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 الثانية واخلمسنيحمضر اجللسة 

 
 ه(. 2197 نونرب 79) 9341 صفر 82 اجلمعة :التاريخ
 رئيس جملس النواب.  احلبيب املالكيالسيد : الرائسة

اعة دقيقة ابتداء من الس مخسة وعشرونو ساعات  مخس :التوقيت
  .ثامنة والثالثنيوالدقيقة ال ثانية زواالال

 والتصويت على اجلزء الثاين وعلىاملناقشة  جدول األعمال:
لسنة املالية برسم ا برمته 78.97مشروع قانون املالية رقم 

2198. 
 

 :جللسةا رئيساحلبيب امللكي رئيس جملس النواب،  السيد
 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

 افتتحت اجللسة،
قبل مواصلة دراسة مشروع قانون املالية والتصويت عليه،       

امسحوا يل مرة أخرى أن أجدد اعتزازي وتقديري لكافة أعضاء 
ة من مكتب، وفرق وجمموعة نيابية وجلان  اجمللس وألجهزته املسّير
دائمة. كما أتقدم ابلشكر للحكومة على ما مت بذله من جهود 

 قانون املايل يف ظروف جيدة، ويفإجيابية لتمر دراسة مشروع ال
إطار حوار بناء ومسؤول عرف تعبئة مركزة سواء من خالل 

ساعة مبختلف اللجن الدائمة،   411ساعات العمل اليت قاربت 
كما عرفت حضورا مكثفا سواء أثناء املناقشة القطاعية أو من 

 71خالل التصويت على امليزانيات الفرعية بلغ معدهلا ما بني 
ما أشكر ابمسكم مجيعا كافة املوظفات واملوظفني . ك%81و

والعاملني ابجمللس، على جديتهم وعلى إخالصهم يف أداء 
 .الواجب

كما تعلمون السيدات والسادة النواب، خنصص هذه اجللسة       
للمناقشة العامة والتصويت على اجلزء الثاين من مشروع قانون 

ذلك التصويت على  ، وبعد2198للسنة املالية  78.97املالية 
املشروع برمته. فنستمع إىل عدد من املتدخلني واملتدخالت إبسم 
الفرق واجملموعة النيابية، وأبدأ إبعطاء الكلمة للمتدخالت 
واملتدخلني إبسم فريق العدالة والتنمية، املتدخل األول السيد 

 .النائب نور الدين قرابل
 :النائب السيد نور الدين قرابل

 .رمحن الرحيمبسم هللا ال
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتقدم أمامكم مبداخلة فريق العدالة والتنمية يف       
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات اليت ختتص هبا جلنة 
اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني 

. يف 2198ابخلارج، وذلك برسم مشروع قانون املالية لسنة 
البداية نقول ال تنمية بدون استقرار وال استقرار بدون أمن، ومن 
مت وبناء على التوجيهات امللكية، تقوم إدارة الدفاع الوطين بتعزيز 
اخلطط الدفاعية اإلستباقية وبناء الكفاءات والقدرات املهنية 

اإلنقاذ واإلغاثة ودعم املشاريع وحفظ السالم واألمن و 
اإلجتماعية، وهذا ما يعزز السيادة ويؤمن احلدود، ويتصدى 
لإلرهاب واهلجرة السرية واجلرمية املنظمة ويضمن اإلستقرار ويؤمن 

  .الوحدة
وال تفوتنا الفرصة دون أن نشيد ابجلهود اليت تبذهلا إدارة      

الدفاع الوطين جبميع مكوانهتا البحرية واجلوية والبحرية والدرك 
امللكي، ومبا تتحلى به من قيم العطاء والتضحية والتضامن يف كل 
اجملاالت وامليادين، وطنيا ودوليا، وما أابنت عليه من قيم ومهارات 

منوذجا وفاعال يف السالم واإلستقرار يف كافة جتعل من املغرب 
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أحناء املنطقة، سواء يف املشاركة املتتالية يف عمليات دعم وحفظ 
 السالم ودفاعا عن كل القضااي العادلة يف إطار الشرعية الدولية،

اثة، أو من أجل فك العزلة أو يف إطار عملية اإلنقاذ واإلغ
دة الغذائية والطبية لفائ واملساعدة اإلنسانية وإيصال اإلمدادات

املناطق املنكوبة وغّيها. وهو ما جيعل املغاربة يعتزون ويفتخرون 
أبسرة القوات املسلحة امللكية اليت تتحلى دائما ابإلنضباط 

 .والتفاين يف خدمة هذا البلد العزيز
ولإلشارة، فقد ركز الربانمج احلكومي يف حموره اخلامس على       

. إلشعاع الدويل وخدمة قضاايه العادلة يف العاملالعمل على تعزيز ا
سجلنا حتركا مقدرا على مستوى الدبلوماسية الرمسية، هادفا إىل 
الدفاع عن الوحدة الرتابية واملصاحل العليا للوطن. ويف هذا اإلطار، 
نؤكد على ضرورة استثمار املناخ العاملي واإلقليمي وجتاوز التعبئة 

ة املعامل، ائمة املبنية على إسرتاتيجية واضحاللحظية إىل التعبئة الد
رابح، -مع الرتكيز على البعد اإلقتصادي انطالقا من قاعدة رابح

جنوب مع احلضور الفعال على مستوى األورو -وعالقات جنوب
اإلفريقي واالورو املتوسطي، واملسامهة الفاعلة يف اجملموعة 

 .اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا
ب املغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية، فقد ورغم انسحا      

ظلت العالقات مستمرة مع إفريقيا، واملؤشر أن املغرب وقع مع 
الدول اإلفريقية أكثر من ألف اتفاقية وبروتوكول منذ سنة 

، خاصة إذا استحضران تنوع الطبيعة الدبلوماسية والدول 2112
لى شراكاته عاليت قام جاللة امللك بزايرهتا. وبذلك حافظ املغرب 

التقليدية وانفتح على أخرى جديدة، هادفا إىل التنمية والشراكات 
واإلخنراط والتعاون والتضامن والفاعلية. إال أننا ندعو إىل التفعيل 
اجليد هلذه اإلتفاقيات، من خالل تكريس مبدأ احلكامة اجليدة 

ملراقبة اوربط املسؤولية ابحملاسبة والشفافية والنزاهة واحرتام القانون و 
والتقومي، وإعطاء النموذج األمثل من الداخل خاصة على مستوى 

مليار درهم  77تنمية أقاليمنا اجلنوبية اليت خصصت هلا مبلغ 

. ألن إجناز املشاريع، بناءا على 2129-2197للفرتة ما بني 
ما ذكر، هو دبلوماسية مسيائية مساعدة للدفاع عن القضااي 

بناء خيط انظم بني الدبلوماسية  املشروعة والعادلة يف أفق
التشاركية والدبلوماسية التمثيلية، بناء على مبدأ التكاملية. خاصة 
املسامهة الفاعلة يف املنظمات الدولية اليت تلعب دورا أساسيا يف 

 .القضااي املطروحة عامليا
ومن مثة البد من الدبلوماسية املغربية العمل على أربعة       

والتوطيد والتحصني والتنويع، وإعطاء النموذج قواعد: التعزيز 
الدميقراطي الختياراتنا خاصة وأن األمة املغربية تستند يف حياهتا 
العامة على ثوابت جامعة منها اإلختيار الدميقراطي، والذي جيب 
أن نستحضره هو أن انفتاح املغرب على العامل له انعكاس قوي 

اجلاذبية  ناء على منطقيعلى املنتوج الوطين ويعمق مشروعيته ب
 .والتنافسية

إننا يف حاجة اليوم إىل تكثيف التواصل السياسي العاملي       
من أجل التسويق للحكم الذايت، الذي اكتسب من قبل جملس 
األمن ابجلدية واملصداقية والواقعية، مع استثمار عودة املغرب إىل 

ة اإلقتصادية مجموعاإلحتاد اإلفريقي واملوافقة املبدئية لإلنضمام لل
وإبراز اخلرق القانوين  "CDEAO" لدول إفريقيا املغربية

واإلنساين واألخالقي يف خميمات تيندوف. ومن مث ال بد من 
تكريس مبدأ االلتقائية يف القضااي الوطنية بني السلطات العمومية 
واملؤسسات املنتخبة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. ويف هذا 

 :على ما يلياإلطار نؤكد 
  وضع رؤية واضحة مؤطرة لفعلنا الدبلوماسي، بناء على

 جدلية الفاعل السياسي والفاعل األكادميي؛
 اعتماد مبدأ االلتقائية بني أقطاب اهلوية الدبلوماسية املغربية؛ 
 التوظيف املعريف بغية إحداث التناغم بني النجاعة والشرعية؛ 
 تصحيح املسارات التفاوضية. 
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اجلاللة نصره هللا، عندما استحضر خطاب صاحب 
حممد اخلامس طيب هللا ثراه، دليل على أن القضية الوطنية مل 
تبتدئ من السبعينات، ولكن هلا جذور اترخيية، حنا سالينا مع 
 قضية الصحراء مغربية، الصحراء مغربية وستبقى مغربية، نتفاوضو

ية املتقدمة، هو على مشروع احلكم الذايت وكيفاش نزلوه يف إطار اجل
هذا هو تصحيح املسار وتصحيح األخطاء كما أكد على ذلك 

 .جاللة امللك
أما على مستوى املغاربة املقيمني ابخلارج، رغم اجملهودات       

املبذولة من قبل السلطة التنفيذية، فإهنا مل ترق إىل طموحات 
 املواطنني ابخلارج، انهيك عن حاجيات طبيعية للرفع من الدفاع

عن حقوقهم ومصاحلهم وهويتهم احلضارية، أبن التنمية الشاملة 
لألبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والدينية والثقافية 
واهلوايتية. إن الواجب استثمار اعتزاز املغاربة حيث ما كان 
هبويتهم وأصالتهم، ربط اجلامعات الصيفية ابجلهوية املتقدمة، 

ستثمار لعامل يف البناء والتنظيم والتأطّي، اإستثمار كفاءات مغاربة ا
الرتاكمات يف هذا اجملال رغم الوضع الدويل الصعب، تقوية املوارد 
البشرية، إعطاء امتيازات مشروعة ملغاربة العامل وتوفّي كل ما من 
شأنه أن يشجع على اإلستثمار، البحث عن آليات التواصل بني 

لى متكني ، اإلجتهاد مجيعا عالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
 .مغاربة العامل من املشاركة السياسية داخليا وخارجيا

إذا كانت بالدان قد حققت تقدما كبّيا واجتهادا موفقا على       
مستوى إصالح احلقل الديين حتت إشراف إمارة املؤمنني، فإننا 

ديين لنثمن اإلهتمام ابألماكن الثقافية والروحية والتكوين والتعليم ا
وتعزيز اخلدمات اإلجتماعية، ونشيد ابلزايدة يف تنمية امليزانية 
املخصصة للوضع املادي للقيمني الدينيني يف مشروع قانون 

مليون درهم للتغطية  01مليون درهم والثاين  173: 2198
الصحية. ومع ذلك، نطلب االهتمام أوال ابلتعليم العتيق، التعليم 

ألف، تقومي برانمج  44إىل  2197سنة  العتيق ارتفع العدد دايلو

حمو األمية، الرفع من وتّية اإلجناز على مستوى بناء املركبات 
الدينية، حتسني خدمات احلج ومضاعفة اجملهود واملواكبة الدائمة 

 .للخطباء
وأخّيا نؤكد على مستوى قدماء املقاومني وأعضاء جيش       

قوماهتا اكرة ستفتقر إىل مالتحرير، نؤكد ابتداء على أن أمة بدون ذ
احلضارية، وابلتايل إذا كانت.. أما فيما يتعلق ابحملور الثاين نؤكد 
على أن اإلهتمام أبسر املقاومة وجيش التحرير واجب وطين، هذا 
الواجب الوطين الذي ميكن أن نتحدث عنه كذلك يف إطار 

 نياملسؤوليات اليت كانت عندان يف ما يتعلق بتجويد الربامج وحتي
 ...بعض اإلتفاقيات إىل غّي ذلك

وأخّيا وليس آخرا، والوقت يدركين أود أن أختم هذه املداخلة       
 :ببيتني شعريني يف حق اجلندي املغريب

 اي شعاع األمل املبتسم      أيها اجلندي اي رمز الفداء"    
 فداء حتت راية العلم"        بورك اجلرح الذي حتمله      

 .وشكرا لكم
 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب حممد إدعمار      
 :النائب السيد حممد إدعمار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ن ننوه ابألجواء أ يف البداية ال يفوتنا يف فريق العدالة والتنمية      
اليت اشتغلت فيها جلنة الداخلية وإعداد الرتاب الوطين واإلسكان 
وسياسة املدينة. ونعزو هذه األجواء ألمرين أساسيني: األول 
حسن تدبّي مكتب اللجنة والثاين وفرة وجودة الواثئق املعدة من 

 .طرف أطر الوزارتني
 السيد الرئيس احملرتم،
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ن العام ومحاية األشخاص يف أبداهنم احلفاظ على األم      
وممتلكاهتم ضمن املهام األساسية املنوطة بوزارة الداخلية، وقبل كل 
شيء، ننوه بنعمة األمن اليت تنعم هبا بالدان، إذ أصبحت هذه 
النعمة ميزة يكاد املغرب ينفرد هبا يف حميطها اإلقليمي. ونغتنمها 

امللكية  قوات املسلحةمناسبة لتوجيه حتية تقدير وإكبار إىل ال
ونساء ورجال األمن الوطين والدرك امللكي، وخمتلف األجهزة 
األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية اليت تسهر إبخالص 
وتفان ويقظة فعالة على أمن هذا الوطن. وقد سبق لفريق العدالة 
والتنمية، على لسان رئيسه أن عرب عن دعمه ملواصلة توفّي 

البشرية واملادية واللوجستيكية الالزمة هلذا القطاع، كما الوسائل 
يدعم فريق العدالة والتنمية، جهود احلكومة يف العناية أبسرة 
املقاومة وجيش التحرير، ملا قدمته من تضحيات جليلة الستقالل 

 .بالدان
 السيد الرئيس احملرتم،

ة وفتوة ثإننا يف فريق العدالة والتنمية، على أمت الوعي حبدا      
جتربتنا الدميقراطية، كما لدينا الوعي ابألشواط املهمة اليت قطعناها 
على درب البناء الدميقراطي وترسيخ دولة املؤسسات، وفتح ورش 
فصل السلط، وفتح ورش التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واجملالية 
جبرأة غّي مسبوقة. ولكن الزلنا يف حاجة إىل مواصلة استكمال 

الدميقراطي، من خالل أحزاب سياسية قوية وخنب مستقلة الصرح 
ونزيهة وذات رصيد اترخيي، وجمتمع مدين حمايد. تلكم هي أدوات 

 .أساسية ال ميكن لبناء دميقراطي أن يقوم بدوهنا
إننا يف فريق العدالة والتنمية نقدر ضرورة ضمان احلضور       

اية األمن عاتقها يف محالدائم هليبة الدولة، والواجبات امللقاة على 
العام، وهي أمور ال خالف حوهلا، ولكن اللجوء إىل املقاربة 
األمنية ينبغي أن يكون جبرعات على قدر ضرورة مناسبة لكل 
موقف. إن فريق العدالة والتنمية، يدعو إىل جتاوز هذه التشنجات، 
إىل حبث عن إرساء ميثاق مجاعي يروم تعزيز املواطنة احلقة من 

ضمان احلقوق واحلد من الفوارق اإلجتماعية واجلهوية بني خالل 
خمتلف مناطق الرتاب الوطين مبا يضمن تقوية التماسك 

 .اإلجتماعي وتعزيز اإلستقرار للمحافظة على السلم االجتماعي
إن تعدد الصنادق والربامج املرصودة هلذا الشأن، ورغم       

 ل برانمج تقليصاجملهودات املبذولة من طرف احلكومة من خال
الفوارق اجملالية "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، "برانمج كهربة 
القرى"، "الربانمج الوطين للتنمية القروية" على أمهية النتائج اليت 
حققتها هذه الربامج، فإن تعدد املتدخلني والشركاء وتشعب 
مصادر التمويل واآلمرين ابلصرف أدى إىل ضعف النجاعة 

 .اإللتقائية والتأخر يف تنفيذ هذه الربامج وغياب
 السيد الرئيس احملرتم،

ر نسجل ابرتياح يف فريق العدالة والتنمية، الوتّية اليت تنش      
وية، هبا املراسيم التطبيقية للقوانني التنظيمية املؤطرة لرتسيخ اجله

ية، يف العدالة والتنم ويف ذات اإلجتاه نؤكد على أن قناعة ومنظور
التغيّي واإلصالح عموما ينبين دوما على التدرج والتأين، ولكن يف 
جمال تنزيل اجلهوية املتقدمة ال بد من رفع وتّية خمتلف مناحي 
تنزيل هذا الورش، واملطلوب إبحلاحية اليوم، مع استكمال اإلطار 

  :التشريعي للجهوية يف متم شهر دجنرب املقبل، هو
 ن له عالقة بتمكني اجلهات متسريع تنزيل كامل ملا  : أوال

املوارد البشرية، تنزيل اإلستقالل املايل من خالل إصالح 
 شامل لنظام اجلباية الرتابية؛

  السعي لتغيّي سلوك الوصاية اليت مل يتمرن بعض رجال
السلطة على التخلص منها واستبداهلا برتسيخ ثقافة املراقبة 

 البعدية؛
 ري إىل حيز الوجود؛تسريع إخراج ميثاق الالمتركز اإلدا 
 خلق جهاز للتتبع والتقييم الدوري للسياسة الرتابية؛ 
  إجراء تقييم أويل لسنتني من املمارسة يف تسيّي اجلماعات

 .2190الرتابية بعد انتخاابت شتنرب 
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 السيد الرئيس،
البد من اإلشادة هنا أبرحيية احلكومة وتعاملها اإلجيايب مع       

املتعلقة برصد إعتمادات مالية للحساب تعديالت األغلبية 
اخلصوصي صندوق التضامن بني اجلهات، حيث خصصت له 

. كما حنيي التجاوب 2198مليون درهم برسم سنة  711
اإلجيايب للحكومة مع مقرتح األغلبية إبلغاء الغرامات والزايدات 
وصوائر التحصيل املتعلقة ابلضرائب والرسوم على اجلماعات 

 .الرتابية
 سيد الرئيس،ال

يف جمال السكىن والتعمّي، إننا جد مراتحني للسياسات       
املتخذة من طرف الدولة لتوفّي السكن الالئق وجتويد أمثنته، سواء 
ابلنسبة ملختلف املنتوج السكين املعروض يف األسواق، أو من 
خالل حماربة مدن الصفيح، أو من خالل كذلك التدخل يف 

هيزها ابلتجهيزات األساسية من املاء األحياء العشوائية وجت
والكهرابء والصرف الصحي. لكن رمبا حان الوقت، السيد 
الرئيس، لتقييم هذه السياسات اليت هي يف احلقيقة سياسة الدولة، 
ليست سياسة حكومة دون حكومة، أو وزير دون وزير، وتقييمها 

 ،رمبا سيجعلنا نقف على بعض مكامن ضعفها لنعمل على تقوميها
وسيجعلنا كذلك نقف والشك على جوانبها اإلجيابية لتثمينها 

 .وتدعيمها
 السيد الرئيس،

يف جمال التدبّي احلضري، يف شقه التعمّيي، وقفت عجلة       
التشريع ألزيد من عشرين سنة، واستبشران خّيا من خالل احلكومة 

 77.92السابقة للمبادرة التشريعية املنجزة آنذاك، القانون 
واحللول اللي جاو هبا لسد الفراغ التشريعي يف  13.92قانون وال

جمال التعمّي، اللي من طبيعة احلال، ابلنسبة لنا حنا، ملري  
كنهضرو على تسوية وضعية البنيات املخالفة للقانون، وكنهضرو 
على الدور اآليلة للسقوط، وكنهضرو على مبادرة أتسيس وكالة 

قوط. كلها أمور أساسية ولكن وطنية ملتابعة الدور اآليلة للس
بقات معلقة يف انتظار استصدار النصوص واملراسيم التطبيقية، 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب. املتدخل الثالث إبسم فريق العدالة       
 .والتنمية، السيد النائب حممد الطويل

 :النائب السيد حممد الطويل 
 .بسم هللا، احلمد هلل

ة، املداخلة إبسم فريق العدالة والتنمي ذبداية، أان سعيد أن آخ      
فيما خيص جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. يلزمين يف البداية 
أن أنوه ابألجواء اجلد إجيابية اليت مت فيها النقاش، كل القطاعات 
املنضوية حتت لواء، ضمن اختصاص جلنة العدل والتشريع. 

فرغنا اجلهد نا قد استوتنعتاقدو حنا يف فريق العدالة والتنمية، أن
املفرتض يف إصدار التقييم الالزم، والتنبيه الصادق إىل بعض 
مظاهر القصور الواجب استدراكها حكوميا من موقع مسؤوليتنا 

ة، يف األغلبية الذي يدعوان إىل تثمني اإلجيابيات وهي كثّية معترب 
 .والتنبيه إىل السلبيات مىت وجدت

ت قة مبوضوع حقوق اإلنسان واحلراييف البداية، فيما له عال      
العامة، نؤكد ونشيد ابخلطوات اإلجيابية اليت قامت هبا احلكومة 
على الصعيد الدستوري واملؤسسايت والتشريعي والتنظيمي، وخاصة 
ما له عالقة مببادرة احلكومة يف حتيني اخلطة الوطنية للدميقراطية 

ياسة رسم معامل سوحقوق اإلنسان، واليت من شأهنا أن تساهم يف 
مندجمة انهضة مبوضوع حقوق اإلنسان ومحايته. كما نثمن عاليا 
التفاعل اإلجيايب للحكومة مع التوصيات اليت مت اإلدالء هبا برسم 
اجلولة الثالثة لإلستعراض الدويل الشامل، والذي وافق من خالهلا 

توصية، وهو أمر  233توصية من أصل  918املغرب ما يفوق 
ه إجيايب وندعو حكومتنا إىل مزيد من اإلنفتاح على هات نعتربه جد

اإلجراءات. كما نعترب أن املصادقة على مشروع قانون التنظيمي 
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للدفع بعدم الدستورية أو مشروع القانون اخلاص ابجمللس الوطين 
حلقوق اإلنسان، كلها قوانني ستساهم يف ترسيخ البناء املؤسسايت 

 .غربحلماية احلقوق واحلرايت ابمل
غّي أن كل هذه اإلجنازات على كثرهتا تدعوان إىل مزيد من       

احلرص على حتصينها والقطع مع بعض اخلروقات احلقوقية اليت 
املتعلقة أساسا ابلتعامل مع  2197عرفها هاذ السنة، سنة 

احلركات اإلحتجاجية، إذ ال يعقل التضييق على اإلحتجاجات 
لى أوالتضييق على املدافعني عالسلمية ذات الطابع اإلجتماعي 

حقوق اإلنسان، أو التضييق على اجلمعيات اليت تعمل يف اجملال 
احلقوقي. كل هاته التضييقات مع كل األسف ممكن أن تؤدي إىل 
زعزعة ثقة املغاربة يف املسّية احلقوقية والدميقراطية ابملغرب، 

 .واإلضرار ابلسمعة الدولية للمغرب
تثمار ننا ندعو يف فريق العدالة والتنمية، إىل اسوابملناسبة، فإ      

أجواء اهلدوء والسلم اليت عمت مناطق اإلحتجاج اإلجتماعي يف  
كل من القلعة وزاكورة والريف من أجل إطالق مبادرة حقوقية 
لطي ملف احلراك ابلشكل الذي يستوعب املطالب اإلجتماعية 

 .ويتعاطى معها ابلشكل اإلجيايب
خبصوص قطاع العدل، وحنن نعي أن العدل هو قوام أما       

، هاذ املقتضى 2199احلكم وأساس امللك، فقد ترجم دستور 
ابلشكل الذي يليق فارتقى ابلقضاء إىل أن أصبح سلطة قائمة 
بنفسها مستقلة عن ابقي السلط. ولكن مع ذلك، جندد أن 
النهوض ابلقضاء يستدعي أي سياق النهوض ابلقضاء هو سياق 

دميقراطية، سياق احرتام اختيارات الشعب، سياق احرتام إرادة ال
الشعب املعرب عنها يف اإلنتخاابت. وهبذا الصدد، نقدر عاليا 
مواصلة احلكومة تنفيذ خطط إصالح القضاء وإصالح العدالة 
إبعمال ابقي اإلجراءات ودعم استقاللية القضاء مع متكني 

 .اللوجستية الكفيلةالسلطة القضائية من الوسائل املادية و 

أما على صعيد حتديث اإلدارة القضائية، فإننا نعتقد أن       
اإلجراءات اليت مت اإللتزام هبا من طرف احلكومة، وبتنسيق مع 
اجمللس األعلى للقضاء هي خطوات مهمة لتحقيق هذا اهلدف 
خاصة من خالل تيسّي ولوج املرتفقني إىل اخلدمات القضائية 

 أفق التحقيق التام للمحكمة الرقمية، ودعم ذات اجلودة، ويف
 .اجلهوية والالمتركز يف اجملال اإلداري

ويف عالقة مبوضوع القضاء دائما، ويف عالقة مبوضوع  
القضاء ويف محاية احلقوق واحلرايت وحماربة اجلرمية. نؤكد يف فريق 

ة يالعدالة والتنمية، على ضرورة املبادرة إىل مراجعة املنظومة التشريع
يف جمال التجرمي والعقاب ابإلسراع إبحالة قانون واملسطرتني 
اجلنائية واملدنية، وتنفيذ بعض اإلجراءات النوعية من قبيل إحداث 
مرصد وطين لإلجرام وبنك وطين للبصمات اجلينية، وتنظيم بعض 

 .املهن كالطب الشرعي واإلستشارة القانونية
، على العدالة والتنمية وعلى صعيد اإلداري، نؤكد يف فريق      

ضرورة إستعجالية مطلب معاجلة أعطاب اإلدارة العمومية، وجتاوز 
إختالالهتا البنيوية اليت حتول دون اضطالعها بكامل أدوارها 
املفرتضة. ويف هذا الصدد، ال يفوتنا التنويه مبا حتقق هذه السنة 
خاصة من خالل إصدار املرسوم احملدث للجنة الوطنية لتنفيذ 
اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، أو املرسوم املتعلق بتحديد  
كيفيات تلقي مالحظات املرتفقني وشكاايهتم أو املرسوم املتعلق 
بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الواثئق ألصوهلا، 
ابإلضافة إىل التقدم احلاصل على مستوى بلورة ميثاق الالمتركز 

 .اإلداري
ى صعيد قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، أما عل      

فالبد من التأكيد على األدوار الواعدة اليت من املفروض أن ينهض 
هبا هذا القطاع، خاصة على مستوى الدميقراطيتني التشاركية 

نمها والتمثيلية، ابعتبارمها رهانني دستوريني. وهي الفرصة اليت نغت
ىل جنة التقنية املختصة ابلنظر إللتنويه ابعتماد احلكومة لل



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

7 

مقرتحات القوانني. وهو ما نعتربه خطوة إجيابية تستدعي التنويه 
يف سياق إعمال مبدأ التفاعل اإلجيايب مع املبادرة احلكومية يف 

 .هذا اجملال
أما على صعيد العالقات مع اجملتمع املدين، فإننا ننوه 

ملي التنزيل العبقيمة العمل الذي تنهض به الوزارة يف إطار 
ملخرجات احلوار الوطين حول اجملتمع املدين وتفعيل مبدأ 

 .الدميقراطية التشاركية
أما على الصعيد األمانة العامة للحكومة، فالبد من 

ة املهم واحلساس الذي تقوم به األمانة العامة للحكوم التنويه ابلدور
لعمل ايف النهوض ابلوظيفة التشريعية والتنظيمية. وخبصوص هذا 

التشريعي، فإننا ننوه إبحداث اللجنة التقنية لتحيني التشريع 
 وتدوينه، مع ضرورة التنبيه إىل بعض اإلشكاالت املتعلقة بتدبّي
 الزمن التشريعي وموازنته بني فرتة اإلعداد احلكومي وفرتة التشريع

 .الربملاين
وخبصوص اجمللس األعلى للحساابت، فمن دون شك فإن       
الكبّي الذي يقوم به هذا اجلهاز يف مراقبة صرف املال العام العمل 

وتدقيق احلساابت، يعترب من بني أهم منجزات تنزيل مبدأ احلكامة 
وتكريس قواعد النزاهة والشفافية وإرساء قيم احملاسبة وربطها 
ابملسؤولية. ومع ذلك، لزمنا التنبيه إىل جمموعة من القضااي ذات 

لتصريح اإلجباري ابملمتلكات أو حمدودية الصلة، من قبيل مآل ا
 .املتابعات القضائية يف بعض امللفات

وخبصوص قطاع السجون، فبالتأكيد أن اجلهود املتكاثفة       
للنهوض ابملؤسسات السجنية، يف أفق أنسنتها، ال ابعتبارها 
مكاان فقط لقضاء العقوبة، ولكن ابعتبارها أساسا فضاء للرتبية 

أهيل وإعادة اإلدماج، إنسجاما مع املعايّي الدولية والتهذيب والت
    املعمول هبا. ومع كل اجملهودات املبذولة يف هاذ اجملال، إال أنه 
ال زالت تعاين جمموعة من االشكاليات، من بينها مشكلة 

 .اإلكتظاظ

وهبذه املناسبة نود التأكيد يف فريق العدالة والتنمية، على       
انئبات ونواب العدالة.. ونواب األمة بواجبهم  ضرورة احرتام أداء

يف التقييم واملساءلة، وفقا ملا تفرضه قواعد املمارسة الدميقراطية 
املنضبطة ملبادئ الدستور. وأن واجب احلكومة وكافة املؤسسات 
التنفيذية التابعة هلا، أن متكن الربملان من اجلواب الكايف دون 

بني  لعالقة املتوازنة واملتعاونةحتفظ ودون امتعاض، يف إطار من ا
 .السلطتني التشريعية والتنفيذية وشكرا

 :السيد الرئيس 
شكرا، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب حممد      
 .خيي

 :النائب السيد حممد خيي
احلمد هلل والصالة والسالم على موالان  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 .ومن واالهرسول هللا وآله وصحبه 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يطيب يل أن أتناول الكلمة يف بضع دقائق إبسم فريق العدالة       

والتنمية، بطبيعة احلال يف إطار املناقشة القطاعية ملشروع قانون 
، ويف إطار التفاعل اخلالق مع النقاش اخلصب 2198املالية 

نة املالية. وسأحاول ضمن هاذ الغالف املتاح الزمين الذي عرفته جل
أن أتعرض سريعا وإبمجال إىل يعين أهم القضااي اليت أثّيت يف 

 :اللجنة من خالل ثالث حماور أو أربع حماور رئيسة
يتعلق ابلتأكيد على اإلستمرار يف ورش إصالح  ل:احملور األو 

  :مياإلنفاق العمو املالية العمومية واعتماد النجاعة يف تدبّي 
ال شك السيد الوزير أن اعتماد القانون التنظيمي للمالية  

ة ودخوله حيز التنفيذ ابلنسبة إلينا، طفرة حقيقية يف إصالح املالي
العمومية، ولذلك نعترب أنه يعين يشكل إطارا مرجعيا مناسبا 

ني لرتسيخ مبدأ النجاعة والفعالية يف تدبّي النفقات العمومية وحتس
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         ملقروئية امليزانياتية، وتقوية شفافية املالية العمومية وأساسا ا
أو ابخلصوص تقوية دور الربملان يف اإلضطالع مبهامه الرقابية 
والتشريعية، من خالل مناقشة امليزانية السنوية وأيضا متكينه من 
مراقبة وتقييم السياسات العمومية وهي الوظيفة بطبيعة احلال 

 .اليت نتمىن أن تتطور يف القادم من األايماملستجدة و 
وميكن القول أنه على الرغم من حجم وقيمة مضمون التقارير       

املصاحبة ملشروع قانون املالية، إال أن السيدات والسادة النواب 
ال زالوا جيدون بعض الصعوابت يف الولوج للمعلومات اليت متكنهم 

الية. وال جتويد مشروع قانون املمن املناقشة والتقييم واملسامهة يف 
يفوتنا يف هذا الصدد، أن نثّي معكم جمددا السيد الوزير، يعين 

من القانون التنظيمي  71و 48تعثر العمل مبقتضيات املادة 
للمالية الذي نص على تقدمي نفقات امليزانية العامة داخل الفصول 
 من خالل يعين فصول منقسمة إىل برامج وجهات ومشاريع أو

، وهو األمر الذي نعتقد 2198عمليات، ابتداء من فاتح يناير 
. وبطبيعة احلال 2198أنه كان جيب أن يشمله مشروع قانون 

نعتقد أن هذا فوت علينا القيام بتمرين مجاعي لعرض امليزانية 
 .بطريقة خمتلفة أكثر مقروئية

ومن جهة أخرى، نلفت اإلنتباه إىل أن السهر واحلفاظ على       
لتوازانت املاكرو اقتصادية جيب أن يتجاوز منطق توازن حماسبايت ا

إىل أداة لتوفّي الشروط الضرورية لتحقيق النمو القوي واملستدام 
والشامل، ومن هنا وجب التأكيد على ضرورة تثمني نتائج إصالح 
صندوق املقاصة ابعتبارها واحدة من األوراش الكربى اليت جنحت 

طالقها وأنقذت املالية العمومية وندعو إىل احلكومة السابقة يف إ
إستعمال اإلعتمادات املالية اليت يتم توفّيها من خالل هذا 
اإلصالح يف متويل الربامج اإلجتماعية، واستدامة صندوق 
التماسك اإلجتماعي وتوسيع دائرة املستفيدين من الفقراء 
واحملتاجني واألرامل واليتامى واملطلقات واألشخاص ذوي 

حتياجات اخلاصة، وتعميم املنح اجلامعية على الطلبة واملتدربني اإل
 .وغّيها من جماالت الدعم املوجهة للفئات اهلشة

املسارعة إىل إصالح أعطاب النموذج التنموي  : احملور الثاين
 :لبلدان وإعادة صياغة اجلواب املغريب لسؤال العدالة اإلجتماعية

الوزير الكثّي من النقاش  وقد أسال هذا املوضوع السيد      
داخل اللجنة، وأاثر يعين جدال إجيابيا بني خمتلف املكوانت 
السياسية وهو األمر الذي يدل على األمهية اليت حيظى هبا هذا 
املوضوع ضمن مساحة النقاش العمومي، ونعتقد جازمني أن 

قد  اخلطاب امللكي، يف مناسبة افتتاح الدورة التشريعية األخّية
رتدد يف هذا املوضوع، ووضعنا مجيعا أمام مسؤوليات حسم ال

جسيمة وهي اإلسهام، كل من موقعه، يف طرح السؤال املركزي 
وهو ما هي االختيارات والتحيزات املذهبية اإلقتصادية والسياسية 
اليت سيبىن عليها هذا النموذج التنموي أو املنوال التنموي؟ ما هي 

مالمح هذا النموذج الذي  احملددات املنهجية لذلك؟ وما هي
جيب أن يسلك طريقه بلدان ليمكن أبناءه من أن يعيشوا حياة  

 .كرمية
 السيد الوزير،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
بطبيعة احلال إجيابية النموذج التنموي احلايل غّي قليلة،       

وسامهت من دون شك وبشكل فعال يف بلوغ أهداف معتربة 
مكنت بالدان أساسا من حتسني مستوى بنياهتا التحتية، من خالل 
الرفع املتوايل من حجم اإلستثمار العمومي ومتويل املشاريع الكربى 

وتثمني القيمة املضافة واعتماد اإلسرتاتيجيات القطاعية 
للقطاعات غّي الفالحية والتوجه حنو التصنيع واملهن العاملية ودعم 
الطلب الداخلي، إىل آخره. ولكن أعطاب هذا النموذج يف املقابل 
ال ميكن أن نتغاضى عنها، ومتثلت أساسا يف الفشل الكبّي لبلدان 
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ان دلألسف يف التقدم على مستوى مؤشرات التنمية البشرية، بل
دولة. كما متثل  981يف هاذ املؤشر ضمن  927حيتل املرتبة 

الفشل األكرب هلذا النموذج، يف عدم القدرة على ترمجة اجملهود 
الذي تقوم به الدولة يف جمال اإلستثمار على مستوى مناصب 
الشغل للشباب العاطلني، حيث سجلنا ضعف حمتوى التشغيل 

وفرها النموذج يف هذه الربامج وقلة املناصب اليت ي
كما أنه من أهم أعطاب هذا النموذج التنموي يف  .اإلقتصادي

اعتقادان، عجزه عن معاجلة الفوارق اجملالية بني مناطق وجهات 
املغرب، وإخفاقه أيضا يف تدارك الفوارق اإلجتماعية بني فئاته 
خاصة الفئات األكثر تضررا يف هوامش املدن والقرى املنسية، 

مق اب غّي املؤهل. بل تكريسه هلذه الفوارق مما عوبني فئات الشب
إحساسا متعاظما لدى شرائح واسعة من املغاربة أبن التنمية اليت 

 .يعيشها بلدهم غّي موجهة هلم وليس هلم فيها نصيب
إن اعتماد منوذج تنموي جديد، يقتضي النظر يف هذه       

هائي الناإلشكاالت مبا جيعل اإلنسان حمور هذا النموذج وهدفه 
ومبتغاه. منوذج تنموي يضمن أوال وأخّيا ملواطن هذا البلد العيش 
الكرمي. ومل ترتدد خالصة التقرير الذي أصدره البنك الدويل 

من التأكيد على الطريق الذي جيب أن  2131للمغرب يف أفق 
يسلكه املغرب لتحقيق املقاومة املستدامة وتثمني الرأمسال البشري. 

يم ابلضرورة ابإلجتاه إىل أربع أولوايت كبّية: التعلاألمر الذي مير 
والتكوين والصحة والشغل ابعتبارها األركان األربعة ألي هنضة 

 .ممكنة للرأمسال البشري
 :مضاعفة اجلهد لتحفيز اإلستثمار ومناخ األعمال :احملور الثالث

وجب االنتباه السيد الوزير احملرتم، إىل حجم اإلشكاالت       
ل صية اليت تعرقل االستثمار واليت مت إاثرة العديد منها خالاملستع

      مناقشة قانون املالية يف اللجنة. ونذكر منها على سبيل املثال 
 :ال احلصر

  ،تعقد املساطر اإلدارية للحصول على الرتاخيص املطلوبة
واستفحال ممارسة فاسدة وغّي مشروعة مثل الرشوة 

البعض، واإلخالل ابملنافسة واستغالل النفوذ من طرف 
 الشريفة والتلكؤ يف منح الرتاخيص؛

 صعوبة الولوج للعقار، خاصة عدم تكافؤ الفرص  اثنيا
 لالستفادة من العقار العمومي؛

 إخفاق أغلب املراكز اجلهوية لالستثمار يف اثلثا وأخريا ،
القيام أبدوارها يف حتفيز إستثمار دعم املستثمرين وتسهيل 

 .عملهم
ولذلك جندد التأكيد على ضرورة القيام إبصالحات       

مستعجلة للمراكز اجلهوية لإلستثمار، مبا حيقق الغاايت اليت 
أنشئت من أجلها وهي تسهيل مساطر الرتخيص ومواكبتها 
للمستثمرين وتوفّي آليات الدعم واإلسناد للمستثمرين. وبطبيعة 

اخ األعمال، حتسني من احلال ال يفوتنا أن نشيد جبهود احلكومة يف
وهي الرتبة األوىل يف  11اليت مكنت بالدان من احتالل الرتبة 

مشال إفريقيا والثالثة إفريقيا. كما ندعوكم إىل الكشف عن خمتلف 
اإلجراءات اليت ستعتمدوهنا يف املقبل من األايم لتحقيق اهلدف 
الذي سطرمتوه يف الربانمج احلكومي لالنتقال إىل مصاف الدول 

 . "Doing Business" يف ترتيب 01
كما حنثكم على التسريع إبخراج ميثاق اإلستثمار اجلديد       

وحتقيق قدر من االستقرار يف املعامالت الضريبية واليت من شأهنا 
أن توفر للمستثمرين وخاصة األجانب منهم رؤية واضحة على 

بع امستوى آفاق وفرص االستثمار يف املغرب. لألسف احملور الر 
ما بقاليش الوقت سأختم بكالم مقتبس لفيلسوف فرنسي امسه 
    "موريس بروندل" رائد االجتاه الربغمايت عندما قال: "املستقبل 
ال يتوقع بل يصنع"، فمستقبلنا ابلتأكيد تصنعه قرارات اليوم. 

 .وفقكم هللا ملا فيه صاحل البلد والسالم عليكم ورمحة هللا
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 :السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة للسيد النائب مصطفى اإلبراهيمي      

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدان حممد 

 .وعلى آله وصحبه
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ق لسكم املوقر ابسم فرييشرفين أن أتناول الكلمة أمام جم      
العدالة والتنمية، ملناقشة التدابّي واإلجراءات املتعلقة ابلقطاعات 

. وهي حلظة 2198اإلجتماعية يف إطار مشروع قانون املالية 
دستورية لنواب األمة للوقوف على اإلجنازات وما حتققه بالدان من 

ة يتطور يف جمموعة من اجملاالت وانعكاسها على احلقوق األساس
من الدستور وهي: الصحة والتعليم والشغل  49الواردة ابلفصل 

والسكن واملاء وغّيها... ومساءلة السياسات العمومية 
 .واإلسرتاتيجيات القطاعية ومدى جناعتها

على أربع  2198لقد متحور مشروع قانون املالية سنة       
مرتكزات: دعم القطاعات اإلجتماعية، تطوير التصنيع، ترسيخ 
اجلهوية املتقدمة وإصالح اإلدارة. ويف هذا اإلطار، مت ختصيص 

مما ميثل  2198مليار درهم يف إطار مشروع القانون  941
من هذه امليزانية للقطاعات اإلجتماعية مع إيالء عناية  01%

 .خاصة للعامل القروي
بعدما  2198وارتباطا هبذا السياق أييت مناقشة قانون املالية       

نا على مشروعي القانون أن أصبح قانونني اللي هو ما صادق
القانون دايل التغطية الصحية للمستقلني واملهن احلرة وكذلك 
التقاعد هلذه الفئة، لألسف بعدما أمضى يف هاذ الربملان أكثر من 

شهر، الناس اللي كيقولو أودي هاذ احلكومة ما عندهاش  22
ة، القطاعات اإلجتماعيواحد التوجه، واحد اإلرادة سياسية خلدمة 

أتساءل على هاذ املؤسسة دايل الربملان وخاصة جملس املستشارين 
شهر، وما  97اللي مضى فيه هاذ املشروعي القانون أكثر من 

زال القانون دايل التغطية الصحية دايل الوالدين ما زال يقبع 
هناك، أو غادي نوصلو سنتني ابسم الدفاع عن املنفعة العامة، 

ة عامة هاته اليت حترم ستة داملليون دايل املغاربة من أي منفع
مليون اللي غادي يستفدو من هذين النظامني؟  99املؤمنني، و

أي منفعة عامة اللي ما خيليوش اآلن الوالدين ابش حىت مها 
يستفدو مع هاذ املؤمنني؟ وهلذا منني كنهضرو شكون اللي عندو 

لي كيعرقل هذه اإلرادة السياسية خاصنا نساءلو شكون ال
املشاريع، ابإلضافة إىل واحد اجملموعة من األمور اللي جات 
وخاصة دعم "الراميد" واحد املسائل اللي جات كتواكب، ولكن 

 :هاذ املشروع هذا اآلن فيه مشاكل
كان على حساب الدراسات اإلكتوارية فقط يعين   :أوال

ئحة ومازال الال 211مليون و 99مليون اآلن وصلنا ل 8,0غّي 
 مفتوحة؛

وهي اإلستدامة دايل التمويل دايل هاذ  :واملسألة الثانية
 2197النظام اللي فيه مشكل ابلرغم من أنه قانون املالية دايل 

، ولكن 211، واللي قبل منو مليار و411خصص لو مليار و
يف احلساب اخلصوصي اللي خمصص  2198ملري جينا نشوفو يف 

 كاين والو، ال ابلنسبة لصندوقللصيدلية املركزية، لقينا ما  
التماسك اإلجتماعي وال ابلنسبة للجماعات احمللية وال خمصصات 
املستفيدين أيضا اللي كيجيو من اهلشاشة، وهنا كيطرح لنا مشكل 
ألن ملري كنتكلمو على احلكامة دايل هاذ النظام أيضا حىت 

وهنا   "l'ANAM" شكون اللي كيسّيو؟ اللي كتسّيو هي
كتقوم ابلتقنني ماشي  "l'ANAM" ب املصاحلكاين تضار 

 ميكن هلا دير هي التدابّي وهي اللي كتشرف على الصناديق متاع
"CNOPS" ومتاع "CNSS"  اللي ابملناسبة حىت مها

 خصهم واحد اإللتقائية؛
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وهو املوارد البشرية اللي ختصص هلا واحد  :املسألة الثالثة
منصب، فهذا  3111اللي هو  2198اجملهود خاص خالل هاذ 

واحد اجملهود اللي مقدر ولكن خصنا نقولوا ابللي خاص حبال 
طاع التعليم واحد الطفرة ابلنسبة للسيد وزير املالية أنكم تلتافتو لق

الصحة وديرو فيه من املوارد البشرية أكثر مما رصد هلاذ خالل هاذ 
 السنة؛

وهو احلساب اخلصوصي بل احلساب  :املسألة الرابعة
واللي صدر مؤخرا فيه واحد زوج داألمور:  2194سنة الوطين 

 %01املسألة األوىل وهو ال زالت األسر كتأدي مباشرة أكثر من 
      من النفقات دايل الصحة يف الوقت اللي كنلقاو دول اجلوار 

، وابلتايل نتمناو إن شاء هللا أن %7وفرنسا  %21ال تؤدي إال 
ة أنه ع متاع التغطية الصحيالدخول إىل حيز التنفيذ هاذ املشرو 

غادي ينزل من هاذ النسبة اللي تبقى عالية؛ املسألة الثانية وهو 
، ونعرفو أبن %2,2عدم الرتكيز ومل خيصص ابلنسبة للوقاية إال 

املغرب كيعرف واحد التحول إيبيدميولوجي ودميوغرايف وهلذا هناك 
ل داي واحد جمموعة متاع األمراض الغّي السارية وخاصة الوابء

السمنة اللي كينتج عليه واحد اجملموعة من األمراض كالسكري 
 23وارتفاع الضغط إىل آخره... وهذا كيكلف الدولة دايلنا حنااي 

مليار دايل الدرهم، وابلتايل حنا السيد الوزير، تقدمنا بواحد يف 
إطار فرق األغلبية بواحد املقرتح دايل التعديل اللي هو ابش يتم 

، ل نسبة السكر يف املشروابت الغازية والغّي الغازيةالتضريب داي
حنن سحبناه مضطرين ابإلضافة إىل الفريق اإلستقاليل، ولكن  
كنقولو أبن نظرا لإلستجابة اجلزئية أن احلكومة غادي ترفع الدعم 
على هذه املشروابت دايل السكر اللي راه كيمشي يصدر يف 

ي قادمة إن شاء هللا لكاخلارج وهو سكر مدعم يف انتظار السنة ال
نعود هلاذ التعديل فما ميكنش حنا نتفرجو يف بالدان وإال راه جاينا 
واحد تسوانمي اللي تعياو ديرو، السيد وزير الصحة، من 
امليزانيات يف وزارة الصحة ما غاديش يقد يكون، ال أان تنتكلم 

ذ امع وزير املالية وابملناسبة راكم جوج وابلتايل جيب أن نلتفت هل
 .املشكل واملهم شوفوا بيناتكم جبوج

فيما يتعلق ابلتشغيل، حنن نعتقد جازمني أبن اجملهود اللي       
مليار  910قامت هبا احلكومة يف اإلستثمار العمومي واللي دار 

وهذا رقم قياسي مشكورين عليه، فهذا هو احملرك األساس دايل 
التشغيل. ولكن خاصنا نتبعو دوك دفاتر التحمالت نتاع 

و شحال  ابش نشوف الشركات اليت سرتسوا عليها هذه الصفقات
كيخدمو وشحال هي النسبة نتاع أبناء املناطق اليت تكون فيها 
هاذ املشاريع ابش يستافدو من التشغيل ابإلضافة لواحد اجملموعة 
من التقييمات اللي خصها درار هلادوك الربامج، السيد وزير 
التشغيل، اللي هو دايل "إدماج" ودايل "أتهيل" اللي يف احلقيقة 

ار فيها عطاو واح د النسبة من النجاح ولكن مازال خاصو يدر
 واحد اجملهود ابإلضافة إىل مراجعة آليات الوساطة ودور

"l'ANAPEC" يف هذا اجملال. 
ألف دايل  21كما أن مشروع القانون أتى تقريبا بواحد       

ألف دايل التعليم ابلنسبة  21منصب مايل ابإلضافة إىل 
حد اجملهود مقدر، ولكن جيب لألكادمييات، فهذا أيضا وا

اإللتفاتة أكثر لواحد اجملاالت اللي هي حساسة حبال األمن 
 .والصحة إلعطائها مناصب أكثر

فيما يتعلق ابألسرة والتضامن واملرأة، فنحن نثمن ارتفاع       
هاذ امليزانية دايل  %44ميزانية قطاع األسرة واملرأة والتضامن ب

وجات املهمالت ضمن املستفيدين هاذ السنة، وكذلك إدراج الز 
من صندوق التكافل العائلي. ونشدد يف هذا السياق على ضرورة 
توسيع اإلستفادة من "صندوق التماسك اإلجتماعي"، ولكن 
نظرا ملا يعرفه اجملتمع من تنامي لظاهرة العنف يف الشارع وداخل 
األسرة وداخل املؤسسات التعليمية وارتفاع نسب الطالق وعزوف 

شباب عن الزواج، فإننا نؤكد على ضرورة اإلسراع يف تبين سياسة ال
ملؤسسة األسرة، األسرة هي احلل،  عمومية هتدف إىل رد اإلعتبار
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هي احلاضن الطبيعي لكل هاته وهو احلل لكل هاته الظواهر 
اإلجتماعية وخاصة التكفل ابملسنني، وحىت ال يكون عندان أيضا 

األسرة، وجيب أن ندعمها معنواي أطفال الشارع. فيجب أن ندعم 
وماداي إيال مكانتش مؤهلة وكان املشكل هو مشكل اقتصادي 
أساس، فيجب أن ندعمها، وهبذه املناسبة جيب تفعيل اجمللس 
اإلستشاري لألسرة والطفولة، وتقوية وتعزيز دور األم يف هذا 
اجملال. ولرتسيخ قيم التضامن والتكافل وحماربة مظاهر الفقر 

اشة فيجب أيضا دعم صندوق التماسك اإلجتماعي اللي واهلش
فيه واحد اجملموعة من املشاريع اليت يعين تدعم األطفال يف وضعية 
اإلعاقة واملساعدة املباشرة للنساء األرامل، وكذلك الذي من 
املتوقع أنه يتم توسيع اإلستفادة من هذا الربانمج دايل األرامل 

 ...لشيءليشمل األمهات املهمالت، نفس ا
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، شكرا لك      
 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 .شكرا السيد الرئيس أان سأوافيكم هباذ الكلمة      
 :السيد الرئيس

 .حممد احلاريت، معذرة شكراالكلمة للسيد النائب       
 :النائب السيد حممد احلاريت

ني والصالة والسالم على أشرف املرسلبسم هللا الرمحن الرحيم، 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس جملس النواب احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات النائبات، السادة النواب احملرتمون،
قبل أن أبدأ يف النقاش، أريد أوال أن أشيد ابألجواء اإلجيابية       

 اإلنتاجية والتفاعل اإلجيايباليت سادت أشغال جلنة القطاعات 
بني مجيع األطراف. إننا وحنن نناقش امليزانية الفرعية لقطاعات 
الفالحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والسياحة الصناعة 

التقليدية، جند أنفسنا أمام قطاعات حيوية هلا النصيب األوفر 
رساء إوالدور املعترب يف خلق الثروة وحتقيق الرقي اإلجتماعي و 

 .دعائم منو جمايل مستدام
ويف جمال قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية       

واملياه والغاابت، وحنن نتطرق إىل قطاع الفالحة، فإن احلديث لن 
يستقيم دون إاثرة اإلنتباه إىل "خمطط املغرب األخضر" الذي ابت 

املوضوعي  دحيتاج أكثر من أي وقت مضى إىل التقييم وإىل الرص
والنزيه لإلجنازات احملققة دون ما تبخيس للمجهودات املبذولة 
ودون هتويل. وإننا نتطلع خالل السنتني املتبقيتني من عمر هذا 
املخطط إىل إجناز تقييم يرصد وقع هذا املخطط الطموح ويقيس 

 .أثره على الفالح املغريب
  :السياق ندعوويف هذا السياق إذ بدال، أوال يف هذا       

إىل بذل جمهود أكرب لتصريف وفرة اإلنتاج، كما  : أوال
تعلمون أن "خمطط املغرب األخضر" جاء بنقطة قوية هي أنه دعم 
اإلنتاج ووفرة اإلنتاج، ولكن النواقص دايلو هو التسويق، فإذن 
ندعو إىل تقوية جناعة املؤسسات املتدخلة يف عملية التصدير 

 شكالية التسويق املؤرقة؛وإجياد حلول عملية إل
ندعو إىل اعتماد سياسة لتدبّي املياه املوجهة للري،  :ااثني

 .تراعى التوفّي املستدام هلذه الثروة الثمينة
تشجيع تصنيع املدخالت املستعملة يف اإلنتاج  : اثلثا

الفالحي، مث إعطاء األولوية الالزمة للدعامة الثانية واحلرص على 
 ومعاجلة ضعف اخنراطه يف عمليات التجميعدعم الفالح الصغّي 

ة الفالحي، واإلهتمام ابملناطق القروية اهلشة والعناية ابملناطق اجلبلي
وفك العزلة، وتبسيط املساطر، مبا ميكن الفالح الصغّي من 

 .اإلستفادة من املخططات املالية
 

وفيما يتعلق بقطاع املياه والغاابت، فإن املسؤولية التارخيية      
أمام هذا اجليل واألجيال القادمة، حتتم علينا احلفاظ على ثروتنا 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

13 

الغابوية، حبيث أن سالمتها الصحية تبقى مهددة يف غياب سياسة 
واضحة وهيكلة مالئمة ملختلف املتدخلني يف هذا اجملال، مبا 
يراعي األدوار احلامسة يف رفع اليقظة بشكل استباقي ملواجهة 

 .انية أيضاد الثروة الغابوية والنباتية واحليو اآلفات املرضية اليت هتد
وفيما خيص الغاابت احلضرية، فرغم اجلهود اليت يبذهلا قطاع       

ى املياه والغاابت إلعداد وهتيئة غاابت يف اجملال احلضري، فإهنا تبق
معرضة للتدهور ما مل يتم إبرام تعاقدات واضحة مع مجاعات ترابية 

س ال تتحول هاذ الغاابت من متنف بدفاتر حتمالت دقيقة حىت
 .لساكنة املدن إىل جتمعات إمسنتية

 السيد الرئيس احملرتم،
 أيها السادة، أيتها السيدات،

إن احلديث عن قطاع الصيد البحري يفرض علينا إاثرة       
اإلنتباه إىل توفّي احلماية الصحية لثرواتنا السمكية خاصة ويف 

 "خمطط أليوتيس" مع اإلشادة إىلالوقت نفسه اإلشادة مبا حققه 
أن ثرواتنا البحرية تبقى يف حاجة إىل املراقبة الصارمة والفعالة. 

ع لكن جيب التنبيه إىل أن الثروات البحرية الوطنية، وما يعرفه القطا 
من إكراهات أكرب من أن حيتويها "خمطط أليوتيس" لوحده، بل 

 انت أو خاصةالبد من تعاون كافة القطاعات األخرى عمومية ك
 .يف إطار املزيد من اإللتقائية واإلندماج

إن طغيان طابع التصنيع على أنشطة الصيد البحري يفرض       
علينا اإلهتمام ابلصناعات البحرية مبختلف مستوايهتا، ويف هذا 
الصدد نشّي إىل أن برانمج تربية األحياء البحرية الذي تقبل عليه 

لتتبع التدرج حىت تسهل عملية التقييم وابالدان حيتاج إىل مراعاة 
والتجويد ابملوازاة مع اإلعفاء الضرييب ملستوردي األعالف البحرية، 

 .وجب تشجيع اإلستثمار الوطين اخلاص يف تصنيع األعالف
وخبصوص تصدير إنتاجنا السمكي، أصبحت احلاجة 
ماسة إىل تنويع جماالت تصدير األمساك املغربية وعدم اإلقتصار 

ى السوق األوروبية اليت تستحوذ على نسب هامة. ويف هذا عل

الصدد، وجب اإلهتمام مبا توفره السوق اإلفريقية من فرص يف 
 .هذا اإلجتاه

إنه ال ميكن أن نتطرق إىل قطاع السياحة والصناعة التقليدية       
دون اإلشادة حبسن تنزيل فلسفة القطب املوسعة يف إطار اهلندسة 

يدة واإلشادة ابهليكلة اجلديدة للوزارة، مع الدعوة احلكومية اجلد
إىل أن تتناسب هيكلتها اجملالية مع التقطيع اجلهوي اجلديد وإىل 
اإلهتمام ابلعنصر البشري وجعله يف صلب أي إسرتاتيجية 
مستقبلية، وهنا البد من اإلشادة إىل أمهية تدارك الثغرات اليت 

السياحة نظرا  يف قطاع 2121صاحبت حتقيق أهداف رؤية 
لغياب عنصر الواقعية يف أهدافها وهو ما يتطلب وضع رؤية 

 .جديدة
ويف هذا السياق نشيد ابلشراكات املربمة مع عدد من       

اجلهات اململكة، واليت استهدفت حتقيق أهداف نوعية من قبيل 
ختفيض كلفة النقل اجلوي وهو ما أنمل أن يتم تكريسه من خالل 

ال شركات الطّيان ذات التكلفة املخفضة، توسيع جمال إشتغ
 ونثمن يف فريق العدالة والتنمية كل اجلهود املبذلة لتخفيض كلفة
النقل اجلوي مع احلفاظ على عوامل التنافسية للخطوط اجلوية 

 .املغربية
وخبصوص النصوص القانونية املرتبطة بقطاع السياحة، ندعو       

املتعلق  81.93قية للقانون إىل التعجيل إبخراج النصوص التطبي
ابملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى، كما 
ندعو إىل إرساء دعائم إسرتاتيجية للتسويق والرتويج، وخصوصا 
التسويق الذكي فيما يتعلق ابلسياحة ومنتجات الصناعة 

 .ةــــالتقليدي
 

 السيد الرئيس احملرتم،
 أيتها السيدات، أيها السادة،
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إن اإلهتمام بتوفّي البنية التحتية الالزمة جلعل املغرب نقطة       
جذب ال جيب أن ينسينا اإلهتمام ابلسياحة الداخلية اليت حتتاج 
إىل التعهد واإلهتمام املستمر لتقوية الطلب الداخلي عليها خاصة 
وأهنا توفر مناصب شغل مهمة ولو كانت مؤقتة. وإذا كان املغرب 

لية  أصناف متنوعة من السياحة، فإن السياحة اجلبجيتهد يف توفّي
حتتاج إىل إيالئها اإلهتمام الالزم على مستوى الرتويج، سيما وأهنا 
تساهم بشكل كبّي يف معدالت عودة السياح. ويف هذا السياق 
نثمن إعادة فتح مركز التكوين يف املهن، مراكز التكوين يف املهن 

  .التكويناجلبلية الوحيدة ابملغرب، مركز 
وعلى صعيد الصناعة التقليدية، فإننا نثمن التوجه احلكومي       

من خالل رؤية اسرتاتيجية واضحة للنهوض ابلقطاع مع األخذ 
بعني االعتبار محاية عدد من احلرف من اإلنقراض خاصة وأن 
الصانع التقليدي يف حاجة إىل حلول مستعجلة تعاجل وضعه اهلش 

الصعبة اليت يعيشها، ومن أبرز ما يواجه وخترجه من الظروف 
الصناع التقليديني إشكالية املواد األولية حيث حيتاجون إىل مواكبة 
من الدولة لدعم أسعار هذه املواد كما هو احلال ابلنسبة لعدة 

كما أنه ال ميكن أن متر هذه املناسبة دون احلديث  .دول يف العامل
راكها زال يف حاجة إىل إشعن غرف الصناعة التقليدية اليت ال ت

 .يف القطاع مما جيعلها تقدم خدمات لفئة الصانع التقليدي
وفيما خيص الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي،       

وخبصوص قطاع الصناعة والصناعة والتجارة والصناعة واالقتصاد 
 يالرقمي، فإن البد من تثمني اجملهود املبذول لتحقيق إقالع صناع

وتكنولوجي ببالدان، وحتسني ظروف مناخ األعمال ابملغرب. 
     املغرب حقق واحد الطفرة نوعية يف ما خيص الصناعة، ولكن 
ال ميكن أن حنقق تنمية صناعية دائمة ومستمرة بدون أن نستفيد 
من تواجد اإلستثمارات وصناعات متطورة هامة لنقوم بنقل 

وض تالك رؤية واضحة للنهالتكنولوجيا لبلدان، وهذا يتطلب ام
مبجال التكنولوجيات احلديثة ببلدان. ومما ال شك فيه، أن ذلك 

سيحفز الطاقات الشبابية واألطر الوطنية للمضي يف هذا املسار، 
وسيمكننا من تطوير خربات وطنية ويشجع على اإلبتكار واملعرفة 

سة اوتطوير البحث العلمي التطبيقي مع التنبيه إىل أمهية إرساء سي
صناعية هتدف استقطاب الرساميل الصغّية واملتوسطة يف إطار 
منظومة صناعية موجهة لإلستهالك الداخلي، كما نشيد جبهود 

 ...الوزارة يف إخراج قانون اليت حتدث مبوجب
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب شكرا. الكلمة للسيد النائب إدريس       
 .التمري

 :التمريالنائب السيد إدريس 
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدان حممد 

 .وآله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية،       

والنقل  زللمشاركة يف مناقشة امليزانيات املرتبطة بوزارة التجهي
واللوجستيك واملاء، ووزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. هذه 
القطاعات اليت حنن بصدد مناقشتها هتتم بعدد من اخلدمات 
العمومية األساسية اليت توفرها للمواطنني وابرتفاع استثمارات 
مهمة، وابلنسبة هلذه القطاعات نسجل إبجيابية الدينامية الكبّية 

فها هذه القطاعات سواء تعلق األمر ابإلصالح املؤسسايت اليت تعر 
والتشريعي أو من حيث مواصلة األوراش اهليكلية الكربى أو من 
خالل مؤشرات املقدمة أو ما نلمسه من إجنازات على مستوى 
الواقع. كما نلمس الدينامية من خالل اجلهود احلكومية الرامية إىل 

ع آليات جيات القطاعية ووضتسريع وتّية تنفيذ هاذ اإلسرتاتي
 .للتتبع وحتسني اإلستفادة من اإلعتمادات املخصصة
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ابلنسبة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، جاء         
بعدة مشاريع ختص اجملال الطرقي، وبرانمج  2198مشروع ميزانية 

نقل التأهيل الرتايب، وتنزيل اإلسرتاتيجية املينائية وهتييئ قطاع ال
وقطاع اللوجستيك، وقد رصدت ميزانية استثمار هلذه القطاعات 

  .%7,47 بزايدة
ابلنسبة لقطاع الطرق، تتوفر إذن بالدان على رصيد طرقي       

آالف منشأة فنية، مما يفرض  1ألف كلم و 33هام يتجاوز 
ضرورة تطوير هذا الرصيد املتوفر ومالءمته مع تطور النشاط 

نوصي احلكومة ابإلهتمام ابلطرق  اإلقتصادي واإلجتماعي،
اإلقليمية اليت حتتاج للصيانة واإلصالح وتطوير شبكة طرق 
جديدة تعتمد سياسة القرب من أجل حتسني التوازن الرتايب 

المة والتقائية املشاريع املتعلقة ابلتنمية البشرية، وحتسني شروط الس
ربة التفاواتت االطرقية وتسريع املشاريع الطرقية احملددة يف برانمج حم

الرتابية والفوارق اإلجتماعية ابلعامل القروي. ندعو احلكومة 
للتعجيل ابإلعالن عن املخطط الوطين الثاين للطرق السيارة أيخذ 

-بعني اإلعتبار اجلهات اليت مل تصلها هذه الطرق مثل جهة درعه
اتفياللت واألقاليم اجلنوبية، وندعو إلجياد صيغة جديدة ابلنسبة 

مج الطرق القروية حيث أن الصيغة احلالية قد استنفذت لربان
أغراض أهم أوراشها، وعليه نقرتح تسريع اعتماد برانمج جديد 
مبين على مقاربة تشاركية وتعاقدية، وندعو احلكومة، ألن نسبة 

، نطالب %71الولوج ابلنسبة لطرق العامل القروي اليوم حمددة يف 
إجراءات للرفع من هذه  احلكومة ابش تسرع اليوم من برامج
 .النسبة، نسبة الولوج إىل العامل القروي

 أما فيما خيص قطاع املوانئ، مواصلة تنزيل إسرتاتيجية مينائية      
 ببناء وتوسيع البنيات التحتية املينائية والبحرية ومواصلة أشغال

إجناز موانئ مربجمة وإهناء األشغال يف آجاهلا احملددة. وندعو 
كذلك على البيئة والسالمة البحرية وتنمية األسطول للمحافظة  

 .الوطين وحفظ وتثمني امللك العمومي البحري

فيما خيص قطاع النقل، هنيب بكم اإلستمرار يف إصالح       
قطاع النقل إبصالح منظومة النقل الطرقي املسافرين والبضائع، 
 ونثمن نتائج احلوار مع مهنيي النقل الطرقي للمسافرين حول

إصالح القطاع وكذا املصادقة على اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة 
 .، وضرورة اإلعتناء ابألقاليم احملدثة2127و 2197الطرقية بني 

أما فيما خيص قطاع املقالع، ندعو احلكومة ملواصلة إصالح       
هذا القطاع قطاع املقالع من حيث حتقيق اإلندماج مع قطاع البيئة 

 .قانونع إبصدار املراسيم التنظيمية لتطبيق هذا الوالسكىن والتسري
فيما خيص البنيات األساسية واللوجستيك، ضرورة تطوير       

-املناطق اللوجستيكية مبختلف اجلهات عرب الشراكة قطاع عام
خاص وإبرام عقد برانمج بني الدولة الوكالة املغربية للتنمية 

كما ندعو إىل ،  2121-2197واألنشطة اللوجستيكية للفرتة 
 .إصالحات مؤسساتية للمرصد املغريب للتنمية اللوجستيكية

فيما خيص قطاع النقل السككي، ندعو بطبيعة احلال إىل       
تطوير وعصرنة الشبكة السككية، وندعو كذلك إىل التسريع بتثنية 
اخلط السككي بني سطات ومراكش ومواصلة أتهيل حمطات 

 .ككية واخلدمات املقدمةالقطارات وحتسني السالمة الس
فيما خيص قطاع املاء، الذي يعترب موفرا للوسيلة الرئيسية       

لإلنتاج خصوصا يف القطاعات اإلنتاجية كالفالحة والصناعة 
والسياحة، ويف قطاعات إجتماعية كالتزويد ابملاء الصاحل للشرب 
وما يوازيه من تطهّي سائل، ونظرا للدور األساسي يف احلياة 

تنمية االقتصادية واإلجتماعية، فإن املغرب بذل جمهودات مهمة وال
يف جمال تعبئة املوارد املائية هبدف أتمني التزود ابملاء الشروب، 
وتفادي نقص املياه وما يرتتب عنه من انعكاسات سلبية، كما أن 

يت النسبة املتعلقة ابلتزويد ابملاء الصاحل للشرب يف العامل القروي ال
، ندعو %17,0ريركم السيد الوزير، اليت تصل إىل جاءت يف تق

إىل توسيع وتيسّي استفادة ساكنة العامل القروي ابلربط الفردي. 
الذي أهدافه ضمان  2141إطالق املخطط الوطين للماء يف أفق 
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األمن املائي الوطين ومواكبة التطور االقتصادي واإلجتماعي 
وإعمال  خيةع املتغّيات املناواحملافظة على املوارد املائية والتأقلم م

ق احلكامة اجليدة يف تدبّي املوارد املائية. ونظرا ملا عرفته بعض املناط
من احتجاجات مشكل التزود ابملاء، نطالب احلكومة ابختاذ كل 
اإلجراءات لتدبّي الطلب على املاء وحل املشاكل املرتبطة مبردودية 

  .قنوات توزيع مياه الشرب والسقي
ه ما خيص قطاع التنمية املستدامة، إن الواقع البيئي ومبؤشراتفي      

املختلفة املوسومة بتدهور بفعل تنامي إشكاالت التلوث 
واالنبعاث الغازي واإلرهاصات اجلدية للتغّي املناخي وتنامي 
الضغوط البشرية على املوارد الطبيعية، وعلى املنظومة اإليكولوجية 

لواقع سياسة بيئية حمكمة تنزل يف ا وما يتبع ذلك من ضرورة إرساء
عرب مراحل الوقاية والتنبؤ واملالحظة والرصد والتشخيص إىل 
مراحل التدخل جملاهبة أاثر معاجلة األضرار. وبالدان مع األسف 

مليار درهم سنواي،  42,0أصبح يكلفها التدهور البيئي أكثر من 
ياته املختلفة داعفالبد من إقرار برامج فعلية ملواجهة هذا التدهور وت

حيث نسجل ظواهر مقلقة مرتبطة ابلتلوث يف العديد من املدن 
واملراكز الصاعدة، كما ندعو إىل تطوير الشراكة والتعاقد مع 
اجلماعات احمللية لتطوير فعالية مطارح النفاايت واستكمال 
املخططات اإلقليمية للنفاايت املنزلية واملماثلة وبوسائل مالية 

دعو كذلك إىل إجناز املخططات اجلهوية للنفاايت مهمة، كما ن
الصناعية، واملخطط الوطين للنفاايت اخلطّية. كما نتساءل عن 

  ...نسبة وظروف استغالل حمطات التطهّي السائل واإلجراءات
لتشغيل احملطات املتوقفة مثل واد زم، وأيب اجلعد، وعلى مشاريع 

 . يشوب إجنازهااملطارح العمومية املربجمة، والتأخّي اليت
أما ابلنسبة لقطاع الطاقة، نثمن التدابّي واإلصالحات       

الكربى اليت تنهجها احلكومة يف هذا الصدد، والعمل على 
استكمال برانمج الكهربة القروية الشمويل وذلك ابلرفع من قيمة 
الدعم واستهداف املناطق اجلبلية الصعبة والنائية والربط الفردي 

فواتّي، وندعو املكتب الوطين واحلكومة إىل واستخالص ال
 .ضرورة... شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب. خنتم تدخالت فريق العدالة والتنمية       

 .إبعطاء الكلمة للسيد النائب املقرئ اإلدريسي أبوزيد
 :النائب السيد املقرئ اإلدريسي أبوزيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة       

قطاعات التعليم والثقافة واإلتصال والتكوين املهين. وال نستطيع 
أن نبدأ حديثا دون أن نالحظ أن التلفزة الوطنية يف خمتلف قنواهتا 
ال تبث جلستنا هذه بشكل مباشر، وقد فضلت عليها برامج 

 .يف أصفها فلزم التنبيهأخرى لست أدري ك
 2198قطاع الرتبية الوطنية، خصص مشروع قانون املالية       

مليار درهم،  71اعتمادات مالية هامة هلذا القطاع بلغت حوايل 
وهو رقم يعكس من جهة احلاجات املتزايدة هلذا القطاع 
اإلسرتاتيجي، ويعرب من جهة أخرى عن األولوية اليت حتظى هبا 

ن تعليمية ببالدان. غّي أن هذا اجملهود املايل وما سبقته ماملنظومة ال
جمهودات مل تفلح مجيعها يف النهوض هبذا القطاع إن على مستوى 
مؤشرات اجلودة وخمرجات املنظومة أو ابلنسبة للجوانب املرتبطة 
حبكامة القطاع وبتدبّيه مركزاي وجهواي وحمليا، وهو ما كرس 

 .ليةا يف خمتلف التقارير الدو الرتتيب غّي املشرف ملنظومتن
إن هذه الوضعية تسائل يف العمق منوذجنا الرتبوي الذي       

نريده، إذ بدل أن يسهم هذا النموذج يف تكريس قيم اإلجتهاد 
واإلبداع والتفوق والتسامح واإلحرتام، ابت يكرس مظاهر العنف 

. إننا ةوالغش وينتج املواقف السلبية جتاه املدرسة واجملتمع والدول
ل يف فريق العدالة والتنمية، نؤكد على ضرورة جماوزة النظرة اليت ختتز 

مؤشرات النجاح يف اجلوانب الرقمية والكمية واعتماد مقاربة شاملة 
جتعل جودة التعلمات أهم أولوايتنا، وتعلي من منظومة القيم 
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ابعتبارها أهم مداخل التفوق والنجاح. كما ال يفوتنا أن ندعو 
فع روج من حالة التخبط اليت متيز سياستنا اللغوية، واليت تدإىل اخل

يف اجتاه التمكني للغة الفرنسية على حساب اللغتني العربية 
 .واالمازيغية

ويكفي أن ننبه يف هذا السياق، إىل الطريقة اليت يتم هبا       
إحداث املسالك املزدوجة املسالك الدولية للبكالوراي الفرنسية 

صت تراع حىت التدرج الذي زعمته وال معايّي التوجيه اليت نواليت مل 
عليها املذكرات ذات الصلة. إن إشارة تقرير الوزارة إىل اعتماد 

ل الفرنسية سبيال لتجويد التعلم، هاذي عبارة وردت يف التقرير، جت
حي للهزمية النفسية جتاه لغة املستعمر القدمي، وهو بذلك إهانة 

عمار يغتفر من اللغة الوطنية وتكريس لالستللمغاربة وتنقيص ال 
اللغوي وردة عن ثوابت احلركة الوطنية اليت كافحت من أجل 

 .االستقالل الكامل واحلقيقي
إن هيمنة اللغة الفرنسية حتت زعم اإلنفتاح اللغوي مل ميكرن       

املغاربة من إتقاهنا بقدر ما شوش على قدرهتم التواصلية، وذبذب 
ية، وأرهق جمهودهم البيداغوجي وكلفهم ما ال يطاق هويتهم اللغو 

من املال والوقت واجلهد. نطالب ابإلعتذار عن هذا التعبّي املخلر 
الذي ال شك أنه دسيسة فرنكوفونية تذكران ابلتصريح املستفز 
لوزير ثقافة فرنسي سابق زعم أن الفرنسية جزء من اهلوية الثقافية 

 .للمغاربة
وإمياان منا أبمهية برامج الدعم اإلجتماعي من جهة أخرى،       

ا ندعو املختلفة يف حتقيق تكافؤ فرص التعلم بني أبناء املغاربة، فإنن
احلكومة إىل مضاعفة جمهوداهتا مع ضرورة اإلسراع مبراجعة تلك 
الربامج يف إطار مقاربة مندجمة متكن من خدمة الفئات اهلشة 

ام الذي عني اإلعتبار الدور اهلاملعوزة، على أن أتخذ هذه املقاربة ب
 .تلعبه اجلماعات الرتابية يف هذا اإلطار

قطاع التكوين املهين، ال خيفى على اجلميع أمهية هذا القطاع       
ابلنظر لدوره يف تلبية احتياجات املقاوالت من املوارد البشرية 

وإنعاشه لقطاع الشغل، وهلذا نثمن قرار تعميم املنحة على طلبة 
 ين املهين واليت تعترب مكسبا مهما مع الدعوة إىل اإلسراع يفالتكو 

تنزيله. غّي أن واقع القطاع يسائلنا إبشكاالت واختالالت كربى، 
سواء أكانت يف الشق البيداغوجي أو يف جودة التكوين وذلك 

 : من خالل
  اخلصاص يف األطر حبيث إن معدل ما يدرس املتدربون يف كل

 ساعة املقررة؛ 41ساعة عوض  90وحد هو 
  متدراب يف حني أهنا  31اإلكتظاظ حبيث إن بعض األقسام هبا

 على أبعد تقدير؛41مصممة لتستوعب 
 ضعف اجلسور واملمرات مع التعليم املدرسي والعايل؛ 
 العجز عن اإلستجابة حلاجات النسيج اإلقتصادي؛ 
 االحتجاجات املستمرة ملستخدمي القطاع؛ 
 املهين مما يؤخر تفعيل غياب خريطة توقعية للتكوين 

 ؛2129-2190اإلسرتاتيجية املندجمة للتكوين املهين 
  حمدودية التدابّي املتخذة من أجل حتسني جاذبية التكوين

 املهين لدى الشباب والتالميذ؛
  ندرة املعدات واملواد األولية اليت غالبا ما يتأخر شراؤها إىل

 وقت امتحاانت آخر السنة؛
 لتكوين وخاصة منها املؤسسات القدمية عدم مالءمة فضاءات ا

 واملتهالكة؛
  عدم جتديد املؤسسات التدبّيية لقطاع اجمللس اإلداري وجلنة

 التدبّي؛
  ارتفاع رسوم التسجيل ابلنسبة للفئة املستهدفة اليت هي من

  .األوساط اهلشة
 

قطاع التعليم العايل، نثمن اجلهود املبذولة للنهوض هبذا       
القطاع سواء على مستوى حتسني الولوج والدراسة واخلدمات 
اإلجتماعية حتقيقا ملبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص أم على مستوى 
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جمهود اإلرتقاء ابجلودة وحتسني املردودية، أم يف جمال البحث 
تها كتابة مية اهلادفة اليت أطلقالعلمي. نثمن كذلك اللقاءات التقيي

الدولة لتطوير النظام البيداغوجي الوطين املطلوب، ومن جهة 
أخرى نسجل استمرار عدد من اإلشكاالت العميقة واملؤثرة سلبا 
على الدور املعريف والتنموي للجامعة املغربية كرافعة للتنمية نذكر 

 :من أمهها
 اح على اإلنفت ما زالت اجلامعة املغربية تسجل صعوبة يف

احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي ابلرغم من اجملهودات 
 املبذولة؛

 سنوات مقابل ارتفاع  7خالل  %87ارتفاع عدد الطلبة ب
طفيف يف امليزانية املرصودة، مما فاقم مشكل اإلكتظاظ الذي 

 يؤثر على عملية التأطّي واملردودية؛
 ؛11.19 ايلالتأخر يف مراجعة القانون األساسي للتعليم الع 
 استمرار مظاهر العنف داخل اجلامعة. 

 : وهلذا نطالب يف فريق العدالة والتنمية ب      
  ؛11.19اإلسراع يف مراجعة قانون التعليم العايل 
  العمل على إعادة هيكلة اجلامعة بغية حتديد املهام

 واملسؤوليات حلل عدد من اإلشكاالت؛
 فة حاالت اليتممراجعة مسطرة اإلستفادة من املنح إبضا 

واإلمهال األسري وذلك إبصدار مرسوم ينظم عمل اللجان 
 اإلقليمية يف اجتاه ضبط عملها ليكون أكثر شفافية ودقة؛

  إعادة النظر يف مراكز الدكتوراه ومسالك التكوين يف املاسرت
 واإلجازة ودورها يف تطوير البحث العلمي؛

 لية اتبين إمكانية الدراسة عن بعد للتخفيف من إشك
 اإلكتظاظ؛

  إعادة النظر يف مسطرة التوظيف يف اجلامعة ومسطرة املشاركة
 .يف مبارايت املاسرت والدكتوراه

قطاع الثقافة، خصص مشروع قانون املالية برسم السنة القادمة      
مقارنة مع هذه السنة، إال  %2اعتمادا ماليا بنسبة زايدة بلغت 
ة املعامل متويل إسرتاتيجية واضحأهنا تبقى غّي كافية وقاصرة عن 

 .وقابلة التنزيل جتعل من الثقافة رافعة أساسية لبناء اإلنسان
إننا ال ميكن أن ننهض ابلثقافة بصرف نصف ميزانية صندوق       

دعم العمل الثقايف على املهرجاانت عوض بناء املؤسسات الثقافية 
إشكال  ما يزالاجلادة واملستمرة، وال ميكننا أن ننهض ابلثقافة و 

ه العدالة اجملالية يف توزيع املؤسسات ال سيما يف العامل القروي والشب
احلضري غائبا، وال ميكن أن ننهض ابلثقافة ومنظومة الدعم تعاين 
من مشكل احلكامة، وال ميكن لنا أن ننهض ابلثقافة ونسبة 

 .املقروئية يف تراجع كبّي
ات مية، يف ظل اإلعتمادهلذا ندعو يف فريق العدالة والتن      

الضعيفة هلذا القطاع إىل الرفع من مستوى احلكامة لتحقيق بعض 
النجاعة وإىل العمل على تطوير الشأن الثقايف ابلتكامل مع األسرة 
واملدرسة واإلعالم، وإىل جعل البعد اجلهوي يف الثقافة مدخال 

ؤ فللمقاربة، وإىل مراجعة منظومة الدعم مبا يكفل احلكامة وتكا
الفرص مع تدقيق الفرق بني الثقافة والفلكلور، وبني التكوين 

 .الثقايف الراسخ والرتفيه الفين اخلفيف
 ...قطاع اإلتصال، بداية حنيي حبرارة مهنيي هذا القطاع      

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد النائب، شكرا      

 :النائب السيد املقرئ اإلدريسي أبوزيد
معذرة قطاع اإلتصال هو األكثر أمهية واألطول يف ما يتعلق       

مبالحظات لكنين أحرتم الوقت وألتزم به والسالم عليكم ورمحة هللا 
 .وبركاته

 :السيد الرئيس
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شكرا، نواصل مناقشة اجلزء الثاين من قانون املالية إبعطاء       
ألوىل ا الكلمة إىل متدخل ابسم فريق األصالة واملعاصرة، املتدخلة

 .السيدة النائبة لطيفة احلمود
 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 .بسم هللا والصالة والسالم على أشرف خلقه
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة،       

لجنة اخلارجية الوزارية التابعة لملناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات 
والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج. بداية 
ال ميكننا احلديث عن قطاع إدارة الدفاع الوطين دون التطرق إىل 
الوضع اإلجتماعي للعسكريني الذين يرابطون على احلدود بعيدا 

تقرار ضمان اس عن أسرهم وذويهم وهم يسامهون بشكل كبّي يف
ووحدة وأمن بالدان. لكن ولألسف الشديد حيز يف أنفسنا أهنم 
يتقاضون أجورا زهيدة مقارنة حبجم اخلدمات اجلليلة والتضحيات 
اجلسيمة اليت يقدموهنا لبالدهم. ونستغل هذه املناسبة، لنتوجه 
إليهم بتحية إكبار وإجالل على ما يقومون به لصاحل هذا الوطن 

 .العزيز
أما ابلنسبة لقطاع قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير،       

فإننا نسجل ضعف امليزانية املرصودة له، ونتساءل إن كانت هذه 
امليزانية تستحضر احلمولة املعنوية اليت حيملها على عاتقه هذا 
القطاع احلافظ لتاريخ املغرب ولذاكرته، رغم أن ضعف 

 عدم إدماج املعلوميات والرقمنة يفاإلمكانيات املالية ال يربر مثال 
جمال حفظ الذاكرة التارخيية ابلطرق احلديثة. كما ال يفوتنا أن 
نسجل ضعف رصيد بالدان من حيث عدد اإلنتاجات السينمائية 
واليت ميكن أن تلعب دورا إسرتاتيجيا يف توثيق الذاكرة النضالية 

 .لبالدان

 والتعاون الدويل،أما فيما خيص قطاع الشؤون اخلارجية       
فنسجل ابستغراب عدم تطرق عرض السيد الوزير خالل مناقشة 
امليزانية إىل الدبلوماسية اإلفريقية للمغرب، بل إننا ال جند هلا أي 
أثر يف مقتضيات القانون املايل. فميزانية وزارة الشؤون اخلارجية 

 بوالتعاون الدويل مل ترصد أية اعتمادات مالية لتنزيل رؤية صاح
اجلاللة، املتعلقة إبحداث وزارة منتدبة مكلفة ابلشؤون اإلفريقية،  
كما أوصى جاللته يف اخلطاب امللكي السامي، خالل افتتاح 
هذه الدورة اخلريفية للربملان. من جانب آخر أبرم املغرب العديد 
من اإلتفاقيات مع العديد من الدول اإلفريقية خاصة تلك املنتمية 

، إال "CDEAO" قتصادية لدول غرب إفريقياإىل اجملموعة اإل
أهنا مل تدخل حيز التنفيذ بعد وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على 
سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي اليت اعتمدها املغرب يف القارة 

 .اإلفريقية
هذا وال ميكننا احلديث عن قطاع هبذه األمهية دون التطرق       

ملقاربة بالدان، حنن نثمن عاليا اإىل إشكالية تدفق املهاجرين على 
اإلنسانية اليت اعتمدها صاحب اجلاللة، واملتمثلة يف فتح احلدود 
يف وجه املهاجرين القادمني من دول إفريقيا جنوب الصحراء 
وسوراي. لكننا يف املقابل، نالحظ غيااب اتما لدور احلكومة يف هذا 

اد من أجل ألبعاجملال، إذ تفتقر إىل رؤية إسرتاتيجية متكاملة ا
إدماج هؤالء املهاجرين يف اجملتمع املغريب، واألمر لن يزداد إال 
تعقيدا يف غياب مواكبة ميدانية هلؤالء املهاجرين لضمان انصهارهم 

 .ضمن مكوانت اجملتمع املغريب
كما جتدر اإلشارة، إىل أن هياكل وزارة اخلارجية املغربية       

لف ابلدبلوماسية ختلو من أي قسم أو حىت موظف مك
اإلقتصادية، وهذا مؤسف يف زمن حتتل فيه الدبلوماسية 
االقتصادية مكانة حمورية وإسرتاتيجية يف السياسات للبلدان اليت 

 .حترتم اقتصادها
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وقبل اخلوض يف احلديث عن قطاع اهلجرة، البد من أن       
ماليني مغربية  0نسجل استغرابنا من حتول وزارة تدير شؤون 

يب مقيمني ابخلارج إىل قطاع اتبع لوزارة سيادية أخرى، وال ومغر 
ميكننا احلديث هنا عن مغاربة العامل دون التأكيد على تشبثنا 

من الدستور ابحلق يف املشاركة والتمثيلية  97مبطلب تنزيل الفصل 
 .السياسيتني ملغاربة العامل هذا مطلب أساسي ال حميد عنه

يد الوزير، بتاات إىل الشباب كما مل يتطرق عرض، الس      
املتطرف يف بلدان املهجر الذي ترك فريسة سهلة تستغلها 
اجلماعات املتشددة يف غياب أي أتطّي ديين، هذا الشباب تسبب 
لنا يف كوارث حقيقية عقب التفجّيات اليت هزت العديد من املدن 

ذا هاألوروبية، واليت انعكست سلبا على اجلالية املغربية ابخلارج. و 
يعود بنا إىل اإلشكالية الرئيسية اليت يواجهها أبناء اجليل الثاين 

، والثالث والرابع من أبناء اجلالية املغربية، إهنم ال يعرفون لغتهم األم
وهنا نؤكد على ضرورة عقد اتفاقيات ما بني الدولة املغربية والدول 
 املضيفة إلدماج اللغة العربية يف املدارس احلكومية ببلدان

االستقبال، إذ ال ميكن ألبناء اجلالية أن يتعلموا اللغة العربية خالل 
عطلة هناية األسبوع عكس زمالئهم األوروبيني، يف وقت تغيب 
فيه أدىن رؤية ثقافية للحكومة على مستوى اهلجرة، حيث تتسم 

ة سياستها الثقافية إن وجدت ابلتخبط، ويكفي التذكّي هنا بتجرب
لقة ركم" الفاشلة يف بروكسيل أو "دار املغرب" املغاملركز الثقايف "دا

 .على الدوام أبمسرتدام رغم األموال الطائلة اليت رصدت هلما
لقد أصبح األمن الروحي ملغاربة العامل مهددا داخل أوساط       

األجيال اجلديدة للهجرة، ومعه أمن بلدان االستقبال وأساسا 
ل اليوم ، لذا ينبغي أن نسائصورة املغرب املعروف إبسالمه املعتدل

إشكالية التأطّي الديين يف أوساط اهلجرة وأؤكد هنا على ما سبق، 
إن عدم معرفة شباب اجليل الثاين والثالث والرابع ابللغات األم 
من أبرز أسباب التطرف الديين، فوزارة األوقاف تبعث مرشدين 

ن كدينيني ووعاظ يف شهر رمضان األبرك إىل بلدان املهجر، ل

السؤال املطروح هو من خياطبون؟ إهنم خياطبون شبااب ال يتقن 
اللغة اليت يوعظون هبا، لذا جيب تعليم اللغات األم أو االنفتاح 

 .على مرشدين ووعاظ حمليني من بلدان اهلجرة
وخبصوص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وهي أغىن       

جتماعية ا أكرب الفئات االوزارة يف بالدان، إال أهنا تضم حتت لوائه
ضعفا وهشاشة، أال وهم األئمة والوعاظ واملرشدون، هذه الفئة 
املكفول إليها نشر القيم السمحة للدين اإلسالمي وحماربة الفكر 
املتطرف إىل جانب دورها التقليدي لإلمامة وإلقاء اخلطب، تعاين 

 .هزالة التعويضات املخصصة هلا
 السيد الرئيس،

لضعف وهزالة امليزانيات املرصودة هلذه القطاعات، نظرا       
وابلنظر للمالحظات اآلنفة الذكر، فإن فريق األصالة واملعاصرة 
يصوت ابلرفض على هذه امليزانيات ابستثناء ميزانية إدارة الدفاع 

 .الوطين واملندوبية السامية لقدماء احملاربني وجيش التحرير، شكرا
 :السيد الرئيس

للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب موالي شكرا       
 .هشام املهاجري

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يف البداية أمتىن أن جتتهد احلكومة يف ترشيد نفقاهتا كما       
راسة د الوقت املخصص لدجيتهد مكتب جملس النواب يف ترشي

ة األصالة واملعاصر  ةفقات. أان غادي انخذ الكلمة بسميهذه الن
يف خصوص قطاع الداخلية والسكين والتعمّي وسياسة املدينة، 

دقايق اللي اعاوطين خاصين ندير حبالك السيد الوزير نقول  7هاذ 
ارح رفضنا امليزانية ومنشي نكلس يف بالصيت كيف كنيت كدير لنا الب
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منني كناقشو التعديالت، ولكن غادي نديروا شي بركة ما فيها 
  .ابس

من الناحية الشكلية رفضنا امليزانية السيد الوزير، ألنه كاين       
يعين ابش دخل حيز التنفيذ  71خالف انتما كتكلمو أبن املادة 

كتهضرو على السنة اجلاية، ولكن قانون املالية   41و 48املادة 
اللي كناقشوه راه غادي يدخل يف فاتح يناير، واملادة كتقول خاص 

جلديدة يف فاتح يناير كيفاش غادي نديرو هلاذ يدخل الربجمة ا
اإلشكال؟ رمبا الفقهاء الدستوريني مها اللي غادي يشرحوها لنا، 
يعين رفضناها ألنه العرض اللي تقدمو به السادة الوزراء خمالف 
متاما ملا جاء يف برانمج مشاريع جناعة األداء اللي جابو لنا، 

مج تفعل ما جاء يف الربانرفضناها ألن الربامج اللي حمطوطة ال 
 .احلكومي، يعين ال عالقة ما بني ما كيتقال هنا وما كيتقال هنا

وغادي نبداو معاكم قطاع الداخلية، احملور األول اللي جا       
به السيد الوزير، تعزيز األمن وصيانة احلقوق واحلرايت. فيما خيص 

امة عتعزيز األمن، نوهنا داخل اجللسة وسننوه يف اجللسة ال
ابجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة يف قطاع األمن، وهنيناهم على 
اإلشادة امللكية، يف اخلطاب امللكي دايل عيد العرش اللي كان 
فيه األمن استثناء، كلشي كال فيه العصا، سياسة، وحكومة 
وأحزاب كل شيء، ولكن األمن كان استثناء، ونوهنا هبم. ولكن 

كانت عندان األمن ما خاصوش يكون رغم ذلك املالحظة اللي  
رد فعل، كيف دايرين اخلريطة التعليم، دايرين اخلريطة الصحية، 
خاصنا خريطة أمنية، ما شي البالصة اللي انض فيها نركزو فيها 
األمن والبالصة اللي هانية، األمن خاص يكون فعل، ماشي رد 

 .الفعل
منا كيه  فيما خيص صيانة احلقوق واحلرايت، وهذا ملف      

مجيع كربملان أساسا، أان جديد يف الربملان واليين منني كنشوف 
القوانني اللي كتكلم على هاذ القطاع ابلدرجة األوىل احلق يف 
أتسيس اجلمعيات، قانون التجمعات وقانون اإلضراب اللي 

منصوص عليه يف الدستور ومازال ما بديناش فيه. قانون أتسيس 
، 2111ملرات، آخر تعديل سنة دا 4تعدل  08اجلمعيات من 

، وكنشوفو 2112وقانون التجمعات آخر تعديل مت يف سنة 
روسنا حنا مزاين لنا كمعارضة جنيو هلنا وخنتارو جوج حاالت 
ونقولو الطوبيس دايل الدار البيضاء، ونقولو آش وقع يف بين 
مالل، واش وقع يف احلسيمة واش... ولكن واش ما غاديش 

 قيمة هاذ البالد هاذي ما نقدروش جنيبو قواننينتوافقو؟ واش غّي 
       وانقشوها ونتوافقو عليها؟ واش نوسعو احلقوق وال نقصوها 

د الوزراء اللي خمتصني  3وال شنو نديرو؟ هذا كنظن عمل، عندان 
ي  فهاذ القطاع وعندان برملان تبارك هللا فيه كفاءات يف التشريع الل

ربة مجيع، شباب، حقوق كنظن هذا حوار خاصو يتحل للمغا
اإلنسان، نساء، اجلميع خاص يدخل فهاذ.. نديرو مدونة نتافقو 
عليها، أشنو بغينا للمغرب؟، ابش مرة مرة نشوفو الناس كتحكم، 
وكتجي وكتندد مبا يقع فهاذ املدينة، وما يقع فهاذ املدينة راه 

 .خاصنا نكونو متوافقني على شنو بغينا
لسل جا به السيد وزير الداخلية، تعميق مس احملور الثاين اللي      

 الالمركزية وتوفّي املناخ املالئم لتفعيل اجلهوية. وهنا بغيت نرجع
مارس،  1معاكم شوية للتاريخ، الكل يتذكر اخلطاب امللكي ليوم 

 1بعد األحداث دايل عشرين فرباير، جا اخلطاب امللكي دايل 
شهور  3 يف ظرف مارس اللي يعين تكلم فيه على دستور جديد،

متكنوا املغاربة يديرو دستور متقدم من دساتّي اجليل الثالث يف 
 صوتنا على الدستور آخر juillet 9شهور،  3العامل يف ظرف 

juillet   خرج يف اجلريدة الرمسية. أرا نشوفو عمل احلكومة
تكلم على  937، الفصل bien sur  السابقة واحلكومة احلالية

دايل القوانني، وهاذوك  4سنني ابش خيرجو  3 اجلهوية املتقدمة،
شهر ابش خيرجو  41القوانني منني خرجو، عطاو لروسهم 

شهور متكنا ابش نديرو دستور للمملكة شامل  3املراسيم، يعين 
سنوات،  7ابش خنرجو القوانني التنظيمية واملراسيم دايهلا، تقريبا 
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يعين عامني شهر فات  41سنني ابش خيرج القانون التنظيمي و 3
سنني ونص، إيال مشينا هباذ الريتم، السادة  7ونصف، يعين 

الوزراء، يعين نتكلمو على اجلهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري 
سنة،  01ألحفادان، أما حىت الوالدان صعيب، يعين خاصنا 

ولألسف حىت املراسيم اللي خرجات، آخر مرسومني خرجو 
بشران رت، السيد الوزير، البارح كيمربوطني مبراسيم جديدة أو بقرا

 بفتح أبنه خرجات احلمد هلل التبويب دايل امليزانيايت، التبويب
امليزانيايت سنتني ونصف ابش خيرج هذا غّي مقارنة بني عمل 
املؤسسات، بني املؤسسة اللي دايل الدستور واملؤسسة دايل 

 .احلكومة
ات لكية اللي جندوزو معاكم وضروري ما نرجعو للرسالة امل       

البارح خبصوص اجلهوية املتقدة، تسريع واإلهتمام ابلشباب 
وتقليص الفوارق اجملالية، وغادي نرجع معك السيد الوزير، البارح 
اللي كتقول أبن حنا ندرعي أبن عدم دستورية الصناديق، حنا 

ني متشبتني أبنه جيب تفعيل صناديق، السيد السيد الوزير، متشبث
التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بني  بتفعيل صندوق

اجلهات. قلتو لنا فعلتو البارح صندوق التضامن بني اجلهات، 
صندوق التأهيل اإلجتماعي ما زال ما هدرتوش لنا عليه... عمرتو 

درتوها يف الصندوق  %91صندوق التضامن بني اجلهات هزيتو 
 .ما كاين مشكل

جناوبو  الية، وهنا غاديخبصوص برانمج تقليص الفوارق اجمل      
احلكومة على اجلهوية املتقدمة والدور دايهلا، السيد وزير الداخلية، 
اللي جاب لنا التنفيذ دايل هاذ الربانمج كنلقاو اجلهات نفذت 

، يعين شوفو الفرق، %911، املبادرة الوطنية نفذت 911%
احلكومة يعين صندوق تنمية العامل القروي اللي مسؤولة قطاع 

هي اللي  %91نفذت  2197/99ومي يف حدود شهر حك
وشي  311دمليارو  4مليون دايل الدرهم من  438حولت، 

حاجة، يعين شوفو الدور دايل اجلهوية املتقدمة، اجلهات نفذوا 

، املبادرة الوطنية اللي مسؤولني عليها السادة العمال اللي 911%
وزير ، القطاع احلكومي املسؤول السيد %911حمليني نفذت 
، هاذ الشي جابو 2197-99يف شهر  %91الفالحة نفذ 

وزير الداخلية ماشي أان اللي جبتو، هذه مقارنة حقيقية، ما بقى 
 .ليا والو
يف قطاع التعمّي، غادي نقول لكم كلمة وحدة، وقلتها يف       

اللجنة وغنعاود نقوهلا وغادي نرجع للحديث النبوي الشريف: 
، وبنهما مشتبهات ال يعلمها كثّي م"احلالل بنير واحلرام ب ن نير

الناس" متشاهبات.. متشاهبات، أان كنظن كلكم فهتو هنار يبان 
احلالل يف قطاع التعمّي ويبان احلرام وحييدو املتشاهبات، غادي 
تصلح السياسة، غادي تصلح الصناعة، غادي يتصلح كلشي 

يتوضحو و  اللي يف املغرب، هنار توضح الوضعية العقارية يف املغرب
واثئق التعمّي، كونوا على يقني، كل شي غادي يتوضح يف املغرب 

 .وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيدة النائبة حياة املشفوع      
 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة       

ملناقشة امليزانيات الفرعية لسبع قطاعات وزارية اتبعة للجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان برسم مشروع القانون املايل لسنة 

. كان بودي السيد الوزير، السيد الوزير خرج ولكن معاان 2198
ألقي الكلمة من املنصة كغّيي من  السادة الوزراء.. كان بودان أن

زمالئي وزمياليت، ولكن غياب الولوجيات داخل هذه القاعة حال 
     دون ذلك.. شكرا إلخواين النواب والنائبات على التضامن، 
وما ينطبق على القاعة ينطبق على جل املرافق العمومية ببالدان، 
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يد الوزير، سمما يدل على عدم تناول قضية اإلعاقة ببعد حقوقي. ال
السيد الوزير طبعا، بقييت غّي انت السي اخللفي، قبل أن أديل 
مبالحظايت حول كل قطاع على حدة، ال تفوتين الفرصة أن أنوه 
مبستوى النقاش العايل الذي عرفته جلنة العدل والتشريع وطريقة 

 .التسيّي اجليدة طيلة الساعات الطوال من املناقشة اجلادة
 :مالحظاتنا على كل قطاع على حدةيف ما يلي       
قطاع العدل: نسجل السيد الوزير، أن إصالح قطاع  أوال      

العدل مل يكن يوما ولن يكون أرقاما بل جيب أن يتجسد على 
أرض الواقع ويلمسه املواطن عندما يلج مرفق القضاء، ولعل عدم 
تنفيذ األحكام يف آجال معقولة وإصدار أحكام خمففة بشكل  

ق يف حق بعض اجلرائم اليت ترتكب يف حق الطفولة، ويف ح كبّي
ذوي اإلعاقة، كجرمية اإلغتصاب مثال، وال ننسى ارتفاع نسبة 

من نسبة  %31املعتقلني احتياطيا، والذين يشكلون نسبة 
سجني وسجينة. إن من  82.111الساكنة السجنية، واليت تبلغ 

حلكومة يف داء اشأن هذه التعثرات أن تعرب عن الفشل احلقيقي أل
هذا القطاع، انهيك عن اإلشكاالت اليت يطرحها صندوق 
التكافل العائلي والذي ال يؤدي وظيفته على الشكل املطلوب، 
وكذا وضعية موظفي كتابة الضبط، والذين يؤدون مهامهم يف 
وضعية صعبة ال تليق هبم كموظفني عموميني، ابإلضافة إىل عدم 

اماة وابقي املهن اليت هلا عالقة فتح ورش مراجعة قانون احمل
ابلقضاء، وهذه كلها جوانب تشكل عائقا كبّيا من أجل إصالح 

 .منظومة العدالة
قطاع حقوق اإلنسان: نسجل أنه رغم أن املغرب ومنذ  اثنيا      

تسعينيات القرن املاضي قد بدأ خبطوات مهمة ومشهود هبا يف 
 بعض اخلروقاتجمال حقوق اإلنسان، فإننا نسجل وبكل أسف 

اليت متس املسار الرتاكمي احلقوقي ولعل ظهور فيديو ألحد 
معتقلي حراك الريف عاراي وهو رهن اإلعتقال، وكذا فيديو لفتاة 
يف وضعية إعاقة وهي تتعرض لالغتصاب داخل حافلة للنقل 

العمومي قد أضر مبشاعر املغاربة أمجعني، ومس بسمعتنا إقليميا 
السيد الوزير، كانت أكرب عندما عرب أحد ودوليا. ولكن صدمتنا 

      وزراء هذه احلكومة ابلعبارة التالية : "اشنو بغيتو ندير املغاربة 
 ."ما مربيينش أوالدهم

ومن جهة أخرى إن قمع الوقفات االحتجاجية السلمية       
ابلعنف أمر يسيء إىل بلدان خاصة إذا كان احملتجون ضد السياسة 

بسبب املعقول كالعطش كما حصل مؤخرا اإلجتماعية، أو 
بزاكورة. كما أن حقوقا أخرى أساسية تعترب من حقوق اإلنسان  
كاحلق يف التعليم والصحة والسكن والشغل، تعرف معيقات كبّية 
يف الواقع املعيشي، فما معىن أن يكون مواطنا مصااب بداء السرطان 

ن ملواطويعطى له أجل سنة لبدء العالج، وما معىن أن يظل ا
ضحية املضارابت العقارية وغياب سياسة حكومية فعالة يف جمال 
السكن بدون سكن مالئم أيويه وأسرته وحيفظ كرامته، وكيف لنا 
أن نتحدث عن حقوق املرأة والزلنا نشرع تزويج القاصرات، 
وتشغيلهن، فما ابلكم ابحلقوق األخرى، أما األشخاص يف وضعية 

 احلقوق ويعيشون اإلقصاء والتهميش إعاقة فهم حمرومون من كافة
 .دون احلديث عن وضعية األطفال يف وضعية الشارع

قطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية: إن ورش  اثلثا      
إصالح اإلدارة ابملغرب يعترب من أكرب التحدايت اليت تواجه 
بالدان، بل نعتربه من بني معيقات التنمية، وسوف ال نقف هنا 

شخيص الوضعية وذلك لضيق الوقت وملعرفة الكل هبا، من أجل ت
ونسجل هنا غياب اإلرادة احلقيقية واجلرأة املطلوبة للقيام إبصالح 
مشويل جريئ لإلدارة العمومية من طرف احلكومة، ويبقى املوظف 
احللقة األضعف يعيش حتت وطأة غالء املعيشة وضعف األجور 

 استقباال رتفق ال يتلقى المما يؤثر سلبا على املواطن املغريب كم
الئقا وال خدمة جيدة، كما نسجل غياب الشفافية يف ما خيص 
التعيني يف املناصب العليا، إذ الزال منطق احلزبية والعائلة سائدين 

 .إضافة إىل غياب مقاربة النوع
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قطاع السجون: نسجل بكل أسف ضعف  رابعا            
 طرف احلكومة وكذا اإلكتظاظامليزانية املرصودة هلذا القطاع من 

الذي تعرفه السجون مما يؤثر على كافة مناحي حياة السجناء من 
 ...تغذية وصحة ... هللا خيليكم إيال تصنتو ليا

 :السيد الرئيس
 .شوية هدوء من فضلكم، تسمعو للسيدة النائبة   

 :النائبة السيدة حياة مشفوع
 شكرا السيد الرئيس،

االكتظاظ الذي تعرفه السجون مما يؤثر كما قلت وكذا        
على كافة مناحي حياة السجناء من تغذية وصحة وغّيها...، 

سجني ابلنهار، وموظف  31فإذا كان معدل موظف واحد لكل 
سجني ابلليل، فماذا عساان أن نقول عن وضعية  411واحد لكل 

 السجناء وموظفي السجون يف نفس اآلن؟
ارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع يف ما خيص الوز  خامسا      

الربملان واجملتمع املدين: نسجل حصيلة تشريعية لألسف هزيلة، 
مشروع قانون، منها  37حيث بلغ عدد القوانني املصادق عليها 

جمرد اتفاقيات دولية، نفس الشيء يف ما خيص األجوبة عن  40
 أتيت يتاألسئلة الكتابية والشفوية للسادة والسيدات النواب، وال

 .عامة وبعيدة عن اجلواب املأمول
ويف حمور اجملتمع املدين، ندعو إىل ضرورة العناية ابجملتمع       

املدين نظرا للخدمات اجلليلة اليت يقدمها لفائدة املواطنني 
واملواطنات يف كافة اجملاالت سواء اإلجتماعية واإلقتصادية 

 إثقال كاهل جيدر بثااث والثقافية عفوا والرايضية أو احلقوقية، وال
اجلمعيات ابلضرائب والرسوم وهي تؤدي عمل تطوعي جماين 
لفائدة الساكنة، والذي يعترب من صميم اختصاص احلكومة، كما 
ندعو إىل مراقبة الدعم اخلارجي للجمعيات للتأكد من مصدره 

 .وأوجه صرفه

خيص اجمللس األعلى للحساابت، إذا كنا ننوه ابلدور  يف ما      
الذي يقوم به اجمللس األعلى للحساابت من أجل إقرار مبادئ 

 ...احلكامة والدميقراطية ودولة القانون
 :السيد الرئيس

 .شكرا، شكرا السيدة      
 :النائبة السيدة حياة مشفوع

نصف  دراه غّي تكلمت على الولوجيات أعطيين غّي واح      
 ...دقيقة هللا خيليك
 :السيد الرئيس

 .أان أعطيتك أكثر ولكن ما فيها ابس، ولكن دقيقة عن إذنكم    
 :النائبة السيدة حياة مشفوع

 ...إيال امسحتو لينا، راه غّي تكلمت على الولوجيات      
 :السيد الرئيس

 .تفضلي      
 :النائبة السيدة حياة مشفوع

فإننا نسجل بكل أسف ضعف امليزانية ودولة القانون   ..
قاضي  471املرصودة هلذا القطاع، وكذلك املوارد البشرية ف

وقاضية على الصعيد الوطين عدد غّي كايف هنائيا لكي حنرص على 
مراقبة مجيع مؤسسات الدولة، وليس فقط اجلماعات احمللية. 
ونطالب بتعزيز دور هذه املؤسسة من أجل قيامها بدورها 

ي املنوط هبا وهو مراقبة املال العام، وبناء على ما ذكر األساس
خنربكم أن فريق األصالة واملعاصرة سيصوت ابلرفض على امليزانيات 

 ...الفرعية للقطاعات املذكورة ابستثناء تلك املتعلقة
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للسيد النائب حممد شكرا للسيدة النائبة، 
 .أبدرار، مكتوب هنا أبدرار
 :النائب السيد حممد أبدرار
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بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
بداية أحب أن أهنئ السيدات والسادة النواب الذين شاركوا       

صادية والتنمية اإلقت يف أشغال كافة اللجان، وخاصة جلنة املالية
على اجملهودات املبذولة سواء يف مناقشة قانون املالية، التعديالت 

  .والتصويت
كما ال يفوتين أن أشكر املكتب بكل مكوانته وأطيافه يف       

شخص األخ عبد هللا بووانو، الذي هننئه على التوفيق يف تسيّي 
ة كان لي صراحأعمال اللجنة. حقيقة مبساعدة مجيع الفرقاء، وال

اجلو مسؤول زاوج بني اجلدية يف النقاش، وكذلك يف واحد اجلو 
مرح اللي خالان صراحة ما نشعروش ابلوقت، أو كانت احلمد هلل 
إنتاجية يف جلنة املالية على أعلى مستوى. مداخليت أتيت يف إطار 

ة مناقشة امليزانية الفرعية، امليزانيات الفرعية التابعة الختصاص جلن
الية، سأكتفي ابلتطرق بعجالة إىل بعض النقط أو غادي نقز امل

دايل وزارة املالية ألنه قلنا فيها الكثّي وانقشنا الكثّي: اجلباايت، 
 .اجلمارك، إىل غّي ذلك... فنمشي مباشرة إىل رائسة احلكومة

امسحوا يل السيدات، السادة النواب، أن أتساءل حول       
ة بّية، ويتعلق مبدى تفعيل وممارسموضوع يبدو يل ذا أمهية ك

مؤسسة رائسة احلكومة ومتثلها لكافة صالحياهتا الدستورية، 
تساؤل بقي ويبقى معلقا منذ جتربة احلكومة السابقة، واجلميع 
يتذكر قول الرئيس السابق: "أان جمرد رئيس احلكومة". كذلك اليوم 

لكن ، و ابلرغم من مل نسمع من رئيس احلكومة احلايل هذا الكالم
من الواضح أن األمر نفسه ال زال مطروحا حبدة وبعمق، بكل 
صراحة ال نشعر كثّيا ابملوقع اجلديد لرائسة احلكومة بعد دستور 

، مبعىن ال نلمس الفرق كثّيا أو ننسى أننا قد انتقلنا من 2199

حكومة إدارية يغلب عليها الطابع التقنوقراطي واإلداري قبل 
روض أهنا تعكس اإلصالحات ، إىل حكومة املف2199

الدستورية على األقل يف اجلانب الذي يتعلق هبا، أي أن تؤدي 
وتتحمل مسؤوليتها كاملة كسلطة تنفيذية متارس كافة صالحياهتا 
الدستورية غّي منقوصة حتت سلطة رئيسها السيد رئيس احلكومة، 

 .الذي مل يعد وفقا للدستور جمرد وزير أول
اليوم يف التجربة الثانية والزال مسلسل  على كل حال حنن      

تنازالت رئيس احلكومة عن صالحياهتا الدستورية والذي بدأ مع 
ة القانون التنظيمي املتعلق ابلتعيني يف املناصب يف بداية الوالي

السابقة، الزال هاذ املسلسل مستمر واستمرارية هذا العجز تتجلى 
عقاب الالمسؤولة، والالبوضوح يف استمرارية مرحلة الالحماسبة، و 

أي ما يتعلق بتنزيل وتطبيق مبدأ من املبادئ الدستورية األساسية 
وهو ربط املسؤولية ابحملاسبة، إىل درجة أنه حىت عندما قام جاللة 
امللك، إبعفاء بعض أعضاء احلكومة مؤخرا بشكل حاسم وسريع، 

ن يوقفت احلكومة عاجزة عن إعالن أمساء املسؤولني الساميني الذ
مشلهم قرار العزل، هذا األمر واحده كفيل بتأكيد تساؤلنا حول 
جدية احلكومة يف ممارسة صالحياهتا الدستورية، ومنها بطبيعة 
احلال حماسبة ومعاقبة املقصرين. وهنا أذكركم بكل الكالم الذي 
مسعناه بشأن حماربة الفساد، لكن كل ذلك بقي جمرد كالم أو 

ل، فقضية تعثر برانمج منارة "جعجعة بال طحني" كما يقا
احلسيمة، منارة احلسيمة منارة املتوسط مثال دليل واضح على 
الفشل التام ملؤسسة رائسة احلكومة يف ممارسة صالحياهتا يف 
القيادة والتتبع واحملاسبة إىل آخره... إذ مل نسمع هلا من حس إال 

 .عندما وقع ما وقع وتدخل جاللة امللك، كما أسلفنا
إن هذه احلصيلة على مستوى ربط املسؤولية ابحملاسبة وحماربة       

الفساد، هي يف حد ذاهتا عائق كبّي لتنزيل السياسات العمومية 
ال سيما وأن آليات احلكامة اجليدة اليت من بينها اهليئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها وكذا جملس املنافسة، إما أهنا 
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قيق أو أهنا تفتقد للفعالية ووسائل الردع لتح حتتاج للتفعيل
األهداف اليت أحدثت من شأهنا، وابلتايل فإن هذه اآلليات تبقى 

 .معطلة إىل إشعار آخر
خبصوص ميزانية املندوبية السامية للتخطيط، أوال ال ميكن       

إال أن نثمن العمل واجلهد الكبّي الذي تقوم به هذه اهليئة ابلرغم 
ة املوارد املخصصة هلا، ويبقى التساؤل حول مدى من حمدودي

استثمار احلكومة لكل ما تنتجه املندوبية من دراسات وحبوث 
وإحصاءات وأرقام خصوصا وأننا نسمع كثّيا عن اللجوء 
والتهافت على مكاتب الدراسات األجنبية. ويف نفس السياق، 

ا اجمللس هبللمجهودات اهلامة اليت يقوم نعرب عن تقديران وارتياحنا 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وخصوصا فيما يتعلق ابآلراء 
والدراسات اليت ينجزها بكل موضوعية تعزيزا لنجاعة السياسات 
العمومية وتقوية ممارسة الدميقراطية التشاركية، لذلك حنن ندعم  

 .كل إجراء من شأنه إغناء تطوير عمل اجمللس
انية دون أن أشّي إىل ضعف امليز وال تفوتين هذه املناسبة،       

املخصصة جمللس النواب، فاحلكومة لألسف تتعامل مبنطق 
حماسبايت صرف مع املؤسسة التشريعية غّي عابئة ابألدوار 
الدستورية املنوطة هبذه املؤسسة، وابحتياجاهتا سواء فيما يتعلق 
 ابملناصب املالية لتوفّي املوارد البشرية الكافية، أو فيما يتعلق
بتخصيص اإلمكاانت املالية الالزمة لتوفّي الفضاءات والتجهيزات 
الضرورية حىت يتمكن السيدات والسادة النواب من القيام 
مبهامهم. أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم، السالم عليكم 

 .ورمحة هللا
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب أبو درار، الكلمة اآلن للسيد النائب       
 .عدي بوعرفة

 :النائب السيد عدي بوعرفة
 .أزول تنمّيت تطاس

يف البداية، غدا حتل ذكرى من أحلى الذكرايت ذكرى عيد       
اإلستقالل، وهباذ املناسبة السعيدة البد أن نستحضر الروح 
الطاهرة للمغفور له حممد اخلامس، والروح الطاهرة للحسن الثاين، 

املقاومني وأعضاء جيش ونستحضر كذلك أرواح الشهداء 
التحرير. ونتمىن صادقا أن تكون هناك ثورة ما بني امللك وشعب 

 .حممد السادس الستكمال بناء الدولة الوطنية الدميقراطية
فاملوضوع حزب األصالة واملعاصرة يرفض مجلة وتفصيال       

امليزانيات الفرعية دايل القطاعات اإلجتماعية العتبارات أساسية. 
الذي  49ا نسجل ابرتياح الدستور اجلديد وخاصة الفصل بقدر م

إنسجاما مع املواثيق   (......) يعرتف ابحلق يف الصحة حق
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  20الدولية وخاصة الفصل 

دايل العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية.  92واملادة 
صحية اليت تقدم على اخلدمات الهناك تراجع خطّي اليوم 

للمواطنني، هناك تدين خطّي للخدمات الصحية، أكثر من ذلك 
عودة أمراض الفقر لتحصد أرواح املغاربة، ماشي حشومة يرجع 
"اجلدام" عندان يف البالد؟ ماشي حشومة "ليشمانيوز" يف 
الراشيدية ويف تينغّي ويف ورزازات؟ ماشي حشومة أنه التقرير 

العاملية كتكول أبنه "السل" انتقل  األخّي دايل منظمة الصحة
  ألف؟ 47ألف ل 27من
 

كما أنه البد نسجل كذلك أنه األمصال ما كايناش عندان       
 Institut يف املغرب، وعندان وحدة دايل إنتاج األمصال

Pasteur    املعلمة التارخيية اللي عندان يف البالد، اليوم األمصال
البد أن نسجل أنه األدوية يف كيجيو لنا من الربازيل. كما أنه 

وما بغيناش تكون مديرية دايل  TVA 7%  املغرب غالية،
األدوية يف وزارة الصحة، وما بغيناش وزارة الصحة هي 

كتحدد األسعار، بغينا وكالة وطنية يعين األدوية واملستلزمات  اللي
الطبية على غرار فرنسا ومّييكان. حنا نريد أن نسجل كذلك 
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دور اجلبار اللي كيقوم به املستشفى العسكري حممد ابفتخار، ال
اخلامس ابلرابط، هباذ املناسبة بغينا نوهوا ابألطباء واملمرضني دايل 
الطب العسكري، وبغينا كذلك نسجلوا ابرتياح أنه يف األايم دايل 
الشتا، هناك املستشفى العسكري املتنقل اللي كيمشي للمناطق 

 نريد املستشفى العسكري ونريد النائية، اللي مشا "ألنفكو"،
املستشفى امليداين كذلك انتقل هاذ السنة "إلملشيل" و"أسول" 
و"آيت هاين" و"أمالكو"، و"متستوشت"، هذا املغرب العميق 
اللي رمبا جمموعة دايل الوزراء ما كيعرفوش وما عمرهم مشاو ليه 

 .متا
لسيد لاثنيا فيما خيص القضية دايل التشغيل، وحنن نقول       

الوزير، أنه اخلطاب امللكي األخّي حتدث عن املعطلني، وهو يعرف 
جيدا أنه التقارير الوطنية والدولية هاذ القنبلة املوقوتة اللي غتهدد 
هاذ التماسك االجتماعي اللي عندان يف البالد وهاذ التضامن 

لية كيقول املا اللي عندان يف البالد، فيما خيص املعطلني، وزير
، كما أن البطالة %20نسبة لألطر املعطلة، حنن نقول ابل 91%

. وابلتايل أنه هاذ البطالة هو "البوعو" %99، حنن نقول يف 1%
الذي يؤثر على العائالت واألسر املغربية. كما أنه البد السيد 
الوزير أنه يشوف املناخ االجتماعي، خاص احلوار االجتماعي، 

الل ويف دور أساسي منذ االستقاحلركة النقابية املغربية راه لعبت 
ملغربية، احلركة النقابية ا املسلسل الدميقراطي، هناك حماولة إلقبار

هناك حماولة لتهميش احلركة النقابية املغربية، الدستور يف الفصل 
كيعطي للنقاابت الدور وابلتايل احلوار االجتماعي خاصو   8

 .يكون وهو أساسي
كما البد أن نسجل كذلك هاذيك القضية دايل التشغيل       

الذايت، والفالس املبني دايل "مقاوليت" "إفلوسي"، "حانويت"، 
جمموعة دايل املواطنني املغاربة اليوم اي إما يف السجون، اي إما 
متابعني يف القضاء وهناك من انتحر، وهناك من طلق أسرته، 

  واملعاانة دايل جمموعة دايل األسر. 

بد من التذكّي كذلك ابلشباب والرايضة حنن نفتخر ال
ابلفريق الوطين، ولكن نسجل كذلك ابرتياح القضية دايل عدم 
تدخل دايل الوزارة، يعين يف اجلامعات الرايضية، ونسجل كذلك 
الدور اللي لعبوا الفريق الوطين للدراجات يف "واكادوكو"، ونسجل 

كن السلة، وفنون احلرب. ول ابرتياح كذلك الكرة احلديدية، وكرة
نريد أن تعود يعين الرايضة املدرسية والرايضة اجلامعية، وهباذ 
املناسبة البد أن نستحضر اللعابة القدام اللي قدموا الشيء الكثّي، 
واللي كيعانيوا اليوم يف صمت وأستحضر الغزواين الالعب السابق 

حضر كذلك تيف الفريق الوطين ودايل اجليش امللكي والبد أن نس
الالعب االمام دايل املغرب الفاسي سابقا، واللي مات يف ظروف 
سيئة مبستشفى االختصاصات ابلرابط، البد أن ننوه ابألعضاء 
دايل الفريق الوطين آنذاك محيد خراك والتازي والكزار والزهراوي 
وموالي إدريس، هادو مها اللي كانوا السند املادي واملعنوي اللي  

فيما خيص القضية دايل جتنيس  .روف حرجةكان كيعيش ظ
وهتريب جمموعة دايل الرايضيني، أان كنعتقد أبنه كل واحد جيب 

 .أن يتحمل املسؤولية الكاملة
القضية األخرى هي القضية دايل الوزارة دايل التضامن       

واألسرة واملساواة والتنمية االجتماعية، حنا ما بغيناش وزارة دايل 
اإلحسان، حنن نعرتف حبقوق اإلنسان املتعارف  اخلّيية ودايل

عليها دوليا، حقوق املرأة، حقوق املعاق، حقوق الطفولة، مجيع 
احلقوق. ولكن تبني ابمللموس أبنه هاذ األسرة رمبا خارج التاريخ، 
ألنه إيال ابلفعل حنا نعرتف حبقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا 

ية  فيما خيص هاذ القضجيب أن نعرتف أبنه كان هناك تقصّي
دايل التعاون دايل هاذ األسرة، ألن املرأة األمازيغية ال زالت تعاين 
إىل حدود اليوم، كيف المرأة دايل اجلبل، وهاذ املرأة ولدات الوالد 
وقراهتم وكتمشي ألحشاش، وكتمشي اجلبل وإىل ما ذلك، اليوم 

ألمازيغية ظيم اال تتكلم األمازيغية، حنا نريد هاذ القانون دايل تن
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خيرج الوجود ابش املرأة األمازيغية كذلك تبع ما جيري ويدور يف 
 .جمموعة دايل احملافل خاصة الوطنية

نقطة كذلك أخّية البد أن نستحضرها مجيعا اليوم هي هاذ       
القضية هاذي دايل الرايضة ابلفعل، الرايضة للجميع ال بد أن 

لي لسابق وأن ننوه ابلعمل النستحضر واحد الدور لعبوا الوزير ا
قام به على مستوى الرايضة وعلى مستوى التخييم أال وهو 
الكحص إن التاريخ يسجل، ألن التاريخ ذاكرة ولن ينسى أحد 

 .شكرا جزيال
 :السيد الرئيس

 .شكرا، شكرا للسيد النائب      
 :النائب السيد عدي بوعرفة

 .هلذا وذاك نرفض هاذ امليزانيات بربعة      
 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب إدريس أوقمين      
 :النائب السيد إدريس أوقمين

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ابسم فريق األصالة واملعاصرة، أتدخل يف مناقشة امليزانيات       

. السيدات 2198الفرعية للقطاعات اإلنتاجية برسم السنة املالية 
والسادة النواب، نناقش هذا املشروع يف سياق سياسي خاص 

ة عنوانه البارز ربط املسؤولية ابحملاسبة، وحنن إذ نثمن املبادرة امللكي
ه ن، فإننا كمعارضة وطنية بناءة وموضوعية نتجالرائدة يف هذا الشأ

للحكومة لدعوهتا من أجل التحرك ابلسرعة املطلوبة حملاربة كل 

أشكال الفساد من تبدير للمال العام، وهدر للوقت والزمن 
 .وتضييع للمصاحل

 السيدات والسادة النواب،
إننا يف حزب األصالة واملعاصرة، اخرتان املعارضة عن وعي       

ناعة اتمني كخيار وطين اترخيي ومسؤول، فوعيا منا ابإلكراهات وق
والتحدايت وكذلك حرصا منا على مصاحل البالد والعباد، سنظل 
نواصل دوران الدستوري بتوجيه النقد البناء بعيدين عن كل 
املزايدات السياسوية العقيمة اليت ال تزيد املواطن إال نفورا من 

ليه، لذا سنضع مالحظاتنا السياسة والسياسيني وسخطا ع
 .2198خبصوص القطاعات اإلنتاجية يف قانون املالية لسنة 

إذا كان قانون املالية يشكل رؤية تقنية لتدبّي مالية الدولة       
لسنة ما، فإنه كذلك مرآة تعكس قناعة احلكومة بسياسات 
عمومية ذات مرجعية فكرية وسياسية حمددة ترتجم إرادهتا، وهذا 

ى من خالل امليزانية اليت حنن بصدد مناقشتها من غياب ما جتل
بعد اجتماعي هلذه احلكومة، وتوجهها لضرب القدرة الشرائية 

 .للمواطنني
 السيدات والسادة النواب،

نتساءل معكم اليوم عن السياسات العمومية للحكومة يف       
تطع سقطاع الفالحة، السؤال املؤرق لبال كل املغاربة، هو ملاذا مل ن

إىل يومنا هذا أن حنقق ال اإلكتفاء الذايت وال األمن الغذائي 
ا ملواطنينا؟ فاملخططات اليت وضعتها احلكومة السابقة واليت تبنته

احلكومة احلالية مل تعط النتائج املتوخاة منها، إذ مثال "خمطط 
املغرب األخضر" فهو استفاد منه الفالحون الكبار ابألساس دون 

هذا املخطط فال زلنا نستورد املواد الغذائية اهلامة   الصغار، ورغم
كالقمح مثال وكذلك "خمطط املغرب األزرق"، فاملواطن املغريب مل 
يستفد من ثرواته السمكية ال كما وال نوعا وال سعرا، كما أن 
هناك مشاكل عدة ال زالت عالقة دون حل منها النزاعات حول 
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ية يع األراضي الفالحالعقار الفالحي، الفشل يف عملية جتم
  ...وغّيها

وكل هذا ال جيعلنا نغفل عن مشكل وهو من األمهية 
مبكان أال هو إقبال فئات من الفالحني املستقرين ابملدن على 
املناطق الغنية، وذات اإلمكاانت الفالحية القوية جيذهبم اإلعفاء 
 الضرييب للقطاع واإلمتيازات اليت يوفرها "خمطط املغرب األخضر"،

حىت أن أصحاب األرض األصليني يف البوادي أصبحوا هم مخاسة 
 .لديهم

أما العامل القروي واملناطق اجلبلية، فهي ال زالت تعيش       
شرية سب مستوايت التنمية البأوضاعا صعبة وتدنيا كبّيا يف ن

: ارتفاع البطالة، تفشي ظاهرة الفقر، ارتفاع اهلدر املدرسي منها
فتيات، وارتفاع األمية، وكذلك املعاانة مع خصوصا لدى فئات ال

املاء الصاحل للشرب والربط بشبكة الكهرابء وتطهّي السائل، 
من  %38والسكن الغّي الالئق، واإلستفادة من التغطية الصحية 

سكان العامل القروي يستفيدون ابلراميد هذا "الراميد" الذي كما 
حقا منارس قيل هو نقمة وليس نعمة. وحنن كمعارضة بناءة 

 ...النقد
 :السيد الرئيس

 .شوية داإلنصات من فضلكم للسيد النائب      
 :النائب السيد إدريس أوقمين

أقول وحنن كمعارضة بناءة حقا منارس النقد لكننا نطرح       
البدائل املمكنة، منها العمل على تنظيم مناظرة وطنية خاصة 

لعامل قانون إطار بتنمية اابلعامل القروي، كذلك الدعوة إىل اعتماد 
القروي يف أفق إعداد مدونة له والالئحة طويلة قد مندكم هبا إن 

 .شئتم السيد الوزير
أما خبصوص القطاعات اإلنتاجية األخرى، فالبد أن نسجل      

بشكل إجيايب التطور احلاصل وامللحوظ على مستوى "خمطط 
الداخلي  جالتسريع الصناعي" سواء من حيث مسامهته يف النات

اخلام وخلق فرص شغل واعدة ومسامهته يف امتصاص البطالة، إال 
أننا ما زلنا نضطلع يف هذا امليدان إىل عدالة إجتماعية جمالية يف 

 .هذا القطاع
ويف هذا الصدد، البد أن نثمن الرؤية اإلستباقية لصاحب      

 اجلاللة، يف استشراف مستقبل النموذج التنموي وتنبيه احلكومة
للبحث عن منوذج تنموي بديل يتأسس على ثروة صناعية إىل 

 .جانب ابقي القطاعات احليوية الوطنية األخرى
إننا يف حزب األصالة واملعاصرة، نؤمن أبن ليس هناك إقالع       

اقتصادي بدون مشروع صناعي وطين اسرتاتيجي، لذلك فإننا 
اع الذي لقطندعو احلكومة إىل زايدة دعم وحتفيز وتشجيع هلذا ا

أصبح أكرب مساهم يف خزينة الدولة عرب إجراءات وتدابّي قانونية 
 .ومسطرية وضريبية

وخبصوص قطاعات الصناعة التقليدية والنقل اجلوي، واليت       
 ...تشكل التقائية ثالثية تعد رافدا من الروافد

 :السيد الرئيس
يد السالسيد النائب من فضلك السيد النائب اجللوس،       

 .النائب من فضلك اجللوس
 :النائب السيد إدريس أوقمين

 .الوقت السيد الرئيس      
 :السيد الرئيس

 .تفضل، أمتم      
 :النائب السيد إدريس أوقمين

وخبصوص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل       
اجلوي واليت شكلت التقائية ثالثية تعد رافدا من الروافد املهمة 
ابلنهوض ابلتنمية البشرية يف بالدان، واليت كان من املفروض أن 
حتظى بعناية خاصة من طرف احلكومة نظرا المتصاصها البطالة، 

عبة دي والوطين، ودر العملة الصوأتثّيها املباشر على الدخل الفر 
على البالد. كل هذا، وإن كنا التمسنا حسن النية واإلرادة الكافية 
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من السيد الوزير ومن السيدتني كاتبيت الدولة يف قطاع الصناعة 
يدية والنقل اجلوي أثناء مناقشة امليزانية فالواضح أن سياسة لالتق

طلعات تنا وال إىل تاحلكومة يف هذه القطاعات ال ترقى إىل طموحا
املواطنني واملواطنات املمتهنني هلذه احلرف، فاملورد سواء البشرية 

هلذه القطاعات من طرف  2198منها أو املادية املرصودة لسنة 
احلكومة، ال ولن تسمح بنموها كي تلعب دورها املنوط هبا كامال 

 .يف النهوض ابإلقتصاد الوطين
كل هذه القطاعات الفالحة لكل هذا وقناعة منا، أبن        

من طرف  ظىحتواتبعاهتا، الصناعة واتبعاهتا، والسياحة واتبعاهتا مل 
ابلعناية الكافية من أجل لعب دورها   2198احلكومة يف ميزانية 

كامال يف النهوض ابإلقتصاد الوطين. لكل هذا، فإننا صوتنا 
 .ابلرفض على ميزانية كل هذه القطاعات، وشكرا

 :السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب أمحد شوكي      

 :النائب السيد أمحد شوكي
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

أتقدم أمامكم ببعض تصورات فريق األصالة واملعاصرة حول       
البنيات األساسية. وأود يف البداية أن أذكر ابلسياق قطاعات جلنة 

، إنه سياق 2198العام الذي يقدم فيه مشروع ميزانية 
احتجاجات يف خمتلف املناطق، وقفات هنا وهناك، صرخات 
العطش يف أماكن عدة، مث انتفاضة على املقصرين، وحرص جاللة 

عيدا عن ب امللك على تطبيق مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة مبساطر
، ال يعكس أي إحساس 2198العشوائية، ولكن مشروع ميزانية 

حقيقي مبا جيري من صرخات املواطنني طلبا للماء، ووقفات 
 .الشباب طلبا للعمل

وتركيزا على قطاعات جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن       
 ةوالتنمية املستدامة، ال تزال احلكومة عاجزة عن جتسيد العدال

اجملالية، وفك العزلة عن جهات وأقاليم، وال تزال احلكومة يف جمال 
 البنيات التحتية حمصورة يف احملاور القدمية، فمشروع الطرق السيارة

ال يستفيد منه العامل القروي والكثّي من اجلهات، رغم ما صرف 
على هذه الطرق من أموال طائلة، إذ تبلغ مديونيتها اآلن حوايل 

رهم وهي مديونية مهولة، تضع عالمة استفهام حول مليار د 33
النموذج املختار لتحديد احملاور املنجزة وتدبّيها، وحول اآلاثر 
السلبية على التصنيف السيادي للمملكة من طرف وكالة 
التصنيف مما قد يؤثر سلبا على نظرة املؤسسات البنكية الدولية 

 .ونسبة الفائدة عند اإلقرتاض
املواينء والنقل البحري، تطمح بالدان لفتح أوراش  ويف جمال      

البناء وإصالح السفن على غرار التجربة الناجحة يف ميدان صناعة 
الطائرات والسيارات. أما النقل السككي، الذي يعترب وسيلة نقل 
اقتصادية واجتماعية مهمة، فال يزال بدوره يف حماوره القدمية، إن 

 النقل السككي وسيلة نقل مطالب الشعب املغريب أن يصبح
شعبية تصل إىل ميسور وميدلت والراشدية وورزازات واألقاليم 

ه. اجلنوبية، وتفتح ثورة يف النقل ختفف على املواطن وتيسر حيات
وأتساءل، ملاذا ال يزال املكتب الوطين للسكك احلديدية يتمسك 
يف اإلستثمار الفندقي؟ ملاذا ال يتفرغ الختصاصه الصرف السكة 
والقطار، وننتظر بفارغ الصرب، وينتظر املواطنون معنا الوعود 
القدمية اجلديدة، إبصالح منظومة النقل للمسافرين، والقطع مع 

 .الريع ومعاانة املواطنني يف املناطق اجلبلية والبعيدة يف تنقالهتم
أما املاء، الذي ال حياة بدونه فقد جف ما تبقى من            

اجر معها وهي تستصرخ احلكومة إلنقاذ الناس عيونه، وجفت احلن
من العطش. ولكن تبني لنا أن جاهزية حكومتنا ضعيفة جدا أمام 

غيث  األزمات، وأمام كل املفاجآت، وإذا قلت األمطار وأتخر
السماء، فإن هللا وهب لنا مياه البحر متتد على شواطئنا على 
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     ماذا ، فلمئات الكيلومرتات. والبحر كما تعلمون مصدر املطر
ال يتجه تفكّي احلكومة إىل البحر؟ وملا ال متتد أايديها لتحلية 
أمواجه وتغيث الناس واحليوان وحتيي األرض امليتة؟ لقد كان إبداع 
احلسن الثاين رمحه هللا، فذا يف تدبّي املاء وبناء السدود، وقال مرة 

 ةإنين أحلم يف ضخ مياه البحر على شواطئنا وخلق ثورة وثرو 
فالحية خضراء، فلما ال نستلهم من مدرسة احلسن الثاين يف تدبّي 

 املاء؟
ويف جمال الطاقة، نذكر أنفسنا ونذكر الشعب املغريب أبننا       

نستورد جل حاجاتنا من الطاقة والكهرابء، وهذا أمر يرهن 
استقاللنا وسيادتنا. لقد كانت لنا مصفاة للبرتول وحيدة وفريدة، 
ففوتناها وبعناها للقطاع اخلاص وهذه من سياسات حكوماتنا 

لشركة، شركة "السامّي" الفاشلة وسرعان ما أفلست املصفاة ا
وأفلست احلكومة يف تدبّي اإلفالس، فقد منح تدبّي "السامّي" 
      بعد إفالسها خلبّي "سانديك" تبني مع مرور األايم أن اخلبّي 
ال خربة له تؤهله لتدبّي هذا امللف، وبقيت احلكومة تتفرج كأن 

 راألمر ال يعنيها، وترك األمر لشركات التوزيع بدعوى التحري
لتشكل لوبيا احتكاراي حتلل من أي شكل من أشكال التنافس، 
ليثقل كاهل املواطنني بزايدات متالحقة، وليزيد يف هامش رحبها 
 بصورة غّي معقولة، وهنا أيضا تقف احلكومة متفرجة وكأن األمر

 .ال يعنيها
وإذا كان الكهرابء قد وصل إىل جل مناطق اململكة وأصبح       

ن من هذه النعمة واحلمد هلل، فإن فواتّيه السكان يستفيدو 
أصبحت حمرقة جليوب الناس وتظاهر الناس واحتجوا على الغالء 
املفرط، وهنا أيضا تقف احلكومة متفرجة وكأن األمر ال يعنيها، 
واألمل معقود على أن تتوسع مشاريع الطاقات املتجددة وحترر 

رع يف توفّي ة أن تسبالدان من التبعية يف هذا امليدان، وعلى احلكوم
العقار هلذه املشاريع وتشجع يف هاذ امليدان النظيف من الطاقة، 
وعلى احلكومة أيضا أن تكثف البحث العلمي والتكنولوجي 

اهلادف إىل احلصول على الطاقة الكهرابئية من مصادر متعددة 
 .ضعيفة التكلفة

ويف قطاع املعادن، يلف الغموض سياسة احلكومة، إن       
شعب املغريب ينتظر من احلكومة أن تتبع سياسة شفافة وعادلة ال

يف ثروته املعدنية، سياسة تستفيد كل فئات الشعب من هذه 
الثروة، سياسة تقطع مع استنزاف الثروات املعدنية من فئات 
حمدودة، سياسة توفر خرائط معدنية واضحة وتبسط مساطر 

 .اإلستثمار واإلستغالل
 أيها السادة يف التنمية املستدامة وتنبهت وأتخرت احلكومة      

أخّيا فأنشأت وزارة هبذا اإلسم، ولكن مشروعها يف هذا اجملال ال 
يزال بعيدا عن حتقيق التنمية املستدامة يف حياة الناس وخاصة يف 
املناطق النائية واجلبلية، وال يزال كثّي من ساكنة العامل القروي 

يق مسعتم وما مل تسمعوا لض بعيدين عن التطهّي السائل.. مبا
 .الوقت. صوتنا ضد هذه القطاعات يف ميزانياهتا وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب.. آخر متدخل، املتدخل األخّي إبسم       

 .فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة أمل عربوش
 :النائبة السيدة أمال عربوش

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدة كاتبة الدولة،
 السادة النواب،

 السيدات النائبات احملرتمات،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة، يف       

إطار مناقشة امليزانيات القطاعية اخلمس التابعة للجنة التعليم 
 .2198والثقافة واالتصال، وذلك برسم السنة املالية 

من إجيابيات هاذ الوالية احلكومية احلالية أنه  السادة الوزراء،     
لثاين مرة نتفق مجيعا حكومة وبرملاان، أغلبية ومعارضة على قضية 
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مشرتكة وهو أن قطاع الرتبية والتكوين ابت يعرف أزمة حقيقية،  
كما اتفقنا سابقا على أن االقتصاد املغريب وصل للنفق املسدود، 

ا تاج إىل رؤية جديدة. من هنوأن النموذج االقتصادي املغريب حم
نتساءل عن موقع قطاع التعليم ضمن التصور التنموي اجلديد، 
ومزاين أننا غادي ننتقلو من املرحلة دايل التشخيص والتخطيط 
إىل مرحلة التصحيح، ال شك وأن السؤال الذي ابت يؤرق جل 
الفاعلني والقيمني على املنظومة التعليمية هو سؤال مرتبط 

 ة واإلنفاق، فنعرفو أبن املغرب بذل جهود مضنية للنهوضابملردودي
           ابملنظومة الرتبوية، ولكن النتائج احملصل عليها ما كرتضي 
ال الفاعلني السياسيني وال املسؤولني وال املواطنني، كيف ذلك؟، 

 فني كاين اخللل؟، و ما هي البدائل املطروحة؟
يات نعرفو أن حسب املعطمشكل تضخم ميزانية التعليم، ك      

 %41اللي كيقدمها برانمج األمم املتحدة للتنمية كيحسرها يف 
من امليزانية العامة بال احتساب حتمالت خدمة الدين العمومي 

من الناتج الداخلي اخلام واللي كتفوق املعدل  % 7أي حوايل 
إذا ما قارانها بدول  %3,8العاملي اللي ما خاصوش يتجاوز 

النا ما منشيوش حنا ألمريكا الشمالية، وأوراب الغربية اللي غّي حب
من الناتج الداخلي اخلام،   %2,7منشيو غّي للبنان اللي كتوصل 

. املغرب كيحتل صفوف متقدمة 4,8ومصر  3,0كاين األردن 
عامليا يف اجلهود ويف التكلفة املالية املخصصة هلذا القطاع، ولكن 

ة وهزيلة جدا، واألمر من ذلك املردودية كيف هي؟، مردودية هزيل
أنه خالل الوالية احلكومية السابقة زادت اختالالت دايل التمويل 
قطاع التعليم سوءا، واستمر هاذ االختالل مع الوالية احلكومية 

من جمموع  %13احلالية، حيث أن ميزانية التسيّي وصالت ل
االعتمادات املرصدة هلاذ املرفق. صحيح السادة الوزراء، أن 
احلكومة قامت ابلرفع من امليزانية دايل التعليم، لكن أين ستوجه 
أغلب النسبة من هاذ امليزانية؟ غتوجه لكتلة األجور دايل 
املتعاقدين، يف حني أن ميزانية االستثمار فيها ارتفاع طفيف 

وطفيف جدا ال يرضي طموحاتنا وطموحات الشعب املغريب، 
ايل املتعاقدين ما ألف متعاقد منصب د 00احلكومة خصصات 

، يف الوقت اللي كنالحظو فيه أن عندان 2198و 2197بني 
 93ألف خصاص يف أطر هيئة التدريس، ويف املقابل عندان  97

 .ألف فائض
       هذه املفارقة العجيبة كنعزيوها جلوج دايل االحتماالت       

 أو الفرضيات: اي إما عندان سوء التوزيع اجلغرايف للمدارس وسوء
انتشار املوارد البشرية؛ اي إما أن احلكومة ما قدراش حتارب الريع 
وكتحافظ عليه، وما قدراش أهنا تواجه األشباح اللي موجودين 
عندان فهاذ املنظومة هادي. احلكومة التجأت للتعاقد، التعاقد  
كحل تربيرها أهنا غادي حتاول من خالله حتفز األساتذة املشتغلني 

ة روتينية اللي كانت متعودة يف إطار الوظيفوغادي تقضي على ال
العمومية، يف حني أن التعاقد جتاهالت احلكومة أنه غادي يكرس 
لعدم االستقرار النفسي واالجتماعي هلاذ الفئة، غادي يزيد يغذي 
اهلشاشة االجتماعية، غادي يؤدي إىل تدين املردودية، الرؤية 

نظومة قد غادي تكلف املاألحادية للحكومة هلاذ املسألة متاع التعا
والدولة سنوات أخرى من النتائج الفاشلة. وهنا كنفكرو السيد 

و الوزير، أن احلكاية اللي كيعرفوها مجيع املغاربة املتعلقة أبننا نرفع
ا ميزانية التعليم مرتفعة وميزانية قطاع آخر منخفضة، فعال كيعرفوه
لي مجيع املغاربة ولكن هي حكاية أخرى ماشي حكاية ال

 .قصدتوها البارح السيد الوزير
بطبيعة احلال   2141 - 2190ابلنسبة للرؤية اإلسرتاتيجية       

كنا كنطمحو أن التصور التنموي هلاذ القطاع خصو يتماشى مع 
ابش ما نضيعوش مزيد من  2141-2190الرؤية اإلسرتاتيجية 

الوقت وجنيبو رؤية جديدة وجنيبو تصورات جديدة، لكن املالحظ 
أن كاين واحد اللبس دالعالقة بني ما هو إسرتاتيجي اللي كيشتغل 

ي للرتبية والتكوين وبني ما هو إجرائي الل عليه اجمللس األعلى
املفرتض أنه تفعلو احلكومة. التصور داحلكومة يف إعداد امليزانية 
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القطاعية كتغيب فيها هنائيا هاذ الرؤية، ويف نفس الوقت، اللمسة 
دايل احلكومة غائبة يف الرؤية اإلسرتاتيجية بتاات. مشكل تبضيع 

يف  واجه املنظومة وكيضربالتعليم واخلصخصة هذا أكرب مشكل ي
مبدأ تكافؤ الفرص بني أبناء املغاربة، من خالل تقدمي دايل 
االمتيازات املكلفة للقطاع اخلاص على حساب املدرسة العمومية، 
هنا كنسألوكم السادة الوزراء والسادة املشرفني على التصحيح دايل 

بناء اإلختالالت دايل هاذ املنظومة، واش كتقبلو أنكم تدرسوا األ
تلميذ هذا حسب اإلجراءات  31دايلكم يف قسم اللي كيضم 

واخلطوات اللي قمتو هبا انطالقا من املوسم الدراسي احلايل اللي  
كتعتابروها إجيابية وإجيابية جدا، واش كتقبلو أنكم تدرسوا أبناءكم 

تلميذ على طاوالت مهرتئة  31يف قسم عمومي اللي كيضم 
مذ جع للقرن القاضي، كندرسو التالوبعتاد ديداكتيكي اللي كّي 

دايل  % 01غادي يكون عندان  2111أن املغرب يف أفق 
الساكنة احلضرية كندرسوهم يف التاريخ ويف اجلغرافية، ويف كتب 
مدرسية اللي كرتسخ التلقني واحلشو وما كتحتاج للمهارات متاع 

 مالتالميذ يدرسهم أستاذ متعاقد اللي خضع للتكوين يف أربعة أاي
ومشى مباشرة ابش ميارس املهام دايلو يف القسم يف مدرسة اللي 
حماطة مبروجي املخدرات وكينعادم فيها األمن. إيال جاوبتوان بنعم 
حنا ماشيني معكم يف التوجه دايل اإلصالح اللي راكم كتبناوه 
ألنكم غادي تعيدو االعتبار للمدرسة العمومية وغادي تقنعوان 

اذ اإلصالح مفيد وأنه جمدي جلميع أبناء وتقنعو املغاربة أن ه
 .املغاربة دون متييز

ابلنسبة لتدريس األمازيغية، واش نسيتو امليزانية املخصصة       
من الدستور  0لتدريس األمازيغية أم جتاهلتوها أم أن الفصل 

خاصنا نقزوه وندوزو ما معرتفش به أم ماذا؟ من هنا كنوجه الكلمة 
كنقول هلم "نشكاشن سوا طاس الحقاش لألمازيغ يف املغرب و 

إميازيغن غيحافظن غ األمازيغية لغة حضارة ثقافة ابملوروث واخا 
احلكومة تتوثن اال القضية األمازيغية وجتي هتما غّي اميازيغن ويهما 

 املغاربة قاطبة"، كنتحدثو على تعميم التعليم بطبيعة احلال قلتم
ساءلو نة الدراسية، وكنتأنكم قمتم بتعميم التعليم خالل هاذ الس

واشنو هو املقصود بتعميم التعليم لديكم السيد الوزير، أو السادة 
الوزراء، واش تعميم التعليم أننا ندخلو التلميذ يف املرحلة األوىل 
ابتدائي تكون تعميم وكلهم يدخلو للمدرسة وجنريو عليهم يف 

يار مل 4السادس ابتدائي؟ راه اهلدر املدرسي بوحدو كيكلفنا 
 .سنواي دايل الدرهم

ابلنسبة للقطاعات األخرى قطاع التعليم العايل أو التكوين       
املهين، ما يقاس على الرتبية الوطنية كيتقاس عليهم عموما 
وكنتساءلو واش فعال احلكومة مآمنة ابستقاللية اجلامعة املغربية؟ 

 من 1,20ابلنسبة لقطاع الثقافة كنتساءلو واش غادي نرفعو ب 
امليزانية العامة للدولة لقطاع الثقافة هباذ امليزانية، غادي حنققو 
مغرب الثقافات وغادي نفعلو العدالة اجملالية ابلنسبة للقطاعات 
والبنيات واخلدمات الثقافية. ابلنسبة لقطاع اإلعالم واإلتصال.. 
لألسف الوقت ما كفانيش. عموما هلذه األسباب ولظروف عوامل 

 .لتصويت على هاذ امليزانية وبشدةأخرى كنرفضوا ا
 :السيد الرئيس

شكرا جزيال، منر إىل فريق التجمع الدستوري إبعطاء الكلمة       
 .للسيد النائب خالد الشناق

 :النائب السيد خالد الشناق 
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 احملرتم،السيد الرئيس 

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري، يف       
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للجنة القطاعات اإلنتاجية برسم 

. ال يسعنا يف فريق التجمع الدستوري، سوى 2198السنة املالية 
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ن نثمن اجملهودات اليت يقوم هبا املشرفون على قطاع الفالحة أ
والصيد البحري، نظرا للنتائج واملؤشرات اإلجيابية اليت حققها هذا 

بصمت على موسم فالحي انجح  2197القطاع، ذلك أن سنة 
مليون قنطار من احلبوب، كما مت  17إذ مت تسجيل أزيد من 

ابلنسبة للبواكر،  %0بنسبة  حتقيق ارتفاع يف إنتاج أهم الزراعات
ابلنسبة للزراعة السكرية، مما غطى  %9,0للحوامض،  90%

من احتياجاتنا الداخلية على هذا املستوى. كما  %32ما جممله 
من  %99متكن القطاع الفالحي من رفع نسبة الصادرات ب 

املنتجات الغذائية الفالحية، إذ حتسنت مؤخرا جمموعة من 
القيمة املضافة للقطاع الفالحي خالل املؤشرات حيث بلغت 

مقارنة  %4مليار درهم، ابرتفاع بلغ نسبة  999السنة احلالية 
. كما أن نسبة منو الناتج الداخلي الفالحي قد 2197بسنة 

مقارنة إبلسنة الفارطة،   %93إرتفعت بشكل كبّي حمققا نسبة 
من جمموع الصادرات  %92,0كما بلغت الصادرات الفالحية 

 .من فرص الشغل %47ية مما ساهم يف توفّي ما جمموعه الوطن
 السيد الرئيس،

مل تكن هاته املنجزات لتصبح واقعا فعليا لوال "املخطط       
األخضر" الذي أطلقه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره 
هللا، ولوال جدية مسؤويل القطاع الفالحي يف تنزيل مضامينه وفق 

كامة، ذلك أن "املخطط األخضر" وضع إسرتاتيجية شعارها احل
يف صلب اهتماماته وكان من أهدافه حتسني دخل وظروف عيش 
الساكنة ابلعامل القروي وحماربة الفقر وتقليص الفوارق اإلجتماعية. 
ا ويف هذا الصدد، ال بد أن ننوه ابإلسرتاتيجية اليت ينهجها ويباشره

ة، وذلك عرب ة القروياملسؤولني عن القطاع الفالحي يف جمال التنمي
 توجيه برامج صندوق تنمية العامل القروي واملناطق اجلبلية لتقليص

وحنن يف فريق التجمع الدستوري،  .الفوارق اإلجتماعية واجملالية
ندعو احلكومة إىل بذل املزيد من اجلهد لدعم هذا الربانمج 

الطموح والواعد الذي صار منوذجا حيتذى به على املستوى 
 .الدويل

  السيد الرئيس،
أما يف جمال الصيد البحري، فال يسعنا سوى أن ننوه ابلعمل       

احلكومي من خالل التقدم احلاصل يف تنزيل مضامني إسرتاتيجية 
"أليوتيس" واليت من خالل األرقام احملصلة يتبني أهنا قد وصلت 
إىل مراحل مهمة وجد متقدمة من اإلجناز سواء فيما يتعلق 

بادالت أو على مستوى مؤشرات اإلنتاج، وذلك راجع مبؤشرات امل
لقدرة هذا القطاع على خلق فرص الشغل واليت بلغت هذه السنة 

 .2121من األهداف املسطرة هلا يف أفق  %77نسبة 
 السيد الرئيس،
 أخوايت إخواين،

يعترب قطب السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية       
يج ا أساسيا يف اإلقتصاد الوطين والنسواإلقتصاد اإلجتماعي قطب

اإلجتماعي اإلنتاجي، إذ يوفر عددا هائال من املناصب سواء 
بصفة مباشرة أو غّي مباشرة. واجلدير ابملالحظة، أن األشهر 
األخّية اليت غطت عمر هذه احلكومة شهد هذا القطب دينامية 
ملحوظة وطفرة نوعية يف البحث عن أسواق وفضاءات جديدة 

 .صا يف اجملال السياحي والنقل اجلويخصو 
 السيد الرئيس،

إننا يف فريق التجمع الدستوري لواعون وحبس مسؤول       
ابلتحدايت اجلديدة اليت أصبح يعرفها هذا القطب اإلنتاجي يف 
ظل األوراش الكربى اليت أصبحت تشهدها بالدان، إذ البد أن 

لضمان فعالية نؤكد مرة أخرى على ضرورة إرساء حكامة جيدة 
هذا القطاع ملسايرة النمو املضطرد يف إطار اإلقتصاد اإلجتماعي. 
ونتمىن أن حيظى قطاع السياحة ابخلصوص مبزيد من العناية 

 .والدعم البشري واللوجستيكي ملا فيه هنضة لبلدان العزيز
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 السيد الرئيس،
 أخوايت إخواين،

الرقمي  واإلقتصاديشكل قطب الصناعة واالستثمار والتجارة       
أولوية كربى، حيث أصبح حيظى ابهتمام متزايد وذلك بغرض 
تنمية التصنيع والرفع من جودته وحتفيز اإلستثمار اخلاص ودعم 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، إضافة إىل دعم القطاعات 
اإلجتماعية حيث أصبح يشكل دعامة أساسية يف اإلقتصاد 

ومستقطب لالستثمارات الوطين كقطاع إنتاجي وخدمايت 
ومسامها مركزاي يف توفّي فرص الشغل. فعلى سبيل املثال، شهد 
القطاع الصناعي دينامية ملحوظة، فصناعة الطائرات سجلت 

 3، كما أن صناعة السيارات إرتفعت بنسبة % 93زايدة قدرها 
، مما جعل املغرب أول مصدر للسيارات يف مشال إفريقيا، واثين %

ة يارات ابلقارة اإلفريقية. وحققت الصناعة الغذائيأكرب مصدر للس
، الشيء الذي أدى إىل ارتفاع مسامهة % 1,2ارتفاعا بنسبة 

نقط. وهذا ما جيعلنا  1هذا القطاع يف الناتج الداخلي العام ب
يف فريق التجمع دستوري، نؤكد على ضرورة املضي قدما يف تسريع 

لي ستثمرين حامتنزيل "خمطط التسريع الصناعي"، ودعم امل
 املشاريع، والرتويج بطرق فعالة وأكثر جناعة الستقطاب املستثمرين

األجانب إضافة إىل اإلستمرار يف تطوير منظومة مواكبة ومصاحبة 
 .اإلستثمار

 السيد الرئيس،
نظرا لضيق الوقت، لن نتمكن من عرض مجيع املؤشرات       

قطاعات واإلحصاءات واألرقام الشاهدة على تطور هذه ال
اإلنتاجية، وتغطيتها ابلشكل الكايف. إال أننا يف فريق التجمع 
الدستوري، سنصوت إجيااب على هذه امليزانيات، شكرا على حسن 

 .إصغائكم والسالم عليكم ورمحة هللا
 

 :السيد الرئيس
شكرا، املتدخل الثاين إبسم فريق التجمع الدستوري، السيد       

 .النائب بوسلهام الديش
 :النائب السيد بوسلهام الديش

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،
 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يل عظيم الشرف أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع       

لقطاعات لبعض ا الدستوري، يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية
الوزارية اليت تنطوي ضمن اختصاصات جلنة القطاعات 

. تعترب 2198اإلجتماعية برسم مشروع قانون املالية لسنة 
القطاعات ذات الطابع اإلجتماعي من القطاعات اليت حتظى 
لدينا يف فريق التجمع الدستوري، إبهتمام ابلغ وذلك لقرهبا 

طار ية للمواطنني. ويف هذا اإلوعالقتها املباشرة مع احلياة اليوم
نثمن أهداف مشروع قانون املالية، الذي أوىل أمهية ابلغة للعديد 
من القطاعات إن يف شقها اإلقتصادي أو اإلجتماعي، وجعل 
من أتهيل الرأمسال البشري وتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية، 

لك ذوالسعي إلنصاف الفئات اهلشة من بني أولوايته الكربى، و 
رغم ما تواجهه هذه املساعي من إكراهات مجة نضّي حمدودية 

 .املوارد البشرية واملادية
إن مستجدات مشروع امليزانية تسجل منحا متميزا لفائدة       

القطاعات اإلجتماعية، حيث إرتفعت ميزانياهتا بشكل مهم 
ودال، كما هو الشأن ابلنسبة لوزارة األسرة والتضامن واملساواة 
والتنمية اإلجتماعية ووزارة الصحة، وهو ما يؤشر على توجه 

ة تماعية ذات األولوياحلكومة حنو إهتمام أكرب ابلقطاعات اإلج
يف أفق إعداد أو مراجعة النموذج التنموي احلايل الذي استوىف 
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مداه بعد أن حقق لبالدان العديد من املكتسبات يف جماالت 
 .متعددة
لذا ندعو إىل مضاعفة اجلهود ألجل التصدي لكافة مظاهر       

الفقر واهلشاشة واإلقصاء اإلجتماعي، مع العمل على تثمني 
رية، ز اجملهودات املبذولة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشوتعزي

وضمان إستدامة موارد صندوق التماسك اإلجتماعي وفعالية 
تدخالته، وتوسيع قاعدة املستفيدين منه، كما نطالب احلكومة 
بتكثيف وضمان اندماج الربامج والتدابّي اهلادفة لتحسني ظروف 

واألشخاص ذوي اإلحتياجات  عيش النساء واألطفال والشباب
 .اخلاصة، واملسنني

ويف قطاع الصحة نؤكد ونسجل إبجياب ارتفاع امليزانية       
املخصصة هلذا القطاع، حيث عرفت ارتفاعا هاما وخصص هلا 

منصب شغل، وحنث احلكومة على مواصلة اجملهودات  3111
ت ااملتعلقة ابلرفع من مستوى البنيات التحتية األساسية واملعد

واملستلزمات الطبية وحتسني أوضاع أقسام املستعجالت ودور 
الوالدة وتعبئة املوارد البشرية، هذا عالوة على حتدايت أخرى تتعلق 
حبكامة املنظومة الصحية اليت تطبعها املركزية املفرطة إىل جانب 
 تبين سياسة دوائية أتخذ بعني اإلعتبار القدرة الشرائية للمواطنني.

ناسبة، على ضرورة متكني املواطنني من األدوية ونؤكد ابمل
واملستلزمات الطبية اليت توفرها الوزارة ابملستشفيات العمومية 

 .واملراكز الصحية احلضرية منها والقروية
ويف قطاع الشباب والرايضة، فإن احلكومة اعتمدت يف       

ميزانية هذا القطاع سياسة إرادية موجهة للشباب عرب اعتماد 
ريع تشاركية ملواكبة احتياجات الشباب وتطلعاته وتقوية مشا

قدراته الذاتية، وتدليل العوائق التشريعية واحلياة اإلقتصادية 
واإلجتماعية أمام اإلدماج اجملتمعي للشباب، كما ترتكز املقاربة 
اجلديدة للحكومة على بلورة سياسة جديدة مندجمة للشباب تقوم 

اركة يل واإلخنراط اجملتمعي واملشابألساس على التكوين والتشغ

املواطنة. كما ال ينتابنا أدىن شك يف أن احلكومة عازمة على 
اإلخراج الفوري والعاجل للمجلس اإلستشاري للشباب والعمل 
اجلمعوي إنسجاما مع نص اخلطاب امللكي السامي، مبناسبة 
افتتاح دورة أكتوبر األخّي، ونشيد يف هذه املناسبة على اخلصوص 

ملعب للقرب يف إطار الشراكات مع  911ربانمج إجناز ب
اجلماعات الرتابية والسيما اجملالس اإلقليمية، كما ننوه وندعو 
للمزيد من اجلهود قصد جتويد خدمات الربانمج الوطين للتخييم 
وحتسني بنيات اإلستقبال، ومواصلة إرساء نظام احلكامة اجليدة 

ت املنظومة سابقا، كما مع القطع مع كل املمارسات اليت طبع
نلتمس من احلكومة املوقرة دعم جهود الوزارة وجامعة كرة القدم 
يف ملف ترشح بالدان الستضافة هنائيات كأس العامل لكرة القدم 

 .2127برسم سنة 
يف قطاع الشغل واإلدماج املهين، يظل مهنا الوحيد كفصيل       

 ءمته معضمن األغلبية احلكومية، هو إنعاش التشغيل ومال
التكوين عرب استهداف الشباب العاطل وفق برامج واقعية 
وملموسة تستجيب للمعايّي احملددة يف سوق الشغل. وألجل 
ذلك، ندعو إىل استكمال تقييم برامج إنعاش الشغل وجتويد 
الربامج احلالية مع وضع منظومة برامج حتفيزية للتشغيل الذايت 

الكمية لربامج إنعاش وتعزيز سياسة القرب وحصر األهداف 
التشغيل، وتنزيل خمطط تنمية الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات وتطوير الشراكة بني الوكالة والقطاع اخلصوصي. قبل 

 ...اخلتام البد من التأكيد على أن الرقي ابلقطاعات اإلجتماعية
 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب      
 :الديشالنائب السيد بوسلهام 

إذن يف اخلتام، ففريقنا يصوت ابإلجياب على جمموع هذه       
 .القطاعات وشكرا
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 :السيد الرئيس
 .الكلمة للسيد النائب كرمي الشاوي      

 :النائب السيد كرمي الشاوي 
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

تلف خميشرفين أن أانقش إبسم فريق التجمع الدستوري،       
امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف إطار اختصاص جلنة العدل 

 .والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب
 السيد الرئيس،

إن قطاع العدل ابملغرب يشكل إحدى أهم الدعائم األساسية       
لبناء الدولة احلديثة واجملتمع الدميقراطي الذي يقوم على أساس 

ألمر الذي جعل املغرب يتجه حنو إعادة دولة احلق والقانون. وهو ا
 النظر يف طبيعة املهام القضائية وتكريس ثقافة قضائية جديدة حىت

يضطلع القضاء أبدواره احلقيقية متاشيا مع التوجهات واخلطب 
امللكية السامية يف هذا اجملال، اليت تؤكد على ضرورة أن يصبح 

 .ؤسساتالقضاء يف خدمة املواطن وترسيخ دولة احلق وامل
وإذا كنا يف فريق التجمع الدستوري نسجل ابرتياح كبّي       

إلتزام احلكومة ووزارة العدل بتنفيذ التوجهات امللكية السامية يف 
هذا اجملال من خالل التأكيد الصريح يف الربانمج احلكومي لوزاريت 
العدل وحقوق اإلنسان على السّي قدما يف تعزيز منظومة حقوق 

قالل السلطة القضائية والفصل اإلنسان ابلتأكيد على است
احلقيقي للسلط الثالث، واعتبار السلطة القضائية هي تلك األداة 
الضرورية حلماية احلقوق واحلرايت والعنصر األساس لتحقيق 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتشجيع اإلستثمار، فإن هذا 
التنفيذ جيب أن يركز على جوانب هتم ابألساس تشريع املنهج 

صالحي والقطع مع كل مظاهر اإلختالل املذكورة يف "ميثاق اإل
إصالح منظومة العدالة" وتعبئة كل مكوانت قطاع العدل 

والنهوض هبا خصوصا املهن القضائية ويف مقدمتها مهنة احملاماة 
 .ابعتبارها جزءا ال يتجزأ من أسرة القضاء

يئة هوإذا كانت وزارة العدل، قد تبنت التوصيات الست لل      
العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة، وتعمل على 
تنفيذ أهم أهدافها وإجراءاهتا يف مقدمتها تكريس استقاللية 
السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق ابلقانون التنظيمي للمجلس 
األعلى للسلطة القضائية والقانون األساسي للقضاة الذي توج 

ى يس املنتدب وأعضاء اجمللس األعلبتعيني جاللة امللك، للرئ
للسلطة القضائية، وأيضا الوكيل العام لدى حمكمة النقض الذي 

، فإن احلاجة 2197أكتوبر  7آلت إليه رائسة النيابة العامة منذ 
اليوم أصبحت ملحة لضرورة خلق آلية فعرالة جديدة لتمكني 

م هالقضاة بدورهم من إيصال تظلماهتم يف حال هتديد استقالليت
 .والنظر يف شكواهم

 السيد الرئيس،
إذا كان إصالح منظومة العدالة يشكل دعامة أساسية       

لتوطيد الشفافية واملصداقية يف املؤسسات، فإن اآلمال تبقى 
معقودة ومعلقة على طريقة مواصلة هذا اإلصالح وكيفية تنزيله 

الة دوتطبيقه على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتخليق منظومة الع
وتعزيز محاية القضاء للحقوق واحلرايت، واإلرتقاء ابلنجاعة 
القضائية، وتكريس الدور الذي تلعبه مؤسسات احلكامة،  
كاجمللس األعلى للحساابت يف ختليق احلياة العامة وتعزيز ثقة 

 .املواطنني يف العدالة
إذا كان حتديث اإلدارة القضائية كذلك وتعزيز حكامتها       

دف طوير الربامج اإللكرتونية اخلاصة هبا يف أفق بلوغ همرتبط بت
احملكمة الرقمية، فإن موضوع اإلدارة اإللكرتونية وتكنولوجية 
املعلومات واإلتصال قد أصبح بدوره يفرض نفسه كمخرج وممر 
إجباري ألي إصالح حقيقي لإلدارة العمومية ابملغرب ابعتباره 

حت اليوم املغربية اليت أصبرافعة أساسية لتحديث وتطوير اإلدارة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

38 

مدعوة للتالؤم مع هذا السياق والتحول من اإلدارة التقليدية إىل 
اإلدارة اإللكرتونية حىت تتمكن من اختاذ قراراهتا اإلدارية أبسرع 
وقت ممكن وأبقل التكاليف. فلكل هذه األسباب، فإننا يف فريق 

ات عالتجمع الدستوري سوف نصوت ابإلجياب لفائدة كل القطا
والتشريع وحقوق اإلنسان والسالم عليكم  التابعة للجنة العدل

 .ورمحة هللا
 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة خدجية الزايين      
 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 احملرتمون،السيدات والسادة النواب 
يل عظيم الشرف أن أتدخل إبسم فريق التجمع الدستوري،       

يف هذه اجللسة العامة املخصصة للدراسة والتصويت على بعض 
مضامني امليزانيات الفرعية داخل جلنة التعليم والثقافة واإلتصال، 

 .2194برسم ميزانية 
 السيد الرئيس،

طاع تطورا د عرف هذا القابلنسبة لقطاع الرتبية الوطنية، فق      
         ملحوظا خالل السنوات األخّية سواء على مستوى امليزانية 
أو على مستوى املخططات واإلسرتاتيجيات والربامج، حيث مت 
رفع امليزانية املخصصة له مقارنة مع السنة املاضية. ومنذ الشروع 

، مت تسجيل 2141-2190يف تفعيل الرؤية اإلسرتاتيجية 
من املؤشرات اإلجيابية واليت تتجلى يف ارتفاع نسبة  جمموعة

التمدرس يف مجيع األطوار التعليمية وتقليص نسبة اهلدر املدرسي،  
من تعزيز البنيات  2198كما نثمن ما جاء به القانون املايل 

التحتية ملؤسسات تعليمية وأتهيليها وتطوير العرض الرتبوي 
 .وتقليص نسبة األمية

فريق التجمع الدستوري، نعترب هذا القطاع من إننا يف       
القطاعات األساسية، ابعتباره حمركا من حمركات التنمية البشرية، 

منصب عن طريق التعاقد للموسم  21.111لذلك فغن توفّي 
ال شك أنه سيساهم يف التخفيف من  2191-2198الدراسي 

 ،النقص احلاد يف هيئة التدريس. لكن رغم حتسن هذه املؤشرات
إال أن هذا القطاع ال يزال يواجه جمموعة من التحدايت أمهها 
تعميم التعليم األويل خاصة يف الوسط القروي واإلكتظاظ واهلدر 
املدرسي والعنف. إن املشكل احلقيقي الذي تعاين منه املنظومة 
الرتبوية عموما، ليس مشكال ماداي حمضا بقدر ما هو مشكل 

 .اسبةاحلكامة وربط املسؤولية ابحمل
أما ابلنسبة للتعليم العايل، والذي يعترب حمركا أساسيا لكل       

امليزانية  ارتفعتتنمية، فقد عرف هو اآلخر تطورا ملحوظا، حيث 
من امليزانية العامة. كما قامت الوزارة  %7,24املرصودة له بنسبة 

مبجموعة من اإلجنازات واملشاريع لتحسني وتنويع عرض التعليم 
لكن ابلرغم من ذلك، فإننا ال زلنا يف حاجة إىل بذل املزيد العايل. 

من اجلهود يف مضمار البحث العلمي، ابلنظر إىل التحدايت 
 .املطروحة على عدة مستوايت

وخبصوص قطاع اإلتصال، فإننا نعتقد أن اإلعالم بوسائله       
املتطورة أصبح اآلن أقوى أدوات اإلتصال العصرية اليت تعني 

على معايشة العصر والتفاعل معه. ويف هذا اإلطار،  املواطن
يشرفين أن أتطرق إىل وضعية الصحافة واإلعالم ببالدان عرب احملاور 

 :التالية الشكل بشكل خمتصر
نسجل يف هذا الباب   :وضعية قطاع السمعي البصري- 1

أتخران يف عدم حترير القطاع البصري على غرارالقطاع السمعي 
طبقا للقانون، علما أن هناك قنوات خاصة عرب األنرتنيت 
أصبحت اآلن تفرض نفسها على الساحة اإلعالمية ببالدان. أما 
على مستوى القناة األوىل والقناة الثانية، نثّي انتباه احلكومة أن 

عانيان عجزا ماليا يتطلب تدخال عاجال، كما أن هاتني القناتني ت
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القناتني، فرغم ما تقومان به من أدوار هامة، إال أهنما يف كثّي من 
األحيان، ال حترتمان العديد من مقتضيات دفرت التحمالت وال 
سيما الشق املتعلق مبهام املرفق العام اهلادفة إىل اإلستجابة 

افة لربامج السياسية واإلعالم والثقحلاجيات اجلمهور يف ميادين ا
مث الصحافة املكتوبة، فإننا نسجل يف هذا الباب  والرتبية والرتفيه

أهنا ما زالت تعيش حاليا أزمة كبّية بسبب هيمنة األنرتنيت 
وشبكة التواصل اإلجتماعي يف الساحة اإلعالمية، ابإلضافة إىل 

واإلشهار  تمشاكل بنيوية أخرى تتعلق بطريقة توزيع اإلعالان
وصعوابت يف التوزيع وغّيها من العوامل، معتربين أن كل ذلك 

 .املكتوب ثر بشكل سيئ على املنتوج الصحايفأ
وابلنظر إىل العوامل اليت ذكرانها، وأيضا لغياب معطيات       

مدققة حول متطلبات السوق وإشكالية ضعف املقروئية، ندعو 
         عالمية املهنية واليت احلكومة إىل مواصلة دعم املقاوالت اإل

ال تتعارض مع الثوابت الوطنية، واإلسراع يف تفعيل مدونة 
الصحافة والنشر وعلى رأسها القانون املتعلق ابجمللس الوطين 

 .للصحافة
أما ابلنسبة للصحافة اإللكرتونية، تشكل مستقبل اإلعالم       

، ويف هذا استباقيةوابلتايل البد أن ينظر إىل هذا القطاع برؤية 
اإلطار ندعو إىل تفعيل القانون الذي ينظم هذا القطاع دون 
املساس مببدأ احلرية واحلق يف الولوج إىل املعلومات واحلماية من 
القرصنة، ونؤكد أن تطوير هذا النوع الصحايف ال ميكن أن ينجح 
دون تقدمي الدعم الالزم له على أساس احرتام أخالقيات مهنة 

 .والثوابت الوطنية الصحافة
ونالحظ كذلك أن الصحف اجلهوية ببالدان احلاملة رقم       

اللجنة الثنائية تستفيد من الدعم العمومي بشكل هزيل، علما أهنا 
ال تستفيد من دعم جمالس اجلهات كما هو حاصل يف أورواب بل 
ال حتصل حىت على اإلشهار وال على إعالانت املؤسسات 

ة. لذلك، يتطلب منا تقدمي كل الدعم احلكومي العمومية أو اخلاص
 .هلا خاصة وأننا دخلنا عهد ورش هام وكبّي أال وهو ورش اجلهوية

خبصوص قطاع الثقافة، نعترب يف فريق التجمع الدستوري،       
أن هذا القطاع يكتسي أمهية إسرتاتيجية نظرا لتعلقه ببناء مقومات 

ة وحتقيق حملافظة على اهلويالشخصية الوطنية، ورافعة للتنمية، وا
األمن املعنوي والفكري للوطن، وندعو ابملناسبة احلكومة إىل 
تفعيل قانون الفنان هبدف النهوض أبوضاع الفنانني املغاربة، 
خاصة منهم الذين يعيشون أوضاعا صعبة وكذا الدعم للفلكلور 
  اوالرتاث عفوا احمللي سواء العريب أو األمازيغي أو احلساين. علين

كذلك إجياد شروط جديدة ومعايّي واضحة خبصوص دعم 
املهرجاانت ومجعيات اجملتمع املدين، لتفادي احلديث عن اإلقصاء 
وعدم اإلنصاف وغياب الشفافية طبعا مع ربط املسؤولية 

ابختصار، حنن يف فريق التجمع الدستوري، نطمح اليوم  .ابحملاسبة
على غرار  ملغرب الثقايفإىل الوصول إىل برانمج ميكن أن نسميه اب

 .املغرب األخضر
 السيد الرئيس،

وأخّيا حنن يف فريق التجمع الدستوري، نعترب ومن موقعنا        
كأغلبية برملانية بناءة ومسؤولة، أبن ما عرض علينا من قبل 
احلكومة يف هذا الباب يتسم ابملوضوعية واجلدية والطموح لتطوير 
وتنمية القطاعات املعنية إىل مستوى أحسن، ولذا نقول أننا 

 .شكراصنصوت ابإلجياب على هذا املشروع و 
 :السيد الرئيس

شكرا، آخر متدخل إبسم فريق التجمع الدستوري، السيد       
النائب موالي عباس املغاري، إذا قررمت ذلك..دازت.. السيد 

 .النائب لكم الكلمة
 :النائب السيد موالي عباس املغاري

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني
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  احملرتم،السيد الرئيس 
 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،
يشرفين أن ألقي هذه الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري          

واملتعلقة بقطاع الداخلية، أريد مبناسبة التطرق لقطاع وزارة 
ن أالداخلية، واليت تعترب من أهم ركائز اإلستقرار األمين ببلدان، 

أعرض ملفهوم السلطة اجلديد، فما يرتبط هبا أصبح مبين على 
رعاية املصاحل العمومية والشؤون احمللية، وهي مسؤولية ال ميكن 
النهوض هبا داخل املكاتب اإلدارية اليت جيب أن تكون مفتوحة 
يف وجه املواطنني، لكن تتطلب احتكاكا مباشرا هبم، ومالمسة 

ملكان، وإشراكهم يف إجياد احللول ميدانية ملشاكلهم يف عني ا
املالئمة. فاملغرب اليوم يعرف طفرة من التحوالت يف ظل السّيورة 
اإلقليمية والعاملية املتسارعة، واملفضية إىل إشاعة الدميقراطية، 
وتوسيع فضاء احلرايت العامة، وتكريس احلماية املتنامية حلقوق 

إلقتصادي ا سواء بشقها السياسي واملدين، أو اإلنسان،
 .واإلجتماعي

لذا نغتنم هذه الفرصة يف فريقنا التجمع الدستوري، لنقدم       
حتية إجالل وتقدير لنساء ورجال األمن الوطين بكل درجاهتم على 
التضحيات اليت يقدموهنا لينعم الشعب املغريب ابألمن واألمان 

ده، يوالطمأنينة، حتت القيادة السامية لصاحب اجلاللة نصره هللا وأ
على حساب راحتهم وراحة أسرهم. فنحمد هللا تعاىل، على نعمة 

ى األمن واإلستقرار اليت يعرفها بلدان العزيز، يف حميط يتسم ابلفوض
وعدم اإلستقرار، فرائسة املغرب للمنتدى العاملي ملكافحة 
اإلرهاب مل أتيت صدفة، بل جاءت عن جدارة واستحقاق واعرتافا 

 جهزة األمن املغربية، واليت كان هلا الفضل يفابملقدرة والكفاءة أل
إفشال العديد من املخططات اإلرهابية اليت كانت تستهدف 
األمن الداخلي لبلدان، بل وحىت تلك اليت كانت تستهدف دول 
صديقة تربطنا هبا شراكات واتفاقيات، كإسبانيا وفرنسا، أملانيا، 

كامة عايّي احلالوالايت املتحدة ودول أخرى... ابنضباط اتم مل
األمنية اجليدة كما هو متعارف عليها دوليا. لكن ورغم كل هذا، 
حتدث بعض اجلرائم البشعة الغريبة على ثقافة املغاربة اإلسالمية، 
هنا وهناك، ورغم حمدوديتها تؤثر سلبا على مستوى اإلحساس 
بعدم األمن عند املواطنني. لذا نطلب من احلكومة، والسيد الوزير، 

اخلطة األمنية اخلاصة مبحاربة ترويج املخدرات، واملواد  تعزيز
املهلوسة، ومحل السالح األبيض يف الشارع العام، للحفاظ على 
هيبة رجال األمن، ألنه اي إخوان ال ميكن حتقيق اإلنتقال 
الدميقراطي خارج مبدأ احلكامة األمنية، فالبد من اإلحتفاظ 

 .األمنية حبدود تسمح ابإلحرتام الكايف للمؤسسة
أما فيما خيص اجلهوية املتقدمة، فجاللة امللك نصره هللا،       

حسم هذا األمر يف الرسالة اليت وجهها إىل املشاركني يف امللتقى 
الربملاين الثاين للجهات يوم أمس، حيث أكد أن املرحلة املقبلة 
لورش اجلهوية ستكون حتما بلوغ السرعة القصوى من أجل 

ة والناجع هلذا التحول التارخيي، كما أضاف جالل التجسيد الفعلي
امللك، أن السياسات الشاملة اليت على الدولة املركزية أن تنهجها 
لصاحل فئة الشباب ال ميكن تفعيل مدلوهلا إال عرب حلول تتالءم 
مع مشاكلهم، إذ أصبح لزاما تدعيم اجلماعات الرتابية يف معاجلة 

لمشاركة ملتعطش للمغرب والتواق لاإلشكاليات املرتبطة ابلشباب ا
واملسامهة، وأمام املطالب امللحة لعموم السكان من أجل حتسني 
اخلدمات العمومية املقدمة من طرفها، نطالب احلكومة مبراجعة 

ورد نسبة وطريقة توزيع الضريبة على القيمة املضافة، واليت تشكل امل
املشاريع  ومن املفارقات الغريبة، أن كل األساسي ملاليتها،

اإلستثمارية واخلدماتية وحىت التوريدات اخلاصة ابجلماعات الرتابية 
كنعطيو من   % 21اخلاضعة للضريبة على القيمة املضافة بنسبة 

هنا وكناخذو من هنااي. لذا نقرتح أو فريق التجمع الدستوري 
يقرتح إعفاء اجلماعات الرتابية من واجبات الضريبة على القيمة 

فروضة على مشاريعها أو على األقل إعفاء املشاريع املضافة امل
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بة املتعلقة بتطهّي الصلب أي تدبّي النفاايت املنزلية من هذه الضري
على غرار مشاريع تطهّي السائل كما سبق يف السنوات املاضية. 
ويف إطار ربط املسؤولية ابحملاسبة، جيب اإلسراع إبصدار املرسوم 

 التابعة ولية لرؤساء األقسام واملصاحلاملتعلق ابلتعويضات عن املسؤ 
للجماعات الرتابية خصوصا وأن هذه التعويضات لن تكلف 

 .ميزانية الدولة درمها واحدا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب. منر إىل الفريق اإلستقاليل للوحدة       
والتعادلية إبعطاء الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي، بدينا 

 .مة للفريق احملرتمإعطاء الكل
 :النائب السيد عالل العمراوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت املرسلني
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمون،
يسعدين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية       

ارجية الفرعية التابعة للجنيت الداخلية واخليف مناقشة امليزانيات 
. ففي قطاع الداخلية، امسحوا 2198برسم مشروع قانون املالية 

يل أن نعرب يف فريقنا عن اعتزازان بعمل األجهزة األمنية بكافة 
مستوايهتا وأشكاهلا، غّي أنه ابلرغم من هذه اجملهودات املهمة 

داء سرقة والنشل واإلعتفاملواطنون ال زالوا يشتكون من ظاهرة ال
ابلسالح األبيض. إذ أصبح يتطلب من احلكومة ضخ اعتمادات 
مالية مهمة للجهاز األمين هبدف الزايدة من عدده وعتاده، وإنشاء 
مفوضيات لألمن ابجلماعات الرتابية اللي كتعرف واحد االرتفاع 

 .ملحوظ يف الساكنة دايهلا
ا يف ظ أيضا أتخرا ملحوظإننا يف الفريق اإلستقاليل، نالح      

التفعيل السليم ألحكام الدستور والقانون التنظيمي للجهات 
لتكون اجلهة حمركا أساسيا التنمية احمللية. ويف هذا اإلطار، فإن 
احلكومة مدعوة إىل اإلسراع يف استكمال واإلخراج والتفعيل 

ق لاحلقيقي للمراسيم التطبيقية املتبقية إىل الوجود خاصة فيما يتع
بصندوق التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بني اجلماعات، 
ودعم جمالس اجلهات ابألطر املختصة والكفأة ابإلمكانيات املالية 

 .واللوجستيكية للقيام ابملهام املنوط هبا على أحسن وجه
 السيدات والسادة،

كما نذكر مبطالبنا السابقة والدائمة واملتمثلة يف إعادة النظر       
التقطيع الرتايب لبعض اجلهات، وإعادة النظر يف النمط يف 

االنتخايب وإنشاء جلنة مستقلة لإلشراف على االنتخاابت كآلية 
حمايدة لتجاوز بعض االنزالقات. ونعتقد اليوم أن الوقت حان 
للقيام بعملية تقييم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما ندعو 

نفيذا رانمج أتهيل الباعة املتجولني تاحلكومة إىل اإلسراع إبخراج ب
للتعليمات امللكية السامية يف هذا اجملال، وفيما خيص أراضي 
اجلموع فإن استغالل األراضي الساللية يف إطار املنفعة العامة 
جيب أن يتبعوا لزوما اإلستفادة القانونية لذوي احلقوق واإلفراج 

كّي يف آليات هلم والتف عن املبالغ املتواجدة مبديرية الشؤون القروية
مجاعية لصرف تلك األموال مبا يوفر املرافق العمومية واخلدمات 

 .اإلجتماعية يف تلك املناطق يف أفق التمليك الكلي
ويف قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمّي واإلسكان وسياسة       

املدينة، نعترب يف فريقنا أن تعديل قوانني التعمّي جيب أن ينص 
رة على إلزامية رأي اجملالس املنتخبة من بداية اإلستشارات، ابلضرو 

وأال يبقى األمر حكرا على مكاتب الدراسات والوكاالت احلضرية 
وأن يشدد على آجال معقولة وحمددة يف إصدار تصاميم التهيئة. 
أما يف العامل القروي فيجب على اجلهة احلكومية املختصة أن تراعي 

ية واملراكز البادية املغربية واملناطق اجلبلتصاميم التهيئة خصوصية 
الصاعدة ومستوى أنشطة ساكنتها حتقيقا للعدالة اجملالية اليت نص 

كما نذكر أبن جمموعة من مدن اململكة تعرف  .عليها الدستور
سنوات، وتنتظر تصاميم  91انتهاء تصاميم التهيئة بعد انقضاء 

ئق. على هذه الواثجديدة منذ سنني، وهناك مدن ال تتوفر أصال 
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والتجربة على أرض الواقع تؤكد أن التصاميم اجلديدة تصبح بدون 
معىن يف ظل اعتماد مسطرة اإلستثناء اليت تفرغها من حمتواها أو 

 .بسبب التأخّي يف إصدارها نتيجة تغيّي املعطيات
ن ونطالب يف الفريق اإلستقاليل بوقفة تقييمية ملنتوج السك      

اإلقتصادي الذي انطلق منذ عشر سنوات، ملناقشة اإلجتماعي أو 
مدى جناعته للحد من السكن العشوائي وتوفّي حق السكن 
للمواطنني والنقاش حول جودة البناء عند بعض الشركات خاصة 
يف ظل التحفيزات الضريبية اليت تقدمها الدولة للمنعشني 

ى لالعقاريني، ونستغرب من عدم قدرة الدولة على فرض هيبتها ع
القطاع البنكي يف االخنراط يف دعم الصندوق "فوكارمي" لدعم 

درهم، كما ندعو  931.111الطبقات اليت تريد أن تقتين منتوج 
الدولة إىل التدخل عن طريق مؤسسة "العمران" إلخراج املنتوج 
السكين اخلاص ابلفئات املتوسطة اللي ما خنارطش فيها حلد 

 .الساعة القطاع اخلاص
قطاع اخلارجية، إننا يف الفريق اإلستقاليل نشدد مرة  ويف      

أخرى على أمهية املنحى اجلديد الذي انتهجته السياسة اخلارجية 
املغربية يف اآلونة األخّية مبختلف الفضاءات الدولية، وخصوصا 
على مستوى إفريقيا وجملس التعاون اخلليجي والشركاء اجلدد  

يف  تعاون معهم تلوح بوادركروسيا والصني، اليت بدت مالمح ال
ان األفق. وحنتاج إىل تقييم اتفاقيات التبادل احلر املربمة بني بالد

وعدد من الدول، وذلك ملعرفة نتائجها ومدى انعكاسها على 
 .اإلقتصاد الوطين وأخص بعض اإلتفاقيات

غّي أننا من موقع فريقنا النيايب وحزبنا احلريص دوما على       
للوطن، البد من التذكّي بضرورة الوعي خبطورة املصلحة العليا 

الظرفية اإلقليمية احلالية يف منطقة الساحل وما يتطلب ذلك من 
احليطة واحلذر اللذين ال تذخر فيهما قواتنا املسلحة امللكية 
مشكورة جهدا حلماية وطننا احلبيب، واستثباب استقرار وحدة 

 .ترابنا

خلارج اليت نوه جباليتنا املقيمة ابال تفوتنا الفرصة أيضا، أن ن      
ال تذخر جهدا يف االخنراط يف املسّية التنموية ببالدان، وكذا يف 
التعبّي عن وطنيتها العالية، كان آخرها مسامهة شبابنا ابخلارج يف 
اإلجناز الذي حققه املنتخب الوطين لكرة القدم، ويف الفرحة اليت 

ية حضار اجلالية املغربعمت أرجاء الوطن وخارجه، فمزيد من است
يف خمتلف السياسات العمومية للدولة ومشاركتها السياسية مبا 

 .حيافظ على ارتباطها ابلوطن العزيز
ويف اخلتام، وحنن نناقش هاذ امليزانيات والشعب املغريب       

حيتفل بذكرى عيد اإلستقالل اجمليد، البد من تكرمي أسرة املقاومة 
بدورها املهم، ملا قدمته من خدمات وجيش التحرير ابإلشادة 

جليلة من أجل استقالل وطننا احلبيب الذي ننعم اآلن ابلعيش 
فيه آمنني مطمئنني معززين ومكركني. فمزيد من الرعاية هلذه الفئة، 
وحفظ ذاكرهتا الوطنية الغنية وأخذ العربة منها جيال بعد جيل 

 .عليكم مليشهد عليها التاريخ ويقتدي هبا املستقبل والسال
 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد النائب عمر العباسي      
 :النائب السيد عمر العباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة النواب والنائبات،
يسعدين أن أتدخل ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية       

ضمن القطاعات احلكومية اليت تندرج ضمن اختصاصات جلنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وأريد يف احلقيقة يف البداية أن 

ة أعرب على تنويهنا الكبّي يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلي
يع لذي طبع أشغال اللجنة طيلة مناقشة مجابلنقاش املثمر والبناء ا

امليزانيات الفرعية اليت تندرج ضمن اختصاصات اللجنة. 
وسأستهل احلديث بقطاع العدل الذي ظل دوما أحد 
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اإلهتمامات الكربى لدى الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
ولدى حزب االستقالل، ونعرب هنا على أنه يف الفريق اإلستقاليل 

نوعا من اإلرتباك يف تنزيل اإلختصاصات، يف تنزيل  نالحظ
القوانني ذات الصلة بيعين السلطة القضائية خصوصا ما يتعلق 
ابلقانون املتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة، وأكدان داخل 
اللجنة كما هنا يهمنا التأكيد على أنه اإلمكانيات البشرية واملادية 

كربى لقضائية تبقى دون املهام الاليت رصدهتا احلكومة للسلطة ا
اليت أوكلها الدستور هلذه السلطة. هذا عالوة على أننا نعترب يف 
الفريق اإلستقاليل على أنه أي نقاش حول اإلصالح يف بالدان، 
وأي نقاش حول العدل يف بالدان، سيبقى دون معىن إذا مل يتم 

لى عالرتكيز على ورش التخليق يف قطاع العدالة، هذا عالوة 
أتكيدان على أنه مع كامل األسف يالحظ نوعا من البطء يف 

 .إحالة جمموعة من النصوص القانونية على الربملان
اليل أما يف ما يرتبط حبقوق اإلنسان، فنعترب يف الفريق اإلستق      

للوحدة والتعادلية على أنه األولوية اليوم يف بالدان هي للحقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية، ومع كامل األسف فإن مجيع املؤشرات 
املسجلة يف هذا الباب تؤكد على تراجع احلقوق اإلقتصادية 

عراض ضافة.. وأما يف ما يتعلق ابإلستواإلجتماعية يف بالدان ابإل
الدوري الشامل لبالدان حلقوق اإلنسان، فقد عربان ونعرب اليوم 
على أنه يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، أكدان على 
تنويهنا برفض اململكة املغربية جملموعة من التوصيات الصادرة عن 

لك التوصيات جمموعة من الدول أثناء هذا االستعراض، ألن ت
تتعارض مع مبادئ الدستور ومع قيم بالدان، ونعترب أبنه ال ميكن 
حتت أي طائل وحتت أي مسوغ املساس ابلقيم الدستورية واملساس 

 .ابلقيم الدينية لبالدان حتت ايفطة حقوق اإلنسان
أما فيما يتعلق ابحلكامة األمنية، دعوان وندعو اليوم إىل عقد       

وضوع احلكامة األمنية، ألنه من بني التوصيات حوار وطين حول م
األساسية هليئة اإلنصاف واملصاحلة هو احلكامة األمنية، نوهنا يف 

اللجنة وننوه هنا ابحرتافية وابألداء الذي تقوم به املؤسسات 
األمنية يف بالدان، ولكن مع ذلك نعترب أبنه هذا احلوار الوطين أو 

ذا الفاعلني للحديث حول ههذه املناظرة ستكون فرصة جلميع 
املوضوع، هذا ابإلضافة إىل موضوع محاية املدافعني عن حقوق 
اإلنسان يف بالدان، وأشران إىل جمموعة من النوازل البينة يف هذا 

ويف هناية املطاف إن النقاش حول حقوق اإلنسان يرتبط  .اجملال
 يفأو النقاش حول احلرية ألهنا دائما كانت رديفة للدميقراطية 
 .بالدان، يستدعي أيضا النقاش حول واقع الدميقراطية يف بالدان

ابلنسبة للسجون، نؤكد يف الفريق اإلستقاليل للوحدة      
والتعادلية على أنه هذا القطاع هو إلعادة اإلدماج وليس فقط 
للسجون، ومع كامل األسف فإن املالحظ على أنه ما يقوم به 

عادة السجنية، وعلى أنه أدوار إ هو فقط نوع من تدبّي ملؤسساتنا
اإلدماج هي أدوار يعين ضعيفة يف هذا اجملال، هذا ابإلضافة إىل 
موضوع معضلة العنف داخل املؤسسات السجنية، نعترب أبنه من 
بني األولوايت احلكومية هو وقف هاذ معدالت العنف داخل 
املؤسسات السجنية، واحلالة اليت سجلت يف مدينة مكناس مؤخرا 

ؤشر دال على هذا اجملال، دعوان وندعو احلكومة واملندوبية العامة م
إلدارة السجون إىل اإلنفتاح على اجلمعيات احلقوقية، على 
اجلامعات، على املواطنني بغية نوع من الشراكة ما بني املرفق، ما 
 بني املندوبية العامة للسجون وما بني اجلمعيات احلقوقية يف بالدان،

إلعتقال اإلحتياطي أحد املعضالت الكربى اليت ويبقى معضلة ا
 .ننبه احلكومة إىل وجوب اإلنكباب عليها

أما فيما يتعلق بقطاع العالقات مع الربملان، فاعتربان أبنه       
 يعين رغم تنويهنا ابجملهودات املبذولة يف هذا اجملال، إال أنه التعاطي

     لربملان زراء إىل امع املبادرة التشريعية ما زال ضعيفا، حضور الو 
ما زال ضعيفا وهذه اجللسة شاهد على ذلك رغم تنويهنا ابحلوار 
اإلجتماعي القطاعي يف هذا القطاع، إال أننا ندعو إىل اإلهتمام 

ه ابملوارد البشرية. الزمن التشريعي أيضا موضوع نبهنا إليه وننبه إلي
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إلنسان إذ  اوالنموذج هو القانون املتعلق ابجمللس الوطين حلقوق 
كيف يقضي شهورا خارج الربملان وتطالب احلكومة الربملان 
ابإلسراع فيه. أكدان أيضا على أنه جمموعة من اآلليات الدستورية 
اليت تضمنها النظام الداخلي جمللس النواب ما زال تعاطي احلكومة 

 .معها بطيء جدا والنموذج هو طلب تناول الكلمة
انة العامة للحكومة، فدعوان األمانة أما فيما يتعلق ابألم      

العامة للحكومة إىل نشر تقرير سنوي حول اجلمعيات اليت تتوصل 
بدعم أجنيب ألن هذا النشر فيه تعزيز لقيم الشفافية وفيه إعمال 
ملبادئ الدستور، هذا عالوة على أنه راسلنا يف جلنة العدل 

د من العديوالتشريع األمانة العامة احلكومة يف موضوع لدراسة 
املواضيع ولكن مع كامل األسف جتاوهبا كان شبه منعدم وهذا ما 
يؤكد على أهنا ما زالت مؤسسة منغلقة ال تنفتح على املؤسسات 

 .الدستورية يف بالدان
أما فيما يتعلق بقطاع اإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية،       

حي سيبقى فنعترب كما اعتربان داخل اللجنة أبنه أي جمهود إصال
ضعيفا وهشا ما مل يتم وضع املوظف يف قلب أي عملية إصالحية 
نبهنا إىل أنه يف غياب احلوار اإلجتماعي تبقى مجيع الوعود ومجيع 

 .االلتزامات احلكومية يعين وعودا بعيدة التحقق. شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد اجمليد       
 .الفاسي

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
والتعادلية، ألتكلم حول قطاع القطاعات اإلجتماعية وقطاع 
التعليم، الثقافة واالتصال يف إطار مناقشة مشروع قانون املالية 

، إن هاذ مشروع قانون املالية هو أول مشروع قانون املالية 2198
دايل هاذ احلكومة، هو أيضا أول مشروع قانون املالية من بعد 
خطاب العرش اللي كان واحد اخلطاب قوي واللي فيه جاللة 

ايل اإلختالالت يف اجملال دايل امللك هضر على واحد العدد د
اإلدارة ويف املمارسة السياسية. إذن من املفروض أن هاذ مشروع 
قانون املالية يكون فيه بعض اإلشارات معلوم ما ميكنش يكون 
فيه كلشي يف مرة وحدة، لكن على األقل بعض اإلشارات اللي 

 .تتبني أنه احلكومة التقطت الصورة والرسائل
 الرتبية الوطنية، يف موضوع العنف املدرسيإذن يف قطاع   

ابلتدقيق، يف جلنة التعليم كنا كنهضرو مع السيد الوزير وكنا  
كنهضرو على العدد دايل احلاالت دايل العنف يف املدرسة املغربية 

مقارنة مع  87، والسيد الوزير، قال لنا أبنه يف احلقيقة 87هي 
ف وخصنا انخذوها داملليون دايل التالميذ خصنا ماشي بزا 7

نسبيا، هذا يف احلقيقة واحد الكالم اللي تيفاجأين، وكنتساءلو 
واش احلكومة واعية خبطورة العنف يف املدرسة العمومية، ألنه هاذ 

داملليون دايل التالميذ، ألن  7الكالم خطّي جدا هو أوال ماشي 
سنني ما تيضربوش األستاذ،  8سنني وال  7التالميذ اللي عندهم 

، 94خاصنا انخذو التالميذ اللي معنيني هباذ األمر، إذن  إذن
داملاليني، مث  7إذن تنهبطو ما تنبقاوش يف  91، 98سنة و 93

غّي حالة وحدة وراه بزاف، راه يف البلدان املتقدمة تتكون غّي 
حالة واحدة وتتكون ضجة يف البالد كلو. إذن خص الصرامة مع 

ية واضحة ابش نلقاو هذا املوضوع، وخص واحد اإلسرتاتيج
 .احللول املناسبة

ودة يف قطاع التعليم العايل، تنعتربو أبنه إيال بغينا حنسنو اجل      
دايل قطاع التعليم العايل، خصنا خنارطو يف عملية تقييم العمل 
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الذي يقوم به األستاذ اجلامعي، أو كنعتربو أبنه الطالب خاصو 
اصها عملية التعليم خ يكون جزء من هاذ التقييم، كنعتربو أبن

ة تكون مرتبطة ابلتقييم والتقييم يكون مرتبط ابملردودية واملردودي
تكون مرتبطة ابألجرة، ألنه ال يعقل أن األستاذ اجملد الباحث 
الذي ينخرط يف املنظومة الدولية للمعرفة يكون كيتخلص حبالو 

 .حبال األستاذ اللي ما كيكتب حىت شي سطر
ة ة، تنوهو فعال ابحلكومة يف إطار هاذ السياسيف قطاع الصح      

اللي درات دايل ختفيض األمثنة دايل األدوية وابخلصوص دايل 
األمراض املزمنة، وكنشجعوها ابش تزيد فهاذ اجملهودات، ولكن 
بعض التدابّي املواكبة ما دارهتاش ابش حتمي قطاع الصيدلة، ألن  

ومع  سواق السوداء،كنعرفو أبنه راه األدوية ابقا كتباع يف األ
صيدلة كتحتضر اليوم، إيال قلنا غّي  4111األسف راه حوايل 

دالناس اللي تيخدمو يف كل صيدلة تتعطيكم احلجم  4وال  2
دايل الوزن اإلجتماعي دايل هاذ املسألة. أيضا كنعرفو أبن دائما 

دايل األطباء كاينني بني مدينة الرابط  %30يف قطاع الصحة، 
اء، إذن تيكون إغراق دايل املستعجالت ألنه الساكنة والدار البيض

دايل هاذ املناطق اجملاورة كتجي كلها هلاذ املستعجالت، حنا 
كيلومرت   71، 01، 31تنقرتحو عوض ما الناس يبداو يتنقلو 

نديرو ما يسمى مبستعجالت القرب، ألنه احلكومة السابقة شرات 
ليون م 411ب  les  unités SAMU واحد العدد دايل

أو بقاو غّي حمطوطني، حنا كنقولو أبن الوقاية املدنية هي اللي 
تكلف هباذ الشي، إيال خاص تدي شي واحد للمستعجالت 
تديه، وإال ميشي فهاذ مستعجالت القرب أو الطبيب متا راه غادي 

 .من احلاالت %71يتكلف تقريبا 
 ليف قطاع التشغيل، خاصنا تنعتربو أبنه اإلتفاقيات داي      

L'ANAPEC   مع واحد العدد دايل اجلماعات القروية مع
األسف واخا تيكون االتفاقيات، ما كتمش، اجلماعات كتوفر 

ابش يتحلو املكاتب، ولكن مع  le local مجيع الشروط أو

ما كتجاوبش تتعطل   L'ANAPECاألسف ما كيتحلوش، 
 يف املسطرة، وهذا مع األسف راه هو الشباب اللي كيتمس ألنه

 .ما كيستفدش من فرص الشغل من أجل التنمية اإلجتماعية
الزم هنضر على قطاع الشباب، أو كنطالبو يف الفريق       

اإلستقاليل أنه ذاك املشروع دايل مشروع قانون للمجلس 
االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي تكون املالءمة دايلو مع 

نه نسان، ألالتوصيات األخّية دايل اجمللس الوطين حلقوق اإل
املضمون دايل هاذ التوصيات هو متاما املضمون دايل إقرتاحات 
الفريق اللي اقرتحها يف اللجنة، واللي ترفضات كلها من طرف 

 .الوزير
أيضا قطاع الثقافة، الزم هنضرو عليه، يف احلقيقة منني        

كنشوفو هاذ مشروع قانون املالية كنالحظو أبنه كاين معاجلة 
كالسيكية دايل قطاع الثقافة، ما كنعتربوهش كرافدة تقليدية و 

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ابقني تنديرو نوع من الرتميم دايل
هاذ القطاع بينما راه قطاع الثقافة ميكن لو يهبط من نسبة البطالة، 

 .وميكن لو يطلع من النسبة دايل النمو، شكرا لكم
 :السيد الرئيس

النائب. آخر متدخل ابسم الفريق  شكرا، شكرا للسيد   
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية السيد النائب حممد احلافظ

 :النائب السيد حممد احلافظ
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 زمياليت وزمالئي الربملانيني احملرتمني،

اإلستقاليل للوحدة  يسعدين أن أتدخل إبسم الفريق      
والتعادلية، يف مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة 
والفالحة والصيد البحري، السياحة، الصناعة التقليدية الطاقة 
واملعادن والتجهيز والنقل. هذه القطاعات اإلنتاجية اليت تعترب 
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هذا ما و احملرك األساسي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ابلبالد، 
جعل الربانمج احلكومي يوليها أمهية ابلغة لتحقيق نسب منو عالية 
متكن بالدان من اللحاق بركب البلدان الصاعدة من خالل الرفع 
من تنافسية اإلقتصاد الوطين والنهوض ابلتشغيل وتدعيم التنمية 

 .املستدامة
قطاع الصناعة، إذا كان هذا التصنيع من بني القطاعات       

تاجية اإلسرتاتيجية املعول عليها يف إرساء نسيج اقتصادي اإلن
مل أيت بتدابّي كفيلة  2198قوي، فإن مشروع القانون املايل 

بتوفّي مناخ أعمال تنافسي وجذاب لإلستثمار وتعزيز 
اإلسرتاتيجيات القطاعية اخلاصة ابلقطاعات املنتجة، خاصة فيما 

الذي ال  2121و 2193يتعلق بدعم خمطط التسريع الصناعي 
زال متعثرا السيد الوزير يف حتقيق األهداف املتوخاة منه سواء من 
حيث إسهامه يف الناتج الداخلي اخلام أو من حيث حتسني 
وتطوير إنتاجية وتنافسية القطاعات اإلقتصادية األخرى، األمر 
الذي يدفعنا لطرح التساؤالت التالية السيد الوزير؛ ما هي 

هبا مشروع القانون املايل من أجل محاية  اإلجراءات اليت جاء
املقاولة الوطنية من الرتاجع واإلفالس يف ظل املنافسة الدولية؟ ما 
هي اإلجراءات اليت جاء هبا املشروع من أجل إجناح "خمطط 
التسريع الصناعي" لضمان التوزيع العادل للمشاريع واإلستثمار 

اذا التأخر يف مة؟ ملبني اجلهات يف ظل تبين مشروع اجلهوية املتقد
تنزيل املخطط التشريعي اخلاص ابلقطاع هبدف تنظيمه وتطويره؟ 
ومن أجل إجناح التحوالت الراهنة وفتح آفاق جديدة أمام 
 الصناعة املغربية املنتجة للثروة وخلق فرص الشغل نقرتح التدابّي

 :اآلتية كفريق استقاليل
  تقوية الصناعية و وضع تصور مندمج وانجع لربامج املنظومات

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتطوير اإلستثمار 
 الصناعي؛

  تشجيع املقاوالت املتوسطة والصغّية على اإلندماج يف النسيج
      اإلنتاجي للمنظومات الصناعية؛

  تشجيع البنوك وشركات التأمني على املشاركة واملواكبة الفعلية
 للمشاريع الصناعية احملدثة؛

 جتديد النسيج اإلقتصادي وتطوير ودعم الصناعات  دعم
 التحويلية داخل املقاوالت؛

  تنزيل ميثاق اإلستثمار يف الصناعة لتثمني عرض املغرب يف
 جاذبية اإلستثمار؛

 دية تقوية تنافسية العرض التصديري وتنويعه يف األسواق التقلي
 واجلديدة؛

 ملنتجات ا مراجعة اتفاقيات التبادل احلر مبا يضمن تنافسية
 الوطنية وجيدر ابلذكر تركيا؛

 تعزيز التمثيليات اإلقتصادية يف السفارات والقنصليات؛ 
  وضع آليات إلدماج األنشطة الغّي املهيكلة يف الدورة

 اإلقتصادية السيد الوزير؛
  تيسّي متويل املقاوالت املتوسطة والصغّية هبدف توسيع

 .إلبتكارأنشطتها وزايدة قدرهتا التنافسية وتعزيز ا
أما فيما خيص قطاع الفالحة، ال زال القطاع الفالحي       

يتحكم يف النمو اإلقتصادي وإنعاش احلياة اإلجتماعية ابلنظر 
من معدل  % 31، وحيقق أزيد من % 91ملسامهته اليت تتجاوز 

التشغيل الوطين. وميكن القول أن "خمطط املغرب األخضر" شكل 
يت حية يف مشوليتها رغم اإلكراهات الدعامة أساسية للتنمية الفال

يعرفها هذا القطاع مبا فيها ظاهرة اجلفاف ال قدر هللا، اهليكلي 
الذي تعرفه البالد، وما يتطلبه ذلك من سياسة إرادية لتثمني املياه 
واستغالل مياه األمطار عرب بناء السدود التلية منها واملتوسطة 

تجاوز واملتوسطني منهم لوالكربى ودعم الفالحني، خاصة الصغار 
تكاليف وإكراهات املوسم الفالحي احلايل الذي يؤشر ملوسم 
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وهلذه  .صعب يف انتظار أمطار اخلّي إن شاء هللا، وهللا يرمحنا
  :الغاية، يقرتح الفريق اإلستقاليل اإلجراءات التالية

 وضع خريطة فالحية وطنية واضحة املعامل؛  
  تعاقدي مع املنظمات تدبّي سالسل اإلنتاج يف إطار

 البيمهنية؛
  إعادة النظر يف املهام املنوطة مبراكز البحث الزراعي حىت

 تواكب متطلبات التنمية الفالحية منظورها اجلديد؛
 استكمال إحداث أقطاب إنتاجية فالحية جهوية جديدة؛ 
  دعم بلورة مشاريع فالحية مستدامة من خالل تقوية عملية

ة ام واخلاص حول األراضي الفالحيالشراكة بني القطاعني الع
 التابعة للمجال اخلاص للدولة؛

 ؛تسريع وتّية التهيئة اهليدروفالحية والعقارات لإلستغالليات 
  معاجلة وضعية أراضي اجلموع مبا يضمن الصيانة للحقوق

 املكتسبة واإلستغالل األمثل هلذا الرصيد الوطين؛
 ة هيدرو يإحداث أحواض لتجميع املياه وتوفّي بنية حتت

 .فالحية
  ويبقى العامل القروي احللقة الضعيفة يف مشروع القانون املايل      

مية كعربة من امليزانيات السنوية للدولة يف غياب تدابّي حقيقية للتن
القروية ومقاربة جديدة تستهدف التخطيط واإلجناز والتمويل، 

ية عوأتخذ بعني اإلعتبار مجيع القطاعات اإلقتصادية واإلجتما
 املدرة للدخل والتنسيق بينها ودعم صندوق التنمية القروية واجلبلية

 .حىت يتمكنوا من حتقيق األهداف املتوخاة منه
وخبصوص الصيد البحري، إذا كان قطاع الصيد البحري       

يعترب من القطاعات الرائدة يف حتقيق األمن الغذائي وجلب العملة 
      الصعبة وخلق فرص الشغل، فإن هذه األهداف املتوخاة منه 
ال ترقى إىل مستوى تطلعات وانتظارات املواطنني واملسامهة الفعالة 

ط تماعية املنشودة رغم اعتماد "خمطيف التنمية اإلقتصادية واإلج
أليوتيس" لتطوير الصيد البحري يف غياب رؤية واضحة لتدبّي 

السياسات العمومية يف هذا اجملال الذي ظل حقال لإلمتيازات 
واقتصاد الريع دون أن يتمكن املواطنون من اإلستفادة من حقهم 

ك اليت ايف الثروة البحرية، خاصة فيما يتعلق ابرتفاع أسعار األمس
 .مل تعد يف متناوهلم

ة إن تثمني املنتوجات البحرية وجعلها يف خدمة التنمية البشري      
يقتضي إعادة النظر يف سياسة تدبّي هذا القطاع وانطالقا من 

 : اإلختيارات التالية اليت يقرتحها الفريق اإلستقاليل
  وضع رؤية قطاعية واضحة للمهنيني من أجل حتفيز

 اإلستثمار؛
 هتييئ املصايد وتطوير صناعة السفن؛ 
 إحداث موانئ جديدة للصيد لتثمني املنتوج السمكي؛ 
 تطوير الصناعات التحويلية املرتبطة ابلصيد البحري؛ 
 محاية الثروة السمكية من النهب واإلستغالل املفرط؛ 
  القيام بتقييم دقيق "ملخطط أليوتيس" ليقف على مكامن

مومية اجليد للسياسات الع القوة والضعف يف أفق التدبّي
 .املرتبطة هبذا القطاع

أما ابلنسبة للسياحة والصناعة التقليدية، كنا نتمىن جتسيد       
إدماج قطاعي للسياحة والصناعة التقليدية يف السياسة احلكومية 
مبا يضمن التكامل بينهما لتحقيق األهداف املشرتكة يف الوقت 

تحقيق هاذ يل التدابّي الكفيلة بالذي تغيب يف مشروع القانون املا
وتثمني املنتوج السياحي للمغرب  2121األهداف من رؤية 

 .ومنتوجات الصناعة التقليدية األصيلة
 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد النائب. منر اآلن إىل الفريق احلركي       
 .إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة ليلى أحكيم

 :أحكيمالنائبة السيدة ليلى 
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
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 السيدة كاتبة الدولة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي، يف إطار       

خبصوص  2198مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 
جية ضمن اختصاصات جلن اخلار امليزانيات الفرعية اليت تندرج 

 .والقطاعات اإلجتماعية والثقافة واإلتصال
 سيدي الرئيس، 

دائما وحنن نناقش قطاع اخلارجية والتعاون الدويل، ال يفوتنا       
أن نستحضر ملف وحدتنا الرتابية كإحدى الثوابت األساسية، 
وأوىل األولوايت، كوهنا قضية مصّي حتظى إبمجاع كل املغاربة، 
مهما اختلفت أصوهلم ولغتهم وحىت دينهم. ويف هذا الصدد، فإننا 
يف الفريق احلركي نشيد ابلنهج الثابت جلاللة امللك حفظه هللا، 
خبصوص هذا امللف الذي يتكامل فيه العمل واخلارجي للدفاع 
عن حقوقنا املشروعة. وكذا اجلهود التنموية الداخلية يف إطار 

ية متطلعني أبن تساهم الدينامية احلالالتضامن واإلمجاع الوطين، 
اليت يقودها األمني العام لألمم املتحدة، ابلتعاون مع مبعوثه 
الشخصي يف مسار إجياد حل سلمي وهنائي، وذلك يف إطار 
 املبادئ واملرجعيات الثابتة اليت يرتكز عليها املوقف املغريب اليت

 خّيحددها خطاب جاللة امللك حممد السادس، يف خطابه األ
 .مبناسبة ذكرى املسّية اخلضراء

   إننا وإذ نبارك موقف املغرب الثابت، فإننا نعترب أبن احلل       
ال ميكن إال أن يكون حتت سقفه. إذ ال حل لقضية الصحراء 
خارج سيادة املغرب الكاملة، على صحرائه ومبادرة احلكم الذايت 

ام ابملرجعيات ام التاليت يشهد اجملتمع الدويل مبصداقيتها، واإللتز 
اليت اعتمدها جملس األمن الدويل ملعاجلة هذا النزاع املفتعل، 
والرفض القاطع ألي حماولة للمساس حبقوق املغرب ومصاحله 

، العليا. وابلتايل فإن على األطراف اليت اختلقت هذا النزاع املفتعل
 .أن تتحمل املسؤولية من أجل إجياد احلل له

 اق، فإن اإلنفتاح على العمق األفريقي يعتربويف ذات السي      
حمورا السرتاتيجية حكيمة وحمكمة، وذلك ابلتنويع احملكم لروابط 
التعاون على مستوى كافة اجملاالت بني البلدان األفريقية الصديقة 
والشقيقة، من خالل خلق دينامية غّي مسبوقة على مستوى 

توجه  بفضل رابح،-جنوب، يف إطار منطق رابح-عالقات جنوب
 .ملكي حكيم

 حضرات السيدات والسادة،
ة إن اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج، تتميز بعالقاهتا الوجداني      

ّي والعاطفية وروابط القوية مع البلد األم، هذه الروابط اليت يتم التعب
عنها أبشكال متعددة؛ نظّي عودهتا املكثفة خالل العطل، وارتفاع 

لية، واخنراط عدد من اجلمعيات يف مشاريع التعاون حتويالهتا املا
مع املغرب. إن اجلالية الوطنية واملواطنة اليت تستحق التقدير 
واإلكبار يف حاجة إىل اإلنفتاح عليها أكثر هبدف إشراكها يف 
رهاانت وأوراش بالدان، وتيسّي السبل وتدليل الصعاب اليت 

  .تعرتضها
احلكومة مدعوة إىل أن أتخذ على وعلى مستوى آخر، فإن       

عاتقها التحصني اهلواييت والروحي ومحايتها من كل أشكال 
التطرف والغلو واإلنغالق، ترسيخا لقيم التسامح الديين املميز 
دائما وأبدا للمغرب، حتت رعاية أمّي املؤمنني امللك حممد السادس 

يق احلركي فر وارتباطا مبا سلف، فإننا نطالب يف ال .نصره هللا وأيده
بتنزيل إسرتاتيجية وزارة األوقاف والشؤون الداخلية، الرامية إىل 
النهوض بتأهيل احلقل الديين وحفظ اهلوية اإلسالمية، مبا يتناسب 

 .مع الوسطية واإلعتدال والتعايىش
 سيدي الرئيس، 

إننا نتطلع على املستوى اإلجتماعي، إىل أن تنعكس سياسة       
اشر وأبثر ملموس، على القضاء على خمتلف احلكومة بشكل مب
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مظاهر العجز اإلجتماعي، وعلى رأسها الفقر واهلشاشة. طموحنا 
أيضا يرنو إىل تعزيز الدعم الذي مت التأسيس له منذ احلكومة 
السابقة، من خالل املبادرات والصناديق احملدثة لفائدة فئات هشة 

ل رات شكمبجتمعنا. ولكننا نطالب كذلك أبن تتخذ املباد
 ومقرونة ابعتمادات سياسات ممنهجة ومدروسة، ومؤطرة بقوانني

يف جماالت خمتلفة. لقد آن األوان أبن تكون لبلدان سياسة شبابية، 
وسياسة رايضية، وسياسة صحية، وسياسة تكوينية، وسياسة 
إدماجية مندجمة للنوع اإلجتماعي، كما أن امليزانيات جيب أن 

حة عن مدى اإلهتمام مبختلف تعطي إشارات ورسائل واض
صفوف النوع اإلجتماعي من مرأة وطفولة وذوي اإلحتياجات 
اخلاصة وشيوخ ومسنني، فال يعقل أن تستفيد الوزارة املهتمة بكل 

 .هذه الفئات من نظر قليل من اإلعتمادات العامة للميزانية
أما خبصوص قطاع التعليم، فإننا نسجل ما مت القيام به من       

 2141درات وحنن واثقون أبن اإلسرتاتيجية احملددة يف أفق مبا
سوف تسهم يف الوصول إىل ذلك التعليم النافع واجملدي، واملثمن 
للرأمسال البشري، واملسهم يف دينامية اإلقتصاد الوطين. يف هذا 
الصدد، نعترب أبن إشاعة القيم املثلى اليت ترىب عليها املغاربة 

تطلع  لذي اختذ إسم الرتبية قبل التعليم، نضرورية يف هذا القطاع ا
كذلك أبن ترتقي خدمات الصحة العمومية إىل مستوى تطلعات 
املغاربة. وابلتايل فإننا ندعو إىل حوار وطين يف هذا اإلطار حىت 

 .يتحقق شعار الصحة للجميع
إن مكافحة البطالة والفقر تعترب مهمة سياسية ابلدرجة       

  بشكل أفقي وليس بشكل قطاعي أو تقيناألوىل، جيب أن تعاجل
ما دام الشغل حقا وليس امتيازا واحلرمان من احلق يؤثر على 

 .حقوق أخرى كالسكن والتعليم والصحة
 نثمن يف الفريق احلركي اجملهودات املبذولة يف قطاع الثقافة      

واإلتصال، إال أننا نسجل أبن امليزانية املرصودة لقطاع الثقافة ال 
س اإلنتظارات والطموحات، ونطالب من احلكومة أن تعطي تعك

هلذا القطاع حقه بل وأكثر ألن الثقافة ذات ارتباط وثيق ابلقيم 
واحلضارة والرتاث والرأمسال الالمادي. وابلتايل يتعني دعم مشروع 
هذه الوزارة وال سيما توطيد ثقافة القرب. والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا تعاىل وبركاته
 :د الرئيسالسي

 .شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة احلامتي      
 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 احملرتمون،السيدات والسادة النواب 

، يشرفين أن أتقدم إبسم الفريق احلركي ملناقشة بقية القطاعات      
 ابلنسبة لقطاع العدل. فإننا يف الفريق احلركي نثمن اجملهودات اليت

تبذهلا الوزارة من أجل متابعة اإلصالحات اهليكلية ملنظومة العدالة 
 نيببالدان الذي يعترب ورشا طموحا وشامال إلشاعة العدالة ب

املواطنني، ألن ختليق منظومة العدالة يبقى من أهم مداخيل ختليق 
احلياة العامة، فإننا نؤكد على ضرورة مراجعة القوانني والنصوص 
املنظمة للمهن القضائية من أجل الرفع من قدراهتا ابعتبارها دعامة 
أساسية داخل املنظومة. لذا نطالب ابستكمال الورش التشريعي 

روع عي القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية، ومشاملرتبط مبشرو 
قانون التنظيم القضائي، ومشروع املسطرة املدنية، ومشروع قانون 
الطب الشرعي ابإلضافة إىل وضع إطار قانوين خاص ابملعهد 

 .العايل للقضاء
 السيد الرئيس،
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كما جيب إجياد حلول إلشكالية تنفيذ األحكام القضائية       
والتبليغ، وقضاء القرب املعتمد حاليا، ومشروع احملكمة الرقمية  

 .كمدخل لتكريس ثقافة ونزاهة مؤسسة العدالة
 السيد الرئيس،

نسجل إبجيابية املكتسبات والرتاكمات اليت حققتها بالدان       
على مستوى حقوق اإلنسان، وتعزيز كرامة املواطن. إال أننا نتوق 

الت اليت تشوب هذا اجملال، من أجل إىل معاجلة كل اإلختال
حتسني صورة بالدان وحتسني متوقعه ضمن الدول امللتزمة ابحرتام 
احلقوق يف مشوليتها وضمنها حقوق املناطق القروية واجلبلية 
 واملناطق املهمشة واحلقوق اللغوية اليت متيز املغرب احلافل ابلتعدد

غوية وطنية سياسة لاللغوي والثقايف، إبنصاف األمازيغية يف إطار 
 .مندجمة ترتجم مضامني الفصل اخلامس من الدستور

 السيد الرئيس،
إن مفهوم احلقوق يشمل كذلك اإلدارة، حبيث أن املغاربة       

هلم كل احلق يف أن تكون إدارهتم إدارة فعالة. لذا نطالب بتنزيل  
كل اخلطط واإلسرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه، يف إطار 

حلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة، وكذا ابحلماية القانونية ا
ملوظفي الدولة سواء ابلنسبة ملهن ووظائف حاملي السالح  
كاملؤسسات السجنية، أو ابلنسبة للموظفني الذي تنتدهبم إدارهتم 
للقيام مبهام خارجية. كما نطالب بضرورة التسريع مبيثاق الالمتركز 

 .جناح اجلهوية املتقدمةاإلداري، كأساس إل
ابلنسبة لقطاع الداخلية، جيب أن نركز على مسألة األمن       

واحلد من اجلرمية وبذل جمهودات إضافية للقضاء على املخدرات 
بكل أصنافها، محاية لشبابنا وحفاظا عليهم. وإذا كانت 
اجملهودات اليت بذلت من أجل مكافحة مظاهر اجلرمية جد مهمة، 

بة اإلجتماعية تظل حمتشمة خاصة فيما يتعلق ابألحياء فإن املقار 
اهلامشية ودور الصفيح واليت حتتاج إىل حكامة رشيدة. ويف هذا 
اإلطار، ندعو احلكومة إىل ضرورة العناية هبذا اجلهاز، وحتسني 

ظروف اشتغاله، وتوفّي اإلمكانيات البشرية واملالية له. من جهة 
بضرورة وضع قانون أساسي أخرى نود ابملناسبة أن نذكركم 

للوظيفة اجلماعية، حىت تتمكن من لعب دورها التنموي بتنظيم 
هياكلها اإلدارية وتسهيل مسؤوليها وأطرها لالخنراط يف تنزيل 

 .مشاريعها وبراجمها، إسوة مبوظفي اإلدارات العمومية
 السيد الرئيس،

 ينإن القطاع السكين حقق مكتسبات هامة، لكنه الزال يعا      
من جمموعة من املشاكل واإلختالالت. لذا جيب حتقيق نوع من 
التوازن حيتفظ هلذا القطاع بصفة القاطرة التنموية املنعشة 

قة لإلستثماروالتشغيل، داعني احلكومة إىل تعبئة املنتوج املوجه للطب
الوسطى، مع ضرورة مراجعة النصوص اخلاصة بنزع امللكية، مبا 

ك وضمان التعويض املناسب هلم، وحماربة يعزز محاية حقوق املال
آليلة ا املضارابت العقارية، ومواكبة اإلشكاليات املرتبطة ابلدور

للسقوط، وإخراج املرسوم اخلاص ابلبناء ابلعامل القروي. كما حان 
األوان لتقييم املدن املكوكية وإعادة النظر يف برامج السكن 

دولة يف مبادرات ال اإلجتماعي املوجه للفئات الفقّية، وتقييم
املشاريع اليت حظيت إبعفاءات ضريبية، واليت استفاد منها كبار 

 .املنعشني العقاريني
 السيد الرئيس، 

خبصوص القطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية، نعرب يف       
فريقنا عن إشادتنا ابلدعامات الكربى لإلقتصاد، املتمثلة أساسا 

دان ت اليت اعتمدهتا بالدان، كما أكيف املخططات واإلسرتاتيجيا
على ذلك يف مداخلة فريقنا يف اجلزء األول. إن هذه 
اإلسرتاتيجيات اليت نثمنها وندعمها يف أفق جتويدها ابعتبارها 
مبادرات وأوراش كربى، أصبحت بالدان حتتل مركزا رايداي بفضلها 
يف اجملاالت اليت تدخل يف اختصاصاهتا. وعلى رأس هذه 

اتيجيات "خمطط املغرب األخضر". فاملطلوب اليوم تدبّي اإلسرت 
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ن من خالل التلفيف والتربيد والبحث ع الوفرة ال تدبّي الندرة
 .منافذ التسويق وتشجيع الصناعات الغذائية

كما نطالب حبماية الفالح الصغّي واملتوسط وتشجيعه       
يسهم  نومتكينه من املكننة وختويله املساعدة الالزمة، وأملنا أ

صندوق التنمية القروية يف هذا الدعم وينعش املناطق القروية 
الفقّية واملهمشة، ال سيما أن هذا املشروع الكبّي يرمي إىل تقليص 
الفوارق اجملالية. كما أننا السيد الرئيس، ندعم خمطط التسريع 
الصناعي وقد أيدان كل التدابّي الذي جاء هبا مشروع قانون املالية 

 إىل تشجيع املقاولة دعما لتوجيه التصنيع، ويف هذا الصدد الرامية
ففريقنا يطالب خبلق مناطق صناعية يف خمتلف اجلهات أبمثان 
تفضيلية لتحفيز االستثمار وتسهيل الولوج إىل أمالك الدولة 
وإعطاء حق األفضلية يف الصفقات للمقاوالت املغربية وتسوية 

العمومية وكذا إعداد  متأخرات هذه املقاوالت لدى اإلدارات
 .ميثاق اإلستثمار

إن اإلهتمام ابملشاريع الكربى ال جيب أن حيجب عنا مشاريع       
وبىن حتتية تبدو بسيطة، مما يستوجب تدويب املساحات بني 
الكربى والصغرى حىت يصب كل جمهود مهما كان حجمه يف 
مصلحة املواطن. فحينما نتحدث عن "خمطط أليوتيس" جيب أن 

حدث على الصياد التقليدي، وحينما نتحدث عن التصدير نت
ق فيجب كذلك متكني املواطن املغريب من ثروته السمكية أبمثنة تواف

 .قدرته الشرائية
وحينما نتحدث عن السياحة العاملية، جيب أن أنخذ بعني       

اإلعتبار السياحة الداخلية كذلك، وحينما نتحدث عن الطرق 
يب عن أذهاننا الطرق واملسالك القروية. السيارة فيجب أن يغ

إذن هي معادلة يتعني أن تؤخذ بعني اإلعتبار أثناء صياغة أي 
سياسة عمومية. وأخّيا، نعلن يف الفريق احلركي أننا سنصوت 

 .ة هللاـم ورمحـالم عليكــة. والســــات الفرعيـــابإلجياب على كل امليزاني
 

 :السيد الرئيس
اء النائبة. منر اآلن إىل الفريق اإلشرتاكي، إبعطشكرا للسيدة       

 .الكلمة للسيد النائب رشيد هبلول
 :النائب السيد رشيد هبلول

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي ملناقشة       

 عية للقطاعات اإلجتماعية، وإذ نثمن التوجه احلكوميامليزانية الفر 
يف تفعيل اإلسرتاتيجيات والربامج بغاية ترسيخ حكامة إصالحية 
لإلرتقاء ابخلدمات اإلجتماعية وذلك إسهاما يف تطوير البناء 

 .الدميقراطي التنموي ببالدان
 أيها السادة والسيدات،

ية يف تدعيم الدميقراطنعترب ابلفريق اإلشرتاكي أن رهان       
اجلانب اإلجتماعي يقتضي إقرار سياسة اقتصادية وإجتماعية 
انجعة إبعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعية من خالل 
اإلستثمار يف العنصر البشري، وحتسني أوضاعه، وذلك جبعل 

تدام املنظومة الرتبوية والتكوينية قاطرة للتنمية والتطور اجملتمعي املس
حتقيقا  2141-2190نزيل الرؤية اإلسرتاتيجية من خالل ت

 .ملطلب اإلصالح اجملتمعي للمدرسة املغربية وأدوارها اجلديدة
 :ويف هذا اإلطار، ندعو احلكومة ل     
  اإلسراع إبخراج القانون اإلطار لتوفّي الضماانت القانونية

 واملادية ألجرأته؛
  تيعابية استوفّي تكوين مهين بعرض موسع ومتنوع وقدرة

تساهم يف تقوية النسيج اإلقتصادي ورفع منسوب التشغيل 
 لدى فئات الشباب وتشجيع املقاولة؛
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  التأكيد على دور التعليم العايل والبحث العلمي يف عمليات
 .النهوض اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف والفكري

وإذ نسجل هبذا الصدد، اجملهود املبذول على مستوى العرض       
امعي والدعم اإلجتماعي املوجه للطلبة، فإن حمدودية القدرة اجل

اإلستيعابية للجامعة، وضعف اإلعتمادات املرصودة للبحث 
العلمي، يطرح علينا مسألة التوزيع العادل للخريطة اجلامعية، وربط 
استقالليتها بتطوير حكامتها وإصالح منوذجها البيداغوجي، 

لى وينات اجلامعية، مع التأكيد عوإعادة اإلعتبار للشهادات والتك
االرتقاء ابملوارد البشرية العاملة يف قطاع الرتبية والتكوين بكل 

 .أصنافها
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،
ة نؤكد يف الفريق اإلشرتاكي على ضرورة تقوية التغطية الصحي      

 داألساسية، واألجرأة الفعلية حلق اجلميع يف ولوجها، وذلك ابعتما
مقاربة مشولية تروم إعادة بناء املنظومة الوطنية للصحة على قاعدة 
مبدأ اإلنصاف والصحة للجميع؛ اإلستفادة من وسائل الوقاية 
والتطبيب والعالج؛ إعادة النظر يف اخلريطة الصحية وعقلنتها 
والعمل على التوزيع العادل للموارد الصحية مبا يستجيب ملبدأ 

فّي ق التكامل بني القطاعني العام واخلاص؛ تو العدالة اجملالية وحيق
املوارد البشرية وأتهيليها وإخراج اجمللس األعلى للصحة كآلية 

 .دستورية استشارية إىل حيز الوجود
 السيدات والسادة،

ابلرغم من اجملهودات املبذولة للعناية ابألشخاص يف وضعية       
إعادة  زال يستدعي إعاقة وفقا لقتضيات الدستور، إال أن األمر ال

أتهيل هذه الفئة قصد ضمان إدماجها يف احلياة اإلجتماعية 
 .واملدنية وتيسّي متتعها ابحلقوق واحلرايت املعرتف هبا

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة،

ميثل التشغيل مدخال أساسيا للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية       
اجملتمعية  د من أبرز املشاكلملعاجلة معضلة البطالة اليت ال زالت تع

ببالدان. وعليه فإننا ندعو كفريق، إىل بلورة سياسة مشولية مندجمة 
؛ 2129بتدابّياستعجالية، تروم تقليص البطالة يف أفق سنة 

تشغيل هذه الفئة النشيطة وتشجيع مبادراهتا يف إنشاء املقاوالت 
الذايت  لوابلتايل إشراكها يف التنمية؛ تشجيع خمتلف صيغ التشغي

 .ووضع إطار قانوين جديد لتحفيزه ودعمه
 السيدات والسادة،

نعترب كفريق إشرتاكي أن الشباب يشكل فئة إجتماعية وازنة       
وفاعلة يف بناء اجملتمع وحتقيق تنميته، لذا نؤكد على تفعيل 
املقتضيات الدستورية املتعلقة ابلشباب، وفق مقاربة تشاركية 

س االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي مبا مندجمة؛ إخراج اجملل
خيدم فعال قضااي الشباب؛ هنج سياسات عمومية لتأهيل وإدماج 

 .الشباب يف صّيورة التنمية والتشغيل
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،
شكلت قضااي النهوض أبوضاع النساء، جزءا ال يتجزأ من       

 2199وج بدستور املشروع اجملتمعي الشامل ببالدان، والذي ت
منه، الذي نص على ضرورة حتقيق املساواة  91وال سيما الفصل 

بني الرجال والنساء يف كافة احلقوق. وعليه نؤكد على التفعيل 
اإلجيايب للمقتضيات الدستورية والقانونية وحضر كافة أشكال 
التمييز ضد النساء؛ ودعم مشاركتهن يف خمتلف اجملاالت اجملتمعية؛ 

دي. سيع متثيلية النساء يف مراكز القرار السياسي واإلقتصاوأخّيا تو 
 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا. دائما ابسم الفريق االشرتاكي، الكلمة للسيد النائب       

 .حممد املالحي
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 :النائب السيد حممد املالحي
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 احملرتم،السيد الرئيس 
 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي أن أساهم يف مناقشة امليزانية       

الفرعية يف شق أول مرتبط ابجلانب احلقوقي والسياسي واإلداري، 
وفق قراءة سنسلط فيها الضوء على عدد من القضااي إبشارة 

 .لنظر لضيق الوقت املخصص لنا كفريقمقتضبة، اب
بعدد من املكتسبات اهلامة  2199لقد جاء دستور       

واملتقدمة، وأكدت املمارسة نوعا من القصور يف التعاطي معها 
من قبل كثّي من الفاعلني، وقد أكد فريقنا يف مناسبات عديدة 

لدستورمن اونبه إىل ضرورة التفعيل الدميقراطي التشاركي ملقتضيات 
خالل إعادة تنظيم العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وتعديل األسس اليت يقوم عليها القانون التنظيمي لألحزاب 
السياسية، ومنح القضاة املزيد من الضماانت إلستقالليتهم، وغّي 
ذلك من اإلجراءات اليت حتققت بعضها دون األخرى ال تزال يف 

 .االنتظار
مثلما أكد فريقنا يف مناسبات عديدة، ويف اجتماعات جلنة       

، على 2198العدل والتشريع، أثناء مناقشة القانون املايل لسنة 
ضرورة اعتبار احلكامة األمنية أحد أهم مظاهر تدبّي الدولة 
احلديثة، وجعل احلق يف األمن أولوية ابعتباره اخليط الناظم 

 وطننا يف ت واحلقوق مبا حتقق يفللتحدايت املتعلقة ابحرتام احلراي
هذا اجلانب بفضل تضحيات مناضلي ومناضالت ال ميكن إال 
أن يكون مدخال لألجيال اجلديدة من اإلصالحات الكفيلة 

 .بضمان احلقوق واحلرايت، وبسيادة القانون يف مغرب املؤسسات
ومن جهة أخرى، وارتباطا بعدد من القطاعات اليت كانت       

ش صريح ومسؤول بلجنة العدل والتشريع، نرى كفريق موضوع نقا

اشرتاكي أبن حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، رهني 
ابلتأهيل الفعلي لإلدارة وختليقها وحتديثها وجعلها يف خدمة 
املرتفق. إن األمر هنا يرتبط كثّيا من احلزم لفرض التخليق وفرض 

واحرتام  ني، وترشيد النفقات،احرتام القانون، واملساواة بني املواطن
توقيت العمل، والتصدي القوي والفوري لكل أشكال إفساد 

 .حماولة تصاحل اإلدارة مع املواطنني
لذلك نعترب أن ورش اإلصالح، إصالح اإلدارة ال زال       

مفتوحا ويتطلب بذل املزيد من اجلهود من أجل إرجاع ثقة املواطن 
ة وبية، وإرساء قواعد الشفافياملغريب عن طريق حماربة احملس

 ابلتعامل، لكي تصبح اإلدارة أداة لتحقيق التنمية املستدامة وتوفّي
حميط قانوين ومؤسسايت يساعد على جلب اإلستثمار ويقدم 
خدمات ذات جودة عالية أبقل كلفة. كما يتطلب األمر اإلهتمام 

وة ابلعنصر البشري عن طريق الرفع من أجور املوظفني، وتقليص اهل
بني فئاهتم، وحتقيق التوازن بني اإلدارات واملؤسسات العمومية 
واإلنفتاح بشكل تشاركي على اجملتمع املدين يف سياق خلق آلية 
لنشر الثقافة اإلدارية الدميقراطية املؤسسة على مبدأ احلوار 
والتشاور. ابإلضافة إىل تسريع إخراج النصوص القانونية والتنظيمية 

مة اإلدارة، وتوسيع جماالت تبسيط اإلجراءات املتعلقة مبنظو 
واملساطر اإلدارية، واعتماد التكنولوجيات احلديثة يف دعم التواصل 
واإلدارة اإللكرتونية، ولنا اليقني التام أبن اجملهودات املبذولة من 
قبل الوزارة املكلفة ابإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية يف هذا 

ليا إلجيايب واملنشود، خاصة وقد بدأت فعالباب سيكون هلا األثر ا
يف بلورة عدد من اإلجراءات، كرتمجة ملشروع إصالح متكامل 

 .سنكون له داعمني دون تردد
ومن جهة أخرى، نؤكد كفريق اشرتاكي على ضرورة تقوية          

التواصل بني السلطتني، التشريعية والتنفيذية من جهة،  جسر
 ضرورة اإلشتغال على نقط قوة وضعفونبهنا يف هذا اإلطار إىل 

اجملتمع املدين، عرب قراءة علمية موضوعية، هتم ابخلصوص العمل 
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اجلمعوي ومكوانته ببالدان من جهة اثنية، بغية تدارك عدد من 
املعيقات اليت تفرغ األرقام من مدلوهلا اإلجيايب وجتعل الكم موضوع 

 ...ّيتساؤل مرتبط ابلكيف من حيت قوة التأطّي والتأث
 :السيد الرئيس

 .شوية د اإلنصات من فضلكم      
 :النائب السيد حممد املالحي

كما أكدان كفريق إشرتاكي على ضرورة العمل على مجيع       
القوانني املنصوصة تنظيميا، املرتبطة هبا وكذا مراسيم مدونة جامعة. 

ن أب لقد كان املنطلق يف مداخلة فريقنا يف هذا الباب، الوعي التام
سياسي. ني احلقوقي واليان قطعت أشواطا كثّية على املستو بالد

وأن دعم املكتسبات وحتصينها وتطويرها يقتضي تالقي عددا من 
اإلرادات يف إطار استكمال بناء دولة احلق والقانون القوية 
مبؤسساهتا الدستورية. ويف اخلتام حنن كفريق اشرتاكي سنصوت 

ملا هلا من دور إجتماعي واقتصادي  2198ابإلجياب على ميزانية 
 .وتنموي يف هذا اجملال. شكرا والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس
 .املتدخل األخّي السيد النائب نبيل صربي      

 :النائب السيد نبيل صربي
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي يف إطار       
مناقشة امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة الداخلية 

 ... والبنيات األساسية وجلنة القطاعات اإلنتاجية
 :السيد الرئيس

ب. انستمعوا شوية لبعضنا من فضلكم السيدات والسادة النو       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نبيل صربي
. إن مناقشة مشروع قانون 2198برسم السنة املالية ...

املالية للجلسة العامة، فرصة سنوية لتقييم السياسات العمومية 
املتبعة ببالدان من خالل تتبع نسبة تنزيل إلتزامات احلكومة 

دمة، والذي اجلهوية املتقابلربانمج احلكومي، واملرتبط أساسا بورش 
جيعلنا اليوم مدعوون إىل بلوغ السرعة القصوى من أجل التجسيد 
الفعلي والناجع هلذا التحول التارخيي، كما جاء يف الرسالة امللكية 
السامية، املوجهة يوم أمس للمشاركني يف املنتدى الربملاين الثاين 

قاربة محول اجلهات، واليت ستشكل دون شك منعطفا ابرزا يف 
تنموية وانطالقة خالقة لإلعمال والتنزيل السليم للجهوية املوسعة، 

أما  .مبا خيدم الصاحل العام على العموم، والقضية الوطنية خصوصا
مية فيما يتعلق ابلعدالة اجملالية، واليت تعترب مدخال رئيسيا لكل تن

مستدامة، فإنه أصبح لزاما علينا تفعيل صندوق التضامن بني 
ت وصندوق التنمية القروية كآليات ضرورية لتنزيل ورش اجلها

اجلهوية املوسعة، إبشراك الفاعل احمللي داخل اجلهات واجلماعات 
الرتابية يف اختيار الربامج واملشاريع وتنزيلها، مبا يتماشى مع 

 .احتياجاهتا، مراعاة للفوارق اجملالية
لتسريع ا إننا يف الفريق اإلشرتاكي، نثمن نتائج "خمطط      

الصناعي" والذي فتح آفاقا جديدة ببالدان يف التوجه الصناعي 
منصب شغل، إال أنه تبقى  011.111والذي سيخلق حوايل 

ابية املقاربة اجملالية غائبة يف هذا املخطط، إذا ما مت تقييم التغطية الرت 
اليت ركزت على املناطق اجلالبة لإلستثمار كالشريط الساحلي، مما 

 عادة النظر يف توزيع هذه اإلستثمارات واملشاريع خبلقيستدعي إ
ار بدائل كتحفيزات ضريبية لدعم املستثمر وتشجيعه على اإلستثم

 .يف املناطق اليت يرتكز إقتصادها على قطاعات غّي صناعية
 السيد الرئيس، 

إننا اليوم نعيش وفرة ال يستهان هبا من املخططات التنموية،       
 ال      هوض أبوضاع الساكنة، فعلى سبيل املثال اليت تستهدف الن
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احلصر فاملخطط األخضر الذي استمر لسنوات طويلة وحقق 
جناحات ال ميكن إنكارها، إال أنه مل يستطع احلد من الفوارق 
االجتماعية املرتتبة عن مشاكل التسويق والتثمني للمنتوجات 

م الدعالفالحية وكذا اخنراط كل الفئات يف االستفادة من 
واإلمكانيات اليت يوفرها هذا املخطط. ويف هذا اإلطار، ال بد 
من اإلشارة إىل ندرة املياه اليت أصبحنا نعيشها اليوم يف جل 
املناطق املغربية يف ظل التقلبات املناخية اليت نتج عنها قلة 
التساقطات املطرية مما يستدعي إجياد بدائل وحلول لندرة املياه  

 .كربى والسدود التلية وحتلية مياه البحركبناء السدود ال
لقد ملسنا يف الفريق االشرتاكي، خالل مناقشتنا للميزانية       

الفرعية ابللجان النيابية، اجملهودات احلكومية املتمثلة يف مواصلة 
تنفيذ سياسة األوراش الكربى واليت تبلورت يف املخطط الوطين 

لورته وتطويره ابعتباره ، وب2141لشبكة الطرق السيارة يف أفق 
قيمة مضافة عالية متكن من ربط األقطاب االقتصادية اجلهوية 
للمملكة فيما بينها كما هو الشأن ابلنسبة إلحداث الطريق 

مكناس -خنيفرة وجهة فاس-السيار الرابطة بني جهة بين مالل
لب اليت ال زالت تشكل مطلبا ملحا لتيسّي الربط بينها ابعتباره الق

والبد أن نثمن اجملهودات اليت تقوم  .لالقتصادي الوطين النابض
هبا احلكومة يف قطاع التجهيز والنقل، الذي تتزايد أمهيته بتزايد 
حركة التمدن، والتوسع العمراين، وارتفاع عدد السكان، 
والتحوالت االجتماعية، وحاجيات املواطنني وما يرتتب عن ذلك 

التحتية  ل وتوفّي البنياتمن ضرورة تيسّي عملية النقل والتنق
 .الضرورية وتوزيعها بشكل عادل

 السيدات والسادات،
إن النقل يف العامل القروي سواء النقل اجلماعي لألشخاص       

أو نقل البضائع، ال يستجب يف العديد من املناطق واجلهات 
ألدىن شروط الراحة والسالمة، وال يصون كرامة ساكنة البوادي 

ق اجلبلية مما يصعب من تنقالت املواطنني ويكرس والقرى واملناط

العزلة على هذه املناطق، ويعيق دجمها يف النسيج السوسيو 
اقتصادي للبالد. إىل جانب ما سبق، فإننا يف الفريق االشرتاكي 
نود أن نتقاسم معكم بعض املالحظات فيما يتعلق ابلنقل اجلوي، 

 .والسككي والبحري
اجلوي، البد أن نشيد ابلدور الذي خبصوص قطاع النقل       

تلعبه كل من مديرية املالحة اجلوية، ومديرية النقل اجلوي يف 
 سالمة الطّيان املدين وتطوير القدرات التقنية للقطاع يف التفتيش

واملراقبة. ويف إطار اخلطوط اجلوية الداخلية، فإننا نثمن اجملهودات 
الدار -كخط الصويرة  املبذولة من طرف اخلطوط امللكية املغربية

درهم، إال أنه ال زالت احلاجة ملحة لفتح  411البيضاء بسعر 
خطوط ومسارات جديدة والتعجيل هبا كخط طنجة العيون كما 
نسجل التأخر يف االستجابة إىل ما تضمنه اخلطاب امللكي بشأن 
فتح مسارات بني مدينة الداخلة وإفريقيا. كما نرى ضرورة إنشاء 

يدة تتماشى جنبا إىل جنب مع خمططات وحدات خطوط جد
تسويق العرض املغربية وتواكب احلاجيات املختلفة لالقتصاد 
الوطين خاصة مطلب ساكنة اجلهة الشرقية واملناطق احلدودية 

 .واألقاليم اجلنوبية
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، شكرا. الكلمة اآلن للمجموعة النيابية       
 .واالشرتاكية، السيدة النائبة سعاد الزايديللتقدم 

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي 
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 السيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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تقدم النيابية لليشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة       
واإلشرتاكية، يف إطار مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

 .... وسنركز السيد الرئيس2198لسنة 
 :السيد الرئيس

تفضلي، تفضلي غادي يسمعوك بكيفية اضطرارية غّي       
 .واصلي

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي
 الكلمة إبسم ألنه خصهم خيرجو... يشرفين أن أتناول      

اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية يف إطار مناقشة اجلزء الثاين 
، وسنركز فقط على بعض 2198من مشروع قانون املالية لسنة 

احملاور اليت نعتربها أساسية ومهمة إنسجاما مع احليز الزمين 
املخصص جملموعتنا. ال يسعنا يف البداية إال أن نعتز ابإلجناز 

لذي قامت به بالدان واملتمثل يف إطالق "القمر الصناعي الكبّي ا
حممد السادس" وهو إجناز يدعو إىل املفخرة واإلعتزاز ابإلنتماء 
هلذا الوطن الذي يسعنا مجيعا. هذا اإلجناز، الذي يصادف ختليد 

للمسّية اخلضراء وهي مناسبة حنيي من خالهلا قواتنا  32الذكرى 
ت  احلدود، وقوات الدرك امللكي، وقوااملسلحة امللكية املرابطة يف

األمن الوطين، والقوات املساعدة، والوقاية املدنية ومجيع األجهزة 
وحنن  .الساهرة على حوزة تراب اململكة وأمنها داخليا وخارجيا

خنلد هذه الذكرى الغالية، يتعني أن نستحضر قضية وحدتنا 
الرتابية ال تزال  االرتابية.. يتعني علينا أن نستحضر أن قضية وحدتن

مستهدفة ابملناورات واملخططات واملواقف العدائية واليت جيمع 
الشعب املغريب بكل مكوانته على أهنا وحدة غّي قابلة على 

 .اإلطالق ألي مساومة أو مزايدة أو تفريط
  السيد الرئيس،

احلكومة  ختذهتااحنيي عاليا اجملهودات الكبّية واملستعجلة اليت       
ومن خالهلا كتابة الدولة الوصية، ملعاجلة حمدودية املوارد املائية يف 
بعض املناطق من بالدان، واليت منها من تعاين من جفاف هيكلي، 

فواجبنا السياسي واألخالقي يقضي ابملسامهة يف تقدمي احللول 
املناسبة وليس بتأجيج األوضاع واستغالل املعاانة. كما نسجل 

والرتاكمات اإلجيابية احلاصلة بقطاع الصحة وهو من اخلطوات 
القطاعات اإلجتماعية اليت هلا أمهية كبّية وتستوجب مواصلة 
اإلصالحات اجلريئة والشجاعة لضمان ولوج أوسع لفئات جمتمعنا 
إىل اخلدمات الصحية، خاصة وحنن اليوم حباجة ماسة إىل 

ز احلاصل جنااستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة وحتصني اإل
يف جمال نظام املساعدة الطبية "راميد" بتأمني الولوج الفعلي إىل 
العالجات وتقليص التفاواتت اجملالية وحتسني ظروف اإلستقبال 
يف املؤسسات الصحية. إذ ابلرغم من اجملهودات املبذولة، فهي 
غّي كافية ابلنظر حلجم اخلصاص املرتاكم منذ عقود من الزمن، 

 الرفع التدرجيي واملتزايد مليزانية هذا القطاع خالل لذلك يتعني
 .السنوات املالية املقبلة، وهذه مسؤولية مجاعية للحكومة

كما نسجل إبجيابية احلركية اليت عرفها قطاع السكىن       
والتعمّي، إذ رغم اإلكراهات اليت تعوق أحياان السّي بنفس الوتّية، 

د املتدخلني لتقائية نظرا لتعدواملرتبطة أساسا بصعوابت تدبّي اال
يف القطاع، فإن النتائج اليت حققها الربانمج الوطين مدن بدون 

 08صفيح تفوق كل التوقعات، عالوة على إعالن ما يزيد عن 
مدينة بدون صفيح، وهذا دليل على التقدم الكبّي يف مسار 
اجتثاث الظاهرة يف العديد من حواضران، وهو مسار صعب حنيي 

   .ة على جمهوداهتا يف هذا اإلطاراحلكوم
 من األوراش املقبلة عليها بالدان بقوة ورش، السيد الرئيس 

اجلهوية املتقدمة، وهي مناسبة جندد من خالهلا أتكيدان التام على 
اإلخنراط يف إجناح ورش التجربة اجلهوية مثمنني للمكتسبات 

دد، البد صوالرتاكمات ومثّيين للنواقص واإلختالالت. ويف هذا ال
 من تسجيل التأخر احلاصل يف تفعيل اجلهوية املتقدمة املبنية على
العدالة اإلجتماعية املنصفة، فالدولة اليوم مطلوب منها أن تتأقلم 
يف تدخالهتا مع املعطيات اجلديدة للجهوية، وأن تقوم مبحاربة  
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كل املعيقات اليت حدت من البلورة احلقيقية ملبدأ الالمتركز واليت 
الت دون حتقيق أي تقدم يف هذا اإلجتاه. فورش اجلهوية اليوم، ح

قد وصل إىل مرحلة من النضج الكايف على مستوى التأطّي 
القانوين واملؤسسايت والتمويلي، وكذا على مستوى النخب األمر 
الذي يتطلب املرور إىل السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي 

ة ا أكد على ذلك صاحب اجلاللوالناجع هلذا التحول التارخيي كم
امللك حممد السادس حفظه هللا، يف رسالته املوجهة للمشاركني يف 

 .املنتدى الربملاين الثاين للجهات املنعقد مبجلس املستشارين
وفيما خيص اجلانب احلقوقي، والذي شكل عرب اترخينا       

النضايل الطويل قضية مركزية حتتل الصدارة ضمن انشغاالتنا 
املتواصلة، والتزامنا الراسخ بعدالة هذه القضية. فإننا نتبىن مقاربة 
حقوقية كمنظومة متكاملة من احلقوق واحلرايت هتتم ابحلقوق 

م املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وهت
مجيع الفئات كاألطفال، النساء، املسنني، الشباب ومغاربة 

 وحقوق بعض الفئات يف وضعية هشة  ومغربيات العامل
كاألشخاص يف وضعية إعاقة، األمهات العازابت وأطفاهلن 
واملعتقلني واملعتقالت واملهاجرين واملهاجرات. ويف هذا الصدد، 
احلكومة اليوم ملزمة بدعم قدرات النساء االقتصادية من خالل 
 ولوجهن املتساوي واملنصف لسوق الشغل والرتبية، والولوج إىل
اخلدمات الصحية والسكن والتجهيزات االجتماعية األساسية 

 .ومحايتهن من كل أشكال العنف والتمييز اجلنسي
 السيدات والسادة النواب،

موضوع التشغيل من املواضيع اليت تؤرق على حد سواء ابل       
املسؤولني وابل املواطنات واملواطنني، خصوصا الشباب منهم، 

لشغل واإلدماج املهين يشرف على إعداد وحنن ندرك أبن قطاع ا
سياسات عمومية واسرتاتيجيات هتم التشغيل وليس من مهمته 
البحث عن مناصب الشغل. ويف هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة 
تسطّي إجراءات عملية ملواصلة إجناز االسرتاتيجية الوطنية 

 للتشغيل وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهين مع ربط
 ...لدعم العمومي واإلعفاءات التحفيزية املوجهة لالستثمارا

 :السيد الرئيس
شوية داإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب،       

 .تفضلي السيدة النائبة تفضلي
 :النائبة السيدة سعاد الزايدي

وذلك إبحداث مناصب للشغل وتشجيع التشغيل يف       
موعة وابملناسبة، فإننا يف اجمل االقتصاد االجتماعي والتضامين.

النيابية للتقدم واالشرتاكية، ومن خمتلف املواقع سواء كمكون فاعل 
ضمن األغلبية احلكومية أو كحليف للحركة النقابية اجلادة، فإننا 
من أشد احلريصني على أن يكون احلوار االجتماعي مثمرا وفعاال 

دالة احلرية والعميكن الشغيلة املغربية من أن تنعم ابلكرامة و 
االجتماعية القائمة أساسا على التوزيع العادل. السيد الرئيس كان 

 .خاصك حتسب ليا الوقت الضائع
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.. السيد       
 ب.ئنشوفوك مجيعا. تفضل السيد النا النائب غادي يكون مفيد

 :النائب السيد مصطفى الشناوي
ال غّي حتية واحرتام للجميع، أوال واالحرتام خاص يكون       

متبادل، إيال ما احرتمتوانش كنائبني احرتموا على األقل هاذوك 
اآلالف دايل األصوات دايل املواطنني اللي صوتوا علينا هادي 
وحدة، كاين فرق بني الكالم عن الدميقراطية والتبجح ابلدميقراطية 

. ما معىن، وحنا الحظنا ما كاينش منطق مع وممارسة الدميقراطية
دقايق، مرة دقيقة  2دقائق، مرة  4األسف ما كاينش منطق مرة 

اثنية، غناقشو فيها قانون مايل هذا شنو هو، هذا ماشي  94و
 عبث هذا؟، هذا هو الدرس اللي غنعطيو للشباب؟؛

، أان بغيت غّي واحد السؤال نوضعو، يف نفس القاعة اثنيا        
احلزب األول  2197مبناسبة مناقشة نفس القانون املالية دايل 
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دقيقة فاصلة شي حاجة، احنا  71نسبة زمنية  اللي خذا أكرب
دقيقة، يف اجلواب دايلنا على التصريح احلكومي  99آخر رتبة 

 2 تني، البارحلدقيقة، أشنا هو الفرق؟ اليوم العكس ساع 94
اثنية، معىن واحد اللي كاين، تفسّي  94دقايق، اليوم دقيقة أو 

واحد اللي كاينة هلاذ القضية، هو أن الصوت دايلنا أصبح يزعج، 
أهلذا املستوى وصل اخلوف دايلكم من الرأي اآلخر ومن 
اإلختالف؟ حنا خاصنا نعطيو مثال ابحرتام االختالف وتدبّي 

  ...0االختالف آش غتفيد 
 :السيد الرئيس

انتهى الوقت شكرا السيد النائب، منر اآلن إىل عملية       
التصويت على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية، ليس السيد 
ما كاينش هاذ التقليد هذا؟، ال ال ما كاينش. ال غادي تدخل 
يف التعديالت، ال ال غادي تدخل يف التعديالت السيد الوزير، 

سيد الوزير، احنا عشنا ال ال إذا مسحت، ال ال إذا مسحت. ال
ما كانش،  2197قوانني مالية متعددة منذ سنني، السنة املالية يف 

مل يتم ذلك، مل يتم ذلك.. منر إذا  2197قانون املالية دايل 
مسحتم السيد الوزير، إذا سعفتينا وكان شوية دايل التسامح يف ما 
         بيننا، غادي ندوزو للتعديل األول هناك عدد، نقطة نظام 
ما كيناش من طرف احلكومة السيد الوزير، ما كاينشاي نقطة 
نظام، ما كاينشاي، امسح يل. أان التقاليد اللي عرفتها فهاذ اجمللس 
تيكون التعقيب يف اجلزء األول، تيكون رد دايل السيد الوزير، الرد  

 ...كامل اللي استمعنا لو أمس، أما إيال كان
وبو، يني املعنيني مها اللي تيخصهم جيااثنيا، الوزراء القطاع      

ما كاينينشاي، وهلذا امسح يل السيد الوزير، السيد الوزير السي 
بوسعيد، أان تنعتذر ليك، تيخصنا حنرتمو بعض القواعد، تيخصنا 
حنرتمو بعض القواعد، وا امسح يل، امسح يل... منر إىل التعديل 

أعتقد أنه  31من من فريق األصالة واملعاصرة، التعديل رقم 
 33سحب داخل اللجنة. طيب، إذن التصويت على املادة 

اجلدول "ب" الكلمة ألحد مقدمي التعديل عفوا، من طرف 
 .النائبني مصطفى الشناوي أو عمر بالفريج تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب،
 ير،السيد الوز 

هاذ التعديل داخل يف اجملموعة دايل التعديالت اللي قدمناها       
من أجل كيفما قلته يف بضعة دقائق ذاك النهار، اخلروج من ثقافة 
اهلمزة والدخول لثقافة لعقد اجتماع جديد اللي يكون مبين على 
تعاقد، قلت تعاقد جديد مبين على تضامن عادل بني األجيال. 

 نا خاص جمهودات يدارو على مجيع املستوايت.فبالتايل هناي قل
طرحنا جمهودات لألغنياء اليوم قلنا جمهودات على مستوى دايل 
القطاعات احلكومية وقلنا مجيع القطاعات احلكومية دير جمهود 

مبراعاة  2197ختلي امليزانية دايهلا يف التسيّي على املستوى دايل 
التعليم ابش  ي كلو لقطاعأكيد الرتقية دايل املوظفني والفائض ميش

نعطيو إشارة قوية رجة فهاذ اجملال دايل التعليم اللي هو أساسي 
يف.. كيقيس مجيع امليادين االجتماعية، ولكن كذلك يف جمال 
اإلستثمار، أغلبية املستثمرين اللي ما كيجيوش لبالدان كيقولو 
حيث املوارد البشرية ما مكوانش مزاين، فبالتايل خاصنا رجة 

 .يقية فهاذ اجملال، وشكراحق
 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير      
 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

السيد الرئيس، كنت سآخذ الكلمة فقط ألشكر السيدات       
والسادة النواب احملرتمني على تدخالهتم، لكل من رؤساء الفرق 
واجملموعات النيابية، لكل رؤساء اللجان ونواهبم ومقرريهم، لكل 

جلنة قطاعية  70من ساهم داخل اللجان القطاعية، وتعقدت 
 احلكومة قد سجلتللحضور املكثف للسادة النواب، وأقول أن 
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انتقاداهتم ومالحظاهتم وأفكارهم وطبعا اقرتاحاهتم وإن شاء هللا 
سوف يتم التفاعل معها ودراستها والتمحيص فيها، هاذ الشي 

 .اللي بغيت نقول
اثنيا، على هاذ التعديل مت التدخل داخل اللجنة، وقدمت       

تم التفاوض ي التربيرات والتربير الوحيد هو أن هاذ ميزانية التسيّي
معها حسب كل قطاع حسب حاجياهتم لضمان قبول التعديل، 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

هل هناك من معارض لتعديل السيد النائب؟ أعرض هذا       
 .التعديل للتصويت، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج
ث اذ الشي حيمقبول، هذا هو اجلواب اللي عالش كنقررو ه      

عدد النواب كثّي ابش الناس حىت مها يسمعوا. أكيد متافق معاك 
أبن كاين تفاوض مع القطاعات وما كيجيش هاذ الشي مبين على 
والو، ولكن كنقول لبغينا نعطيو مع األسف اليوم ما ميكنش ما 
غديروهش. ولكن يف املستقبل بغينا نعطيو إشارة حقيقية أبن هذا 

شي غّي حيوي خاصو يكون أولوية نفكرو فيه القطاع حيوي، ما
يوميا خاص جمهود يدرار جينا حنا مبقرتحات دايل األثرايء وال 
األغنياء كيفاش يديرو جمهود، هنا كنقولو القطاعات األخرى حىت 
هي درير جمهود ابش يبان لرجال ونساء التعليم ومجيع العائالت يف 

 السياسيني دايل ة للفاعلنياملغرب أبن التعليم حقيقيا أولوية ابلنسب
 .بالد، وشكرا جزيالهاذ ال

 :السيد الرئيس
 .شكرا

 :أعرض هذا التعديل للتصويت
 ؛20املوافقــــون : 
 ؛082املعارضون : 
 .67املمتنعـــون : 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 44املادة  أعرض
 ؛082املوافقــــون : 
 ؛20املعارضون : 
 .07املمتنعـــون : 

 .كما صادقت عليها اللجنة  44صادق اجمللس على املادة 
اجلدول "ج" ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة  30املادة 

 .واملعاصرة، تقدمي هاذ التعديل تفضل
 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب 

حنا يف احلقيقة قدمنا هاذ التعديل السيد الوزير، ألنه فوجئنا       
عطاان السيد املدير العام إلدارة السجون. نعطيك ابملعطيات اللي 

معطى واحد، كل سجني يف املغرب اللي مها حوايل  غّي
، كل سجني عندو مرتو عايش فيها وايكل فيها 82.111

اللي عندو. قلنا إيال  mètre  9وينعس فيها ويدير فيها كلشي 
ضوبلنا امليزانية، ميكن متشي مليزانية اإلستثمار وهكذا ميكن 
نوسعو، إلن كيفما كان احلال هادو مغاربة، أخطأوا أو مل خيطئوا، 
هذا موضوع القضاء. ولكن بغينا على األقل هنزو هاذ احليف هذا 
دايل أنه واحد املغريب يف ظل نفس الوضع كيكون عندو مرتو... 
أان كنتمىن السيد الوزير، غّي ابش نساعدوهم، وإذا ارأتيتم أبن 

انية أو أنه كان إتفاق معكم مع إدارة هذا ميس بتوازن امليز 
السجون، غّي كما قال من سبقين، على أنه بغينا غّينشعركم 
مبدى... الوضعية حرجة جدا، حرجة جدا. وكنتمىن أنكم تلقاو 
تساعدوان وديرو هاذ اإلشارة اللي هي مهمة ابلنسبة للسجناء 

عيدو ندايلنا، ألنه كنعيدو تربيتهم، ماشي كنفيوهم من اجملتمع، ك
هتيأهم وكنعيدو تربيتهم ابش يرجعو للمجتمع غذا، إيال عطيتيه 

 .مرتو يف احلبس شحال غتعطيه يف اجملتمع؟ شكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير      
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 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية
 السيد الرئيس،

ن أنستشعر هذه احلاجيات، وكما قلت يف اللجنة، نعرتف    
هناك اكتظاظ، وأعيدها هنا مرة أخرى، جيب أن نشتغل مجيعا 
ماشي لدعم اإلعتمادات، ولكن ابش تكون أفكار لعقوابت 
بديلة، ابش خنففو من اإلكتضاظ. مع العلم أن مديرية السجون 

 921من غّي امليزانية، عندها واحد الصندوق خاص اللي فيه 
كاعتمادات مليون   811مليون درهم كاعتمادات األداء و

 .اإللتزام، وهلذا نرفض هذا التعديل. شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

شكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت.. ابغي تضيف شي       
حاجة السيد النائب كمعارض؟ ال هو اللي معارض؟ األغلبية؟ 

 .تفضل، تفضل السيد النائب تفضل
         :النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
ملري تنقولو مرتو راه مبالغ فيه، ألنه ابش يتسمع على مسعة       

بالدان أنه السجني عندو مرتو، هذا غّي صحيح حبكم املمارسة 
اليومية. ابلفعل املغرب خطى خطوات مهمة واحلكومة مشكورة، 
قامت مبجهود ببناء جمموعة من املركبات السجنية اللي كتوفر فيها 

دايل العيش الكرمي. كما قال السيد واحد اجملموعة من الشروط 
الوزير اليوم، حنا اليوم كنبحثو يف ظل تعديالت القانون اجلنائي 
اجلديد على عقوابت بديلة على أساس تكون سلب احلرية ليس 
هو احلل يف ارتكاب بعض املخالفات يف القانون اجلنائي. وابلتايل 

يف حلول  وأقول اليوم أنه التوجه اللي خصو يكون لبالدان نفكر 
بديلة وهي موجودة وكاينة جتارب دايل دولة، وأنه هاذ املسألة 
دايل مرت، أكرر، هي غّي صحيحة مع وجود مركبات سجنية 
جديدة، اللي فيها تتوفر التكوين، تتوفر ظروف اإليواء 

بطبيعة احلال هناك بعض االكتظاظات يف بعض املركبات  .الكرمي

لك حنن نعارض هذا األخرى ولكن ما خصناش نعممو. لذ
التعديل على األساس أنه اهلدف هو مركبات اللي تتوفر تكوين 

 .وهتذيب مالئم. شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب. أعرض هذا التعديل للتصويت... انت       
 .دائما تؤيد، تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب 
هاذ القضية د ميرتو ما جبتهاش من  ال غّي ابش نقول أن      

عندي، قاهلا السيد املدير العام إلدارة السجون، حتت إشراف 
السيد وزير الدولة يف حقوق اإلنسان. ما جبتهاش من عندي. 
 وسال قريبة لنا بغييت دير جلنة تقصي احلقائق، ايهلل نديرو جلنة

ا شخص وفيه 01مرتو فيها  71استطالعية، كاين زنزانة دايل 
ناء تياكلو وفيها املرحاض. غّي هللا خيرج سربيسنا بيخّي وصايف. وب

د امليرتو قابلها والقرب فيه أكثر.. وا امسحوا يل، أان مازال  2عليه، 
ما مت ابش نعرف شحال هذا املعدل.. خليين نكمل السي.. 
أان مسعت للسيد عبد هللا بووانو ألن صديق عندو احلق بوحدو 

خل ويقاطعين بوحدو ألن صديق داييل.. إيال  فهاذ الربملان يتد
 .كان مع اآلخر، مكانش مع اآلخر فراسكم األخبار

 :السيد الرئيس
 .السيد النائب      

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب
إيال امسحيت السيد الرئيس نكمل، أان كنقول هاذ املعدل       

سيد لنستقبل هاذ املعدل اللي أعطى، أما اللي بغيت نقول ا
الوزير، حنن مقبلون على القانون اجلنائي اللي غادي يكون فيه 
تعديالت وفيه العقوابت البديلة، هاذ الشي راه ما غيكونش فابور 
راه غادي يكون ابلفلوس. كنتمىن السيد الوزير، كذلك اتخذو 
 بعني االعتبار املستقبل القريب، أن غادي حنتاجو ميزانية لتطبيق



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

61 

ّي جلديد مبا فيه العقوابت البديلة، املهم أنتما غالقانون اجلنائي ا
 .تكلفو ابلفلوس، كاين اللي غيدهم للحبس شكرا

 :السيد الرئيس
 .شكرا

 :أعرض هذا التعديل للتصويت
 ؛20املوافقــــون : 
 ؛022املعارضون : 
 .20املمتنعـــون : 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 42املادة  أعرض
 ؛022 املوافقــــون :

 ؛25املعارضون : 
 .املمتنعـــون : ال أحد

 .كما صادقت عليها اللجنة  42صادق اجمللس على املادة 
عمال  للتصويت اجلزء الثاين برمته من مشروع القانون أعرض
 221للقانون التنظيمي للمالية، وكذلك تطبيقا للمادة  04ابملادة 

على  ايلمن النظام الداخلي، حيث قرر املكتب التصويت اإلمج
 :2198اجلزء الثاين من قانون املالية لسنة 

 ؛082املوافقــــون : 
 ؛25املعارضون : 
 .02املمتنعـــون : 

 .صادق اجمللس على اجلزء الثاين برمته من مشروع القانون
 
 
 
 
 
 
 

 :أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت
 ؛082املوافقــون : 
 ؛25املعارضون : 
 .02 املمتنعــون :

 78.06صادق جملس النواب على مشروع قانون املالية رقم 
 .0208للسنة املالية 

 
 
 


