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الأئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشرة 
صباحا والدقيقة الخامسة.

جدول األعم ل: افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية األولى 
من الوالية التشريعية العاشرة 2026-2021.

السيد ضاشيد الط لبي العلمي ضئيس مجلس النواب، ضئيس 
الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي0،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

عمال بمقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة 14 من النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر، يعقد املجلس هذه الجلسة الفتتاح الدورة 
التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، وخير ما نفتتح 

به هذه الجلسة آيات بينات من الذكر الحكيم.

السيد املقأئ:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،

بسم هللا الأحمن الأحيم.

من جاء بالحسنة فـله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فـال يجزى إال 
مثلها وهم ال يظلمون ﴿160﴾ قـل إنني هداني ربي إلى صراط 
المشركين  من  كان  وما  إبراهيم حنيفـا  ملة  قيما  دينا  مستقيم 
﴿161﴾ قـل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين 
﴿162﴾ ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴿163﴾ 

صدق اهلل موالنا العظيم

السيد ضاشيد الط لبي العلمي ضئيس مجلس النواب، ضئيس 
الجلسة:

صدق هللا العظيم، طبقا ملقتضيات املادة 17 من النظام الداخلي 
أدعوكم حضرات السيدات والسادة لالستماع للنشيد الوطني.

النشيد الوطني املغربي

منبت األحأاض مشأق األنواض

منتدى السؤدد وحم ه،

دمت منتداه وحم ه

عشت في األوط 0 للعلى عنوا0

م2ء ك2 جن 0 ذكأى ك2 لس 0

ب لأوح ب لجسد

هـــــب فت ك

لبـــــى نداك

في فمي وفي دمي

هواك ث ض نوض ون ض

إخوتي هي  للعلى سعي 

نشهد الدني  ر0 هن  نحي 

بشعـــــــــــــ ض

هللا

الوطن امللك

السيد ضاشيد الط لبي العلمي ضئيس مجلس النواب، ضئيس 
الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي0.

السيدات والس دة الوزضاء،

الزميالت والزمالء النواب،

حرأات السيدات والس دة،

طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور، نفتتح اليوم أشغال الدورة 
الحادية  التشريعية  الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  من  الثانية 
عشرة، على مستوى الجلسات العامة، إذ إن مجلس النواب، واصل 
الدورتين اشتغاله، وبكثافة على مستوى  بين  الفاصلة  الفترة  خالل 
والدبلوماسية  املوضوعاتية  واملجموعات  الدائمة  النيابية  اللجان 

البرملانية.

وأود في البداية، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، أن أتوجه بأصدق 
التهاني وأطيب املتمنيات إلى موالنا أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس أعزه هللا متضرعا من العلي القدير أن يديم على جاللته 
موفور الصحة والعافية وأن يقر عينه بصاحب السمو امللكي ولي العهد 
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األمير موالي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو امللكي األمير 
موالي رشيد وسائر أفراد األسرة امللكية الشريفة.

حرأات السيدات والس دة،

نفتتح هذه الدورة في سياق وطني مطبوع بمراكمة بالدنا ملزيد من 
التقدير واالقتدار، وترسيخ تموقعها كقاعدة استقرار إقليمي وقاري 
وشريك صادق موثوق به، حريص على احترام التزاماته إزاء املجموعة 

الدولية، وإزاء شركائه وأصدقائه ومحيطه.

وبالتأكيد، فإن كل ذلك وغيره يتأتى لبالدنا بفضل القيادة الحكيمة 
رؤيته  وبفضل  هللا،  أعزه  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
للمملكة،  الخارجية  السياسية  قيادة  في  رأيه  وحصافة  االستباقية، 
في  الحريات  الحقوق وكفالة  وحرصه على تعزيز اإلصالحات وصيانة 

الداخل.

لقد أثمر الوضوح في مواقف اململكة، والحزم الذي يدبر به صاحب 
الجاللة قضية وحدتنا الترابية، باالرتكاز إلى الشرعية الدولية والتاريخية 
الجنوبية  األقاليم  سكان  وانخراط  والديموقراطية،  واملؤسساتية 
املغربية في بناِء املؤسسات، ومشاريع التنمية الـمهيكلة واالستراتيجية، 
أثمر كل ذلك، اتجاها دوليا واضحا يترسخ باستمرار، يتمثل في مزيد من 
االعتراف بالحقوق الثابتة لبالدنا في سيادتها على أقاليمها الجنوبية، وفي 
أن اقتراح الحكم الذاتي في هذه األقاليم في ظل السيادة املغربية، الذي 
تقدمت به اململكة منذ سنة 2007، هو اليوم، وسيظل، املقترح الجدي، 
الصادق والقابل للتنفيذ كأساس لتسوية النزاع املفتعل حول أقاليمنا 
الجنوبية الذي حسمته بالدنا وفق الشرعية الدولية منذ عقود؛ هذا 
الحسم الذي يثمر اليوم تنمية رائدة في أراضينا املسترجعة، ويتجسد 
في مشاركة مكثفة ألخواتنا وإخواننا في هذه األقاليم في تدبير الشأن 

الوطني من خالل مشاركتهم في اختيار ممثليهم وطنيا وترابيا.

وقد كان آخر هذه املواقف ما عبرت عنه بوضوح الجارة إسبانيا 
من دعم ملقترح الحكم الذاتي، وهو موقف نثمنه ونقدره، وينضاف إلى 

املواقف املنصـفة التي اتخذتها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي.

البرملانات  إلى  بالشكر  التوجه  نعيد  الدينامية،  هذه  خضم  وفي 
والحكمة،  للتعقل،  الداعمة  األساسية  مكوناتها  وإلى  الوطنية، 
والشرعية، فيما نتوجه إلى من ما يزال يقف »محايدا« أو مترددا من 
األصدقاء، وإلى من يتعمد اللبس والخلط من الخصوم، إلى استحضار 
لغة العقل، وحقائق التاريخ والشرعية الدولية، والتوجه إلى املستقبل 
في ما يرجع إلى حقوقنا التاريخية؛ علما بأنه كما أكد صاحب الجاللة 
فإن »املغرب ال يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، 

ولن تكون أبدا، مطروحة فوق طاولة املفاوضات«.

حرأات السيدات والس دة،

لم تكن املثابرة، واملكاسب التي حققتها بالدنا، بفضل قيمة القيادة 

اإلصالحات  مراكمة  مواصلة  عن  بالدنا  لتصرف  الحكيمة،  امللكية 
والنجاحات على املستوى الداخلي، بل إن هذه العوامل والنجاحات 
الداخلية، هي ما يعزز، وعلى نحو جدلي، صدق سياسة بالدنا الخارجية 

والتقدير اإلقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به.

وهكذا، تميزت بالدنا بالتدبير الذكي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها 
االقتصادية واالجتماعية، وتمكنت من الخروج بأقل الخسائر املمكنة 
من الجائحة، سواء في ما يخص تدبير فترة الحجر الصحي والتدابير املالية 
السياسات  أو  مجانا،  اللقاحات  توفير  أو  واكبته،  التي  واالقتصادية 
والبرامج والتدابير العمومية املتخذة لتيسير النهوض االقتصادي في فترة 

ما بعد الجائحة. وقد كان هذا التدبير محط تقدير دولي نفخر به.

وفي نفس السياق، وفي نفس أفق التضامن، تواصل بالدنا إعمال 
السياسات التي تر�ضي قواعد الدولة االجتماعية بما يضمن كرامة جميع 
املواطنات واملواطنين وتمكينهم من الخدمات االجتماعية األساسية في 

رفق العام االجتماعي.
َ
إطار مؤسساتي وممأسس ومستدام يجسده امل

وموازاة مع ذلك، وتيسيرا، له يأخذ الحوار االجتماعي بين أطراف 
اإلنتاج، وبرعاية من الدولة، حرصا منها على حقوق الجميع، نفسا 
جديدا فيما تتحسن مؤشرات الثقة في األداء العمومي، وفي املؤسسات، 

في ظرفية دولية صعبة.

حرأات السيدات والس دة،

كما سبقت اإلشارة، واصلت أجهزة املجلس اشتغالها خالل الفترة 
ما بين الدورتين. ومن بين ما اشتغلنا عليه على مستوى مكتب املجلس، 
تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بتحديد 
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال 
التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولويات، في أعمال مجلس 

النواب.

ويسرني، ووفاء بالتزام أعلنا عنه خالل الدورة السابقة، أن أعلن 
العربية  اللغتين  في  الفورية  الترجمة  اعتماد  في  الشروع  عن  رسميا 
واألمازيغية في الجلسات العامة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفوية 
والجلسة الشهرية التي يجيب خاللها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء 

املجلس، وذلك ابتداء من جلسة اإلثنين 11 أبريل 2022.

وسنكون دون شك، إزاء لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء 
والقانون  الدستور  مقتضيات  تفعيل  ملواصلة  الخطوة  هذه  على 

التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية.

الزميالت والزمالء،

كما أشرت إلى ذلك، واصل مجلس النواب االشتغال بكثافة على 
املكلفة  املوضوعاتية  واملجموعات  الدائمة  النيابية  اللجان  مستوى 

بتقييم السياسات العمومية.

ضوء  في  لبالدنا  املائي  والوضع  الفالحة،  قضايا  شكلت  وقد 
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الصغرى  الوطنية  املقاوالت  دعم  وتدابير  املطرية،  التساقطات  قلة 
املتخذة  التدابير  جراء  املتضرر  السياحة  قطاع  ودعم  واملتوسطة، 
من أجل الوقاية من وباء كوفيد 19، والنهوض بالثقافة، والسياسات 
املوجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية االجتماعية، مواضيع 
في  تقاطعت  للمجلس،  الرقابي  االختصاص  إطار  في  دراستها،  تمت 
اختيارها طلبات املعارضة البرملانية واألغلبية. ويعكس هذا التقاطع أننا 
كمكونات وحساسيات سياسية في املجلس، تحركنا الهواجس نفسها، 
وإن كنا نختلف في املقاربات ومناهج املعالجة، مما يعزز ثقافة التوافق 

حول القضايا الكبرى للبالد في السياقات الخاصة.

ويكرس غنى هذه الطلبات واستعداد الحكومة ملناقشتها والتفاعل 
جانب  من  أكثر  ميال  بشأنها،  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين 
مجلس النواب إلى ممارسة العمل الرقابي واختصاص التقييم الذي 

تواصل بكثافة خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين.

وفي هذا الصدد، تواصلت دينامية الرقابة من خالل األسئلة املوجهة 
للحكومة، إذ بلغ عدد األسئلة املحالة على الحكومة خالل الفترة ما بين 
الدورتين، أكثر من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤال شفوي وأكثر من 
ألف سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء املجلس بأجوبة عن حوالي ألفي 
سؤال كتابي. ومن جهة أخرى، وتعزيزا لالختصاص الرقابي للمجلس، 
شرعنا في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات 
الحكومية أمام املجلس لتشمل هذه اآللية اجتماعات اللجان النيابية 

الدائمة، كما في الجلسات العامة.

املجموعة  هيكلة  على  حرصنا  التقييم،  اختصاص  إلى  وبالعودة 
واملجموعة  األخضر«  املغرب  »مخطط  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية 

املوضوعاتية املكلفة بتقييم »السياسة املائية« باململكة.

وباملوازاة مع ذلك، واصلت املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم 
»الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة 2018-2021«، أعمالها بعقد سلسلة 
من االجتماعات وجلسات االستماع إلى عدد من املؤسسات الدستورية 
التي  املدني  املجتمع  وهيئات  التنفيذية،  والسلطة  الحكامة  وهيئات 
وعلى  مركزيا  االجتماعيين،  والشركاء  املوضوع،  هذا  حول  تشتغل 

املستوى الترابي.

واسمحوا لي، الزميالت والزمالء، أن أعيد التأكيد على أهمية تقييم 
السياسات العمومية في برنامج عمل املجلس بالنظر إلى أهميته في العمل 
العمومي، واإلنفاق العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها 
على املجتمع. وكما أكد صاحب الجاللة على ذلك فإنه »يجب الحرص 
على املزيد من التناسق والتكامل واالنسجام بين السياسات العمومية 
ومشاريع تنفيذها«. وبالتأكيد، فإن ممارسة اختصاص التقييم يدخل 

في سياق االمتثال لهذا التوجيه امللكي.

ونحرص في مكتب املجلس، ومع السادة رؤساء الفرق واملجموعة 
هذا  ممارسة  على  املوضوعاتية،  املجموعات  وأعضاء  النيابية 

االختصاص باعتماد التوازن بين األغلبية واملعارضة، وعلى االنفتاح 
على الفاعلين االجتماعيين، وعلى األوساط األكاديمية وعلى املمارسات 
والتعاون  الشراكة  برامج  إطار  في  لقاءات دراسية  املقارنة من خالل 
الدولي، خاصة مع االتحاد األوروبي والجمعية البرملانية ملجلس أوروبا 
التي نظم معها املجلس ندوة في املوضوع بمشاركة برملانيين خبراء من 

املغرب وبلدان أوروبية.

ويظل الهدف املنهجي هو إنجاز عمليات التقييم بمعايير دولية ومن 
مستوى عال، مع أخذ سياقنا املؤسساتي بعين االعتبار، بطبيعة الحال.

ومن جهة أخرى، وحتى تكون أعمال التقييم املنجزة ذات مردودية، 
العمومية،  واملؤسسات  الحكومة  مع  سويا،  الوقوف  علينا  سيكون 
عما الذي نفذناه معا من توصياتها منذ شرع املجلس في ممارسة هذا 

االختصاص في 2015.

حرأات السيدات والس دة،

في مجال التشريع وافقت اللجان النيابية الدائمة على ثالثة مشاريع 
قوانين وشرعت في دراسة ثالثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون 
قانون،  بعدم دستورية  الدفع  وإجراءات  بشروط  املتعلق  التنظيمي 
في  الدستورية  املحكمة  قرار  عن  القانونية  اآلثار  ترتيب  بعد  وذلك 
شأنه. وفي املجمل أحالت الحكومة على املجلس خمسة مشاريع قوانين 

سينكب املجلس على دراستها والتصويت عليها في بداية هذه الدورة.

 4 الدائمة  النيابية  واملجموعة  الفرق  أحالت  أخرى،  جهة  ومن 
مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين املحالة من جانب 
الدرس على  قيد  منها   60 71 مقترحا،  للمجلس  السياسية  املكونات 
مستوى اللجان. وإذا كنت أعيد التأكيد على أهمية املبادرة التشريعية 
ألعضاء املجلس إغناء للتشريع الوطني وكفالة لحقوق النواب، أغلبية 
ومعارضة، فإنه ينبغي دوما أن نستحضر جودة التشريعات ونتمثل في 
ذلك، دوما، توجيهات صاحب الجاللة إلى مجل�ضي البرملان عندما أكد 
أعزه هللا على أن كالم جاللة امللك: »البرملانيين مسؤولون على جودة 
الواقع،  أرض  على  والقرارات،  املشاريع  تنفيذ  تؤطر  التي  القوانين، 
وجعلها تعكس نبض املجتمع، وتلبي تطلعات وانشغاالت املواطنين«. 

انتهى النطق امللكي.

وتوخيا لنجاعة التشريع، ينبغي لنا االهتمام أكثر بممارسة الرقابة 
على تطبيق القوانين والتأكد من إصدار املراسيم التنظيمية إن كان 

 عليها في التشريعات التي نصادق عليها.
ً
منصوصا

ومساهمة من املجلس في املجهود الوطني لصيانة حقوق اإلنسان 
وترسيخ آليات احترامها، وفي إطار تثمين جهود بالدنا املتميزة في هذا 
املجال، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم 
الجولة الرابعة من آلية االستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق 
اإلنسان على املستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، 
والتقرير الوطني الثاني املتعلق بإعمال االتفاقية الدولية لحماية العمال 

املهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.
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وفي نفس األفق، وتعزيزا لثقافة وقيم القانون الدولي اإلنساني، 
اإلنساني  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  مع  بشراكة  املجلس  نظم 
مائدة مستديرة حول دور البرملان في مجال املالءمة التشريعية املتعلقة 
بالقانون الدولي اإلنساني، وذلك إعماال ملقتضيات الدستور والتزاماتنا 
الدولية، كما شارك في ندوة متعددة األطراف، حول نفس املوضوع، 

احتضنتها اللجنة الوطنية.

واصل  البرملانية،  والدبلوماسية  الخارجية  العالقات  واجهة  وفي 
املؤتمرات  في  الفاعل  وحضوره  القيمة  مساهماته  النواب  مجلس 
على  البرملانية  املنظمات  نظمتها  التي  األطراف  متعددة  واملنتديات 

املستويات اإلقليمية والقارية والدولية.

من  راهنة  حيوية  قضايا  تناولت  مؤتمرات  في  املجلس  وشارك 
ما  مرحلة  وتدبير  اإلرهاب،  ومكافحة  الدوليين،  والسلم  األمن  قبيل 
ومكافحة  العالمي،  االقتصاد  على  وتداعياتها  كوفيد  جائحة  بعد 
االختالالت املناخية، وتدبير املياه، والهجرة العابرة للحدود، والعلوم 

والتكنولوجيات، وحقوق النساء وحماية األطفال.

وبقدر حرص وفود مجلس النواب على الدفاع عن قضايانا الوطنية 
الحيوية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، بقدر ما كان حرصنا على 
أن تكون مساهماتنا ومشاركتنا، ناجعة، اقتراحية جامعة، تروم الدفاع 
عن العدل والسلم واألمن الدوليين وعن عالقات دولية عادلة ومتوازنة 
مبنية على الشراكة وتتوخى تحقيق الرخاء املشترك، وتقاسم التقدم 
العالمي وثماره، وتحقيق الديموقراطية، وسمو الوحدة الترابية وسيادة 

الدولة باعتبارها قواعد ورافعات ضرورية للسلم واالستقرار.

وتقديرا ملكانة بالدنا وسياستها الخارجية بقيادة صاحب الجاللة 
أعزه هللا، يحظى البرملان املغربي كما يرصد ذلك املراقبون، بتقدير 
املستوى  على  األطراف  متعددة  البرملانية  املنظمات  جميع  في  خاص 
الدولي، وعلى مستوى إفريقيا، وأمريكا الالتينية والكراييب، والعاملين 

العربي واإلسالمي والفضاء األورومتوسطي واآلسيوي.

وفي سياق هذا الحضور اإليجابي، تسلمنا رسميا قبل يومين رئاسة 
الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط؛ وكانت مناسبة تسلمنا 
الرئاسة فرصة إلجراء مباحثات مع عدد من املسؤولين األوروبيين، 
املجموعات  ورؤساء  األوروبي  البرملان  رئيسة  السيدة  مع  وخاصة 
السياسية في هذا البرملان الذي تجمعنا معه عالقات عريقة ممأسسة 

البرملان  بين  املشتركة  اللجنة  استدامته  على  تحرص  منتظم  وحوار 
املغربي والبرملان األوروبي، التي تضطلع بدور كبير في الدفاع عن مصالح 

بالدنا في البرملان األوروبي.

التعاون  برامج  إطار  في  تنويع شراكاتنا  نواصل  أخرى،  ومن جهة 
الدولي، حيث احتضن املجلس في إطارها عددا من اللقاءات الدراسية 
املؤسسات  من  وعدد  املجلس  بين  الخبرات  تبادل  يسرت  والندوات 
األجنبية. وسيتم قريبا تدشين برامج جديدة للتعاون متعددة السنوات 

مع شركاء من أوروبا وأمريكا.

حرأات السيدات والس دة،

املجلس  اختصاصات  مختلف  في  مكثفة  عمل  برامج  أمامنا 
ووظائفه، مما يحتم علينا التعبئة الجماعية ألداء مهامنا وواجباتنا 
تنتج  التي  وبالنجاعة  الضرورية،  بالجودة  واملؤسساتية  الدستورية 
ينبغي  التي  أدائنا وتحسن صورة املؤسسة  مردودية أعلى وترفع من 
ندرك،  دولي  سياق  في  العام  الرأي  لتطلعات  وتستجيب  تنصت  أن 
معا، طبيعته وحساسيته، ونقدر التحديات التي علينا أن نساهم، من 
موقعنا، في رفعها معبئين خلف صاحب الجاللة نصره هللا لتواصل 
بالدنا مسار التنمية واإلصالحات وترسيخ مكانتها قوة صاعدة، وشريكا 

صادقا موثوقا به.

حجم  نستحضر  أن  الخارجية  الواجهة  مستوى  على  ينبغي  كما 
املسؤوليات امللقاة علينا، وما يتطلبه ذلك من استباق، ويقظة، وتسلح 
باملعرفة واملعطيات والحقائق، وباالرتكاز على الصدق والثقة التي طبعت 
دوما أداء دبلوماسيتنا في مواجهة خطط التدليس والتزوير الذي يلجأ 
إليها خصوم الوحدة الترابية عندما يتوهمون استغفال الشركاء في أي 
إطار من اإلطارات، ويقتنصون املناسبات القليلة جدا التي تتاح لهم 

للتزوير على الشركاء.

تلكم باختصار حصيلة عمل املجلس خالل الفترة بين الدورتين، 
سنبني عليها ملواصلة مهامنا في إطار من التعاون والتكامل واالحترام 

واالختالف واالمتثال للدستور.

تعالى  هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  إصغائكم  حسن  على  شكرا 
وبركاته. ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الث لثة والثالثي0

الت ض خ: االثنين 9 رمضان 1443ه )11 أبريل 2022(.

مجلس  لرئيس  السادسة  النائبة  تهامي  نادية  السيدة  الأئ سة: 
النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وخمسة  ساعات  ثالث  التوقيت: 
الساعة الحادية عشر صباحا والدقيقة العاشرة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
التالية:

-اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

-الصناعة والتجارة؛

-السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

السيدة ن دية ته مي ضئيسة الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هلل  بسم 
املأسلي0.

افتتحت الجلسة،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 20 سؤاال شفهيا موزعة على 

القطاعات التالية:

اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

الصناعة والتجارة؛

وأخيرا قطاع السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني؛

إلى  أتوجه  أن  أود  املجلس،  أمين  للسيد  الكلمة  نعطي  أن  وقبل 
السيدات والسادة النواب بأصدق التهاني وأطيب املتمنيات بمناسبة 
حلول شهر رمضان الكريم، راجية من هللا العلي القدير أن يعيده على 
الداخلي  النظام  من   149 للمادة  وفقا  إذن  والبركات،  باليمن  بالدنا 
ملجلسنا املوقر نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل 

السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

السيد ط ضق قديأي رمي0 املجلس:

شكأا السيدة الأئيسة،

توصل مكتب املجلس في الفترة الفاصلة بين الدورتين من السيد 
رئيس الحكومة ب:

مراسلة يخبر فيها بدعوة املرشح السيد عمر األزرق لشغل املقعد 
الشاغر بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية سال الجديدة 

عمالة سال؛

بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   47.21 رقم  قانون  مشروع 
الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل؛

النائب املحترم نور الدين  كما توصل مكتب املجلس من السيد 
مضيان رئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وباقي السيدات 
والسادة النواب املوقعين من أعضاء الفريق ب7 مقترحات قوانين، 
ثالث مقترحات قوانين تنظيمية تتعلق على التوالي بالجهات، العماالت 
واألقاليم والجماعات وأربع مقترحات قوانين تتعلق باملواضيع التالية: 
املنظومة الصحية وبعرض العالجات؛ محاربة امليز العنصري وكراهية 

األجانب؛ الحالة املدنية؛ نظام لرواتب التقاعد املدنية؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب املحترم عبد هللا بووانو 
والسادة  السيدات  وباقي  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  رئيس 
تهم  مقترحا   35 ب  النيابية  املجموعة  أعضاء  من  املوقعين  النواب 

املواضيع التالية:

بالجهات،  التوالي  على  تتعلق  تنظيمية  قوانين  مقترحات  ثالثة 
العماالت واألقاليم والجماعات و32 مقترحا تتعلق ب: حماية وتطوير 
وتنمية استعمال اللغة العربية؛ تفويت القطع األرضية الفالحية أو 
القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة؛ 
شفافية العالقات املؤسسات أو الشركات التي تعطي العالجات أو تنتج 
أو تتاجر في املواد الصيدلية أو البيوطبية أو املستحضرات التجميلية أو 
املستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات املر�ضى؛ مجلس الجالية 
املغربية بالخارج؛ الصحافة والنشر؛ املناجم؛ مكفولي األمة؛ مدونة السير 
على الطرق؛ مدونة املحاكم املالية؛ التجزئات العقارية واملجموعات 
السكنية وتقسيم العقارات؛ تنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ التربية 
النظام  الطرق؛  عبر  السيارات  بواسطة  النقل  والرياضية؛  البدنية 
األسا�ضي للتعليم املدر�ضي الخصو�ضي؛ إحداث الجامعات وسن أحكام 
خاصة؛ نظام الضمان االجتماعي؛ إحداث نظام جماعي ملنح رواتب 
التقاعد؛ املناطق الجبلية؛ املراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة 
وهيئات أخرى؛ مدونة الشغل؛ التفتيش العام للمالية؛ إحداث املجلس 
الوطني االستشاري للصحة؛ إحداث الوكالة املغربية للدم؛ األكاديميات 
الجهوية للتربية وتكوين؛ مزاولة مهنة الطب؛ نزع امللكية ألجل املنفعة 
العامة وباالحتالل املؤقت؛ إحداث الوكالة الوطنية لنظام املساعدة 
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لألجور  أق�ضى  سقف  تحديد  الجنائية؛  املسطرة  قانون  الطبية؛ 
العمومية؛  واملقاوالت  واملؤسسات  العمومية  باإلدارات  والتعويضات 

مزاولة مهنة طب األسنان؛ املناخ؛ مدونة الحقوق العينية.

كما توصل مكتب املجلس من املحكمة الدستورية بقرار رقم 156-
22 والذي يق�ضي بمقت�ضى إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا 
بمجلس النواب عن دائرة االنتخابية املحلية سيدي بنور؛ والقرار رقم 
161-22 والذي يق�ضي بمقت�ضى إلغاء انتخاب السيد صالح أوغبال 

عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية خنيفرة.

الفترة  الكتابية خالل  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 
الفاصلة بين الدورتين 825 سؤاال شفويا، 1405 سؤاال كتابيا، 1287 
جوابا على األسئلة الكتابية، وتم سحب 4 أسئلة شفوية، وتم تحويل 
سؤال شفوي واحد إلى سؤال كتابي، كما تم سحب 29 سؤاال كتابيا، 

شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

كما أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجل سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص 
التشريعية الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته، 
قبل الشروع في بسط جدول أعمال األسئلة الشفهية لهذه الجلسة، 
أود اإلشارة إلى أن جدول األعمال األسئلة الشفهية يتم إعداده وفق 
الضوابط واملساطر الواردة في النظام الداخلي ملجلس النواب ووفق 
البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية املتفق عليها سلفا مع الحكومة.

وفي هذا الصدد، فإن موضوع ارتفاع األسعار الذي تعرفه بالدنا في 
اآلونة األخيرة يعد من االنشغاالت املركزية واألساسية للسيدات والسادة 
النواب من خالل مختلف اآلليات الدستورية، وتلك املنصوص عليها 
في النظام الداخلي، وفي هذا اإلطار فإن املجلس سبق له اتخاذ املبادرة 
املوجهة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة  لتخصيص 
لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بتاريخ 18 أبريل 2022 ملوضوع 

االقتصاد الوطني والتقلبات األخيرة املرتبطة بالظرفية الدولية.

حضرات السيدات والسادة نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا، نقطة نظام تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد ادضيس السنتي�سي ضئيس الفأ ق الحأكي )نقطة 
نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

ضمر 0 مب ضك سعيد،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

كما هو معلوم غياب أعضاء الحكومة يأتي من 3 داألسباب منذ 
بداية العمل في البرملان في 63 إما نشاط ملكي وإما لسبب مرض وإما 
ملهمة خارج الوطن، والحال أن اليوم كاين في الجلسة عدة قطاعات 
حكومية غائبة وما�ضي هادي أول مرة السيدة الرئيسة فنثير االنتباه 
والسادة  السيدات  نشكر  والتجاوب،  للتواصل  أخرى  مرة  الحكومة 
الوزراء اللي حضروا في خالل هاد املدة اللي كانت بين الدورتين وكان 
عمل داللجان، ولكن كاين اللجان اللي تم التأجيل دالعمل ديالها بطلب 
من أعضاء الحكومة وعدة مرات على التوالي، كاين كذلك هاد املشكل 
اليوم كان يمكن السيدة وزيرة املالية املحترمة تكون حاضرة معانا كان 
يمكن كذلك نعقدو لقاء اللجنة لتنوير الرأي العام واللي التقدم فيه 
الحلول الواجب اتخاذها بسبب غالء األسعار، ولكن لألسف كاين من 
السيدات والسادة الوزراء اللي قبلوا وكاين اللي ما قبلوش الحضور 

فاملفروض يكونوا حاضرين، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، أكيد هاد املالحظة ستنقل إلى مكتب املجلس 
للنظر فيها، حضرات السيدات والسادة، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد املهدي الف طمي )نقطة نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

عندنا واحد نقطة نظام السيدة الرئيسة حول األجوبة ديال السادة 
كنلقاوا  األجوبة  كنشوفوا  واحنا  الفريق  في  في  اليوم  فاحنا  الوزراء، 
السيدة الرئيسة يااله %50 ديال األجوبة اللي تم اإلجابة عليها، واحنا 
راه عندنا السيدة الرئيسة، عندنا واحد العدد ديال الساكنة في الدوائر 
ديالنا تنتظر األجوبة، هادي ستة أشهر يااله كنتوصلوا ب%50. هللا 
يجازيك بخير السيدة يجب تنبيه الحكومة باش األجوبة نتوصلوا بها 
surtout أن le délai اللي معطيا 21 يوم فنبغيوا نشيروا لهاد املسألة 

السيدة الرئيسة وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

املكتب  إلى  ستنقل  مالحظة  كذلك  املحترم،  النائب  السيد  أكيد 
للنظر فيها، نعم السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد والز ن )نقطة نظ م(:

فقط أود باسم الفريق الحركي أن أتقدم أن ننوه بعدا ونشكر مبادرة 
مكتب املجلس بإعمال األمازيغية أو الترجمة من وإلى األمازيغية في أفق 
تعميمها، إن شاء هللا، على أعمال اللجان الدائمة وباقي أنشطة املجلس 
وأشغال هياكله. ونتمنى كذلك السيدة الرئيسة تدارك كل االختالالت 
التقنية املصاحبة طبعا بالضرورة لهذا الرهان االستراتيجي خصوصا 
أننا في بداية التنزيل ديالو، وبناء عليه، ننبه املجلس إلى ضرورة اتخاذ 
الترتيبات القانونية التي يستلزمها هذا الخيار اإليجابي من خالل تعديل 
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النظام الداخلي وتضمين القواعد املتعلقة بإدماج األمازيغية في عمل 
املجلس، إضافة إلى ضرورة استحضار مقتضيات القانون التنظيمي 
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والذي ينص السيدة الرئيسة، على 
ضرورة استعمال اللغة املعيارية مع ضرورة تكييفها أيضا مع التعبيرات 
الرئيسة  السيدة  واإلعالم  الشكر  وجب  وبه  عنها  املتفرعة  اللسنية 

وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، أكيد سيتم إدراج هذه النقطة في اجتماع 
املكتب املقبل. حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع اإلدماج االقتصادي 
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بسؤال عن دعم التكوينات 
النواب  والسادة  للسيدات  املتجددة  الطاقات  مجال  في  املتخصصة 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

الن ئب السيد امب ضك حمية:

شكأا السيدة الأئيسة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

السيد الوزير، يعتزم املغرب االصطفاف ضمن الدول الرائدة في 
مجال الطاقات املتجددة، فماذا أعدت وزارتكم ملواكبة هذا الورش 

الهام في مجال التكوين؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكأا السيدة الأئيسة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

النائب  السيد  مباركة،  وعواشركم  سعيد  مبارك  رمضان  أوال 
بطبيعة الحال استراتيجية اململكة املغربية في مجال الطاقات املتجددة 
هي استراتيجية رائدة على املستوى الدولي، والهدف ديال املغرب هو أنه 
يواكب االستثمارات فهاد املجال وهاد ال�ضي جاب بطبيعة الحال واحد 
االستراتيجية متكاملة في مجال التكوين. بغيت غير نشير أنه جهاز ديال 
التكوين املنهي في املغرب عندو واحد العدد ديال املعاهد ثالثة منها كاينة 
في وجدة وطنجة وورززات وهادو داخلين فيما يسمى بمعاهد التدبير 

املفوض اللي كنعطيوا التدبير ديالها للمهنيين وهادي تقريبا دابا واحد 
10 سنين باش تنشأت وكانت عندها واحد الطاقة استيعابية إجمالية 
ديال 1200 مقعد بيداغوجي، والوزارة كل عام كتعطي مليار و400 
وباش  ديالها  امليزانية  توازن  باش  املعاهد  لهاد  السنتيم  ديال  مليون 
إلى ذلك كاين واحد املعهد متخصص في مهن  تساعدها في التدبير، 
الطاقات املتجددة والكهربة واإللكترونيك في الدار البيضاء هذا تابع 
ملكتب التكوين املنهي وإنعاش ديال الشغل، الطاقة ديالو 763 مقعد، 
وكاين واحد املعهد جديد أنا شرفت على التدشين ديالو في طرفاية وهو 
معهد رائد ومستوى عالي وكذلك عندو تقريبا 762 مقعد بيداغوجي، 
واحنا كنواصلو املجهود باش هاذ املعاهد تكون موجودة ويكون فيها 
اآلليات ديالها كلها، باش يديرو الناس ذاك les TP ديالهم .باش يكون 
فيها  تيسكنو  اللي  الشروط  على  زو كذلك 

ّ
وكنرك االستيعابية  الطاقة 

ا يجي من مناطق بعيدة يقدر 
ّ
املتدربات واملتدربين، باش اللي جا يقرا وخ

يلقى فين يقدر يسكن، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد امب ضك حمية:

أنتما  الوزير  السيد  اإليضاحات،  هذه  على  الوزير  السيد  شكرا 
تنعرفو على أن التوجه اليوم الوطني والدولي شرط الطاقات املتجددة 
كبديل للطاقات الحالية اللي اصبحت تلقي بكاهلها على الجميع، معاهد 
التكوين املنهي أصبحت اليوم خيار السيد الوزير، إلى جانب الجامعات 
في إطار التوجه ديال الطلبة من بعد الباكالوريا، الطاقات املتجددة هو 
ورش كبير يجب مواكبته بالتكوينات الكافية، نالحظ السيد الوزير، 
والتي  الوطني  الصعيد  على  اليوم  املتواجدة  التكوين  مراكز  أنه  على 
ذكرتموها في أجوبتكم هي غير كافية مقارنة مع حجم االستثمارات، التي 
ترصدها الدولة في هذا املجال، خّيار التوجه للطاقات املتجددة على 
الصعيد الوطني هو خيار دولي لالستثمار فهاذ املجال، بطبيعة الحال 
و التوجه ديال الحكومة في أفق توفير 50% 

ّ
على حساب ونتمّناو على أن

و توصلو لو ولكن ما يمكن توصلو لو 
ّ
من الطاقة في أفق سنة 2030، أن

 بسواعد مغربية متمكنة متكونة في هذا املجال.
ّ
السيد الوزير، إال

أن  على  الحكومي  البرنامج  في  جا  الوزير،  السيد  الشغل  سوق 
التكوين والرأس املال البشري هو أولوية بالنسبة الحكومة، إذن السيد 
الوزير أنتم اليوم مطالبون علضى أنكم تعملو من أجل نشر هذا الشعب 
ديال الطاقات املتجددة على الصعيد الوطني، وباألخص في األقاليم 
الجنوبية اللي غادي تعرف واحد الثورة واحد الطفرة نوعية في هاذ 
املجال، هنالك معهد كيما شرتو اللي دشنتو السيد الوزير في نونبر في 
مدينة طرفاية هذا غير كافي السيد الوزير، احنا نطلبو منكم تفتحو 

بعض الشعب في بعض املراكز ديال التكنولوجيا..
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

أشكر السيد النائب على الغيرة ديالو، وبغيت نزيد على أنه حتى 
مدن املهن والكفاءات اللي كاين 12 في املغرب واللي غادي تبدا العمل 
ديالها إن شاء هللا عما قريب، هو مشروع ملكي حتى هو فيه الشعب 
اللي متخصصة في الطاقات املتجددة، باش نزيدو نكّبرو العرض ديالنا 

إن شاء هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

الحكومة  استراتيجية  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املنهي،  التكوين  بخصوص 

الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئبة السيدة عز زة بوجأ دة:

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

نسائلكم السيد الوزير عن استراتيجية الوزارة للرفع من أداء قطاع 
التكوين املنهي انطالقا من التراكمات املسجلة من جهة، ومن التوصيات 
التي جاءت في النموذج التنموي الجديد من جهة أخرى، ورؤية الحكومة 
بخصوص تنويع عرض التكوين املنهي في إطار مالءمة منظومة الكفاءات 

مع حاجيات االقتصاد الوطني؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكرا السيدة النائبة، فعال التكوين املنهي هو من املحاور األساسية 
واحد  كاينة  كتعرفو  وكيفما  املغرب،  في  الكفاءات  منظومة  لتطوير 
 ،2019 في  ينصرو  سيدنا هللا  قّدام  تقّدمت  الطريق  ديال  الخريطة 

وعندها واحد العدد ديال املحاور:

لي  وراه كنت سبق  العرض  ديال  الهيكلة  هو  ديالو  األول  املحور 
مت على الشعب اللي عاودناها، 

ّ
لت في هاذ املجلس املوقر وتكل

ّ
وتدخ

فمن أساس 365 شعبة تكوينية 164 شعبة جديدة، 162 شعبة محّينة 
و39 شعبة فقط تم االحتفاظ بها، تمت تهيئة الفضاءات البيداغوجية 
والتجديد للتجهيزات ديالها وعندنا واحد البرنامج طموح فهاذ السنوات 

القليلة املقبلة؛

من  كل جهة  في  والكفاءات  املهن  مدن  ديال  إحداث  كاين  ثانيا: 
اللي فيها ألول  12 املدينة من مدن املهن والكفاءات  جهات املغرب، 
لو الخصوصيات الجهوية، وحتى الجهات ديال اململكة هي 

ّ
مرة كندخ

املساهمين في التمويل ديال هاذ املدن ديال املهن والكفاءات، ثالثا: كاين 
 la العصرنة ديال املناهج البيداغوجية ألن كتعرفو هذاك الكفاءة أو
compétence اللي تتكون تقنية ما كافياش اإلنسان باش يولج لسوق 
الشغل، وبالتالي درنا في إطار هاذ الشعب هاذو. كملنا بكل ما هو لغات 
وكل ما هو سلوكيات soft skils ولكن بغينا نأكدوا كذلك على أننا نعاونو 
الناس اللي محتاجين التكوين التأهيلي اللي ما قاريينش بزاف واللي ما 
قدروش يمشيو للمدرسة باش يقدروا يدخلوا لسوق الشغل وعندنا 

واحد la carte ديال formation اللي متخصصة في هذا املجال، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئب السيد سعيد سأاض:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوزير، احنا سمعنا بما فيه كفاية ولكن احنا تنعرفوا بأن 
هاد الورش، هاذ التكوين املنهي ورش كبير ما فتئ صاحب الجاللة أنه 
يعطيه إهتمام كبير، نظرا لألهمية ديالو الكبيرة خصوصا في الخطاب 
لخارطة  كبيرة  انطالقة  الجاللة  أعطى صاحب  حيث  أبريل   4 ديال 
الطريق، في حين الحظنا بأنه هاد املدة اللي اشتغلتوا فيها لم نالحظ 
كبير  كبير وخصاص  نقص  بالعكس الحظنا  اهتمام،  وأي  تقدم  أي 
وعشوائية في التوجيه، بحيث تنالحظو اكتظاظ كبير وما كاينش واحد 
التناغم بين الطلب والسوق والتكوين بحيث ما كاين ال تأهيل في إطار 
املنظومة ديال التكوين املنهي، جاء في الخطاب ديال صاحب الجاللة 
الجيل الجديد إرساء جيل جديد مؤسسات التكوين املنهي ما كاينش منو 
في إطار مدن املهن والكفاءات لم نالحظ أي �ضيء أي تقدم، تتكلموا على 
األوراش في حين والت الخطاب املوجه هو الفرص ديال التكوين، الحظنا 
املواكبة  اآلن،  لحد  الجديدة  البيداغوجية  املقاربات  كاينش  ما  بأنه 
ناقصة بزاف، تأهيل القطاع ناقص بزاف، تكلمتوا عدة مرات أنكم 
غادي تنظموا وتأهلوا القطاع الغير املهيكل إلى القطاع املهيكل، التوجيه 
ونظام التوجيه ناقص جدا ولهذا السيد الوزير يجب إعادة النظر فهاد 

املجال وإعطاء اهتمام كبير نظرا لألهمية ديالو.

السيدة ضئيسة الجلسة:

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

الن ئب السيد عدي خزو:

شكأا السيدة الأئيسة،
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شكأا السيد الوز أ،

عندي سؤال يتعلق السيد الوزير، هل هناك برنامج لبناء مراكز 
بذوي  خاصة  مراكز  وكذلك  القروي،  العالم  داخل  املنهي  للتكوين 
االحتياجات الخاصة، ولقد زرتم درعة تافياللت ولكم دراية بما يقع 

هناك.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد  رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، أعتذر، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد نوض الدين ضفيق:

السيدة الرئيسة بغيت التساؤل ديالي السيد الوزير حول مآل بناء 
بدلت واحد  الجماعة  اوالد صالح، ألن  بجماعة  املنهي  التكوين  مركز 
املجهود وساهمت في واحد مبلغ ديال 5 مليون درهم من أجل اقتناء هاد 
العقار، والساكنة ديال الجماعة تنتظر امتى غتشرفوا على هاد البناء 

ديالو؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ جواب السيد 
الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

بالنسبة  أوال  اإلضافية  التعقيبات  وعلى  األسئلة  على  شكرا 
للمالحظات اللي اثارت على املواكبة ديال التكوين املنهي فهاد األشهر 
األخيرة بالعكس فاحنا قمت بزيارة ملدن املهن والكفاءات كلها ب 12 
بها باش نوقفو على مدى تقدم األشغال فيها، باش نتأكدوا على أن 
األشغال تتقدم باش يقدروا تفتتح في الوقت اللي هي مبرمجة فيه، 
 les كاين مجهود جبار باش هاد التواريخ هادي تحترم ودرنا جوج ديال
conseils d›administration ديال مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
الكلمة  اللي كتقول، وال سيما واحد  ال�ضي  لهاد  باش نقدرو نوجهوه 
التوجيه  التوجيه، ألن  ديال  القضية  النائب هي  السيد  قلتيها مهمة 
هو من األمور املهمة واألساسية اللي جات في خارطة الطريق، وكاين 
عرض متكامل غادي ينطلق مع مدن املهن والكفاءات، بالنسبة مثال 
للمعهد اللي دشناه مثال في طرفاية هو داخل فهاد املعاهد ديال الجيل 
الجديد ديال التكوين املنهي اللي الكلفة ديالها عالية وفيها موارد بشرية 
من مستوى عالي وبطبيعة الحال راكم غادي تشوفوا في األشهر القليلة 
املقبلة املنجزات اللي غادي تكون في هاد املجال، للنسبة للسؤال اللي 
طرحو األخ باللغة األمازيغية بعد راه بانت لي الترجمة ما خداماش من 

األمازيغية للعربية، كنظن فهمتك كنظن فهمتك يعني بالنسبة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

آه إوا ما عليش.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن القطاع الغير املهيكل للسيدات والسادة 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد الرئيس.

الني بية  املجموعة  ضئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  الن ئب 
للعدالة والتنمية )نقطة نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

بغيت نثير انتباهكم في إطار نقطة نظام ل2 داألمور: األولى هو بعد 
الشكر والتقدير على هاد �ضي اللي دار املكتب واللي دار املجلس ديال 
الترجمة الفورية، لكنها راه ماخداماش، دبا خدامة عندنا اآلن، لكن في 
الفوري ما كاينش، السيد النائب منين دخل قبيلة ماكاينش ما منقولش، 
يمكن يكون عندنا هنا ولكن منقولوش، ثانيا السيدة الرئيسة النظام 
الداخلي كيقول كيخص يكون تعقيب إضافي واحد لكل فريق، السيدة 
الرئيسة عطيتي جوج تعقيبات لفريق واحد، املادة 267 كتقول في آخر 
الفقرة ديالها يجب أن تتقيد التعقيبات اإلضافية بموضوع السؤال وأنا 
تنصب حصريا على جواب الحكومة وأن ال تتعدى تعقيبا واحدة لكل 

فريق أو مجموعة نيابية أرجو ما يتكررش السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

املهيكل  الغير  القطاع  عن  املوالي  السؤال  الرئيس،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار 

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عالء الدين البحأاوي:

شكأا السيد الأئيسة،

ثلث  يشغل حوالي  مهيكل  الغير  القطاع  أن  علما  الوزير،  السيد 
الشغيلة في املغرب، ما هي استراتيجيتكم بحث وتشجيع فاعلي هذا 

القطاع للتصريح بأنشطتهم؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
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واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكرا السيد النائب، هو في الحقيقة هاد القضية ديال القطاع الغير 
املهيكل هي قضية كبيرة واملغرب تيعاني منها لسنين اآلن، والحل ديالها 
هو حل بطبيعة الحال غيكون مركب، أوال وقبل كل �ضيء خصنا نهتموا 
املهيكل خصنا  القطاع  في  يدخلوا  تيقدروش  ما  اللي  الناس  كيفاش 
نفهموا أشنا هما األسباب الحقيقية؟ السبب األول واملهم واألسا�ضي 
هو أنه الكلفة ديال مزاولة هاديك املهنة ما تتمكنلهمش باش يقدروا 
 laيديروا مداخيل ويقدروا يديروا تصريحات ديالهم الالزمة ويديروا

comptabilité ديالهم ويديروا املسائل ديالهم؛

ثانيا عندنا اإلشكال الثاني هو أنه كاين واحد القطاع غير املهيكل 
خارج القانون اللي خصنا نحاربوه اللي هو الناس اللي خدامين وتيديروا 
الفلوس وتيدخلوا الفلوس وبواحد الشكل متعمد ما بغاوش يدخلوا في 
دولة القانون، هذا الصنف الثاني ديال القطاع الغير املهيكل، الحكومة 
تريد أن تعالج هاد األمور من الجدور ديالها، احنا قدمنا غير األسبوع 
متكامل  قانون  مشروع  واحد  الحكومة  رئاسة  مستوى  على  املا�ضي 
وغادي يجي وقتوا إن شاء هللا ونتكلموا فيه فهاد املجلس املوقر، أوال 
كنهتموا باملقاول الذاتي باش نشوفوا واش هاد le statut كيقدر يفتح 
لنا املجال خصنا نزيدوا نبسطوه، ثانيا الناس اللي تيستافدوا من واحد 
االمتيازات اليوم كتسمىCPU حتى ل2 ديال املليون ديال الدرهم نقدروا 
نرفعوا السقف ونقدروا نسهلوا لهم العملية ديالهم، ثالثا خصنا نكونوا 
واضحين الناس اللي ما تيقدروش باش يصرحوا يعني باملعامالت ديالهم 
ألن ما عندهم باش يصرحوا ألنهم جاوا في واحد املستوى هابط بزاف 
خصنا نعاونوهم وفي القانون املالية خاص هاد �ضي وراني خدام مع 
السيد وزير امليزانية في هاد املجال، وأخيرا الناس اللي ما بغاوش يحترموا 
القانون هادو خصنا نزيدوا في املراقبة وأنا كوزير ديال الشغل بعدا 
في هاد املجال هذا برنامج طموح سوف أعلن عليه في مجال مراقبة 

التشغيل.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عالء الدين البحأاوي:

�ضيء  كل  شمل  ديالكم  الجواب  هاد  فعال  الوزير،  السيد  شكرا 
والحمد هللا كنظن بأن العمل ديالكم غادي يكون في الصواب، هو في 
الصراحة هاد القطاع الغير املهيكل كاين في التجارة كيم�ضي للتجارة 
للخدمات للصحة والصناعة والبناء، في صناعة مثال كصناعة األلبسة 
وحتى املواد الغذائية راه كيمشيو في القطاع الغير املهيكل، راكم عارفين 
السيد الوزير املشاكل والظروف اللي كيعيشوا فيها الناس اللي خدامين 
فهاد املجال من ضعف الوقاية والتغطية االجتماعية وظروف العمل 

غير املالئم، لكن هاد القطاع السيد الوزير، راه كينافس القطاع املهيكل 
وكنافس خاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا، وهاد 
املنافسة هادي كتجعل الشركات يمشيوا حتى هما من القطاع املهيكل 
يمشيوا للقطاع غير املهيكل، وكاينين أسباب وعوامل اللي كتدفع لهاد 
�ضي هي مشاكل ديال التنافسية إيال هبطات التنافسية الشركات راه 
كيمشيوا للقطاع الغير مهيكل وال راه كيديروا رجل هنا ورجل هنا، وهاد 
املشاكل بحال اللي قلتيو السيد الوزير، راه معروفة نزيدوا عليها ارتفاع 
نسبة الضرائب، املغرب راه من بين أعلى الدول في الضرائب في العالم، 
عدم مالءمة قانون الشغل ما هضرتو �ضي عليه، والحد األدنى لألجور، 
ارتفاع املساهمة للضمان االجتماعي ما بين األغلى اللي في البحر األبيض 
والتجارية،  الصناعية  الطاقة، غالء املحالت  ارتفاع غالء  املتوسط، 
الوطنية  األسبقية  أو ضعف  انعدام  استحالته،  أو  التمويل  صعوبة 
وغير هاد �ضي من العوامل. والسيد الوزير، إيال بغينا هاد القطاع يم�ضي 
خصنا نعالجوا هاد املشاكل اللي كتدفع الشركات اللي منظمة تم�ضي 

حتى هي للقطاع الغير املهيكل، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ الرد.. السؤال 
للسيدات  ببالدنا  الخاص  األمن  حراس  الشغيلة  معاناة  عن  املوالي 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد مصطفى الشنتوف:

السيد الوزير، سؤالنا كيتعلق بفئة ما كتخفاش عليكم األهمية 
اللي يمكن نعتبروهم  اللي كتقوم به وهي وحراس األمن  الدور  ديال 
العادلة  على حقوقهم  اإلجهاز  وهناك  القانوني،  الزمن  أنهم خارجين 
واملشروعة واللي كيكفلها لهم القانون. لهذا ال أعتقد أنه من املمكن 
االستمرار فهاد الوضعية هادي وتنساءلوكم السيد الوزير، وباستعجال 
شنا هي اإلجراءات اللي كتعتزموا االتخاذ ديالها من أجل وضع حد ملعاناة 

هاد الشريحة االجتماعية من الشغيلة املغربية؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، فعال كاين إشكاليتين فهاد 
ي ّدارت مدونة الشغل 

ّ
املجال؛ اإلشكال األول هو إشكال قانوني ألنه مل

األولى 2004 اللي كتعرفوا احنا في 2022 نصت في واحد جوج ديال املواد 
ي كيكون �ضي واحد تيخدم 

ّ
على ما يسمى بالعمل املتقطع، بمعنى مل

واحد الخدمة ولكن كيكون داك العمل متقطع يجيز بموجب مدومنة 
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الشغل يجيز أنه هداك السيد اللي كيخدموا أنه يمدد لو ساعات العمل 
ولكن يخلصوا غير على 8 ساعات، كيمدد لو ساعات العمل حتى ل12 
ولكن تيخلصوا غير على 8 ديال الساعات. إال أنه اللي وقع هو أنه من 
2004 لدابا يعني تبدالت الوقت، والوا عندنا واحد العدد ديال الشركات 
اللي كيخدموا فهاد املجال، ولى هداك الحارس هاد الحارس اللي تتهضر 
عليه ما�ضي بحال الحارس ديال العمارة ديال شحال هادي كيخدم ربما 
4 ديال الساعات ويرتاح 2 وال 3، وهذا راه تيخدم النهار كلو، donc واخا 

واخا عندو داك 12 ساعة راه كيولي كيخدمها ما�ضي سميتو.

احنا حاطينها على مستوى  اللي  إذن هذا من ضمن اإلشكاليات 
في إطار تعديل مدونة  الحوار االجتماعي  في  اللي كاينة  املفاوضة دابا 
ي 

ّ
الشغل، ولكن كاين موضوع ثاني، اللي هو موضوع اقتصادي ألن مل

ي 
ّ
تدير واحد الصفقة واحد l›appel2d›offres واحد طلب العروض، ومل

كيخرج داك طلب العروض فيه واحد امليزانية، وداك امليزانية كتعرفوا 
كتم�ضي في إطار ما يسمى باألقل تكلفة يعني le moins disant وبالتالي 
ي تيحطوا هاد األجوبة ديالهم ما تياخدوش بعين 

ّ
هادوك الشركات مل

اإلعتبار الكلفة الحقيقية ديال األجور، يعني هاد ال�ضي اللي لقينا احنا، 
درنا دابا التفتيش لقينا واحد العدد دالناس ما تيتخلصوش باألجور 
ما  ال�ضي  وهاد  السميك،  السيما  بهم  يتخلصوا  خصهم  اللي  ديالهم 
يمكّناش نسمحوا به في البالد ديال القانون. وعلى أية حال هاد ال�ضي 
كامل دابل في النقاش على مستوى الحوار االجتماعي وغادي نجيبوا 
لكم، إن شاء هللا، بإذن هللا، التعديالت في الشهور والسنوات القليلة 
املقبلة باش نحلوا هاد املشكل ما�ضي غير بوحدو راه كاين مشاكل أخرى 

كتعاني من نفس اإلشكال، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد مصطفى الشنتوف:

شكرا السيد الوزير، يعني على التفهم ديالكم لهاذ املوضوع ديال هاذ 
الشريحة االجتماعية، غير يجب اإلقرار أن املسؤولية ديال الحكومة في 
معالجة هاذ االختالالت هي ثابتة، وتحتاج إلى يعني واحد التدافع شجاع 
من أجل تقويم هاذ الوضعية ألنه هاذ الوضعية ما كتشّرفش البالد، 
خاصة أن هاذ الشريحة هي كتشتغل في واحد الواجهة اللي هي يعني 
مهمة جدا حراسة األمن املمتلكات إلى آخره، وأعتقد أن هاذ القطاع هو 
أصبح من الضروري باش الحكومة تنظرو بواحد النظرة ديال الضرورة 
ديال التأهيل ديالو ووضعو على السكة ديال الواقعية وديال التفعيل 
ديال املقتضيات ديال قانون الشغل، على كل حال السيد الوزير، ما 
يمكن �ضي كذلك باش ما يتعالجش املوضوع ديال الحد األدنى لألجور 
لهاذ الفئة، ألنه هو اختالالت يعني واضحة جدا وما يمكنش االستمرار 

فهاذ الوضعية، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ما بقاش لك 
الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي عن ارتفاع وتيرة إفالس املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد املهدي الف طمي:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ املحترم،

هو في الحقيقة هاذ السؤال هذا كنت حطيتو شحال هاذي، الوقت 
اللي كانت الدروة ديال كورونا الحمد هلل الجائحة غادة للزوال، ولكن 
جاية جائحة أخرى أكبر السيد الوزير وهي الحرب الروسية األوكرانية، 
إذن نسائلكم السيد الوزير ماذا تنوون العمل الحكومة املوقرة باش 
تنقص من تداعيات إفالس هاذ الشركات الصغرى واملتوسطة؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكرا السيد النائب، فعال أنا كنت شفت السؤال ديالك من األسئلة 
اللي كنطرحو وجدو قبل، القضية ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واملقاوالت الصغيرة جدا احنا درنا واحد التشخيص، هاذي دبا تقريبا 
ه وجدناه األسبوع املا�ضي، وّجدنا آليات 

ّ
3 شهور واحنا خّدامين فيه، يال

العمل في هاذ االتجاه، في إطار االلتزامات ديال البرنامج الحكومي اللي 
م على إطار خاص باملقاولة الناشئة، واملسائل اللي 

ّ
كيفما كتعرفو كيتكل

كتعلق بالقطاع الغير املهيكل واملسائل اللي كتعلق باملقاول الذاتي، شنو 
خرج فهاذ ال�ضي؟

أوال: ليس هنالك تعريف اليوم في القانون املغربي اللي هي شنا هي 
ي كنعّرفو املقاولة واش اللي 

ّ
 الصغيرة جدا، يعني مل

ّ
املقاولة الصغيرة وال

 3 ديال املليون ديال الدرهم 
ّ
عندها 10 ديال املليون ديال الدرهم وال

 50 مليون ديال الدرهم، باش كنقدرو نديرو لها التدخالت ديال 
ّ
وال

الحكومة اللي غادي تناسبها،

مسبوق  غير  املساطر  ديال  التبسيط  لواحد  محتاجة  هي  ثانيا: 
ومحتاجة لواحد الرقمنة غير مسبوقة ما�ضي �ضي حاجة عادية، ثالثا: 
إيال شفنا الطريقة ديال التمويل ديالها فيها واحد الخصاص كبير، ألن 
ز 

ّ
التمويالت املتاحة في عدد من البرامج سواء كانت وطنية أو خاصة كترك

على التمويل ديال املسائل املادية، إيال عندك �ضي ماكينة كنعطيوك 
الفلوس باش تشريها، وإيال عندك، بينما املقاوالت الصغيرة والصغيرة 



ر900 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1442–220رمضان14432  )222أبريل20222( 

 de جدا عندها التمويالت الال مادية ألن اإلنسان محتاج غير يدير ذاك
لناها في واحد 

ّ
roulement le fond ديالو يقدر يتمشا به، هاذي كلها دخ

مو فيه 
ّ
امليثاق ديال املقاولة الصغيرة جدا اللي وجدناه، واحنا دبا كنتكل

في الحكومة وغنجيبه لكم مع واحد برنامج عمل على املستوى الجهوي، 
بغينا حتى الدعم ديال هاذ املقاوالت ما يبقاش وطنيا بحال اللي كاين 
اليوم، ينتقل على املستوى الجهوي، واحنا غنخدمو مع املراكز الجهوية 
لالستثمار فهاذ املجال، هاذ السنة إن شاء هللا نضرب لكم موعدا فهاذ 

املوضوع، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد املهدي الف طمي:

غير اسمح ليا زعما بكل صراحة احنا ما كنتكلموش كيفاش نخلقو 
السيد الوزير، احنا هما كاينين هاذ الشركات هاذو، كاينة أزمة وأزمة 
كبيرة وما�ضي غير الشركات الصغرى واملتوسطة حتى الكبرى دبا، مع هاذ 
الحرب ديال أوكرانيا حتى الكبرى مع ارتفاع املحروقات غير مسبوق في 
 الوطني العالم راه فات des fois ل 120 

ّ
التاريخ العالمي فهمتيني؟ وال

أننا  الوزير، واش  السيد  نفكرو  املغرب خصنا  في  ولكن على  دوالر، 
نسّقفو املحروقات ريثما تفوت هاذ األزمة؟ واش أننا نديرو قانون مالية 
تعديلي؟ وهاذ ال�ضي تكلمت فيه وحتى واحد ما سمع فيه، وكنت وضعت 
احنا كنتكلمو فعال على االستثمار فهمتيني؟  السؤال، ألن  ليه واحد 
ولكن االستثمار احنا كنعرفوه كيخلق فرص شغل ولكن هاذ فرص 
الشغل اللي عندنا دبا خصنا نحتفظو عليهم، هاذ الشركات الصغرى 
واملتوسطة راه 10556 شركة فلست، راه ما يمكنش املغرب السيد 
الوزير نجيو نقولوا لهم طوموبيلتك تحمل مسؤوليتك، شريكتك تحمل 
مسؤوليتك، راهم حتى تيقولوا حتى هما مسؤوليتك تحمل مسؤوليتك، 
خصنا نكونوا كاملين في هاد البرملان السيد الوزير كلنا حكومة ومعارضة 
وأغلبية أننا نشوفوا كيفاش نخرجوا من هاد األزمة، أزمة خانقة عاملية 
هنا  احنا كنجيو  اآلن  الحلول، لحد  ليها  متافق معاك ولكن خاصنا 
كناقشوا واحد العدد ديال األمور ولكن كيخصنا حلول جدرية السيد 
الوزير هللا بخير، البالد ما�ضي على خير راه هادي أزمة كنقولوا عاملية 

ولكن كيخصنا السيد الوزير هللا يجازيك نتحملوا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

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

الن ئب السيد محمد لحموش:

شكأا السيد الأئيسة،

خصنا  اللي  الحقيقية  املشاكل  بأن  ليا  كيظهر  الوزير،  السيد 

نشوفوا كيفاش نعالجوها بالزيادة على غالء األسعار واملحروقات هي 
املسألة ديال املقاولة، ألن اليوم نتظر بأن ال اللي كاينين ال اللي جيين 
غادي يفلسوا ملاذا؟ هاد الشركات اللي راهم سايرين كيخدموا اليوم 
راه كتعرف كيفاش دازوا الصفقات وامليزانية اللي تبنات عليها، اليوم 
يعني ضوبالت،  األثمنة والت  الصفقة  تخدات  باش  امليزانية  هاديك 
واللي جاي هو أن الدولة أو الحكومة ملا دارت ميزانية اللي غتشتغل 
املشاكل  هاد  اإلعتبار  بعين  ما خداتش  املستقبلية  املشاريع  في  عليها 
اللي كنعيشوها اليوم في غالء األسعار، إذن حتى �ضي واحد ما غاي 
يصومصيوني وهاد الصفقات كلها غادي تخرج infructueux إذن ما 
نبنيوش ونحلموا ف�ضي حاجة اللي هي كنعرفواها اليوم مستقبليا ما 

غاديش..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، كنظن ألن قلت هل هناك تعقيب بالنسبة 
لألغلبية ما عطاني حتى �ضي واحد، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد يونس بنسليم 0:

ما يتعلق باإلشكال الحقيقي اليوم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
اتجاه  ديالها  االلتزامات  اإلدارة  أداء  وفي  التمويل  منظومة  في  هو 
املقاوالت، وبالتالي نحن نثمن املجهودات اللي تتبذلوا ولكن يجب حل 
اإلشكالية ديال التمويالت سواء البنكية أو غيرها وكذلك أداءات اإلدارة 

للمستحقات داملقاوالت، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال املوالي عن التقدم تنزيل برنامج أوراش 
اه تفضل السيد الوزير تفضل.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكأا السيدة الأئيسة،

شكرا السادة النواب على اإللحاح ديالهم في هاد السؤال، فعال 
أنها  على  اتفقنا  بعد  الصغرى  املقاوالت  تتخدم  باش  الطريقة  يعني 
طريقة مختلفة على الطريقة باش تتخدم املقاوالت املتوسطة والكبير، 
التمويل ديال املقاوالت الصغرى لها sous-capitalisation اللي كاينة في 
املقاوالت الصغرى ما تتسمح لهاش أنها تواجه الصدمات اللي تتكون 
ديال األزمات، كانت واحد البرامج راكم كتعرفوها كاين انطالقة كاين 
أوكسجين كاين واحد العدد ديال األمور وكان فيها واحد البالء يعني 
البأس به إال أنها ما كانتش كافية نظرا أوال لهول األزمة وثانيا اإلشكالية 
اللي املطروحة، احناش أش كنديروا كحكومة؟ أوال كاين واحد التوجيه 
ديال الدعم لواحد العدد ديال القطاعات فحال هاد �ضي ديال النقل 
هاد �ضي ديال السياحة، ثانيا كاين برامج هيكلية بحال البرنامج فرصة 
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باش نعاونوا به القدية ديال التمويل بالنسبة لحاملي املشاريع ولكن 
عندكم الحق املقاوالت املتواجدة اليوم بغيناها تحافظ على املناصب 
ديال الشغل وبغيناها تحافظ على التنافسية ديالها هذا هو اإلطار اللي 
قلت لكم خدمنا فيه هادي 3 شهور باش نوجدوا ألنه ثقيل جدا، وكان 
باش  الفاعلين  جميع  ونشوفوا  الترابي  املستوى  على  نشوفوا  خصنا 
نعرفوا بالضبط اشنو هو السبل ديال معالجة اإلشكالية؟ وراه توفقنا 
اليوم أننا وجدنا واحد االستراتيجية متكاملة بالتمويالت ديالها وبإعادة 
يعني توجيه التمويل املوجودة، راه عندنا التمويالت املوجودة ولكن 
كيستافدوا منوا غير واحد الجزء ديال املقاوالت واألجهزة ديال الحكومة 
اللي كانت كدير هاد ال�ضي قبل كانت مركزية فقط في الرباط donc أنا 
قلت لكم التوجه ديالنا هو محلي وهاد �ضي في األسابيع القليلة املقبلة 

إن شاء هللا، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تقدم تنزيل برنامج أوراش 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ن دية بزندفة:

شكأا السيد الأئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن تقدم تنزيل برنامج أوراش واالستراتيجية 
املتبعة من أجل تعميم االستفادة منه؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

كتعرفوا  كيفما  أوراش  برنامج  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
هذا برنامج طلقتو الحكومة في بداية السنة، باش لتشغيل 250 ألف 
مغربي ومغربية على سنتين في إطار ما يسمى بأوراش مؤقتة في أغلبها 
وكاين أوراش أطول، فيها تقريبا سنتين، بدينا هاد البرنامج هذا الحمد 
هلل بعد واحد الجولة جهوية درناها في جميع الجهات تقريبا، 16 ديال 
الجهات اخدينا فيها شهرين، 58 يوم بالضبط، ونتج عليه واحد البرنامج 
اللي وجدناه بواحد الطريقة تشاركية مع عدد من الفاعلين، الحمد 
هلل، أول حاجة كانت مهمة في برنامج أوراش هي أننا نكونو الناس على 
املستوى الترابي، هاد البرنامج ال نسيره على املستوى الوطني، واعطينا 
التوجيهات ووجدنا العدة ودرنا النظام املعلوماتي باش هاد �ضي كامل 
ينطلق على مستوى األقاليم، اعطينا مسؤولية للمجالس اإلقليمية وما 
يسمى باللجن اإلقليمية، فيها السادة العمال، فيها املديرين داملصالح 
الخارجية ديال مختلف الوزارات، قلنا لهم أوال هللا يخليكم خصكم 

تحددوا األوراش اللي غيستفادوا منها املواطنات واملواطنين في املجال 
الترابي ديالهم، يمكنني أن أقول لكم اليوم أنه جميع األقاليم حددت 

األوراش التي سوف يستفيد منها؛

ثانيا، قلنا لهم هللا يخليكم خصكم تطلقوا األوراش ديالكم في أقرب 
وقت ممكن، ولكن بغينا واحد األوراش اللي تكون كتناسب اليد العاملة 
اللي عندكم تمة، واليوم كاين أوراش انطلقت في عدد من األقاليم، وإن 
شاء هللا، في هاد األسابيع املقبلة غادي نقدرو نرجعو عندكم نعطيكم 
الحصيلة األولية ألن شهر أبريل هو شهر مهم بالنسبة لبرنامج أوراش 

اللي واحد العدد ربما آالف غادي يستافدوا منو إن شاء هللا؛

نعطيو  يتم�ضى كان خصنا  ال�ضي  باش هاد  الحال  بطبيعة  ثالثا، 
ضمانات ديال أنه يكون هاد ال�ضي فيه واحد املصداقية وتكون فيه 
عطيناهاش  ما  احنا  كلها  أوراش  ديال  فامليزانية  الشفافية،  واحد 
ملجالس األقاليم أو اللجان اإلقليمية حطيناها في la cnss، باش اللي 
خدم كيتخلص مباشرة في إطار واحد املقروئية وواحد النظام معلوماتي 
نتمناو من هللا يوفقنا باش في األسابيع املقبلة نعطيكم واحد، يعني، 

تقرير مفصل باألرقام على برنامج أوراش، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ن دية بزندفة:

التشغيل  ديال  املعضلة  بأنه  واعون  نحن  الوزير،  السيد  شكرا 
هي معضلة مركبة ومعقدة جدا وأنه السبيل الوحيد الحل ديالها هو 
أننا نقدرو نخلقو فرص الشغل  خلق دينامية اقتصادية قوية باش 
وأبعد من ذلك الشغل أننا نحافظو على هاد فرص الشغل اللي غادي 
نخلقو، من جهتنا نثمن املقاربة التشاركية ديالكم السيد الوزير عبر 
التشاور مع جميع الفاعلين املحليين والسلطات اإلقليمية والجهوية 
وعبر تنزيل هاد البرنامج اللي كيشكل أحد أعمدة البرنامج الحكومي، 
إنما، السيد الوزير، ندعوكم ألعمال املزيد من النجاعة والحكامة راكم 
عارفين السيد الوزير أنه هاد الورش للي كنراهنو عليه جميع خص 
يكون فيه عدة معايير، أولها احترام العدالة املجالية باش ممكن جميع 
األقاليم والجهات تستافد على قدم املساواة، من جهة أخرى السيد 
الوزير املناصفة، بغينا التعاونيات واملقاوالت النسائية تستفد إسوة 
بباقي التعاونيات ، من جهة أخرى، مقاربة النوع فئة ذوي االحتياجات 
الخاصة الفئة اللي خاص أنها تستفد أيضا وكيف قلت بداية السيد 
الوزير أنه هاد األوراش اللي هاد املناصب للي خصها تخلق يجب أن 
نسعى إلى الحفاظ على استدامتها، كاينين بعدة جهات وعدة أقاليم اللي 
كانت أكثر تضررا من جهات أخرى سواء فيما يخص بسبب كورونا أو 
بسبب الجفاف، وهنا كندعوكم السيد الوزير إن كانت إمكانية ديال 
رفع الحصيص باش أنه األقاليم للي متضررة أكثر والجهات للي متضررة 
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أكثر تكون فرصة إلنقاذ املعطلين وعلى سبيل املثال ال الحصر، إنقاذ 
آسفي  وفي جهة مراكش  إقليم آسفي  في  للي تضررت مثال  املقاوالت 

عموما، وشكرا لكم السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ كنظن السيد 
الوزير ما بقاش لك الوقت للرد، آخر سؤال في القطاع، سؤال عن إدماج 
الشباب العاطل في سوق الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد خ لد الشن ق:

شكأا السيدة الأئيسة،

جائحة  لتداعيات  ضحية  أول  الشباب  يعتبره  الوزير،  السيد 
فالحية  سنة  أثر  وكذا  واالجتماعية  االقتصادية  بأبعادها  كورونا 
متسمة بالجفاف لترتفع نسبة البطالة بشكل خطير مما أزم وضعية 
الشباب ببالدنا، لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أهم التدابير املتخذة 
سوق  في  الشباب  وإلدماج  االجتماعية  املعضلة  هذه  من  للتخفيف 

الشغل واالنخراط في النسيج االقتصادي؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكأا السيدة الأئيسة،

شكرا السيد النائب على السؤال ديالكم، اإلشكالية ديال التشغيل 
في  يعني كبيرة  ديالها  واألبعاد  إشكالية كبيرة جدا  كيما كتعرفوا هي 
العالم كلو والسيما بعد األزمة ديال »كوفيد« وهاد األزمات في املتتالية 
أو الصراعات املتتالية اللي كاينة اليوم. بالنسبة للحكومة املقاربة ديالها 
هي مقاربة شاملة، أوال ترتكز كيفما سبق وأنا قلت في هاد املجلس املوقر 
على قضية االستثمار ألن ما يخلق مناصب الشغل القارة بالخصوص 
هو االستثمار، وفي االستثمار كاين واحد العمل كبير اللي ّدارعلى مستوى 
ديال  املناصب  من  اآلالف  عشرات  عليه  وتمخض  االستثمار  لجنة 
الشغل القارة يعني طويلة األمد؛ ثانيا كاين املخططات القطاعية، فهاد 
املخططات القطاعية كاين واحد العمل دؤوب وأنا حضرت بنف�ضي مع 
السيد وزير الصناعة مثال في طنجة وتالقينا واحد العدد ديال املتدخلين 
وكنتبعوا تقريبا 900 مشروع ديال االستثمار في املجال الصناعي اللي 
احنا كنتبعوها في املجال ديال التشغيل ديالها باش نتأكدوا أنها كتحترم 
كذلك  كاين  ولكن  الناس،  يشغل  باش  مهم  هو  اللي  الالئق  الشغل 
القضية ديال التشغيل واحد تشغيل من جيل جديد ديال في املجاالت 

اإلجتماعية، ومؤخرا وقعت مع السيد وزير التعليم وla FMPS ديال 
التعليم األولي أنه باش نقدروا نواكبوا التشغيل ديال املربيات واملربيين 
اللي غادي يقريوا وليداتنا بعد القرار األخير اللي خذاتو الحكومة باش 
تخفض من السن ديال الدراري والوليدات والبنيتات اللي غادي يبداوا 
في التعليم األولي، هادي عشرات اآلالف من املناصب ديال الشغل ودرنا 
واحد املجهود كبير في التمويل على مستوى الوكالة الوطنية إلنعاش 
عدد  وحتى  ي 

ّ
مل باش  الناس  هاد  نكونوا  باش  والكفاءات  التشغيل 

الساعات اللي كيقراوا فيهم، كانوا كيقراوا غير 200 ساعة دابا درنا لهم 
400 باش منين يوصلوا عند وليداتنا يكون عندهم واحد املستوى أهم 
أكبر، إن شاء هللا. ولكن باإلضافة إلى هاد �ضي احنا بصدد إصالح شامل 
وأنا شخصيا حطيت  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  للوكالة 
املنظام الجديد l›organigramme الجديد باش تقدر تضطلع باملهام 
ديالها باش بالصة ما تبقى تواكب داك 60 ألف أو 70 ألف وأق�ضى 
الحدود 100 ألف ديال يعني les insertions اللي تيكونوا اإلدماج اللي 
تيكون باش نقدروا نوصلوا لواحد العدد أكبر بكثير خصوصا بالنسبة 

لناس اللي عندهم مشكل حقيقي في الولوج لسوق الشغل، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب.

الن ئب السيد خ لد الشن ق:

املجهودات  نثمن  البداية  في  تعقيبكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
التي تقوم بها الحكومة في هذا الجانب، وأخص بالذكر التزام الحكومة 
في إعادة النظر في سياسة التشغيل بما يضمن ولوج الشباب لسوق 
الشغل، وكذا التزام الحكومة بالقيام بتقييم شامل لبرامج التشغيل 
للوقوف على مكامن الضعف ومكامن القوة. واسمحوا لي السيد الوزير، 
نقول لكم بكل صدق هناك برامج متعددة ولكن مع كامل األسف الوقع 
ديالها واألثر ديالها يبقى ضعيف وضعيف جدا إن لم نقل منعدم في 
بعض جهات اململكة، األمر الذي يدعونا للتساؤل السيد الوزير، هل 
لدى الحكومة استراتيجية جديدة للتشغيل متكاملة في إطار إلتقائية 
على  الوزير،  السيد  نركز  املعنية،  القطاعات  مختلف  بين  وتناسق 

اإللتقائية ألن هي سبب النجاح ألي برنامج لنجاحه.

ال أخفي عليكم السيد الوزير، كذلك مظاهر اليأس واإلحباط اللي 
اليوم ولينا كنشوفوها في صفوف الشباب، وعلى سبيل املثال ال الحصر 
الشباب ديال الجهة التي أنتمي إليها جهة سوس-ماسة، اليوم كنشوفوا 
شباب حاملي شواهد عليا والوا كيقلبوا على خدمة فينما، غير على 
ربي غير يخدموا. البد السيد الوزير، ما تزيدوا في االستمرار والتشجيع 
ديال املبادرات الحرة واملقاوالتية ألن نعتبرها مدخال رئيسيا للتخفيف 
من هاد املعضلة، هناك تجربة في سوس بمدينة آيت ملول »منصة 
أركانة للشباب« اللي استطعت في ظرف وجيز خلق فرص شغل وتشجيع 
املنصة  هاد  لزيارة  الوزير  السيد  أدعوكم  املقاولة،  لولوج  الشباب 

وتعميم التجربة على..
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السيدة ضئيسة الجلسة:

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

الن ئب السيد عبد الغني مخداد:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوزير، استمعنا إلى األجوبة ديالكم من خالل التساؤالت اللي 
جات في املواضيع املتعلقة بإفالس الشركات في ظل هاد املعضلة اللي 
كيعيشها العالم وبالدنا وبالخصوص، احنا دابا تطرقنا فهاد السؤال 
إلدماج الشباب العاطل، لكن ما شفناش الشباب اللي كيخرج دابا 
اللي كيخرج من املناصب ديال الشغل داخل املقاوالت، احنا استمعنا 
لألجوبة ديالكم السيد الوزير، على أنكم خالل هاد الشهر راه وجدتم 
السبل الناجعة إلنقاذ هاد �ضي املقاولة، عندنا تساؤل حول املقاوالت 
اآلن اللي واخدا les marchés ديالها في ظل هاد ارتفاع األسعار ديال 
املواد األولية، كاين الشركات اللي وقفت اآلن، وراها كتسرح في العمال، 
بغينا السؤال شفهي كافي حول هاد السبل اللي درستوها وتنعرفوا حتى 
بالنسبة les révisions de prix ديال الشركات شحال عطيها النسبة 
 les marchérs اللي معطية، كاين شركات اآلن اللي وقفات واش هاد
غادين يستمروا فيهم؟ واش غادين يعاودوا دار �ضي محاولة من طرف 
الحكومة باش تسد هاد الخصاص اللي كاين ديال األسعار؟ ألن األثمنة 
اللي شدوا بها les marchérs سابقا راه األثمنة ضربات في 3، أشنا هما 
السبل الناجعة إلنقاذ هاد املقاوالت اللي غتعرف التصريح واحد العدد 
ديال العمال اللي غادين يخرجوا احنا كندرسوا باش ندمجوا الشباب 

العاطل ولكن ما كنشوفوش الشباب اللي كيخرج..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة إيم 0 مل وي:

قامت  وزارتكم  في شخص  الحكومة  أن  كنعرفوا  الوزير،  السيد 
بمجهودات جبارة في إدماج الشباب في سوق الشغل عبر برامج واعدة 
مثل أوراش وفرصة، لكن اللي بغيت نأكد عليه هو أن اللي خاص يكون 
يكونوا  باش  واالجتماعية  املجالية  للعدالة  فعلي  التطبيق  واحد  هو 
ناجحين هاد البرامج، يعني السيد الوزير خاصكم تستهدفوا مناطق اللي 
فيها بطالة مرتفعة خصوصا املناطق القروية والنائية مثل جهة درعة 
تافياللت إقليم ورززات وتنغير على وجه الخصوص اللي كيفتاقدوا 
لالستثمارات ومشاريع استثمارية هادفة لخلق فرص الشغل ألن هاد 
الناس وهاد الجهة اللي كتعاني التهميش إيال ما عطيتوهمش أولوية 
كبرى وعناية خاصة في البرامج ديالكم باش الشباب تخدم فإن هاد �ضي 
غيأثر على املغرب بصفة عامة خصوصا أنه غادي تكون عندنا هجرة 

قروية وغادي تبقى عندنا الهجرة نحو املدن وهاد �ضي له عواقب وخيمة 
وأنتم أدرى بذلك، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

واملق ولة  االقتص دي  اإلدم ج  يونس سكوضي وز أ  السيد 
الصغأى، والشغ2 والكف ءات:

شكرا على األسئلة ديالكم والتعقيبات ديالكم التي تمس في الصميم 
في بالدنا، بعدا بغيت  العمومية  التقائية السياسات  دالقضية ديال 
نقولكم واحد القضية أنه إيال كان �ضي مشكل خاص ب�ضي مقاولة من 
املقاوالت الباب ديالي مفتوح وهذا من صميم العمل ديالي كوزير باش 
كنتصل على مستوى الترابي باش كانحولوا نديروا واحد الوساطة إلى 
كان إيال قدر هللا �ضي مشكل ديال تصريح العمال ودرناه ودرتوا في صمت، 
يعني ما تكلمتش عليه، عشرات املقاوالت في إطار هاد الدينامية اللي 
كنديروها دبا ديال الحوار االجتماعي وهذا الواجب ديالنا هذا واجب 
ديالنا كاملين منين ما جاو هاد الطلبات أنا رهن إشارتكم والحكومة رهن 

إشارتكم.

ثانيا: إيال كانت إشكاليات عندها عالقة مع املرسوم ديال الصفقات 
السيد  ألنه  قدامكم،  مفتوح  الحكومة  ديال  الباب  العمومية كذلك 
الوزير اللي مكلف بهاد �ضي اللي هو الوزير املنتدب املكلف بامليزانية راه 
دار واحد املراجعة ديال هاد املرسوم، راه وجدوا راه في املراحل ديالوا 
األخيرة باش نقدروا نتجاوزوا بعض اإلشكاليات اللي منها األمور اللي 

تكلمتوا عليها.

ثالثا: بالنسبة للقضية ديال العدالة املجالية عندها سؤال املهم 
بحال دبا بالنسبة للبرنامج ديال أوراش منين جينا كنشوفوا هاديك 
125 ألف فرصة عمل اللي كاينة برسم سنة 2022 كيفاش غانجيوا 
نفرقوها على مختلف األقاليم؟ خذينا ثالثة ديال املعايير، املعيار األول 
اللي خذينا هو نسبة البطالة، املعيار الثاني اللي خذينا هو نسبة الفقر، 
وخدينا كذلك اإلحصائيات األخرى اللي كانت ديال السكان ألن منين 
كتكون واحد السكان كتكون واحد la densité وبالتالي راه تقدر تكون 
البطالة مرتفعة، ولذلك احنا حاولنا نوزعوا وفق هاد املعايير ولكن راه 
كاين برامج قطاعية راه غيتكلم موراية ربما السيد وزير الفالحة على 
هداك املليون، -شحال السيد الوزير- مليون و300 ألف هكتار تقريبا، 
مليون هكتار اللي مخصص لو الدعم في إطار البرنامج امللكي السامي 
ديال الجفاف، وفي السياحة كذلك، وفي النقل كذلك، وكاين عندنا 
واحد العدد ديال القطاعات اللي كلها كتستهدف التشغيل بشكل أو 
بآخر، واحنا كانحاولوا نسقوا هاد العمل هذا باش يكون التدخل ديالنا 
على املستوى املجالي، ولكن راه ما يكذبش عليكم �ضي واحد راه أهم 
حاجة في القضية ديال التشغيل هو نكونوا متواجدين على املستوى 
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جميع  مع  اتصلت  الداخلية  وزير  السيد  مع  بالتنسيق  أنا  الترابي، 
العمال وجميع الوالة باش فينما تيكون �ضي مشكل عندو عالقة بتسريح 
العمال خاصني يكون في خباري كوزير وكندخلوا مع النقابات ومع كل 
الفاعلين باش نحاولوا نوقفوه والحمد هلل توفقنا في عدد من الحاالت 
واحنا غاديين فهاد �ضي في إطار الحوار االجتماعي باش نعطيوا لو واحد 

الصبغة مؤسساتية إن شاء هللا في املستقبل.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  قطاع  إلى  ننتقل 
لالستثمار  الساللية  الجماعات  أرا�ضي  تعبئة  بسؤال عن  والغابات، 
واالشتراكية،  التقدم  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد عدي شجأي:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ املحترم،

دعا صاحب الجاللة امللك في خطابه السامي ل12 أكتوبر 2018 
بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية، دعا الحكومة إلى تعبئة مليون هكتار 
من األرا�ضي الساللية لفائدة ذوي الحقوق من أجل مشاريع استثمارية 
فالحية. في هذا اإلطار، نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي 
اتخذتها الحكومة ملواكبة هاد املشروع امللكي الهام، بغيناكم السيد 

الوزير املحترم، توضحوا فهاد اإلطار للرأي العام:

طبقا  الضخم؟  الورش  لهاد  الفعلي  التنزيل  بدا  واش  هل   1-
للتوجيهات امللكية السامية؛

-2 أشنا هي الجهات وأشنا هي املناطق املستهدفة؟

الفالحة  واش  املعتمدة  الفالحة  ديال  النوعية  هي  أشنا   3-
واش  املسقية؟  الفالحة  واش  املتوسطة؟  الفالحة  واش  التضامنية؟ 

الفالحة البورية؟

املائية  املوارد  تعبئة  تمت  واش  السقوية  الفالحة  حالة  في   4-
الضرورية؟

مع  مالءمتها  مدى  وما  املزروعات،  ديال  النوعية  هي  أشنا   5-
الخصوصيات الجغرافية واملناخية للمناطق املستهدفة؟

-6 واش تمت التركيبة املالية لهاد املشروع؟ وأشنا هي املصادر ديال 
التمويل؟ شكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، جواب السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شكأا السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

أوال رمضان مبارك كريم، فطبعا شكلت التوجيهات امللكية لصاحب 
الجاللة نصره هللا، منعطف تاريخي في تدبير األرا�ضي الساللية، حيث 
تم إعادة النظر في اإلطار القانوني واملؤسساتي باستصدار مجموعة من 
النصوص القانونية أعطتها وزارة الداخلية بصفتها الوصية على هاد 
األرا�ضي الساللية، وفي هذا السياق تم فتح إمكانية تمليك األرا�ضي 
الفالحية الجماعية البورية لذوي حقوق من الجماعات الساللية على 
غرار املناطق السقوية، وتضع »استراتيجية الجيل األخضر« األرا�ضي 
الجماعية في صلب آلياتها كرافعة لتعبئة وتشجيع االستثمار، وضمان 
تنمية شاملة ومندمجة كتمكن من إبراز ديال واحد الجيل جديد من 
املقاولين الفالحيين الشباب وكذلك املساهمة في انبثاق طبقة فالحية 
وسطى. وفي هاد اإلطار، هناك واحد التعاون وثيق بين وزارة الفالحة 
ووزارة الداخلية حيث تم استصدار دورية مشتركة تحدد مسطرة تنزيل 
هذا الورش الذي يهدف إلى تعبئة وتثمين ما ال يقل على مليون هكتار، 
وقامت الوزارة بإعداد عرض متكامل خاص لتثمين هذه األرا�ضي عبر 
وضع نظام تحفيزي مالئم في إطار صندوق التنمية الفالحية، وكاين واحد 
املرسوم اآلن في إطار النشر لتحديد التحفيزات املالية للدولة املمنوحة 
لذوي الحقوق والشباب واملستثمرين، وطبعا يعني هاد الورش إن شاء 

احنا في التنزيل ديالو.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، لم يتبق الوقت للتعقيب السيد النائب، هل 
هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ع دل الدفوف:

السيدة الأئيسة،

السيد الوزير، كندعوكم باش تفتح تحقيق في إطار االستفادة ديال 
األرا�ضي الجماعية والساللية ألن كاينة واحد املجموعة ديال الشركات 
اللي هما استافدوا في ظرف وجيز واآلن هما كيغرسوا وكيستافدوا وكاين 
شركات اللي بدات في 2014 وخلصات الواجبات ديالها في 2015 و2016 

وباقي لحد اآلن ما استافدوش من األرا�ضي، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

غادي  واحنا  املحترم،  النائب  السيد  ديال  املالحظة  يعني  خذيت 
نشوفوا هاد ال�ضي
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي مرتبط باملوسم الفالحي الحالي 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال.

الن ئب السيد محمد هيش مي:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن االستراتيجية الحكومية للدعم 
الفعال والواقعي للفالحين والكسابة جميعا بكل صفاتهم؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

غير  العوامل  متعددة  هي  واللي  الصعبة  العاملية  الظرفية  ففي 
املتحكم فيها على الصعيد العالمي كتميز هاد السنة الفالحية إلى نهاية 
فبراير بواحد العجز تاريخي في التساقطات واحد املخزون ديال املياه للي 
هو وصل لواحد الحد اللي ما عمرنا شفناه، يعني، منذ سنوات وهاد �ضي 
أثر بواحد ال�ضي، يعني، صفة سلبية على القطاع الفالحي بصفة عامة 
وفي الخمس الشهور األولى قامت الوزارة بإجراءات لدعم املربي ديال 
املاشية بواحد مليون قنطار من الشعير املدعم في املناطق املتضررة 
واللي استفد بها 175 مربي املاشية، مع تفاقم العجز باألمطار وتطبيقا 
برنامج  وضع  تم  هللا  نصره  الجاللة  لصاحب  السامية  للتعليمات 
استثنائي لتقديم املساعدة للفالحين ومربي املاشية بواحد الكلفة ديال 
10 داملاليير ديال الدرهم كيما كتعرفوا، فكيرتكز على ثالثة داملحاور: أوال 
الدعم املباشر للفالحى لحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة 
مياه السقي، تم لحد اآلن اقتناء 3.7 مليون قنطار من الشعير املدعم 
كشطر أول ولحد اآلن توزعت منو مليون و500 ألف قنطار ألكثر من 
364 ألف مستفيد، مليون و300 قنطار من األعالف املركبة لفائدة 
 l›ONSSA قطاع الحليب، توزعت منو 252 ألف قنطار، وكما أطلق
حمالت مجانية لتلقيح القطيع الوطني لألغنام واملاعز واألبقار واإلبل، 
وكذلك هناك تسريع ديال أداء املنحة ديال التأمين في املناطق اللي 
منكوبة ومنذ بداية أبريل يعني 3 أشهر قبل، يعني، الفترة العادية ولحد 

اآلن املساحة املنكوبة هي 490..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد ادضيس السنتي�سي ضئيس الفأ ق الحأكي:

السيدة الرئيسة في الواقع راه كاين خلل، 15 ألف مليار تصرفات 

14 داإلنتظار والغاية هي األمن  15 سنة وال  على املخطط األخضر، 
الغذائي، وما كاينش، مع األسف اليوم الفلفلة 25 درهم، واش هذا ناتج 
على الحرب األوكرانية-الروسية؟ طبعا ال، الفلفلة تتنتج في املغرب، كان 
الغرض من املخطط األخضر أساسا هو التحكم في األثمنة على األقل 
نتاع الخضر والفواكه إلى غير ذلك، السيدة وزيرة املالية في جواب على 
سؤال وجهتو لها األسبوع املنصرم، تتقول بأنها علقت الرسوم الجمركية 
على واردات مواد غذائية في نوفمبر 2021، إيال كانت اإلمكانية كاينة 
عند الحكومة باش تجمد، يعني، الرسوم والضرائب إيوا تجمدها على 
املحروقات، راه الناس تحرقوا بهاد املحروقات، يمكن لها تأجلهم يمكن 
نأجلو حتى استثمارات واليني ما يمكنش تستمر األمور في الغالء اللي 
تيعيشو املواطن، الفالح ال صغير وال متوسط متضرر جدا، 10 داملليار 
درهم السيد الوزير راه تتبان كبيرة واليني ايال حيدتي 6 داملليار درهم 
اللي دازت في القروض مع القرض الفالحي ومليار و200 وال 700 اللي 
مشات في املوضوع نتاع التأمين تتبقى فقط ثالثة داملليار نتاع الدرهم 
واللي عطات جوج 2-8 الخنا�ضي لكل، يعني، فالح بالنسبة ملربي املاشية، 
يعني، داك ال�ضي قليل جدا، كاين أمور مستعجلة ال بد أن تتدخل 

الحكومة على وجه االستعجال بدون مزايدات..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
النائب.

الن ئب السيد الكبير ق دة:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوزير، مما الشك فيه أن الحكومة بدالت مجهودات كثيرة 
خالل املوسم الفالحي الحالي، ولكن املواطن السيد الوزير كيطمح باش 
تنعاكس هاد املجهودات على أرض الواقع، املواطن اآلن كينتظروا �ضي 
حاجة اللي تكون ملموسة، فكما تعلمون السيد الوزير راه كاين بعض 
املناطق اللي ما عرفاتش نهائيا التساقطات اللي عرفاتها بعض مناطق 
اللي عادتا مطروحة  ال�ضي انعكس سلبيا على املشاكل  املغرب وهاد 
فيها أعطي مثال هنا باإلقليم ديال ففكيك، فيعني األوراش مازال ما 
في هشاشة ولكن  دائما  بيطالة  في  دائما  احنا  التشغيل  ديال  بداش 
األوراش لحد الساعة لم تنطلق، كذلك املشكل ديال األعالف املدعمة 
هاد  فيها  الحال  بطبيعة  ديالنا  املنطقة  املناطق،  بعض  اللي عرفات 
الدعم ولكن املساطر باش كيتوزع يعني ما�ضي هي هاديك نظرا ألن أوال 
حددوا الحصة في واحد 10 ديال 10 ديال األكياس للجميع الكسابين 
يعني سواء كان عندوا عندوا القليل أو الكثير غادي تكون عندوا نفس 
الحصة، كذلك يعني نقط التوزيع قليلة وقليلة جدا بحيث أن الناس 
كينتظروا النهار كل وهما أمام القرض الفالحي باش يأديو األثمنة ديال 
هاد األكياس ديال الشعير فنتمناوا أنه الحكومة يعني تبدل مجهود أكثر 

باش يبان على أرض الواقع، وشكرا السيد وزير.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد ضشيد حموني ضئيس فأ ق التقدم واالشتراكية:

شكأا السيد الأئيسة،

السيد الوزير، اليوم في فلفلو وماطيشة والبصلة أصبحت خضر 
فوق العادة، كما شحال هادي الناس ما كانتش كتشوف بعض الفواكه 
تافلفلة اليوم وصالت للثمن ديالها ملي كيشريها املواطن وال كيحلها 
كيشوفوش واش عامرة بالكفتة وال ب�ضي حاجة أخرى، ما فائدة هذه 
املخططات السيد الوزير إن لم تقدر أن تؤمن األمن الغذائي للمغاربة؟ 
بأثمنة  ما فائدة هاد املخطط إن لم تقدر الحكومة توفر هاد املواد 
مناسبة؟ مخطط كان في عيون املغاربة أخضر لكن أسود في عيون 
اللي  الفقراء، أخضر في عيون الشركات اللي كتصدر، هاد املخطط 
منتجة،  زراعات غير  اختيارات  الهكتارات بسبب  ديال  مئات  عطش 

اليوم ما قدرناش نوجدوا القمح، واش غنعطيوا املواطن الفوكا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، جواب السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

لوال مخطط املغرب األخضر ولوال هاد العمل اللي تقام فهاد 10 
سنوات املاضية ال كانت الحالة كارثية وخصنا نشوفوا شنوا كيجرى 

حولنا؟ وشنوا كيجرى في العالم وفي الدول اللي قوية؟ اللي اليوم الكوطا 

ديال الزيت في إسبانيا وفي جوايه اخرين، اليوم في السوق املغربية ما 

كاين حتى حاجة اللي خاصة، اليوم كاينة مطيشة، كاين فلفلة، كاين 

كل حاجة، ما كاينش �ضي حاجة اللي خاصة في السوق الوطنية، نعم 

األثمنة هي عاملية نعم كتعرفوا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

رجاءا رجاءا الهدوء رجاءا.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

األثمنة كنعرفوا أشنوا كاين، خاصنا نعرفوا خصنا نحلوا شوية 

نحلوا علينا ونمشيو لبرا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

رجاء..

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

نشوفوا شنوا كاين؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

رجاء، رجاء السيدات والسادة النواب رجاء.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شنوا كاين على الصعيد العالمي؟ واحنا اليوم مع املهنيين اإلنتاج 
خصنا نعرفوا بال اإلنتاج تزاد..

السيدة ضئيسة الجلسة:

رجاء، السيدات والسادة.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

اإلنتاج تضاعف ديال مطيشة وديال الخضر، ولكن كان هناك 
األولى،  هي  الوطنية  السوق  باش  الحلول  لقينا  املهنين  ومع  تصدير 
donc ما خصناش نبقاو يعني نكونوا شوية إيجابيين في االخر ديالنا 
ويكون عندنا واحد معطيات اللي هي دقيقة باش يمكن لينا نحلوا هاد 

الوضعية هادي.

بالنسبة لفكيك أنا كنواعدك السيد النائب املحترم بأنه الشطر 

الجاي ديال الشعير غادي يكون واحد يعني اإللتفاة جد مهمة لفكيك 

ألن ما طاحتش فيها الشتاء طبعا هي من املناطق املتضررة، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال..السيدة النائبة رجاءا رجاءا السيدات 

والسادة النواب شوية دالهدوء، نقطة نظام تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد مصطفى ابأاهيمي )نقطة نظ م(:

غريبة،  حقيقة  التصفيق  ديال  الظاهرة  هاد  الرئيسة،  السيدة 

اللي  املوضوع  واحد  األسئلة  الحكومة  على  كيطرحو  النواب  السادة 

هو حارق اللي هو كنتكلمو على األسعار وكنتكلمو على الخضر والغالء، 

والبعض يصفق وكأ ننا فواحد املبارة ديال كرة القدم! إيال كتصفقو 

وهاذ  الحكومة  عجبتكم  ال�ضي  هاذ  إيال  عليكم  مبروك  األسعار  على 

األسعار ديال مطيشة والبصلة وذاك ال�ضي مبروك أسيدي! خصكم 

ذاك ال�ضي اللي كيحس بها الشعب قولوه للحكومة باش تأخذ اإلجراءات 

ما�ضي باش تبقاو تصفقو! اسمحوا لي.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

السيدة  نظام، تفضلي  ناخذ نقط  رجاءا رجاءا، وخا وخا غادي 
النائبة، السيد النائب الكلمة عند السدة النائبة السيد النائب هللا 
يكم، من فضلكم شوية 

ّ
يك، الكلمة عند السيدة النائبة هللا يخل

ّ
يخل

ديال الهدوء من فضلكم.

الن ئبة السيدة نجوى ككوس )نقطة نظ م(:

األكيد أننا في قبة دستورية في مجلس محترم، وظاهرة التصفيق 
هي ظاهرة ربما قد ال يستحسنها البعض مّمن أدخلها لهذه القبة، فهاذ 
لوها لألسف اليوم هما الذين ينتقدونها، واألكيد 

ّ
الظاهرة الناس اللي دخ

احنا كمجلس مشّرع ديال هاذ البالد وكبرملانيين ممثلو األمة فعدد من 
الظواهر ال تشرفنا، ولكن قبل أن نحاسب اآلخر يجب أن نعرف من 

أدخل بعض الظواهر للسياسة ولألخالق السياسية؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، تفضل السيد النائب، من بعد السيدة النائبة.

الن ئب السيد يونس شيري )نقطة نظ م(:

ه دخلنا 
ّ
يك السيدة الرئيسة، احنا لألسف احنا شباب يال

ّ
هللا يخل

للسياسة جينا البرملان وبغينا نعطيو واحد القدو، بغينا نعطيو صورة 
مشرفة للممثل ديال األمة، واليوم كنلقاو ناس سبقونا وكيديرو �ضي 
تصرفات غير معقولة، كيف يعقل أن السيد وزير الفالحة اليوم كيعطي 
معلومات اللي هي صحيحة وكيصّحح املغالطات وكيتم التشويش ديالو 
في القاعة! هذا ال يعقل واحنا مابغيناش هاذ التصرفات هاذو يكونو 

معنا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة النائبة أنا غادي.

الن ئبة السيدة فأ دة خنيتي )نقطة نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

ي كيهضرو بعض النواب 
ّ
املالحظة اللي عندي السيدة الرئيسة مل

اللي  دة  األسعاراللي موجو  احنا كنعطيو  الحكومة،  ما�ضي ضد  احنا 
كيعانيو بها اليوم املواطنين املغاربة، إذن ملي كيجاوب السيد الوزير 
مع كل االحترامات ديالنا، السيد الوزير احنا يعني كنسمعو لو وكنعرفو 
السادة  من  كنطلبو  لذا  والسلبيات،  باإليجابيات  األخضر  املخطط 
النواب أنه هذاك التصفيق ال داعي احنا اليوم كنهضرو على الشعب، 
احنا اليوم كنهضرو على األزمة اللي كيعيشها الشعب، كنهضرو على 
األثمنة احنا مغاربة كنمشيو لألسواق وكنتقّداو وكنعرفو األثمنة، واش 
ي تكون 

ّ
غنصفقو على الغالء ديال الخضر؟ هذا ال داعي التصفيق مل

ي تكون النتيجة هذا هو اللي غادي نصفقو، إذن 
ّ
النتيجة إيجابية مل

خليونا نعطيو واحد الصورة مشرفة ملجلس النواب.

السيدة ضئيسة الجلسة:

رجاءا رجاءا من فضلكم، خصنا كلنا نساهمو في إنجاح هذه الجلسة 
الدستورية من فضلكم، من فضلكم، شكرا السيدة النائبة، تفضل 

السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد نوض الدين مري 0 ضئيس الفأ ق االستقاللي 
للوحدة والتع دلية )نقطة نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

غير فقط اختلطت األمور بين التعقيبات اإلضافية ونقط نظام، 
أنا أريد أن أتدخل في إطار نقطة نظام أوال تعقيبا على تعقيب زميلي 
ال�ضي مصطفى اإلبراهيمي على التصفيقات، التفاعل أحيانا مع األجوبة 
بالتصفيقات مسألة معمول بها في برملانات العالم كل �ضي هذا من جهة، 
وثانيا: كما أشارت إحدى النائبات املحترمات أنه من سبقنا إلى التصفيق 
هي صاحب التعقيب األول أ�ضي مصطفى أنتما اللي أسستو للتصفيقات 
وبحرارة وبقوة، يعني خالل الواليات السابقة هذا من جهة، ومن جهة 
ثانية: السيدة الرئيسة هللا يخليك ما نطلبه هو أنه العالم واملغرب يمّر 
بأزمة دقيقة جدا، يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل املساهمة في 

حل األزمة وليس في تعميق األزمة، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس تفضل.

الن ئب السيد ادضيس السنتي�سي ضئيس الفأ ق الحأكي )نقطة 
نظ م(:

السيدة الرئيسة، أنا تيظهر لي ال مجال في النظام الداخلي إلجابة 
مساءلة  وهو  املعارضة  وال  األغلبية  ال  دور  اآلخر،  على  ونائب  نائبة 
الحكومة طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، دابا 
تيظهر لي املواطن كلو يتتبع وعن قرب مجريات هاد الجلسة وال أظن أن 
كانت �ضي مزايدة، املساءلة حول املخطط األخضر وال األثمنة كاين يخلي 
مفروض هو تكون استباقية دابا ما كايناش، قلتوها السيد الوزير، قلتو 
بأن الحكومة راه كتفاوض مع الناس اللي تيصدروا، كان تكون استباقية 
واملفاوضات تكون قبل والسالم، احنا املهم هو نسعدوا املغاربة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد ضشيد حموني ضئيس فأ ق التقدم واالشتراكية 
)نقطة نظ م(:
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شكأا السيد الأئيسة،

في الحقيقة �ضيء غريب داخل القبة ألن الدستور حدد اإلختصاصات 
السيدات  تشريعية،  وسلطة  تنفيذية  سلطة  كاينة  واحد،  كل  ديال 
والسادة النواب اللي حاضرين هنا أغلبية ومعارضة، ما يمكن حتى �ضي 
واحد ما يكونش شكى لو مواطن أو مواطنة، والوجود ديالنا اليوم كنواب 
هو أن الحكومة نوصلوا لها هاد التساؤالت ديال املواطنين، والحكومة 
الحمد هلل قادرة دافع على راسها، ولهذا خصنا نأسسوا للمستقبل، 
اليوم هاد النقاش مزيان، ولكن املستقبل هو كل واحد يقوم بدورو، 
احنا كبرملانيين نقوموا بدورنا أغلبية ومعارضة، الحكومة تقوم بدورها 

والهدف األسا�ضي هو هداك املواطن وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد رفيالل العلمي اإلدضي�سي )نقطة نظ م(:

السيدة الرئيسة املحترمة، من الديمقراطية أن نقول ملن أحسن 
أحسنت وملن أساء أسأت، اآلن واحد اليوم كان خصنا نصفقوا جميعا 
لهاد املبادرة املشكورة اللي خذاتها الرئاسة وهي الترجمة الفورية اللي 
كانت حلم ديال العربية إلى األمازيغية، اللي كانت حلم ومطلب لجميع 
املغاربة. اليوم احنا ما تنبغيوش املزايدات أن نقولوا الترجمة الفورية 
تدخل من تدخالت أنها ما كايناش هنا وهي كاينة على الواقع، أتمنى 
أن تكون املعارضة في االتجاه الصحيح، وأن تقود األغلبية إلى االتجاه 

الصحيح، وشكرا.

السيدة ضئيسة الحلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد السيمو )نقطة نظ م(:

السيدة الأئيسة،

السيدة ضئيسة الجلسة:

كنظن بأن.. تفضل السيد النائب.. تفضل.

الن ئب السيد محمد السيمو )نقطة نظ م(:

إيال �ضي واحد تزعج مني يقولها.. إيال �ضي واحد كنقصحوا بالهضرة 
ديالي يعلي يدو نسحب الكلمة ديالي، إيال �ضي واحد كضروا الهضرة 
ديالي، إيال كنا احنا هنا نواب برملانيين جميعا أغلبية ومعارضة واملواطن 
كينتظر منا آشني غادي نديروا فهاد القبة هذا موضوع، وإيال كنا في 
املزايدة السياسوية والكالم الفارغ عاود نقولوا كالم فارغ. اليوم تنطلبوا 
من الجميع، العالم كامل تيتكلم على املوضوع ديال الغالء العالم، وكل 
يعطيهم  باش  ال�ضي، واش �ضي واحد غيبيع حوايجو  �ضي عارف هاد 

لواحد آخر؟ ولكن تنسجلوا بإيجابية الحكومة تعاطات مع األمر وغادة 
موفقة فيه، ولكن هذا أمر هللا، الحمد هلل اللي ربي رحمنا وطفى هاد 

الغالء، احنا ما محتاجينش ل�ضي واحد يعطينا الدروس..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب، نمر إلى السؤال التالي، 
يااله السيد الرئيس يااله تفضل.

الن ئب السيد رحمد تو زي ضئيس فأ ق األص لة واملع صأة 
)نقطة نظ م(:

شكأا السيدة الأئيسة،

تسيير  يخص  فيما  تنصب  نظام  نقط  الرئيسة،  السيدة  أوال 
الجلسة، جل نقط النظام التي سمعناها ال عالقة لها بهاد املوضوع، 
ألن نقطة نظام تتكلم في مواضيع معينة، ما�ضي نقطة نظام هاد ال�ضي 
السيدة الرئيسة، وبالتالي يجب على الرئاسة أن تنضبط إلى النظام 
الداخلي الذي يحدد منطوق نقطة نظام في مجلس النواب. أما فيما 
يخص العمل ديالنا كبرملانيين أغلبية أو معارضة، هي مساءلة الحكومة، 
وعندما نسائل الحكومة كيما قال صديقي رئيس االستقاللي على أن 
التصفيقات ما�ضي �ضي حاجة ليست ببدعة، البرملان اإلنجليزي العتيق 
أكبر وأشهر وأقدم برملان فيه تصفيقات، وبالتالي ما�ضي هذا هو املوضوع 
من  نتمنى  الوزير  يتكلم  عندما  أنه  هو  املوضوع  التصفيقات،  ديال 
السيدات والسادة النواب أن ال يقاطعوا الوزير أثناء التكلم، هذا هو 
االحترام، هذا هو اإلنصات وكل واحد يدافع عن رأيه، ألن حتى واحد 

ما بغى هاد..

السيدة ضئيسة الجلسة:

تأمين املخزون  التالي عن  السؤال  إلى  نمر  الرئيس،  السيد  شكرا 
االستراتيجي للمواد الغذائية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة الب تول ربال�سي:

السيد الوزير رمضان أكرم، نسائلكم ما هي اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة لتأمين املخزون االستراتيجي للمواد الفالحية، هل سنعالج غالء 

األسعار بالتصفيق؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

ف لسيدة الأئيسة املحترمة،
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السيدات والس دة النواب املحترمو0،

فتفعيال للتوجيهات امللكية السامية، كتعمل الحكومة حاليا على 
للمخزون االستراتيجي  وضع تصور إلحداث منظومة وطنية متكاملة 
واحد  اللجنة  واحد  عملنا  الوزارة،  يخص  وفيما  األساسية،  للمواد 
الفريق اللي كيعمل على تحديد املنتجات املعنية بهاد املخزون واللي 
يعني التدابير العملية اللي سيتم وضعها من أجل ضمان سيادة غذائية 
من هاد املنتجات. ومن هاد املنتجات عندنا جوج ديال الفئات: كاين 
املنتجات األساسية التي ال يسمح يعني اإلنتاج الوطني بالتغطية ديالها 
وهي الحبوب والسكر وزيوت املائدة؛ ومن جهة أخرى املدخالت الفالحية 
وخاصة البذور واألسمدة واألزوتية واملبيدات التي ال يتم إنتاجها محليا. 
وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش واآلليات ألن هو صعب 
فهاد الظرفية يعني العاملية اللي فيها األثمنة جد عالية باش نباشروا 
أبريل  من شهر  ابتداء  املالية  وزارة  مع  بمبادرة  قمنا  املخزون،  فهاد 
لتكوين التدريجي للمخزون احتياطي من القمح اللين والقمح الصلب 
والذي سيوضع تحت تصرف املكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء 
على اآللية القانونية اللي كيتوفر عليها واللي سيتم تصريفه حول حسب 
ديال خمس  املخزون  زيادة على  املهنيين، هذه  بتنسيق مع  الظرفية 

شهور اللي عندها، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة سلوى البردعي:

السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ املحترم،

ال شك أن األزمة الوبائية، الصراعات الدولية، ارتفاع األسعار أبانت 
عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، حيث انعكس ذلك على األسعار 
التي أصبحت مهولة وهي في غير قدرة املواطن العادي. بالدنا اجتازت 
الجاللة  صاحب  بتبصر  وذلك  الحمد،  وهلل  بنجاح،  كورونا  جائحة 
وحكمته، وقد استخلص العبرة من هذه الجائحة فشدد على ضرورة 
وضع منظومة لتأمين املخزون االستراتيجي في املواد األساسية. ولكن 
نحن اآلن السيد الوزير، أمام تحدي جديد، الحرب األوكرانية الروسية 
واملغرب يورد من هاتان الدولتان الجفاف االستثنائي لهذه السنة الذي 
أثر على املوسم الفالحي وكذلك على املخزون املائي ببالدنا، الزراعات 
اللي كاينة في املخطط األخضر التي استنزفت املخزون املائي، كل هذه 
اإلكراهات ستجعلنا على املحك وهذه التطورات التي يعرفها العالم 
تظهر مدى األخطار املحدقة باألمن الغذائي لبالدنا مما يستدعي إعادة 
النظر في السياسات العمومية املتعلقة بالفالحة أخذا بعين االعتبار 
وضع سياسة عمومية لتدبير املخزون االستراتيجي من املواد الغذائية، 

إعطاء األولوية إلنتاج..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
النائب.

الن ئب السيد العي �سي الفأف ض:

السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ،

اإلخوة واألخوات النواب،

صعب  واقع  صعب،  واقع  أمام  نحن  الوزير،  السيد  شك  بال 
املؤشرات ديالو واضحة وربما المست حتى املواطن البسيط، ال نشك 
في وطنية أي أحد الكل يتفاعل مع املواطنين، الكل نحس بحرارة هذا 
الواقع، لكن اإلشكال في أشكال املواجهة وتدبير هاد األزمة، تداعيات 
التحوالت املناخية كبيرة ومرئية، األزمة األوكرانية والصراعات الدولية 
حكومة أمام واقع أو أنها تدبر ما ال تملك أو حتى هامش التحرك فهو 
ضعيف، لذا ولكن هذا ال يعني أن نقف مكتوفي األيدي، السيد الوزير 
وأنا كنقول بأن الحكومة ينبغي أن تسطف للمواطن أن تكون قريبة من 
املواطن، بمعنى أطالب أن تكون حكومة مرئية وأن تالمس املواطن في 
معيشه اليومي انسجاما مع التوجهات والتعليمات امللكية الداعية في 
الخطاب أو الفتتاح الدورة الخريفية بناء منظومة املخزون االستراتيجي 
لتحقيق السيادة في األمن الغذائي، الشك كلنا كنسجلو بفخر أن الدولة 
املغربية بقيادة جاللة امللك كنرسمو كنديرو إنجازات باهرة على مستوى 
السيادة  بناء  إلى  محتاجين  الوطنية  السيادة  وضمان  الحدود  رسم 

االقتصادية، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

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

الن ئب السيد محمد السيمو:

كنا في السابق كندخلو في 3 د العشية البرملان اليوم دخلنا في 11، 
كنطلب منك ترفع الجلسة لصالة الظهر والعصر بالتقصير، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

رفعت الجلسة ملدة 10 دقائق ألداء الصالة، شكرا لكم، حتى يجاوب 
هللا يخليكم، هللا يخليكم، واحد الدقيقة ياله السيد الوزير، تفضل 

السيد الوزير، تفضل السيد الوزير، صافي، رجاء، السيد الرئيس.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

كنشكرالسادة النواب على التعقيبات ديالهم، فكاين 2 داملحاور 
كاين تدبير األزمة الحالية اللي هي في األثمان وهي اللي كتشبه األزمة 
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اللي عاشها العالم في 2008 ولكن اللي داز تقريبا دامت واحد السنة 
واليوم احنا في واحد األزمة اللي عندها عوامل جديدة وغير متحكم فيها، 
طبعا هذا واحد الجانب الحكومة كتعمل يعني كل ما في جهدها باش 
تواكب هاد ال�ضي وباش يعني تعامل مع الوضعية باإلمكانيات املتاحة، 
ومن الجانب اآلخر كاين ما هو استراتيجي طبعا الحكومة هي كتشتغل كل 
القطاعات اللي كيهمها األمر كتشتغل على هذا املنتوج االستراتيجي واللي 
خصو السند القانوني واللي خصو اآلليات ديالو كذلك، وثالثا خاص 
الظرفية تكون مالئمة باش تكون هاد املخزون واحنا غادين إن شاء هللا 

فهاد ال�ضي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

مرحبا، السؤال املوالي عن االرتفاع املهول ألثمنة القمح بالسوق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد النوض الحسن وي:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوزير املحترم تهيمن مجموعة من اللوبيات على نشاط سوق 
القمح ببالدنا تلعب دور املجمع وفي الوقت نفسه املخزن، بهدف احتكار 
السوق والتحكم في األسعار حيث تجاوز ثمن القمح اليوم 600 درهم 
القنطار الواحد بعد ما تم تسقيفه من طرف الوزارة في 280 درهم 
األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أثمنة الخبز واملعجنات والكسكس 
وينعكس على القدرة الشرائية للمغاربة، لذا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم، ما هي اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم للحد من هيمنة بعض 
اللوبيات في سوق القمح ببالدنا؟ وما موقف وزارتكم لالرتفاع املهول 

لثمن القمح؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شكأا السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

في هاد األزمة املتعددة العوامل واللي كيمر بها العالم طبعا عرفت 
العاملية،  األسعار ديال كل الحبوب واحد االرتفاع مهول في األسواق 
بالنسبة القمح اللين ثمن القمح األسعار ديال كل الحبوب واحد االرتفاع 
مهول في األسواق العاملية، بالنسبة للقمح اللين ثمن القمح يعني عند 
دخول املوانئ املغربية هو 500 درهم للقنطار، ومن أجل ضمان التمويل 
العادي للسوق الوطنية واستقرار األثمنة اتخذت الحكومة إجراءات 

يعني ألجل يعني التسقيف ديال هاد الثمن، فأوال الوقف ديال االستيفاء 
من الرسوم الجمركية من الواردات ديال القمح، اعتماد منحة جزافية 
على الفرق بين ثمن االستيراد والسقف ديال 270 درهم السيد النائب 
املحترم ما�ضي 280، 280 بالنسبة للمنتوج الوطني، 270 درهم للقنطار 
لضمان بيع الدقيق بثمن ال يتجاوز 3.5 درهم للكيلوغرام وثمن الخبز 
1.20 درهم، ولكن هاد االستيراد ديال القمح اللين هو موجه للمطاحن 
يعني خاصو صنع ديال الدقيق، وقد بلغت الكميات املستوردة منذ 
شهر نونبر للحد اآلن 18 مليون قنطار بواحد الكلفة ديال الدولة ديال 
مليار و700 مليون ديال الدرهم، وبنسبة للقمح الصلب تم كذلك وقف 

استيفاء الرسوم الجمركية، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد النوض الحسن وي:

شكرا السيد الوزير، كيفما كنعرفوا بأن من األهداف ديال املخطط 
األخضر هي األمن الغذائي، اليوم ملي كانشوف بأن سلسلة الحبوب 
اللي فيها مجموعة داملكونات بين الحلقة األولى ديالها هي الفالح وكذلك 
املستوردين واملجمعين واملطاحن كذلك عندنا املخابز، ملي كنشوف 
اليوم الفالح اليوم الفالح ملي كتكون عندوا الصابة كيبيع بثمن أقل 
ألنه وخا كتحدد الحكومة كتحدد السقف ديال الثمن ديال 2 دراهم 
و70 كما قلت السيد الوزير ملي كيبيعوا في في السوق ب2 درهم وأقل 
من 2 درهم، وهذا ألن اليوم الفالح كيعاني بهاد اإلشكال هذا وخاصو 
املراقبة السيد الوزير محترم. كذلك ملي كنمشيو عاود أن الناس اللي 
تكلمتي على الدقيق اللي 3 دراهم ونصف راه املخابز كيعانيو من املشكل 
ديال الدقيق ألن اليوم ما كيتعطاهمش الدقيق وإنما من بعد التحويل 
ديال القمح للمادة ديال الدقيق كيتم الغربلة لواحد املجموعة ديال 

املكونات اللي كتباع بواحد الثمن اللي هو زايد..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

على أين، فبالنسبة لسلسلة الحبوب بصفة عامة احنا في طور ديال 
واحد اإلصالح جوهري بالنسبة للتنظيم ديال السلسلة والتنظيم ديال 

التوزيع واإلنتاج الوطني كذلك والتسويق ديالو.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تحيين النظام القانوني 
للملك الغابوي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.
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الن ئبة السيدة مأ م وحس ة:

السيد وزير، بعد مرور سنتين من االنطالق السامية لالستراتيجية 
الوطنية لتطوير امللك الغابوي، أين هي الحكومة من تنزيلها وتنفيذها؟ 
السيد الوزير تدبير هذا القطاع يحتاج إلى آليات حكامة ومواكبة لكل 
جناح كيحس، اسمح لي انوقف كاين شوية ديال التشويش أه ما�ضي 

مشكل يقبلوا يقبلوا مني املالحظة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة مأ م وحس ة:

شكرا، غير الوقت عفاك اال كان ممكن نعاود من األول إيال اسمحتوا 
ليا؟ أه.

السيدة ضئيسة الجلسة:

ياهلل تفضلي تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة مأ م وحس ة:

من  سنتين  مرور  بعد  الوزير  السيد  قلت  كيفما  يعني  شكرا، 
االنطالقة السامية لالستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي، أين 
هي الحكومة من تنزيلها وتنفيذها؟ كيفما قلت بأن تدبير هذا القطاع 
كيحتاج إلى آليات حكامة ومواكبة واللي يكون األثر اإليجابي ديالو يكون 
بشكل ملحوظ على الساكنة املحيطة بهاد الغابات، ولكن لألسف السيد 
الوزير النظام القانوني ما كيواكبش هاد التظاهرات املجتمعية، عندنا 
ترسانة قانونية اللي هي متجاوزة، بحيث ينعدم أثره على املواطنين على 
خالف بعض املقاوالت الجشعة اللي استفادات من الثروات الغابوية 
وراكمات أموال طائلة على حساب املواطنين، واللي كان من املفروض 
أنهم هما اللي ينتفعوا من هاذ الثروات الغابوية، لألسف في غياب هاد 
البديل ما كيلقاو الشباب ديال هاد املناطق إال الهجرة السرية ولنا في 
مأساة شباب أفورار خير مثال على ذلك. الغريب في األمر كذلك السيد 
الوزير هي الشروط التعجيزية التي يتم فرضها على مالك األرا�ضي ديال 
الخواص و اللي ما كتفرضش على املقاوالت اللي كتكون واخذة األرا�ضي 
ديال الدولة، بحيث كاتجيو كتفرضوا عليهم لواه ديروا النقوص لواه 
كاينة la pente، لواه 60 سنتيم الفوق في حين أن طبيعة الشجر ما 
كتفوتش 70 سنتيم واملقاوالت اللي واخدا األرا�ضي الدولة ما كتفرضش 
عليه هاد الشروط وهنا السؤال كيتطرح عالش؟ وهذه مفارقة غريبة، 
كذلك السيد الوزير الجماعات اللي كانت في املا�ضي القريب هي جماعات 
من أغنى الجماعات، اليوم أصبحت أفقرها، في حين أن كان خاص تزاد 
املوارد ديالها ما�ضي أنها تنقص، السؤال كذلك عالش؟ كنتمنى السيد 
الوزير تجاوبوني وما يكونش الجواب ديالكم الشجرة التي تخفي الغابة، 

وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شكأا السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

فبعد أن أعطى جاللة امللك نصره هللا في تاريخ 13 فبراير 2020، 
االنطالقة ديال االستراتيجية الجديدة ديال غابة املغرب للعشر سنوات 
املقبلة، شرعت الوزارة في تنزيل املضامين ديال هاد االستراتيجية حيث 
تم استصدار مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية واملواكبة، 
فمن أبرزها القانون 52.20 واملتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات واللي األسبوع املا�ضي عرفات يعني انعقاد املجلس اإلداري 
التي جاءت  التوجيهات الجديدة  تنفيذ  ديالها األول، ومن أجل دعم 
بها االستراتيجية تم إعداد مشروع قانون شامل معروض حاليا على 
مسطرة املناقشة واملصادقة يتعلق باملحافظة والتدبير املستدام للملك 
الغابوي ويهدف إلى تحيين اإلطار التشريعي والتنظيمي الحالي مع األخذ 
بعين االعتبار املعايير الدولية املتعلقة بالتدبير املستدام للغابات ويتعلق 
املشروع بمراجعة شاملة لكل القوانين ما عدا يعني املحميات وقانون 
الصيد، من املحافظة على الغابات واستغالل ديالها، حماية غابات 
األركان وتحديدها، تحديد النظام القانوني لسهوب الحلفة، املحافظة 
واستغالل الحلفة، تنظيم مشاركة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، كنظن ما بقاش الوقت للتعقيب، هل هناك 
مناقشة،  تليه  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  إضافي؟ شكرا  تعقيب 
الصالة، تبقى معنا السيد الوزير، شكرا، alors رفعت الجلسة ملدة 10 

دقائق ألداء الصالة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيدات والسادة النواب، السؤال املوالي تليه مناقشة عن التدابير 
املتخذة ملواكبة املوسم الفالحي الحالي، الكلمة للسيد النائب املحترم 
الديمقراطي  الدستوري  والفريق  األغلبية  فرق  باسم  البهي  حسن 

االجتماعي، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد حسن البهي:

شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هللا يخليكم شوية ديال الهدوء.
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الن ئب السيد حسن البهي:

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

وبالسرعة  الحكومة  تفاعل  وبإيجابية  نسجل  الوزير،  السيد 
املطلوبة مع التوجيهات امللكية السامية بضرورة اتخاذ جميع التدابير 
االستعجالية الالزمة ملواجهة آثار الجفاف في ظل سنة فالحية مطبوعة 
وذلك من  انتظاميتها،  املطرية وعدم  التساقطات  في  الكبير  بالنقص 
خالل اعتماد برنامج استعجالي بغالف مالي إجمالي يقدر ب10 ماليير 
درهم، فإذا كان هذا البرنامج االستعجالي يستهدف أساسا حماية املوارد 
فإن  القروي  العالم  في  التوازنات  على  والحفاظ  والنباتية  الحيوانية 
تنفيذه وتنزيله على أرض الواقع يقت�ضي حكامة جيدة وشفافية ونزاهة 
ومسؤولية حتى تتحقق األهداف املتوخاة منه لدعم الفالحين من أجل 
التخفيف من اآلثار السلبية لسنة فالحية جافة، يسائل الحكومة عن 
التدابير املواكبة املتخذة الكفيلة بتمكين الفئات املستهدفة من الدعم 
بالسرعة املطلوبة، بعدما عرفت عملية التوزيع تعثرا وتأخرا ألسباب 

مجهولة، هل لدى الحكومة مخطط استعجالي تكميلي؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير إلى املنصة تفضل.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شكأا السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

يشرفني  املحترمون،  النواب  السادة  ديال  األسئلة  مع  فتفاعال 
أن أعرض أمامكم مستجدات ديال املوسم الفالحي الحالي، في ظل 
التطورات اإليجابية للظروف املناخية األخيرة، وكذلك التدابير املتخذة 
من طرف الحكومة، فبالنسبة لهاد املوسم الفالحي إلى آخر فبراير 2020 
يعتبر املوسم الفالحي الحالي األكثر جفاف منذ أكثر من 40 سنة وموسما 
صعبا غير مسبوق نظرا للظرفية الدولية املتأزمة، حيث نسجل أوال 
املستوى الجد املنخفض ملخزون السدود من املياه التي ال يسمح لهاد 
األحواض املسقية يعني لعب الدور ديالها بالنسبة لإلنتاج ما عدا سهل 
اللوكوس والغرب؛ عندنا التأثير ديال الجائحة ديال كوفيد على ارتفاع 
األسمدة  وخاصة  الفالحية  املدخالت  أسعار  وبذلك  الطاقة،  أسعار 
واملبيدات؛ األزمة األوكرانية الروسية التي أدت إلى اضطراب في سالسل 
اإلنتاج واإلمدادات العاملية مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل املواد بما فيها 

املواد الغذائية خاصة الحبوب واألعالف والزيوت في السوق الدولية.

واصلنا  التوقع،  عوامل صعبة  بعدة  املشحون  السياق  هذا  وفي 
العمل من أجل توفير الظروف واآلليات الكفيلة للتخفيف من أعباء 

الفالحين الصغار منهم خصوصا، حيث تم تنزيل البرنامج االستثنائي 
للحد من اآلثار العجز املهول للتساقطات على النشاط الفالحي وتقديم 
امللكية  للتعليمات  وفقا  املعنيين  املاشية  ومربي  للفالحين  املساعدة 
السامية. كما اتخذت اإلجراءات الالزمة لضمان تمويل السوق الوطني 
بجميع املنتوجات وخاصة في شهر رمضان املبارك، وموازاة مع تدبير 
الظرفية نستمر في تنزيل املشاريع املبرمجة في إطار استراتيجية الجيل 

األخضر والبرامج واملشاريع املهيكلة.

بداية  في  األمطار  في  يعني  تأخر وشح  كان  للتساقطات  فبالنسبة 
املوسم والعجز املسجل إلى آخر 2022 أثر بواحد الشكل متباين حسب 
املناطق على الغطاء النباتي ديال املراعي وخصوصا الزراعات الخريفية 
والفرشة املائية وحقينة السدود، والحمد هلل منذ بداية شهر مارس 
لحد اآلن عادت التساقطات املطرية بواحد الكمية مهمة بشكل منتظم 
وتوزيع جهوي جيد، تقدر يعني الكمية ديالو بحوالي 100 مليمتر كمعدل 
وطني أي بواحد الزيادة ديال %130 بالنسبة لنفس الفترة من السنة 
املاضية، ولكن مازال العجز يعني املائي كيوصل لواحد %34 بالنسبة 
للسنة كلها مقارنة مع السنة املاضية، وهاد األمطار كان لها واحد الوقع 
ديال  الفصل  فهاد  خصوصا  الفالحي  املوسم  سير  على  إيجابي  جد 
الربيع، ويتجلى في تحصين الغطاء النباتي بواحد الشكل عام واملراعي 
البورية  باملناطق  الخريفية  الحبوب  وضعية  انتعاش  خاص،  بشكل 
le bourre favorable، تحسن حاالت األشجار املثمرة  املواتية يعني 
خصوصا دالحوامض والورديات والزيتون واألركان؛ استئناف أعمال 
صيانة الزراعات الخريفية، تسريع وثيرة عملية بذر الزراعات الربيعية، 
تحسن مستوى مخزون املياه الجوفية، وعلى مستوى حقينة السدود 
املوجهة للفالحة مازال العجز كبير تقريبا 2 ديال املليار متر مكعب ديال 
العجز بالنسبة للسنة املاضية، فأدنى نسبة ملء للسدود الفالحية هي 

%8 مسجلة بدكالة وأقصاها %55 باللوكوس.

فبالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية بلغت املساحة املزروعة 
4.2 مليون هكتار منها %9 مسقية وهمت بالخصوص 3.5 مليون هكتار 
من الحبوب الخريفية الرئيسية 527 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، 
168 ألف هكتار من القطاني الغذائية، كما بلغت املساحة املخصصة 
إلكثار البذور 50 ألف هكتار باش نوجدو البذور املختارة للسنة املقبلة 

إن شاء هللا.

بأن  كيتبين  للحبوب  النباتية  للحالة  األولي  التقييم  خالل  ومن 
%21 من املساحة املزروعة على الصعيد الوطني في حالة جيدة و16% 
متوسطة أي بواحد املساحة ديال مليون و300 ألف هكتار و10% 
سيئة ومع األسف %53 هي ضائعة أي مليون و600 ألف هكتار، ويبقى 
تطور زراعة الحبوب يعني الخريفية طبعا رهينا بالظروف املناخية في 
شهر أبريل واللي كيتزامن مع نمو السنابل وتطور الوزن النوعي للحبوب 

الخريفية.

بلغت  املخاطر،  على  الحبوب  زراعة  ديال  التأمين  يخص  فيما 
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املساحة اإلجمالية املؤمنة مليون و418 هكتار أي %29 من املساحة 
املزروعة موزعة على 726 جماعة قروية ورأسمال مؤمن كيبلغ مليار 
و120 مليون ديال الدرهم، وبدينا التعويض ديال الفالحة املتضررين 
على واحد املساحة تقريبا ديال 500 ألف هكتار بالتعويض ديال 160 
ال�ضي هذا  71 ألف و275 وهاد  مليون درهم وعدد املستفيدين هو 
بديناه في األوائل ديال أبريل يعني واحد 3 شهور قبل يعني الفترة العادية 

ديال يوليوز.

السقوية  املناطق  في  خصوصا  الخضروات  لزراعة  وبالنسبة 
60 ألف هكتار  102 ألف هكتار من الخضروات الخريفية،  فعندنا 
من الخضروات الشتوية وهاد البرامج الخريفية والشتوية في املناطق 
ديال  الحاجيات  كتغطي  يعني  اللي  هي  الخضروات  ديال  السقوية 
اللي  الفترة الشتوية  الفترة هادي وفي  الداخلية ديالنا فهاد  األسواق 

دازت وخاصة بالنسبة الخضروات األكثر استهالكا فهاد الفصول.

فيما يخص الزراعات السكرية، فاملساحة ديال الشمندر السكري 
39 ألف هكتار واملساحة ديال قصب السكر 10373، والتوقعات األولية 
حسب التحاليل تقدر يعني اإلنتاج املرتقب ب 372 ألف طن من السكر 
األبيض أي بواحد االنخفاض جد طفيف مقارنة مع املحصول ديال 

املوسم الفارط اللي كان فيه 388 ألف طن.

وعلى مستوى الصادرات فمنذ شتنبر املا�ضي إلى غاية 3 أبريل املا�ضي 
ارتفعت صادرات البواكر بنسبة %21 ومقارنة باملوسم املا�ضي منها 513 
ألف طن من الطماطم وهو ما يمثل %50 من إجمالي صادرات البواكر، 
وبالنسبة لصادرات الحوامض فقد بلغت 657 ألف طن أي بارتفاع 
%36 مقارنة مع املوسم الفارط أي بواحد %90 منها كتهم الكليمونتين 
يعني الفواكه الصغيرة، فالصادرات ما عمرو كان واحد اإلقبال على 
الصادرات بحال اللي كان هاد العام، احنا مع البلدان األوروبية دائما 
كنعانيو بالكوطة اللي ما يمكن ليناش نفوتوها، اليوم كيديو كل حاجة 
لقينا  كاين  اليوم  الكوطة،  في  بقاوش كيفكرو  ما  الكوطة  كاينش  ما 
بعض يعني املحطات اللي كتم�ضي للسوق ديال إنزكان وكتاخد مطيشة 
وكتعاود لها التلفيف وكتصدرها يعني كاين واحد اإلقبال كبير ولكن 
اإلنتاج الوطني راه ارتفع، ارتفع بواحد %30 ولكن مع ذلك كاين هاد 
ال�ضي واللي قلت قبيلة بأنه مع املهنيين وكانت استباقية طبعا ولكن 
إن شاء هللا نتمناو عاد يكون واحد االنخفاض فهاد اليامات اللي جاية 
وغادي تشوفو الجودة ديال الطماطم اللي كاينة على السوق الوطني 

حاليا ونفس ال�ضيء بالنسبة لهاد ال�ضي ديال الفلفلة.

املساحة  فتبلغ  البورية  املناطق  فبالنسبة  الربيعية،  الزراعات 
املرتقبة، إن شاء هللا، 272 ألف هكتار وربما نوصلوا حتى 300 ألف 
هكتار، ولحد اآلن بغلت املساحة اإلجمالية املزروعة 190 الف هكتار، 
والعمل مستمر فعندنا عدة يعني زراعات كاين الذرة: 75 ألف هكتار؛ 
الحمص: 50 ألف هكتار؛ نوار الشمس: 26 ألف هكتار؛ اللوبيا الجافة: 

5 آالف هكتار، هاد ال�ضي اللي يعني تزرع.

بالنسبة للمناطق السقوية، في هاد يعني فصل الربيع فالخضراوات 
الربيعية وخصوصا في املناطق يعني اللي فيها املاء والسقوية، املساحة 
املرتقبة هي 80 الف هكتار و كتهم يعني لحد اآلن واحد 22 ألف هكتار 

اللي تم الزرع ديالها.

البرنامج  وتنزيل  املراعيي  إنتاج  الحيواني، بفضل  لإلنتاج  بالنسبة 
االستعجالي لدعم األعالف استعادت املوا�ضي ثمنها في األسواق، وفيما 
يتعلق بصحة القطيع الوطني فإن يعني الوضع هو جد مر�ضي على 
صعيد جميع جهات اململكة وذلك بفضل املراقبة الصحية املستمرة 
لحالة القطيع والحمالت ديال التلقيح املختلفة ضد األمراض املعدية 
باملجان اللي كتقوم بها l›ONSSA، كما سنقوم بحملة وطنية ملعالجة 
خاليا النحل ضد داء الفرواز وذلك لدعم املربيين ديال النحل على 
إعادة إعمار ديال الخاليا بعد ظاهرة الهجرة التي عرفها القطاع، واللي 
بغيت نقول بأنه هاد الظاهرة ما بقاتش ووالت يعني االنتعاش ديال هاد 
القطاع. واستعدادا لعيد األضحى املبارك، بدأت عملية ترقيم األغنام 
واملاعز املوجهة لعيد األضحى باملجان، وقد انتهت عملية إحصاء وحدات 
التسمين وبدأت مسطرة مراقبتها اللي غادي تستمر إلى يوم العيد إن 

شاء هللا، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للمناقشة الخاصة بهذا السؤال فليتفضل 
أحد السيدات والسادة املتدخلين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

أغلبية.. األصالة واملعاصرة تفضل أسيدي.

الن ئب السيد عبد اللطيف الزعيم:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ،

إخواني رخواتي النواب،

السادس  محمد  امللك  لجاللة  السامية  امللكية  املبادرة  جاءت 
نصره هللا وحفظه، بتخصيص 10 داملليار ديال الدرهم للتخفيف من 
آثار الجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية لبالدنا في وقتها، وبادرتم 
عرف  الذي  االستعجالي  البرنامج  هذا  بتنزيل  مشكورا  الوزير  السيد 
عدة تدخالت. السيد الوزير، لتثمين مبادراتكم القيمة وجعلها ذات 
فعالية ونجاعة أكبر، ندعوكم السيد الوزير، باسم فريق حزب األصالة 
باسم فريق مغربنا  الوطني لألحرار،  التجمع  باسم فريق  واملعاصرة، 
وطننا روحي فداه، فريق التعادلية الوحدة والتعادلية، باسم الفريق 
الدستوري السيد الوزير، ندعوكم لتوزيع األعالف املركبة والشعير 
التوزيع  عملية  تسريع  لضمان  مفتوح  شباك  خالل  من  املدعومين 
وتمكين الفالحا من الكمية الكافية وضمان استقرار سوق األعالف، 
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للتخفيف  ولونسيالج  البال  ديال  الفصة  إنتاج  على  الفالحا  تشجيع 
من ندرة التبن وضمان استقرار الثمن ديالو، دعم املدخالت الفالحية 
نظرا لالرتفاع املهول ألثمان املستوردة منها وال سيما األسمدة األزوتية 
على  الضريبة  من  لألعالف  املركبة  األولية  املواد  إعفاء  والبوتاسية، 
تزويد  املنتوج وضمان  تكلفة  للتخفيف من   »TVA« املضافة القيمة 
السوق الوطني بأثمنة مناسبة لالستهالك املغربي للمستهلك املغربي، 
حا 

ّ
الفال يجهل  والذي  للتنقيط  الجديدة  البرامج  دعم  عملية  تفعيل 

حا 
ّ
سبب التوقف ديالو السيد الوزير، بالنسبة للدوصيات جداد الفال

ينتظرون السيد الوزير، وهنا أنا كنتساءل شكون املسؤول على هاذ 
ال�ضي اللي تنهضرو علي دابة ديال الفلفة؟ لة مسؤول عليه الحكومات 
حا، الحكومات السابقة اليوم عطيونا 

ّ
اللي ما وفراتش سلم املاء للفال

ة ديال الحبوب ديال املغرب نعطيوكم االستهالك 
ّ
املاء في الرحامنة سل

ما�ضي مسؤول على  أنت  الوزير  السيد  كامل وتصّدرو،  املغرب  ديال 
حا ندعوكم السيد الوزير، 

ّ
القطاع ال اليوم وال البارح ولكّني باسم الفال

باش برنامج ديال نقل املاء من الشمال للجنوب، البرنامج ديال إنشاء 
واستعجاال  حاال  ديالها  التفعيل  املاء،  ديال  تحلية  ديال  محطة   20
يخ 

ّ
السيد الوزير، للحفاظ على الفرشة املائية منع الزراعة ديال البط

بكل أنواعه، والجزر، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم  األحرار؟  فريق  عن  املتدخلين  أحد  النائب،  السيد  شكرا 
املعارضة، ال ال عندي األغلبية، مناقشة، أنا عندي 4 ديال األغلبية 
ه التجمع 

ّ
هما اللي يمكن لهم يّدخلو هنا في جدول األعمال عندي، يا ال

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ي سي0 عك شة:

هللا يخليك السيدة الرئيسة كاينة مداخلة في إطار املناقشة لفريق 
التجمع الوطني لألحرار.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إيه هاذ ال�ضي اللي قلت، تفضل.

الن ئب السيد ي سي0 عك شة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

اليوم ما يمكن ليناش ما نقولش املغاربة الحقيقة من هاذ القبة 
هاذي، ما الذي تواجهه الحكومة اليوم في بالدنا؟ ما�ضي أزمة فقد ديال 
قلة التساقطات، ولكنها أيضا أزمة دولية عندها انعكاسات اقتصادية 
اليوم نتناقشو مع املغاربة ونقول لهم  كبيرة، وما يمكنش لينا نجيو 

الحكومة ما قايماش بدورها ومخطط املغرب األخضر راه ما اشتغلش 
هاذ 10 سنين، إذن تنتكلمو مع املغاربة كأنهم لم يكونوا متواجدين 
ولكن الحمد هلل املثلة تتقول إيال كان اللي كيدوي ما عندو عقل املغاربة 
حا هما اللي ساهمو في إنجاح 

ّ
حا را بعقلهم ألن الفال

ّ
را بعقلهم، والفال

مخطط املغرب األخضر، واليوم إيال خصنا نقولو واحد القضية هي 
أن اليوم املغرب بفضل مخطط املغرب األخضر نموذج حقيقي على 
مستوى القارة اإلفريقية وعلى املستوى الدولي بما يتعلق بالنجاعة في 
املجال الفالحي، ولكن اليوم الحكومة تشتغل وتواجه هاذ املشاكل وما 
قش هاذ املشاكل على قطاعات أخرى أو على تجارب سابقة، فهي 

ّ
تتعل

تواجه مشاكل اليوم بأجوبة اليوم ، كيف شفتو علينا أن نحيي الحكومة 
على التفاعل اإليجابي ديالها والتنزيل الحقيقي ديالها لتوجيهات صاحب 
ديال  آثار  ملواجهة  االستثنائي  البرنامج  في مضامين  اللي جاو  الجاللة 
قلة التساقطات اللي عرفاتها بالدنا، ولكن أكثر من هذا احنا اليوم في 
جميع الجهات واألقاليم اللي منبتقين منها السادة النواب والسيدات 
النائبات راه احنا شفنا كيفاش عملية الشعير املدعم عرفات واحد 
النجاح حقيقي وتم التوزيع ديالها بواحد النجاعة حقيقية اللي عرفات 
املشاركة ديال جميع األطراف وعرفات املشاركة ديال جميع الفاعلين 
واليوم النتيجة هي أن القطيع املغربي واملاشية املغربية الحمد هلل في 
صحة جيد ألننا مقبلين إن شاء هللا على عيد األضحى اللي ما نقولوش 
املغاربة �ضي حاجة اللي ما كيناش اللي غادي يدوزوا في واحد الجو 

طبيعي إن شاء هللا.

ورجوعا إيال اسمحتوا ليا إلى لغة الفلفلة ولغة مطيشة والبد ما 
نثيروا انتباه املغاربة حول أشنوا دار مخطط املغرب األخضر؟ أكبر تقييم 
وأكبر إمتحان اللي عاشوا مخطط املغرب األخضر هي جائحة كوفيد ملا 
كانوا دول كبرى في العالم وفي أوروبا عندها مشاكل غذائية وتتساءل 
واش غتفرق ماطيشة والفلفلة بالكوطا وبالبون املغرب كانت وفرة ديال 
هاد املنتوجات في األسواق في جميع الجهات وجميع األقاليم، وهاد ال�ضي 
نجحنا فيه عالش؟ ألن مخطط املغرب األخضر طبعا بالنجاعة اللي تم 
تدبيره وباملساهمة واالنخراط ديال الفالحا فهاد املخطط مكنا باش 
أننا نقويو سالالت اإلنتاج ألن كون ما قويناش سالسل اإلنتاج فهاد 10 
سنين ما يكونش عندنا هاد النتائج اليوم، ولكن املغاربة تايتسناو من 
املعارضة وسمحو ليا أنها تجي بأفكار وأنها تقوم بالعمل ديالها بجدية 
ما�ضي طاحت السمعة علقوا الحكومة والعلقوا الوزير، اليوم علينا أن 
نقول للحكومة أن كيفما مخطط املغرب األخضر نجح في تعزيز سالسل 
اإلنتاج على الحكومة أيضا أن تفكر كيف سنعزز ونقوي ونؤطر سالسل 
التسويق وسالسل تزويد األسواق املغربية؟ هذا هو الرهان اللي عندنا 

ما�ضي �ضي رهان آخر، شكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  متدخل  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية، هللا يخليكم رجاءا، تفضل السيد النائب، رجاءا السيد 
الرئيس، السيد النائب، السيد النائب، رجاءا هللا يخليكم كلنا نساهموا 



عدد1442–220رمضان14432  )222أبريل20222( الجريدة الرسمية للبرملان9058  

في إنجاح هذه الجلسة الدستورية ال أغلبية وال معارضة من فضلكم، 
تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد جم ل ديواني:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

سيداتي سادتي، رمضان مبارك سعيد، أشكركم كثيرا باسم الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، على أن مكتب املجلس العتماده اللغة 
العربية واألمازيغية في جلسات املجلس، البد من ذكر دور البرملان هو 
أن يوصل ماذا يقع داخل قبة البرملان ألبناء هذا البلد في جميع مناطق 
املغرب نحن املغاربة كلنا يجمعنا توابث األمة هللا الوطن امللك، عندي 
سؤال للسيد وزير الفالحة، السيد الوزير معروف بكفاءته اللي عندوا 
مسؤولية كبيرة في هذا املجال، لذلك مسائل ليست بال�ضيء السهل، 
ما مرت منه بالدنا من انتكاسة كورونا وكذلك املشاكل على املستوى 
العالمي طرحت مجموعة من اإلشكاالت وكذلك ضعف التساقطات 
املطرية ساهمت كثيرا في املشكل، لذلك هنالك مبادرات التي قامت بها 
وزارة الفالحة وهي مشكورة على ذلك، التي منها دعم العلف، وكذلك 
دعم وكذلك محاربة ظاهرة السمسرة، سيدي الوزير نحن على اطالع 
كامل باش ليكون كذلك سيادة غذائية لبالدنا، لذلك ال نريد إدخال 

مجموعة من البضائع من الخارج ناسيا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

الدستوري  الفريق  عن  النائب  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد فيص2 الزضهوني:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

الس دة الوزضاء والوز أات املحترم ت،

نناقش اليوم موضوعا يحظى بأهمية خاصة بعد صدور تعليمات 
ملكية سامية تق�ضي برصد ميزانية خاصة لتمويل البرنامج االستثنائي 
الفالحي  املوسم  تأثر  حيث  املطرية،  التساقطات  آثار  من  للتخفيف 
الحالي بصفة عامة والزراعات بصفة خاصة بهذا التأثر والشح الذي 
الفالحون  استبشر  وقد  اآلخرين  والشتاء  الخريف  ساد خالل فصل 
ومربي املاشية خيرا بهذه املبادرة امللكية املخصصة لها مبلغ 10 ماليير 
الدرهم للتخفيف من أثر ومخاوف ومواجهة شح األمطار الشتاء على 
في ظل  باملاشية  السقي والشرب والعناية  الزراعية ومياه  املحاصيل 

بكل  نستمتع  اليوم  كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات  االستمرارية 
إمعان إلى تفاصيل عرض الجواب الذي تفضل به السيد الوزير على 
مراحل تنزيل هذا البرنامج االستثنائي واألرقام واإلحصائيات التي تعزز 
العرض الذي استمعنا إليه في هذه القاعة والذي قد قدمه السيد 
الوزير مشكورا، ونحن من جهتنا بحكم موقعنا الترابي واملحلي وبحكم 
املستفيدين  والكسابة واحتكاكنا بجمهور  بالفالحين  اليومي  اتصالنا 
املقترضين من هذا البرنامج االستثنائي أو الوطني والهادف إلى التخفيف 
أنفسنا مطوقين  فإننا نجد  املطرية،  التساقطات  تأخر  إكراهات  من 
بمسؤولية التعبير عن الواقع والنتائج الفعلية لهذا البرنامج بالنسبة 
للمتضررين من الفالحين الصغار واملتوسطين والكسابة في مختلف 
األوساط حيث يمكن إجمال هذه اآلثار في املالحظات التالية: إن عملية 
التوزيع جاء في سياق وطني ودولي اتسم بارتفاع صاروخي ومفاجئ ألسعار 
املحروقات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل كون حصص 
الدعم التي توصل بها املزارعون ومربو املاشية محدود من حيث الحجم 
ومرتفعة من حيث تكاليف الشحن والنقل لم تعد له فائدة بالنسبة 
للمتضررين املتجنبة في مناطق نائية من نقط التوزيع ولم يعد هناك 
إقبال عن عملية التوزيع بسبب هذه التعقيدات والتكاليف اإلضافية 
التي ال يقبل املتضررين بها أمام قلة وسائل النقل وغالئها، لهذا نطالب 
نتائجها  تقييم  وتحيين  التوزيع  عملية  بمراجعة  املسؤولة  الجهات 
لتحقيق  بديلة  صيغ  عن  والبحث  املتضررين  على  الفعلية  وآثارها 
اآلثار املطلوبة لفائدة املحتاجين، االستفادة من الزراعة الربيعية بعد 
أن أنعم هللا علينا بتساقطات مطرية نافعة ومطمئنة وأحيت األرض 
والنباتات وبعثت األمل في النفوس الستقبال موسم ربيعي مهدر وارتفاع 
ملموس في حقنة سدودنا وفرشتنا املائية ونحن على ذلك من الحامدين 

والشاكرين، وشكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

أنا غير بالنسبة للعملية ديال التوزيع ديال الشعير فالعملية مستمرة 
وكان الشطر األول اللي بدينا به وجاي الشطر الثاني وغادي نمشيوا 
باقي متضررة، وكذلك في الرفع ديال  اللي  باالستهداف ديال املناطق 
الكمية ديال الحصة ديال الفالح، بالنسبة لإلعانات فهي مستمرة فقط 
كان هناك واحد الوقت اللي كان ضروري باش نمشيوا باملراسيم اللي 
كنا كنعملو بها مخطط املغرب األخضر املراسيم الجديدة ديال الجيل 
األخضر واإلعانات غادي تتستمر، وبالنسبة للتعبئة ديال املياه بغيت 
غير نقول بأن املحطة ديال التحلية ديال املاء ديال اشتوكة راه بدات 
العمل فالشهر يعني ديال فبراير ومدينة ديال أكادير هي مزودة باملاء 
الصالح للشرب من هاد املحطة وكذلك السقي راه بدا وغادي يتعمم 

على 15 ألف هكتار.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ننتقل إلى قطاع الصناعة والتجارة بسؤال عن تعزيز دينامية الصادرات 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة م ديحة خيير:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الوز أ املحترم،

التزمت الحكومة في برنامجها باش تعزز دينامية الصادرات من أجل 
تخفيف تفاقم العجز التجاري في ظل اقتصاد دولي تطبعه املنافسة 
الحادة، واش الحكومة عندها �ضي مخطط استعجالي لتنمية الصادرات 
والتقليص من حجم الواردات وكذلك أشنو هي التدابير املواكبة إلعادة 
النظر في اتفاقيات التبادل الحر اللي أصبحت تشكل عبئا ثقيال على 

امليزان التجاري املغربي؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

السيدة الن ئبة املحترمة،

شكرا لك على هذا السؤال الهام اللي كيمكن لي باش نوضح السياسة 
الصناعية ديال التسيير ديال اللي كتقوم بها الحكومة اليوم، أوال وقبل 
السنوات  هاد  في   50% ب  تزادت  املغرب  ديال  الصادرات  �ضيء  كل 
األخيرة، يعني دزنا تقريبا من 180-190 مليار إلى 290 مليار ديال الدرهم 
ديال الصادرات اللي هو نتيجة السياسات الصناعية اللي قامت بها 
الحكومات املتتالية تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا هللا ينصرو، ثانيا 
املغرب بنا السياسات الصادرات ديالو كونه بالد مفتوح يعني بالد اللي 
كيصدر املنتوج ديالو مقبول في األسواق العاملية وعندو في هاد اإلطار 
53 اتفاقية لتبادل شراكة مع 100 دولة وهاد ال�ضي اللي كيمكننا باش 
ناقشو هنايا ونصدرو خارج أرض الوطن هذا يعني أيضا أننا خاصنا 
نقبلو املنتوج ديال الشركاء ديالنا اللي كنصدرو لهم املنتوج ديالنا، هذا 
ال يعني أننا نقبل كل �ضيء وال نقبل كل منتوج ألن أيضا معايير وعندنا 
معايير اللي كندقوها وكنمشيو نراقبوها خارج أرض الوطن وداخل أرض 
الوطن في الحدود أيضا وهاد ال�ضي في إطار 125 ألف مراقبة السنة 
املاضية كمثال، وآخر �ضيء هاد السياسة ديال استبدال الواردات اللي 
احنا مشينا فيها منذ سنة ونصف، اليوم عندنا بين يدينا 900 مشروع 

اللي غتمكن من خلق 80 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب 
شغل غير مباشر، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة م ديحة خيير:

كنشكروكم السيد الوزير على الجواب ديالكم وعلى هاد الدينامية 
اللي كتأكد اإلرادة  القطاعية  السياسة  املعتمدة من طرف  الجديدة 
القوية ديالكم في تسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية اللي كتشكل مدخل 
أسا�ضي للتحول االقتصادي املنشود وتعزيز قدراته التنافسية العاملية 
ما  كل  مع  الصاعدة،  االقتصادات  بنية  مستوى  في  كذلك  وجعله 
يقتضيه ذلك من التزامات ونجاعة إلعطاء إشعاع كبير لعالمة صنع 
في املغرب، السيد الوزير هاد الظرفية استثنائية اللي كتعرفها بالدنا، 
كوفيد، عام ديال الجفاف، ارتفاع صاروخي غير مسبوق في مستوى 
املواد األساسية بقي منها والغذائية على الخصوص، هاد ال�ضي عالمي 
وجاء نتيجة الحرب الروسية األوكرانية، ولكن هذا بين بأنه يجب علينا 
ضرورة تحقيق السيادة االقتصادية وتعزيز األمن االستراتيجي في املواد 
األساسية، في هاد السيادة اللي هضر عليها سيدنا هللا ينصرو وجات 
في الرؤية املتبصرة ديالو في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الوالية 
التشريعية الحالية، أكد فيها جاللته على أن األزمة أبانت عن عودة 
قضايا السيادة إلى الواجهة في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية 
وكذلك الغذائية، هاد الخطاب جا في سنة 2021 أي على بعد 6 أشهر 
من األزمة اللي كنعيشوها اآلن، وشدد جاللته حينها إلى ضرورة إحداث 
منظومة وطنية متكاملة تتعلق باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية 

ال سيما الغذائية..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ نشوف األغلبية 
نشوف املعارضة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عالء الدين البحأاوي:

شكأا السيد الأئيسة،

إيال بغينا ما كرهناش واحد  التحدي  الوزير، كاين واحد  السيد 
التوضيح فيه ولصادرات املغربية هي الضريبة على الكربون اللي غادي 
تبدا في أوروبا ابتداء من فاتح يناير 2023، مازال ما عندناش توضيحات 

إيال يمكن ليكم تعطينا توضيحات فهاد القطاع، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، 
تفضلوا.
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السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكأا السيدة الأئيسة،

شكأا السيدة الن ئبة،

للمخزون  بالنسبة  ديالكم،  التدخالت  على  النائب  السيد  شكرا 
واليوم  عليه  كتشتغل  الحكومة  سيدنا،  به  آمر  اللي  االستراتيجي 
مخزون  ولتكوين  ولتتبع  لضبط  استراتيجية  وكاين  عليه،  كنشتغلوا 
استراتيجي لكل املواد األساسية، ما يخفاش عليكم بأن قبل بداية شهر 
رمضان كان اجتماع تحت رئاسة السيد وزير الداخلية اللي اشتغلنا 
عليه وبين لينا شنا هو كل مخزون الحاجيات اللي احنا املغرب محتاجها 

في إطار املواد الغذائية..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تبسيط مساطر االستفادة 
والسادة  للسيدات  ببالدنا  الصناعي  لالستثمار  املخصص  العقار  من 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

الن ئب السيد ضفيق مجعيط:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيدة الوز أة،

الس دة الوزضاء،

السيدات الن ئب ت والنواب املحترمي0،

هاد السؤال اللي هو من األهمية لدى املستثمرين املستثمر املحلي 
وال األجنبي، تنساءلوك السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة 
لالستثمار  املخصص  العقار  من  االستفادة  مساطر  تبسيط  ألجل 

الصناعي ببالدنا، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضل.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

للعقار  بالنسبة  الهام،  السؤال  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
الصناعي اليوم اململكة كتوفر على 10 آالف هكتار ديال العقار الصناعي 
واللي منه جاهز أو في طريق اإلنجاز 3 آالف هكتار اللي هي رهن إشارة 
املستثمرين. نعم، نعم ما كاينش العقار في كل املناطق اللي محتاجينها 
املستثمرين واليوم كنخدموا وكنشتغلوا باش يكون نوع من العدالة 
مجالية بالنسبة للعقار. املشكل ما�ضي هو العقار، املشكلة اليوم هما 
مع  وكنخدموا  كنتعاهدوا  احنا  استثمار  كاين  فينما  االستثمارات، 

نجهزوا  باش  املحلية  والسلطات  واملنتخبين  واملسؤولين  الجهات  كل 
العقارات الالزمة لالستثمارات اللي احنا محتاجينها فهاد الجهات وهاد 

األقاليم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد ضفيق مجعيط:

السيد الوزير، نسجل بكل إيجابية انخراط الحكومة في خلق بدائل 
اقتصادية ببالدنا، السيد الوزير كيما كتعرفوا أول عائق تيلقاه املستثمر 
ي تيجي املستثمر أجنبي أو محلي تيخصو 

ّ
في البالد ديالنا هو العقار، مل

واحد العدد ديال املوارد املالية واألساس إيال ما عندوش العقار راه ما 
كاين والو. فلهذا السيد الوزير، كيما تنعرفوا بأن امليناء املتوسطي 
ديال إقليم الناضور على طور اإلنجاز ما بقى لو واحد سنة لالنتهاء 
ديالو، فلهذا بغينا نعرفوا فين وصل العقار الصناعي فهاد في امليناء، 
واملدة ديالو ديال اإلنجاز اللي غادي يتعطل؟ وما هي الوقت احنا بغينا 
على األقل يقربوه شوية ألن كتعرف بأن العالقات اليوم الجيدة ديال 
اململكة اإلسبانية واملغربية اللي هي واحد العالقة جيدة لهذا تيخصها 
نوفروا واحد العقارات باش يكون عندنا املستثمر يلقى العقار موجود 

في هاد الحالة هادي، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات؟ تفضل السيد الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا السيد النائب على التدخل ديالكم، بالنسبة للناظور فكما 
تعلم اليوم كنشتغلوا على 600 هكتار وراء امليناء اللي هي كتقتنى من 
طرف الوكالة اللي هي مسؤولة على هاذ املنطقة الصناعية، وكنشتغلو 
عليها يوميا، معلوم ميناء الناظور ميناء ضخم من حجم ميناء طنجة 
التنمية  إطار  في  نوعية  قفزة  من  الجهة  هاذ  ن 

ّ
غيمك اللي  املتوسط 

واملساهمة في تنمية البالد إن شاء هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

الواردات  باستبدال  متعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  باالستثمارات وتشجيع الصناعة املحلية، للسيدات والسادة 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الأحم 0 ضابح:

شكأا السيد الأئيسة،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،
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الس دة الوزضاء املحترمو0،

يستورد املغرب الكثير من املواد الصناعية من الخارج، واش ما 
نقدروش نستثمرو في الشباب املغربي من أجل صناعة هاذ املواد محليا؟ 
من جهة أخرى فين وصل مشروع ديال وزير الصناعة السابق موالي 
باستثمارات  الصناعية  الواردات  باستبدال  املتعلق  العلمي  حفيظ 

داخلية؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا، املشروع ديال الوزير السابق السيد موالي حفيظ العلمي 
مستمر وكما قلت لكم في الجواب ديال السؤال اللي كان قبل هذا اليوم 
أيدينا  بين  917 مشروع،  الواردات على  بالنسبة الستبدال  كنتوفرو 
لخلق 78 ألف منصب شغل مباشر، و120 ألف منصب شغل غير 

مباشر.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الأحم 0 ضابح:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وكنحييو الدينامية اللي كيعرفها 

مجال الصناعة في بالدنا بفضل توجيهات جاللة امللك، ال�ضيء األسا�ضي 

في التنمية املحلية وفي التنمية ديال بالدنا هو يجب أن نثق في إمكانيات 

بالدنا، يجب أن نثق في كفاءات شبابنا يجب أن نعطيعهم التكوين 

الصحيح والتكوين املوجه، وندعمهم من أجل خلق مقاوالت صناعية 

تغنينا عن االستيراد وتوفر قيمة مضافة كبيرة نستغلها في تنمية بالدنا، 

كنقترح في هاذ املجال:

أوال: التعاون بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي من أجل خلق 

مناطق صناعية داخل الجامعة قصد تكوين الطلبة تكوينا ميدانيا في 

مجال الصناعة، خلق روح املبادرة لديهم تحفيزهم على االبتكار واإلبداع 

وإزالة هاجس التخّوف والتردد من االستثمار في املجال الصناعي؛

ثانيا: خلق مؤسسة مالية تمّول وتتابع مشاريع االستثمار الصناعي 

بشكل  وتساهم  ساهمت  التي  الفالحي  القرض  مؤسسة  ضوء  على 

كبير وجدي في تنمية املجال الفالحي، لعّل تسهيل الولوج إلى قروض 

الدولة وخلق صندوق لدعم  االستثمار الصناعي وضمانها من طرف 

االستثمار في الصناعة على ضوء صناديق الدعم الفالحي، سيخلق ثورة 

في املجال الصناعي توازي ما يحققه امليدان الفالحي حاليا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

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

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا السيد النائب على االقتراحات بالنسبة للتعاون مع التعليم 
العالي، الثقة في املغاربة كاينة، الثقة في الشباب كاينة مائة في املائة، 
واحنا أول قطاع منذ الوزير السابق وحاليا اللي كنقولو بأن املغاربة 
عندهم إمكانيات وكفاءات اللي كينّوه بها العالم واملستثمرين في العالم 
كامل، وخصنا نثيقو بها وهاذ ال�ضي كاين هاذ ال�ضي اللي كتقولو كاين، 
لينا  يخليهم  ديالنا هللا  الكفاءات  على  تبارك هللا  وغيستمر  غيبقى  و 
العالي ما خفاش  التعليم  التعاون مع  وهللا يعطيوهم وهللا يزيدهم، 
عليك بأن الوزارة سنات اتفاقية مع التعليم العالي من أجل التكوين 
100 ألف  CGEM من أجل تكوين وإدماج  وما�ضي غير الوزارة أيضا 
خريج من التكوين العالي في الوالية الحالية، وهذه قفزة نوعية في إطار 
دعم الصناعة وإدماج الكفاءات خريجي التعليم العالي اللي غيكونوا 
املواصفات ديالهم والكفاءات ديالهم مطابقة %100 للحاجيات ديال 
قطاعين فقط 100 ألف لقطاع السيارات والطيران وغنعمموه على 
القطاعات كاملين، إن شاء هللا، باش نوصلوا ل 200 ألف خريج التعليم 
العالي اللي غادي ندمجوهم، إن شاء هللا، فهاد الوالية. ألن بالنسبة 
للمؤسسات املالية كاين صندوق التنمية الصناعية كما تعلم السيد 
النائب، وكاينة أيضا الوكالة املغربية من أجل تنمية املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة اللي كدعم وكيوصل الدعم ديالها إلى %30 ديال املشاريع 

الصناعية ومشاريع أخرى.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي وهو آني عن تأطير التجار الصغار 
النواب  والسادة  للسيدات  اإللكترونية  التجارة  ملسايرة  واملتوسطين 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ع دل الدفوف:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
التجارة  ملسايرة  املتوسطين  الصغار  التجار  تأطير  أجل  من  الحكومة 

اإللكترونية؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، التجارة اإللكترونية 
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اليوم هي فرصة ولكن أيضا تهديد بالنسبة للتاجر الصغير بحيث أنه 
الناس والوا كيستوردوا من جميع أنحاء منتوج اللي كيدخل بدون أي 
مراقبة وكيتوزع في املغرب، في املغرب كامل وهذا خاصنا نلقاوا ليه 
الحل وكنشتغلوا باش نلقاوا ليه الحل. بالنسبة للتاجر الصغير كاين 
كما تعلم اليوم عدد من املشاريع اللي كتشتغل على هاد ال�ضي، أطلقنا 
قبل يومين منظومة من أجل إبداع حلول مغربية تكنولوجية في إطار 
املغربي،  املستهلك  ولصالح  املغربي  البائع  لصالح  اإللكتروني  املجال 
حلول مغربية -مغربية محضة واليوم كنشتغلوا عليها؛ ثانيا كنشتغلوا 
ما�ضي على البيع، حيث البائع في املغرب التاجر كيبيع بصفة إلكترونية 
ولكن على اقتناء باش تقدم كتعرفوا الربح في الشراء باش نجمعوا هاد 

التجار ويوليوا يشريوا بأقل تكلفة في إطار رقمنة القطاع.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد ع دل الدفوف:

األجوبة  الصراحة  في  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
الوزير  السيد  ولكن  والصميم،  الصراحة  في  كتكون  دائما  ديالكم 
كاين واحد املجموعة ديال املعطيات السيد الوزير اللي كتقول بأنه 
الصغار  التجار  ديال  املصالح  كتهدد  راها  اإللكترونية  التجارة  هاد 
بحال اللي قلتو، حتى �ضي واحد ما يقدر ينكر بأنه رقم املعامالت ما 
بين 2020 و2019 تزادت ب25 %، ولكن هذا راجع أساسا ألنه كانت 
كورونا كان »كوفيد« كان حظر التجول هو ألنه بدل غير النمط ديال 
االستهالك ديالنا. السيد الوزير، من الناحية ديال التجار التقليديين 
والتجار الصغار في إقليم طنجة كنحسوا بأنه بحال إيال هما محاصرين، 
محاصرين حتى داك البيع املباشر حتى هو ما بقاش عندهم عالش؟ ألنه 
املاركات العاملية غزاوا األزقة واألحياء وما خالوهمش يتعاملوا بالطريقة 
لهم  غنقولوا  احنا  ودابا  بالكارني،  كيتعاملوا  كانوا  كيفما  التقليدية 
خصكم تعاملوا بtablette، فهاد التحول راه هو كبير وكبير بزاف، بال 
ما نكروا الظاهرة ديال الفراشا واخا احنا صراحة ما احنا ضد فراشا 
ما احنا ضد املاركات العاملية، وإنما في ظل غياب قانون تأطيري لهاد 
املهنة ديال التجار فهنا تيوقع التهديد ديال هاد ديال هاد املهنة هادي، 
كذلك كاين الدور الهام واالقتصادي االجتماعي اللي كيلعبوا هاد التاجر 
الصغير بحيث أنه كيخلص الكراء ديالو والكهرباء ديالو وداك العمال 
البسطاء اللي عندو، الضرائب ديالو، كذلك من الناحية ديال حماية 
املستهلك كنفرضوا على هاد البائع الصغير الخدمة بعد البيع اللي ما 
كايناش متوفرة في ديك les plateformes internationales كتجبر واحد 
la plateforme ما فيها ال رقم الهاتف ال Email ال حتى �ضي حاجة، وأخيرا 
من الضامن؟ من الضامن من الناحية ديال الجودة وال ديال السالمة 
وال ديال الصحة؟ بحيث أن كاين مجموعة ديال السلع اللي كتعرض 

وكتهدد الصحة والسالمة ديال املواطنين، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائّب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا السيد النائب، بالفعل التاجر كيلعب دور اجتماعي كبير من 
غير يخلص الكراء ديالو كيخلص الكراء ديال الناس، 30 % ديال التجار 
كيلعبوا دور  بالكارني  ما�ضي غير كيعطيوا  الفلوس  الصغار كيسلفوا 
اجتماعي كبير وهما في وضعية صعبة، واحنا خصنا نعاونوهم، كاين 
مشروع قانون اللي اليوم كنشتغلوا عليه ما�ضي مشروع قانون باش 
تقصيو الكبير وال باش تقصيو املوزعين الكبار إلخ، باش ندمجو بيناتهم، 
باش يكون عندهم الفرصة التاجر الصغير يشري بنفس الثمن كالتجار 
الكبار، كاين مشروع قانون اللي كنشتغلو عليه، كاين أيضا الدعم اللي 
كنشتغلو عليه باش يدوزو من الكارني للطابليط عندك الحق صعيبة 
ولكن %72 من هاد التجار كيتوفرو على هاتف ذكي ويمكن لهم يشتغلو 
ما�ضي  عالش؟  ال�ضي  لهاد  بالنسبة  تكوين  لهم  وغنديرو  بالطابليط 
باش نراقبوهم باش نساعدوهم، باش داك الفلوس اللي عندهم برا 
نحولوهم للقطاع البنكي وهما يدخلوهم كاملين ويرتقوا بمستوى هاد 

الدكان ديالهم وال يمشيوا ملحل آخر..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي وهو آني حول ضبط املنتجات 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املحلية  املستوردة 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف تن الغ لي:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

التي  واإلجراءات  التدابير  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم، 
تعتزمون اتخاذها فيما يخص ضبط املنتجات واملواد املستوردة لحماية 

السوق واملستهلك املغربي على حد سواء؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكأا السيدة الأئيسة،

لضبط  بالنسبة  الهام،  السؤال  هذا  على  النائبة  السيدة  شكرا 
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املستوردات هذا كما فسرت في الجواب املقبل كاين املغرب بلد مفتوح 
املغرب بنى االقتصاد ديالو باش يصدر وباش يخلق مناصب الشغل 
باش يصدر يعني أيضا مفتوح االستيراد ولكن ما�ضي مفتوح ألي منتوج 
اللي يمكن له يضر بالصحة والسالمة ديال املغاربة، عندنا اليوم بحال 
اللي لقت لكم 115 ألف ملف استيراد اللي قمنا بالفحص ديالو وعندنا 
املعايير ألن أكثر من 1300 معيار غير في سنة 2020 باش نحميو الصحة 
والسالمة هو اللي كنشوفوا عليه وكنقيسو عليه املنتوج اللي كنجيبوه 
بالنسبة لهاد املعيار وكنشوفو واش يمكن لنا ندخلو وال ما يمكناش 
ندخلوه هاد ال�ضي بالنسبة للحدود، كنديروا أيضا املراقبة خارج أرض 
الوطن باش نعرفو واش هاد املنتوج دار في هداك البالد اللي تسمات 
جبنا منه إلى آخره، وعندنا شراكة مع شركات مراقبة عاملية اللي كتم�ضي 
شوف عين املكان واش داك املنتوج فعال تصنع في أوروبا كما يقال من 
شأن ديال داك املنتوج وهاد ال�ضي وعندنا أيضا مراقبة ديال السوق 
بالنسبة كل أنحاء اململكة وكل األسواق باش نراقبو الجودة ديال هاد 
املنتوج، وباش نحميو املغاربة بالنسبة للصحة ديالهم والسالمة ديالهم .

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد حسن بنعمأ:

التأكيد  يجب  البداية  في  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
السيد الوزير على أننا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن عاليا 
املجهودات التي تقومون بها في وزارتكم ملحاربة استيراد املواد الخطيرة، 
والجميع يتذكر هنا السيد الوزير العمل الذي قمتم به خالل السنوات 
التي تشكل خطرا على  القليلة املاضية للحد من تدفق بعض املواد 
صحة املستهلك املغربي وهناك أمثلة كثيرة منها سخانات املاء أو شاحن 
هناك  الوزير  السيد  املجهودات  هاد  رغم  لكن  ذلك،  وغير  الهاتف 
نواقص، نواقص اللي ما مكنتناش السيد الوزير القضاء الكلي والنهائي 
على آفات استيراد املواد الخطيرة، ونطلب منكم السيد الوزير باش 
تركزو أكثر على التنزيل األمثل ملضامين القانون 24.09 املتعلق بسالمة 
املنتوجات والخدمات وباش نشوفوا السيد الوزير أثر هاد املجهودات 
كنطلبوا منكم أيضا اليقظة الدائمة لدفع األخطار املحذقة بصحة 
املستهلك املغربي على غرار التجاوب السريع للحكومة مع حملة األدوية 
الدولية التي استهدفت منتوجات موجهة لألطفال، وهنا بغيت نعطي 
واحد املثال السيد الوزير على واحد املنتوج اللي بغيناكم تراقبوه أكثر 
le briquet الوالعة املستوردة من بعض الدول اآلسيوية  وأكثر وهو 
كنعرفوا بأنه الثمن املنخفض هو اللي كنقلبوا عليه السيد الوزير ولكن 
صحة املستهلك املغربي ما عندهاش ثمن، إذن كنطلبكم كتعرفوا بأن 
املستهلكين ديال السجائر السيد الوزير كيعرفوا مخاطر صحية إذن ما 

نزيدوهمش هاد الكوارث بإستعمال هاد املنتوج، شكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزير.

السيد ض  ض مزوض وز أ الصن عة والتج ضة:

شكرا السيد النائب، على هاد التدخل ومعلوم دخلنا في مراقبة هاد 
الوباء وكانديروا املراقبة الدورية ديالوا على البريكي باش نشوفوا الجودة 
ديالوا ألنه منتوج أصال خطير وفيه الغاز إلى أخره، وكاين منتوجات أخرى 
اللي كضر باألطفال كبعض الغازات اللي والو كيجيو واللي كيستعملوهم 

كمخدرات إلى آخره، كل هاد املنتوجات احنا كنراقبوهم ومتبعينهم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، ننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو قطاع السياحة والصناعة 
استراتيجية  عن  بسؤال  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة عتيقة جبرو:

شكأا السيدة الأئيسة،

شكرا يعتبر قطاع الصناعة التقليدية تراثا تاريخيا ومصدر حضارة 
وفن وإبداع وثقافة إنسانية، فهاد اإلطار نسائلكم السيدة الوزيرة هل 
هل  التقليدية؟  الصناعة  بقطاع  للنهوض  وطنية  استراتيجية  هناك 
هناك مقرات تنجز لتجمع الصناع التقليديين باعتبار هذه املقرات مهمة 
في إشعاع الجانب التقليديين؟ هل هناك مؤسسات للتكوين الحرفي؟ 

وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة تفضلوا.

والصن عة  السي حة  وز أة  عموض  الزهأاء  ف طمة  السيدة 
التقليدية واالقتص د االجتم عي والتر مني:

السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

ضمر 0 مب ضك كأ م،

ترتكز استراتيجية الصناعة التقليدية على 2 محاور:

أوال: هيكلة وتنظيم القطاع؛

ثانيا: تطوير العرض والتسويق؛
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وقت  في  الحكومة  أصدرت  القطاع،  وتنظيم  هيكلة  يخص  فيما 
بتنظيم   50.17 بقانون  الخاصة  التطبيقية  النصوص  جميع  قصير 
أنشطة الصناعة التقليدية اللي كيهم 172 مهنة، وتم إحداث املنصة 
ويمكن  مفتوحة  وهي   Erina.gov.ma الوطني  للسجل  اإللكترونية 
 .CNSS في  بعد  من  ويتسجلوا  فيها  يتسجلوا  التقليديين  للصناع 
للعائلة  للتغطية الصحية  135 درهم شهريا  واملساهمة غادي تكون 
كلها بنسبة لغير الخاضعين للمساهمة املهنية موحدة واملقاول الذاتي 
الدعم  برامج  عندنا  والتسويق  العرض  لتطوير  بالنسبة  واملحاسبة. 
والتأهيل البنيات التحتية وتوجد 64 بنية تحتية في طور اإلنجاز، كذلك 
أن مقاربة جديدة لتطوير شامل للمنتوج منذ توفير املواد األولية إلى 
تسويق مرورا باإلنتاج بمبلغ إجمالي قدره 48 مليون درهم في مرحلة 
أولى. وفيما يخص التكوين نعمل على الرفع من الطاقة االستيعابية من 

16 ألف اليوم إلى 30 ألف مقعد في أفق 2022، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة عتيقة جبرو:

القطاع  هذا  أن  نالحظ  ذلك  رغم  ولكن  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
يعرف نوعا ما من الفو�ضى، رغم أنه يتوفر على تشغيل %20 من األيدي 
العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، ويوفق كذلك نسبة 8 إلى 10% 
من الناتج الداخلي الخام، وكذلك نالحظ على أن 42 حرفة في الصناعة 
التقليدية تتعرض لالنقراض والسبب هو غياب احنا كنقترح إيال كان 
غادي  التقليدية  الصناعة  حرفة  ديال  مادة  تكون  املنهي  التكوين  في 
يكون أفضل، ثم غياب يوم وطني للصناعة التقليدية، غياب االحتفال 
الصناعة  تكون  وطنية  كجائزة  ربما  وتشجيعه  التقليدي  بالصانع 
التقليدية، هدفنا كذلك هو أن هاد املقرات السياحية وال هاد الفنادق 
بدل ما تكون عندها محالت لبيع املصنوعات السياحية بأثمنة خيالية 
كنتمنى أن يكون معرض للصناع التقليديين كل مرة تكون حرفة في 

الفنادق وهذا كيجي في التشجيع.

مبدعة  أنامل  التقليدي  الصانع  أن  على  نالحظ  الثانية:  النقطة 
وتائرة لكن الظروف التي يشتغل فيها هي جد مستهترة كنتمناوا االهتمام 

بهاد الفئة ألن هذه هي الهوية.. شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة ما بقاش عندك الوقت، شكرا السؤال املوالي، تفضل السيد 

النائب. نقطة نظام هذه؟

الن ئب السيد يونس بنسليم 0:

ال تعقيب إضافي أأستاذة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

ال حيث قبايلة قلت تعقيب إضافي ما جاوبنا حتى واحد.

الن ئب السيد يونس بنسليم 0:

ال أستاذة هزيت يديا غير يمكن العتب على النظر.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل تفضل.

الن ئب السيد يونس بنسليم 0:

شكرا السيدة الرئيسة غي فيما يتعلق بدور الصانع التقليدي كما 
جاء الصناعة التقليدية اليوم هي موروث ثقافي وحضاري لجميع املغاربة 
وكنشكرو الحكومة من هاد املنبر على أساس وفرات تغطية صحية في 
إطار الرعاية السامية لجميع املغاربة من أجل توفر لهم التغطية الصحية 
وهاد الورش اللي قطع مرحلة مهمة واآلن هو تتنزلوا هاد الحكومة، 

اليوم الصانع التقليدي يعيش واحد الوضعية اللي تطلب منا باإلضافة 

للتشريعات اللي هي واكبات هاد الصانع واحد النظرة خاصة تيهتم به، 

ألن ملي تنذاكرو على الصناعة التقليدية في املدن العتيقة بحال مراكش 

بحال فاس بحال واحد املجموعة من املدن اللي هي معروفة بالصناعة 

التقليدية واللي تترجع اللور أمام بعض الصناعات الحديثة الدور ديالنا 

اليوم ديال الحكومة أنه تهتم ببرنامج واضح تيخص الصانع التقليدي 

وتنظن أن الحكومة واعية بهاد األمر وستقوم به في أقرب وقت ممكن 

إلنقاذ هاد املوروث و شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال املوالي تليه مناقشة عن برنامج فرصة 

باسم فرق األغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلي 

السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة خديجة رولب ش :

رخواتي رخواني السالم عليكم،

الذي  الجهود  على  الشكر  جزيال  أشكركم  األغلبية،  فرق  أمثل 

تقومون بها لفائدة شباب بالدنا، في هاد اإلطار السيدة الوزيرة طلقات 

الحكومة خالل هاد الشهر برنامج فرصة لفائدة األشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 18 سنة من حاملي األفكار أو املشاريع

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيدة النائبة 10 الثواني، جواب السيدة الوزيرة، عطيتك 10 

ثواني أمازيغية و10 ثواني عربية، تفضلوا السيدة الوزيرة.
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والصن عة  السي حة  وز أة  عموض  الزهأاء  ف طمة  السيدة 
التقليدية واالقتص د االجتم عي والتر مني:

السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

بغيت في األول نشكركم على هذه األسئلة املهمة املتعلقة ببرنامج 
فرصة، فتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املتعلقة بإدماج الشباب 
في سوق الشغل أطلقت الحكومة برنامج فرصة، هاد البرنامج يهدف 
مواكبة وتمويل األشخاص الحاملين ملشاريع خاصة في صفوف الشباب 
منذ مرحلة فكرة املشروع إلى مرحلة التفعيل، وضعنا برنامج فرصة 
استكماال للبرامج السابقة املتعلقة بدعم االبتكار وتشجيع روح املقاولة 
في صفوف الشباب مثل برنامج انطالقة، وقد خصصت الحكومة غالف 
مالي قدره 1.25 مليار درهم خالل سنة 2022 ملواكبة 10 آالف من 
حاملي املشاريع، بالنسبة للفئات املستهدفة هاد البرنامج موجه لجميع 
18 سنة وحاملين ألفكار ومشاريع  أعمارهم  تفوق  الذين  األشخاص 
سواء كانوا فرداء أو مجموعات متكونة من 5 داألشخاص على األكثر دون 
اشتراط شهادات أو تأهيل معين ويمكن للمستفيدين أن يكونوا مقاولين 
ذاتيين أو منخرطين في تعاونيات أو من أصحاب املقاوالت الصغيرة جدا 
أو املقاوالت الناشئة أو املقاوالت املحدثة منذ أقل من 3 سنوات وهذه 

املشاريع تهم جميع الجهات وجميع القطاعات االقتصادية؛

تم  الذين  األشخاص  سيستفيد  فرصة  برنامج  ملكونات  بالنسبة 
انتقاؤهم من قرض صرف بدون فوائد قد يصل إلى 100 ألف درهم 
بما في ذلك منحة تبلغ قيمتها 10 آالف درهم وسيتم تسديد هاد القرض 
سنتين،  خالل  السداد  تأجيل  مع  سنوات   10 أقصاها  فترة  خالل 
إضافة إلى آليات التمويل وضعنا آليات املواكبة والتكوين من مجال 
ريادة األعمال عبر تقنية التعلم عن بعد لفائدة جميع املشاريع التي تم 
اختيارها باإلضافة إلى احتضان املشاريع الواعدة ملدة شهرين ونصف، 
بعد  الجهوي  الصعيد  على  املشاريع  حاملي  انتقاء  بعملية  وسنقوم 
 www.forsa.ma عملية تقديم ملفات الطلبات عبر منصة إلكترونية
التي انطلقت ابتداء من 7 أبريل 2022 أو في مكاتب فرصة املفتوحة على 
صعيد جميع جهات اململكة، وسنقوم بمواكبة حاملي املشاريع الراغبين 
في ذلك في إعداد مشاريعهم، كما وضعنا مركز للعالقات والتواصل في 

رقم 5544؛

بالنسبة لعملية االستفادة من برنامج فرصة وضعنا مساطر مبسطة 
عبر 5 مراحل: املرحلة األولى هو تسجيل املنصة اإللكترونية حيث يقوم 
حامل املشروع بإدخال جميع املعلومات الخاصة به واملرحلة الثانية 
خلية  قبل  من  املشاريع  حاملي  وآليات  امللفات  اكتمال  من  التحقق 
مركزية ملعالجة امللفات واملرحلة الثالثة االنتقاء األولي والتقني الذي 
تقوم به لجنة يشرف عليها فريق تدبير برنامج فرصة واملكونة من املمثل 
الجهوي للحاضنة واملمثل الجهوي للقطاع املعني، بعد ذلك سنقوم 

بدعوة حاملي املشاريع إلجراء مقابلة فردية تحضيرا ملرحلة االنتقاء 
النهائي، املرحلة الرابعة تشرف عليها لجنة جهوية مكونة من فريق تدبير 
برنامج فرصة ممثلي الحاضنات، املمثلين الجهويين للقطاعات الوزارية 
املرحلة  هذه  خالل  وسيتم  التمويل  ملؤسسات  الجهويين  واملديرين 

االنتقاء النهائي للمشاريع التي ستستفيد من التكوين.

بالنسبة للمشاريع الواعدة ستستفيد إضافة إلى التكوين من برنامج 
الحاضنة ملدة شهرين ونصف إضافية وسنقوم بتبليغ حاملي املشاريع 
املختارين من أجل مباشرة مرحلة التكوين التي تهم عدة مجاالت نذكر 
خطة  وضع  القانوني،  الشكل  اختيار  والزبناء،  السوق  معرفة  منها 
التمويل مثال وسيتم تقييم هذا املشروع عن بعد للحصول على شهادة 
إلى املرحلة الخامسة، هاد املرحلة الخامسة  النجاح من أجل املرور 
تخص دراسة طلبات التمويل من طرف لجنة مصغرة مكونة من فريق 
تدبير برنامج فرصة الحاضنات ومؤسسات التمويل بدعم من ممثلي 
القطاع املالي وستعمل هذه اللجان على اختيار املشاريع وفق معايير 
مضبوطة وموضوعية على أساس فكرة املشروع وأهدافه وتماسكه، 
القوية  والعزيمة  واستدانته  تنفيذيه  وإمكانية  منه  املنتظرة  النتائج 

وروح املبادرة لحامل املشروع؛

وقد حرصنا على ضرورة التبليغ النتيجة لحاملي املشاريع في ظرف 
ال يتعدى 6 أسابيع دون احتساب الوقت في الحاضنة، وفيما يخص 
التوزيع الجغرافي للمشاريع فهي موزعة على جميع جهات اململكة وليس 
هناك تقسيم مسبق للمشاريع مع العلم أنه ونظرا لخاصيات كل جهة 
يمكن وضع توقعات أولية لتسهيل عملية البرمجة إلى أن األغلفة املالية 
طلبات  نتائج  حسب  تحديدها  سيتم  جهة  لكل  املخصصة  النهائية 
العروض وبعد استصدار دورية السيد رئيس الحكومة املؤطرة لهاد 
البرنامج بتاريخ 15 مارس 2022 سيتم إعطاء االنطالقة الرسمية لهاد 

البرنامج غدا إن شاء هللا على الساعة الخامسة مساءا، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السؤال،  بهذا  الخاصة  للمناقشة  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
فليتفضل أحد السيدات والسادة املتدخلين من فرق األغلبية، فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد شوكي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدة الأئيسة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

السيدة الوزيرة، تنشكروكم على الرد القيم ديالكم، بطبيعة الحال 
برنامج فرصة برنامج واعد وخصو يكون فرصة ما�ضي غير باالسم، خصو 
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يكون فرصة حقيقية، خصو يكون فرصة حقيقية، لنجاح الشباب، 
فرصة حقيقية لنجاح املرأة وفرصة حقيقية لنجاح املبادرة الذاتية، 
السيدة الوزيرة، البد اليوم أننا نوجهوكم إلى إيالء العناية الخاصة 

لثالثة ديال األمور:

من  ابتداءا  البرنامج  في  الشفافية  تكون  خاص  الشفافية  أوال- 
االنتقاء حتى تمكين املقاولين وحتى في اإلخبار والتواصل وبغينا السيدة 
الوزيرة احنا في التمثيلية الوطنية في البرملان أنكم خصوصا أنكم أنتم 
البرملان بصفة منتظمة  تمدو  أن  تنسقوا لجان اإلشراف  اللي غادي 

بتطور هاد البرنامج؛

ثانيا- اإللتقائية ديال برنامج فرصة مع برامج أخرى اللي طلقاتها 
الحكومة في السابق من قبيل برنامج مركز املقاوالت -ما عنديش الوقت- 
مزيان مزيان ما كاين باس مازال ما خدامش، ما�ضي مشكل أنا غادي 
نشوف عندي 2 دقايق ونص ونشوف الوقت- فيعني كنت تنقول أن 
االلتقائية مع البرامج السابقة خاصة من قبيل برنامج مركز املقاولة 
التضامنية وبرنامج انطالقة اللي وقعاتو الحكومة مع املجموعة املهنية 
يتناقشو مع  أنهم  الوزيرة مستعدين  لبنوك املغرب والنواب السيدة 
الحكومة من أجل تقييم هاد البرامج السابقة وتقويمها وإدماج هاد 

البرامج كلها إلى جانب برنامج فرصة؛

ثالثا- العدالة وكانت في السؤال اللي طرحاتو األغلبية السيدة الوزيرة 
يجب العمل على توزيع عادل لالستفادة من برنامج فرصة خاصة بين 
الجنسين،  بين  املساواة  وكذلك  الحضري  والوسط  القروي  الوسط 
وفي هاد اإلطار تنشوفو السيدة الوزيرة أنه خاص يكون واحد التمييز 
إيجابي لصالح العالم القروي وكذلك لصالح النساء وهاد ال�ضي ما�ضي 
غير غادي يخفف من آثار األزمة ولكن غادي يخلق االندماج الحقيقي 
خاصة للنساء في االقتصاد الوطني، بالنسبة لألجرأة تنتمناوا أن تكون 
واحد األجرأة فعالة ديال هاد البرنامج تنظن أن حمالت التحسيس 
والتوعية للشباب املقاولين حاملي األفكار خص تكون كثيرة وخاص 
يكون واحد ألن الشباب تيظهر لي مازال ما عارفينش امليكانيزمات ومازال 
البوابة اإللكترونية على  إلى جانب  ما تمكنوش منها، وثانيا االعتماد 
مكاتب خاصة بحال اللي ارتكزت عليهم صندوق الضمان االجتماعي في 
تعميم التغطية الصحية وهادي فرصة نتوجهو للحكومة بصفة عامة 
راه خص واحد تكون واحدla mutualisation واحد التعميم ديال بزاف 

ديال البرامج ديال املراكز اإللتقاء ديالها، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

فريق  متدخل  واملعاصرة  األصالة  فريق  الرئيس،  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة نجوى ككوس:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيدة الوز أة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

ضمر 0 كأ م،

شكرا السيدة الوزيرة على االستفاضة ديالكم في شرح ديال برنامج 
فرصة وأكيد سأؤكد ما قاله زميلي من فريق التجمع الوطني األحرار 
حول أنه نتمنى أال تكون فرصة ضائعة ولكن تكون فرصة سبيل إخراج 
الشباب املغربي من األزمات الكثيرة التي يعيشها وأهمها أزمة التشغيل 
والبطالة، فبرنامج فرصة عندنا عليه عدد من املالحظات سواءا فيما 
يتعلق ال بالعدد ديال املشاريع اللي هي تحددات بالنسبة لسنة 2022 
في 10 آالف مشروع، أيضا بالنسبة للقدر ديال التمويل اللي هو 100 
ألف درهم وأيضا القيادة ديال هاد البرنامج عندنا عليه واحد العدد 
داملالحظات، بالنسبة لنا احنا هاد ال�ضي غير كافي ألنه ملي غادي نبغي 
نعطي لواحد الشاب أو شابة الفرصة باش أنه يحدث مقاولة ويشتغل 
فيها وخصوصا أنه ما بغيناش احنا نتجو فقط مقاوالت خدماتية كيفما 
دالبرامج سابقة  العدد  واللي استفدت من واحد  اليوم موجودة  هي 
وفشلت وسبق ألحد النواب أنه تكلم على املقاوالت الصغيرة والصغيرة 
جدا واملتوسطة اللي األغلبية ديالها اللي واحد العدد كبير اللي أفلس 
واللي ربما أكثر عدد من هاد املقاوالت التي تفلس هي مقاوالت خدماتية، 
بغينا أن جميع  الصناعة واللي  بغينا نمشيو وحدانا وزير  إيال  اليوم 
أعضاء الحكومة يساهمو في اإلنجاح ديال جميع املبادرات التي تصب 
في تشغيل الشباب املغربي وفي تشغيل الكفاءات املغربية وفي التشغيل 
املواطنين املغاربة سواءا حاملي الشواهد أو غير حاملي الشواهد، فاحنا 
خصنا نستثمرو فيle capital immatériel ديال املغرب ديالنا ولكن 
خصنا ما نعاودوش ونكرروا الفشل ديال التجارب السابقة اللي كان 
غياب التكوين فيها غياب املصاحبة وغياب املواكبة، كنتمناو أنه يكون 
تنسيق بين جميع القطاعات الحكومية خصوصا التكوين املنهي وقطاع 
ديال التعليم العالي نستافدو من املدارس الوطنية للتجارة والتسيير، 
 leيكونش وما   la formation ديال  املؤسسات  جميع  من  نستافدو 
paquet de formation ما يكونش قبل يعني يكون فقط قبلي يكون 
حتى بعدي؛ ثالث نقطة وأخيرة هي املراقبة هاد الناس غادي نعطيوهم 
100 ألف درهم باش يستثمرو بها، 1.25 مليار ديال الدرهم من ميزانية 
الدولة هادو فلوس كبيرة إيال استثمرناها في القطاعات االجتماعية ربما 
غادي ذر علينا أيضا إنتاج آخر ولكن احنا بغينا نستثمروها في التشغيل، 
اليوم هاد الناس خصهم أيضا مراقبة بعدية تكوين بعدي ومصاحبة 
ومواكبة ولكن أيضا مراقبة ديال هاديك الدرهم فين كتم�ضي وكيفاش 
كيطورو املشاريع ديالهم وl›impact هذا هو السؤال األخير واش عندكم 
une étude d›impact واش عندكم واحد القراءة ديال مؤشر ديال 
النجاح ديال هاد املشروع هذا اللي كيف كنقولو في األخير أنه خصنا 
نجحو به، ألنه كثرة املشاريع وكثرة الشعارات غير كافية بقدر ما أنه اللي 
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خصنا اليوم في املغرب في ظل هاد األزمات ال الجائحة صحية وال أيضا 
األزمات السياسية اللي تيعيشوها دول اللي أثرت على االقتصاد ديالنا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

االستقاللي  الفريق  عن  النائبة  أو  النائب  النائبة،  السيدة  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد رفيالل العلمي اإلدضي�سي:

السيدة الأئيسة،

الس دة الوزضاء،

السيدة الوز أة،

الس دة والسيدات النواب،

إن األزمة التي يعيشها العالم ومعه املغرب عرف تسريح عشرات 
اآلالف من اليد العاملة وكذا ارتفاع خطير بالنسبة للبطالة، ال شك 
أن الحكومة واعية كل الوعي باألهمية البالغة التي تتطلبها هذه الفترة 
واتخاذ  الحلول  إيجاد  أجل  من  إنجاب  وعامل  يقظة  من  العصيبة 
التدابير الالزمة إلنعاش االقتصاد الوطني وسوق الشغل تماشيا مع 

التوجيهات امللكية السامية.

السيدة الوزيرة، باسم الفريق االستقاللي أثمن مجهودات الحكومة 
بخصوص محاربة البطالة التي تستهدف فئات كبيرة من الشباب من 
درهم  مليار   1.25 الحكومة  له  الذي خصصت  فرصة  برنامج  خالل 
موزعة ل 10 آالف عاطل يحملون مشاريع واعدة، لكن السيدة الوزيرة 
نتخوف أن يعرف هذا املشروع املهم تعثرا كما عرفته مشاريع حكومية 
السيدة  املستفيدين،  اختيار  في  واملحسوبية  الزبونية  بسبب  سابقة 
الوزيرة، إلنجاح هذه املحطة البد أن يواكب اإلعالم الوطني التلفزي 
الشباب  وتوعية  التحسيس  من  حلقات  عبر  املشروع  هاد  واإلذاعي 
وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وتقريب العاطلين من أهمية املشاركة 
في برنامج »فرصة« حتى يصبح برنامجكم فعال فرصة حقيقية إلخراج 

الشباب من ظالم البطالة إلى نور الشغل، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيدة الوزيرة املحترمة فيما تبقى من 
الوقت، نقطة نظام؟

الن ئب السيد مصطفى ابأاهيمي:

شكأا السيدة الأئيسة،

السيدة الوز أة،

فيما يتعلق بهاد النظام ديال أو هاد البرنامج ديال »فرصة« كنعرفوا 
بأن بعدا راه كاين ارتفاع ديال البطالة من 11,9 ل12,4 في ظرف 3 

السيدة  تعقيب هذا، واش عندكم �ضي مشكل نعقب؟  شهور.. هذا 
الرئيسة راه احنا ما عرفناش كيف غنديروا نتعاملوا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل، تفضل خليه.. تفضل السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد مصطفى ابأاهيمي:

أنا قلت في ظل ارتفاع البطالة غير هادي 3 شهور ديال هاد الحكومة 
هاد  جات  منصب شغل  مليون  كنتظروا  واحنا   ،12,4 ل   11,9 من 
الوزارة  اللي عندكم  »فرصة« هو و«مقاولتي« أوال م�ضى لالختصاص 
وحتى واحد ما فهم هاد القضية هادي بمعنى هذا كان خصو يم�ضي 
l›ANAPEC فهذا فقط املتتبعين تيقولك أودي الترضيات الحزبية كل 
ما  ثم  نبغي واحد نعطيوه »أوراش« وواحد نعطيوه »فرصة«  حزب 
l›ANAPEC وغادي تعطيوا مليار و250 ألف درهم غادي  عطيتوش 
تعطيوها لواحد الشركة للهندسة السياحية اللي صدر فيها املجلس 
ما عندهاش ال  وبأنها  التوظيف  في  بالفساد  تقرير  للحسابات  األعلى 

مؤهلة وال هي كفأة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الرد السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.. 
فضلك  من  يخليك،  هللا  النائب  السيد  النائب،  السيد  يخليك  هللا 
السيد النائب، من فضلك.. من فضلك السيد النائب، من فضلك، 
من فضلك، تفضل السيد الرئيس، السيد النائب من فضلك، تفضل 
السيد الرئيس تفضل.. السيد الرئيس..السيد الرئيس.. السيد الرئيس.. 
السيد الرئيس.. السيد الرئيس.. السيد الرئيس.. السيد الرئيس، رجاء، 
الرئيس،  السيد  رجاء،  رجاء،  الرئيس  السيد  الرئيس،  للسيد  رجاء 
السيد الرئيس هللا يخليكم، هللا يخليكم الرأي العام راه كيتبعنا هللا 
يخليكم خصنا نساهموا كلنا في إنجاح هاد الجلسة، هللا يخليكم، هللا 
يخليكم، هللا يخليكم، السيد الرئيس صافي السيد الرئيس، تفضل 
أ ال�ضي، السيد الرئيس.. تفضل  السيد الرئيس تفضل، هللا يخليك 

السيد الرئيس تفضل.

الن ئب السيد محمد صب ضي:

السيدة الوزيرة، 10 آالف مشروع في إطار برنامج »فرصة« قسمت 
قسمة ضيزى، لم نعرف لحد الساعة معيارا موضوعيا للتوزيع، كاينة 
واحد الجهة سميتها جهة كلميم-واد نون من أربعة أقاليم، األولى في 
الفقر، األولى في البطالة، صفر مصنع، صفر أمل في العمل ومع ذلك 
كان حظها ونصيبها هو 130 مشروع، أي نسبة 1,3 %، لذلك من حقنا 
أن نتساءل عن معايير موضوعية، إيال كانت لبطالة احنا األوائل، إيال 
كان الفقر احنا األوائل، إذن أشنا هي املعايير املعتمدة في هاد التوزيع 

بين الجهات ديال اململكة االثنا عشر، وشكرا.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، شكرا، جواب السيدة الوزيرة تفضلي

والصن عة  السي حة  وز أة  عموض  الزهأاء  ف طمة  السيدة 
التقليدية واالقتص د االجتم عي والتر مني:

السيدة الأئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

أوال كنشكركم على هاد املناقشة اللي كتبيين األهمية اللي كتعطيو 

لهاد املوضوع، اللي بغيت نأكد لكم أن باش ينجح هاد البرنامج الهام 

وضعنا نظام حكامة على عدة مستويات:

أوال- لجنة استراتيجية يترأسها السيد رئيس الحكومة مهمتها تحديد 

األهداف استراتيجية البرنامج وتتبع مراحل إنجازه على الصعيد الوطني، 

تضم هذه اللجنة بين أعضائها القطاعات الوزارية املعنية بالبرنامج؛

ثانيا- لجنة القيادة الوطنية التي أترأسها وتضم بين أعضائها وزير 

وزير  والكفاءات،  والشغل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج 

الصناعة والتجارة، وزير املنتدب املكلف بامليزانية، الوالي املدير العام 

للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وتسهر هذه اللجنة على التنسيق 

العام لبرنامج فرصة على الصعيد الوطني وتعمل على تنزيل األهداف 

االستراتيجية للبرنامج، وعلى الصعيد املحلي سيتم إحداث لجن جهوية 

وتتبع  التنسيق  قصد  والعمال  الوالة  السادة  رئاسة  تحت  وإقليمية 
تنزيل البرنامج محليا والسهر على ضمان تعميم االستفادة على جميع 

القطاعات والعماالت.

وزارة  تكليف  وراء  األسباب  على  التساؤالت  بعض  هناك  وكانت 
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني بالسهر 
على تنفيذ وتنزيل هاد البرنامج وتحقيق أهدافه املسطرة، وجوابا عن 
هذه التساؤالت فقد تم اختيار هذه الوزارة على اعتبار أن هاد البرنامج 
قطاع  في  تعمل  التي  الفعاليات  من  ولعدد  للتعاونيات  أيضا  موجه 
االقتصاد االجتماعي والتضامني وألن أهدافه االقتصادية واالجتماعية 
وكذلك نظرا لدوره في تشجيع التشغيل خاصة في صفوف الشباب، كما 
أن هذا األمر لم يكن فيه أي خالف داخل الحكومة وأن رئيس الحكومة 
هو من يفوض السياسة العمومية حسب الفصل 89 من الدستور كما 
أن هذه الحكومة جاءت بمشروعين هامين هم أوراش وفرصة يجب 
تفعيلهما في أقرب اآلجال نظرا النتظارات املواطنين ولذلك تم تكليف 
بمشروع  واحدة  كل  بالتشغيل  واملكلفة  بالسياحة  املكلفة  الوزارتين 

للتسريع في التفعيل.

السيدة ضئيسة الجلسة:

وشكرا السيدة الوزيرة، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 
املدرجة في جدول أعمالنا ونمر إلى الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة 

والتصويت على النصوص الجاهزة بعد قليل. ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الأابعة والثالثي0

الت ض خ: االثنين 9 رمضان 1443ه )11 أبريل 2022(.

الأئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الثانية زواال  الساعة  ابتداء من  ثالثة وثالثون دقيقة  التوقيت: 
والدقيقة الخامسة والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعم ل:  جدول 
التالية:

-مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق 
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   81.21 رقم  قانون  -مشروع 
40.80 املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-مشروع قانون رقم 80.21 يق�ضي بإحداث السجل الوطني الفالحي.

السيد ضاشيد الط لبي العلمي ضئيس مجلس النواب، ضئيس 
الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي0 وعلى آله وصحبه.

الس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

-مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق 
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   81.21 رقم  قانون  -مشروع 
40.80 املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-مشروع قانون رقم 80.21 يق�ضي بإحداث السجل الوطني الفالحي.

إذن املشروع األول رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، أعطي الكلمة للسيد الوزير 

لتقديم مشروع القانون، مرحبا، تفضل.

والثق فة  الشب ب،  وز أ  بنسعيد،  مهدي  محمد  السيد 
والتواص2:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

روال ضمر 0 مب ضك كأ م للجميع،

السيد الأئيس،

الس دة النواب الس دة الن ئب ت،

أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في وصول 
بالطبع  لألطر  النقاش،  من  املتقدمة  املرحلة  لهذه  القانون  مشروع 
ديال الوزارة، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والتواصل أغلبية 
ومعارضة الذي أغنوا هذا القانون بأفكارهم وناقشوا مناقشتهم وكذلك 
تعديالتهم التي أخذنا بعضها بعين االعتبار نظرا لألهمية التي تكتسيها 

بالنسبة لنا.

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون يدخل ضمن املجال الحقوقي 
واالجتماعي قبل كل �ضيء، ولهذا فقد اختارت الحكومة برمجة كأول 
مشروع قانون باملجال الثقافي هدفه حماية حقوق املبدعين واملؤلفين، 
بحيث ال يمكن الحديث عن الصناعة الثقافية والحكومة االجتماعية 
إن لم نكن قادرين على احترام إبداعات الفنانين وإعطائها قيمتها ليس 

فقط املعنوية بل حتى املادية.

ثقة  وربح  نأمله  الذي  الخواص  وانخراط  الثقافية  الصناعة  إن 
الفنانين أمر يبقى ذو العالقة بمدى مساهمة القطاع في نمو االقتصاد 
وخلق فرص الشغل، إن اختيار مشروع القانون هذا للمناقشة يأتي في 
صلب سياسة الحكومة الجديدة ضمن القطاع التي أكدها التصريح 
الحكومي، ومداخلة السيد رئيس الحكومة هنا بمجلس النواب، وكذلك 
برنامج عملنا والذي يجمع ما بين ما هو تصنيعي وربحي كتطوير البنية 
املخرجين  ستمكن  والتي  السينمائية  املسرحية،  الثقافية،  التحتية 
من أماكن عرض كبرى كتطوير مفهوم الدعم وجعله استثمار مقرونا 
بشروط كحل إشكالية األطر املساعدة، كمبادرة املسرح يتحرك، وفكرة 
إنشاء مكاتب القرب التي ستمكن الكتاب من أماكن بيع أكثر ومؤسسة 
األعمال االجتماعية إلى األخير من املبادرات التي تمزج بين ما هو صناعي 

وما هو اجتماعي.

إن مشروع القانون املصادق عليه باللجنة والذي نضعه أمامكم 
اليوم هو ترجمة حرفية النخراط الحكومة في املجال االجتماعي أوال، 
وفي االعتماد على االستثمار املربح عوض الدعم، بحيث أنه يضيف 
صنفا من مجاالتها التي لم يكن معترفا بها سابقا لتستفيد من مداخيل 
عن أعمالها اإلبداعية من جهة ويضيف اختصاصات أخرى للمكتب 
هو قادر على تنزيلها، واألهم من ذلك أنه يمكن الفنانين من االستفادة 
من حقوق مجاورة أخرى. وموازاة مع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هناك 
للمكتب وحول مآلها، وهنا  القانونية  بالوضعية  يتعلق  نقاش أعمق 
نؤكد على أن هناك مشروع قانون آخر 25.19 يناقش وضعية املكتب 

وسيتم تقديمه للجنة املعنية مباشرة بعد هذه الجلسة.

والحقوق  املؤلف  حقوق  فيناقش  أمامكم  املوضوع  القانون  أما 
املجاورة فقط بحيث أنه يشمل تعديالت جزئية هدفها جعل املكتب 
قادر على تغطية املجاالت التي أبان عن قدرته في تغطيتها، أما التعديالت 



عدد1442–220رمضان14432  )222أبريل20222( الجريدة الرسمية للبرملان9072  

25.19 لتساير وضعيته  القانون  الشاملة سيتم تقديمها بعد تقديم 
الجديدة آنذاك.

إن هذه التعديالت التي اقترحتها عدد من الفاعلين وفرق املعارضة 
فتتم دراستها وخاصة دراسات تنزيلها وقدرة املكتب بهيكلته الحالية على 
تنزيلها، وأي تعديل تم رفضه فال يعني ذلك االستغناء عنه ولكن فقط 
تأجيل لظرفية تسمح بذلك، كتعرفوا بأن القانون غيتناقش مباشرة 
األخوات  مع  ناقشناها  اللي  التعديالت  كاع  وآنذاك  اللجنة  بعد  من 
واإلخوان في اللجن يمكن ديك الساعة نبرمجهم ونشوفوا بما هو أحسن 

بما القدرة القانونية اللي عندنا آنذاك املكتب.

إنني اليوم أؤكد للجميع أن الوزارة ستعمل على تمكين املكتب من 
كل ما يلزمه حتى يستطيع شمل مجاالت أخرى جاءت بمداخالت فرق 
داخل اللجنة، أظن أنه ال زال غير قادر على شملها اليوم كما نتمنى أن 
يكون هناك إجماع على هذه التعديالت حتى نعطي رسالة ملهنيي القطاع 
لحسابات  تخضع  ال  اليوم  الثقافية  الصناعات  قضية  أن  مفادها 
سياسية ضيقة بل هي قضية يتعاون عليها الجميع من أجل الوصول 
لنفس الغاية وهي النهوض بالقطاع عموما وأوضاع املهنيين االجتماعية 
بصفة خاصة، واالعتراف بإبداعاتهم على اختالف املجاالت، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الأئيس:

التعليم  لجنة  مقررة  للسيدة  الكلمة  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 

السيدة  املوضوع  هذا  في  اللجنة  تقرير  لتقديم  واالتصال  والثقافة 

النائبة نزهة أباكريم، وزع التقرير، إذن نمر إلى املناقشة العامة عن 

فرق األغلبية السيدة النائبة املحترمة السيد زينب السيمو في حدود 10 

دقائق، تفضل، شكون اللي غيدخل؟ تفضل.

الن ئب السيد عبد الأزاق ه شيمي ب سم فأق األغلبية:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

الحروض الكأ م،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم زمالئي النواب والنائبات عن فرق 

 66.19 رقم  قانون  في مشروع  نظرنا  وجهة  إلبداء  البرملانية  األغلبية 

املؤلف  بحقوق  املتعلق   2.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  املتعلق 

والحقوق املجاورة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 

9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه في هذه 

الجلسة العامة املخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص 

التشريعية الجاهزة.

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

خصائص  من  خاصية  هو  والفكري  واألدبي  الفني  اإلبداع  لعل 
الظاهرة اإلنسانية والتي يتميز بها عن سائر املخلوقات، فاإلنتاج الفكري 
واإلبداعات  االبتكارات  أهم  من  يعد  واإلنساني  والوجداني  والعقلي 
وتحقيق  البشرية  الحضارة  مالمح  تشكيل  في  بارز  دور  لها  كان  التي 
تفردها، واليوم مما ال شك فيه إن الشعوب تعرف بفالسفتها وشعرائها 
ومفكريها وفنانيها وعلمائها الذين هم درر في سماء الحضارة يملؤون 
الدنيا بإبداعاتهم وابتكاراتهم ويفرحون الناس بموسيقاهم وأشعارهم 

وروائعهم األدبية.

من هنا تأتي أهمية حماية حقوق املؤلف الفكرية وتحصين حقوق 
الحقوق  من  باعتبارها  استمرارها  ضمان  قصد  واإلبداع  التأليف 
اللصيقة بفرض والناتجة عن مجهودات فردية أو مشتركة ملجموعة من 
املبدعين واملبتكرين الذين يتوصلون على عمل يعتبر اإلبداع واالبتكار 
بين  التفاوت  أن  للعيان  واضحا  وبات  متطلباته،  أهم  عن  واألصالة 
الدول في امتالك الحقوق الفكرية قد أدى إلى تقسيم دول العالم إلى 
مجموعات متفاوتة في مضامير التقدم والتحالف، فهناك دول متطورة 
وأخرى سائرة في طريق التطور والثالثة متخلفة بل أصبحت تحديد قوة 
الدولة ونفاذ القانون فيها يعتمد على مقدار ما تملكه من حقوق امللكية 
الفكرية وبراءة االختراع. والتفاوت في امتالك حقوق امللكية الفكرية بين 
الدول يترتب عليه تفاوت كبير في درجة اإلنتاج الفني والثقافي وجودته 
وانعكاساته ذلك على مستوى الدخل الوطني وبالتالي انعكاس ذلك على 
مستوى معيشة الفرد، وال يخفى علينا جميعا أن عصر العوملة الذي 
والعلمي خالل  التقني  للتقدم  املتزايدة  السرعة  إلى  باإلضافة  نعيشه 
السنوات األخيرة خلق أزمة غير مسبوقة على مستوى حماية هذه امللكية 
الفكرية خصوصا مع تزايد أهمية امللكية الفكرية بالنسبة لالقتصاد 
العالمي بشكل عام واالقتصاد الوطني بشكل خاص وتحويلها إلى وسيلة 
فعالة لخلق الثروة وتحقيق السبق في االبتكار مما فرض مواكبة قانونية 
وتشريعية على غرار السباق العالمي. فهذا التطور الهائل الذي يشهده 
العالم ضمن نسق متواتر ومتصاعد وضع عبئا كبيرا على قدرة األنظمة 
الدولية على الصعيد املحلي والدولي بشأن الطرق الحديثة إلدارة حقوق 
رخائه  وتحقيق  املجتمع  لخدمة  وتكريسها  وحمايتها  الفكرية  امللكية 
ونمائه بإيجاد املنظومة التشريعية املواكبة لهذه الدينامية سوف نؤدي 
بدون شك إلى تعزيز الرواج التجاري واالبتكاري الصناعي واستقطاب 
يعود  مما  املتاحة  األسواق  في  واملستثمرة  العاملة  العاملية  الشركات 

بالنفع على االقتصاد الوطني ويزيد الدخل املحلي الخاص.

ضمن هذا النسق، سارت بالدنا في مجال حماية امللكية الفكرية، 
حيث سنت مجموعة متطورة من التشريعات الخاصة بهذه امللكية 
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وصوال إلى مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة والذي نحن بصدد املصادقة 

عليه في جلستنا هذه.

السيدات والس دة،

بعد جلسة النقاش داخل لجنة التعليم والثقافة، واطالعنا على 
فصول هذا مشروع القانون الحظنا عدة أحكام جديدة تم إضافتها 
لها، وهي مقتضيات جديدة خاصة أحكام املواد األولى و3 و44 و45 
من الفقرة األولى، واملادة 47 من الفقرة الثانية، واملواد 48 و64، ومن 
هاد املشروع القانون، وبمقتضيات تم أساسا حماية حقوق املؤلف 
والحقوق املجاورة في البيئة الرقمية وإدراج أحكام خاصة باالستغالل 
البصرية  السمعية  واملصنفات  املوسيقية  للمصنفات  الرقمي 
واملصنفات البصرية مع مالءمة قانون مع االتفاقيات الدولية وخاصة 
لفائدة  املنشورة  املصنفات  إلى  النفاذ  لتيسير  مراكش  معاهدة  مع 
األشخاص املكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى وفي قراءة 

املطبوعات.

كما الحظنا أن مشروع القانون يضم كذلك مقتضيات جديدة تهم 
حق التتبع الذي يتعلق بالحقوق املادية للفنانين التشكيليين والناتجة 
واملنحوتات  التشكيلية  للوحات  األصيلة  املصنفات  بيع  إعادة  عن 
وغيرها، وإدراج تعاريف جديدة تحث حق التتبع فنون الرسم والتشكيل 
شبكة  على  البصري  املصنف  انترنيت  عبر  املحتوى  تقاسم  خدمة 

اإلنترنيت، وذلك انسجاما مع املقتضيات الجديدة.

السيدات والس دة،

مشروع  عاليا  نثمن  البرملانية،  األغلبية  فرق  وباسم  الختام  وفي 
القانون هذا ونشد على يد الحكومة عبر الوزارة الوصية التي حرصت 
على تحقيق توافق نيابي واسع حوله بغاية إخراج إلى الوجود ملا له 
من ظرفية حيوية في تنشيط حق اإلبداع، وال يسعنا إال أن نبارك هذا 
املشروع القانون الهام ونقول أنه من الضروري لنا كأعضاء في هذا 
املجلس املوقر أغلبية ومعارضة اإلسراع في العمل على تحسين تنزيله في 
أقرب وقت ممكن وخاصة باعتبار أن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 
أصبحت تكت�ضي أهمية بالغة باتت تتزايد بكثرة على املستوى االجتماعي 

واالقتصادي والثقافي، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الأئيس:

السيد  املعارضة،  ومجموعة  لفرق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
النائب املحترم ال�ضي عمر أعنان.

الن ئب السيد عمأ رعن 0 ب سم فأق ومجموعة املع ضضة:

السيد الأئيس املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة املعارضة في إطار 
املناقشة العامة ملشروع القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون 
نؤكد  بداية،  املجاورة.  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق   2.00 رقم 
على تفاعلنا اإليجابي في املعارضة مع مشروع هاد القانون إيمانا منا 
بضرورة حماية وصيانة حرية اإلبداع واإلنتاج الفني واألدبي، لذلكم 
تقدمنا بحزمة جد مهمة من التعديالت تستجيب لتطلعات املبدعين 
والفاعلين في الساحة الثقافية والفنية الوطنية، وتجاوبنا لحظة تقديم 
هذه التعديالت داخل اللجنة مع الحكومة التي كانت تشهر ورقة الرفض 
في وجه معظم تعديالت املعارضة وحتى التوافق لم يكن إال بشأن تسعة 
تعديالت تم التصويت عليها باإلجماع كما عدلتها اللجنة، بما في ذلك 
التعديل الذي تجاوبت بشأنه الحكومة واملتعلق بتغيير عبارة »استنساخ 
طبق األصل« بعبارة »استنساخ تصويري« لتمتيع املنتج واملبدع بحماية 
أكثر في سياق املالءمة مع املقتضيات الدولية املعمول بها في هذا الصدد.

السيد الأئيس املحترم،

ومجموعة  فرق  جسدته  الذي  طموح  قانون  سن  في  األمل  إن 
اإلبداع  بهدف دعم حركية  كان  التي قدمتها  التعديالت  في  املعارضة 
وإثراء  اإلبداعي إلغناء  الفعل  بها وضمان  والنهوض  ببالدنا،  واإلنتاج 
الساحة الفنية واألدبية الوطنية. فال يعقل اليوم أن يكون عدد الكتب 
املنشورة ببالدنا ال يتجاوز 2000 كتاب سنويا في مختلف املجاالت، 

وباملقابل في بلدان متقدمة يتجاوز عشرات بل مئات اآلالف.

إن مشروع القانون هذا كان بإمكانه أن يتضمن حلول تشريعية 
لكل اإلشكاالت املرتبطة بهذا املجال، على األقل في الوقت الراهن، فكان 
يتعين معالجتها بشكل شمولي ضمن هذا املشروع، وهنا تتساءل الفئات 
اإللزامية  غياب  عن  معها  ونتساءل  التشريعي،  النص  بهذا  املعنية 
والفنية  األدبية  املصنفات  واستعماالت  استغالالت  تحصين  بشأن 
املحمية من إذاعات وقنوات تلفزية، والشبكات الفندقية، والقاعات 
املوسيقية،  والحفالت  املهرجانات  ومنظمي  واملسارح،  السينمائية، 
والسمعية  السمعية  األشرطة  إنتاج  وشركات  الترفيهية،  واملركبات 
ونستحضر  وغيرها،  واملطاعم  واملقاهي  الليلية،  والنوادي  البصرية، 
هنا واقعة الفنان املغربي الكبير نعمان لحلو ملا استمع إلحدى أغانيه 
فكان  استعمالها،  سند  حول  بهم  واتصل  الطيران  شركة  متن  على 
جواب الشركة املعنية هو سحبها من شريط األغاني التي تبث للركاب 
بدل شرعنة استعمالها وأداء مستحقاتها. هذه األفعال، السيد الوزير 
املحترم، وأفعال أخرى مشابهة هي التي نرغب في محاربتها والتصدي 
لها من خالل هذا املشروع، كما نسجل غياب معايير دقيقة وواضحة 
بتحصيل وتوزيع املستحقات على أصحاب الحقوق، والتي تحتاج عمليا 
املصنفات  إلكترونية لالطالع على نسب استعمال  آليات  اعتماد  إلى 
األصلية لتحديد درجة االستغالل حتى يكون توزيع الحقوق عادال بين 
املستحقين، والتي تحتاج إلى العلنية والشفافية والنشر للعموم في ظل 
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توجيه انتقادات تتمثل في وجود نخبة محظوظة تستفيد من مبالغ 
مهمة من صندوق املكتب املغربي لحقوق املؤلف وباملقابل جهات أخرى 
محرومة أو تتوصل بمبالغ هزيلة في ظل غياب معايير موضوعية وغياب 

إجراءات زجرية حقيقية.

السيد الأئيس املحترم،

ومجموعة  فرق  املقدمة من طرف  التعديالت  طالبنا ضمن  لقد 
املعارضة، بضرورة وضع آجال زمنية محددة في ستة أشهر إلصدار 
من  املشروع  هذا  تضمنه  ما  بتفعيل  املرتبطة  التنظيمية  النصوص 
مقتضيات، إال أن الحكومة تجاهلت ذلك، وباملناسبة ال بد أن نؤكد لكم 
باعتبارنا معارضة على تضمين هذه النصوص التنظيمية آليات وطرق 
إيداع التصريح بطريقة إلكترونية وتحديد الوثائق التي يجب اإلدالء 
بها عند التصريح بإيداع املصنف األدبي أو الفني بشكل حصري حتى 
ال تخضع للمزاجية مثل ما وقع مؤخرا ملا فرض املكتب اإلدالء بشهادة 
البث مسلمة من طرف إحدى اإلذاعات من أجل إيداع املصنف لدى 
مصالح املكتب، لكن الجهة املفترض أن تسلمها للمبدع أو املنتج ترفض 

ذلك وتضيع حقوق األشخاص.

إننا اليوم، السيد الوزير، في حاجة إلى الوضوح، هل تريد الحكومة 
فعال النهوض بأوضاع هذه الفئة؟ إننا في املعارضة ال نريد أفكارا وال 
قوانين تناهض حرية الرأي والتعبير وقيم التعددية والتنوع واالختالف 
النقدي، وال  املبدع والفكر  للفعل  ينتصر  قانونا  نريد  وإنما  الخالق، 
والتأليف  واإلبداع  التعبير  حرية  مكتسبات  عن  تراجعات  يتضمن 

والنشر.

السيد الأئيس املحترم،

الوطنية  والثقافية  اللغوية  السياسة  انسجام  على  السهر  إن 
والتفاعل مع مجتمع املعرفة واالنفتاح على مختلف الثقافات وعلى 
عمومية  وسياسة  واضحة  استراتيجية  ببلورة  رهين  العصر  حضارة 
ناجعة ترتكز على تفعيل مقتضيات الفصل 26 من الدستور عبر دعم 
بكيفية  وتنظيمه  املجال  هذا  وتطوير  والفني  الثقافي  اإلبداع  تنمية 

مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.

وفي مقدمة هاد االستراتيجية، العمل عمل مكتب مغربي الذي السيد 
وزير لنا موعد في بعد هاد اللجنة أو في اللجنة املقبلة في الجلسة املقبلة 
في اللجنة في ما يتعلق بمشروع القانون املكتب اليوم املكتب املغربي 
لحقوق املؤلف. إذن قلت وفي مقدمة هاد االستراتيجية العمل على 
منح املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة مكانة أساسية 
في العمل اإلبداعي والفني، وتمكينه من املوارد البشرية الالزمة، إذ ال 
يعقل أن يشتغل بأقل من 100 موظف ونتحدث عن نهضة إبداعية 
وفنية، كما يحتاج إلى التنظيم وهيكلة إدارية محكمة وتمثيليات جهوية 
ضمانا وتفعيال ملبدأ العدالة املجالية، وتقريبه من الفنانين واملبدعين 
وكل املتدخلين وتبسيط آليات التواصل معه، وتقوية وتكون األدوار 

املنوطة به على املستوى االجتماعي. وهنا نتساءل السيد الوزير املحترم، 
عن كيفية استفادة املؤلفين والفنانين واملبدعين من ورش الحماية 
االجتماعية، ومتى سيتم ذلك؟ إننا نريد أن نسمع منكم جدولة زمنية 

مضبوطة ال وعودا مألوفة.

الترقي االجتماعي مسؤولية  الفئة وتمكينها من  إن االهتمام بهذه 
الثقافة والفن عماد املجتمع وأساس تطور الحضارة  الحكومة، ألن 
اإلنسانية، والنهوض بهاد القطاع يستوجب دعم اإلبداع في مختلف 
تجلياته األدبية والفنية من خالل حماية أوسع وذات شمولية واحترام 
الحقوق والحريات واإلبداع واإلنتاج الفكري واألدبي والفني ومحاربة 
القرصنة والتصدي لها ولكل ما من شأنه أن يؤدي إلى انتكاس ثنائية 

اإلبداع واإلنتاج.

إننا في فرق ومجموعة املعارضة ال حاجة لنا في أن نستمع من جديد 
لوعود الحكومة بل يجب أن نلمس ترجمتها في الواقع في أقرب وقت مع 
اإلشارة أن وعودها هذه بدورها لم تحسم بعد في نوعيتها، مرة تتحدث 
عن جمعية تعنى بهذه الفئات، ومرة أخرى عن مؤسسة ثم تخصيص 
ما يقارب 3 أو 4 مليون درهم ونسطر هنا على حرف أو يعني أن األمر غير 
مضبوط لدى الحكومة وهذا يزكي ما سبق قوله بشأن وعودها. ومن 
جهة أخرى نستغرب ملا نسمع وزيرا يؤكد على حاجته لدعم األغلبية 
واملعارضة بهدف الضغط على وزارة املالية لتوفير االعتمادات الالزمة 
حكومة  املحترم،  الوزير  السيد  ألستم  الثقافية،  الصناعة  لتطوير 
منسجمة؟ ألم يأتي هاد االلتزام في برنامجكم الحكومي؟ وإن كنا نؤكد 
أن االستثمار في الثقافة أولى األولويات، فبناء العقول سابق على بناء 
البنية التحتية ولنا في األحداث املأسوف عنها التي شهدها مؤخرا املركب 
الريا�ضي موالي عبد هللا بالرباط خير عبرة على ذلك، من أجل مجتمع 
املواطنة مجتمع الحرية واإلبداع، البد من التركيز على البعد الديمقراطي 
للثقافة لإلبداع والفن عبر وضع خطة وطنية للكتاب والنشر والتوزيع، 
وإيالء التأليف بمختلف مشاربه االهتمام الالزم وابتكار آلية جيدة ديال 
التحفيز موجهة للعموم بدل الدعم الذي يتخذ أشكال الريع والزبونية 
على  نؤكد  اليوم  إننا  والتفاهة.  التنميط  يكرس  والذي  واملحسوبية 
ضرورة افتحاص الدعم املذكور وأوجه صرفه والجهات املستفيدة منه، 
وكذا االتهامات املوجهة للمكتب بشأن استفادة فئات محظوظة دون 

غيرها وإعمال مبادئ الحكامة والنزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة.

وفي الختام، رغم بساطة مشروع هذا القانون، وعدم استجابته 
لتطلعات الفئات املعنية نؤكد على ضرورة إرفاقه بدالئل توضيحية 
في متناول الجميع مؤكدين على املوقف الذي سبق لنا التعبير عنه في 

اللجنة القا�ضي برفض هذا املشروع، وشكرا على إصغائكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 125؛

املعارضون: 46؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: يعني نفس العملية، نفس عملية التصويت:

املوافقون: 125؛

املعارضون: 46؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 125؛

املعارضون: 46؛

املمتنعون: ال أحد.

66.29 يق�سي  النواب على مشأوع ق نو0 ضقم  ص دق مجلس 
بتغيير وتتميم الق نو0 ضقم 2.22 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق 

املج وضة.

نمر إلى املناقشة واملصادقة على مشروع قانون رقم 81.21 يق�ضي 
الوطني  املعهد  بإحداث  املتعلق   40.80 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
للبحث الزراعي، ثم مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني 
الفالحي، السيد الوزير، واش بغيتو تديرو مداخلة وحدة في مشروعين؟ 

تفضلوا لتقديم املشروعين.

السيد محمد صديقي وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

شكأا السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

فبداية أود أن أشكر وأنوه بالعمل ديال لجنة القطاعات اإلنتاجية 
املشروعين  هذين  مع  والبناء  اإليجابي  لتعاطيهم  وأعضاء  رئيسا 
القانونين اللذان يحضيان بواحد األهمية جد هامة وكبيرة في القطاع 
الفالحي. فمشروع القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الفالحي يعتبر 
لبنة أساسية من أجل دعم وتعزيز الترسانة القانونية املؤطرة للقطاع 
الفالحي، وهذا السجل يعتبر أداة للحكامة والقيادة عبر املساعدة على 
التنمية  استراتيجية  وتحيين  ووضع  لتصور  القرارات  مختلف  اتخاذ 
الفالحية وتحسين تنفيذها وتتبعها وتقييمها. فهو يندرج في إطار التزامات 
التنمية  برامج ومشاريع  لتنزيل  تدخلها  لطرق  أفضل  الوزارة لضبط 
الفالحية بغية الرفع من اإلنتاج الفالحي وتحسين اإلنتاجية واالهتمام 
القطاع  لتطوير  الرئي�ضي  املحور  باعتباره  البشري  العنصر  بتثمين 

الفالحي والرفع من مقوماته، وسيمكن السجل الفالحي خاصة من:

-وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول االستغالليات الفالحية؛

فالحية  استغاللية  لكل  بالنسبة  وحيد  رقمي  معرف  منح  -ثانيا، 
وتوطيد عالقة القرب مع الفالح؛

القطاع  في  العمومية  والبرامج  االستراتيجيات  آلية إلعداد  -توفير 
الفالحي عبر توفير املعطيات الضرورية؛

-تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفالحية عبر تحسين االستهداف 
وخصوصا الفالحين الصغار فيما يخص تنمية سالسل اإلنتاج؛

-التنظيم املنهي؛

-تدبير املخاطر والتأمين الفالحي؛

-االستشارة الفالحية؛

-ترميز املنتجات الفالحية؛

-السالمة الصحية؛

-تشجيع االستثمار الفالحي؛

-كذلك إعداد مؤشرات وطنية تتعلق باستغالليات فالحية؛

-تسهيل االستفادة من برامج الحماية االجتماعية عبر توفير املعطيات 
حول الفالحين خصوصا اإلسهام في تنزيل الورش امللكي املتعلق بتعميم 
الحماية االجتماعية لجميع الفئات املهنية بما فيها الفالحين بمختلف 

فئاتهم؛

-وأخيرا اإلسهام في تبسيط اإلجراءات واملساطر املتعلقة بالخدمات 
املقدمة لفائدة االستغالليات الفالحية وتجويدها.

حرأات السيدات والس دة النواب املحترمو0،

 40.80 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   81.21 رقم  القانون  مشروع 
املشروع  هذا  جاء  الزراعي،  للبحث  الوطني  املعهد  بإحداث  املتعلق 
خاصة بهدف إعطاء نفس جديد للبحث واالبتكار العلمي الزراعي عبر 
مراجعة مهام املعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته ودوره 
في منظومة البحث العلمي من خالل تحيين مهامه الحالية وإدراج مهام 
جديدة. وبموجب مشروع هذا القانون، يمكن للمعهد القيام باملهام 

التالية:

-إجراء األبحاث العلمية والتقنية واالقتصادية الرامية إلى التنمية 
املستدامة؛

املتعلقة  الدراسات  خاصة  االستطالعية  الدراسات  -مباشرة 
بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين اإلنتاج النباتي أو الحيواني؛

-إجراء تجارب في شأن املزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسين 
اإلنتاج النباتي والحيواني وبصفة عامة مباشرة جميع التجارب ذات 
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تثمين  التحويل قصد  بإعداد أساليب  املتعلقة  أو  الفالحية  الصبغة 
املنتوجات النباتية والحيوانية واستعمالها؛

العمومية  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  مع  -املساهمة 
الطلبة  واستقبال  والتأطير  التكوين  في  الوطني  املجهود  في  والخاصة 

واملتدربين؛

-العمل على مراقبة األبحاث والدراسات واألشغال املنجزة لحساب 
الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛

-العمل على نشر املعارف واالبتكارات في مجال البحث؛

-تحديد كيفيات تطبيق نتائج األبحاث املنجزة ومواكبة نقلها لفائدة 
الفاعلين املعنيين؛

-املبادرة في إطار مهامه إلى وضع واملشاركة في برامج حماية التنوع 
البيولوجي واملحافظة عليها؛

-إيواء وتدبير املجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والحيوانية 
والكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة، طبقا لاللتزامات الدولية للمملكة 

املغربية في هاذ املجال، والسالم عليكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن ننتقل إلى عملية التصويت على املشروع 
الوطني  السجل  بإحداث  متعلق   80.21 رقم  قانون  مشروع  األول، 

الفالحي، أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع؟ إذن إجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
إجماع.

ص دق مجلس النواب على مشأوع ق نو0 ضقم 82.22 بإحداث 
السج2 الوطني الفالح.

 مشروع قانون رقم 81.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.

كما  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؟ إجماع؛

بتغيير   82.22 ضقم  ق نو0  على مشأوع  النواب  ص دق مجلس 
للبحث  املتعلق بإحداث املعهد وطني   02.82 الق نو0 ضقم  وتتميم 

الزضاعي، شكرا للجميع. ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الخ مسة والثالثي0

الت ض خ: االثنين 16 رمضان 1443ه )18 أبريل 2022(.

الأئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وأربعة  ساعتان  التوقيت: 
الحادية عشر صباحا والدقيقة والرابعة.

املتعلقة  الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  األعم ل:  جدول 
بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

السيد ضاشيد الط لبي العلمي ضئيس مجلس النواب، ضئيس 
الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي يعقد 
مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة 
العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول 
املراسالت  لتالوة  األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  الجلسة  أعمال هذه 

الواردة عن املجلس فلتتفضل مشكورة.

السيدة إله م الس قي رمينة املجلس:

شكأا السيد الأئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون التصفية رقم 22.20 املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
للسنة املالية 2020؛

-مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض املؤمنة.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رئيس فريق التقدم 
أعضاء  من  املوقعين  النواب  والسادة  السيدات  وباقي  واالشتراكية 
الفريق بمقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 
113.14 املتعلق بالجماعات، ومن السيدة النائبة نبيلة منيب توصل 
مكتب املجلس بمقترح قانون العفو العام على معتقلي الحراك الشعبي 

بالريف، شكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا، إذن نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن 

محورا واحدا حول موضوع وضعية االقتصاد الوطني في ظل التقلبات 
املناخية والجيو استراتيجية، وأعطي الكلمة اآلن للنائب املحترم السيد 
إسماعيل بنبي باسم فرق األغلبية لتقديم السؤال فليتفضل في دقيقة 

واحدة، ال�ضي إسماعيل بنبي.

الن ئب السيد إسم عي2 بنبي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

يعرف  األغلبية،  فرق  باسم  التالي  بالسؤال  أتقدم  أن  يشرفني 
املجاالت  من  العديد  في  متوالية  وصدمات  تقلبات  الدولي  املجتمع 
الحرب  الوبائية،  األزمة  والبيئية  االجتماعية  االقتصادية،  بأبعادها 
الروسية األوكرانية، التقلبات املناخية، وتداعياتها السلبية على حياة 
األمم والشعوب خاصة فيما يتعلق باالرتفاع الصاروخي وغير املسبوق 

في أسعار املواد األساسية، الطاقية، الغذائية، مواد البناء وغيرها.

إن هذه الظرفية االستثنائية، السيد رئيس الحكومة، تشكل فرصة 
سانحة من أجل إعادة النظر في السياسات العمومية وإعادة ترتيب 
األولويات من أجل تعزيز األمن االستراتيجي وتحقيق االكتفاء الذاتي في 
املواد األساسية وذلك انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية، فهل 
لدى الحكومة، السيد الرئيس، استراتيجية اقتصادية عامة ملواجهة 

هذه التقلبات واألزمات؟ وشكرا جزيال.

السيد الأئيس:

أعطي  البداية  في  املعارضة،  ومجموعة  للفرق  اآلن  ونمر  شكرا، 
الكلمة للسيدة النائبة عتيقة جبرو عن الفريق االشتراكي فلتتفضل 

مشكورة، السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة عتيقة جبرو:

شكأا السيد الأئيس،

شكرا، اكتوى املواطنون واملواطنات بنار الغالء الفاحش والحظنا 
على أن الحكومة انتقلت من تغول األغلبية إلى تغول األسعار، لذلك 
نالحظ مجموعة من اآلليات في مجتمعنا من التقهقر االجتماعي لألسر، 
تراجع الدخل، استفحال البطالة، اتساع دائرة الفقر، فقدان االدخار 
الوضع  وتردي  املحلية،  الهجرة  املتوسطة، عودة شبح  الطبقة  لدى 
الصحي، لذلك نسائلكم ما هي اإلجراءات العملية ملواجهة االختالالت 
االجتماعية التي تعتبر بنية أساسية لالستقرار داخل بلدنا؟ االختالالت 
االجتماعية مهمة جدا للتفكير فيه خصوصا أن الحكومة اعتمدت على 
ارتفاع  اندالع  في استراتيجيتها وفي سياستها، ثم  الحماية االجتماعية 
األسعار املواد األساسية، املحروقات، ما هي الطرق التي يمكن أن نحل 
من  للتخفيف  االستباقية  التدابير  في  فكرتم  هل  املشاكل؟  هذه  بها 
حدة االحتقان االجتماعي وتفادي أي مضاعفات محتملة غير محمودة 

العواقب؟
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السيد الوزير، نسائلكم نتمنى أن نقتنع أو السيد رئيس الحكومة 
بلدنا،  داخل  االجتماعية  للفئات  مهمة جدا  تجدوا حلول  أن  نتمنى 

مشكل املحروقات، مشكل الزيادة في األجور، مشكل النقص.

السيد الأئيس:

إدريس  السيد  املحترم  للنائب  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
السنتي�ضي باسم الفريق الحركي فليتفضل مشكورا.

الن ئب السيد ادضيس السنتي�سي ضئيس الفأ ق الحأكي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، شرائح عريضة من املجتمع املغربي 
الصاروخي  االرتفاع  بسبب  املنهارة  الشرائية  قدرتها  حول  تسائلكم 
البناء  ومواد  الخضر  وبعض  الغذائية،  املواد  وبعض  للمحروقات 
رئيس  السيد  األجور  في  الزيادة  وعلى  الصناعية،  املواد  من  وغيرها 
الحكومة ملواجهة غالء املعيشة وعلى الزيادة في منح الطلبة اللي تأثرت 
بسبب كورونا خالل هاد السنتين، أنتوما تتعرفوا كاين اللي ما صاب 
باش يخلص الكرا، وعلى كذلك الزيادة للمتقاعدين اللي عندهم داك 
الشطر قليل بزاف يعني في حدود ألف درهم، هل من إمكانية للزيادة 

فهاد األجور؟ ما هي التدابير يعني اللي وجدات الحكومة وأكيد على أنكم 

جبتوا في الجعبة ديالكم أجوبة اللي إن شاء هللا غتكون سارة، املواطن 

ال يريد تبريرات السيد رئيس الحكومة، بل يريد إن شاء هللا قرارات اللي 

غتخفف من العبء نتاع القدرة الشرائية على املواطن، شكرا.

السيد الأئيس:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 

فريدة خنيتي باسم فريق التقدم واالشتراكية.

الن ئبة السيدة فأ دة خنيتي:

شكأا السيد الأئيس،

من  مجموعة  إيقاع  على  كتعيش  الحكومة  رئيس  السيد  بالدنا 

وانعكس  العاملية  التجارة  على  سلبا  أثر  ما  وهو  الدولية،  التقلبات 

األساسية،  االستهالكية  املواد  وعلى  املحروقات  أسعار  على  ارتفاعا 

أننا ال  إال  الصعبة،  الظروف  هاد  فيه  نتفهموا  نقدروا  اللي  وبالقدر 

نتفهم استمرار الحكومة في التعبير عن اطمئنانها وارتياحها الغريب، في 

الوقت اللي كيعاني فيه املواطن واملقاولة من قساوة األوضاع. السيد 
رئيس الحكومة الرأي العام اليوم ما باغيش منكم تشخيص األوضاع 

أو تبريرها، بل باغي منكم إجراءات وقرارات مستعجلة لحماية القدرة 

الشرائية املتضررة من لهيب األسعار، وهذا هو اللي بغيناه منكم اليوم 

تقدموه لنا في هاد الجلسة، شكرا.

السيد الأئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط عن املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ع ئشة الكوط:

شكأا السيد الأئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، عرفت أسعار املحروقات ارتفاعا 
املواد  أيضا  وبالتبع  للتر،  درهم   15 البنزين وصل  غير مسبوق سعر 
األولية واالستهالكية عرفت زيادات مهولة، زيت املائدة، دقيق السميد، 
العمومية  األشغال  البناء،  قطاع  أخرى.  ومواد  الفلفل  الطماطم، 
والنقل أيضا تأثر سلبيا بهذه الزيادات مما سيجعل يعرف ركودا حتما. 
معدل التضخم حسب والي بنك املغرب قد يصل %5 وهو أمر غير 
مشهود منذ سنوات التقويم الهيكلي، معدل البطالة %12.3 حسب 
والبطالة  التضخم  مرتفع.  رقم  وهو  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
مطارق تضرب وتدك القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة وحتى الطبقات 
لذلك  الجائحة،  من  مسبقا  تضررت  الفقيرة  الطبقات  املتوسطة، 
كل هذا يهدد السلم االجتماعي، لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة 
املحترم، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها للحد من ارتفاع األسعار؟ وما 

هي استراتيجيتكم لضمان ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؟ وشكرا.

السيد الأئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على األسئلة املطروحة 
في إطار وحدة املوضوع، السيد رئيس الحكومة مرحبا.

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمو0،

يشرفني أن أحضر مرة أخرى بمجلسكم املوقر في إطار أحكام الفصل 
مائة من الدستور لإلجابة عن أسئلتكم املتعلقة بتأثير التقلبات الجيو 
استراتيجية واملناخية والوبائية على االقتصاد الوطني، فكما تعلمون 
يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة 
كوفيد 19 والتي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق ومع بروز آمال 
تسبب  الدولي  االقتصاد  انتعاش  وبداية  الصحية  الوضعية  تحسن 
مسبوقة  وغير  جديدة  أزمة  في   2021 مطلع  العالمي  الطلب  ارتفاع 
مرتبطة بارتفاع جل أسعار املواد األولية، وتفاقمت في بداية هاد السنة 
حدة التضخم على خلفية تصاعدات االضطرابات والصراعات الجيو 
استراتيجية واندالع الحرب الجارية في أوكرانيا وهو ما شكل صدمة 
بالنسبة لالقتصاد العالمي، وقد وصلت حدة التوترات التضخمية إلى 
مستويات استثنائية سواء في االقتصادات املتقدمة أو في الصاعدة، 
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فبلغت نسبة التضخم التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
8.5 % في الواليات املتحدة و7.5 في منطقة اليورو وما يقارب 9.8 في 

إسبانيا، %61 في تركيا و11 % في البرازيل.

وفي ظل هذا الوضع املضطرب فمن املتوقع أن تعرف معدالت النمو 
تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، فبعد أن كانت التوقعات 
تتنبأ بأن االقتصاد العالمي سوف يعرف نموا بحوالي 4.4 % سنة 2022 
مقابل 5.9 % سنة 2021 سار من املؤكد حسب صندوق النقد الدولي 
أن يعرف تباطأ بسبب ما تعانيه االقتصادات من اضطرابات اضطراب 
عوامل  توفر  حول  الشكوك  وتزايد  التضخم  في  وارتفاع  اإلمدادات 
اإلنتاج، وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي 
نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقال من 4.4 إلى 3.5 في 
لبالدنا حيث سيتراجع  األسا�ضي  االقتصادي  الشريك  اليورو  منطقة 

النمو من3,9 إلى 2,7.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

في مواجهة هذه األزمة املتوالية أبان االقتصاد الوطني عن صالبته 
ومثانته ومثانة أسسه بفضل االختيارات التنموية التي انخرطت فيها 
بالدنا بقيادة ملكية حكيمة خالل العقدين األخيرين، وكذلك بفضل 
التفاعل السريع واالستباقي لجاللة امللك حفظه هللا مع تطورات األزمة 
الصحية العاملية وحرصه على جعلها فرصة إلطالق جيل جديد من 
اإلصالحات في إطار نموذج تنموي جديد يجعل من تمكين املواطن هدفا 
أساسيا بكل السياسات، وقد ساهمت هذه العوامل في أن يستعيد 
االقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع وهو ما تؤكده املؤشرات املسجلة 
نهاية 2021 وبداية هذه السنة، وهكذا وبعد تراجع النمو ب %6.3 سنة 
2020 من املتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق %7 سنة 
2021 ارتباطا باألداء االستثنائي للقطاع الفالحي خالل السنة املاضية 
إلى جانب  يناهز ب%18، هذا  القيمة املضافة الفالحية بما  وارتفاع 
الدينامية التي عرفتها القطاعات الغير الفالحية حيث استعادت معظم 
القيمة  سجلت  وبذلك  األزمة،  بعد  عفوا  عافيَتها  عافيِتها  األنشطة 
املضافة الغير فالحية ارتفاعا يناهز %6 مقابل توقعات أولية ب3.9 % 

أي ارتفاع يفوق نقطتين.

كما عرفت التحويالت املغاربة املقيمين بالخارج ارتفاعا استثنائيا 
93 مليار ديال  إلى مبلغ قيا�ضي قدره  %36.8 لتصل  بنسبة تقدر ب 
الدرهم سنة 2021، هذا وقد استمرت نفس الدينامية االقتصادية 
ببالدنا مع بداية سنة 2022 حيث من املتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي 
الخام الغير الفالحي على ديناميته املتوقعة برسم قانون املالية لسنة 
2022، وفهاد اإلطار تؤكد املؤشرات الظرفية الحالية املنحى اإليجابي 
لالقتصاد الوطني، نظرا للتحسن التي تعرفه األنشطة الصناعية خالل 
الطاقة  الثالث األولى من هاد السنة خصوصا منها قطاعات  األشهر 

الغذائية  والصناعات  املناجم  وقطاع  العمومية  واألشغال  والبناء 
إيجابيا  تطورا  االستثمار  يعرف  كما  الطائرات.  وصناعات  والنسيج 
بما يدل على ذلك االرتفاع املسجل في واردات املواد التجهيزية والسلع 
نصف املصنعة بنسبة بلغت على التوالي %18.5 وتقريبا %52 نهاية 

شهر فبراير مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية.

مبيعات  بناء  العمومية عرفت  واألشغال  البناء  لقطاع  وبالنسبة 
مع  مقارنة   2022 فبراير  شهر  نهاية  ب5.8%  يقدر  ارتفاع  اإلسمنت 
2021 عرفت الصادرات مشتقات الفوسفاط في نهاية الشهر فبراير 
زائد %96 بالنسبة ل2021، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية 
ب13.8 وصادرات النسيج ب%26 وصادرات قطاع الطائرات ب53% 
قطاعات  وصادرات  ب23%  والكهربائية  اإللكترونية  والصناعات 
السيارات بزائد %4 هاد �ضي كل في آخر فبراير بالنسبة سنة 2021 نهاية 

.21/22

بالنسبة للطلب الخارجي يعرف استهالك األسر تطور إيجابيا على أثر 
املنحى اإليجابي التي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة لإلجراءات التي 
اتخذت وال زالت الحكومة، وكما استمرت تحويالت املغاربة املقيمين 
بالخارج في مستوياتها املرتفعة لتبلغ 13.1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 

.2022

حرأات السيدات والس دة،

بالنسبة للقطاع الفالحي فمن املتوقع أن تؤثر قلت التساقطات 
املطرية على املوسم الفالحي الحالي، حيث من املنتظر أن يتراجع محصول 
الحبوب مقارنة بتوقعات قانون املالية لسنة 2022 الذي حددته في 80 
مليون قنطار إال أنه وبفضل املجهودات املبذولة وفي إطار مخططات 
املغرب األخضر والجيل األخضر تقلصت نسبة ارتباط القيمة املضافة 
الفالحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات املثمرة ذات القيمة 
يقدر ب18%  ارتفاعا  الخضرة  إذ عرفت صادرات  العالية،  املضافة 
عرفت  وكما  ال�ضي،  هاد  يقدر ب37%  ارتفاعا  الحوامض  وصادرات 
الصادرات املنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث قيمة زائد 44% 
ومن حيث الحجم %17 خالل شهر فبراير 2022، ومن شأن التساقطات 
املطرية التي عرفتها بالدنا مؤخرا الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة 
فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية، التي من شأنها الحفاظ على 
تموينات منتظمة سواء بالنسبة لألسواق الداخلية أو الخارجية وهو ما 

سيقلص من التراجع املتوقع في الناتج الداخلي الفالحي.

على العموم فإن املعطيات الحالية التي أخذت بعين االعتبار أخذت 
بعين االعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير إلى 
أن االقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين 1.5 و%1.7 خالل سنة 
2022 بدال من معدل ديال %3.2 املتوقع في إطار قانون املالية متأثرا 
 18% زائد  مقابل  ب11%  الفالحية  املضافة  القيمة  بتراجع  أساسا 

املسجل خالل املوسم الفالحي لسنة 2021.
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أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفالحي فمن املتوقع أن 
تعرف معدل نموه يناهز %3.1 سنة 2022، كما أن معدل التضخم 
حسب املندوبية السامية للتخطيط بلغ %3.6 في فبراير 2022 مقارنة 
بالسنة املاضية ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر املنتجات الغذائية بنسبة 
%5.5، واملنتجات غير الغذائية بنسبة 2.5، ومع ذلك يتعين التعامل 
مع هاد األرقام بحذر بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية 
الدولية حيث األمل معلق على خروج العالم من هاد النفق مما سيسهل 

استئنافا كامال للنشاط االقتصادي في بالدنا.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

إن األزمة الروسية األوكرانية ومخلفات فيروس كورونا باإلضافة 
إلى تداعيات التقلبات املناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية 
تسريع تنفيذ االستراتيجيات الكبرى املتعلقة بضمان االكتفاء الطاقي 
برؤيته  هللا  حفظه  امللك  جاللة  كان  لقد  الغذائي،  األمن  وحماية 
املتبصرة والحكيمة قد شدد التأكيد في خطابه السامي املوجه للبرملان 
في خالل افتتاح الدورة الخريفية لهذه السنة التشريعية على ثالثة 
أبعاد استراتيجية لتعزيز مكانة املغرب والدفاع عن مصالحه، ال سيما 
في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات وفي 
مقدمتها عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحسينها 
في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها 
مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وفي هذا الصدد أكد 
األمة على ضرورة إحداث  إلى ممثلي  املوجه  السامي  امللكي  الخطاب 
منظومة وطنية متكاملة، تتعلق باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية 
ال سيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين املستمر 
للحاجيات الوطنية التي من شأنها أن تعزز، كما ورد في الخطاب امللكي، 
األمن االستراتيجي للبالد، وقد تجاوبت الحكومة مع التوجيهات امللكية 
للتعاطي  انتظارات املواطنين، فبدلت جهودا استثنائية  السامية مع 
مع تداعيات هذه األزمة املتعددة األبعاد، واليوم، وهلل الحمد، تؤكد 
كل املؤشرات املاكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022 
صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هاد الظرفية الدولية والوطنية 
الشهر  هذا  واملتوسط وخالل  القريب  املدى  على  أنه  كما  الصعبة، 
الكريم سيتواصل تزويد السوق الوطني باملواد األولية بشكل منتظم 

وكافي خصوصا من املواد الغذائية والطاقية.

حرأات السيدات والس دة،

ال بد من التذكير بأنه كان للحكومة الجرأة العتماد فرضيات واقعية 
أن  رغم  السنة،  لهذه  املالية  قانون  على  واملصادقة  اإلعداد  خالل 
البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك ونتذكر جميعا النقاش الذي كان 
أثناء عرض مشروع قانون املالية، واليوم يتبين بامللموس أن الحكومة 
اختارت الصدق والواقعية، ونحن على وعي كسائر دول العالم نجتاز 

مرحلة من الاليقين االقتصادي ومن الصدمات املتتالية التي يمكن أن 
تفند كل الفرضيات، وقد عملت الحكومة منذ اندالع األزمة الروسية 
األوكرانية وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما 
يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية 
للمواطنين وضمان تزويد األسواق بكل املواد الغذائية واألساسية، رغم 
أن الظروف الخارجية املفاجئة والتحوالت املناخية غير املستقرة أربكت 
الفرضيات التي اعتمدها القانون املبني على توقع نسبة %3.2، وهي 
فرضيات كانت تتما�ضى مع التوقعات العاملية لشهر أكتوبر 2012 وكانت 

مواتية لالقتصاد الوطني.

وفي ظل الوضعية املضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات 
والغذائية  الطاقية  املواد  بأسعار  يتعلق  فيما  خصوصا  تضخمية، 
أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات املتعلقة باألسعار، 
واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة 
الشرائية لألسر املغربية، فال بد من التذكير أن أسعار بعض املواد بلغت 
مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ بداية 2022، حيث تجاوز أسعار 
البترول سقف 133 دوالر للبرميل، مع متوسط 99.4 دوالر للبرميل خالل 
نفس الفترة، كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا حيث بلغت سقف 
الثالثة  األشهر  للطن خالل  890 دوالر  للطن، ومتوسط  1090 دوالر 
األولى من سنة 2022، وكذلك الحال بالنسبة ألسعار املواد الغذائية 
القليلة  األسابيع  خالل  كبيرا  ارتفاعا  بدورها  عرفت  التي  املستوردة 
املاضية، خصوصا منها القمح والسكر حيث بلغت أسعار القمح سقف 
457 دوالر حتى ل 500 ديال الدوالر للطن ومتوسط ديال 358 دوالر 
للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دوالر للطن ومتوسط 440 

دوالر للطن خالل نفس الفترة.

ريه  الحروض الكأ م،

أمام هاذ التحديات تجاوبت الحكومة من خالل تعبئة موارد مالية 
استثنائية، وتسهيل اختياراتها امليزاناتية بدقة واستباقية فعالة، فقد 
بلغت مخصصات صندوق املقاصة 21 مليار ديال الدرهم متم سنة 
في نفس  املليار  12.5 ديال  اللي كانت ديال  التوقعات  2021، مقابل 
يفوق  بما  املقاصة  تحمالت صندوق  ترتفع  أن  املتوقع  ومن  السنة، 
15 املليار ديال الدرهم إضافية مقارنة مع توقعات قانون املالية سنة 
2022، التي كانت قد حددتها في 17 املليار ديال الدرهم، وقد بادرنا 
كذلك إلى التنسيق مع املهنيين من أجل استقرار األثمنة في الحفاظ على 
مستواها املناسب واملعتاد، وستكون مجموعة من املواد االستهالكية 
محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة 
كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه، كما استجابت الحكومة 
لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماليا ماديا لهم حفاظا على استقرار 
املحروقات  املسبوق ألسعار  الغير  االرتفاع  مواجهة  في  النقل،  أسعار 
عامليا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة تنتمي 
لفئة مهنية مختلفة، وستتخذ الحكومة التدابير الضرورية للحّد من 
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آثار ارتفاع أسعار املواد األولية على املقاوالت الوطنية، وخاصة الصغيرة 
واملتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

السيدات والس دة،

والتي  الظرفية،  ملواكبة هذه  املبذولة  املجهودات  الرغم من  على 
على  العمل  الحكومة  واصلت  هامة،  مالية  اعتمادات  تعبئة  تطلبت 
الحكومي،  البرنامج  خالل  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  من  مجموعة 
هكذا فقد بادرت إلى إطالق مجموعة من البرامج االجتماعية والتنمية 
للسجل  مشروع  وتفعيل  وفرصة  أوراش  مقدمتها  في  الواعدة، 
االجتماعي، وتخصيص حوالي 8 ديال املليار ديال الدرهم كزيادة في كتلة 
األجور ألداء متأخرات ترقية املوظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية 
وضعية عدد من املوظفين ال سيما في قطاع الصحة وضخ 13 مليار ديال 
الدرهم في االقتصاد الوطني، ألداء مستحقات املقاوالت من الضريبة 
على القيمة املضافة، وقد كان لهاذ االجراءات وقع إيجابي على القدرة 
للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى  الشرائية 
األسعار ولوال منظومة الدعم واإلجراءات ذات الطابع االجتماعي التي 

اتخذتها الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية فإن واقع األسعار.

كان سيتخذ منحنيات رهيبة، ومواكبة منها للقطاعات املتضررة 
القطاع  في  العاملين  مللتمس  كذلك  الحكومة  استجابت  األزمة  من 
السياحي وخصصت 2 داملليار ديال الدرهم إلنعاش القطاع، كما أنه 
بتوجيهات ملكية سامية نفذت الحكومة املخطط االستعجالي ملواجهة 
آثار ضعف التساقطات بتخصيص غالف مالي يناهز 10 داملليار ديال 
الدرهم للقطاع الفالحي أمام التداعيات املناخية التي طبعت املوسم 
الفالحي الحالي، والبد من اإلشارة هنا أن إرساء دعائم حوار اجتماعي 
األسلم  الوسيلة  يعتبر  االجتماعيين  والشركاء  الحكومة  بين  حقيقي 
والطريقة املثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين 
املناخ االجتماعي واالقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسويات متوازنة 
بين األطراف املتدخلة، ولهذا فالحكومة عازمة كل العزم على تحويل 
الحوار االجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف 
األولويات  مع  تتما�ضى  التي  االجتماعية  الخيارات  وبلورة  االستثنائي 

االجتماعية.

حرأات السيدات والس دة،

املغربي  االقتصاد  منها  يمر  عصيبة  مرحلة  قلب  في  أننا  صحيح 
والعالمي، والشك أن األزمة الروسية واألوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد 
وتداعيات ضعف التساقطات سيكون لها تأثير على التوازنات املالية 
متمسكة  الحكومة  أن  لكم  أؤكد  أنا  الالزم  من  لكن  واالقتصادية، 
بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية 
خصوصا في شقه االجتماعي، كما أن من الالزم أن أؤكد لكم أن حماية 
القدرة الشرائية للمواطن واالستثمار في القطاعات االجتماعية وتقوية 
الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به، وإن 

الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير املوارد الضرورية ملواجهة 
على  والحفاظ  الصعبة  االقتصادية  الظرفية  لهذه  املالية  التبعيات 
التوازنات املالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم االلتزام 
بها في إطار قانون املالية والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية االجتماعية 
الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله من خالل املصادقة وفي ظرف األسابيع 
األولى من عمر الحكومة على ما يقل عن 20 مرسوما تستهدف باألساس 
والذين  األجراء،  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات 
يزاولون نشاطا خاصا والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، وهو ما 
سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، وإلى غاية بداية شهر 
أبريل فاق عدد املسجلين في هاد الفئات في صندوق الضمان االجتماعي 
الضرورية  املوارد  فإن  آخر  جانب  ومن  منخرط.  ألف  و700  مليون 
متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية االجتماعية، ذلك أن مجموع 
املوارد املتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية االجتماعية 
والتماسك االجتماعي تبلغ 13.4 داملليار ديال الدرهم، سيتم تخصيص 
ما يناهز 4.2 مليار درهم لتعميم التأمين اإلجباري عن املرض لفائدة 
الفئات الهشة املستفيدة حاليا من نظام الراميد، بينما سيخصص 
غالف مالي يقدر ب 5 داملاليير ديال الدراهم لتمويل مختلف البرامج 
االجتماعية الحالية، خصوصا املساعدة املباشرة على التمدرس، تيسير 

ومليون محفظة.

وهذا ونظرا للتحديات املتزايدة التي تفرضها األزمة الصحية العاملية 
من جهة وملتطلبات إنجاح الورش االجتماعي الكبير املتعلق بالحماية 
إصالح  مواصلة  على  الحكومة  أخرى، ستعمل  من جهة  االجتماعية 
امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  أطلقته  الذي  الوطنية  الصحية  املنظومة 
السامية، حيث سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من 
الصحية  باملراكز  للنهوض  الضرورية  املالية  اإلمكانيات  تعبئة  خالل 
األولية واملراكز االستشفائية اإلقليمية والجهوية والجامعية، هذا إلى 
جانب تثمين املوارد البشرية الصحية وإرساء حكامة جديدة للمنظومة 

الصحية.

وباملوازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على مواصلة إصالح التعليم 
عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة املدرسة العمومية لدورها 
تسريع  من خالل  وذلك  االجتماعي  واالرتقاء  املعرفة  نقل  في  املزدوج 
تعميم التعليم األولي وتطوير آليات االستقبال لرعاية األطفال دون سن 
الرابعة مع تكوين مربيين متخصصين في تنمية الطفولة املبكرة هذا 
إلى جانب العمل على تقوية املعارف األساسية لألطفال منذ املرحلة 
االبتدائية ودعم تمدرس أبناء الفئات املعوزة وخاصة في العالم القروي 
عبر توطيد املجهودات املرتبطة بإحداث املدارس الجماعاتية وتطوير 
النقل واإلطعام املدر�ضي، كما سيتم العمل على توطيد إصالح نظام 
التكوين املتعلق باألساتذة وإطالق برنامج إلعادة تأهيل مراكز التكوين 

الخاصة بها.

املقاوالتية  املبادرة  تشجيع  الحكومة  ستواصل  آخر  جانب  ومن 
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إقرار  عبر  الصغار  املقاولين  لفائدة  املواكبة  إجراء  توطيد  من خالل 
مجموعة من اإلجراءات في إطار إصالح منظومة الصفقات العمومية 
منها األفضلية في الصفقات العمومية وتشجيع االتحادات بين املقاوالت 
وعقود املناولة، هذا إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج »انطالقة« 
وتفعيل برنامج »فرصة« التي تم إطالقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى 

منح قروض شرف بدون فائدة مع تقديم املواكبة والتوجيه والتكوين.

الحكومة  ستواصل  الهامة  والتدابير  املشاريع  هذه  مع  وباملوازاة 
مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خالل استكمال إعداد ميثاق 
االستثمار والرفع من وتيرة االستثمارات العمومية بما في ذلك استثمارات 
»صندوق محمد السادس«، كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل 
برنامج »أوراش« الذي تم إطالقه في كل الجهات واألقاليم التي خصصت 
له ميزانية 2 مليار و250 مليون درهم هاد السنة وباإلضافة ملواصلة 
تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل األخضر والتحول الصناعي والبنية 

التحتية والسياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

وإلن ضمان تنزيل هاد البرامج واألوراش الطموحة في ظل إكراهات 
ماليتنا  استدامة  مع  إال  يستقيم  ال  الحالي  والدولي  الوطني  السياق 
العمومية فالحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون 
التوازنات  لهذه  التدريجية  االستعادة  توطيد مسار  املالية من خالل 
مع تعبئة اإلمكانيات الضريبية والجمركية الالزمة وتطوير التمويالت 
املبتكرة والتدبير النشيط للمحفظة العمومية مع االستمرار في تدبير 
عقلنة التسيير العادي لإلدارة، وفي هاد اإلطار تمكنا بفضل اليقظة 
والتتبع الدقيق لوضعية املالية العمومية نهاية سنة 2021 من تقليص 
عجز امليزانية ب%1.6 من %7.6 من الناتج الداخلي سنة 2020 إلى 
تقريبا %6 سنة 2020-2021، ونتيجة لذلك تراجع حجم املديونية ب 
%1.5 نقطة يعني دازت من %76.4 من الناتج الداخلي الخام املديونية 
إلى 47 عفوا %74.9 وتتواصل نفس الدينامية بداية هاد السنة حيث 
ارتفعت املوارد الجبائية بما يفوق 15 مليار ديال الدرهم أي بزائد 26% 
مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وغادي نرجع من بعد في الفترة 
الثانية لشرح هاد l›excédent وبذلك ستتمكن الحكومة اللي هو ما�ضي 
excédent كاين اللي داخل في la2loi2de2finance ستتمكن الحكومة من 
توفير اإلمكانيات املالية الالزمة لتحمل كلفة الدعم اإلضافي املخصص 
ألثمنة بعض املواد األساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق مع 
القانون  إلى  اللجوء  ودون  العمومية  املالية  التوازنات  على  الحفاظ 
التعديلي فالحمد هلل لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية 
ولحدود الساعة لم نلجأ للقروض اإلضافية وال الستعمال خط االئتمان 
املالي، والبد من االعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات 
متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير للميزانية ميزانية الدولة وهو 
في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة املغربية، ومما يعزز الثقة في 
استدامة توازناتنا املالية في ظل هذه الظرفية الصعبة هو حفاظ بالدنا 
 standard and على تصنيفها االئتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية

poor›s التي أكدت اآلفاق املستقرة لتوازناتنا املالية.

حرأات السيدات والس دة،

لقد راكمت بالدنا تجربة جيدة للصمود أمام األزمات املتتالية، بل 
نجحت في تحويلها إلى الفرص السانحة للنمو والتطور حيث أن الوعي 
قائم لدى كل أعضاء الحكومة بدقة وحساسية املرحلة التي يمر منها 
االقتصاد املغربي، وذلك فهي مستعدة لتعبئة كل املوارد املمكنة التخاذ 
ما يلزم من القرارات العمومية حتى تتالءم حزمة اإلجراءات املتخذة مع 
طبيعة الصدمة املتعددة األشكال الذي قد يعاني منها العرض والطلب 
على حد سواء في السوق الداخلي والدولي، وذلك أننا نواجه اليوم أزمة 
اقتصادية وجيو استراتيجية ووبائية منقطعة النظير يواجهها نظامنا 
االجتماعي واالقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث 
وال يساورنا في الحكومة أي شك أننا سنتغلب على هذا التحدي وراء 
العزيمة القوية واملتبصرة لصاحب الجاللة امللك حفظه هللا، فإرادتنا 
قوية على اتخاذ كل ما يلزم لتخفيف األعباء عن املواطنين واملواطنات 
وهذا هو دورنا الدستوري الذي جئنا من أجله وحصلنا به على ثقة 

جاللة امللك نصره هللا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، إذن أفتح اآلن باب التعقيبات، الكلمة لفريق 
التجمع الوطني لألحرار في مداخلتين في حدود 13 دقيقة و40 تفضل 

السيد النائب محمد شوكي.

الن ئب السيد محمد شوكي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمو0،

إطار  في  األحرار  الوطني  التجمع  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
جلسة األسئلة الشفوية الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة املخصصة 
واملتعلقة  الدستور  من  مائة  الفصل  ألحكام  طبقا  الحكومة  لرئيس 
اليوم باالستراتيجية االقتصادية العامة في مواجهة التقلبات العاملية 
املتتالية، بداية أود أن أهنئ السيد رئيس الحكومة على خطابه الواقعي 
املليء بالتفاؤل الذي يحمل نفسا إيجابيا في مواجهة أزمة عاملية متعددة 
بروح  يشعر  الذي  الدولة  رجل  وظيفة  هي  وهذه  واملصادر  املخاطر 
املسؤولية وجسامة األمانة امللقاة على عاتقه، لقد سئم املغاربة من 
الخطابات الشعبوية وتجارة بيع األوهام التي ضيعت على املغاربة زمنا 

ثمينا وتركت خلفها إرثا ثقيال.

حرأات السيدات والس دة،

ال يخفى عنكم أن التقلبات الدولية والصحية واملناخية كان لها آثار 
وخيمة على االقتصادات العاملية، وتسببت في انفجار معدالت التضخم 
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السياق  هذا  ومع  الدولية،  التجارة  وتعطيل  النمو  نسب  وانخفاض 
الصعب املطبوع بال يقين املمتد منذ سنتين نجحت بالدنا في تقديم 
نموذج متفرد في مواجهة األزمة االقتصادية بفضل القيادة الرشيدة 
لجاللة امللك نصره هللا الذي ضمن خروجا آمنا لبالدنا من األزمة ومنح 

املغرب املكانة التي يستحقها على املستوى الدبلوما�ضي.

وفي هذا الصدد، ال يمكن لنا سوى اإلشادة بالتطور اإليجابي والنوعي 
في العالقة املستجدة مع الجارة اإلسبانية التي اتخذت موقفا تاريخيا 
تجاه وحدتنا الترابية وغيرها من النجاحات الدبلوماسية املحققة على 
البعض  الذي يحاول  التشاؤم  الدولي، وعلى خالف خطاب  املستوى 
جعله مهيمنا على النقاش العمومي فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار 
نزكي خطاب رئيس الحكومة التفاؤلي، اليوم يطل علينا بعض من ألفوا 
حالوة االمتيازات بهرطقات غريبة ومتناقضة، البارح خذاو قرارات من 
مثيل تحرير أسعار املحروقات واليوم يطالبون الحكومة بالتراجع عنها 
بتوقيع، شفتو اشنو هو هذا، هذا هو العبث، العبث ألن السياسات 
العمومية ما كتوضعش وكتلغى بتوقيع، السياسات العمومية هي رؤية، 
هي استراتيجية هي قرار سيا�ضي هي كلفة هي أثر اجتماعي، وبطبيعة 
الحال احنا في فريق التجمع الوطني لألحرار مع هذه الحكومة اللي غادي 
تعالج القرارات اللي اتخذات الحكومات السابقة ما�ضي بالتوقيع بل 
بتفعيل السجل االجتماعي بتعميم الحماية االجتماعية بإصالح التعليم 
الحال هادوك  بطبيعة  التشغيل،  وتيرة  وبالرفع من  الصحة  بإصالح 
الذين ألفوا، ألفوا أيضا أن يسيروا بتوقيع ويتراجعوا بتوقيع ألنه ما 
عندهمش رؤية ما عندهمش استراتيجية، ما عندهمش حس االبتكار.

حرأات السيدات والس دة،

لقد واصلت الحكومة من خالل إجراءاتها التحفيزية التي كان آخرها 
تحويل جزء من االلتزام الحكومي بضخ 13 مليار درهم ألداء مستحقات 
من  املغربية  املقاولة  لتمكين  وذلك  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
سيولة مهمة في خزينتها وتشجيع تنافسيتها، وتفاعلت الحكومة بالسرعة 
والفعالية املطلوبتين لتنفيذ كل التعليمات السامية للتخفيف من تأخر 
التساقطات املطرية على القطاع الفالحي بتخصيص ميزانية تصل إلى 
حة والكسابة، الحكومة 

ّ
10 مليار درهم من أجل الوقوف إلى جانب الفال

كانت في املوعد مع توجيهات جاللة امللك في تدبير الظرفية وغادي تكون 
مع جاللة امللك في تنزيل مشروع تعميم الحماية االجتماعية، كانت في 
املوعد في 2022 بأنها دخالت 2 مليون مغربي للتغطية الصحية ، وغادي 
تكون في املوعد في 2023 في ضمان تعميم التعويضات العائلية بحيث 
أن كل مغربي عندو 3 األبناء غادي ياخذ 900 درهم، وغادي تكون في 
املوعد في 2025 بتوسيع االنخراط في أنظمة التقاعد وتعميم االستفادة 
عن فقدان الشغل، الحكومة كانت في املوعد مع تدبير إشكالية الغاز، 
وهنا ال بد أن نثمن توجه الحكومة إلى السوق الدولي وعملها على تفعيل 
التدفق العك�ضي من أوروبا عبر أنبوب الغاز لصالح االقتصاد الوطني، 
هنا بغيت نفتح واحد القوس على قانون املالية التعديلي، كاين بزاف 

في  تيقولوها  قريب  لحد  وباقي  املالية  قانون  بتعديل  كيطالبوا  اللي 
اجتماعات مسؤولة، ولكن هذه الحكومة تواجه وقادرة على مواجهة 
هاد األزمة بعيدا عن القانون املالي اللي ما زال بدوره يسمح بهوامش 
كبيرة للتحرك، وهاد الحكومة ما غاديش تم�ضي منهج الحكومة السابقة 
اللي مع أزمة بسيطة وقفات االستثمار، هاد الحكومة غادي تستثمر في 

تعافي االقتصاد الوطني للخروج من األزمة.

وهنا خليوني، السادة والسيدات النواب، نعطيكم بعض املؤشرات 
أن  التشاؤمي، صحيح  الخطاب  التفاؤل على خالف  تبعث على  التي 
هناك تجاوز مسجل في النفقات العمومية اللي من املرتقب أنها ترتفع 
الحكومة مشكورة  لها ألن  كان مرصودا  ما  فوق  درهم  مليار   16 ب 
الدرهم  داملليار  الدقيق ب3  اإلبقاء على دعم  في  تحملت مسؤوليتها 
زائدة وبالبوطة ما بين 8 و10 داملليار درهم زائدة، و2 مليار زايدة ملهنيي 
النقل، 1.5 مليار إلنعاش قطاع السياحي، ما فهمت والو، هادو ما�ضي 
قرارات، تيطالب األسئلة تيطالبوا بقرارات، هذه قرارات جريئة، وهلل 
الحمد، هناك تحسن في املداخيل املرتقب ب28.5 مليار منها تحسن 
مداخيل الضرائب ب 16 مليار درهم، وهذا ما يعكس انتعاش االقتصاد 
الوطني و4.5 مليار زايدة من املؤسسات واملقاوالت العمومية، إذن بكل 
تفاؤل العجز ديالنا هاد السنة سيكون أحسن من املتوقع، وأنا متأكد 
االجتماعية  الدولة  لصالح  االستثمار  في  توضفو  غادي  الحكومة  أن 
ولصالح حماية املواطن، ولن يكون لبلدنا أن تحقق كل هذا الصمود 
في وجه أزمة عاملية غير مسبوقة لوال مناخ االستقرار السيا�ضي واألمني، 
الذي تعيشه بالدنا بفضل املجهودات الجبارة التي تقوم بها أجهزتنا 
األمنية في الحفاظ على سالمة األشخاص واملمتلكات، احنا ما عندناش 
مشكل االستقرار عندنا االستقرار في العمل، عندنا االستقرار في أسواقنا 
املالية، عندنا االستقرار في تموين املواد االستهالكية ما�ضي بحال بعض 
دول الجوار، اللي كيحتاجو الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول 

على الحليب التي تحدد سقفا للحصول على الزيت.

حرأات السيدات والس دة النواب،

ي الجزء الثاني من مداخالت فريق التجمع 
ّ
بغيت في األخير قبل ما نخل

في  مستمرة  الحكومة  إن  نقول  بنسليمان،  لألستاذ  لألحرار  الوطني 
تحصين السيادة الوطنية بمعناها الشامل، من خالل إحداث منظومة 
االقتصاد،  النمو  مصادر  تنويع  في  ومستمرة  االستراتيجي  للمخزون 
إلحداث فرص الشغل والتصدي للفقر وتحفيز االستثمار الخاص وتعزيز 

الرأسمال البشري، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الأئيس:

في حدود 6 دقائق السيد النائب.

الن ئب السيد يونس بن سليم 0:

شكأا السيد الأئيس،
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السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة رعر ء الحكومة املحترمي0،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

تكملة ملا سبق من توضيحات بخصوص ما تعرفه بالدنا من تدبير 
أمثل في ظل ظروف استثنائية، يأبى البعض إال أن ينحو منح التشويش 
تارة بنشر األكاذيب واإلشاعات واالتهامات املجانية، اتجاه مجموعة من 
املقاوالت الوطنية التي تساهم في بناء االقتصاد املغربي، هاته املقاوالت 
املغربية التي تتصدى ملنافسة دولية كان من املكن أن تؤثر سلبا على 
املخزون املغربي االستراتيجي وتجعله رهينا إلرادات وأجندات أجنبية، 
تارة أخرى باستغالل ظرف استثنائي أو واقعة معزولة كغالء سلعة 
بعينها، أو تأجيل إجراء معين أو سحب مشروع قانون بقصد تجويده 

وإزالة الشوائب العالقة به.

إن الجهل بقواعد تدبير قطاع معين من حجم قطاع املحروقات 
حار فيه علماء االقتصاد، والتمتع بإجراء حسابات ذهنية لهامش ربح 
مفترض مزعوم وغير حقيقي، والخروج بأرقام فلكية واالستغالل البشع 
لتكليف معين أو ملوقع من املواقع والخروج بتصريحات تلبس لباس 
الشعبوية، تساهم في تكريس الحقد االجتماعي عل عكس ما تهدف 
إليه ى برامج الدولة من تذويب للفوارق الطبقية، وذلك فقط من أجل 
مكاسب سياسية ضيقة جدا ناسين أو باألحرى متناسين أن مصلحة 

الوطن فوق كل اعتبار ومكسب سيا�ضي.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

إن ما تم إنجازه خالل هاته الفترة القصيرة من عمل الحكومة بدءا 
بطريقة تشكيلها وهندستها مرورا بتصويت البرملان على برنامجها، يؤكد 
ومساهمتها  الدستوري  بواجبها  القيام  على  وإصرارها  األغلبية  رغبة 
فها األكيدة في ربح رهان التنمية، وإرساء دعائم الدولة االجتماعية في 
ظل ملكية دستورية ديموقراطية برملانية واجتماعية، كما ينص على 
ذلك الفصل األول من الدستور، وربحا للزمن السيا�ضي وعدم تضييع 
الفرص على الوطن باشرتم عملكم دون اإللتفات للتشويش، وغضضتم 
النظر عن بعض الضربات تحت الحزام، حيث تم تحقيق مجموعة من 
الناخبين،  أمام  بها  التزم  الوطني لألحرار  التجمع  املكاسب كان حزب 
واعتبر البعض أنها درب من دروب الخيال ووعود انتخابية فقط، وها 
هي اليوم تأخذ طريقها إلى التنزيل والتطبيق، ويكفينا ما أشرتم إليه في 
مداخلتكم من أرقام ومنها كرقم إصدار 20 مرسوم وهو رقم قيا�ضي في 
إطار تنزيل ضمان املعاش والتأمين الصحي، سيستفيد منه أزيد من 10 
املليون مغربي يشتغلون أسرهم بمهام حرة لم يكونوا يستفيدوا من هذا 
الورش، منهم حرفيين وتجار وسائقين مهنيين وغيرهم كثر، مع مواكبة 
كل ورش بوصالت إشهارية للتعريف به وتسهيل انخراط هاته الفئات 

واستفادتها من هاد املشروع امللكي.

السيد الأئيس،

إن العبرة باألعمال ال باألقوال فكم عرفت هذه القبة من صوالت 
انتخابات  جاءت  لكن  العواطف،  تدغدغ  رنانة  وشعارات  وجوالت 
غير  املغاربة  أن  الحقيقة  وتكشف  القناع  لتزيل  شتنبر  من  السابع 
راضين على حصيلة هزيلة كان عنوانها الحسابات الضيقة والتخوين 
وانعدام الكفاءة في بعض األحيان، أدت إلى تأخير إن لم نقل تعطيل 
قطار التنمية في العديد من املجاالت، فاليوم من واجبكم أن تصححوا 
هاد األخطاء وتعالجوا هاد األعطاب والتي كان يعتبرها البعض إلى وقت 
قريب منجزات ويمن على املغاربة بها، بل في كثير من األحيان يمن على 
املغاربة بأنه هو سبب في استقرار البالد، فإذا كان املن السيد الرئيس 
يفسد الصدقات بصريح نص القرآن فما بالكم باملن في تدبير الشأن 

العام واتخاذ املواقف السياسية.

السيد الأئيس املحترم،

فيكتور  الفرن�ضي  واملفكر  الكاتب  بمقولة  العمل  اختياركم  إن 
هيغو التي جاء فيها ما يلي« أحيانا يكون التجاهل درسا مفيدا لتعليم 
البشر آداب الحديث« انتهى كالم املفكر فيكتور هيغو. هذا كمنهاج 
تحرير  إن  الحقائق،  من  توضيح مجموعة  من  اليوم  يمنعنا  ال  لكم 
سوق املحروقات ورفع الدعم عنه وإن كان محمودا وصوتنا معه في 
حينه إال أنه تم دون األخذ بعين االعتبار خصوصية بعض القطاعات 
ودون إجراءات مصاحبة. يتشدق البعض اليوم أنه قادر على كشف 
أسرارها وخباياها وقد كانت له فرصة تزيد عن 5 سنوات لتنزيلها ولم 
يفعل، ليجد اليوم ضالته في الركوب على موجة الغالء العاملية وارتفاع 
أسعار بعض املواد، محاوال استرجاع مجد ضاع وشعبية تهاوت كبيت 

العنكبوت.

إن التأخر السابق في تنزيل برامج مهيكلة السيد الرئيس ال حصر 
لها منها على سبيل املثال االستراتيجية الوطنية للصحة، االستراتيجية 
الوطنية للماء فإن كان االعتراف بالخطأ فضيلة فإن االعتراف بالفشل 
فضيلة كذلك في املجال السيا�ضي. لقد شرعت الحكومة منذ أيام في 
عملها وذلك ظاهر من مقتضيات قانون املالية الذي يحاول البعض 
جاهدا تعديله بالرغم من أنه لم يستكمل أربع أشهر في اتخاذ التدابير 
واإلجراءات الالزمة، وأخيرا إن إصراركم السيد رئيس الحكومة على 

املحافظة على التوازنات املالية.. السيد الرئيس سأمد...

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للفريق االشتراكي السيد 
النائب السيد الرئيس ال�ضي عبد الرحيم شهيد.

الن ئب السيد عبد الأحيم شهيد ضئيس الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،
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السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات الوز أات، الس دة الوزضاء،

السيدات الن ئب ت، الس دة النواب،

قبل الدخول في مناقشات تفاصيل عرضكم السيد رئيس الحكومة، 
ننتهز هذه املناسبة في الفريق االشتراكي لنثمن الدينامية القوية للسياسة 
الخارجية للمملكة والتي سجلت تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 
وميدانية  ودبلوماسية  لسياسية  انتصارات  السادس  محمد  امللك 
كان آخرها تدشين مرحلة جديدة في العالقات االستراتيجية املغربية 
اإلسبانية، والبد أن نشيد باملوقف املتطور إلسبانيا الذي يعتبر املبادرة 
املغربية للحكم الذاتي بمثابة األساس األكثر جدية وواقعية ومصداقية 
لتسوية النزاع املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، موجهين تحية خاصة 
لفريق العمال االشتراكي بالبرملاني اإلسباني ومتأسفين ملا عبر عنه الحزب 

الشعبي الذي كنا ننتظر أن يكون موقفه داعما للحكومة اإلسبانية.

اليقظة  إلى  تدعونا  الوطنية  لقضيتنا  اإليجابية  املكتسبات  إن 
واستمرار التعبئة الشاملة لكسب الرهانات املقبلة من خالل تقوية 
الذي  االجتماعي  والتماسك  املجتمعي  واالستقرار  الداخلية  الجبهة 

نناقش أحد مداخله اليوم.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

اإلنصاف  إقرار  في  يكمن  االجتماعي  التماسك  مداخل  أحد  إن 
للطبقات  الشرائية  القدرة  بحماية  الفئات االجتماعية  بين  والعدالة 
املتوسطة والفقيرة لضمان التوازن مع الفئات امليسورة، لألسف لم 
في  حكومتكم  أعضاء  بعض  وصرح  صرحتم  كما  حكومتكم  تتعامل 
مناسبات مختلفة بما يكفي من الجدية واالستباقية لتخفيف العبئ 
االجتماعي عن األسر املغربية، فمرة اعتبرتم أن األمر ال يقتصر على بالدنا 
فقط وهو ما جاء في عرضكم اليوم أيضا بل يهم كل بلدان العالم، ومرة 
اعتبرتم اآلن هو وفرة املواد األساسية وأن ارتفاع األسعار ال يهم ما مدام 
يمس مواد قليلة، وترى مرة تنكرتم ملسؤولياتكم تجاه املواطن ودعوتموه 
إلى تكييف سلوكه مع األسعار امللتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة 
ال يمكنها دعم إال املهنين، عندما يقول احد وزرائكم اللي عندوا �ضي 
سيارة يقوم بها هذا خطأ جسيم ألن 3.5 داملليون اللي كيقوموا بها ديال 
السيارات اللي في املغرب ما�ضي للرفاهية هي للعمل هي لنقل البضائع هي 
يديو وليداتهم للمدارس، إذن مللي تنقولوا أنهم اتخاذ إجراءات ما�ضي 
هي نعطيوهم الدعم املباشر، هو من النبع أن نجد حال للمشكل ألن 
املواطن اللي كانت تيدير 200 درهم للسيارة ديالوا في األسبوع باش يدير 
هاد الخدمات كلها اليوم تيدير 500 درهم في األسبوع، إذن أثرنا على 

القدرة الشرائية ديالو على خدمات أخرى.

ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية تتحمل مسؤولية الشأن 
العام في األوقات الصعبة وإال ما الفائدة من إجراء االنتخابات وتشكيل 
الحكومات إذا كانت النتيجة إفراز جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع وال 

يتحلى بالجرأة والشجاعة للمواجهة تغييره، كما سمعنا في كالمكم اليوم 
بأن إعطاء نماذج من الدول كلها تعرف األزمة وبالتالي فعلى املغرب أنا 
يقبولوا باألزمة ألنها راه كاين في العالم قبلوا بها حتى انتما. السيد رئيس 

الحكومة، الحكومة تقوم لحل املشاكل وليس لتبريرها.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

لم تدارك حكومتكم تنبيهاتنا كمعارضة بناءة إلى ضرورة مراجعة 
الفرضيات املتفائلة لقانون املالية وال هي استوعبت التوقعات اإلنذارية 
للمؤسسات الوطنية وها نحن اليوم أمام توقعات تحققت ال مجال 
معها للمزايدات أو للتبريرات نحن أمام واقع ال يرتفع في أسواق املدن 
والقرى، في محطات الوقود، في املحطات الطرقية، في أوراش البناء في 
املعامالت التجارية بين املقاوالت، نحن في نهاية املطاف أمام مستهلك 
يؤدي ثمن أحداث ال يتحمل مسؤوليتها وأمام فئات ذات دخل محدود 
تؤدي التكلفة بسبب جشع املضاربين والوسطاء واملحتكرين وحكومة 

تتفرج.

لقد حرصنا كمعارضة برملانية على ممارسة مهامنا الدستورية وكنا 
سباقين إلى دعوة الحكومة التخاذ إجراءات شجاع واستباقية ملواجهة 
انعكاسات الجفاف واألزمة الروسية األوكرانية، توجهنا إليكم في إطار 
مهام الرقابية ملراجعات تدابير قانون املالية ومالءمتها مع املستجدات 
أيضا  بل  املهنيين  لصفقات  االجتماعية  اإلجراءات  وتعزيز  الطارئة 
لتخفيف العبء عن شرائح املجتمع املغربي بسبب ارتفاع أثمان املواد 
األساسية واملحروقات، إذا ما بغيتوش ديروا قانون تعديلي ما كاين 
مشكل ولكن حلوا املشاكل للمجتمع، ملي تنقولوا يكون قانون تعديلي 
كنقولوا حلوا  غير كنفكروا  الفكري  الترف  بغيناه وعندنا  ما�ضي ألن 
املشكل مع املواطنين إيال عندكم الهامش فهاد القانون باش يحل يحل 
املشاكل ما�ضي على حسب جيوب املواطنين، أمامكم نماذج في العالم 
بادرت إلى تخفيف عبئ سعر املحروقات على املواطن من خالل مساهمة 
الشركات بنسبة من أرباحها ومساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما ال 

يؤثر على التوازن املالي.

إن مالحظاتنا لم تكن محكومة باملالبسات الظرفية بل كنا سباقين 
امللك  جاللة  إليه  دعى  ما  تفعيل  عن  تقاعسها  إلى  الحكومة  لتنبيه 
االستراتيجي  للمخزون  متكاملة  وطنية  منظومة  إحداث  بخصوص 
للمواد الغذائية والصحية والطاقية تحسبا لكل طارئ محتمل، اآلن 
وقد أصبح الطارئ واقعا ملموسا ما زالت حكومتكم بصدد التفكير 
ووضع التصورات، واألغرب من ذلك أن وزراء حكومتكم يفكرون في 
الوطنية  املنظومة  لم تحقق  بمنهجية قطاعية  املخزون االستراتيجي 
املتكاملة وال اإللتقائية والتناسقية التي أو�ضى بها التقرير العام للنموذج 
التنموي الجديد، تحدث وزير الفالحة على املخزون الغذائي في الحبوب 
والبذور واألسمدة، تكلم وزير التجارة على املخزون االستهالكي في السكر 
وزيوت املائدة والشاي، تحدث وزير التجهيز على املخزون املائي، تكلمت 
وزيرة الطاقة على املخزون الطاقي وعن مجلس األمن الطاقي ال ندري 

حيثياته وال مرتكزاته الدستورية.
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الوطنية  املنظومة  على  امللك  جاللة  ملفهوم  السليم  اإلدراك  إن 
املتكاملة على املخزون االستراتيجي يفرض عليكم كرئيس للحكومة األخذ 
بزمام األمور لكونكم املسؤول عن التنسيق بين القطاعات الوزارية، غير 
مقبول في حكومتكم أنه بعد نصف قرن ال تتوفر بالدنا على مخزون 
مائي لسياسة السدود ما يمكنش واملغاربة كلنا نوضعو يدنا على قلوبنا 
عندنا سياسة السدود كلها وعندنا عام ديال الجفاف قلنا ما كاينش 
املا غير يفهمو الناس، عندنا إشكاليات كبرى مرتبطة باملخطط األخضر 
10 سنوات وحنا كنديروه أهم شعار فيه وأهم هدف االكتفاء الذاتي 
من الحبوب ساال املخطط األخضر ما عندناش االكتفاء الذاتي من 
الحبوب، كل املبادرات واالستثمارات حول الطاقة والطاقات البديلة 
وصلنا للطاقة ما عدناش البدائل غير يفهمو املغاربة فين كاين املشكل؟ 
كل  االلتباس  هاد  فيها  غتبقى  عالش  عالش؟  خداماش  ما  السامير 
والتأويالت؟ احنا متفقين مع اإلخوان اللي تيقولو اليوم كاينة التأويالت 
اللي خايبة واللي ما صالحاش ملي ما كتكونش املعلومة تيكون التأويل 
�ضيء أعطو الحقيقة امللموسة والقريبة من املواطنين السامير عالش 
ما خداماش؟ عالش هاد البعبع بغا يبقى دائما ما كيفهموش الناس، 
غير شرحو لنا، انت ما معنيش، الحكومة افتقدت النفس االستباقي 
واكتفت بردود األفعال بإجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية 

اجتماعية تزداد تأزما يوما بعد يوم.

من هذا املوقع ننبه الحكومة مرة أخرى إلى تدارك اختالالت منهجية 
والبرملانيين  السياسيين  الفرقاء  مع  التشاركي  املنطق  باعتماد  عملها 
واملجتمع املدني واإلعالم وليس مع املؤثرين، نعيد التأكيد على ضرورة 
فالفهم  الوطنية  املؤسسات  وتوصيات  لتوقعات  الحكومة  استيعاب 
لطريقة  وإذ نسجل مؤخرا مراجعتكم  للواقع جزء من حله،  الجيد 
التعامل مع تقارير املؤسسات الوطنية، فإننا نؤكد على أهمية اإلنصات 
لتوقعات املندوبية السامية للتخطيط في موجزها للظرفية االقتصادية 
للسنة الحالية، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 2018؛ ارتفاع 
الغذائية  املواد  أسعار  في  حاد  ارتفاع  3.6؛  بنسبة  االستهالك  أسعار 
بنسبة 5.3؛ ارتفاع في أسعار املواد الغذائية بنسبة 2.5؛ نفس التوجه 
صار عليه مجلس بنك املغرب في اجتماعه الفصلي األول لهذه السنة، 
حيث توقع التضخم سيصل إلى %4.7 مقابل 1.4 في 2021؛ محصول 
الحبوب سيناهز 25 مليون قنطار بدال من 103 مليون قنطار املسجلة 
في السنة املاضية؛ قيمة مضافة فالحية ستنخفض بنسبة 19.8؛ نمو 
اقتصادي سيتراجع إلى صفر فاصلة بعد انتعاشه الذي بلغ %7.3، نحن 
متشائمين ولكن هاد املؤسسات ديال الدولة اللي كتعطينا هاد الحقائق 
ويجب الوقوف عندها وأخذها بعين االعتبار نفس التوجه أيضا عبر عنه 
مجلس املنافسة في مذكرته املرجعية األخيرة حول ارتفاع أسعار مواد 
البناء واملواد الطاقية والغذائية، تقارير تثبت بامللموس أنكم مضطرون 
للتوجيهات  طبقا  استثنائية  استعجالية  تدابير  واتخاذ  لتدارك  اليوم 
السامية التي ما فتئ جاللة امللك يؤكد عليها، تقارير تثبت أنكم مطالبون 
القروي ضمن  العالم  في  الجفاف  آثار  املالي ملواجهة  الدعم  بتكثيف 

منظور شامل.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

إن التدبير السيا�ضي للوضعية االجتماعية يقت�ضي رؤية منسجمة 
ملكونات األغلبية الحكومية التي يجب عليها أن تفي بوعودها االنتخابية 
لن  ألنها  لوعودها  تتنكر  وأال  الحكومي،  برنامجها  وبالتزامات  الحاملة 
تكون في مستوى األمل الذي خلقته في أوساط الشعب املغربي، ونخ�ضى 
عواقب ذلك، يتعين على مكونات األغلبية الحكومية أن تضع مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار، وما نخشاه اليوم أن يتسرب إلى التغول الثالثي 
نوع من االستغالل ملواقع املسؤولية من أجل تقوية موقع كل حزب، 
فاملمارسة السياسية النزيهة تقت�ضي من الفاعل الحكومي أن يكون في 
خدمة املواطن ال في خدمة الزبناء، ما دام أن الحكومة بعد تنصيبها من 
طرف جاللة امللك، ونيلها لثقة البرملان هي حكومة جميع املغاربة، ولكي 
تكون حكومة جميع املغاربة فإن التواصل مع الرأي العام الوطني يعتبر 
ضرورة أساسية، بل يمكن أن يصل اليوم إلى درجة الواجب الوطني، 
»احنا  تعميمها الحقا  وتم  الحكومة  رئيس  السيد  عبارة  اخترتم  لقد 
كنخدمو ما�ضي كنتكلمو«، الكالم ما�ضي عيب السيد الرئيس الحكومة، 

الكالم

ضرورة توأم العمل في املمارسة الديمقراطية املواطنين واملواطنين 
محتاجين إلى االطمئنان ملي تيركبو الناس في الطائرة وتيسمعو الربان 
قال لهم راه غادي نمرو في املطبات وراه غادي و ملي كتجي املطبات 
يكونو مطمئنين تيعرفو الربان قائد، التواصل مع املواطنين يوميا وفي 
كل املواقع وفي كل مكان مهم للغاية، إننا ال نفهم كيف يمكننا كفاعلين 
سياسيين وكمواطنين تتبع تطور األسعار واإلجراءات الحكومية املتعلقة 
باليقظة واملراقبة وتنظيم املنافسة واملوقع اإللكتروني لقطاع الشؤون 
العامة والحكامة تم تعطيله بعد الهيكلة الحكومية الجديدة والبديل 
غير متوفر ما دامت مديرية املنافسة واألسعار واملقاصة التابعة لوزارة 
موقع  لها  ليس  التي  بالوزارة  الوحيد  املديرية  هي  واملالية  االقتصاد 
إلكتروني للتواصل مع املواطن، إننا أيضا نسجل أن خروجكم كأغلبية 
حكومية إلى الرأي العام الوطني كان متأخرا ومجرد إعالن عن النوايا 
واملرحلة القادمة وتلويح بإجراءات غير واضحة لحل املشاكل املطروحة 
تبعته وتلته بعد ذلك تصريحات من مكونات األغلبية تثير الشك في 

الكثير من املبادرات.

السيد ضئيس الحكومة،

إن الوضعية الرهينة تتطلب منكم الرفع من إيقاع األداء التشريعي 
والتفاعل اإليجابي مع مبادرات املعارضة البرملانية وكذا .. سنحرص 
من جهتنا كمعارضة مسؤولة على تطوير األداء التشريعي خاصة في 
مجال تعزيز املنظومة االجتماعية ونلتزم ابتداء من األيام القليلة املقبلة 
بتقديم العديد من مقترحات القوانين في هذا املجال، إن ذلك يلزمكم 
كحكومة بالتفاعل إيجابا مع مبادرتنا التشريعية ومع املبادرات الصادرة 
للتعددية السياسية  البرملان حتى نعطي جميعا الصورة الالئقة  عن 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  والتعاون  املؤسساتي  والتوازن 
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في بالدنا، إن الحكومة مطالبة بالتخلي عن معادالت التوازنات املالية 
على حساب التوازنات االجتماعية فالدولة االجتماعية ليست شعارا 
لالستهالك ولكنها تصور متكامل بسياسات اجتماعية منصفة وتضامنية 
لن تتجسد على أرض الواقع مع ليبرالية تحتكم باملطلق ملنطق اقتصاد 
مطالبنا  اليوم  الرساميل،  وسطوة  والريع  االحتكار  وهيمنة  السوق 
الرأسمال بالتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم االجتماعي، اليوم 
أنتم مدعوون السيد رئيس الحكومة إلى مباشرة اإلصالحات الحقيقية 
للنهوض بالوضعية االجتماعية للمغاربة وليس تركها حبرا على برامج 
على الورق، إصالحات جريئة من أجل منظومة جبائية منصفة ودعم 

اإلنتاج الوطني.

السيد ضئيس الحكومة،

حتى نشاطركم نوع من التفاؤل الذي عبرتم عنه، فعال ال مجال 
للحديث عن اإلكراهات ألن السيد رئيس الحكومة رغم ظروف األزمة 
عندكم موارد مالية الحمد هلل مزيانة، ارتفاع إرادة التمويالت املبتكرة، 
ارتفاع أسعار الفوسفاط وصادرته، تحسين الصادرات بنسبة 12.5، 
انتقال عائدات األسفار إلى 47 مليار درهم بدل 34 مليار ديال الدرهم، 
بلوغ تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج لحوالي 80 مليار بالدرهم، إذن 
الخزينة العامة والتوازنات اللي تتعطيو توفر لكم املزيد من املال، فما 
يتبقى إال أنكم تاخذو املبادرة وتوفرو برامج اجتماعية لحماية املواطنين 
واملواطنات ألنهم هم اللي كيتسناوا املبادرات باش أنهم يحلو مشاكلهم 

مع األسعار ومع األسواق، وشكرا لكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، كلمة لفريق األصالة واملعاصرة السيد الرئيس 
ال�ضي أحمد تويزي.

الن ئب السيد رحمد تو زي ضئيس فأ ق األص لة واملع صأة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة السالم على النبي األمي0.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي0،

زميالتي زمالئي النواب املحترمي0،

على  أوال  أشكرك  أن  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  أريد،  بداية 
الفرق  طلبات  مع  والسريع  اإليجابي  والتفاعل  الدعوة  هذه  تلبية 
البرملانية واملجموعة البرملانية لعقد هذه الجلسة تحت الفصل مائة 
من الدستور، وهذا يعني أن الحكومة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة 
فدائما مستعدين للمثول أمام البرملان ومناقشة جميع القضايا التي 
تستأثر باهتمام املواطنين عكس ما روج له على أن الحكومة تتهرب من 
املساءلة، هذا وضوح على أن الحكومة ال تتهرب، الوزراء ال يتهربون من 
املساءلة السياق الدولي صعب قلتوه السيد رئيس الحكومة املحترم، 

وراه  العالم  أزمات خطيرة جدا عرفها  ثالثة  الدولي صعب،  السياق 
كورونا  ديال  األزمة  كورونا،  تبعات  كاين  باستفاضة،  عليهم  تكلمتوا 
والتبعات ديالها، كاين كذلك التغيرات املناخية التي أثرت وسوف تؤثر 
مستقبال عن اإلنتاج الفالحي على التغذية وعلى املاء، كاين كذلك وأخيرا 
هاد الحرب التي ال يعرف أحد إلى مداها بين أوكرانيا وبين روسيا، بين 
دولتين تنتجان أكثر من ثلث املوارد الغذائية ديال العالم، روسيا كدولة 
من أكبر املنتجين واملصدرين للغاز والنفط، إن هاد األزمة اللي تكلمتوا 
عليها هناك أزمة عاملية أدت بسرعة إلى هاد تواتر الغالء فيما يخص 
املادة األولية على الصعيد الدولي واملغرب فدولة ذات اقتصاد مفتوح 
وبالتالي فإن تأثيرات العالم فعال تتأثر بما يجري في العالم فيما يخص 

هاد االقتصاد.

ملي كنذكروا وكتذكروا السيد رئيس الحكومة بهاد املواضيع هادو 
ليس من باب أن نبحث عن التبريرات أو أن نبحث عن األعذار ملا هو 
موجود، احنا كنقولوا هاد ال�ضي باش حنا كشعب كبرملان كحكومة 
وخطيرة  خطيرة  أوضاع  اآلن  واألوضاع  الدولية  األوضاع  أن  نعرفوا 
جدا، األوضاع اللي كيتجتازها العالم اآلن أوضاع خطيرة جدا، فالحرب 
األوكرانية األوكرانية الروسية راه غادي يكون عالم قبل الحرب وعالم 
بعد حرب، إذن البد لنا كحكومة وكدولة أن نستعد ملا هو آتي وما 
آتي هو الذي يكون أفضع وأكبر مما هو موجود اآلن، إذا عندما نتكلم 
عن هذا ما�ضي التبرير باش نعرفوا هاد ال�ضي ثم باش نطرحوا أسئلة 
واضحة على الحكومة، واش الحكومة فعال كما يقال على أن حكومة 
غادي كتفرج غادي تتفرج فيما يجري، هل الحكومة املسؤولة هي التي 
بإجراءات ووضع سياسات، هاد اإلجراءات وهاد  في عز األزمة  تقوم 
السياسات التي تروم التقليص من تبعات هاد التوترات ديال األثمنة 
على املواطنين املغاربة، واش هاد الحكومة قامت بهاد ال�ضي نعم نقول 
أن الحكومة قامت بإجراءات كثيرة جدا، نقولوا غير ثالث إجراءات 
اللي قلتهم السيد رئيس الحكومة، فإذن ما�ضي الحكومة قاعدة كتفرج 
إجراء أسا�ضي املشروع اللي بدا به جاللة امللك للقطاع الفالحي اللي فيه 
10 املليار ديال الدرهم وراه قلتوا املستويات الثالث اللي فيها، كذلك 
الدعم ديال النقل الطرقي النقل على الطرقات سواء نقل البضائع 
أونقل األشخاص اللي هو فيه إمكانيات كبيرة تحملتهم امليزانية العامة 
ديال الدولة باش نخففوا من وطأة النقل بالنسبة للمواطنين املغاربة 
الفقراء الذين يتنقلون، اللي كيم�ضي املغاربة كلهم كيعرفوا اآلن على 
أن داك الدعم جعل أن ذاك اللي كيم�ضي في petit taxi راه نفس الثمن 
اللي كيم�ضي في grand taxi اللي كيم�ضي في الطوبيس كذلك، إذن هاد 
الدعم هذا أدى إلى التخفيف من حدة هاد الزمة على املواطنين، كذلك 
كاين مشكل فيما يخص داك الدعم السيد رئيس الحكومة باش نقول 
لك بكل صدق داك الدعم ما خصوش يم�ضي لصحاب لكريمات، ألن 
اسمعنا على أنه صحاب لكريمات كاين اللي عندو 10 كاين اللي عندو 15 
كاين اللي عندو 20 كريمة، إذن هداك ما�ضي ه اللي كيدير املازوط اللي 
خصوا يم�ضي له الدعم هو داك السائق املنهي اللي كيسوق، ألن مول 
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الكريمة كيعطيه لكريمة كيقول له جيب ليا القد والقد في نهار وديال 
الليل، وبالتالي فإن الدعم يجب أن يصل إلى السائق املنهي ال إلى أصحاب 
الكريمات اللي هو ريع هداك غير نوع من الريع ونزيدوه الريع إيال كان هاد 

املضوع يجب تصحيح هاد املوضوع هذا.

كذلك ما نساو �ضي السيدة الوزيرة ديال التحول الطاقي تكلمت كثيرا 
عن الطاقة واستيراد الطاقة، وتكلمت عن إنتاج الكهرباء في املغرب، 
ما نساوش املواطنين ما ينساوش على أن الفاتورة ديال الطاقة 2021 
كانت 22.2 مليار درهم انتقلت وسوف تنتقل هاد السنة إلى ما يناهز 
ما  امليزانية،  تتحملها  درهم  مليار   25.5 بزيادة  أي  درهم  مليار   47.7
غيتحملهاش املكتب الوطني للكهرباء إيال خليناه غادي بالتالي غادي 
يجي تحملوا غتحملوا امليزانية العامة ديال الدولة هي اللي غتحمل هاد 
املوضوع، وبالتالي هناك مجهود قامت به الحكومة، عالش هاد املجهود 
25 مليار تزادت ديال الدرهم على الفاكتورة ولكن املواطن املغربي باقي 
كيخلص الفاكتورة ديال الضو كي كيخلصها في 2021 أي ما تبدل والو 
ولو أن الضوبالت %100 باقي املتر cube ديال املاء الصالح للشرب نفس 
الثمن، باقي الكيلواتور بنفس الثمن وهذا مجهود كبير جدا قامت بها 
الحكومة ما�ضي الحكومة كترفج، إذن كذلك واش هاد ال�ضي كافي؟ نقول 
على أن هذا املجهود كبير جدا، واش كافي؟ كنقولو يجب االبتكار كذلك، 
ال بد أن نبتكر أن نبتكر أكثر، ال بد أن نبتكر، إذن بالرغم من هاد 
املجهودات اللي مستحسنة كما قلت، على الحكومة أن تبدع إجراءات 
جديدة، إجراءات أخرى قوية باش نتجاوزو جميع تجاوز األخطاء اللي 
كانوا في املا�ضي، ألن ذكروهم بعض اإلخوان على أنه عندما تكلمنا عن 
كثر الهدرة على الطاقة، هاد التحرير، مزيان التحرير، ولكن التحرير 
كان تدار بطريقة سريعة متسرعة، ما كانوش إجراءات مواكبة باش 
املواطن واملواطنين ما نخليوهمش نخليوهم مع الشركات ونخليوهم 
بيناتهم باألثمان السوق بالحرية، إذن، هذا التحرير ما تابعاتو �ضي واحد 
العدد ديال اإلجراءات اللي هي مواكبة باش يمكن املواطن ما يكونش، 
كاين كذلك التأخر في إنجاز املخطط املائي اللي كان قالوا السيد الوزير 
داك النهار، مخطط آخر كبير كنديرو 50 سد، رجعنا على أنه عندنا 
أقل بكثير 9 السدود، كاين واحد العدد العمليات اللي ما تداروش فيما 
يخص السدود فيما يخص تحلية املياه، فيما يخص إعادة تدوير املياه 
العادمة، إذن كاع هاد املسائل هادو كان فيها تأخر كبير جدا وأدى هذا 
التأخر على أنه غير تخاد كان الفيراج اللي كان، أدى فعال إلى ماذا؟ إلى أن 
فواحد الوقيتة 50 أو 60 مدينة في املغرب كانت مهددة بماذا؟ مهددة 

بالعطش.

إذن كذلك ما حلينا �ضي املشكل دالسامير، ألن كنهضرو بزاف على 
السامير، خصها تحل، تحل هاد املشكل، من 2015 ال بد من أنه واحد 
الوقيتة خصو يتحل، هادو من تبعات اللي كانت في الحكومة السابقة، 
اآلن ال بد لنا كحكومة على أن هاد السامير هاك وال هاك، بالخصوص 
ديالها اللي فيها التخزين اللي هو أسا�ضي، اليوم ايال بغينا نخدموه خصو 

واحد العدد ديال اإلمكانيات باش يصالحو لنا من 2015 وهو زاكي، 
إذن بالتالي هادو كاع مخلفات التي ال بد للحكومة أن تعطي قيمة لهاد 

املسائل هادي باش يمكن نمشيو للقدام.

السيد ضئيس الحكومة،

كتهمو أن هناك زيادات على واملغاربة غادي تفهموا أن هناك زيادات 
في املواد التي نستوردها وهي كثيرة جدا املواد الطاقية واملواد التي تدخل 
في األغذية إلى آخره، ولكن ال نتفهم واملغربي ما غيتفهم �ضي مثال الزيادة 
في املواد التي احنا كنتجوها وكنصدروها، ونعطيكم جوج املثل اللي 
دارت كبيرة في الفايسبوك وفي وسائل التواصل والتواصل االجتماعي 
ماطيشة والفلفلة، ماطيشة اللي مشات وصلت 20 درهم الفلفلة درك 
وصلت 10 دراهم 15 درهم، الفلفلة وصلت 25 درهم إلى آخره، إذن 
ما�ضي هذا هو املهم الحكومة قامت بإجراء مهم، قامت بإجراء مهم هو 
أنه حدات من التصدير ديال الطماطم، واحد العدد داملواد باش يمكن 
الثمن ديالها يكون مهم، ولكن هاد التحديد ديال الصادرات لم يتأثر 
به املستهلك، إذن فين كاين عندنا املشكل؟ كاين عندنا املشكل في ما 
بين املنتج وما بين املستهلك، إذن بقات هداك املشكل تيبقى كذلك 
اللي  هما  السماسرة  دوك  فيه  كيستافدو  فيه؟  كيستافدوا  شكون 
هادوك الشبكات ديال السماسرة والشبكات ديال املحتكرين اللي هما 
كيستافدوا من هاد العملية اللي قادتها الحكومة في إصالح الشعب، إذن 
ما وصلتش للشعب املغربي، وبالتالي يجب الضرب بيد من حديد على 

أيدي هؤالء الذين يتالعبون بهاد املسائل.

إن األزمة الحالية، السيد رئيس الحكومة، تتطلب تدخال عاجال 
لضبط هاد اإلرتفاع املهول لألسعار التي تلهب جيوب املواطنين، وذلك: 
أوال، نعطيك، نديرو بعض املسائل، أوال اإلسراع بمشروعي القانونين 
املتعلقين بمجلس املنافسة وحرية األسعار؛ ثم كذلك ال بد الحكومة 
أن تفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع املحروقات، 
استيراد  منظومة  تعرفها  التي  االختالالت  معالجة  أوال  بغاية  عالش؟ 
وتخزين وتوزيع املحروقات، عالش نديرو هذا ال�ضي للقطع باش نقطعو 
مع واحد العدد ديال التعبيرات واحد العدد ديال الكالم غير املتزن، 
الكالم غير املبني على الصح فيما يخص هاد العملية ديال املحروقات كل 
هذه تفسيرات سطحية وهي تفسيرات في الواقع تكون سطحية و تكون 
مخدومة وتكون مليئة باملغالطات؛ كذلك يجب التسريع بتنزيل الحكومة 
الواردة في البرنامج الحكومي، فهاد التزامات الحكومة هناك آجال في 23 
كاين 24 كاين 25 في ظل هاد األزمة السيد رئيس الحكومة البد أن نسرع 
بتنزيل جميع هاد االلتزامات اللي دارتهم الحكومة في التصريح الحكومي، 
كذلك إعمال السجل االجتماعي املوحد، هاد السجل االجتماعي خصو 
املقاصة  ديال دعم صندوق  فإمكانيات  مباشرة  فعلناه  إيال  يتفعل، 
غادي نقولوها بالزربة، إيال فيها 16 مليار غاتطلع ل 30 مليار من بعد، 
كذلك البد من على أنه البد نفعلو هاد املوضوع ديال السجل االجتماع 
املوحد، تعميم التعويضات العائلية، توفير مدخول الكرامة، توسيع 
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املنخرطين في أنظمة التقاعد، تعميم االستفادة من التعويض هادو 
كلهم إجراءات السيد رئيس الحكومة البد للحكومة أن تنكب عليها 
باش يحس املواطن املغربي على أنه هناك فعال واحد العمل كتقوم به 
الحكومة، تتقوم به ولكن هاد العمل دغيا يوصل عند املواطن على أنه 

وصل هاد املسائل، كذلك..

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي السيد النائب ال�ضي 
محمد والزين.

الن ئب السيد محمد والز ن:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

بداية أود، السيد رئيس الحكومة املحترم، أن أؤكد لكم احترامي 
القبة املوقرة طبعا  الكريم، لكن تواجدنا فهاد  وتقديري لشخصكم 
هي مسؤولية ألقاها الشعب على عاتقنا وطوق بها أعناقنا، لذلك ملا 
كنوقفو أمامكم السيد رئيس الحكومة فهي بصفة نائب األمة نسائل 
السيد رئيس الحكومة، ال نختلف كأشخاص ولكن نختلف عندما يتم 
املساس بقوت املواطن وجيب املواطن ومائدة املواطن وكرامة املواطن، 
سهل جدا السيد رئيس الحكومة نصفقو عليك ولكن كيما كيصفقو 
عليك األغلبية ديالكم ولكن احنا كنبغيوك أكثر منهم عالش؟ ألن نحن 
نسعى باش يصفقو عليك املغاربة وانت غادي في الشارع، نسعى فاش 
تكون في السيارة ديالك وتهبط السرجم يشوفوك املغاربة ويبتاسمو في 

وجهك، هذا هو

السيد الأئيس:

هللا يخليكم، السيدات والسادة النواب، هللا يخليكم، من فضلكم 
السيدات والسادة النواب، جلسة هادئة، نستمر في هللا يخليكم نستمع 
إلى بعضنا البعض، السيد النائب، السيد النائب، ال�ضي غياث ال�ضي 

غياث صافي صافي ال�ضي غياث تفضل ال�ضي محمد ال�ضي والزين.

الن ئب السيد محمد والز ن:

غريب أول مرة في تاريخ املغرب ربما كنشوفو نواب األمة عوض أنهم 
و تحولو كلهم لوزراء باش يدافعو على 

ّ
يرافعو على الشعب املقهور وال

الحكومة، راه الشعب اللي صوت عليكم! ورافعو على الشعب وغوتو 
على الشعب اللي جابكم لهنا! راكم قلبتو املوازين راه تقلبات عندكم!

السيد ضئيس الحكومة،

طبعا كما قلتم في زمن الال يقين االقتصادي هو واقع أماط اللثام 

أيضا عن الال يقين الحكومي، خصصنا، نفذنا، زدنا، حولنا باشرنا مجرد 
إعالن نوايا السيد رئيس الحكومة، بدون جدوى وال أثر اللهم بعض 
ينزفون  املغاربة آش كيقولو وهم  الترقيعية، خرجو شوفو  املحاوالت 
الدم تحت وطأة الغالء والوباء، وصيحات واحكومتاه وال مجيب و ال 
معين، نسجل خطابكم التفاؤلي أكيد السيد الوزير، ولكن كان بودنا أن 
نسجل أيضا خطابكم التفاعلي بإجراءات ملموسة تخفف من معاناة 
املغاربة املقهورين، وهنا بغيت نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، 
أنتما اللي واعدتو املغاربة أنهم يستهلو أحسن، عن الجرأة ديالكم، عن 
الشجاعة ديالكم، على اإلبداع ديالكم في تدبير العافية اللي شاعلة 
في املغاربة اليوم في جيوبهم وعلى املائدة ديالهم، عالش مازال كترددوا 
 على 

ّ
أنكم تسقفو األسعار بعدما عرفتوش التردد في تسقيف األعمار، وال

األقل مراجعة تسعير املحروقات كيما دارت دول أخرى، عبر مراجعة 
هوامش الربح ومراجعة الرسوم وتقليصها ولو مرحليا في انتظار باش 
يرجع السوق ربما املحروقات لالستقرار ديالو، عندك الحق بناءا على 
الصالحيات ديالك السيد رئيس الحكومة، املنصوص عليها في املادة 2 
من قانون حرية األسعار واملنافسة واملادة األولى من املرسوم الصادر في 
2014، أنك تحمي القدرة الشرائية للمواطنين املغاربة املقهورين، عالش 
ما فّعلتيش هذا الحق اللي كيعطيه لك للقانون؟ ألن هنا كتبان الجرأة 
ديال الحكومة، هنا كتبان الحكومة عندها الكبدة فعال على املغاربة، 
مراجعة هامش الربح، إجراء اتخذته واحد املجموعة من الدول كإجراء 
تضامني شوية هكا وشوية هكا؛ الفاعلين في املحروقات وهنا بغيتك 
تصحح لينا أيضا هاذ املعلومة السيد رئيس الحكومة، كيتقال كتروج 
أنهم راكمو أرباح خيالية فاقت 17 مليار درهم حتى مطلع 2018، 38 
مليار درهم حتى نهاية 2020، 45 مليار درهم حتى نهاية 2021، وأكيد مع 
ارتفاع األسعار هاذ السنة غادي نوصلو ربما ملستويات هامش الربح اللي 
أكثر وأكثر، ألن كنشوفو الهامش ديال الربح في منحى تصاعدي وعلى 

حساب القدرة الشرائية للمواطن اللي شفناها في منحى تنازلي؛

الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم  املحروقات  أزمة  موضوعية  بكل 
تتحمل فيها املسؤولية الحكومة السابقة والحكومة الحالية املسؤولية، 
بجوج ها أنت شفو راه ما�ضي مجال املزايدة أو الشعبوية، احنا كنعتبرو 
 املعارضة، 

ّ
بأن الوطن واملواطن فوق املواقع وفوق منطق األغلبية وال

التجارية اإلذن  الحكومة املغربية السابقة طبعا طلبت من املحكمة 
أنها تكري صهاريج التخزين الخاصة بالسامير، في سياق حالة الطورائ 
الصحية، ديك الساعة كان البرميل واصل ل 20 دوالر، وهو طلب طبعا 
اللي استجبات ليه املحكمة على الفور، لكن الحكومة لم تول أهمية 
لهذا املوضوع، شنو وقع ؟ ضيعنا على خزينة الدولة املغربية مداخيل 
مهمة فاقت 7 ديال املليار ديال الدرهم من خالل فرصة ديال اكتناز 
النفط الخام، ثم املسؤولية ديالكم هي رفضكم السيد رئيس الحكومة 
ملناقشة مقترحي القانون املتعلقان بتنظيم أسعار املحروقات، وقانون 
ملقترحي  الحكومة  رفض  وتم  السامير  شركة  أصول  بتفويت  كيتعلق 
القانون وبدون تعليل لهذا الرفض، ربما أو مبرر مقنع وراكم كتشوفو 
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اعتبرت  اللي  مصفاة السامير،  ديال  إنقاذ  ديال  جبهة  شفنا  باألمس 
التصريحات ديال الحكومة هو تشجيع للوبيات التحكم في املحروقات 
ومعاكسة ملطالب الشعب حسب التصريح ديالها، كيما صرحت طبعا 
وزيرة اإلنتقال الطاقي واللي فاجأتنا بتصريح غير مفهوم إن لم يكن غير 
مسؤول، مفاده أن مخزون البالد ال يتعدى 26 يوم ويظهر أن السيدة 
الوزيرة وقع لها ربما خلط كبير بين املخزون األمني للمحروقات واملخزون 
االستراتيجي، لذلك نريد منكم السيد رئيس الحكومة، تقديم إيضاحات 
بخصوص املخزونين معا بحيث إيال كانت السيدة الوزيرة على صواب 

راه مشكلة أنا كنعتبرها دعوى للفتنة؛

14 سنة واملخطط األخضر ينعم في استقرار إداري وسيا�ضي وإقطاعي 
كلفت الدولة 14 ألف مليار سنتيم، 14 ألف مليار سنتيم، ما�ضي 100 
مليار ما�ضي 200، ما�ضي 1000 ما�ضي 7000، 14 ألف مليار سنتيم أي 
لنا وصفقنا لهاذ 

ّ
بكلفة مالية ومائية مهمة، في أول امتحان وطبعا كنا هل

املخطط في أول امتحان، من حّقنا التساؤل أين تكمن مكامن نجاح 
هذا املخطط ؟ وأين هي البصمات ديالو على مائدة املواطن املغربي؟ 
السيد وزير الفالحة قال لينا في اإلثنين املا�ضي كل �ضي موجود في السوق 
صحيح، هللا يجازيك بخير كل �ضي موجود، ولكن بأي ثمن؟ املغربي اليوم 
إيال شرى اللحم ما بقاتش قضية شري الخضرا بمعنى دمرنا مائدة 
املواطن واألكلة املتوازنة والت خارج االستطاعة ديالو، ولى خاصو إيال 
شرا هادي ما يشريش هادي، فغادي تقول لنا طبعا التصدير واإلنتاجية 
هذا جواب أكيد هاد ال�ضي كنعرفوه، ولكن بغينا نربطوه مع املاليير 
التي صرفت على املخطط ما�ضي فقط الدراهم وإنما أيضا هاد املاليير 
األمتار املكعبة من املاء في الوقت اللي مجموعة من الدراسات دقت 
ناقوس الخطر كون املغرب من البلدان اللي غتعرف واحد الشح مائي 
كبير في أفق 2025، برنامج مواكبة الدعم املؤقت ملنهي النقل املرتبط 
النائب  السيد  وسبقني  سبقوني  يستافدوا  خاصو  اللي  باملحروقات 
وقالها السيد الرئيس هما املهنيين الفعليين السيد رئيس الحكومة، هما 
الشوافر هما اللي كيخلصوا املازوط ما�ضي صحاب املأذونيات وال مالكي 
املركبة، هادو كيشدوا الروسيطة ديالهم في آخر النهار وانتهى الكالم، 
ثم دعمتوا وغيبتوا املعيار املجالي بحال كار تيدير تنغير-طنجة فحال 
كار كيدير الرباط-املحمدية ما كاينش الفرق، ثم هاد الدعم ماعرفناش 
واش يومي؟ واش شهري؟ واش غير مرحلي؟ ما تحددتش يعني كاين راه ما 
زال الناس كيتساءلوا زعما هاد ال�ضي ما واضحش، ثم قصيتوا النقالة 
ديال الخضرة وربما هاد ال�ضي هو اللي كيفسر عالش الخضرة ربما 
طلعات شعالت فيها هاد العافية، قلتوا قلصتوا الصادرات والعافية 
ما زالة شاعلة يمكن هذا من بين األسباب، قصيتوا صحاب املوزعين 
ديال البوطا، واش بغيتوهم حتى هما حتى هما بغيتوهم يزيدوا فيها، أما 
املواطن غادي تخليوه طبعا يتحمل مسؤوليتو وهو مستعد باش يتحمل 

املسؤولية ديالو خاص غير باملقابل الحكومة تحمل مسؤوليتها أيضا.

رئيس  السيد  لينا  جايبها  اللي  املقايسة  إعمال  قانون  مشروع 

الحكومة، إجراء غريب ألنه ببساطة يعني ربط أسعار النقل والتنقل 
بأسعار املحروقات في وقت من املفروض تسقيف املحروقات، الخالصة 
املواطن املقهور هو الضحية، وأنتما طبعا جايبين هاد املشروع وفي 

املوضوع زعما ما نايض ما نايض غير زيدوا هللا يسخر.

مقاربتكم ملنظومة التشغيل عبر »فرصة« و«أوراش« السيد رئيس 
اإلنعاش  إنتاج  إعادة  »أوراش«  عقيمة،  مقاربة  نعتبرها  الحكومة، 
الوطني والخدمة املدنية، رغم أن الخدمة املدنية كانت فيها عامين وكان 
في الوظيفة العمومية، »فرصة« أيضا إعادة اإلنتاج  موضوع إدماج 
املقاوالتي ثم إنطالقة ومن دابا كنبهوكم للمخاطر التي ترتبت وستترتب 
على التشغيل املؤقت ونحذر من تنسيقيات جديدة اللي املفروض عليهم 
»أوراش« و«فرصة«، حذاري ثم حذاري من تأثير الكوبرا عرفتي هداك 
تأثير الكوبرا اللي ملا كانت بريطانيا مستعمرة الهند سمات واحد القانون 
سماتو قانون الكوبرا، الكوبرا هو ذاك الحنش بوسكة باش يعرفوه 
املغاربة، كثارت الكوبرا قاليهم اللي دار واحد القانون اللي جاب داك 
الحنش بوسكة غادي ياخذ مفاجأة غادي ياخذ واحد املكافئة، عباد 
هللا والوا كلهم كيربيوا دوك الحنوشة في الديور وفي الضيعات باش 
يقتلوهم ويمشيوا ياخذوا املكافأة، ملا انتبهات الحكومة وقفات القانون، 
ملا توقف القانون الكوبرا ما بقى عندها ثمن، شنو وقع؟ كلهم الحوها 
للزنقة وعمرات الزنقة بالكوبرا وطبعا ولينا في مشكل كثر من األول، 
فحذاري ثم حذاري من أننا فعال نخلقوا تنسيقيات غادي يعمروا لنا 

الشوارع مستقبال.

حولتم حقوق دستورية في الشغل وفي الكرامة إلى فرص وأوراش 
ومواكبة، املغاربة ما بغاوش فرصة بغاوا حقهم في الشغل السيد رئيس 
الحكومة. الطامة الكبرى هي الدعم التربوي في إطار برنامج »أوراش« 
وهادي كارثة السيد رئيس الحكومة، جندتم معطلين في قطاع حساس 
كيتعلق بمنظومة التربية والتكوين بدون تكوين، وال كفاءة تعليمية وما 
سقفتوش هاد املرة السن وا شوفوا دابا في األول داروا التسقيف ودابا 
السن طار ما بقاش التسقيف دابا هادي كيفاش غادي نفسروا هاد 
التناقض للمغاربة، والغريب أنه في بعض املناطق لجأتوا للقرعة وهي 
بدعة أخرى هاد القرعة دابا هاد ال�ضي ما عمرو كان، القرعة بدعة 
أخرى تنضاف إلى بدعة 30 سنة التي تنكرتم لها تحت شعار الكفاءة 
هاد  نفهموا  غادي  كيفاش  معاكم؟  نديروا  غادي  كيفاش  والتميز، 
التناقض ديالكم؟ إلختيار 5 معطلين و5 مشاريع صغرى في جماعات 
قروية محدودة خصصتوا 25 مليار للمواكبة اإلدارية، وما يقرب 2 مليار 
ونصف للترويج لفرصة من طرف مؤثرين افتراضيين، وهذا فعال يدل 
على أننا أمام حكومة افتراضية اختارت استبدال املغرب املؤسساتي 
باملغرب اإلفترا�ضي، واش عارفين فين غاديين وال غير سايقين؟ 125 
مليار كلفة فرصة ضيعنا منها الربع في الدعاية في عز األزمة شوف شوف 
شحال كلفكم العقم التواصلي ديالكم السيد رئيس الحكومة، حكومة 
عاجزة عن التواصل والدليل لجوءكم إلى مؤثرين ألن خطابكم ال يؤثر 
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على الشعب، واملغاربة كيضحكوا على هاد ال�ضي قالكم مؤثر غادي 
ياخد 30 مليون باش يقنع واحد غادي ياخد 10 داملليون وإيال ما ردهاش 

غادي يم�ضي للحبس وشوفوا دابا راه راضينا ضحكة.

السيد رئيس الحكومة، السيد �ضي واحد في اإلخوان تحدث على 
قانون املالية التعديلي هو مطلب نادينا به كحركة شعبية، اليوم جميع 
املؤشرات أصبحت متجاوزة: نسبة النمو، التضخم، العجز هاد ال�ضي 
ما�ضي احنا اللي كنقولوه بشهادة بنك املغرب وبناء عليه االختيارات 
من  أنه  بمعنى  متجاوزة،  أصبحت  واالجتماعية  االقتصادية  ديالكم 
الصعب عليكم حتى انتما الوفاء بالتزاماتكم أو ما سميتوه في البرنامج 
بغينا  االنتخابية، وهنا  الحديث عن وعودكم  ديالكم دون  الحكومي 
نسولوكم حول مصدر االعتمادات االستثنائية غير املبرمجة في قانون 
ولى كيتساءل كيقول فاش  املواطن  للمواطن،  املواكبة  بحال  املالية 

كيبغيوا الفلوس كيلقاوها، فاش ما كيبغيوش الفلوس ربما كتغيب.

إصالح صندوق املقاصة هذا املوضوع ما زال غايب عندكم، أين 
تصور للحكومة إلصالح هذا الصندوق؟ اليوم ال زلتم تعيدون إنتاج ما 
سبق املاء والضو والطحين والسكر والبوطا داروه الحكومات السابقة، 
نفس القياس أي تصور إلصالح التقاعد حسب ما يروج حول وزارة 
املالية تريدون إنتاج ما سبق حتى انتما واقيال بغيتوا تزيدوا لنا واحد 
العامين أخرى، أين اإلبداع واالجتهاد لحكومة الكفاءات املزعومة في 
منظومة األجور هي تصور للحكومة؟ بغيناكم تعطيونا أجوبة دقيقة، 
إصالح الوظيفة العمومية، احنا كحركة شعبية مع التوظيف العمومي 
وهو موقف حركي ثابت، ما رأيكم أنتم السيد رئيس الحكومة، واألحزاب 
املمثلة في حكومتكم وفهاد اإلطار كنساءلوكم السيد رئيس الحكومة، 
ومن خاللكم أحزاب األغلبية على ما يلي: برنامج »فرصة« الحكومة 
الحالية غادي توزع املاليير وسيكون على الحكومة املقبلة استخالص 
الديون، دابا املفارقة شوف هي هادي أنكم كترهنوا املستقبل وكتنكروا 
للما�ضي، األساتذة الزالوا ينتظرون 2500 درهم إضافية دون احتساب 
باقي املوظفين، النساء الحوامل كينتظروا 200 درهم على الوالدة األولى 
في عهد هاد الحكومة، و1000 درهم على الوالدة الثانية، طبيب األسرة 
يزورها في كل وقت، بطاقة ذكية اسمها »رعاية« تفتح للمواطن باب 
الصيدليات باملجان، واملتعاقدين ينتظرون اإلدماج في املناصب املالية 

املركزية وشيوخ الوطن ينتظرون.

السيد الأئيس:

للفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا  الرئيس،  السيد  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية في مداخلتين النائب السيد أحمد العالم 

ومن بعدو السيدة فاطمة بن عزة.

الن ئب السيد رحمد الع لم:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على ضسول هللا.

السيد ضئيس املجلس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة والسيدات رعر ء الحكومة املحترمي0،

الس دة والسيدات النواب املحترمي0،

في البداية نعبر في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عن اعتزازنا 
الكبير ملا حققه بالدنا من انتصارات متوالية لصالح قضيتنا الوطنية 
أصبح  الحكيمة  امللكية  للدبلوماسية  املحوري  الدور  بفضل  األولى، 
معها املغرب في مركز الثقل الدبلوما�ضي، ونموذجا لسياسة خارجية 
مستقلة في دفاعها املستميت عن املصالح العليا واالستراتيجية للوطن، 
أكسبت اململكة املغربية احترام املجتمع الدولي، ولجمت أصوات أعداء 
الوحدة الترابية، وعقمت غزلتهم في ظل التغيير الجيو-استراتيجي الذي 
يعرفه النظام العالمي، توجت بإطالق مرحلة جديدة للعالقات املغربية 
االسبانية قوامها الشفافية، الحوار الدائم، االحترام املتبادل وااللتزام 
من  تحمله  بما  الطرفين  بين  املوقعة  واالتفاقيات  التعهدات  بتنفيذ 
تدشين لبناء عالقة أكثر صالبة وقوة ومناعة، عالقة قادرة على أن تلعب 

دورا أساسيا لفائدة الرخاء واالستقرار واألمن باملنطقة املتوسطية.

السيد ضئيس الحكومة،

ال بد من اإلشارة أن الظرفية التي تجتازها البالد على مستوى األمن 

االستراتيجي بما في ذلك أساسا االكتفاء الذاتي الغذائي، التزود العادي 

واملنتظم باملاء الصالح للشرب، تأمين الحاجيات الوطنية من املواد 

النفطية تعتبر نتاج سياسات عمومية وقطاعية تفتقر لرؤية شمولية 

الحبوب  إنتاج  دعم  عن  التخلي  قرار  قبيل  من  سنوات،  عدة  منذ 

واملنتوجات املرتبطة بزيوت املائدة والسكر وغيرها... بدعوى أن استيراد 

هذه املواد الغذائية يكلف خزينة الدولة أقل من الدعم املخصص 

االكتفاء  الضيق على حساب  املالي  املنظور  بذلك  ليتغلب  إلنتاجها، 

الذاتي الغذائي، وكذا قرار خوصصة الشركة املغربية لتكرير البترول 

بأبعاده  الوطني  لالقتصاد  أساسية  دعامة  شكلت  التي  »السامير« 

تحرير  بقرار  الوضعية  لتزداد  واالستراتيجية،  واالجتماعية  التنموية 

الكفيلة  املواكبة  اإلجراءات  اتخاذ  دون   2015 في  املحروقات  أسعار 

بضمان استمرار أسعار هذه املواد وحماية املستهلك واملحافظة على 

القدرة الشرائية للمواطنين، عالوة على تعثر املخططات واالستراتيجيات 

والبرامج املتعلقة بسياسة السدود الكفيلة بتأمين املاء الشروب وكذا 

إلى مليون هكتار من األرا�ضي املسقية وبالتالي  مياه السقي للوصول 

عدم االعتماد على التساقطات املطرية بشكل كلي، بما فيها أساسا 

الوطني  البرنامج   ،2009 منذ  املعتمدة  للماء  الوطنية  االستراتيجية 

للماء الصالح للشرب ومياه السقي املدة ما بين 2020-2027، املخطط 

للتهيئة  التوجيهية  املخططات  وكذا   ،2050-2020 للماء  الوطني 

املندمجة للموارد املائية.
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السيد ضئيس الحكومة،

التي تضمنتها االستراتيجية  الجديدة  الرؤية  بإيجابية  إننا نسجل 
االقتصادية العامة والتي تجسد بحق إرادة الحكومة القوية في التفعيل 
السليم للتوجيهات امللكية السامية بخصوص تعزيز األمن االستراتيجي 
في املواد األساسية بما فيها املواد الغذائية خاصة ما يتعلق منها باملواد 
املستوردة لتأمين حاجياته في هذه املواد بما فيها أساسا الحبوب في 
ظل سنة فالحية مطبوعة بالجفاف إلى جانب استمرار مخلفات جائحة 
الرؤية  هذه  والصحية،  واالجتماعية  االقتصادية  بأبعادها  كورونا 
الجديدة التي تقدر جسامة سؤال املخزون االستراتيجي في سياق ندرة 
املواد الطاقية واالرتفاعات املتوالية في أسعارها حتى ال يظل املغرب تحت 
رحمة السوق الدولية لتأمين حاجياته من هذه املوارد الحيوية أمام 
أي اهتزازات عنيفة في هذا السوق واحتكارها من طرف االقتصاديات 
الكبرى بعدما أصبح العالم مفتوحا على جميع االحتماالت ما دامت 
الحرب الروسية األوكرانية ال زالت رحاها تدور دون أن يتمكن أحد من 
معرفة نهايتها، تبقى فيها الدول الغير املنتجة للنفط الخاسر األكبر بما 
فيها املغرب الذي ال يتعدى مخزونه االستراتيجي من املحروقات 26 يوما 
كما صرحت السيدة الوزيرة املحترمة، أمام لجنة البنيات األساسية 

والطاقة واملعادن بمجلس النواب األربعاء املنصرم.

السيد ضئيس الحكومة،

االقتصادية  االستراتيجية  تضمنتها  التي  الجديدة  الدينامية  إن 
الظرفية  العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخالص دروس 
تدبير  بها  تم  التي  الكيفية  البالد على غرار  تجتازها  التي  االستثنائية 
األزمة الوبائية بفضل التوجيهات امللكية السامية، والتي شكلت فرصة 
لإلصالح وإعادة النظر في السياسات العمومية املعتمدة بما يقت�ضي 
لترتيب األولويات أساسها تعزيز األمن االستراتيجي  ذلك من مراجعة 
في املواد األساسية من خالل مخطط تكميلي لالستراتيجية الفالحية 
الجديدة »الجيل األخضر« يرمي إلى تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي 
في املواد التي تعتمد فيها بالدنا على االستيراد لتلبية حاجيات السوق 
الوطني خاصة فيما يتعلق الحبوب، القطاني، الزيت والسكر لتحصين 
السيادة االقتصادية والخروج من دائرة التبعية للخارج بإعادة النظر 
في تحرير اإلنتاج الفالحي وإعطاء األولوية للمنتوجات الفالحية املعدة 
العمومية ومختلف أشكال  الداخلية من حيث االستثمارات  للسوق 
الدعم الفالحي وكذا ترشيد استخدام املاء في املجال الزراعي بالتركيز 
على املنتوجات التي تعتبر أساسية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق 
الفالحي من خالل  لإلنتاج  املحلي  تثمين  والرفع من  الذاتي  االكتفاء 
الكامل  اإلنتاج  ودعم  الغذائية  الصناعة  وتطوير  وتصنيعه  تحويله 
املحلية ولخلق  املضافة  القيمة  باعتبارها مصدر  الفالحية  للسالسل 
فرص الشغل الالئقة في إطار التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات 
الحكومية املعنية. وفقكم هللا ملا فيه خير البالد والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

السيد الأئيس:

شكرا، السيدة فاطمة بن عزة.

الن ئبة السيدة فطيمة بن عزة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد ضئيس املجلس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي0،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

في نفس السياق نسجل بإيجابية املجهودات واملبادرات التي قامت 
بها حكومتكم التي تقدر ثقل املسؤولية التي تقع على عاتقها فيما يخص 
التخفيف من آثار لهيب األسعار على املستهلك، في ظل التقلبات العاملية 
وتداعيات جائحة كورونا، ومخلفات الجفاف بما فيها الدعم املخصص 
لقطاع النقل في أفق تعميمه ليشمل غيره من القطاعات املتضررة 
من ارتفاع أسعار الغازوال، وكذا تفعيل مقتضيات الفقرة األولى من 
املادة الثانية واملواد الثالثة والرابعة من القانون املتعلق بحرية األسعار 
واملنافسة، والتي تخول للحكومة إمكانية اتخاذ التدابير املؤقتة ضد 
ارتفاع وانخفاض في األسعار لظروف استثنائية كما التي تعيشها بالدنا 
الذين  املواطنين  مع  التواصل  سياسة  تعزيز  على  الحرص  مع  اآلن، 
يتطلعون إلى حماية قدرتهم الشرائية وللحد من استغالل األزمات من 
أرباح طائلة على حساب  لتحقيق  واملضاربين  الوسطاء  طرف بعض 
املستهلك بما يق�ضي ذلك من تدخل عاجل لضمان التوازن االجتماعي، 
من خالل إجراءات مواكبة قادرة على ترسيخ قيم التضامن في مثل 
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  مع  انسجاما  االستثنائية  األوضاع  هاته 
ومقاصدها، ومع أحكام الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحمل 
التكاليف التي تتطلبها األعباء الناجمة عنها، تفرض على الجميع أن 
يتحمل التكاليف التي تتطلب األعباء الناجمة عنها، هذا باإلضافة إلى 
التسقيف الذي كان من املفروض اتخاذه منذ عملية التحرير لسنة 
2015 في أفق إعادة تشغيل مصفاة »السامير«، التي بإمكانها أن تلعب 
املكررة ألمد  املواد  االستراتيجي من  املخزون  تعميم  في  دورا محوريا 
طويل ما دامت الطاقة التخزينية في صهاريجها تصل إلى ما يعادل حوالي 
3 أشهر من االستهالك الوطني، في الوقت الذي ال تتوفر فيه بالدنا على 

مخزون استراتيجي قادرة على الصمود أمام تقلبات السوق الدولية.

السيد الأئيس املحترم،

املواد  أثمان  فاقت  والتي  بالدنا  تشهدها  التي  األسعار  ارتفاع  إن 
السالفة  التداعيات  بسبب  مسبوقة  غير  قياسية  أرقاما  األساسية 
الذكر، السيد الرئيس، هناك مواد أساسية في املائدة املغربية املطيشة 
اللي والت كّدير 15 درهم، الفلفلة اللي كّدير 20 درهم، ناهيك على 
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املواد األخرى اللي مسات املرميطة املغربية داخل البيت املغربي، هنا 
باعتباره  املنافسة  مجلس  دور  حول  التساؤل  إلى  كيدعونا  كيكون 
املؤسسة املسؤولة عن حماية املستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية 
من أي تجاوز في أسعار املواد األساسية خاصة من خالل تحليل وضبط 
وضعية املنافسة في األسواق ومراقبة املمارسات املنافية لها واملمارسات 
التجارية غير املشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار. في هذا 
اإلطار، نستحضر قرار مجلس املنافسة الصادر في يوليوز 2020 عندما 
اعتبر أن سوق املحروقات تعاني من أعطاب واختالالت تنافسية هيكلية 
ترجع باألساس إلى مسلسل التحرير الكلي ألسعار املحروقات التي بدأت 
الحكومة فيها في 2015 بشكل استعجالي ودون اتخاذ اإلجراءات املواكبة 
التي من شأنها توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه، ودون اتخاذ أي ترتيبات 
مسبقة بخصوص املعيقات األساسية التي تحول دون ضمان السير 
العادي ملنظومة املنافسة، ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسة 
الوطنية املتعلقة باملنافسة في سوق املحروقات وتعزيز حكامتها وذلك من 
خالل إدراج املحروقات السائلة ضمن قائمة املواد والخدمات املقننة 
أسعارها، وكذا تحديد سقف معقول من األرباح التي من املفروض 
تحقيقها والسماح للمهنيين بالعمل في إطار من التنافسية دون تجاوز 
هذا الحد حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، بما يضمن تأمين 
تموين السوق الوطنية وتعزيز الفعالية االقتصادية وتحقيق العدالة 

االجتماعية.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إن الظرفية االستثنائية..

السيد الأئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
واالشتراكية النائب السيد أحمد العبادي.

الن ئب السيد رحمد العب دي:

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

في  واالشتراكية  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
إطار مناقشة السؤال االقتصادي، وهو سؤال حارق ال ينتظر املواطن 
بخصوصه سوى أجوبة عملية وملموسة، وفي البداية ال بد من تأكيد 
إشادتنا باالنتصارات املتتالية لدبلوماسية بالدنا تحت القيادة املتبصرة 
والحكيمة لجاللة امللك، وهو ما يكرس املكانة املتميزة للمغرب إقليميا 
وعامليا ويقربنا أكثر من الحسم النهائي للنزاع املفتعل حول قضية وحدتنا 
الترابية، ومن أجل النجاح في رفع هذا التحدي وغيره، فإن تمثين جبهتنا 
الداخلية يكت�ضي أهمية بالغة وهو ما يقت�ضي بناء اقتصادي وطني قوي 

قوامه الدور االستراتيجي للدولة محوره اإلنسان وعلى أساس عدالة 
واالشتراكية  والتقدم  سيظل  هكذا  مرسخة،  ديمقراطية  اجتماعية 
اليسارية،  مرجعيته  وفي  والديمقراطية،  الوطنية  هويته  من  واثقا 
ومدافعا عن عموم املغاربة وال سيما عن الطبقات الكادحة والفئات 
املستضعفة التي تئن اليوم تحت وطأة غالء األسعار وتداعيات الجائحة 

وتأخر األمطار وخيبة أمل املغاربة إزاء وعود الحكومة.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

من موقعنا كمعارضة بناءة، وطنية وديمقراطية، بناءة ومسؤولة 
نؤكد لكم أنه ال أحد يجادل اليوم في كون الظرفية متقلبة ومضطربة 
وأن وتيرة الخروج من أثار الجائحة بطيئة، وأن النزاع الرو�ضي األوكراني 
أثر سلبا على تداول أسعار املواد األولية والطاقية وأن تأخر األمطار 
زاد الطين بلة. لكن الجدال بالنسبة إلينا يكمن في أن مبرر وجود أي 
حكومة هو تحمل مسؤوليات الصعاب وليس التشكي أو التحول إلى 
وكالة لألنباء غير السارة خاصة إذا كانت هذه الحكومة قد قدمت وعودا 
وردية نبهناكم إلى إفراطها في التفاؤل وها هي كل فرضيات القانون املالي 
أصبحت في خبر كان خاصة إذا تعلق األمر بحكومة تنعت نفسها بأنها 
حكومة سياسية قوية ونحن نتمنى أن تكون فعال سياسية وقوية وقادرة 

على ملء الساحة واتخاذ القرارات وتحمل أعبائها وإقناع الرأي العام.

االقتصادية  لألوضاع  األبرز  العنوان  إن  الحكومة،  رئيس  السيد 
ببالدنا اليوم، هو غالء أسعار املحروقات وجل املواد األساسية، وهو 
األوضاع  تفاقم  ويزيد من  الصعوبات  في مزيد من  املقاولة  يغرق  ما 
معكم جوهري  اختالفنا  لكن  الشرائية،  القدرة  وتدهور  االجتماعية 
التي  املوضوعية  الظروف  مشجب  على  �ضيء  كل  تعلق  فحكومتكم 
نتفهمها لكننا نعتقد أن الحكومة بإمكانها بل من واجبها التدخل عبر 
مخطط واضح وإجراءات لها وقع ملموس على كافة الشرائح وليس 
على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره، أليس مفترضا في الحكومة أن 
تنأى بنفسها عن تضارب املصالح وأن تتملك اإلرادة السياسية إلعادة 
الغازوال  من  مخزوننا  فيه  صار  وقت  في  »السامير«  شركة  تشغيل 
ال يتجاوز 26 يوما، ثم ألم يكن جديرا بالحكومة أن تخفض مؤقتا 
الضريبة على استهالك املحروقات؟ وأن تفرض تقليص هامش الربح 
الفاحش على شركات املحروقات التي تراكم املاليير من الدراهم من غير 
حس تضامني ومواطناتي ومن دون تقييد بقواعد املنافسة والشفافية؟ 
أليس في البالد حائط أكثر من الطبقة الوسطى واألجراء واملستضعفين 
واملقاوالت الصغرى ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة؟ أليس 
خالل  للميزانية  توفرت  التي  اإلضافية  العائدات  استعمال  ممكنا 
فترة األزمة هذه من أجل دعم حقيقي لألسعار امللتهبة؟ وملاذا لم تلجأ 
حكومتكم إلى تفعيل املادة الرابعة من قانون حرية األسعار واملنافسة 
والتي تتيح للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد االرتفاع الفاحش 
في األسعار بسبب الظروف االستثنائية. هذه األسئلة الحارقة ومثيلتها 
هي التي تستدعي جوابكم، فالدولة االجتماعية السيد رئيس الحكومة، 
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كالم كبير وسياسات وقرارات ومعاني عميقة وليس مجرد شعار للترويج 
وتلميع الصورة، الدولة االجتماعية تعني دولة موجهة وحامية ومتدخلة 
الغذائي  واألمن  السيادة  اتجاه  في  إجراءات  وتعني  واستراتيجية، 
واملائي والطاقي والدوائي، والدولة االجتماعية تعني خدمات عمومية 
جيدة ومضمونة الولوج، وتعني محاربة األمية والبطالة، وتعني سلم 
متحركا لألجور وإعمال للدولة القانون في املجال االقتصادي، والدولة 
االجتماعية تعني املساواة والعدل أمام الضريبة، وتعني أيضا تعميق 
املسار الديمقراطي والنهوض باملساواة والحريات كأوراش أساسية ال 
تتطلب أي ميزانيات، فهل لدى حكومتكم السيد الرئيس، ما يكفي ويلزم 
من إرادة لبلورة هاد املفاهيم الفلسفية والسياسية والبرنامجية؟ نتمنى 
السيد رئيس الحكومة، صادقين أن يكون األمر كذلك، وتأكدوا أننا نجهر 
بهذه املواقف بشكل مسؤول وبناء ونحن مدركون تمام اإلدراك لدقة 
الظرفية، فمن واجبنا التنبيه إلى املخاطر والنقائص وال نريد للحكومة 
والنجاح لكي تخرج بالدنا من هذه املرحلة قوية ومتماسكة. فالحكومة 
تتوفر على كل اإلمكانيات للتحرك وملباشرة اإلصالحات والقرارات التي 
أغلبية مؤسساتية  املجتمع، دستور بصالحيات واسعة،  إليها  يتطلع 
مريحة، وأمامكم نموذج تنموي إتخذتموه مرجعا، ولدى بالدنا شركاء 
معاناة  أمام  ولكن،  عنه.  الحفاظ  يتعين  اجتماعي  وسلم  متنوعون، 
املغاربة، واختناق املقاوالت ولهيب األسعار ليس مقبوال أن تأتي الحكومة 
اليوم لتعبر عن رضاها وارتياحها واطمئنانها وعن انشراحها ملجرد توفر 
السلع دون اهتمام بتكلفتها، نعم قمتم ببعض اإلجراءات لفائدة فئات 
بعينها وفي ميادين محددة سنعتبرها إجراءات إيجابية على العموم، 
وسنتجاوز عن تفاصيلها وقصر نفسها وضعف حكامتها واالنتداب الذي 
يشوب الترويج لها، والحقيقة املؤسفة هي أن إجراءاتكم ال تزال معزولة 
عن بعضها البعض وال ترقى إلى حجم صعوبات املرحلة، كما ينقصها 
االتساق والشمولية والرؤية القائمة على مخطط إصالحي عميق، كما 
أنها إجراءات خجولة وفئوية أو قطاعية أو محدودة وال تجد لها واقعا 

لدى أوسع الشرائح.

السيد ضئيس الحكومة،

إن مواجهة التقلبات الدولية لها سبيل واضح هو بلورة مخطط 
شامل إلنعاش النسيج االقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، 
ودعم املقاولة املواطنة، وحماية املنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيع 
حقيقي يخلق الثروة ويخلق القيمة املضافة، وأيضا نحو فالحة تستهدف 
األمن الغذائي وتراعي مواردنا املائية املستنزفة، مع االهتمام باالقتصاد 
االجتماعي والتضامني والبعد اإليكولوجي، كما تستدعي األوضاع إعمال 
دولة القانون والشفافية في املجال االقتصادي، ومحاربة الريع والفساد 
واالحتكار، ومباشرة إصالح ضريبي منصف يمنع التملص والغش ويحد 
من اإلعفاءات. وألن منطق السوق برهن على عدم قدرته تلقائيا على 
تحقيق التنمية ورفاه اإلنسان، فإن تطور اقتصادنا الوطني مرتبط 
جدليا بمدى قدرة الحكومة وإرادتها في محاربة الهشاشة والفقر من 

العدالة  وإقرار  الثروات  توزيع  إلعادة  منصفة  آليات  إعمال  خالل 
االجتماعية واملجالية.

السيد ضئيس الحكومة،

سبق وقلتوا لنا في الجلسات السابقة بأن حكومتكم حكومة سياسية 
وقوية، ولكم أغلبية منسجمة ومريحة، زيادة على أنكم تستحوذون على 
رئاسة جميع الجهات باملغرب وعلى أغلب املجالس املنتخبة، املجالس 
اإلقليمية والجماعات الترابية، ولكم السيد رئيس الحكومة، صالحيات 
واسعة في تعيين مديري املؤسسات العمومية وفي اقتراح في املؤسسات 
ما عندكمش  أن  وأعتقد  الحكومة  رئيس  السيد  إذن  االستراتيجية، 
التماسيح والعفاريت اللي يمكن يعرقلوا األشغال ديالكم. إذن السيد 
رئيس الحكومة، املطلوب منكم هو اإلجابة على التساؤالت املطروحة في 
الساحة اإلنتظارات ديال املغاربة والهموم ديالهم وإخراج برنامج تنموي 
حقيقي ما�ضي برامج ترقيعية بحال »أوراش« و« فرصة« اللي أعتبرها...

السيد الأئيس:

للفريق  الكلمة  شكرا،  التوقيت  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الرئيس  السيد  النائب  السيد  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري 

الشاوي بلعسال.

الدستوضي  الفأ ق  ضئيس  بلعس ل  ش وي  السيد  الن ئب 
الديمقأاطي االجتم عي:

السيد الأئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي0،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

نلتقي اليوم في هذه الجلسة الدستورية تحت األجواء الرمضانية 
الكريمة، وعلى وقع سلسلة من األزمات العاملية املتتالية واملتداخلة 
األثار والتداعيات التي لم تستثني أحد من بلدان العالم مهما كان حجمه 
وقوته، إال وتأثر بهذه األزمات العاملية ذات الطابع املباغت والال إداري 
والعام. فأزمة »كوفيدـ19« التي بدأت في االنتشار السريع واملفاجئ بداية 
2020 تطلبت اتخاذ سلسلة من التدابير االحترازية والوقائية أصابت 
االقتصادية اإلنتاجية بشكل مباشر وشلت بعد القطاعات الحيوية 
وتعطلت بعض الخدمات بشكل شبه نهائي، وبعد أزيد من سنتين ال زلنا 
نعيش تحت التدابير القانونية والتنظيمية لهذا الوباء، وال أحد اليوم 
في مأمن من مخاطر ظهور متحور جديد، وال أحد يملك توقعا يقينيا 
بما سيؤول إليه وضع هذا الوباء الذي خلف أضرارا جسيمة اقتصادية 
واجتماعية ومالية ونفسية وصحية بطبيعة الحال، إلى جانب أسئلة 
محيرة عن مدى نجاعة وسالمة أنظمتنا الصحية والعالجية والغذائية 
الحالية، ومدى صمودها املستقبلي في مواجهة كوارث وبائية مهددة 

ملستقبلنا ومستقبل األجيال القادمة.
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أما األزمة الثانية التي فاقمت من آثار تداعيات األزمة األولى فهي 
الناتجة عن التقلبات املناخية التي تصيب من تصيب بشح التساقطات 
الفصلية  اإلنتاجية  الدورات  مع  وتوافقها  انتظامها  وعدم  املطرية 
التي تعودنا على ضبط إيقاعها الزراعي وتوفير محاصلنا من الحبوب 
واستقبال املقادير املائية الكافية للسقي والتخزين واالستهالك األدمي 
والحيواني الضامن الستمرارية وانتظام الحياة اآلمنة واملستقرة. أمام 
هذه التقلبات السيد الرئيس الحكومة، املناخية واالضطرابات الجوية 
عليها  نبني  التي  فرضياتنا  في  التحكم  على  قادرين  نعد  لم  املتردية، 
سياساتنا املالية واالجتماعية السنوية، وال في نسب مواردنا املتحصلة، 
أنواع وأحجام محاصيلنا  في  السنوية وال  املالية  وال نسب عجوزاتنا 
السنة  لهذه  بالنسبة  الشتوية  الزراعة  الزراعية املوسمية خصوصا 

ولسنوات سابقة.

األزمة الثالثة املفاجئة التي زادت األوضاع تعقيدا هي الناتجة عن 
الحرب الجارية في الساحة األوكرانية وفي محيطها الجيو- استراتيجي، 
العاملية  الخزانات  من  منطقة  في  املشتعلة  الحرب  هذه  أبدت  لقد 
الضغوط  تفاقم  إلى  أدى  مما  الطاقية  واملوارد  والقطاني  للحبوب 
الضخمة الناتجة أصال عن أزمة فيروس »كوفيدـ19« ألزيد من سنتين 
متتاليتين ذلك أن بلدانا كثيرة من منطقة MENA تعتمد بصفة رئيسية 

على استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا البلدين املتحاربين.

السيد ضئيس الحكومة،

إننا نواجه يقينا موجة ثالثية من عدم اليقين الناتج عن مسار 
ومآل الحرب املعلنة على أوكرانيا وعن حجم وأبعاد اآلثار املترتبة عنها، 
وعن االضطرابات املناخية وشح التساقطات املطرية املوسمية، وعن 
عدم  من  الحالة  هذه  وأن  »كوفيدـ19«،  فيروس  مآل  يقينية  عدم 
اليقينية تشكل تحديا رئيسيا لواضعي السياسات العمومية ولنتائجها 
وااللتزامات  للتعهدات  بالنسبة  وكذلك  واالجتماعية،  االقتصادية 

الحكومية املسجلة واملعلنة.

وأمام هذا الواقع، ومن موقعنا كنواب لألمة، نشارك ونعيش ما 
من ضغوط  الفقيرة  واألسر  والعامل  والفالح  املغربي  املواطن  يعانيه 
معيشية يومية ومخاوف مستقبلية، كان لزاما علينا أن نطرح في هذه 
الجلسة سؤال الحل االستراتيجي ملواجهة هذه األزمة الثالثية بحضوركم 
السيد رئيس الحكومة، نطرح هاد السؤال مستحضرين في نفس الوقت 
بعضا من مضمون الخطاب امللكي السامي الذي استمعنا إليه في هذه 
القاعة يوم 8 أكتوبر 2021، حيث ألح جاللته على أن نشدد على ضرورة 
إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق باملخزون االستراتيجي للمواد 
األساسية ال سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين 
املستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز األمن االستراتيجي للبالد. ونعتقد 
في فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي أن الخطوة األولى لهذه 
االستراتيجية هو تنزيل محتوى هذا الخطاب امللكي باألولوية إحداثا 
وترشيد  املخزون  هذا  استعمال  ترشيد  مع  الوطنية  املنظومة  لهذه 

توزيعه بما يحقق العدالة االجتماعية والعدالة املجالية.

كما نثمن ما أقدمت عليه الحكومة من توجيه دعم خاص ملهن 
املحروقات  أسعار  ارتفاع  ضغوط  من  خفف  الذي  الدعم  النقل، 
والتي  الربيع  فصل  بين  والواقعة  الحرجة  الفترة  هذه  في  خصوصا 
واعدة  ومطمئنة  مهمة  بتساقطات  الكريم  الرحمن  فيها  علينا  أنعم 
بأن توسع  الحكومة  املناسبة على  بهذه  بموسم ربيعي محمود، ونلح 
هذه املبادرة الداعمة للمتضررين من االرتفاع الصاروخي للمحروقات 
لتشمل املنتجين من الفالحين واملستغلين والنقل والخدمات الفالحية 
املنتشرين في مختلف املناطق والجهات، كما نلح على استهداف الحلقات 
والفئات الضعيفة من سالسل اإلنتاج ومقدمي الخدمات املتضررين 
والغير القادرين على االستمرارية في مواجهة آثار ضغوط ارتفاع األسعار 
وتدهور القدرة الشرائية ومواجهة التضخم اليومي املتصاعد، وذلك 
الفقيرة والفئات  بتقديم دعم مدروس وملن يستحق فعال من األسر 
املحتاجة وذوي الدخل املحدود على أمل أن تعود األسعار إلى مستواها 
الطبيعي بعد انحصار وتراجع أسباب هذه االضطرابات التي نتمنى أن 
تكون عابرة وتعود الحياة إلى حالتها املعهودة. ورغم شدة هذه األزمة 
وضغوطها، فإننا كمغاربة مسلمين مؤمنين بقيمنا الروحية ومتضامنين 
على الدوام في السراء والضراء يتحتم علينا أن نواجهها بكل تضامن 
وتماسك وثبات وصبر، وإن النموذج املغربي الناجح واالستثناء الوطني 
يجب أن يكون حاضرين بقوة في مواجهة األزمات الالإرادية والتصدي 
البناء  والتفاؤل  واإليمان  األخالقي  ورصيدنا  التضامنية  بقيمنا  لها 

والحكامة الجيدة...

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت، شكرا السيد الرئيس. الكلمة 
للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ال�ضي عبد هللا بووانو.

الني بية  املجموعة  ضئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  الن ئب 
للعدالة والتنمية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة البرمل نيي0،

أوال نطلبوا من هللا عز وجل يكمل لنا هاد رمضان بالخير والبركات، 
ثانيا نثمن عاليا موقف بالدنا عبر إدانته واستنكاره ملا يقوم به االحتالل 
بالقدس واملسجد األق�ضى، طبعا هي  اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين 
مناسبة لنؤكد بأن هذا الكيان معروف بعدم وفائه لاللتزامات. نشكرك 
السيد رئيس الحكومة، أنك جيتي في األسبوع الثاني من بعد االفتتاح، 
كنشكروك على املوافقة ديالك وعلى اختيارك لهاد املوضوع، الصدمات 
هاد التحوالت والتقلبات الدولية السيد رئيس الحكومة، إما لبسط 
النفوذ ملناطق اإلنتاج ومنابع الثروة أو الصراعات العسكرية أو بسبب 
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جائحة كورونا، طبيعي أن تحدث صدمات في األسعار، في النفط، وفي 
الطاقة، وفي املواد الغذائية واملواد األولية، لكن احنا املفروض هو 
هل نستثمر املتاح إلنعاش االقتصاد خدمة للشعب؟ الخطاب ديال 
جاللة امللك اللي أكدتم عليه فيما يتعلق بإحداث منظومة متكاملة 
لتدبير املخزون االستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية هذا 
كنسولوكم عليه ألن باقي ما جانا حتى �ضي إجراء، أنا غنتكلم في جوج 

دالحوايج األمن الطاقي واألمن الغذائي.

فيما يتعلق باألمن الطاقي أثير املوضوع ديال املحروقات طبعا بكثير 
من، املحروقات هناك السيد رئيس الحكومة، نعتبر بأن هناك ارتفاع 
ديال األسعار غير املبررة وهناك ربح جشع لقطاع ديال املحروقات، 
أن  الدليل  املهمة االستطالعية  في  بوحديتنا  قلناه  اللي  احنا  فما�ضي 
الحكومة السابقة تكلمت على هامش ديال درهم ونص اللي صيفطاتها 
ملجلس املنافسة، باإلضافة للهامش ديال 0,60 الكازوال و0,70 بالنسبة 
ليسونس هي اللي قالتها جوج دراهم، أكثر من ذلك كاينة اعترافات ديال 
املهنيين اللي مشات ملجلس املنافسة، ما�ضي احنا لواال اللي كنقولوه، 
ثم غير دابا احنا نبقاوا غير مع التصريح ديال السيدة الوزيرة كتقول 
لك منين كيكون 100 دوالر خص يتباع ب11 درهم فاصلة، منين يكون 
120 دوالر خاصو يتباع ب12 فاصلة هدا راه في التقرير اللي قدماتو غير 
نهار 14 ما�ضي احنا بشحال كيتباع اآلن؟ اليوم ما عاد راه داير الغازوال 
داير 111 بشحال كنشريوها راه ب14 فلذلك هاد الهامش فسروه لنا 
فسروه للمغاربة، فإذن هاد الهامش سواء 17 وال 35 وال 43 وال 45 باقي 
مطروح لحد الساعة، والدليل التصريح ديال جوج داألمناء عامين اللي 
قالوا التسقيف، قالوا بالتسقيف ألنه %300 ديال الهامش دالربح اللي 
اخذاوه هاد الشركات، هذا أمين عام اللي معاكم في الحكومة واحد آخر 
كيتكلم على أنكم خصكم ترجعوا 17 مليار، وأنها ّدارت جود هاد رمضان 
هذا بعدا باملناسبة مكاين ال جود ال والو، ما كاين ال قفة رمضان وال حتى 
�ضي حاجة وكنتساءلوا، هاد االرتفاعات داملحروقات عندو تأثير بالتأكيد 

رئيس الحكومة...

السيد الأئيس:

السيدات والسادة النواب هللا يجازيكم.. السيدات والسادة النواب 
يجازيكم  النواب من فضلكم.. هللا  والسادة  السيدات  يخليكم..  هللا 
السيد  النائب،  السيد  الرئيس..  السيد  النائب  السيد  تفضل  بخير، 

النائب هللا يخليك.

الني بية  املجموعة  ضئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  الن ئب 
للعدالة والتنمية:

ال الوقت مع السيد الرئيس، إيال قالي نستمر نستمر.

السيد الأئيس:

هللا يخليكم، تفضل النائب، السيد الرئيس تفضل.

الني بية  املجموعة  ضئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  الن ئب 
للعدالة والتنمية:

السيد الرئيس، هاد االرتفاع ديال أثمان املحروقات عندو تأثير على 
النقل، على كلفة اإلنتاج، على الخدمات وعلى التضخم اللي اللي وصل 
%4,7، وعلى البطالة، وعلى الجرائم السرقات النسبة ديالها في هاد 4 
شهور ارتفعت وسولوا وزير العدل، مع الطبيعي جدا أن قيمة األجور 
تنخفض القدرة الشرائية ACP كيتكلم على أنها %30 انخافضات، إذن 
احنا باملقارنة نحن األعلى في األثمنة ديال املحروقات إيال اخذيتوا عدد 
من الدول احنا جبنا 17 دولة اللي احنا بما فيها الصين، املطلوب هو 
إجراءات السيد الرئيس الحكومة، إجراءات اللي دارتها بعض الدول: 
فرنسا، أملانيا، السويد، بلجيكا، إيرلندا، هولندا غير دعم مباشر ما 
مشاتش هي كتقول أودي غادي نم�ضي النقل ب180 ألف مركبة وغادي 
الحكومة  رئيس  السيد  درهم،  و7000   1000 بين  ما  من  نساعدهم 
هادو غيستافدوا منهم الشركات الكبرى، أصحاب املأذونيات وغادي 
يستافدو منهم كذلك الناس اللي هما ما محتاجينش في حين أن هداك 
املوظف  هداك  مول  الهوندا،  مول  املوطور،  مول  التريبورتور،  مول 
البسيط، املوظف املتوسط ما غاديش يستافد، نعطيك مثال مول 
الطاك�ضي السيد رئيس الحكومة، كتعطيوهم 2200 درهم في التنقل 
في 100 درهم عندو خسارة ديال 30 درهم باملقارنة وكتعطيوه دابا 6 
دراهم، اش غيدير بها. لذلك نحن في حاجة، السيد رئيس الحكومة، 
ملحاربة  السياسة  املسؤولية  أوال  وملموسة،  كبيرة  إجراءات  أوال  إلى 
الريع وتضارب املصالح واإلثراء غير املشروع، استجماع وتعبئة شروط 
التحرير قانونيا ومؤسساتيا، كل �ضي تكلم على أنه هذاك التحرير لم 
يكن كامال، اليوم ندعوكم إلى استكماله، عالش؟ ألن هاد القطاع ديال 
املحروقات مغلق شبه احتكاري، واحد عندو 43، ثالثة عندهم 55، 
وخمسة عندهم %71، هادي يعني مسدود، من 2011 حتى ل2019 
شركة وحدة اللي تضافت، فإذن هذا مغلوق فلذلك تحرير السلسلة 

كلها من االستيراد إلى البيع بالتقسيط، لذلك ندعو:

-أوال لهاد األمر هذا: تقنين أسعار املحروقات لفترة معينة، خدموا 
الفصل القانون؛

-ثانيا: إصدار قرار حكومي بدعم مباشر ألسعار املحروقات، دابا 
اآلن، دابا احنا درنا 80 دوالر، غادي ل80 دوالر ودرتوا لها حوالي 34 مليار 
اللي غادي يستافدوا فهاد الزيادة قد نصل ل51، هذا بالفارق ديال 17 

مليار قول لنا آش غتدير به؛

- إحياء نشاط التكرير »السامير« اللي عندها %64 من الحاجيات 2 
مليون ديال التخزين ميزان قوى؛

-اعتماد نظام ديال التخزين ماعندناش، السيد رئيس الحكومة، 
إحداث وطنية لتتبع وضمان األمن الطاقي؛

الفالحة  العمومية،  واألشغال  البناء  املتضررة،  القطاعات  -دعم 
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والنقل إلى غير ذلك، لكن خليني نوقف على وحدة اللي هي أن محتاجين 
فيها، هو محتاجين لتفعيل الفصل 159 من الدستور وهو آلية للضبط 
وهو هيئة وطنية لتقنين الطاقة، بحال اللي كاينة في االتصاالت، خدامين 

املخزون ديالهم كل �ضي كيستعملوا، ولكن بالنسبة إلينا هذا أولى؛

فيما يتعلق باألمن الغذائي لم يبق...

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت، شكرا، الكلمة للسيدة النائبة 
ريم شباط.

الن ئبة السيدة ض م شب ط:

السيد ضئيس الحكومة،

مداخلتكم ال تجيب على انتظارات الشعب املغربي، مداخلتكم ال 
تفتح األمال للشباب العاطلين وال تستجيب ملطالب املتعاقدين، وال 
تستحضر مآ�ضي القطاع السياحي والصناع التقليديين، وال تتالءم مع 
األوضاع املزرية التي يعيشها أرباب النقل من كل األصناف، ولم تأت 
بحلول عاجلة ألزمة املحروقات وغالء أسعار املواد الغذائية التي أرهقت 
جيوب كل املغاربة. ولهذا نطالبكم، السيد رئيس الحكومة، بتفعيل 
املادتين 3 و4 من قانون حرية األسعار واملنافسة لتخفيف العبء على 
املغاربة من الزيادات املتتالية، حان الوقت، السيد رئيس الحكومة، 
للعمل على تفويت أصول شركة »السامير« في طور التصفية القضائية 
لحساب الدولة املغربية بغرض توفير مخزون كاف من الكازوال وضمان 

حاجيات 30 أو %40 من املواد الطاقية للسوق الوطنية.

السيد ضئيس الحكومة،

اتقوا هللا في فقراء هذا الوطن، وال تنسوا قوله تعالى: بسم هللا 
الرحمن الرحيم، »ويل لكل همزة ملزة، الذي جمع ماال وعدده، يحسب 
أن ماله أخلده، كال لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة« صدق 

هللا العظيم.

السيد الأئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة التامني.

الن ئبة السيدة ف طمة الت مني:

السيد الرئيس، فعال ما عندكمش عصا سحرية، ولكن مسؤولين 
على حماية مصالح جميع املغاربة اللي عطيتوهم وعود واليوم كترتكنوا 
أمام  نموذجا  املحروقات  املستفيدة،  القلة  لفائدة  تبريري  لخطاب 
غياب تصور اللي ملسوه املغاربة ملا يمشيوا للسوق، ملا يمشيوا للعمل، 
ملا يمشيوا للمستشفى واملدرسة، وبالتالي هذا معناه إما غياب وعدم 
الفهم الدقيق للحظة أو االرتكان ملمارسة التمويه وفي كلتا الحالتين الزج 

بالوطن نحو املجهول وتعزيز فقدان الثقة، شكرا لكم.

السيد الأئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للرد على التعقيبات، تقريبا 
ساعة داملكانة باقة لك السيد الرئيس الحكومة.

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

اللي  املرحلة  ودقة  الصعوبات  ينكر  يمكن  ما  واحد  حتى  أوال 
والفجائية،  الاليقين  تدبير  األبرز  عنوانها  مرحلة  اليوم،  كنعيشوها 
فنحن ندبر اليوم أزمات كلها مستوردة، بالدنا وبقيادة جاللة امللك 
بقات صامدة أمام الرجات املتتالية، ما عرفنا �ضي أشنو جاي مستقبال، 
والتغيرات  الوباء  آثار  الحرب،  آثار  بثبات  نواجه  نحن  اليوم  ولكن 
املناخية. ال نتحكم في مسار األزمات، ال نتحكم في توقيت األزمات، وال 
حدود األزمات، وهنا فين جات العصا السحرية، هداك ال�ضي على برا 
احنا غير les conséquences ديالو اللي كاينين هنا عندنا في البالد، لكن 
نبذل مجهودات جبارة لتخفيف آثارها حفاظا على استقرار مصروف 
املقاولة واملغربية، وعلى مناصب الشغل، طبعا  لياقة  األسرة، وعلى 
في حدود إمكانيات الدولة. قدمنا حلول آنية إلشكاليات كبرى، برامج 
وهادي  والنقل،  والسياحة  الفالحة  قطاعات:  ملواكبة  استعجالية 
أسبوع قدمنا حلول آنية ملواكبة قطاع البناء واألشغال العمومية، 2 
السياحي،  القطاع  للمخطط االستعجالي لدعم  الدرهم  داملليار ديال 
هاد  وال  االجتماع  هاد  نتسناوش  ما  أسبوع  كل  كنشتغلوا  كنا  احنا 
اللقاء هنا في البرملان، عاد نديروا ونديروا هنا les annonces، جوج 
السياحي،  القطاع  للمخطط اإلستعجالي لدعم  الدرهم  داملليار ديال 
10 داملليار ديال الدرهم للمخطط االستعجالي للقطاع الفالحي تنفيذا 
املقاوالت  ديال  الدرهم  ديال  مليار   13 السامية،  امللكية  للتعليمات 
ديال la restitution TVA، ووقعت اليوم على دورية فيها مجموعة من 
اإلجراءات اللي غادي تساعد املقاوالت عندها طلبات ديال الدولة باش 
ما دخلش في أزمات ديال التمويل، نظرا لهاد la matière première اللي 
ما كاين �ضي ونظرا لألثمنة اللي هي كذلك طالعة، كذلك رفعنا من الدعم 
املخصص للمواد األساسية املستوردة، وواصلنا البرامج االجتماعية: 
747 مليون درهم شهريا لدعم القمح الطري الذي ينتج منه الدقيق؛ 
14 مليار ديال الدرهم إضافية كدعم للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح الشرب باش ثمن الكهرباء ما يدزادش ب%40 على املواطن، 
ب%40 على املواطن، بقينا شادين ثمن اليوم اللي كاين؛ 3 داملليار 
ديال الدرهم لدعم مادة السكر والحفاظ على استقرارها؛ الدعم ديال 
الغاز ديال البوتان، دزنا من 9 داملليار في 2020 ل14 مليار فهاد السنة، 
وللحفاظ على سعر البوطة ب40 درهم الدولة كتدفع اليوم 116 درهم 
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على كل قنينة، 116 درهم اللي كتدفعها الدولة ألن ثمن االستيراد ديال 
الطن ديال الغاز كيتجاوز 1000 دوالر وهاد ال�ضي اللي كان في 2020 
و2019 راه ما كانوش هاد األثمنة، وهاد ال�ضي باإلضافة للدعم املنهي 
180.000 عربة في هاد الظرفية  اللي استفادت منو  على املحروقات 
املتسمة بتقلب األسعار. واحنا فهاد الشهر الكريم، ورغم ارتفاع الطلب 
20 درهم ديال مطيشة  وسنة فالحية صعبة كنعيشوا بعدا هاديك 
اللي يسمعوها ويسحابوها بصح راه مكايناش، ما نبقاوش نكذبوا راه 
الكذوب راه الكذوب راه أيغلط املواطنين راه اليوم الثمن بين 7 و9 
ديال الدراهم على حسب ديال األسواق، على األقل على األقل نديروا 

تصحيح...

السيد الأئيس:

تفضل، تفضل.

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

خليتكم تكلموا ياك، واحنا رغم هاد االرتفاع ديال الطلب وسنة 
فالحية صعبة كنعيشوا في بالدنا وضعا تقريبا طبيعي، ما يمكنش تقول 
ليا مكاتمشيش للسواق وكتلقى les qualités كلهم، ومتكولش ليا بأن 
األزمة العاملية ماعندهاش واحد l›impact حتى على املواد الغدائية، 
ي كانوا كيصدروا ب 

ّ
هداك مطيشة عالش طلعات؟ ألنه املصدرين مل

0,80 أورو، وال 0,90 أرور وصل الثمن ديال مطيشة في أروبا ل2,40 ديال 
أورو، إذن السلعة والت كتم�ضي بكثافة ألوروبا دخالت الدولة باش 
تنقص من هداك�ضي اللي كيم�ضي donc وعالش وعالش أوروبا مشات 
فيها؟ عالش أوروبا والت كتخلص هداك الثمن؟ ألنه الغاز ولى غالي 
وفي بعض الدول هوالندا وفرنسا مابقاتش كتصنع مطيشة، وإسبانيا 
نقصات من la production ديال مطيشة وكان واحد الضغط على 
مطيشة باش تم�ضي للخارج ولوال التدخل السريع ديال الدولة لو كون 
كنا حتى احنا على األقل في 15 درهم وال فهاديك 20 درهم اللي تكلمات 
عليها السيدة قبيال، ولكن كان تدخل الدولة رغم أنه أنا متفق معاكم 
بأنه les circuits ما زال كاين املحتكرين وما زال كاين اللي كيلعبوا وما 
زال كنحاربوهم tous les jours، هادي أنا متفق معاكم عليها وما زال 

غادي نحاربوهم إن شاء هللا.

شفنا جميع كل املواد كانت متوفرة وكل األسواق تم التموين ديالها، 
ويكفي أننا نقارنوا أنفسنا ببعض الدول راه قالوها اإلخوان قبيال اللي 
كيفاش واجهوا هاد الصدمات، وشفتوا les2files2d›attentes كيفاش 
كانت شفتوا الصف على الحليب وما تدي غير لتر ديال الزيت ومطيشة 
ب50 درهم في أوروبا وهذا أو هذا، هاد ال�ضي كلو راه مايمكنش راه احنا 
 les ما.. الحمد هلل على بالدنا آمنة والحرب في بالصة أخرى ولكن راه
conséquences ديالها راه كاينين هنا ألن راه كل �ضي متشابك، كل�ضي 
متشابك، وفي هاد الظرفية اللي كيعرفها العالم هاد ال�ضي راه بالنسبة 
لنا نتيجة دالعمل اليومي والجاد ديال مجموعة من القطاعات الوزارية، 

والفالحة،  املالية،  وبقطاع  الداخلية،  بقطاع  خصوصا  كنوه  وهنا 
والصناعة والتجارة، واالنتقال الطاقي ومجموعة من اإلدارات التابعة 
لها، واللي واكبت هاد املرحلة عن قرب، بالدنا الحمد هلل كل املواد 
متوفرة فيها رغم أن هذا ثالث رمضان كنعيشوه في ظل األزمة، وراه 
ما�ضي غير هاد العام فاش كاين الجفاف، رجع 6 سنين وال 7سنين وغادي 
تشوف يعني القلة ديال األمطار في 6 سنين اللي فات كلها كيفاش كانت، 
 la production ما�ضي حيث 2021 كانت سنة مزيانة وجبنا فيها واحد
حتى هي رغم يعني األمطار اللي كانت قليلة، بالدنا الحمد هلل كما قلت 
ما فيهاش اإلنهيار ديال العملة الوطنية، نسبة التضخم كيعني ارتفاع 
األسعار ما تجاوزاتش %3,6 هذا هو ديال ACSP اللي كنقاربوه ب61% 
ديال تركيا، ب%10 ديال البرازيل، %9,8 في اسبانيا، 6,8 في الهند راه ما 
يمكنش هاد ال�ضي واقع في العالم واحنا نقولوا راه احنا بوحدنا راه هاد 

.c›est lié ال�ضي راه

الحمد هلل ما توقفاتش الخزينة ديالنا عن سداد الديون الخارجية، 
ولم تشدد القيود على سحب العمالت األجنبية ولحدود الساعة لم 
نلجأ لقروض إضافية، وال استعمال خط اثماني، والزم تكون عندنا هاد 
الجرأة، كنا احنا في األغلبية واملعارضة أننا نعتارفوا بأن هاد اإلنجاز يعني 
أن بقدرة املغرب على الصمود أمام هاد الرجات املتوالية، هاد ال�ضي راه 
ي قلت ليكم قبايال Standard & poor›s قال بأن 

ّ
كيعتارف به البراني مل

يعني خال لنفس التنقيط في هذه الظروف اللي هي صعبة فهذا �ضيء 
جد إيجابي، عالش ما نكونوش واقعيين ونبتعدوا شوية على التضليل 
والتبخيس واملكاسب يعني السياسية العابرة؟ نعم نشتغل كحكومة 
أزمة خانقة، أعجزت كبريات  بأن هناك  املواطن  بجّد حتى ال يشعر 
بالفعل  الرئيس وكيتكلم على l›inflation وهذا  الدول أمريكا كيطلع 
إنجاز مهم كيتحسب للحكومة في األشهر األولى من تدبيرها، واحنا ما�ضي 
حكومة كنتاجروا في اإلنجازات، فما نقوم به وما نتخذه من إجراءات 
وتدابير، هذا واجب على عاتقنا أمام جاللة امللك والشعب املغربي، لكن 
البعض يريد تبخيس هاذ املجهودات ويريد محاسبة تجربتنا والتنقيط 
لها من خالل دورة برملانية واحدة واحنا أغلبية وما زال عندنا 9 ديال 
الدورات، نحن لسنا ضد املساءلة واملحاسبة، وال يضيق صدرنا اتجاه 
النقد، ونحن اليوم في جلسة ديال املساءلة الشهرية، لكن نطلب نوعا 
من اإلنصاف، فكيف يمكن لحكومة قضت دورة واحدة أن تحاسب 
على االلتزامات املتضمنة في والية تشريعية من خمس سنوات؟ التزامات 
الحكومة كانت وال زالت ملدة خمسة سنوات، هناك إرادة وعزم وتصميم 
أو  أن أي مكون سيا�ضي  بالتزاماتنا وتعّهداتنا، من حقي  الوفاء  على 
حزبي أو اجتماعي أن يعترض على أداء الحكومة كما جرت العادة مع 
الحكومات السابقة، ولكن من واجب تلك املكونات أن تتيح في نفس 
الوقت للحكومة الفرصة للعمل وأن تترك للوزراء الوقت الكافي ألداء 
مهامهم، واملواطنين غادي يشوفوا أيهما أصدق هل تلك االعتراضات أم 
أداء الحكومة في الخمسة ديال السنوات. واسمحوا لي الحكومة السيئة 
ما كتبداش الوالية ديالها باملصادقة على 20 مرسوم لضمان التأمين 



9097 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1442–220رمضان14432  )222أبريل20222( 

والحرفيين،  والسائقين  والفالحين  للعمال  املعاش  في  والحق  الصحي 
الحكومة السيئة ما كتدشنش عملها برفع ميزانية الصحة والتعليم، 
ب«أوراش«  مشاريعها  والية  بداية  كتطلقش  ما  السيئة  الحكومة 
و«فرصة« المتصاص البطالة ديال الشباب، »أوراش« مثال شاد طريقو 
ل 

ّ
وتمت املصادقة لحد الساعة على 1371 ورش مؤقت اللي غادي يشغ

واحد 31.000 ابتداء من إن شاء هللا في آخر ماي غادي يكون هاذ الرقم 
هذا، وكل هذا دليل على صدق الحكومة وعملها الجاد من أجل ترجمة 

فعلية لاللتزامات الحكومية رغم صعوبة املرحلة.

هناك كاين بعض اإلخوة اللي ّدخلوا كيتكلموا باسم املغاربة، بغيت 
نقولكم بأنك هناك ماليين من املغاربة متفائلون بهاذ الحكومة، وأولئك 
أجل  من  الحكومة  ستفعله  ما  فعال  الصبر  بفارغ  ينتظرون  املاليين 
الوطن واملواطنين، والحكومة غادي تستغل جميع الفرص باش تكون 
في مستوى التطلعات ديال املغاربة، وما نساوش أن األزمة الحالية مرة 
أخرى هي أزمة عاملية إذن من جانب آخر يمكن لها توفير لنا فرص اللي 
ما سبقاتش أنها كانت عندنا، املستثمرين في خضم الصراعات القائمة 
والظرفية األسوأ اللي كتعيشها بعض املناطق أكيد غادي يلقاوا املغرب 
وجهة وبنية مالئمة لالستثمار، واحنا خدامين على هاذ ال�ضي، دورنا 
تتصاعد  الواقعي، حينما  التفاؤل  ننشر  أن  وكأغلبية  احنا كحكومة 
أصوات التشاؤم فنحن متفائلون، حقا ألننا نمارس مهامنا وراء ضامن 
الدولة وازدهارها، وألن الحكومة تملك القدرة والجرأة والشجاعة على 
وضع الحلول أمام األزمات، لذلك وبتوجيه من جاللة امللك سنواصل 
األشغال لتدبير األزمات التي يعيشها املغرب كما جميع دول العالم، 
وسنواصل العمل لتفعيل االلتزامات االنتخابية والحكومية رغم كل 
اإلكراهات. بغيت تفاعال مع التوجيهات امللكية السامية، هاذ الحكومة 
جعلت من النهوض باالستثمار أولوية في العمل ديالها، باش يصبح رافعة 
ميثاق  على  االشتغال  يتم  لذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية 
االستثمار يحيط بكل الجوانب وخصوصا النسيج ديال املقاولة الصغيرة 
والصغيرة جدا، غادي ناخذو كذلك بعين االعتبار املقاربة الجهوية باش 
املجهود االستثماري يكون منتج للقيمة املضافة ولفرص الشغل بصفة 
في إطار استراتيجية واضحة  ترابيا غادي نشتغلو  مندمجة ومنصفة 
واملساطر  اإلجراءات  تبسيط  املتكاملة:  الواجهات  من  مجموع  على 
اإلدارية؛ تعبئة العقار املنتج وتطوير املناطق الصناعية؛ تحسين الولوج 
للصفقات العمومية بالنسبة لجميع املقاوالت؛ تطوير أدوات التمويل 
عفوا واليوم غادي نشتغلو باش نجيبو أكثر ما يمكن من االستثمارات 
الجانبية فهاد الظرفية اللي كتشهد إعادة توزيع وتوطين االستثمارات 
على الصعيد الدولي. احنا الحمد هلل عندنا كل املؤهالت باش نجحو 
يعني في هاد التموقع االستراتيجي موقع جغرافي متميز، موارد بشرية 
مؤهلة، بنية تحتية كتستجب للمعايير الدولية، سهولة يعني االتفاقية 
ديال التبادل الحر، كنتوفرو على واحد من أحسن املوانئ في العالم 
طنجة املتوسط واللي غادي يتعزز بالناظور وبالداخلة إن شاء هللا، 
كل هاد اآلفاق غادي تسمح لنا باش نحافظو على مستوى االستثمار 

ونزيدو نطوروه، وهاد ال�ضي بدات كتظهر األثر ديالو حيث في ظرف 4 
ما  إجمالي  استثمار  على  الوطنية  اللجنة  االجتماعات صادقت  ديال 
يناهز 22,5 د املليار ديال الدرهم يسمح بخلق 11.300 منصب شغل وفي 
االجتماع القادم، إن شاء هللا، غتم املصادقة وال املتابعة ديال مشاريع 
ديال 10 داملليار ديال الدرهم إضافية من االستثمارات اللي غتخلق 

3000 منصب شغل.

إذن بغيت غير فهاد اإلطار ديال االستثمار احنا يا ريت أنه نلقاو �ضي 
واحد اللي ياخذ »السامير« وال يشغلها يا ريت، راه الدولة ما موقفاش 
»السامير«، الدولة عندها إشكالية قانونية ديال »السامير« ومع السيد 
اللي بسميتو واللي هما في محاكم دولية يا ريت، donc غير باش كل �ضي 
يكون مرتاح؛ ثانيا إيال أنا كيظهر لي بأنه فهاد القضية ديال التسقيف 
كنشوفو  متبعين  راه  احنا  نفهم،  بغيت  اللي  غير  أنا  دابا  �ضي  وداك 
الهوامش وداك �ضي اللي كتقولو ال�ضي بووانو واإلخوان راه كذوب، وبأنه 
األثمنة اللي كاينة اليوم والسيدة الوزيرة أنا ما غندخلش في détail راه 
شرحات هاد ال�ضي فيla conférence de presse، وتكلمت يعني وداك�ضي 
راه مسجل فيles vidéos وكل �ضي، بأنه يعني الهوامش اللي كاينة هي 
 la situation doncتقريبا ديال 97، احنا منين كنشوفو وملي كنأناليزيو
قبل من هذا، فلهذا داك�ضي اللي راه عندكم �ضي غلط وال �ضي خلل ما، 
ولكن إيال هو انتما الهدف أنكم من بعد ما خرجتو البترول من صندوق 
يعني املقاصة بغيتو ترجعو لصندوق املقاصة ونديرو واحد 3 داملليار 
أنا غتفق مع الرئيس ديالك وأجي داكر معايا، أنا ما نظنش أن الرئيس 
ديالك ال�ضي بووانو غادي يبغي.. ال شوف خليني نتكلم، شوف أنا كنهضر 

معاك وهللا ما كندير معاك السياسة أنا كنهضر معاك..

السيد الأئيس:

من فضلكم، السيد ابراهيمي...

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

أنا ما بغيتش تكون السيد الرئيس والسادة النواب.. حيت قالها ليا.. 

السيد الأئيس:

السيد الرئيس، السيدة والسادات.. هادي حلبة داملالكمة ما بقاش 
برملان هذا.. هللا يخليك ال�ضي االبراهيمي.. ال�ضي اإلبراهيمي...

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

اتقى هللا راه الصيام، الصيام، الصيام، الصيام، الصيام، الصيام 
راك مسلم، شوف..

السيد الأئيس:

ال�ضي غيات، ال�ضي غيات السيد النائب هللا يخليك، السيد النائب 
السيد النائب، السيد النائب..
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السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

آ سيمو، آ سيمو، آ سيمو..

السيد الأئيس:

ال�ضي االبراهيمي.. ال�ضي االبراهيمي.

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

آ سيمو، آ سيمو، آ سيمو.. شوف شوف ما.. شوف كاين بعض 
املسائل ال تستحق الجواب، ألن هاد األسطوانة عامين وهما كيجاوبوها.. 
خليوني نهضر، خليوني نهضر، خليوني نهضر، وخليوني نهضر اليوم 
وا خليني نهضر، هاد األسطوانة 5 سنين وال 7 سنين وهما كيجيبوها 

ونتائج االنتخابات راه املغاربة عارفين.

السيدات والس دة النواب،

بغيت ما تكونش الذاكرة ديالنا قصيرة ونذكر أن بعض املسؤولين 
اللي سبقونا لهاد املسؤولية كانوا صرحوا في فاتح ماي 2012 لواحد 
الجريدة وطنية وقالوا ال يمكن إصالح كل �ضيء دفعة واحدة، سبحان 
هللا، فاش كنتوا في املسؤولية كنتوا كتطلبوا من املغاربة يعطيوكم 
ما  ومنين  وحدة،  وحدة  غير  ّدار  يمكنش  ما  اإلصالحات  ألن  الوقت 
بقيتوش وليتوا كطلبوا اآلخرين بالسرعة ويديروا في 6 أشهرر داك �ضي 
اللي ما دارتوهش في 10 سنين. إيوا اسمحوا ليا نقول لكم الحقيقة 
للمغاربة، راه هذا هو الحزب اللي رفع جميع األسعار، هو اللي حرر قطاع 
املحروقات، وطول 10 سنين وهما حاكمين وما قدروش يوفروا للمغرب 
مخزون استراتيجي للمحروقات، وهاد الحزب اللي كيتكلم اليوم على 
سمعني سمع سمع، هاد الحزب اللي كيتكلم هاد الحزب اللي كيتكلم 
واش نزيدوا وال نبقاوا؟ نزيد، هاد الحزب اللي كيتكلم على اليوم على 
السيادة الطاقية هو نفسو اللي خالنا حتى آلخر لحظة باش يعلن باللي 
العقد ديال الغاز مع الجزائر ما بقاش، سكت ما قالهاش حتى قال لك 
ما بقاش الغاز، هادي مسؤولية هادي، واه احنا كنقولوا حلول وآليات 
كنلقاوا حلول وآليات باش نواجهوا أزمات غير مسبوقة، واألزمة اليوم 

هي أزمة مستوردة قلة املواد األولية، السيد الرئيس..

السيد الأئيس:

آ السيمو...

السيد عز ز رخنوش ضئيس الحكومة:

قلة  مستوردة،  أزمة  هي  اليوم  األزمة  اليوم،  األزمة  األزمة،  إذن 
املواد األولية، أسعار عاملية ما�ضي مرتفعة بل ملتهبة، البترول وصل 
ألثمنة خيالية، حرب عندها آثارها، واملغربي راه متبع وكيعرف كل �ضي 
هاد ال�ضي وما محتاجش نزيدو نشرحو ليه، وما محتاجش أكثر ل�ضي 
حد اللي يجي يكذب عليه، املغربي بغا اللي يطمأنو على التسيير ديال 

األزمة االقتصادية ديال البالد، وغادي يعرف بأن املسؤولين اللي دار 
فيهم الثقة واخذين طريقهم لحل األزمة أو واخذين الطريق الصحيح، 
واملواطن كيعرفنا وكيعرف الطاقات ديالنا، وكيعرفكم كيعرفكم حتى 
الطاقة ديالكم، واملغاربة عاقبو واحد اإلتجاه  أنتما وكيعرف مزيان 
والتوجه في االنتخابات واختاروا توجه آخر، دارو ثقتهم وتوجه جديد 
في  الفرق  دار  اللي  هو  هذا  التسيير،  على  القدرة  عندو  عارفين  ألنه 

االنتخابات.

بالنسبة للموارد، أنا غي ما تجبدونيش، بالفعل بالفعل املوارد اللي 
تزادت هي 15 مليار ديال الدرهم، لكن فقط 9 داملليار اللي هي اللي يمكن 
 le budget de laألن 6 ديال املليار كانت داخلة في un excédent نعتبروها
loi2de2finance، وهاذ 9 املليار غادي نواجهو بها ألن راه ما�ضي عندنا �ضي 
كنز، ألنه خصنا 18 مليار ديال الزيادة من هنا la2fin2de2l›année ديال 
هاذ ال�ضي ديال الطحين، وديال الغاز وديال هاذ البرامج كلها، إذن الحمد 
ي كنقولو ماغاديش نحتاجو قانون املالية بأنه اليوم عندنا 9 املليار 

ّ
هلل مل

اللي شايطة، وعندنا اإلمكانيات أنه غادي تدخل، إن شاء هللا، من هنا 
يو هاذ الزيادات، ونتمناو على هللا أنه يعني 

ّ
آلخر السنة الكافي باش نغط

تكون إمكانيات أن هاذ األثمنة تهبط باش ما يبقاو �ضي هاذ الدعم بهاذ 
املستوى إن شاء هللا. وكذلك خّصنا نكّملو املساعدات االستثنائية اللي 
كتعطى املهنيين نتاع النقل وديال السياحة وغيرهم، املهم عندنا هو هاذ 
القطاعات خصها تبقى واقفة على رجليها والحمد هلل أننا لقينا الحلول 
باش نوقفو معهم، هاذ l›excédent budgétaire الحمد هلل جاو حقيقة 
متنفس اللي كيخلينا متفائلين التفاعل ديال القطاع الخاص، وكيسمح 
لينا باش نواجهو االرتفاعات الغير مسبوقة في األسعار العاملية، متفائلين 
رغم األزمة، مواصلين االلتزامات ديالنا لتكريس الدولة االجتماعية، إيه 
مواصلين وفهاذ الظروف اللي هي صعيبة وفيها ضغط كبير على امليزانية 
ديال الدولة، وضغط ديال األسعار والتضخم ورغم كل �ضي هاذ ال�ضي 
احنا غاديين في البرنامج ديال التغطية الصحية، وزدنا 9 ديال وغاديين 
في اإلصالح ديال التعليم وديال الصحة، وزدنا 9 املليار ديال الدرهم 
 la إضافية في امليزانية ديال هاذ القطاعات ديال الصحة والتعليم، فهاذ
loi2de2finance فيها 9 ديال املليار ديال الدرهم اللي هي زايدة وما غنقصو 
ل هاذ les deux secteurs كيمثلو%40 من امليزانية 

ّ
منها والو، وهي كتمث

ديال الدولة، و%54 من املناصب ديال هاذ القطاعات بجوج اللي تعطاو 
هاذ السنة، pour vous dire األهمية ديال هاذ القطاعات داخل هاذ 
الحكومة، إذن هاذي حكومة اجتماعية غاديين كذلك في الطريق ديال 
تشجيع االستثمار اللي غادي يسمح لينا بخلق مزيد من فرص الشغل 
في السنوات املقبلة، وتقريبا يعني كملنا البرنامج، ورغم ذلك رغم ذلك 
احنا مخصصين فهاذ البرامج كلها اللي قلت، مخصصين أكثر من 3 
ديال املليار ونص ديال الدوالر، 32 مليار ديال الدرهم لتمويل الدعم 
االجتماعي الغاز، الخبز والكهرباء واإلجراءات، والدولة االجتماعية هي 
بناء ما�ضي des mesurâtes ما�ضي إجراءات خصنا نكونوا مسؤولين 
واحد  نشّدو  أن  نقولوا  معقول  ما�ضي  الدولة،  رجال  نكونوا  خصنا 
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 la marge de امليزانية كلها ونكّبوها في املحروقات وما تبقاش عندك
manœuvre فين غادي تشتغل، وإيال درنا هاذ ال�ضي غادي يخصنا 
إمكانيات أخرى، حتى كاع إيال بغينا نديرو هاذ ال�ضي supposant بغيتو 
ي واحد 

ّ
تعاونو البترول والثمنات باش سميتو، هاذ ال�ضي غادي يخل

العجز كبير اللي ما يمكنش لينا نمّولوه حتى باالستدانة. إذن اسمحوا 
ليا خصنا نتكلمو بصراحة تنتكلمو بصراحة مع املواطن، األزمة كاينة 
واحنا قادرين عليها وغادي نخرجو منها إن شاء هللا وهاد األزمة واحد 
ي غادي تسالي غادي تشوفو لور هكا وغادي 

ّ
النهار غادي تسالي، ومل

تشوفو آش خليتي وراك، وا�ضي خليتي من وراك �ضي دين بحال هذا 
اللي لقينا، وال غادي تلقى مشاكل ديال التمويل اللي احنا خايضين فيها 
اليوم، احنا، الحمد هلل، واقفين على رجلينا وغادي نخليو البالد واقفة 
و كتشوفو االستثمارات اللي تكلمت عليها األهمية ديالها، كاين مسائل 
كبيرة اللي كتعمل، والطريق الصحيح هو هذا، واحنا مغاديش يعني 
ما غاديش نوقفو الدعم ديال الغاز غادي نبقاو غاديين معاه رغم أنه 
ارتفع 100 % وغاديين وكنفكر ألنه عالش ألن كنفكرو فهاديك السيدة 
اللي كطيب لوليداتها وخصها تلقى البوطا بالثمن ديالها، وما غاديش 
�ضي  يمكن  ما  البسطاء  العائالت  هادوك  ألن  الكهرباء  دعم  نقصوا 
يخلصو الضو زايد من هاد ال�ضي اللي كيخلصو ال، وما غاديش نوقفو 
الدعم ديال الدقيق والخبز ألنه هو الطعام األول ديال املغاربة، ولكن 
مستعدين باش ندعمو النقل ديال البضائع باش ما تزادش داك �ضي 
 les عالش كنعطيو للمهنيين، مستعدين أنه النقل ديال املدرسة أو ديال
professionnels حتى هما كندعموه ألن هادوك لوليدات الصغار اللي ما 
عندهمش، إذن احنا كنمشيو يعني للبرامج ديال الهشاشة اللي كتمس 
الناس وكندعموها وهادي راه ثالثة داملليار ونص ديال بال هاد ال�ضي 
ديال الدعم ديال النقل وداك�ضي كلو اللي هي جد مهمة، ولكن اسمح 
لي ما عندناش اإلمكانيات باش ندعمو املازوط، باش نكونوا واضحين، 
نكونوا واضحين، ما عندناش اإلمكانيات باش ندعمو أسميتو وإال يعني 
سوف يكون املالية متقوبة، ما يمكنش هادي دولة أن املرأة مسكينة 
ضعيفة خصها كيفاش طيب، خصها الخبز وال خصنا transport ديالها 
في الطوبيسات وال ديال الطاكسيات أو ال transport ديال املدرسة أنا 
معاك، احنا داك�ضي عالش كل خطرا كندخلو، إما حاجة أخرى يعني مع 
احترامي، مع احترامي يعني للمواطنين جميعا ولكن أنا كرئيس حكومة 
يعني أنا اهنا باش نتكلم بصراحة ونتكلم باملعقول ونقول اللي يمكن 

ندير واللي ما يمكن ندير.

باقي ليا شوية ديال الوقت ما نطولش عليكم جوج دقايق وال ثالثة 

فقط باش نقول بأنه هادي أزمة كبيرة عاملية c›est du jamais vu باش 

يتالقى هاد ال�ضي كلو en même temps، زعما هاد ال�ضي متفقين عليه، 

اللي كيقول في الزنقة بأنه واحنا املغرب ما�ضي هو عالش كتجيبو لنا 

ال c›est faux كذوب، c›est faux الحديد اللي غال، سميتو األملنيوم 

 bitume ،اللي غال، الجاج اللي مكاينش، يعني أو زيد أو زيد أو زيد أو زيد

الطرقان ديالك، bitume 70–80 % باش كيتزاد باش تصايب الطرقان 

غدا ديال اللي كيمشيو لهذا. Donc هادي كلها إشكاليات ما مرتابطاش 

باملغرب مرتبطة بالسوق يعني العاملية، واحنا جينا كنقولوا كيفاش 

يمكن لنا نديرو ciblage وندخلو في واحد األزمة عالية رغم الضعف 

ديال املوارد ديال بالدنا، وقلنا غادي نمشيو للخبز، غادي نمشيو للغاز، 

 laعلى l›impact اللي هو يعني عندو واحد transport غادي نمشيو ل

population، مشينا كذلك أنه واحد العدد ديال الشركات اللي هي في 

املقاوالت اللي كاينة في القطاع ديال البناء وداك �ضي اللي عندها عقود 

مع الدولة واللي هي اليوم elles2souffrent عندها مشاكل ديال األثمنة 

وديال les marchés وديال les pénalités وداك �ضي قلنا حتى هادو 

غادي نخففو عليهم وغادي نخليوهم يتنفسو معانا هاد 6 شهور، إن 

شاء هللا، في املستقبل.

السياحة، السياحة كذلك جينا لقينا السياحة مسدودة، تفتحت 

السياحة، خصهم دوك الناس باش يتخلصو الخدامة ديالهم، خصهم 

باش يعاودو يخدمو، درنا 2 داملليار ديال الدرهم، والحمد هلل، على بالدنا 

 affecté احنا في الحقيقة شوف أنا راه متفهم أنه يعني املواطن يعني أنه

وكل�ضي مسدود،   2020 من  عامين   ،c›est normalراه  moralement
راه حتى لهاد األشهر املاضية عاد حل هادي، حل هادي، حل هادي ربي 

كيعاون يعني وهادي ما فيهاش سياسة ألن هاد ال�ضي ديال الوباء اللي 

كان favorable حل هادي، حل هادي عاد الناس لقات الطريق ديالها 

اللي مولفة كتاخذ كل صباح كيفما كانت كتاخذ، جات االنفتاح جاو 

مشاكل أخرى اللي هما الغالب هللا، على أي أهم حاجة اللي خاص 

يعرف املواطن بأنه عندو حكومة قوية عازمة، حكومة اللي هي عازمة 

وقادرة على املشاكل وواقفين وغادي نشرحو وغادي نتفاهمو إن شاء 

هللا، شكرا لكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، وبذلك نكون قد أنهينا جدول أعمال 
هذه الجلسة، شكرا للجميع وضفعت الجلسة.
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