى

دائما فارغة ال أطر ،ال جتهيزات ،ال أدوية ،فتخلي الدولة السيد
رئيس احلكومة عن جمانية هاذ اخلدمات ستكون له آثار سلبية
على صحة الطبقات ذات الدخل الضعيف ،وهو السيد رئيس
احلكومة ضربا للحق يف التطبيب والصحة الذي هو حق

وأصبح يتعدى ذلك وأصبح فضاء كبري لالحتجاجات من
طرف املواطنني سواء بالنسبة لغالء فواتري الكهرباء وتكلمتو
عليها السيد الرئيس أو يف قطاع الصحة والتعليم والشغل

دستوري وحق من حقوق اإلنسان ،السيد رئيس احلكومة،
عندما تكون حامال لبطاقة الراميد فأنتما حتدثو على بطاقة
الراميد فاعلم أن ملي تتدخل للسبيطار أول حاجة تيقول ليك

والفالحة ،راه املغاربة السيد الرئيس صبارة ،ولكن الصرب كيدبر،
واش ختليتو على هاذ اخلدمات قولوها السيد الرئيس ،غري
وضحوا لنا إيال كنتم باغيني ختالو على هاذ القطاعات دوزوها

إما تتسىن  2شهور أو ال.
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للقطاع اخلاص ديروها يف قواعدها ،وقوانينها باش نعرفوا احنا
كممثلي الشعب مع من كنتكلمو ،السيد الرئيس ،كنطلبوكم يف
هاذ القبة باش تقولوا احلقيقة للمغاربة ،الناس راه تالفة ما عارفة

السيد الرئيس:

مع من تتكلم ومع من هتضر ،التعليم مثال السيد الرئيس ،مشاوا
الناس يسجلوا والدهم ولقاو مدارس مغلقة وأخرى بدون
طاوالت وال مقاعد وإيال لقاو الطاوالت..

النائب السيد المختار راشدي:

السيد الرئيس:

احلكومة التزمتم بتخفيض البطالة إىل حدود  %1ما هي
حصيلتكم يف هذا اجملال؟ وشكرا.

شكرا ،ننتقل إىل سؤال موايل حول العجز يف مواجهة
معضلة بطالة الشباب للفريق االشرتاكي ،تفضل السيد النائب.
شكرا السيد رئيس احلكومة ،بالفعل هناك فقر وهناك
أيضا بطالة ،ومن خالل برناجمكم احلكومي السيد رئيس

شكرا ،انتهى التوقيت ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :

السيد الرئيس:

واهلل السيد الرئيس ،إيال شي مرات كنبقى نقول واش

السيد رئيس احلكومة.

هاذ اإلخوان كيهضرو معايا وال مع شي رئيس حكومة ديال
شي دولة أخرى ،واحد النهار سولت واحد احملاورين ديايل قلت
هلم ملي قالوا يل هاذ الشي شنو هو املادة اللي تزادت؟

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

جاوباتين واحد السيدة قالت يل الكرعة احلمراء ،اخلبز األخ
الكرمي باقي بنفس الثمن اهلل يهديك بشحال تتشري اخلبز
أستاذ؟ واش كتشري اخلبز وال كتصاوبوا لك السيدة يف الدار،
 53لاير للخبزة راه هذه  45عام وهو ب  53لاير ،شنو هو

ديال األساتذة ،واعطيناهم منحة هاذ العام غادي يكمل هداك
الشي األغلبية دياهلم كنعتقد لقاو من قبل ما كانش سوق
الشغل ،حنا اآلن على أبواب  50ألف آخرين غنعطيوهم واحد

شوف آ األخ الكرمي مرة أخرى اجملهود اللي كتبذل
الدولة كبري ،غري ملي جينا درنا خمطط باش نكونو  75آالف

التكوين ديال الناس اللي متخرجني من اجلامعات باش يتأهلوا
ويساهل عليهم باش يشتاغلو ،ولكن نقدر نتفق معاك على
واحد القضية هو أنه هاذ اجملال باقي ما لقاناش فيه املقاربة
الالزمة والكافية اللي تقفز بالبالد ديالنا من الوضعية اللي هي

اللي تزاد حىت  essenceاللي كان غادي كيتزاد اهلل اللي
خلق الكون يسر وهبط ب  3-4ديال الدراهم فشنو واقع؟
اللي تتشكي منه بالدنا ماشي كتشكي من التدهور والتضخم
اللي هو كيبني واش كاين تدهور وال ما كاينش ،ما عمره ما
وصل ل  % 5هاذ  3سنني األخرية هو معروف هذا هو احلد
األدىن دياله ،اللي كاين كاين الفقر نعم كاين فئات فقرية
وحمتاجة ،راه احنا كنفكروا كيفاش نديروا نوصلوا هلا ،راه هاذ

فيها لوضعية أخرى ،وحنا منني كنجيو كنقويل هاذ الشي كنجيو
كنعرتفو ما بغيناش ندافعوا غري باللي كاين ،وليين راه ماشي حنا
نعرتفو وانتما تآخذو ،ألن يف األخري غيبدا اإلنسان كيدافع على
راسو ،كنعرتف باش نتعانو ،ألن هذا راه مشكل ماشي ديايل
أنا ،راه لقيتو وراه منني غادي منشي راه عاود هداك اللي غادي
جيي غادي يلقاه ،إيال ما خذناش املقاربات الصحيحة وما
بقيناش كنادفعو على التخربيق ،حيت كاين التخربيق واش قولوا

احلكومة هي اللي جابت للدعم لألرامل هي اللي زادت يف
التقاعد ،هي اللي زادت يف املنح ديال الطلبة ،واش هاذ
احلكومة اللي كتدير هاذ الشي كتجيوا وتعاقبوها اهلل يهديكم.

ليا عالش كتميزوا بني الناس اللي كيطلب الشغل عندهم
اإلجازة واللي عندهم الدكتوراه وبني الناس اللي كيطلب الشغل
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كنيزيدوش معاك وما كندروش معاك معارضة ألن هذا ملف
ثقيل وبالتايل خاصنا نتاصلو فيه ،وشكرا.

وما عندمهش ،عالش؟ واش هادوك مواطنني وهادوك ماشي
مواطنني هادوك عندهم احلق وهادوك ما عندمهش احلق خاصنا
نفكروا فيهم مجيع ونلقاو هلم مشاكل مجيع وهذا كيطلب منا

السيد الرئيس:

واحد النوع ديال اإلنصاف من الداخل ديالنا باش املواطن
املغريب يكون عندنا يف نفس املكانة وجنتهد كاملني باش حنلو
هلم مشاكلهم.

السيد رئيس احلكومة.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

ال التشغيل البطالة أوال هذا إحصاء ديال هاذ الفصل،

السيد الرئيس:

أنا كنتمىن تكون  %75.7فقط ،ألنه إيال الحظيت أنه يف
الوقت اللي جينا حنا راه كان االقتصاد العاملي كل غادي
الفوق ،وكانو الشركاء ديالنا االقتصاديني كلهم الوضعية
االقتصادية دياهلم جيدة ،يف  5575و 5577والسنوات اللي

الكلمة للسيد النائب.
النائب السيد المختار راشدي:
شكرا السيد رئيس الحكومة،

جات من بعد راه وقع ركود يف العامل وعند الشريك ديالنا
األساسي اللي هو أوروبا ،وبطبيعة احلال تأثرنا وما تأثرناش
بالشكل اللي تأثروا مها ،ما وقعش اإلغالق ديال املؤسسات

أنا أوال حتدث عن البطالة السيد رئيس احلكومة،
والبطالة فيها حاملي للشهادات وحاميل السواعد ،هداك اللي
شد غري البالة وخيلط السيمة حىت هو راه مشكلة ،هاذو تكلمنا

حبال اللي وقع بالنسبة إليهم ،فحنا كذلك عشنا األزمة ،ولكن
بشكل أقل ،اليوم نقولك اللي خاصنا دابا جنتهد عليه يف نفس
الوقت اللي كنقلبو للشباب على العمل واالستثمار وحىت
التوظيف ،ولكن التوظيف اللي معقول وبطرق قانونية وفيها

عليهم ب ،5وإيال بغينا منشيو احلصيلة وناقشو ذاك شي اللي
لقيتو اإلرث السيد رئيس احلكومة أنا عندي واحد اجلواب متاع
 55فرباير ،ماشي  55فرباير احلركة ،تلقينا جواب من عند
احلكومة حول هاذ املسائل هادي ،اعرتفتم السيد رئيس احلكومة
باللي أن املعدل ديال البطالة من  5555حلدود  5575تنقل
من  74.2إىل  4.7يف  5577لقيتوه  1.4معىن املعدل متاع
البطالة ماشي وكيهبط ،اليوم قراءة وكاين أرقام أخرى ،معدل

املساواة بني املواطنني ،كذلك خاصنا نروجو واحد اخلطاب
باللي املواطن منني عرف راه مسؤوليتو كذلك ينوض ويقلب
على راسو وعلى اخلدمة وجيتهد وما يبقاش يتسىن وراق
اإلدارات .

البطالة بقي يراوح مكانه بل حلني آلخر كيطلع ،اليوم راه
. %75,7
نوليو البطالة متاع حاملي الشواهد ،أنا أكدت لكم
السيد بالرجوع ل  55فرباير كحركة اللي جاء من خالهلا واحد

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال األخري حول
السياسة العامة يف جمال التعمري للفريق االحتاد الدستوري ،تفضل

السيد النائب.

الدستور متقدم يف مضامينه ،والسيما يف اجلانب احلقوقي
واحلريات العامة ،اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني يف
املغرب مازال حلد اآلن كطالب حبقها يف التنظيم ،ما عندهاش

النائب السيد الخليفي اقدادرة:

شكرا السيد الرئيس ،السيد رئيس احلكومة ،سؤالنا هل

وصل إيداع قانوين ،هذا حق يف التنظيم ما تعطاهلاش ،وتطالب
حبقها يف التشغيل ،نتمناو السيد رئيس احلكومة حنا ما

من سياسة حكومية ناجعة للنهوض بالتعمري ببالدنا؟ وشكرا.
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تصل نسبة الزيادة  %700مبتم هناية سنة  5572مما مسح
باملناسبة بانتقال املتوسط السنوي إلعداد وثائق التعمري املصادق
عليها من  35وثيقة إىل  705وثيقة ،طرح جمموعة من مشاريع

السيد الرئيس:

السيد الرئيس 3 ،دقايق.

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
أنا كنبقى نتسائل غري واحد السؤال عالش هاذ األسئلة
ما كتطرحوهاش على الوزراء املعنيني؟ القطاعية ،أشنو غنديرو؟

القوانني املتعلقة بالتعمري على مسطرة املصادقة ،وهتم كل من
مشروع قانون رقم  22.75املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف
ميدان التعمري والبناء ومشروع قانون يتعلق بوثائق التعمري،
ومشروع قانون يقضي بتغيري القانون رقم  50.45املتعلق

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات
التهيئة التدرجيية ،مراجعة املقتضيات التنظيمية املتعلقة بالبناء
والتجزيئ باألوساط القروية ،الرفع من عدد الوكاالت احلضرية

السيد الرئيس:
ما باغينش الوزراء املعنيني ،باغيني السيد رئيس احلكومة.
واش فخبارك واحد القضية السيد الرئيس ،يف فرنسا

رئيس احلكومة ما كيحددوش ليه الوقت ،النواب الوقت ديال
طرح السؤال حمدد ،ولكن جتيب رئيس احلكومة وتقول لو تكلم
يف دقيقة و 35ثانية على التعمري وال راه كنتفالو هنا.

إىل  54وكالة ،تبسيط مسطرة الرتخيص بالبناء من خالل تفعيل
مقتضيات مرسوم  53ماي  5574باملوافقة على ضبط البناء
العام احملدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة
مبوجب النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمري والتجزئات العقارية

السيد الرئيس:
حنا بصدد...

واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة
لتطبيقها ،وهاذ املرسوم باملناسبة راه حنا رحبنا به واحد  4وال 3
ديال النقط يف  doing businessوشكرا.

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

وهذا هو املعقول ال قلت ليك هاذ الشي لرئيس

احلكومة اللي جاي أما أنا اهلل يعاونا ويعاونكم..

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد النائب.

السيد الرئيس حنن بصدد مراجعة النظام الداخلي.

النائب السيد الخليفي اقدادرة:

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

شكرا السيد الرئيس،

وسريب عفاك .تعمل احلكومة على تعميم التغطية
بوثائق التعمري وحتيني املتجاوز منها واستصدار وثائق التعمري ،ال

السيد رئيس الحكومة المحترم،

املغرب بلد غين مباضيه العمراين وبرتاكماته وبانفتاحه

أنا كيعجبنيا جناوب ماشي نقرا ،كيعجبين نقول لكم احلقيقة
ماشي ندير لكم التشاش ،ونتسمى خرجت ورحبت ،راه ما درنا
والو هباذ الطريقة هذي ،خاصين جناوبكم بالكبدة ديايل ،وتعرفوا
واش أنا على حق وال كنخربق عليكم ،هذا هو اللي كاين،

على العديد من االنسجة العمرانية على امتداد حوايل  35سنة،
واملغرب يعرف حركة عمرانية متسارعة هلا تأثري على الوظائف
االقتصادية واالجتماعية واجملالية ،لكن هذه احلركة ال تؤطرها
سياسة عامة حقيقية قادرة على التحكم فيها وبالتايل تركنا

وهبذا اخلصوص مت جتاوز عدد الوثائق املتعهد بإجنازها خالل
الفرتة  5575و 355 ،5572وثيقة وذلك بنسبة تصل
 %755إىل غاية هناية شهر أكتوبر  ،5570ومن املتوقع أن

التعمري لذاته ينمو دون ضوابط ،وارتفعت معه نسبة التمدن إىل
 %25يف الوقت الراهن ،مما يطرح علينا سؤال السيد رئيس
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احلكومة ،هل تصبح املدينة خيارا سياسيا واسرتاتيجيا ويتحول
املغرب األخضر إىل مغرب أبيض؟

املخططات 4 ،النقط من الدستور 4 ،التوجيهات ملكية إخل،
ولكن إىل حد اآلن حنا مازال هاذ احلكومة يا اهلل تتضبط
اآلليات باش ميكن ليها تبدى.

يف احلقيقة أن هاذ األسئلة طرحناها على الوزراء مباشرة
وداخل اللجان ،ولكن الكالم اللي تكلمتو عليه ديال الرتخيص
وديال السياسة االستباقية للتعمري راه مازال ما شفنا منو والو،

حنا معاكم صعيب راه حنا عارفني احلال صعيب
ولكن واش نتسناو  0سنوات  2سنوات حىت ما يبقى ما
نصلحو ،اليوم القرى والو مدن ،واملدن والت قرى بالضواحي
دياهلا كاين غياب األمن غياب ،وحنا عارفني شنو كيوقع يف

السيد رئيس الحكومة،

راه ما كاين حىت شي ترخيص اآلن ،وما كاين حىت شي سياسة
ديال تبسيط املساطر ،ألن ما كاينش ترخيص ،باش نكونوا
واضحني ،وهذا عالش جبنا السؤال .بالنسبة منشيو ملشكل
البناء العشوائي يف التعمري ألن هو اللي ينخر اجلسم ديال

املداشر.
بعض الوزراء يف احلكومة ديالكم مشكورين السيد
رئيس احلكومة ،واحد احلالة اجتماعية بسيطة مشاو جابوا
قوانني بواحد السرعة فائقة وجا هنا وتصادق عليه ووقف
النزيف .العمران وقع فيه أكثر من انتحار فتاة السيد رئس
احلكومة ،وقعت فيه اصطدامات مع السلطة ،وقع اعتداء على
رجال السلطة وعلى أعوان السلطة ،وقع فيه اعتقال مواطنني،

التعمري يف بالدنا ،بالنسبة للعامل القروي داك القروي السيد
رئيس احلكومة اللي عايش مقهور من ضعف املدخول ديالو راه
صابر ،وماشي كل شي أنا ما كنعممش ،واللي ما قراوش والدوا
راه صابر ،واللي ما داواوش والدوا راه صابر ،اللي ما خدموش

وقع فيه رمي لألطفال أمام اجلرافات ،وقع فيه ما وقع هتديد
حبرق األجساد ،وهاذ احلكومة مل حترك ساكنا ولن تعتمد واحد
السياسة استباقية باش حتل هاذ املشكل ديال التعمري وخاصة يف

والدوا صابر ،هادوك الناس حيبوا بالدهم وصابرين ،ولكن باش
يتزوج ولدوا ويسكن معاه يف نفس املنزل راه ما غيقبلش،
وبالتايل من هنا كيجي مشكل ديال البناء العشوائي السيد

العامل القروي.
واللي كنطلب منكم السيد رئيس احلكومة هو أن
هادوك الناس يف البادية خاصهم يبقاو يف البادية ،ألهنم كلما
دخلوا املدينة كلما كانت اهلجرة القروية حنا عارفني أشنو كيوقع

الرئيس احلكومة ،من هنا كيجي مشكل ديال التجزيء السري
يف األراضي الساللية ،من هنا كيجي الدخول ديال املنعشني
العقاريني السريني اللي كيصطيو على هاذ األراضي وكيديروا منها
ثروات وبالتايل السد رئيس احلكومة إيال طرحنا هاذ السؤال

يف املدينة؟ عارفني كيفاش كتدهور احلالة األمنية داخل املدن؟
وإن التعمري السيد رئيس احلكومة معضلة تستلزم منا مجيعا
املسامهة حلماية املدينة والبادية واجلبل والشاطئ على ...

ماشي من باب املزايدات السياسية حشا ،حنا كنتكلمو هادي
بالدنا حنا كلنا كنبغيوها وكل واحد من املوقع ديالو كيبغي يطور
العمل يف بالدو.

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة ،إيال كانت سياسة استباقية يف
جمال التعمري عجلوا بالرتخيص للبناء يف العامل القروي ،يف انتظار
االسرتاتيجيات اللي مل تر النور مع هاذ احلكومة ،بال شك ألن
يف الرد ديال السيد وزير التعمري يف اللجنة ديال الداخلية قال

شكرا السيد النائب ،انتهى التوقيت إيال بغيتو ضيفو
شي حاجة.

على أنه ترتتكز الربنامج ديال احلكومة على واحد العدد ديال
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السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

ال طبعا هو السيد الرئيس هاذ الشي راه مشكل،
عالش؟ حنا دابا منني كنجيو للبادية هاذ الشي راه اإلخوان

شكرا لكم السيد الرئيس ،قبل رفع اجللسة البد من
توضيح أمر مع السيد رئيس احلكومة .إيال مسحتوا السيد رئيس

كيعرفوه منني كنت نائب برملاين ،ما أنا ال رئيس حكومة ال وزير
ال هم حيزنون ،منني كنجيو كنبغيو البادية ما نقيسوهاش ،عندها
طريقة ديال التدبري ديال الشؤون دياهلا وخصوصا السكن دياهلا.

احلكومة ،هاذ النظام الداخلي يتم تطبيقه حبذافريه ومتت
املصادقة عليه بإمجاع هاذ الربملان ،وأنا كنت يف املعارضة ،وكنت
ضد هذه الفكرة بالذات .لكن ألنه أوال هو السؤال يف

تنقول واش هاذو غتصيفطهم لعند  notaireوتسيفطهم لعند
 Architectوتسيفطهم عند اجلماعة؟ تبقى كتمحن فيهم.
كتعرف باللي كتفتح على الناس األبواب ديال جهنم ،ولكن يف
نفي الوقت عاوتاين كاينة يعين القرى القريبة من املدن إيال

الدستور ،سؤال حول السياسة العامة ليس تدبري السياسة
العامة ،والفرق بني السياسة العامة والسياسة العمومية ،وهذا
نقلوه على الربملان اإلجنليزي يف إطار التجاوب حول طرح
إشكاليات جمتمعية يومية ،هنا فني وقع .حنن بصدد مراجعة

فتحيت هاذ اجملال هذا يف القرى عاوتاين تينتاقل داك الشي
للمناطق اللي هي قريبة للمدن ،كتويل الساكنة ديال الناس يف
خطر ،كتويل واحد العدد ديال اإلشكاليات.
وهلذا راه حنن نسدد ونقارب ،وبطبيعة احلال اإلدارة

هذا ،لكن ننضبط للنظام الداخلي امللزم لكل األطراف ،شكرا،
رفعت الجلسة.

هي ثقيلة ،اإلدارة ثقيلة وهاذ اجملال ديال التعمري فيه متدخلني
كثريين ،فيه الوزارة ديال التعمري وفيه الوزارة ديال السكىن وفيه
الوزارة ديال الداخلية وفيه اجلماعات احمللية .ومع األسف
الشديد ،يف واحد العدد ديال املستويات ،الناس اللي كيوصلو
هلم امللفات ديال املواطنني ،عوض ما فكرو كيفاش حيلوا
مشاكل ديال املواطنني ،كيفكرو كيفاش يستافدو منها ،فهاد
الشي هذا راه واحد اإلشكال .أنا متفق مع األخ الكرمي متفق
معاه  %755على الروح باش تكلم وعلى اإلشكاليات اللي
طرحها ،ولكن باش نعاجلو هاذ الشي راه خاص واحد اجملهود
حقيقي .أنا كنقول لكم كرئيس ديال احلكومة ،رئيس ديال
احلكومة ما خصوش جيي يطلب من اآلخرين يتعاونوا معاه،
ولكن كنقول لكم يف بعض املشاكل فحال هدي إال ما
تعاوناش راه ما غتكونش حىت شي نتيجة ،وشكرا لكم.
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