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محررا لجلولا لخ مولاعشر

 لت ضيخ: الخميس 14 شعبان 1438 ه)11 ماي 2017م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: ساعتان وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة االثانية عشر.

جدنلا ةعم ل: جلسة عمومية لتقديم تدخالت الفرق واملجموعة 
النيابية بخصوص دراسة الجزء األول من مشروع قانون املالية برسم 

سنة 2017.

 لويدا لحبيبا مل لكياضئيسامجلسا لأو ب،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لو دةاأعر ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

جلسة  من  ابتداء  سنبدأ  الحكومي  البرنامج  على  املصادقة  بعد 
لسنة  املالية  قانون  بمناقشة  تتعلق  أخرى  دستورية  لحظة  اليوم 
2017 والتصويت عليه. ومن الطبيعي ونحن في منتصف السنة تقريبا، 
أن نعتمد منهجية مالئمة في ظروف ليست عادية، وذلك على أساس 
التوافق بين مكونات املجلس وبتنسيق مع الحكومة. وما من شك في أن 
هذا التوافق من شأنه أن يجسد روح املسؤولية العالية، ووعيا جماعيا 

بمتطلبات املرحلة الحالية ورهاناتها وإيقاعها املنشود.

من هنا، أود أن أعبر باملناسبة عن عميق التقدير للتفاعل اإليجابي 
للحكومة في شخص رئيسها، وللسيدين وزير اإلقتصاد واملالية، والوزير 
الوزراء،  والسادة  السيدات  وكافة  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف 
أعضاء  لزمالئي  الحال، وكذلك  بطبيعة  النواب  والسادة  والسيدات 
مكتب املجلس، ورؤساء الفرق، واملجموعة النيابية، ورؤساء اللجن 
الوطني  املجهود  املركز، على  املجهود  أشكرهم جميعا على  الدائمة، 
الذي طبع األجواء التي رافقت مناقشة ودراسة مشروع قانون املالية، 
وامليزانيات القطاعية وذلك خالل فترة قصيرة، ولكنها هامة بالنسبة 

لبالدنا خاصة واألمر يتعلق بميزانية الدولة.

ومما يببعث على االرتياح كذلك، ما شهدته لجنة املالية واللجن 
الدائمة من نقاش هام طبعه تدبير معقلن للزمن، كما عرف النقاش 
كافة  في  و90%   60 بين  ما  املعدل  في  تراوح  حضورا  اللجان  داخل 
الغير  لألعضاء  مكثف  حضور  إلى  اإلشارة  دون  اللجان  اجتماعات 
الرسميين حيث تجاوز عدد الحضور في بعض األحيان 120 نائبة ونائبا 
في اللجنة الواحدة. كما عرفت املناقشات داخل اللجن حضورا فاعال 
للنائبة البرملانية، سجل معدال قياسيا في بعض االجتماعات بلغ النصف 

خاصة في املناقشة العامة ملشروع قانون املالية.

وقبل أن أختم كلمتي، من الواجب أن أتقدم بالشكر ألطر املجلس 
بمختلف املديريات واملصالح اإلدارية على الجهود املخلصة التي بذلوها 

خالل فترة قياسية، شكرا لكم.

الكلمة اآلن للسيدة أمينة املجلس لتالوة ملخص عن املراسالت 
الواردة على الرئاسة.

 لأ ئبلا لويدةاعزنه ا لعر كاأميألا ملجلس:

شكر الكما لويدا لرئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يحيط 
املجلس بها علما بدعوة املترشح السيد عزيز بنبراهيم لشغل املقعد 
الدائرة  عن  كيران  ابن  اإلله  عبد  السيد  يشغله  كان  الذي  الشاغر 

النتخابية املحلية سال املدينة، شكرا لكم السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

االقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  ملقررة  اآلن  الكلمة  شكرا، 
السيدة لبنى الكحلي لتقديم التقرير الذي أعدته باسم اللجنة.

ن لتأميلا لبنىا لكحليامقرضةالجألا مل ليلا  لأ ئبا لويدةا
 القتص ديل:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

يشرفني أن أتقدم أمام املجلس املوقر بنص التقرير الذي أعدته 
مشروع  دراسة  من  االنتهاء  بعد  االقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة 

قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017.

إن مشروع قانون املالية هذا، يأتي مباشرة بعد العديد من األحداث 
السياسية الهامة لعل أبرزها املصادقة على البرنامج الحكومي، وتنصيب 
الحكومة من قبل البرملان، ومصادقة مجلس األمن بإجماع أعضائه على 
القرار املتعلق بالصحراء املغربية، الذي يعد انتصارا سياسيا سيعزز 
الطرح املغربي في حل النزاع املفتعل حول قضيتنا الوطنية في املحافل 
الطبيعي  ومكانه  لبيته  املغرب  بعد عودة  واالفريقية خاصة  الدولية 

باالتحاد االفريقي.

ظرفية  إطار  في   2017 لسنة  املالية  قانون  مشروع  كذلك  ويأتي 
التشريعية  االنتخابات  وبعد  قبل  بالدنا  شهدتها  استثنائية  سياسية 
ل 7 أكتوبر 2016، خاصة مع املنحى الذي عرفته مشاورات تشكيل 
الحكومة، بحيث لم يكن من املمكن معها املناقشة واملصادقة على 
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مشروع قانون املالية من قبل البرملان في اآلجال الدستورية والقانونية.

قانون  مشروع  بإيداع  السابقة  الحكومة  قامت  فقد  وللتذكير، 
املالية رقم 73.16، للسنة املالية 2017، بتاريخ 6 أكتوبر 2016 لدى 
مكتب مجلس النواب. ونظرا لقرب انتهاء السنة املالية 2016 وعدم 
من   75 الفصل  على  وبناء  املالية،  قانون  مشروع  على  التصويت 
قامت  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  من   50 واملادة  الدستور، 
الحكومة السابقة بتاريخ 21 دجنبر 2016 بإصدار مرسومين يقضيان 
بفتح اإلعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية، والقيام باملهام املنوطة 

بها، وباستخالص املوارد برسم السنة املالية 2017.

وبعد املصادقة على البرنامج الحكومي، وتنصيب الحكومة الجديدة 
املحالة لدى مكتب مجلس  الصيغة  اإلبقاء على  قررت هذه األخيرة 
النواب وعدم اللجوء إلى سحبه أو تعديله أو إرجاعه للبرملان مراعاة 
وزير  بوسعيد،  محمد  السيد  قام  املناسبة  وبهذه  الوطن.  ملصلحة 
اإلقتصاد واملالية، مباشرة بعد الجلسة املشتركة بين مجل�سي البرملان، 
يوم الخميس27 أبريل 2017، بتقديم عرض أمام لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية بمجلس النواب، بسط فيه أهم مرتكزات مشروع قانون 

املالية وأحاط من خالله بالسياق العام إلعداد ذات املشروع.

كما ذكرالسيد الوزير املحترم، أن مشروع قانون املالية لسنة 2017 
وضع أربع أولويات كبرى تتمثل في ما يلي:

على  التركيز  عبر  الوطني  لإلقتصاد  الهيكلي  التحول  تسريع  3•
التصنيع وإنعاش التصدير؛

تعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني وإنعاش اإلستثمار الخاص؛ 3•

اإلجتماعية  الفوارق  وتقليص  البشري  الرأسمال  تأهيل  3•
واملجالية؛

وأخيرا تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية ومواصلة استعادة  3•
التوازنات املاكرو-اقتصادية.

اللجنة،  أعضاء  النواب  والسادة  السيدات  مواقف  تباين  ورغم 
فيما يخص السياق املؤطر ملشروع قانون املالية لسنة 2017، والشروع 
على  أكدوا  النواب  والسادة  السيدات  جل  فإن  دراسته،  في  املتأخر 
ضرورة التسريع في املناقشة واملصادقة على هذا املشروع قانون، وذلك 
وعيا منهم بأهمية وضرورة إعطاء اإلطار القانوني الالزم ملواصلة تنفيذ 
باقي مقتضيات مشروع قانون املالية لسنة 2017، والتي لم يشملها 
املرسومين سابقا الذكر وخاصة فتح املناصب املالية لتمكين اإلدارة 
من  والتقليص  مهامها،  أداء  لحسن  البشرية  املوارد  من  العمومية 
البطالة، هذا باإلضافة إلى توفير الشروط الالزمة إلعداد مشروع قانون 

املالية لسنة 2018.

ولإلشارة، ورغم ضيق الوقت املحدد لدراسة هذا املشروع القانون 
فقد ارتكزت مداخالت السيدات والسادة النواب األعضاء واملنتسبين 

التدقيق  على  النواب،  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  للجنة 
االقتصاد  وزير  السيد  طرف  من  املقدمة  واملعلومات  املعطيات  في 
واملالية، واالستفسار بخصوص مجموعة من اإلشكاليات ذات الطابع 

االقتصادي واملالي واالجتماعي.

فمن خالل املناقشة العامة، عبر جل السيدات والسادة النواب 
عن ارتياحهم للقرار األممي رقم 2351، واعتبروا أن ذلك انتصارا للحل 
السيا�سي وتفوقا للمبادرة املغربية املتجسدة في مقترح الحكم الذاتي. 
كما شكلت الظرفية السياسية التي عاشها املغرب عقب االنتخابات 
العديد  اهتمام  2016، محط  أكتوبر   7 يوم  نظمت  التي  التشريعية 
من السيدات والسادة النواب، الذين أجمعوا على أن هذه الظرفية 

استثنائية ولم يسبق للمغرب أن عاشها من قبل.

وبخصوص الطابع االستثنائي ملشروع قانون املالية لسنة 2017، 
والذي أكده مجموعة من املتدخلين، أوضح هؤالء أنه بصدد مناقشة 
أشهر،   6 من  أكثر  منذ  واليتها  انتهت  حكومة  أعدته  قانون  مشروع 

وشرعت في تنفيذه حكومة تصريف األعمال منذ فاتح يناير 2017.

كما قام جانب من السيدات والسادة النواب بإثارة الكلفة املالية 
لنصف سنة من العطالة التشريعية والرقابية، والتي كانت لها تداعيات 
في  اآلثار  هذه  هؤالء  ولخص  املنتجة،  القطاعات  جميع  على  سلبية 
وانخفاض  البطالة  وتفاقم  الخام  الداخلي  للناتج  املرتقب  التراجع 

االستثمار وتزايد عدد املقاوالت املفلسة.

كما سجل جانب من السيدات والسادة النواب، أن مشروع قانون 
الحكومي  البرنامج  التزامات  أيا من  يترجم  لم  الدرس  املالية موضوع 

الحالي والذي ال يعكس بدوره ما تعرفه الساحة الدولية من تحوالت.

هذا ويسجل أيضا تأكيد مجموعة من السيدات والسادة النواب 
والبرنامج   2017 لسنة  املالية  قانون  مشروع  بين  تناغم  وجود  إلى 
على  كالتركيز  املشروع:  أهداف  ببعض  ذلك  في  مستدلين  الحكومي، 
التسريع الصناعي، وتأهيل املوارد البشرية، ومواصلة الحد من الفوارق 
االجتماعية، والتحكم في اإلطار املاكرو-اقتصادي لبناء اقتصاد قوي، 
يعد استمرارا   2017 املالية لسنة  قانون  أن مشروع  يؤكد على  مما 

واضحا ملسار تنزيل اإلصالحات االستراتيجية الكبرى لبالدنا.

كما طرح السيدات والسادة النواب أثناء املناقشة العامة ملشروع 
قانون املالية عدة إشكاليات، مرتبطة بكل املجاالت االقتصادية واملالية 
واالجتماعية لعل أهمها بسط إشكالية أي نموذج تنموي اقتصادي 
ينتهجه املغرب وما مدى استجابة البرنامج الحكومي لتحقيق التحول 

الهيكلي لالقتصاد الوطني، ومدى االرتقاء به للدول الصاعدة.

إلى  يتطلع  املغرب  أن  أكد  الوزير،  السيد  جواب  معرض  وفي 
تحقيق نسب نمو عالية لضمان اللحاق بركب الدول الصاعدة ورفع 
تنافسية االقتصاد الوطني، وذلك بالنهوض بالتشغيل، ودعم التنمية 
املستدامة، وإعادة التفكير والنظر في دعائم ومركبات النمو ببالدنا، 

وذلك بغية توطيد أسس نمو اقتصادي مندمج ومستدام.
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والتي  واملديونية  الخارجية  التوازنات  تحقيق  مسألة  وبخصوص 
إلى  اللجوء  أن  الوزير  السيد  أكد  النواب،  والسادة  السيدات  أثارها 
االقتراضات الخارجية هي مسألة عادية بل ضرورية لتمويل املشاريع 
االستثمارية واإلستراتيجيات القطاعية واإلصالحات الهيكلية، التي تعتبر 
أساسية من أجل الرفع من مستوى النمو، وأن جميع اإلجراءات التي 

تتخذها الحكومة مؤطرة بمقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية.

هذا وقد أثار السيدات والسادة النواب إشكالية فك العزلة عن 
العالم القروي، وتساءلوا عن مدى استفادة هذه الساكنة من ثروات 
بالدنا. وهنا بسط السيد الوزير، بشكل مفصل الرؤية اإلستراتيجية 
الوطنية للنهوض بالعالم القروي والعناية الكبرى التي توليها الحكومة 

لساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية.

هذا وقد أجمع كل السيدات والسادة النواب، على ضرورة اعتبار 
التعليم أولى األولويات التي يجب أن تتضافر الجهود من أجل العمل 
على التسريع بإصالحه من أجل ضمان تنمية حقيقية لبالدنا ودخول 

مستحق لنادي الدول الصاعدة.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

إن مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017، بني على 
فرضيات أساسية تتمثل في:

معدل النمو 4,5 %؛ 3-

نسبة عجز امليزانية 3 % من الناتج الداخلي الخام؛ 3-

متوسط سعر الغاز الطبيعي 350 دوالر للطن؛ 3-

نسبة التضخم 1,7 %؛ 3-

املحصول الزراعي من الحبوب 70 مليون قنطار. 3-

وكذلك معطيات مرقمة محددة بالتفصيل وفي نص التقرير. 3-

السيد الرئيس املحترم،

ال يفوتني هنا أن أغتنم الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد 
محمد بوسعيد وزير اإلقتصاد واملالية، وأطر وزاراته على ما قدموه من 
معطيات ووثائق وبيانات وجداول أسهمت في التوضيح العميق ملغزى 
وفلسفة مشروع قانون املالية لسنة 2017. كما أتوجه بالشكر الجزيل 
إلى السيد عبد هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن تسييره الجتماعات 
اللجنة، وإلى جانبه األطر اإلدارية بلجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، 
التي عملت جاهدة من أجل تسهيل عمل السيدات والسادة النواب 

أعضاء اللجنة، وتمكين هؤالء من القيام بعملهم في أحسن الظروف.

وهنا، البد أن أسجل أن السرعة التي اتخذها هؤالء األطر من أجل 

إخراج القانون وتزويد السيدات والسادة النواب به، يعني قد حالت 
دون إخراجه في صورة جيدة جدا، لذلك قد تكون بعض األخطاء التي 
كانت في مرحلة طباعة التقرير قد نقصت من جودة إخراج التقرير 
اإللكتروني  باملوقع  ستنشر  التي  اإللكترونية  النسخة  في  سنتداركها 

للمجلس.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

عن  موجزا  أمامكم  أبسط  أن  املقدمة،  هذه  حاولت خالل  لقد 
األعمال  إعداد  إطار  في  واملالية  اإلقتصاد  لجنة  تداولته  ما  حصيلة 
التحضيرية ملشروع قانون املالية لسنة 2017، وستجدون ضمن هذا 
عليها،  الحكومة  وجواب  العامة،  للمناقشة  خصصت  أبوابا  التقرير 
وكذلك تقديمات وشروحات مواد مشروع قانون املالية لسنة 2017، 
واملناقشة التفصيلية، وجواب الحكومة بشأنها ثم تعديالت الحكومة 

والفرق واملجموعة النيابية و كذلك تعديالت من نائبين برملانيين.

يوم  طيلة  األخيرة  هذه  خصصت  فقد  اللجنة،  ألعمال  وتتويجا 
ب  اللجنة  توصلت  حيث  التعديالت،  لتلقي   2017 مايو   8 اإلثنين 
لفرق  مشترك  تعديل   19 للحكومة؛  تعديالت  منها   34 تعديل:   156
ومجموعات األغلبية والتي تضم فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع 
النيابية  املجموعة  االشتراكي،  الفريق  الحركي،  الفريق  الدستوري، 
تعديل؛   61 واملعاصرة  األصالة  وتعديالت فرق  واالشتراكية؛  للتقدم 
والفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 25 تعديل وأخيرا 10 تعديالت 

مقدمة من نائبين برملانيين.

وخالل الجلسة التي عقدت يوم الثالثاء 9 مايو 2017، صادقت 
نتائج التصويت عليها  التي توجد  التعديالت  العديد من  اللجنة على 
في جزء خاص بها ضمن هذا التقرير، وهكذا صادقت لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية على مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية 

رقم 73.16 للسنة املالية 2017 كما تم تعديله بالنتيجة التالية:

املوافقون: 24 صوت؛

املعارضون: 11 صوت؛

املمتنعون: 05 أصوات.

شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، شكرا للسيدة املقررة. قبل أن أفتح باب املناقشة، أطلب 
النيابية  واملجموعة  الفرق  باسم  املتدخلين  والسادة  السيدات  من 
أن يحترموا املدة الزمنية املتفق عليها حتى يستفيد الجميع من البث 
املباشر، شكرا لكم، الكلمة للسيد األزمي رئيس فريق العدالة والتنمية.
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 لأ ئبا لويداإدضيسا ةزمياضئيسافريقا لعد للان لتأميل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم،ا لحمداهللاضبا لع ملي4،انصللا
هللاانسلماعللاسيدن امحمدا لرسولا ةمي4انعللاآلهانصحبها

أجمعي4،

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لو دةا لأو با ملحترمو4،ا لويد تا لأ ئب تا ملحترم ت؛

نجتمع اليوم ملناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2017 
الذي قمتم بعرضه أمام البرملان طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور، 
وتأتي هذه املناقشة مباشرة بعد حدثين سياسيين هامين. يتمثل األول 
في املصادقة على البرنامج الحكومي وتنصيب الحكومة من قبل مجلس 
النواب بعد تأخير دام أكثر من ستة أشهر. ويتمثل الحدث الثاني في 
مصادقة مجلس األمن بإجماع أعضائه على القرار املتعلق بالصحراء 

املغربية.

باختصار  بالتذكير  املداخلة  لهذه  السيا�سي  الشق  في  وسنكتفي 
بموقف فريق العدالة والتنمية باملساندة الراشدة واملبصرة والناصحة 

للحكومة، كما عبرنا عن ذلك خالل مناقشتنا للبرنامج الحكومي.

لقد سبق وفصلنا في مداخلتنا في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، 
قبل أسبوعين، بخصوص السياق واملنهجية واملعطيات التي أسست 
ملوقفنا وأكدنا بوضوح وشفافية أن صعوبة مسار تشكيل الحكومة 
والتقدير السيا�سي لحزبنا وقساوته، ال يعادله إال حرصنا على أن نساهم 
في استقرار بلدنا والحفاظ على كرامة مواطنينا وصيانة اإلرادة الشعبية 

وتعزيز البناء الديمقراطي.

ثبات ويقين  يتطلبه من صبر كبير ومن  ما  الوعي  إننا واعون كل 
وتدافع مستمر خيار مواصلة اإلصالح والحفاظ على رصيد اإلصالحات 
التي راكمها املغرب على مستوى اإلصالحات  واإلنجازات واملكتسبات 
إلى  والرامية  واالجتماعية،  واالقتصادية  والسياسية  الدستورية 
التاريخية ومتشبث  وأصالته  اإلسالمية  بهويته  يعتز  بناء مغرب قوي 
من  بالرغم  ويتقدم،  والحوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم 
كل التعثرات، بخطى أكيدة في مسيرة البناء الديمقراطي، مع حرصنا 
التنمية املستدامة،  الشديد على أن يكون توجه بلدنا القاصد نحو 
يرافقه الحرص على ترسيخ التوازنات االجتماعية والعدالة بمختلف 

مستوياتها واالهتمام بالفئات الهشة واملهمشة.

كما أننا واعون أن عملية اإلصالح مرتبطة ارتباطا جدليا بمقاومة 
إذ  تتخذ شكال واحدا،  املقاومة ال  لها، وأن هذه  املعاكسة  اإلرادات 
تحتكم عمليات تنزيل اإلصالحات للواقعية السياسية وقراءة شروط 
الواقع السيا�سي، وتقدير املمكن فعله ضمن الشروط القائمة، وملعادلة 
اإلرادات  هزم  ممكنا  يكن  لم  إذا  حيث  االستقرار،  ظل  في  اإلصالح 

املعاكسة لإلصالح في كل املحطات، فاألهم هو أن يكون االتجاه نحو 
البناء الديمقراطي متقدما في عمومه.

كما أننا واعون أن تحقيق املعادلة التي تجمع بين بناء ديمقراطية 
والتنموية  واالقتصادية  السياسية  التطلعات  وتحقيق  حقيقية 
واالجتماعية، ال يمكن أن يتم دون تعبئة كافية وهو ما يتطلب احترام 

اإلرادة الشعبية واالختيار الديمقراطي.

وإجماال، فإننا باختيارنا مواصلة اإلصالح، نروم املساهمة في تعميق 
التوجه الديمقراطي لبالدنا وتكريس دولة الحق والقانون، وتقوية أداء 
املؤسسات وتوثيق عالقة الثقة والتعاون بينها، وتحصين استقاللية 
القرار السيا�سي، وتوفير شروط التنافس السيا�سي الشريف بين أحزاب 
حقيقية بما يعكس التنوع والتعدد املوجود في مجتمعنا، وضمان حياد 
اإلدارة واستقاللية القضاء، وتمنيع الفاعلين السياسيين واالقتصاديين 
إراداتهم  وتحرير  قرارهم  استقاللية  وضمان  واملدنيين  واالجتماعيين 

وطاقاتهم لخدمة بالدنا والنهوض بمشروعها التنموي.

وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى ونحن نناقش مشروع قانون املالية 
أن إنجاح أي برنامج تنموي رهين باستعادة الثقة في العملية السياسية 
وبتعزيز املناخ السيا�سي الحر وترسيخ االختيار الديمقراطي، وذلك في 
مواجهة عرقلة اإلصالحات وكبح طموحات الشعب املغربي املشروعة 
في تحقيق مزيد من الحرية والكرامة واالزدهار والعدالة وتسريع مسيرته 
الدول  لنادي  واملستحق  النهائي  للولوج  املشروع  وحلمه  التنموية 

الصاعدة.

وهو ما أكدناه عند مناقشة البرنامج الحكومي ونؤكده اليوم من 
ديمقراطية  وال  ديمقراطية،  بدون  ومستدامة  تنمية حقيقية  ال  أن، 
حقيقة ومستدامة بدون استقاللية القرار الحزبي، وال تنمية حقيقية 

ومستدامة بدون احترام اإلرادة الشعبية.

كما نؤكد في األخير حرصنا على الوفاء لثقة املواطنين التي بوأتنا 
مركز الصدارة في املشهد السيا�سي خالل االنتخابات التشريعية ل 7 
أكتوبر، وعزمنا على مواصلة أوراش االصالح ببلدنا والدفاع عن كرامة 
املواطنين وخدمة مصالحهم، واالستمرار في نهج القرب منهم والتواصل 

معهم بكل اآلليات املتاحة وعلى كل املستويات.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

نجتمع اليوم ملناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2017 
بعد أيام من مصادقة مجلس األمن بإجماع أعضائه على القرار املتعلق 

بالصحراء املغربية.

ونغتنم هذه املناسبة لنعبر في فريق العدالة والتنمية عن ارتياحنا 
لقرار مجلس األمن حول الصحراء املغربية، والسيما ما يتعلق ب:

أوال: تأكيد مجلس األمن من جديد وبطريقة واضحة على أن الحل 
الوحيد  السبيل  الدائم واملقبول من األطراف هو  العادل،  السيا�سي 
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إلنهاء النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية وتأكيده على أن الواقعية 
وروح التوافق أسا�سي، إلحراز تقدم في املفاوضات، التي يطلب استئنافها 
املبذولة  الجهود  على  بناء  املتحدة  لألمم  العام  األمين  إشراف  تحت 

والوقائع الجديدة منذ 2006.

ثانيا: األخذ بعين االعتبار للمبادرة املغربية للحكم الذاتي التي تقدم 
بها املغرب لألمين العام لألمم املتحدة في 11 أبريل 2007، وإشادة مجلس 
األمن بالجهود الجادة وذات املصداقية التي يقوم بها املغرب للتقدم نحو 
حل نهائي للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية، وهو ما يشكل تكريس 

تفوق وأولوية املقترح املغربي للحكم الذاتي للصحراء املغربية.

ثالثا: تأكيد مجلس األمن على البعد االقليمي للنزاع املفتعل حول 
مغربية الصحراء وعلى مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، وإشارته 
إلى أنه يتعين على الجزائر تقديم دعم مهم لهذا املسار. وتنبيه مجلس 
األمن إلى أن الحل السيا�سي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون 
بين دول اتحاد املغرب العربي من شأنه أن يساهم في االستقرار واألمن 

في املنطقة.

تحت  االنسحاب  على  البوليساريو  جبهة  إرغام  رابعا: 3
الضغط الدولي من منطقة الكركرات، وتبخر مقولة التي أكدت وحتى 
حدود آخر لحظة بأن تواجدها بالكركرات نهائي، وأن الكركرات منطقة 

محررة.

الحيطة  درجات  أق�سى  اتخاذ  إلى ضرورة  التنبيه  من  البد  وهنا 
والحذر، واليقظة من طرف املغرب، والحرص على أن تقوم بعثة االمم 
املتحدة بدورها كامال في الحفاظ على طبيعة املنطقة العازلة وانسيابية 

الحركة التجارية.

 لويدا لرئيس،

ال يفوتنا ونحن نناقش مشروع قانون املالية أن نثير انتباه املجتمع 
الدولي وكل الضمائر السياسية الحية ووسائل اإلعالم الصامتة، ونندد 
بقوة بالوضعية املأساوية التي يعيشها آالف الفلسطينيين املقاومون 
لالحتالل الهمجي اإلسرائيلي والذين يتعرضون إلى كل أشكال االعتقال 
التعسفي والعشوائي وإخضاعهم بسجون االحتالل للتعذيب واملعاملة 
املواثيق  على  ضدا  الكرامة  من  والحاطة  والالإنسانية  الوحشية 

واألعراف الدولية.

بقوة  ونحيي  الفلسطيني  الشعب  بصمود  لنشيد  مناسبة  وهي 
ثبات األسرى الفلسطينيين املضربين عن الطعام في سجون االحتالل 
الصهيوني وهم يواصلون منذ 17 أبريل معركتهم تحت عنوان »إضراب 
يفك أسرهم مؤكدين على موقفنا  أن  والكرامة« وندعو هللا  الحرية 
الدائم والثابت بدعم كل القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها إقامة 

دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ونؤكد لكم السيد الرئيس أننا مستعدون لكل مبادرة بما أن هذا 

املوضوع هو موضوع إجماع وطني ثابت ودائم، مستعدون لكل مبادرة 
لدعم هذا املعركة، معركة األسرى الفلسطينيين.

 لويداضئيسامجلسا لأو با ملحترم،

على  واملصادقة  املناقشة  املمكن  من  يكن  لم  الجميع  يعلم  كما 
مشروع قانون املالية قبل اليوم، بالنظر للظرفية السياسية االستثنائية 
الوالية  وانتهاء  التشريعية  االنتخابات  وبعد  قبل  بالدنا  عرفتها  التي 
الذي عرفته مشاورات  والشاق  واملتقلب  الطويل  واملنحى  الحكومية 

تشكيل الحكومة.

لقد قامت الحكومة السابقة بما يجب من خالل إصدار مرسومين 
يقضيان بفتح االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام 
املنوطة بها، لذا ساهمنا مع كل الفرق النيابية بإيجابية في تسريع وثيرة 
املناقشة واملصادقة على هذا املشروع، وذلك حتى نمكن بالدنا من 
مواصلة تنفيذ مختلف مقتضياته بسالسة وفعالية، ودون تأخير أو 
انتظار، وال سيما املقتضيات املتعلقة بتنفيذ نفقات االستثمار، وباقي 
املقتضيات األخرى املتعلقة بتنظيم املباريات، من أجل توظيف ما يزيد 

عن 23 ألف منصبا ماليا للتوظيف في املباراة.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

املناقشة  وتيرة  لتسريع  لالستجابة  عليه  ارتكزنا  ما  نبين  ونحن 
واملصادقة على مشروع قانون املالية، نؤكد على االعتبارات الخمس 

التي أطرت مناقشتنا للمشروع. ويتعلق األمر:

ولكون  وأولوياته  الحكومي  للبرنامج  الداعم  ملوقفنا  أوال-اعتبارا 
ألولويات  تجسيد  الحقيقة،  في  هي  املالية،  قانون  مشروع  أولويات 
الهيكلي  التحول  وتيرة  تسريع  األمر  تعلق  سواء  الحكومي،  البرنامج 
البشري  الرأسمال  تأهيل  أو  تنافسيته،  تعزيز  أو  الوطني  لالقتصاد 
الحكامة  آليات  وتعزيز  واملجالية،  االجتماعية  الفوارق  وتقليص 

املؤسساتية ومواصلة استعادة التوازنات املاكرو اقتصادية.

ثانيا-اعتبارا لكون املشروع يبني فرضياته على ما حققته بالدنا من 
نتائج اقتصادية ومالية خالل السنوات السابقة تمثلت في تحرير املالية 
العمومية واستعادة التوازنات املاكرو اقتصادية، وهي مناسبة لنؤكد 
على ضرورة الحفاظ على هذه اإلنجازات واملؤشرات املتعلقة بضبط 
التوازنات املاكرو اقتصادية باعتبارها رصيدا وطنيا ال ينبغي التفريط 
فيه بأي حال من األحوال، حيث من غير املعقول ومن غير املجدي 
اقتصاديا واجتماعيا وماليا أن نق�سي وقتنا بين دورتين اقتصاديتين 
وماليتين متناقضتين، دورة نسترجع فيها بمجهودات مؤملة للتوازنات، 
ودورة ننفق فيها بدون حساب، وبدون مراعاة للمجهودات التي بذلت 

من أجل استعادة هذه التوازنات.

ثالثا-انسجاما مع املحدد الثاني لدعمنا للبرنامج الحكومي باعتباره 
التي  برنامجا يتعهد بوضوح بمواصلة اإلصالحات والبرامج واألوراش 
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عرفتها الوالية التشريعية السابقة وخاصة تلك املتعلقة بالحفاظ على 
التوازنات وتشجيع الصناعة ودعم املقاولة وتحسين مناخ االستثمار 
واألعمال وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية وتوسيع 

التغطية الصحية واالهتمام والدعم املباشر للفئات الفقيرة والهشة.

وهي مناسبة لنؤكد على ضرورة التركيز خالل مشاريع قوانين املالية 
منظومة  إصالح  إلنجاح  الالزمة  املالية  اإلمكانيات  توفير  على  املقبلة 
الوطنية  القضية  بعد  األولويات  أولوية  باعتبارها  والتكوين،  التربية 
األولى وكذا توفير االعتمادات لتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.

كما نؤكد على ضرورة مواصلة برنامج دعم الفئات الهشة والتماسك 
االجتماعي وتسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

العمومي  االستثمار  مجهود  ملواصلة  دعمنا  على  نؤكد  وإذ 
واالستراتيجيات القطاعية نؤكد كذلك حرصنا على توجيه هذا املجهود 
نحو املشاريع والقطاعات األكثر مردودية واألبلغ أثرا على املواطنين، 

ومراعاة العدالة الجهوية واملجالية في توزيعها.

كما أننا نؤكد على ضرورة الحرص على انسجام املخصصات املالية 
القطاعية مع إعطاء املشروع لألولوية لألنشطة ذات القيمة املضافة 

العالية واملحدثة لفرص الشغل.

رابعا-اعتبارا لكون مشروع قانون املالية 2017 يعطي االنطالقة 
الجديد  واملخطط  الصناعي  التسريع  مخطط  لتنفيذ  الحقيقية 
الحديثة  الصناعية  الشركات  تمكين  خالل  من  وخاصة  لالستثمار، 
النشأة من إعفاء ضريبي كلي من الضريبة على الشركات ملدة خمس 
ألموال  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  ومنح  سنوات، 
االستثمار ملدة ستة وثالثون شهرا، للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء 

مشاريع جديدة.

استجاب   2017 املالية  قانون  مشروع  لكون  خامسا-اعتبارا 
ملجموعة من التعديالت الهامة التي تقدمت بها فرق األغلبية، وأؤكد 

باألساس على:

أوال: إلغاء شرط التسجيل ملدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية إلنعاش 
التشغيل والكفاءات لتيسير استفادة الطلبة الخريجين من التدريب 
مباشرة بعد التخرج من التعليم العالي أو التكوين املنهي من التعويض 

عن التدريب، حيث لم يبقى هناك حاجة إلى شرط 6 أشهر.

ثانيا: اإلعفاء بصفة دائمة من الضريبة على القيمة املضافة في 
السلفات  بها جمعيات  تقوم  التي  للعمليات  االستيراد  الداخل وعند 
الصغرى بالنظر لدورها في إدماج املواطنين وخاصة الضعاف منهم في 

الدورة االقتصادية.

ثالثا: تمكين املنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو 
تفوق كلفتها 100 مليون درهم في إطار اتفاقيات تبرم مع الدولة من 
اإلعفاء على الضريبة على القيمة املضافة عند االستيراد على غرار ما 

هو مقترح بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة في الداخل.

تحويل  لعمليات  التحفيزي  للنظام  دائم  بشكل  إدراج  خامسا: 
الذمة املالية لألشخاص الذاتيين إلى األشخاص املعنويين ويتعلق األمر 
بالخاضعين للضريبة من املهنيين وكذا من الفالحين، حيث أصبح اليوم 
بصفة دائمة بإمكان هذه الفئة املهنيون والفالحون الذين يشتغلون 
أشخاص  إلى  منشآتهم  يحولوا  ان  الدخل  على  الضريبة  نظام  تحت 

معنوية إلى شركات دون أن يكون لهذا االمر أثر جبائي يذكر.

وأخيرا توضيح نطاق تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على 
املركبات، وهذا كذبك تعديل قبل، وذلك من خالل التنصيص صراحة 
وكذا  الجرارات  فيها  بما  محرك  ذات  الفالحية  املركبات  إعفاء  على 
الدراجات النارية ذات عجلتين والثالثية العجالت تصبح ودون أي لبس 

معفية من الضريبة الخصوصية على املركبات.

 لويدا لرئيس،

للتسريع  دعمنا  التنمية  العدالة  فريق  في  أخرى  مرة  لكم  نؤكد 
تنفيذ  مواصلة  يمكن من  بما  املالية  قانون  على مشروع  باملصادقة 
والتصدير  الصناعة  وتشجيع  باالستثمار  املتعلقة  الهامة  مقتضياته 
االجتماعية  الفوارق  تقليص  وبرنامج  املتقدمة  الجهوية  وبتنزيل 
الجيد  لإلعداد  املجال  فسح  مهم  كذلك  وهذا  وكذا  واملجالية، 
والتشاركي ملشروع قانون املالية لسنة 2018، بما يمكن الحكومة من 
املواطنين  النتظارات  واالستجابة  الحكومي  البرنامج  التزامات  تنزيل 

واملواطنات، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدا لرئيس:

شكرا، شكرا للسيد الرئيس، املتدخلة الثانية باسم فريق العدالة 
والتنمية السيدة النائبة بثينة قروري.

 لأ ئبلا لويدةابثيألاقرنض0:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيما بوما
 ملرسلي4،

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تا لأ ئب تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

يسعدني أن أستكمل أخذ الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في 
إطار املناقشة العامة لقانون املالية لسنة 2017.

إنه وفي ضوء املكتسبات الدستورية و القانونية املكرسة الستقالل 
القضاء، البد أن نشير إلى أن هذه االستقاللية هي مطلب مجتمعي وهي 
خيار ال رجعة فيه بالنسبة لدولة القانون، غير أن السياق الطبيعي 
لتحقيق استقالل القضاء هو النظام الديمقراطي، ومن تم فإننا ال 
نتصور فصل السلط إال في سياق تكتمل فيه جميع عناصر الديمقراطية 
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وهو ما يحتاج إلى املزيد من البناء والترصيد، كما أن االستقاللية ليست 
امتيازا للقضاة، وإنما هي واجب منهي تعني املسؤولية الثقيلة للقضاة في 
الحفاظ على السلم االجتماعي من خالل الفصل في القضايا املعروضة 

أمامهم وفق مقتضيات القانون وبما يمليه عليهم ضميرهم األخالقي .

إن املرحلة االنتقالية التي تعرفها العدالة في بالدنا تتطلب تكريس 
ورش  إلنجاح  الدستورية  السلط  مختلف  بين  والتوازن  التعاون 
استقاللية القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة وعلى رأسها ربط 

املسؤولية باملحاسبة.

إننا إذ ننوه باملجهود املعتبر الذي قامت به الحكومة السابقة في 
قطاع العدل من خالل إطالق دينامية اإلصالح الشامل العميق ملنظومة 
العدالة، فإننا نؤكد على ضرورة استكمال األوراش املفتوحة في هذا 
بمشروعي  املرتبط  التشريعي  الورش  استكمال  أهمها  ومن  املجال، 
القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية، ومشروع قانون التنظيم 

القضائي ومشروع املسطرة املدنية ومشروع قانون الطب الشرعي.

العدالة وتحصينها من  تخليق منظومة  بأن  إيماننا  وانطالقا من 
الفساد واالنحراف يبقى من بين أهم مداخل تخليق الحياة العامة، 
فإننا نعتبر أن املهن القضائية والقانونية من الركائز األساسية للعدالة 
نظرا للدور الهام الذي تلعبه في إثبات الحقوق وضبط املعامالت، لذا 
فإن ترسيخ الثقة في مكوناتها رهين بتخليقها والرفع من قدرات منتسبيها 
بالتكوين األسا�سي واملستمر، ومن هنا تأتي أهمية مراجعة القوانين 

والنصوص املنظمة لهذه املهن.

اإلدارة  تحديث  ورش  أن  على  نؤكد  أن  الصدد،  بهذا  يفوتنا  وال 
أن  يجب  التي  الكبرى  األوراش  أحد  يبقى  حكامتها  وتعزيز  القضائية 
تشتغل عليها الحكومة، وذلك من أجل عقلنة تدبير املوارد البشرية 
واملادية، واالرتقاء بأدائها. مع التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا 

الحديثة والحوسبة الشاملة لإلجراءات واملساطر القضائية.

ليس  الرقمية  املحكمة  مشروع  أن  على  نؤكد  االتجاه،  هذا  وفي 
مجرد إجراٍء تقني يهدف لتحقيق النجاعة فقط، ولكنه من املداخل 
األساسية لتكريس شفافية ونزاهة مؤسسة العدالة وتعزيز الثقة فيها، 
بل إن تحديث جهاز القضاء دعامة أساس للوقاية من الفساد داخل 

هذه املنظومة.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

ال يمكن تناول وضعية حقوق اإلنسان في بالدنا دون ربطها ربطا 
وثيقا بالحالة الصحية للديمقراطية، ولذلك من الطبيعي أن الخطة 
في املجال  اعتمادها كسياسة حكومية  الحكومة  تعتزم  التي  الوطنية 
أمام الداخل والخارج تحمل عنوانا داال ومعبرا وهو »الخطة الوطنية 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان«، هذا التالزم هو تالزم قيمي ألن الحقوق 
والحريات تكفلها اإلرادة السياسية التي يفرزها اإليمان بالديمقراطية 

بوصفها األرضية التي تبنى عليها التنمية وحقوق اإلنسان.

وبالنسبة للممارسة االتفاقية، نهنئكم على نجاح الجولة الثالثة من 
االستعراض الدوري الشامل وندعوكم للتفاعل اإليجابي مع التوصيات 
كما  ومنصف  موضوعي  بمنطق  الدول  بعض  تقدمها  التي  الوجيهة 
ندعوكم إلى املزيد من االنفتاح على اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق 
اإلنسان من فرق عمل ومقررين خاصين مع استثمار تقاريرهم، وهي 
مناسبة لندعوكم بإلحاح إلى االستجابة العاجلة لطلب زيارة املقررة 
الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحاميين واملقرر الخاص بحرية 

التعبير.

للمجلس  املنظم  القانون  بإحالة مشروع  بالتسريع  كما نطالبكم 
في  النظر  إعادة  أفق  في  وذلك  البرملان  على  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

تمثيليته واختصاصاته حرصا على احترام مبادئ باريس.

أما بخصوص الحقوق املدنية والسياسية فبعد التنويه بمجموع 
املكتسبات التي تحققت في هذا املجال إال أن الواجب الرقابي يفرض 
السياسيين  بعض  له  يتعرض  ما  إلى  الحكومة  انتباه  إثارة  علينا 
منهي  غير  إعالمي  برداء  يتغلف  استهدافات معظمها  من  والحقوقيين 
تقوده منابر فاقدة للمصداقية أصبحت معروفة بترويجها ملعطيات 
يذكرنا  ما  وهو  ممنهجة  بطريقة  للمواطنين  الخاصة  بالحياة  تمس 
بسنوات االنتهاكات ومالحقة املعارضين وترهيبهم تلك السنوات التي أمل 

املغاربة القطع معها بعد تجربة اإلنصاف واملصالحة.

وفي سياق ذي صلة بالحقوق والحريات، سجلنا بأسف بالغ اإلقدام 
على اعتقال مجموعة من الشباب املغاربة املدونين على مواقع التواصل 
لها،  ثقيلة تتخذ من قانون مكافحة اإلرهاب مرجعا  بتهم  االجتماعي 
ونؤكد من هذا املنبر احترامنا للقضاء واستقالليته وثقتنا في عدالته 

وتجرده من أجل إنصافهم.

شديد  بأسف  فنسجل  الجمعيات  تأسيس  حرية  بخصوص  أما 
تسليم  عن  باالمتناع  سواء  معينة  جمعيات  على  التضييق  استمرار 
باملنع من النشاط في قاعات عامة أو خاصة، وكذلك  الوصوالت أو 
الشأن بالنسبة للحريات النقابية باالمتناع عن االعتراف ببعض الفروع 

الجديدة أو بالطرد التعسفي أو بالتنقيالت خارج القانون.

كما نسجل بأسف شديد اإلعفاءات التي طالت مجموعة من األطر 
املغربية في اإلدارة العمومية بدون تعليالت قانونية مقنعة، لذلك فإننا 
إلى التدخل الفوري لتصحيح هذه األخطاء ورفع الحيف عن  ندعو 

هؤالء املواطنين.

كما نسجل بأسف ما يعرفه معبري سبتة املحتلة من تجاوزات 
وتجارة  املعي�سي،  التهريب  وممتهنات  تطال ممتنهي  وانتهاكات حقوقية 
حمل البضائع على الظهر، وسقوط ضحايا من النساء ألسباب يجب 
الوقوف عليها، ندعو إلى معالجة هذا امللف وفق مقاربة حقوقية تنموية 

تراعي كرامة املواطنين واملواطنات.

الالجئين  ألخوتنا  الحقوقية  اإلنسانية  القضية  بخصوص  أما 



م365 الجريدة الرسمية للبرملانعدد333–304رمضان14383  )330ماي20173( 

السوريين العالقين في الحدود املغربية الجزائرية، نندد أوال بالتصرف 
الالإنساني للسلطات الجزائرية التي أقدمت على االستغالل الفج ملأساة 
إنسانية لتصريف حسابات سياسية ضيقة مع املغرب، وهو أمر لن 
يمنعنا من الدعوة إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية في حق هؤالء 
ومعظمهم من النساء واألطفال في وضعية مؤملة ال يمكن أن تر�سي 

الضمير اإلنساني الحر.

إننا نؤكد على ضرورة إعالن الحكومة عن أولوياتها التشريعية خالل 
املرحلة املقبلة سواء على مستوى النصوص الجديدة أو النصوص التي 
تحتاج إلى مراجعة وتحيين، وفي هذا الصدد نغتنم الفرصة للتنويه 
بالتزام الحكومة بإحداث لجنة عليا لتدوين وتحيين التشريعات، كما 
ننبه إلى ضرورة اإلسراع في إرفاق مشاريع القوانين بدراسات األثر التي 

نص عليها القانون التنظيمي لسير أشغال الحكومة.

مع  الحكومة  قبل  من  اإليجابي  التفاعل  ضرورة  على  نؤكد  كما 
املبادرة التشريعية للبرملان واحترام املقتضيات الدستورية والقانونية 

بهذا الشأن.

لقد عملت الحكومة السابقة على تنزيل ورش الجهوية املتقدمة من 
خالل إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية املتعلقة بالجهات 
والجماعات الترابية األخرى، وتنظيم االنتخابات الجهوية والجماعية 
على  قادرة  وجماعية  مجالس جهوية  إفراز  2015 قصد  4 شتنبر  في 
تزيل الجهوية وتحقيق التنمية املحلية، كما عملت الحكومة السابقة 
على إصدار مجموعة من املراسيم التطبيقية املنصوص عليها في هذه 

القوانين قصد التنزيل األمثل لهذا الورش الكبير.

إننا في فريق العدالة والتنمية نقترح الستكمال تنزيل هذا الورش 
الكبير القيام باإلجراءات التالية:

الالزمة  والتنظيمية  القانونية  الترسانة  باستكمال  اإلسراع  أوال: 
الترابية  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  مضامين  لتفعيل 

خصوصا اعتماد ميثاق الالتمركز، وتفعيل الالتمركز اإلداري؛

ثانيا: مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها 
وممارسة اختصاصاتها واإلسراع في تحويل هذه االختصاصات واملوارد 
التدبير  مبدأ  احترام  على  الحرص  مع  بها،  املرتبطة  واملالية  البشرية 

املخول للجماعات الترابية؛

واإلقليمية  الجهوية  التنموية  املخططات  بإنجاز  التسريع  ثالثا: 
والجماعية للتنمية ودعم تنفيذها في إطار تعاقدي مع الدولة؛

تسيير  في  املمارسة  من  لسنتين  أولي  تقييم  إجراء  ضرورة  رابعا: 
على  الوقوف  قصد   2015 شتنبر  انتخابات  بعد  الترابية  الجماعات 

مكامن الخلل في أداء مجالس الجماعات الترابية وأسباب ذلك.

خامسا: التسريع بإصدار النظام األسا�سي الخاص بموظفي إدارة 
الجماعات الترابية.

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تا لأ ئب تان لو دةا لأو ب،

 أن إشكاالت 
ّ
رغم الجهود املبذولة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج إال

كثيرة تدعو إلى إيالء عناية أكبر لهذا املجال خاصة في التحصين الهوياتي 
املرتبط باللغات وبحمايتهم من التطرف سواء كان انسالخا أو غلوا، 
وتعبئة قدرات وكفاءات مغاربة العالم قي إطار رؤية إستراتيجية محددة 

األهداف والبرامج واإلجراءات واملدى الزمني.

كما نشير إلى ضرورة االهتمام بتيسير الخدمات اإلدارية لهذه الفئة 
داخل وخارج الوطن وذلك باعتماد الرقمنة وتطوير وتحسين فضاءات 

االستقبال القنصلي.

إننا إذ ننوه باملنجزات السابقة في مجال األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ال نتردد في املطالبة برفع االعتمادات املخصصة، بما يمكن من إنشاء 
املساجد مواكبة للنمو العمراني الذي تعرفه كافة أرجاء الوطن وإصالح 

املساجد املغلقة التي يفوق عددها ألف مسجدا.

وفي النهاية، ال يفوتنا في فريق العدالة والتنمية أن نثمن الجهود 
املبذولة لتثمين األواصر الروحية التي تربطنا بالقارة اإلفريقية، ونؤكد 
على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات لحماية الرصيد الوقفي من 

تنامي االعتداءات عليه، وشكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، املتدخل األخير باسم العدالة والتنمية النائب 
جمال املسعودي.

 لأ ئبا لويداجم لا ملوعود0:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4،انعللاآلهانصحبهاأجمعي4.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
لقطاع   2017 املالية  قانون  ملشروع  الفرعية  امليزانيات  مناقشة 

اإلنتاجية والبنيات األساسية.

كبرى  توجهات  من  الحكومي  البرنامج  تضمنه  ما  نثمن  بداية، 
حرص  كذلك  نثمن  كما  القطاعات،  بمختلف  عملية  وإجراءات 
الحكومة على االنخراط بكل قوة وإيجابية وثقة لتنزيل مختلف البرامج 

واملخططات.
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لقد استطاعت بالدنا بالفعل أن تحّسن من مساهمة مجموعة من 
القطاعات في النمو االقتصادي الوطني، وخصوصا في مجال صناعة 

السيارات والطائرات من خالل توفير مناخ تناف�سي وجذاب لالستثمار.

ونسجل كذلك بارتياح عزم الحكومة على مواصلة مجموعة من 
االستراتيجيات التي انطلقت في السنوات الفارطة، ومنها مخطط املغرب 
األخضر، ومخطط أليوتيس، واملغرب الرقمي، ورؤية 2020 في قطاع 

السياحة، وغيرها من االستراتيجيات.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ءان لأو با ملحترمو4،

كون املصدر 
ُ
ت الجديدة أصبحت  الصناعات  نعتز لكون هذه  إننا 

فاقت  التي  السيارات  صناعة  غرار  على  املغرب  لصادرات  الرئي�سي 
نسبها نسب صادرات املغرب من الفوسفاط، وكذا صناعة الطيران 

وااللكترونيات ناهزت صادراتها 40 مليار درهم.

كما أن ثمار اعتماد استراتيجية املغرب األخضر بدعامتيه األولى 
والثانية واضحة، لكن األمر يقت�سي إيالء أهمية قصوى الندماج قطاعي 
اآلونة  في  عرفت  الغذائية  فالصناعة  والفالحية،  الغذائية  الصناعة 
األخيرة تراجع بأزيد من 1.5 نقطة في الفترة ما بين 2008 و2013، والبد 
من تسريع مسار اعتماد اإلستراتيجية الجديدة والتنسيق بين مخطط 
املغرب األخضر والتسريع الصناعي من أجل تعزيز االندماج وااللتقائية 
التي تروم الرفع من مساهمة الصناعات الغذائية ذات القيمة املضافة 

العاملية التي تتوفر على إمكانيات التصدير على غرار مادة زيت الزيتون.

لتحسين  الضامنة  املرتكزات  أهم  تشكل  التضامنية  الفالحة  إن 
ظروف عيش الفالح الصغير، وذلك من خالل الدعم والتأطير، وحل 
إشكاالت التسويق، ال زلنا نسمع عن إشكاالت التي يعاني منها الفالح 
الصغير على مستوى هذا الدعم، وفي هذا اإلطار ال بد من إجراء تقييم 

حقيقي وواقعي ملخطط املغرب األخضر.

إن تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية يعتبر أولوية األولويات 
للحكومة لضمان عيش كريم لساكنة هذه  العمومية  السياسات  في 

املناطق والحد من الفوارق االجتماعية.

وفي هذا االتجاه نجّدد التأكيد على الحاجة إلى تظافر الجهود من 
اإلشكاالت  مختلف  االعتبار  بعين  تأخذ  قانونية  ترسانة  وضع  أجل 
التنموية، وفي هذا اإلطار طرحت قضية إعداد قانون خاص باملناطق 
الجبلية، وقد سبق للحكومة السابقة أن تحدثت عن هذا املوضوع، 

ويجب التسريع إلعداده في هاته الوالية التشريعية إن شاء هللا.

كما أن الغابات التي تشكل ثروة وطنية هامة تعرف مجموعة من 
عليها واستدامتها، إضافة  والحفاظ  اإلشكاالت على مستوى حمايتها 
إلى عالقة شريحة اجتماعية هشة بهذا املجال الحيوي، والذي ُيعتبر 
موردا رئيسيا لها، وهو ما يقت�سي وضع رؤية شمولية وواقعية لتجاوز 

الباب، ال يعقل أن نطلب من املواطن  في هذا  التحديات املطروحة 
املغربي الذي يعيش بجانب الغابة أن ال يتدخل في هاته الغابة في الوقت 
الذي ال نوفر له حتى أدنى يعني ظروف العيش الكريم، وبالتالي وجب 
إشراكه في املشاريع التنموية لكي فعال تكون لديه رغبة تلقائية في حماية 

هاته الغابات.

إن تنمية قطاع الصيد البحري تستوجب هيكلة الصيد التقليدي 
وتنظيم  البحارة  للصيادين وسالسل  االجتماعية  باألوضاع  والنهوض 
النظم  تدهور  من  للحد  جديدة  أسس  وضع  من  والبد  التعاونيات. 

اإليكولوجية.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

أيه ا لويد تان لو دة،

نثمن كذلك الهيكلة الجديدة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية 
عن  نتحدث  السابقة  الوالية  في  دائما  كنا  االجتماعي،  واالقتصاد 
في  للوجود والحمد هلل قد خرجت  التي يجب أن تخرج  الهيكلة  هاد 
هذه الحكومة، كما كانت سابقا في وقت ما�سي ولكن نعتبر أن هاته 
التقليدية  السياحة والصناعة  لعملة واحدة،  القطاعات هي وجهان 
نظرا للترابط القوي والدور الحيوي في التنمية السوسيو اقتصادية 
للمغرب، فهما يوفران ما يقرب من 5 مليون منصب شغل مباشر وغير 

مباشر، ويساهمان في إشعاع صورة املغرب بالخارج.

االجتماعية  التغطية  تسريع  ضرورة  إلى  الخصوص  بهذا  وننبه 
والصحية لفائدة الصناع التقليديين ودعمهم في الترويج ملنتوجاتهم.

كما أكدنا في هذا اإلطار على تفعيل دور السفارات املغربية في الترويج 
للمنتوج املغربي والبحث عن أسواق واعدة، دور السفارات يجب أن 
يطور لدرجة أن هناك غنى ثقافي وحضاري وتاريخي مغربي ويجب تعزيز 

جاذبية املغرب اتجاه السياح األجانب في هذا اإلطار.

كما أنه ال بد كذلك من تعزيز مكانة السياحة الداخلية وما أصبحت 
تعرفه من تطور مهم نظرا للثقافة الجديدة لدى املغاربة في البحث عن 
وجهات سياحية داخلية متنوعة، وبأثمنة في املتناول. املغاربة كيتشكاو 
من أثمنة الفنادق فيما يخص السياحة الداخلية فوجب النظر في هذا 

األمر هذا.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق فإن الحاجة ماسة إلى مالءمة الرصيد 
الطرقي املتوفر )أزيد من 57 ألف كلم( مع تطور النشاط االقتصادي 

واالجتماعي.

كما تقت�سي الضرورة االنتباه إلى مظاهر االحتقان االجتماعي الذي 
تعرفه الشركة املغربية للطرق السيارة، واالهتمام بالطرق اإلقليمية 

التي تحتاج إلى الصيانة والتجديد.

وفي هذا املجال ال بد من التنويه باملجهود املبذول على مستوى توفير 
للمسافرين،  الجماعي  العمومي  النقل  عربات  وتجديد  التكسير  منح 
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واالهتمام بالسالمة الطرقية، الحمد هلل املغاربة بداو في النقل العمومي 
في أريحية أحسن وأفضل.

بالعالم  املزدوج  النقل  بقطاع  الالزم  االهتمام  إيالء  على  ونشّدد 
القروي نظرا ملا لتسويته من أثر إيجابي على وضعية الفئات العاملة في 

هذا املجال.

كما نؤكد على أن قطاع اللوجستيك ذي الطبيعة األفقية يقت�سي 
التأهيل  برنامج  وتنفيذ  اللوجستيك،  بقطاع  خاص  قانون  إعداد 
اللوجستيكي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وضرورة تطوير املناطق 
اللوجستيكية بمختلف الجهات عبر الشراكة قطاع عام–خاص، وإبرام 
عقد برنامج بين الدولة والوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية 

للفترة 2016 2020-.

وفي مجال النجاعة الطاقية نرى ضرورة مواصلة تنزيل السياسة 
الحكومية في مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية للوصول إلى 
املبتغى أي 52 % من القدرة اإلنتاجية الكهربائية في أفق 2030، وهو ما 
يستدعي اتخاذ إجراءات ناجعة في القطاعات املستهلكة للطاقة سواء في 

اإلنارة العمومية أو الفالحة أو الصناعة أو البنيات.

ونؤكد على ضرورة التسريع بوثيرة انجاز الخرائط الخاصة بالطاقة 
الشمسية والريحية وتفعيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 
والنتائج  الضرورية  العمليات  يبين  عقد-برنامج  عبر   2021-2017

املتوخاة.

الوطني  إلى معرفة مدى وفاء املكتب  العام يتطلع  الرأي  كما أن 
للكهرباء واملاء بتعهداته الواردة في عقد البرنامج املوقع مع الحكومة.

كما يجب إجراء تقييم لإلطار القانوني واملؤسساتي من أجل حكامة 
جيدة وتنظيم أحسن للقطاع وخاصة على مستوى تحرير سوق الكهرباء 

ذي مصادر طاقية متجددة ذات الجهد املنخفض.

كما نسجل تأخر النصوص التنظيمية املتعلقة بالقانون املنجمي، 
املناطق  ببعض  االجتماعي  االحتقان  مظاهر  معالجة  إلى  والحاجة 

املنجمية.

وال يخفى على أحد الضرورة امللحة لتعبئة الجهود في مجال البحث 
والتطوير واالبتكار للحفاظ على املوارد الطبيعية وترشيد استغاللها، 

وكذا دعم البحث العلمي واالعتناء باملدرسة العليا للمعادن بالرباط.

كما أن الحاجة ماسة إلى إشراك القطاع الخاص لتجاوز معيقات 
الحكومة  وفاء  إلى صعوبة  ننبه  الصدد  وفي هذا  املاء،  تمويل قطاع 
بتعهدها ببناء 15 سد كبير خالل 5 سنوات بالنظر إلى اإلشكاليات التي 
يعرفها هذا القطاع، والتي من بينها غياب الصيانة في عدد كبير من 

السدود الكبيرة والصغيرة.

وأخيرا، وفي مجال التنمية املستدامة نعتبر أن الجهد الذي بذله 
املغرب منذ انخراطه في هذا املجال انطالقا من قمة ريو 1992 مرورا 

بجوهانسبورغ 2002 وبنداء طنجة في 2015 وتنظيم كوب 22 بمراكش 
2016 ال ينعكس على الواقع اليومي للمواطن، حيث ال نزال في حاجة إلى 
مقاربة تجعل كل هذه الجهود ذات أثر إيجابي على املواطن ومحيطه، 
تعالى  ورحمة هللا  عليكم  والسالم  استماعكم،  على حسن  أشكركم 

وبركاته.

 لويدا لرئيس:

رئيس فريق  للسيد محمد اشرورو  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبا لويدامحمدا شرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

كتمازيغرت نيغ، إمزداغ نا وردات فهامنين، امدنا أوردا ونسينين 
تاعرابت إريخ أداسنينيخ بأن الحكومة نايزريين شحال أيا أوردتيويو 
مشروع إتهامان تمازيغت، دغي النت دنتتر كالحكومة توجديدت أزريي 

القانون نتمازيغت.

 لويدينا لوزيرين،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

دقايق  جوج  واحد  تنظن  األمازيغية،  تيفهموش  ما  اللي  وخاصة 
حسيتو بأنه �سي حاجة ناقصاكم وال حسيتو ربما ما فهمتوش، ولكن 
كتقول خاصني نفهم آش كيتقال، فما بالكم السيدات والسادة �سي 
وحدين اللي حياتهم كاملة ما تيفهموش العربية، أشنو غادي نديرو 
ليهم؟ تايخصنا نوضعو أنفسنا في بالصتهم، أو نحسو باش كيحسو 
منين تيم�سي لإلدارة، وما تيعرفش يتفاهم مع املوظف، أو منين تيم�سي 
للمحكمة أو كيوقف قدام القا�سي، أو ما تيعرفش يدافع على راسو، 

تيمكن القا�سي يحكم عليه ويقدر يتظلم في الحكم.

مفروض  كان  أنه  العلم  مع  ديالنا  الحكومة  نسول  بغيت  إذن 
السيدات والسادة أعضاء الحكومة يكونوا حاضرين معانا اليوم، ألن 
ما يمكن ليناش نتكلمو مع ثالثة ديال الوزراء، ألن غادي نتكلمو على 
القطاعات كاملة ديال الحكومة، بغيناهم يحضرو معانا، هاذي لحظة 

تاريخية، هاذي لحظة اللي كنتكلمو فيها على مشروع قانون املالية.

إذن السيد الرئيس، أسجل بأسف شديد غياب الحكومة، لحقاش 
احنا اليوم مؤسستنا التشريعية خاص تكون عندها القيمة ديالها، 
خاصنا نرجعو ليها اإلعتبار، وبالتالي ما الجدوى من الكالم الذي سنقوله 
املوقرة  الحكومة  إلى  أيضا  الحكومة كتسمعنا. وأقول  إيال ما كانتش 
ماذا ستفعلين لألمازيغية؟ األمازيغية التي اغتصبت إبان اإلستعمار، 
أيضا  هي  الجديد  الدستور  عهد  في  وحاليا  اإلستقالل،  واغتصبت 
تغتصب، الحكومة جابت قوانين تنظيمية أو مرراتها من هاذ املؤسسة 
هاذي، ولكن خالت قانون ديال األمازيغية هو األخير. السادة الوزراء، 
الحكومة جابت قانون تنظيمي املتعلق بالتعيين باملناصب العليا، هاذا 

زربتو بيه، ولكن ديال األمازيغية خليتوه هو األخير.
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السيد الرئيس، قبل ما نبدا املداخلة ديالي، الزم باسم فريق األصالة 
واملعاصرة أن أقدم تحية صادقة لجميع القوات واملصالح األمنية من 
مساعدة،  وقوات  وطني،  وأمن  ملكي،  ودرك  ملكية،  مسلحة  قوات 
ووقاية مدنية، إضافة إلى السلطات املحلية على تجندها وتضحيتها من 
أجل محاربة جميع أشكال اإلرهاب والتطرف واإلجرام، وفي نفس الوقت 
كنترحمو على اللي ماتوا باش بالدنا تبقى مستقرة، كنترحمو عليهم، ألن 
إذن  مرتاحين،  وكنتذاكرو  هنا  جالسين  اليوم  احنا  ديالهم  بالفضل 

كنترحمو عليهم.

والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  الرئيس،  السيد  فيما يخص 
النواب املحترمين، مداخلة فريق األصالة واملعاصرة واملتعلقة بمناقشة 
سياق  خارج  جاء  هومشروع   ،2017 لسنة  املالي  القانون  مشروع 
الحكومة،  رئيس  السيد  قدمو  اللي  البرنامج  هاذ  الحكومي،  البرنامج 
طبقا ملقتضيات الفصل 88 من الدستور. إنه مشروع أعدت الحكومة 
 4 في  عليها  املصادقة  وتمت   ،2016 سنة  غشت  شهر  في  السابقة 
أكتوبر من نفس السنة، بمعنى نناقش مشروع قانون تحكمت فيه 
سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية ليست هي نفس السياقات 
التي نعيشها اليوم. نناقش هذا املشروع الذي يعود إلى زمن ما قبل 
البرنامج الحكومي، والذي جاء في ظل حكومة جديدة قديمة أيضا، غير 
مستحضرة ملستجدات طارئة ومؤثرة ليس فقط في هندسة هذا املشروع 
وبنيته، وإنما أيضا في فلسفته وأهدافه هناك دخول حزبين سياسيين 
لم يكونا ضمن األغلبية الحكومية السابقة، ولم يشاركا في إعداد هذا 
املفاوضات  وكأن  يتبين  والسادة،  السيدات  هذه  والحالة  املشروع. 
الخاصة بتشكيل هذه الحكومة كانت فقط بهدف البحث وبأي ثمن عن 
حكومة عددية والتنافس حول من يربح أكثر دون اعتبار للتفاوض حول 
البرنامج الحكومي. فأي رسالة سياسية توجهها هذه الحكومة املوقرة 
للمستثمرين وللمقاولين، ولكن أيضا للناخبات والناخبين العازفين عن 

املشاركة في مختلف االستحقاقات االنتخابية؟

وهناك مستجد طارئ السيدات والسادة، مستجد حدث بعد إعداد 
مشروع قانون املالية هذا املستجد هو الفرضية التي بني عليها هذا 
املشروع، هذه الفرضية هي املوسم الفالحي املتوسط هذا باإلضافة 
إلى نصف سنة من البلوكاج السيا�سي، وما خلفه من آثار سلبية على 
املستوى االقتصادي واملالي واالجتماعي. لذلك كان من الضروري بل من 
الالزم على الحكومة أن تدشن مسارها السيا�سي والتدبيري خالل هذه 
الوالية باحترام أوال اإلرادة املعلن عنها من خالل نوايا البرنامج الحكومي، 
وثانيا أن تحترم املؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني، وذلك على 
األقل من خالل إعادة النظر في توقعات هذا املشروع، وأن تالئمها مع 
املستجدات التي طفت على السطح ما بين إعداد هذا املشروع وإحالته 

وتقديمه ومناقشته أيضا.

والخالصة نقولها للسيد وزير االقتصاد واملالية، الخالصة منذ اآلن 
هي أننا نناقش مشروع قانون املالية في الوقت الذي يجب أن تقدم فيه 

الحكومة الخطوط العريضة ملشروع قانون املالية للسنة املقبلة، وكذا 
مدى تقدمها في إنجاز وتنفيذ قانون 2017 والذي ال زال مشروعا، فماذا 
نناقش اليوم السيد الوزير؟ نناقش مشروع قانون املالية حتى نكون 
فقط منسجمين مع الدستور، ومع القانون التنظيمي للمالية، ولنضفي 
الصبغة القانونية النهائية على ما تم صرفه من نفقات مرصودة للتسيير 
وللتجهيز أيضا ولالستثمار مع األسف، أما الدينامية اإلقتصادية واملالية 
من خالل حجم اإلستثمارات املرصودة فقيمتها املضافة ستكون بدون 
أدنى شك محدودة، وبالتالي سنعيش سنة مالية واقتصادية واجتماعية 

بيضاء.

 لويدا لرئيس،

 لويدينا لوزيرين،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

التنموي  للنموذج  اإلقتصادية  التركيبة  عند  الوقوف  من  البد 
هيكلية  اختالالت  عدة  تشوبه  زالت  ال  الذي  النموذج  هاذ  الحالي، 
وعميقة، وأن وتيرة إصالحه وتغيير نمطه نحو إعطاء األولوية للقطاع 
الصناعي بطيئة ومتعثرة، حيث الزال القطاع الفالحي، وقطاع الخدمات 
يساهمان بشكل مباشر وأوفر في الناتج الداخلي الخام، مقابل تراجع 
مساهمة القطاع الصناعي من %24 سنة 2011 إلى %22 سنة 2015. 
صحيح أن القطاع الصناعي بدأ ينتعش نتيجة انتعاش قطاع صناعة 
السيارات والطائرات، لكن ذلك مازال يحتاج إلى مجهود مضاعف من 
خالل املراهنة على إنتاج رأسمال وطني خالص، والعمل على تجاوز 
الحكومة  ظل  في  انخفض  الذي  اإلقتصادي  للنمو  التراجعي  املنحى 
السابقة إلى %3,24 كمعدل سنوي بعدما ما كان في حدود %5 و4,5% 

في عهد حكومتي جطو وعباس الفا�سي.

من الشوائب األخرى التي تعيق تطور اقتصادنا الوطني هي العجز 
املزمن والهيكلي للميزان التجاري، وميزان األداءات بسبب عدم قدرة 
منتوجاتنا على الرفع من حصتها داخل األسواق الدولية خالل 15 سنة 
األخيرة، وتمركز بعضها في أسواق بعينها، لذلك يجب على الحكومة 
استثمار كل الفرص املتاحة من أجل تنويع الشركاء اإلقتصاديين وال 
سيما التوجه اإلستراتيجي لبالدنا نحو قارتنا السمراء الذي كان ثمرة 
دبلوماسية ملكية ناجحة عبدت الطريق أمام الحكومة في خلق هوامش 

جديدة للتبادل التجاري واإلقتصادي في إطار رابح-رابح.

وهنا السيد الوزير، ال بد أن أتوجه من خاللكم إلى الحكومة الغائبة 
اإلعتبار  بعين  تأخذ  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  منها  ألطلب 
هذه الطريق املعبدة من طرف جاللة امللك، من أجل تفعيل شراكات 
حقيقية، من أجل التعاون مع إخواننا األفارقة ألن املغرب أوال وقبل كل 

�سيء هو بلد إفريقي، ونحن ال بد أن ننطلق من إفريقيا أوال.

ميزانية  امليزانية،  تنفيذ  نسبة  أن  أكدتم  لقد  الوزير،  السيد 
 75% إلى  2016 وصلت  ميزانية  في  املرصودة  العمومية  اإلستثمارات 
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واعتبرتم ذلك إنجازا تاريخيا وسابقة في مسار تنفيذ ميزانية اإلستثمارات 

العمومية، وإذ ننوه بهذا املجهود وبهذه النتيجة، فإن إسقاط نتائج هذا 

اإلنجاز على املستوى اإلقتصادي واملالي واإلجتماعي يوحي جليا على أن 

هناك خلل ما، غادي تالحظو معايا السيد الوزير، والسيدين الوزيرين، 

هو أنه تكلمتو على نسبة إنجاز غير مسبوقة في إطار تنفيذ اإلستثمارات 

العمومية وصالت 75 %، لكن مع األسف نسبة النمو باقية في 1,5 % 

السنة املاضية بعدما توقعت الحكومة 3 %، أيضا الحكومة لم تستطع 

تخفيض نسبة البطالة إلى 8 % كما وعدت بذلك، وأيضا الحكومة 

ظاهرة  وأيضا  اإلحسانية،  باملقاربة  والهشاشة  الفقر  مع  تتعاطى 

اإلنتحارات أصبحت مقلقة جدا ومؤشر على ضبابية األفق اإلجتماعي 
السوق  أخبار  وعلى حساب  واملواطنين  املواطنات  من  عريضة  لفئة 
راه قلتها ليكم السيد الوزير، يقولون بأن الحكومة هي املسؤولة على 

هذه اإلنتحارات وهللا أعلم. فماذا يعني ذلك السيد الوزير؟ يعني أن 

اإلستثمارات العمومية املنفذة غير منتجة للثروة وال تساهم في تحريك 

الدورة اإلقتصادية واستيعاب هوامش الخلل الكثيرة واملتعددة.

 لويدا لرئيس،

إن هدر سنة من الزمن السيا�سي واإلقتصادي واإلجتماعي كانت 

له تداعيات سلبية على جميع القطاعات املنتجة؛ من فالحة وصناعة 

وخدمات وأخص بالذكر مكونات اإلنفاق العمومي املتمثلة في 67 مليار 

درهم املخصصة للتجهيز والغالف املالي املخصص للتوظيفات الجديدة 

وكذا استثمارات املؤسسات العمومية التي تقدر ب 107 مليار درهم، 

وقد شملت هذه التداعيات السلبية التأخير لتأخير تشكيل الحكومة 

الجوانب اإلقتصادية واملالية.

سبق  التي  املالحظات  على  وبناء  املالية،  قانون  ملشروع  بالنسبة 

ذكرها في بداية هذه املداخلة، فإنه أضحى ضروريا مراجعة الفرضيات 

بما يالئم املستجدات الطارئة وبما يجعلها قابلة للتحقيق، حيث توقع 

مشروع قانون املالية نسبة نمو في حدود 4,5 % وهي فرضية بنيت على 

أساس موسم فالحي متوسط، في حين أن املوسم الجاري قد يصل 

منتوجه إلى 102 مليون قنطار حسب تصريحات وزير الفالحة، هذا 

باإلضافة إلى اإلكراهات املالية واإلقتصادية لنصف سنة من البلوكاج 

السيا�سي. من املفارقات العجيبة أيضا في مجال املداخيل الجبائية هي 

أن الضريبة على التبغ سنة 2016 وصلت إلى 9 مليار درهم...

 لويدا لرئيس:

االستماع  ديال  شوية  شكرا،  شكرا  النائب  السيد  شكرا  شكرا 

الرئيس  السيد  تفضل  املتبادل، شكرا  اإلحترام  أساس  على  لبعضنا 

تفضل.

 لأ ئبا لويدامحمدا شرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

شكرا، من املفارقات العجيبة أيضا في مجال املداخيل الجبائية هي 
أن الضريبة على التبغ سنة 2016 وصلت إلى 9 مليار درهم، في حين أن 
مداخيل الفوسفاط لم تتجاوز 2 مليار درهم في نفس السنة. وفي هذا 
اإلطار السيد الوزير، نستنتج من خالل هذه املعادلة التي تطرح أكثر 
من سؤال حول نوعية الثروة الوطنية التي تتوفر عليها بالدنا هل هي 
الفوسفاط أم التبغ؟ وباملناسبة السيد الوزير، كنساءلو الحكومة حول 
تفعيل القانون املتعلق بمنع التدخين باألماكن العمومية، فين وصل؟ 
عالش ما جبتوهش في البرنامج الحكومي ديالكم؟ ألن هذا هو اللي عندو 

انعكاس مباشرعلى الصحة ديال املواطنين.

غير  السياسية  اإلرادة  أن  نسجل  املتقدمة،  الجهوية  بخصوص 
متوفرة لدى الحكومة من أجل تفعيل الجهوية املتقدمة التي أنتجتها 
بالدنا كخيار إستراتيجي لتدارك الخصاص الكبير في التنمية اإلجتماعية 
واألقاليم  العماالت  بين  الفرص  تكافؤ  التحتية وضمان  البنيات  وفي 
الجهات  إن  بالدنا.  ثروات  من  متكافئ  بشكل  اإلستفادة  في  والجهات 
وفي  والتنظيمية  والبشرية  املالية  اإلمكانيات  قلة  من  تشكو  زالت  ال 
على  الجهوية  الفوارق  من  التقليص  على  عاجزة  فالحكومة  املقابل 
كافة املستويات، وال ترغب في اقتسام األدوار التنموية مع الجهات التي 
خولت لها القوانين التنظيمية املؤطرة املساهمة في التنمية اإلقتصادية 
السيا�سي  الزمن  هدر  عن  املسؤولة  هي  الجهات  واش  واإلجتماعية. 
واإلقتصادي واملالي بسبب نصف سنة من البلوكاج؟ واش هاذ الجهات 
هي املسؤولة عن عدم إصدار العديد من النصوص التنظيمية املفعلة 
الجهات  واش  للجهات؟  التنظيمية  القوانين  مقتضيات  من  للعديد 
أيضا هي املسؤولة عن عدم تفعيل إجراء نقل بعض اإلختصاصات إلى 
الجهات؟ إن تمادي الحكومة في نهج سياسة التركيز وتمركز القرارات 
الجهات  بأن  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  يؤكد  مستوياتها،  كانت  مهما 
مستهدفة من خالل تعطيل آليات عملها وتبخيس املجهود الذي بذل 
من أجل إخراج الجهوية املتقدمة إلى حيز الوجود، وبالتالي ترك ساكنة 
واملدن  املهمشة  واملناطق  املدن  وهوامش  والجبلي  القروي  العالم 
الصغرى واملتوسطة تئن تحت وطأة العديد من املشاكل. ومما يزيد 
من وطأة ومعاناة املواطنات واملواطنين، وال سيما الطبقة املتوسطة 
والفقيرة هو ما تعتزم هذه الحكومة القيام به في اتجاه رفع الدعم على 
املواد املدعمة من غاز وسكر ودقيق، وبهذا اإلجراء ستكون الحكومة 
بالفعل وضعت رقاب هذه الفئات أمام اللوبيات وأمام ارتفاع األسعار، 
بعدما وضعت رقابهم سابقا أمام سياسة التحريرالتوحشية للعديد من 

املواد األساسية منها الكازوال والبنزين وغيرها...

غادي ندوز مباشرة، السيدات والسادة النواب، السادة الوزراء، 
التنمية  إلى الجانب اإلجتماعي، أوال ضعف مستوى  الرئيس،  السيد 
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البشرية باملغرب، كاين السيد الوزير تقرير صادر عن األمم املتحدة 
الفردي  الدخل  مكونات؛  أربع  على  ركز  واللي   ،2015 سنة  للتنمية 
للمواطن، املستوى التعليمي، الخدمات الصحية املقدمة، ثم الفوارق 
اإلجتماعية التي يعاني منها املواطن، وعلى حساب النتائج اللي توصلو 
ليها هاذ املنظمة العاملية، املغرب يحتل الصف 126 من بين 187 دولة 
شملها البحث وهي مرتبة متأخرة مقارنة مع بلدان شبيهة لنا، غادي 
ناخذ كمثال؛ الباهاماس: الرتبة 56، رومانيا: الرتبة 52، سلطنة عمان: 
الرتبة 52، األردن: الرتبة 80، تونس: الرتبة 96، مصر: الرتبة 108، 

الجزائر: 83، الغابون: 110.

وعلى حساب املؤشر اللي جات به نفس املنظمة اللي كيتكلم على 
وحجم  طبيعة  لتحديد  كمقياس  واملعتمد  األشخاص،  بين  املساواة 
الفوارق اإلجتماعية، فإن ترتيب املغرب يزيد سوءا وكيهبط للصف 
بين  التفاوتات  حدة  إلى  راجع  والسبب  دولة،   187 بين  من   134
األشخاص وبين الفئات، وبين النساء والرجال أيضا فيما يخص الدخل 
والكهرباء  واملاء  التطهير  شبكات  من  واإلستفادة  والسكن  والتكوين 
وكذلك الخدمات الطبية والخدمات اإلجتماعية األخرى. هذه الفوارق 
السيد الوزير، هذه الفوارق اإلجتماعية تفسر بحوالي 30 % تدهور 
أوضاع املواطنين مقابل 12 % في الفيتنام، 18 % في الفليبين، 14 % في 
السالفادور، 16 % في أندونيسيا، 18 % في األردن، و20 % في لبنان و10 
% في البرتغال و20 % في التايالند. خذينا بعض الدول املماثلة لنا واللي 

سبقاتنا فهاذ املجال هذا؛

ثانيا، استمرار حتمية الفقر والهشاشة اإلجتماعية، واستنادا إلى 
اإلحصاء الوطني لسنة 2014، فإن ما ال يقل عن 1,6 مليون نسمة 
كتعيش تحت عتبة الفقر، أي ما يناهز 5 % من ساكنة املغرب، كما 
يوجد أيضا ما يفوق 4,2 مليون فرض في وضعية هشاشة إجتماعية، 
أي ما يعادل 12,5 % من مجموع السكان. والفقر والهشاشة هما أساسا 
ظاهرة قروية، ألن تقريبا 80 % من الفقراء يقطنون بالبوادي وهوامش 

املدن، و64 % من األسر تعاني من الهشاشة هي أيضا أسر قروية.

وغادي نتكلم �سي شوية على البطالة إيال اسمحتو السيد الوزير، 
آخر 2015 بلغ عدد السكان في سن العمل 25 مليون نسمة، غير أن 
أكثر من نصفهم غير ناشطين وبالضبط 52,6 %، كما أن البطالة في 
املغرب تتخذ وجها نسويا ألنه من أصل 12 مليون نسمة نشيطة تقريبا 
نجد فقط 3,2 مليون امرأة، أي ما يعادل 27 %، بالرغم من أن النساء 
يشكلن أكثر من نصف سكان املغرب، مما يعني أيضا أنه ثالثة ديال 
النساء من أصل أربعة في حالة عطالة أيتها النساء. نسبة الناشطين من 
بين السكان التي تقاس بعدد العاملين الذين يتراوح سنهم ما بين 15 
و64 سنة مقارنة مع عدد السكان من نفس األعمار تبين ضعف انخراط 
املغاربة في األنشطة اإلقتصادية، مقارنة مع دول الجوار والشبيهة لنا، 
ألن نسبة النشيطين باملغرب تقدر سنة 2015 ب %47,4، مقابل 53% 
في مصر، و%65 في تركيا، و%72 في إسبانيا، علما أن نسبة النشيطين 

باملغرب هي أقل بكثير من %47 ألن املندوبية السامية للتخطيط ال تأخذ 
في الحسبان األفواج من الشباب الذين يغادرون سوق الشغل جراء 
طول إنتظارهم وفقدانهم لألمل في الحصول على فرصة عمل، والذين 

يقدرون 70.000 فرد بالنسبة لسنة 2015.

وعالقة بالجيل الصاعد، رجال ونساء املستقبل اللي هما الشباب 
عن  انقطعوا  والذين  سنة،  و24   15 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 
الدراسة وليس لهم عمل وليسوا في طور التكوين املنهي، بلغت نسبتهم 
%28 من مجموع الفئة املعنية. وتصل هذه النسبة إلى حوالي 35% 
بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و24 سنة. وجدير بالذكر 
أن النسبة األولى أي %28 تبقى مرتفعة مقارنة مع دول الجوار والشبيهة 
للمغرب كتركيا اللي كتوصل %23، والجزائر: %21، وفرنسا: 10%، 

وأملانيا: 7%.

ال�سي كولو هواإلنحراف، هواإلجرام.  هاذ  ديال  الحتمية  النتيجة 
كنظن إيال بغينا نعالجو مشاكل ديال اإلرهاب وديال اإلجرام، كيخصنا 
نمشيو نحلو املشكل من العمق ديالو، من الجذور ديالو. %80 من 
للتخطيط  السامية  املندوبية  معايير  حسب  نشيطات  لسن  النساء 
التي هي مقاييس متعارف عليها دوليا. ومما ال شك فيه أن البطالة جد 
متفشية باملغرب وأنه ليس هناك مجال، من مجال املقارنة مع بلدان 
كانت باألمس القريب أسوأ حال منا، فمثاال ال تتجاوز نسبة البطالة 
%2,9 في غواتيماال، و%1,8 في القيتنام، و%5 في بوليفيا واإلكوادور، 

و%6,8 في الفلبين، و%2,9 في ماليزياها.

غادي نم�سي لواحد الوزارة اللي هي مهمة ومهمة جدا، أال وهي وزارة 
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية التنمية اإلجتماعية. ميزانيتها ال 

تتعدى 0,25 % من امليزانية اإلجمالية ....

 لويدا لرئيس:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، نستمعو لبعضنا.. السيد النائب 
املحترم نستمعو لبعضنا. شكرا.

 لأ ئبا لويدامحمداأشرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

قلت بأنه هذه الوزارة عندها في امليزانية ديالها %0,25 من امليزانية 
اإلجمالية لسنة 2017، بغيت غير نقول لكم كيف غادي نقسمو هادي؟ 
نصيب األسرة شحال غادي نعطيوها، نصيب الطفولة شحال غادي 
نعطيوها؟ نصيب املرأة؟ نصيب األشخاص في وضعية إعاقة؟ واش 
بهاذ امليزانية غادي نقذو األسرة ديالنا من االنحالل وغادي نقذو األطفال 
ديالنا من الهدر املدر�سي ومن اإلنحراف؟ أظن أنه ليست هناك سياسة 
خاصة باألسرة، وليست هناك سياسة خاصة باملرأة، علما أن املغرب 
اإلنسان،  حقوق  باحترام  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  على  صادق 
وبمحاربة جميع أشكال التمييز ضد املرأة، إضافة إلى الفصل 17 من 
الدستور اللي كيتكلم على تحقيق املساواة بين املرأة والرجل، وملا نتكلم 

عن املرأة البد أن نتكلم عن املجتمع املغربي.
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التربية والتعليم، والتضخم ديال احنا  رابعا ملأزق  وغادي نم�سي 
ديال  عندو تضخم  التضخم  امليزانية،  التعليم خاصو  غنقولوش  ما 
امليزانية، ولكن عندنا إشكال آخر إيال جينا نقارنوه مع دول أخرى، احنا 
كنستهلكو ميزانية أكثر السيد الوزير، وغادي نعطي بعض األمثلة: أمريكا 
الالتينية دول أمريكا الالتينية احنا عندنا هاذ .. املعدل منن نفقات 
التعليم ما كيفوقش %4,8، أمريكا الالتينية.. اسمحوا لي ومقارنة مع 
ما يجري بالعالم نالحظ أن املعدل العالمي لنفقاتت التعليم ال يفوق 
الخام.  الداخلي  الناتج  من   5,7% عندنا  احنا  اللي  الوقت  في   4,8%
أمريكا الالتينية، دول أمريكا كاين ما بين %4,8 و%4,7، البيرو: 3%، 
السالفادور: %4,8 إلى آخره... ما غاديش نكثر فهاذ ال�سي. وهاذ األرقام، 
هاذ األرقام تسائلنا جميعا تسائلنا جميعا السيد الوزير، وكتعطينا 
السؤال فين كاين الخلل؟ كاين الخلل هو غياب اإللتقائية في البرامج، 

هذا الخالصة.

بالنسبة للصحة والتعليم، بغيت نقول بأنه العالم القروي يعني في 
وضعية كارثية، تنلقاو من جهة في املراكز عدد التالميذ كيفوق 70، 80 
وفي العالم القروي تنلقاو عدة مستويات في قسم واحد، والنسبة ديال 
الهدر املدر�سي مرتفعة جدا في العالم القروي، احنا ما زال ما لقيناش 
إصالح وال ما زال ما درناش إصالح حقيقي للمنظومة ديال التعليم، 
ناس  يكونو  خاصهمش  ما  أيضا  والطبيب  األستاذ  بأن  تنعتبر  احنا 
عاديين، ومن هنا كنوجه لهم نداء باش يضحيو واألستاذ يضحي باش 
يعلم األجيال املقبلة، والطبيب أوج السعادة عندو هو نهار يكون في �سي 
جبل مليوح وتيداوي واحد املريض وتيرجع ليه االبتسامة. هاذ ال�سي اللي 
بغينا نرجعو ليه السيد الوزير، وباش نرجعو ليه تيخص الحكومة دير 
تحفيزات، دير إصالح عميق ما نفرضوش عليهم واحد الحاجة اللي ما 

يقدوش عليها، نديرو إصالح عميق.

يتجلى بالنسبة للصحة العمومية أو الصحة بصفة عامة يتجلى 
تردي األوضاع بقطاع الصحة العمومية في قلة املوارد البشرية، بحيث 
يتوفر املغرب على 62 طبيبا لكل 100 ألف نسمة، احنا عندنا 62 طبيب 
ل 100 ألف نسمة، ناخذوا تونس: 119 طبيب ل 100 ألف نسمة؛ في 
األردن: 245؛ مصر: 283؛ لبنان: 354. وكنالحظوا نفس ال�سيء بالنسبة 
للممرضات واملمرضين العاملين بقطاع الصحة، بحيث يتوفر املغرب 
على 89 ممرضة وممرض ل 100 ألف نسمة مقابل 223 بلبنان و328 

بتونس و352 بمصر و400 باألردن.

تنلقاو  البشرية،  املوارد  توزيع  املوارد  ديال  مشكل  أيضا  وكاين 
األغلبية ديال األطباء أغلبية ديال املصحات وأغلبية ديال املستشفيات 
الجامعية متمركزة في محور القنيطرة-الدار البيضاء، تيخص السيد 
وزير الصحة يلقا �سي حل لهاذ ال�سي، تيخصو يلقا الحل وإال الناس 
ديال البادية كل�سي غادي يجيو للمدينة وغادي يديرو البرارك وغادي 
يولي عندنا الفو�سى وغادي يولي عندنا اإلجرام وغادي يولي عندنا أيضا 
التطرف. الصيادلة هم اللي كثار عندنا وراه األغلبية فيهم قراب يسدو، 

إذن خص يتلقى لهم حتى هم حل. الوفيات ديال األطفال، في خمس 
سنوات األخيرة 60 طفل من أصل ألف نسمة، إذن كل ألف طفل 

كيموت منها 60 وهذا مؤشر خطير وخطير جدا.

يكون  أن  أتمنى  كنت  والرياضة،  الشباب  لقطاع  نم�سي  وغادي 
الوزراء هنا باش يستامعو لينا، ولكن السيد الوزير املكلف بالعالقات 
الحكومي،  التضامن  إطار  في  الرسالة  تبلغوا  أن  أتمنى  البرملان  مع 
بطبيعة الحال، الشباب والرياضة كنالحظو في جميع املناطق وخاصة 
في هوامش املدن في العالم القروي ما كاينش منشآت وحتى ايال كانت 
راه مشدودة ما كتشتغلش، وكاين أمثلة كثيرة، وهنا تنطلب من السيد 
وزير الشباب والرياضة تفعيل وتكثيف الشراكة مع الجماعات الترابية، 
هناك جماعات مستعدة بأن توفر البناية وتوفر املوارد البشرية وتوفر 
التي  الخدمات  من  والنساء  الشباب  يستفيد  أن  أجل  من  �سيء  كل 
توفرها هذه املؤسسة أي الشباب والرياضة. النوادي النسوية ودور 
الشباب واملالعب إلى آخره... راه ما كتشتغلش، السيد الوزير، إذن 

خاص الوزارة تكثف الشراكة مع الجماعات.

بالنسبة  القضية  واحد  بعدا  أنا  واإلتصال،  للثقافة  بالنسبة 
واإلتصال  الثقافة  ألن  يتحفزو  تيخصهم  القطاعين  بهاذ  للعاملين 
هي اللي خاص يكون فيها اإلبداع، هادوك هما اللي خاص يخرجو لينا 
النوابغ، وغادي نم�سي للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة اللي هي نقالنا 
اليوم كيتفرجو فينا املواطنات واملواطنين وتنشكروها باملناسبة، ولكن 
واش تتعرفو املقر اللي كاينة فيه هاذ الشركة هاذي بناء غير مرخص، 
بناء عشوائي، سكن غير الئق، les studios والبناء اللي كاين في الشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة ال يليق بنا كمغاربة، خصكم تبنيو لهم �سي مقر 
يكون في املستوى ألن هاذوك هما املرآة ديال املغرب. السيد الوزير، راه 
مشيت وشفت الحالة فاش كيعيشو املستخدمين واملوظفين ديال هاذ 
اللي كيقومو بمجهود كبير من هاذ املنبر كنشكروهم، ولكن كيخصكم 
تديرو لهم �سي حاجة في املستوى، خصهم يخرجو من تّماك، ألن تمشيو 

تقلبو راه تيخص في الحقيقة قرارالهدم في �سي باليص عندهم.

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، أنا كنظن هاذ القطاع هذا 
السيد الوزير، إيال كان �سي قطاع اللي خصو تكون فيه الفعالية، ويكون 
منتج هو هاذ القطاع هذا، وخاصة في التجهيز ألن أغلب الدراسات 
وأغلب األشغال تيقوم به القطاع الخاص، تيبقى للوزارة هو املراقبة 
والتتبع. وما دمنا نتكلم عن هذه الوزارة، الطرق احنا كنعتبرو الطرق هو 
األساس، العالم القروي إيال كانوا الطرق تيمكن تكون مدرسة تيمكن 
يكون مستوصف تيكون يم�سي املاء والضو، إيال ما كانش هذا ال�سي 
السيد الوزير، راه غادي يبقاو هاذوك الناس إيال كان في راسكم بأنه 
كاين مناطق اللي تيموت �سي واحد كيهزوه باملحمل وال إيال كان �سي واحد 
مريض بزاف كيهزوه باملحمل عاد يوصلوه لبالصت فين كاين الطونوبيل 
افة 

ّ
فين كاينين الخطافة هما اللي كياديوهم، إذن اللي كنسميوهم الخط

واللي هما كيعتقو هاذ الناس هاذو. إذن الطرق املسائل ديال الطرق 
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السيد الوزير، أسا�سي وأساس جدا، وهنا أيضا يعني أطلب أن تكثفوا 
الشراكة مع الجماعات الترابية هناك جماعات مستعدين باش يتعاونو 
معكم في بناء الطرق لفك العزلة عن العالم القروي وعن العالم املعزول 

من جميع من كل �سيء.

نقولو  باش  متفقش  ما  بعدا  أنا  أيضا،  والكهرباء  للماء  بالنسبة 
وصلنا 96 وال 97 %، والنتيجة هو الصيف املا�سي كان الجفاف وكانوا 
بزاف ديال العائالت واألسر اللي كيتكرفسو باش يجيبو املا، ما خصناش 
نقولو هاذ الكالم وهو ما�سي صحيح، على األقل في بعض املناطق على 
األقل إيال كانت 97 يجب توطين هذه املشاريع باش نعرفو فين كاينه 100 
%؟ وفين كاينة خمسة %؟ كاين مناطق السادة الوزراء اللي الساكنة 

ديال العالم القروي تعاني وتعاني جدا.

وحدة  حاجة  على  نتكلم  غادي  الداخلية  للداخلية،  بالنسبة 
التقسيم الجماعي ديال 1992، كان تقسيما عشوائيا، تقسيما يغيب 
عليه الطابع أو الهاجس اإلداري واألمني وبالتالي أنتج جماعات فقيرة، 
كاين أكثر من %50 ديال الجماعات ما يقدرو يخلصو حتى املوظفين 
ديالهم، وهنا غادي نرجع السيد الوزير ما دمتم تشرفون على قطاع 
يساعد الجماعات، هو الباقي استخالصه، راه يعني مبالغ كبيرة الجماعة 
كتسالها وما غدخلش، خصنا الحكومة توّرينا شنو غادي نديرو فهاذ 
ال�سي، ألن هذا مشكل كبير كينقص من املوارد ديال الجماعات، وأيضا 
منظومة الجبايات املحلية والسيد الوزير أنتم شاهدون على ذلك بأن 
هذا املشكل طرحناه عدة مرات دون أن نجد آذانا صاغية ألن منظومة 

الجبايات املحلية عندها أهمية كبيرة بالنسبة للجماعات.

السكنى وإعداد التراب الوطني، املشروع ديال مدن الصفيح اللي 
نحيدو  غادي  باش  تواريخ  وأعطت  آجال  أعطت  السابقة  الحكومة 
البرارك ونحيدو مدن القصدير، ما زال هاذ ال�سي قائم، كنتمناو أن 
السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة يقوموا بمجهود فهاذ املجال هذا، 
تسوية الوضعية القانونية في مجموعة من التجزئات السكنية، بغينا 
نوفرو للمغاربة ديالنا اإلستقرار، بغينا املغاربة ديالنا يكون في الدار 
ديالو يعرف راه الدار ديالو ما�سي يجي غدا يموت ويجي �سي واحد يخرج 
ليه اوالدو من الدار، تنلقاو عدة تجزئات سكنية غيه في األرا�سي ديال 
الدولة والناس ما عندهم حتى ورقة. وإيال عطيتيه السيد الوزير ذاك 
اقتصادي،  رواج  تيتخلق  كيرتاح،  غير  ما�سي  كيرتاح  العقاري  الرسم 
تيمكن ليه ياخذ سلف، تيمكن ليه يقسم، تيمكن ليه يدير إذن راه 
غادي تخلقو واحد الرواج اقتصادي كبير وغادي يكون عندكم مداخيل 
إضافية هذا اقتراح السيد الوزير كنقولو ليكم، خوذوه بعين اإلعتبار 
هللا يجازيك بخير في املستقبل من أجل أوال مساعدة هاذ الناس هاذو، 

وثانيا مداخيل إضافية سواء لوزارة املالية أو للمحافظة العقارية.

إلعداد  الوطني  املخطط  على  تنتكلم  الوزارة  لهاذ  وبالنسبة 
التراب واملخططات الجهوية إلعداد التراب، وتنعتبر وتنقول بأنه هاذ 
بالنسبة  البرامج  التقائية  لتحقيق  الحقيقية  املخططات هو األرضية 

لجميع الوزارات، وكنالحظو بأنه هاذ املخططات هاذو ما تيستعملوش 
ما كنعتمدوش عليهم، مع أنهم هما األساس.

إصالح العدالة، العدل املشروع اللي جاب أهداف مهمة ومهمة 
جدا، كنسجلو مؤاخذات على هذا املسار والتنزيل الغير منسجم والغير 

املمنهج، ألن الهدف في األخير هو استقالل القضاء.

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات بسرعة، 
األهداف  واضح  مخطط  األخضر  املغرب  مخطط  للفالحة  بالنسبة 
واملعالم ولكن الفالح الصغير هو اللي باقي ضايع، وخاصة الفالح اللي 
الوطني  املكتب  هاذو وكيخص  الفالحة  هاذ  باقي ضايعين  الجبل،  في 
لإلستشارة الفالحية يكونوا فيه أطر اللي يقدرو يوصلو للفالح الصغير 
باش  الفالحة  هاذ  يساعدو  أيضا  ولكن  املعلومات  جميع  واملتوسط 

ينخرطو فهاذ املشروع هذا.

الصيد البحري، أنا غادي نم�سي مباشرة لهادوك الصيادين الصغار 
اللي عندهم القوارب، وتنطلبو من السيد وزير الفالحة والصيد البحري 
تحسين الوضعية اإلجتماعية من تغطية صحية وتأمين إلى غير ذلك... 

ألن هاذو حتى هما كيعيشو عائالت وكيشغلو يد عاملة مهمة.

التنمية القروية، التنمية القروية تنظن بأنه الزم نثمنو هاذ العملية 
هاذي، ولكن كيخص كما قلت سابقا التنمية القروية إيال بغات تنجح 

هو التقائية في البرامج.

السياحة والصناعة التقليدية، كنظن بأنهم جوج ديال القطاعات 
اللي مرتبطين كثير، كنتمناو أن الطاقم الجديد، الوزراء الجدد اللي 
فهاذ الوزارة هاذي يديرو مجهود باش يهتمو بالصناع التقليديين ويهتمو 
أيضا بالناس اللي كيشتغلو في املجال ديال السياحة، ويروجو لوجه 

املغرب على برا بطريقة احترافية.

قبل ما نختم، بغيت نقول واحد الكالم هو أنه املواطنة واملواطن 
قوية  حكومة  إلى  يحتاجون  الوزير،  السيد  باألمازيغية  »إمزذاغ« 
املواطنة واملواطن كيحتاجو للخدمات، جميع الخدمات  ومنسجمة، 
من تعليم وصحة وسكن الئق وماء وكهرباء وغيرها... وطرق ولكن باش 
تحقق هاذ ال�سي السيد الوزير، كاين واحد الضرورة، والضرورة كما 

قلت االلتقائية في البرامج.

والسؤال املطروح واش هاذ الحكومة بهاذ التركيبة ديالها قادرة باش 
تحقق االلتقائية؟ على كل، شهادة غادي نقولوها بعدا في الحكومة 
السابقة ما كانتش االلتقائية ولكن هاذ الحكومة كتقول ليك استمرار 
لبرامج الحكومات السابقة، يعني أنه، أنا كنقول على حسب هاذ .. إيال 
درت هاذ كي كيقولو هاذ le raisonnement par récurence بأن هاذ 
الحكومة حتى هي ما غاديش تحقق اإللتقائية، ما كنتمناش هاذ ال�سي، 
الوزير، كيف  السيد  تجاوبونا  بغينا  ولكن  االلتقائية.  تكون  كنتمنى 
غادي تديرو باش تحققو هاذ اإللتقائية؟ احنا كنتسناو منكم الجواب.
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في األخير، وفي إطار تفاعلنا اإليجابي مع هذا املشروع، وسعيا منا 
الحكومة، ولم  بإيجابية مع  تعاملنا  بناءة ومسؤولة، فقد  كمعارضة 
نعمل على التمسك باملساطر والشكليات املنصوص عليها في إطار هذه 
املناقشة، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للحكومة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
بسبب تأخر األحزاب املشكلة لها في اإلعالن عن التشكيلة الحكومية 
وتعيينها وتنصيبها، إعالنا منا عن حسن نيتنا وعلى التوظيف األمثل 
للمبدأ الدستوري فصل السلط وتعاونها. لكن في ذات الوقت، حرصنا 
على إحاطة هذا املشروع بكامل العناية، وقد شاركنا السادة الوزراء في 
مناقشته بما يمليه علينا توجهنا السيا�سي ومشروعنا املجتمعي الذي 
نؤمن به وحسب أولوياتنا في املجاالت اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية.

وفي هذا اإلطار تقدمنا ب61 تعديل من أجل إغناء هذا املشروع، 
وملء هوامش فراغاته الكثيرة واملتعددة واملتنوعة، وتوخينا منها ما يلي:

تعزيز دور السلطة التشريعية في املراقبة املالية؛ 3-

املواد  طرف  من  املنافسة  من  الداخلية  السوق  حماية  3-
املستوردة؛

الوقت  من  متسعا  وإعطائهم  املستوردين  حقوق  ضمان  3-
لتعشير بضائعهم؛

إخضاع التبغ بنوعيه األشقر والداكن للضريبة على اإلستهالك  3-
بسعر موحد مع تحديد الجهة املخول لها إجراء التحاليل الالزمة؛

توسيع مجال التحفيز ليشمل جميع الوحدات الصناعية التي  3-
توجه منتوجاتها للتصدير؛

تشجيع املقاولة على البحث واإلبتكار والتكوين املستمر؛ 3-

تحسين النجاعة الطاقية؛ 3-

املقاوالت  رسملة  وتعزيز  والتشغيل  اإلستثمار  من  الرفع  3-
وعصرنتها؛

وغير  العرضية  اإلجمالية  والتعويضات  املكافآت  توسيع  3-
العرضية، املدفوعة للطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه لتشمل أيضا 

حاملي شهادة ااملاستر أو ما يعادلها؛

من  الواردات  لها  تخضع  التي  الضريبة  نسبة  من  الرفع  3-
املنتوجات الفاخرة والكمالية بنسبة %30؛

تشجيع دافعي الضرائب على استعمال الطريقة اإللكترونية؛ 3-

اإلبقاء على إعفاء الدراجات النارية الثنائية والثالثية، ثالثية  3-
محدودي  من  واسعة  شريحة  طرف  من  تستعمل  لكونها  العجالت 

الدخل؛

كاين أيضا تشجيع استعمال السيارات الغير امللوثة تماشيا مع  3-
املؤتمر األخير واللقاء األخير ديال COP22؛

تمكين الجهات من املوارد املالية الالزمة للنهوض باألوضاع  3-
اإلقتصادية واإلجتماعية، باإلضافة أيضا إلى اقتراح تعديل يهدف إلى 
حذف جميع الحسابات الخصوصية التي لم تسجل أي نفقات للثالث 
التنظيمي  القانون  من   28 املادة  ملقتضيات  طبقا  املاضية  سنوات 

للمالية.

مع األسف السيد الوزير، هذا رفضتوه، ربما عندكم مبرر ديالكم، 
ولكن حتى تقولها ليا من بعد.

وحيث أن الحكومة تعاملت بشكل سلبي ورفضت جميع تعديالتنا 
التي تقدمنا بها ما عدا تعديلين أو ثالث تعديالت على أق�سى تقدير، 
وحيث إن مشروع قانون املالية بموارده ونفقاته لم ينم عن وجود ولو 
مؤشرات دالة على معالجة الخصاص الكبير في الخدمات اإلجتماعية 
كالصحة والتعليم والسكن والبطالة، وكذلك معالجة مكامن ضعف 
اإلقتصاد الوطني ومعضلة تراجع النمو اإلقتصادي، وتواضع أو هزالة 
وأقول  التجاري،  العجز  واستمرار ضعف  الوطني،  اإلستثمار  فعالية 

مؤشرات ألننا سنعيش بدون أدنى شك سنة اقتصادية بيضاء.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

في األخير، أقول أن هذا املشروع تنعدم فيه العدالة اإلجتماعية، 
بين الجهات، وتكريس أيضا  للفوارق  إنه تكريس  والعدالة املجالية، 
لسياسة املغرب النافع واملغرب الغير النافع، ونظرا ملا سلف ذكره فإننا 

سنصوت ضد هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لويدا لرئيس:

توفيق  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا، شكرا 
كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، فليتفضل مشكورا.

 لأ ئبا لويداتوفيقاكميلاضئيسافريقا التح دا لدستوض0:

بوماهللاا لرحمنا لرحيمان لصالةان لوالماعللاخيرا ملرسلي4ا
نعللاآلهانصحبه.

 لويداضئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  ان  الشرف  لي عظيم 
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2017 الذي عرضه وقدمه السيد 
وزير االقتصاد واملالية املحترم بإسم الحكومة أمام البرملان يوم الخميس 

27 أبريل املنصرم.
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بجودة  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أنوه  أن  البداية  في  وأود 
العرض الذي قدمه السيد الوزير تحت هذه القبة املوقرة والذي نعتز 
بمتانة هيكلته، وقوة تركيزه، وعمق تحليله، لدرجة أنه تضمن تساؤالت 

وجيهة نتقاسمها معه في شأن آفاق وتحديات نموذجنا التنموي.

كما أن فريق التجمع الدستوري ينوه بجودة امللف املصاحب لهذا 
املشروع لتبصير وتنوير البرملانيين بمختلف جوانب املشروع، بل إننا 
لوزارة  االلكتروني  املوقع  في  بكل شفافية  العموم  أمام  ننوه بعرضه 

االقتصاد واملالية.

لسنة  املالية  قانون  ملشروع  املصاحبة  املهمة  التقارير  هذه  إن 
2017، وعددها 15 تقريرا، توضح بجالء الدور الرائد لوزارة االقتصاد 
واملالية في املجال االقتصادي واملالي، وينسجم تماما مع املهام املنوطة 
واالئتمانية،  والنقدية  املالية  السياسة  وتنفيذ  إعداد  مجال  في  بها 
وكذلك السياسة املالية الخارجية واالستثمارات الخارجية، وأيضا في 
السياسات االقتصادية  املالية ووضع وتنفيذ وتقييم  املراقبة  مجال 
واالئتمانية والقطاعية، وعليه فإن تالزم املالية باالقتصاد، واالقتصاد 

باملالية، داخل وزارتكم، هو تالؤم عضوي، وضروري ومطلوب.

كما يثمن فريق التجمع الدستوري بصفة خاصة العمل اإلستباقي 
التنظيمي  والقانون  الدستور  مقتضيات  على  واملؤسس  املدروس 
للمالية، والذي قامت به وزارة االقتصاد واملالية تحت إشراف الحكومة 
السابقة، من خالل اعتماد مرسومين يقضيان بفتح االعتمادات الالزمة 
واإلدارات  العمومية  باملرافق  املنوطة  الخدمات  استمرارية  لضمان 
واملؤسسات العمومية واستخالص املداخيل طبقا للتشريعات والنظم 
الجاري بها العمل، بل لقد تمكنتم بواسطة اعتماد هذين املرسومين 
من تنفيذ امليزانية بجميع مكوناتها بما فيها الجانب املتعلق باالستثمار في 

انتظار املصادقة البرملانية على مشروع قانون املالية لسنة 2017.

إن هذا العمل اإلستباقي املحكم واملؤسس على الدستور والقانون، 
مكن بالدنا من امتصاص وتجاوز املخاض الطويل والصعب الذي طبع 

تشكيل الحكومة الحالية غداة انتخابات 7 أكتوبر 2016.

إن فريق التجمع الدستوري ليتساءل معتزا، كم من البلدان في 
العالم قادرة على ضمان السير العادي القتصادها وإدارتها ومؤسساتها 

في غياب حكومة ملدة تزيد عن ستة أشهر؟

واسمحوا لي، أخواتي النائبات إخواني النواب، في هذا الصدد أن 
الكبرى  االنجازات  من  بارزتين  األقل محطتين  على  معكم  استحضر 
والتي قادها ملكنا حفظه هللا، تزامنا مع املشاورات الطويلة لتشكيل 

الحكومة، دون أن يظهر أي أثر لغياب الحكومة عليها.

داخل  ملقعده  املغرب  استرجاع  بمعركة  تتعلق  األولى:  املحطة 
االتحاد اإلفريقي بأديس ابابا في أواخر يناير 2017، وما سبقها وما تالها 
وما رافقها من عمل جبار وعبقري لجاللة امللك نصره هللا الذي جاب 
إفريقيا شرقا وغربا، شماال وجنوبا دفاعا عن وحدتنا الترابية املقدسة 

وعن مصالحنا الحيوية، من أجل نموذج جديد للتعاون والتنمية داخل 
إفريقيا.

أما املحطة الثانية، فتتمثل في الدورة 22 مللتقى التغييرات املناخية 
بمشاركة الدول املوقعة على اتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغيير 

املناخ، الذي انعقد بمراكش بين 7 و18 نونبر 2016.

وهي الدورة التي نجح املغرب في تنظيمها شكال ومضمونا، واستطاع 
من خاللها انتزاع التنويه واإلعجاب، دون إغفال ما صاحب هذه الدورة 
من اجتماعات مصاحبة لقادة إفريقيا برئاسة صاحب الجاللة حفظه 
هللا، لرص الصف وتوحيد الكلمة دفاعا عن إفريقيا ومصالح شعوبها 

داخل هذا امللتقى العالمي البيئي البالغ األهمية.

نهدف  رافقهما،  الذي  وبالسياق  املحطتين،  بهاتين  التذكير  إن 
من خالله إلى االستدالل على قوة ومتانة وسالسة النظام السيا�سي 
املغربي، وعلى أصالة وفعالية النموذج السيا�سي الديمقراطي التنموي 
املغربي، حيث يتناغم فيه االختيار الديمقراطي الحداثي الذي كرسه 
والدينية  التاريخية  الشرعية  مع  اململكة،  ثوابت  كأحد  الدستور 
والوطنية والدستورية للملكية باملغرب، حيث يمارس جاللة امللك مهام 
سيادية وتحكيمية تمكن من ضمان دوام الدولة ووحدتها واستقرارها 

واستمرارها وحسن سير مرافقها ومؤسساتها.

نعم، لقد استطاعت امللكية في هذه الفترة من تاريخنا أن تقود 
سفينة املغرب بكل صبر وجرأة وثبات كامل في محيط إقليمي ودولي 
متالطم األمواج استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل 

وحضاريا.

فهي شكلت وتشكل قطب الرحى في صيانة وترسيخ الهوية الدينية 
والخصوصية الحضارية املغربية، في ضمان األمن واالستقرار والوحدة 
كل  وجه  في  منيعا  سدا  وتشكل  وشكلت  والديمقراطية،  والتعدد 
املحاوالت االختراقية األصولية التي تجوب العالم شرقا وغربا شماال 

وجنوبا.

وهي التي رعت ووجهت رؤية املغرب التنموية، وخططت النطالق 
جديدة  ملقاربة  ودعت  الوطني،  لالقتصاد  املهيكلة  الكبرى  األوراش 
للتنمية البشرية، ووجهت ودعمت مختلف األوراش اإلصالحية التي 

تقوم بها الحكومة بكل ثقة وجرأة، وأمل في مستقبل زاهر.

 لويداضئيس،

إننا معتزون في فريق التجمع الدستوري، بكون املشروع النهضوي 
الوطني قد اتخذ بعدا استراتيجيا، يتجاوز زمن الواليات التشريعية، 
في عهد جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الذي بلور سياسات 
وقرارات استشرافية، استبقت التحوالت الدولية واإلقليمية وتجسدت 
متوسطة  واملهيكلة،  والعميقة  الجوهرية  اإلصالحات  من  سلسلة  في 
أو بعيدة املدى، سواء في املجال الديني أو السيا�سي أو االقتصادي أو 
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االجتماعي أو البيئي، إضافة إلى قيام جاللته بمبادرات كبرى في املجال 
الجيو استراتيجي، مما سيؤهل بالدنا لدخول نادي الدول الصاعدة في 

العالم.

ومن هذا املنطلق أصبح املغرب يتوفر على نموذج تنموي ينبني على 
مرتكزات محددة وأهداف مضبوطة مكنت بالدنا من تحقيق تحول 
نوعي، سواء على مستوى هيكلة االقتصاد الوطني، بعناوينه الكبرى 
باألساس إنجاز وإطالق األوراش الكبرى للبنية التحتية، وبلورة عدد من 
السياسات القطاعية في املجال الصناعي والسياحي واالقتصاد األخضر 
والطاقة املتجددة، أو على مستوى تطوير نوعي للشراكات االقتصادية 
والسياسية على املستوى اإلقليمي والدولي خدمة ملصالحنا الوطنية 

العليا ودفاعا عن قضايانا الحيوية األساسية.

إن فريق التجمع الدستوري يتقاسم معكم السيد الوزير مقولتكم 
الواردة في عرضكم بأنه » ال وجود ملشروع تنموي معزول عن املؤثرات 
العاملية« و« باستحالة بناء نموذج تنموي بمعزل عن اقتصاد املعرفة 

الذي بدوره ال يتحقق بدون االستثمار في اإلنسان«.

وبقدر ما ينوه فريقنا بالتتبع اليقظ لدولتنا للتطورات والتحوالت 
العاملية املتسارعة من حولنا، بهدف امتصاص تداعياتها والتكيف مع 
الحالية،  الحكومة  يسائل  الدستوري  التجمع  فريق  فإن  متطلباتها، 
كما سأل الحكومات السابقة في شأن مدى فعالية سياساتها وبرامجها 
املستوى  على  التنموي  النموذج  هذا  ثمرات  توزيع  إشكالية  ملعالجة 

االجتماعي لفائدة اإلنسان املغربي على امتداد مجموع التراب املغربي.

لذلك، فالحكومة الحالية مطالبة، أمام الحجم الكبير للخصاص 
االجتماعي واملجالي، وحدة املطالب االجتماعية الجماهيرية، بأن تحرص 
على تنفيذ ما هو مسطر في برنامجها الحكومي وفي مشروع قانون املالية، 
وأن تربط بشكل قوي وملموس ومتواصل بين الدينامية االقتصادية 
املوارد  وتوفير  مجهوداتها  بتكثيف  واملجالية،  االجتماعية  والدينامية 

القروي،  العالم  عن  العزلة  وفك  والهشاشة،  الفقر  ملحاربة  الكافية 

وتوفير املساعدة الطبية للمحتاجين، ومحاربة مدن الصفيح، وتوفير 

السكن الالئق ودعم تمدرس األطفال ودعم األرامل والتصدي بقوة 

وبأولوية مطلقة ملعضلة الصحة والشغل والتعليم.

فئات  بين  التفاوتات  تقليص  ومسألة  االجتماعية  املسألة  إن 

املجتمع، وبين جهات اململكة، السيد الوزير، هما مسألتان مطروحتان 

كتحدي حقيقي أمام نموذجنا التنموي الواعد، والتصدي لهما يجب 

أن يشكل أولوية مطلقة وجب تجسيدها في دعم جوهري للسياسات 

اإلرادية للحكومة من أجل إشباع الحاجيات االجتماعية امللحة ألوسع 

الفئات االجتماعية، وتطوير برامج التنمية البشرية، واألمل معقود على 
ليكون  املجالية واالجتماعية  الفوارق  لتقليص  الرائد  امللكي  البرنامج 

رافعة مهمة في هذا الباب.

 لويداضئيس،

لقد أتى دستور 2011 بمستجدات جوهرية في مجال الضمانات 
املتعلقة بالحقوق والحريات وفي مجال الحكامة والالمركزية الترابية. 
ونواب  نائبات  من  يتكون  الذي  الدستوري  التجمعي  الفريق  وإن 
وقيم  مبادئ  على  تستند  مرجعيات  من  ينهل  والذي  وطنية،  أحزاب 
والتكافلي،  التضامني  االقتصاد  ركائز  وعلى  والحرية،  الديمقراطية، 
وعلى الالمركزية والجهوية الترابية، والحكم الرشيد، ملقتنع بأن مواجهة 
التحديات االقتصادية واالجتماعية تتطلب بالضرورة وقبل كل �سيء 
تنزيل املستجدات الدستورية املتعلقة بدعم الحكامة الجيدة من جهة، 

وتدعيم الجماعات الترابية من جهة أخرى.

لذلك، فإننا نؤكد على إعطاء األولوية إلعمال القانون والشفافية 
باملحاسبة، ومن  املسؤولية  اإلدارة، وربط  الفساد وإصالح  ومحاربة 
هذا املنطلق يتعين دعم املنظومة املؤسسية الوطنية املتعلقة بمجال 
ضرورة  على  نؤكد  وبالتالي  العام،  املال  ومراقبة  والحكامة  النزاهة 
استكمال التدابير واإلجراءات التي من شأنها ممارسة مجلس املنافسة 
والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها ملهامهما، وتعزيز 
للحسابات  األعلى  املجلس  مقدمتها  وفي  الرقابة،  مؤسسات  آليات 

واملجالس الجهوية للحسابات التابعة له.

ومن جهة أخرى، البد من سهر الحكومة على ضمان حسن توزيع 
السلطات واملوارد بين املركز والجهات، وخلق أقطاب جذب اقتصادية 
جهوية متعددة على امتداد التراب الوطني، ضمن منظور تنزيل جيد 
وواسع للجهوية املتقدمة، وأيضا منظور تنزيل جيد لالتمركز املتقدم 
والواسع للمصالح اإلدارية واالقتصادية العمومية انطالقا من مبادئ 
التوازن والتضامن الجهوي والوطني تحقيقا للتنمية املستدامة الشاملة 

واملتوازنة.

لقد انبنى مشروع قانون املالية لسنة 2017 على فرضيات تنسجم 
مع املؤشرات املاكرو اقتصادية في برنامجه الحكومي. فتحديد نسبة نمو 
الناتج الداخلي الخام في %4.5، ومعدل التضخم في %1.7، وتقليص 
عجز امليزانية إلى %3 من الناتج الداخلي الخام، يعتبرها فريقي أرقاما 
للتحقق، ويسجل فريقنا استعداد الحكومة  طموحة وواقعية قابلة 
ضوء  على  النمو  نسبة  يخص  فيما  السيما  األعلى،  نحو  ملراجعتها 
الظرفية االقتصادية الدولية املشجعة، والظرفية االقتصادية الوطنية 
الواعدة، اعتبارا للموسم الفالحي الجيد الذي تحقق بفعل أمطار الخير 

املهمة واملنتظمة خالل هاته السنة الفالحية.

وفي هذا الصدد، فإننا نسجل التزام الحكومة الطموح بالرفع من 
»تنافسية االقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ األعمال لتمكين 
املغرب من ولوج دائرة االقتصاديات الخمسين األوائل عامليا في أفق 
2021«. لكننا ننبه الحكومة إلى ضرورة التحكم في املديونية والحرص 
على تنفيذ التزامها الوارد في البرنامج الحكومي بخفض الدين العمومي 

إلى ما دون% 60 من الناتج الداخلي الخام.
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كما نثير انتباه الحكومة إلى ضرورة الرفع من نجاعة قضاء األعمال 
وتطهيره مما قد يشوبه من تجاوزات وانحرافات، ذلك أن اطمئنان 

املستثمرين إلى القضاء النزيه والكفء شرط الزم لتطوير استثماراتهم.

به  قامت  الذي  الجيد  التقييم  باعتزاز،  فريقي،  يسجل  كذلك 
مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، حيث اعتبرت أن املغرب حقق 
تقدما كبيرا في معالجة عجز الحسابات املاكرو-اقتصادية من 7.5% 

سنة 2012، إلى أقل من %4 سنة 2015، ثم 3 % سنة 2017.

بالدنا قد  أن  الدولي  النقد  اعتبار صندوق  أيضا  فريقي  ويسجل 
تجاوزت املرحلة الصعبة في التعاطي مع األزمة االقتصادية العاملية، 
وأنه رسم طريقا واعدا للتقدم االقتصادي عبر مشاريع صناعية وأخرى 

مهيكلة.

التنموي  نموذجها  بناء  في  ماضية  هلل  والحمد  فبالدنا  وهكذا، 
مستفيدة من مؤهالتها الديمغرافية وتحوالتها الحضرية السريعة، إال 
أن هذا النموذج السوسيو اقتصادي الذي هو في طور التشكل، يحتاج 
إلى سياسات عمومية فاعلة وناجعة، متوسطة وبعيدة املدى، في مجال 
تطوير الرأسمال البشري والتراث الالمادي وإشاعة اقتصاد املعرفة، 
ارتكازا على تعليم جيد، وعلى التكنولوجيا املعممة، وعلى البحث العلمي 

املدعوم، واالبتكار املشجع.

املسؤوليات  باستحضار  خاصة،  بصفة  جميعا،  ملزمون  ونحن 
السمراء، السيما بعد االعتراف  القارة  إزاء  لبالدنا  الجديين  وااللتزام 
تنمية  في  للمغرب  سيا�سي  والجيو  اإلقليمي  بالدور  املتنامي  العالمي 
إفريقيا وتعزيز االستثمارات بها، وتوجيه نشاط املركز املالي الدولي في 
الدار البيضاء للعب دور الوسيط للتمويل واالستثمارات نحو جنوب 

الصحراء.

الجديدة  االقتصادية  املسؤوليات  هاته  إن  القول  نافلة  ومن 
للمغرب إزاء إفريقيا ستنضاف إلى مسؤولياته املتعاظمة في مجال حفظ 
السلم واألمن ومحاربة التطرف واإلرهاب السيما في منطقة الساحل 

والصحراء.

وهنا البد من اإلشادة، على سبيل املثال، بتضحيات قواتنا املسلحة 
امللكية الباسلة املشاركة بأمر من قائدها األعلى، صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، ضمن جنود السالم التابعين لبعثة األمم 
املتحدة لحفظ السالم في إفريقيا الوسطى، منذ إنشائها في 2014 والتي 
ال تتردد في إراقة دمائها ثمنا لوقف املجازر بين املجموعات املسلحة 
اإلفريقي  البلد  هذا  في  واالستقرار  والنظام  األمن  وإشاعة  املتحاربة، 

الصديق.

وأغتنم هذه املناسبة ألعبر عن تضامننا وإكبارنا جميعا لتضحيات 
جنودنا إزاء عمليات الغدر الجبانة والتي لن تجدي في إعاقة الدعم 

املغربي الكبير حفاظا على األمن والسلم واإلستقرار في إفريقيا.

 لويداضئيس،

لقد بذلت الحكومة جهودا مهمة للرفع من حجم االستثمار العمومي 
االستثماري  املجهود  لهذا  االجتماعي  األثر  أن  نالحظ  لكننا  لبالدنا، 
العمومي يبقى غير كافي محدود. لذلك البد من إعطاء األولوية للقطاعات 
ذات املردودية وذات القيمة املضافة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل 

معالجة معضلة التشغيل.

ثم البد من تركيز االهتمام بالقطاعات التي لها صلة بالولوج إلى 
الخدمات العمومية األساسية، السيما في مجال الصحة التي مازالت 
الجهود  رغم  القطاع،  هذا  خدمات  تدبير  سوء  من  يعانون  املغاربة 
املبذولة على مستوى الزيادة من ميزانيتها والزيادة في املوارد البشرية 

التابعة لها.

السيد الوزير، يتضح أن الحكومة كتعمل مجهود كبير في امليزانية 
املخصصة للصحة، إيال الحظنا أن من 2008 إلى 2017 الفرق كبير 
 Les postes budgétaires سنة  كل  في  بأن  وكنالحظو  امليزانية،  بين 
ديما قطاع الصحة تيدي واحد النصيب قوي، ولكن الوضعية ديال 
الصحة في البالد بقات هي هي السيد الوزير، إذن هذا يثبت بأن مشكل 
ديال الصحة ما�سي مشكل ديال امليزانية، وما�سي مشكل ديال املوارد 
البشرية، ألن حتى ملي كنشوفو امليزانية ديال هذا القطاع الصرف ديال 
هاذ امليزانية راه إيال حيدنا هاد السنة والسنة اللي قبل راه كان كيهبط 
على 50 %، إذن حسب النظر ديالنا كفريق التجمع الدستوري هو بأن 
املشكل ديال هاد القطاع هو مشكل التدبير الزمني ديال املوارد البشرية 
اللي فيه، ألنه ال يعقل أننا اليوم كندخلو للمستشفيات كتفوت الوحدة 
التسعود ونصف ما كنلقاوش  التسعود،  ما كنلقاوش األطباء، قبل 
األطباء، هناك واحد التقرير السيد الوزير كان تعمل وعمالتو إحدى 
النقابات ديال قطاع الصحة، اللي كتقول أن كل طبيب في القطاع 
العام كيدير واحد النسبة ديال 2 العمليات جراحية في األسبوع، باهلل 
 une clinique privé a coté عليكم هاد الطبيب اليوم إيال خرج واحد

شحال من عملية غادي يدير في النهار ما�سي في األسبوع؛

ثانيا السيد الوزير كاين إشكال كبير في هاد القطاع، هو املصحات 
هاد  كينظم  اللي  جديد  قانون  صدر  هناك  بأن  وكنعرفو  الخاصة 
املصحات، ولكن راه ما كاين حتى �سي نتيجة، ألن باقي le noir متف�سي 
في هاد القطاع هذا، لذلك كنطلبو منكم السيد الوزير أنكم تكثفوا 

اإلجراءات التفتيشية الجبائية في هاد القطاع.

وحدتنا  قضية  بعد  األولويات  أولوية  فإنه  التعليم،  مجال  أما 
الترابية، وله صلة بتطوير اقتصاد املعرفة وبمنظومة القيم، واختالالته 
عميقة وهيكلية تراكمت عبر السنين، والبد أن تتجند الدولة والحكومة 

واملجتمع إلحداث تغييرات عميقة داخل املنظومة التربوية والتعليمية.

مشروع  مقتضيات  بعض  على  التعديالت  من  جملة  قدمنا  لقد 
قانون املالية، تترجم باألساس عمق إيماننا بدعم االستثمار، وتقوية 
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التسجيل  رسوم  من  كالتخفيض  الحرة،  واملبادرة  املقاولة  نجاعة 
األرا�سي الغير مبنية املعدة للسكن أو االستثمار من 6 إلى 5 %، وهذا 
ما استجبتم له السيد الوزير، وكذلك فيما يتعلق بعمليات تحويل 
الذمة املالية من أشخاص ذاتيين إلى أشخاص معنويين، وهو اإلجراء 
الذي يهم املقاوالت الفالحية، إلى وغيرها وكنسجلة بإيجاب التفاعل 
اإليجابي ديال الحكومة مع هاد املسألة، ومن السائل اللي سجلناها 
بإيجاب السيد الوزير هو أن في البرنامج الحكومي، الحكومة تعهدت 
بدعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وفي أول مشروع قانون املالية اللي 
من بعد البرنامج الحكومي جيتو بواحد املسألة اللي منذ عشرات السنين 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة كيطالبو فيها وهو الدعم ديال املصدر 
الغير املباشر، هذا كان خالق إشكال كبير واليوم الحكومة مشكورة ألنها 

جات بهذا اإلجراء.

بكل  بإيجاب،  سيصوت  الدستوري  التجمع  فريق  فإن  وختاما، 
صوت  مثلما   ،2017 املالية  قانون  مشروع  لصالح  وتفاؤل  حماس 
بحماس وتفاؤل لصالح البرنامج الحكومي، ليؤكد على أهمية التعبئة 
وفاعلين  سياسية  وأحزاب  وبرملانا  حكومة  التشاركية،  الجماعية 
النموذج  إنجاح  أجل  من  مدني،  ومجتمع  واجتماعيين،  اقتصاديين 
تغليب  الفئات والجهات، مع  ثماره على كل  الوطني وتوزيع  التنموي 
الحوار والتوافق بين مكونات األغلبية الحكومية، بينها وبين املعارضة 

ومختلف الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير الصالح العام تحت القيادة املتبصرة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، شكرا لكم، والسالم 

عليكم ورحمة هللا بركاته.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب نور الدين مضيان 
رئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لأ ئبا لويدانوضا لدينامري 4اضئيسا لفريقا الستقالسيا
للوحدةان لتع دليل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لويدينا لوزيرين،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

قبل البد من إبداء املالحظة، نناقش القانون املالي، ميزانية الدولة 
لسنة أو لستة أشهر أو ما تبقى من السنة، لكن لألسف نناقش هذه 
امليزانية في غياب شبه التام ملكونات الحكومة، 39 وزير وزيرين فقط 
الطابع  عليها  يغلب  امليزانية  هاد  بأنه  سابقا  الحظنا  ونحن  السيد 
تنزيل  على  ستسهرون شخصيا  املالية  الوزير  السيد  فهل  القطاعي، 

وتنفيذ ومواكبة ومتابعات يعني القانون املالي على مستوى التنفيذ، 
إذن هللا يخليكم أتمنى بصدق وبشكل مجرد على أن نتجنب هذه العادة 
السيئة وهي غياب الحكومة، هاد الوزراء ما يمكنش يسهروا معنا واحد 
10 سوايع في النهار، وأنا على يقين بأنهم ما راهمش في البيروات ديالهم 
كلهم اآلن، إذن نتمنى السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان أنكم 
تضيفوا �سي إضافة في هذه الفترة من أجل تحميس السيدات والسادة 
النواب وتحفيزهم أوال وحنا كناقشوا ميزانية الدولة مع وزيرين، ما�سي 
معقول، ما�سي طبيعي، هذه عادة سيئة ما�سي عاد دابا هادي مدة لكن 

نتمناو أنها تصحح بإجراءات صارمة، إذن هذه مالحظة على الهامش.

 لويدا لرئيس،

املؤسسات  لكل  وإكبار  إجالل  تحية  خالصة،  تحية  ذلك  قبل 
الساهرة على وجدة البالد وأمن البالد واستقرار البالد، وتحية خالصة 
خاصة لجنودنا خارج التراب الوطني الساهرين على تثبيت االستقرار 
للجنود  وإكبار  إجالل  تحية  وخاصة  إفريقيا  وغير  إفريقيا  في  واألمن 
املغاربة الذين أصيبوا في إفريقيا الوسطى البارحة نتمنى لهم الشفاء 
ونتمنى العودة السليمة للمفقود للجندي املفقود، فهؤالء سفراؤنا في 

هذه الدول وبطبيعة الحال نتمنى لهم الشفاء العاجل.

سعيد جدا، أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2017 مركزا فقط على الجانبين 
الشق  تناول  املنصوري  رفيعة  للنائبة  تاركا  واالجتماعي  السيا�سي 

االقتصادي واملالي.

 لويدا لرئيس،

نناقش مشروع القانون املالي برسم ما تبقى من السنة املالية 2017 
في ظل وضعية سياسية ال زالت مطبوعة بمخلفات وتداعيات األزمة 
السياسية التي عاشتها بالدنا، طيلة ستة أشهر كاملة نتيجة تعثر تشكيل 
الحكومة، انطالقا من االنتخابات التشريعية التي عرفتها البالد يوم 07 

أكتوبر من السنة املاضية؛

نناقش هذا املشروع وسؤال االمتحان الديمقراطي الثاني في ظل 
اإلصالح الدستوري ال زال مطروحا، وإشكالية املنهجية الديمقراطية 

في ظل االنتقال الديمقراطي موضع تساؤل كذلك؛

التشريعي  الهدر  مخلفات  من  يعتبر  مالي،  قانون  مشروع  نناقش 
لدورة تشريعية شبه بيضاء بعدما تعذرت املصادقة على هذا املشروع 
ملدة  الحكومة  تشكيل  تعثر  نتيجة  املاضية  السنة  من  دجنبر   31 في 

تجاوزت ستة أشهر؛

نناقش مشروع قانون مالي استثنائي، ألنه من إنتاج حكومة انتهت 
واليتها منذ أكثر من ستة أشهر، ألنه يترجم اختيارات وتوجهات برنامج 
حكومي انتهى هو أيضا بانتهاء الحكومة التي أعدته في سياق سيا�سي 

مغاير.
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نناقش مشروع قانون مالي استثنائي، ألن حكومة تصريف األمور 
الجارية شرعت في تنفيذه منذ بداية السنة املالية الحالية، بعدما لم 
يتم التصويت على مشروع قانون املالية لسنة 2017 قبل 31 دجنبر 
من السنة املاضية، ولجأت إلى فتح االعتمادات الالزمة لسير املرافق 
طبقا  املداخيل  واستخالص  املنوطة،  باملهام  والقيام  العمومية 
للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، كما ينص على ذلك 

الفصل 75 من الدستور.

نناقش مشروع قانون مالي، يفتقد للتمثيلية الديمقراطية، ألنه ال 
يعكس توجهات واختيارات األغلبية الحكومية الحالية، التي أفرزتها 

صناديق االقتراع ليوم 07 أكتوبر.

نناقش مشروع قانون مالي انتقالي، ألنه ال يترجم توجهات واختيارات 
مضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة الحالية 

ثقة مجلس النواب.

نناقش مشروع قانون مالي، يفتقد ألي توجه يرمي إلى االستثمار 
للنمو  األساسية  الدعامة  يبقى  الذي  الالمادي،  للرأسمال  الحقيقي 
التعليم  مقدمته  وفي  البشري،  للرأسمال  األسبقية  تعطى  عندما 
والرأسمال املؤسساتي الذي بني على أسس: إصالح اإلدارة والقضاء 
ثم  اإلستراتيجية،  القطاعات  من  وغيرها  الجيدة  الحكامة  وترسيخ 
الرأسمال االجتماعي عبر العناية بالشباب وتكريس التضامن االجتماعي.

فلماذا إذن نناقش مشروع قانون مالي هذا؟ أعدته حكومة انتهت 
واليتها منذ أكثر من ستة أشهر؟

أال يعتبر هذا الوضع وضعا نشازا؟ 3-

أال يعتبر هذا مسا حقيقيا بمبدأ االختيار الديمقراطي باعتباره  3-
إحدى ثوابت األمة؟

أال يعتبر هذا مخالفا ملبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية  3-
باملحاسبة؟

 لويدا لرئيس،

ألم يكن من األجدى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي تضع من 
خالله الحكومة الحالية ملستها السياسية، وتترجم اختياراتها، وتبلور 
بذلك  لتعطي  املالية،  السنة  من  تبقى  ما  خالل  برنامجها  مضامين 
غير  مادامت  برامجها،  تنفيذ  في  السياسية  القوية إلرادتها  اإلشارات 
مسؤولة عن ميزانية لم تساهم في إعداد وال في تنفيذ جزء كبير منها، 
خاصة وأنها مطالبة بتقديم حصيلة ما تم تنفيذه منها، واستعراض 

الخطوط العريضة ملشروع امليزانية املقبلة في أقل من شهرين.

في ظل إصالح جبائي يضمن  املشروع  نناقش هذا  أن  نأمل  كنا 
العدالة الضريبية ويخفف الضغط الضريبي، من خالل توسيع قاعدة 
الوعاء الضريبي لتشمل مختلف مجاالت الثروة، بما فيها الضيعات 
الفالحية التي تستغل للنزهة والترفيه بدل اإلنتاج الفالحي، األرا�سي 

الفالحية القابلة للزراعة، التي لم يتم استغاللها؛

كنا نأمل أن يتضمن املشروع تدابير من شأنها الشروع في إصالح 
خدمة  في  املواطنين،  خدمة  في  اإلدارة  معه  تصبح  حقيقي  إداري 
االستثمار، بما يضمن بالفعل تخليق الحياة العامة وربط املسؤولية 
باملحاسبة، من خالل تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد، بما في 
ذلك تمكين املجالس الجهوية للحسابات من املوارد البشرية الالزمة 
واإلمكانيات الضرورية حتى تقوم باملهام املنوطة بها على الوجه املطلوب، 
بدون  اسما  أضحت  التي  العامة  للمفتشية  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
مسمى، وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي 
الزالت حبيسة االستراتيجية الوطنية ملحاربة الرشوة في غياب مؤشرات 

ايجابية ملمارسة صالحياتها على الوجه األكمل.

كنا نأمل يتضمن املشروع تدابير من شأنها الشروع في إصالح إداري 
حقيقي تصبح معه اإلدارة في خدمة املواطنين في خدمة االستثمار بما 
يضمن بالفعل تخليق الحياة العامة وربط املسؤولية باملحاسبة من 
خالل تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد والريع بما في ذلك تمكين 
املجالس الجهوية للحسابات من املوارد البشرية الالزمة واإلمكانيات 
الضرورية حتى تقوم باملهام املنوطة بها على الوجه املطلوب، وكذلك 
مسمى،  بدون  إسما  أضحت  التي  العامة  للمفتشية  بالنسبة  الشأن 
إطار  في  تدخل  التي  املؤسسات  من  ملجموعة  بالنسبة  األمر  وكذلك 

الحكامة؛

كنا نأمل أن نجد في هذا املشروع ما يؤشر إلرادة سياسية حقيقية 
العالم  ساكنة  إلخراج  الحكومي،  البرنامج  مضامين  تفعيل  النطالق 
القروي من وضعية الفقر والتهميش والتيئيس واإلقصاء والعزلة التي ال 
زالت تعاني منها، فبعدما أكدت تقارير البنك الدولي أن أكثر من خمسة 
وانخفاض وضعيتهم  الفقر  في حافة  بالوقوع  مهددون  مغربي  ماليين 
االقتصادية واالجتماعية بعدما تم التخلي عن دعم فئات الطبقات 

الوسطى.

إذن فكل أملنا، هو أنه هذه الحكومة، كنا نأمل هو أن تتولى الحكومة 
برنامج سريع وفعال من أجل تنمية البادية، من أجل تنمية العالم 
القروي في شتى املجاالت خاصة التركيز على رفع العزلة بفتح املسالك 
والطرق الرابطة بين الجماعات وبين الدواوير وكذلك خلق تعليم حقيقي 
وتعميم التعليم في البادية، وكذلك السهر على الصحة واملاء والكهرباء، 
الكهرباء بذل فيها مجهود، ولكن بالنسبة هذه القطاعات التي أشرت 
إليها هي سبب املشاكل البادية وهي سبب املشاكل التي تؤدي إلى الهجرة 
نحو املدن وبالتالي هي مشاكل املدن، إذن فالعناية بالبادية هناك برنامج 
طموح، هناك صندوق التنمية القروية نتمنى أن يسرع وأن يترجم في 

شكل مشاريع سريعة ومعممة على سائر البادية املغربية؛

إذن كنا نأمل أن يأتي أن يأتي املشروع بتدابير كفيلة لدعم املقاولة 
باإلفالس،  املهددة  منها  العديد  وضعية  ومعالجة  بالفعل  املغربية 
انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي، وكما عبرتم عن ذلك السيد 
وزير االقتصاد واملالية في كلمتكم بمناسبة تقديم مشروع ميزانية ما 
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تبقى من السنة املالية الحالية، وذلك بعدما وصل عدد املقاوالت التي 
أعلنت إفالسها في 2016 أكثر من 7000 مقاولة، خاصة منها املقاوالت 
النمو االقتصادي  املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا بسبب تراجع 
الوطني الذي لم يتجاوز 2 %، باإلضافة إلى التأخير الحاصل في آجال 

تسلم هذه املقاوالت ملستحقاتها بسبب تعثر تشكيل الحكومة؛

كما نأمل أن يأتي املشروع بتدابير من شأنها تحسين الوضع الغذائي 
في دون أن نشير إلى األرقام أن هناك %4 من املغاربة يعانون من سوء 
التغدية، وهذا رقم مشكوك فيه، هناك أكثر من %4 من املغاربة يعانون 
من سوء التغدية، خاصة ساكنة العالم القروي وساكنة أحواز املدن، 
ما نقولوش %4 هذا اإلحصاء بطبيعة الحال ليس صحيحا هناك أكثر 

من 4% للي كيعانيو من سوء التغدية ما�سي 4%:

عن أي تنمية بشرية نتحدث عنها يعني هنا؟ 3-

بذل  هناك  طموح  هناك  تحققت،  فالحية  تنمية  أي  عن  3-
يعني عمل، أنه لم يصل إلى املبتغى، لم يصل إلى االنتظارات لم يترجم 

انتظارات املواطنين؟

إذن عن أي تنمية جبلية كذلك؟ هناك برنامج، هناك طموح على 
مستوى األرض ال �سيء في تنمية املناطق الجبلية والقروية، احنا اوالد 
البادية عارفين، ما كاينش كالم فقط هادي سنوات ونحن نتغنى هذه 
األغنية وهذه األنشودة تنمية العالم القروي، تنمية املناطق الجبلية، ال 
�سيء من ذلك تحقق، بكل صراحة ومعظمنا ينتمون إلى العالم القروي، 
إذن فلذلك أقول ملاذا عجزت بالدنا عن تحقيق االكتفاء الذاتي يعني 
الغذائي رغم البرامج واالستراتيجيات التي رصد لها ماليير من الدراهم، 
املتعلق  »اليوتيس«  ومخطط  األخضر  املغرب  مخطط  ذلك  في  بما 
بالصيد البحري. هل هذا يعني أن هذه املخططات بطبيعة الحال لم 
تدرس بعناية، إذن في حاجة إلى تعديل، هي مخططات طموحة لكنها لم 

تحقق النتيجة املرجوة منا إلى يومنا هذا، إذن

 لويدا لرئيس،

يفتقد ملؤشرات حقيقية من  املشروع  بأن هذا  نعترف  أن  علينا 
أجل دعم التشغيل، وتوسيع قاعدة الفرص، وبالتالي تقليص معدل 
البطالة إلى 8 % كما جاء في البرنامج الحكومي، فلذلك كذلك هاجسنا 
ما ينتظره املغاربة من هذا القانون املالي ومن البرنامج الحكومي هو أن 
يجد نفسه ضمن سطور، ضمن يعني أرقام هذه امليزانية، وخاصة في 
املختلف،  وبمستواهم  ودرجاتهم  بفئاتهم  واملعطلين  الشباب  مجال 
فلذلك حين نتحدث عن ثالثة وعشرين ألف وسبعمائة وزيادة، بما أننا 
دون أن نستحضر كم من واحد فقد الشغل بمعنى املحال على التقاعد، 
الشباب  ومن  الخريجين  عطالة  المتصاص  كافية  األرقام  فهذه  إذن 
املغربي بطبيعة الحال ال، وهذا يعني كذلك أنه فهل سيتم تدارك األمر، 
يعني خالل السنوات القادمة ونتمنى إن شاء هللا أن ال نعتمد فقط على 
املجهول على املطر، يجب أن يكون اقتصادنا مهيكال هيكلة سليمة من 

شأنها أن تساعد على جلب االستثمار األجنبي والوطني، وكذلك أن تفتح 
باب االستثمار وتشجيع املقاوالت املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدان 
التنمية  في  أسا�سي  الوسطى كمحور  الطبقات  الحفاظ على  وكذلك 

االقتصادية، إذن.

 لويدا لرئيس،

إذا كان السيد رئيس الحكومة وصف البرنامج الحكومي بالطموح 
والواقعية، فإن مشروع القانون الذي سنناقشه اليوم يبقى بعيدا عن 
أي طموح وال يعكس أي واقعية لكونه ال يستجيب لتطلعات وانتظارات 
املواطنين ومعالجة القضايا املطروحة في مختلف املجاالت االقتصادية 
بما فيها توفير الشروط املالئمة لتحسين، كما قلت، مناخ األعمال يجد 
فيه املستثمر املغربي واألجنبي على حد سواء ذاته ويعمل على خلق 
فيها  بما  االجتماعية  املجاالت  وكذا  االقتصاد  وتحريك عجلة  الثروة 
الوضع الصحي وأنا أقول وأؤكد مرة أخرى بأنه الوضع الصحي في املغرب 
الواقع للصحة في املغرب، القطاع الصحي في املغرب في حالة جد، في 
حالة إلى إنعاش سريع، راه مريض، رغم بطبيعة الحال رغم املجهودات 
التي بذلت ما�سي كافية راه الوضع الصحي، أتمنى من الحكومة والوزراء 
أن يقوموا بزيارات مفاجئة إلى املركبات االستشفائية لتقفوا عن قرب، 
بطبيعة الحال، وهللا اال أنها غبارة عن مجازر، واحد مهرس من هنا، 
واحد كيبكي من هنا، املرا كتولد هنا، أسيدي نديرو واحد املجهود، أنا 
ما كرهتش هاد امليزانية كلها نوجهوها لقطاع الصحة والتعليم واملرة 
الجاية نفكرو في �سيء آخر من أجل على األقل استرجاع الثقة في نفوس 
املغاربة، بأن هناك من يحميهم إذا مرضوا، هذا هو األساس، ونشعروهم 
بأنهم مقعدهم في التعليم متوفر، راه إيال صلحنا هاد القطاعين معا، 
بالخصوص قطاع التعليم والصحة، راه غادي ننطلقو وغادي نقلعو 
في التنمية، فلذلك نتمنى إن شاء هللا أن الحكومة تتفهم هذا الوضع 
هذي وراه كل �سي عارفها، راه كل �سي عارف بأنهو الوضع الصحي مقلق 
وضعية  في  القطاعات  من  مجموعة  يعني  مقلق،  التعليمي  والوضع 
ليست سليمة نتمنى أنها يعني تصلح في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك 
حرص الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية على تقديم مجموعة من 
التعديالت تستهدف إغناء املشروع وتجويده، ولكن الحكومة، لألسف، 
إرادة سياسية  أي  غياب  يؤكد  بمنظور  التعديالت  هذه  مع  تعاملت 
لإلصالح عندما تقدمنا باقتراحات تروم الرفع من سعر الضريبة على 
القيمة املضافة بالنسبة لبعض الكماليات، املواد الكمالية كالطائرات 
والسيارات  الترفيه  وبواخر  واليخوت  املائية  والدراجات  السياحية 
الفاخرة واملجوهرات الثمينة والرخام املستورد وغيرها من مظاهر الثراء 
الفاحش. هذه راه غنجيبو منها فعال ولكن شكون كيجيبها؟ راه املغاربة 
اللي كيجيبوها، نذكر بأنه ال نشجع على االستثمار هاد ال�سي راه كتبقى 
عندهم ال يستفيد منها أي �سيء إال أصحابها وعالش ما نديروش عليها 
واملوظفون  والبسطاء  الصغيرة  الدكاكين  كنستهدفو  حنا  وال  برامج 
والطبقات املتوسطة، هذا ال، كما تقدمنا بتعديالت للرفع من سعر 
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الضريبة على العربات الفاخرة املستعملة من طرف الدولة والجماعات 
الترابية، ما كايناش عالش خصنا نديرو فيها الضريبة ونرفوعها.

وباملقابل تقدمنا بتعديالت ترمي إلى إعفاء العربات النفعية التي 
يستعملها الشباب العاطل كمصدر للعيش.

فأي منطق تتعامل به الحكومة في تدبير سياستها الجبائية، عندما 
ترفض تضريب املواد الكمالية وال تقبل إعفاء األنشطة املدرة للدخل 

والعيش الكريم.

نتمنى أن تتدارك الحكومة في امليزانية املقبلة التي شرعت في إعدادها 
مجموعة من الهفوات والنقائص التي جاء بها مشروع القانون املالي، ما 
دامت امليزانية السنوية تعتبر أداة لتدبير السياسات العمومية والبرامج 
التنمية  خدمة  فيها  ملا  القطاعية  االستراتيجيات  وتطبيق  الحكومية 
البشرية في شموليتها. ويبقى هذا القانون املالي كسائر القوانين املالية 
السابقة هي عبارة عن نسخة طبق األصل ويبقى بطبيعة الحال نردد 
نفس الكالم ونردد نفس الطموح واآلمال واألحالم في انتظار الذي يأتي 

وقد ال يأتي. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدا لرئيس:

رفيعة  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  الرئيس  للسيد  شكرا  شكرا، 
املنصوري، دائما باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عنا لفريقا الستقالسيا ضفيعلا ملأصوض0ا  لأ ئبلا لويدةا
للوحدةان لتع دليل:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيما بوما
 ملرسلي4.

تتميما للمداخلة العامة التي قدمها األخ نورالدين مضيان الرئيس 
ألبسط  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 
ملشروع  االقتصادي  الشق  يخص  فيما  االستقاللي  الفريق  مواقف 

قانون املالية ل2017.

حرر تا لويد تان لو دة،

لقد حمل هذا املشروع مجموعة من املقتضيات الضريبية والغير 
الضريبية يطبعها عدم االنسجام وغياب تصور ألي بعد تنموي كفيل 
بتحقيق تحول هيكلي للنموذج االقتصادي الوطني يؤهلنا لاللتحاق 
الظرفية  ظل  وفي  املفروض  من  كان  حيث  الصاعدة،  الدول  بنادي 
االقتصادية االستثنائية والسياسية الدقيقة أن يترجم هذا املشروع 
الحالي مضامين البرنامج الحكومي ويبلور التوجهات العامة للحكومة 
ملدة سنة. فإلى أي حد استطاع هذا املشروع أن يوازن بين توجهات 
الحكومة السابقة والحكومة الحالية في إطار استمرار العمل الحكومي؟ 
كذلك إلى أي حد استطاع هذا املشروع الحفاظ على التوازنات املاكرو-

اقتصادية من جهة وعالقتها بالجانب االجتماعي؟

الحالي  املشروع  يتضمن  أن  الوزير،  السيد  املفروض،  من  كان 
للتنمية  الفعلي  بالتسريع  الكفيلة  وامليزانياتية  الضريبية  التدابير 
الصناعية، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم حقيقي للمقاوالت خاصة 
منها املتوسطة والصغرى والصغرى جدا، وذلك في إطار تعزيز توجهات 
نحو مراجعة نموذج النمو الذي من شأنه أن يرتكز باألساس على تقوية 

العرض التصديري خاصة الصناعي.

حرر تا لويد تان لو دة،

كنا نتمنى أن يراعي املشروع تحديات املرحلة ويتضمن مجموعة 
من التدابير للرفع من وتيرة النمو االقتصادي، ويؤسس ملرحلة عودة 
املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لنسق تطورها منذ سنة 2000، 
ومن ضمنها معدل إحداث فرص الشغل خاصة لشبابنا العاطل، في 

حين اتسم املشروع:

أوال: بكونه الإراديا السيد الوزير، على اعتبار أنه يتوخى فقط تحقيق 
%4,5 كمعدل النمو االقتصادي مما يدل على أن الحكومة لم تنخرط في 
توجه اقتصادي واضح يروم تقوية وتنويع العرض اإلنتاجي التصديري، 
وتحسينه عبر االنتقال إلسى النموذج االقتصادي مع العلم أن الحكومة 
ال زالت تعتبر أن املحدد األسا�سي للنمو هو السنة الفالحية، وبالتالي 
السيد الوزير، ال تعتمد في وضع فرضيات النمو على تطور القطاعات 

الغير الفالحية والتي يجب أن تكون القاطرة الحقيقية للنمو؛

بناء مجتمع  الدستوري، فيما يخص  البعد  يترجم  ثانيا: كونه ال 
متضامن باعتباره يفتقد إلجراءات كفيلة بإعادة وتوسيع الثروة بين 
املواطنين لتحقيق تعادلية اقتصادية واجتماعية وعدالة مجالية بما 

يضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع؛

ثالثا: بكونه يغلب عليه املنظور املحاسباتي، السيد الوزير، وذلك 
من خالل االستمرار في تخفيض عجز امليزانية على حساب التوازنات 
ولألسف  السؤال  عليكم  أطرح  الوزير،  السيد  وهنا  االجتماعية. 
الحكومة كلها غائبة لكن طمعنا في السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان أن يوصل هذه الرسائل اليوم، السيد الوزير من الذي سيتحمل 
امليزانية؟  في  العجز  تقليص هاذ  املتخذة من أجل  التدابير  مسؤولية 
سأجيبكم السيد الوزير طبعا هي الطبقة الهشة والفقيرة والفقيرة جدا. 
السيد الوزير، نحن في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية سنتصدى 

ألي إجراء يمس الطبقة الفقيرة والضعيفة والهشة.

حرر تا لويد تان لو دة،

ال شك أن ارتكاز الحكومة في القوانين املالية على املنظور املحاسباتي 
أدى إلى تقليص عجز الخزينة إلى حدود 3,9 %، وعجز الحساب التجاري 
مليزانية االداءات إلى 3,1 من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2016. لكن 
ينبغي اإلشارة إلى أن ذلك تأتى على حساب أوال مستوى استهالك األسر 
الثالث  في  األسر  استهالك  نسبة  ارتفاع  تراجع  الوزير، حيث  السيد 
سنوات األخيرة إلى 3,6 ما بين 2013 و2016. في حين أن متوسط ارتفاع 
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إحداث  نتيجة  وذلك   ،6% فاق  و2011   2007 بين  األسر  استهالك 
ضرائب جديدة ورفع معدالت بعض الضرائب القائمة.

السيد الوزير، ماذا قدمتم في برنامجكم الحكومي إلى الورش الكبير 
الذي انخرطت فيه املغرب أال وهو ورش الجهوية املتقدمة؟ ستجيبون 
السيد الوزير، وستقولون بأن القانون املالي لسنة 2017 هو تحصيل 
حاصل وهو الذي يجيب على القانون التنظيمي للمالية الذي يقر بأن 
نرفع نسب تمويل الجهات كل سنة %1 في أفق أن نصل إلى 10 مليار 

ديال الدرهم سنة 2021.

اسمحوا لي السيد الوزير، أن أقول لكم بأنكم تتبنون نظام القطرة 
قطرة في التمويل، فكيف تنتظرون جهوية ريادية هي الركيزة األساسية 
السيد  الحبيب.  الوطن  هذا  في  مندمج  اقتصادي  نموذج  لتحقيق 
الوزير، أنتم تجهزون على املجالس املسيرة الحالية للجهات، فما مصير 
هذه املجالس السيد الوزير، إن كنتم تقطرون لها في التمويل؟ السيد 
الوزير، أشرفنا على استيفاء أننا غنكملو سنتين من اإلشتغال في ورش 
مخططات  الوزير.  السيد  �سيء  ال  النتيجة  لكن  املتقدمة،  الجهوية 
التنمية PDR املخططات التنموية الجهوية خرجات لحيز الوجود، ما 
هي إجابتكم السيد الوزير؟ هل اطلعتم على هذه املخططات؟ واش 
اطلعت الحكومة على هاذ املخططات واللي غتجيبو التنمية للجهات 

ديالنا؟

الوزير،  السيد  العمومية،  اإلدارة  إلى  سأنتقل  الوزير،  السيد 
افتتحنا  عندما  خطابه  في  واضحا  كان  نصره هللا،  الجاللة  صاحب 
السنة التشريعية لهذه السنة، كلنا نجمع أغلبية ومعارضة، ومساندة 
نقدية وشعبا وحكومة، بأن اإلدارة املغربية هي إدارة فاشلة. وانخرط 
املغرب في تحديث وإصالح هذه اإلدارة، لكن السيد الوزير ماذا قدمتم 
في مشروع املالية؟ ماذاا قدمتم؟ قدمتم الفتات لإلدارة املغربية، ماذا 
قدمتم للموارد البشرية، باعتبارها الركيزة األساسية لتحديث اإلدارة 
قانون  املشروع  بهذا  الحكومة  الوزير،  السيد  بالعكس  العمومية؟ 
أجهزت على املوظفين، وهم من تكبدوا ما تزعمون عنه أنه إصالح، 
 pour la من اقتطاعات في األجور. قل لي السيد الوزير، ماذا قدمتم
gestion des ressources humaines في اإلدارة املغربية؟ ماذا قدمتم 
ذكر  على  األجور؟  من  الرفع  التحفيزات؟  التوظيف؟  نظام  إطار  في 
بالتعاقد، واليوم مع من  بالتوظيف  التوظيف السيد الوزير، قمتم 
تتكلمون السيد الوزير؟ أيتها الحكومة الغائبة اليوم لتنصت إلى هذا 
الخطاب؟ السيد الوزير راه la promo األولى تخرجات ومشات تخدم 

بالتعاقد.

السيد الوزير املحترم، أيتها الحكومة املوقرة، املغاربة يؤمنون باملثل 
الشعبي القائل »قليل ودايم وال كثير ومقطوع«، هل تساءلتم السيد 
الوزير، ذلك املعلم املوظف في إطار التعاقد منين غادي يم�سي يخدم راه 
غيتزوج وغيجيب األوالد إسوة بزمالئه املعلمين اللي كنوجه ليه اليوم 
تحية تقدير، أنه غايدخل ويشري حتى هو logement sociale ويعمل 

الكريدي، منين غاتسالى له contrat ديالو فين غايم�سي السيد الوزير؟

أن  وألتمس  الوزير، عندي مالحظة ومالحظة مهمة جدا  السيد 
تسمعني جيدا، السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، في إطار 
الجدول الذي حينتموه في مشروع قانون املالية اللي توصلنا به في لجنة 
املالية، قمتم فقط  املناصب  الوزير، وفي إطار تحيين  السيد  املالية 
بعملية جمع ال أقل وال أكثر وهذا �سيء مخيف السيد الوزير، أتدري 
ملاذا؟ ألنه يعكس الهيكلة الحكومية الجديدة ألنها ولألسف هي فقط 
يفهمها  أن  أتمنى  الرسالة  وهذه  وقسمة.  عملية جمع وضرب وطرح 
املغاربة اليوم وأن تفهمها الحكومة الغائبة اليوم، وشكرا السيد الوزير.

 لويدا لرئيس:

شكرا، شكرا للسيدة النائبة ، السيد الرئيس عن الفريق الحركي 
السيد النائب محمد والزين.

 لأ ئبا لويدامحمدان لزيناعنا لفريقا لحركي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيمان لصالةان لوالماعللاآلهانصحبها
أجمعي4،

 لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ةف ضل،

 لحروضا لكريم،

بداية السيد الرئيس، أريد أن يكون ملداخلتنا هاته عنوان، وهو في 
الواقع قول طاملا رددناه، لكن طاملا قابلته آذان صماء، وأحيانا تاه في 

دروب النسيان.

 لويدا لرئيس،

اليوم نحن نعيش في عصر اإلنجازات وليس في عصر املعجزات، ألن 
املعجزة اليوم ليست هي القدرة على الطيران في السماء أو امل�سي فوق 
املاء ولكن املعجزة اليوم هي القدرة على امل�سي فوق األرض، فهل أقدامنا 
مثبتة اليوم إلى األرض بما يكفي لنعاين الواقع ولنحقق املعجزة بهذا 
املفهوم البسيط، هذا عنوان، السيد الرئيس، أردناه أن يكون بمثابة 
املنارة الوضاحة لعمل الحكومة التي نتمنى لها كل التوفيق والسداد، 
السياسات  ملسائلة  هامة  فرصة  هي  اللحظة  هذه  في  اليوم  وقوفنا 
االقتصادية، ملسائلة السياسات االجتماعية، ملسائلة السياسات املالية 
واملجالية للعمل الحكومي، إنها مناسبة كذلك الستشراف املستقبل 
بناء على تقييم موضوعي للوضعية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا 
وللتحوالت العميقة واملتسارعة التي تعرفها بالدنا ويعرفها العالم من 
حولنا، إننا نناقش اليوم هذا املشروع بمرجعية ما حمله من مقتضيات 
ومقاربات في إطار سياسة عمومية مطبوعة بالتراكم وبالتدرج والتجدد، 
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الطموح  بين  وازنة  ألنها  ومقدامة  جريئة  نعتبرها  عمومية  سياسة 
والواقعية، سياسة عمومية بمرجعية تابته وراسخة عنوانها العريض 
انصهار كل مكونات املجتمع املغربي من أجل رفع التحديات واالستجابة 
النتظارات الشعب املغربي الذي يعتبر منبع ومنتهى كل تخطيط وتدبير، 
فنحن فخورون بأن لنا مكتسبات وتراكمات متعددة تحققت خالل 
الثمانية عشر سنة الفارطة تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك نصره 
هللا وتبلورت بفضل تظافر جهود الجميع وتآزر كل مكونات الشعب 
املغربي من خالل إنجازات ساهمت في ترسيخ املسار الديمقراطي لبالدنا 
وتنزيل الدستور وتمنيع االقتصاد واالنخراط في العديد من اإلصالحات 
الهيكلية الهامة، فنحن بلد يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، بخطى 

ثابتة وباستشراف واعد للمستقبل.

إذن اليوم، حضرات السيدات والسادة،

ال نناقش مشروع قانون املالية فقط، بل إننا نسهم في صياغة رؤية 
نريده  تنموي  نموذج  من  انطالقا  مستقبلية،  واجتماعية  اقتصادية 
أن يكون نموذجا متفردا، مستلهما مقوماته من خصوصيتنا وثقافتنا 
الرأسمال  خالل  من  وذلك  »بتمغربيت«  عليها  نصطلح  التي  وهويتنا 
املادي وإمكانيات طبيعية وبشرية وإبداعية وجغرافية وقيمية وهوياتية 
املنشودة،  االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  الطفرة  لتحقيق  تؤهله 
دون ان يجنح الى االنكماش واالنغالق على الذات، بل االنفتاح املجدي 

والشراكات املثمرة واستلهام التجارب الناجحة.

 لويدا لرئيس،

لقد تم إعداد هذا املشروع قانون في ظرفية خاصة، تميزت بانتهاء 
الوالية الحكومية السابقة وتنظيم االنتخابات التشريعية وما تالها من 
مشاورات طويلة، أملت اعتماد مرسومين يقضيان فتح االعتمادات 
الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها واستخالص 

املداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.

مرحلة  املرحلة،  طبع  الذي  االستثنائي،  الطابع  من  الرغم  وعلى 
االنتخابات التشريعية الى حين تعيين الحكومة الجديدة، فإننا نسجل 
بأن هذا التمرين الديمقراطي الذي خلص الى ما خلص إليه، لم يؤثر 
على سير املؤسسات واإلدارات، حيث تم تنفيذ ميزانية الدولة بما في 
75 %، مع  ذلك ميزانية االستثمار، والتي حققت نسبة إنجاز بلغت 
استمرارية تنفيذ نفقات االستمرار برسم سنة 2017 بوتيرة عادية، وهنا 
شرعية السؤال، ألم يكن باإلمكان القيام بأحسن مما كان؟ صحيح 
الفترة  ولكن هذه  واإلدارات بشكل عادي،  املؤسسات  استمرت  لقد 
االستثنائية كانت لها كلفة سياسية واقتصادية ومالية. كما أن آلية 
املراقبة والتقييم تعطلت لشهور، واستمرت حكومة تصريف األعمال 
يجب  ال  الطويلة  االستثنائية  الفترة  هذه  إن  محدودة.  بصالحيات 
أن تحيل على األذهان أو تعطي االنطباع بأن البالد يمكنها أن تستمر 
بدون حكومة أو برملان، وهو انطباع خاطئ، السيما في غياب نقاش 

عمومي مسؤول وموضوعي بإمكانه توضيح األمور من زاوية تثمين دور 
املؤسسات الدستورية وإبراز تبعات عطالتها، في إطار دولة املؤسسات 
املقدسة  الثوابت  إطار  وفي  والواجبات،  والحقوق  والديمقراطية 

الجامعة بيننا.

 لويدا لرئيس،ا

إننا نسجل باعتزاز وافتخار ما تحقق على مستوى وحدتنا الترابية، 
والسيما اعتماد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة للقرار 2351 حول 
الصحراء املغربية الذي أكد من جديد على جدية ومعقولية املبادرة 
املغربية للحكم الذاتي، مع دعوة الجزائر الشقيقة والجارة الى االنخراط 
والسماح  التوافق،  وروح  بالواقعية  والتحلي  املفاوضات  في  بجدية 
ملشروع وطموح االتحاد املغاربي الذي كان حلم جيل سابق وتطلع جيل 

اليوم أن يصبح حقيقة.

إن مناقشة مشروع قانون املالية يفرض التوقف الستحضار أهمية 
موضع  الحكومة  التزامات  لوضع  هامة  مناسبة  باعتبارها  اللحظة، 
التنفيذ العملي وهي مناسبة كذلك لوضع السياسات الحكومية تحت 
مجهر التثمين واملراقبة والتقييم ومساءلة النجاعة والفعالية في التدبير، 
بل أكثر من هذا وذاك مساءلة الجدوى واألثر لسياسيات وإجراءات 
اتسمت بالتراكم واالستمرار. قد نتفق وقد نختلف، لكن ما ال يمكن 
أن نختلف حوله هي اإلصالحات السياسية والدستورية واملكاسب التي 
تحققت والتي ال تخطئها العين على مستوى استعادة التوازنات املاكرو 
اقتصادية وعلى مستوى األوراش الكبرى والهيكلية للبنيات التحتية 
وغيرها. لكن دعونا نطرح مرة أخرى سؤال الجدوى واألثر، دعونا نقارب 
تلك العالقة الجدلية بين مستوى االجتهاد واالنجاز وبين األثر النافذ الى 
صلب اإلشكاالت املطروحة اقتصاديا واجتماعيا، أي بعبارة أخرى: هل 
استطاع مدبرو الشأن العام أن يتوفقوا في جعل معدل النمو ينصرف 
الى ثمار موزعة بشكل عادل على جميع املواطنين وعلى جميع الجهات؟ 
في إطار توازن فردي ومجالي يجعل الجميع في صلب العملية التنموية. 
إننا نسائل معكم اليوم نموذجنا التنموي ومدى قدرته على خلق الثروة 
التنموية؟ هل  الدورة  في  الفئات واألجيال والجهات  وإدماج مختلف 
مشروعنا التنموي قادر على جعل االنسان املغربي قادرا على تملك هذا 
املشروع، واالستفادة من نتائجه بصفة عادلة؟ ثم ألم يحن الوقت اآلن 
إلعادة النظر في نموذجنا التنموي ووضعه تحت املجهر ملالمسة مكامن 
العمومية  السياسات  خالل  من  لرؤيتنا  وفرنا  وهل  وضعفه؟  قوته 

املسطرة اإلمكانيات املادية واإلمكانات البشرية لتنزيل هذه الرؤية؟

بالبطء  تتسم  بوتيرة  تتطور  املغرب  في  االجتماعية  الوضعية  إن 
على الرغم من مختلف األوراش واملبادرات التي انطلقت في هذا الشأن 
خالل السنوات األخيرة بدليل عدد من املؤشرات التي أوردها التقرير 
السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ويتعلق األمر أساسا 

باملؤشرات التالية:
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-التنمية البشرية حيث يحتل املغرب املرتبة 129 من أصل 188 
بلدا.

-ركود املساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء،-3تطور الفقر، 
فبالرغم من تراجع الفقر املدقع فإن -نسبته في العالم القروي ال زالت 

مرتفعة بمعدل 8,9 % مقابل 1,1 % في الوسط الحضري.

-نسبة البطالة في استقرار إن لم نقل أحيانا في استفحال سنة بعد 
أخرى رغم مجهودات االستثمار العمومي الكبيرة.

 لويدا لرئيس،3

إلعادة  منطلقا  الوالية  هذه  جعل  على  الحكومة  عزم  نثمن  إننا 
صياغة التراتبية داخل بنية الناتج الداخلي الخام لبالدنا من خالل 
العالية  املضافة  القيمة  ذات  والقطاعات  لألنشطة  األولوية  إعطاء 
واملحدثة لفرص الشغل املنتج، مسجلين بإيجاب األولويات التي سطرتها 

واملتعلقة أساسا باالستراتيجيات التالية:

*مخطط التسريع الصناعي وإدماج القطاع غير املهيكل؛

*استدامة الفالحة التضامنية؛

*تحفيز الصناعات الغذائية؛

*استراتيجية املغرب الرقمي ؛2020

*استراتيجية 2020 للسياحة؛

*دعم املقاولة وتحفيز االستثمار وتنافسية االقتصاد الوطني؛

جديد  ميثاق  اعتماد  عبر  االستثمار  ملخطط  السريع  *التفعيل 
لالستثمار؛

* ثم دعم االستراتيجيات وبرامج اإلصالح اإلداري لتيسير الولوج الى 
الخدمات العمومية وتشجيع االستثمار.

أقرته  ما  ونبارك  نساند  إال  يسعنا  ال  الرؤية،  لهذه  واستحضارا 
ديناميتها ودورها  املقاوالت، حتى تستعيد  لفائدة  الحكومة من دعم 
املحوري في التنمية وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل-لكن، وكما كنا 
نؤكد على ذلك دائما، فإن هذه املقاوالت في حاجة إلى املواكبة واملصاحبة 
وإنضاج الشروط الكفيلة بدعم تنافسيتها. فغياب مثل هذه الشروط 
مثال أدى الى إعالن 6 آالف مقاولة عن إفالسها سنة 2015، وهذا أمر غير 
مقبول بل مرفوض جملة وتفصيال، في الوقت الذي نعول فيه على دعم 

النسيج االقتصادي الوطني بخلق املزيد من املقاوالت.

رافعة  يعد  الرئيس-الذي  -السيد  العمومي  لالستثمار  وبالنسبة 
لالستثمار الخاص والنمو االقتصادي فإن طموحنا هو أن تكون هذه 
االستثمارات موزعة مجاليا بشكل عادل وأن يكون لها أثر على مستوى 
عيش املواطنين. كما أننا نطالب بااللتزام بالحد األق�سى الذي حدده 
تراكمت  التي  املرحلة  العتمادات  بالنسبة  للمالية  التنظيمي  القانون 

بسبب ضعف القدرة التنفيذية ومواكبة اآلمرين بالصرف لالستثمارات 
املقررة.

تتقاطع  أساسية  مرتكزات  أربع  على  املشروع  هذا  استند  لقد 
أن عبرنا عن موقفنا  لنا  الحكومي، وقد سبق  البرنامج  مع مضامين 

بخصوصها.

كما أن هذا املشروع يستند الى فرضيات وتدابير ال يمكن لفريقنا 
إال أن يثمنها. لكن ال بد لنا أن نعرج على بعض املحاور التي تدخل ضمن 

هذه املرتكزات ولو بشكل تركيبي.

إن املغرب -حضرات السيدات والسادة-إذا أراد تحقيق مستوى 
إيجابي من النمو وتسريع التطور االقتصادي فإنه مطالب بالرفع من 
إنتاجيته حتى يكون هناك تناسق بين املجهود االستثماري ونمو الناتج 
الداخلي الخام، فسقف الطموح يجب أن يتجاوز في نظرنا معدل النمو 
املقترح. وأكيد أن هناك مخرجات وميكانيزمات ونماذج لدول صاعدة 
نجحت في توجيه دفة االستثمار الى قطاعات منتجة للثروة ولفرص 
النمو كالتعليم والتصدير باإلضافة الى التصنيع الذي انخرطت فيه 

بالدنا.

ونظرا ملحورية التعليم في الدينامية التنموية، وخاصة في عالقته 
مع سوق الشغل، فإننا في الفريق الحركي، نؤكد بأن هذا القطاع يحتاج 
الى مجهود كبير لالنفالت من رتبة التردي التي صاحبته على الرغم من 
اإلصالحات التي رافقته، ونعتقد بكل إيمان بأن هذا اإلنجاز ممكن، 
الوقوف  لنا  تأتى  وقد  املنظومة ممكن كذلك،  أعطاب هذه  وتجاوز 
على إرهاصاتها األولى، مما ولد لدينا االقتناع واالطمئنان بأن مستقبل 

تعليمنا وناشئتنا يوجد في أياد أمينة.

 لويدا لرئيس،3

باملجال.  االهتمام  إال  نظرنا  في  يوازيه  ال  باإلنسان،  االهتمام  إن 
وحين نرافع عن العالم القروي وعن الجهات، فليس فقط من منطلق 
أهدافنا وتوجهاتنا كحركة شعبية تبنت هذا امللف منذ فجر االستقالل، 
ولكن أساسا واعتبارا لكون العالم القروي يعتبر بدوره مخرجا حقيقيا 
املناطق  فإن  لذلك  للبالد.  التنموية  الدينامية  في  ولإلسهام  لالرتقاء 
القروية والجبلية يجب أن تتصدر أولويات الحكومة، بل يتعين، والحالة 
هذه، أن تتمتع هذه املناطق بتمييز إيجابي يجعلها جاذبة ال منفرة-
جاذبة للثروة واالستثمار، وهذا يستلزم كما أشرنا إليه سابقا مخططا 
على غرار مخطط مارشال، والعالم القروي أصبح اليوم مجزأ إلى عالم 
جبلي يطاله الحيف والتهميش واإلقصاء وحتى ال أقول الحكرة وبالتالي 

يحتاج إلى قانون، قانون الجبل لرفع هذا الحيف عليه.

 لويدا لرئيس،

حرر تا لويد تان لو دة،

ال يختلف اثنان كون املعضلة االجتماعية ترخي بثقلها على أطراف 
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واسعة من املجتمع املغربي، وقد أصبح االتجاه املنشود هو تحقيق أمن 
اجتماعي. وأكيد أن التحدي األكبر الذي يتعين على الحكومة رفعه هو 
متعددة  وصفات  املتعاقبة  الحكومات  قدمت  لقد  البطالة.  معضلة 
ومختلفة ال تخلو من اجتهاد وإبداع لتجاوز هذه املعضلة، لكن وعلى 
بمختلف  البطالة  حدة  تليين  في  الوصفات  هذه  إسهام  من  الرغم 
أنواعها، فإنها تبقى محدودة جدا، بدليل تف�سي الظاهرة بشقيها املتعلم 
وغير املتعلم. لذلك فإننا في الفريق الحركي نطالب بتقييم السياسات 
العمومية واالستراتيجيات التي تمت صياغتها في هذا الشأن، وذلك في 

أفق إبداع حلول جذرية وعميقة ومتوازنة ملعضلة بطالة الشباب.

 لويدا لرئيس،

ما  جانب  فإلى  كبير.  بشكل  ملحة  تعتبر  االجتماعية  املسألة  إن 
تحدثنا عنه آنفا، فإن املعادلة ال تستقيم إال بتوفير ظروف العيش 
الكريم للمواطن املغربي الذي ينتظر من هذه الحكومة أن تيسر ولوجه 
إلى الخدمات العمومية. إلى حقه في التطبيب والعالج، وحقه في تغطية 
صحية شاملة، والى سكن الئق وإلى جميع الحقوق املكفولة دستوريا 
وليس ترفا. فالسياسات العمومية ال يمكن أن تكون لها جدوى إذا 
لم تهتم باملجال واإلنسان، باملرأة والطفل والشاب واملسن واملتقاعد 

وبالعامل داخل وخارج أرض الوطن.

 لويدا لرئيس،3

إننا ال نراهن على حل كل هذه املعضالت اليوم أو غدا، فهذا ورش 
بنفس طويل ألنه ينطوي على تراكمات، ولكننا نعلم بأننا حينما نريد، 
في  االلتقائية  تروم  القطاعية  االستراتيجيات  كانت  فإذا  نستطيع. 
البرامج، فإننا نؤكد على التقائية املنظومة االقتصادية واالجتماعية 
برمتها في هدف واحد أال وهو تحقيق الكرامة والعيش الكريم للمواطن 
إذا كان القضاء يعتبر بمثابة الحصن الواقي من االنزالقات  املغربي.3
والشطط، فإن اإلدارة هي املنزل الحقيقي للسياسات العمومية، لذلك 
نريدها شفافة ميسرة مأطرة ومساعدة، ومبسطة للمساطر، وخالية 
من كل مظاهر الرشوة والزبونية واملحسوبية، فاألمر يحتاج الى تنزيل 
يحتاج من هذا  ولكن  االتجاه  في هذا  املبلورة  لالستراتيجيات  سريع 

وذاك إلى تغيير في العقلية وإلى تنمية ثقافية وتحسيسية.

 لويدا لرئيس،

حرر تا لويد تان لو دة،

أكيد أن هذه الحكومة مطوقة بمجموعة من الرهانات واالنتظارات 
وااللتزامات، ونتمنى أن تكون السنة األولى من بداية اشتغالها إيذانا 
بتحقيق ما يمكن تحقيقه لفائدة املواطن املغربي، مؤكدين بأن الثقة في 
املستقبل والثقة في اإلصالحات تحتاج الى التعبئة الجماعية، ومشاركة 
كل الفعاليات. فنحن نتوفر على رأسمال مهم قوامه الرأسمال البشري، 
وكذا فضيلة الثقة واالستقرار، وهي عوامل إذا استثمرناها االستثمار 
األمثل سنحقق املبتغى والنماء األفضل، ولكي أختم السيد الرئيس، 

أود فقط أن أذكر قولة أحد الحكماء أنه في آخر املطاف ال يمكن أن 
نعلم اإلنسان كل �سيء لكن باملقابل يمكن أن نساعده على اكتشاف 
األشياء بداخله فأكيد أن هناك أشياء جميلة بداخلنا لنسمح ألنفسنا 

باكتشافها، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق االشتراكي السيدة النائبة حنان 
رحاب.

 لأ ئبلا لويدةاحأ 4اضح ب،اب سمافريقا التح دا الشتر كي:

 لويدا لرئيس،

 لو دةان لويد تا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

سالم هللا عليكم،

 لو دةا لوزض ء،

سالم هللا عليكم أيضا،

 ملش هدينا لكر م،

وسالم هللا على كل املغاربة وكل املغربيات الذين يتابعوننا اآلن،

نتشرف في الفريق االشتراكي، باملساهمة في مناقشة قانون املالية 
برسم 2017 مستحضرين سياق تنفيذه وإعداده وطنيا ودوليا، متوخين 
املساهمة في إثراء التدخل العمومي الذي يعتبر قانون املالية أحد أدواته 
األساسية، آملين في أن نساهم بمشاركتنا كاتحاد اشتراكي في الحكومة 

في تمنيع بالدنا وفي تيسير تطورها.

إن املناخ الدولي الذي يتشكل حولنا، ويؤثر على مساراتنا، يحمل 
جرعات من القلق، وفي الكثير من مناطق العالم هناك تنامي نزعات 
االنطواء والتطرف، وهو ما ينعكس على األوضاع االقتصادية ويعيد 
رسم العديد من الخطوط الجديدة لدوائر الفعل السيا�سي واالقتصادي 
واالجتماعي على املستوى العالمي، الذي ال شك قد تكون له ارتدادات 

تستدعي اليقظة لنكون مهيئين، على األقل، بالقدر الذي ال يفاِجُئنا.

نناقش هذا املشروع والذي يحمل رقم 73.16، واملغرب ينوع شركاءه 
ويعزز شركائه على املستوى االستراتيجي، بفضل الرؤية امللكية التي 
وجِه  تعتبر حاسمة في هذا املجال، وتعبر عن جرأة كبيرة في رسم هذا التَّ

 وتموجات غير متحكم فيها.
ً
 كبيرة

ً
نا يعيش ضبابية

ُ
في وقت كان ُمحيط

مما يجعلنا اليوم أمام تحديات ورهانات لم يسبق وأن كانت بهذا 
إلى  بالعودة  توجت  قارية  ريادة  قلب  في  املغرب  يجعل  الذي  الحجم 
مؤسسات االتحاد اإلفريقي. لذا، نحن أمام واقع جديد يفرض على 
بالدنا أن تكون في مستوى تطلعات شركائها الذين فتحنا معهم شراكات 
واسعة وضخمة تتطلب منا املتابعة الفاعلة واليقظة من أجل الحفاظ 

عليها.
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قلب  في  الترابية  وحدتنا  قضية  تظل  التحديات  كل  رأس  وعلى 
ومقدمة هذه األولويات. وفي هذا الصدد ينبغي التذكير باملكاسب التي 
حققتها بالُدنا فيما يرتبط بهذه القضية املصيرية، كما يتجسد ذلك 
في جزء منه من تقرير األمين العام لألمم املتحدة األخير حول الصحراء 

املغربية، وقرار مجلس األمن الدولي.

كما ال يفوتنا أن نشيد عاليا بما تضطلع بها القوات املسلحة امللكية 
بمجموع التراب الوطني من حماية للوطن وأمن حدوده.

والتقدير،  التحية  كل  الصف  وضباط  والضباط  الجنود  ولكل 
ونفس التحية وأعلى منها وأعلى اعتبارا أيضا نوجهها ألفراد قوات األمن 
والقوات املساعدة الساهرين على األمن واالستقرار، ونوجه لكل من 

يسهر على خدمة هذا الوطن بتفان عال.

العالقات  تعميق  شأنها  من  قوة  ُمؤشرات  على  يتوفر  فاملغرب 
إلى جانب  التاريخي والثقافي،  االقتصادية، كالقرب الجغرافي، والُبعد 
تعدد االتفاقيات التي عقدها مع بعض الدول اإلفريقية، والتي تناهز 
480 اتفاقية شراكة، لكنها تفرض علينا تحديات تنطلق من الداخل 

ومنها:

االتفاقيات  تشملها  التي  املجاالت  في  االستثمار  قدرات  تعزيز   -
املتنوعة؛

- دعُم القدرة التنافسية للقطاعاِت التي شرعت في االستثمار داخل 
قارتنا اإلفريقية؛

- وفي نفس الوقت تجاوز كل اإلشكاالت التي ال زالت تعيق النفس 
على  أو  والتوجيه،  التخطيط  على مستوى  القوي سواء  االستثماري 

مستوى محاربة عوائق اإلدارة التي تكبح تقدمه.

 لويد تان لو دة،

إن السياق الداخلي الذي تأتي فيه مناقشة قانون املالية الحالي، 
هذا  من جعل  نتمكن  حتى  العبر  مناسبة الستخالص  نظرنا  في  ُيَعد 
السياق في خدمة املستقبل وفي خدمة وطننا، إذ لم نتأخر، كحزب 
الوطنية  املصلحة  التي استدعت  اللحظات  في كل  اشتراكي،  وكفريق 
السيا�سي  املسار  وتصوراتنا حول  من خالفاتنا  جانبا جزًء  نضع  أن 
واالقتصادي واالجتماعي والحقوقي وأن ننخرط في اللحظات الصعبة في 
أي مجهود ُيمكن أن تكون له آثار إيجابية على املصلحة العليا للوطن 

وعلى كل املغاربة.

ومن هذا املنطلق نعتبر في الفريق االشتراكي، أن قراءتنا لهذا املشروع، 
تندرج ضمن قناعاتنا بضرورة ترسيخ البناء الديمقراطي القائم على 
املساهمة اإليجابية والفاعلة وغير املترددة، فهذه القراءة التي نتقاسمها 
من  مجموعة  تزكية  لفضيلة  املستشعر  َفس  النَّ مها 

ُ
يحك معكم، 

االختيارات التنموية التي حققتها البالد منذ أواخر التسعينيات، والتي 
لعب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية دورا طالئعيا في إنجاز جزء 

منها، كما نتوخى إبراز محدودية نمط التنمية املعتمد وبالتالي ضرورة 
ن من االستجابة  ِ

ّ
َمك

ُ
إعمال جيل جديد من اإلصالحات البنيوية التي ت

للمطالب االجتماعية املتزايدة وامللحة والتي نعيشها بشكل يومي من 
خالل االحتجاجات التي يعيشها وطننا.

إننا مطالبون بتشخيص هذه االختالالت التي ال زالت تعمق توسيع 
الرقعة االجتماعية واملجالية للمستفيدين من املسار التنموي للبالد. 
ومن البديهي أن نكون كاشتراكييَن، ديمقراطييَن إيجابييَن ومنخرطيَن، 
والذي  الحكومة،  في سياقه هذه  الذي جاءت  التاريخي  الرهان  لربح 
َيِويٍة للدولة 

ْ
 تفعيِل الدستوِر من خالل إصالحاٍت ِبن

َ
يقت�سي مواصلة

لتقويم أدائها والرفِع من مردودية القطاع العمومي في إنتاج الخدمِة 
العمومية.

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

إن انتظارات املواطنات واملواطنين املشروعة كثيرة ومتعددة، مما 
لتحقيق  طموحة  إجراءات  على  التنصيص  فقط،  ليس  يستوجب، 
األهداف املنشودة من خالل البرنامج الحكومي، ولكن، أيضا، اعتبار 
األمر ذي أولوية قصوى، وذي طابع استعجالي في كثير من جوانبه، خاصة 
ما يرتبط باإلرادة السياسية أكثر مما يرتبط باملوارد املالية واإلمكانيات 

البشرية الواجب توفرها إلنجاح أي إصالح.

الفئات  من  مجموعة  عن  الحيف  رفع  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي 
االجتماعية واملهنية التي وجدت نفسها ُمجبرة على الدفاع عن قضاياها 
ومطالبها بكل األشكال املشروعة، بما في ذلك النزول للشارع، قصد 
َزم التفاعل معها، أساسا من 

ْ
إيصال صوتها بخصوص مطالبها التي َيل

خالل سياسة الحوار الجاد واملسؤول، بعيدا عن أيِة هواجس أمنيٍة 
نعتبرها متجاوزة ونعتبر املغرب قد قطع معها مسافات طويلة.

 لوضع اقتراحات بشأن 
ً
إننا نعتبر أن مشروع قانون املالية، ُمناسبة

ْمِكيِن العديد من الفئات املهنية من مطالبها التي لم ُيستجْب لها، إما 
َ
ت

، ويتعلق األمر،   توجه عاّمٍ
َ
 تدابيَر جزئيٍة في غير محلها، أو نتيجة

َ
نتيجة

على سبيل املثال وليس على سبيل الحصر، بكل من األساتذة املتدربين، 
متدربي برنامج

واملحاسبين  واملمرضات،  املمرضين  وفئة  تربوي،  إطار  آالف   10
عتبر أنه قد لحقها حيف ما 

َ
املعتمدين... إلى غير ذلك من الفئات التي ت

القطاعي  الحوار  أنه لحقها حيف ما. ولذلك، فنهج أسلوب  واألكيد 
االجتماعي بالنسبة لبعض الحاالت، كفيٌل بوضع حد للعديد من هذه 
ينبض  أن  بدل  وأمال  فرحا  ينبض  الشارع  بجعل  وكفيل  االختالالت 

احتجاجا وصراخا.

ونستشعر في الفريق االشتراكي ونثمن مجموعة من املبادرات التي 
توجيه  في  نعتبرها حاسمة  والتي  الحكومة،  مع تشكيل هذه  طلقت 

ُ
أ

األجواء املرافقة لكل اإلصالحات، وفي هذا الصدد نقدر عاليا مبادرة 
إلى  التي سارعت  الوزارية  القطاعات  الحكومة ومجموعة من  رئاسة 
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بالفاعلين النقابيين والشريك االجتماعي الذي طاملا طالبنا  االتصال 
ُمسُّ 

َ
في إشراكه في كل املبادرات الحكومية التي تروم إعمال إصالحات ت

َباشر هذه الهيئات تأطيرها 
ُ
بشكل مباشر الطبقات االجتماعية التي ت

وتعد وسيطا ال محيد عنه في بناء الديمقراطية التشاركية.

إننا مطالبون باعتماد الثقة بين أطراف الحوار ترسيخا ملصداقية 
مؤسسات الدولة، من خالل الوضوح والجهر بالحقيقة للرأي العام 

ووضعه في صورة األوضاع االقتصادية واملالية التي تعيشها بالدنا.

 لويد تان لو دة،

نا لهذا القانون من مدخل الرؤية الشمولية، التي تضع 
ُ
تذهب قراءت

في االعتبار املسألة االجتماعية كأولوية، في عالقتها بتقوية التنافسية 
االقتصادية للبالد وتشجيع االستثمار وخلق الثروة، وَجْعل كل هذا في 
خدمة التوجه االجتماعي للحكومة استجابة النتظارات شرائح واسعة 

من الشعب املغربي.

إن مرجعيتنا، كحزب اشتراكي ديمقراطي، تجعلنا دوما نراهن على 
الدور األساس للدولة في الرعاية االجتماعية، وتفرض علينا أن ننبه 
إلى ضرورة ترسيخ وتدعيم أسس البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق 
والقانون. كل ذلك من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة 

االجتماعية وتكافؤ الفرص.

ال نريد هنا أن نزايد على أحد في تملك روح املواطنة، لكن مرجعيتنا 
تفرض علينا التأكيد على أن املصلحة العليا، تفرض على كل واحد 
منا مصارحة مواطناتنا ومواطنينا، بكل اإلجراءات التي سنقدم عليها، 
واإلنصات لرأيهم ووضعهم في صورة املعلومة لتجاوز حالة الضبابية 
واإلشاعة التي تمأل قد تمأل الفضاء العام، ألن تملك املعلومة الصحيحة 
يقطع في نظرنا مع جزء كبير من سوء الفهم الذي يغذي عالقة اإلدارة 
االجتماعية  الحماية  منظومة  عن  فدفاعنا  واملواطنين،  باملواطنات 
املوسعة والعادلة قائم على ضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل الدولة 
مع الحقوق االجتماعية التي تعد في آخر املطاف الهدف الرئيس الذي 

من خالله يمكن تقوية االستقرار االجتماعي.

وفي هذا الصدد نرى في الفريق االشتراكي أن املجهود العمومي في 
التوظيف ينبغي أن يتواصل، بل ويتضاعف من أجل تعزيز دور املرفق 

العام وتجويد الخدمة العمومية.

ونرى أنه ينبغي اإلنهاء مع اإلسعاف وثقافة االتكال بإعادة االعتبار 
والتحول.  التطور  نحقق  تراكمها  بفضل  التي  للثروات  املنتج  للعمل 
فالتحوالت الكبرى في تاريخ البلدان تحدث بفضل التراكم، واإلنتاج 

والعمل.

ونحن نستحضر ذلك، ال ينبغي أن نغفل االهتمام، باملغرب العميق، 
في ذلك إعمال  إذ  املجالية،  الوعرة والنائية، وبالتوازنات  وباملجاالت 
للحقوق االقتصادية، وفيه أيضا استثمار من أجل مستقبل البادية 

واملدينة.

كما نعتبر أن هذا االهتمام ينبغي أن ينصب في اتجاه بلورة سياسة 
ُموحة في مجال إنعاش التشغيل، ومراجعة سياسة األجور بطريقة 

َ
ط

تأخذ بعين االعتبار، معايير األداء واملردودية ومدى تحقيق األهداف 
بحسب املهام والوظائف.

وفي مجال توفير الخدمات الصحية الالزمة بالحرص على ترسيخ 
حق املواطنات واملواطنين في الصحة وفي االستفادة من وسائل الوقاية 

والتطبيب، وذلك بتفعيل مبادئ املساواة في الخدمات الصحية.

إن هذا التوجه االجتماعي ينبغي أن يتم تجسيده في القوانين املالية 
من خالل إعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل عادل على مختلف الفئات 
املجتمعية من نساء وشباب وأطفال ومسنين، واألشخاص ذوي إعاقة 

واألشخاص في وضعية صعبة.

للنساء  االعتبار  رد  مواصلة  ينبغي  أنه  نعتبر  الخصوص،  وبهذا 
باعتبارهن  حقوقهن  ممارسة  من  لتمكينهن  وإنصافهن  املغربيات 
في صناعة  املواطنة، فاعالت وشريكات أساسيات  مواطنات كامالت 
التمثيلية  زاوية  من  فقط  ليس  والكرامة،  واملساواة  العدالة  مغرب 
النسائية، ولكن أيضا، وأساسا، من خالل عدالة اقتصادية واجتماعية 

لصالحهن.

الدولية  السياقات  استحضار  على  البداية  منذ  حرصنا  لقد 
واإلقليمية والتحديات التي تواجهها بالدنا، وأثرنا أن نتحمل كل �سيء 
بهدف تنزيل قناعتنا التي طوقتنا بها أجهزتنا التقريرية. ولم يكن الباعث 
في استحضار كل ذلك تكرار ما ال ينفع، بل للتذكير أيضا أننا انطلقنا من 
حس وطني بضرورة املساهمة إلى جانب الشركاء في مواجهة جملة من 
األسئلة والتحديات التي طرحناها آنفا، وأساسا ملواجهة ما سنعرضه 
من تحديات داخلية تتطلب جهود الجميع لبعث األمل في مجتمعاتنا، 
أنفسنا  نجد  ولذلك  االنتظارات،  وتفعيل  املكتسبات  تحصين  عبر 
مجبرين على إثارة مجموعة من املالحظات السياقية التي تفسر تعاطينا 
مع مشروع القانون املالية مما يتطلب تجميع الجهد العمومي وتوفير 

أدوات التي تجعله ينتج النجاعة والفعالية.-سمحوا لي ألنه-

حول  النقاش  لتعميق  استغاللها  ينبغي  محطة،  أمام  إذا  نحن 
الوضعية االقتصادية واملالية لبالدنا، كما أنها فرصة ملعرفة آفاق النمو 
السياق  وتقدير  واملحتملة،  املوجودة  املالية  واإلكراهات  االقتصادي 
إن موقفنا  نقول  املشروع، ولذلك  الذي طرح فيه هذا  االقتصادي 
بخصوص مضمون هذا املشروع، يقت�سي اإلحاطة بكل محاوره للبحث 

في مدى استجابته لتوجهات واملشاريع التي تضمنها البرنامج الحكومي.

للمحاور  تصورنا  على  املالية  قانون  مشروع  من  موقفنا  وينبني 
التالية:

مدى مالءمة قانون املالية للبرنامج الحكومي؛ 3•

مدى تحقيق النجاعة في املالية العمومية؛ 3•



9م36 الجريدة الرسمية للبرملانعدد333–304رمضان14383  )330ماي20173( 

والتوازنات املاكرو اقتصادية. 3•

بالنسبة للمحور األول املتعلق بمدى مالءمة قانون املالية للبرنامج 
الحكومي:

البرنامج  توجهات  بدقة،  املالية  قانون  يعكس  أال  الطبيعي  من 
وبالنهوض  االقتصادي  بالجانب  يتعلق  فيما  خصوصا  الحكومي، 
لتكوين  سابقة  مقتضياته  دامت  ما  املستدامة  والتنمية  بالتشغيل 

الحكومة.

بالنسبة لتحسين مناخ األعمال:

من أجل تقوية وضع بالدنا على مستوى التنافسية االقتصادية 
واالفريقية، وأساسا من خالل الحد والقضاء على املظاهر السلبية التي 
أصبحت حاجز أسا�سي أمام االستثمار املغربي واألجنبي من الضروري 

الحد من ظاهرة الرشوة والرفع من معايير الشفافية والنزاهة؛

ومن أجل وضع سياسات عمومية للتشغيل في صلب قانون املالية، 
الحظنا أن مشروع قانون املالية، يقتصر على خلق مناصب التوظيف 
في القطاع العمومي، في مقابل غياب كلي لكل التقديرات فيما يخص 
)بصفة  يستفيد  باعتباره  الخاص،  بالقطاع  املتوفرة  الشغل  فرص 

عامة( من جملة من التحفيزات.

بالنسبة االصالح الضريبي:

إذ نسجل تزايد التحمالت الجبائية عوض تراجعها، ال�سيء الذي 
يؤثر سلبا على تنافسية املقاوالت، السيما منها املتوسطة والصغيرة،

وتحفيز  املهيكل  غير  وإدماج  الوطني  االقتصاد  لحماية  بالنسبة 
املقاولة الصغرى:

نعتبر أن مشروع قانون املالية الحالي ال يتضمن أية إجراءات ضريبية 
جديدة تحفيزية لصالح املقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير املهيكل.

 لويد تان لو دة،

بالنسبة يعني ضغط الوقت جعلنا أن نتجاوز الكثير من املالحظات 
والتي عبرنا عليها بشكل تفصيلي في مناقشتنا التفصيلية لقانون املالية 

وسجلناها بشكل عالي.

إننا في الفريق االشتراكي، وكم عبرنا عن ذلك خالل مناقشة البرنامج 
الحكومي، ال ُيمكن إال أن نكون بجانب أية تدبير يكون جوهريا لحماية 
مداخيل  بتوفير  الوقت،  نفس  في  يسمح،  بشكل  املغربية  املقاوالت 
إضافية ناتجة عن رفع نسبة الضريبة على استيراد بعض املنتجات التي 

تدخل في سياق حماية اإلنتاج الوطني.

إننا نعتبر أنفسنا جزء من األغلبية الحكومية، ينبغي أن يتسم عملنا 
بالتضامن الحكومي واملساندة البرملانية، لكن دون أن ُيفقدنا ذلك، 
حقنا في الدفاع عن التعديالت التي تقدمنا بها، وكنا نرى ضرورة إدخالها 
في مشروع قانون املالية، ملا نراه في ذلك من تجويد لفلسفته العامة، 

التي تنتظر من  الفئات االجتماعية واملهنية  ومن تفاعل مع تطلعات 
الحكومة الحالية ومنا الكثير.

ولئن كنا سنصوت لصالح مشروع القانون املالية، فإننا نغتنم هذه 
املناسبة للتأكيد على أربعة نقاط...

 لويدا لرئيس:

باسم  اآلن  الكلمة  شكرا،  شكرا،  النائبة،  للسيدة  شكرا  شكرا، 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية السيدة الرئيسة عائشة لبلق.

ضئيولا ملجموعلا لأي بيلا لبلقا ع ئشلا  لأ ئبلا لويدةا
للتقدمان الشتر كيل:

 لويدا لرئيس،

 لويدةا لوزيرة،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

للتقدم واإلشتراكية  النيابية  يشرفني أن أتدخل باسم املجموعة 
في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 2017، التي يأتي 
التي  الحكومية  بعسراملشاورات  أساسا  ارتبطت  خاصة  ظروف  في 
استنزفت ما يزيد عن 6 أشهر، والتي حالت دون برمجة هذا املشروع في 

آجاله الدستورية والقانونية.

وباملناسبة نتقدم بالتحية الخالصة لجميع النائبات والنواب أغلبية 
أولوه  الذي  الخاص  واإلهتمام  الجبارة،  مجهوداتهم  على  ومعارضة 
ملناقشة هذا املشروع رغم الظرفية اإلستثنائية التي أتى فيها بحيث تم 
التعامل مع مقتضياته بروح املسؤولية املطلوبة الذي يقتضيها واجب 

العمل داخل هذه املؤسسة التشريعية.

في  فإننا  املشروع،  هذا  يكتسيه  الذي  اإلنتقالي  للطابع  ونظرا 
املجموعة النيابية نراهن على القوانين املالية للسنوات املقبلة 2018-
2019-2020-2021، لتبلور فعليا مضامين البرنامج الحكومي ولتعكس 
مدى وفاء الحكومة بإلتزاماتها بتحقيق األهداف املسطرة بهذا البرنامج، 
فرصة  بجعل  العمل  على  الحرص  من  البتة  يعفينا  ال  الذي  ال�سيء 
الكفيلة  املقاربة  لتبني  منطلق   ،2017 لسنة  املالية  قانون  مناقشة 
بمعالجة وتجاوز اإلختالالت التي تحد من فاعلية نموذجنا اإلقتصادي، 
مقاربة جديدة تعزز املسار التنموي لبالدنا، وفق رؤية واضحة تستحضر 
السياقات الوطنية واإلقليمية والدولية، برهاناتها وتحدياتها وتستشرف 
أيضا الفرص التي تتيحها هذه السياقات. سياق دولي يتسم باستعادة 
منظومة  لدينامية  التدريجي  لالسترجاع  العالمي  املستوى  على  النمو 
األورو واآلفاق التي تفتحها السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة، بتنويع 
الشركاء االستراتيجيين للمملكة بقارتنا األم إفريقيا ودول مجلس التعاون 
الخليجي، وكذا انفتاح بالدنا على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى 
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مثل روسيا والهند وغيرها... ويتسم داخليا باملكانة املتميزة التي يتفرد 
بها املغرب في محيطه اإلقليمي على قائمة اإلستقرار واألمن، والتي تجعل 
الفاعلين اإلقتصاديين  منه بلد االستقطاب لإلستثمار، يحظى بثقة 
الدوليين. مغرب يتسم بإجماع كل قواه حول قضاياه الوطنية املصيرية 
وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية. مغرب يعمل بالتوافق بين مكوناته 
في القضايا املجتمعية التي تطرح، وهي األسس التي ال يجب التفريط 
البناء  بتعزيز  وذلك  واإلختالفات،  التباينات  درجة  بلغت  مهما  فيها 

الديمقراطي واملؤسساتي لبالدنا.

على  بتقديمه  تفضلتم  الذي  املشروع  يستمد  الوزير،  السيد 
املرتكزات التالية:

على  التركيز  عبر  الوطني  لإلقتصاد  الهيكلي  التحول  تسريع  3-
التصنيع والتصدير؛

تعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني وإنعاش اإلستثمار الخاص؛ 3-

تأهيل الرأسمال البشري؛ 3-

تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية، مرتكزات تجد دعامتها في  3-
تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة %4,5؛

تقليص عجز امليزانية إلى %3 من الناتج الداخلي الخام؛ 3-

التحكم في التضخم في حدود 1.7%. 3-

وإذ نثمن ما جاء في مشروع القانون املالي لسنة 2017 ملواصلة 
اإلصالحات الهيكلية الكبرى من أجل تحفيز النمو وخلق الثروة، فإننا 
في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، نؤكد على ضرورة التوزيع 
العادل لهذه الثروة، والتي تعني أن يستفيد جميع املغاربة من ثمار 
التنمية، بجعل العنصر البشري محور التنمية املتوخاة والذي يمر لزاما 
عبر تأهيل املنظومة التعليمية والتكوينية، وبإضفاء البعد اإلجتماعي 
على هذا النفس اإلصالحي الجديد، بما يفيد تحسين الدخل والحد من 

الفوارق اإلجتماعية واملجالية.

وال يسعنا هنا إال أن نسجل على سبيل املثال ال الحصر، عدم مثال؛ 
إلى  بالكاد  التي تصل  الصحة  لقطاع  املرصودة  امليزانية  تطابق  عدم 
%5,6، مع ما جاء، أقول ال تتطابق مع ما جاء في البرنامج الحكومي من 
طموحات كبيرة لضمان ولوج أوسع فئات مجتمعنا للخدمة الصحية 

العمومية.

وانطالقا من قناعتنا ونضالنا من أجل تحقيق املساواة، وأساسا 
القانون  ملقتضيات  الكلي  التفعيل  أفق  وفي  الجنسين  بين  املساواة 
التنظيمي املالي الذي يرتكز على البرمجة املبنية على األهداف والنتائج، 
النتائج بمؤشرات خاصة مؤشر النوع اإلجتماعي. فإننا ندعو إلى إقرار 
اإلقتصادية  الحقوق  خاصة  للنساء  الكاملة  اإلنسانية  الحقوق 
التراجع  استمرار  لألسف  نسجل  الوزير،  السيد  بحيث  واإلجتماعية 
امللحوظ في نسبة نشاط النساء التي أصبحت في حدود 25 % وهي 

أضعف نسبة مسجلة في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط، مما 
للنساء  الفعلي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  اإلندماج  إشكالية  جليا  يبرز 

املغربيات، وما يعكسه ذلك من تحديات لتحقيق التنمية الشاملة.

السيد الوزير، جاء في مشروع القانون املالي مجموعة من التدابير 
لدعم اإلستثمار الخاص وتشجيع املقاولة وتعزيز التوجه نحو التصنيع 
والتصدير وتقويتهما، وانسجاما مع مقاربتنا املبنية على ضرورة التوفيق 
والتنمية  اإلجتماعية  والعدالة  جهة،  من  اإلقتصادية  النجاعة  بين 
اإلندماجية من جهة أخرى. فإننا نؤكد على ضرورة ربط هذه اإلجراءات 
وهذه التدابير بمحددات أساسية، فعالوة على القيمة املالية لإلستثمار، 
فالبد من الحرص السيد الوزير، على احترام هذه املشاريع اإلستثمارية 
لحماية البيئة واملعايير اإليكولوجية وتقوية التكنولوجيا، وكذا مراعاة 
العدالة املجالية من خالل ضمان تكافؤ الفرص واملساواة بين الجهات 
وكذا  املتقدمة،  الجهوية  عليها إلنجاح ورش  يعتمد  ترابية  كوحدات 
الحرص باألساس على مدى قدرة هذه املشاريع على خلق فرص الشغل.

وعالقة بمعضلة التشغيل، فإننا في املجموعة النيابية نسجل إيجابا 
العدد الهام ملناصب الشغل املقرر إحداثها بمقت�سى هذا القانون والتي 
تناهز 23 ألف منصب مالي وهو رقم مهم بالنظر للوضعية اإلقتصادية، 
وإن كان ال يرقى إلى مستوى الخصاص املهول خاصة في القطاعات 
اإلجتماعية األساسية كالتعليم والصحة. ورغم تسجيلنا إيجابا إضافة 
11 ألف منصب شغل عن طريق التعاقد، إال أننا ندعو إلى ضرورة إعادة 
النظر في منهجية اعتماد التوظيف بالتعاقد خاصة عندما يتعلق األمر 
والنف�سي  اإلجتماعي  اإلستقرار  تستلزم  التي  اإلجتماعية  بالقطاعات 

للعاملين والعامالت بها ضمانا للجودة والعطاء واملردودية.

ضمان  نعتبر  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  وإننا 
الحق في السكن الالئق لعموم املغاربة من ضمن اهتماماتنا األساسية 
بحيث نثمن كل املجهودات التي بذلت في هذا القطاع لتقليص العجز 
السكني واألوراش املوجهة لتحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين 
بمكافحة السكن الغير الالئق واجتتات ظاهرة السكن العشوائي ودور 
صفيح. إال أنه ومع كل املقتضيات والتحفيزات التي اتخذت للتمكن 
من تلبية الطلب املتنوع، نسجل أن الفئات الوسطى ال تجد نفسها في 
العروض السكنية املقدمة، مما يتعين معه مضاعفة الجهود لجعل 

الطبقة املتوسطة تستعيد تموقعها اإلجتماعي الطبيعي.

كما نولي أهميتة خاصة لتدبير مادة حيوية وأساسية في الحياة، 
حياة اإلنسان، حياة املواطنات واملواطنين، ويتعلق األمر هنا بتدبير 
املوارد املائية املتاحة، والتي تتسم بالندرة وعدم االنتظام إضافة إلى تأثير 
التغيرات املناخية، وما تسببه من مظاهر كالفيضانات والجفاف. تجعل 
من قطاع املاء يواجه تحديات كبيرة، بحيث يتعين في هذا الصدد، وفي 
إطار مبدأ التضامن الوطني واملجالي الذهاب بعيدا في التدابير التي يجب 
اتخاذها من قبيل تحويل املياه من األحواض ذات الوفرة إلى األحواض 
ذات الخصاص، ويتعين هنا فتح النقاش العمومي حول هذا املوضوع 
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والبحث عن التمويالت الضرورية لذلك بما يعزز املجهودات املبذولة 
وترصيد اإلنجازات املحققة في هذا القطاع الحيوي.

 لويدا لرئيس،

 لويدةا لوزيرة،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

إن مناقشة مشروع القانون املالي هي مناسبة دستورية وسياسية 
يتم من خاللها إطالع البرملان ومعه الرأي العام الوطني، على األغلفة 
ومدى  العمومية  السياسات  لتنفيذ  واملدرجة  املخصصة  املالية 
انعكاسها على املعيش اليومي للمواطنات واملواطنين انطالقا من كون 
أيضا  تعتبر  كما  العمومية،  السياسات  لتوجيه  أساس  آلية  امليزانية 
لحظة تعاون وتشارك بين املؤسستين التشريعية والتنفيذية، ومناسبة 
واملعطيات  األرقام  إجابة  وتفكير جماعيين حول مدى  لقراءة  كذلك 
إلى  انطالقا واستنادا  املقررة  الحكومية  واإللتزامات  الطموحات  على 
اإلختصاص الحصري للبرملان والذي بموجبه يصادق ويرخص للحكومة 

باستعمال األموال العمومية لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية،.

القائمة على  الحيثيات، وإنسجاما مع مقاربتنا  انطالقا من هذه 
مجموعة من املبادئ املؤطرة ملختلف واجهات عملنا النضالي، فإننا في 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، نجدد انخراطنا والتزامنا إلنجاح 

هذه التجربة الحكومية، لذا سنتفاعل إيجابا مع هذا املشروع وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، شكرا للسيدة الرئيسة، السيد النائب عمر بالفريج بإسم 
اإلشتراكي املوحد.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريجاب سما إلشتر كيا ملوحد:

 لويدا لرئيس،

 لويدةا لوزيرة،

 لويدا لوزير،

للويد تان لو دةا لأو ب،

قبل ما نتدخل في مشروع قانون املالية، ما يمكنليش ما نتكلمش 
على مسألة اللي كتعلق بهاذ املؤسسة املحترمة، وبصفة عامة كتعلق 
باملغرب كلو. كنتمنى للجميع فيكم يكون داخل لهاذ القاعة شاف واحد 
التصويرة ديال املهدي بنبركة أول رئيس لهاذ املجلس، هاذي البارح 
وال ولبارح الدولة الفرنسية قررات ترفع الحجاب على بعض الوثائق 
السرية، فأنا من هاذ املنبر كنطالب الدولة ديالي، الدولة املغربية حتى 
هي ترفع الحجاب على بعض األسرار فهاذ القضية، باش تحل القضية، 
اللي أوال للعائلة الصغيرة للمهدي بن بركة، باش تقدر هاديك العائلة 

باش ترحم على الشهيد. ومن جانب ثاني، احنا كاملين كمغاربة نقدو 
نتقدمو في املصالحة مع التاريخ ديالنا.

هاذ  لكم؟  غانقول  آش  املالية،  قانون  بمشروع  يتعلق  فيما  أما 
مقترح قانون بحالو بحال البرنامج الحكومي، جات فيه كلمة اإلستمرار 
واالستمرار ثم اإلستمرار، بحال إيال املغرب غادي مزيان كول�سي بخير 
فهاذ البالد، بحال ايال العام زين، بحال إيال جميع التقارير ال املغربية 
منها، ال الدولية منها كلها اللي خرجات مؤخرا كلها غير كذوب، كل هذه 
اتجاه واحد. كتأكد بأن  في  التقارير كتصب  التقارير تنقول كل هذه 
النموذج اإلقتصادي واإلجتماعي للمغرب غير ناجع ومن املستحيل هاذ 
التصور يجعل املغرب يتحول إلى دولة متقدمة وال صاعدة على األقل 

في املستقبل القريب.

رقو للعيوب الحقيقية ديال النموذج 
ّ
هاذ مشروع القانون رفضتيو ط

اإلقتصادي واإلجتماعي، وأكبر عيب وال أكبر خلل هو غياب وال عدم 
تقييم ديال السياسات واألوراش الكبرى، السياسات العمومية بصفة 
عامة واألوراش الكبرى. باش نتفاهمو مزيان من دابا عدد مجموعة من 
األوراش الكبرى إيجابية وخاصها الدعم بعد التقييم، أوال تقييم ولكن 
خصها تدعم وتستمر، ولكن البعض منها غير ناجعة من بعد التقييم 
يمكن خصها تتعدل، وال توقف وال يتعاد النظر فيها، والبعض اآلخر غير 
ف على رأسها 

ّ
معقولة، غير معقولة في بالد نامي مثل املغرب وخصها توق

TGV أنا كنجبد TGV اللي وصلنا ملتسوى في الشعب املغربي دابا كتكلم 
خرج واحد املثل جديد تيقول أش خصك العريان؟ TGV أموالي، كاين 
هاذ ال�سي في الشارع كنسمعوه، هاذ ال�سي كنقولو ونعاود نأكد عليه 
ولكن باش يتفهم مزيان باش توصل مزيان الفكرة غنعاود نأكدها ما�سي 
الذكاء  امللك رئيس دولة كيدشن مشروع خاصنا احنا نوقفو  حيث 
ديالنا، خاص يبقى يتحرك ذاك الذكاء وإيال مكانش صالح من بعد سنة 
وال 6 شهور وال �سي حاجة نستكو عليه؟ ما ندويوش عليه؟ نخليو األشياء 
غادية كيف ما هي؟ فأنا إلى اليوم ما زال ما تفهم لي شنو هو السبب هاذ 
عدم التطرق لهاذ املشاريع؟ واش مبني على �سي خوف؟ وال �سي مفهوم 
جديد للحشومة؟ فاش تنقول لكم أنا بأن إيال كانت الخوف وال هاذ 
املفهوم الجديد للحشمومة؟ راه هاذو را كيعرقلو التنمية ديال البالد 
ديال املغرب اليوم، السياسة أنا بالنسبة ليا كتّدار باألخالق، األخالق 
واالحترام، األخالق واالحترام، ومن هاذ املنبر حيت سمعت اللي سمعت، 
ما كنقبلش واحنا ما كنقبلوش بصفة عامة احنا في اليسار الديمقراطي 
يتزايدو معانا الناس في مسألة احترام املؤسسات ما كنقبلوهاش. احنا 
كنحترمو جميع املؤسسات، ولكن االحترام مبني على الصدق ما�سي على 

النفاق، على الصدق؛

الخلل الثاني، وهو حقيقة مشكل كيتعلق مرتبط بهاذ الخلل األول، 
هو عدم القدرة على ترتيب األولويات، كنزيدو كيجي ورش كنزيدو على 
اللي ولى زعما وصلنا لواحد  في الوقت  ورش وديما كيتسمى أولوية، 
املستوى اللي كلمة أولوية تميعات، تميعات كلمة األولوية ما بقاش 
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األولوية، باش نكونو واقعيين باش تكون األولوية خصها تكون وحدة وال 
جوج ما�سي ميات أولوية، sinon ما كاين حتى �سي أولوية.

كيجعل  اللي  املغرب؟ شنو  في  عندنا  أكبر مشكل  هو  اليوم شنو 
املغرب يتصنف من بين الدول املتأخرة في التنمية البشرية؟ شنو اللي 
كيخلي التطرف ينتشر في املجتمع؟ شنو اللي كيخلي البطالة ترتفع؟ شنو 
اللي كيخلي عدد من املستثمرين املغاربة وال األجانب يفكرو جوج مرات 
قبل ما يستثمرو فهاذ البالد؟ ما�سي املناخ كل�سي كيعجبو الشمس، 
كل�سي عندو مع الشمس، ما�سي املوقع الجغرافي راه هو استثنائي ديال 
هاذ البالد، ما�سي العقار واالمتيازات راه كاينة، كل�سي عارف شنو هو 
املشكل الحقيقي شنو هو أكبرمشكل هو التعليم، التعليم كل�سي تيقول 
لكم املشكل هو التعليم، فالتعليم املغرب ما قدش يحسن الترتيب ديالو 
في »IDH«؛ في تصنيف »TIMSS« اللي هو تصنيف حول الرياضيات 
املستوى د يال الرياضيات ديال التالميذ املغاربة كنوصلو 51 عند 52 
دولة؛ في التصنيف ديال »PIRLS« على القراءة منين كتكون عندك 
10 سنين التلميذ وصلنا 73 على 76 بال ما نزيدكم راه هاذ ال�سي كولو 
معروف وانتما عارفين. كتعرفو هاذ ال�سي وما زال ما كتحطوش اسمحوا 
ليا التعليم كأولوية حقيقية والدليل هو هاذ مشروع قانون املالية، هل 
يعقل نقولو أولوية؟ وكتنقص امليزانية للسنة الثانية متتالية %3 هاذ 
العام و%3 داك العام، في الوقت اللي الدول املتقدمة كنتكلم على دول 
متقدمة اللي امليزانية ديالها في التعليم طالعة ما زال كتزيد في امليزانية 
ديال التعليم كاين دول اللي كتصرف 80 ألف درهم سنويا لكل تلميذ 
وما زال كتزيد في امليزانية. احنا كنصرفو أقل من 6000 درهم وال 6000 
درهم لكل تلميذ في السنة. باش ما نمشيوش بعيد تونس، تونس اللي 
قريبة لنا كتصرف أكثر من10 آالف درهم في التعليم لكل تلميذ، كنتكلم 

على ميزانية التسيير ما�سي التجهيز واالستثمار غير التسيير.

التصور  هاذ  وال  امليزانية  فهاذ  الالمعقول  هاذ  يفهم  الكل  باش 
الالمسؤولية بالنسبة ليا الالمسؤولية في التطرق لقضية ديال التعليم 
، تونس نعاود نجبد تونس عندهم معلم لكل 16 تلميذ في االبتدائي، 
احنا عندنا معلم 36 تلميذ، وعدد األساتذة غادي وكيتنقص، احنا 
عندنا التالميذ كيتزادو واألساتذة كيتنقص عام بعد عام ونزيدو نقولو 

بأن التعليم أولوية ما�سي أولوية بالنسبة للحكومة الحالية.

فأنا والرفيق الشناوي جينا قدمنا لكم واحد مقترحات تعديالت 
اللي هي مبنية على املبادئ ديالنا أكيد املبادئ، ولكن كنعتبروها معقولة 
وكنا كنتظرو زعما يتبناوها واحد العدد من النواب. كاين شق كيتعلق 
غير بترشيد النفقات، قلنا تحويل ميزانية معدات ونفقات مختلفة من 

جميع القطاعات واملؤسسات %4 قلنا %4 هاديك %4 ونصبوها في 
التعليم وشوية في الصحة كذلك؛

الشق الثاني اللي هو أكثر طموح، كيتعلق بخلق واحد املساهمات 
جديدة من أجل النهوض بالتعليم، إيال كان أولوية خاص يساهم الواحد 
يساهم في التعليم كاين واحد سميناه احنا املساهمة بالنهوض بالتعليم 
في بالدنا اللي امليسورين فهاذ البالد يساهمو بطريقة معقولة غنقول 
لكم باش نعطيكم مثال اللي عندو كيملك مليار غيولي يخلص 10.000 

درهم في العام واش بزاف 10.000 درهم في العام اللي كيملك مليار؟

بغيت نتوجه كذلك ألصدقاء ال�سي عبد اإلله ابن كيران، هاذي 
شهرين وال 3 شهور سمعت ال�سي عبد اإلله ابن كيران اللي اختلفت معاه 
في عدد من األشياء ولكن سمعتو كيقول بأن إيال بغات تصلح هاذ البالد 
راه خاص امليسورين أغنياء هاذ الوطن يديرو مجهود، فبالتالي تفاجئت 
وكنتمنى  التعديل،  هاذ  على  كتصوتوش  ما  منين شفتكم  البارح  أنا 

ومازال عندي أمل غدا منين يجي التصويت دعمونا في هاذ الطرح.

باش ما نطولش وفي الختام، غنرجع شوية للتاريخ السنوات األولى 
ديال االستقالل، املهدي بن بركة كان أسس واحد املشروع سميتو 
طريق الوحدة، كنظن عدد عارفو اللي ما عرفوش عفاكم منين دخلو 
مشروع  كان  الوحدة  طريق  وشوفو  لويكيبيديا  دخلو  ديالكم  لديور 
جميل وطموح لوطننا، شنو هو هاذ املشروع؟ نربطو ما بين الشمال 
اللي كانت مستعمراه فرنسا  اللي كانت مستعمراه اسبانيا والجنوب 
هادي من جهة، والجانب الثاني اللي هو أكبر من هاذ ال�سي شنو هو 
هاذ الطموح؟ هو يدخلو املغاربة كاملين يتجندو في مشروع مشترك وفي 
آمال مشتركة باش كتجعل واحد L’unité nationale فاش كتجي، اليوم 
احنا طارحين وكنتمنى الناس يفهمومها راه ما�سي أغلبية ومعارضة بأن 
محتاجين اليوم في املغرب ملشروع مشترك نشتغلو عليه جميع املغابرة 
يحسو بأن كيخدمو في اتجاه واحد، أنا كنعتبر بأن طريق الوحدة اليوم 
د 2017 وللسنوات املقبلة هي النهوض بالتعليم، شكرا والسالم عليكم.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيد النائب، أذكركم السيدات والسادة النواب سنواصل 
األشغال في إطار الجلسات العامة يوم غد الجمعة إن شاء هللا على 
سيقدمه  الذي  العرض  إلى  باإلستماع  صباحا،  العاشرة  الساعة 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية بإسم الحكومة، الجواب بإسم الحكومة 
وسيساهم بذلك في النقاش، أتمنى ذلك.. ضفعتا لجلول شكرا، أنا 

سكت عمدا ولهذا شكرا مرتين.
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محررا لجلولا لو دسلاعشر

 لت ضيخ: الجمعة 15 شعبان 1438 ه )12 ماي 2017 م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: ساعة وثمانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة الثانية عشر.

جدنلا ةعم ل: جواب السيد وزير اإلقتصاد واملالية باسم الحكومة 
على مختلف املداخالت حول مشروع قانون املالية لسنة 2017.

 لويدا لحبيبا مل لكي،اضئيسامجلسا لأو باضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4،

 لويد تان لو دةاأعر ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

جمعة مباركة،

نخصص هذه الجلسة لإلستماع إلى جواب السيد وزير اإلقتصاد 
واملالية باسم الحكومة على مختلف املداخالت حول مشروع قانون 

املالية لسنة 2017، الكلمة للسيد الوزير، فليتفضل مشكورا.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4انآلهانصحبهاأجمعي4،

 لويداضئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لويدتي4ان لويدينا لوزيرينا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

إنها فرصة أخرى ألقف أمامكم، أمام هذا املجلس املوقر، جوابا 
بمناسبة  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  السادة  تدخالت  على 
املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2017، 
والذي استمعنا جميعا بإمعان أمس البارحة في الجلسة العامة وقبلها 
طبعا في اللجنة لكل مداخالتكم وانتقاداتكم وآرائكم واستفساراتكم، 
وطبعا نقاشكم، كان هذا النقاش أود أن أشيد بهذا النقاش الذي كان 
هادفا وكان بناء، وميز أشغال لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية واللجان 
القطاعية، وكذا في الجلسة العامة ديال األمس حول مشروع قانون 
املالية ل2017، طبعا هذا النقاش مر في ظروف طبعها اإلحترام املتبادل 
في إطار التعاون بين املؤسستين التشريعية والتنفيذية، والحرص أوال 

وأخيرا على مصلحة املواطنين ومصلحة الوطن.

ومن هنا أود بكل صدق أن أتوجه بالشكر واالمتنان أوال للسيد 
رئيس مجلس النواب املحترم، وللسادة رؤساء الفرق، ورؤساء اللجن، 
وأذكر على الخصوص السيد رئيس لجنة املالية املحترم، وكل النواب 
املحترمين من أغلبية ومعارضة، ومساندة منتقدة على روح املسؤولية 
بذلوها،  التي  اإلستثنائية  واملجهودات  الكبيرة  والتعبئة  الجماعية 
وتفهمهم كما جاء في تدخل السيد الرئيس أمس من أجل دراسة هاذ 
املشروع واملصادقة عليه في أقرب اآلجال، حتى نتمكن من الشروع فورا 
في التحضير ملشروع قانون املالية لسنة 2018، والذي سيشكل املنطلق 
الفعلي لتنزيل البرنامج الحكومي الذي صادقتم عليه في إطار تنصيب 

هذه الحكومة.

أهمية  إعطاء  عدم  أبدا  تعني  ال  السريعة  واملصادقة  فالدراسة 
للمشروع، بل تعني التدبير الزمني املعقلن للمناقشة والتصويت، وهنا 
أود أن أقول للسادة املشاهدين خوتنا املغاربة، هاذ ال�سي اللي كتشوفو في 
الجلسة العامة ما هو إال قسط يسير من الساعات الطوال التي قضيناها 
في اللجنة، لجنة املالية على الخصوص واللجان القطاعية األخرى، اللي 
بدينا فيها يومين اللي أعطيناها ملناقشة العامة، والرد ديال الحكومة، 
وأعطينا تقديم مادة مادة ودامت لساعات طوال، يومين، وطبعا أيضا 
التصويت، تقديم التعديالت، والتصويت على املواد اللي بدينا مع 4 
ديال العشية وسلينا مع 1 والنصف ديال الصباح، باش الناس يعرفو أن 
ملي كنوصلو لهاذ الجلسة، راه كاين عمل كبير للسادة النواب املحترمين 
واجتهاد وتضحية من أجل البلوغ إلى هاذ الجلسة العامة، فشكرا لكم 
جميعا على هذه املجهودات، ولهذا أقول أن هذا املشروع حظي بنقاش 
عميق ومشاركة مكثفة للسيدات والسادة النواب داخل اللجنة، من 
منطق الوعي الجماعي بدقة املرحلة، ولكن املصادقة السريعة على هاذ 
املشروع من شأنها وهذا ما تفهمتموه وأشكركم، وسوف يحسب لكم 
أن املصادقة السريعة على هذا املشروع من شأنها إعطاء إشارات قوية 
للمستثمرين واملقاوالت، وتمكين مختلف اإلدارات من إجراء املباريات 
في إطار املناصب املالية املفتوحة اللي كان فيها واحد الجهد ديال 24 
ألف منصب مالي، وإعطاء اإلذن للحكومة باالقتراض من أجل تمويل 
املشاريع واإلستراتيجيات القطاعية، وباختصار الرجوع إلى السير العادي 
وبقدر  عامة،  بصفة  الدولة  مرافق  وتسيير  امليزانية  لتدبير  الشامل 
تثميننا لروح املسؤولية الجماعية والتعبئة املثالية للسيدات والسادة 
النواب، فقد حرصنا على التفاعل اإليجابي مع تساؤالتكم ومالحظاتكم 
وانتقاداتكم من خالل تقديم اإلجابات والتوضيحات الالزمة معززة 
بالوثائق واألرقام، وحرصنا كذلك على التجاوب مع التعديالت املقدمة 
باملساطر  املرتبطة  الالزمة  والشروحات  التبريرات  إعطاء  خالل  من 
املتبعة أو األثر املالي أو مدى اإلنسجام مع سياسة الحكومة، وهكذا فقد 
تم قبول 60 تعديل من أصل 154 تعديل تم التقدم بها، وطبعا فيه 
العديد من التعديالت كما جاء في العرض األول لتقديم مشروع قانون 
املالية فيه تعديالت كبيرة تتعلق باملالءمة ديال املشروع ديال النص أو 
مشروع القانون مع الهيكلة الحكومية الجديدة، وهكذا فقد تم قبول 
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60 تعديال من أصل 154 تعديل ولم يتم اللجوء نهائيا وبثاثا ولو ملرة 
واحدة للفصل 77، وهذا مؤشر على أن الحكومة أصرت على أن يبقى 
هناك التفاعل والحوار والنقاش والرأي والرأي اآلخر، ولهذا لم تأخذ 

الحكومة ولو مرة بالدفع بالفصل 77.

ومن بين التعديالت التي تم قبولها:

بالنسبة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  تطبيق  أوال: 
للعمليات التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى بشكل دائم، وذلك 
لتمويل  مهمة  أداة  يعتبر  الذي  القطاع  هذا  تطور  مسايرة  أجل  من 
املشاريع الصغرى املذرة للدخل لفائدة شريحة عريضة من املواطنين، 
هاذ les micros crédits هاذ السلفات الصغرى كان واحد اإلعفاء اللي 
انتهى في السنة املاضية 31 ديسمبر 2016، وكان هناك تعديل قبلته 
 micros crédits دائم، وهاذ TVA الحكومة من أجل أن يبقى اإلعفاء على
راه مهم كاين هناك أكثر من 922 ألف مواطن ومواطنه يستفيدون من 
هاذ السلفات الصغرى، بمبلغ مالي إجمالي فيه 6 ديال املليار و400 
مليون درهم وتقريبا املتوسط ديال القرض هو حوالي 7000 درهم، و 

لهذا هذه القروض سوف تبقى معفاة من الضرائب؛

ثانيا: تمديد العمل بصورة دائمة بالنظام التحفيزي لعملية تحويل 
تحويل  ومواكبة  التشجيع  سياسة  مواصلة  إطار  في  املالية  الذمة 
الخاضعين للضريبة برسم الدخول املهنية والفالحية إلى شركات وإعادة 
أيضا حتى هو هاذ  التنافسية، وهذا  هيكلة منشآتهم وتعزيز قدراتها 
 les املقت�سى مهم تيمكن كل الشركات الذاتية ذاك اللي كيسميوهم
personnes phisyques أنه تحول إلى personnes morales بدون أداء 
وال ضريبة، هاذي مزيانة للفالحين مزيانة للصناع الصغار مزيانة لكل 
من كبر ورشه أو كبرت مقاولته وبغى يحولها يعني إلى نظام عصري بين 
قوسين وتدبير وياخذ عليها حتى هو قروض وينميها، هاذي يمكن يبقى 

التحويل بدون أداء أو بدون ضرائب؛

والدراجات  التراكتورات  الجرارات  أن  على  التنصيص  ثالثا: 
السنوية  يبقاو مستثنين من تطبيق الضريبة  النارية والتريبورتورات 
الخصوصية على السيارات la vignette، اإلعفاء ديال الطائرات، النقل 
الجوي املنتظم التجاري، وهذا أيضا مهم بالنسبة لشركات الطيران 
املرتبطة أو املنشأة ببالدنا من أجل توسيع استثماراتهم ومن أجل أيضا 
جلب سياح وأيضا من أجل أتمنى ذلك أن تكون التذكرة ديال الطائرة 

في متناول الجميع؛

رابعا: إلغاء شرط تسجيل املتدربين ملدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية 
إلنعاش التشغيل، هذا ذاك البرنامج ديال اإلدماج كان ملي كيم�سي 
�سي واحد يقلب على �سي stage ويلقاه كيقولو واش مقيد ستة أشهر 
في L›ANAPEC، تيقولو أنا ما مقيدش par ce que ن�سى وال عندو �سي، 
لهذا احنا حذفنا ذاك الشرط ديال ستة شهور، كل متدرب لقى �سي 
stage وال أن L›ANAPEG لقات لو stage تيمكن لو يم�سي ويستافذ من 

هاذ البرنامج ديال اإلدماج وهو اإلعفاء في حدود 6000 درهم من األجر 
من الضريبة على الدخل، وأيضا التحمل ديال النفقات ديال هذوك 

الصناديق اإلجتماعية من طرف الدولة؛

خامسا: التوحيد التدريجي للضريبة الداخلية على االستهالك املطبق 
على السجائر بغض النظر عن صنف التبغ الذي صنعت منه أكان داكنا 
أم كان أشقرا، وهذا حتى هو أيضا مهمة بزاف باش ذاك الفارق بين يعني 
نسبة الضرائب في التبغ الداكن والتبغ األشقر كان كيخلق مشكل، ألنه 
يعني تيكون هناك بعض املرات يعني ممارسات يعني غير سليمة في إطار 
املنافسة اللي خاصها تكون في هذا السوق، منافسة، ولكن في نفس 

الوقت الحفاظ أيضا على صحة املواطنين واملواطنات.

النقاش  ميز  الذي  اإليجابي  الجو  هذا  يكون  أن  ونتمنى صادقين 
حول مشروع قانون املالية سنة 2017، منطلقا إلرساء أسس التعاون 
أثناء  فقط  ليس  والتنفيذية،  التشريعية  املؤسستين  بين  والتكامل 
املناقشة والتصويت على قوانين املالية بل يجب أن يشمل هذا التعاون 
وبكل  الحكومي،  البرنامج  بتنزيل  املرتبطة  املواعيد  كل  التآزر  وهذا 
القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية من خالل 
تقوية التعبئة وتقوية جبهتنا الداخلية للتصدي بكل الوسائل للحمالت 
والعمل على  في مغربية صحرائنا،  التشكيك  تستهدف  التي  العدائية 
التعريف دوليا باألوضاع املأساوية والالإنسانية لالجئين في مخيمات 
العار، والخرق املنهجي لحقوقهم األساسية في العيش الكريم، والتالعب 

باملساعدات اإلنسانية.

وهنا أود أن أضم صوتي ألصواتكم ألنوه بقرار مجلس األمن رقم 
2351 الذي شكل دعما هاما ملقترح الحكم الذاتي من جهة، وانتكاسة 
لخصوم وحدتنا الترابية من جهة أخرى، حيث يأتي تتويجا للسياسة 
الحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا الذي تبنى دبلوماسية متعددة األبعاد 
والروحي، سياسة  والديني  واألمني  اإلقتصادي واإلجتماعي  بين  تزاوج 
املجال  وفتحت  اإلفريقي،  اإلتحاد  إلى  املظفرة  بالدنا  بعودة  توجت 
لتدشين مسار جديد على مستوى العالقات مع دول أمريكا الالتينية، 
يجسده قرار عودة العالقات الدبلوماسية مع كوبا، سياسة زكتها كذلك 
من جهة املواقف األخيرة لكبرى الدول أعضاء مجلس األمن التي تدعم 
مقترح الجد للحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية، ومن جهة أخرى سحب 
دولة مالوي العترافها بالجمهورية الوهمية تنضاف إلى قائمة كل الدول 

التي وعت باملخطط الجهنمي الذي يسعى إلى ضرب وحدتنا الترابية.

كما ال يفوتني أن أنوه من جديد بالجهود الجبارة وباليقظة الدائمة، 
ونكران الذات التي تبذلها كل القوى األمنية للدفاع عن الوطن وسالمة 
املخاطر  تزايد  ظل  في  وخاصة  وممتلكاتهم،  املواطنين  وأمن  ترابه، 

املتعلقة باإلرهاب والتطرف واإلستهداف املباشر ألمن بلدنا واستقراره.

وال يفوتني كذلك أن أثمن عاليا تقديم بالدنا للتقرير الوطني الثالث 
أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف يوم 2 ماي 2017 في إطار ما يسمى 
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االستعراض الدوري الشامل الذي تتقدم به الدول بشكل دوري كل 
أربع سنوات، وذلك تأكيدا إللتزام بالدنا بتعزيز قيم حقوق اإلنسان 
واملساواة بما يتالئم مع الدستور واإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها 

املغرب أو انظم إليها.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

الخاص  بالسياق  التذكير  على  التدخالت  كل  أجمعت  فقد 
واإلستثنائي الذي ميز إعداد وتقديم مشروع قانون املالية سنة 2017، 
والذي جاء في ظل متغيرات يبقى أبرزها استحقاق 7 من أكتوبر للسنة 
املاضية وما تالها من مشاورات طويلة لتشكيل الحكومة، أملت وفقا 
وفي  املالية  لقوانين  التنظيمي  القانون  وأحكام  الدستور  ملقتضيات 
ظل عدم التصويت على هاذ املشروع قبل 31 دسمبر 2016، أملت 
املالية سنة  تنفيذ مشروع قانون  يتيحان  اتخاذ الحكومة ملرسومين 
2017، على مستوى ااملوارد والنفقات بما في ذلك نفقات اإلستثمار مع 
بعض اإلستثناءات املرتبطة خاصة باملناصب املالية والتأهيل واإلذن 

باالقتراض.

وارتباطا بما تمت إثارته من تساؤالت حول آثار هذا السياق على 
الوضعية اإلقتصادية لبالدنا، البد من التوضيح بأنه مما ال شك فيه 
أن هذه الوضعية االستثنائية خلقت نوعا من اإلنتظارية الطبيعية لدى 
املستثمرين في انتظار توضيح الرؤية، لكن في املقابل ورغم الظرفية 
السياسية ورغم تدبير هذه الفترة من طرف حكومة تصريف األعمال، 
التي أخذت طبعا على عاتقها أداء مهمتها في إطار من املسؤولية وفقا 
ملهامها، وفقا ملا يخوله لها الدستور أن يعني اشتغلت لتضمن مواصلة 
كل املؤسسات واإلدارات عملها بشكل عادي، واستمرار تنفيذ ميزانية 
الدولة بكل مكوناتها بما في ذلك ميزانية اإلستثمار، ومواصلة تفعيل كل 

البرامج واألوراش في أحسن الظروف.

وأؤكد مرة أخرى بأن نفقات اإلستثمار للميزانية العامة حققت نسبة 
إنجاز وصرف قياسية واستثنائية لم يتم تسجيلها من قبل في السنة 
املاضية بلغت 75 %، وقد كان الحرص على أن يتم صرف اإلعتمادات 
بسالسة خالل هاذ السنة املالية املاضية لتقليص آثار الجفاف الحاد 
واإلستثنائي الذي عرفته بالدنا وملواجهة أيضا هذه اإلنتظارية التي كانت 

تطال اإلقتصاد وحركية اإلقتصاد بصفة عامة.

بوتيرة  2017 منذ بداية هاذ السنة  تنفيذ ميزانية سنة  يتم  كما 
عادية، وسجل النشاط اإلقتصادي الوطني منحى إيجابي في املجمل، 
حيث تشير مؤشرات الظرفية املتوفرة مستهل سنة 2017 إلى وضعية 
إيجابية على العموم بالنسبة القتصادنا الوطني، معززة باآلفاق الجيدة 
وارتفاع  فالحية،  الغير  للقطاعات  اإليجابي  واألداء  الفالحي  للقطاع 
استهالك األسر واألداء الجيد للصادرات، وكما ذكرت في ذلك ففرضية 
مشروع قانون املالية لهاذ السنة حددت نسبة النمو في 4.5 %، ولكن 
أعتقد جازما إن شاء هللا أنه ستتم مراجعتها إلى األعلى في نصف سنة 

من هذه السنة، بعد أن تأكد من كل األرقام املتعلقة بأداء القطاعات 
اإلنتاجية خالل هذه النصف سنة.

التنقيط  ملؤسسات  األخير  التأكيد  يعكسه  اإليجابي  املنحى  هاذ 
السيادي  التصنيف  Standard and Poor›s على  و   Writing Fetish

.investment grade ،لبالدنا في درجة اإلستثمار

وإذا كان النمو سنة 2016 قد تراجع من 4.5 % إلى 1.6 % 2016، 
فذلك راجع باألساس إلى الظرفية الخاصة التي ميزت سنة 2016 على 
املبادالت  بتراجع  تعلق  ما  وبالخصوص  والدولي،  الوطني  املستويين 
التجارية الدولية مقارنة مع النمو اإلقتصادي العالمي ألول مرة منذ 15 
سنة، وتسجيل جفاف حاد واستثنائي لم تعرفه بالدنا منذ أكثر من 30 

سنة.

السنة  في  أننا  النواب،  والسادة  السيدات  تدخالت  في  وهنا جاء 
ما�سي  صحيح  مقاولة،   7000 من  أكثر  إفالس  تسجيل  تم  املاضية 
ملي  املرة  هاذ  ولكن  املاضية،  السنة  أفلست  مقاولة   7455  ،7000
وخاصنا  املنشأة  املقاوالت  نذكرو  خاصنا  املفلسة،  املقاوالت  نذكرو 
أيضا نمشيو نبحثو ملاذا أفلست هذه املقاوالت املفسلة؟ دبا نعطيكم 
بعدا األرقام باش ملي نهضرو على املفلس نهضرو على املنشأ أو الذي 
 unخلق، 2016 هاذو أرقام رسمية ديال لومّبيك وأرقام رسمية ديال

faux risque؛

2015 تم 36 ألف و824 مقاولة وتم إفالس أو تسجيل إفالس 5955 
مقاولة أي الصافي 30 ألف و869 مقاولة؛

2016 تم خلق 39000 و939 مقاولة؛ تم تسجيل إفالس 7455 
مقاولة، أي الصافي 32 ألف و484 مقاولة؛

في بداية هاذ السنة تم تسجيل أو خلق 12 ألف و165 مقاولة، وتم 
تسجيل إفالس 2895 مقاولة الصافي ملدة 4 أشهر 9370، هذا من جهة 
الحمد هللا كاين املقاوالت بحال بنادم، كاين اللي كيخلق، كاين اللي 
كيموت، هذاك اللي كيخالق كيخالق ملي تتكون ظروف طبعا مواتية 
املقاوالت تفلس  العديد من  واللي كيموت خاصنا نعرفو الش مات، 
نظرا لصعوبتها في خزينتها السيولة، وهنا أوجه النداء لكل األبناك وكل 
مؤسسات االئتمان باش يواكبو هاذ املقاوالت خاصة املقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة والصغيرة جدا، ثانيا تتموت ألن أيضا هناك ربما أسباب 
ذاتية للمقاولة، في غالب األحيان ما تتكونش عندها األموال الذاتية 
هاذوك les fonds propres باش تواجه استثماراتها وتواجه الطموح 
ديالها، تتفلس ألنه ممكن أيضا وأعترف بذلك أنه اآلجال ديال التسديد 
ديال املتؤخرات كيتعطل، ليس فقط من طرف الدولة مع العلم أن 
الدولة عملت واحد املجهود كبير في إطار تسريع آجال األداء بالنسبة 
لإلدارة وبالنسبة للمؤسسات العمومية، ولكن أيضا هاذيك املقاوالت 
الكبرى هللا يجازيهم بخيرخاصهم حتى هما يسرعو باش آجال األداء باش 
يخلصو لهاذيك املقاوالت الصغرى املتوسطة يخلصو لهم ما في ذمتهم، 
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ألن حتى هذاك تيهلك الخزينة ديال هاذ املقاوالت وكيأديها لإلفالس، 
ولهذا مهم خاص يكون عندنا أكبر عدد ما يمكن من خلق املقاولة، إيال 
فلسات بعض منها العتبارات خاصنا ندرسو عالش تفلس، وبالعكس 
احنا تنقولو أودي وهاذي في العالم كله نشجعو الشباب لخلق املقاولة 
ألن الفشل راه يمكن نفشل املرة األولى ونفشل املرة الثانية واملرة الثالثة 
يمكن هاذ الشاب ينجح ولهذا ما نخافوش من الفشل، خاصنا نكونو 
أكثر ما يمكن يعني صرامة وحيطة أو تشجيعا للمقاوالت من أجل خلق 

أكبر ما يمكن من املقاوالت.

وهنا أيضا ال بد أن أتوقف عند مسألة هامة أثيرت أكثر من مرة 
بداية  املطرية،  بالتساقطات  االقتصادي  النمو  ارتباط  بخصوص 
القيمة  من   %  13 سوى  تمثل  ال  الفالحي  للقطاع  املضافة  القيمة 
املضافة اإلجمالية، الفالحة تتمثل 13 %، 15 % من القيمة املضافة 
البنيوي  التحول  بالدنا،  ديال  الخام  الداخلي  الناتج  أو  بالدنا  ديال 
للقطاع الفالحي بفضل مخطط املغرب األخضر أدى إلى تراجع مساهمة 
الفالحية  املضافة  القمية  من  بالتساقطات  املرتبطة  الحبوب  زراعة 
إلى 18 %، يعني الفالحة كتمثل 13، 15 % من الناتج الداخلي الخام 
والحبوب الذي يعتمد على التساقطات يمثل 18 %، 20 % من القيمة 
الحبوب  ديال  املحصول  الحبوب  هاذوك  ولكن  الفالحية،  املضافة 
، هذاك املحصول 

ّ
ما�سي القمية املضافة ديالو هي اللي تتأثر على النمو ال

اللي  القروي  العالم  على  اآلثار  وذاك  يعني  االستهالك  الحبوب  ديال 
تيمكن لو ذاك املحصول الزراعي يكون عندو، هو اللي تتأثر على نسبة 
النمو من هذا املنطلق، و لهذا فبقدر ما كيم�سي املخطط األخضر لتنمية 
السالسل الفالحية األخرى، التشجير والكسيبة وطبعا الفالحات التي 
ال تتأثر باألمطار وبقدر ما تنرفعو نسبة النمو عبر السياسات القطاعية 
األخرى الغير فالحية، بقدر ما التأثير ديال األمطار على نسبة النمو سوف 
يقل شيئا فشيئا. وبالنسبة للسنة املاضية راه السنة املاضية تحقيق 
%1.6 اللي هي نسبة النمو، صحيح ضعيفة، وال تصل إلى طموحنا، 
ولكن بالنظر إلى الظروف اإلقتصادية اللي عاشت بالدنا وخصوصا 
القطاع الفالحي والجفاف اللي جا في السنة املاضية، لو كان كان هداك 
الجفاف، نفس الجفاف في التسعينات كان يؤدي إلى نسبة نمو سالبة، 
في  أننا  أعتبر  des taux de croissance négatifs ولهذا  كنا كنديرو 
الطريق الصحيح لتقوية أو للتقليل من التأثيرات املناخية على نسبة 

النمو أو نسب النمو الفالحية.

اإلقتصادي  النمو  نسبة  آفاق  تحليل  ينبغي  املنطلق  هذا  ومن 
باإلعتماد على القيمة املضافة الغير الفالحية والتي انخرطت في منحى 
تصاعدي، نخليو دابا الفالحة جانبا ونشوفو شنو هي القيمة املضافة 
أن  املنتظر  من   2017  .205%  :2016  .%  1.9  :2015 الفالحية.  غير 
القطاع الغير الفالحي سوف ينمو بنسبة %3.2، مستفيدة من تسريعات 
وتيرة اإلصالحات الهيكلية وتفعيل مختلف اإلستراتيجيات القطاعية، 
القاعدة  وتحديد  اإلقتصادية  البنية  في  عميق  تغيير  عن  أسفر  بما 

اإلنتاجية، وذلك بتوجه أكبر نحو مهن جديدة ومحرك النمو، ستساهم 
بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجيع الصادرات.

وملن يقول أن نسبة اإلنتحار في بالدنا مرتفعة وينسبها إلى الحكومة، 
أقول له بأرقام منظمة الصحة العاملية، أن نسبة اإلنتحار باملغرب، 
وإن كان هذا طبعا يعني موضوع مؤسف، انخفضت بشكل ملموس 
خالل العشر السنوات املاضية، حيث انتقلت من %8.3 لكل 100.000 
نسمة إلى ستة د الحاالت سنة 2010، إلى 5.2 حالة سنة 2015، مقابل 

100.000 نسمة. 5.2 مقابل 100.000 نسمة.

تونس %5.4. 5.4 حالة لكل 100.000 نسمة؛ تركيا 8.6؛ إسبانيا 6؛ 
فرنسا 11؛ كوريا 24.1.

ولهذا ال أعتقد أن هذه الدول ما كيقولوش الحكومة ديالها هي اللي 
مسؤولة، وحنا كنقولو ربنا ال تحملنا ما ال طاقة لنا به.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

لقد آثرت تقديم بعض التوضيحات في إطار التفاعل مع مالحظاتكم 
وتساؤالتكم بخصوص السياق الذي ميز إعداد وتقديم مشروع قانون 
املالية سنة 2017، وذلك دون التفصيل فيها ألن األهم هو اإلنكباب 
السريع على انشغاالت املواطنين الراهنة من تشغيل وتعليم وصحة 
وسكن وتنمية بصفة عامة، وتفعيل السياسات الكفيلة باإلستجابة لها 
من خالل العمل الجاد والصادق والقدرة على ابتكار اآلليات الناجعة 

التي تأخذ بعين اإلعتبار إمكانياتنا املالية.

ومن هذا املنطلق، فقد حرصنا على التقديم السريع ملشروع قانون 
املالية لسنة 2017 وفق الصيغة التي تم إيداعها بتاريخ 6 أكتوبر 2016، 
باعتبار أوال أن جل تدابيره على مستوى املوارد والنفقات توجد طور 
التنفيذ بموجب املراسيم التي ذكرتها، وثانيا أن مرتكزاته األربع تشكل 
حلقة الربط ما بين ما تم إطالقه من أوراش وإصالحات وبين ما التزمت 
به الحكومة من تدابير في إصالح البرنامج الحكومي، وثالثا وأخيرا أن 
املصادقة السريعة على املشروع ستمكننا من اإلنكباب الفوري على 
إعداد مشروع قانون املالية لسنة 2018، وأضرب لكم موعدا قريبا إن 
شاء هللا في نهاية شهر يوليوز من أجل تقديم الحصيلة النصف سنوية 
لتنفيذ مشروع قانون املالية هذا، والتداول بخصوص أولويات مشروع 
قانون املالية ل 2018 وهو املوعد الجديد والهام الذي أقره القانون 
التنظيمي لقانون املالية في إطار تقوية املؤسسة البرملانية على مستوى 

إعداد وتنفيذ قوانين املالية.

 2017 لسنة  املالية  قانون  ملشروع  حددناها  التي  األولويات  إن 
الذي  الحكومي  البرنامج  في  أولويات  ما سطرناه من  إطار  في  تنخرط 
صادقتم عليه، وبالنظر للسياق الذي أجمعتم على خصوصيته البد من 
التأكيد على أن إعادة الثقة في اقتصادنا الوطني تشكل أولوية قصوى 
نقابات  من  الفاعلين  ولكل  أوال  للمواطن  الثقة  للحكومة،  بالنسبة 
الحرة  املهن  تقليديين وحرفيين، وأصحاب  ومقاولين وصناع وصناع 
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ومستثمرين  جدا  والصغيرة  والكبيرة  واملتوسطة  الصغيرة  واملقاوالت 
التي  هي  الثقة  فهذه  وطنيين،  ومستثمرين  مالية  ومؤسسات  أجانب 
ستمكينها من استقطاب اإلستثمارات الوطنية واألجنبية وخلق فرص 
الشغل ومباشرة اإلصالحات وإعادة األمل لشبابنا وتعبئة كل القوى 
الحية لبالدنا من أجل أن ننخرط جميعا كل من موقعه من أجل رفع 
كل التحديات وإزالة كل العوائق التي تحول دون بلوغ بالدنا ملكانتها 

املستحقة بين الدول الصاعدة.

أما ثاني األولويات واللي ما جاتش بزاف في النقاش ألن دابا أصبحت 
والحمد هلل مكسبا، جات في بعض النقاشات، هي تثبيت التوازنات 
الضرورية  التوازنات  لهذه  التدريجية  باإلستعادة  اقتصادية  املاكرو 
واملصيرية كي ال نرهن األجيال القادمة بمديونية تفوق طاقتها، والبد 
من التأكيد والحمد هلل أنه لم يتم وال سحب وال دوالر واحد في إطار 
اإلتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لخط الوقاية والسيولة، في وقت 
تدهور، وخصوصا على مستوى  في  والخارجية  املالية  توازناتنا  كانت 
الثقة لدى املستثمرين والشركاء املاليين، مما مكنها من تعبئة التمويالت 
الخارجية في األسواق الدولية بشروط مالئمة، وجنبها مخاطر اإلنزالقات 
منذ  أتذكر  هللا،  قدر  ال  واملالي  اإلقتصادي  السيادي  القرار  وفقدان 
3 سنوات كان النقاش حول هذا الخطر، خطر أن تفقد بالدنا قرارنا 
السيادي في املجال اإلقتصادي واملالي، الحمد هلل هاذ النقاشات لم 
نذكر وال مرة هذه املخاطر ألننا الحمد هلل تجاوزناها، ولكن يجب أن 
نبقى حدرين ومحتاطين في يعني تثبيت هذا املكتب، أن هذه التوازنات 
والتي لم تتم ال على توازنات إجتماعية وال غيرها، التوازنات املالية ما 
زدنا ضرائب، بالعكس كاين اللي تيقولنا دابا في هاد التعديالت نزيدوا 
من  نقصنا  ما  زدنا ضرائب،  ما  رفضنا،  وحنا  الناس  على  الضرائب 
امليزانية ديال اإلجتماعية وال ميزانية واحدة نقصات، ما قلصنا من 
امليزانية ديال اإلستثمارات، يمكن واحد الضريبة زدناها، الضريبة على 
الطونوبيالت، la taxe de luxe و5.10.20 ولكن واخا زدنا داك الضريبة 
شفت أن اإلستيراد ديال هاد النوع من السيارات ال زال في تصاعد، لهذا 
أنا باغي نقول أن هاذ اإلصالحات وهاد التوازنات املالية لم تكن على 
حساب التوازنات اإلجتماعية، أبدا، هاذي كانت عبر استغالل الهوامش 
في امليزانية، عبر مواصلة اإلصالحات والتي البد منها عبر طبعا املواكبة 
واملتابعة لطبعا تحصيل املداخيل ديال الدولة، وكنتيجة لهذا التوجه 
انخرطت نسبة العجز سنة 2013 في منحى تراجعي، حيث انتقلت من 
7.2 % من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2012 إلى 5.1 سنة 2013 
إلى 4.7 سنة 2014 إلى 4.2 سنة 2015، لتستقر في 3.9 % ديال العجز 
بالنسبة للسنة املاضية، وهاذ السنة إن شاء هللا غنكونوا في حدود 3 %. 
وتهدف الحكومة خالل واليتها الحالية إلى تثبيت مستوى العجز خالل 
طول الوالية في حدود 3 %، وهو ما سيمكن من تقليص حجم املديونية 

إلى أقل من 60 % من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021.

وبخصوص النقاش الذي طاملا تكرر عند مناقشة قوانين املالية 

بخصوص املديونية، البد من التأكيد مجددا بأن اللجوء إلى اإلقتراضات 
الخارجية لبلد كاملغرب يسعى إلى أن يكون بلدا صاعدا، هو مسألة عادية 
بل ضرورية في املوارد الذاتية، البالنسبة للخزينة وال بالنسبة للمؤسسات 
واإلستراتيجيات  اإلستثمارية  املشاريع  لتمويل  كافية  غير  العمومية 
أجل  من  تعتبر ضرورة  التي  الهيكلية  اإلصالحات  وكذلك  القطاعية، 
الرفع من مستوى النمو والخفض من البطالة، مما يجعل اللجوء إلى 
موارد إضافية عن طريق اإلقتراض ضروريا، فاإلقتراض هوالذي يمكننا 
من إنجاز الطرق، والطرق السيارة، واملستشفيات واملدارس واملطارات 
فالحية  الهيدرو  والتجهيزات  والسدود  الحديدية،  والسكك  واملوانئ 
والطاقات املتجددة إلى غير ذلك من اإلستثمارات العمومية الكبرى، 
كما أن اإلقتراض الخارجي مؤطر بالقانون التنظيمي لقانون املالية، فال 
يمكن أن تقترض الحكومة إال لإلستثمار، كما هو مؤطر باإلذن املمنوح 
من طرف البرملان، وال يمكن للحكومة أن تتجاوز السقف الذي يؤذن به 
البرملان في إطار قانون املالية، وهنا البد من التأكيد بأن حجم مديونيتنا 
تنهضر على مديونية الخزينة، ألن حتى في هاد املديونية خاص نرجعوا 
من  مفاهم  من  عديد  هناك  مفهوم،  عندها  مديونية  كل  ألن  أيضا 
املديونية ولكن دائما الحكومة، وهذا اللي معمول به أيضا في العديد 
من الدول ديال العالم أن تنهضرو على مديونية الخزينة وطبعا كاين 
واحد املفهوم آخر اللي هو مفهومية الدين العمومي، مديونية الخزينة 
ال تتجاوز64.5 % وتبقى في حدود معقولة باملقارنة مع بعض الدول التي 
تجاوزت مديونيتها 100 % من الناتج الداخلي الخام، كما أن بعض 
الدول وما�سي بعيدة بزاف واللي عندها تخمة في البترول والغاز حتى هي 
اآلن بدأت تلجأ إلى املديونية، املديونية ملا تكون موجهة إلى اإلستثمار 
هي مديونية صحية، ألن هذاك اإلستثمار غينتج فرص الشغل وهذاك 
اإلستثمار غادي دير، غادي يكون عندو مداخيل اللي غدا هو اللي غادي 
كانت  إذا  يعني غير صالحة  تكون  املديونية  املديونية،  يسدد هاديك 
توجه إلى اإلستهالك، ولهذا في القانون التنظيمي لقانون املالية اللي هو 
مكسب لنا جميعا، حددنا أنه ال يمكن للمديونية اإلضافية أن تفوق ما 
هو موجه لإلستثمار ونود بذلك أن نكون متأكدين أن املديونية توجه 

فقط لتمويل اإلستثمار.

كما قلت هنا أن املديونية فيها العديد من املفاهيم حنا كنهضرو 
على املديونية تالخزينة، املديونية العمومية هي في أقل بذلك بكثير 
ألن خاصك تدير يعني بعض إلغاء أصول وخصوم الدين من اإلدارات 
العمومية لتفادي الحساب املزدوج لهذه املديونية، أو الحتساب هذه 

املديونية.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

مما ال شك فيه أن استعادة الثقة في اإلقتصاد الوطني وتثبيت 
التوازنات املاكرو اقتصادية ستشكل سندا قويا ملباشرة اإلصالحات 
أهم  ومن  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  املستوى  على  الهيكلية  واالوراش 
األولويات التي وضعتها الحكومة على املستوى اإلقتصادية هي العمل 
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على تجديد نموذج النمو عبر تفعيل تصور يزاوج بين مواصلة دعم 
الطلب وتعزيز العرض، فمن جهة ستواصل الحكومة مجهود اإلستثمار 
الوقع  ذات  املشاريع  انتقاء  على  تنبني  مقاربة جديدة  وفق  العمومي 
والتوازن  الشغل  اإلقتصادي، وخلق فرص  النمو  املباشر على  واآلثر 
الترابي وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص موازاة مع مواصلة دعم 
اإلستهالك، والقدرة الشرائية للمواطنين ودعم الطلب، وفي هذا اإلطار 
البد من التأكيد أن استهالك األسر كمكون أسا�سي للطلب الداخلي 
والتي مثلت حصته حوالي %59 من الناتج الداخلي الخام ما بين 2015 
و2017 سجل تحسنا وليس تراجعا كما جاء في بعض التدخالت، حيث 
انتقل معدل لنموه نمو اإلستهالك الداخلي أو استهالك األسر من 2.4 % 

سنة 2015 ليبلغ 4.4 % برسم هذه السنة.

والبد من التأكيد بأن السياسة اإلرادية لبالدنا في دعم اإلستثمارات 
العمومية هي التي مكنت بالدنا من إطالق إستثمارات كبرى وأوراش 
اململكة  مناطق  بين  بالربط  املباشر  آثرها  إلى  فإضافة  جدا،  كبيرة 
واإلنفتاح على العالم وفك العزلة على العالم القروي واملناطق الجبلية 
لإلستثمارات  رافعة  تشكل  فهي  األساسية،  التجهيزات  من  وتمكينها 
الخاصة التي تحدث فرص الشغل وتساهم في خلق الثروة، إيال بغينا 
هاذ اإلستثمارات العمومية التي بذلت فيها جهود كبير خالل السنوات 
املاضية أن تؤتي أكلها يجب من جهة أن تواصل طبعا الدولة في هذه 
االستثمارات العمومية حسب الحاجيات، وحسب هذه يعني املعايير من 
أجل توازن جغرافي وتوازن مجالي، ولكن في نفس الوقت يجب تشجيع 
االستثمار الخاص، ألن هذاك االستثمار الخاص هو الذي سيقوي من 
سوف  الذي  هو  الخاص  االستثمار  العمومية  االستثمارات  مردودية 
يخلق فرص شغل أكثر إذن هذا األثر املالي ديال االستثمارات العمومية 
جاي أيضا من أن النسبة ديال االستثمار الخاص مازال فيه مجال كبير 
للتطور، ألن هو الذي سيؤدي إلى خلق فرص شغل أكبر نظرا لتحسن 
نظرا  العصرية،  التجهيزات  هذه  لتواجد  نظرا  اقتصادنا،  تنافسيتها 
للتقليل من التكلفة ديال اللوجيستيك والتي طبعا سوف تساهم في 

دعم املقاولة واالستثمار.

وفي هذا اإلطار البد أن تتم اإلشارة إلى مبادرة السيد رئيس الحكومة 
الذي دعا بعيد تنصيب هذه الحكومة إلى عقد اجتماع لجنة االستثمارات 
يوم الخميس املا�سي والتي صادقت على 53 مشروع استثماري بغالف 
مالي إجمالي يقدر ب67 مليار درهم من شأنها توفير 6477 منصب شغل، 

وتأتي الصناعة في املرتبة األولى بهذه االستثمارات بحوالي الثلثين.

النواب  السادة  طرحها  هامة  نقطة  عند  أتوقف  أن  البد  وهنا 
االستثمارات  يخص  فيما  األولويات  تحديد  بخصوص  املحترمين 
العمومية، ألؤكد له بأن املشاريع االستثمارية الكبرى تخضع لتقييم 
أولي يأخذ بعين االعتبار أثرها املالي ومردوديتها االقتصادية واالجتماعية 
املالية  اإلمكانيات  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  تمويلها  وآليات  واملالية، 
للدولة، وهنا ال نقوله نحن كحكومة فقط بل تؤكده أيضا التقارير 

 PEFA الدولية، بما أننا نتكلم جميعا لغة التقارير وخاصة التقرير ديال
هذا   public3 expenditure3 and3 financial3 accountability هو  اللي 
ديال صرف  البرنامج  يعني  أو  أو شفافية  الذي يحدد كيفية  التقرير 
االعتمادات داخل امليزانيات في العالم، طبعا يخضع لتدقيق معياري 
صارم جدا، هاذ البرنامج كيعطي تقييم الفعالية ديال األنظمة املالية 
الدولية العمومية والحمد هلل املغرب حسن بصورة كبيرة جدا تقييمه 

في هذا التقرير.

 TGV وفي هذا اإلطار وأؤكد لكم بأنه مشروع القطاع الفائق السرعة
خضع لتقييم قبلي يحدد أثره االقتصادي وآليات تمويله هو مشروع 
استراتيجي يندرج في إطار سياسة املشاريع الكبرى املندمجة التي أطلقتها 
االستثمارات  استقطاب  مستوى  على  كبير  وقع  لها  كان  والتي  بالدنا 
الخارجية، وخلق فرص الشغل كميناء طنجة املتوسط وميناء الناظور 
غرب املتوسط إلى غير ذلك من األوراش الكبيرة، كمشروع الضخم 
للطاقات املتجددة الشمسية والريحية، وسيمكن هذا املشروع مشروع 
القطار الفائق السرعة من تقليص مدة الربط بين طنجة والدار البيضاء 
من 4 ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين فقط و10 دقايق، وسوف يمكن 
من نقل ما يعادل 2 مليون مسافر إضافي سنويا، كما سيمكن هذا 
املشروع من خلق 30 مليون يوم شغل مباشر وغير مباشر خالل مدة 
االشتغال 1500 منصب شغل مباشر، و800 منصب شغل غير مباشر 
خالل مدة االستغالل، وتساهم الدولة في هذا املشروع فقط عبر رأس 
املال يعني األموال يعني liquidity األموال أو يعني في مجموع االستثمار 
أعطت الدولة فقط 5 د املليار ديال الدرهم الباقي ديال التمويل كيجي 
املالية  مردوديته  ودرست  املشروع  هذا  درست  مالية  من مؤسسات 
واالقتصادية ودرست يعني املخاطر املتعلقة به وهي التي سوف تسترد 

أموال هاد االقتراض من استغالل هذا املشروع.

إن الحكومة في إطار سياستها لتجديد نمو أو نموذج النمو لن تكتفي 
بمواصلة دعم الطلب عن طريق االستثمار واالستيراد، بل ستعمل وهذا 
�سيء هام وأسا�سي على تعزيز العرض من خالل تمكين الصناعة من 

حصة أكبر في بنية الناتج الداخلي الخام ببالدنا

موازاة مع مواصلة دعم مخطط املغرب األخضر، واالستراتيجية 
والطاقات  العالية  املضافة  القيمة  ذات  والخدمات  السياحية، 
املتجددة، وهنا ال بد من التأكيد بأن التوزيع القطاعي لألغلفة املالية 
لسنة 2017 والتدابير الجبائية التي يتضمنها ستنسجم ما سطرناه من 

أولويات في إطار هذا املشروع وفي إطار البرنامج الحكومي.

وهنا إيال اسمحتيو لي غنتوجه للسادة املواطنين باش نحاولوا ألن 
اللي كيفهمو بزاف وهذا هو االختصاص  املالية يعني  امليزانية قانون 
فيه بزاف ديال التقنيات إلى آخره، ولكن غير باش نبسط شنو هي هاد 
امليزانية ديال بالدنا؟ شنوهي؟ امليزانية د بالدنا بحال عائلة بحال ربما 
ديالنا  املداخيل  نفقات  حتى بحال شركة عندكم مداخيل، وعندك 
السنة  األرقام  املاضية  السنة  الضرائب  من  الخصوص  كيجيوعلى 
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املاضية، الضرائب جابت لنا 189 مليار درهم 189 مليار درهم كنهضرو 
على الضرائب ديال الدولة ما�سي الضرائب ديال الجماعات املحلية، 
فيها طبعا الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل اللي كيخلصوها 
املستخدمين، ولكن اللي كيخص يخلصوها حتى املهنيين، الضريبة على 
القيمة املضافة، ذاك ال�سي ديال الجمارك، الديوانة، ذاك ال�سي ديال 
التسجيل إلى آخره، 189 مليار، املداخيل ديال املؤسسات العمومية 
8 د املليار ديال الدرهم، فيها املساهمة ديال هاذ املؤسسات عبر طبعا 
على الخصوص النتيجة الصافية التي تسجلها، املنح خصوصا منها دول 
الخليج 9 د املليار ديال الدرهم تنهضر السنة املاضية، هذا ما سجلناه، 
املجموع د املداخيل 218.9 أو 219 مليار درهم، هاذو املداخيل، فين 
مليار   104 املوظفين  ديال  األجور  النفقات،  وال  املصاريف  كيمشيو 
درهم، ها النصف، النصف ها هو مشا، زيد عليها مساهمة الصناديق 
ألنها مرتبطة باألجور فيها 16مليار درهم، ها النصف ديال ذاك ال�سي 
اللي داخلتي أو أكثر من النصف، 116 أو عفوا 120 على 220 ها هو 
مشا، الكلفة ديال الدين ذاك ال�سي اللي اقترضناه في السنوات 27 مليار 

درهم، املقاصة 14 مليار درهم.

اللي  والتحويالت  اإلدارة  تسيير  يعني  اإلدارة  خاص  التسييرألن 
كيمشيو للمؤسسات العمومية في التسيير 38 مليار درهم، ذاك ال�سي 
اللي كيبقى لنا، ما�سي اللي كيبقى لنا عاد كنزيدوه هو االستثمار، 63 
مليار درهم، ملي كنجمعو هاذ ال�سي كولو، هو طبعا داك les CST ما 
 218 مليار درهم، عندك   259 التفاصيل كنلقى  في بعض  ندخلوش 
أو 219 مليار درهم من املداخيل، وعندك 259 مليار مصاريف، يعني 
عندك واحد العجز ديال 40 مليار 41 مليار درهم، عجز كي غدير لو، 
هو اللي كنمشيو نتسلفو، هكذا ببساطة هكذا تدبر األمور، طبعا هادي 
بصورة مبسطة، دابا باش نمشيو نقويو ميزانيتنا خاصنا نشوفو في 
الناحية ديال املداخيل نوسعوها نكبرو املداخيل ما�سي نكبروها باش 
املداخيل،  في  يساهم  كول�سي  باش  نوسعو  ولكن  الضريبة،  في  نزيدو 
وخاصنا نقللو من املصاريف باش نوجهها إلى املصاريف االجتماعية وإلى 
االستثمارات املنتجة، هذا هو العمل ديال التوازن ديال كل وزير املالية 
في كل العالم وكل البرملانات في العالم الذين يشتغلون عليه، وهذا هو 
التحدي ديالنا كيفاش أننا باش نوصلوا لواحد النوع من التوازن باش 
نقلصوا إلال بغينا نوصلوا لتقليل من املديونية، هذا هو العمل الجبار 

والتحدي الذي ينتظرنا جميعا.

وسترتكز املجهودات في إطار طبعا هذا املشروع على دعم العرض 
العالية  القيمة املضافة  اإلنتاجي للقطاعات املوجهة للتصدير وذات 
واملنتجة للثروة وفرص الشغل، وهذا اللي جا طبعا في أولويات هذا 

املشروع:

أوال: مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي بهدف زيادة حصة 
الصناعة من الناتج الداخلي الخام من%14 إلى%23 سنة 2020 وذلك 
 les عبر تطوير منظومات صناعية حوالي 34 عقدة من هاد ديال هاذ

 écosystèmes 11ال تتعلق ب 11 منظومة صناعية و écosystèmes
وتقوية اإلندماج الصناعي واملوازنة الصناعية، والبد من اإلشارة إلى 
تموقع  مستوى  على  خاصة  هامة  منجزات  حقق  املخطط  هذا  أن 
املهن العاملية للمغرب على مستوى سالسل اإلنتاج الدولية، فقطاع 
السيارات صار يتصدر قائمة القطاعات املصدرة ويستقطب استثمارات 
كبرى تشكل قاطرة ورافعة للمقاوالت الوطنية الصغرى واملتوسطة، 
وخاصة مع الهدف ديالنا اللي هو تقوية اإلدماج أو اإلندماج املحلي 
taux d’integration باش نوصلوا ل 80 % باش القيمة املضافة ديال 
هاذ القطاعات د السيارات تبقى في املغرب، ما�سي نستوردوا والتصنيع 
يكون يعني ما حدنا تنقويو نسبة اإلندماج ما حدنا تنقويو املساهمة 

ديال هاذ القطاع فعال في تقليص العجز التجاري وفي نسب النمو؛

ثانيا: مواصلة دعم مخطط األخضر بالنظر للنتائج اإليجابية التي 
حققها على مستوى تغيير تركيبة نمو القيمة الفالحية املضافة الفالحية 
والحد من تقلباتها من خالل تعزيز مساهمة السالسل الفالحية ذات 
القيمة املضافة العالية كتربية املوا�سي واألشجار املثمرة، وقد عرفت 
القيمة املضافة الفالحية تزايدا بمعدل سنوي قدره %8.4 بين 2005 
في   13% املضافة  القيمة  إجمالي  من  بلغت حصتها  في حين  و2015 
املتوسط، ومما ال شك فيه أن ضمان االستدامات مكتسبات مخطط 
املغرب األخضر يقت�سي تسريع اإلدماج بين سالسل اإلنتاج وسالسل 
التحويل والتصنيع والتثمين وهو ما سيتم تفعيله إن شاء هللا في إطار 
عقدة البرنامج التي تم توقيعها على هامش املناظرة الوطنية التاسعة 
الغذائية  الصناعات  قطاع  تشجيع  أجل  من  مكناس  في  للفالحة 
l’agrobusiness دابا خاص، عندنا املواد األولية الحمد هلل وفيها إنتاج 
الوفرة ديال بعض املنتوجات الفالحية خاصنا كيفاش هاذ املنتوجات 
الداخلي  لالستهالك  طبعا  يكون  باش  ونصنعوها،  نثمنوها  الفالحية 

وأيضا للتصدير.

وتحفيز  املقاولة،  دعم  على  اهتمامها  الحكومة  ستركز  كما  ثالثا: 
تمكين  عام من خالل  بشكل  الوطني  االقتصاد  وتنافسية  االستثمار 
مستوى  على  األوائل  الخمسين  االقتصادات  نادي  ولوج  من  املغرب 
مناخ األعمال والتفعيل السريع ملخطط االستثمار خاصة عبر اعتماد 
ميثاق جديد لالستثمار واإلخراج السريع للمراسيم التطبيقية للتدبيرين 
بتمكين  واملتعلقين  املالية،  قانون  مشروع  يتضمنها  التي  الهامين 
الشركات الصناعية الحديثة النشأة من إعفاء ضريبي كلي من الضريبة 
على الشركات ملدة 5 سنوات إن شاء هللا غيتنشر هاذ القانون غيتنشر، 
الشركات الصناعية املنشأة بعد نشره عندها معفى من الضريبة على 
الشركات ملدة 5 سنوات، وتوسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين 
لتشمل املقاوالت املصدرة بصفة غير مباشرة وهذا أيضا مكسب وراه 
طرقوا السادة النواب املحترمين والنائبات املحترمات هدك اللي كيصدر 
عندو امتيازات، ولكن هذاك اللي كيصيفت لهذاك اللي كيصدر اللي 
كيصيفت لو هذاك اللي كيصدر حتى هو غيبدى إن شاء هللا يستفد 
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املقاوالت  مصالح  اتجاه  في  يصب  طبعا  وهذا  االمتيازات،  نفس  من 
تقوية  الحكومة على  إلى كل ذلك عزم  واملتوسطة، يضاف  الصغيرة 
آليات االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة أجل تحقيق مستوى جيد 
وجديد للتنمية االقتصادية، وذلك من خالل توطين املشاريع الكبرى 
التي تم إطالقها خاصة في مجال الطاقات الشمسية والريحية وتعبئة 

املوارد املائية عفوا.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

إن التنويع االقتصادي وتنويع العرض ال يكفي لتحقيق نمو قوي 
في مواجهة الصدمات وخاصة الخارجية، إذا لم يواكبه دعم وتطوير 
سياسة اإلنفتاح، وتنويع املنافذ واألشواط التي اختارتها بالدنا تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، ومن هذا املنطلق ستعمل 
الحكومة باملوازاة مع توطيد الشراكات االستراتيجية التقليدية وخاصة 
مع اتحاد األوروبي وفرنسا واسبانيا على تنويع الشراكات االقتصادية 
من خالل تثمين الشراكة االستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي 
واالنفتاح على فضاءات اقتصادية جديدة كروسيا والصين والهند مع 
إعطاء أهمية كبرى لتطوير الشراكة التضامنية جنوب جنوب، مع دول 

جنوب الصحراء.

وقد شكل خطاب جاللة امللك حفظه هللا في افتتاح أشغال املنتدى 
اإلقتصادي املغربي اإليفواري بأبيدجان، خارطة الطريق ال يمكن أن 
تكون ملا يمكن أن تكون عليها عالقات التعاون بين الدول اإلفريقية، 
اإلقتصاد.  ومزايا  التاريخ  روح  بين  تمزج  فلسفة  من  انطالقا  وذلك 
وقد مثلت إفريقيا جنوب الصحراء أهم وجهة لإلستثمارات املغربية 
املباشرة، بحصة تناهز %85 من التدفقات نحو إفريقيا و%47 من 
مجموع اإلستثمارات املغربية بين 2013 و2015، ليحتل بذلك املغرب 
الصدارة كأول مستثمر في القارة أو في مجموعة غرب القارة اإلفريقية، 
وثاني مستثمر في مجموع القارة. وطبعا اإلشارة التي أعطتها بلدنا من 
أجل طلب اإلنضمام إلى CDEAO أيضا هو إشارة إيجابية قوية لهذه 
الروح التي نؤمن بها واللي هي روح التعاون وروح اإلندماج اإلقليمي 

واإلندماج القاري.

ويرتكز حضور اإلستثمارات األجنبية للمغرب على عدة قطاعات 
حيوية، لعل أهمها القطاع البنكي حيث مثل أكثر من نصف تدفقات 
 2005 بين  ما  اإلفريقية  القارة  في  املغربي،  املباشر  األجنبي  اإلستثمار 
 .9% التأمينات   .29% اإلتصاالت  قطاع  يليه   .52% بحصة  و2015 
وتتجلى أهمية هذه اإلستثمارات بحجم املبالغ املعبأة والتي سيتم توجيهها 
لبلورة مشاريع رائدة نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر، مشروع 
إنجاز وحدة صناعة األمونياك في الكابون ووحدتين كبيرتين لألسمدة 
بنيجيريا وإثيوبيا، باإلضافة إلى املشروع الكبير واملهيكل واملشروع القاري 
الضخم املتعلق بأنبوب الغاز بين املغرب ونيجريا. والبد أن تركزسياسة 
اإلنفتاح التي تنهجها بالدنا على استثمار اإلمتيازات التي تمنحها اتفاقيات 
التبادل الحر، التي أبرمته بالدنا مع العديد من الدول، والتي، وإن كان 

لها أثر على عجز امليزان التجاري فعال تأثرنا وتأثر العجز امليزان التجاري 
بهذه اإلتفاقيات، يعني زاد في العجز، فأنها باملقابل تمنح لبالدنا فرصا 
هامة على مستوى استقطاب اإلستثمارات، يجب استغاللها ملواكبة 
التحول الذي تسير فيه بالدنا على مستوى تطوير العرض التصديري 
من خالل مخطط التسريع الصناعي ومخطط املغرب األخضر، يجب 
للعالم أن من  أن نستفيد أكثر فأكثر من هذه اإلتفاقيات وأن نبين 
يستثمر في املغرب هو يستثمر في نفس الوقت في أكثر من 55 دولة اللي 
عندنا معاهم اتفاقيات التبادل الحر، والتي تمثل أكثر من مليار نسمة، 
فمعالجة العجز التجاري ال تتم من خالل اإلنخراط في سياسة االنغالق 
والحمائية واالنطوائية ائية، بل عبر تطوير تنافسية اقتصادنا ومقاولتنا 
وتقوية عرض بالدنا التصديري وتعزيز اإلنفتاح واحترام إلتزامات بالدنا 
في إطار منظمة التجارة الدولية العاملية، لكن كذلك عبر اتخاذ التدابير 

الوقائية وتقوية آليات املراقبة ومحاربة التهريب والتزييف واإلغراق.

وطبعا الحكومة تأخذ هذا املوضوع بشكل جدي، يجب في نفس 
الوقت أن نكون منفتحين على العالم، ولكن في نفس الوقت أن نحمي 
اقتصادنا عبر كل املمارسات التي يمكن أن تؤذيه خاصة ممارسة هذا 
ديال اإلغراق وديال dumping والذي تأخذ فيه الحكومة مواقف جدية 

وجادة من أجل حماية بالدنا، في احترام للعهود واإلتفاقيات الدولية.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

إن تحقيق النمو وخلق فرص الشغل يتداخل فيه ما هو اقتصادي 
والتملك  التصنيع  تطوير  عن  الحديث  يمكن  فال  اجتماعي،  هو  وما 
التكنولوجيي من دون ربطه بتطوير جودة التعليم والبحث العلمي ودعم 
االبتكار لدى أبنائنا وشبابنا، ومن هذا املنطلق يكت�سي إصالح التعليم 
أولوية خاصة لدى الحكومة، لكن اإلصالح اليتم فقط بتوفير اإلمكانيات 
املالية، ألن القطاع استفاد صحيح من مجهودات مالية استثنائية ونحن 
مستعدون أن نوجه إليه مجهودات وإمكانيات استثنائية أخرى، يشكل 
اآلن هذا القطاع أكثر من 5.5 من الناتج الداخلي الخام إذا قورنت 

اإلعتمادات املتوفرة له مقارنة مع الناتج الداخلي الخام.

وعلى مستوى املناصب املالية، غير في هاذ السنة 2017 يستفيد 
من 20.423 منصب شغل، فيها 8000 مناصب مالية و11.000 منصب 
بالنسبة  الشغل  مناصب  على  نهضرو  ماي  يخليكم  وهللا  متعاقد، 
القطاع، خاصنا نهضرو حتى على العقود، هديك العقود راه حتى هي 
داخلة في املناصب ما�سي غير اللمناصب املالية مفتوحة في امليزانية، 
ميثاق  إقرار  منذ  هامة  مالية  اعتمادات  من  القطاع  هذا  واستفاد 
التربية والتكوين، مرورا باملخطط اإلستعجالي، إلى أن تم اعتماد الرؤيا 

اإلستراتيجية 2030-2015.

لهذا  املالي  املجهود  ديال  غيرمقارنة  نعطيوا  باش  الفترة،  فخالل 
لقطاع  املفتوحة  اإلعتمادات  معدل  و2008،   2000 بين  القطاع، 

التعليم بلغت 23 مليار سنويا ، املعدل.
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من 2009 ل 2016 املعدل ديال اإلمكانيات املادية املوجهة لهذا 
املشكل   ،43 إلى  مليار   23 انتقلنا من  يعني  مليار درهم،   43 القطاع 
ما�سي اإلمكانيات، املشكل ما هي النتائج التي نحصل عليها مقابل هذه 
اإلمكانيات، هذا هو املشكل الحقيقي، أنا متفق أنه نقصو ربما من 
نفقات أخرى نوجهوها للتعليم، ولكن خاص التعليم أن تكون نهضة 
وتعبئة إن شاء هللا، هاذ الرؤية الجديدة تحمل كل اآلمال من أجل أن 
ننجح في رفع هذا التحدي وما نكونوش fataliste حتى ى�سي حاجة ما 
غادي تغلبنا، إن شاء هللا إذا كانت كما تم في املا�سي، التعبئة حول 
موضوع من املواضيع أو حول قطاع من القطاعات ننجح فيه والتعليم 

يأتي على رأس هذه القطاعات.

 224.000 منهم   270.000 الوطنية  التربية  موظفي  مجموع  يبلغ 
يزاولون مهام التدريس والبقية تكون أطر التوجيه، عالش ذكرت هذا 
الرقم؟ ألن هذا الرقم مرتبط بمتوسط عدد التالميذ لكل أستاذ، اللي 
أصبح 27.9 بعد عملية التوظيف الجديدة التي تمت بواسطة العقود، 
وتضاعف املتوسط السنوي لنفقات التعليم لكل تلميذ ما بين سنة 

2004 و2017 منتقلة من 4000 درهم إلى 8000 درهم سنويا.

على  التركيز  مع  لكن  التعليم  قطاع  دعم  الحكومة  وستواصل 
النجاعة في إستعمال املوارد املالية والتوزيع املتوازن للموارد البشرية 
-2015 اإلستراتيجية  الرؤية  سطرتها  التي  واألهداف  يتوافق  بما 

2030 إلصالح التعليم والتكوين وتشجيع البحث واإلبتكار واإلندماج 
اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي للشباب. ونفس اإلهتمام يحظى به 
لقطاع  املخصصة  اإلعتمادات  مجموع  بلغت  حيث  الصحة،  قطاع 
الصحة 14 مليار بعد أن كانت في حدود 8 د املليار في سنة 2008، وهو 
مجهود استثنائي سيمكننا من مواصلة تفعيل برنامج تأهيل البنيات 
التحتية والتجهيزات الصحية وتحسين االستقبال وظروف اإلستشفاء 
ومواصلة أشغال تجهيز املراكز اإلستشفائية الجامعية بكل من مراكش 
ووجدة، وبناء املركز اإلستشفائي الجامعي بطنجة، وإطالق أشغال بناء 
املتعلقة باملراكز اإلستشفائية ألكادير واملستشفى الجديد البن سينا، 

وطبعا املستشفى الجامعي بالعيون.

كما ستتواصل املجهودات على مستوى تقليص العجز والحد من 
الفقيرة  للطبقات  بالنسبة  الالئق، خاصة  السكن غير  جميع أشكال 
واملتوسطة بهدف بلوغ إنتاج 800.000 وحدة سكنية في أفق 2021، 
ومعالجة %50 من 120.000 أسرة التي تعيش في دور الصفيح، وتشجيع 
إنتاج السكن اإلجتماعي والسكن املنخفض التكلفة، وإحداث منتوج 

موج لألسر املعوزة.

الفقر  ومحاربة  بالدخل  الفوارق  تقليص  على  التركيز  وسيتم 
الفئات  ودعم  التضامن  تعزيز  عبر  اإلجتماعي  واألقصاء  والهشاشة 
الهشة والفقيرة وتوطيد املجهودات الستدامة املوارد املخصصة لبرامج 
هاذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين شروط تطبيق مبادرتي 
برامج  تنزيل  في  التكافل اإلجتماعي، والشروع  األرامل وصندوق  دعم 

تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية بالعالم القروي.

ومن جهة أخرى سترتكز املجهودات على توطيد واندماج البرامج 
والتدابير املوجهة لتحسين ظروف عيش النساء والشباب واألشخاص 
ومواصلة  مع  املجتمع،  داخل  وإدماجهم  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي 
الجهود املبذولة لفائدة مغاربة العالم لتوفير ما هو أفضل لهم على 
مستوى الخدمات واالتصال واإلستقبال. كما تعتبر الحكومة إنعاش 
التشغيل واحدا من أولى األولويات وذلك من خالل نهج مقاربة تزاوج 
بين تقييم ومراجعة برامج إنعاش التشغيل وآليات الوساطة وتشجيع 
بالنسبة  طبعا  للتشغيل،  الجهوية  البرامج  وتطوير  الذاتي  التشغيل 
للمقاول الذاتي ذكرت اليوم الحمد هلل باملستوى الكبير جدا الذي نجح 
فيه هذا البرنامج ألن وصلنا حوالي 52.000 طلب تسجيل في املقاول 
الذاتي، مع العلم أن البرنامج جا بهدف 100.000 مقاول ذاتي في حدود 

2021 اللي قلت لكم إن شاء هللا غادي نوصلو لو.

كما ستعمل الحكومة على تفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة 
املقاوالت املبتدئة واملشاريع املبتكرة أو مبتكرة les startup، هذا هو 
التوجه إيال بغينا نبنيو إقتصاد املعرفة ونشجعو شبابنا على، طبعا، 
خلق املقاوالت ونشجعوهم على اإلبتكار وعلى طبعا خلق هاذ املقاوالت 
الجديدة اللي عندها واحد املضمون تكنولوجي، مضمون مبتكر، غادي 
توضع واحد اآللية فيه 500 مليون درهم، ملواكبة كل هذه املقاوالت 
الصغيرة املبتكرة والناشئة، واللي إن شاء هللا غادي تعزز اإلقتصاد 

الوطني ديالنا.

برامج  تطوير  تم  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  البرامج  مع  باملوازاة 
جهوية على مستوى 6 جهات. كما ال يفوتني التأكيد على أن أحداث ما 
مجموعه 34.000 منصب مالي بما في ذلك 11.000 منصب لألساتذة 
املتعاقدين، هو مجهود كبير واستثنائي، تم توجيهه باألساس للقطاعات 
ذات األولوية وخاصة قطاع التعليم. إيال هضرنا على قطاع التعليم، في 
القراءة ديال اإلعتمادات ما ناخذوش غير اإلعتمادات املسجلة في ال..، 
خاصنا ناخدو حتى اإلعتمادات املرتبطة بقطاع التعليم واملسجلة في 
مؤسسات عمومية أخرى، دابا الصحة ملي كنهضرو على 1500 منصب 
املناصب  أيضا  نفتحو ونشوفو  السنة، خاصنا  هاذ  اللي فتحنا  مالي 
املالية اللي ما كتفتحهاش ميزانية القانون املالي، كتفتحها املؤسسات 
العمومية التابعة للصحة املراكز اإلستشفائية. ملي كنهضرو دابا على 
ولكن  املالية  قانون  في  اللي  املالية  املناصب  نشوفو  خاصنا  التعليم 
نبقاو  خاصنا  واللي  فتحناها  دابا  اللي  املالية  املناصب  حتى  نشوفو 
ماشين في هاد الطريق بالنسبة األكاديميات 11.000، باش تكون قراءة، 
باش ملي نديرو مقارنة سنة على أخرى، تكون قراءة سليمة ومقارنة 
سليمة، كناخدو بعين اإلعتبار جميع املكونات ديال امليزانية ديال واحد 
القطاع ألنه سمعت أن قطاع التعليم تراجعت اإلعتمادات فيه، خطأ، 
لم تتراجع، خاصنا ناخدو كيفما قلت جميع املكونات ديال هاذ القطاع.

وإلى من يطالبنا من جهة بإصالح اإلدارة والرفع من فعاليتها، وينتقد 
في نفس الوقت اللجوء إلى آليات التعاقد في التوظيف، أقول بأن آليات 
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التعاقد هي من بين اآلليات الحديثة املعتمدة في التدبير النازع اللموارد 
البشرية، حيث يتم إبرام عقد التوظيف ملدة سنتين صحيح. يخضع..، 
وهديك السنتين خلي يتزوج من بعد. هاذيك السنتين، ولكن من بعد 
يخضع املتعاقد خالل هاذ املدة لتقييم مردوديته املهنية. يجتاز بعد 
ذلك امتحان التأهيل املنهي، وفي حالة نجح في هذا اإلمتحان، يتم تجديد 
العقد سنويا بصفة تلقائية، والتعاقد يمنح كل اإلمتيازات املمنوحة 
للموظفين النظامين على مستوى األجر والترقي والتغطية اإلجتماعية 
وباقي الحقوق األخرى، الفرق أنه..، دابا املشكل تنقولو أودي اإلدارة 
ما كتلقاش فعال الناس النشيطين اللي تيبقى عندهم روح املسؤولية 
الدائمة إلى آخره. راه اإلدارة ملي كتلقى �سي موظف نشيط، معقول، 
خدام راه كتشد فيه ب 10 د اليدين. ولكن إيال كان �سي موظف متهاون، 
�سي موظف اللي يعني ما كيبدلش الجهد اللي خصو يبدلو، اش غيمكن 
اإلدارة تدير لو؟ ال �سيء، ولهذا بالعكس. اآلن إيال بغيتو نقول الصراحة 
هذا ما�سي..، هذا التدبير العصري ديال اإلدارة اللي غادي تمكنا من 
عصرنة اإلدارة. إيال كان ..، وال خوف على املتعاقدين من غدا ألنه ملي 
غادي يدخل اإلدارة وغتستثمر فيه فالتكوين وغيكون جاد ومعقول 
غيعطي الثمار ديالو أن كنأكد لكم عمر اإلدارة وال غتفرط فيه، اإلدارة 
عندها مشكل آخر اللي هو العكس اللي تيكون واحد معاك ما خدامش 
و تيعني كيما قلت متهاون وال يتحمل مسؤوليته كيغادي ديرلو؟ ولهذا 
نعتقد أن اآلن غنخلقو واحد النوع من التوازن داخل اإلدارة، طبعا مع 
العلم أن الحفاظ على كرامة املوظف كيفما كان، والحفاظ على يعني 
حقوقه كيفما كانت غتبقى مضمونة أكان في القانون األسا�سي النظام 

األسا�سي أو كان من املتعاقدين.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

إن ما سطرناه من أولويات على مستوى استعادة الثقة وتثبيت 
التوازنات وتجديد نموذج النمو والتوزيع العادل لثماره ال يمكن أن 
بالدنا،  فيها  انخرطت  التي  دينامية اإلصالحات  يتحقق دون مواصلة 
وفي هذا الصدد البد من التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة 
أوراش اإلصالح وفق مقاربة مندمجة ومدمجة لجميع الفاعلين، فإن 
الديمقراطي  البناء  مستوى  على  هامة  أشواطا  قطعت  بالدنا  كانت 
وإعداد  الدستور  بتنزيل  يتعلق  فيما  وخاصة  والحقوقي  واملؤسساتي 
القوانين التنظيمية والقوانين املتعلقة بهيئات الحكامة والديمقراطية 
التشاركية، فالحكومة عازمة على مواصلة دينامية اإلصالحات بنفس 

الروح ونفس النهج.

ومما ال شك فيه أن إصالح القضاء يشكل قطب الرحى في مسلسل 
والقانون،  الحق  دولة  بناء  إلى  والرامية  لبالدنا  الكبرى  اإلصالحات 
وخلق جو مالئم لجلب اإلستثمارات وتعزيز النزاهة وضمان االستقالل 

القضائي وحقوق املتقاضين.

هذا  تنزيل  أن  على  التأكيد  من  البد  الجهوية  ورش  وبخصوص 
اإلصالح الهيكلي الذي يمس في العمق الهندسة املؤسسات للدولة ما 

يمكن تنزيله في سنة أو سنتين، عدد املراسيم املتعلقة بالجهوية كما 
إعدادها  تم  املراسيم  هاذ  في   32  ،65 التنظيمي  القانون  في  جاءت 
ونشرها، 18 ديال املراسيم هي في طور املصادقة و15 ديال املراسيم هي 
في طور اإلعداد، ولكن القانون التنظيمي تيؤكد على أن هاذ املراسيم 
كلها خاصها تكون واجدة في ظرف 30 شهر ما ستعمل الحمومة على 

احترامه.

ومن هذا املنطلق فالحكومة عازمة على التنزيل الكامل لهذا اإلصالح 
الهام من خالل اعتماد الالتمركز واإلستكمال السريع للترسانة القانونية 
املتعلقة  التنظيمية  القوانين  مضامين  لتفعيل  الالزمة  التنظيمية 
بالجماعات الترابية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في 

تدبير شؤونها.

والبد من التأكيد كذلك بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنزيل 
الجهوية اهتمام يعكسه املجهود املال الهام الذي يتم تخصيصه لجهات 
من املوارد مخصصات امليزانية التي بلغت سنة 2017، ما مجموعه 5.7 
مليار درهم أي %13 من اعتمادات اإلستثمار املخصصة للقطاعات 
الوزارية، أنا سمعت كالم يتم اإلجهازعلى املجالس الجهوية ليس هناك 
أي إجهاز، بالعكس هناك مجهود مالي معتبر تدريجي كما جاء في القانون 
عطينا  اللي  ال�سي  هاذ  بعد  واش  التدريج  هناك  للجهات،  التنظيمي 
5 ديال املليار و300 غادي تكون كلها يعني تصرف وال ما�سي تصرف، 
للجهات كاخل  نراقبو واش تصرف وال ما�سي تصرف، ولكن  خاصنا 
الحرية ألن عندهم تدبير حر وهاذ اإلعتمادات اآلن فقط ملا يسمى املهام 
الذاتية، ألن في الجهوية كاين املهام الذاتية للجهات دابا في املقابل ديال 
هاذ 10 ديال املليار اللي غنوصلولها إن شاء هللا 2021، منجزات ال يعني 
الجهات تتصرف بها حسب األولويات التي تراها صالحة للجهة، بدون 
أن يكون هناك طبعا يعني ما تتعلقش باملهام املنقولة من بعد شاء هللا 
ملي الجهات تتقوى ويتقوى عضدها وعودها، ذيك الساعات نشوفو 
كيفاش نحول لهذه الجهات، مهام جديدة التي تقوم بها الدولة موازاة 
مع املوارد املالية املرصودة لهاذ الجهات، لهذا املهام، وأيضا نشوفو في 
إطار املهام املشتركة كيف نقوي طبعا موارد الجهات ونقوي مهامها، 

ولكن أيضا نقوي مواكبة مع ذلك إمكانياتها املالية.

ملواصلة  كبرى  أهمية  الحكومة  تولي  الجهوية،  تنزيل  مع  وموازاة 
تنزيل اإلصالحات الهيكلية كإصالح صندوق املقاصة واإلصالح الجبائي 
وإصالح القانون التنظيمي للمالية وإصالح حكامة املؤسسات واملقاوالت 
إصالحات  كلها  وهي  الرشوة  ومحاربة  التقاعد  وإصالح  العمومية، 
ستمكننا من تثبيت التوازنات املالية، والرفع من فعالية ومن شفافية 
املالية العمومية، وإصالح العدالة أو الضريبة والعدالة في التوزيع وتوفير 
األرضية املناسبة لتطوير ملختلف اإلستراتيجيات القطاعية بما يمكننا 
من بلوغ األهداف امللتزم بها في إطار البرنامج الحكومي على مستوى النمو 
اإلقتصادي والتشغيل والنهوضض بالتعليم والصحة وتقليص الفوارق 

واستهداف الفئات الهشة.
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 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

تلكم كانت أهم اإلجابات والتوضيحات التي آثرت تقديمها لكم في 
إطار التفاعل مع تدخالت السادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، 
أن  يفوتني  وال   ،2017 سنة  املالية  قانون  مشروع  بخصوص  نشير 
أشكركم مجددا على تعبئتكم وانخراطكم الصادق في النقاش حول 
السياق الخاص الذي ميز إعداد وتقديم هاذ املشروع، والتدابير التي 
يتضمنها ومدى إجابتها على سير الرهانات املطروحة على بالدنا، وذلك 
من منطلق الحرص على تقديم ما هو أفضل لوطننا ومواطنينا، ومما 
ال شك فيه أنكم المستم من خالل الدراسة والنقاش أن مرتكزات 
مشروع قانون املالية تؤسس ملرحلة ما بعد استعادة التوازنات املاكرو 
اقتصادية، مرحلة بناء اقتصاد قوي مستدام مدمج لكل فئات املجتمع 
وجهاته مرحلة لبناء إقتصاد مبني على اإلستثمار العمومي الناجع ودعم 
التصنيع، وتنويع وتقوية الشراكات خاصة مع القارة اإلفريقية، مرحلة 
الجهوية  وجعل  التعليم  إصالح  خاصة  اإلصالحات  وتسريع  تعميق 
اإلجتماعية  العدالة  إرساء  مرحلة  املندمجة،  الترابية  للتنمية  رافعة 
واملجالية، ولنا اليقين أن كسب هاد الرهانات لن يتأتى إال بالتعبئة 
الجماعية واإلنخراط اإلرادي لكل املؤسسات والفاعلين اإلقتصاديين 
واإلجتماعيين واملجتمع املدني واملنتخبين على املستوى املحلي والجهوي، 
كل من موقعه من أجل تحصين مكتسبات بالدنا فقد حققت بالدنا 
نسب نمو مرتفعة وقارة خالل السنوات املاضية، وتمكنت من الحفاظ 
على التوازنات الكبرى رغم تداعيات األزمة اإلقتصادية العاملية، وتراجع 
وتراجعت نسبة البطالة ونسب الفقر واستقرار في نسب البطالة بشكل 

كبير، وعرفت جل املؤشرات السوسيو اقتصادية تحسنا مهما.

فقد تمت مضاعفة الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية ببلدنا 
إلى ما يفوق  498 مليار درهم  انتقلت من  2016 حيث  2003 و  بين 
الناتج الداخلي الخام ديال بالدنا يفوق 1000 مليار درهم سنة 2016، 
فتنا ل 1000 مليار وإن شاء هللا يجب أن تسير نسبة النمو بوتيرة أكثر 
لتدعيم هذا الناتج الداخلي الخام، كما تم تحقيق جل األهداف األلفية 
للتنمية، وتم تقليص نسبة الفقر من 15.3 % سنة 2001 إلى 4.2 سنة 
2014، كما تم تقليص نسبة وفيات األطفال الرضع من 24 لكل ألف 
والدة، ورفع نسبة التغطية الصحية إلى 60 %، وتحسين الولوج إلى 
الطريق بالعالم القروي ب 79 %، وتعميم الكهربة القروية وتزويد املاء 

الصالح للشرب وتقليص العجز السكني إلى 400 ألف وحدة.

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

ين�سى  أن  اإلنسان  املعطيات فألن من طبع  بهذه  أذكر  كنت  إذا 
اإليجابيات حين تتحول إلى بديهيات، ربما ألن قيمة األشياء ال نعرفها 
نظرنا  إذا  إال  وقيمتها  ثمنها  نقدر  وال  نفقدها،  حين  إال  املعرفة  حق 
بتمعن إلى ما تعانيه بعض دول الجوار من فو�سى وتفكك، وما عانته 
كبرى الدول جراء تبعات األزمة املالية واإلقتصادية في بطء معدالت 
النمو اإلقتصادي، وارتفاع معدالت البطالة وبلوغ املديونية مستويات 

قياسية فهناك إقتصادات انهارت، في حين استطاعت بالدنا الحمد هلل 
الخروج ساملة غانمة، وحافظت على قرارها السيا�سي، وواصلت بنفس 
واستهداف  اإلجتماعية،  املشاريع  وكل  اإلستثماري  مجهودها  الوثيرة 
الفئات الهشة، ليس باملقاربة اإلحسانية كما جاء في بعض التدخالت، 
ولكن وفق مقاربة اإلدماج في خلق الثروة عبر دعم املشاريع املدرة للدخل 
والتعاونيات واملقاوالت .... مع استحضار قيم التضامن التي تعتبر من 
أسمى القيم في مجتمعنا، فاستعادة التوازنات املاكرو اقتصادية ونهج 
اإلصالحات الهيكلية الشجاعة ليست مقاربة موازنتيا محاسباتية تقنية 
على حساب للفئات املستضعفة بل من املجهود بل هذا املجهود جاء 
نتيجة لهذه اإلصالحات التي مكنتنا من تجاوز املنزلق الخطير لألزمةة 
وهي التي مكنتنا من مواصلة استهداف هذه الفئات املستضعفة والهشة 
في إطار برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الراميد والدعم 
املالي املباشر لألسر في إطار برنامج تيسير ودعم األرامل املطلقات والرفع 
من املنح وهي التي ستمكننا من تنزيل البرنامج امللكي الكبير والهام املوجه 
لتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي واملناطق 

الجبلية والنائية.

ترفع  لم  التوازنات  استعادة  إكراهات  ورغم  الحكومة  أن  كما 
الضرائب، بل على عكس اتخذت مجموعة من اإلجراءات التي كلفتها 
ماليير من الدراهم من أجل دعم املقاولة كالتصفية التدريجية للدين 
الضريبي، وإرساء تعاريف األسعار النسبية بالنسبة للشركات، وإعفاء 
النشأة  الحديثة  للمنشآت  بالنسبة  شهر   36 ملدة  التجهيزية  السلع 
وتخفيض االستثمارات أو صقلل اإلستثمارات املستفيدة من إتفاقية 
التنمية  صندوق  ووضع  درهم،  مليون   100 إلى  مليون   200 الدولة 
الصناعية الذي سوف يستفيد من 20 مليار درهم طيلة مدة استغالله 

وتسريع وتيرة تسديدد متأخرات اإلدارة واملؤسسات العمومية.

إلى  األمور  بعض  إعادة  في  الرغبة  هو  الحقائق  بهذه  تذكيري  إن 
نصابها، فليس كل إرث سلبيا بالضرورة، رغم ما يكون أو قد يكون في 
املا�سي من سلبيات، فربما يكون الوقت قد حان أن نتوقف عن قراءة 
حاضرنا بعيون املا�سي وأحداث املا�سي وأحكام املا�سي، وأن نتوجه 
بشكل ال رجعة فيه نحو املستقبل الذي ينتظر منا إجابات أو إجابة 
على إشكاليته وتخطيطا ألجياله واستباقا لتطوراته وتوطيدا لثقافة 
التراكمات اإليجابية، فنحن واعون بأن كل هاذ املنجزات على أهميتها 
تبقى غير كافية ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية 
بأنها مهمشة، كما أكد على ذلك جاللة امللك حفظه هللا في  وتشعر 
خطابه السامي بمناسبة ذكرى 16 لعيد العرش املجيد، فقد وضع لنا 
جاللته خارطة الطريق عبر خطبه األخيرة التي تطرق من خاللها بكل 
جرأة وموضوعية وشجاعة إلى ما حققته بالدنا من مكتسبات تحت 
نموذج  تحديات على مستوى تجديد  ينتظرها من  وما  النيرة  قيادته 
النمو وتطوير نسيج مقاوالت قوي وإصالح منظومة التعليم وتحسين 
الخصاص  مظاهر  ومعالجة  الشباب  وتشغيل  الصحية  الخدمات 
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خارطة  تنزيل  على  حريصة  والحكومة  الفوارق،  وتقليص  اإلجتماعي 
الطريق هذه، عبر برنامجها في إطار استحضار مبادئ اإلنسجام في العمل 
والشفافية والنجاعة في اإلنجاز والتضامن في املسؤولية والتشاور مع 
استثناء  بدون  واإلجتماعيين  واإلقتصاديين  السياسيين  الشركاء  كل 
وفعاليات املجتمع املدني، فبالعزيمة واإلرادة والصدق في العمل سنبلغ 
ما نصبوا إليه جميعا من تقدم ورخاء لبلدنا ومواطنينا بقيادة عاهلنا 
املفدى مصداقا لقوله تعالى » :ليجزي هللا الصادقين بصدقهم » صدق 

هللا العظيم، والسالم عليكمم ورحمة هللا.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيد الوزير، السيد الوزير قبل رفع الجلسة نذكر السيدات 
والسادة النواب بالبرنامج املتبقى بخصوص الجلسات العامة، ابتداءا 
والتصويت على  للدراسة  الثالثة جلسة عامة تخصص  الساعة  من 
2017، بعدها ستقوم  املالية لسنة  الجزء األول من مشروع قانون 
اللجان الدائمة بالتصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية، بعد ذلك 
سنشرع في إطار جلسة عامة تخصص لتقديم تقارير اللجن ثم التصويت 
على الجزء الثاني، وأخيرا التصويت على مشروع قانون املالية لسنة 

2017، شكرا لكم. ضفعتا لجلول.
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محررا لجلولا لو بعلاعشر

 لت ضيخ: الجمعة 15 شعبان 1438 ه )12 ماي 2017 م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، النائب رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: ثالث ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة عشر.

جدنلا ةعم ل: التصويت على الجزء األول من القانون املالي لسنة 
.2017

 لويدا لحبيبا مل لكياضئيسامجلسا لأو ب،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

موزعة  تعديل   72 ب  توصلت  الرئاسة  بأن  أخبركم  البداية،  في 
فريق  طرف  من  تعديل   49 الحكومة؛  بإسم  واحد  تعديل  كالتالي: 
األصالة واملعاصرة؛ ال�سي مضيان شحال عندك؟ 13 من طرف الفريق 

اإلستقاللي واإلشتراكي املوحد؟ شحال ال�سي عمر؟ 9، إذن 72 تعديل.

واسمحوا لي إذا ذكرت بهاد الرقم، أن أطلب منكم مجددا بضرورة 
ونسبة  املناقشات  أن  باألمس  أشرت  الزمني،  العامل  تدبير  عقلنة 
املشاركة كانت جيدة، لذلك علينا أن ال نكرر ما تم داخل لجنة املالية 
هذه  تمر  حتى  الدائمة  اللجن  داخل  وكذلك  اإلقتصادية  والتنمية 
الجلسة في ظروف يشارك فيها الجميع انطالقا من كل التعديالت، لكن 

الحرص كل الحرص على تدبير معقلن للعامل الزمني، شكرا لكم.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على الجزء األول من مشروع قانون 
املالية رقم 16.73 للسنة املالية 2017، الجزء األول يتعلق باملعطيات 
العامة للتوازن املالي، وبطبيعة الحال سننطلق من الباب األول الذي 

يتضمن 19 مادة.

املادة األولى ورد بشأنها تعديالن من طرف فريق األصالة واملعاصرة؛ 
تعديل رقم 1 و2 الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحيمان عمرن:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

هاذ التعديل في البند II 2 درنا فيه واحد اإلضافة هي على الشكل 
التالي: أن ال يتجاوز مجموع املديونية العمومية نسبة 63,7 % من الناتج 
الداخلي الخام كحد أق�سى. الهدف من هاذ التعديل كنشوفو احنا في 
الفريق ديالنا تبعا لتحديد الحكومة لعجز امليزانية في %3 وتوقع النمو 
بنسبة %4,5، وبالتالي نسبة النمو تفوق نسبة العجز، أي أن نسبة 
املديونية ستنخفض بكيفية آلية من 64,7 حاليا إلى 63.7 مع متم سنة 
2017، لذلك نقترح إدراج هذا التراجع في املديونية في قانون املالية، 

وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

صحيح أن املديونية ترتبط أساسا بنسبة العجز وفرضية النمو، 
ولكن ليس فقط بهذين العاملين. ترتبط أيضا نسبة املديونية بحسابات 
الخزينة والودائع املوجودة في الخزينة العامة، وطبعا أيضا نسبة النمو 
هي نسبة يعني افتراضية توقعية وتكت�سي طابع توقعي ولهذا ال يمكن من 
ي كترتفع نسبة النمو وتقل نسبة العجز، 

ّ
غير..، سأصحح أيضا أن مل

تقل أو تتراجع نسبة املديونية وال داعي أو من غير املجدي إدراج هذا 
التراجع في املديونية في إطار مشروع قانون املالية، ولذلك نرفض هذا 

التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 50

املعارضون: 172

املمتنعون: 30

رفض التعديل.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 50

املعارضون: 172

املمتنعون: 30

صادق املجلس على املادة األولى.

املادة 2 ورد بشأنها أربعة تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 3، 4، 5، و6. الكلمة ألحد مقدمي التعديالت.
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 لأ ئبا لويداعبدا لرحيمان عمرن:

هاذ التعديل السيد الرئيس، كيتوخى الحماية ديال املنتوج الوطني 
من املنافسة اللي قد تكون غير مشروعة. درنا واحد اإلضافة: »على أن 
تفوق املكونات املحلية لهاذ املنتوجات60 % 3، الهدف من هاذ التعديل 
املعفية  بالبلدان  املرور عبر وسطاء  إلى  باللجوء  للتحايل  تفاديا  ديما 
السيد  للسلع املستوردة، شكرا. هذا األول  الحقيقي  إلخفاء املصدر 
الرئيس، واش فهاذ املادة 2 عندنا فيها تعديالت 3، 4، 5 و6 واحد واحد 

وال؟

 لويدا لرئيس:

ال كلهم دفعة واحدة من فضلك.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحيمان عمرن:

للحكومة  يمكن  »ال  التالي:  الشكل  على  التعديل   4 رقم  التعديل 
استعمال« اإلضافة اللي درنا »ال يمكن للحكومة استعمال هاذ اإلذن 
بالنسبة للواردات إال إذا تعلق األمر بسلع ومنتجات ضرورية وحيوية 
لألمن الغذائي والصحي والطاقي للبالد«. الهدف يجب أال يشمل هذا 
التدبير سوى البضائع والسلع الحيوية وذات األهمية القصوى لضمان 

التمويل العادي ملجاالت التغذية والصحة والطاقة.

التعديل رقم 5 دائما في املادة 2، هذا التعديل جينا به من الفريق 
املراقبة  في  التشريعية  السلطة  لدور  تعزيزا  ديال األصالة واملعاصرة 
بإخبار لجنتي  تأخير  الحكومة دون  »تقوم  فيه:  لذلك اضفنا  املالية، 

املالية بالبرملان بكل استعمال لإلذن املشار إليه أعاله«.

كتصدرها  اللي  املراسيم  هاذ   ،2 املادة  في  دائما   6 رقم  التعديل 
الحكومة خارج دورات البرملان، كنقترحو فهاذ التعديل بأن يصادق على 
هاته املراسيم في أقرب دورة برملانية. الغاية منو هو إعطاء واحد املدلول 
حقيقي ملراقبة البرملان للعمل الحكومي في املجال املالي، بحيث يجب 
أن يبقى الترخيص متعلقا فقط بالفترات اللي كتفصل ما بين دورتي 

البرملان، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

ديال  املعيار  واحد  يعني  بوضع  املتعلق   3 رقم  للتعديل  بالنسبة 
املنتوجات املستوردة من البلدان االفريقية والدول االفريقية واملتمتعة 
باإلعفاء من رسم اإليراد، إيال درناه غادي يعتبر تراجع في موقف املغربي 
إزاء الدول االفريقية األقل نموا ويتعارض مع سياستنا املتبعة لتطوير 
املبادالت مع هاذ البلدان، ألنه يتعلق األمر أساسا باملواد الفالحية أو 
املوارد األولية املتحصل عليها بالكامل من هاذ الدول، ولهذا يرفض هذا 

التعديل.

التعديل رقم 4 املتعلق باملراسيم التي تأخذها الحكومة في إطار 
اإلذن البرملاني خالل السنة املالية، يتعلق األمر بالضرورة واإلستعجال 
ويعني اإلستعجال الذي يمكن بواسطته الحكومة أن تغير في الرسوم 
فقط  خذيناها  راه  املاضية  السنة  وتنشوفو  وكتخذها  الجمركية، 
بالنسبة للقمح اللين وبالنسبة للعدس منين واحد الساعة الثمن ديال 
العدس طلع في السوق الدولي والحمص والبيض، كناخذوه حفاظا على 
أو حماية ملنتوجاتنا الداخلية وحماية أيضا لتزويد السوق واملستهلك، 

ولذلك ال يمكن أن نقبل هاذ التعديل.

التعديل رقم 5 يتعلق باإلذن ديال البرملان، هاذ اإلذن تيكون لسنة 
وال يمكن أن يعني نجيو من بعد يعني في الدورة البرملانية ونخبرو اللجنة 

ألن هاذ اإلذن فيه سنة ويتما�سى مع الدستور وال نقبل هذا التعديل.

التعديل رقم 6 غير مقبول أيضا، ألن قانون اإلذن يؤهل الحكومة 
في اتخاذ التدابير كما قلت من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر وتقدم هذه 
املراسيم إلى البرملان للمصادقة عليها عند انتهاء األجل املحدد بقانون 

اإلذن، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 178

املمتنعــون: 30.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 178

املمتنعــون: 30

املادة 3 للفصل 66 ورد بشأنها ثالثة تعديالت من فريق األصالة 
واملعاصرة، تعديل رقم 7، 8 و9، الكلمة ألحد مقدمي التعديالت.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

التصريح  يقبل  »ال  التالي:  التعديل  نقترح  املادة  لهاته  بالنسبة 
إال  البضاعة  وصول  تاريخ  من  يوما   90 أجل  انصرام  بعد  املفصل 
بموافقة اإلدارة«. ونبرر ذلك على الشكل التالي؛ أوال الحمدد هلل على 
املستوى الوطني املوانئ املغربية عرفت اتساعا كبيرا ولتسهيل مأمورية 
املستوردين في عملية التعشير، نقترح أنه هاذ املدة توصل 90 يوم باش 

يمكن نسهل عملية املستوردين ونحافظ على حقوقهم.

التالية:  اإلضافة  نقترح  املادة  هذه  في  الثاني  للتعديل  بالنسبة 
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»البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل أجل 90 يوما 
من تاريخ وصولها ما لم تكن هناك قوة.. السيد الرئيس كاين 2، ثالثة 

تعديالت..

 لويدا لرئيس:

لبعضنا ألن كل  النواب نستعمو  السيدات والسادة  كنطلب من 
التعديالت مفيدة جدا، شكرا، شكرا لكم. كمل ال�سي الحجيرة.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

على األقل كضمنو لنا حقنا في الكالم نشكركم. في هذا الباب ونعلل 
هذا التعديل بما يلي:...

 لويدا لرئيس:

تفضل السيد حجيرة، تفضل.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

بإعطائهم  املالكين وذلك  بالحفاظ على حقوق  التعديل  نبررهذا 
لكي  نكون منسجمين،  البداية حتى  قلنا منذ  الوقت كما  متسع من 

يقوموا بعمليات تعشير بضائعهم.

بالشطط حيث  متعلق  املادة،  هاته  في  الثالث  للتعديل  بالنسبة 
املادة األصلية فيها »كل شطط متعمد في إستعمال أنظمة مستوردات 
الجمارك إلى آخره...«، والتعديل الذي نقترح: »كل شطط في إستعمال 
نقترح حذف متعمد« على  إلى آخره...«  الجمارك  أنظمة مستودعات 
اعتبار أن الشطط عادة ما يكون متعمد، ولتجويد النص ولكي ال نعيد 
نفس الكلمة ونكرر، نقترح التعديل املتعلق بحذف كلمة »الشطط« 

على اعتبار أن الشطط دائما يكون متعمد. شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

»الشطط« طبعا هذه  »املتعمد«،  التالية، ألن حذف  التعديالت 
مخالفة من الدرجة األولى والعمد هو ركن من أركان الجريمة، وطبعا 
ومتعمد  يكون شطط  خاص  النية  هو حسن  التصريحات  في  املبدأ 

ليطبق عليه املخالفة.

بالنسبة للتعديل رقم 7 ديال هاذ ال�سي ديال transit portuaire أو 
املرور ديال السلع في املوانئ، امليناء ما�سي محل التخزين وكانت هاذ املدة 
90 يوم، والت 60 يوم، قلصناها ل45 يوم ألن باش نسهلو العملية ديال 
مرور السلع في املوانيء ونسهلو العملية ديال التجارة الدولية. ولهذا عاود 

ثاني نرجعو ل90 يوم أعتقد أن هذا يتناقض مع ما نطمح إليه من أن 
تكون يعني تكون موانئنا ذات تنافسية عالية، لهذا نرفض هذا التعديل.

التعديل املوالي عندو يعني للمالءمة مع التعديل الذي سبق ذكره، 
ي كتكون هناك قوة قاهرة قرار الوزير املكلف باملالية يحدد هاذ 

ّ
ولكن مل

املدة في 45 يوم، ولكن كيعطي بعض الليونة فيما يتعلق بالقوة القاهرة 
التي يمكن أن يعني يكون يواجهها املستورد أو املصدر، شكرا السيد 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

التعديل الثالث، السيد الوزير التعديل الثالث؟.. آه شكرا.

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 30

أعرض التعديل الثاني للتصويت.. 32 لو كان التصويت اإللكتروني 
شاء هللا،  إن  مستقبال  لكن  كثيرا،  لتقدمنا  وممارسة  قاعدة  أصبح 

مستقبال إن شاء هللا.

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

أعرض هاذ التعديل الثالث واألخير للتصويت:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

شكرا.
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أعرض املادة 4 هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 57

املعارضون: 181

املمتنعــون: 32

املادة 5 مكررة تتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي، ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى إضافة مادة 

جديدة، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

للطلبة  إعطاء فرصة  أو  إطار تشجيع  في  التعديل جاء  نعم هذا 
ديالنا اللي مشاو على برا يكملو التكوين ديالهم، وفي إطار التحفيز وأننا 
نرجعو الكفاءات ديالنا للمغرب اللي راكمو من خبرة وتجارب وكفاءات. 
اقترحنا احنا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أن املادة 5 مكررة 
اللي تتهم النظام الجبائي تفضيلي، فيما يخص استثناء ألحكام مدونة 
الجمارك والضرائب الغير املباشرة، يستفيد املغاربة القاطنون بالخارج 
الذي ال تتجاوز أعمارهم 60 سنة والذين يثبتون إقامتهم في الخارج ملدة 
ال تقل عن 10 سنوات، احنا اقترحنا أن نضيف أو أربع سنوات بالنسبة 
للطلبة عند استيراد السيارات السياحية من تخفيض بنسبة %90 على 

قيمة السيارات على حالتها الجديدة، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

والتي  السياحية  السيارات  باستيراد  يتعلق  التفضيلي  النظام 
تستفيد من تخفيض %90 بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، منح 
لهذه الفئة نظرا لخدماتهم الجليلة للوطن من خالل التحويالت املهمة 
من العملة الصعبة التي يقومون بها خالل فترة إقامتهم بالخارج، توسيع 
الخزينة  سيكلف  أخرى  وفئات  الطلبة  طرف  من  لإلستفادة  املجال 

أعماال أو أعباءا مالية مهمة، ولهذا نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 32

املعارضون: 183

املمتنعون: 59

لو كان اإلجماع ملرت األشياء أسهل، رفض التعديل، املادة 6 من 
املدونة العامة للضرائب املادة II 2 من املادة 6 خاصة باملدونة العامة 
للضرائب ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة املعاصرة، كلمة ألحد 

مقدمي هذين التعديلين.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

األمر تيهم املادة 10، األخ الوزير تشمل التكاليف اللي قلتو أنتما في 

مشروع القابلة للخصم حسب مدلول املادة 8 أعاله تكاليف اإلستغالل 

املتكونة من... ما زال داخل سخون، ..

 لويدا لرئيس:

السيد الرئيس تفضل، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدايوسفاهو ض:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

هاذ التعديل جا في املادة II 2 ، واللي تيخص املنشآت القائمة في 

املناطق الحرة للتصدير وتيهم اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة 

األصالة  فريق  فيي  كنقترحو  حنا   le taux réduits مخفض  بسعر 

برسم  املحققة  املنشآت  يعني  الخدمات  كلمة  زيادة  على  واملعاصرة 

املبيعات من منتجاتها وخدماتها لفائدة املنشآت املقامة داخل املناطق 

السيد  املحترم،  الرئيس  تتعرفوالسيد  كيما  حيث  للتصدير،  الحرة 
الوزير، املبيعات يقدرو يكونو منشآت يقدرو يكونوا خدمات ويقدرو 

يكونوا منتوجات، يعني احنا لتشجيع املختبرات الوطنية باش يخدمو 

ويشتغلوا في هاذ املناطق الحرة و لتشجيع الدراسات والشركات اللي 

تتقوم بدراسات واللي تتعطي دراسات للشركات الوطنية، احنا كنقترحو 
زيادة الخدمات ونعطيو اإلعفاءات le taus réduit بالنسبة لشركات في 

هاذla zone franche، وشكرا.

دائما  بفرض  فيه  األول  التعديل  عفوا  الثاني  للتعديل  بالنسبة 

الضريبة بسعر مخفض، هاذ التعديل الثاني وهو بصفة مؤقتة وبالنسبة 

لنفس التبرير السيد الوزيراملحترم.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.
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 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

هادو من املقتضيات الجديدة والهامة اللي جا بها مشروع قانون 
املالية، اللي هو أنه كل مبيعات اللي كتم�سي من مقاوالت طبعا مغربية 
كأنها  إليها  ينظر  تبقى  غادي  املغربية  الحرة  املناطق  أو  األسواق  إلى 
مع  واملقاوالت  املنشآت  بين  التعامل  ديال  العملية  تنسهلو  تصدير، 
التصدير، كنتكلمو على  في مناطق  القائمة  يعني  املنشآت واملقاوالت 
السلع وتنتكلمو على الصناعة هي اللي غادي تستفيد من هاذ املقت�سى، 
للمراقبة وغادي  يعني صعب  األمر  الخدمات غنيولي  إيال درجنا  ألنه 
يخرجو على املبتغى اللي بغيناه في تشجيع هذه املناطق، وتشجيع أيضا 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة في مسلسل ديال التصنيع، إذا نرفض 
شكرا  األسباب،  لنفس   11 رقم  التعديل  ونرفض   10 رقم  التعديل 

السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 184

املمتنعون: 36

أعرض التعديل 2 للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 184

املمتنعون: 36

رفض التعديل.

املادة 6 من املدونة العامة للضرائب املتعلقة باإلعفاءات ورد بشأنها 
تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة تعديل رقم 12.

 لأ ئبا لويدايوسفاهو ض:

 لويدا لرئيس،

هاذ الدليل تيخص املادة 6 وحنا في فريق األصالة املعاصرة تنطلبوا 
بحذف الجملة األخيرة أي »تاريخ الشروع في استغالل تاريخ أو مشترياتها« 
ألن ديك عبارة تاريخ الشروع في االستغالل بالنسبة لنا هي عبارة مبهة، 

وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيدانزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

كاين عبارات فعال داخل املدونة العامة للضرائب التي يمكن أن 
تكون مبهة وأتفق مع السيد النائب املحترم، ولهذا فإننا سوف نقوم 
كل  إلزالة  للضرائب  العامة  للمدونة  وواضحة  متأنية  قراءة  بإعادة 
املفاهيم املبهة ومن أجل إيضاح أكثر وتدقيق أكثر لهذه املدونة، ألن هو 
القانون الذي بين مديرية الضرائب وبين امللزمين خاص يكون قانون 
واضحا في جميع املفاهيم، ال نقبله هذه املرة، ولكن نعدكم أنه سنأخذ 
بعين االعتبار في إعادة القراءة للمدونة العامة للضرائب، شكرا السيد 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 184

املمتنعون: 36

رفض التعديل.

املادة 6 في قلب املادة 6 من املدونة العامة للضرائب دائما خاصة 
للوحدة  الفريق االستقاللي  تعديل واحد من  بشأنها  باإلعفاءات ورد 

والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  طرف  من  املقترح  للتعديل  بالنسبة 
والتعادلية، فيما يخص املادة -II 6 والتي تتعلق باإلعفاءات الدائمة من 
الضريبة على الشركات وفرضها بالسعر املخفض بصفة دائمة نقترح 
في  املتخصصة  واملراكز  الجامعات  نضيف  أن  اإلستقاللي  الفريق  في 
التكنولوجيا والعلوم والبحث العلمي والتكنولوجي، والهدف من هذا 
التعديل وهو تشجيع إنشاء الجامعات ومراكز البحث العلمي والتكوين 
التكنولوجي، وذلك تماشيا مع الوجه الجديد الذي انتهجته بالدنا من 
خالل دعم اإلستثمار وخاصة الصناعي، وكذلك أذكركم السيد الوزير 
املعرفة،  اقتصاد  تشجيع  على  تعملون  أنكم  الصباح  هذا  بجوابكم 

وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

وأنا عند كلمتي، سوف نعمل جميعا على تشجيع اقتصاد املعرفة 
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والبحث العلمي والتكنولوجيا، لكن التشجيع ال يكون دائما وأبدا عبر 
اإلعفاءات، يمكن أن يأخذ مقاربات متعددة كالدعم املباشر، ولهذا هاذ 
املقت�سى إلعفاء الجامعات واملراكز املتخصصة والتكنولوجيا والعلوم 
البحث العلمي والتكنولوجي، أوال بالنسبة اللي تابع للدولة راه معفاة، 
وبالنسبة اللي تابع للخواص عندهم سعر مخفض ديال %17.5 طيلة 

الخمس سنوات األولى، لذا ال نقبل هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 34

املعارضون: 189

املمتنعون: 59

املادة 7 املتضمنة في املادة 6 من املدونة العامة للضرائب الخاصة 
بشروط اإلعفاء، ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، 

الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدايوسفاهو ض:

شكر ا لويدا لرئيس،

احنا   7 املادة  في  اإلعفاء  باألساس شروط  تيخص  التعديل  هذا 
كنزيدو في فريق األصالة واملعاصرة كنشرطوه على أن تكون أن تتضمن 
محليا،  املضافة  القيمةة  من   40% األقل  على  املصنعة  املنتوجات 
السلع  أي شراء  نتفاداواملضاربة  باش  التعديل هو  والهدف من هاذ 
وبيعها، وباش نعطيو تحفيزات أكثر لهاذ.. ونحترمو اإلتفاقيات اللي مع 
دول مثل تركيا، مصر، األردن اللي تحتم علينا تكون على األقل 40% 

من القيمة مضافة محليا، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

التعديل الثاني.

 لأ ئبا لويدايوسفاهو ض:

بالنسبة لشروط اإلعفاء في التعديل الثاني تنقترحو في فريق األصالة 
يكونو معدات  يمكن  النهائي،  املنتوج  إلى  ينضاف  أن  واملعاصرة على 
 تسريع 

ّ
 تجويد وال

ّ
 في تحسين وال

ّ
 ساهمو في الزيادة وال

ّ
وآليات دخلوا وال

اإلنتاج في هاذ اإلنتاج الصناعي، لذلك احنا في فريق األصالة واملعاصرة 
للمنشآت  تجهيز  وآليات  معدات  تفويت  حالة  »ماعدا  جملة  كنزيدو 

الكائنة داخل املناطق الحرة«، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

بالنسبة للتعديل رقم 13 هناك نص تنظيمي هو الذي سيحدد كل 
األنشطة الصناعية املراد تشجيعها وكيفية تطبيقها وال داعية إلى أن 
ننص على ذلك عبر يعني نسبة القيمة املضافة في النص نرفض هذا 
التعديل، بالنسبة للتعديل رقم 14 أيضا غير مقبول ألن هذه املادة 
عبر  للتصدير  املوجهة  للمنتجات  املخولة  اإلمتيازات  بشروط  تتعلق 
املناطق الحرة وعبر التراب الوطني والعبرة في إرساء التحفيز الجبائي هو 

تشجيع التصدير، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت

املوافقون: 59

املعارضون: 189

املمتنعون: 37

رفض التعديل

الخاصة  للضرائب  العامة  املدونة  من   6 املادة  قلب  في   9 املادة 
بالعائدات املفروضة عليها الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من فريق 

األصالة املعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداموال0اهش ما مله جر0:

 لويدا لرئيس،

 II 2 السيد الوزير، طلبنا في هذا التعديل باش نحذفوا النقطة
الخاصة بفرض الضريبة على اإلعانات والهبات اللي كتسلمها الدولة 
لبعض املؤسسات لبعض الشركات، كما كتعرفوا السيد الوزير هاذ 
الهبات غالبا ما تكون يا إما إلنقاذ الشركات املفلسة وهناك يدخل 
القطاعات  بعض  تحفيز  أجل  من  أو  الهبة  لهاذ  اإلجتماعي  الطابع 
وكنطلب من الحكومة باش ما تكونش ازدواجية في الخطاب، في البرنامج 
الحكومي ديالكم جبتوا 11 إجراء فيما يخص البيئة واملشاريع الصديقة 
للبيئة، كيفاش يعقل، السيد الوزير، غادي يم�سي واحد املقاول يجيب 
البيئة،  تاخذ عليها الضريبة باش نشجعوا  تمويالت أجنبية والدولة 

ولهذا كنطالبوا بحذف هاذ املادة، وشكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

الحكومة جابت واحد املقتضيات لتشجيع هاذ الهبات اللي كتجي 
دولية  مالية  دولية  يعني  مؤسسات  من  املحلية  والجماعات  للدولة 
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معترف بها طبعا، جبنا أيضا واحد املقت�سى هاذ السنة اللي هو كيتعلق 
لبعض  بالنسبة  األرا�سي  القتناء  الدولة  تخصصها  التي  باإلعانات 
املقاوالت واللي كان دائما في النظام املحاسباتي ينص عليه هاد السنة 
األولى دابا مددناها لعشر سنوات ووزعناها على عشر سنوات باش ما 
يخلصش عليها الضريبة في السنة األولى، وإعانات اإلستثمار املنصوص 
عليها في البند 2 من املادة 9 اللي كنذاكروا عليها توزع طبعا على مدة 
اهتالك السلع املمولة بها اهتالك يعني amortissment وبالتالي ال يكون 
لها أي أثر على الحصيلة الجبائية باعتبار اإلهتالكات القابلة للخصم 

وبذلك هذا التعديل غير مقبول.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 191

املمتنعون: 37

العامة  املدونة  دائما من   6 املادة  10 من  املادة  التعديل،  رفض 
خمسة  بشأنها  ورد  للخصم،  القابلة  بالتكاليف  واملتعلقة  للضرائب 
هذه  مقدمي  ألحد  الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  تعديالت 

التعديالت.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

القابلة  التكاليف  الرئيس  السيد  قلتوا  اللي  بحال  تتعني  املادة 
للخصم، فاحنا بغينا نزيدوا واحد التكلفة من التكاليف على الشركات 
والتكوين  والتطوير  والبحث  الطاقية  النجاعة  تحسين  عملية  وهي 
هذه  تكاليف  مجموع  من   %  30 حدود  في  وذلك  للعاملين  املستمر 
تحسين  أجل  من  العمل  على  املقاولة  تحفيز  وهي  الفكرة  العملية، 
النجاعة الطاقية واإلهتمام بالبحث واإلبتكار والتكوين املستمر على أال 

تتعدى هذه التكاليف القابلة للخصم في مجموعها 30%.

 لويدا لرئيس:

ال التعديل الثاني؟

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

التعديل الثاني يعفى من الضريبة على الشركات في حدود 25 % 
من األرباح الصافية املبلغ في األرباح املراد تحويله إلى اإلستثمار داخل 
املقاولة، على أن تتم العملية في غضون ثالث سنوات املوالية هذه حتى 
هي فكرة، باش الناس وأن املناخ بعدا ديال العمل شوية راك عرفتوا 
صعاب باش الناس شوية يوليو يزعموا يستثمروا طرف من األرباح 

ديالهم بالنسبة للسنوات اللي من بعد، بالنسبة التعديل اآلخر.

 لويدا لرئيس:

الثالث؟

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

في نفس، هاذ ال�سي داخل في إطار تشجيع املقاولين تتعرفوا أن 
عندنا مناخ األعمال شوية ضعيف وغادي وتيعيى، النقابات عشوائية، 
املوضوع ديال اإلضرابات حتى هو راه عرفتوا ما زال ما تقنن �سي في هاد 
ال�سي كله تيخلي أن املستثمر ال داخلي و ال خارجي وال شوية تيتخوف 
احنا بغينا باش الناس يبقاوا تيتشجعوا يعاودوا يستثمروا ذاك �سي 
عالش عادة هاذ املسائل دول أخرى سبقاتنا وسبقاتنا واملغرب نيت 
منهم هاذ les provisions pour investissments اللي غنتكلم عليهم 
دابا سبق أنه دارهم، هو خصم من وعاء الضريبة على الشركات لفائدة 
املقاوالت الصناعية املبلغ املؤن من أجل استثمار في حدود 100 % من 
األرباح السنوية على أن يتم تحويل هذه املؤن إلى استثمار خالل الست 

سنوات القادمة.

 لويدا لرئيس:

نستامعوا للسيد املتدخل من فضلكم، نستامعوا له.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

وهو  ب  يتعلق  اسمه  آخر  معايا،  خاطركم  وسعوا  واحد  وآخر 
يرخص للمقاوالت اللجوء إلى استعمال املخصصات داالستهالك يعني 
de dotation aux amortissmenets املعجل accéléré للمستنقعات 

الصناعية القليلة التلوث، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الخامس واألخير إذا أردت ولكن نفس املعنى، نفس املعنى السيد 
النائب، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

القابلة للخصم واملتعلقة  بالتكاليف  املتعلق  التعديل األول  أوال: 
بتحسين النجاعة الطاقية والبحث والتطوير والتكوين املستمر للعاملين 
في هذا املجال، طبعا كيما قلنا أودي التشجيع ما تيكونش فقط عبر 
اإلعفاءات ألن اإلعفاءات في غالب األحيان إيال ما كانتش معقولة راه 
كتأدي إلى ممارسات ما كتكونش في الغالب أيضا سليمة ملي كنقولوا 
أيضا اإلعفاء راه تيخلق خصوصا في بعض هاد املجاالت، تيخلق أيضا 
مجال للتأويالت بين مديرية الضرائب وبين امللزم، أعتقد أن األجدى 
واألجدر أنه يكون هاذ التشجيع عبر مقاربات تتعلق بدعم عبر القطاعات 
أو البرامج القطاعية في هذا املجال مباشرة وعبر كل الوسائل املالية 
لتمويل هذا النوع من اإلستثمارات اللي هي مجدية وصالحة لبالدنا، 
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يعني كل ما يسير في اإلقتصاد األخضر باإلقتصاد في الطاقة وإستعمال 
الطاقات املتجددة، والنجاعة الطاقية هذا مفيد لبالدنا.

بالنسبة لهاذ اإلعفاءات املتعلقة بيعني األرباح الصافية إيال كانت 
يعاد استثمارها، هذا راه كان هاذ املقت�سى أيضا وتحذف في 2008 
هادles provisions pour investissement ألنه هناك فلسفة في إطار 
الضرائب من أجل توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض األسعار كاملة فيما 

يتعلق بالضريبة على األرباح.

التعديل رقم 18 حتى هو مالئم مع التعديل رقم 17 يتعلق بهاذ املؤن 
من أجل اإلستثمار وهو يتنافى كما قلت مع السياسة الرامية إلى توسيع 
19يتعلق  رقم  التعديل  اإلعفاءات.  من  والتقليص  الضريبي  الوعاء 
 Dotations accéléréesباإلستعجال في االهتالك املعجل للمستعقرات
يتعلق  فيما  طبعا   ،aux amortissements des immobilisations
االهتالكات  إلستعمال  إمكانية  هناك  التلوث،  القليلة  بالصناعات 
العامة  املدونة  في  ج.أ   III  10 املادة  في  عليها  املنصوص  التنازيليةة 
للضرائب، ويمكن الخصم السريع ملخصصات االهتالكات، بالنسبة 
ونرفض طبعا هذا ألن كاين مقت�سى في املدونة العامة للضرائب يمكن 

استعماله.

على  الضريبة  من  باإلعفاء  املتعلق   20 رقم  للتعديل  بالنسبة 
واملوجهة  املستعقرات  تفويت  من  املتوتية  األرباح  على  الشركات، 
لإلستثمار داخل املقاولة في غضون 3 د السنوات حتى هو مرفوض ألن 
يتنافى مع السياسة الرامية لتوسيع الوعاء، عبر اللجوء إن شاء هللا 
مستقبال، ملي يتوسع الوعاء إلى إعادة النظر في أسعار الضريبة على 

الشركات بصفة عامة، شكرا السيد الرئيس.

 لويد لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نو:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،ا لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

أتمنى أن تكون فلتة لسان فقط، ألنه أثناء تقديم التعديل وخاصة 
رقم 18 من طرف فريق األصالة املعاصرة ورد على إسمه كلمة النقابات 
العشوائية، ونعتقد بأنه الدستور والواقع يؤكد بأن النقابات شريك 
أسا�سي، فلذلك نتمنى أن تكون فقط فلتة لسان، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أنا متأكد من ذلك، السيد النائب إذا سمحت، تم تقديم التعديالت 
فنمر إلى التصويت، ولكن قبل ذلك أعطى الكلمة للسيد الرئيس، ال 

رفض رفض إيال سمحتي، ال رفض. املسطرة الوحيدة وهو في ما بعد، 
التعقيب إذا كان ممكن ولكن رفض. نعطي الكلمة للسيد الرئيس ال�سي 
ما  إذا سمحت، ال مسطريا  النائب  السيد  النائب،  السيد  أشرورو.. 
عندكش الحق السيد النائب، إذا سمحت السيد النائب، مسطريا ما 

عندكش الحق، السيد الرئيس تفضل.

 لويدامحمداأشرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرةا)نقطلا
نظ م(:

شكر  لويدا لرئيس،

أوال التعديل رقم 20 ما تقدمش وكنطلب باش يعاود يتقدم. ثانيا 
لينا  يمكن  الفرق  رؤساء  مع  اإلجتماع  في  ذلك  على  اإلتفاق  تم  كما 
يعني الرأي املوافق. إذن كنطلب باش السيد النائب املحترم اللي قدم 
التعديالت يعاود يبرر التعديل ديالو، وإيال كانت �سي فلتة لسان وال�سي 
حاجة يعاود، راه عندو إمكانية باش يصحح. إذن إيال سمحتي السيد 

الرئيس، غادي نعطيو الكلمة ل..

 لويد لرئيس:

التعديل الخامس؟

 لأ ئبا لويدامحمداأشرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

التعديل رقم 20، ما تقدمش السيد الرئيس.

 لويد لرئيس:

هو األخير؟

 لأ ئبا لويدامحمداأشرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

نعم هو األخير في املادة، ولكن في نفس الوقت واآلراء ولكن في نفس 
الوقت كنطلبو باش الرأي املوافق نعطيوه هاذ الفرصة باش يمكن ....

 لويدا لرئيس:

إيال سمحتي السيد الرئيس، غادي نعطي للسيد النائب الكلمة، 
ليتمم تقديم التعديالت الخمس، وإيال عندو �سي رأي من خالل تقديم 

التعديل مرحبا به، ماكاين حتى مشكل، شكرا، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

األخ النائب املحترم، قال بأني ربما درت فلتة لسان، يعني كنحاول 
ديما نلوي لساني 7 د املرات قبل ما نتكلم، أنا ملا تكلمت على النقابات 
تنعرف النقابات ربما بحال أحسن واحد معنا هنا في هاد املستوى، 
وتنمارسهوم، واللي عارف أنه هو من املسائل اللي كتعاني منهم النقابات 
هو ما عندهومش مثال قوانين تنظيمية بحال اللي عند األحزاب، هاذ 
ال�سي كل �سي عارفو، ما قلت حتى �سي حاجة اللي عايبة، فالعشوائية 

وهي الحاجة اللي ما منظماش.
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االخ  أنت احسن مني وكيعرفو  ال�سي كتعرفو  القانون، هاذ  ثانيا 
بوانو أحسن مني أن عندنا حنا فاملسائل اللي جات من الدستور لدابا 
وهو قانون ديال باألخص املوضوع ديال اإلضراب أنا متنصنع حتى �سي 
حاجة، واللي ما نقبلش وهو �سي واحد سيا�سي اللي بغا يركب على �سي 
فكرة باش يدير شوية ديال الشعبية، دابا غنتكلم على اللي رخصتي 
لي ليها ال�سي الرئيس، األخ الوزير الكريم، ال�سي عزيز أخنوش ديالكم، 
ال�سي عزيز أخنوش إيال دزاد عندك �سي عجل تيعطيك 4000 درهم، 
إيال تزاد عندك �سي ولد ما تيعطيك حتى ريال، زيد على هذا تيشوف 
تيصاوب وكل  تيفرش،  الثمن،  تيزيدكم  تيغلى  ناقص  التبن  كان  إيال 
�سي عالش؟ ألن كاينة واحد النية عندوا هو وعند الحكومة ديالكم 
املوقرة أنكم تشجعوا الفالح أنه ينتج، وبغيتوا أن العدد وال القيمة 
la quantité ديال اإلنتاج ديال اللحوم مثال يطلع، فهادي سياسة أنا 
ما صنعت حتى �سي حاجة، أنا شفتكم هادي تقريبا سنتين نظمتوا 
الكوب 22 ونخارطتوا بحيث صاحب الجاللة il a été distingué هادي 
�سي 4 أيام من الجمهور وال من املجتمع الدولي كرئيس دولة اللي خدم 
في هاد اإلطار هذا ديال، ال النجاعية ال ديال التقليص من اإلستهالك 
نديروا  باش  االإلبتكار  حتى  وال  تنعرفوها  اللي  العادية  الطاقة  ديال 
الطاقات املتجددة، فأنا واإلخوان ديالي في هاد اإلطار بغينا نقتارحوا 
عليكم أنكم تشجعوا �سي حاجة اللي ما �سي جديدة، وأنتم على مستوى 
السيد الوزير، على مستوى الجمارك نتوما عاود تتلغيو تتعفيو اللي جا 
في السيارة إيليكتريك، ما تيخلصش الضريبة، إذن حنا مشينا في هاد 
ال�سيء، تنشوف عار تقريبا 10 سنوات دازت على هاد النوع ديال هاد 
املسائل اللي والو يديروا الدول كاملة تقريبا في العالم واملغرب بداتوا من 

الكوب 22 مازال ما تحركش، هاد ال�سيء عالش أنا تنتأسف، وشكرا.

 لويدا لرئيسا:

شكرا السيد الوزير، إيال اسمحتي لي دقيقة، أنا تنطلب من السيدات 
قانون  هذا  بعضنا  على  نصفقوش  ما  األحسن  من  النواب  والسادة 
سيلزم الحكومة غدا، ال يلزم املعارضة، سيلزم الحكومة غدا، ولهذا 
نحافظوا على واحد الجو سليم جدي ديال العمل وأتمنى أن تتفهموا 
مغزى هذه املالحظة فقط، شكرا، غادي ندوزوا إلى عملية التصويت، 

السيد الوزير عندك تعقيب، تفضل، األخير، األخير التعديل 20.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

أوال األخ الفاضل املحترم السيد النائب املحترم داك ال�سي اللي قلتي 
ما عندوش عالقة بالتعديل رقم 20، ما عليش، أوال ال�سي عزيز أخنوش 

ديالنا كاملين وزير في حكومة صاحب الجاللة، بال ما تصفقوا.

 لويدا لرئيس:

بدون تصفيق.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

ثانيا: السيد النائب املحترم أرفض أنها تكون مقارنة بين العجل وبين 
أبناء املغاربة؛

ثالثا، أنه الجمارك فعال أن قانون املالية جا بواحد املقت�سى زوين 
أنه هاذوا السيارات الكهربائية حيدنا لهم la vignette وهذا راه مزيان 
لتجشيع الطاقات املتجددة، لكن املوضوع ديال املقت�سى اللي جتيولي 
السيد النائب املحترم اللي الخصم تكاليف بعض التكاليف، راني جاوبت 
تنقول أودي إيال مشينا في هاذ اإلتجاه راه ما�سي بحال السيارات، إيال 
مشينا في هادد اإلتجاه غيخلق تأويالت، وأنا أنعتقد أن املقاربة الجيدة 
هي أن نشوفوا كيفاش يكون دعم للقطاعات لهاذ النوع من املبادرات 
داخل املقاوالت للنجاعة الطاقية وإستعمال الطاقات املتجددة، شكرا 

السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 60

ال�سي مضيان مرة تدير هاه مرة تدير هاه، معذرة ال�سي مضيان.

املوافقون: 95

املعارضون: 193

املمتنعون: 2

التعديل الثاني أعرضه للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 193

املمتنعون: 37

التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 193

املمتنعون: 37

التعديل الرابع أعرضه كذلك للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 193

املمتنعون: 37

التعديل الخامس:

املوافقون: 60
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املعارضون: 193

املمتنعون: 37

شكرا، املادة 10 من املادة 6 من املدونة العامة للضرائب الخاصة 
الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للخصم،  القابلة  بالتكاليف 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

بالنسبة لنا هاذ التعديل هو يتما�سى مع التعديل اللي جا به اإلخوان 
ديال فريق األصالة واملعاصرة وكان هو السبب في التصويت ديالنا معهم 
وضم الصوت ديالنا لهم، هاد التعديل كيهم التكاليف القابلة للخصم، 
احنا ضفنا واحد 2 ديال الحاالت اللي هي العملية ديال البحث العلمي 
التطبيقي والتكوين املستمر للعاملين وذلك في حدود 50 % من مجموع 
تكاليف هذه العمليات، النقطة الرابعة هي عملية تحسين النجاعة 
الطاقية وذلك في حدود 30 % من مجموع تكاليف هذه العمليات، 
السيد الوزير، أحيطكم علما بأنه اإلعفاءات الضريبية أحيانا أو دائما 
في أغلب األحيان كتكون أداة من أدوات التنمية والسيد الوزير كنحيطك 
 la MED علما أيضا بأن بالدنا نضمات 2 ديال الحدثين بيئيين دوليين
COP CLIMAT اللي هو مؤتمر األطراف في دول البحر األبيض املتوسط 
للمناخ و LA3COP 22 هي مؤتمر األطراف، السيد الوزير، برفضكم لهذا 
التعديل تكونون غتكونوا كتناقضوا مع التوصيات اللي خص بها مؤتمر 
األطراف بحيث أن املغرب ما�سي في إطار العمل على النجاعة الطاقية 
وتشجيع املقاوالت اللي عندها اللي ما كتفرزناش ديك الغازات ذات 
االنبعاث الحراري، واحنا تنترافعوا سواء على املستوى الدولي أو الوطني 
أو الجهوي على أننا نديروا اتفاقيات شراكة لجلب الدعم للمقاوالت 
اللي كينتجوا لنا اللي عندهم واحد LE TAUX ديال فلهذا السيد الوزير 
أنا أتساءل ما هذا التناقض؟ هاذ الرفض ديالكم ديال هذا هو تناقض، 

وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أحيطك علما أنه داخل اللجنة ديال 
املالية عاتبتموني على األعداد الكبيرة ديال النفقات الجبائية، النفقات 
متافق معكم،  وأنا  وكلكم  درهم  مليار   32 اإلعفاءات،  هما  الجبائية 
قلتوا لي هاذ ال�سي بزاف وكيفاش والسياسة الجبائية وخاصنا نوسعوا 
الوعاء وخاصنا نشوفوا والتقرير الذي بين أيديكم كيعطيكم بالتفصيل 
قطاع بقطاع ضريبة بضريبة، النوع ديال يعني إجراء بإجراء شنو هما 
اللي  النفقات الجبائية؟ فأنا ما�سي متناقد ربما اإلقتراح ديالكم هو 
متناقد مع ما دار في الحديث في الجلسة، ما يمكناش في نفس الوقت 

نقلصوا اإلعفاءات وفي نفس الوقت نزيدوا فيها؛

ثانيا أنا متفق معك كل إتفاق، أن السياسة الجبائية الضريبية 
خاصها تكون في خدمة التنمية، وأن املقاربة اللي خدات بالدنا اآلن 
باش ألنه غنعاود نذكر بها أنه ملي تيكون إعفاء صالح راه صالح، وتؤدي 
املهمة ديالوا وال داعية لذكر األمثلة، ولكن منين كيكون اإلعفاء البد 
البد هناك البعض ال سمحهم هللا، تيستغلوا داك اإلعفاء لخلق بعض 
املمارسات، حنا كنفضلوا كيما درنا بالنسبة للصناعة درنا صندوق 
للتنمية الصناعية، ندعم أو يكون في خدمة واحد التوجه حنا ما�سي 
ملقاربات  أخرى  نشوفوا طرق  اإلعفاء  في عوض  تنقولوا  متناقضين، 
أخرى للتجشيع عبر التشجيع املباشر لهذا النوع من العمليات، ولهذا 

السبب نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض هاذ التعديل للتصويت؛ املوافقون، املعارضون، املمتنعون.

املوافقون: 95

املعارضون: 194

املمتنعون: 2

رفض التعديل.

املادة 19 من املادة 6 من املدونة العامة للضرائب الخاصة بسعر 
الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة، السيدة 

النائبة.

 لأ ئبلا لويدةامنىا شريط:

 10 مادة  هي  اللي  املادة  هاذ  بخصوص  املقترح  التعديل  إطار  في 
من  املتأتية  األرباح  الشركات  على  الضريبة  من  تعفى  أن  كنقتارحوا 
هاذ  داخل  لإلستثمار  توجيهها  يتم  أن  بشرط  املستعقرات،  تفويت 
الشركات في غضون 3 سنوات، هاذ ال�سي السيد الوزير من شأنها أنه 
يرفع من رأسمال هاذ املقاوالت، وبالتالي غيعطيها قابلية أكثر أنها تستثمر 
أكثر، وأنها تقوم بتجديد املعدات والتجهيزات ديالها، حتى أنه غادي 
يعطيها فرصة أنها تنفاتح أكثر على فرص الشغل وتنقص شوية من داك 

اإلحتقان اللي كاين في سوق الشغل، هذا فيما يخص املادة 21.

في إطار التعديل املقترح كذلك كنعرفوا أن 37 % املخصصة اللي 
غادي الدارعلى مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها كبنك 
املغرب كشركات التأمين وإعادة التأمين، كنبغيو نضيفوا هاد ال�سيء 
�سي حاجة مزيانة ولكن كنبغيو نضيفوا لها شركات اإلتصاالت عبر 
الهاتف اإلنترنيت، كنعرفوا أن هاذ الشركات عندها مدخوالت كبيرة، 
هاذ الشركات ما غتساعدكم السيد الوزير إال أنكم تحملوا مشاكل 
أكثر بخصوص التعليم والصحة ومسائل أخرى، ديك 187 مليار ديال 
14 مليار ديال  الدولة، زيادة على ديك  اللي كتدخل لخزينة  الدرهم 
الدرهم اللي كدخل لصندوق املقاصة، هذا ما هي إال زيادة خير لخزينة 
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الدولة اللي غادي تعطيكم فرصة أن يمكن لكم فرصة أنكم تستثمروا 
في القطاعات الهشة كما قلت كالصحة وكالتعليم وكقطاعات أخرى 

اللي كتعاني من الكثير من التهميش.

 لويدا لرئيس:

شكرا الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

دابا كنهضرو على التعديل رقم 21، هاد التعديل 21 يرمي إلى الرفع 
من الضريبة على الشركات بالنسبة لشركة اإلتصاالت من 30 إلى 31 
اآلن إلى 37، وهذا التعديل دائما كيجي وجا داخل اللجنة جاوبت قلنا 
في بالدنا وحدة  أودي كاين ثالثة ديال الشركات ديال اتصاالت اآلن 
عندها إستراتيجية ناجحة وكتجيب يعني وعندها استراتيجية قارية، 
وجوج آخرين يا هللا فيه نوع من التوازن املالي. ولهذا هذا التعديل الذي 
يرمي إلى الرفع من الضريبة على الشركات ديال اإلتصاالت إلى 37% 

واللي كيجي كل سنة سوف نرفضه كل سنة وشكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

املعارضون؟  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  أعرض  شكرا 
املمتنعون؟

املوافقــــون: 97

املعارضون: 193

املمتنعــون: ال أحد

رفض التعديل.

املادة 19 من املادة 6 من املدونة العامة للضرائب الخاصة بسعر 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  الضريبة 

والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

في الفريق ديالنا اقترحنا تعديل بالنسبة للمادة 19 سعر الضريبة، 
املادة 6 من املدونة العامة للضرائب اللي كتهم الضريبة على الشركات. 
بالنسبة لهاذ التعديل احنا قدمنا واحد املادة األصلية كان فيها جدول 
باش  ديالنا  الفريق  في  احنايا  نسبي،  يعني   proportionnel هو  اللي 
الجدول  اقترحنا واحد  الشركات،  بين  العدالة جبائية  نضمنو واحد 
اللي هو تدريجي أو ال progressif، واعملنا بأن الشركات اللي الربح ديالها 
يساوي أو يعادل 150 ألف، عطينا ليهم النسبة املئوية ديال 5 %، و150 

ألف واحد إلى 300 ألف: 10 %، ومن 301 إلى مليون: 15 %.

بالنسبة للتعديل الثاني هو تعديل قدموه حتى الفريق ديال األصالة 
واملعاصرة وهو يهم؛ كيخص 37 % بما يخص داك الخصم اللي غيهم 

مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة وبنك املغرب وصندوق اإليداع 
والتدبير، احنا ضفنا حتى شركات اإلتصاالت اللي كاينة عندنا في البالد 
ألنها واحد le secteur d›investissement اللي هو مربح جدا وخاصو 

حتى هو يكون..

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

بالنسبة النقطة الثانية جاوبت عليها. بالنسبة للنقطة األولى فيما 
يتعلق بأسعار الضريبة على الشركات، كان عندنا قبل السنة املاضية 
عشرة كندوزو مباشرة ل30 %، وبعد كاين طبعا 37 % بالنسبة لألبناك 
وشركات اإلئتمان. السنة املاضية دخلنا سعر آخراللي هو 20 % لكل 
الشركات اللي عندها نتيجة صافية من 300 ألف درهم ومليون ديال 
الدرهم هذا تشجيعا للشركات املتوسطة والصغيرة جدا، ودرناه نسبي 
للتصاعدي  النسبي  من  كنجيو  منين  ألن  عالش؟  تصاعدي،  ما�سي 
أكثر من  اللي كتستفد  اللي عندها كتربح بزاف هي  الكبرى  الشركات 
التصاعدية ألن كتخصم هادوك األشطر 300 ألف كّدير ليها 10 % 
ومن 300 ألف مليون كّدير ليها 20 % وفوق مليون إلى آخره... هي اللي 
كتستافد. ولهذا نعتقد أنه السنة املاضية كانت إشارة قوية للمقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة التي تحقق يعني نتائج يعني متوسطة ّدار فيها هذا 
املجهود ولهذا نبقى في هاذ املجهود إلى أن نقيم هذه املنظومة بصفة 

عامة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فلهذا نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

املعارضون؟  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  أعرض  شكرا، 
املمتنعون؟

املوافقــــون: 96

املعارضون: 193

املمتنعــون: 02

رفض التعديل.

تعديل آخر في نفس املوضوع، في إطار نفس املادة قدم من طرف 
اإلشتراكي املوحد، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

شكر ا لويدا لرئيس،

التعديل في املادة 19 من مدونة الضرائب، الجدول اللي عاد تكلمو 
عليه النواب والسيدة النائبة، زدنا فيه احنا 2 ديال األسعار، السعر 
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اللي %31 كان ولكن هاذ املرة في األرباح غيم�سي من 5,1 مليون درهم إلى 
100 مليون درهم، والسعر د %35 للشركات اللي األرباح ديالها كتفوت 
100,1 مليون. وهاذ ال�سي في إطار مساهمة الشركات الكبرى في النهوض 
بالتعليم، درنا واحد التقدير لهاذ اإلقتراح يمكن لو يدخل لصناديق 

الدولة أكثر من 2 مليار درهم في السنة، شكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

كتعلق  اللي  مقترحات  يجاوب على  املالية خاصو  وزير  أن  الحظ 
من  بالرفع  كيتعلق  اللي  مقترح  واآلن  الضرائب،  من  بالتخفيض 
الضرائب، ولكن في كلتا الحالتين هاذ القضية ديال الضرائب راها تحترم 
واحد النسق، أو فيه واحد التنافسية مع دول أخرى، أو فيه سياسات 
لجذب االستثمارات، ولهذا خلق ضرائب جديدة أو فرض أسعار جديدة 
كما جاء في املقترح ديال السيد النائب املحترم ديال %35 ال يتما�سى مع 
سياستنا الجبائية املشجعة لإلستثمار، املشجعة للمقاولة، التي تخلق 

فرص الشغل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

النائب، صعيب،  املوافقون: ال صعيب، صعيب، صعيب السيد 
صعيب، ال ال صعيب احنا اتفقنا، السيد النائب وبشوية، بالهدوء، ال 
بالهدوء، السيد النائب إيال اسمحتي، إيال اسمحتي، السيد النائب إيال 
اسمحتي ما تغوت حتى على حد السيد النائب، من فضلك، من فضلك، 
من فضلك. ما عطيتكش الكلمة السيد النائب من فضلك، من فضلك، 
احنا اتفقنا في إطار اإلجتماع ال ديال املكتب، وال ديال السيدة والسادة 
الرؤساء، أن نعقلن تدبير العامل الزمني، واللي اتفقنا عليه هو اللي 
تنطبقوه اآلن. ولهذا ساعدونا، ساعدونا ألن تمت 10 ديال السوايع في 
اللجنة ديال املالية اللي خصصت كلها للتعديالت، عشرة ديال السوايع، 
ما تيخصناش نكررو نفس ال�سيء في إطار الجلسة العامة، السيد .. نمر 

لعملية التصويت:

املوافقــــون: 37

املعارضون: 193

املمتنعــون: 61

رفض التعديل.

املادة 28 من املادة 6 من املدونة العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل 
التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  واحد 

تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامحمدا حجيرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

التعليمية  املنظومة  أنه  على  يجمع  كلنا  املادة،  هاته  بخصوص 
بها إختالالت، وجزء كبير من األسر املغربية تدرس أبناءها في القطاع 
الخاص، كلنا يقر بأن القطاع الخاص يحقق أرباح جد مهمة، وفي نفس 
الوقت الحكومة ال تقدم أي �سيء لهاته األسر املغربية التي يعني يكلفها 
كثيرا تدريس أبناءها في القطاع الخاص. لذلك نقترح على الحكومة أنه 
في حدود %45 من نفقات التمدرس في القطاع الخاص التي يتحملها آباء 
وأولياء التالميذ والطلبة الخاضعين للضريبة على الدخل من أجل أوال 
التخفيف على الضغط الكبير اللي كاين على التعليم العمومي، وتمكين 
اإلدارة الضريبية من أداء ورقابة مالية في قطاع التعليم بنوعيه املدر�سي 

والجامعي الذي كما قلت يحققان أرباحا طائلة، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

من مسؤولية الحكومة، ومسؤولية الدولة بصفة عامة، حكومة 
وبرملان ومجتمع مدني، أن نوفر مدرسة مغربية عمومية ذات جودة 
فيها تكافؤ الفرص، وفيها اإلنصاف، وفيها بحال في زمان كيف كانت 
ألن املدرسة تكون مصعد اجتماعي كتحاول ترقي أبناء الوطن هذا هو 
الواجب األول. طبعا أن أتفهم وأنا أتفق مع السيد النائب املحترم كل 
اإلتفاق، أن هناك أسرا عديدة ترهق كاهلهم التسجيالت والرسوم اللي 

كيخلصوها ما�سي الرسوم التسجيالت ديال املدارس ديال أبناءهم في 

املدارس الخاصة، ولكن ما يمكنش في نفس الوقت نقولو بغينا مدرسة 

عمومية، أو في نفس الوقت أيضا نشوفو كيفاش نعالجو هاذ األمر عبر 

على  الضريبة  في جدول  بالتخفيضات  يتعلق  فيما  إعفاءات جديدة 

الدخل، ألن هاذ التخفيضات ديال جدول الضريبة على الدخل، غادي 

نديرو تخفيض، بالنسبة للضريبة على الدخل أو اللي ما عندوش دخل 

ما يستافذش من التخفيض؟ يعني هناك أعتقد عدم مساواة وعدم 

اإلنصاف.

هاذ التعديل وإن كان كما قلت أشاطركم السيد النائب املحترم 

وأقولها للمرة الثانية واملرة األلف، أن هناك أسر مع كامل األسف، 

كيتقطعو باش يديرو وليداتهم في املدارس الخاصة، لهذا من واجبنا 

كاملين أننا نوفرو لهم مقعد في مدرسة كما قلت عمومية ذات جودة 

باش تعفيهم أو تغنيهم عن وضع أبناءهم في املدارس الخاصة، شكرا 

السيد الرئيس.
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 لويدا لرئيس:

املعارضون؟  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  أعرض  شكرا، 
املمتنعون؟

املوافقــــون: 61

املعارضون: 195

املمتنعــون: 35

رفض التعديل.

والخاصة  للضرائب  العامة  املدونة  من   6 املادة  من   57 املادة 
باإلعفاءات، ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 

ألحد مقدمي هذين التعديلين، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدايوسفاهو ض:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

هاذ التعديل املطروح من طرف فريق األصالة واملعاصرة، يتعلق 
خريجي  املتدربين  لفائدة  املدفوع  الشهري  اإلجمالي  التعويض  برفع 
التعليم العالي أو التكوين املنهي عن مدة التكوين هذه 24 شهر، برفعه 
من 6000 إلى 7000 درهم. ونثمن التعديالت التي تمت قبولهم في لجنة 
املالية بحذف شرط التسجيل ستة أشهر في L›ANAPEC، ونطلب من 
السيد الوزير، السادة النواب، رفع هذا املبلغ ل7000 درهم خاصة إذا 
علمنا أن هذا املبلغ يساوي فقط 293 درهم في.. يعني إعفاء ديال 293 
درهم، وإذا تم رفعه إلى 7000 درهم سوف يكون هناك فقط زيادة تقل 
عن 300 درهم، ولكن اآلثار ديالها غادي يكون جد إيجابي بالنسبة لهاذ 
الشريحة ديال الخريجين ديال التعليم العالي والتكوين املنهي خاصة 
إذا علمنا أن هذا من شأنهه تطوير املقاولة والتشجيع على خلق فرص 

الشغل.

في  الحكومة  به  جات  اللي  التعديل  كيهم  الثاني  للجزء  بالنسبة 
بالنسبة  ضريبي  اإلعفاء  واحد  بخلق   2017 لسنة  امليزانية  مشروع 
للمكافآت والتعويضات املستحقة لفائدة الباحثين في سلك الدكتوراه، 
بمنحهم إعفاء ضريبي في حدود سقف ديال 6000 درهم كتعويض، أنا 
بالنسبة لي هذا يؤلم ألنه الحكومة صحيح أن كاين هناك واحد تشجيع 
البحث العلمي، ولكن ما�سي بهاذ الشكل ديال 6000 درهم خاصة إذا 
علمنا أن سلك الدكتوراه يعني أحيانا كاين تخصصات اللي يتقا�سى 
الخريجين فيها واحد أو الباحثين فيها واحد املبالغ جد مهمة في القطاع 
الخاص، وبالتالي باش يمكن لينا نشجعو هاذ املبادرة كنطلبو أنه ترفع 
ل 10.000 درهم، ويتم توسيعها كذلك لتشمل إلى جانب الباحثين في 

سلك الدكتوراه كذلك الباحثين في سلك املاستر. السيد الوزير، تعرف 
بأن هناك العديد من الطلبة املغاربة في الخارج اللي كيتعرضو إلغراءات 
األجنبية  املختبرات  في  وأحيانا  مراكز  في  بحوث  إلنجاز  كبيرة  مادية 
بإغراءات مادية كبيرة، وأحيانا يتم تجنيسه ومنحه الجنسية األجنبية 

من أجل تشجيع البحث العلمي في البلدان املعنية، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

الشهري  التعويض  من  بالرفع  املتعلق  األول  للتعديل  بالنسة 
اإلجمالي في حدود 7000 درهم، هذا كيتعلق بذاك البرنامج »إدماج« 
اللي هو برنامج ناجح منذ انطالقه في 2008، استطاع هاذ البرنامج أن 
يدمج 340 ألف شاب وشابة في سوق الشغل. والهدف من هاذ البرنامج 
هو إعطاء الفرصة لهاذ الشباب من أجل التدريب، يعني ما�سي القيمة 
ديال التعويض هي اللي كتدير، ال الشاب كيربح ما�سي التعويض كيربح 
واحد التجربة لواحد السنتين باش كتأهلو إما يبقى فهاذيك الشركة أو 
راه درنا واحد املقت�سى السنة املاضية باش ما يبقاوش بعض املقاوالت 
كيتالعبو، تنقولو ليهم إيال بغيتو تستافذو بهاذ البرنامج ألن فيه إعفاء، 
 la part patronale وفيه أيضا كنخلصو لهم ذاك الحصة ديال املشغل
اللي  املقاوالت  لذاك  تنقولو  الدولة،  كتخلصها  للصناديق،  بالنسبة 
كتستافد من هاذ البرنامج خاصها تشغل على األقل %60 ديال العدد 

ديال املتدربين.

إذن املهم في هاذ البرنامج ما�سي هو التعويض، املهم أنه كيعطي 
الفرصة من جهة إلى هاذ الشباب باش يقومو بواحد التداريب ويكون 
عندهم تجربة باش يندمجو في سوق الشغل، أو كتعطي لهاذا أيضا 
الشركات أيضا الفرصة باش يكون عندهم طبعا هاذ الشباب يعني في 
انخفاض تكاليف فيما يتعلق بالصناديق اإلجتماعية، إذن نرفض هذا 

التعديل ألننا نعتقد أن هاذ البرنامج يؤدي مهمته يعني بنجاح.

بالنسبة للتعديل الثاني، هذا جاء به مشروع قانون املالية، هو 
الطلبة اللي كيديرو بحوث أو يكونو منخرطين في سلك الدكتوراه يمكن 
لهم ياخذو تعويض ديال 6000 درهم بدون معفى من الضرائب، طبعا 
هذا ما كيمنعش أنه إيال كان �سي شركة بغات تدير �سي بحث ّدي أكثر 
من 6000 درهم ولكن يبقى اإلعفاء في حدود 6000 درهم، هذا مقت�سى 
جديد أعتقد أنه إن شاء هللا غينجح فيه فائدة للطالب أو فيه فائدة 
أيضا للمقاوالت اللي عندها يعني أفكار للبحوث يمكن ليها تكون لصالح 

املقاولة، ولهذا أيضا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت: الوافقون؟ املعارضون؟ 
املمتنعون؟
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املوافقــــون: 96

املعارضون: 194

املمتنعــون: 2

التعديل الثاني أعرضه كذلك للتصويت:

املوافقــــون: 96

املعارضون: 194

املمتنعــون: 2

رفض التعديل.

املادة 57 من املادة 6 املتعلقة باإلعفاءات، دائما في إطار املدونة 
اإلستقاللي  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  للضرائب،  العامة 

للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

نعم بالنسبة لهاذ التعديل هو كيتما�سى في نفس التعديل اللي صوتنا 
عليه دابا، وهو أننا كنقترحو في الفريق اإلستقاللي للوحدة التعادلية أن 
في املادة 57 اللي كتهم اإلعفاءات على الضريبة على الدخل، أننا نضيفو 
أوال سلك املاستر بالنسبة للطلبة املستفيدين من هذا الدعم شكرا، 
وأننا نحددو ليهم القيمة املالية 6000 درهم، وأننا نرفعو للطلبة اللي 
كيشتغلو في سلك الدكتوراه، نرفعو لهم القيمة املالية 8000 درهم، 
ورفع عدد األشهر ل 36 شهر باعتبار أن املدة الزمنية اللي كتستغلها 
لتحضير الدكتوراه على األقل ثالث سنين فما أكثر وبالنسبة للتبرير 
ديالنا عالش بغينا نضيفو الطلبة ديال املاستر وهو أننا بغينا نعطيو لهاذ 
الطلبة حتى هما الفرصة واإلمكانية أنهم يشتغلو على إشكاليات اللي 
غتأهلهم وتمهد ليهم الطريق أنهم يتخصصو فيها، في سلك الدكتوراه 
وبهذا يكون عندنا واحد القيمة مضافة ال للشركات ديالنا وال الوطن 

ديالنا، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيدانزيرا القتص دان مل ليل:

لنفس  التعديل  هذا  ترفض  الحكومة  الرئيس،  السيد  شكرا 
التعليالت السابقي أو اآلنف ذكرها، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 96

املعارضون: 194

املمتنعون: 2

رفض التعديل.

املادة 57 في إطار املادة 6 من املدونة العامة للضرائب والخاصة 

باإلعفاءات، ورد بشأنها تعديل واحد من اإلشتراكي املوحد.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

السيد الرئيس، غي باش نساعدوكم كنسحبو هاذ التعديل، ولكن 

كنطلبو من الحكومة تواصل أكثر، من شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، تفضل السيد الرئيس، باغي تشكرو.

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نو:

ال بغيت نشكرو ولكن السيد الرئيس للمرة الثالثة، تذكرون السيد 

الرئيس اليسار االشتراكي املوحد طبقا للنظام الداخلي هما نائبين، أوال 

ينتمون لواحد الفيدرالية ما�سي هذا هو اإلسم ديالها، وثانيا كتقول هاذ 

االسم، إذا كان باإلمكان غير ..

 لويدا لرئيس:

األسماء؟

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نو:

نعم، شكرا.

 لويدا لرئيس:

كان بودي هاذ املالحظة تكون منين قدمنا البرنامج الحكومي، ولكن 

�سي باس ما كاين، تيظهر لي حالة االزدياد أحسن من االنتماء البعدي، 

شكرا. املادة 59 من املادة 6 دائما في إطار املدونة العامة للضرائب 

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  واحد  تعديل  بالخصوم،  والخاصة 

والتعادلية.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

بالنسبة للتعديل ديالنا فيما يخص املادة 59 من املدونة العامة 

للضرائب واللي كيهم طبعا الخصوم، نقترح في الفريق اإلستقاللي أننا 

نضيفو للمادة نقطة سادسة..

 لويدا لرئيس:

استمعو للسيدة النائبة.
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 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

أننا نضيفو نقطة سادسة وهي كتخص نفقات تمدرس األطفال 
في حدود 6500 درهم لكل طفل سنويا، غير أن مجموع املبالغ املرتبطة 
بتمدرس األطفال مختصة ال يمكن أن يتجاوز 20000 درهم. الهدف 
من هاذ التعديل وهو أننا نشجعو األسرة اللي كتنتمي للطبقة املتوسطة 
والفقيرة، أنها تعاون والدها في القراية خاصة وأن الدولة كتشجع دائما 
الخاص  القطاع  كيهم  التعديل  وهاذ  الخاص،  القطاع  في  اإلستثمار 

والعام، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

إلى  يهدف  هو  والعام،  الخاص  القطاع  كيهم  كان  إيال  هو  إذن 
التخفيض من الضريبة على الدخل، هذا هو اللي كاين، احنا كنعتقدو 
للتعليم  بالنسبة  األسر  ديال  نفقات  من  يقلل  باش  جا  التعديل  أن 
الخاص، وقد أجبت على ذلك قبل قليل ولنفس األسباب نرفض هذا 

التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 97

املعارضون: 195

املمتنعون: 2

رفض التعديل.

املادة 65 من املادة 6 تتعلق بتحديد الربح العقاري املفروض عليه 
الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة، الكلمة 

ألحد مقدمي التعديل، السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةام لكلاخليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، يعتبر التملك عن طريق اإلرث، إحدى أهم أسباب 
التملك لدى شريحة مهمة من املواطنين، السيد الوزير، كيكون في هاد 
امللك في الغالب مساحات صغيرة، ألن كيكون في ملكية شخص واحد، 
ومن بعد كيتوزع على عدد الورثة، وذلك في حكم التوزيع على الورثة 
كتصغار املساحة، و بالتالي في حالة بيع هذا امللف، يحتسب صافي الربح 
املفروض عليه الضريبة، باعتبار معايير ال تصب في مصلحة البائع أو 
الوارث، الوارث، السيد الوزير، ما�سي مضارب عقاري، واإلرث بصفة 

عامة هو حالة اجتماعية وذات بعد اجتماعي، وال يعقل نفرضو بالقانون 
على الوارث أن يرث بالخسارة لتنضاف خسارته املعنوية خسارة مادية، 
وغالبا ما يتم بيع امللك املكتسب باإلرث احتياجا وليس من باب االغتناء، 
هادوك  الوزير،  السيد  كيبيعوهاش  ما  كثيرة  ممتلكات  كيورثو  اللي 
املكتسب  امللك  في  اإلجتماعي  للبعد  واستحضارا  لهذا  كيستتمروها، 
باإلرث، كنتقدمو بتعديل في املادة 6، املادة 65 من مدونة الضرائب، 
وذلك باقتراح حذف املقت�سى الوارد بخصوص تحديد الربح العقاريي 
املفروضة عليه الضريبة، في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق 
اإلرث والذي ينص على اعتماد ثمن التملك بعوض من طرف الهالك، 
واعتماد بدال من ذلك–هذا هو املقترح ديالنا- قيمة العقار ابتداء من 

التاريخ الذي آل فيه اإلرث إلى املالك الجديد أو البائع.

معاكم بخصوص هذا  النقاش  في  تجاوب  لقينا  الرئيس،  السيد 
املقت�سى، هذا يعني أننا عندنا نفس الطروحات، وبالتالي والتمستو 
اللي  التفكير  ديال  املهلة  هاد  أن  كنتمناو  التفكير،  من  املهلة  واحد 

طلبتوها تكون انتهت باقتناعكم وقبولكم لهذا التعديل، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

السيدة النائبة، بقات عاقلة على داك ال�سي اللي قلت في اللجنة 
نتفاهمو،  بعدا  باش  غير  داب  السؤال،  صحيح، وأشكرك على هذا 
بعوض ما�سي بعوض، هادي ما عليش هادي غير..، هذا املقت�سى جا 
أعتقد ما�سي السنة املاضية ، السنة اللي قبلها، أوال قضية اإلرث ما 
كاينش فقط الجانب اإلجتماعي، باش نتفاهمو، كاين صحيح مسكين 
اللي كيورث �سي دويرة صغيرة وال �سي طرييف د االرض وال هذا ومن 
بعد عندو وليداتو والورثة، وكاين الكبير- غير باش نتفاهمو- اللي كيخلي 
تبارك هللا داك ال�سي اللي خلى، أشنو هو كان املشكل؟ أن املشكل ملي 
كيكون تحويل ديال الورث بالنسبة للورثة من بعد داك الزمان التريكة، 
داك الورثة كيخلصو فقط %1 ديال التسجيل، ما كيخلصوش دابا 4 
وال 5، %1. ولكن ملي كيبغيو يبيعو داك العقار ديالهم، كانو كيبيعو على 
أساس التصريح اللي دارو به يوم ورثو، وكان كيخلق مشكل ألن بما أن 
نسبة تحويل %1 كان التصريحات ال تالئم أثمان السوق، ولهذا جا هاد 
املقت�سى اللي كيما قلت قبل سنتين. بعد سنتين وقلتها في اللجنة، نحن 
واعون أنه بعدما تقدمات بالدنا وبعد ما درنا هاد le référentiel ديال 
هاد األثمان املرجعية د العقار، دابا عندنا واحد الوسيلة باش نضبطو 
هاد االثمان فيما يتعلق بتحويل العقارات من الهالك إلى اللي كيورث، 
ولهذا أنا وعدتكم وخليو لنا شوية د املهلة أكثر من ذلك، باش نجيو إن 
شاء هللا، راه حنا كنحضرو القانون املالي املقبل، ويكون فيه تشاور 
ونكونو إن شاء هللا كاملين عند حسن الظن، شكر االسيد الرئيس، 

ولهذا نرفضه في الوقت الحالي.
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 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 99

املعارضون: 197

املمتنعون: 2

رفض التعديل.

املادة 73 من املادة 6 املتعلقة بالضريبة على الدخل، ورد بشأنها 
تعديل واحد من السيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، 

الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

اليسار  فدرالية  وسط  في  املوحد  االشتراكي  الحزي  باسم  شكرا 
الديمقراطي نبدا بواحد، لكن كاين ما تاخدهاش قلة احترام ولكن كاين 

واحد املثل بالفرنسية.

 لويدا لرئيس:

وقف السيد بالفريج.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

 quand le sage montre la luneكاين واحد املثل بالفرنسية كيقول
le singe regarde le doigt هاذ التعديل كيتعلق بالضريبة على الدخل

c›est une image ما�سي سبة.

 لويدا لرئيس:

دقيقة غادي نستمعوا دقيقة.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

 le3 singe3 le... »trois3 du« كلمة  كنسحب  الرئيس،  السيد 
suspension الضريبة على الدخل، التعديل هذا كيتعلق داخل في إطار 
جميع التعديالت اللي الهدف ديالها هي النهوض بقطاع التعليم، شنو 
درنا في هاد التعديل، كاين الجانب اللي كيتعلق بالقدرة الشرائية للطبقة 
األولى  الشريحة  رفعنا  املتوسطة  الطبقة  الوزير،  السيد  املتوسطة، 
وصلنا حتى 40 ألف درهم، وحنا غادين، راه عندكم التعديل أمامكم، 
ولكن اللي مهم فيه اللي هما مداخيل جديدة للدولة املغربية باش تصب 
 les في استثمار حقيقي والنهوض بالتعليم هي ضريبة تصاعدية على
dividendes بصفة عامة باش تولي حتى هي بحال الضريبة على الدخل 
األجراء درنا %15 إلى حدود 200 ألف درهم ديال les dividendes من 
201 ألف إلى 500 ألف درهم %30 وفوق 501 ألف درهم %38، هذا 
كلو الهدف، هذا يمكن لو درنا واحد التقدير قلنا كيمكن لو إدخل مليار 

درهم للدولة املغربية، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

جاتني واحد الفكرة ولكن ما نقولهاش ما نقولهاش، ال حيث هاد 
مشروع القانون هو قمر وأصبع في نفس الوقت، ال هاد القضية ديال 
أقولها  فقط  كتخضعش  ما  الضرائب  ديال  األسعار  في  النظر  إعادة 
بكل صدق للهوى وهي عندها قواعد علمية ألن كل سعر من األسعار 
النتائج تيأدي لواحد  النتيجة من  ديال الضريبة يعني تيأدي لواحد 
النتائج اآلن الهم ديالنا والتوجه ديالنا هو توسيع الوعاء الضريبي، ثانيا 
وهاذي أساسية وخاص اإلخوان أنا كنعرف اإلخوان واألخوات النائبات 
أودي  تيقول لك  املقاوالت  دايما  به  اللي كيطلبونا  بها وهو  مقتنعين 
عطيونا واحد la3stabilité3fiscale يعني ما�سي واحد االستقرار جبائي ألن 
كل سنة طلع هبط طلع هبط تيتلفو حتى اللي طيبغي يستثمر كيقول لك 
أودي غندير دابا ومن بعد آش غيوقع و لهذا من هذا املنبر تنقول لهم 
إن شاء هللا في هاذ الوالية سوف يكون هناك استقرار جبائي وإن شاء 
هللا إيال ما نقصناش في �سي حاجة را ما غنزيدوش فيها، شكرا السيد 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:2.

املعارضون:198.

املمتنعون:99.

رفض التعديل.

املادة 74 في إطار املادة 6 واملتعلقة بالخصم عن األعباء العائلية 
ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب 

من فضلك.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحيمان عمرن:

شكر ا لويدا لرئيس،

كاين 2 تعديالت، هنا التعديل األول كيهدف للرفع من مبلغ الخاص 
من 360 إلى 600 ألن الحد ديالواالق�سى ما فيه 160 إلى 3600 لتتناسب 
مع واقع هاذ األعمال التي ال تعرف إال اإلرتفاع والزيادة من سنة إلى 

أخرى.

القدرة  على  املحافظة  أجل  من  الوزير،  السيد  الثاني،  التعديل 
الشرائية للفئات الشعبية كان هنا تطبيق الفرض ديال الضريبة على 
املحالت كان فيها واحد 2 ديال مليون الدرهم، الحكومة دبا جابت 50 
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مليون سنتيم، احنا درنا خيراألمور أوسطها نقترح مليون ديال الدرهم، 
الطبقة وخصوصا  باش ديك السلعة وديك املواد ما تغلى �سي على 
الطبقة الشعبية واألحياء الشعبية وكنعرفو كلنا آش تيترتب، من 2 
ديال املليون نزلو إلى 500 ألف الناس �سي شوية غادي تولي الضريبة 
مفروضة على ذوك الحوانت اللي في األحياء الشعبية واللي في محالت 
آخرين اللي بالطبع غادي يزيدو على الناس اآلخرين، لهذا نقترح مليون 

ديال الدرهم، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

أنا عندي التعديل رقم 26 املتعلق بالخصم على األعباء العائلية هذا 
هو اللي من بعد تيظهر لي إيال التعديل املوالي أو جمعهم ب2، إذن هاذ 
التعديل الذي يرمي إلى الرفع من الخصم على األعباء العائلية، راه كان 
هناك في املا�سي استفادة للخاضع لهاذ الضريبة ابتداء من 2009، من 
مستوى دخله تتمثل في الرفع من الخص برسم األعباء العائلية من 180 
درهم إلى 360درهم حاليا عن كل شخص يعيله امللزم وكذا الرفع من 
مبلغ التعويضات العائلية من 150 درهم إلى 200 درهم، واستفادتها 
أيضا من التعديالت التي لحقت بجدول أسعار الضريبة ومبلغ الشريحة 
املعفاة ولهذا الوقع ديال هاذ ديال هاذ الخصم هذا خصو يكون متالئم 
مع التعويضات العائلية التي يعني تصرف في هذا املجال، ولهذا نرفض 

هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 38

مادة  هي  واللي   6 املادة  إطار  في  دائما   79 املادة  التعديل،  رفض 
ورد  واألجور،  باملرتبات  اإلقرار  للضرائب  العامة  املدونة  في  محورية 
بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة 

للسيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

احنا  واللي   57 املادة  مع  للمالءمة  فقط  هي  املادة  لهاذ  بالنسبة 
اقترحنا أن نضيف الطلبة ديال السلك ديال املاستر، إذن هاذ املادة 
ضيفنا أن هاذ الشروط البيان مشفوعا بالوثيقتين التاليتن: نسخة من 

عقد إنجاز البحوث، نسخة من شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه أو 
في سلك املاستر مشهود بمطابقتها لألصل، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

وللمعادلة أو للمالءمة يرفض هذا التعديل.

السيد الرئيس:

املوافقون : 38

املعارضون: 198

املمتنعون: 2

رفض التعديل، املادة 89 دائما في إطار املادة 6 املتعلقة بالعمليات 
فريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  وجوبا  الضريبة  عليها  املفروضة 

األصالة واملعاصرة. الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحيمان عمرن:

السيد الرئيس، هذا هو اللي وقع ليا فيه خطأ دابا كنعاود نجددو 
من جديد السيد الوزير، مزيان ألن فيه املحافظة على القدرة الشرائية، 
مزيان نعاودوه باش تكون األمور.. كنلتمسو منكم السيد الوزير، باش 
تفّهمو هاذ القضية هاذي، وانتما عارفين هادي يعني ما نحتاجوش 
نقولها لكم. كانت 2 مليون درهم رديتوها 500 ألف درهم، احنا جينا 
باش كنقولو خير األمور أوسطها ديرو هاذ الضريبة على مليون ديال 
الدرهم، ألن إيال مشات حتى طبقات 500 ألف كتنزل للبقال الصغير 
في األحياء الشعبية وبالطبع غادي يتزاد في املواد كيف كتعرفو، وهنا 
باش نكونو كنحافظو شوية على القدرة الشرائية، احنا ما مشيناش مع 
500 ألف، ما مشيناش مع 2 ديال املليون وكنقولو مليون ديال الدرهم، 

شكرا السيد الوزير.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

السقف ديال 500 ألف درهم هو السعر املعتمد في مجال الضريبة 
على الدخل بالنسبة الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي 
هادوك اللي في forfait. وحيث أن صغار الصناع ومقدمي الخدمات 
يخضعون لهذا النظام الجزافي، فإن التدبير هو فقط من أجل املالءمة 

مع الضريبة على القيمة املضافة، ولهذا التعديل غير مقبول.
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 لويدا لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــــون: 61

املعارضون: 198

املمتنعــون: 38

السيد الرئيس شنوالطلب ديال..؟

رفض التعديل.

املادة 92 من املادة 6 املتعلقة باإلعفاء مع الحق في الخصم، ورد 
الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها 

للسيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

بالنسبة للمادة 92 املتعلقة باإلعفاء مع الحق في الخصم، اقترحنا 
التعديل التالي في الفريق االستقاللي؛ وهو أن هاذ اإلعفاء مع الحق في 
الخصم يجب أن يشمل أيضا السلع التجهيزية املعدة للتعليم الخاص، 
والتكوين  الخاص  الجامعي  التعليم  »أو  أضفنا  أو  املنهي  التكوين  أو 
وهاذ  والتكنولوجي«.  العلمي  والبحث  والعلوم  التكنولوجيا  مراكز  في 
التعديل طبعا عملناه تماشيا مع التوجه الجديد للبالد وهو أننا نشجعو 

االستثمار وخاصة الصناعي.

بالنسبة للنقطة الثانية في التعديل اللي هي النقطة 28، قمنا هاذ 
النقطة كتهم عملية تفويت املساكن االجتماعية املعدة للسكن الرئي�سي 
اللي كتراوح املساحة املغطاة ما بين 50 متر احنا ضفنا »و100 متر مربع 
والتي ال يتعدى ثمن بيعها 350 ألف درهم دون احتساب الضريبة على 
القيمة املضافة«. إذن هاذ التعديل كنقترحوه أننا باش يعني عملية 
تفويت املساكن االجتماعية املعدة للسكن الرئي�سي؛ توسيع املساحة 
املغطاة من 100 متر مربع عوض 80 والرفع من الثمن املعني باإلعفاءات 
من 250 ألف درهم إلى 350 ألف درهم، لهاذ اإلعتبارات أوال بأن كل 
املنازل اللي كتقتنيها الطبقات املتوسطة الدنيا تبلغ مساحتها 100 متر 
واللي ما كتوفرش على حياة كريمة بالنظر إلى أن األسعار املتداولة من 
أجل محاربة تف�سي ما يعرف ب le noir اللي كيقترح الرفع من الثمن 

املعني باإلعفاءات ل250 ألف درهم إلى 350 ألف درهم، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

للجميع  التعليم  إضافة  إلى  كيهدف  اللي  األول  للتعديل  بالنسبة 

العلمي  والبحث  والعلوم  التكنولوجيا  مراكز  في  والتكوين  والخاص 
والتكنولوجي املادة 8 من املادة 92، هذا راه داخل »هؤالء املؤسسات 
يستفيدون من هذا اإلعفاء طبقا لهذه املادة شريطة تقديم ترخيص 
بمزاولة النشاط املنهي من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي«، 

ولهذا ال نقبل ألنه راه متضمن في املادة.

بالتشجيعات  املتعلقة  املعايير  في  النظر  إلعادة  بالنسبة  ثانيا، 
املرتبطة بالسكن اإلقتصادي 50-80 متر ب250 ألف درهم، هذا كاين 
2020 وفي  املفعول حتى  تتبقى سارية  اتفاقيات وهاذ االتفاقية  فيه 
ثاني ديال  2020 غادي نذاكرو، ولكن أعتقد أنه يعني التغيير عاود 
املعايير.. طبعا أن هاذ البرنامج بغيت نقول البرنامج الحمد هلل ناجح 
ن العديد من املغاربة ذوي الدخل املحدود واملتوسط باش يتملكو 

ّ
ومك

سكن إقتصادي، ولكن راه حتى هو أيضا نقولكم مكلف للدولة، ألنه 
السنة املاضية فقط ذاك اإلسترداد ديال TVA داك 40 ألف درهم عن 
كل سكن اقتصادي ردينا حوالي 2 د املليار ونصف من الدراهم فيما 
يتعلق بداك 40 ألف درهم عن كل مسكن. إعادة النظر فهاذ البرنامج 
خاص يكون بتأني، وما�سي إعادة يعني ما�سي عبر هاذ التعديالت ولهذا 

نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقــــون: 99

املعارضون: 198

املمتنعــون: 2.

التعديل الثاني للتصويت:

املوافقــــون: 99؛

املعارضون: 198؛

املمتنعــون: 02.

رفض التعديل.

املادة 8 في إطار املادة 6 من املدونة العامة للضرائب تعديل واحد من 
فريق األصالة واملعاصرة الكلمة ألحد مقدمي التعديل، السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةازهوضا لوه بي:

شكر ا لويدا لرئيس،

من  الواردات  لها  تخضع  التي  الضريبة  نسبة  للتعديل  بالنسبة 
الكمالية  السلع  هاذ  الوزير،  السيد  والكمالية.  الفاخرة  املنتوجات 
غير ضرورية لإلقتصاد الوطني، استيرادها يتسبب فقط في التقليص 
االحتياطي ديال العملة الصعبة في بالدنا ما يمكناش، السيد الوزير، 
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أننا نساويو باش نقطعو مع الفئوية ونرجعو نتعاملو مع املواطنين بحال 
املواطن الفقير بحال املواطن الغني في تحصيله في آداءاته الضريبية 
والتزاماته الضريبية. السيد الوزير، هذا يمس مساسا كبيرا بالعدالة 
الجبائية بين املواطنين واملواطنات، ما يمكناش أن اللي كيشري يخث 
أو ال طائرة يخلص عليها 20 % في املقابل اللي كيشري كر�سي أو ال �سي 
حاجة من األثاث املنزلي ديالو يخلص نفس 20 %. نقترح كفريق أنها 
ترفع إلى نسبة 30 % ألن باش على األقل نحققو واحد العدالة جبائية 
بين املواطنين واملواطنات ويصبح املواطن الغني يساهم في خزينة الدولة 

مساهمة تليق بداك األموال اللي عندو، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

ما هو كمالي وما هو ضروري، الذي هو كمالي اآلن ربما غدا سيصبح 
هاذ  من  ما�سي  االتجاه.  نفس  في  التعديل  واحد  جاي  ألن  ضروري، 
الناحية اللي غادي نرفض التعديل، نرفضه ألن هناك اتجاه لتبسيط 
الضريبة على القيمة املضافة، وباش نمشيو في اتجاه يكون عندنا فقط 
2 د النسب اللي هو 10 و20، دابا عندنا 0 وعندنا 7 وعندنا 10 وعندنا 
14 وعندنا 20 وغادي نزيدوا 30. هذا يتنافى مع السياسة الحكومية 
في مجال الجبايات والضريبة على القيمة املضافة، لهذا نرفض هذا 

التعديل.

 لويدا لرئيس:

املوافقــــون: 102

املعارضون: 198

املمتنعــون: ال أحد

رفض التعديل.

املادة 100 في إطار املادة 6 واملتعلقة باألسعار الخاصة، ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيدة 

النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  كنقترحو  أننا  التعديل  نفس  هو 
والتعادلية، أننا نرفعو القيمة ديال الضريبة على القيمة املضافة إلى 
%30 حيث أنه ال يعقل أننا نساويو الضريبة على القيمة املضافة مع 
املواد الكمالية واللي تتهم الطبقة املتوسطة والفقيرة مع املواد اللي هي 
ي الطائرات السياحية أو اليخوت هي 

ّ
فاخرة، وما عمرالسيد الوزير تول

كماليات، شحال ما غنعيشو يمكن يجيو أجيال مورانا ما عمرها وغا 
نقطعو قرون ما عمرها غتكون مواد أساسية ولينا نستعملوها. فلهذا 
السيد الوزير، يجب أنكم توقفو على هاذ النقطة بجدية واحنا غنبقاو 

نحطوها كل عام في أفق أنها تتحقق، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيدانزيرا القتص دان مل ليل:

شكرا، من الناحية ما�سي ديال املبدأ من الناحية قلت لكم ديال النوع 
ديال التضريب، احنا راه جبنا الحكومة جابت السنة ما قبل املاضية 
السيارات  حتى  ألن  »الفاخرة«  السيارات  على  الضريبة  واحد  جبنا 
عاود ثاني جبنا ذيك 5 و10 و15 و20، السيارة اللي من فوق مليون 
ديال الدرهم خلينا الضريبة ديال %20، خلينا طبعا هاذوك الرسوم 
الجمركية ألن فيه هذا ودرنا واحد ضريبة إضافية على السيارات ديال 
%20، ومع ذلك، ومع ذلك السنة املاضية تم استيراد 140 ألف سيارة 
جديدة ببالدنا.. وغير بالتي.. 140 ألف سيارة حديدة، والسيارات اللي 
فوق مليون درهم الحمد هللا حتى هي تزادت هللا يكمل على ماليها احنا 
ي كنشوف هاذ الالئحة بغيتي 

ّ
ال حسد. ولكن الدولة تتدخل، ولهذا مل

نذاكرو، الرخام األسود وخا، cigare أنا متفق معك، غتدير لو أوال 30% 
ما�سي بهاذ الطريقة، وخصنا نحتاطو أيضا لواحد العملية أخرى اللي 
هي التهريب، بعض األشياء في الضريبة خص يكون التأني، ولكن الهدف 
نصيبوالهدف  باش  التأني  يكون  ولكن  تنشاطروه  وياكم  احنا  ديالنا 
كاملين، ولهذا بهاذ الطريقة نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقــــون: 102

املعارضون: 198

املمتنعــون: ال أحد

رفض التعديل.

املادة 102 في إطار املادة 6 واملتعلقة بنظام السلع القابلة لإلستهالك، 
ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 

النائب.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

شكر ا لويدا لرئيس،

هاذ التعديل يتعلق بنظام السلع القابلة لالستهالك، ونقترح أن يتم 
استثناء العقارات اللي هي معنية اللي هي البنايات خاصة في حالة ديال 
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توسيع الشركة أو الرحيل ديال الشركةtransfert de la société ألنه 
بعص املرات كاين هناك اضطراية ديال املقاولة لتغيير الشركة، لتغيير 
الرفع من  العمل من أجل  املقر ديال  للتوسيع ولتغيير  البناية سواء 
االستثمار، نقترح على أنه ما يتمش التضريب على املدة الغير املستهكلة 

للعقار في حالة البيع ديالو متى كان هذا الشرطين، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

يعني مدة  بالعقارات ملدة عشر سنوات هي  اإلحتفاظ  أن  نعتقد 

عادية بالنسبة للشركات اللي طبعا عندها نشاط آخر، ألن النشاط 

ديال الشركة ما�سي هو البيع والشراء في العقارات، ولكن عشر سنوات 

ي تبيعو تستافد من اإلعفاء حاجة 
ّ
باش تحتفظ بالعقار باش من بعد مل

طبيعية وهذا...

وهذا يالئم أيضا ما هو متعامل معه دوليا إذ في بعض الدول يجب 

ولهذا  فما فوق،  العقار عشرين سنة  بهاذ  تحتفظ  أن  الشركة  على 

نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

املوافقــــون: 61

املعارضون: 200

املمتنعــون: 37

رفض التعديل.

املادة 123 في إطار املادة 6 واملتعلقة باإلعفاءات، ورد بشأنها تعديل 

واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

نعم السيد الرئيس، بالنسبة لهاذ التعديل هو دائما التبرير ديال 

هاذ التعديل، طبعا هاذ التعديل كيهم اإلعفاءات اللي جات في املادة 

123، احنا هاذ التعديل عملناه في النقطة 24 اللي كتهم اإلعفاءات اللي 

كتشمل السلع التجهيزية املعدة للتعليم الخاص أو التكوين املنهي، احنا 

ضفنا طبعا »أو التعليم الجامعي والتكوين في مراكز في التكنولوجيا 

والعلوم والبحث العلمي والتكنولوجي«، طبعا تماشيا دائما مع السياسة 

اللي كتنهجها بالدنا أننا دعم اإلستثمار الصناعي في البالد، شكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيدانزيرا القتص دان مل ليل:

هذا تعديل للمالءمة وسيرفض باملالءمة.

 لويدا لرئيس:

التصويت؟..  في  املالءمة  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  أعرض 
وربما من باب التأكيد، ال�سي العماري، من باب التأكيد.

املوافقــــون: 37

املعارضون: 200

املمتنعــون: 61

رفض التعديل.

املادة 127 في إطار املادة 6 والخاصة باالتفاقات واملحررات، تعديل 
واحد من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

واحد  رفع  هو  منه  الهدف  التعديل  هاذ  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوسيلة قانونية لتجنب...

 لويدا لرئيس:

الصوت الصوت من فضلك.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

هاذ التعديل الهدف منه هو تعديل وسيلة لتجنب تضريب بعض 
السيد  تتعرفو  كيف  ألنه  عرفي،  املحرر  الشكل  كان  متى  املعامالت 
الرئيس، مدونة التسجيل فيها بعض املعامالت اللي التسجيل فيها تيكون 
املعامالت اإللزامية  بين  التي يكون فيها اختياري ومن  إلزامي وأخرى 
هناك املدونة العامة للضرائب تفرق بين املعامالت التي يتم تحريرها 
في املحررات الرسمية وتلك التي يتم تحريرها في محررات عرفية. هذه 
مجموعة من املعامالت اللي ما كتفرضش عليها ما فيهاش تضريب على 
الواجب ديال التسجيل متى كانت عرفية، يعني باش يكون التسجيل 
مستحق خاص يكون العقد رسمي وهذا كيتسبب في واحد بالنسبة ليا 
 une injustice أنا كحرفي في امليدان ما فيهش عدالة جبائية وفيه واحد
fiscale عالش؟ ألنه مثال كاين مجموعة من املعامالت اللي كتكون يوميا 
رائجة في املقاوالت واملستثمرين واللي كيكفي أنك تديرها في عقد عرفي 
ي كنديرو واحد املقاولة تيكون 

ّ
باش تجنب اآلداء ديال الضريبة مثال مل

الحساب الجاري، هاذ الحساب الجاري إذا تم بمحرر رسمي تنخلصو 
عليه 1,5 % على واجب التسجيل، وإيال درناه في محرر عرفي ما تنخلصو 

عليه حتى حاجة عالش؟ ألن املدونة كتقول بأنه اختياري.

إذن فرض الضريبة على املحررات سواء كانت رسمية أو عرفية 
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ما دام عندها نفس اآلثار، خاصو يكون تضريب ديال هاذ النوع من 
جانب  إلى  ليشمل  توسع  اآلن  التشريعي  التوجه  وأن  العقود خاصة 
املحامون  يحررها  التي  التاريخ  الثابتة  العقود  الرسمية حتى  العقود 
املقبولون لدى محكمة النقض، لذلك كنطلبو باش تزاد هاذ الفقرة من 

أجل العدالة الجبائية، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

السيد الرئيس، هاذ النقطة من بين النقط التي سوف يشملها أو 
ستشملها املراجعة الشاملة للمدونة العامة للضرائب، وسوف نأخذها 
بعين اإلعتبار في هاذ اإلطار ونرفضها في الوقت الحاضر، شكرا السيد 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقــــون: 61

املعارضون: 198

املمتنعــون: 37

رفض التعديل.

املادة 129 في إطار املادة 6 الخاصة باإلعفاءات، تعديالن من فريق 
السيدة  التعديلين،  هذين  مقدمي  ألحد  الكلمة  املعاصرة،  األصالة 

النائبة.

 لأ ئبلا لويدةام لكلاخليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، كنرجعو مرة أخرى للعقار، والحديث عن العقار 
حديث ذو شجون سواء على املستوى القانوني أو على املستوى الجبائي. 
هاذ الحالة السيد الرئيس، هي حالة شياع في امللك املكتسب بالتعاقد، 
ي كيشريو هاذ امللك في حالة شياع 

ّ
كيما كنعرفو جميع هاذ املالك مل

أكيد مسطريا وإجرائيا هم ملزمون بأداء واجبات التسجيل عليه، هاذي 
مسألة معقولة ومنطقية. ولكن اللي هو غير مستساغ منطقا أو موجود 
قانونا أنه في حالة إختالفهم ولجوئهم للمحكمة والقسمة القضائية 
كيوليو ملزمون من جديد كل واحد على حدة يخلص واجبات التسجيل، 
هاذ ال�سي بالنسبة لينا كنشوفو كيتنافى مع العدالة الجبائية، وبمثابة 
أداء مزدوج لهاذ الضريبة، لذا كنقترحو تعديل املادة 6 بإيراد في املادة 
129 بمدونة الضرائب وذلك بإيراد حالة األجزاء أو الحصص املفرزة 
بقسمة قضائية بين الشركاء في العقار الشائع على مكتسب التعاقد 
ضمن الحاالت التي تعفى من واجبات التسجيل.. نذكر التعديل الثاني؟

 لويدا لرئيس:

التعديل الثاني.

 لأ ئبلا لويدةام لكلاخليل:

نعم، بالنسبة للتعديل الثاني في نفس املادة، فهو كنقترحوه من باب 
تشجيع اإلستثمار وكل ما من شأنه تعزيز املكانة االقتصادية لبالدنا، 
وهي  باإلستثمار،  املتعلقة  املحررات  إعفاءات  إلى  باإلضافة  وذلك 
العقود املتعلقة بتأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري املنظمة 
بالقانون رقم 70.14 والعقود املتعلقة باقتناء العقارات املبنية املعدة 

لغرض منهي صناعي وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

نرفض التعديل األول ألن قسمة العقارات املشاعة والتي تخضع 

للجزء  املطلقة  امللكية  باعتبارها تخول لصاحبها  التسجيل  لواجبات 

املفرز وحق التصرف فيه، ولهذا ال يمكن أن نتصور أن يكون هناك 

إعفاء.

بالعقود  يتعلق  فيما  باإلعفاء  املتعلقة  الثانية  للنقطة  بالنسبة 

غير  بغيت  العقاري،  الجماعي  التوظيف  هيئات  بتأسيس  املتعلقة 

نأكد بما أن هاذ ال�سي تذاكرنا عليه في اللجنة، أن الحكومة السابقة 

خرجنا واحد القانون من أجل تشجيع العقار املوجه ألغراض مهنية إما 
الصناعي أو السياحي أو طبعا املكاتب إلى آخره... املوجه لهاذ أنه يكون 

على شكل هيئات للتوظيف الجماعي بحال الهيئات األخرى املتعلقة ب 

les actions يعني على كل حال الهيئات األخرى اللي كنعطيو فيه واحد 

la3neutralité3fiscale الشفافية الجبائية نفس.. اللي كنشجعو من جهة 

اإلستثمار في هذا النوع من العقار، ومن جهة أخرى أن اإلدخار يم�سي 

لهاذ النوع من اإلستثمارات. وجينا في طبعا كمشروع قانون املالية هذا 

الذي نحن بصدده، أو درنا اإلطار الجبائي لهذه الهيئات ديال التوظيف 

الجماعي العقاري، أو عطيناها طبعا نفس االمتيازات اللي عند الهيئات 

األخرى ديال التوظيف فيما يتعلق باألسهم، حصص األسهم واللي اآلن 

هاذ الهيئات ديال التوظيف راه تقريبا وصالت ل�سي 300 مليار درهم 

من ناحية يعني جلب اإلدخارات. ولهذا نعتقد أن هذا اإلطار متكامل، 

وال داعي إلى إعفاءات جديدة خاصة فيما يتعلق بهاذ التعديل اللي جاء 

فيما يتعلق باإلعفاء في العقود والرسوم ديال هاذ العقود، شكرا السيد 

الرئيس.
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 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقــــون: 61

املعارضون: 198

املمتنعــون: 39

رفض التعديل األول.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقــــون: 61

املعارضون: 198

املمتنعــون: 39

رفض التعديل.

املادة 129 في إطار املادة 6 واملتعلقة باإلعفاءات، تعديل واحد من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

هاذ التعديل للمالءمة وسيرفض للمالءمة، وشكرا.

السيد الرئيس:

خطاب املالءمة السيد الوزير.. إذن؟

املوافقــــون: 61

املعارضون: 198

املمتنعــون: 39

رفض التعديل.

املادة 131 في إطار املادة 6 واملتعلقة باألساس الخاضع للضريبة، 
تعديل وحيد من السيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، 

الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

شكر ا لويدا لرئيس،

هذا كيتعلق بالضريبة على اإلرث اللي اكتشفت بأن كاينة في املغرب 
سميتها اإلحصاء عن التركات، التعديل هذا درنا هاذ التعديل باش نعفيو 
من هاذ الضريبة املنزل الرئي�سي. التعديلل ديالو هو من أجل حماية 
الحقوق األساسية لجميع األسر املغربية في الوقت اللي هاذ الضريبة 
هاذي مع األسف ما زال ما توصلت باملعلومات اللي طلبتها طبقا للقانون 
من طرف السيد الوزير، ولكن املعلومات اللي عندي غير رسمية كتبين 

بأن كاين تهريب حقيقي فهاذ املجال، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

أوال فيما جاء في التعديل يتكلم عن الضريبة، احنا كنتكلمو على 
واجبات التسجيل، وهاذ واجبات التسجيل بالنسبة للتركات هي معفية 
بيوت  وأثاث  واملالبس  للفرش  بالنسبة  التسجيل  واجبات  كاينش  ما 

السكنى كما جاء في التعديل هاذي ما كايناش.

ذكرت  كما  مخفضة  التسجيل  واجبات  كاين  للعقارات  بالنسبة 
%1، وما وتيخلص عليها حتى ى�سي ضريبة لتحويل امللكية من الهالك 
إلى الوارث فقط، حتى تيبغى يبيع هذاك اللي ورث تيبغى يبيع داك 
العقار عاد تيمكن تيخلص عليها ضريبة، ولهذا التعديل في الحقيقة ما 

فهمتوش بزاف ولكن أرفضه لهذه الغاية، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

املوافقــــون: 2

املعارضون: 198

املمتنعــون: 100

رفض التعديل.

املادة 133 في إطار املادة 6 والخاصة بالواجبات النسبية ورد بشأنها 
تعديل واحد من السيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، 

الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

شكر ا لويدا لرئيس،

كاينة واحد املدونة سميتها مدونة الضرائب، فبالتالي داخل باش 
 sinon التسجيل وال �سي حاجة سميتو ضريبة، هذا هو  يكون رسم 
خاصها تتبدل السمية ديال املدونة. هاذ التعديل هوو تعديل داخل 
مع التعديل األول اللي تكلمت عليه، يتعفى املنزل الرئي�سي على الجميع 
ولكن من بعد ندخلو فواحد الطريقة اللي هي تصاعدية من أجل ضمان 
العدالة اإلجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى املساهمة من أغنياء هاذ 
الوطن في كنؤكد عليها، أولوية املغرب اللي هي التعليم، فبالتالي اقترحنا 
من بعد إعفاء املنزل الرئي�سي ندوزوا في هاديك %1 اللي كاينة حاليا، 
ولكن نوقفوها لحدود 100 ألف درهم، من بعد منين كتفوق تفوت 100 
ألف درهم، 100 ألف وواحد إلى مليون درهم، كنديروا 5 % وزيدوا 
من مليون إلى عشرة داملليون %10، من عشرة داملليون وواحد إلى 50 
مليون درهم كممتلكات، كنديروا 15 % من 50 مليون درهم وواحد إلى 
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100 مليون درهم 20 %، وفوق 30 %، وما فوق اسمحوا لي ما فوق 100 
مليون درهم، 30 %، باملناسبة الواليات املتحدة اللي هي دولة ما �سي 
إشتراكية دايرة السقف كاين 40 %، الهدف درنا واحد التقييم واخا ما 
زال ما توصلنا، ونؤكد عليها باملعلومات اللي طبقا كخاصنا نتوصلوا بها، 
قدرناها بثالثة مليار درهم سنويا كمداخيل إضافية للدولة املغربية من 
أجل النهوض بالتعليم، حيث بالتالي يمكن نعدلوا هذا الجاري به العمل 
في جميع دول العالم والديمقراطية باألخص، كنعدلوا مدونة الضرائب 

إيال كان عندنا �سي هدف، �سي إستراتيجية، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

إذن إيال كان هذا كتسميه ضريبة باغي تدير ضريبة على اإلرث، باغي 
تدير ضريبة على اإلرث، حنا تنقولوا إيال خذينا مقارنة مع دول أخرى، 
أوال هاذ الهالك اللي خال داك األمانة ديالوا راه خلص بعدا عليها الضريبة 
قبل ما يموت، تنديروا مقارنة بين أمريكا وبلدنا، هذا يعني مقاربة حتى 
هي في غير محلها ألن ثمة تيمكن له يورث أي واحد، هذا ما جاء حتى في 
النقاش ديال اللجنة، ثالثا حنا تنبداو من املبدأ أن أيضا الضريبة هي 
واحد النظام يعني مندمج وشامل وعادل، وما�سي بهاذ الطريقة اللي أنه 
اللي يعني الوارث اللي يعني جاه �سي حاجة في حقوا من بعد أن طبعا 
توفي الهالك أنه نوضو نضربوه، كنضربوه من اللي من بعد كيشتغل 
وملي كيشتغل بذاك األموال وتيمكن له من بعد يبيعها وال يبيع داك 
السيد  التضريب، شكرا  في نطاق  الساعة كيدخل  العقارات، وديك 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أنا بغيت غي  إيال سمحتي،  الرئيس،  السيد  أنا  التعديل،  أعرض 
الساعة ما فتحتش املجال  أنا لحد  النقطة مسطرية،  نوضح واحد 
للتعقيبات، ال أنا قتلوا ال كمل كمل التعديل الثاني، إيال اسمحتي أ 
ال�سي بووانو كمل التعديل الثاني، أنا ما�سي ضد، ولكن كيف اتفقنا في 
إطار املكتب واإلجتماع ديال الرئاسة ورؤساء الفرق، قلنا في إطار عقلنة 
تدبير العامل الزمني، ونظرا للظروف اللي تنعيشوا، من األحسن ندوزوا 
مباشرة، من األحسن، إيال اسمحتي، وتنطلب منك تفهم التوجه ديال 
هاذ القرار، وغادي نفتحوا املجال، ال، تحديد الوقت فيه مرونة كثيرة 
من طرف السيدات والسادة النواب، إيال اسمحتي أ ال�سي بوانو ندوزو، 
... غتولي قاعدة، إيال اتفقتوا باش تولي قاعدة، أنا شخصيا ما �سي ضد، 

ولكن غتولي قاعدة.

املوافقون، املعارضون على التعديل، ما�سي على اإلقتراح ديال ال�سي 
بووانو اللي حنا معاه، املمتنعون..

املوافقون: 2

املعارضون: 198

املمتنعون: 98

رفض التعديل.

املادة 135 في إطار املادة 6 واملتعلقة بالواجب الثابت، ورد بشأنها 
التعديل،  مقدمي  أحد  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  واحد  تعديل 

تفضل السيد النائب. تفضل ال�سي احجيرة السيد النائب.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

شكر ا لويدا لرئيس،

هذه فقط تعديل من أجل املالءمة مع التعديل اللي جابته الحكومة، 
استرجاع  لعقود  بالنسبة  الشفافية  نظام  بضمان  كيتعلق  والذي 

العقارات، بما أنه مشروع قانون املالية لسنة 2017

 لويدا لرئيس:

الصوت إيال اسمحتي الصوت باش.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

عطاها نظام الشفافية، نقترح كما هو األمر بالنسبة للضريبة على 
األرباح العقارية أن تكون الشفافية حتى بالنسبة لواجبات التسجيل، 

وبالتالي ال يطبق واجب التسجيل عليه، شكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

هذه عمليات البيع للعقارات في إطار ما يسمى ببيع الثنيا، الثنيا 
بيع  في  بين دائن ومدين  اللي كيكون   le réméré اللي  البيع  هو داك 
العقارات، درنا واحد النظام تفضيلي أنه ملي تيكون البيع ديال داك 
العقار في إطار هاد العمليات ديال بيع الثنيا، كيخلص التسجيل وطبعا 
الدائن تيحتافظ بالعقار دياله 3 سنين، عنده 3 سنين باش يرد العقار 
دياله، إيال الحالة دياله تحسنات املالية إلى آخره يرد العقار، ملي تيرد 
العقار دياله تيخلص فقط 1 % ديال التسجيل وهي نسبة منخفظة، 
 l impot وما كيخلص والو في ما يتعلق بالضريبة داك زائد القيمة يعني
plus value foncière ما تيخلص فيه والو، هذه عملية درناها ملساعدة 
العديد من املقاوالت اللي تتوجد في..، وعندها صعوبة مالية واللي مع 
األبناك ديالها وال من بعض الدائنين ديالها تيمكن لها تدير هاد العملية 
هذه باش تخفف من الديون ديالها، إلى حين استرجاع القوة ديالها 
املالية، ولهذا نعتقد أن هاد اإلطار اآلن هو محفز للغاية وال فائدة من 

إضافة تعديالت أو إعفاءات جديدة، شكرا السيد الرئيس.
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 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 39

باآلداء  واملتعلقة   6 املادة  إطار  في   169 املادة  التعديل،  رفض 
اإللكتروني، تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةا بتو ماعز ن0:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

التعديل املقترح من طرف فريق األصالة واملعاصرة يهم إضافة فقرة 
جديدة في آخر املادة ومضمونها: »تلتزم اإلدارة بالضمانات القانونية 
الوزير،  السيد  ذلك،  ونبرر  اإللكتروني«  اآلداء  مستعملي  لحماية 
بتشجيع دافعي الضرائب على استعمال الطريقة اإللكترونية بشكل 
آمن وضمان الحماية الالزمة اتجاه الجرائم واألخطار املعلوماتية، وقد 
حدث أن حصلت مجموعة من ألخطاء لم تسوى بعد خصوصا في 

مسألة تأدية LES VIGNETTES للشاحنات، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

حماية  ديال  القانون  واحد  في  داخال  راه  املعطيات  ....لحماية 
املعطيات الشخصية، هادي ما فيها حتى �سي نقاش، واآلداء اإللكتروني 
منظم بنصوص تنظيمية تضمن حماية لجميع حقوق امللزمين، في هذا 

اإلطار يرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 200

املمتنعون: 37

رفض التعديل، املادة 184 من املادة 6 واملتعلقة بالجزاءات، تعديل 
التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  واحد 

السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامحمدا حجيرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

التعديل لألسباب  ارتأينا تقديم هاد  في فريق األصالة واملعاصرة 
التالية:

أوال: عادة ما يكون امللزم أو امللزمين يمتلكون أنشطة وممتلكات 
تجميع  الضرائب  إدارة  يتعذر على  الوطني، وقد  التراب  متفرقة على 
وتوحيد كل هذه األنشطة إلخضاعها للضريبة، وهو ما يحرم الخزينة 
مجموع  احتساب  يتأتى  حين  ألنه  ضخمة،  مالية  موارد  من  العامة 
أنشطة امللزم، فذلك يمكن من تطبيق أشطر النسب األعلى للضريبة 
على الدخل مثال، وهو األمر الذي ال يتأتسى عندما يتم التصريح بشكل 
متفرق بحسب املنطقة املتواجد بها النشاط املعني، ألن ذلك يؤدي 
أو  الضريبة  الدنيا على  النسب  املداخيل وبالتالي تطبيق  إلى تقسيم 
اإلعفاء الكامل، لذلك نقترح هذا التعديل في انتظار تعميم وتفعيل آلية 
التعريف الجبائي الوحيد identifion3fiscale3unique الذي سيمكن من 
حل هاذ اإلشكال، والتعديل الذي نقترح في هذا الباب هو إضافة املادة 
التالية »والعقود واإلتفاقات املرتبطة بمجموع أنشطة  184 الجملة 
وممتلكات امللزم فوق التراب الوطني حتى ال يتم تجزيء هذه األنشطة 
إما بالطريقة التي قد تظلم بها إدارة الضرائب امللزم أو بالطريقة التي قد 
تضييع بها مجموعة من املوارد على الخزينة العامة للمملكة«، شكرا 

الرئيس.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

املديرية العامة للضرائب انخرطت في تحديث نظامها املعلوماتي 
الضريبي،  التملص  التصدي لظاهرة  بغية  البشرية  وتدعيم مواردها 
واملادة هادي اللي كنذكرو عليها 184 تتعلق بتطبيق الجزاءات الناتجة 
عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرارات الضريبية، وبهذا تكون 
مديرية الضرائب قد حصنت مواقفها فيما يتعلق بطبعا يعني مراقبة 

هذا األمر، لهذا نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

عملية التصويت:

املوافقون:61

املعارضون:198

املمتنعون:39

رفض التعديل.
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التقديرية،  اإلدارة  بسلطة  املتعلقة   6 املادة  إطار  في   213 املادة 
التعديل،  مقدمي  أحد  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  واحد  تعديل 

السيد النائب.

 لأ ئبا لويداع دلا لبيط ض:

نسحب هذا التعديل ألن مضمونه يتناسب مع ما جاء في التعديل 
اللي اقتارحتو الحكومة، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، املادة 260 في إطار املادة 6 والخاصة باإلعفاءات تعديل واحد 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاضفيعلا ملأصوض0:

قبل ما نقول التعديل ديالنا فيما يخص املادة 260 من اإلعفاءات 
على الضريبة فيما يخص املدونة العامة للضرائب، يجب أن نشكر 
الحكومة على تفاعلها وتجاوبها أثناء النقاش في اللجنة اللي كان دارعلى 
أنه كانت تدرجت ضمن الالئحة ديال اللي كانت هنايا مدروجة في هاذ 
املادة، alors هما تريبورتو والجرارات، اللي كنعرفو بأن هاذو كيلعبو 
واحد الدور كبير وأنهم تعطات هم انطالقة مع املبادرة امللكية للتنمية 
 hors champs البشرية، إذن فكان الحمد هللا أننا انتبهنا لها واآلن راهم
هما والجرارات، لكن احنا زيدنا قدمنا 2 ديال التعديالت فيما يخص 
هاذ املادة أال وهي أوال أن اإلعفاء يشمل كذلك العربات النفعية اللي 
كيزيد الوزن ديالها ديال الحمولة ديالها 3000 جرام، ألن هاذ العربات 
هي كتستغلها واحد الفئة اللي هي هشة واللي كتعيل واحد املجموعة 
من األسر، إذن ارتيأنا أننا حتى هما يدخلو في هاذ اإلعفاءات هكا نقدرو 

تنشجعو الناس ونزيدو نمّيو الطبقة الهشة والفقيرة؛

ضمن  املسجلة  العربات  كايهم  أنه  وهو  الثاني  للتعديل  بالنسبة 
سلسلة املغرب اللي كتهم السيارات ديال اإلدارات العمومية، كذلك 
السيارات اللي فيها ج ديال الجماعات الترابية وهو أننا وكيفوق مجموع 
الوزن ديالها مع الحمولة أو الحد األق�سى لوزنها مع الحمولة املجرورة 
3000 كيلوغرام، خاصنا حددنا احنايا أنه ما يكونش كيتعدى الثمن 
ديالها 250 ألف درهم، وذلك قصد أننا نلزمو هاذ الناس اللي كيشريو 
هاذ السيارات أنهم ما يحتاش يشريو السيارات الفاخرة في إطار ترشيد 

النفقات طبعا، وشكرا.

كاين تعديل آخر في النقطة 14 أغفلت عليها أعتذر، أننا حتى احنا 
وكاين  اململوكة  العربات  كاين  كيفوق  اللي  للعربات  بالنسبة  ضفنا 
الشاحنات، احنا في الفريق اإلستقاللي زدنا حتى الحافالت التي تستعمل 

في تكوين السياقة، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

الحكومة جابت واحد أيضا واحد املقت�سى مهم هاذ السنة ،وهو 
إدماج هاذيك الضريبة على السيارات مع الضريبة على املحور غادي 
يوليو نفس وغادي تسمى طبعا ابتتداء من السنة املقبلة فاتح يناير 
2018، و غدي تولي الضريبة السنوية على املركبات باش ما نبقاوش 
في إطار طبعا التبسيط هاذي دون زيادة في هذا الرسم، وحافظنا على 
اإلعفاءات املاضية اللي فيهم الجرارات وفيهم التريبورتورات دبا كتقول 
أودي نزيدو إلعفاءات فيما يتعلق يعني املركبات اللي عندها أكثر 3000 
كيلوغرام، بغيت غير نقول شنو هو املفهوم ديال هاذ la vignettes هاذ 
الضريبة على السيارات؟ هي أن هاذ الضريبة هي مساهمة في ذاك العمل 
اللي تقوم به هاذ املركبات في التأثير على يعني التجهيزات الطرقية، ولهذا

يعني  راهم  وهذا  ج  ذاك  السيارات  أن  نخبرك  بغيت  أوال: 
السيارات  السيارات  كباقي  الضريبة  تيخلصو  ماعندهمشأعفاءات 

واملركبات؛

 3000 على  حمولها  يزيد  التي  النفعية  العربات  هاذ  أن  ثانيا: 
كيلوغرام، وإن كانت طبعا هي معفية من الضريبة على السيارات، ولكن 
ما معفياش من الضريبة على املحور، طبعا ملي غيوقع الدمج غتبقى 

خاضعة لهذه الضريبة؛

ثالثا: فيما يتعلق التوصيات ديال املناظرة الجبايات اللي أكدت على 
الحد من ضرورة أو الحد من النفقات الجبائية وانعكاس سلبي على 

املوارد الجبائية، لكل هذه اإلعتبارات نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

نمر إلى عملية التصويت:

املوافقون: 37

املعارضون: 198

املمتنعون: 63

رفض التعديل.

املادة 280 و281 من املادة 6 والخاصة باملساهمة التضامنية، ورد 
النائبين مصطفى الشناوي وعمر  بشأنها تعديل واحد من السيدين 

بالفريج، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

شكر ا لويدا لرئيس،

فهاذي ضريبة كذلك، ندخلوها ولكن اإلقتراح باش ندخلوها في 
مدونة الضرائب، ولكن عطيناها اسم، باش تبين على الداللة ديالها 
شنو هو الهدف منها، املساهمة التضامنية من أجل النهوض بالتعليم 
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فبالتالي، قلنا تحدث مساهمة تضامنية من أجل النهوض بالتعليم من 
طرف األشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها 5 
مليون درهم، واملادة 281 كتحدد املبالغ وال مبلغ املساهمة التضامنية 
من أجل النهوض بالتعليم حسب الجدول التصاعدي التالي؛ بدينا ب 
0.1 %، ألجل قيمة املمتلكات اللي كتكون ما بين خمسة داملليون وواحد 
درهم إلى عشرة داملليون درهم، اللي قل من 50 مليون درهم معفيين 
من هاذ الضريبة وال من هاد املساهمة، من 10 داملليون وواحد درهم 
إلى 20 مليون درهم، درنا واحد السعر ديال %0.2، ومن فوق 20 مليون 
واحد درهم، السعر هو 0.5 %، هذا التعليل ديال هاد التعديل هو بناء 
وهاذ ال�سي من األشياء اللي بعد الخطرات كتبان لينا غريبة، بأن األشياء 
اإليجابية في الدول املتقدمة ما عمرنا ما كناخذوها، كناخلدوا غير أشياء 
أخرى، هاوا من األفكاراللي يمكنلها إيال بغينا ندخلوا في إستراتيجية 
حقيقية ديال خلق من التعليم أولوية يمكن لها تساهم من طرف أثرياء 
هاد الوطن في الدفع بهاذ القطاع، درنا واحد التقدير اللي يمكن لنا دخل 

هاذ املساهمة تقريبا، 4 مليار درهم سنويا، فشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

 لويدا لرئيس،

بما أن السيد النائب املحترم أشار إلى بلدان أخرى، غادي نسميوها 
ماشينا تسمى باملغربية العربية الفصحى، الضريبة على الثروة، سميها 
تضامنية، هادي ضريبة، وهذا الضريبة على الثورة فيها نقاش، السنة 
عندهاش  ما  غير  ألن  حدفاتها،  أملانيا  اسميتها  البالد  واحد  املاضية 
نجاعة، إيال مشينا في هاذ اإلتجاه غادي نزيدوا نفتوا من املادة الضريبية 
وغادي نزيدوا نعقدوا املادة الضريبية، هناك إجراءات أخرى، اللي أهم، 
اللي هي توسيع الوعاء الضريبي، كيف يكون كل �سي يخلص الضريبة، 
وكيفاش الحال نحسنوا من التحصيل ديال الضريبي، يعني كاين هناك 
أهم، عوض أن نعطي ربما إشارات سيئة أو سلبية فيما يتعلق بهاديك 
قبايلة اللي عاودت ذكرت la3stabilité3fiscale واحد اإلستقرار الضريبي 
والجبائي، اللي هو األساس باش نجيبوا استثمارات نسجل اإلستثمارات 

الوطنية، ونشجعوا اإلستثمارات الخارجية، وشكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 3

املعارضون: 198

املمتنعون: 98

3 أنا غير غلطت في النضاضر معذرة معذرة 3 رفض التعديل، إذن 
املادة 6 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 6 ملشروع قانون املالية لسنة 2017، 
املادة 6 املكررة لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل 

رقم املادة 6 مكررة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 6 مكررة.

املادة 7 املتعلقة باملوارد املرصدة للجهات ورد بشأنها تعديل من 
فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، السيد النائب 

تفضل.

 لأ ئبا لويدافوز0اشعبي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

شكر ،ا ةخو ت،ا إلخو 4،

تنطلب منكم ال سبحان هللا صدرات مني �سي كلمة اللي حرجاتكم وال 
اللي ما عجباتكومش تنطلب منكم تسمحوا لي، تيبقى على أن أنا برملاني 
وراجل عندي تنعني ذاك �سي اللي تنقول وتنآمن بذاك �سي وما تنقولوا 
إال بأن كنعتابر أنه خاصه يتقال، وتيقولوا أن البرملاني عنده الحصانة 
فالحصانة هي أننا نتكلموا وتخليوا كل واحد يعبر على داك �سي اللي 
بغى، أنا تنعتبر ملا في واحد املجتمع تنطلبوا واحد يسحب، فهي تتعني 
ما بقاتش تماك وال هادوك الناس ليسوا على مستوى الديمقراطية، 
سمحوا لي بزاف مرة أخرى، غادي نشرع في املادة اللي بغيت نقدمها 

التعديل، السيد الوزير الكريم، تطبيقا لألحكام..

 لويدا لرئيس:

تفضل  البعض  لبعضنا  نسمعوا  فضلكم،  من  لبعضنا  نسمعوا 
السيد النائب تفضل.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  ألحكام  تطبيقا 
املتعلق بالجهات، ترصد للجهات عن السنة املالية 2017 نسبة 5 % 
بدل من 3 % اللي جا بها السيد الوزير املحترم من حصيلة الضريبة على 
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الشركات، فلتمكين، تنقولوا احنايا، الفريق ديالنا، لتمكين الجهات من 
املوارد املالية الالزمة للنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتاعية، وهاد 
ال�سي تطبيق للدستور واملادتين 140 و 141 اللي تيسمحوا في إطار الجهة 
املوسعة وهو يعطيو من املركزية يعطيو للجهات وهما يتكلفو راسهم، 
يعني سبيطار السوي�سي اللي عندنا هنا مثال في الرباط تيمكن للوزارة 
 BIENSUR ديال الصحة يمكن تعطيه للجهة، السيد الوزير، كنعرفكم
وقلتوها لي في وفي اللجنة أنكم ما غاديش تقبلوا هذا، ألن ربما عندكم 
الحق احنا بغينا غير نتكلموا على واحد املؤشر، ملا تنشوفوا أن وأي واحد 
قرا دولة بحال املغرب اللي عندها الجهوية واللي راغبة في الجهوية، 
 CA VEUT DIRE تتخلي ياهلل 3 % من الضريبة على الشركات للجهات
كل �سي ما زال مركز في أعلى مستوى ال الوزارات وعلى مستوى سميتهم 
تنسميوهم حنا املكاتب الوطنية وداك ال�سي وهذا عار أنا تنعرف السيد 
الوزير وربما مقتنع أكثر منك أن حتى ملليار ديال الدرهم تقريبا اللي 
غتعطيوا للجهات، راها كثيرة عليهم، ولكن عالش هاذ الجهات دارو، 
وعالش صوتنا على هاذ الجهاز هذا، دابا تقريبا 7 سنين وحنا كنتكلموا 
على الجهات، وهاذي دابا 5 سنين باش صوتنا على الدستور، وعندنا 
 ،les conseiles ديالهم تيدارو les reunions رؤساء الجهات، وعندنا
فإما تنضيعوا الوقت والفلوس، يا إما بصح خاصنا نواكبوا هاذ املسيرة 
هاذي ديال الجهات، وتتعرفوا السيد الوزير، وأنا السيد الوزير تنهضر 
كرجل اقتصاد مع رجل إقتصاد، يعني تنهضر معاكم بكل يعني بالكالم 
اللي يمكن تفهموه ونهضروا بكل مودة وبكل، تتعرفوا أن املغرب اليوم 
باألخص املغرب تاليوم بين أن هاذ التمركز نهائيا غير صالح لينا، املغرب 
تبارك هللا كبير بزاف والعدد كثيرة وكل �سي مركز على الدار البيضاء، كل 
واحد بغا يدير مصنع في املغرب تيجي وتيم�سي للدار البيضاء، كيفاش 
بغيتي هاذ الجهة تجلبوا إيال ما عندهاش أطر، إيال ما عندهاش تكوين، 
تمكين األرا�سي تا هي تتخدم تماما بحال �سي دويلة، عندها الكيفية باش 
ترصد وتعطي وهاذ ال�سي كامل تنهضروا عليه اليوم، هي الدير نتوما ما 
بغيتوش، هي ديرو تبدل smig طيحوا، طلعوا على حسب الجهة، على 
حسب كيفاش بغات تجلب املقتصدين، هاد ال�سيء كلوا عالش باش 
يمكن الشباب يبقى في بالصتوا ويلقى الخدمة ديالوا، وشكرا اإلخوان 

الكرام.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

ال�سيء  واحد  على  ركز   188 املادة  في  للجهات  التنظيمي  القانون 
اسميتوا التدريج، دابا نمشيو نحسبوا نحسبو باملاليير، إذا درنا 5% 
شحال غتجي للجهات، %5 دابا ديال ..و%5 دابا ديال الضريبة على 
تاملليار  ونصف، ستة  داملليار  غتجيها حوالي خمسة  و20%،  الدخل 

فقط، واش نديروها 5 % دابا وانسحبوا الدعم اللي كتعطيه امليزانية 
مباشرة، يعني هاذذ السنة غادي الجهات غتم�سي لها 5 داملليار و300 
مليون درهم، فيها 3 % ديال الضريبة على الدخل، فيها 3 % ديال 
الضريبة على الشركات، فيها 20 % ديال الضريبة اللي عندها داك 
التأمينات، وكتزيد امليزانية ديال الدولة وكالدعم 2 داملليار، وإيال خلينا 
5 % راه غادي تجيب يا هللا كيما قلت لكم 5 داملليار ونصف 6 داملليار، 
حنا عندنا طموح أكبر بالنسبة لهاذ املوضوع، مما تقدم به السيد النائب 
املحترم أننا بغينا نوصلوا ل 10 ديال املليار إن شاء هللا في أفق 2020، 
فيها مما سيتأتى من التحويالت عبر الضريبة على الدخل والضريبة على 

الشركات وما سيقدر كدعم من امليزانية، ولهذا نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيسا:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

رفض التعديل.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس العدد .

املوافقون 61.

املعارضون 198 عفوا عفوا املوافقون التدخل ديال السيد النائب 

كان له وقع.

املوافقون معذرة، املعارضون، املمتنعون.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 7.

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إحداث مادة جديدة 

تحمل رقم 7 مكرر، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

نعم، نفس املوضوع ولكن غيكون نفس الجواب لهذا أنا تنحذفو 

هاذ املادة.

 لويدا لرئيس:

تتسحب السيد النائب؟
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 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

تنسحبو.

 لويدا لرئيس:

شكرا لك، املادة 8 املتعلقة باملوارد املرصدة للجهات، ورد بشأنها 
تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة الكلمة ألحد مقدمي التعديل، 

السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاغيثلابدضن4:

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

نتقدم بتعديل الهدف منه كسب رهان الجهوية املتقدمة، ويتعلق 
األمر بتعديل املادة 3، املادة 8 عفوا، املوارد املرصدة للجهات، يعني رفع 
النسبة التي ترصد للجهات من حصيلة الضريبة على الدخل من %3 إلى 
%5، الغاية سيدي الوزير هي إنجاح الجهوية املتقدمة، ما يمكن ليناش 
اليوم نتكلمو على هاذ النجاح وعلى هاذ الجهوية املتقدمة برؤية دستور 
لهاذ الورش السيد  التمويل. الدعم  2011 قدام جهات عاجزة على 
الوزير مبني على دعم مادي، اليوم السيد الوزير كل �سي كيتكلم على 
مفهوم الجهوية وعلى اإلختصاصات ديالها، ولكن هاذ الجهة خاصها 
تمويل عمومي، خاصها وسائل، خاصها إمكانيات، اليوم الجهة كتلعب 
دور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية، الحكومة كتعتمد على 
هاذ الجهات، إذن خاصها توفر ليها املوارد من أجل النجاح في املخططات 
التنموية، وضمان فعالية التدبير، غنعطيكم مثال السيد الوزير ديال 
جهة من أكبر جهات اململكة اللي هي جهة مراكش آسفي، كيترصد ليها 50 
مليار السنتيم، %10 كتم�سي في ميزانية ديال التسيير، جزء من امليزانية 
كتم�سي في الديون اللي ورثتها الجهة من الجهتين ديال دكالة عبدة أو 
مراكش تانسيفت الحوز، وكتبقى التقسيم اللي كان وكتبقى 30 مليار، 
كيفاش غادي تحقق هاذ الجهة، كجهة مراكش آسفي النمو املنشود 
ليها، إذن وجهة مراكش آسفي كتبقى حالة من الحاالت 12 اللي كاينين، 

وشكرا السيد الرئيس

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

قبيل هضرنا على الضريبة على الشركات، دبا الضريبة على الدخل، 
رفضناها في املرة األولى، ونرفضها في املرة الثانية.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

رفض التعديل.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 8.

املادة 8 مكررة ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 
يرمي إلى إضافة مادة جديدة، السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لويدةاغيثلابدضن4:

إذن إحداث مادة للمادة 8 مكررة تنص على ما يلي: »يحدد %1 من 
حصيلة الضريبة على الدخل مبلغ النفقات املأذون للجهات االلتزام بها 
مقدما خالل سنة 2017 على أساس أن تصرف هذه النفقات خالل 
سنة 2018«، الجهة عندها مخططات تنموية جاهزة، ولكن التمويل 
ماكفيهاش نرخصو ليها باش تلتزم بنفقات اللي هي إضافية على أساس 
أنها غادي تصرف في السنة املقبلة في حدود %1 من حصيلة الضريبة 
على الدخل، ما يمكنش احنا عندنا مشاريع تنموية اللي هي جاهزة، 
وإمكانية إحداث مادة أو نأجلو هاذ املشاريع، إيال كانت فعال السيد 

الوزير رغبة حقيقية للنهوض بالجهات، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

لقد تم سحب تعديل مماثل من نفس الفريق، ولكن بما أن هاذ 
كنحاولوا  لإللتزام  اعتمادات  تحويل  يمكن  ال  به  تشبتيو  التعديل 
ديال  امليزانية  داخل  كتكون  اإللتزام  اعتمادات  لألداء،  اعتمادات 

الجهات، ولهذا ال نقبل هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

رفض التعديل.
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أعرض املادة 8 مكررعلى التصويت املوافقون، متافقين ال�سي بونوا 
متافق 8 مكرر حذفت، شكرا.

املادة 9، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 
املوافقون، املعارضون، املمتنعون.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 9.

املادة 10، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 10.

املادة 11، نقطة نظام تفضل، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نوا)نقطلانظ م(:

شكر ا لويدا لرئيس،

وقع ربما سهو حيث 8 مكرر كاينة في النص وكاين 8 مكرر اللي جا بها 
الفريق املحترم في التعديل، دابا صوتنا بالحدف على املادة 8 مكررهادي.

 لويدا لرئيس:

اإلقتراح، التعديل.

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نوا)نقطلانظ م(:

لكن اللجنة صادقت على 8 مكرر، يجب أن تعرض على التصويت 
السيد الرئيس، تمت املصادقة على املادة 8، وخاصنا مور8 ندوزوا 8 

مكرر.

 لويدا لرئيس:

كما  للتصويت،  املادة  هذه  أعرض   ،11 املادة  املجلس،  صادق 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198.

املعارضون: 63.

املمتنعون: 38 .

صادق املجلس على املادة 11.

املادة 12، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198.

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 12.

املادة 13، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

على مستوى املوثقين املعارضين واملمتنعين.

صادق املجلس على املادة 13.

ورد  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات  بعض  مالءمة   14 املادة 

بشأنها أربعة تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي 

التعديالت، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

 لويدا لرئيس،

 إلخوةا ةخو ت،

غادي ندرج 6 تاملادات في مادة وحدة ألن عندهم نفس التبرير، 

 la والسيد الوزير أكيد غيكون عندوا نفس التعليل وهو فيما يخص

comptabilité التسجيل وهو دايرين بأن فيه الجانب املدين، النص 

املشروع جاي بالنفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 

الضريبية، هادوا فلوس تيشيطوا، ما عرفتش كيفاش غادي نفسر هاد 

ال�سي لإلخوان، وتيرجعوا لواحد السطر اللي أنا نهائيا اللي ال أنا ال اإلخوان 

ديالي في األصالة واملعاصرة ما قابلينش هاذ اسمو، فتنقولو مصاريف 

متعلقة بإرجاعات الضريبة يجب أن تدرج بالتحمالت املشتركة، وليس 

لها عالقة بهاذ الحساب الذي يدفع إلى مساعدة املحتاجين حتى وإن 

كانت بعض موارده متأتية من الضرائب التي تبين أنه يجب إرجاع جزء 

منها للملزمين، ألنه تم تحصيلها عن طريق الخطأ ونفس املوضوع تيهم 

الست املواد، السيد الرئيس، ايال يمكن لك تجاوبنا، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

 لويدا لرئيس،

التنظيمي  القانون  دابا  النقاش  كان  طبعا  اللجنة  في  باش،  غير 
ملي  هاذي  شحال  كان  جديد،  املقت�سى  بواحد  جا  املالية  للقوانين 
كناخذو الضرائب كنحصلو الضرائب ذاك اإلستردادات ديال الضرائب 
كنخلصوها في نفس chapitre في نفس الفصل وتبقى عندنا غير الصافي، 
دابا القانون التنظيمي لقوانين املالية في من بين األشياء الجميلة للي 
جاب قال لك أودي خاص الشفافية، جمعوا الضرائب الخام ونديرو 
واحد الفصل اللي فيه النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات 
لجميع  والصورة  للرؤية  وضوح  كتبقى  باش  الضريبية  واإلرجاعات 
املتعاملين، طيب هادي درناه يعني في إطار امليزانية ديال الدولة، ولكن 
للدولة مسيرة  أيضا مرافق  كاين هناك حسابات خصوصية وهناك 
بطريقة مستقلة، عندهم املوارد ديالهم كيجيوا من موارد ضريبية، 
هاذ  من  كيستافدوا  ألنهم  املحاسباتي  النظام  نفس  يكون  خاص 
التحويالت، ونبغي نأكد للسيد النائب املحترم أن هذا األمر لن يدخل 
أي تغييرعلى موارد الحسابات الخصوصية وال على موارد ديال املرافق 
 ،net وغيبقى يجيهم net الدولة املسيرة بطريقة مستقلة ألن تيجيهم

شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

 14 املادة  األول  التعديل  للتصويت،  األربعة  التعديالت  أعرض 
:44-43-42-41

التعديل األول:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

التعديل الثاني:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

التعديل الثالث:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

التعديل الرابع:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40

رفض التعديل. املادة 14، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

املادة  هذه  أعرض   ،15 املادة   ،14 املادة  على  املجلس  صادق 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 15، املادة 16، الصندوق الخاص بالطرق 
ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 

النائب.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

شكر ا لويدا لرئيس،

نفس املوضوع، نفس الكالم فندوزو للتصويت ايال سمحتو.

 لويدا لرئيس:

السيد الوزير، لكم توضيح في املادة 16 املتعلق بالصندوق الخاص 
بالطرق؟ طيب.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40.

رفض التعديل.

املادة 16 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 16.
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املادة 17 صندوق التضامن للسكنى ولالندماج الحضري، تعديل 
واحد من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب.

 لأ ئبا لويدافوز0ا لشعبي:

نعم السيد الرئيس، نفس املوضوع إيال سمحتو ليا وغادي يكون 
نفس الرد من طرف السيد الوزير، فنصوتو إن شاء هللا، شكرا .

 لويدا لرئيس:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 40.

رفض التعديل.

املادة 17، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 17.

املادة 18، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 18.

املادة 19، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 19.

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت.

نمر اآلن إلى الباب الثاني من الجزء األول والذي يتضمن 18 مادة، 

املادة 20 تتعلق بأحكام التكاليف، أعرض هذه املادة للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 38

صادق املجلس على املادة 20.

املادة 21 خاصة بإحداث املناصب املالية، ورد بشأنها تعديل واحد 
من السيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمربلفريج، تفضل السيد 

النائب.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ ن0:

 لويدا لرئيس،

 لويد 4ا لوزير 4،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

دفاعا عن  الديمقراطي،  اليسار  مواقفنا كفيدرالية  مع  انسجاما 
املرفق العام وعلى الخدمة العمومية، هاذ التعديل كيم�سي في اتجاه 
الزيادة ي فعدد املناصب املالية، في القطاعات اإلجتماعية األساسية 
على رأسها التعليم والصحة، اللي كنعتبروا التعليم باألساس األولوية 
من  بأنه  كتعترف  بأنها  عبرت  برنامجها  في  الحكومة  وكذلك  األولى، 
األولويات القصوى، ولكن على مستوى التنفيذ نرى العكس، نقص في 

امليزانية واملوارد البشرية ضعيفة.

بالنسبة للصحة كذلك، ما معنى أنه التقرير اللي قدم السيد وزير 
اللي  1500 منصب فقط وحدة جديدة، و1505  اللجنة  في  الصحة 
غتم�سي للتقاعد؟ ما معنى هذا، أليس هذا عبثا وحنا عارفين النقص 

املهول اللي كاين ال في قطاع الصحة وال في قطاع التعليم.

لذا نقترح إضافة 50.000 منصب جديد باإلضافة اللي اقترحتو 
و5000  املنهي،  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  بالنسبة  الحكومة، 
هاد  ديال  التكلفة  غادي  اللي  املالية  املوارد   .1500 عوض  منصب 
 4% ديال  بالنقص  يرتبط  آخر  تعديل  في  اقتراح  درنا  التعديل، حنا 
مختلف  من  املختلفة،  والنفقات  للمعدات  املخصصة  امليزانية  من 
املؤسسات والقطاعات الوزارية اللي غادي تمكنا من حل هاذ اإلشكالية 

ديال التكلفة، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

أوال بدينا واحد التجربة فيما يتعلق بتدبير املوارد البشرية في قطاع 
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التعليم، ال يمكن، أقول ال يمكن، أن تدبر املوارد البشرية ديال قطاع 
التعليم 277.000 ألف موظف من الرباط، و لهذا خاص األكاديميات 
التي خلقت لهذا الغرض واللي هم مؤسسات عمومية هما اللي يقوموا 
بعملية التوظيف. صحيح أن في القانون املالية ملي غتمشيو للسطر 
 .8000 غتلقاو  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  التعليم  ديال 
ولكن خاصكم تعترفو بأنه في نفس الوقت تحدثات 11.000 منصب 
في األكاديميات بالعقود، يعني أن وزارة التربية الوطنية تستفيد هذه 

السنة من19.000 منصب شغل.

بالنسبة لوزارة الصحة أيضا هناك مجهود وهاذ املجهود خاصنا 
نزيدو عليه، كما ذكرت في العرض في الصباح، التوظيفات التي تتم 
عبر املؤسسات العمومية التابعة لها، باش يكون عندنا قراءة واضحة 
السنة  هاذ  اإلجتماعية.  للقطاعات  املوجه  املالي  للمجهود  وشاملة 
هناك مجهود استثنائي فيما يتعلق باملناصب املالية، حوالي24.000 
مناصب مالية في القانون املالي، زائد 11.000 ديال اللي في العقود، 
زائد كل املناصب املالية املحدثة في إطار املؤسسات العمومية التابعة 
لهذه القطاعات اإلجتماعية، زائد أننا دخلنا في اإلصالح ديال التقاعد، 
وهادوك اللي غيمشيو للتقاعد راه تزادتهم هاذ السنة 6 أشهر والسنة 
الجاية غتزاد لهم 6 أشهر، إذن راهم كيبقاو في اإلدارة، أعتقد أن، 
إذ كنت أشاطركم الرأي أن األولوية ديال األولويات هي القطاع ديال 
التعليم، خاصنا نشوفو أشنو هي أيضا الوسائل الناجعة في الرفع من 
هذا القطاع، طبعا الذي يحتاج كما وأوافقكم يحتاج إلى موارد بشرية، 

ولكن ما�سي بهاذ الطريقة في هذا التعديل، و لهذا نرفضه.

 لويدا لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 198

املمتنعون: 39

رفض التعديل.

ال أنا كنشوفك دائما أ ال�سي حجيرة، تنشوفك انتا األول، الحساب 
غير صحيح، غادي نجددوا العملية:

املوافقون: 2

املعارضون: 198

املمتنعون: 100

شكرا ال�سي بولون هو اللي ما حسبش مزيان.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 41

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 21.

املادة 22 تتعلق بحذف املناصب املالية على إثر إحالة املوظفين على 
التقاعد، ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، أحد 

مقدمي التعديل السيدة النائبة.

 لويدةا لأ ئبلاآم لاعربوش:

شكر ا لويدا لرئيس،

املناصب  بحذف  املتعلقة   22 للمادة  بالنسبة  الوزير،  السيد 
الشاغرة على إثر إحالة املوظفين على التقاعد والتي تستثني موظفي 
وزارة العدل وكذلك موظفي املديرية العامة لألمن الوطني واملديرية 
طرف  من  املقترح  للتعديل  بالنسبة  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة 
فريق األصالة واملعاصرة يتعلق بإضافة موظفي قطاع التربية الوطنية 
والتعليم العالي وقطاع الصحة كذلك، السيد الوزير، نظرا ألن التقاعد 
الجديدة،  املناصب  تعيين  قبيل  مباشرة  يتم  ال  القطاعين  هذين  في 
على  التعليم  قطاع  موظفي  إلحالة  بالنسبة  مثال  نعطيكم  بالتالي 
التقاعد يكون في وسط املوسم الدرا�سي وغالبا كيكون في شهر واحد، 
و بالتالي فإن التدبير ديال هاذ العملية من طرف املديريات اإلقليمية 
كيف يتم، يتم من خالل تعويض املتقاعد إما بتكليف أستاذ آخر من 
مؤسسة أخرى، وبالتالي كيخلق مشكل ديال التأثير على التوزيع الزمني 
األصلية  املؤسسة  أو  املستقبلة  للمؤسسة  بالنسبة  سواء  للحصص 
ديال هاد األستاذ، ويتم هدر الزمن املدر�سي، كذلك يتم بالتالي إرباك 
إتمام  يتم طلب  الثانية،  الحالة  أو  للدراسة،  العادي  الدرا�سي  السير 
الدراسية،  لنهاية السنة  التدريس  في  للمهمة ديالوا  املتقاعد  األستاذ 
ورغم أنه كيكون متقاعد قانونا، بالنسبة لقطاع الصحة كذلك نعرف 
أن هاذ القطاع كيعرف خصاص مهول وكنضيفولوا مشكل في حالة 
الحدف ديال املنصب، كاين إمكانية ديال التعويض بالنسبة لألساتذة 
املتقاعدين ب 10 آالف إطار اللي باقي نسبة منهم مازال ما تسواتش ليها 
الوضعية، إمكانية بالنسبة للممرضين املوجزين اللي ما زال نسبة كبيرة 
منهم تتسنى سنة، سنتين، ثالث سنوات على أساس أنها غتعين، السيد 
الوزير التقاعد ليس بالحدث الطارئ كما املوت أو املرض الذي يحتاج 
رخصة طويلة األمد، وبالتالي يمكن تقديره واإلستعداد لحل هاذ املشكل 
هذا الخصاص اللي كيوقع في بعض املناصب قبل يعني بطريقة تكون 
نوعا ما فيها نوع من الحكامة أحسن من الطريقة اللي كتدبر بها حاليا، 
السيد الوزير مقترحنا هنا يتما�سى مع أن ما جاء في املادة اآلن مدرجة في 
قانون املالية والتي يجب أن تكون منسجمة مع البرنامج الحكومي الذي 
تؤكدون فيه على أنكم ستولون أهمية لهذين القطاعين بدرجة أولى، 

وشكرا.
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 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

فيما جاء في التدخل هناك فرق بين املناصب وبين تدبير املناصب، 
تدبير املناصب هذا كل قطاع دبا إن شاء هللا غير يتنشر هاد قانون املالية 
خاص كل القطاعات تنوض تجري باش تدير املباريات وباش يدخلوا 
املالية راه كتبقى مفتوحة  العلم أن املناصب  التوظيفات، مع  طبعا 
إلى 30 يونيو من السنة املقبلة يعني هاذي واحد النوع من الليونة اللي 

كتعطي للقطاعات العمومية.

ما جاء في التعديل هو أن اإلستثناء اللي تيتعطى لبعض القطاعات 
والتربية  العدل  وزارة  يتعمم  الشاغرة،  املناصب  يتحذفوش  ما  باش 
الوطنية والتعليم العالي والصحة، إيال درناه ما غيبقاش هاذ اإلستثناء، 
وهاذ العملية ما تبقى عندها حتى �سي جدوى، و لهذا خاصنا كل سنة 
نعرفوا بالفعل شنو هي الحاجيات ديال كل قطاع، تحذف كل املناطق 
هذه  حاجيات  مع  مالءمة  جديدة  مالية  مناصب  وتفتح  الشاغرة، 

القطاعات، لهذا نرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 198

املمتنعون: 33

رفض التعديل.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون، ال، كاين تعديل، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ ن0:

في نفس اإلتجاه أنا ال أتفق مع السيد الوزير حين يضيف أو يداخل 
املؤسسات العمومية في ..، هنا كنتكلمو على مناصب اللي في الوظيفة 
في الحساب، هاديك بوحدها ودائما  العمومية، ما داخالش عندكم 
كاينا، ديال LES CHU مثال، وثانيا التوضيف بالعقدة حنا ضدو بطبيعة 
الحال، وهذا حل ترقيعي، غيحل املشكل بشكل مؤقت، كذلك ذلك 
ما نساوش بأنه وهاذ ال�سي كيتبين لينا مع األسف يوم عن يوم بأنه ما 
كايناش إرادة حقيقية للعناية واالهتمامات باملرفق العام والخدمات 
اإلجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، وما كايبانش كيبان في الكالم 
في  ولكن  كنوايا  يعني  البرنامج  مستوى  على  الخطاب  مستوى  على 
الواقع ما كاينش، اإلجراءات الفعلية والعملية ما كايناش والجميع يقر 

بالخصاص املهول، والوزراء املعنيين بالقطاعات ال السيد وزير التربية 
والتكوين و ال السيد وزير الصحة في اللجان، اللجان القطاعية، اللجن 
الدائمة يعبرون عن إستيائهم بشكل أو آخر من هاذ النقص املهول، ألنه 
ما يمكنش نقدمو خدمات عمومية في املستوى وحنايا عدد قليل، ال 
على مستوى التعليم وال على مستوى الصحة، 57 ألف موظف بالنسبة 
 LA FONCTION PUBLIQUE فيها  فرنسا  دالناس،  مليون   35 ل 
HOSPITALIERE أكثر من مليون و300 ألف، 67 مليون، شوفو الفرق 
املهول، وما زال كنقصوا و كنعتابروا 1500 اللي غتخرج هي اللي فقط 
غنعوضوها، إذن غير مقبول، كذلك حنا ما كيبانش األولوية كيف 
كنقولوا هي التعليم كتبان األولوية هي األمن فقط، متافقين، االمن 
خاص تعطاه أهمية، ولكن الصحة والتعليم غير الواحد يكون منسجم 
مع املوقف ديالو ومع القرار ديالو ييعني نقولوا كالم في البرنامج الحكومي 
ولكن كتديرو العكس ديالها هذا غير مقبول، وبالتالي ال تعتبرون التعليم 
أو املرفق العام بصفة عامة من األولويات، هاذ ال�سي عالش اقترحنا 

يعني اإلحتفاظ املناصب املالية، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ ن0:

املالية ديالو  باملناصب  اقترحنا يعني اإلحتفاظ  ال�سي عالش  هاذ 
صافي.

 لويدا لرئيس:

وصل، وصل، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

يرفض هذا التعديل لنفس األسباب التي ذكرتها سابقا.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 198

املمتنعون: 39

رفض التعديل.

املادة 22، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 198

املعارضون: 63
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املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 22.

املادة 23، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 23.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 24.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 25.

املادة 26، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 26.

املادة 27، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 27.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 28.

املادة 29، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 29.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 30.

املادة 31، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 31.

املادة 32، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 32.

املادة 33 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 33.

املادة 34، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 34.
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املادة 35، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 35.

املادة 36، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 36.

املادة 37 ورد بشأنها تعديل السيد الوزير، املادة 37 ورد بشأنها 
تعديل من لدن الحكومة، وأعطي الكلمة طبقا للفصل 83 من الدستور، 

وكذلك النظام الداخلي، املادة 141، لكم الكلمة.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

طبقا للفصلين الذين ذكرتمهما السيد الرئيس املحترم، هذا تعديل 
 les crédits d›engagement ،إستدراكي فيما يتعلق بنفقات اإللتزام
الشراء  املسمى  املخصصات  من  النفقات  لحساب  للمخصصات 
وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية، والذي سيرتفع إلى 69 مليار 

978 مليون 815343 درهم، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض املادة 37 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: 288

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

صادق املجلس على املادة 37.

املادة 38، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
نفس التصويت قبل التصويت على التعديل الحكومي.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 38.

أعرض الباب الثاني من الجزء األول للتصويت.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على الباب الثاني من الجزء األول.

الباب الثالث يتعلق بأحكام التوازنات على مستوى موارد وتكاليف 
الدولة من املادة 39 إلى املادة 42، ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة 

واملعاصرة، أحد مقدمي التعديلين، السيد النائب.

  لأ ئبا لويداعبدا لغنيامخد د:

 لويدا لرئيس،

العبارة  الجدول  تحذف من  فريقنا وهو  به  تقدم  الذي  التعديل 
التالية: »رصيد ميزانية الدولة دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات 
العمومي  الدين  استهالك  األجل،  والطويل  املتوسط  العمومي  الدين 
املتوسط والطويل األجل وتغيير العبارات الواردة أسفله: رصيد ميزانية 
الدولة دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات دين الخزينة، استهالك 

دين الخزينة، املوارد واإلقتراضات«، وشكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

القانون  بمقتضيات  مؤطر  الدولة  وتكاليف  موارد  توازن  جدول 
في  ندخلش  ما  و36،   9 املادتين  السيما  املالية  لقوانين  التنظيمي 
اإلعتبارات كل االعتبارات ولكن نرفض هاذ املادة ألن هاذ الجداول راه 
مرتبطة ببعضها، وإيال بغاو السادة النواب املحترمين وأتفهم يعني الرغبة 
ديالهم أنهم يشوفو أشنو هو الدين اإلضافي اللي غيتزاد في السنة، هذا 
كيجي في الجدول »د«، والتوضيح الجدير يعني بالذكر أنني أرفض هاذ 
التعديل ألن احتساب رصيد ميزانية الدولة دون حصيلة اإلقتراضات 
واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل هو تقييم أداء 
املتعلقة  والنفقات  املوارد  عن  النظر  بغض  للدولة  العامة  امليزانية 
اإلقتراضات  هاذ  أن  علما  األمد،  والطويلة  املتوسطة  باإلقتراضات 
القصيرة األمد مأذون لها أيضا من طرف البرملان في الجدول املعدل 

املرفق ملشروع قانون املالية، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت.
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املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 41

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 41

تفضل،  املسطرة،  ن�سى  هذا  الثاني،  التعديل  قدمش  ما  رفض، 
تفضل.

 لأ ئبا لويدا سم عيلامل ن0:

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

بالنسبة للتعديل املقترح بالنسبة لفريق األصالة املعاصرة على املادة 
39، إعادة النظر في صياغة جدول التوازن املالي حسب التقديم التالي: 
املداخيل العادية للميزانية العامة، النفقات العادية للميزانية العامة، 
أو فائض  العامة، عجز  للميزانية  نفقات اإلستثمار  العادي،  الرصيد 
امليزانية العامة، استهالك الدين، موارد اإلقتراضات، عالش اقترحنا 
التعديالت بالنسبة للتبرير اللي اقترحناه يعني على هاذ التعديالت هادو، 
أنه يجب إعادة النظر في صياغة جدول التوازن املالي لتمكين البرملان من 
التحقق من احترام القاعدة الذهبية التي تقت�سي اإلقتراض من أجل 
اإلستثمار فقط، وليس لتمويل ميزانية التسيير أو ما يعرف باإلستهالك 

العمومي، وشكرا.

 لويدا لرئيس:

السيد الوزير.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لأ ئبا ملحترم،

إيال بغينا نراقبو القاعدة الذهبية اللي جات في القوانين التنظيمية 
ديال قوانين املالية هي نبقي على الجداول، كما هي ألنها منهجية جديدة 

تسهل مراقبة هذه القاعدة الذهبية، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

نتائج التصويت بالنسبة للتعديل الثاني، نفسها.

املوافقون: 61

املعارضون: 198

املمتنعون: 41

رفض التعديل.

نمر إلى التصويت بكيفية دقيقة متعلقة بموارد امليزانية العامة، 
طبقا للجدول »أ« عفوا من املادة 39، أعرض للتصويت موارد امليزانية 

العامة.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت الحسابات املرصدة ألمور خصوصية:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت حسابات العمليات النقدية:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

أعرض للتصويت حسابات التمويل:

املوافقون: 198

املعارضون: 63
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املمتنعون: 39

وأخيرا، أعرض للتصويت حسابات النفقات من املخصصات.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على موارد امليزانية العامة.

أعرض هذه املادة، املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 39.

أعرض الباب الثالث من الجزء األول للتصويت.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على الباب الثالث من الجزء األول برمته.

املادة 40، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 40.

املادة 41 تتعلق باإلقتراض الداخلي.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 41.

املادة 42، التدبير للدين الخارجي، أعرض هذه املادة للتصويت كما 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على املادة 42.

أعرض الباب الثالث من الجزء األول للتصويت:

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على الباب الثالث من الجزء األول للتصويت.

أعرض الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية للتصويت كما 
صادقت عليه اللجنة، وعدله املجلس في املادة 37.

املوافقون: 198

املعارضون: 63

املمتنعون: 39

صادق املجلس على الجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 
.2017

قبل رفع الجلسة، أدعو السيدات والسادة رؤساء اللجان لالجتماع 
حسب  الفرعية  امليزانيات  مشاريع  على  للتصويت  بلجنهم  الخاص 
التنظيم اآلتي، إيال كان من املمكن بالنسبة للرؤساء يسجلو األرقام ديال 

القاعات اللي غادي يتم فيها التصويت بالنسبة للميزانيات الفرعية:

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية: القاعة املغربية.•  3

لجنة القطاعات اإلجتماعية: القاعة 6.•  3

لجنة القطاعات اإلنتاجية: ما يسمى بالصالون املغربي.•  3

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة املدينة: •  3
القاعة 5.

لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة: القاعة 11.•  3

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة •  3
املقيمين بالخارج: القاعة 7.

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان: القاعة 9.•  3

وأخيرا لجنة التعليم والثقافة واإلتصال: القاعة 8.•  3

سنستأنف الجلسة األخيرة لتقديم التقارير، تقارير اللجان الدائمة 
والتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على مشروع قانون املالية 
ككل بعد نصف ساعة، وبعد ذلك سنتناول معا وجبة العشاء، شكرا 

لكم.
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محررا لجلولا لث مألاعشر

 لت ضيخ: الجمعة 15 شعبان 1438 ه )12 ماي 2017م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

مساء  السابعة  الساعة  من  ابتداء  دقائق،  ثمانية   لتوقيت: 
والدقيقة العشرين.

جدنلا ةعم ل: التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون 
املالية لسنة 2017.

 لويدا لحبيبا مل لكياضئيسامجلسا لأو ب،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويد تان لو دةا لأو ب،

املالية  قانون  مشروع  من  الثاني  الجزء  على  للتصويت  اآلن  نمر 
لسنة 2017، أذكركم بأن تقارير اللجان قد تم توزيعها، وبهذه املناسبة 
أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة املقررين للجان الدائمة، كما 
أذكركم بأن الجزء الثاني من مشروع قانون املالية يتضمن املواد 43، 
44، 45، 46، 47، 48. وتوصلنا بتعديل واحد املادة 43 الجدول »ب« 
من السيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، الكلمة ألحد 

مقدمي التعديل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

شكر ا لويدا لرئيس،

هذا في الحقيقة ما في الجدولة اللي قدمتيو لينا ما كانش التعديالت، 
donc تكلمنا فيه من قبل.

 لويدا لرئيس:

من قبل.

 لأ ئبا لويداعمرابالفريج:

املداخيل  هي  ديالو  الهدف  التعديل  هاذ  كان  نأكد  نعاود  ولكن 
خاصة  بصفة  التعليم  وقطاع  والصحة،  التعليم  لقطاعي  اإلضافية 
من خالل نقص واحد %4 من جميع القطاعات، بال ما نقيصو املوارد 
البشرية غير في النفقات املختلفة واملعدات، هذا هو كان الهدف ديال 
هاذ التعديل اللي داخل في ترشيد النفقات من جهة، من أجل خلق من 

التعليم بصفة خاصة أولوية حقيقية بالنسبة لبلدنا، شكرا.

 لويدا لرئيس:

 الكلمة للسيد الوزير عفوا، عفوا.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

شكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

هذا التعديل الذي يرمي إلى نقص %4 من نفقات املعدات لجميع 
يتم  التسيير  ميزانية  هاذ  ألنه  يرفض  بعضها،  باستثناء  الوزارات 
التفاوض فيها، والنقاش مع كل القطاعات حسب الحاجيات، ويمكن لي 
نقول لكم أنها اآلن ال تكفي لكل القطاع، باش كندفعوهم أنهم يقتاصدو 
فيها، ثانيا إيال شفتو هاذ ميزانية التسيير للسنوات املاضية كلها يعني 
النسبة ديالها، ديال النفقات استقرت، ولهذا ليس هناك أي هامش من 

الهوامش لإلقتصاد فيها، لهذا يرفض هذا التعديل.

 لويدا لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

فين ال�سي احجيرة؟ دبا نبهتيني غادي نبهك، شحال؟

املوافقون: 2

املعارضون: 193

املمتنعون: 93

رفض التعديل.

 لويد تان لو دةا لأو ب،

والنظام  للمالية  التنظيمي  والقانون  الدستور  ملقتضيات  طبقا 
املجلس  مكتب  مع  الحال  بطبيعة  وبإتفاق  النواب  ملجلس  الداخلي 
اعتماد  على  االتفاق  تم  فقد  النيابية،  واملجموعة  الفرق  ورؤساء 
التصويت اإلجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية لسنة 
2017، مع األخذ بعين اإلعتبار التصويت الذي سبق التعبير عنه باللجن 

الدائمة املعنية.

كما  للتصويت  القانون  مشروع  من  برمته  الثاني  الجزء  أعرض 
عدلته وصادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 194

املعارضون: 56

املمتنعون: 39

صادق مجلس على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية لسنة 
.2017

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

املوافقون: 194

املعارضون: 56

املمتنعون: 39

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية برمته، شكرا لكم 
وضفعتا لجلول.
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محررا لجلولا لت سعلاعشر

 لت ضيخ: الثالثاء 19 شعبان 1438 ه )16 ماي 2017 م(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  جودار،  محمد  السيد   لرئ سل: 
النواب.

 لتوقيت: ساعتان وثمانية دقائق، ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الزوال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
الحكومية التالية:

الثقافة واالتصال

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

الشغل واإلدماج املنهي

 لويدامحمداجود ضاضئيسا لجلول:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم،ان لوالماعللاأشرفا ملرسلي4.

افتتحت الجلسة.

 لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 

ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 25 سؤاال شفهيا موزعة على 

101 من النظام الداخلي ملجلس  قطاعات مختلفة. اآلن وفق املادة 

النواب، أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على 

الرئاسة فلتتفضل مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

 لأ ئبلا لويدةاعزنه ا لعر كاأميألا ملجلس:

أشكركما لويدا لرئيس،

عدد األسئلة الشفوي الكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب من تاريخ 9 إلى 16 ماي 2017، توصلت رئاسة مجلس 

تم سحب سؤال  كتابيا،  35 سؤاال  265 سؤاال شفويا؛  النواب ب: 

شفوي واحد وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، نعم.

 لأ ئبا لويدانوضا لدينامري 4اضئيسا لفريقا الستقالسيا
للوحدةان لتع دليلا)نقطلانظ م(:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

شكرا، غير فقط السيد الرئيس، أريد أن أذكر وأشير كذلك إلى أنه 
طبقا للنظام الداخلي تم توزيع األسئلة إلى مجموعات، واملجموعات 
 3 ببرمجة  فقط  فوجئنا  ولكن  قطاع.   11 من  أعتقد  كتكون  اليوم 
قطاعات، ال�سيء بطبيعة الحال الذي يفرغ املحتوي ديال هذه الجلسة 
من املحتوى ديالها، كاين مجموعة من األسئلة اللي هي أساسية وحتى 
هاذ األسئلة مهمة جدا، ولكن الهدف من توزيع املجموعات هو الحرص 
على الحضور ديال القطاعات الوزارية األخرى. فنتمنى إن شاء هللا أنه 
في املستقبل تفاديا للغياب هو أنه الحث أو اإللغاء حتى بالنسبة للنظام 
الداخلي أثناء التعديل أنه إلغاء حتى هاذ القطبية هادي، بمعنى أننا 
نحرم كفريق واملجلس يحرم من مناقشة قطاعات أساسية بسبب هذه 
القطبية أو هاذ توزيع األسئلة إلى مجموعات. ولكن مرة ثانية أثير بأنه 
إما  ثالثة؛  كاين  التغيب  الوزراء وأسباب  الحرص على حضور  يجب 

املرض وإما النشاط امللكي وإما...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، شكرا. نقطة نظام السيد الرئيس، تفضلوا.

 لأ ئبا لويداإدضيسا ةزميا إلدضي�سياضئيسافريقا لعد للا
ن لتأميلا)نقطلانظ م(:

شكر ا لويدا لرئيس،

يحدد  النواب  مجلس  ديال  الداخلي  النظام  االتجاه،  نفس  في 
نفس  للنواب،  بالنسبة  به  املسموح  املشروع  الغياب  ديال  األسباب 
فاعليتها  الجلسة  لهذه  تبقى  حتى  للحكومة  بالنسبة  كذلك  ال�سيء 
والتواصل مع املواطنين. ما يمكنش يتبدلو القطاعات في آخر لحظة، 
املجلس  إشارة  رهن  هم  الرئيس،  السيد  الوزراء  والسادة  السيدات 
للمراقبة، البرملان هو الذي يراقب الحكومة، ولذلك فالحكومة خاصها 
تكون متواجدة ألن هناك أسئلة مهمة وأسئلة اللي تشغل بال الرأي 

العام لذلك فالحكومة ينبغي أن تكون موجودة لتجيب عنها.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

أوال السيد الرئيس، السيدات النائبات والسادة النواب،
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الفريقين  رئي�سي  السيدين  بها  تقدم  التي  نظام  نقط  أتفهم  أنا 
املحترمين، أوال أؤكد بأنه الحرص ديال الحكومة على الوفاء بهاذ يعني 
الحضور فهاذ الجلسات من أجل اإلجابة عن األسئلة. الذي حصل هو 
أنه كان مبرمج نشاط ملكي اليوم في أكادير وكان عدد من الوزراء اللي كان 
من املفروض يكونوا حاضرين معانا اليوم كان مقرر أنهم غادي يكونو 
في التوقيعات ديال بعض االتفاقيات، وكما تفضل السيد الرئيس، 
الحكومة  الحيثيات،  من  هذا  أن  املحترم  الفريق  رئيس  السيد  أنه 
أمس اتخذت القرار ديال.. ألن االستمرارية ديال املؤسسات فانتدبنا 
املكلفة  الوزارة  زائد  والتشغيل  والثقافة  التعليم  لقطاعات حكومية 
بالعالقة مع البرملان، اربعة ديال القطاعات. فبالتالي كاين حرص ولكن 

في نفس الوقت...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير على التوضيح، توصلت الرئاسة برسالة من 
السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بخبر أنه 
سينوب عن السيد وزير التشغيل واإلدماج املنهي في اإلجابة على األسئلة 
نظرا لوفاة والدة السيد محمد يتيم تغمدها هللا برحمته وأسكنها فسيح 

جناته.

حرر تا لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
الثقافي  بالنهوض  متعلق  سؤال  واإلتصال.  الثقافة  بقطاع  ونستهلها 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، فليتفضل أحد النواب مشكورا لطرح السؤال.

 لأ ئبلا لويدةامأيرةا لرحو0:

 لويدا لرئيس،

للهوية  أساسيا  مكونا  تشكل  الثقافة  كانت  إذا  الوزير،  السيد 
املغربية، ورافدا للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، فال بد من التساؤل 

عما إذا كانت للوزارة إستراتيجية لتأهيل هذا القطاع والنهوض به.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

شكرا للسيدة النائبة على هذا السؤال اللي كنعتبروه جميعا هو 
سؤال جوهري ويندرج على أن قطاع الثقافة هو يبقى محورا أساسيا 
تتعلق  الوزارة رؤية إستراتيجية جديدة،  الشمولية. لدى  التنمية  في 
بسياسة عمومية شمولية ومقاربة تشاركية خصوصا في قطاع الثقافة، 
اللي كنعتبروه احنا جميعا قطاع إستراتيجي. هناك ثالث محاور أساسية 

نشتغل عليها وفق هاذ املقاربة ديال سياسة عمومية مندمجة من أهم 
هذه املقاربة نشتغل على ضرورة حماية التراث الثقافي؛ هناك املحور 
الثاني يتعلق بالصناعة الثقافية؛ وهناك املحور الثالث يتعلق بثقافة 

القرب خصوصا في املجال ديال البنيات التحتية.

إذن هناك واحد رؤية إستراتيجية، وهذا الصباح كان هناك اجتماع 
مع العديد من ممثلي القطاعات الحكومية، ألننا نعتبر على أن قطاع 
الثقافة ال يهم فقط قطاع وزارة الثقافة واإلتصال بقدر أنه قطاع يهم 
العديد من القطاعات الحكومية، وكان عندنا لقاء هذا الصباح مع 
ممثلي القطاعات الحكومية لبلورة هذه اإلستراتيجية املتعلقة أساسا 
التي  الثقافية  للتنمية  جديد  تصور  هناك  إذن  الثقافية.  بالتنمية 
ستكون لها العديد من اإليجابيات خصوصا وأننا نعتبر جميعا على أن 
قطاع الثقافة هو قطاع إستراتيجي وسيكون وفق مقاربة تشاركية ووفق 

سياسة عمومية شمولية مندمجة.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت بالنسبة لكم تعقيب السيدة 
النائبة املحترمة، تفضلوا.

 لأ ئبلا لويدةامأيرةا لرحو0:

السيد الوزير، نسجل بأسف شديد تغيب البعد الثقافي في تدبير 
السياسات العمومية، ويتجلى ذلك من خالل اإلعتمادات املرصودة 
لوزارة الثقافة التي نعتبرها هزيلة باملقارنة مع الرهانات التي يفرضها 
علينا العمل الثقافي، حيث أن ميزانية الوزارة سوى %0,27 من امليزانية 
العامة، مع العلم أن ميزانية اإلستثمار لهذه الوزارة %0,13 من امليزانية 
العامة، ناهيك عن عدد املناصب املالية املرصودة اللي هي 10 مناصب.

داخل  الثقافي  العمل  تقوية  يمكن  امليزانية  أبهذه  الوزير،  السيد 
واإلنسية  الوطنية  الهوية  وتكريس  املجتمعية  القيم  وتعزيز  املجتمع 

املغربية ونشرها كسلوك وممارسة مجتمعية؟

الفكري  اإلستيالب  مواجهة  يمكن  امليزانية  أبهذه  الوزير،  السيد 

يمكن  امليزانية  هذه  أبهذه  الفكرية؟  العوملة  ظل  في  الفكري  والغوز 

محاربة التطرف في صفوف شبابنا؟

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة،

هل من تعقيب إضافي طبقا للمادة 193؟ هل من تعقيب إضافي؟ 

نمر إلى السؤال املوالي متعلق بالعناية باملآثر واملواقع التاريخية بإقليم 

األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  شيشاوة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب مشكورين.
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 لأ ئبا لويداهش ما مله جر0:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

السيد الوزير، تفاعال مع توصيات املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 
حماية  في  وزارتكم  التي ستعتمدها  السياسة  عن  نسائلكم  والبيئي، 
املنسية؟  لألقاليم  والالمادي  املادي  باإلرث  والعناية  التاريخية  املآثر 

وعطيناكم مثل إقليم شيشاوة وشكرا السيد الوزير.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.. السيد الوزير 
إيال كان ممكن تشوفو في السادة النواب.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

اللي كنعتبروه  شكرا لفريق األصالة واملعاصرة على هاذ السؤال 
كذلك سؤاال مهما، البد أن نذكر على أن هناك العديد من املعالم 
التاريخية في اململكة وخصوصا وأن هناك مديرية ديال التراث لدى 
وزارة الثقافة تعتني باملعالم الثقافية. والتالي حينما نتحدث عن إقليم 
شيشاوة البد أن أقول بأن كانت هناك واحد الدراسة ديال وزارة الثقافة 
تتعلق باملعالم التاريخية وهي معالم تاريخية متعددة، ويعني هناك جرد 
للمعالم التاريخية، كاين واحد الدراسة ديال جرد املعالم التاريخية 
منشورة في البوابة اإللكترونية ديال وزارة الثقافة، هناك إعداد دراسة 
تقنية طبوغرافية تخص إقليم شيشاوة فيما يتعلق باملعالم التاريخية 
لهذا اإلقليم، وهي معالم تاريخية مهمة وإقليم زاخر بالتراث الثقافي 
املغربي خصوصا املادي والالمادي وبالتالي هناك عناية. والبد أن نقول 
بأننا في مرحلة أخيرة تتعلق بدراسة التكلفة املالية إلعادة اإلعتبار إلقليم 
شيشاوة خصوصا في املجال ديال الثقافة وفي مجال املحافظة على 

املعالم التاريخية اللي كيزخر بها هذا اإلقليم، وشكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لأ ئبا لويداهش ما له جر0:

شكر ا لويدا لرئيس،

ي تحملنا مسؤولية هذا اإلقليم درنا دراسة ملختلف 
ّ
السيد الوزير، مل

القطاعات، وفعال غادي يستغربو الناس كيفاش شيشاوة تتسأل على 
الثقافة، مؤشرات مقلقة في جميع امليادين، أغلب امليادين إن لم نقل 
ي وصلنا للقطاع ديالكم السيد الوزير، كنلقاو 

ّ
جميع امليادين. ولكن مل

غياب دام 27 سنة، أحدث اإلقليم سنة 1991 لغاية اليوم ما زال 

مكاينش ممثل ديالكم وال بناية وحدها مكتوبة عليها مؤسسة الثقافة، 
تاريخية  معلمة  ليك،  نوضحو  غادي  الوزير  السيد  ديالكم  والغياب 
للقرن 16 السيد الوزير، قصور معمل السكر اللي كان كيتحدثو عليها 

بأنه املداخيل ديالها هي باش تبنى قصر البديع.

اليوم السيد الوزير، جا قطاع حكومي آخر لألسف مكاينش هنا 
املياه  تصفية  معالجة  محطة  حداها  وحط  بسميتو  نسميوه  باش 
العادمة، الود الحار السيد الوزير. ما حماو ال الساكنة اللي ساكنة في 
الحي الحسني وحي املالح، ما رحمو معلمة تاريخية عندها 500 سنة. 
كيفاش بغيتو السيد الوزير، تبررو الغياب ديالكم ومئات املخطوطات 
دابا تتعرض لالندثار تتاكل فيها التونية في مدارس علمية عتيقة معروفة 
على الصعيد الدولي: في الزاوية النحلية؛ في سيد املختار؛ في أوالد عبد 
السيد  السو�سي ال تدخل لكم  فيها علماء أجالء كاملختار  املولى قراو 
الوزير. كاين مجتمع مدني نشيط نعطيكم مثال السيد الوزير، جمعية 
صدرت كتاب عن تاريخ شيشاوة جمعية بسيطة، ولكن املحاور واملنسق 
لهاذ العمل هو املسؤول ديالكم السيد الوزير، كنطالبو منكم بإلحاح 
تعيين مندوب الجهة ديال مراكش-أسفي رصدت ميزانية معتمدة مهمة 
لقطاع الثقافة، ولكن من املنسق؟ واش كنعولو على الداخلية السيد 

العامل هو اللي ينسق جميع القطاعات؟ نطلب منكم بإلحاح تعيين...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا تعقيب فيما 
تبقى من الوقت.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

البد غادي نسجل بإيجابية هذه املالحظات اللي قدمتيها، وكنعرفو 
بأن املؤسسة التشريعية الدور ديال البرملان هو مراقبة العمل الحكومي 
هاذ  اإلعتبار  بعين  كناخذ  أنا  وبالتالي  العمومية،  السياسات  وتقييم 
على  خصوصا  اإلعتبار  بعين  وسنأخذها  طرحتوها  اللي  املالحظات 
مستوى إعادة الهيكلة اإلدارية والتنظيمية للوزارة فيما يتعلق باملديريات 
الجهوية واملديريات اإلقليمية. وغيكون عندنا تصور جديد فيما يتعلق 
باملديريات اإلقليمية على مجموعة من األقاليم ديال اململكة، وبالتالي 
احنا كنعتبرو في إطار املراقبة هاذ املالحظات هي أساسية بالنسبة لينا 
ملعالجة ربما العديد من اإلختالالت اللي يمكن تكون مطروحة في إطار 

قطاع الثقافة، وهذه مالحظات سآخذها بعين اإلعتبار، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ السؤال املوالي وهو 
سؤال آني متعلق باملس بالحقوق والحريات في وسائل اإلعالم وشبكات 
املحترمين عن فريق  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي.  التواصل 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة مشكورين.
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 لأ ئبلا لويدةامأيألامود4:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

تنتشر بشكل ملفت في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل اإلجتماعي، 
ظاهرة استهداف األشخاص واملس بالحياة الشخصية لهم بالتشهير 
التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  والقذف.  والسب 

تعتزمون القيام بها لضمان الحقوق والحريات في هذا املجال وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال وهو من األسئلة التي تطرح 

لدى الرأي العام الوطني خصوصا فهاذ املرحلة ديال خروج أو إخراج 

العديد من القوانين املرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، هناك خروج 

قانون ديال مدونة الصحافة والنشر، وهذا كنعتبروه من املكتسبات 

سنعمل  هناك  اململكة.  في  اإلعالم  حرية  ديال  املجال  في  األساسية 

جميعا على إصدار املرسوم املتعلق بإخراج املجلس الوطني للصحافة، 

وكنعتبرو بأن هناك فعال العديد من.. ربما هناك العديد من السيدات 

املهنة،  أخالقيات  باحترام  يتعلق  فيما  يتساءلون  النواب،  والسادة 

هاذ السؤال يرتبط بأخالقيات املهنة وتنظن بأن في مدونة الصحافة 

هناك بعض املقتضيات خصوصا املادة 87 فيما يتعلق بإمكانية طلب 

التعويض أمام السلطة القضائية، ألننا أمام اختصاص قضائي وليس 

اختصاص حكومي في مجال ديال الضرر وبالتالي هناك إمكانية طلب 

التعويض أمام السلطة القضائية ألن هذا املجال ديال السب والقذف 

إلى غير ذلك... ربما هو أساسا مرتبط بسلطة القضاء وهناك صعوبات 

املسطرة فيما يتعلق ربما باملتابعة إلى غير ذلك... ونعتقد أن هناك قوانين 
تنظم هذه املسطرة خصوصا على مستوى يعني الشكاية، على مستوى 

النيابة العامة. ولكن نعتقد أننا إخراج املجلس الوطني للصحافة في 

األشهر املقبلة سيمكننا من تعزيز استقاللية القراراإلعالمي وستعمل 

إذن  الصحافة.  مهنة  وأخالقيات  مبادئ  احترام  على  املؤسسة  هذه 

عندنا تصورات مهمة خصوصا مع تنزيل مقتضيات متعلقة بمدونة 

الصحافة في األشهر املقبلة.

 لويداضئيسا لجلول:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  شكراالسيد 
العدالة والتنمية مشكورين.

 لأ ئبا لويدامحمدا لطويل:

 لويدا لرئيس،

هذه  في  بها  ابتلينا  التي  األساسية  املشاكل  أحد  الوزير،  السيد 
اللحظة األخيرة، هو هاذ التعرض بالحرمات وباألمورالشخصية الخاصة 
الوسائط  عبر  النساء  ديال  باألعراض  التعرض  سيما  ال  باملواطنين، 
اإلعالمية، بشكل مهمين وبشكل تيضر باملستقبل ديالهم، وتعرض آخر 
ممنهج تيتعرضو ليه املناضلين، وتيتعرضو ليه السياسيين، وتيتعرضو 
ليه الشخصيات العمومية، وما يمكن ليناش نبقاو واقفين عند املعالجة 
القانونية، راه كاين إشكال في تحريك املسطرة القضائية، وكاين إشكال 

في تمكين هاذ املواطنين من إزالة هاذ املظلمة هادي عليهم.

تنطالبوكم السيد الوزير، فهاذ اللحظة هاذي من غير التفعيل فقط 
ديال املجلس الوطني للصحافة، وال التفعيل ديال مقتضيات القانون، 
الوطنية ملراقبة األمور  اللجنة  بالتفعيل ديال مقتضيات  تنطالبوكم 
الخاصة التابعة لرئيس الحكومة وتفعيل املرسوم، وتمكينها من كل 
اإلمكانيات من أجل رفع هاذ املظلمة على عموم املواطنين اللي تيتعرضو 
ملثل هاذ املظالم، راه الكرامة ديال املواطن هو أساس التعاقد في البالد، 

راه هو أساس التعاقد الدستوري، إذا أهينت كرامة املواطن...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من سؤال أو تعقيب إضافي؟ نمر 
الوزارة لوضعية  رؤية  أيضا، عن  آني  املوالي وهو سؤال  السؤال  إلى 
املدن للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداموال0ا لبشيراطوب :

شكر ا لويدا لرئيس،

العتيقة  باملدن  للنهوض  املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 
نسائلكم؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

باإلجراءات  يتعلق  فيما  السؤال،  هاذ  على  النائب  السيد  شكرا 
الثقافة رؤية  العتيقة، نعتقد أن لدى وزارة  املرتبطة بحماية املدن 
جديدة فيما يتعلق باملحافظة على التراث العمراني للعديد من املدن 
العتيقة، بالتالي هناك الحماية القانونية، وهناك إطار قانوني يعمل 
على حماية هاذ املدن العتيقة، وسنعمل جميعا على تفعيل املقتضيات 
املتعلقة بهذا القانون خصوصا القانون الذي صدر في 29 نونبر 2016. 
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كذلك هناك على مستوى جرد هذه املعالم التاريخية، هناك كذلك على 
مستوى الحماية املادية، الحماية املادية تتطلب التدخل املالي وتكلفة 
مالية، وهناك العديد من املعالم التاريخية التي عملت وزارة الثقافة 
يعني ضمن الخطة ديالها في 2017 على حماية مجموعة من املعالم 
التاريخية، وعندي هنا الجرد كذلك ملجموعة من املناطق في الجديدة، 

في أزمور، في مكناس، في الصويرة إلى غير ذلك.

هناك كذلك على مستوى التعريف والتحسيس وبالتالي عندنا شهر 
سنوي للمحافظة على املدن العتيقة والتراث وهو شهر أبريل، من 18 
أبريل إلى 18 ماي، وبالتالي هناك إجراءات متعددة يمكن يعني أن نذكر 
هذه اإلجراءات بإسهاب خصوصا إذا كان عندي الوقت الكافي لنتحدث 
عن مجموعة من التدخالت في مجال مدن عتيقة، أو هاذ التدخل في 
السنوات املقبلة سيظهراإليجابيات ديالو خصوصا في املدن العتيقة 

التي تزخر بها اململكة، وشكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدامحمداصديقي:

املدن العتيقة تتوفر على مقومات حضارية يمكن املراهنة عليها في 
تاريخية،  تقليدية، متاحف  الثقافية من صناعة  بالسياحة  النهوض 
ومعمار، يمكنها من تحقيق نهضة شاملة لهذه املدن وساكنتها. ساكنة 
هذه املدن السيد الوزير، تحتاج بل تنتظر تطوير وتأهيل فضاءاتها 
ألسباب اجتماعية واقتصادية، املحافظة على الثرات العمراني الذي 
أقامه األجداد أصبح مطلبا وطنيا، أصبح مطلبا وطنيا ملحا وملسة وفاء 
للسلف. هذه املدن تشكو من احتالل ملكها العمومي مما يشكل ضغطا 
اجتماعيا على تجارها، وعرقلة مرورية لزوارها، وأمورا أمنية كذلك 
للسلطات املحلية، هذه املدن تنتظر املصادقة على تصاميم املحافظة 
عليها، هذه املدن وكذلك الجماعات تشكو من قلة املوارد للقيام بالالزم 
العقارات املتخلى عنها أو اآليلة للسقوط إلبعاد األخطار عن  وحيازة 
الجوار، وملاذا ال خلق وكالة النهوض بهذه املدن على غرار مدينة فاس؟ 
كذلك، تشجيع البحث العلمي في املواد املحلية للبناء للحد من استعمال 
املواد التي تشوه هذه املدن، وكذلك ملاذا ال نمنع اآلليات والشاحنات 
للدخول إلى هذه املدن أو يعني إيجاد شاحنات نظيفة لكي تالئم هذا 

املعمار واملحافظة عليه.

 لويداضئيسا لجلول:

شكر ا لويدا لأ ئبا ملحترم،

أيضا،  آني  وهو  املوالي  السؤال  إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل 
الجديدة  القوانين  بخصوص  عمومية  تواصلية  سياسة  غياب  عن 

العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للصحافة، 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداف ضنقا لط هر0:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

حدد قانون الصحافة والنشر أجل سنة للخاضعين ملقتضياته من 
أجل املالءمة مع القسم األول منه تنتهي في منتصف غشت القادم، 
لذلك نسألكم السيد الوزير، عن اإلجراءات العملية التي ستقوم بها 

الحكومة بهذا الخصوص؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكرا للسيد النائب على هاذ السؤال، وكذلك سؤال مهم خصوصا 
وأن العديد من الفاعلين في مجال الحقل اإلعالمي يتساءلون بخصوص 
إخراج املراسيم والقرارات الوزارية املرتبطة بمدونة الصحافة. السؤال 
كان يتعلق حول سياسة تواصلية للتعريف بهاذ القوانين ديال الصحافة، 
نعتقد أن املجلس في الوالية التشريعية عمل على إخراج هذه القوانين 
اإلعالم  ديال  مجال  في  املهمة  املكتسبات  من  وهاذي  مهمة  هي  اللي 
املغربي، وزارة االتصال سابقا وكذلك وزارة الثقافة واإلتصال حاليا 
ستعمل على مواكبة ومالءمة هذه القوانين مع املستجدات خصوصا 
الوطني للصحافة وإخراج املراسيم ألن  يتعلق بإخراج املجلس  فيما 
عندنا اآلجاالت معينة إلى حدود شهر غشت، وبالتالي سنعمل قبل يعني 

شهر غشت على إخراج املجلس الوطني للصحافة.

فيما يتعلق بالسياسة التواصلية، أعتقد أنه كانت هناك العديد 
من اللقاءات التواصلية مع الفاعلين، أنا شخصيا استقبلت النقابة 
الوطنية للصحافة، فاعلين فيدرالية الناشرين إلى غير ذلك... املتدخلين 
في قطاع اإلعالم، وبالتالي عندنا تصور جديد ومقاربة مندمجة شمولية 
هو  اإلعالم  قطاع  كنعتبروه  اللي  القطاع  بهاذ  يتعلق  فيما  تشاركية 
إستراتيجي وحق اإلعالم هو حق من الحقوق األساسية فيما يتعلق.. 

ومن املكتسبات األساسية في دستور 2011، شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لأ ئبا لويداعبدا لو حدابوحرشل:

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، في عهد الحكومة السابقة عرف قانون الصحافة 
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يكن  لم  به  اإلعالمي  التعريف  أن  غير  هاما،  تشريعيا  تطورا  والنشر 
بالشكل املطلوب، وهذا ينطبق عموما على القوانين النوعية الصادرة. 
كما نصت السيد الوزير، املادة 15 من هذا القانون أي القانون 88.13 
املتعلق بالصحافة والنشر، أن يكون لكل صحيفة مدير للنشر، والحال 
أن العديد من هذه املواقع ال تتوفر على مدراء وفق املواصفات املعنية. 
املادة 21 السيد الوزير، من نفس القانون تنص على وجوب التصريح 
بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل أجل 30 يوم يعني من يوم اإلصدار، 

إذن ضرورة نشر مدير النشر ومضيف املوقع وعدد الزوار كل يوم.

إذن السيد الوزير، يتعين القيام بحملة إعالمية مكثفة للتعريف 
بمالكي هذه املواقع الحاليين واملستقبليين باملقتضيات التي ينبغي عليها 
التالؤم معها قبل منتصف شهر غشت القادم كما نصت عليه املادة 
125، وهو أجل ضيق جدا للوصول للتالؤم املطلوب، وشكرا السيد 

الرئيس.

 لويداضئيسا لجلول:

شكر ا لويدا لأ ئبا ملحترم،

هل من تعقيب إضافي؟.. نمر لسؤال آني كذلك عن الوضعية املالية 
لشركة »صورياد« القناة الثانية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويدا لوعيدا لص دق:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

إلى  أدت  التي  الحقيقية  األسباب  عن  أسألكم  الوزير،  السيد 
الوضعية املالية املزرية التي تعيشها شركة دوزيم، وما هي اإلجراءات 

التي ستتخذونها لتجاوزها؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

كذلك هاذ السؤال هو مهم، كانت هناك تساؤالت من طرف الرأي 
العام الوطني حول الوضعية القانونية واملالية ل 2M خصوصا شركة 
»صورياد«، يمكن ليا نعطيكم بعض املعطيات في إطار مراقبة العمل 
الحكومي، هناك الوضع املالي للشركة مقلق حيث عكست جميع املالية 
لشركة »صورياد« القناة الثانية العجز ديالها الناتج عجز مالي وبالتالي 
هناك عجز مالي منذ 2008، وكاين هناك قامت شركة »صورياد القناة 
الثانية« بتخفيض الرأسمال ديالها من 2012 بمبلغ 282 وخفضته إلى 
302 إلى غير ذلك... ورغم وجود خسائر تفوق رأسمال الشركة، قرر 
املجلس اإلداري املنعقد في دورة استثنائية في 2014 اإلبقاء على الشركة 

واستمرارها. وبالتالي هناك استقاللية في اتخاذ القرار هو املجلس اإلداري 
لشركة »صورياد« هواللي عندو القرار النهائي فيما يتعلق باإلستمرارية، 
احنايا كقطاع ديال الثقافة واإلتصال عندنا زوج د الناس ممثلين في 
القرار. ولكن  املجلس اإلداري واملجلس اإلداري هو الذي يتخذ هذا 
عندنا تصور فيما يتعلق بالدعم املالي ال زال كاين هناك دعم مالي ديال 
املجلس  ولكن سينعقد  لدوزيم،  اإلتصال  الحكومة خصوصا قطاع 
باعتبار  الكاملة  الصالحية  عندو  اللي  وهو  املقبلة  األشهر  في  اإلداري 
أن النظام األسا�سي لهذه الشركة هو شركات مجهولة اإلسم وبالتالي 
مجلس إداري له كامل الصالحية في اتخاذ القرار املناسب، ولكن هناك 
ال زال هناك استمرارية ديال الدعم العمومي للقناة الثانية، شكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

 لأ ئبا لويدامحوناموفيد0:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، بداية نقدمو تحية خالصة للمهنيين في القناة الثانية 
اللي كتضم خيرة املهنيين في القطاع، ثانيا كاين مفارقات عجيبة في هاذ 
القناة اللي هي شركة »صورياد دوزيم« السيد الوزير، وهو: أولها على 
النموذج التدبيري ديال القناة، في العوض اللي املسؤولين ديال القناة 
يبقاو مقابلين يقادو املؤشرات املالية، مشاو كيحرصو يحولو هاديك 
القناة إلى منصة سياسية ملكون سيا�سي معين بزاوية معالجة معينة في 
اتجاه واحد، وهذا كيضرب الخيار الديمقراطي اللي مشات فيه البالد 

ديالنا؛

املفارقة الثانية، القدر اللي الدولة كتعطي من األموال ديال املال 
للشركة،  املالي  التوازن  تدير  باش  الشعب  أموال  هي  اللي  العمومي 
التوازن  زعزعة  في  منخرطة  اللي  واملشاريع  األعمال  بعض  كنشوفو 
الثقافي والقيمي للمجتمع املغربي وكتقدم مشاريع كتصدم الهوية ديال 

فئات عريضة من املجتمع املغربي؛

القطب  مشروع  إخراج  ضرورة  هو  الوزير،  السيد  الثالث  األمر 
العمومي اللي طال هذه مدة عشر سنوات وهو املدخل األسا�سي لحل 
في  مجسد  بقى  العمومي  القطب  مشروع  ألنه  األزمة  وحل  املشكل 
شخص واحد فقط، هذه عشر سنوات رئيس هنا ورئيس لهيه، ولكن 
هذاك الخلط ديال التكامل في البنيات وفي املشاريع وفي التجهيزات اللي 
ثالثا هو ضرورة إخراج  العمومي ما خارجش؛  القطب  ممكن يوفرو 
عقد برنامج واضح باش كنديرو املبدأ ديال املحاسبة وديال املساءلة 

املؤشرات مضبوطة...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم،
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هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي وهو آني كذلك، عن 
البنيات الثقافية األساسية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

الفريق الحركي.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحمنا لعمر0:

 لويدا لرئيس،

مع سيا لوزيرا ملحترم،

الثقافية  البنيات  بتوفير  معلوم  هو  كما  الحكومي  البرنامج  التزم 
األساسية وتوزيعها بشكل عادي على املجال الترابي. ومن هذا املنطلق 
االلتزام  هذا  لتنزيل  اإلجرائية  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
بالنسبة لخريطة اإلستهداف  الحكومي، وهل لدى وزارتكم التصرف 

ومراحل اإلنجاز؟

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

وشكرا السيد النائب على هاذ السؤال، كذلك هو سؤال مهم يتعلق 
بتعميم البنيات الثقافية على مجموع تراب اململكة. ربما هناك إشكاليات 
العدالة املجالية خصوصا في املجال الثقافي، وبالتالي احنا عندنا تصور 
جديد فيما يتعلق بالبنيات التحتية خصوصا في تعميم املراكز الثقافية. 
هناك دعم فيما يتعلق بميزانية ديال 2017 يصل إلى 109 مليون درهم 
لتنمية شبكة املراكز الثقافية، وهناك 145 مليون درهم إلحداث وتجهيز 
غير  إلى  وموسيقى  ومعاهد  خزانات  من  الثقافية  الفضاءات  شبكة 
ذلك... ولكن لدينا إستراتيجية أخرى ابتداء من سنة 2018 على األقل 
تكون عندنا واحد اإلستراتيجية ديال خلق وتوزيع خصوصا في مجال 
العدالة املجالية يكون عندنا على األقل ما بين 10 إلى 20 مركز ثقافي 
على مجموعة من الجماعات واملدن الصغيرة، وعلى أساس من بعد 
غادي نحاولو نرفعو هاذ العدد إلى 30 و40 وفق تصور ووفق منهجية 
تشاركية خصوصا مع بعض القطاعات املتدخلة خصوصا املؤسسات 
العمومية، الجماعات الترابية، ولكن عندي استراتيجية، لدينا في قطاع 
الثقافة استراتيجية يعني ديال البنيات التحتية ويعني تغطية العجز 
الحاصل خصوصا في مجال ديال العدالة املجالية في مجال الثقافة ألن 

تنعتبرو احنا حق الثقافة ليس هو...

 لويداضئيسا لجلول:

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

 لأ ئبا لويداعبدا لرحمنا لعمر0:

السيد الوزير نشكركم على جواب القيم، وكما يعلم الجميع فاملغرب 
يعتبر ملتقى عدة حضارات وديانات واللغات واللهجات، وقد أثمر هذا 
التنوع في امتالك كل منطقة لخصوصية معينة،.. هذه الخصوصيات 
التي تساهم في صنع تنوع الثقافة واإلرث الحضاري املغربي، ومن هذا 
املنطلق فإننا نعتبر بأن وزارة الثقافة واالتصال مطالبة أوال بالحفاظ 
على هذا املوروث الثقافي وصيانة كل ما له عالقة بالتاريخ والثقافة 
أن  يمكن  ما  الحساني وخلق  األمازيغي  العربي  التنوع  هذا  وتحصيل 
نسميه ثورة الثقافة تهتم بالقراءة وبالكتابة.. إلى جانب توطيد اللبنة 
الثقافية في كل الجماعات وعلى رأسها العالم القروي. واملناسبة قائمة 
لدعوتكم االهتمام باملناطق الجبلية ومنها إقليم شفشاون حيث هو في 
أمس الحاجة لبنية ثقافية أولية ألرجاء واسعة كما كان في املا�سي منبع 

للعلم وللمعرفة.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدامر دالكوضش:

السيد الوزير، في نفس السياق نسائلكم عن حصة العالم القروي 
من البنيات الثقافية األساسية وكذا األنشطة الثقافية املقامة بهذا 
املجال وكذا تصور وزارتكم ملعالجة هذا اإلشكال الذي زعما يعني يطال 
مجموعة من القرى ومجموعة من األماكن، كما نسائلكم السيد الوزير 
عن مآل بعض البنايات الثقافية املتواجدة بالعالم القروي التي ال زالت 
لم يكتمل بناؤها رغم مرور العشرات من السنوات وخاصة منها مثال دار 

الثقافة بأيت اورير بإقليم الحوز، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

العدالة  ديال  اإلشكاليات  قلت هناك  النائب، كما  السيد  شكرا 
االستراتيجية  واحد  وبالتالي عندنا  الثقافة،  ديال  املجال  في  املجالية 
جديدة للتوجه إلى العالم القروي، وبالتالي عندنا استراتيجية ما بين 
القروية على أساس  الجماعات  ثقافي على مستوى  20 مركز  إلى   10
ابتداء من 2019 نحاولو نرفعوها. إذن هاذي مسألة أساسية بالنسبة 
لنا تعميم البنية التحتية، العدالة املجالية، وعندنا تصور أكثر فيما 
يتعلق بالعنصر البشري ألن عندنا مراكز ثقافية تدار من طرف بعض 
األشخاص أو بعض الجماعات إلى غير ذلك... وبالتالي عندنا إشكالية 

تأهيل العنصر البشري ولكن...
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 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السؤال املوالي وهو 
آني حول املشهد البصري الوطني وخطة اإلصالح للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة 

مشكورة.

 لأ ئبلا لويدةاغيثلا لح تمي:

شكر اسيد0ا لرئيس،

القنوات  بتعدد  الوطني  البصري  املشهد  يتميز  الوزير،  سيدي 
التلفزية، لكن جلها تعرف نسبة مشاهدة جد ضعيفة بالنظر لنوعية 
املنتوج الذي تقدمه. سيدي الوزير نتساءل معكم، هل لوزارتكم تصورا 
معينا لتجويد مستوى البرامج ومخططا لتشجيع ودعم اإلنتاج الوطني 
ولتصبح البرامج تعكس، الحدث حاليا ما يعيشه املغاربة في واد والبرامج 
في واد آخر دون أدنى تنسيق أو قيمة مضافة للمشاهد، وشكرا سيدي 

الوزير.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، فعال لدينا رؤية جديدة 

واستراتيجية جديدة فيما يتعلق، أوال تعزيز استقاللية املشهد السمعي 

املشهد  استقاللية  ديال  التوجه  فهاذ  كنمشيو  احنا  ألن  البصري، 

مجاالت  في  التدخل  ديال  إمكانية  عندنا  ولكن  البصري،  السمعي 

متعددة، والتالي أول إستراتيجية فيما يتعلق بالرؤية ديالنا في القطاع 

ديال اإلتصال، هناك عقلنة وتقوية الحكامة املعتمدة في تسيير مكونات 

املشهد السمعي البصري الوطني، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل في ما 

بينها. وبالتالي كاين هناك التوقيع على مشروع عقدي برنامجين جديدين 

بين الدولة من جهة، وكل من شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة 

»صورياد«. إذن هناك مشروع ديال التوقيع على عقد برنامج جديد فيما 

يتعلق بالشركة الوطنية وكذلك شركة »صورياد«. كاين هناك تقوية 

التنافسية والتكاملية في العرض السمعي البصري، كاين هناك تقوية 

وتنويع العرض السمعي البصري، هناك الرفع من جودة الخدمات فيما 

يتعلق بعقد البرنامج إلى غير ذلك من اإلجراءات التي سنتخذها في األشهر 

املقبلة، دائما إلى تعزيز مكانة وكذلك تعزيز مكانة املشهد، هذا القطاع 

السمعي البصري، وكذلك إستجابة، هذا أسا�سي، إستجابة النتظارات 

الجمهور في ما يتعلق بالقنوات التلفزية. وسنعمل جاهدين على تلبية 

انتظارات الجمهور املغربي.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لويدةاغيثلا لح تمي:

السيد الوزير، املواطن املغربي ينتظرإعالما هادفا يمس كل طبقات 
الثقافة  القطاعين  جمع  وبالتالي  عالية.  وجودة  وتنافسية  املجتمع، 
واإلتصال في حقيبة واحدة، من شأنه خلق هذا اإلعالم الذي ينشده 

املواطنون جميعا وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي وهو آني كذلك، 
والسادة  للسيدات  الثقافة،  مجال  في  الحكومية  اإلستراتيجية  عن 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

 لأ ئبلا لويدةاخديجلا لزي ني:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

نظرا لتعزيز دور الثقافة في الهوية الوطنية ومكانتها الكبرى في التنمية 
واإلبداعي،  الثقافي  بالتراث  النهوض  مستوى  على  خاصة  البشرية، 
وتثمين الرأسمال الالمادي. نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن الخطة 
أو اإلستراتيجية الحكومية حول النهوض بهذا القطاع في مجال الثقافة.. 

من أجل إرساء ثقافة وطنية حاصنة شاملة ومتميزة، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرالسيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال اللي كذلك هو مهم، لدينا 
فعال لدينا رؤية جديدة واملتعلقة بقطاع الثقافة. هناك سياسة عمومية 
مندمجة شمولية لقطاع الثقافة تقوم على ثالث محاور رئيسية: املحور 
األول يتعلق باملحافظة على التراث الوطني الثقافي والطبيعي وتثمينه، 
بالتالي خصنا أكثر من 55 مليون درهم من اعتمادات ديال امليزانية ديال 
قطاع الثقافة 2017، وخارج اعتمادات ميزانية من خالل مؤسسات 
والشراكة مع الجماعات وصلنا إلى 150 مليون درهم. بمعنى آخر هاذ 
املحافظة على التراث خصص له أزيد من 200 مليون درهم. كذلك 
هناك النهوض بالصناعة الثقافية، وبالتالي هناك تخصيص أزيد من 
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85 مليون درهم برسم سنة 2017 فيما يتعلق بدعم املشاريع الثقافية 
والفنية والجمعية الثقافية، تنظيم امللتقيات الثقافية. وكذلك هناك 
ثقافة  ديال  البنيات  بتوفير  يتعلق  فيما  درهم  مليون   109 من  أزيد 
القرب. والتالي عندنا واحد الرؤية تسمى ثقافة القرب، خصوصا من 
خالل تعميم البنيات التحتية، وبالتالي كاين 3 د املحاور كاين التراث؛ 
كاين الصناعة الثقافية؛ وكاين ثقافة القرب وهاذ االستراتيحية نعمل 
إلى حيز الوجود. طبعا هناك اعتمادات ديال  جاهدين على إخراجها 
2017، ولكن هاذ اإلستراتيجية إن شاء هللا غتكون مع سنة 2018، 

شكرالكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

 لأ ئبلا لويدةاخديجلا لزي ني:

ضرورية  الثقافة  أن  املحترم،  الوزير  السيد  جميعا  نعلم  كما 
والزمة ملواكبة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، وسالحا 
بمعنى  السلبية.  التأثيرات  من  واألفراد  املجتمع  لتحصين  استراتيجيا 
أوضح السيد الوزير، كيف يمكن لوزارتكم املوقرة أن تصنع ثقافة 
حصنا  وتكون  واملواطنين  الوطن  تخدم  ثقافة  عالية،  جودة  ذات 
منيعا من تأثيرات األفكار املتطرفة والتصدي للمصادر اإلرهابية؟ أمام 
هذا الوضع، ينبغي على وزارة اإلتصال أن تبلور استراتيجية ملواجهة 
هذه اإلكراهات التي سبق ذكرها عبر وضع سياسة عمومية واضحة 

وتشاركية خالل الفترة ما بين 2021-2017.

إستراتيجية  وضع  إلى  ندعوكم  الوزير،  السيد  السياق  نفس  في 
أخرى للحفاظ على التراث الثقافي املغربي وتأهيله عبر اعتبار مكوناته 
اإلقتصادية  للتنمية  ورافدة  املغربية  للهوية  األساسية  املكونات  من 
واإلجتماعية مع تعزيز البنيات الثقافية والرفع من عدد املرافق الثقافية 
بمختلف املناطق املغربية. وذلك لتدارك الخصاص في املرافق الثقافية 
بعدد من الجماعات الترابية ودعم الفنانين واملبدعين عن طريق الرفع 
من قيمة الغالف املالي املرصود للدعم في هذا املجال، إلى جانب فتح 
مسالك أخرى لتنويع آليات الدعم كإحداث برنامج تنمية املقاوالت 

الثقافية والفنية وصيانة وترميم...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، شكرا السيدة النائبة املحترمة. السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

قلت بأن هناك كما قلت هناك إستراتيجية نعمل جاهدين على 
بلورة هذه اإلستراتيجيات، طبعا هناك يعني محاور أساسية نشتغل 
متعلقة  التراث،  بمحور  متعلقة   2017 ميزانية  من  انطالقا  عليها 
بصناعات ثقافية ومحور يتعلق بثقافة القرب من خالل تعميم بنيات 

تحتية ثقافية.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي وهو آني أيضا، الوضعية املتردية لبعض 
املآثر التاريخية للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق اإلشتراكي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويدامحمدا ملالحي:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

تعتزم  التي  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم 
وزارتكم اتخاذها لحماية املآثر التاريخية؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

اللي كذلك مهم، ونعتقد  السؤال  النائب على هاذ  للسيد  شكرا 
جميعا على أن اململكة تتوفر على مجموعة من املعالم التاريخية املهمة 
التي يجب أن نعمل على صياغة ديال سياسة عمومية مندمجة ومقاربة 
تشاركيه خصوصا في املعالم للحفاظ على التراث الثقافي. أعتقد أن هذه 
املقاربة يجب أن تكون شمولية ألن الحفاظ على املعالم التاريخية ليس 
من اختصاص فقط وزارة الثقافة، هناك العديد من املتدخلين بما فيهم 
الجماعات الترابية ولكن البد أن نسجل بإيجابية أن قطاع الثقافة، 
وزارة الثقافة لها برنامج يسمى برنامج التراث املعماري واملحافظة على 
التراث واملعالم التاريخية، ورصدت له بموجب ميزانية سنة 2017 ما 
مجموعه أزيد من 55 مليون درهم. إذن فعال يمكن امليزانية هي صغيرة 
ما كافياش، ولكن عندنا واحد املقاربة جديدة فيما يتعلق بالتمويل ألن 
اإلشكالية هي مرتبطة أساسا باملحافظة على املعالم التاريخية ومرتبطة 

أساسا باإلمكانيات املالية.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

 لأ ئبا لويدامحمدا ملالحي:

السيد  املغرب  فعال  اإلجابة،  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
»اليونيسكو«.  طرف  من  واملصنفة  التاريخية  باملواقع  يزخر  الوزير، 
السيد الوزير، نعلم جميعا أن امليزانية ونحن نتحدث لغة األرقام ال 
تتعدى 0,27 و0,13 وهذا مبلغ هزيل بالنسبة للميزانية ديال الثقافة 
واملآثر التاريخية. السيد الوزير، أحيلكم على شاطئ ديال البحر األبيض 
املتوسط املمتد من تطوان عبر واد لو عبر تارغة هناك مآثر تاريخية اللي 
كيمكن السيد الوزير، تعطيوها واحد القيمة وتعطيوها واحد وتكون 
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كنموذج، يعني وكنعرفو على أنه كاين واحد مجموعة د البلدان اللي 
هي ملا كنمشيو لبعض املدن في إسبانيا كنشوفو على أنه كتعطي واحد 
ديالها  السياحة  كتعمل  وبها  والثقافية  التاريخية  املآثر  د  املجموعة 

وكتكون هي فواحد اإلطار ديال جلب السياح بالنسبة لبالدنا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويداحوناعديلي:

السيد الوزير، قصر البحر بآسفي ينهار يوميا، انهار البرج الغربي وانهار 
جزء من الصور التاريخي للقصر، وانهار الباب املؤدي إلى غرف الجنود 
وتم إخالء مدافع البرونز التاريخية التي تعود إلى الحقبة السعدية. كل 
ذلك السيد الوزير، أمام مرأى ومسمع من املسؤولين الذين لم يحركوا 
ساكنا في هذا املوضوع. السيد الوزير، نخ�سى أن يأتي يوم من األيام 
نأتي إلى هذا البرملان لنخبركم بنبأ يقين أن قصر البحر قد انتهى وقد 
ابتلعه املحيط. لذلك نطالبكم السيد الوزير، بالتدخل العاجل وتحمل 

مسؤوليتكم في هذه املعلمة التاريخية، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

 لويدامحمدا ةعرجانزيرا لثق فلان التص ل:

شكر ا لويدا لرئيس،

هاذ امللف راه خذيناه بعين اإلعتبار خصوصا أثناء مناقشة ميزانية 
أن  ربما  استعجالية  الخطة  واحد  هناك  واإلتصال،  الثقافة  قطاع 
إشكالية التكلفة املالية لهاذ امللف هذا ولكن من األولويات وفي إطار 
خطة استعجالية ألنه يندرج هذا املعمار ضمن التراث املعماري وضمن 
هاذ  إخراج  على  جاهدين  وسنعمل  املغربية،  اململكة  ديال  التراث 

اإلجراءات االستعجالية في أقرب األوقات، وشكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
للسيدات  العمومي  التعليم  أزمة  العلمي، سؤال عن  والبحث  العالي 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعبداهللااأبواف ضس:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، يعيش قطاع التعليم أزمة خانقة ال سيما التعليم 
بالعالم القروي. نسائلكم السيد الوزير، ماذا أعدت الحكومة ملعالجة 
اإلختالالت التي يعرفها التعليم بصفة عامة والتعليم بالعالم القروي 
بصفة خاصة؟ وما هي التدابير التي تنوي الحكومة القيام بها في إطار ما 

تنوون إصالحها؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

في دقيقة وثالثين  التعليم  .. على اإلصالح واإلستراتيجية إلصالح 
ثانية، كاينة اآلن إستراتيجية األهداف ديالها واضحة تعطات لنا احنا 
دابا اآلن نحاولو غنجزوها تقريبا في الواقع. ما غاديش نعمل كيفاش 
كيتعمل في املا�سي من االستراتيجيات نبقىاو غاديين بشوية بشوية حتى 
نوصلو للتلميذ وللقسم، دابا غادي نديرو إن شاء هللا غادي نمشيو من 
املدارس ومن األقسام ومن األساتذة ومعاهم غادي نبنيو أسس جديدة 
للتعليم ديالنا. ألن تما كيكون التعليم ما بين أستاذ وما بين التلميذ 
ومع املدير تماك كاين كل�سي، وكينطبق هذا بصفة خاصة على التعليم 
القروي، ألن املشاكل ديال التعليم القروي ماهياش أفقية كل محل 
بالخاصية ديالو وهذا هو التوجه اللي عندنا جديد ألن اإلستراتيجية 
واضحة وغانطبقوها من األسفل واحنا غاديين طالعين بها، وإن شاء 
هللا غاتجي الفرص باش ندخلو في العمق ديال هاذ كل هاذ املسائل هذه، 

وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

 لأ ئبا لويداعبداهللااأبواف ضس:

السيد الوزير، أنا على يقين أنكم تخبرون الوضع أكثر من غيركم 
السيد الوزير، ال سيما واقع التعليم بالعالم القروي. غير خاف عليكم 
السيد الوزير، أن 50 % من متمدر�سي العالم القروي يغادرون املدرسة 
لواحد  وصلنا  واليوم  والخامس.  والرابع  الثالث  األولى،  األقسام  في 
الحقيقة على أن التعليم القروي أصبح منبعا من منابع األمية، منبع 
حقيقي من منابع األمية في العالم القروي. ولتجفيف هذا املنبع، يتطلب 
منكم ومن الحكومة البحث عن السبل لتحسين التمدرس بالوسط 
القروي وضمان استمرار تمدرس التالميذ دون هدر مدر�سي إلى غاية 
تأهيلهم لتعليم الجامعي ومؤسساتي وتكوين األطر على قدم املساواة مع 

تالميذ وطالب املجال الحضري.

السيد الوزير، نتمنى أن تنال إشكالية عدم تكافؤ الفرص التعليمية 
املسجلة في صفوف التالميذ والطلبة ما تستحقه من العناية التامة 
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منكم، وما ذلك عليكم بعزيز. السيد الوزير، أشبه لكم املسألة ديال 
التعليم األولي، التعليم األولي بحال واحد الجوج ديال البذرات، بذرة 

كتسقى...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا هل من تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويداإدضيسا لثمر0:

مبرروإلعتبارات  وغير  تعسفي  قرار  على  أقدمتم  الوزير،  السيد 
سياسية ال عالقة لها بمهام التربية والتكوين لعدد من األطر التربوية 
واإلدارية. تسببتم السيد الوزير، بقراركم الجائر بإضرار حقيقي بصورة 
املغرب في الحقوق والحريات وحرمان أبنائنا التالميذ من أطر كفأة، 
وإضرار معنوي بهذه األطر اإلدارية، نحملكم املسؤولية السيد الوزير، 

عن نتائج هذه اإلعفاءات ونطالبكم بالتراجع الفوري عنها.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداجم لابنشقرن4اكريمي:

 لويدا لوزيرا ملحترم،

نبغيو نأكدو هنا بأن التعليم العمومي واإلصالح ديالو قضية وطنية 
الباب.  في هذا  السياسية  للمزايدات  للجميع، وال مجال  أولوية  ذات 
وبالتالي يتوجب أن نوقف هذا املشكل العويص وأن ننظم حوارا وطنيا 
جماعيا من أجل إيجاد حلول عاجلة لقضية تعليمنا الوطني العمومي، 

شكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن 
فريق األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبلا لويدةازهوضا لوه بي:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، جسم التعليم العمومي هو جسم يشكو من مجموعة 
من األمراض نتفق عليها جميعا. نسائلكم السيد الوزير، عن كيفية 
في  الحضري،  املدار  في  الساعة  إلى حدود  املفككة  األقسام  استمرار 

املدارس العمومية وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب إضافي آخر عن فريق 
التجمع الدستوري.

 لأ ئبا لويداعبداهللااغ ز0:

السيد الوزير، نحن فريق التجمع الدستوري نتيق في استشرافكم 
لقضايا التربية والتكوين، أنتم ابن بار للمدرسة العمومية. نسائلكم 
حول التراجع اللي وقع في الفترة املاضية على تجميع املدارس الجماعاتية 
وهي خيار نراه إستراتيجيا ملواجهة الخصاص واإلشكاالت واإلكراهات 

اللي كاينين بالخصوص في التعليم القروي، شكرا.

 لويداضئيسا لجلولا:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من 
الفريق اإلشتراكي.

 لأ ئبا لويداشقر 4اأم م،اضئيسا لفريقا الشتر كي:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير املحترم، أزمة التعليم باملغرب في شق منها مرتبطة 
باملناهج، املفروض يكون عندنا واحد التعليم يواكب العصر، واألمر 
يقت�سي اتخاذ قرارات جريئة، ألن األمر لم يعد يتحمل يعني كثيرا من 
التردد في مالمسة املتطلبات ديال التغيير ديال املناهج التعليمية اللي 
في شق كبير منها يعني ال تساعد على تنشئة إجتماعية سليمة يمكن أن 
تساهم مستقبال في خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤوليتها في قيادت 

شؤون الوطن.

 لويداضئيسا لجلول:

على  للرد  الوزير  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التعقيبات مشكورين.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكر ا لو دةا لأو ب،

املشاكل  أن  على  متافق  كل�سي  القروي،  العالم  يخص  فيما  أوال 
األساسية من جملة املشاكل األساسية هي في املجال القروي، اللي كلنا 
كنعرفو فيه أنا متيقن واحد العدد كبير من اإلخوان اللي هنا قراو في 
العالم القروي وكبرو فيه، ومن جملتهم بعض املسؤولين الحاليين. إذن 
هذا خاصنا نعطيو لو واحد األهمية قصوى وإن شاء هللا غادي تعطى لو 
خاصة فيما يخص املدارس الجمعاتية إن شاء هللا غادي نستمروا فيها 
وبوتيرة أقوى ولكن على شرط باش تكون مرافقة بحل مشاكل أخرى 

كالنقل وles cantines scolaires املطاعم املدرسية.

فيما يخص املفكك، اللي هو منتشر بصفة كبيرة في العالم القروي 
كاين لحد اآلن أكثر من 25 ألف قسم مفكك منهم واحد الطرف اللي 
خاصو يزول بسرعة واحد 5000 وال 6000. أنا أعدكم وأمام الجميع 
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على أن هاذ املشكل في ظروف سنتين غنلقى لو حل واخا التكلفة ديالو 
غتكون غالية ألن فيه تقريبا 5 ديال املليار ديال الدرهم، ولكن هادي 
أنا كنعتبرها أولوية، ونغتنم هاذ الفرصة باش نزولو املفكك باش داك 
ال�سي غيتعاود في أغلب األحيان ما غنعاودوش نفس ما كان، غادي يّدار 
على شكل مدارس جمعاتية مصحوبا دائما بالنقل و باملطاعم املدرسية.

فيما يخص املسألة ديال األطر اللي تكلم عليها األخ، فغير للتوضيح 
فقط، أوال كاين التهويل ديال هاذ القضية، راه ما كاينش �سي واحد 
انفصل وال جرينا عليه وال.. ما كاينش، اللي كاين هو أن بعض الناس 
كانت عندهم مسؤولية إدارية وال مسؤولية تربوية ولإلدارة رأت أن 
ما بقاتش عندو املؤهالت واملؤهالت راكم كتعرفوها راه ما كاينش غير 
مؤهالت  إدارية،  مؤهالت  أخرى  مسائل  كاين  راه  التربوية  املؤهالت 
هادي، مؤهالت هادي، واإلدارة عندها الحق ما فصلو حتى �سي واحد 
عن العمل فقط كيقول هاديك املهمة اللي كنتي مكلف بها ما بقاتش 
عندك مؤهالت وراه ما�سي غير دابا، أنا شفت 2014-2015-2016 راه 
كاين أكثر من 240 واحد اللي تزالت لهم املهمة بما فيهم املناديب ديال 
ي جا واحد 

ّ
التعليم في األقاليم، هاديك حتى �سي واحد ما هضر عليهم. مل

النوع ديال الناس هذا عاد ناض الصداع، هاذ الناس ما كاينش اللي 
جرا عليهم ما كاين حتى �سي حاجة كنقول لك أسيدي هللا يخليك أنا 

درتك في مسؤولية ما بقيتيش صالح هللا...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول تدبير ملف األساتذة 
طالبي التقاعد النسبي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

 لأ ئبا لويدايوسفاآيتا لح ج:

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول التدابير التي ستتخذونها لتدبير 
الخصاص املتفاقم الذي أحدثه التقاعد النسبي لرجال التعليم؟

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

غير باش نطمأن السادة النواب والسيد النائب املحترم، هاذ العام 
في سن  هما  اللي   9000 العمومي  التعليم  في  للتقاعد  يخرجو  غادي 
التقاعد و3000 اللي غادي يخرجو للتقاعد النسبي، إذن 12.000 في 
املجموع سيتم تعويضهم بالكامل بدون أي مشكل، وزيادة ألن خاصنا 
كذلك  ولكن  للتقاعد،  مشاو  اللي  هادوك  نعوضو  فقط  ما�سي  باش 

ذاك الخصاص اللي كان السنوات املاضية كذلك باش نفضيو من هاذ 
املشكل ديال النقص في األطر التعليمية واللي غادي يحل لنا مشكل كما 

قلت ديال االكتظاظ والنقص في بعض املواد العلمية وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لأ ئبا لويدامحمدابوشنيف:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، إن أي استخفاف بالتكوين البيداغوجي للمدرس 

على  سلبا  وينعكس  إال  التعلمي  التعليمي  الفعل  مهندس  باعتباره 

مردودية وجودة هذا الفعل، ويضرب في العمق كل محاولة لإلصالح 

ومنها الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم. وهنا نتساءل، أليس التعليم 

بالوزارة أن تأخذ وقتا  ألم يكن حريا  بالتخطيط؟  أولى املجاالت  هو 

للسلف؟  النسبي  التقاعد  الخلف قبل قبول طلبات  إلعداد وتكوين 

النسبي حق مشروع ال غبار عليه، لكن أن  التقاعد  الوزير،  السيد 
نفرغ املؤسسات من اآلالف من أطرها ونقحم في القطاع شبابا بدون 

سابق تكوين، فأعتقد أن هذا العبث نتمنى أن ال يتكرر، ونأسف السيد 

الوزير، لفراغ جل مراكز التكوين باململكة، شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 

الوزير.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

ال هو باش ما ندخلوش كيما كيقولوا في la polimique دابا عندنا 

خصاص في األطر التربوية البد خصنا ندخلوا الناس باش يقريو، وهاذ 

الناس اللي عندهم ثالثين عام ديال التجربة راه النهار اللي دخلوا حتى 

هما راه كان عندهم يا هللا عام، والحمد هلل دابا عندنا الوقت الكافي ديال 

الدخول املدر�سي باش يكون التكوين، والحمد هلل كاين دابا األنترنيت 

اللي تيكونوا واخا الناس في داخل املدارس راه تيبقاو يتكونوا وغادي 

يرجعوا بعض األوقات للمراكز ديال التكوين باش يستكملوا املسائل 

ديالهم وكاين تأطير ديال املفتشين وإن شاء هللا راه كل�سي غيكون عندنا 

اللي كيدخلوا عندهم املستوى ديال  الناس  يقين كامال على أن هاذ 

licence وغادي يقرينو في التعليم اإلبتدائي وال في الثانوي اإلعدادي راه 

ما �سي إشكال، ما�سي �سي حاجة اللي هي صعيبة وشكرا.
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 لويداضئيسا لجلول:

شكرا نمر إلى السؤال املوالي عن مراجعات كتب التربية اإلسالمية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداإدضيساموكي4:

شكر ا لويدا لرئيس،

الوزير، نسائلكم حول حقيقة ما أصدره املكتب الوطني  السيد 
مسيئة  مضامين  وجود  بخصوص  الفلسفة  مادة  مدر�سي  لجمعية 
للمادة )مادة الفلسفة( في بعض كتب التربية اإلسالمية )منار للتربية 
اإلسالمية( خصوصا وأن هاذ الكتب صدرت بموافقة وإشراف وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

كتساءلوا واش الحقيقة ديال هاذ القضية، في التربية اإلسالمية 
بمختلف  الدراسية  األقسام  تتهم  كتاب،   29 كاين  الكتب  وهداك 
الشعب دياهكم كتاب واحد اللي في واحد الجملة )ثالثة ديال األسطر( 
اللي اعتبرت مسيئة ملادة معينة أي مادة الفلسفة. أنا مغندخلش في 
العمق ديال واش عندهم الحق وال ماعندهمش، أنا ما�سي أسميتو، أوال 
ماعنديش الحق وثانيا ماعنديش تأهيل باش نشوف واش، كاين مربين 

كاين واحد العدد ديال ديال الناس اللي كيشوفوا هاذ املسألة.

بصفة  كتكون  املدرسية  الكتب  ديال  املراجعة  يعني  هلل  الحمد 
منتظمة إال إلى شافت اللجنة املعنية على أن هناك إساءة ملادة معينة 
وال هذا غادي يتعاد فيها النظر، وإال شافت على أنه ما اين حتى حاجة 
غري أسميتو. اللي مهم عندنا كسياسيين هو خص اللي كيدرس في 
مبدأ  منها  البمبادئ  ديال  العدد  واحد  يكون عندو  املدرسية  املناهج 
التسامح ونبذ العنف، الحاجة اللي فيها العنف أو اللي فيها التحريض 
نقبلوها  يمكنشاي  ما  للدين اإلسالمي هاذي  أو اإلساءة  العنف  على 
كسياسيين. ماعدا ذلك األمر مطروح للناس اللي هما عندهم املؤهالت 
لهاذ ال�سي. وبالنسبة لهاذ ثالثة السطور ربما وأقولها شخصيا ربما فيهم 

شوية النفخ.

 لويداضئيسا لجلول:

تفضلوا  املحترمة  النائبة  السيدة  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

مشكورين.

 لأ ئبلا لويدةاسع دا لعم ض0:

السيد الوزير، ال يمكن أن نباشر مراجعة ولو جزئية ملنهج التربية 

اإلسالمية إستجابة لفئة واحدة ربما قد تكون مارست ضغطا إعالميا 

وإيديولوجيا أكثر منه بيداغوجيا. قطعنا أشواط في املقاربة التشاركية 

إلصالح منظومة التربية والتكوين، بغينا نزيدوا القدام ما نرجعوش 

اللور، املجلس األعلى للتربية والتكوين أشرك حتى التالميذ في إخراج 

الرؤية اإلستراتيجية، إذا ال يمكن املاجعةح الجزئية إال أن تكون بنفس 

املنطق. مدر�سي التربية اإلسالمية ومفت�سي املادة هم من سيسهر على 

هاته املضامين الوسطية وقيم االعتدال اللي كاينة في املنهاج الحالي 

داخل الفصول الدراسية. ومن باب ترشيد النقاش وإنضاجه البد أن 

نستعمل هذه الهيئات كذلك، راه النظرة التفتيتية والتجزيئية والفئوية 

بمقررات التربية اإلسالمية هي اللي كانت واحد املرة وراء واحد النقاش 

للعبودية، وطالبوا  أمها تكريسا  يد  تقبل  لفتاة  الصورة  اعتبار  ديال 

بحذفها. فهل يعقل أن يكون تقبيل يد امهاتنا وآبائنا تكريسا للعبودية 

والناس الذين نحترمهم ونقبل أيديهم هذا تكريس للعبودية؟ قبل هذا 

وذاك راه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ومختصين املجلس األعلى، 

مؤسسات  والتكوين،  للتربية  االعلى  املجلس  وأيضا  العلمي  املجلس 

دستورية أشرفت على إصالح منهج التربية اإلسالمية ونجحت في إبعاده 

عن التقاطبات اإليديولوجية والسياسية، ونجحت إلى حد كبير في هاذ.. 

نحن بلد مؤسسات وتوابث وليس بلد فئات ولكل هيأة نفس الحق...

 لويداضئيسا لجلول:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

الوزير في ثواني.. نمر؟ سؤال موالي عن التكوينات املتخصصة واملعتمدة 

للسيدات  املغرب  في  التشاركية  املالية  الصناعة  مكونات  الستيعاب 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداإبر هيما لشويخ:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، بعد صدور قرار بقبول الترخيص إلنشاء مجموعة 

من البنوك التشاركية باملغرب، السؤال اللي كيطرح نفسو شنو هي 

من  غتعتمدها  اللي  والتكوينات  الوزارة  غتاخذها  اللي  اإلجراءات 

أجل تكوين أطر وخبراء ملواكبة انطالق األبناك التشاركية في املغرب 

واستيعاب مكونات الصناعة املالية التشاركية في بالدنا؟

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.
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 لويداخ لدا لصمد0اك تبا لدنللالدىانزيرا لتربيلا لوطأيلا
ن لتكوينا ملنهيان لتعليما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفاب لتعليما

 لع سيان لبحثا لعلمي:

شكر ا لويدا لأ ئبا ملحترم،

في البداية البد نأكد أنه الجامعة من مهمتها األساسية أنها تواكب 
الحاجيات ديال سوق الشغل، ومادام بالدنا دخلت في إطالق التفكير 
في قضية األمالك التشاركية ووضعها على سكة التنفيذ والتطبيق، 
الجامعة املغربية ما يمكن لها إال تكون فهاذ املسار، وما يمكن لها إال 
تلبي الحاجات ديال الوطن فيما يتعلق بسوق الشغل في هذا املجال. 
نأكد فقط إلى أنه املسالك املحدثة في هذا السياق، الجامعة املغربية 
املاستر  سلك  وخمسة  املاستر  سلك  في  منها   3 مسلك،   16 كتوصل 
إجازات  ثم  ثالث سنوات  بكالوريا  ديال  تقنية  وتكوينات  املتخصص 
مهنية متخصصة. إيال بغيتي السيد النائب املحترم، نعطيك الالئحة 
أن  كنأكد  ولكن  التكوينات،  هذه  كتحتضن  اللي  املؤسسات  ديال 

الجامعة هي في مواكبة هاذ الورش الجديد وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

 لأ ئبا لويدامحمدا لزنيت4:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، أوال نثمن كل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل 
التعجيل بإخراج هذا املنتوج البديل في أسرع وقت. وبالتالي ملا طرحنا 
هذا السؤال في فريق العدالة والتنمية، نريد مواكبة الحكومة ومواكبة 
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل تكوين ليس فقط الطلبة 
أو املقبلين على اإلشتغال في هذا املجال، ولكن كذلك نريد حتى العاملين 
جهويا  أو  املركزيات  مستوى  على  البنكية، سواء  املؤسسات  في  اآلن 
أومحليا. وبالتالي نريد تكوينا مستمرا، ألن هؤالء يعني الفروع املفتوحة 
هي التي سيرتادها الزبناء، سواء املستثمرين سواء املستفيدين، وبالتالي 
فكل من يعمل هو مطالب بالتعرف على هذا املنتوج من أجل تسويقه، 
من أجل معرفة كيفية تمويله، ألن ملا يأتي الزبون ألي وكالة، البد أن 
يجد املوظف أو اإلطار عارفا بهذا املجال. وبالتالي فنقترح فتح الجامعة 
والتكوين املستمر لكل عامل فهاذ املؤسسات، وكذلك هذه املسالك 
اللي ذكرتوها السيد الوزير، نريد كذلك أن تعمم ال تبقى مقتصرة على 

جهات معينة ولكن أن تكون في كل الجامعات وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير تفضلوا.

 لويداخ لدا لصمد0اك تبا لدنللالدىانزيرا لتربيلا لوطأيلا
ن لتكوينا ملنهيان لتعليما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفاب لتعليما

 لع سيان لبحثا لعلمي:

شكر ا لويدا لأ ئبا ملحترم،

الجامعية  املسالك  أن  إلى  أخرى  مرة  أؤكد  أن  أريد  فقط  أنا 
ويتم  الجامعات،  في  األساتذة  طرف  من  إحداثها  يتم  تعلمون  كما 
املصادقة عليها في مجالس الكليات ومجالس الجامعات، ثم إرسالها 
إلى لجنة اإلعتماد والوزارة. وهادي واحد املناسبة باش يمكن يوصلو 
السادة النواب صوتهم إلى السادة األساتذة من أجل اقتراح املزيد من 
التخصصات التي لها عالقة بهاذ املجال. أيضا هناك أهمية كبيرة جدا 
للتكوين املستمر، كل الجامعات في املناطق ديالها كيمكن لها تحدث 
التكوينات في هذا السياق، وطبعا هذا مجال  واحد املجموعة ديال 

متحرك ودائم كسائر املجاالت املرتبطة بسوق الشغل.. شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

انتهى الوقت السيد الوزير، سؤال عن الخصاص في املواد البشرية 
بالنسبة لبعض الكليات الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن 

مشكورين.

 لأ ئبلا لويدةاعزيزةا لشك ف:

 لويداك تبا لدنللا ملحترم،

كنعرفو بأن الكليات الوطنية كتعرف واحد الخصاص كبير فيما 
يخص املوارد البشرية خصوصا.. والسبب ديالها هو عدم توفير مناصب 
مالية كافية لهاذ.. خصوصا فيما يتعلق باألساتذة والدكاترة الجامعيون. 
وكنعرفوا أن الخصاص منين كيكون عند هاذ الفئة، كيأثر سلبا على 
املردودية في التسيير وفي التأطير وفي التدريس وفي املردودية الفكرية 
وال  التدابير  هي  كنسألوكم شنو  املحترم،  كاتب  السيد  عامة.  بصفة 

اإلستراتيجية اللي تتخذها الحكومة لسد هذا الخصاص؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويداخ لدا لصمد0اك تبا لدنللالدىانزيرا لتربيلا لوطأيلا
ن لتكوينا ملنهيان لتعليما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفاب لتعليما

 لع سيان لبحثا لعلمي:

شكر ا لويدةا لأ ئبلا ملحترمل،

معلوم أنني كنتافق معاك تمام اإلتفاق ألنه الجامعات املغربية اآلن 
كتعاني من واحد النزيف؛ أوال بارتفاع النسبة ديال األساتذة املشرفين 
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على التقاعد، وكنعتقد أن هاذ الفئة ديال األساتذة الجامعيين في الوقت 
اللي كيتقاعد لنا أستاذ جامعي ما يمكناش نعوضوه حتى ب10 ديال 
املناصب ديال األساتذة جداد، بحكم الخبرة والتجربة وما إلى ذلك. إذن 
مهياش قضية حساب عددي بقدر ما هي كفاءة وخبرة، وأنا كنشاطرك 

الرأي فهاذ املجال.

فقط أذكر إلى أن الحكومة بذلت مجهودات مهمة جدا في سياق 
تلبية حاجيات القطاع، بحيث أنه ما بين 2012 و2016، تم توظيف 
القانون  في  احنا  مكفياش،  معاك  متافق  جديد  إطار   1330 حوالي 
ديال املالية الجديد عبرنا على الحاجة ديال القطاع إلى 1200 أستاذ 
جديد باش يمكنا لبيوه، ولكن متأكدين أنه قطاع الوظيفة العمومية 
ما يمكنش يواكب هاذ اإلرتفاع، لذلك غادي نمشيو في اتجاه تنويع 
مسارات التوظيف في قطاع التعليم العالي، سواء تعلق األمر بمناصب 
الوظيفة العمومية، وال عن طريق التعاقد واللي كيتيحها القانون اإلطار 
01.00، وأيضا من خالل استثمار الطاقات والقدرات ديال الدكاترة 
الجدد، بحيث أنه السنة املاضية وهاذ السنة حوالي 600 إطار دكتور 
اللي غادي يدخلو في سياق التعاقد، وهذا من شأنه أنه يكسبهم واحد 

التجربة قبل ما يولجو بصفة نهائيا إلى القسم وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

تفضلوا  املحترمة  النائبة  السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  شكرا 
مشكورين.

 لأ ئبلا لويدةاعزيزةا لشك ف:

ما�سي  املشكل  أن  نقولك  يؤسفني  املحترم،  الدولة  كاتب  السيد 
مشكل كفاءة، الكفاءات كاينة يكفي أن تكون هناك نية صادقة فعال 
تصور  وال  يعني  مقاربة صحيحة  خاللها  من  نديرو  اللي  اإلصالح  في 
إستراتيجي يعني شامل اللي عن طريقو نحلو املشكل ديال هاذ األساتذة 
الجامعيين، اللي كاينين كفاءات واللي يكفي أننا كنعرفو أن كيهتز يوميا 
الشارع املغربي بأصوات احتجاجاتهم. الكفاءة كاينة، يكفي أننا نديرو 
مقاربة صحيحة بنية إصالح صحيحة ونحلو املشكل ديالهم وفي نفس 

الوقت نسدو هاذ الخصاص وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

املوالي عن قطاع  السؤال  إلى  نمر  تعقيب إضافي؟  شكرا هل من 
التعليم املدر�سي الخصو�سي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائبة املحترمة مشكورين.

 لأ ئبلا لويدةاأم لاعربوش:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، إذا كانت امليزانية املرصدة لقطاع التعليم العمومي 

ال تفي بتلبية احتياجات هاذ القطاع، ألن التعليم املدر�سي الخصو�سي 
هو اآلخر يعاني عدة إشكاالت وإختالالت. لذلك نسائلكم السيد الوزير، 
حول التدابير املتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على جودة التعليم 

املدر�سي الخصو�سي، شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامحمداحص دانزيرا لتربيلا لوطأيلان لتكوينا ملنهيا
ن لتعليما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكرا، أوال خاصنا نتافقو على واحد القضية هو أننا نحن بحاجة إلى 
التعليم الخصو�سي وتطويره، هاذي خصنا نتفقو عليها باش اسميتو.. 
ألن واحد العدد ديال املشاكل كيحلها في بعض األماكن ما�سي في كل�سي؛ 
ثانيا نتفقو كذلك على أن التعليم الخصو�سي فيه وفيه؛ فيه اللي مزيان 
بزاف، اللي مزيان، وفيه اللي قبيح واللي قبيح بزاف. إذن الدور ديالنا 
هو ذاك اللي مزيان نعاونوه، وذاك قبيح نحاولو نطوروه باش يولي حتى 
هو فواحد املستوى معين، تعمالت فواحد مدة شهر ونصف تمت زيارة 
ه التقريروصلني البارح والتقرير عرفتي 

ّ
أكثر من 450 مؤسسة خاصة، يال

فيه واحد العدد ديال اآلالف ديال الصفحات كيما قلت لكم متباين 
 le premier degré كل واحد.. احنا اللي غادي نحاولوه هو على ألقل أول
ديال le contrôle أشنو هو؟ هو ذاك ال�سي اللي كيواعدو به القطاع 
الخاص الناس اللي كيقيدو عندهم أوالدهم احنا غادي نشوفو واش 
 غير مستوفر، ولكن في نطاق ما�سي في 

ّ
هذاك الحد األدنى مستوفر وال

نطاق العقوبة وال في نطاق اسميتو.. في نطاق التشجيع واملساعدة على 
الرقي بالتعليم الخصو�سي. ذاك ال�سي عالش اللي خلينا للناس ديال 
التعليم العمومي باش يمشيو يدرسو في القطاع الخاص راه من هاذ... ما 
خصناش عاود ثاني نقطعو ليهم الضوء واملاء ونقولو ليه سير دبر لراسك 

ما يمكنش.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لويدةاأم لاعربوش:

سواء  عامة  بصفة  التعليم  قضايا  نناقش  ونحن  السيدالوزير، 
القطاع العام أو القطاع الخاص، هناك تساؤل يطرح نفسه وهو: هل 
يعيش قطاع التعليم حاليا إصالح أزمة أم أزمة إصالح؟ السيد الوزير 
إن بنية عدد كبير من مؤسسات التعليم الخصو�سي تفتقر إلى تصميم 
يراعي مواصفات الفضاء التربوي الصحي والسليم، بعضها ال يتوفر حتى 
على فضاءات التربية البدنية، بعضها يبنى في عمارات ال تراعي املستوى 
العمري للتالميذ. بالنسبة للتعليم ما قبل املدر�سي، التعليم ما قبل 
املدر�سي نتساءل السيد الوزير، حول جدوى ما الجدوى من التنصيص 
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على إلزامية التعليم األولي في ظل غياب وجود ميزانية ألجرأته؟ ترك هذا 
اللي  في املدن تدبره املؤسسات الخصوصية  للقطاع الخاص  املجال 
كيستافدو منها أبناء الطبقات املتوسطة والغنية، وفي املجال القروي 

كاين املسيد أو الكتاب اللي كيستافدو منو جزء قليل من أبناء القرى.

بالنسبة للتوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا، أدى إلى 
مغادرة أكثر من 2000 من األساتذة واإلداريين كذلك املرتبطين بعقود 
مع مدارس خاصة، وهاذ التعاقد تم في وسط السنة الدراسية، وبالتالي 

أدى إلى حدوث خصاص كبير بالنسبة...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وكنشكرو السيدين الوزيرين على 
حسن املساهمة في هذه الجلسة. نمر إلى القطاع املوالي، القطاع املكلف 
بالعالقات مع البرملان املجتمع املدني، السؤال األول فيه ثالث أسئلة 
لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بواقع املؤسسات السجنية باملغرب، 
وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 
الوزير املحترم. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداشقر 4اأم ماضئيسا لفريقا الشتر كي:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير املحترم، أوضاع عدد من املؤسسات السجنية ببالدنا 
مزرية إن لم تكن كارثية، فماذا أنتم فاعلون؟

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، السؤال الثاني آني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداكريماش ن0:

شكر ا لويدا لرئيس،

تقدم  بمدى  كيتعلق  املوضوع  فهاذ  لكم  سؤالنا  الوزير،  السيد 
السجنية  باملؤسسات  اإلرتقاء  إلى  الرامية  الحكومية  اإلستراتيجية 
وأنسنتها، بمعنى إلى أي حد ساهمت هاذ اإلستراتيجية في تأهيل هذه 

املؤسسات وتحسين ظروف السجناء واملعتقلين؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، السؤال الثالث آني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبلا لويدةاف طملا لزهر ءابرص ت:

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن تصور حكومة ملعالجة ظاهرة 

هذه  آثار  تعلمون  وأنتم  السجنية،  املؤسسات  داخل  االكتظاظ 
الظاهرة على مستوى التغذية والعالج وكذا على مستوى تأطير وتأهيل 
السجناء، ال�سيء الذي يحول دون تحقيق هدف إعادة إدماج السجناء 

والسجينات داخل املجتمع وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة عن الفريق النيابي املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

أوال أتوجه بالشكر للفرق النيابية التي طرحت هاذ السؤال الهام 
واملتعلق بشريحة تعيش ظروف خاصة وصعبة، تتمثل في سلب حريتها. 
أوال املجهودات التي بذلت على مستوى املندوبية العامة إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج؛ يتعلق املجهود األول بمعالجة إشكالية اإلكتظاظ، 
نسبة اإلكتظاظ انتقلت من 45 % في 2012 إلى أقل من 38 % نهاية 
2016 ولكن هذا ليس مجهودا كافيا. هذا األمر هو نتج أوال عن فتح 
مؤسسات سجنية جديدة في طاطا، في كرسيف، في ميدلت، في راس 
ملول،  آيت  العرجات1،  بويزكارن،  الرماني،  مرشوش،  فاس،  املا، 
زاكورة، تيفلت 2. وكاين مشروع مؤسستين في األشهر القادمة: طنجة 
2، والعرجات 2، على أساس هنالك برنامج لبناء 5 مؤسسات سجنية 
جديدة، ستكون جاهزة السنة املقبلة: الناظور، بركان، أصيلة، السمارة 
وجدة. الهدف وهو ما يكونش اكتظاظ ألن كما أشار جاء في األسئلة، أن 
االكتظاظ هذا واحد من العوامل السلبية اللي كيكون عندها انعكاس 

على التأطير وإعادة اإلدماج.

املتواجدة  السجون  أو  متهالكة  السجون  ديال  الوضعية  أيضا 
الخمس  في  التعويض  ديال  برنامج  بالسكان، توضع  آهلة  في مناطق 
سنوات املقبلة يتعلق اياهم 5 ب36 مؤسسة سجنية جديدة بديلة 
لتعويض املؤسسات، وبرمجة 9 لتعزيز الطاقة اإلستيعابية وتغطية 
بعض األقاليم التي ال تتوفر على السجون مراعاة لعامل القرب خاصة 
بالنسبة لألسر، وأيضا مراعاة للتحوالت املرتقبة أو املرتبطة بالتنظيم 
القضائي للمملكة. هاذ ال�سي عندو عالقة باإلعتمادات، وراه في مناقشة 
امليزانية الفرعية راه تقدم تقرير مفصل حول هاذ املجال والتحديات 

املرتبطة به.

الحاجة  إنكاره رغم  كاين مجهود ال يمكن  التاطير،  على مستوى 
إلى ضرورة مضاعفته ومواجهة التحديات املرتبطة به حتى تكون هاذ 
املؤسسات فضاءات نموذجية لإلصالح والتأهيل. في هاذ اإلطار سنة 
2016 كان توظيف أزيد من 100 إطار للحراسة واألمن واملواكبة، واآلن 
11، هذا في على مستوى النسبة ديال  دابا املعدل وهو حارس لكل 
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التاطير. وهنا نعطي واحد املعطى، أنه فهاذ السنتين األخيرتين يعني 
2015 و2016، العدد ديال السجناء ارتفع ب6 %، وهذا ليس بالعدد 

السهل.

األمية  ومحو  والتعليم  التكوين  ديال  البرامج  مستوى  على  ثالثا، 
60 % ونسبة  الزيادة فيه  برنامج نسبة  كاين  التعليم  كاين مجهود، 
النجاح 38 % من املنخرطين فيه على مستوى التعليم، أزيد من 3600 
سجين، دروس محو األمية أزيد من 6300، دروس التربية غير النظامية 
حوالي 300، سجون بدون أمية 8000 هذا واحد البرنامج من أصل 
11 ألف محكوم خالل سنة.. فهاذ البداية. كاين مجهود ديال املراكز 
البيداغوجية املشغلة داخل في إطار السجون 55 والهدف هو نوصلو 
ل65 مركز في السنتين املقبلتين، واملستفيدين 9000. أيضا في إطار 
البرامج املرتبطة بالرعاية الصحية وهذا يتعلق ببرنامج جاء في إطار 
الرعاية امللكية السامية، من أجل تأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع، 5 

يوليوز 2016 كان التوقيع على مراسيم...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب ألحد السيدات والسادة 
النواب عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداشقر 4اأم ماضئيسا لفريقا الشتر كي:

شكر ا لويدا لرئيس،

شكرا السيد الوزير على هاذ اإليضاحات، غير فقط حين نتحدث 
واملندوبية  ألف،   80 على  كنحدثو  السجنية  املؤسسة  ساكنة  عن 
ديال السجون قامت بمجهود، احنا اجتمعنا في اللجنة واعرفنا واحد 
املجموعة ديال املعطيات. لكن من املفروض على أنه يجب مواكبة 
هذا املجهود بإجراءات عملية وقانونية كتعالج من جهة املشكل ديال 
االكتظاظ االعتقال االحتياطي يجب البحث عن عقوبات بديلة، عن 
دون  الغرامة  على  باالقتصار  النصوص  بعض  في  بتعديالت  القيام 
أننا نساعدو باش أن هاذ االكتظاظ ما  العقوبة الحبسية من أجل 

يبقاش.

هناك نقطة أخرى متعلقة بضرورة الفصل بين املر�سى النفسيين 
املختلين عقليا وباقي السجناء، ألنه هاذ انعدام املسؤولية ديالهم ولكن 
مع ذلك يوضعون مع السجناء وجب االنتباه لهذا األمر. ونقطة أخرى 
هم  الذين  املوظفون  بالقطاع  بالعاملين  مرتبطة  هي  أهميتها  عندها 

أنفسهم أصبحوا سجناء.

 لويداضئيسا لجلول:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري.

 لأ ئبا لويداكريماش ن0:

شكر ا لويدا لرئيس،

الواقع نثمن هاذ الجهود املبذولة،  في  الوزير  احنا بدورنا السيد 
وفي نفس اإلطار كذلك البد أن نؤكد ونشيد باملجهودات املبذولة من 
للسجون وإعادة  العامة  املندوبية  طرف جميع مدراء وموظفي وأطر 
اإلدماج. لكن رغم ذلك السيد الوزير، وباعتباري كمنهي يمكن ليا ناكد 
ليكم بأن الظروف ديال السجون في اململكة هي صعبة ومقلقة نظرا 
لتنامي الظاهرة ديال االكتظاظ بحيث أنكم اشرتو بأن نسبة ظاهرة 
االكتظاظ بحيث أنه كيشكل االعتقال االحتياطي ما يقارب 38 إلى 40% 

وكذلك بالنسبة لألحداث كيتجاوزو 87%.

عندما نتحدث السيد الوزير، السيد الرئيس، على مسألة ديال 
األنسنة واالرتقاء والتأهيل، ما يمكنش ليها تكون السيد الوزير إال في 
إطار تأهيل البنية التحتية، ملاذا السيد الرئيس؟ لتوفير ظروف اعتقال 
مالئمة للسجناء من حيث املساحة املخصصة لكل سجين، من حيث 
التغذية، التهوية من حيث محاربة األمراض املعدية خاصة داء السل 
باملرأة ال سيما  كذلك  االعتناء  السجناء،  بين  ما  بكثرة  كينتشر  اللي 
لذوي  الولوجيات  توفير  وكذلك  وأكثر  أكبر  عناية  وإعطائهن  النزيالت 

االحتياجات الخاصة.

اليوم  السجون  بأن  الوزير،  السيد  كذلك،  لكم  نأكد  ليا  يمكن 
التأهيل  ديال  إلى مراكز  تتحول حقيقة  املتقدمة أصبحت  الدول  في 
قضاء  بعد  النزيل  ذاك  من  نجعلو  أننا  هو  ديالها  الهدف  واإلصالح، 
محكوميته كيف يمكن له أن يصبح فردا صالحا لنفسه وللمجتمع؟ 
أكثر من هذا أن حتى هاذ االستراتيجيات الجدية ديال هاذ الحكومات 
املتقدمة أدت بهذه الدول مؤخرا، السيد الوزير، إلى إغالق عدد كبير 

من السجون ألنها لم تعد تجد ما...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. تعقيب ألحد السيدات 
للتقدم واالشتراكية، تفضلوا  النيابية  النواب عن املجموعة  السادة 

السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لويدةاف طملا لزهر ءابرص ت:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  تبذلها  التي  الجهود  نقدر  نحن 
للرقي بأداء املؤسسات السجنية، ولكن لألسف مازال تحديات كبيرة 
وإنسانية  بكرامة  املاسة  الظواهر  من  العديد  من  الحد  يعني  اللي 
السجناء. ففي الوقت اللي نجد اليوم أن عدد السجناء أصبح يعني 
80 ألف سجين باملقابل نجد أن الطاقة اإلستيعابية ديال املؤسسات 
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السجنية ال تتجاوز 48 ألف سرير، بعض السجون تجاوزات فيها نسبة 
االكتظاظ %300 ولكن الذي يثير إلى االستغراب هو أن أكثر من 40% 
ديال السجناء هما من اإلعتقال اإلحتياطي، ال�سيء الذي يجعلنا اليوم 
أمام سؤال أو من الضروري فتح واحد النقاش عمومي حول السياسة 
الجنائية ومفهوم العقاب. السيد الوزير، اقتراحنا في املجموعة النيابية 
التقدم واإلشتراكية يتمثل أساسا في ضرورة مراجعة السياسة الجنائية 

بشكل يقيد حاالت...

 لويداضئيسا لجلول:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 

السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدامحموداأمر0:

شكر ا لويدا لرئيس،

أربع  لواحد  الوزير  السيد  انتباه  نثير  بغيت  أنا  الوزير،  السيد 

إشكاليات أساسية: األمر األول هو انتشار مجموعة من اآلفات الخطيرة 

داخل السجون وخصوصا املخدرات بمختلف أنواعها وأيضا العنف 

فيما بين السجناء بينهم وأيضا ما بينهم وبين املوظفين؛

الثاني إذا كنا نتحدث عن األنسنة، فالبد أن نتحدث عن  األمر 

أنسنة من خالل مجموعة من األمور: األمر األول هو قضية العناية 

بأوضاع السجناء صحيا وخصوصا على مستوى الصحة النفسية؛ ثانيا 
على مستوى تكثيف البرامج الثقافية، وهنا أخص البعد التربوي ملا له 

من أهمية خاصة في معالجة اآلفات السالفة الذكر، شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر؟ السيدة النائبة 

املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبلا لويدةازهوضا لوه بي:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، كنظن أن التفكير في بناء مؤسسات سجنية جديدة 

واالعتقال  الجنائية  للمسطرة  وال  األساليب  ألن  فقط  كاف  هوغير 

االحتياطي اللي كيتجاوز 30 ألف هو اللي في اإلشكال، يجب إعادة النظر 

فهاذ املسطرة هاذي؛ ثانيا األشياء إعادة إدماج السجناء من داخل 

املؤسسات الجهوية يفتقر ملشاريع يتم من خاللها إدماج هاذ السجناء 

من جديد في املنظومة ديال املجتمع، وكنظن كذلك التكوين داخل 

تكوين  بدون  كيخرجهم  للسجناء  كاف  غير  هو  السجنية  املؤسسات 

خصوصا بعد قضائهم ملدة طويلة داخل السجون، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير في دقيقة.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

أوال أشكر أيضا املعقبين ملا طرحوه، الجانب الطبي والصحة النفسية 
والعقلية هذا واحد من األولويات واإلشكاليات اللي مطروحة. عطيتو 
باملر�سى  يتعلق  ما  املجال نعطي إضافتين: األول  بعض األرقام فهاذ 
بأمراض نفسية وعقلية، راه العدد كيتجاوز 4500، تم التمكن من 
عالج وضبط هاذ الحاالت بحيث كانت نسبة النجاح ديال 4384/96% 

سجين، %96 وهذا إنجاز. لكن املجهود حاليا منكب على ثالثة أمور:

بتأطير  املكلفين  عند  املجال  فهاذ  التأطيرية  القدرات  رفع  أوال، 
املستوى  على  الحاصلة  العلمية  التحوالت  ظل  في  خاصة  السجناء، 

السيكولوجي فهاذ املجال؛

ثانيا، على املستوى التشريعي مشروع القانون اللي كاين عندكم 
اآلن في البرملان 71.13 املتعلق بمكافحة االضطرابات العقلية وحماية 
حقوق األشخاص املصابين بها، راه كاين في البرملان واملندوبية العامة 

للسجون من املساهمينن فيه.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعثرات برامج محو األمية 
املنجزة من لدن الجمعيات، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لويدةامنىا شريط:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، ال يختلف اثنان عن أن آفة األمية تشكل عائقا على 

التنمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، واللي جعل بالدنا ترفع تحديات 

كبيرة ملحاربتها وذلك من خالل وضع مخططات وبرامج حكومية وغير 

حكومية. والحكومة السابقة السيد الوزير، التزمت وواعدت بتقليص 

هذه النسبة إلى %20 لكنها فشلت في ذلك، وتم تبنيها أي هاذ الوعود 

السابقة  الحكومة  وكأن  الحالي،  الحكومي  البرنامج  في  النسب  وهاذ 

لم تحرك ساكنا وكأن هاذ الخمس سنوات مرت عجافا. وألن العبرة 

بالنتائج، وهي أن استمرار ارتفاع نسبة األمية. وعليه، نسائلكم السيد 

الوزير، عن أسباب فشل هذه البرامج وعدم نجاعتها خصوصا املنجزة 

هذه  إنجاح  في  وفعال  أسا�سي  تعد شريك  التي  الجمعيات  قبل  من 

البرامج، وما هي اآلليات والتدابير املعتمدة في البرنامج الحكومي الحالي 

لتفعيل تلك البرامج بما فيها محاربة اإلرتداد إلى األمية؟ وشكرا.
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 لويداضئيسا لجلول:

شكرا الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

أوال أشكر السيدة النائبة، في الوالية السابقة صدر اإلحصاء العام 
في 2014، اللي قال أنه من 2004 إلى 2014 تراجعت األمية بحوالي 10 
نقاط، بمعنى موضوعيا ما�سي كاين تراجع أو تدهور بل بالعكس األمية 
كتراجع في بالدنا وهذا بمعطيات اإلحصاء العام. الجمعيات كانت عندنا 
في 2002: 100 جمعية؛ في 2016 وصلنا ل 2400 جمعية كتشتغل في 

محاربة هاذ اآلفة؛

ثانيا، في 2015 وفي 2016 تم اإلرساء ديال الوكالة الوطنية ملحاربة 

األمية اللي وضعت برنامج اللي غنتمكنو فيه من االستئصال في أفق 

البرنامج  في  علينا  تفرض  املعطيات  الحكومي،  البرنامج  في   .2024

الحكومي نعتمدو املعطيات اللي كشف عليها اإلحصاء العام د 2014، 

واللي قال وصلنا ل%32 وسنويا كتراجع بنقطة، التحدي اللي رفعنا فهاذ 

الوالية هو أنه عوض نقطة كل سنة نقطتين كل سنة، وهذا كيقت�سي 
رفع نسبة الدعم للوكالة الوطنية واملضاعفة ديالو. اآلن في إطار التوجه 

ديال البرنامج 2016-2017 تم إطالق 528 اتفاقية شراكة تستهدف 

620 ألف مستفيد، أي بزيادة تقريبا 160 ألف على السنة السابقة، 

املجتمع املدني أيضا 1200 شراكة مع جمعيات املجتمع املدني. هذا 

التحدي اللي رفعناه من بعد ما كنا في السابق كنربحو نقطة كل عام، 

دابا اآلن غادين باش نربحو نقطتين كل سنة بإذن هللا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلو.

 لأ ئبلا لويدةامنىا شريط:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، نحن نرتهن إلى الترتيب الدولي الذي يصنفنا ضمن 

أعلى نسب األمية في املغرب هذا من جهة، من جهة ثانية نحن نعتمد على 

نجاعة الجمعيات وليس على كم الجمعيات، ألننا هنا وبهذه املناسبة 

ندعو إلى ضرورة اتخاذ معايير محايدة ودقيقة وتشديد املسطرة أثناء 

انتقاء الجمعيات ويكون ذلك على مستوى الكفاءة والنجاعة وليس 

الوالء؛ ثالثا، نحن السيد الوزير، نطلب منكم اتباع مقاربة تشاركية في 

تطوير وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقويم برامج محاربة األمية، وأيضا وضع 

برامج ملرحلة ما بعد األمية وذلك لتشجيع املستفيدين واملستفيدات 

الالتي ذكرتم في االنخراط في مشاريع مدرة للدخل ألنه ال نعتمد...

 لويداضئيسا لجلول:

تعقيب  من  هل  التوقيت  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟، تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدامحمدابأجلو4:

أن  إال  يسعنا  ال  والتنمية  العدالة  فريق  في  احنا  الوزير،  السيد 
نشكر هاته الجمعيات التي تبذل مجهودات جبارة جدا في محو األمية 
في املغرب. ولكن السيد الوزير، نؤكد صحيح أنه جاء في السؤال كاين 
تعثرات، صحيح كاين تعثرات املخططات الحكومية هي مخططات هادفة 
ولكن التعثرات هي محلية السيد الوزير. راه الذين يقتاتون من األمية 
في املغرب املغاربة كيعرفوهم، كاين بعض الجمعيات السيد الوزير، 
كتلقى صعوبات في الوصوالت اللي كتشتغل فهاذ امليدان، كاين بعض 
األعوان ديال السلطة راه كاين ناس مقدمين والشيوخ اللي كيمشيو عند 
الناس كيمنعوهم باش ما يمشيوش لجمعيات معينة باش يحاربو األمية 

السيد الوزير، اليوم احنا كان خاصنا السيد الوزير أن هاذ البرامج...

 لويداضئيسا لجلول:

انتهى الوقت، شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداهش ما مله جر0:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، نقدرو نقول لكم من تجربتنا في امليدان بأن الحكومة 
الحالية كنظن غتبقى مراهنة على قطاع محو األمية لسنوات، ألن وراء 
ذلك أهداف أخرى وراه تكلم عليها السيد النائب اآلن. كتطولو فهاذ 
املدة بزاف ألن عندكم فيها أهداف أخرى السيد الوزير، وضحوا لنا 
معايير اختيار الجمعيات، وشكون القطاع املعني مباشرة، ألن هناك 
أهداف أخرى وراء محو األمية ربما محو األحزاب السياسية من املغرب، 

وشكرا السيد الوزير.

 لويداضئيسا لجلول:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للتعقيب على 
التعقيبات.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

هاذي قضية وطنية، محو األمية عندنا تقريبا أزيد من ثلث قطاع 
األوقاف والشؤون اإلسالمية عبر املساجد، وحقق إنجاز هائل خاصة 
على مستوى األمية ديال النساء، وهذا مكسب ونجح، ما يمكنش نرجع 

اللور فيه؛
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ثانيا، قضية الشراكة مع جمعيات، فعال هذا واحد التحدي واملقاربة 
بمعنى  الجمعيات  بين  ما  الشراكة  مبدأ  إرساء  على  عملت  الجديدة 
كنديرو اتفاقيات شراكة مع اتحاد جمعيات، خمسة د الجمعيات ربعة 

د الجمعيات، هذا املعطى الثاني؛

املعطى الثالث واللي مكننا يعني عبر هاذ اإلجراء أن اتفاقية وحدة 
كترفع عدد املستفيدين وكتقلص لك النفقات ديال التسيير واألداء، 
وبالتالي كنتقدمو بوتيرة أسرع. اليوم املغرب من بعد اإلحداث ديال 
الوكالة وواإلرساء ديالها ولينا كنتوفرو على إستراتيجية وطنية، ويمكن 
ويكون  الوكالة  تستدعيو  املختصة  اللجنة  إطار  في  البرملان  في  ليكم 
معها نقاش مستفيض، كاين الدور اللي كتقوم به القطاع الصناعي 
والتعاونيات واملقاوالت واللي كيربطو هاذ ال�سي باملحاربة ديال األمية 

اللي كتربط...

 لويداضئيسا لجلول:

وشكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن معضلة اإلكتظاظ وغياب 
والسادة  للسيدات  املغربية  السجون  في بعض  التأهيل  إعادة  مراكز 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

املحترم مشكورا.

 لأ ئبا لويداعبدا لو حدا ملوعود0:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، تعاني جل سجون اململكة من معضلة اإلكتظاظ 
والغياب التام ملراكز إعادة التأهيل والرعاية الالئقة، التي تتولى مرافقة 
أنتم  ما  الوزير،  السيد  لذلك نسائلكم  املفرج عنهم.  السجناء  وتتبع 

فاعلون في هذه املعضلة؟ وشكرا لكم.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

حقيقة في إطار السياق ديال األسئلة اللي كانت في األول، اإلشكالية 
فتح سجون  أي  السجون،  ديال  التحتية  بالبنيات  مرتبط  فيها شق 
البشرية  املوارد  تأطير  ديال  فيها إشكالية  املتهالكة،  جديدة وتعويض 
وهاذي تحدثت عليها؛ فيها إشكالية قانونية مرتبطة خاصة بما يتعلق 
بالصحة واألمراض النفسية والعقلية؛ وفيها الشق مرتبط بالسياسة 
الجنائية، ما يتعلق باإلعتقال اإلحتياطي وما يتعلق بالعقوبات البديلة. 
هاذ املقاربة الشمولية هي اللي كتأطر اآلن التوجه، التوجه ملعالجة هاذ 
اإلشكالية ديال اإلكتظاظ، وليس فقط االكتظاظ ألن االكتظاظ هو 

غير عامل من العوامل املؤدية إلى إضعاف الدور التأهيلي والدور ديال 
إعادة اإلدماج ديال السجون، فهو غير تمظهر إلشكالية واللي كتقت�سي 
واحد املجهود جماعي، وراه تحدثت قلت كاين مشروع قانون عندكم 
في البرملان وقطع أشواط معينة ألنه من ماي 2016 وقع التقديم، ولكن 
اآلن راه احنا في ماي 2017 عام داز، جات الفرصة باش يوقع تفعيل 
ديال هاذ املشروع، ألن عندو دور أسا�سي في معالجة التداعيات اللي 
كتكون مرتبطة باالكتظاظ خاصة في الحاالت اللي كتكون متفقة مع 

وجود مرض وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب للسيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعبدا لو حدا ملوعود0:

نحن في فريق األصالة واملعاصرة لم نكن مع األسف الشديد لنطرح 
السؤال لوال خروج السيد املندوب العام للسجون وإعادة اإلدماج ليدق 
ناقوس الخطر من قبة هذا البرملان في إطار اجتماع اللجان، والذي قال 
أنه عدد السجناء وصل في املغرب 80 ألف، رغم افتتاح عدة مؤسسات 

سجنية رغم كذا، إال أن الوضع ال زال يتفاقم السيد الوزير.

رغم املجهودات اللي كتقوم بها هاذ املندوبية واملندوب العام، قام 
بمجهودات جد جد جبارة وجد مهمة في هذا الشأن، إال أن السياسات 
الحكومية تطاردها، السيد الوزير، لعنة االكتظاظ مع األسف ما�سي 
السيد  كتطاردكم  االكتظاظ  لعنة  السجون،  ديال  املجال  فهاذ  غير 
الوزير، في التعليم في اكتظاظ األقسام، في السكنى في السكن غير الالئق 
في البيوت اللي كيسكنوه املواطنين وكيكتظ في البيوت، في طوابير طالبي 
الشغ. السيد الوزير، االكتظاظ. ما نستغربوه إيال قلنا بأنه االكتظاظ 
كتعرفو حتى الحكومة ديالكم في حد ذاتها، الحكومة بنفسها كتعرف 
السيد  الوزير. ألن  السيد  39 وزير،  هاذ اإلشكالية ديال االكتظاظ 
الوزير، قبل ما نطرح هاذ السؤال قمت بواحد البحوث فيما يخص 
األسئلة اللي كانت سابقا اللي تعرضوها للسادة النواب غير في املجالس 
السابقة وفي إطار الحكومات ديالكم، في إطار الحكومة اللي تعاقبت على 
البرملان. مع األسف كنلقا نفس األسباب، نفس األجوبة ديالكم السيد 
الوزير، ولكن األرقام غي ما كتزيد تهول واملغرب غي ما كيزيد يعرف واحد 

التدهور على الصعيد الدولي فيما يخص...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا هل من تعقيب إضافي؟ نمر السيد الوزير، تفضلوا.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدني:

أوال االكتظاظ ليس في تفاقم هو في تراجع، وراه اعطيت نسب 
اللي قدمها املندوب العام إلدارة السجون باش ما عاوتاني ما نسودوش 
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نشوفو األمور بشكل موضوعي وواقعي؛ ثانيا أنا ما فهمتش العالقة 
ديال االكتظاظ باكتظاظ أمور أخرى، كنعالجو واحد اإلشكالية اللي 
محددة. أما ارتفاع عدد الوزراء راه عندنا 26 وزير و12 كاتب دولة 
وبالتالي خاص الضبط ديال هاذ الرقم هو... وإيال الحظتي في تجارب 
دولية أخرى هاذي واحد الصيغة اللي تنص عليها في القانون التنظيمي 

لعمل الحكومة.

 لويداضئيسا لجلول:

القطاع  فهاذ  املساهمة  على  كنشكروك  الوزير،  السيد  شكرا 
ديالكم. وكنمرو للقطاع املوالي اللي غتوالو اإلجابة فيه في إطار التضامن 
التشغيل  عن  سؤال  املنهي.  واإلدماج  الشغل  قطاع  وهو  الحكومي، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداعمراعب �سي:

السيد الوزير، نسائلكم اليوم على التدابير االستعجالية التي تنوي 
الحكومة اتخاذها لتشغيل الشباب ومواجهة ارتفاع معدالت البطالة؟ 

شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنياني بلاعنا لويدا

محمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

عندي واحد امللتمس يمكن تجمع األسئلة اللي عندها عالقة بنفس 
املحور اللي هو التشغيل إيال كان ممكن، وحدة املوضوع.

 لويداضئيسا لجلول:

ال بالنسبة لهذا السؤال طلبنا من اإلخوان ديال الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية رفضوا باش يمشيو في وحدة املوضوع، donc تجاوبو 
على هذا السؤال ومن بعد كاينة وحدة املوضوع، أعيد السؤال عن 

التشغيل؟.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنياني بلاعنا لويدا

محمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

ال ال.. هاذ السؤال اللي طرح يهم قضية كبيرة جدا في بالدنا، كانت 
مجهودات ولكنها غير كافية. واآلن فهاذ البرنامج الحكومي كنطرحو تنزيل 

وتفعيل االستراتيجية الوطنية للتشغيل.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، السيد النائب املحترم عقبوا على السؤال.

 لأ ئبا لويداعمراعب �سي:

السيد الوزير، قرأنا جيدا البرنامج الحكومي، ولكن من املؤكد اليوم 
التأكيد داخل البرملان على أنه الدستور كفل للشباب املغربي التشغيل 
وكفل لهم االحتجاج السلمي، الدستور أيضا السيد الوزير، جزء كبير 
من الشباب املغربي فقد األمل اليوم ويائس ومحبط بسبب إخفاق 
سياسات عمومية في مجال التشغيل، ومن داخل البرملان اليوم ننبه 
الحكومة إلى خطورة تعاطي األمن مع االحتجاجات، يجب االستماع إلى 

الشباب املغربي، يجب التجاوب املشروع مع مطالبه.

السيد الوزير، مدننا أصبحت مكتظة بالعاطلين والعطالة مرتفعة 
في صفوف حملة الشواهد العليا واألسر قلقلة من مستقبل أطفالها 
وشبابها، لذلك اليوم هذه االحتجاجات في عدة مناطق بما فيها مدينة 
الحسيمة ال تتطلب التخوين ليست لدينا املعلومات حول هذا األمر، 
ومع  املواطنين  مع  والحوار  االستماع  تتطلب  أنها  املؤكد  من  ولكن 
املواطنات من أجل يعني احترام حقوقهم الدستورية في التشغيل وفي 
االحتجاج السلمي ألن هاذ املسألة ديال البطالة تؤثر في الحقيقة على 
السلم االجتماعي وتهديد أيضا ما راكمناه على مستوى االستقرار لعقود 

طويلة، شكرا السيد الوزير.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنياني بلاعنا لويدا

محمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

أوال التعامل مع احتجاجات الشباب حاملي الشهادات ليس هنالك 
إال تعامل واحد؛ هو اإلنصات والعمل معا لحل املشاكل خاصة أن اليوم 
الجامعة املغربية كتعطي على األقل 100 ألف خريج. في الثمانينات 
كان عدد الطلبة بأكمله ما كيتزاوج 100 ألف، دابا الخريجين كّدخل 
200 ألف وكتخرج 100 ألف. املجهودات اللي دارت ما�سي ساهلة، ال 
يمكن بخسها، البرنامج ديال »إدماج« راه مكن من إدماج أكثر من 500 
ألف وصل دابا ل70 ألف سنويا، البرنامج ديال »تأهيل«. التشغيل في 
القطاع العام راه في الخمس سنوات املاضية كانت عندنا أكثر من 116 

ألف منصب، هاذ السنة عندنا أكثر من 23 ألف.

اآلن الجديد وهو ثالثة أمور: األول هو الربط ما بين االستراتيجيات 
القطاعية والتحفيزات بمناصب الشغل املحدثة، وهذا كان واحد من 
األولويات ديال الحكومة، عقد اللجنة الوطنية ديال االستثمارات ضمن 
هاذ األشهر األولى اللي تعقدات صادقت على 51 مشروع ب67 مليار 
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درهم فيه توجه إلحداث مناصب الشغل، نفس األمر أحد التعديالت 
اللي تقدمات في قانون املالية هو حذف الشرط ديال 6 أشهر، كيتخرج 
الواحد وعندو دبلوم باش يدخل لسوق الشغل كنقول له تسجل في 
l›ANAPEC وابقى 6 شهور عاد تستفد من العقد ديال التكوين من أجل 

اإلدماج اللي فيه إعفاء ديال 6000. وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، فيما يلي ثالث أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق 
دفعة  طرحها  سيتم  وعليه  للتشغيل،  الوطنية  باالستراتيجية  األمر 
واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير املحترم. السؤال األول 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

الشغل.  أقول  ال  حتى  التشغيل  أو  يعني  الشغل  الوزير،  السيد 
التشغيل يعني الكرامة، يعني الحياة، البطالة تعني هدر الطاقات. أهم 
رأسمال نتوفر عليه في املغرب هو الرأسمال البشري، الثروة الحقيقية 
توجد في الجماجم. نسائلكم السيد الوزير، عن التأخر الكبير الذي 

عرفه إخراج االستراتيجية الوطنية للتشغيل؟.

 لويداضئيسا لجلول:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لأ ئبا لويداأحمداضشيد0:

شكر ا لويدا لرئيس،

لتنزيل  األولية  الحصيلة  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
االستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

 لأ ئبا لويداعبدا لرحم 4احرفي:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

والتحديات  اإلجتماعية  امللفات  بين  من  التشغيل  ملف  يعتبر 

الكبرى التي يجب على الحكومة معالجتها في مختلف جوانبها القانونية 
املنطلق،  هذا  من  واإلقتصادية.  والقطاعية  والهيكلية  واملؤسساتية 
الحكومية  واإلجراءات  التدابير  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 

املتخذة لتنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنياني بلاعنا لويدا

محمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

أوال كنشكر على طرح هذا املوضوع اللي كاين ثالثة ديال اإلجراءات 
اللي بدأ فيهم العمل:

تعتمد   ،l›ANAPEC بالنسبة  التشغيل  مجال  في  الوساطة  أوال: 
مخطط لتنزيل هاذ األمر واعتماد إجراءات رقمية عملية ملعالجة هاذ 
اإلشكاليات، هو مخطط كيمتد إلى 2025، ويتعلق بشكل أسا�سي بما 
يهم تنمية الوساطة في التشغيل وتشجيعع املبادرات الترابية والعمل 
على تطوير التشغيل الذاتي، هذا املحور األول واللي بدا فيه العمل من 

الناحية اإلجرائية؛

املحور الثاني: هو املحور املرتبط بالبعد الجهوي والترابي، اعتماد 
مثل  القطاعية  اإلستراتيجيات  مع  كترتبط  جهوية  عمل  مخططات 
اإلستراتيجية الصناعية اللي كتقولك منطقة حرة في كل جهة وتحفيزات 
عنها بعد جهوي، أيضا ما يتعلق.. وهنا راه املرحلة األولى همت 6 ديال 
الجهات: الجهات الجنوبية الثالث للمملكة باإلضافة إلى جهة درعة-

بعد  ثم  الرباط -سال-القنيطرة  تافياللت وجهة سوس- ماسة وجهة 
ذلك جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمعنى في نهاية املطاف سبعة ديال 

الجهات؛

أيضا كاين العمل الثالث، واللي هو مشروع وراه تم اإلعالن عليه 
في إطار التقرير اإلقتصادي واملالي اللي تقدم بمناسبة قانون املالية هو 
التشغيل في عالقته بالتجارة الدولية، ألن كاين مشاريع مرتبطة بالتجارة 
الدولية شنو االنعكاس ديالها على التشغيل وراه هاذ املشروع انطلق 
وبتعاون مع االتحاد األوروبي بشكل أسا�سي بحكم التجارة الخارجية 

باملغرب كتم بشكل أسا�سي مع اإلتحاد األوروبي، وشكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، نمر إلى التعقيبات، التعقيب األول لفريق األصالة واملعاصرة. 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

شكرا السيد الوزير، حقيقة الواقع ال يعلى عليه، البطالة رغم رقم 
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اللي جا في البرنامج الحكومي اللي األفق أنكم توصلو إلى %8,5، إال أنه 
 
ّ
إذا خرجنا للشوارع املغربية سواء في املدن أو في البوادي، في الجبل أو ال
في لوطا كاين الشباب وطاقات الدولة استثمرت كثير باش قراتهم ولكن 

يتواجدون معطلين أو عاطلين عن العمل.

أيضا موضوع التشغيل الذاتي، واحد مجموعة من الشباب اللي 
خذاو املغامرة ديال املقاولة جزء منهم راه في السجون وما عندوش الحق 
في الشيك وكذا وكذا وكاين اللي انتحر. طبعا كثرة املتدخلين في القطاع 
كاين l›ADS، كاين l›ANAPEC، كاين الجهة حتى هي خصها تدخل و

l›INDH كتدير واحد املجهود كبير يحسب. إال أنه هاذ املتدخلين هما 
اللي ضاع التشغيل فيما بينهم، كما ضاع التشغيل في الهيكلة الحكومية 
الشغل  وزارة  ت 

ّ
وال اإلجتماعية  والشؤون  التشغيل  وزارة  كانت  ألنه 

واإلدماج املنهي. وبالتالي هاذ امللف ديال التشغيل كأن الحكومة تخلت 
عنه.

بالنسبة للمناظرة إحداث الجهوية كانت في غالبيتها جد محتشمة 
باستثناء مناظرة واحدة كان فيه نوع من الضوء، لذلك قلنا هاذ العدالة 
املجالية على مستوى هاذ السياسات املجالية بالتشغيل خصها تبان. 
أكثر من ذلك السيد الوزير، عندي رسالة ديال الوزير الحالي على القطاع 
اللي كان وجهها لوزير العدل سابقا بخصوص موضوع التشغيل الذاتي 
اللي فيه املوضوع ديال »أنا فلو�سي« اللي واحد املجموعة من الحاالت 

اللي تم االعتقال ديالها وتعرضت لواحد املجموعة من املضايقات.

 لويداضئيسا لجلول:

العدالة  لفريق  املوالي  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعبدا ملجيداآيتا لعديلل:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، كنثمنو كل ما جاء على كالمكم من خالل اإلجراءات 
اللي غتاخذوها باش تقويو التشغيل، هاذ ال�سي مهمم جدا وخاصة حتى 

في البرنامج الحكومي تناولتو هاذ األمر...

جيد، كيبقى بالنسبة للتشغيل كيخص تبذل مجهودات أكثر بواحد 
خلق  أجل  من  واملعنيين  املتدخلين  جميع  بإشراك  مندمجة  املقاربة 
فرص ديال التشغيل لنقص حدة الضغط ديال العاطلين من الشباب 
والفالحة  الصناعة  مقومات  واستغالل  الوطني  اإلقتصاد  من خالل 

بالخصوص؛

مسألة ثانية وهو باإلضافة لفرص التشغيل كيخص حماية التشغيل 
وحماية الشغل، عندنا مناصب الشغل اللي تيخصنا نحميوها من خالل 
حماية املقاولة بتحفيزها على العمل وعلى اإلنتاج أكثر من أجل املساواة 
في التشغيل؛ ثانيا املراقبة واملساواة في املراقبة الجهاز ديال التفتيش 

كنعرفو أنه عندو مشكل ديال قلة املوارد البشرية ديالو كيخص التقوية 
ديالو وتعطاه القوة ديال املحاضر ديالو الضبطية باش يمكن تكون 
واحد املراقبة صارمة من أجل القيام باملهام ديالو لحماية التشغيل 
وحماية اليد العاملة وتأهيلها وتكوينها باش نحافظو على الشغل وهذا 
هو األهم عندنا. إذن تنقولو خاص تكون عندنا فرص ديال التشغيل 
اللي خاصنا نحدثوهم ثم نديرو الحماية ديال التشغيل باش فعال نكونو 
المسنا هاذ األمر هذا وزدنا القدام فهاذ الخطة ديال التشغيل وشكرا 

السيد الوزير.

 لويداضئيسا لجلول:

التجمع  لفريق  املوالي  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

 لأ ئبا لويداعبدا لودنداخربوش:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بداية بإسم الفريق التجمع الدستوري نعزي الوزير يتيم في وفاة 
الوالدة ديالو، وباملناسبة فيعني فيما يتعلق بالخطة الوطنية للتشغيل 
من  أوال  منقوصة  الخطة  أن  إلى  الوزير  السيد  انتباه  نثير  بغيت  أنا 
مخطط عمل ديال التنزيل ديالها وعندما نتحدث عن مخطط عمل 
التموين،  ديال  كاين مصادر  ما  برمجة،  كاينش  ما  آجال،  كاينش  ما 
هذا من جهة؛ من جهة أخرى تكلمتو قبل قليل على 23 ألف منصب 
شغل في القطاع العام وهذا أيضا من عيوب الخطة الوطنية للتشغيل 
أنها أدخلت تماما القطاع العام، نصت فقط على التشغيل في القطاع 
الخاص واملقاوالتية، نحن نعلم تماما العلم على أن هناك فوارق مجالية 
في التوزيع ديال التشغيل في املغرب، أنا أتحدث عن الجهات الثالث في 
الصحراء حيث ينعدم فرص التشغيل في املقاوالت وفي القطاع الخاص، 
وأتحدث عن جهة كلميم- السمارة اللي هي يسجل بها أعلى معدل وطني 
في البطالة 16,2 % بالنسبة للبطالة بشكل عام و41 % بطالة حملة 
املالية، عن  املا�سي تحدث وزير  يعني قبل األسبوع  العليا.  الشواهد 
قانون األطر أنا أدعو في إطار يعني التوزيع العادل لفرص الشغل، وأدعو 
 loi أيضا في إطار ديال تقسيم املناصب حسب الجهات عالش ال مثال
cadre أو قانون اإلطار يتم التقسيم ديالو على الصعيد الجهوي، حتى 

املباريات ديال الوظيفة العمومية أيضا يتم التقسيم...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي ؟

 لأ ئبا لويداعد0ابناعرفل:

شكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، األطر العليا املعطلة الحاملين للماستر والدكتوراه، 
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السيد الوزير، هل نحن دولة املؤسسات واملواطنة؟ هناك مؤسسة 
اللي هي املجلس الوزاري برئاسة صاحب الجاللة صدرات مرسوم، أال 
وهو التوظيف املباشر لحاملي املاستر والدكتوراه وDESA في 2011. أكثر 
من ذلك هناك محضر مبني على هاذ املرسوم ووقع في وزارة الداخلية 
حزب  مقر  للمعطلين  العليا  األطر  اقتحام  بعد  صباحا  الخامسة  في 
الداخلية  بوزارة  والتقينا  اإلخوان  مع  مفاوضات  وكانت  اإلستقالل، 
ووقعنا املحضر. يعني البد أن نسجل كذلك املجهودات الجبارة اللي 
دارها ال�سي عبد الرحمان اليوسفي، املجاهد واملناضل الكبير اللي هو 
اللي بدا التوظيف ديال األطر املعطلة كما جطو 1 و جطو 2 وعباس 
الفا�سي. الحكومة يعني القديمة الجديدة مع األسف أنه قالت لألطر 
لصالح  حكمات  اإلبتدائي  في  املحكمة  للمحكمة،  يمشيو  املعطلين 
األطر املعطلة، رئيس الحكومة استانف ولكن املعطلين خسرو الحكم، 
ولكن أشنو كان مآل القا�سي الهيني اللي حكم لصالح األطر املعطلة؟ 
تم التنكيل به وتم الطرد ديالو دابا هو قا�سي مطل إنضاف إلى قائمة 
املعطلين. وحينما نستحضر املعطلين، السيد الوزير، السيد الرئيس، 
أن  والبد  زيدون،  الوهاب  عبد  املرحوم  الشهيد  نستحضر  أن  البد 
نستحضر كذلك املصاب محمود الهواس، هادو جوج ديال األطر العليا 
املعطلة اللي كانوا معتصمين في امللحقة ديال التعليم آنذاك، أصيب 

بحروق بليغة فمات...

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا، شكرا الكلمة للسيدة النائبة املحترمة عن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا مشكورين.

 لأ ئبلا لويدةاعزيزةاأب :

شكر ا لويدا لرئيس،

إن األرقام الرسمية والواقع امللموس يؤكدان هزالة الحصيلة األولية 
لإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، سواء من حيث ارتفاع معدل البطالة، 
ومن حيث من عدد فرص العمل، ومن حيث عدد العاطلين، ومن حيث 
عدد العمال الذين تم تسريحهم وتشريد عائالتهم. وقد شملت هذه 
الوضعية جميع املناطق، خاصة النائية منها ومختلف األسر املغربية بما 
فيها األقاليم الجنوبية اللي احنا نتشرفو بتمثيلها واللي تولي تعرف تزايد 
كبير في عدد العاطلين في صفوف الشباب خريجي الجامعات واملعاهد 
العليا. وفي غياب تدابير عملية ملعالجة هذه الوضعية التي ال تخفي 
الوضع مؤشرا  يعتبر هذا  أال  الوزير، نسولكم على  السيد  مخاطرها 

حقيقيا على فشل هذه اإلستراتيجية؟ شكرا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنياني بلاعنا لويدا

محمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

التشغيل هاذي قضية كنشتغلو على األرض ملعالجة  أوال قضية 
اإلحصائيات  هذه  مقاولة،  ألف   39 تحبسات   2016 ديالها،  األبعاد 
ديال L’OMPIC في املراكز الجهوية ديال اإلستثمار فقط في إطارها 26 
ألف. كاين مجهود، كاين مجهود وكاينة ثقافة جديدة كتشكل ديال 
خوض الغمار ديال املقاولة، فاش كنقول 26 ألف في املراكز الجهوية 
التجربة  بأن  كنقول  وفاش  العام،  املجموع  في  ألف   39 لإلستثمار، 
ديال املقاول الذاتي وصالت ل30 ألف ودابا احنا كنطرحو 100 ألف، 
بمعنى كاينة سياسات على األرض. في الخمس سنوات األخيرة مناصب 
الشغل اللي أحدثت تجاوزات 520 ألف في 15 سنة األخيرة أكثر من جوج 
ديال املليون وهذا إنجاز كبير وكبير. واحد من العناصر األساسية فيه 
اإلستثمارات العمومية، فاش كنقولو بأنه خصنا نحافظو على معدل 
ديال اإلستثمارات العمومية مرتفع: 180، 185، 186 ودابا غنوصلو إلى 
190 هاذ العام، عالش هاذ اإلستثمارات العمومية؟ ألن كتجر معاها 
املقاوالت املحدثة، كتجر كتعطي أمل للمغاربة، وهذا إنجاز، يعني فاش 
نجيو نقولو احنا في بلد عندنا جوج ديال املليون، جوج ديال املليون و17 
ألف اللي أحدثت في 15 سنة، هذا راه ما�سي ليس رقما سهال ألن كاين 
استثمار عمومي. والسنة املاضية وصلنا لنسبة إنجاز كتفوق 75%، 
ومع هاذ اإلستثمار العمومي املجهود اللي ّدار في األداء ديال الديون د 
للمقاوالت  الديون ديالها  باألداء ديال  العمومية وكيتشرط  املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، بحال املكتب الوطني للكهرباء كانت عندو أكثر من 
جوج ديال املليار ديال الدرهم لفائدة 1400 مقاولة، إذن كاين مجهود 
اللي جعل املغرب ما�سي بالصورة اللي البعض كيحاول يصورها فاش 
كيجي يقول وراه 7000 مقاولة أفلست وما كيقولش راه 39 ألف مقاولة 
تحدثات. ونفس القضية احنا املرجعية اللي عندنا اليوم، هي املندوبية 
معدل   %  9,7  :2015 أرقام  في  كتعطي  واللي  للتخطيط  السامية 
9,4 %؛ ودابا اآلن فعال كاين  البطالة:  2016 املعدل ديال  البطالة؛ 
واحد 0 فاصلة �سي حاجة، 0,3 ما بين 2016 و2017 ديال اإلرتفاع. 
ولكن فهاذ السنة راه أكثر من 100 ألف منصب شغل اللي تحدثات، 
وعالش؟ ألن كاينة إستراتيجيات قطاعية في املجال الصناعي، وهادي 
هي الرؤية اللي احنا كنشتاغلو عليها، أن التشغيل والوزارة الحديثة 
الحالية هي وزارة الشغل، ولكن التشغيل هو سياسة أفقية، بمعنى 
داخلة فيه وزارة الفالحة ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز ووزارة الطاقة 
واملعادن، التعليم والتكوين املنهي الجميع. اللي يمكن تساءلونا فيه واللي 
هو موضوع، اعتمدنا استراتيجية واش ما ّدار فيها حتى �سي إجراء؟ ال، 
آخرها اإلجراء اللي درتوه هنا، األسبوع املا�سي وتصادق عليه، ديال 
أن بالنسبة للتكوين املنهي أو أي خريج ديال أي نظام ديال التكوين، ما 
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نقولوش ليه بقى في العطلة 6 أشهروهو عندو فرصة التدريب والتشغيل 
أو عقد ديال التكوين من أجل اإلدماج، ويستافد من اإلعفاء ديال 
الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم، وفي النظام السابق كنقولو 
ليه بقى 6 أشهر، خاصك تسجل 6 أشهر في l’ANAPEC عاد تجي، هذا 

تحل هاذ املشكل.

املشكل الثاني واللي تبتاتو هاذ الحكومة، هو القضية ديال التوظيف 
عبر املباراة، هذا إنجاز تاريخي، واش كنعرفو بأنه 116 ألف منصب ما 
بقاش هداك اللي في الجبل وال في القرية بعيد بألف كلم، وال في تنغير 
كنقول ليه آجي ودير اإلعتصام هنا، وداركم يبيعو األرض اللي عندهم 
وال يتسلفو وال �سي حاجة باش تبقى هنا، راه املعيار باش دخل للوظيفة 
العمومية، هو العصا اللي كليتي في الظهر ديالك. ال املعيار هو التكوين 
ودخل ّدير املباراة، أزيد من 2000 مباراة والوا املغاربة اآلن يكون في تينغير 
وال يكون في سيدي بنور وال يكون في فاس، وال يكون في الحسيمة وال في 
كرسيف وال في أي مكان، كيعرف لوائح املترشحين ولوائح الناجحين، 
وكيوّجد وهاذ ال�سي كيرفع الجودة ديال األداء. وهذا إنجاز، هذا إنجاز 
دارتوا الحكومة ديال عباس الفا�سي في القانون اللي مر هنا في البرملان، 
واللي جينا احنا نفدناه، واللي غادي نواصلو التنفيذ واللي إيال خرقناه 
خاصكم تجيو تحاسبونا عليه، ألن الدستور واضح، الولوج للوظيفة 
العمومية مبني على اإلستحقاق والكفاءة، هذا هو الواقع، وهذا إنجاز، 

والحمد هلل املغرب بيه غادي يتقدم.

القضية الثالثة اللي طرحات، وهي األجرأة ديال اإلستراتيجية في 

الشق ديالها الجهوي والترابي، فعال اآلن كحكومة مشينا في اإلتجاه ديال 

تحويل الجانب املالي للجهات، هاذ العام غنوصلو ل5,2 مليار درهم، 

الجهات، وهذا  التوظيف على مستوى  ديال  اإلمكانية  تطرح  وغادي 

مسار غادي نمشيو فيه، زائد عقود برامج مع الجهات، بحال عقود 

برامج مع الجهات الجنوبية الثالث، وهذا أيضا غادي نمشيو فيه وهذا 

هوالبعد الجهوي، إنجاز كبير. وكاين بعد آخر اللي ما خصناش نغفلو 

عليه، وهو البعد ديال أنظمة الوساطة اللي غادي يتحسن، واللي اآلن 

ّدار ليه مخطط، وباغيين نشتاغلو من أجل التطوير، هذا إنجاز حتى هو 

اللي بدا هذي حوالي 10 سنوات، واآلن راه وصلنا فيه ألرقام دالة راه 70 

ألف مغربي في البرنامج ديال »إدماج« سنويا، وفي البرنامج ديال »تأهيل« 

15 ألف، وهاذوا جوج برامج قوية وليست بالسهلة.

تعقد  غادي  اإلستعجالية  اإلجراءات  في  أنه  التزمنا  احنا  ختاما، 

اللجنة الوطنية لإلستثمارات، انعقدات وصادقت على 67 مليار درهم، 

بعد  من  املباريات  إجراء  بتسريع  التزمنا  التتبع.  ديال  اآللية  ودارت 

املصادقة عليهم في قانون املالية إن شاء هللا غنمشيو فيه والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا على املساهمة ديالكم. بهذا نكون قد 

استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا.اضفعتا لجلول 

وشكرا.
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محررا لجلولا لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 26 شعبان 1438 ه )23 ماي 2017 م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون   لتوقيت: ساعتان وخمسة 
الثانية بعد الزوال والدقيقة العاشرة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  جدنلا ةعم ل: 
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

 لويدا لحبيبا مل لكياضئيسامجلسا لأو ب،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةاأعر ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 102 إلى 107 من النظام الداخلي. 
يعقد مجلس النواب الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفهية 
املتعلقة بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. 
وقبل الشروع في جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة 

ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب، فلتتفضل مشكورة.

 لويدةاأسم ءا غاللواأميألا ملجلس:

شكر ا لويدا لرئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يحيط 
فيها املجلس علما بدعوة املترشح السيد عباس الومغاري لشغل املقعد 
الشاغر الذي كان يشغله املرحوم إدريس قشال عن الدائرة االنتخابية 

املحلية مكناس-عمالة مكناس.

ومن املحكمة الدستورية توصلت رئاسة املجلس بما يلي:

- قرار رقم 17/05 يق�سي...

 لويدا لرئيس:

السيد النائب، السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم.

 لويدةاأسم ءا غاللواأميألا ملجلس:

إلغاء  إلى  الرامي  بنسليمان  يونس  السيد  طلب  برفض  يق�سي   ..
انتخاب السيدة فاطمة الزهراء املنصوري في اإلقتراع الذي أجري في 7 

أكتوبر 2016 بالدائرة االنتخابية املحلية سيدي يوسف بن علي-عمالة 
مراكش؛

طلب  برفض  يق�سي  الذي   17/06 رقم  قرار  وهو  الثاني  القرار   -
انتخاب  إلغاء  إلى  الرامي  قاسمي  وحسن  العسري  خالد  السيدين 
السيدين ياسين الرا�سي ومحمد الحفياني في االقتراع الذي أجري في7 
أكتوبر 2016 بالدائرة االنتخابية املحلية سيدي سليمان-إقليم سيدي 

سليمان، شكرا لك السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، قبل إعطاء الكلمة للسيدات والسادة ممثلي الفرق، أود في 
البداية أن أشكر أعضاء املكتب وكذلك رؤساء الفرق على روح التوافق 
العالية التي طبعت تحضير هذه الجلسة. وبدون شك أن هذه الجلسة 
األولى في إطار احترام مقتضيات الدستور، وكذلك مقتضيات النظام 
الداخلي سنعمل جميعا بنفس الروح التوافقية على تطويرها وعلى 
عقلنتها في األشهر أو األسابيع القليلة املقبلة، فأجدد شكري للجميع مرة 

أخرى.

نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن سؤالين محوريين: األول 
يتعلق بموضوع تخليق الحياة العامة، والثاني يتعلق بموضوع آفاق 
الدبلوماسية اإلقتصادية للمغرب في إفريقيا. وأعطي الكلمة اآلن للفرق 
لطرح أسئلتها دفعة واحدة في إطار املحور األول املتعلق بتخليق الحياة 
العامة في حدود دقيقة. الكلمة اآلن لفرق ومجموعة األغلبية، النائبة 

مريمة بوجمعة.

نمجموعلا فرقا ب سما بوجمعلا مريملا  لأ ئبلا لويدةا
 ةغلبيل:

 لويدا لرئيسا لحكومل،

 لويداضئيسا لجلول،

 لويد تان لو دةاأعر ءامجلسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

لقد خصص الخطاب امللكي الفتتاح الدورة األولى للوالية التشريعية 
الحالية إلصالح اإلدارة وجعلها في خدمة املواطن واإلستثمار، وقد ربط 
هذا الخطاب ذلك بضرورة تحديد أولويات مدققة، وكذلك منهجية 
على  أكد  الحكومي  البرنامج  أن  كما  اإلصالح.  هذا  ملباشرة  محددة 
ضرورة اإلسراع ملباشرة إصالح اإلدارة والخدمات العمومية وتقريبها 
واملؤسسات  املقاوالت  تمويل  تحسين حكامة  وكذلك  املواطنين،  من 

العمومية وضمان قيم النزاهة والشفافية في تدبير املال العام.

التي  اآلليات  عن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم  لذا 
التي  السبل  باملواطنين، وكذلك  ستعتمدونها لتحسين عالقة اإلدارة 
ستسلكونها لتثمين الرأسمال البشري وتطوير آليات الحكامة والتنظيم، 

وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتي ناقشها مجلسكم...
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 لويدا لرئيس:

الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، النائب السيد عمر الزراد، 
تفضل، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويداعبدا لو حدا ةنص ض0:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

 لو دةا لوزض ءا ملحترمي4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

في الفريق اإلستقاللي كان بودنا في هاته الجلسة الدستورية املتميزة 
أن يكون موضوعها ما تعرفه املناطق املغربية من حراك ومن تفاعالت 
اجتماعية وخاصة ما تعرفه الحسيمة وتقديم الحكومة للرأي العام من 
خالل البرملان، ماهي عازمة على اتخاذه من تدابير للتعاطي اإليجابي مع 

هذا الحراك؟ شكرا.

 لويدا لرئيس:

السيد الرئيس ما نقوم به في إطار هذه الجلسة كان موضع توافق 
على مستوى املكتب، وعلى مستوى عدة اجتماعات التي ضمت رؤساء 
الفرق، شكرا. الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، النائب عمر الزراد.

 لأ ئبا لويداعمرا لزض داب سمافريقا ةص للان ملع صرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لو دةا لوزض ء،

 لأو بان لأ ئب تا ملحترمو4،

السيد رئيس الحكومة، نسائلكم عن إستراتيجيتكم فيما يتعلق 
وتخليق  الفساد  محاربة  بهدف  حكومتكم  ستعتمدها  التي  باآلليات 

الحياة العامة ببالدنا، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 
النائب يوسف حدهم، إحدى النائبات أو أحد النواب لطرح السؤال 

تفضل، تفضل السيد النائب، تفضل.

 لأ ئبا لويداعمراعب �سياب سما لفريقا الستقالسياللوحدةا
ن لتع دليل:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  نسائلكم  الحكومة،  ئيس  السيد 
والتعادلية على ما تنوون القيام به للتصدي إلشكالية الفساد الذي كان 

موضوع عدة يعني وعود ولتخليق الحياة العامة؟ شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن السؤال املحوري 
األول.

 لويداسعدا لدينا لعثم ني،اضئيسا لحكومل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم،ا لحمداهللان لصالةان لوالماعللا
ضسولاهللاانآلهانصحبه.

حرر تا لويد تان لو دةا لوزض ء،انزض ءامأتدبي4،اكت با
 لدنلل،

ن لبرمل نيي4ان لبرمل ني تا ملحترمي4،

 لوالماعليكمانضحملاهللاانبرك ته،

بأن نفتتح جلسات األسئلة الشهرية حول السياسات  أنا سعيد 
املتميزة  الجلسة  بهذه  نفتتحها  وأن  العامة،  السياسات  أو  العمومية 
كمغرب  للمغرب  بالنسبة  األولوية  ذات  مواضيعها  أو  بموضوعيها 
وبالنسبة للحكومة أيضا. والبد أن أعبر عن شكري للمجلس؛ مجلس 
على  النواب  والسيدات  السادة  ولجميع  الرئيس  وللسيد  النواب 
تواصلهم املستمر وعلى تفهمهم وتسهيلهم وتيسيرهم لعقد هذه الجلسة 

وتنظيمها.

إلى موضوعين األسئلة تتمحور حول موضوعين،  سأتطرق أيضا 
املوضوع األول مرتبط بتخليق الحياة العامة واملوضوع الثاني مرتبط 
بإصالح اإلدارة وإن كانا موضوعين مترابطين متداخلين، ما يمكنش 
يكون هنا إصالح إدارة بدون تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وما 
يمكنش تكون محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بال إصالح اإلدارة 

الذي هو عمود فقري لهاذ العملية ديال التخليق.

نحن نعرف جميعا أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو 
واحد املوضوع اهتم به املغرب مبكرا وكان هناك إهتمام كبير لكن كانت 
كثير من البرامج وهاذ البرامج ما�سي دائما أنتجت األهداف املتوخاة، نحن 
نعرف أن أول مناظرة وطنية حول محاربة الفساد سنة 1999، وهذا 
ال ينفي أنه كانت هناك جهود قبل ذلك، وبعد ذلك كانت جهود وكانت 
برامج متتالية. والسبب في أن كثيرا من البرامج ما أداتش األكل ديالها في 
مجال محاربة الفساد جوج أمور في رأينا وعلى حسب التقييمات اللي 
كانت: أوال أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو قضية مركبة 
كيشارك فيها الجميع، ما�سي فاعل واحد أو متدخل واحد فقط، وإيال جا 
الخلل من واحد من املتدخلين كينسحب على الجميع، وبالتالي فيجب 
على الحكومة من جهة، وبطبيعة الحال الحكومة تتحمل املسؤولية 
األولى واإلدارات التابعة للحكومة واملؤسسات العمومية، ولكن أيضا 
منظمات املجتمع املدني واألحزاب السياسية وعموم املواطنين ووسائل 

اإلعالم عندها دور كبير في محاربة الفساد، وفي تخليق الحياة العامة.
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متكاملة  إستراتيجية  �سي  مكانت  ما عمرو  أنه  هو  الثاني  السبب 
ملحاربة الفساد، فكانت برامج ولكن برامج قصيرة املدى، هاذ املسألة هي 
اللي أدت إلى أنه في الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى 17 بعيد العرش، 
منذ حوالي 10 سنوات تقريبا ركز الخطاب امللكي على أهمية محاربة 
الدولة  قضية  هي  الفساد  محاربة  »إن  امللك:  جاللة  يقول  الفساد. 
واملجتمع، الدولة بمؤسساتها من خالل تفعيل اآلليات القانونية ملحاربة 
هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي 
املفسدين، واملجتمع بكل مكوناته من خالل رفضها، وفضح ممارسيها، 
والتربية على اإلبتعاد عنها، مع استحضارمبادئ ديننا الحنيف، والقيم 
املغربية األصيلة القائمة على العفة والنزاهة والكرامة«، انتهى ما ورد في 

خطاب جاللة امللك حول هذا املوضوع.

وضع  ورش  بفتح  السابقة  املاضية  الحكومة  قامت  هنا  من 
إستراتيجية وطنية ملكافحة الفساد، هذا هو التطور الجديد اللي وقع، 
هاذ   ،2015 أواخر سنة  في   ،2015 اإلستراتيجية سنة  على  وصودق 
املصادقة على اإلستراتيجية فتح عهد جديد في مجال مكافحة الفساد، 
واألهم أن هاذ اإلستراتيجية انبنت على التشاركية، شارك فيها جميع 
والكونفدرالية  اإلدارات  ومختلف  املدني  املجتمع  فيه  بما  املتدخلين 

العامة ملقاوالت املغرب، وغيرهم وغيرها التشاركية؛

ثانيا الرؤية وجود رؤية واضحة، وهاذ الرؤية هي متوسطة املدى 
على 10 سنوات بمعنى خرجنا من البرامج اللي هي ديال سنتين وثالث 

سنوات قصيرة املدى التي عادة في هذا النوع ديال القضايا ال تفيد؛

ثالثا، التقائية عن طريق مشاركة مختلف الجهات واإلدارات باش 
يكون كل�سي متداخل وممكن هاذ ال�سي؛

رابعا، وضع آليات عملية للبرمجة والتنزيل. هاذ اإلستراتيجية تبنات 
والتحسيس  والتوعية  والزجر  والوقاية  الحكامة  هي  اللي  ركائز  على 
مقتضيات  عندها  دعامة  كل  ديالها،  الدعائم  كلها  هاذي  والتربية، 
ديالها، تبنات على مشاريع: 239 مشروع تقريبا، وهاذ املشاريع تدارت 

ليها مدد زمنية بالتمويل ديالها إلى آخره...

خالل  من  تفعيلها  على  سنعمل  التي  اآلن  هي  اإلستراتيجية  هاذ 
إخراج املرسوم ألن باقي ما بداتش اإلستراتيجية التطبيق ديالها بدات 
الوطنية  اللجنة  مرسوم  إخراج  إلى  يحتاج  ديالها  التطبيق  جزئيا، 
ملكافحة الفساد؛ ثانيا وضع هذه اللجنة الوطنية موضع التنفيذ وبدأ 
اجتماعاتها بعد املصادقة على املرسوم. دابا احنا مبرمجين هاذ املرسوم 
غادي نصادقو عليه بعد أسبوعين تقريبا، فاآلن تقريبا شبه موجود، 
باقي الحوار حوله، بعد أسبوعين تقريبا غيتصادق على املرسوم، فورا 
بعدها غادي نبداو عقد هذه اللجنة وسيبدأ العد العك�سي في تطبيق 

هذه اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

بطبيعة الحال هاذ القضية كتطرح مجموعة ديال املسائل؛ أوال هناك 
إجراءات تمت في الوالية املاضية، وهناك إجراءات اآلن يعني مستمرة، 

اللي تمت، وإن تمت قبل اإلستراتيجية،  وهاذ اإلجراءات مهمة جدا 
ولكن ذات تأثير وغادي ترصد في مجاالت إستراتيجية، وغادي دخل في 
مجال اإلستراتيجية، مثال كانت وزارة العدل دارت الرقم األخضر للتبليغ 
عن الرشوة، واخا هو في السنة األولى ديالو أو سنة ونصف األولى، يا هللا 
مكن من ضبط 29 متهم، ولكن دائما مثل هذه األعمال في البداية ديالها 
طبيعي حتى الناس كلهم يتونسو بها، وحتى يتسنسو بها إلخ... كاين بزاف 
ديال املسائل عملية، اآلن سيتحول الرقم األخضر إلى مركز للنداء غادي 
يوسع الخدمات ديالو وغادي يطور وغادي يمكن من ضبط القضايا 
ديال حالة التلبس مثال أو غيرها، غادي يضبطها في الوقت املناسب. 
هناك تفاعل مع هيئات الحكامة والرقابة، هيئات الرقابة والحكامة 
من خالل مثال املتابعة املتعلقة بجرائم الفساد، ويمكن نقول بأنه غير 
سنة 2016 وحدها كانت هناك 2992 متابعة في جرائم الفساد وجميع 
املسائل التي أحالها املجلس األعلى على وزارة العدل في إطار الفصل 111 
من مدونة املحاكم املالية كلها تحالت على القضاء، وأيضا قامت وزارة 
العدل بجهد إلحالة التلقائي لعدد من القضايا مباشرة على القضاء. 
فأحالت أكثر من 50 أو كذا 50 قضية على القضاء، وهاذ العمل غادي 
يترصد ويطور أكثر، فإذن هاذي غير باش نقول را هناك جهود حثيثة، 
مهمة وأمام مجلس النواب اليوم أمام البرملان اليوم قانونين مهمين 
مرتبطان بمكافحة الفساد وهما غادي يرصدو هاذ اإلستراتيجية: أوال 
مشروع القانون املتعلق بحق الوصول الحق في الوصول إلى املعلومة؛ 
الثاني هو مشروع القانون القا�سي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، وهاذ 
مشروع القانون القا�سي بتغيير وتتميم القانون الجنائي والذي يوجد في 
البرملان، هو يهدف إلى مالءمة القانون مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، فيه تشديد العقوبات، فيه تجريم اإلثراء غير املشروع ورشوة 
املوظف العمومي األجنبي، في توسيع نطاق تجريم الرشوة في القطاع 
الخاص، في تجريم الوساطة في الرشوة والغش في الصفقات العمومية 
وعقود الدولة مع التنصيص على مصادرة القيمة كآلية السترداد املال 
العام وفيه مقتضيات أخرى وهذا موجود لدى املؤسسة التشريعية، 

إذا صودق عليه غادي يكون آلية من أهم اآلليات ملكافحة الفساد.

بالنسبة..، ال بد أن أتحدث أيضا عن إصالح اإلدارة الذي هو واحد 
املوضوع مهم جدا ومتداخل مع املوضوع األول، وهاذ إصالح اإلدارة فيه 
أيضا هناك برنامج قد عرضه السيد الوزير في مجلس حكومة وأصبح 
اآلن معتمد، وغادي هاذ إصالح اإلدارة كيهم مختلف املحاور اللي كتهم 
اإلدارة، وأهم ما فيها: أوال تسريع عملية الرقمنة ديال العمليات اإلدارية 
وأنتم تعرفون بأن عملية الرقمنة ديال العمليات اإلدارية مهمة، غادي 
تولي مزيد من الخدمات للمواطنين غتولي عن طريق اإلنترنيت، وهاذ 
ال�سي كيتوسع تدريجيا وأنتم تعرفون بأن هاذ العمل هذا سواء كان عمل 
مكافحة الفساد أو كان عمل إصالح اإلدارة والرقمنة كاين عوائق عملية 
موضوعية تتواجد كتحتاج إلى تطور الوعي؛ الوعي لدى املوظف والوعي 
لدى املواطنين، وهاذ ال�سي كيطور تدريجيا من خالل تطور املجتمع 
نستعملوها  األدوات  هاذ  على  أقدر  كنوليو  كيطور  ما  باش  املغربي، 
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ويستافد منها املواطن أكثر. نحن نهدف فهاذ 5 سنوات إلى أن تصبح 
أغلب العمليات اإلدارية مرقمنة يمكن أن يستفيد املواطن من خدماتها 
مباشرة عن طريق اإلنترنيت، وهاذ املسألة غيتمكن أوال من تخفيض 
اإلزدحام في املرافق ديال اإلستقبال، غادي تخفض العالقة بين املواطن 
وبين اإلدارة مباشرة يق�سي األشغال ديالو في كثير من األحيان بعيدا، 
ومن بين هذه العمليات املهمة هو توحيد الولوج إلى بطاقة التعريف 
مما  اإلدارات،  قبل  من  التجاري  والسجل  العدلي  والسجل  الوطنية 
سيمكن من إلغاء عدد من الوثائق التي نحتاجها. دابا بطاقة التعريف 
الوطنية كنحتاجوها في 160، 169 ربما أو أكثر عملية، ملف، غادي 
نديرو �سي حاجة كيقول ليك جيب بطاقة التعريف الوطنية مصادق 
عليها. دابا إيال عندنا الولوج املشترك من قبل اإلدارات املختلفة إلى ملف 
ديال بطاقة التعريف الوطنية والسجل العدلي وغيرها... غادي نوليو، 
هاذ الوثائق غادي نبداو نقصو منها، غادي يولي املوظف اللي يستلم 
امللف مباشرة يمكن أن يدخل إلى املعلومة إلى ملف البطاقة الوطنية 
وملفات أخرى. إيال استطعنا نحققو هاذ النقلة وهذا هدف مرجو وفيه 
إتفاق بين القطاعات، غادي نعالجو اإلشكاالت ديالو التقنية في القريب 
العاجل، سيمكن من تحسين ولوج املواطنين إلى خدمات بشكل كبير، 
سيمكن من تخفيف العبء ديال التنقل حتى ديال املواطنين، سيخفف 
من امللفات اللي كتطلب دابا للمواطنين في عدد من امللفات اللي كيعطي، 
اللي بغا يدوزاملباراة، اللي بغا يم�سي يدوز مثال بطاقة السياقة وغيرها 
كثير، غادي نخففو امللف غادي نخفضوه إلى الحد األدنى الضروري، 

وهذا سيحدث ثورة في عالقة املواطن باإلدارة.

إذن هذه أهم النقاط وإن كان هناك هذا موضوع طويل، نحن نشرنا 
وأشرت  الحكومة،  تنوي  الذي  أوجه اإلصالح  كامل ملختلف  ملخص 
إليها في البرنامج الحكومي في مجال إصالح اإلدارة، وإن كان يمكن أن 
نضيف مزيد من املعلومات ومزيد من التفاصيل أثناء التعقيب بإذن 

هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لويدا لرئيس:

التعقيبات،  باب  فتح  قبل  الحكومة.  رئيس  السيد  شكرا، شكرا 
وأعضاء  الرؤساء  بالسادة  جميعا  بإسمكم  أرحب  أن  لي  اسمحوا 
البرملانية  للجمعية  والعشرين  الخامسة  الدورة  في  املشاركين  الوفود 
السيد  رأسهم  وعلى  ببالدنا،  واملنعقدة  إفريقيا  جهة  للفرنكفونية، 
للفرانكفونية  البرملانية  الجمعية  رئيس   ،NDJALANDJOKO
الديمقراطية..  الكونغو  لجمهورية  الوطنية  الجمعية  رئيس  وكذلك 
والسيد  املالية..  الوطنية  الجمعية  رئيس   ،SIDIBE السيد  وكذلك 
ملدغشقر..  الوطنية  الجمعية  رئيس   ،RAKOTOMAMONJY
والسيد  األخضر..  للرأس  الوطنية  الجمعية  رئيس   ،Santos والسيد 
 SORO والسيد  للبوروندي.  الوطنية  الجمعية  رئيس   ،NYABENDA
 Roger رئيس الجمعية الوطنية للكوت ديفوار.. وأخيرا ،GUILLAUME

Nkodo Dang، رئيس برملان عموم إفريقيا.. شكرا شكرا جزيال.

أفتح اآلن باب التعقيبات، الكلمة للسيد النائب عمر الزراد بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبا لويداعمرا لزض داب سمافريقا ةص للان ملع صرة:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

استمعنا لعرضكم بإمعان، ونؤكد لكم السيد الرئيس بكل صدق 
أن الوضع ال زال يراوح مكانه والر�سى عن الذات في هاته اإلشكاالت 

املجتمعية، ال يزيد الوضع إال تفاقما وتعقيدا.

 لويداضئيسا لحكومل،

كما تعلمون أن موضوع تخليق الحياة العامة هو موضوع قديم 
جعل  الحكومة،  رئيس  السيد  حزبكم  أن  هو  فيه  الجديد  جديد، 
برامجه  وفي  اإلنتخابية  في حملته  له  أهم شعار  الفساد  محاربة  من 
السياسية. موضوع تخليق الحياة العامة، السيد رئيس الحكومة، له 
عدة أوجه وأشكال متداخلة فيما بينها، منها ما هو متصل بالفساد 
اإلداري، ومنها ما هو متصل بخرق القانون، ومنها على ما هو بصلة 
باستغالل النفوذ، ومنها ما هو مرتبط بغياب اإلرادة السياسية. إن تدبير 
الحياة  لتخليق  التي تشكل اإلستمرارية،  والحالية  السابقة  الحكومة 
العامة ومحاربة الفساد لم يلمسه السيد الرئيس الحكومة، املواطن 
في معيشه اليومي وما تم تحقيقه هو ترديد عبارات من قبيل العفاريت 
والتماسيح على مسامعنا والنتيجة في األخير هي عفا هللا عن ما سلف 
وهي عبارة شهيرة تعكس بجالء خيبة آمال املغاربة وخيبة اإلقتصاد 
هوة  وتوسيع  معهم  والتعايش  واملفسدين  للفساد  وانتصارا  الوطني 

الالإنصاف والالعدالة والالمساواة.

 لويداضئيسا لحكومل،

إن تدبيركم للشأن العام مر دون إصالح شامل للمرفق العمومي، 
بحيث تم اإلستسالم للبيروقراطية اإلدارية وتعقد املساطر واستغالل 
والنموذج  حين.  إلى  مؤجلة  تنتظر  املواطنين  حاجيات  وترك  النفوذ 
مغربي  مواطن  الحكومة،  رئيس  السيد  املغربية،  بالدارجة  الصارخ 
التي  الوقت  في  الحياة  بشهادة  يطالبونه  يرزق  حي  لإلدارة  كيم�سي 
تتكلمون على الرقمنة واألمية ضاربة أطنابها في أوساط الشعب املغربي 

وباألخص في البادية املغربية.

 لويداضئيسا لحكومل،

ما نحاججكم به على استمرار الفساد اإلداري وغياب اإلصالح هو 
الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللته، من هذه القبة بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية الحالية، بحيث كان خطاب صاحب الجاللة 
لم  الحكومة،  رئيس  السيد  لكن  الداء،  مالمسة  في  وجريئا  صريحا 
بالجدية الالزمة فصاحب الجاللة، قال في خطابه »نتوخى  تتفاعلوا 
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النجاعة اإلدارية فهي معيار للتقدم األممي، وما دامت عالقة املواطن 
باإلدارة لم تتحسن فإن تصنيف املغرب في هذا امليدان سيبقى ضمن 
دول العالم الثالث إن لم أقل الرابع أو الخامس« انتهى كالم صاحب 
الجاللة. ناهيك عن األرقام واملؤشرات الوطنية والدولية الدالة على 
تقرير مؤسسة  والنموذج  اتخاذ إجراءات عملية ملموسة  في  بطئكم 

الوسيط التي هي مؤسسة وطنية.

 لويداضئيسا لحكومل،

ال شك أن البدايات كانت مشوقة وتابعها الشعب املغربي، وكانت 
البداية باإلعالن عن الئحة املستفيدين من املأذونيات والتشهير بهم. 
والنتيجة، السيد رئيس الحكومة، هي التطبيع مع هؤالء وغيرهم ولم 
نلمس أي تغيير بهذا الخصوص وال سيما فيما يتعلق بتحرير قطاع نقل 

املسافرين وإلغاء اإلمتيازات.

 لويداضئيسا لحكومل،

انتهت الوالية التشريعية التاسعة دون تنزيل مقتضيات الدستور 
الوطني  الصلة من قبيل املجلس  القوانين ذات  بإصدار  يتعلق  فيما 
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  الوسيط،  مؤسسة  اإلنسان،  لحقوق 
بالحكامة. خمس سنوات مرت  الصلة  املؤسسات ذات  الرشوة وكل 
كانت حافلة بتقارير أعدها املجلس األعلى للحسابات تهم العديد من 
املخولة  املراقبة  إطار  في  املحلية  والجماعات  العمومية  املؤسسات 
في  اإلنتقائية  بمنطق  التعاون  هي  والنتيجة  الدستور،  بمقت�سى  له 
إحالة امللفات على القضاء مما يعني التعامل بمنطق سيا�سي ضيق. 
العامة، السيد رئيس الحكومة، مجرد مبدأ يتم  فهل تخليق الحياة 
استعماله لتصفية الحسابات؟ أم من أجل احترام القوانين واملساطر 
والشفافية في املعامالت؟ وأقول لكم السيد رئيس الحكومة، من هذا 
املنبر وقد انتهت العملية االنتخابية، عليكم عن تدفعوا بهذه امللفات إلى 
أق�سى مداها ليعرف الشعب املغربي من هو الفاسد ومن هو الصالح. 
تخليق الحياة العامة السيد رئيس الحكومة، يتطلب من الحكومة توفير 
املعلومات للمواطنين واملواطن، كيف ذلك والحكومة السابقة قدمت 
قانونا ملؤه االستثناءات حيث أصبحت هذه االستثناءات هي القاعدة. 
فأي مجهودات قامت بها حكومتكم السابقة في ظل االستمرارية التي 
الحياة  بتخليق  يتعلق  فيما  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  تتحدثون 
العامة؟ وقد كنا شهود عيان على إلغاء وزير في الحكومة السابقة ألربع 
صفقات عمومية بعدما استنفذت جميع املساطر وتم فتح أظرفتها، أال 
يمكن اعتبارهذا فسادا واستغالال للنفوذ وشططا في استعمال السلطة 
املمنوحة للوزراء. فأين نحن من مؤشر محاربة الفساد في القطاعات 
الحيوية ذات الصلة املباشرة باملواطنين، وبمناخ االقتصاد واألعمال؟ 
على  الحصول  تعذرعليها  الحكومة،  رئيس  السيد  مقاولة،  من  فكم 
مستحقاتها املالية فأفلست وزج بأصحابها في السجن في الوقت الذي 
تقدم فريقكم بتعديل املادة 8 مكرر من مشروع قانون املالية لهذه 
السنة في خرق سافر للدستور والتي تجعل الدولة والجماعات الترابية 

تتملص من تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد محاكم اململكة بعد 
استيفائها قوة ال�سيء املق�سي به بحجة عدم توفر االعتمادات املالية 
الكافية في الوقت الذي كان هناك مرسوم صدر في 22 يوليوز 2016 
وتم العمل به في بداية السنة الحالية يلزم املرتفقين بأداء املستحقات.

 لويداضئيسا لحكومل،

لقد خالفتم بشكل صريح خطاب صاحب الجاللة، من هذه القبة 
بتحقير  للمواطنين  املمنوحة دستوريا  الضمانات  العمق  في  وضربتم 
األحكام القضائية. لقد قال صاحب الجاللة، من هذه القبة »فمن غير 
املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها 
وتدافع عنها، وكيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها 
حكم قضائي نهائي«، ويضيف جاللته: »كما أنه من غير املعقول أال تقوم 
اإلدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون املقاوالت الصغرى املتوسطة 
بدل تشجيعها ودعمها لدورها الهام في التنمية والتشغيل«. فكم من 
مقاولة، السيد رئيس الحكومة، لم تستطع الولوج بسالسة وشفافية 
للصفقات العمومية، واستطاعت مواجهة تضارب املصالح واستغالل 
النفوذ، وكم من مواطن انتزعت أرضه ألجل املنفعة العامة، وال زالت 
عقاراته  انتزعت  مواطن  من  وكم  واملؤسسات،  اإلدارات  تتقاذفه 
بالتحايل والتزوير في واضحة النهار إلى أن جاءت رسالة صاحب الجاللة 
إلى السيد وزير العدل بتاريخ 3 شتنبر 2016 حول السطو على عقارات 

األجانب كاشفة للمستور بعدما وصل هذا األمر إلى حد ال يطاق.

 لويداضئيسا لحكومل،

في  الصيفية  يقضون عطلهم  املهجر  مغاربة  من  إخواننا  من  كم 
الطواف بين رداهات اإلدارات العمومية، دون أن يتلقوا أجوبة واضحة 
عن مشاكلهم. السيد رئيس الحكومة، كم من مواطن ومواطنة اليوم في 
إقليم الحسيمة وإقليم الشاون وباب برد يتعرضون لالبتزاز بالشكايات 
املجهودة، وال أحد ينقضهم إنهم كما يقال في حالة صراح وينتظرون 
البكالوريا  ملفات  تعبئة  يستطيعوا حتى  لم  بأنهم  الجماعية  الهجرة 
ألوالدهم خوفا من متابعتهم ومالحقتهم. كيف السبيل، السيد رئيس 
الحكومة، لتخليق الحياة العامة وحكومتكم السابقة والحالية ضربت 
حيث  الحائط  عرض  واملواطنين  املواطنات  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
إقصاء الكفاءات لولوج املناصب العليا وباعتماد خيار ثالثة فائزين وما 
ثبت يوما، السيد رئيس الحكومة، أن وقع االختيار على املرتب األول، أال 
يمكن اعتبار هاذ استغالل النفوذ وشرطا في تطبيق آليات اإلستحقاق 
وليس تخليقا للحياة العامة، ولكم في ردكم أن تصححوا إن كنا على 

خطأ السيد رئيس الحكومة.

 لويداضئيسا لحكومل،

في الوقت الذي تشكوا فيه ميزانية الدولة من عجز يقدر بعشر ماليير 
درهم، فإن مؤشرات الفساد التي استفحلت وعمت كل مناحي الحياة 
تضيع على هذه امليزانية ما مجموعه عشرة وعشرين مليار درهم. بهذه 
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املبالغ الضائعة، السيد رئيس الحكومة، نبنيو املستشفيات ونعبأوهم 
باملعدات، نبنيو املدارس ونخففو االكتظاظ، نجابو على جزء مهم وكبير 

من الحاجيات اللي كتعطي الفوائد ديالنا للمدن ديالنا.

 لويدا لرئيس:

السيد النائب انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعمرا لزض داب سمافريقا ةص للان ملع صرة:

 لويداضئيسا لحكومل،

كان بودي أن أشير ملا يقع في الحسيمة ألقول أنه ال يمكن أن يكون 
هذا املوضوع موضوع مزايدات، ففي الوقت الذي كان هناك الزلزال 
كان أبناء الحسيمة يدافعون عنها بدون مزايدات. ولهذا عليكم، السيد 
رئيس الحكومة أن تلتزموا في انسجام تام مع أغلبيتكم وال تقولون ما 
يقال في الرباط ويكون عكسه في الحسيمة أو في تطوان وشكرا السيد 

الرئيس.

 لويداضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد سليمان العمراني عن فريق العدالة 
والتنمية.

فريقا لعد للا ب سما سليم 4ا لعمر نيا  لأ ئبا لويدا
ن لتأميل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويداضئيسا لحكومل،

نحن في فريق العدالة والتنمية.. إرادتكم السياسية، السيد الرئيس، 
وإرادة الحكومة تعلو فوق الشك، أنتم من خالل برنامجكم وبرنامج 
الوزارة وعزمكم على مواصلة اإلصالحات التي بدأتها الحكومة السابقة 
عنوان بارز ودال على الحكومة إن شاء هللا سوف تم�سي بدون هوادة 

ملحاربة الفساد وإصالح اإلدارة العمومية.

في املقابل السيد رئيس، فريق العدالة والتنمية من منطلق املساندة 
الراشدة واملبصرة والناصحة نقولكم السيد رئيس الحكومة، أوال في 
عالقة اإلدارة باملواطنين اليوم ما يزال يظهر أن هناك غياب أو ضعف 
الر�سى ديال املواطنين عن الخدمات العمومية تعكسه تقارير متعددة 
تحتاج الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا اإلتجاه. اليوم ليست 
الدولة في حاجة واإلدارة أن تنتظر الحراك في الحسيمة أو في غيرها لكي 
تتحرك لتستجيب النتظارات وعالج املشاكل، يجب أن تقوم الدولة 
واإلدارة باملبادرة وباملقاربة الوقائية بدل العالجية، يجب أن تبادر اإلدارة 
لإلنصات الجيد ملشاكل املواطنين هنا وهناك وأن تكون خير خادم لهذا 

املواطن الذي هو في قلب السياسات العمومية.

 لويداضئيسا لحكومل،

سبة للدولة ولإلدارة في حق املجتمع أن يأتي املواطن من أق�سى 
البالد متعبطا امللفات والشكايات إلى الرباط العاصمة والحال أن هناك 
إدارات في املجال ينبغي أن تستقبله وأن تنظر في شكايته هذا مشكل 
حقيقي. وهذا يطرح السيد رئيس الحكومة، استعجالية الذهاب إلى 
إقرار امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري ألن هاذ امليثاق ديال التمركز 
ديال  القيمة  واحد  ويعطينا  محليا  مشاكله  يعالج  املواطن  سيجعل 

اإلدارة فعال غاتنخارط...

 لويدا لرئيس:

شوية د اإلنصات.

فريقا لعد للا ب سما سليم 4ا لعمر نيا  لأ ئبا لويدا
ن لتأميل:

تعليل  قانون  عندنا  الحكومة،  رئيس  السيد  اإلصالح،  ..ديال 
القرارات اإلدارية قانون مهم، وازن، مهيكل، لكن ما زلنا نعاني إلى اليوم 
في انتهاك حقوق تأسيس الجمعيات، وفي حق التظاهر هاذ ال�سي باقي 
مستمر والحمد هلل كاين إيجابيات ال تخفى وال ننكرها، لكن ما زال خص 
مجهود فهاذ اإلتجاه، كاين أرقام خضراء رهن إشارة املواطن للتبليغ 
عن الفساد لكن بعضها ال يستجيب للمكاملة السيد رئيس الحكومة، 
راه عندنا انتما، كاين إجراءات مهمة جدا عبأتموها لكن اإلشكال في 
التنفيذ وفي املتابعة. اليوم اإلدارة والدولة مطلوب دير واحد املصالحة 
حقيقية مع املواطن ومع املجتمع، ألنه إذا نجحت السياسة في البالد، 

غادي نجحو احنا كبالد وكدولة وكمجتمع وكمواطنين.

والشفافية  النزاهة  قيم  الحكومة،  رئيس  السيد  الثاني  األمر 
والتخليق، ال يخفى اليوم أنه كاين إشكال حقيقي، عندنا االستراتيجية 
من  عبأت  ممتازة  واعدة  إستراتيجية  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
اإلجراءات ومن اإلمكان املالي إلى آخره... بال�سيء الذي ال ينكر. ولكن 
اليوم التحدي السيد رئيس الحكومة، هو حسن التنفيذ والتفعيل، 
ألنه كاين واحد املفارقة بقدر ما نعبئ البرامج والخطط، بقدر ما نتقهقر 
في سلم إدراك الرشوة، كاين إشكال ما، كاين إشكال في املقاربة. في 
ذلك اليوم خاص الحكومة، هاديك اإلجراءات التي اعتمدتها يجب أن 
تعززها بمقاربة ناجعة، ديال النفاذ القوي لهذه اإلستراتيجية، اليوم 
خصنا نقولو بالفم املليان، املشكل اللي عندنا في بالدنا على مستوى 
التخليق، هو الفساد اإلنتخابي، كاين حزب ال يخجل وهو الذي يعطي 
الدليل القاطع على الفساد اإلنتخابي وعلى التحكم في البلد اللي وصلنا 
إلى حراك عشرين فبراير، وصلنا إلى الحسيمة وغيرها... اليوم شوية د 

الخجل، شوية ديال الحشومة.

اليوم املغاربة كيعرفو شكون هما العدالة والتنمية الذي ساهم، 
بمنطق ديال الوطنية وديال مصلحة الدولة واملجتمع وصبر في البلوكاج 
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بين  اليوم كيميزو  ديال خمسة أشهر، املواطنين كيعرفو الحمد هلل 
رئيس  السيد  اليوم  يستحق.  ما ال  يدعي  من  وبين  والتنمية  العدالة 
الحكومة، الرهان هو التفعيل الجيد للبرامج واإللتفات إلى اإلنسان، إلى 

املؤسسات ألن هي حجر الزاوية في أي إصالح.

 لويداضئيسا لحكومل،

تخليق الحياة العامة وانخراط املواطنين في الحياة العامة يقت�سي 
اإلعالء بمستوى القانون وديال العدالة، ما يمكنش شباب الذي يتابع 
اليوم في حالة اعتقال بتهمة ديال اإلرهاب وهم منها براء. أي رسالة 
نرسل للمواطنين ونرسل للشباب؟ هاذ الناس الذين ساهموا في إصالح 
ديال البالد مؤمنون ببلدهم بوطنهم.. واليوم نعاقبهم هذا العقاب. هذه 
رسالة سيئة للشباب املغربي اللي يغيناه ينخرط في الحياة العامة وفي 
السياسة. السيد رئيس الحكومة، هذه اإلجراءات مهمة، لكن مهددة 
اإلدارة  مقاربة شاملة إلصالح  كانتش  ما  إيال  الرياح،  في مهب  تم�سي 
واملوظفين شريك أسا�سي في اإلصالح ديال اإلدارة وتخليق الحياة العامة 
والالعقاب  الداخلية  املحاسبة  يعني  أسا�سي،  شريك  يكونو  خصهم 
وتفعيلها  الدولة  مؤسسات  تقارير  اعتبار  جدا.  أسا�سي  يكون  خاص 
ومتابعتها بصرامة هاذي هي العناوين ديال املقاربة يمكن نشوفوها إن 
شاء هللا إلى األمام وعندنا الثقة فيكم رئيس الحكومة... والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدا لرئيس:

شكرا لكم، السيد محمد زكراني عن فريق التجمع الدستوري.. 
نستمعو لبعضنا من فضلكم السيد النائب تفضل.

 لأ ئبا لويدامحمدازكر نياب سمافريقا لتجمعا لدستوض0:

 لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تا لو دةا لأو با ملحترمو4،

بداية نسجل بكل اعتزاز ما جاء في الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح 
السنة التشريعية األولى من هذه الوالية، من مضامين توجيهية إلصالح 
الخلل  مكامن  على  أصبعه  جاللته،  وضع  حيث  العمومية  اإلدارة 
البرنامج  تضمنه  ما  أيضا  نثمن  كما  اإلداري.  جهازها  في  والضعف 
الحكومي، الذي صادقنا عليه وذلك بتخصيص محور كان لإلصالح 
اإلداري وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة. وبعدما استمعنا 
إلى عرض السيد رئيس الحكومة، وما بسطه على مسامعنا من إجراءات 
وتدابير، فإننا من موقعنا كممثلين لألمة ومدركين ما ينتظره املواطنون 
رئيس  السيد  عليكم  نبخل  لن  فإننا  األغلبية،  في  موقعنا  ومن  منا، 
الحكومة، ببعض املالحظات واإلقتراحات بهدف إغناء وتسريع تفعيل 

رئيس  السيد  علما  ونجاعة،  بفعالية  الوطني  اإلصالحي  الورش  هذا 
الحكومة، السيدات والسادة النواب، أن تشخيص أوضاعنا اإلدارية 
وما يعشعش في دهاليزيها من سلوكات غير أخالقية ورشوة وتعسفات 
على املتعاملين واملدارين وحتى التعسفات بين عناصرها وهو السبب 

الرئي�سي في طرح هذا املوضوع.

 لويداضئيسا لحكومل،

يعني التقييم والتشخيص ديال اإلدارة ديالنا احنا عارفينها كاملين، 
بال ما ندخلو في التفاصيل ديالها احنا كنواب كنمثلو األمة في املناطق 
ما  راه  ال�سي  يعني داك  اإلدارات  في بعض  املواطنين  ديالنا، كنرافقو 
زال ال يشرف. وتبقى اإلدارة هي الواجهة اإلجتماعية للحكومة ومرآتها 
بالنسبة للمواطنين سلبا وإيجابا وهي امليسرة واإلدارة لتحقيق التنمية 

من عدمها.

 لويداضئيسا لحكومل،

إننا في فريق التجمع الدستور الدستوري نؤكد على ما يلي:

- أوال: الطابع االستعجالي لإلصالح اإلداري وتخليق الحياة اإلدارية 
بالشروع  وذلك  وطنية،  كأولوية  العام  املرفق  مردودية  من  والرفع 
الفوري وامليداني في القيام بما يلزم من إجراءات والتدابير املنصوص 
عليها البرنامج الحكومي والتسريع في إعداد وتقديم مشاريع النصوص 
القانونية والتنظيمية بصورة مستعجلة والقطع مع الخطابات املتكررة 
منذ صدور تقرير البنك الدولي عن أوضاع اإلدارة والتعليم والقضاء 

سنة 1996، وبدون نتائج ملموسة على أرض الواقع؛

- ثانيا: اإلهتمام والعناية باملوارد البشرية، حيث يعتبر اإلنسان غاية 
تأهيله مهنييا  بإعادة  ثمين وذلك  لإلدارة ورأسمال  بالنسبة  ووسيلة 
وسلوكيا والرفع من قدراتهم ماديا ومعنويا، ضمانا النخراط فعال في 
عملية اإلصالح وتعزيز قيم املواطنة واإلنتماء إليه من خالل تنظيم 
دورات تكوينية وبرامج تحديثية الكتساب املهارات واملمارسات الجيدة 
وتحيين املعارف الفنية والتدبيرية حتى نضمن استعماال جيدا لإلدارة 

اإللكترونية والرقمية؛

- ثالثا: اعتماد املنهجية التشاركية، وذلك بإشراك وتضمين جميع 
الفعاليات املهنية واإلجتماعية واإلقتصادية واإلعالمية املعنية باملرفق 
العام كل من موقعه ودرجة مسؤوليته، من شأن هذا اإللتقائية أن 
إنجاح  في  الفعال  واإلنخراط  واملسؤولية  التحسيس  درجة  من  ترفع 

اإلصالح و تجديده وديمومته؛

وذلك  ومحليا  وإقليميا  جهويا  امليدانية  الترابية  املقاربة  رابعا:   -
بمبادرة أعضاء الحكومة واملسؤولين املركزيين من مفتشين ومديرين 
ملختلف  وممنهجة  مكثفة  ميدانية  عمل  بزيارات  للقيام  مركزيين 
ملختلف  املباشرة  واملعاينة  االطالع  قيد  الخارجية  اإلدارية  املصالح 
أوضاع اإلستقبال واإلختناقات وظروف العمل وإكراهاته، واإلستماع 
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إلى املرتفقين والعاملين ومالمسة سريانن اإلجراءات واملساطر اإلدارية 
على أرض الواق. من املفيد أن يطلع املسؤولون املركزيون على الواقع 
وفضاءات  الصحية  واملراكز  العمومية  املستشفيات  لفضاء  اليومي 
املصالح واملحافظة ومكاتب تسليم الوثائق اإلدارية ورخص مصالح 
اإلختالالت وكذلك  الحضرية وغيرها... لالطالع على  والوكاالت  النقل 

املمارسات الجيدة؛

- خامسا: وأخيرا ترشيد وعقلنة الزمن اإلداري، عنصر الوقت له قيمة 
كبيرة ومؤثرة سلبا وإيجابا للمتعاملين مع اإلدارة من مستثمرين وطلب 
التراخيص والوثائق سواء كانوا متنقلين من مدينة ألخرى أو قادمين 
من خارج الوطن أو مقيمين، لكل التزامات خاصة إزاء أطراف أخرى 
من أبناك وممولين وشركاء. لذا لزم األخذ بعين اإلعتبار عنصر الوقت 
واحتسابه في األعمال اإلدارية. تبسيط واختزال اإلجراءات واملستندات 
واآلجال اإلدارية لفائدة طالبي التراخيص والشواهد والوثائق واملعلومة 
اِلُحوَن« صدق هللا  ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

َ ْ
اإلدارية. وأختم بقوله تعالى »األ

العظيم. وذلك من نزهائها ومسييرها ومقريها للكرامة اإلنسانية والنبيلة 
وملاذا ال نكون منهم والسالم عليكم.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا. النائب السيد محمد إد مو�سى بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ب سما لفريقا الستقالسيا مو�سىا إدا محمدا  لأ ئبا لويدا
للوحدةان لتع دليل:

 لويداضئيسامجلسا لأو ب،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي4،

السيد رئيس الحكومة املحترم، تتبعت بإمعان جوابكم فيما يتعلق 
إن  الحكومة،  رئيس  السيد  العامة.  الحياة  بتخليق  املتعلق  بالسؤال 
تدبير السياسات العمومية مبني على الحكامة الجيدة كما هو منصوص 
عليه دستوريا وكذلك في املقتضيات القانونية. فاإلستراتيجية الوطنية 
أسائلكم  وبالتالي  كثيرة،  وتجليات  مظاهر  لها  يعني  الفساد  ملحاربة 
السيد رئيس الحكومة، هل الحكومة الحالية تنوي اإلستمرار في هذه 
السياسة واإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؟ وبالتالي نسائلكم أنه 
في التصريح الحكومي إن لم يكن هناك وقع وبالتالي تناول هذا املوضوع 

بقوة فهو مجرد شعارات ليس إال.

فالسيد رئيس الحكومة، هناك محاور عدة في هذا املوضوع، وبالتالي 
فمعالجة هذه القضية تقت�سي وجود آليات كبيرة، أال وهي مجموعة من 
املراسيم والقوانين التنظيمية. ففي جوابكم تم مالمسة واحد العدد 

ديال اإلختالالت، ما هي ؟ تتجلى في أن محاربة هذه الظاهرة تقت�سي 
وجود قوانين وبالتالي مراسيم لتفعيلها وبالسير بها قدما، وبالتالي تحسين 
األداء. فأمام غياب هذه املراسيم، سيما أن الوالية األولى هناك، كما 
جاء في جوابكم، أن هناك معالجة لهذه الظاهرة ولكن بأية آليات وبأية 
وسائل؟ فهنا أستغرب كل الغرابة كيف يمكن معالجة واحد املوضوع 
بدون آليات وبدون آليات عملية للتصدي له. فهذه الظاهرة ترتبت 
عليها آثار سلبية كثيرة. فعدم وجود آليات وبالتالي عدم تطبيق ما ينص 
به القانون في هذا اإلطار، ترتب عليه توترات إجتماعية واحتجاجات 
نشاهدها على أرض الواقع، وبالتالي يصعب عالج هذه املشكلة في غياب 

هذه اآلليات.

درجة  واحد  سجلت  دولية  منظمات  مستوى  على  هناك  كذلك 
ديال التدني في املستوى اإلقتصادي بالنسبة للمغرب، وهذا ال يشرف. 
لهذا يتعين التعامل والتعاطي بإيجابية مع هذا املوضوع. كذلك هناك 
اإلقتصاد واإلستثمار املغربي تضر ركثيرا ألنه يتعين لتطويق هذا موضوع 
الفساد، وذلك بوجود آليات التي تتمثل في قوانين تنظيمية ومراسيم، 
وبالتالي نسجل واحد النوع ديال البطء والتأخر في هاذ املضمار هذا، 
فأمام غياب هذه الوسائل يعني ال يمكن إال أن نسجل واحد النوع ديال 

التردي في األوضاع، فأناشدكم السيد الرئيس...

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا جزيال. السيد الرئيس محمد مبديع عن 
الفريق الحركي.

 لأ ئبا لويدامحمدامبديعاضئيسا لفريقا لحركي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

السيد رئيس الحكومة، أنا سعيد جدا بتناول هذا املوضوع الهام في 
أول مساءلة لكم، وسعيد جدا بكونه يشكل أولوية في البرنامج الحكومي، 
وهذا يبرهن إدراك الحكومة على أهمية ودور اإلدارة في السياسة في تنزيل 
السياسات العمومية. تدركون السيد رئيس الحكومة املحترم، أنه كيفما 
كانت البرامج واملشاريع والسياسات الحكومية ال بد لها من آلية لتنزيلها 
لنلمس اآلثر اإليجابي على املواطن، فاإلدارة هي اآللية الحقيقية لهذه 
املهمة، نريدها وهذا رهان إدارة شفافة، مواكبة، متفهمة، مضيافة، 
مسهلة. فهذا ورش كبير أنا أقدر اإلكراهات ديالو، أقدر الصعوبات 
تنقصكم  وال  إرادة  خاصو  متكامل،  مجتمعي  مشروع  فهذا  ديالو، 
اإلرادة. نحن معكم السيد الرئيس املحترم، اليوم كما قلتم هناك واحد 
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املجموعة ديال املقاربات وديال اآلليات اللي توضعات، لم تفي بوعدها 
يعني بشكل واضح، ملاذا؟ ألنها كانت تنقص أو تفتقد إلى التتبع، وإلى 
التقييم، وإلى اإللتقائية. فأتمنى أن مشروعكم التحديثي يرتكز على هذه 

اآلليات ديال اإللتقائية، أو ديال املراقبة أو التتبع والتقييم.

لنا في الفريق الحركي نرى أن هذا التحديث له ثالت ركائز: أوال تثمين 
الرأسمال البشري، الرأسمال البشري السيد رئيس الحكومة املحترم، هو 
الصلب التحديث، هو صلب اإلصالح، اليوم عندنا إشكالية في الوظيفة 
العمومية: أوال هناك إشكالية في إعادة انتشار املوظفين، عدم التوزيع 
التقييم  في  ثانيا: هناك إشكالية  بين اإلدارات وبين الجهات؛  العادل 
ديال املوظفين، اليوم التقييم ما بقات عندو قيمة، كل واحد كيشد 
20/20 وما بقاش كنلمسو ذاك التحفيز، اليوم السيد رئيس الحكومة، 
عندنا غياب ديال التكوين املستمر في الوظيفة العمومية، عندنا واحد 
عدم التالؤم بين التكوين وبين العمل اللي تيقومو به املوظفين، يعني 
الخدمة أو قيمة الخدمة اإلدارية ما بقاش عندها واحد املرجعية ذات 
إنتاجية ومردودية. كنأديو الخدمة العمومية بواحد الثمن تيفوق الثمن 
اللي خاصنا نأديوه، يعني املوظف اللي كيشتغل واحد الشغل معين 
تيقوم بواحد الخدمة اللي تيقوم بها نفس املوظف اللي كيقت�سي أو 
اللي كيتقا�سى 3 أو 4 مرات نفس األجر، هذا ورش كبير تنتمنى على هللا 

نسمع منكم اآلليات اللي غتوضعو باش يمكن لنا نعالجوه؛

النقطة الثانية العالقة ديال اإلدارة مع املواطنين، حتى �سي واحد 
اليوم ما تينكر أنها عالقة غير جيدة جدا في اإلستقبال، في اإلرشاد، في 
تبسيط املساطر، في تسهيل وتبسيط الولوج إلى الخدمات العمومية، 
التي  املوقرة  حكومتكم  ومن  منكم  أسمع  أن  نتمنى  كبيرة  إشكالية 

أساندها وسأبقى أساندها بمعنى أومن بقدراتها وبإرادتها.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم، شكرا. السيدة النائبة أمينة الطالبي 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

 لأ ئبلا لويدةاأميألا لط لبياب سما لفريقا الشتر كي:

 لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تا لو دةا لأو با ملحترمو4،

الشهرية  األولى  الجلسة  هذه  في  النقطة  هذه  ببرمجة  نشيد  أوال 
ملدى أهميتها، نحن في الفريق اإلشتراكي كان من ضمن أولى أولويات 
برنامجنا اإلنتخابي هو تخليق الحياة العامة، بالفعل هذاا موضوع ليس 
باملوضوع الهين، هذا موضوع يعني لم يأت جاللة امللك، في بداية الدورة 
التشريعية لهذا البرملان وكذلك في بداية حكومة جديدة ويضع يده على 
نقطة سوداء أصبحت لدى املواطن املغربي. املواطن املغربي الذي فقد 

الثقة في اإلدارة نتيجة لكل املمارسات، نتيجة لكل السلوكيات التي يعني 
أصبحت تهز ثقة املواطن في إدارته وفي مرافقه العامة وبالتالي ثقته في 

بلده.

لذلك نعتبر بأن خطاب جاللة امللك، وجاء لوضع واحد الحد مع 
ما سبق وبالتالي لوضع برنامج جديد، برنامج استعجالي، برنامج يلمسه 
املواطن في أسرع وقت ممكن. ال يمكن إلصالح اإلدارة بجميع مرافقها، ملا 
نقول اإلدارة؛ اإلدارة هي القضاء، هي الوظيفة العمومية، هي الصحة، 
هي الحياة السياسية كذلك، هي األحزاب السياسية. املواطن يريد أن 
يثق في بلده وأن يثق في مرافقه، و بالتالي أن جاللة امللك، ملا يعني جاء في 
خطابه هو التركيز ووضع خارطة طريق اللي كنعتبروه وضع خارطة طريق 
لهذه الحكومة بمعنى هناك تقييم ملرحلة سابقة، بمعنى أن كل البرامج، 
كل اإلستراتيجيات السابقة يجب أن نضعها جانبا وأن ننكب على هذا 
املوضوع بمنظور جديد، املواطن املغربي اآلن يريد في ثالثة أشهر أو أربعة 
أشهر أن يلمس أن يلمس بواقعية وبفعالية يعني هاذ اإلرادة السياسية 
للحكومة في تنزيل هذا الورش املهم والجدي، يجب أن نقطع مع كثرة 
املفاهيم، مع كثرة اإلستراتيجيات، مع كثرة املكاتب واللجان، يجب أن 

تكون خططنا يعني واقعية وبالتالي قريبة للمواطن.

كذلك للوصول إلى التنزيل الحقيقي لهذا الورش، ال بد من تفعيل 
أو ال بد من مداخل أساسية لهذا اإلصالح، أهم مدخل لهذا اإلصالح: 
أوال تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة واإلنهاء مع ما اصطلح عليه 
»عفا هللا عما سلف« وهناك ثروات طبيعية في املغرب، هناك ثروات 
مادية املواطن املغربي له الحق فيها والحق فيها له عدة مداخل للوصول 
إليها وهذه من يعني مسؤوليات الحكومة ومن مسؤولية جميع الفاعلين 
إلصالح منظومة اإلدارة ولكذلك يعني الحكامة اإلدارية ال بد كذلك 
من تفعيل هيئات الوطنية، املجلس األعلى للحسابات، الهيئة الوطنية 
للوقاية من الرشوة، هيئة املنافسة، هيئة حماية املستهلك، وال بد اآلن 
وعلى وجه اإلستعجال من خلق هيئة قضايا الدولة لحماية املال العام 

والبد كذلك...

 لويدا لرئيس:

بإسم  الغزوي  أحمد  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد النائب تفضل.

 لأ ئبا لويداأحمدا لغزن0اب سما ملجموعلا لأي بيلاللتقدما
ن الشتر كيل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،



م6م3 الجريدة الرسمية للبرملانعدد333–304رمضان14383  )330ماي20173( 

 لويد تان لو دةا لأو ب،

املبادئ واآلليات  لقد أقر الدستور املغربي منظومة متكاملة من 
املسؤولية  ربط  مبدأ  إرساء  وكذا  جيدة،  حكامة  قواعد  إلرساء 
باملحاسبة. وهي آليات دستورية متطورة، الهدف منها محاربة الفساد 
املستويات  جميع  في  الجيدة  الحكامة  ودعم  العامة  الحياة  وتخليق 
خاصة دعم حكامة املرفق العام الذي يتصل بشكل مباشر باملعيش 
تنمية  لكل  األساس  القاعدة  ولكونه  واملواطنين،  للمواطنات  اليومي 

اقتصادية اجتماعية بيئية وحقوقية ببالدنا.

بصعوبة  نقر  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  ونحن 
بسبب  ليس  مستعجل،  آني  بشكل  العامة  الحياة  وتخليق  اإلصالح 
عدم توفر اإلرادة السياسية، ولكن بسبب حجم اإلختالالت املتراكمة 
وأحيانا البنيوية التي استوطنت داخل املرفق العام على امتداد عقود 
من الزمن. إال أن ذلك ال يمنع، السيد رئيس الحكومة املحترم، من 
مباشرة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها من قبيل إرساء الهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والقانون املتعلق بحق الولوج 
إلى املعلومة، وكذا إعداد ميثاق املرفق العام لتحديد قواعد الحكامة 

الجيدة املتعلقة بتسيير اإلدارات والجهات والجماعات الترابية األخرى.

الحماية  توفير  ضرورة  على  خاللها،  من  نشدد  مناسبة  وهذه 
الالزمة للمنتخب الذي يكون دوما بين فئة خدمة القضايا الحيوية 
للسكان وبين خيار التشدد في املساطر، ولنا على سبيل املثال قضية 
السيد محمد النور رئيس الجماعة تودغة السفلى بإقليم تنغير، الذي 
استجاب ملطالب اجتماعية ملحة إبان الحراك اإلجتماعي الذي عرفته 
املنطقة، ليجد نفسه اليوم مدانا بعقوبة جنائية قاسية ال عالقة لها 
باملخالفة اإلدارية املرتكبة، حيث يتوجب علينا حماية املنتخبين ضد 

فساد اإلدارة.

 لويداضئيسا لحكومل،

إن تبني املغرب لخيار الجهوية املتقدمة، سيساهم ال محالة في تعزيز 
العمل على إعداد وبلورة  إدارية رائدة ومتقدمة، عالوة على  حكامة 
إستراتيجية وطنية مندمجة ملكافحة الفساد وغيرها من اإلجراءات، 
التي ال تستقيم دون تثمين الكفاءات الوطنية وإعطائها األهمية الالزمة 
من أجل تحفيزها على تطوير أساليب التسيير. ونظرا لضيق الوقت، 

السيد رئيس الحكومة، تكتفي بهذه املالحظات شكرا لكم جميعا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، شكرا. السيد النائب مصطفى الشناوي.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ ن0اب سمافدض ليلا ليو ض:

تحية واحترام للجميع، هذا تمرين أن أقول كل �سيء في 60 ثانية.

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

اليسار  فدرالية  في  لكننا  معسول،  وكالم  جميل،  كالم  كالمكم 
نعتبر أن تخليق الحياة العامة يبدأ بأن تقوم الحكومة بتخليق خطابها 
لهم  تلصقون  املواطنون  كلما احتج  أنكم  املواطنين. فما معنى  تجاه 
تهمة وآخرها مع ساكنة الحسيمة قبل أسبوع، حيث قلتم وأغلبيتكم 
بأنهم انفصاليين ويتلقوا تمويال من الخارج ووو... وبعد أسبوع تقولون 
العكس، بأن مطالب سكان الحسيمة اجتماعية وبأنهم ضد االنفصال 
و.. ما هذا التناقض وهذه اللخبطة؟ فإذا كانت لديكم أدلة دامغة 
على ما قلتم قدموها للبرملان وللشعب املغربي، وإذا كنتم قد أخطأتم 
الحقيقي على  املثال  بذلك  وتعطون  استقالتكم  تقدموا  أن  فعليكم 

تخليق الحياة العامة.

الذريع  الفشل  يؤكد  مؤخرا  وقع  وما  الحياة  في  يقع  ما  كل  إن 
لسياستكم والنموذج التنموي الذي اعتمدتموه وهو نموذج ال يحافظ 

على الكرامة بل ينتج الفقر والحكرة والتهميش.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على 
التعقيبات، السيد رئيس الحكومة فيما تبقى من الوقت.

 لويداسعدا لدينا لعثم ني،اضئيسا لحكومل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

شكرا جزيال لجميع اإلخوان واألخت الكريمة الذين تدخلوا وأبدوا 
مالحظاتهم، وأنا جاي في الطريق كنقول لن أستجيب لالستفزاز واالبتزاز 
بغيت نشد را�سي، لكن بكل صراحة كاين بعض األمور ضروري خاصني 
نجاوب عليها شوية وصافي. آش غنقولو؟ الذي قال األخ الكريم اللي 
كيقول ليعرف الشعب املغربي من هو الفاسد ومن هو الصالح؟ أنا أظن 
األخ الكريم أن الشعب املغربي صوت ل7 أكتوبر، صوت 7 أكتوبر وقال 

كلمته وحزب العدالة والتنمية وأيضا األحزاب املشاركة في التحالف...

 لويدا لرئيس:

نستمعو لبعضنا.

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

الحكومي ال تشكل األغلبية إال بناء على تصويت املواطنين...

 لويدا لرئيس:

نستمعو لبعضنا من فضلكم...

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

ونتائج االنتخابات شاهد على اختيار الشعب املغربي. ولكن أيضا 
كاين إشكال، ولكن أيضا هناك إشكال، هناك إشكال، عندما يقول 
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اإلخوان ويستشهدون بالحسيمة، وانا أحيي جمهور الحسيمة وأحيي 
املواطنين ديال الحسيمة، وأنا شخصيا قلت منذ البداية يجب الوفاء 
واالستجابة للمطالب االجتماعية لإلخوان واألخوات ديال الحسيمة. 
وكذلك قلنا في بيان واضح نشرناه ديال األغلبية الحكومية ثم بعد 
ذلك التصريح ديال بعد املجلس الحكومي، ولكن أقول هؤالء اإلخوان 
القروية  الجماعات  عندو  اللي  شكون  الحسيمة  ديال  واألخوات 
والبلديات ديال الحسيمة؟ األغلبية شكون اللي عندو مجلس األمانة 

ديال الحسيمة؟ شكون اللي عندو رئاسة الجهة؟ ال ال ال اسمح ليا...

 لويدا لرئيس:

من فضلكم السيدة النائبة، السيد النائب..السيد النائب..السيد 
النائب..

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

اهتمام  بكل  ليك  تسنطت  أنا  تتكلم  كنتي  فاش  النائب،  السيد 
واحترام.

 لويدا لرئيس:

السيد النائب.. السيد النائب...

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

طيب، ما�سي هذا هو اإلشكال...

 لويدا لرئيس:

نخليو السيد رئيس الحكومة يكمل.. شكرا، السيد النائب.. السيد 
النائب...

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

أن  يجب  الوطن  ديال  الكبرى  اإلشكاالت  أن  نقول  أن  الصحيح 
على  نسمو  وأن  وطني،  بأفق  وطني،  بنفس  حلها  في  جميعا  نشترك 

حسابات صغيرة...

 لويدا لرئيس:

السيد النائب.. السيد النائب.. تفضل السيد الرئيس.

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

الفساد  محاربة  البداية،  من  املالحظة  بواحد  بديت  أنا  ولذلك، 
هذا إشكال كبير، ليس صغير، إشكال ممتد عبر الزمان كما قالو عدد 
من اإلخوان النواب املحترمين. ما�سي احنا، أنا يا هللا شهر ونصف دابا 
وغادي تقول ليا أعطيني النتيجة، كيف يمكن؟ وإن كان اسمحوا لي، 
ال ال بال ما تعلقو، وإن كان أنا شخصيا أتحمل املسؤولية لجميع ما 

قامت به الحكومة املاضية، ألن أنا أعتز بنتائج ديال الحكومة املاضية، 
باألستاذ عبد اإلله بنكيران، ليس فقط أنا كمن حزبي ولكن من موقع 
األغلبية  أحزاب  أغلب  وتقريبا  موجودة،  كانت  األغلبية  األغلبية ألن 
املاضية هم فهاذ الحزب. وأقول بكل مسؤولية، هم فهاذ الحكومة، 
وأقول بكل مسؤولية، بأن الحكومة املاضية قامت بجهود جبارة في 
مجال مكافحة الفساد، ولكن ما يمكنش نحلو هاذ املشكل ل5 سنوات 
أو 10 سنوات فقط، لذلك قلنا يجب الخروج من منطق البرامج قصيرة 
املدى إلى اإلستراتيجيات بعيدة املدى، ألن اإلستراتيجيات بعيدة املدى 
هي اللي يمكن توجه، هي اللي يمكن تمكن إصالحات جذرية عميقة 
بعيدة املدى، ونشترك فيها جميعا وتكون ملزمة للحكومات املقبلة، ومن 
هنا أهمية هاذ اإلستراتيجية اللي غادي نطلقو التنفيذ والعمل بها في 

األسابيع املقبلة بإذن هللا.

ولكن أيضا عندما تقولون السيد النائب عن العفو عن املفسدين 
أنا ما عمري ما شفت �سي حكومة قدمت قضايا ضد الفساد إلى القضاء 
قد الحكومة املاضية، بحيث أنه 13 ألف، 13 ألف قضية سنويا قدمت 
إلى القضاء من قبل وزارة العدل، 13 ألف قضية فساد، هذا رقم 
ضخم، وبطبيعة الحال بعدها يكون للقضاء كلمته وأنتم تعرفون بأن 
القضاء سلطة مستقلة يقوم بعمله باستقالل عن السلطة التنفيذية، 

ولكن احنا خاصنا نقومو باملهمة ديالنا.

في  اإلستثناء  ديال  طرحتوها  القضية  لواحد  نجي  غادي  طيب 
القضية ديال الحق في املعلومة، أنا بالتالي كنستغرب أوال هاذ القانون 
ديال الحق في الحصول على املعلومة راه عند البرملان، يتصرف فيه 
كيما بغا، الحكومة دارت العمل ديالها على حسب ذاك ال�سي اللي فهمها 
هللا، أو دارت القانون على حساب ما ترى أنه قواعد والبرملان يتصرف. 
ولكن أقول بأن التقييد في حق املعلومة هو اليوم محكوم دستوريا، 
هاذ  على  هضر  اللي  الدستور  من   27 الفصل  ديال  النص  وسأقرأ 
القضية يقول في الفقرة الثانية: »ال يمكن تقييد الحق في املعلومة إال 
بمقت�سى القانون«، بمعنى التقييد بمقت�سى القانون مشروع، القانون 
راه عندكم، »بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن 
الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد وكذا الوقاية من 
املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في هذا الدستور«. 
طيب اآلن هاذ الفصل ديال الدستور التطبيق ديالو ندققو فيه في 
التنزيل ديالو في القانون، هذا �سيء شأن برملاني إن شاء هللا إيال اللي درتو 

فيه راه احنا في الحكومة بطبيعة الحال غادي نطبقوه.

صحيح أنه السيد الرئيس، أنا منذ البداية أشرت إلى أن الحكومة 
ما�سي ضروري راضية عن املوقع اليوم ديال مكافحة الفساد في بالدنا، 
وإال ملا وضعت إستراتيجية ملكافحة الفساد وهناك فساد، ولكن مقاومة 
الفساد راه ما كيتمش من طرف واحد، الحكومة تتحمل املسؤولية األولى 
صحيح، ولكن الجميع يتحمل املسؤولية. وأنا أقول اشرت للجماعات، 
األحزاب كلهم عندهم �سي جماعات اللي ما عندو القليل عندو الكثير، 
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املواطنين. إذن رؤساء  الجماعات هي واحد اإلحتكاك مباشر مع  راه 
الجماعات واألغلبيات فهاذيك الجماعات كتحمل جزء من املسؤولية، 
ما تتحملش كامل املسؤولية، صحيح ما كتحملش كامل ولكن تتحمل 
جزء من املسؤولية، ويمكن أن أقول أننا نحن غادي نوضعو هاذ اللجنة 
األسابيع  في  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  ملتابعة  الوطنية 
على مستوى  ديالها  الكتابة  عندنا  ولكن  عليها.  نعلنو  وغادي  املقبلة 
الوزارة الخاصة باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية، وسنحاول إن 
املوضوع  فهاذ  وفاهم  وفاعل  ديناميكي  للله  الحمد  والوزير  شاء هللا 
تبارك هللا عليه بكل صراحة هاذ الوزير أنا أقول بأنه خص الوزارة تدير 
واحد اإلمكانية ديال جميع البرملانيين بل جميع جمعيات املجتمع املدني 
وغيرهم اللي عندو اقتراح، اللي عندو استدراك، اللي عندو انتقاد يوصلو 
لهاذ اللجنة الوطنية، يوصلو لهاذ اللجنة الوطنية. وغادي نحاولو نديرو 
خلية للمتابعة املستمرة لهاذ النوع ديال التفاعالت من البرملانيين أوال 
ومن املجتمع املدني ومن عموم املواطنين باش نتفاعلو معاهم، ما�سي 
على مستوى القضايا الجزئية باألساس، ولكن على مستوى املقاربة، على 
مستوى اإلستراتيجيات، على مستوى البرامج؛ تطبيق البرامج، تنفيذ 
البرامج ألن أي إستراتيجية هي قابلة للتطوير. فإذن  البرامج، تطوير 
اإلستراتيجية شاركت  وباملناسبة وضع  نبقاو مستمعين،  غادي  احنا 
وأصدرت   transparency وخصوصا  املدني  املجتمع  جمعيات  فيها 
بيان بعد إقرار وضع اإلستراتيجية ثمنت فيه املنهج التشاركي في وضع 
اإلستراتيجية وتضمنت فيه املقاربة ديالها واستدركت بعض األمور على 
القانونين اللي هضرنا عليهم واللي هما في البرملان، وأيضا شاركت فيه 
هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة أيضا شاركت في وضع هذه اإلستراتيجية 

وهم أيضا عضوان في اللجنة الوطنية لتنفيذ هاذ اإلستراتيجية.

إذن احنا املؤسسات الدستورية اللي غير الحكومة وأيضا ممثلة 
عن املجتمع املدني موجودين فهاذ اللجنة الوطنية، ألننا نهدف.. وأيضا 
برملانيين ضد الفساد تذكرت حتى هما كانوا شاركوا في وضع اإلستراتيجية 
وأعضاء في اللجنة الوطنية. إذن الحمد هللا كان هناك حرص على أن 
يشترك الجميع وباشتراك الجميع إن شاء هللا يمكن نتغلبو على هاذ 
التحدي اللي هو تحدي وطني، خصنا نظرو ليه بأفق وطني، نظرو ليه 
بحال احنا كنخدمواملغرب وكنخدمواملغاربة ونديرو جهدنا باش نوصلو 
الخير ديال هاذ ال�سي للمغاربة ولكن يجب أن نحس بأننا كلنا مسؤولين 

على الرغم من اختالف درجات املسؤولية، أنا كنعترف بهاذ القضية.

هناك نقطة أخرى، التعيين في املناصب العليا، حشومة عليك تقول 
بأن دائما كنختارو ما عمرنا ما اخترنا األول، أنا كنت وزير الخارجية 
وكان عند �سي سبعة وال ثمانية ديال طلبات الترشيح ديال املناصب 
ستة منهم اخترنا األول، إذن في األغلبية كيتختار األول باملناسبة األغلبية 
كيتختار االول، أحيانا يختار األول والثاني ولكن هذا في إطار ما يسمح به 
القانون املرسوم، سامح للسلطات العمومية بدءا من الوزير ومن رئاسة 
الحكومة وكيمر في مجلس الحكومة يختار الثاني والثالث إلعتبارات البد 

أن يشرحها، خص يشرح االعتبارات وخص يبرر، ولكن هاذ ال�سي كاين 
احنا كنسيرو في إطار ما هو مسموح به في إطار القانون ولكن في األغلبية 
كيتختارو األوائل، وأظن بأن هاذ العملية ديال التعيين في املناصب 
العليا هي من األمور اللي فتحت الشفافية فهاذ التعيين في املناصب 
العمومية، مكنت من الشفافية ومكنت على األقل هناك مراحل، هناك 
مواعيد، هناك آجال، هناك أمور التزمت به الحكومة وستعمل على 

اإللتزام بها مستقبال إن شاء هللا.

هناك عدد من األمور، ولكن أنا بغيت نوقف على هاذ القضية ديال 
اإلعالن على اللوائح ديال اللي استافدو اللي عندهم مأذونيات ديال 
مختلف املأذونيات، هاديك اللوائح اللي كان تعلن عليها في إطار وزارة 
التجهيز في الوالية املاضية. أنا كنظن بأن هاذ اإلعالن هو في حد ذاته 
حق للمواطن، ما�سي فضيحة للناس اللي عندهم مأذونية. هادو عندهم 
مأدونيات في إطار تعطات ليهم ما�سي تعطت ليهم، ولكن في إطار الشفافية 
تنشرات هاذ اللوائح، وهذا بعدا راه مزيان، الحصول إلى املعلومة ديال 
املواطن يحصل على املعلومة يعرف، وأيضا تكون الشفافية أظن بأنه 
جميع هاذ اللوائح خاصها تنشر على املواطنين خاص كل�سي يعرفها. 
طيب واش قدينا نصلحو من بعد هاذ النظام ديال املأدونيات كلية؟ 
أنا أقول ال، ولكن تم اإلصالح ديالو جزئيا. فقطاع النقل، مثال نقل 
عدد من املستويات ديال النقل، عرف عملية التحرير، ألن إزالة نظام 
املأدونيات هو معنى تحرير ديال القطاع، واحد املجموعة د املستويات 
تزوالت منها املأدونية، ولكم مستويات أخرى بقات، ألنه إشكال، واش 
اإلشكال اللي جا على 50 سنة بغيتي تحيدو في خمس سنوات؟ اللي 
قد على هاذ ال�سي يجي يديرو احنا ما عندناش مشكل، ولكن هو أنتم 
تعرفون بأنه صعب، أي واحد كيكون رئيس جماعة، كيلقا أمور باغي 
يحيدها، كدوز الوالية ديالو مقادش يزولها يحيدها، ألنه مشغول بأمور 
أخرى، ألنها مستعصية، ألنها صعبة، إلى إلخ... ولكن إيال طور وحسن 
وجا اللي بعد منو لقا ما هو أفضل، غادي يكون.. إذن بالعكس ولكن 
فيها  اللي  املجاالت  حتى  العموم،  على  باملأدونيات  بالعمل  إيقاف  تم 
املأدونيات تم توقيف العمل بها، وهذا تطور بعدا وقفنا العمل بها، باش 
نعالجو املخلفات ديال املأدونيات القديمة ولكن هناك مخطط متكامل 

إلصالح قطاع النقل وإلصالح نقل املسافرين بالخصوص.

في ما يخص اإلصالح اإلداري أنا متافق مع الكثير من املالحظات 
اللي تمت، والبرنامج ديال اإلصالح اإلداري وكما قلت اللي قدمو السيد 
الوزير في اللجنة الخاصة أثناء تقديم امليزانية هضر على 3 د املستويات؛ 
املستوى األول هو تحسين عالقة اإلدارة باملواطن، وهذا فيه تحسين 
اإلستقبال، تحسين اإلجراءات يعني تبسيط املساطر، الرقمنة ديال 
املساطر إلخ... فيه تنظيم عملية الشكايات وألول مرة غادي يكون عندنا 
بوابة وطنية للشكايات كتمكن من مراقبة مختلف الشكايات اللي كتجي 
من املواطنين ومتابعة اإلستجابة لها على األنترنيت، وهذا �سيء مهم، 
وغادي نوليو في املستقبل اللي صيفط �سي شكاية كيعرف بأنه توصل 
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بها القطاع الفالني، في التاريخ الفالني، وأنها تم اإلستجابة ديالها، وال 
إما في وزارة  إلى آخره... وأيضا احنا مركزيا  إحالتها على قطاع آخر، 
الوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة غادي نتابعو عدد من الشكايات 
وغيتطرح لينا الضوء األحمر، عندما تكون إدارة معينة ال تستجيب 

بالقدر الكافي أو في الوقت املناسب للشكايات؛

ثانيا، تثمين الرأسمال البشري وهذا في تحسين وضعية املوظفين 
غير  نشير  بغيت  وأنا  متكامل  البرنامج  في  كاينة  اإلجراءات  وعدد من 
لواحد اإلجراء، هو توحيد املباريات ديال الفئات املشتركة، دابا من هنا 
للقدام غادي يولي التوحيد ديال املباريات، مثال منين كيكون مهندسين 
معلوماتيين، هاذ اإلدارة بغات ثالثة، هاذ اإلدرة بغات ربعة، دابا كل 
واحد كيدير املباراة ديالو وهذا يضيع الجهد، يضيع املال، وفيه بزاف 
هادي،  وكيدوز  هادي  كيدوز  واحد  وكيم�سي  اآلن  اإلشكاالت  ديال 
كينتاظر إمتى غادي ينجح، وهو داك ال�سيء كيتعطل عليه، ألن عندو 
غير 3 املناصب مثال في كل إدارة، دابا غادي نجمعو هاذ املناصب كلها، 
وغادي نديرو ليها مباراة واحدة، هاذ ال�سيء غيّدار فيه مرسوم، ونهار ّدار 
مبادرة واحدة غادي يتمكن، دقيقة أو نصف دقيقة غادي يتمكن من 

الترشيد...

 لويدا لرئيس:

انتهى الوقت السيد الرئيس.

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

نصف دقيقة واحدة، غادي تمكن من الترشيد ومن التوجيه ومن 
حتى التخليق وغيره من اإلجراءات إن شاء هللا ستجدون مصداقيتها في 

الواقع، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدا لرئيس:

لي أن  شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب اسمحوا 
أخبركم بحضور وفد برملاني رفيع املستوى من جمهورية غانا، برئاسة 
آرون مايك أوكواي رئيس برملان غانا، وكذلك السيد منساه بونسو زعيم 

األغلبية، وكذلك هارونا إدريسو زعيم املعارضة، شكرا.

آفاق  موضوع  حول  الثاني  املحوري  السؤال  إلى  اآلن  ننتقل 
تفضل  اآلن،  الكلمة  افريقيا،  في  للمغرب  االقتصادية  الدبلوماسية 

تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويدامحمدا شرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

شكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

احنا اليوم، السيد الرئيس، احنا في مؤسسة تشريعية كنساءلو 
ويحمل  يجي  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم  يمكنش  وما  الحكومة، 
الترابية، املسؤولية السياسية ديال الحكومة،  املسؤولية للجماعات 
إيال كاين �سي تأخر، وإيال كاين �سي مشاكل راه مسؤولية الحكومة، 

السيد الرئيس، شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة.. الحكومة غتعمل نقطة نظام؟ إذا سمحت السيد 
الوزير املحترم، إذا سمحت ال كالم بعد كالم السيد رئيس الحكومة... 
مخالف  بصراحة  هذا  الوزير..  السيد  الوزير،  السيد  بعد،  من 
للضوابط ديالنا إذا سمحت، إذا سمحت، إذا سمحت.. السيد ال شوف 
احنا جدول األعمال محدد، إذا سمحت السيد الوزير املحترم.. توجه 
للسيد رئيس الحكومة إيال كان �سي تعقيب، إيال إيال سمحتي إيال كان 
�سي تعقيب تيخص يكون من طرف السيد رئيس الحكومة، هذا هو.. وا 
اسمح لنا السيد الوزير إذا سمحت اسمح لنا الكلمة نحترمو.. تفضل 

السيد الوزير.

 لويدامصطفىا لخلفي،ا لوزيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 4ان ملجتمعا ملدنيا لأ طقا لرسميا

ب سما لحكومل)انقطلانظ م(:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دة،

للقضاء  سبق  ألنه  التوقيت،  في  أسا�سي  بشكل  نظام  نقطة 
الدستوري في بالدنا...

 لويدا لرئيس:

ال اسمح لي، اسمح لي السيد الوزير، التوقيت وتدبير الجلسة من 
اختصاص األجهزة ديال املجلس، ال اسمح لي، ال ال اسمح لي، سبق لي 
أن تحدثت معك قبل افتتاح الدورة، وتناقشنا في املوضوع، هذا من 
اختصاص.. ال اسمح لي السيد الوزير، ال اسمح لي هذا من تدبيرأجهزة 
املجلس. الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، السيد صالح الدين أبو 
الغالي ال اسمح لي.. كمل الوقت ديالو أنا هو اللي عندي السيد الوزير... 
أبدا أبدا الوقت محدد هنا، ال اسمح لي اسمح لي السيد الخلفي اسمح 
لي، ذاكرنا في املوضوع عدة مرات ال ال، تدبير الجلسة اسمح لي تدبير 
الجلسة من اختصاص رئاسة املجلس ال من اختصاص أي مسؤول 
النائب صالح  السيد  املعاصرة  لفريق األصالة  الكلمة اآلن  حكومي... 
الدين أبو الغالي.. تفضل السيد الرئيس... ال اسمح لي ما عندك شوف 
هذا من اختصاص رئاسة املجلس... ال ما�سي من اختصاصك أنت، 
ما�سي من اختصاصك...  أنا آسف  الحكومة...  ما�سي من اختصاص 
السيد الرئيس، السيد الرئيس، ال�سي بووانو تفضل لك الكلمة، تفضل 

السيد الرئيس.
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 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نو،اضئيسافريقا لعد للان لتأميلا
)نقطلانظ م(:

 لويدا لرئيس،

في إطار نقطة نظام وما يسمح به النظام الداخلي، عندي ثالثة نقط: 
أول نقطة هو القرار ديال املجلس الدستوري 924 اللي كيتكلم على 
التوازن في التوقيت ما بين الحكومة والبرملان، ويجب أن نحترمه؛ ثانيا: 
الجماعات الترابية في الباب 12 من الدستور، إلى جانب باقي هيئات ديال 
الدولة هي جزء ال يتجزأ وكيخصنا نكونو مسؤولين، وأنا كرئيس جماعة 
خصنا نكونو مسؤولين اللي ديالنا ديالنا واللي ما�سي ديالنا ما�سي ديالنا، 
ولكن نتهربو غير معقول؛ لثالثا السيد الرئيس، ثالثا السيد الرئيس، 

فيما يتعلق باالحترام... الواجب فيما يتعلق...

 لويدا لرئيس:

نستمعو لبعضنا... تفضل... إذا سمحتم نخليو السيد الرئيس يكمل 
بإيجاز نقطة نظام.

 لأ ئبا لويداعبداهللاابون نو،اضئيسافريقا لعد للان لتأميلا
)نقطلانظ م(:

السيد الرئيس، فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من نقطة نظام، حين 
يتوجه عضو من البرملان إلى حزب معين من حقنا أن نجيبه بنفس 
الطريقة وأن نأخذ نقط نظام، إذا بغا االحترام، االحترام متبادل وإال 
هاذي مؤسسة فيها التوازن، كل واحد خصو يحترم راسو باش االخرين 

يحترموه شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب صالح الدين أبو الغالي بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة تفضل بإيجاز بإيجاز.

 لأ ئبا لويداصالحا لديناأبوا لغ سياب سمافريقا ةص للا
ن ملع صرة:

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

بفضل املجهودات الشخصية لجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا املغرب رجع لألسرة انتاعواإلفريقية. نسائلكم السيد رئيس الحكومة 
املحترم، أي سياسة لحكومتكم ملواكبة رجوع املغرب لعائلته وأسرته 

اإلفريقية؟ وشكرا.

 لويدا لرئيس:

الكلمة اآلن لفرق ومجموعة األغلبية السيد النائب السيد الرئيس 
توفيق كميل تفضل.

 لأ ئبا لويداتوفيقاكميلاضئيسافريقا لتجمعا لدستوض0،ا
ب سمافرقانمجموعلا ةغلبيل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

إننا في فرق األغلبية نعتبر أن هذه الجلسة وهي أول جلسة ملساءلة 
الحكومة، للمساءلة البرملانية للحكومة، بحضور السيد رئيس الحكومة، 
أقول نعتبرها لحظة نقاش برملاني حكومي مهم ملناقشة السياسة العامة 
وجودنا  مبرر  نستحضر  أن  سياسيين  كفرقاء  علينا  لذلك  لبالدنا. 
تحت هذه القبة وهي الدفاع عن املواطن املغربي أينما تواجد سواء في 
 في كلميم وال في بئر كندوز وال في تنغير أينما كان املواطن 

ّ
الحسيمة وال

املغربي، ما يهمنا هو تحقيق املكاسب امليدانية للمواطن املغربي وليست 
املكاسب السياسوية. سؤالي في هذا اإلطار للسيد رئيس الحكومة، يتعلق 
بآفاق الدبلوماسية اإلقتصادية لبلدنا في العمق اإلفريقي وكذا عن 
أهمية هذه االوراش. السيد رئيس الحكومة، ما هو آثر ووقع السياسة 
تنمية  إفريقيا على  في  لبلدنا  االقتصادية  والدبلوماسية  اإلقتصادية 
رابح  عالقة  املغربي، ضمن  الشعب  ومن ضمنها  اإلفريقية  الشعوب 

-رابح؟ شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية السيد النائب 

محمد بودس، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامحمدابودساب سما لفريقا الستقالسياللوحدةا
ن لتع دليل:

 لويداضئيسا لحكومل،

التزمت الحكومة في برنامجها بتنشيط دور الدبلوماسية اإلقتصادية 

على  سواء  بإفريقيا،  جديدة  أسواق  باستكشاف  يتعلق  ما  خاصة 

التجمعات  فيها  بما  املؤسساتي،  مستوى  على  أو  الثنائي  املستوى 

اإلقليمية منها املجموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويأتي هذا 

االلتزام إنسجاما مع عودة املغرب إلى األسرة اإلفريقية بفضل اإلنخراط 

إستراتيجية  الحكومة  لدى  فهل  القارة.  في  امللك  لجاللة  الشخ�سي 

واضحة املعالم لتنشيط الدبلوماسية اإلقتصادية بالقارة اإلفريقية؟ 

املتخذة  والعملية  واإلدارية  والتنظيمية  القانونية  التدابير  هي  وما 

لتحقيق هذا اإلستراتيجية؟ شكرا.
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 لويدا لرئيس:

السؤال  عن  لإلجابة  الحكومة،  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا 
املحوري الثاني.

 لويداسعدا لدينا لعثم نياضئيسا لحكومل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

شكر ا لويدا لرئيس،

شكر ا لويد تان لو دةا لبرمل نيي4،

 لويدا لرئيس،

لقد جعلت اململكة املغربية بقيادة جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، وبتوجيه منه، من التعاون مع إفريقيا وشعوب وبلدان القارة 
اإلفريقية توجها إستراتيجيا، بدأ منذ عقود من الزمن، قوامه الشراكة، 
املختلفة  املستويات  تفعيل  التنمية كهدف، محاولة  املشترك،  الربح 
للشراكة وللتعاون على املستويات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية والدينية وغيرها... وأيضا هذا أفقيا؛ عموديا على املستوى 
الرسمي الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، كما على مستوى 
املجتمع املدني. هذه اإلستراتيجية متعددة األبعاد والتي أتت متصاعدة 
ومنذ عقود من الزمن طورت في الفترة األخيرة بعد الزيارات املكثفة 
لجاللة امللك إلى خمسة عشرة بلدا إفريقيا في هاذ السنتين، وأيضا 
بسبب رجوع املغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي، كان هذا أيضا عامل سيكون 

مساعدا.

من  أكثر  عندو  اليوم  املغرب  بأن  أقول  أن  يمكن  املناسبة  وبهاذ 
ألف اتفاقية منذ الستينيات مع البلدان اإلفريقية، هو اآلن املغرب 
عندو وجود قوي بسياسة قوية، وكما يقول جاللة امللك، في عدد من 
خطبه: »اإلستراتيجية املغربية أوال هي إستراتيجية مع إفريقيا«، »هي 
إستراتيجية مبنية على التنمية املشتركة«؛ ثالثا كما يقول جاللة امللك، 
»مبنية على تقاسم التجربة«، يقول: »ال يتعلق األمر إطالقا بإعطاء 
دروس، وإنما نحن نقترح أن نتقاسم تجربتنا مع إخواننا األفارقة«. هاذ 
الرسمي كما  املستوى  املغربية تكرست على  املحددات لإلستراتيجية 
تكرست على املستوى الشعبي على مستوى الرسمي؛ عن طريق تطوير 
العالقات الدبلوماسية، وهناك اليوم عدد من السفارات جديدة في 
إفريقيا، هناك اليوم عدد من اإلتفاقيات على املستوى الدبلوما�سي 

أيضا جديدة؛

وعلى املستوى اإلقتصادي هناك، يشتغل اليوم في إفريقيا أكثر من 
1000 مقاولة مغربية ومؤسسة عمومية، ويرتفع مع مرور الوقت حجم 
املشاريع التي أنجزت في بلدان القارة اإلفريقية من لدن القطاع الخاص 
املغربي والقطاعات العمومية وخصوصا املؤسسات العمومية املغربية 
بنك   21 تقريبا  عندنا  كيعرفو  اليوم  ولذلك  باإلقتناء.  أو  باملساهمة 

إفريقي اللي هي مشاركة فيها بنوك مغربية تملكها كليا أو جزئيا، وهناك 
ثالثة د البنوك مغربية كبيرة اليوم عندها وجود في إفريقيا. األهمية 
ديال اإلستراتيجية اللي بدات منذ مدة، ألن هذا 21 بنك افريقي، يعني، 
يشارك فيها بنوك مغربية، هذا ما جاش بين عشية وضحاها، ولكن 
أتى نتيجة استراتيجية بعيدة املدى، وهذه األهمية ديالو ليس فقط في 
العالقات التجارية العادية أو املالية العادية، ولكن في أنها تشكل شبكة 
تمكن املستثمر املغربي واملقاولة املغربية من أن يذهب إلى إفريقيا وهو 
مرتاح ألن عندو مواكبة من قطاع بنكي مغربي ذي فعالية وذي نجاعة. 
هناك أربع شركات إتصاالت، هناك حضور في 13 دولة في قطاع التأمين، 
هناك حضور في ستة دول في قطاع استخراج املعادن بمختلف أنواعها، 
هناك حضور في عشرة دول في قطاع السكن وهكذا. هناك هذا واحد 
العمل مهم جدا وحضور قوي للمقاوالت املغربية سواء كانت عامة أو 
خاصة، وأخيرا قررت مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط إنشاء 14 

شركة للتحويل الفالحي وإنتاج األسمدة في الدول اإلفريقية أخيرا.

هاذ الجهد الكبير اللي قامت بها الدولة املغربية من جهة، ولكن 
أيضا قام به القطاع الخاص أيضا بدعم من الدولة املغربية نتيجة 
إصالحات، تّدارت واحد مجموعة ديال اإلصالحات في مواكبة املقاوالت 
الخاصة املغربية لإلستقرار في إفريقيا، هاذ الجهد اليوم توج كما قلنا 
بعدد من اإلتفاقيات مهم صادقت عليها بقطاعات مختلفة في الزيارات 

امللكية األخيرة.

اآلن السؤال في الحقيقة كيركز على واحد املسألة أساسية، أشنو 
اليوم كتدير الحكومة ملواكبة هاذ اإلستراتيجية؟ الحكومة عندها ثالثة 

مستويات ديال التدخل هي اللي كتركز عليها اليوم:

املستوى األول هو املصادقة على االتفاقيات، ألن هاذ اإلتفاقيات، 
هاذ اإلتفاقيات وقعت لكن يجب أن تمر في مجلس الحكومة واملجلس 
الوزاري ثم تأتي إلى البرملان للمصادقة عليها. ولذلك سّرعنا في املجالس 
الحكومية األخيرة املصادقة على هاذ اإلتفاقيات في كل مجلس حكومي 
كنصادقو على عدد من اإلتفاقيات، اليوم صادقنا على 26 اتفاقية 
مرتبطة بإفريقيا فقط، 26 اتفاقية في مجلسين حكوميين، وكل مجلس 
حكومي غادي نصادقو على مزيد من االتفاقيات باش نوجدوها ألقرب 
مجلس وزاري باش تجي للبرملان باش نسّرعو ألن اإلتفاقيات ال يمكن 
البرملان عليها.  التنفيذ إال، حقيقة، إال بعد مصادقة  أن تدخل حيز 
ولكن أيضا في مجال االتفاقيات اآلن نحن بصدد وضع برامج لتنفيذ 
هذه اإلتفاقيات، ألن هاذ اإلتفاقيات ها هي كاينة ولكن خصنا برامج 
هذه  تنفيذ  برامج  لوضع  معبأة  املعنية  القطاعات  وجميع  لتنفيذها 

لتنفيذ هذه االتفاقيات؛

الثاني اللي كنشتغلو عليه هو تأهيل النسيج  الثاني املحور  ثانيا: 
هذه  مخرجات  مع  التفاعل  على  قادر  ليكون  الوطني  اإلقتصادي 
اإلستراتيجية واإلستفادة مما تمكنه هذه اإلتفاقيات إما باالستثمار 
من  نوع  إلى  فعال  كيحتاج  وهذا  اإلفريقية،  الدول  إلى  بالتصدير  أو 
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املواكبة وهذا ما تشتغل عليه القطاعات الحكومية املعنية، ومن هنا 
غادي تالحظو في آخر إستراتيجية تقدمت أمام جاللة امللك للتسريع 
اإلقتصادي فيها واحد العملية ديال الدمج بين عدد من املؤسسات 
 ،Maroc Export املهتمة بالتصدير أو باإلستثمار، هذيك مغرب تصدير
مجلس التجارة الخارجية وأيضا الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات في 
هيئة واحدة قادرة على قيادة هاذ العملية ديال مواكبة وتأهيل النسيج 
اإلقتصادي الوطني، كيهمنا احنا في إفريقيا أو عندها مهام أخرى أيضا 

ولكن بالخصوص احنا كيهمنا هنا إفريقيا؛

ثالثا: الترويج والتعريف والتنسيق بين القطاعات الحكومية فهاذ 
املجال ديال السياسة اإلفريقية، هذا أيضا املحور الثالث اللي كنشتاغلو 
عليه، فالترويج والتعريف في إفريقيا وهذا واحد العمل طويل بطبيعة 
الحال املغرب عندو املوقع ديالو في إفريقيا ولكن كيحتاج اقتصاديا على 
املستوى اإلقتصادي إلى مواكبة وأيضا التنسيق بين مختلف القطاعات 
الحكومية املتدخلة، ألن هاذ القطاعات الحكومية عندها برامج متنوعة 
وباملناسبة عدد من الوزراء انتقلو إلى إفريقيا لإلطالع عن قرب على عدد 
من املشاريع وإلعطاء اإلنطالقة ملشاريع أخرى غير في هاذ الفترة األخيرة، 
وستبقى هذه الحركية والحيوية مهمة. بطبيعة الحال بغيت نشير إلى 
أن هاذ العملية غادي يستافذ منها الجميع، الربح املشترك كما قالو 
اإلخوان البرملانيين املحترمين، الربح املشترك هذا هو الهدف من هاذ 
اإلستراتيجية ديال التوجه نحو إفريقيا، ستستفيد إفريقيا ألن املغرب 
عندو خبرة سيقتسمها مع إخوانه األفارقة، هناك استثمارات ستحدث 
تنمية في املناطق اللي غتكون فيها اإلستثمارات. ولكن أيضا املغرب، 
املقاولة املغربية، الخبراء املغاربة، األيدي العاملة املغربية، التقنيين 
املغاربة، حتى هما غادي يستافدو ألن غيتوفر مناصب شغل لهم وغيتوفر 
إمكانيات املقاولة املغربية للتصدير، هذا كله حتى هو خاصنا نفتحو ليه 
آفاق مستقبلية. إذن هناك ربح مشترك وسيستفيذ اإلقتصاد اإلفريقي 
كما سيستفيذ اإلقتصاد املغربي، ألن آش كنقولو اللي بغى يربح بوحدو 
كيشيط ليه، ما كاينش الربح الواحد، االقتصاد فيه الربح املشترك، 
الربح املشترك إيال ما انطلقناش بفكرة الربح املشترك ما عمرنا ما غادي 

نجحو على املستوى اإلقتصادي.

ال بد أن أشير هنا إلى واحد النقلة مهمة غادي تحقق أوال برجوع 
املغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي، ألن هاذ رجوع املغرب لالتحاد اإلفريقي 
سيمكننا من الرجوع إلى عدد من املؤسسات، واإلندماج في عدد من 
نقطة  هاذي  اإلفريقي،  لإلتحاد  تابعة  هي  اللي  اإلفريقية  املؤسسات 
مهمة جدا. ولكن أيضا هاذ القضية ديال طلب املغرب اإلنضمام إلى 
واحد  La CEDEAO، هو  إفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  املجموعة 
القرار استراتيجي أيضا مهم جدا فهاذ السياسة اإلفريقية، إيال إن شاء 
هللا دخل املغرب لهاذ املجموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا، غادي 
املجموعة  ديال  املجموعة  على  ال  كبيرة  إيجابية  نتائج  عندها  تكون 
الربح  إطار  في  املغرب  إفريقيا، وال على  ديال دول غرب  اإلقتصادية 

املشترك الذي تحدثنا عنه.

وأخيرا، هناك قضية وهو أن عندنا واحد البرنامج ديال التعاون 
الثالثي قديم كان املغرب ينهجه نحو إفريقيا بتعاون مع دول أخرى: مع 
اليابان، مع بلجيكا، مع اإلتحاد األوروبي بثالثة البرامج، أو مع عدد من 
الشركاء اآلخرين املهتمين بإفريقيا، كيجيو عند املغرب ألن املغرب عندو 
خبرة في إفريقيا فكيفضلو خبراء مغاربة هما اللي يمشيو إلفريقيا ألسباب 
متعددة، كيفضلو يديرو تكوين لخبراء أفارقة في املغرب من تمويل ومن 
دعم ومن شراكة مع هذه الدول. هاذ التعاون الثالثي حتى هو كنعطيوه 
أهمية كبيرة ألن فيه نقل خبرات عالية جدا وهذا غادي يواصلو بطبيعة 
املغرب، قطعنا فيه أشواط، ولكن غادي نحاولو ندعموه أكثر أو نطوروه 
أكثر أو غيكون عندو دور كبير في املستقبل، وبالخصوص في مجال نقل 
الخبرات، وفي مجال تكوين الكفاءات واألطر ودعمها. إذن هذه هي املحاور 
الكبرى لهذه اإلستراتيجية، أكتفي بهذه اإلشارات في هذا التدخل األول، 

وأتمنى للجميع التوفيق، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، أفتح اآلن باب التعقيبات، الكلمة 
للسيد نور الدين قربال باسم فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدانوضا لديناقرب لاب سمافريقا لعد للان لتأميل:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

 لحروضا لكريم،

املوضوع اللي تناقشوه اليوم هو اآلفاق ديال السياسة الدبلوماسية 
اإلقتصادية املغربية بإفريقيا، ولكن هاذ ال�سي اللي قال السيد رئيس 
الحكومة اليوم احنا سمعنا ليه، طبعا هناك سياسة ملكية التي تقوم 
بهذه الدبلوماسية داخل إفريقيا، هناك سياسة موازية يقوم بها البرملان، 
املجتمع املدني، الشركات، يعني هناك عمل جماعي من أجل الحضور في 
إفريقيا. لكن إيال بغينا نعطيو النموذج الحقيقي إلفريقيا، خاصنا نتهالو 
في النموذج الديمقراطي ديالنا داخل البالد، أي اعتداء على الحريات 
وعلى الحقوق، ال ديال األحزاب السياسية، وال ديال الجمعيات، وال 
ديال املجتمع املدني، هذا يشوش على الوجود ديالنا داخل إفريقيا. 
بالتالي نحن نعتز في املغرب، بأسس وبثوابت، أول هاذ الثوابت اإلختيار 

الديمقراطي، يجب أن نعزز هذا اإلختيار؛

به،  نعتز  بالدنا  في  عندنا  اللي  واإلستقرار  السلم  الثانية  املسألة 
هذه قضايا البد أن نحترمها ونقدرها، ملاذا اختار املغرب إفريقيا؟ أوال 
ألن إفريقيا عمق إستراتيجي للمغرب، إفريقيا املشاريع اإلقتصادية في 
إفريقيا تتم بواحد هي مذرة للثروة، ولكن بنكهة إجتماعية وثقافية 
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إفريقيا  54 دولة،  إفريقيا  30 مليون كيلومتر مربع،  إفريقيا  متميزة، 

نتقاسم معها التجارب، وبذلك املغرب اليوم أكبر مستثمر أجنبي في 

إفريقيا.  بعد جنوب  ثاني مستثمر  اليوم هو  املغرب  العاج،  الساحل 

اإلتصاالت،  في  التحتية،  البنيات  في  يستثمر  اآلن  املغرب  الحمد هلل 

في الطرق إلى غير ذلك... اليوم نحن نشاهد بعض املشاريع الضخمة 
والكبرى مثل خط أنبوب للغاز الرابط بين نيجيريا واملغرب مرورا بدول 

غرب إفريقيا، هناك استثمارات التي تمت بمجموعة من الدول، هناك 

 1000 هناك  إفريقيا،  في  موجودة  اللي  مقاولة   1000 واحد  تقريبا 

نصره  امللك  لجاللة  الفعلي  بالحضور  وقعت  التي  وبرتوكول  اتفاقية 
هللا، الثلثين من اإلستثمار ديال املغرب كاين في إفريقيا، أكبر مستثمر 

للمغرب في الساحل العاج، الغابون األخضر خاذ الفكرة من املخطط 

لإلقالع  الوطني  امليثاق  من  الفكرة  أخذ  الصناعي،  الغابون  األخضر 

الصناعي، غابون الخدمات في ترحيل الخدمات، أزيد من ثالثين خط 

جوي، خطوط جوية تربط املغرب، احتضان 15.000 طالب إفريقي، 

هاذي موارد بشرية يجب أن نستثمرها، وهذا مهم جدا، التكوين املنهي. 

ثم تكييف الفالحة اإلفريقية مع التغييرات املناخية، ونستحضر القمة 

التي ترأسها جاللة امللك في الكوب 22.

املغرب كما قلنا بأن 27 دولة اآلن إفريقية حضرت في فاس مؤخرا 
تريد أن تستفيد من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في يعني الذكرى 

12، هذا كذلك كله تيعطينا نتساءلو على أي دبلوماسية نريد؟ أنا السيد 
رئيس الحكومة، أدعو إلى التغيير في املقاربات الدبلوماسية، إفريقيا اآلن 

أصبحت واحد اإلستراتيجية ضرورية وأساسية ومهمة جدا بل أصبح 

املغرب اآلن هو قاعدة ملرور جميع الدول إلى إفريقيا، واإلتفاقات اللي 

ّدارت مع سوريا وّدارت مع الصين وّدارت مع مجموعة من الدول مؤشر 

نعطيك  والوسائل،  واألدوات  املقاربة  في  التغيير  من  البد  ذلك،  على 

نموذج بسيط وصغيرجدا، كنا في جنوب إفريقيا عندنا قائم باألعمال 

مكلف بستة دول، ب8 موظفين آبذلك نريد ان نفعل الدبلوماسية 

االقتصادية أو الدبلوماسية املغربية؟ البد من إعادة النظر في اإلطار 

الدبلوما�سي، واإلهتمام به، وتوفير مناخ العمل والتكوين إلى غير ذلك... 

التغيير في املقاربة واألدوات إلى غير ذلك واألدوات والوسائل، ثم املأسسة 

مأسسة العالقة بين السلطات العمومية واملؤسسات املنتخبة واملجتمع 

املدني، ثم التشاركية ثم الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة 

واعتماد على العقالنية بدل العاطفة والحماس والتنسيق والتشاور، 

شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب صالح الدين أبو 

الغالي بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبا لويداصالحا لديناأبوا لغ سياب سمافريقا ةص للا
ن ملع صرة:

شكر ا لويداضئيسامجلسا لأو ب،

شكر ا لويدا لرئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو با لبرمل نيو4،

وبالشراكة  الدولية  العالقات  تنهضروعلى  بدينا  غير  الحقيقة  في 
جنوب-جنوب بان ليا السيد رئيس الحكومة، الوزراء خرجو من القاعة 
وخالوك بوحدك، هاذ املؤشر هذا ما مكيطمأنش. بغيت نقول قبل 
ما ندخل في املوضوع اللي تيهمنا اليوم، هو أنه تكلمتي بصراحة على 
الثقة وفي استقاللية القضاء، والبد اليوم نحبسو هاذ الخطاب ديال 
التشكيك في بعضياتنا وفي انتخابات وخصنا نرجعو الثقة ديالنا في 
بعضياتنا ونحن في مجلس النواب كل�سي هنا نائبات ونواب برملانيون 
تيخرج  الصندوق  نفس  كل�سي  اإلقتراع،  من صناديق  خارجين  كلهم 
هاذ الحزب وهاذ الحزب. هاذ الخطاب ديال التشكيك في اإلنتخابات 
اللي هي تحت مسؤولية رئاسة الحكومة ومسؤولية وزير العدل ووزير 
ي تنشكو في االنتخابات راه تنشكو 

ّ
الداخلية، البد أن نعرفو على أنه مل

ي تنشكو في املؤسسات راه تنضربو الثقة اللي عند 
ّ
في املؤسسات، ومل

األجانب في بالدنا، فاملرجو نغيرو هاذ الخطابات ديال التشكيك.

فيما يخص السيد رئيس الحكومة املحترم، املوضوع ديال اليوم 
اإلقتصادية  الدبلوماسية  ديال  املمارسة  أنه  على  نعرفو  اليوم  البد 
تغيرت، ما بقاتش الدبلوماسية في حد ذاتها في العالم تتمارس بالطريقة 
الكالسيكية، غيرت املفهوم ديالها، األوجه ديالها وما بقاتش دبلوماسية 
األمور  الكالسيكية،  السياسية  العالقات  بنسج  عندها عالقة فقط 
تغيرات البلدان، تغيروالعالم تغير، التقلبات في العالم. احنا اليوم في 
املغرب حتى احنا خصنا نغيرو املقاربة تاعنا فيما يخص املمارسة ديال 
كذلك  ت 

ّ
وال غيرعالقات  بقاتش  ما  الدبلوماسية  ألنه  الدبلوماسية، 

مصالح اقتصادية قومية وال بد نعرفو على أنه الكل بما فيه املغرب راه 
ما منعزلش على املنتظم الدولي ألنه اصبح كقرية، قرية دولية صغيرة.

بطبيعة الحال رجوع املغرب لإلتحاد اإلفريقي هو تتويج لواحد العمل 
جبار ورائع وهائل وشخ�سي لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
هاذ املجهودات اللي ما�سي بدات اليوم، بدات منذ توليه العرش 99، 
سنة من بعد 2000 في القمة االورو-إفريقية جاللة امللك، أول إشارة 
للدول اإلفريقية هو إلغاء جميع الديون ديال الدول الفقيرة االفريقية 
املستحقة لدى املغرب، إذن هداك املؤشر من تما بدات املجهودات 
لجاللة امللك، -الشخصية أقول مرة أخرى- باش املغرب يتوج بالعالقات 
ديالو جنوب-جنوب ثم بمختلف الشراكات الثنائية اللي وصالتنا اليوم 
ملا يناهز ألف اتفاقية شراكة مع إفريقيا. هاذ الزيارات امللكية ما كانتش 
بوحدها فقط زيارات ملكية ثنائية، بل كانت كذلك مواكبة من طرف 
ملا  الدينية  الدبلوماسية  أبعاد: مثال  امللك، على مستوى عدة  جاللة 
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جاللة امللك، ألنه كتعرفو على أنه كاين واحد النوع من الزحف ديال 
املد الشيعي في الدول اإلفريقية، وأنه راه les touaregs ال في مالي وال في 
نيجيريا راه عبروا على هاذ التخوب ديالهم، اليوم املساجد اللي كيتبناو، 
األئمة اللي كيواكبوهم البالد ديالنا فيما يخص مالي ونيجيريا 500 أئمة 

اللي كيتم التكوين ديالهم.

هاذ الدبلوماسية اليوم تغيرات ما بقاتش دبلوماسية كالسيكية 
ديال فتح السفارات عندنا 26 سفارة، هاذ ال�سي ما كافيش ما بقاتش 
ديال  والنجاعة  األداء  في  ت 

ّ
وال السفارات،  ديال  العدد  مفهوم  في 

ي تنشوفو هاذ اإلتفاقيات وتنعرفو على أنه هاذ 
ّ
الدبلوماسية، كذلك مل

املشروع األخير ديال مشروع ديال الغاز الطبيعي مع نيجيريا، 5000 
كيلومتر غتستافد منو 11 دولة، غترجع عندو التنمية على 11 دولة، 
وهاذ الدول ديال غرب إفريقيا غتستافد من العائدات املادية ديال هاذ 

املشروع الطموح اللي جاللة امللك وقف عليه شخصيا.

كذلك املغرب بفضل املجهودات الشخصية لجاللة امللك، اليوم 
من الدول اإلفريقية القليلة جدا اللي تتشارك في 4 ديال القارات فيما 
يخص مهام حفظ السالم، املغرب البلد العربي الوحيد اللي تيشارك 
بجانب L’OTAN الحلف األطل�سي واالتحاد األوروبي بعد موافقة مجلس 
األمن، هاذ املجهودات كلها اللي دار جاللة امللك، هي اللي توجت املغرب 

بالرجوع إلى اإلتحاد اإلفريقي.

ي كنشوفو 
ّ
ولكن احنا اللي كنتساءلو في فريق األصالة واملعاصرة، مل

هاذ املجهودات كاملة وتنتساءلوا فين هي الحكومة؟ فين هي القطاعات 
الحكومية؟ كيفاش غادي تواكب اإلقتصاد واإلستثمار؟ وهاذ اإلستثمار 
ه واصلين ل 7 

ّ
اللي تنتكلمو عليه ديال هاذ املقاوالت فين هو؟ احنا ياال

%، 7 % ديال املبادالت التجارية ديال املغرب، 57 %: اإلتحاد األوروبي، 
ه 7 بمعنى كاين un potentiel، كاين واحد الفرصة 

ّ
7 %: إفريقيا ياال

كبيرة جدا ممكن إليا عرفنا كيفاش نستغلوها ممكن نحسنو املبادالت، 
الحمد هلل، املبادالت ديالنا مع االتحاد اإلفريقي في 2004: 3.2 مليار ديال 
الدرهم، 2015 وصلنا 40 مليار ديال الدرهم بمعدل 14 % كتّزاد كل 
سنة. إذن كاين واحد potentiel، كاين واحد املؤهالت، كاين كفاءات، 
كاين خبرة مغربية في الطاقة، وفي الكهرباء، وفي اإلنتاج واحد املجموعة 
ديال امليادين، ولكن خاصنا نستثمرو أكثر في إفريقيا، هاذ ال�سي عالش 
قلت قبايلة كنتأسف أنه كنشوف بعض الوزراء مشاو غادروا القاعة 

ي بدينا كنتكلمو على التعاون جنوب-جنوب ما فهمتش.
ّ
مل

بغيناك  املحترم،  الحكومة  رئيس  أو  الوزير  السيد  نسائلكم،  ثم 
هاذ  وتطبيق  التنزيل  يخص  فيما  الحكومة،  ديال  الرؤية  لنا  توضح 
رجوع املغرب إلفريقيا على مستوى الواقع والحكومات، واش كانت �سي 
آلية ديال التنسيق ما بين هاذ الوزارات؟ واش كاين �سي لجينة عابرة 
اللي عندها �سي إستراتيجية؟ احنا  للوزرارات؟ واش كاين �سي وزارة 
بالنسبة لنا في البرنامج الحكومي من غير واحد اربع جمل ديالكم ما 
شفناش �سي إستراتيجية، ما شفنا إجراءات، ما شفنا كيفاش غاتخدمو 

األسئلة  على  األجوبة  حتى  كيفاش  شفناش  ما  الوزارية،  القطاعات 
املتعلقة بما قلتي، السيد رئيس الحكومة، على املغرب وضع طلب في 
 ،la CEDEAO فبراير 2017 واحنا إن شاء هللا الشهر املقبل غنرجعو
ولكن كاين معاهدة أبوجا ديال 91 السيد رئيس الحكومة، وأنتم كنتم 
وزير الخارجية كتعرفو أنه معاهدة أبوجا فيها على أنه في أفق 2025 
غيولي سوق إفريقي، خصكم تقولو لنا إيال غيولي سوق إفريقي من 
هنا 8 سنين، أشنو هيئات الحكومة باش غنوليواعندنا هاذ السوق 
اإلفريقي املشترك غاتكون حاليا ما يسمى باملجتمع اإلقتصادي ديال 
l’UMO دول غرب الصحراء من غير هذا كاين واحد املجتمع اقتصادي
فيه 8 ديال الدول ما بين déjà 16 عندهم عملة موحدة، عندهم اتحاد 
جمركي وعندهم zone de libre échange، أشنو هيأت الحكومة فيما 
يخص املغرب اللي غدا غيلتحق ب la CEDEAO، واش غتولي عندنا 
عملة اليوم احنا مستعدين باش تكون عندنا عملة موحدة؟ شنو هيأنا 
لها؟ شنو هو القوانين والتشريعات املالئمة اللي غادي تالءمو بها هاذ 
2025 ما بقاتش حدود في افريقيا، ما بقاتش  النصوص القانونية؟ 
des barières ما بقات حتى حاجة، الفصل 44 من معاهدة أبوجا هذا 
قرار c›est terminé، معاهدة أبوجا 91 السوق املشتركة، ماذا أعدت 
الحكمة؟ بغيناكم تجاوبونا أشنو وجدتو باش ندخلو للسوق املشتركة؟

ثم بغيت نتكلم على الدبلوماسية الرسمية، السيد رئيس الحكومة 
املحترم، ال يكفي فتح سفارات، خاصنا السفراء ديالنا يعرفو أنه احنا 
راه الشركاء ديالهم برملانيون في الدبلوماسية البرملانية، راه احنا شركاء 
ويعطيونا  االفريقية  الوفود  يمشيو  منين  يستقبلونا  خاصهم  ديالهم 
بالنا.  نردو  لينا الش خاصنا  ويقولو  معانا،  وينسقو  النصائح،  بعض 
في  ما�سي فقط عندنا سفارات وعندنا موظفين كأكفاء جدا وخبراء 

الدبلوماسية، ولكن احنا في البرملان راه خاصهم يواكبوانا.

السفارات،  هاذ  عند  االقتصادي  الجانب  تعزيز  بغينا  كذلك 

ديال  السفارات  جميع  هاذي  شحال  االقتصاديون  واملستشارون 

الدول املتقدمة عندهم مستشارون اقتصاديون، هل الحكومة هيئات 

مستشارون اقتصاديون بالسفارات؟ كذلك بغينا السفير فين ما كان 

في أي بالد في العالم وخاصة افريقيا يكون وجهة افريقية للمغرب، 

منين كيهضر السفير كيهضرen connaissance de cause ديال جميع 

البعثات  كتكون  منين  انشغاالت  بغينا  كذلك  الحكومية،  البنيات 

الرسمية، وقلتو السيد رئيس الحكومة، كتكون زيارة الوزراء ما تيديوش 

امللك،  وجاللة  األعمال  رجال  معاهم  تيديوش  ما  املقاولين،  معاهم 

فين ما تيم�سي تيدي معاه الناس ديال la CGEM، وتيدي معاه رجال 

األعمال بغينا نعرفو واش هاذ الحكومة عندها الحس عند املقاوالت؟ 

وماذا هيأت لهم من أجل االستثمار في افريقيا وطمأنهم ألنه كاين بعض 

املناطق فيها اضطرابات أمنية واضرابات، فخاصنا الحكومة تطمأنا 

وطمأنكم جميعا، وشكرا.
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 لويدا لرئيس:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب بدر الطاهري 
باسم فريق التجمع الدستوري.

 لأ ئبا لويدابدضا لط هر0اب سمافريقا لتجمعا لدستوض0:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي4.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويداضئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ءا ملحترمو4،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

التجمع  فريق  في  زمالئي  باسم  الكلمة  نتناول  أنني  الشرف  لي 
الدستوري، خالل أول جلسة مساءلة رئيس الحكومة عبر طبعا هاذ 
الجلسة التي نعتبرها مهمة جدا. وبهاذ املناسبة، البد ندير واحد املالحظة 
باعتبار أن املواطنين متابعين هاذ الجلسة وإيال كنبغيو بالدنا خاصنا 
نساهمو في تحسين الصورة ديال البرملان، ألن الظروف ما سانحلناش 
كنستشعرو  احنا  البناء.  النقاش  ويكون  بهدوء  نتناقشوش  ما  باش 
جميع أهمية هذا املوضوع، وكنسجلو باعتزاز وبافتخار ذاك ال�سي اللي 
حققاتو الدبلوماسية املغربية خالل الثالث سنوات األخيرة، مسترشدة 
بالتوجيهات الحكيمة والرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة امللك نصره 
هللا، واللي كتمثل طبعا في قرار عودة املغرب لبيته وعائلته االفريقية في 
إطار منظمة االتحاد االفريقي. كذلك االنفتاح على عدد كبير من الدول 
اللي طبعا الحظناها خالل جوالت صاحب الجاللة، اللي زار أزيد من 
29 دولة، وهاذ ال�سي كيعكس ما يسعى إليه بلدنا من تكريس عالقات 
متميزة وإنجاز أوراش اقتصادية كبرى نسوق منها مشروع أنبوب الغاز 

الطبيعي الذي سيربط املغرب بنيجيريا.

 لويداضئيسا لحكومل،

النجاعة تفترض اإلعتماد على اآللية اإلقتصادية كإحدى الروافع 
املساندين  رقعة  وتوسيع  الدبلوما�سي  واإلشعاع  الحضور  لتقوية 
لقضيتنا الوطنية األولى، هاذ التوجه طبعا يتجسد في مرافقة وفود 
من رجال األعمال واإلقتصاد من الطراز العالي خالل الزيارات امللكية. 
ومن تمة فإننا نطرح السؤال وفي معرض التعقيب على جوابكم نود أن 
نثير اإلنتباه، إلى أن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت إلى وضع وتفعيل 
إستراتيجية متكاملة وتنسيق الجهود لتثبيت الدور الريادي الذي يتبوؤه 
املغرب قاريا ومن تمة نتقدم ببعض النقط األساسية لتندرج املقاربة في 

تصور ناظم وتف�سي إلى أداء متناغم وحضورفعال:

الحرص  الحكومة  من  كيتطلب  االقتصادي  الذكاء  مفهوم  أوال 
على وضع واحد اآللية ديال اليقظة اإلستراتيجية أو مرصد لإلستثمار 

سيمكن من:

-1 تعزيز التشبيك مع الدول اإلفريقية، وسيمكن كذلك من رصد 
املنتجة  اإلستثمار  بفرص  والتعريف  اإلقتصادية  املعلومات  ونشر 
التي تحقق في نفس اآلن اإلسهام في املجهود التنموي للدول اإلفريقية 
الصديقة عبر تبادل الخبرات، ومن جهة أخرى يوفر األمان اإلقتصادي 
للمستثمر الوطني مع ما يفترضه ذلك من عائدات للرأسمال الوطني كان 

عاما أو خاص؛

-2 يجب التشديد على الدور املحوري الذي تضطلع به امللحقات 
اإلقتصادية لدى سفاراتنا بالدول اإلفريقية وضرورة تجويد األداء مع 
مصاحبة القطاع الخاص من خالل لقاءات ثنائية بين رجال األعمال 
وكذا البعثات التي تنظم بعض املؤسسات والهيئات العمومية لفتح 
وكيكون  فاعلة كيساهم،  اقتصادية  ملحقات  األسواق، طبعا وجود 

كذلك عنصر ديال الثقة بالنسبة للمستثمرين املغاربة؛

تقوم  األسا�سي  قانونها  وفق  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف 
بمهمة تمثيل مهنيي هاذ القطاعات لدى املؤسسات واملنظمات الدولية، 
طبعا هي صلة الوصل كذلك بين املستثمرين املغاربة ونظرائهم األجانب 
وجب، يعني، تجاوب الحكومة مع هاذ الغرف إيجابيا، خاص واحد 
التجاوب حكومي إيجابي في كل املبادرات اللي كترمي أنها تعزز العالقات 
مع إفريقيا. وأحيطكم علما بأننا نظمنا واحد املنتدى في فاس-مكناس، 
وعلى هامش هذا املنتدى كان واحد اللقاء اللي أسسناه وغيكون ممأسس 

سنويا سميتو:«We Africain« وهو موجه بامتياز للقارة السوداء.

املجهودات التي يقوم بها املغرب من خالل الوكالة املغربية للتعاون 
الدولي، من خالل املنح اللي كيعطيو للطلبة األفارقة خاص التسهيل 
املغربية، شكرا  للثقافة  راهم سفراء  الطلبة  للمنح ألن هاذ  والدعم 

السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

الحافظ  النائب محمد  الكلمة اآلن للسيد  النائب،  شكرا السيد 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ب سما لفريقا الستقالسيا محمدا لح فظا  لأ ئبا لويدا
للوحدةان لتع دليل:

شكر ا لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

ن لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

في البداية، ال بد أن نترحم على الجنود الذين استشهدوا في حفظ 
السالم، كلنا نجمع املجهودات الجبارة والشخصية التي قام بها جاللة 
بين  العالقات  وتطوير  اإلفريقي  اإلتحاد  إلى  الرجوع  أجل  من  امللك، 
املغرب وإفريقيا، عندما نتحدث عن الديبلوماسية اإلقتصادية، فإننا 
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نتحدث عن رافعة أساسية للعالقات الدولية املعاصرة، خاصة وأن 
بالدنا تتمتع بموقع إستراتيجي باعتباره بوابة إفريقيا، والدور املنوط بنا 
في توطيد دعائم التعاون جنوب جنوب الذي حرص جاللة امللك على 
تقويته خاصة مع القارة اإلفريقية، في ظل عودة بالدنا إلى بيته اإلفريقي 
لدول غرب  اإلقتصادية  املجموعة  إلى  انظمامه  ينتظر  أنه  خصوصا 

افريقيا وهوما يطرحه من تحديات ينبغي علينا ربحها.

 لويدا لرئيس،

فما هي إذن الخيارات الدبلوماسية التي من شأنها ضمان الظروف 
املالئمة لربح رهان هذه التحديات وتعزيز مكانة املغرب داخل األسرة 

اإلفريقية وإنجاح دور الديبلوماسية اإلقتصادية في هذه القارة؟

 لويدا لرئيس،

الثنائية  اإلتفاقيات  من  املئات  لتفعيل  تدابير  من  أعددتم  ماذا 
واملتعددة األطراف ذات البعد اإلقتصادي التي تم توقيعها بمناسبة 
الزيارات امللكية للقارة اإلفريقية؟ كم حجم اإلعتمادات املالية التي تم 
رصدها للقطاعات الحكومية املعنية بهذه اإلتفاقيات؟ خاصة عندما 
يتعلق األمر بقطاعات وازنة ذات بعد إستراتيجي كالصناعة، الفالحة، 
الصيد البحري، التجهيز والنقل وغيرها؟ هل واكبت الحكومة القطاع 
الخاص من أجل الوفاء بإاللتزامات املفروضة عليه في إطار اإلتفاقيات 

املبرمة؟

 لويدا لرئيس،

اإلمكانيات  على  بإفريقيا  املغربية  السفارات  تتوفر  مدى  أي  إلى 
الكفيلة لتتبع هذه الدبلوماسية اإلقتصادية، بما في ذلك امللحقون 

اإلقتصاديون الذين يلعبون دورا أساسيا في هذا املجال؟

 لويدا لرئيس،

بعض  إنجاز  وتيرة  لتسريع  الحكومة  اتخذتها  التي  التدابير  هي  ما 
بين  يربط  الذي  الغاز  أنبوب  مشروع  مقدمتها  وفي  امللكية  املشاريع 

نيجيريا واملغرب؟

 لويدا لرئيس،

الديبلوماسية  تفعيل  في  العمومية  املؤسسات  تلعبه  دور  أي 
والترويج  التسويق  ملؤسسات  بالنسبة  بإفريقيا، خاصة  اإلقتصادية 
والصناعة  والسياحة  الخارجية  والتجارة  واإلستثمار  والرسملة 

التقليدية؟

 لويدا لرئيس،

متى سيتم إحداث الخط البحري بين أبيدجان والدار البيضاء؟ 
املناسبة لجلب  الظروف  تهيء  أن  الحكومة  إلى أي مدى استطاعت 
السياح األفارقة خاصة السياحة العالجية مثال؟ أين تأهيل املقاولة 
املغربية حتى تكون في مستوى التنافسية خاصة على مستوى التصدير 

وتمكينها من الدعم الالزم وتمكينها من الضمانات الالزمة من طرف 
الدولة املغربية؟ ما هي استفادة املقاولة املغربية الصغيرة واملتوسطة 
من اتفاقيات الشراكة املدرجة في إطار العالقات جنوب جنوب؟ كيف 
للمغاربة  الشغل  إلى فرصة لخلق مناصب  افريقيا  يمكن أن تتحول 

املقيمين هناك؟

 لويدا لرئيس،

امللكية  املجهودات  مواكبة  مستوى  في  الحكومة  تكون  أن  نأمل 
السامية بإفريقيا سواء على مستوى الحضور الدبلوما�سي االقتصادي 

أو على مستوى متابعة مشاريع البرنامج، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب لحسن سكوري بإسم 
الفريق الحركي.

 لأ ئبا لويدالحونا لوكوض0ابإسما لفريقا لحركي:

 لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو4،

أنا سعيد بالتدخل بإسم الحركة الشعبية في هاذ الجلسة األولى، 
في  العمومية  السياسات  تقييم  حول  الحكومة  رئيس  السيد  لكم 
تحت  إفريقيا  اتجاه  املغرب  به  يقوم  ما  بالغة،  أهمية  ذي  موضوع 
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة هو في الحقيقة مواصلة ربط املا�سي 
بالحاضر عبر توطيد العالقات املغربية اإلفريقية املتجدرة في التاريخ 
من  انسحابه  من  وبالرغم  فيها،  فاعل  دور  دوما  للمغرب  كان  والتي 
منظمة الوحدة اإلفريقية استمر املغرب بقيادة جاللة امللك في نسج 
وإرساء عالقات وشراكات إستراتيجية مع بلدان إفريقيا وتم فتح أوراش 
مهيكلة ومشاريع استثمارية في إطار التعاون جنوب جنوب، مقاربة رابح 

رابح، تروم اعتماد إفريقيا على مقوماتها الذاتية ومواردها البشرية.

كما أقدم املغرب على تسوية وضعية املهاجرين األفارقة املتواجدين 
باملغرب، بمقاربة إنسانية وتضامنية، تروم اإلنخراط في دعم احترام 
حقوق اإلنسان. على مستوى الروحي والديني، تم إنشاء مؤسسة محمد 
األئمة وترسيخ قيم  وتكوين  وتأطير  األفارقة ملواكبة  لألئمة  السادس 

اإلعتدال والوسطية والتسامح واإلنفتاح على اآلخر والتضامن.

على املستوى األمني، فإن املغرب يشارك دوما بقوات ملكية مرابطة 
بالعديد من الدول اإلفريقية، في إطار جهود األمم املتحدة إلقرار السلم 
في القارة. وهنا البد من الترحم على روح الجنود الذين ضحوا بحياتهم 
في سبيل الوقوف إلى جانب إخوانهم األفارقة في دعم اإلستقرارواألمن 

ببلداننا.
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وتعتبر عودة املغرب إلى حظيرة اإلتحاد اإلفريقي شيئا طبيعيا بالنظر 
لهذا املسار املتميز وهذه العالقات الخاصة مع البلدان اإلفريقية، والتي 
يجب أن ترقى إلى الرؤية امللكية السامية من خالل نهج سياسة شاملة 
اإلقليمية  والتجمعات  القارية  واملؤسسات  إفريقيا  تجاه  ومتكاملة 

.CEDEAO وخاصة املجموعة اإلقتصادية لدول افريقيا الغربية

وآفاقها  للمغرب  االقتصادية  للدبلوماسية  املتجددة  املقاربة  إن 
توضح بامللموس بأن القرار اإلقتصادي بإمكانه توجيه القرار السيا�سي 
نحو املنطق واملشروعية، فاتفاقية أنبوب الغاز الذي سيمنح املغرب 
مكانة دولية إستراتيجية، سيجعله يستفيد من اإلستثمارات الضخمة 
املغربية  العالقات  إلى  الدفء  يعيد  سوف  املشروع،  ستواكب  التي 
النيجيرية التي كانت راسخة منذ القدم، وقد أفقدت هذه اإلختراقات 
الدبلوماسية خصوم وحدتنا الترابية صوابهم وأدت بهم إلى فتح فصول 
العبث  من  بأوجه  والدبلوماسية  السياسية  املواجهات  في  جديدة 
فيها  يمثل  معادلة  قويا ضمن  املغرب طرفا  بينما سيظل  واملناورات 

املشروعية واإلجماع والوفاء لعمقه التاريخي.

لذا نود في الحركة الشعبية مساءلتكم السيد رئيس الحكومة، حول 
اآلليات واملقاربات التي أنتم عازمون اعتمادها ملواكبة اإليقاع الهادف 
الذي أعطاه صاحب الجاللة للعالقات مع الدول اإلفريقية والتي تالمس 
العديد من ميادين التعاون؟ وهل هناك منهجية للتدبيراملرحلي لعودة 
والتقائية  تنسيق  من  ذلك  يتطلبه  وما  اإلفريقي  اإلتحاد  إلى  املغرب 
التدخالت واملبادرات، إن على املستوى السيا�سي أو اإلقتصادي أو حتى 
اإلداري، وذلك لضمان فاعلية الحضورالفعلي للمغرب في أجهزة اتخاذ 

القرار؟ شكرا.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فتيحة سداس 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

 لأ ئبلا لويدةافتيحلاسد سابإسما لفريقا إلشتر كي:

 لويداضئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

 لوالماعليكم.

أود اإلشارة في البداية أن مجلس النواب افتتح نشاطه باملناقشة 
والتصويت على اتفاقية عودة املغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي، ويبدأ اليوم 
أيضا األسئلة الشهرية املوجهة لرئيس الحكومة، بسؤال حول آفاق 
الدبلوماسية اإلقتصادية في إفريقيا، كما أن الفريق اإلشتراكي بمجلس 
النواب كان قد عقد في الوالية السابقة ندوة مهمة بمقر مجلس النواب 
التعاون  موضوع  حول  إفريقيا  غرب  في  اإلشتراكية  األحزاب  بدعوة 

وقضايا األمن والتنمية في دول غرب إفريقيا، وهذا يدل على األهمية 
تليها األحزاب السياسية املغربية ونواب األمة ملوضوع  التي  القصوى 
التعاون جنوب جنوب، بما يخدم املصالح العليا للوطن وفي مقدمتها 

قضية الوحدة الترابية.

 لويداضئيسا لحكومل،

نحن في الفريق اإلشتراكي، ال يمكننا إال أن نثمن املبادرة امللكية 
باإلنفتاح على إفريقيا و باملقاربة امللكية الشاملة التي اعتمدها جاللته 
في التعاطي الثقافي واإلقتصادي واإلجتماعي واإلتفاقيات املهمة التي 
تكلمتم على وصولها اآلن، اللي غتوصل للبرملان والذي سيتم يعني يمكن 
اآلن أن تقدم إلى البرملان ملناقشتها والتصديق عليها وإمكانية العمل بها، 
ورغم املحاوالت الفاشلة لخصوم املغرب لعزله عن محيطه اإلفريقي، 
إن إستراتيجية التعاون جنوب جنوب ومقاربة رابح رابح ال يمكنها إال 
أن تخلق روابط جديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا 
وعلى الحكومة املساهمة الفعالة في مواكبة تنفيذ هذه اإلستراتيجية 
عبر وضع آليات واضحة للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام 
املغربي واإلفريقي والعمل على توفير مناخ أعمال آمن وحماية رأسمال 
مبنية  للتسويق  واضحة  إستراتيجية  ووضع  والشركات  املؤسسات 
على تكافؤ الفرص وتشغيل اليد العاملة املغربية واإلفريقية، في إطار 
محصن عن اإلنزالقات وفي إطار الشفافية الكاملة بما يخدم مصلحة 

املغرب وشركائه.

 لويدا لرئيس:

بإسم  الزايدي  سعاد  النائبة  السيدة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

بإسما ملجموعلا لأي بيلا سع دا لز يد0ا  لأ ئبلا لويدةا
للتقدمان إلشتر كيل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لويداضئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزض ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

 لوالماعليكمانضحملاهللا.

بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نجدد اعتزازنا الكبير 
بمصادقة القمة اإلفريقية على طلب عودة بالدنا إلى مكانها الطبيعي 
في اإلتحاد اإلفريقي بدعم وترحيب من غالبية دول القارة، مما يؤكد 
اإلنتصار الساطع لبلدنا في هذه اللحظة الهامة ضمن مسار معركته 
املشروعة واملتواصلة لتوطيد حقوقه وتحصين وحدته الترابية، نعبر 
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الحميدة  واملبادرات  الجبارة  للمجهودات  العالي  تثميننا  عن  كذلك 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، اتجاه بلدان القارة 
اإلفريقية التي حضيت وال تزال تح�سى بتقدير كبير نابع من اإللتزام 
الصادق لبلدنا بعقد شراكات قوية في كافة املجاالت، ما جعله يكرس 
سمعته ويرتقي بمكانته املتميزة في الساحة اإلفريقية، وما بدأ تنفيذ 
املغرب اللتزامه بربط نيجيريا واملغرب بأنبوب غاز يمر عبر إحدى عشر 
دولة غرب إفريقيا إال دليل قاطع على تنفيذ املغرب اللتزاماته اتجاه قارته 
األم، وهو ما سيكون له انعكاسات جد إيجابية بخلق فرص استثمارية 
وتنموية في املنطقة ال�سيء الذي يجعلنا نتفهم شيئا ما اإلنزعاج الكبير 
والتشويش املتعمد من قبل بعض األطراف الجارة الجزائر التي ترى 
في نجاح هذا املشروع الضخم بداية تشكل أرضية لتحقيق التكامل 

واإلندماج الطاقي واإلقتصادي لبلدان القارة اإلفريقية.

 لويدا لرئيس،

لقد وصل املغرب إلى درجة أصبح معها باإلمكان توسيع حضوره 
اإلقتصادي واإلستثماري وفتح آفاق جديدة، خاصة على مستوى القارة 
اإلفريقية وإعطاء نفس جديد للمقاولة املغربية املتوسطة والصغرى 
بهدف جعلها في مستوى الرهانات والتحديات املطروحة، والحكومة 
على  والحرص  التوجه  هذا  بمواكبة  مطالبة  الرئيس،  السيد  اليوم، 
جعل السوق اإلفريقية من ضمن اهتمامات القطاع الخاص املغربي، 
هي مناسبة كذلك السيد رئيس الحكومة، نود من خاللها معرفة حجم 
اإلستثمارات املوجهة نحو القارة اإلفريقية وكذا آجال بلورتها ومجاالت 

ومكان توطينها.

 لويدا لرئيس،

لقد نجح املغرب في تنويع الشركاء اإلستراتيجيين للمملكة بقارتنا 
بالدنا على  انفتاح  الخليجي وكذا  التعاون  إفريقيا ودول مجلس  األم 
فضاءات سياسية واقتصادية كبرى مثل روسيا والصين والهند وغيرها، 
ويتعين علينا اليوم التوجه نحو دول أمريكا الالتينية كفضاءات جديدة 

من شأنها تقوية وتعزيز مكانه املغرب.

 لويدا لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على 
التعقيبات في ما تبقى من الوقت.

 لويداسعدا لدينا لعثم ني،اضئيسا لحكومل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم،

شكرا لجميع األخوات واإلخوان الذين تدخلوا، وأريد أن أشير في 
البداية إال أن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا 
وإما  املستشارين  في مجلس  الشفوية  إما بسبب جلسة األسئلة  أوال 
الستقبال وفود إفريقية باملناسبة، ألن رئيس البرملان الغاني موجود في 

املغرب، وكان قد استقبله السيد الرئيس واستقبلته أنا شخصيا أمس 
ونظمت له لقاءات مع بعض القطاعات التي رغب في تنظيمها وعندو 
غير اليوم فقط، وغدا غادي يم�سي للدار البيضاء وبعدها سيسافرون، 
فلذلك بعض اإلخوان الوزراء وكتاب الدولة نظمنا لهم في إطار السؤال 

الذي طرحتموه تفعيال له في الواقع.

عدد من املالحظات التي قيلت نرحب بها بطبيعة الحال، حنا من 
واجب الحكومة يواكب هاذ اإلستراتيجية، من واجب الحكومة نفّعلو 
جميع اإلتفاقيات اللي توقعت أمام جاللة امللك، من واجب الحكومة 
الفاعلين  من  عدد  تعترض  يعني  التي  لإلشكاالت  حلول  على  نبحثو 
اإلقتصاديين املغاربة في إفريقيا سواء كانوا مؤسسات عمومية أو كانوا 

خواص.

املحاور ديال التدخل تحدثت عليها اللي هي:

أوال- املصادقة على االتفاقيات ووضع برامج تنفيذ لهذه االتفاقيات؛

ثانيا- تأهيل النسيج اإلقتصادي الوطني ومواكبة املقاولة الوطنية 
املغربية؛

راه  التنسيق،  وأيضا  الوطني  لإلقتصاد  والتعريف  الترويج  ثالثا- 
هضرت على التنسيق، عندنا آلية التنسيق بطبيعة الحال، عندنا آلية 
التنسيق كتجمع جميع البرامج وكتابع مع القطاعات الحكومية، وكما 
قلت هناك قطاعات حكومية منذ اليوم األول وهي تتحرك ألن داك 
ال�سي مرقم، داك ال�سي فيه يم�سي فيه مواعيد، ألن إيال كتخدم مع دول 
أخرى، إيال انت بغيتي تراخى شوية اآلخر عندو حتى هو إكراهات ويجب 
أن تستجيب على حسب البرامج الزمنية التي حددت أول مرة، فلذلك 
هاذ القضية راه القطاعات واخذينها بجد ونحن في رئاسة الحكومة 

نتابع عدد من هذه البرامج.

أريد أن أشير بهاذ املناسبة تفاعال مع كثير من األمور التي ذكرها 
األخوات واإلخوان النواب املحترمين:

أوال- النموذج املغربي متميز في عالقته بإفريقيا وعندو خصوصيات؛ 
أوال نموذج عالقة املغرب بإفريقيا عالقة شمولية، ليست اقتصادية أو 
تجارية محضة هي بدأت منذ قرون بمعنى تاريخية هي عندها جوانب 
إفريقيا  في  الشعوب  ثقافية وحضارية ودينية مهمة، ولذلك كثيرمن 
املغرب،  كملك  فقط  وليس  املؤمنين  كأمير  امللك  جاللة  كتستقبل 
في  األئمة  الديني وتكوين  الترشيد  ديال  الديني  النموذج  وكترجوا من 
املغرب أن يستفيدوا منه، ولذلك اليوم هناك العديد من الدول اللي 
عندها أئمة كيتكونوا في املغرب وتوقعات في هذا املجال اتفاقيات أمام 
جاللة امللك، وهاد ال�سي خذا إذن هو عالقة أكبر ممن مجال العالقة 
االقتصادية، إضافة إلى الجوانب السياسية، الجوانب الدبلوماسية، 
الجوانب الثقافية التي نهتم بها كثيرا، وفي هاذ املجال البد أن أشير 
اللي ذكروا بعض  ال�سي  ذاك  كبير  الجهد  بواحد  قام  املغرب  أن  إلى 
السادة النواب أنا أعي به، ألنني كنت وزير الخارجية كنت أنا املسؤول 
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على الوكالة املغربية للتعاون الدولي وكنا مواكبين هاد املشاريع ديال 
الكفاءات  تأهيل  ديال  البرامج  ومواكبة  املغاربة  الطلبة  استقبال 
اإلفريقية في املغرب، وأيضا الحضور في إفريقيا واليوم عندنا أكثر من 
13 ألف طالب إفريقي في املغرب، فيهم 90 % بمنحة من الدولة املغربية، 
هذا جهد كبير، ما�سي جهد اليوم فقط، إنما جهد ديال عقود من الزمن 
تراكمت تدريجيا إلى أن وصلت لهاذ املستوى وربما خاصنا نديروا جهد 
أكبر ولكن ثانيا املغرب راه عنده إمكانيات في إطار اإلمكانيات دياله، 
كيدير جهده في إطار اإلمكانيات دياله، وباملناسبة هذا ما كنعتابروش 
ضياع، هاذ األفارقة خوتنا وبحال األبناء ديالنا حتى هم كيستحقوا كل 
خير واألبناء ديال املغرب أكثر يستحقون كل خير أيضا، ولذلك هناك 
رسل  أصبحوا  إفريقيا  في  أطر  أصبحوا  هاذوا  ديال  واألغلبية  توازن 
ديال املغرب في إفريقيا، األغلبية ديالهم ولذلك كثير ما نلتقي مع وزير 
إفريقيا نجده درس في املغرب، مع مسؤول أمني في إفريقي نجده درس في 
املغرب، مع وهكذا بزاف تيجيونا سفراء أفارقة معتمدين هنا في املغرب 
تنلقاوهم درسوا في املغرب، كيعرفوا املغرب مزيان، وأحيانا كيهضروا 
بالدارجة، فلذلك هاذ الجهد اللي كيدير املغرب هو جهد كيستافدوا 
منه جميعا، الربح املشترك كما قلنا في البداية راه هو ما�سي كلمة هذيك 
رابح رابح أنا كنترجمها الربح املشترك أحسن، باش ما نترجموش حرفيا 
من اإلنجليزية أو من الفرنسية، هو هاذاك الربح املشترك راه هو هذا 
الحقيقة ديال طبيعة التعاون ديال املغرب مع إفريقيا، إذن هو نموذج 
مغربي في التعاون الدولي فيه الشمولية والتكاملية في مختلف املجاالت 

فيما يخص التعاون هاذي النقطة األولى؛

النقطة الثانية املقاولون املغاربة في إفريقيا هناك محاولة للمواكبة، 
راه جميع املؤسسات ومنذ سنوات ما�سي اليوم كتقوم بجهود، كتقوم 
وزارة  إفريقيا،  إلى  املستثمرين  بمرافقة  كتقوم  إفريقيا  في  بمعارض 
الخارجية بطبيعة الحال مستعدة واليوم عندنا كاتبة الدولة في الخارجية 
متخصصة في العالقات اإلقتصادية باملناسبة وخدمات مع إفريقيا، 
فلذلك التعيين ديالها ما جاش عبث، جاء ألن هي باش حتى هي تكون 
جزء في مواكبة هاذ اإلستراتيجية ودعمها، فلذلك كاين هناك إستعداد 
للمواكبة واملؤسسات املعنية مستعدة الستقبال هذه املقاوالت وهؤالء 
املستثمرين وأيضا السفارات اإلفريقية والسفراء على حد علمي تحت 
تصرفكم السادة والسيدات النواب وتحت تصرف أيضا جميع املغاربة، 
ولكن بالخصوص املقاولة واملستثمرين تحت تصرفهم لدعمهم إلعطاء 
الخبرة ديالهم واملعرفة ديالهم بالساحة اإلفريقية والعالقات ديالهم، 
وهاذ ال�سي قمنا به راه أنا باش كنت وزير خارجية تندخلوا عند الرئيس 
باش نحلوا إشكال اللي تعقد ألن ما بقاش قدو األجهزة العادية يحلوه، 
عند رئيس دولة إفريقية كتقول له راه وقع املشكل كبير وراه املستثمر 
عنده إشكال إلخ أو نتدخل عند وزير إلخ باش يمكن نحلوا إشكال 
عندما يتعقد بشكل أنه يشكل خطر على مستثمر أو على مقاول، وهذا 
واجب، واجب الدولة املغربية وواجب الوزارة املعنية وواجب السفارات 
والسفراء املعنيين وعلى حد علمي كيقوموا بهاذ الواجب، وإيال كاين �سي 

حاجة نعاونوا فيها راه ما كاين حتى �سي مشكل ألن هذا مهمة الدولة 
ما�سي �سي حاجة أخرى، بطبيعة الحال ما غندخلوش في املنافسة ما�سي 
باش نسهلو إشكاالت  ماليا، ولكن  الخاص  القطاع  باش ندعمو  هنا 
اإلدارية والسياسية إن وجدت. بطبيعة الحال حنا كنذاكرو على أغلب 
دول إفريقيا اللي كتعرف اإلستقرار، الحمد هلل عموما مستقرة، كتعرف 
تطور ديمقراطي، يعني محترم ومعتبر، كتعرف التقدير ديال املغرب، 
جميع الشعوب اإلفريقية كتقدر املغرب والجهود ديال املغرب والريادة 
د جاللة امللك إلى آخره. فلذلك املقاولة اليوم عندها فرصة ذهبية أنها 

الحمد هلل كتلقى الصيت ديال املغرب أمامها.

العالجية  السياحة  ببلدهم،  األفارقة  بإخواننا  مرحبا  السياحة 
بدأت فعال بدأت، الخدمات الصحية في املغرب كيجيو ليها عدد كبير 
من األفارقة، وكاين مؤسسات عالجية مغربية معروفة في إفريقيا وذات 
كفاءة عالية، ولكن هاذ ال�سي محتاج إلى تطوير، أنا متافق معاكم، 
في هاذ املجال باش نمكنو هاذ املؤسسات ديالنا  خاص إستراتيجية 

تكون قادرة على اإلستجابة لهذا الطلب املوجود.

ال شك أنه كما أشار بعض السادة النواب املحترمين، أن اإلتفاقيات 
اللي توقعت أمام جاللة امللك األخيرة، في املغرب مع اإلخوان ديال نيجيريا 
حول أنبوب الغاز وحول التعاون في مجال األسمدة، هاذي اتفاقيات 
املنطقة،  في  اإلقتصادية  للعالقات  مهيكلة  جدا،  مهمة  إستراتيجية 
غادي يكون عندها واحد الدور إستراتيجي كبير إلى تمت بطبيعة الحال 
اآلن هاذ السنة املقبلة غادي تكون سنة ديال الدراسات، ومن بعد 
غادي نمشيو مرحلة بمرحلة، إن شاء هللا نتمناو أن هاذ ال�سي يوصل 
للنهاية ديالو ويكون ناجح، ألن إيال نجح غادي يكون ملصلحة املنطقة 
كلها، غتستفد منو على األقل 12 دولة إفريقية اللي غادي يمرر الغاز 
بجوارها، كلهم غادي يستفادو منها، وأيضا ستستفيد منها الساكنة في 

نيجيريا وفي املغرب، ولكن هذا واحد املشروع إستراتيجي.

أيضا أشير إلى أنه شركة الطيران، الخطوط امللكية املغربية قام 
بواحد الجهد كبيرفي السنوات األخيرة، اليوم عندنا ربط الطيران بين 
الدار البيضاء وحوالي 40 وجهة إفريقية، وهدي راه شبكة ما�سي سهلة، 
إيال قلصنا في �سي جهة أخرى باش نقويو الجهة ديال إفريقيا، فهذا 
أيضا باش يسهل العالقات مع إفريقيا، باش يسهل املقاولة املغربية 
واملستثمرين املغاربة والشركاء اإلقتصاديين ديالنا في إفريقية التعاون 
والحركية، باش تكون الدار البيضاء ويكون املغرب واحد املحور ديال 
العالقات مع مختلف دول العالم، صحيح أنه خاصنا على املستوى 
الجودة وعلى مستوى اإلستقبال نطورو الخدمات في مطار الدار الدار 
اللي  البرامج  بين  ال�سي من  في املطارات أخرى، هاذ  البيضاء، وأيضا 
كنهتمو بها كثيرا وإن شاء هللا غادي نحاولو نطوروها في املستقبل القريب.

هذه إذن أهم املحاور، بقات القضية ديال اتفاقية أبوجا اللي شار 
أبوجا، وهي  اتفاقية  النائب املحترم، صحيح هاذي كانت  ليها السيد 
كتهدف إلى يكون هاذ السوق اإلفريقية املشتركة، نحن بصدد الدراسة 
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ديال هاذ اإلتفاقية، أوال فين وصالت؟ هي غير غتبدا ما�سي غتفتح 
السوق األوروبية واحد النهار، مرة واحدة، ال، إنما ستبدأ وفق مراحل، 
وأظن بأن املغرب مؤهل أكثر من أغلب الدول األخرى في الدخول إلى 
هذه السوق، اإلشكال ما غاديش يجي من عندنا حنا، ألن حنا اإلقتصاد 
ديالنا فيه واحد على مستوى التوازنات املاكرو اقتصادية، على مستوى 
تنافسية اإلقتصاد الوطني، على مستوى تنافسية املقاولة، إلن هدي 
للمغرب  بالنسبة  اللي كتطرح فيما يخص فتح اإلقتصاد،  إشكاالت 
اللي عندو اتفاقيات التبادل الحر مع الواليات املتحدة األمريكية لن 
يعجزه اتفاقيات التبادل الحر مع الدول اإلفريقية، فاإلستعداد ما�سي 
غادي يكون..، يعني النقص ما غادي يكونش جهة املغرب وإنما خاص 
االستعداد يكون أيضا من جهة الدول األخرى وغادي يكون هاذ ال�سي 
ال�سي بشوية  تدريجيا ألن ما�سي كل �سي مستعد، غادي يكون ديك 
بشوية، وهاذيك املراحل ديال وضع هاذ اإلتفاقية حيز التنفيذ هي اللي 
غتمكن جميع الشركاء من أن يتأهل إقتصادهم أكثر ليصبح قادرا على 
املنافسة، وبالتالي الدخول في هاذ السوق اإلفريقية املشتركة التي، أنا 
أظن، بأن املغرب ماعندو حتى �سي عائق ذاتي سيا�سي وال دبلوما�سي، 
وال �سيء آخر باش ينضم ليها عندما تكون إفريقيا موجودة، وإال ملا طلب 
أفريقيا  لغرب  االقتصادية  املجموعة  يعني   ،CDEAO إلى  باإلنضمام 

وهو يظن بأن إنضمامه إلى هذه املجموعة االقتصادية سيكون ربح 

للمجموعة، إضافة نوعية للمجموعة وإضافة نوعية أيضا للمغرب، 

في إطار هاذ النموذج دائما اللي كنهضرو عليه ديال الشراكة اللي هي 

الشراكة اللي فيها الربح املشترك.

أنا أعدكم بأن هنا حنا غادي نعطيو لهاذ العالقة مع إفريقيا أهمية 

كبيرة وغادي نواكبوها على قدر الجهد ديالنا، وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون هي معبئة لهذا املوضوع ومختلف الدبلوماسيين معبئين ليه، 

وأيضا الوزارات املعنية بمختلف أنواعها، أي وزارة عندها عالقة ب�سي 

اتفاقية توقعات أمام جاللة امللك هي تعبئت لهذا املجال وغادي نديرو 

للمتابعة ومتابعة  الخلية خاصة  إن شاء هللا، غنديرو واحد  جهدنا 

تنفيذ تلك املشاريع على األرض مركزيا، إضافة إلى املتابعة التي تتم 

قطاعيا، شكرا جزيال لجميع السادة النواب املحترمين الذين شاركوا في 

هذه الجلسة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لويدا لرئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، وشكرا للسيدات والسادة النواب، 
ضفعتا لجلول.


	محضر الجلسة الخامسة عشر
	جدول الأعمال: جلسة عمومية لتقديم تدخلات الفرق والمجموعة النيابية بخصوص دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2017.

	محضر الجلسة السادسة عشر
	جدول الأعمال: جواب السيد وزير الإقتصاد والمالية باسم الحكومة على مختلف المداخلات حول مشروع قانون المالية لسنة 2017.

	محضر الجلسة السابعة عشر
	جدول الأعمال: التصويت على الجزء الأول من القانون المالي لسنة 2017.

	محضر الجلسة الثامنة عشر
	جدول الأعمال: التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

	محضر الجلسة التاسعة عشر
	الشغل والإدماج المهني
	العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
	الثقافة والاتصال
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

	محضر الجلسة العشرين
	جدول الأعمال: الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة.


