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محضريبلجليليبا ةمنلي برلبعين

باتةليخ: األربعاء 26 صفر 1439ه)15 نونبر 2017 م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

باتوق ت: ثالثة ساعات وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة العاشرة.

جد 0يبرعمة0: املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون 
املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمجلسيبانوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

مشروع  دراسة  في  اليوم  هذا  من  ابتداء  النواب  مجلس  يشرع 
قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018. وقبل الشروع في جدول 
األعمال، أرى من الواجب أن أشيد باعتزاز باملجهود الكبير الذي تم بذله 
خالل األسابيع القليلة املاضية، من قبل لجنة املالية واللجن الدائمة، 
هذا املجهود الذي تجلى في األجواء اإليجابية والجادة التي رافقت دراسة 
مشروع القانون املالي، وكذلك امليزانيات القطاعية، كما تجلى كذلك 
في نسبة الحضور التي تراوحت نسبتها ما بين 60 و%75، تجاوزتها في 
بعض األحيان، بعض اجتماعات اللجان التي حضرها، باإلضافة إلى 
األعضاء الدائمين، بعض السيدات والسادة النواب املهتمين بمجال 

اختصاصها.

ما  منظم،  مسؤول،  مركز،  عمل  خالل  من  املجلس  عاش  لقد 

املشاركة  قاعدة  لتوسيع  فرصة  كانت  عمل،  240 ساعة  من  يقرب 

لكافة أعضاء املجلس في مناقشة القطاعات الوزارية، بناء على البرامج 

واملشاريع التي أقرها القانون التنظيمي للمالية.

أجدد الشكر والتقدير للسيدات والسادة أعضاء املكتب، والسيدة 

والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، والسيدات والسادة رؤساء 

اللجن الدائمة، والسيدات والسادة املقررين، ولكافة أعضاء املجلس، 

كما أتوجه بالشكر لرئيس الحكومة، وكذلك ألعضاء الحكومة، وأخص 

بالذكر وزير اإلقتصاد واملالية، والوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، 

على روح التعاون الذي ساد خالل دراسة مشروع القانون املالي.

واآلن إذا سمحتم أعطي الكلمة للسيدة املقررة مريم وحساة لتقديم 

التقرير العام الذي أعدته بإسم اللجنة، تفضلي السيدة املقررة.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة،يمقرلةيلجنليبملةا لي باتنم لي
بالقتصةديل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

أتشرف اليوم بأن أقدم ملجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته 
لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، بمناسبة اإلنتهاء من دراسة مشروع 
2018. وكما هو معلوم فإن  املالية  68.17 للسنة  املالية رقم  قانون 
مناقشة مشروع القانون املالي هي إحدى أقوى املحطات التي يمر بها 
املشروع بعد عرضه في جلسة عامة أمام مجل�سي البرملان، وهي كذلك 
فرصة سانحة للنقاش العام في القضايا املرتبطة باملجاالت اإلقتصادية 
املقدمة  هذه  خالل  من  وسأقوم  والسياسية.  واإلجتماعية  واملالية 
العامة، ببسط تلخيص ما راج داخل اللجنة، سواء في مرحلة املناقشة 
العامة، أو من خالل املناقشة التفصيلية ملشروع قانون املالية برسم 
سنة 2018. على أن باقي فصول هذا التقرير الهام، سنتطرق بتفصيل 
في أبواب خصصت لذلك للمناقشة العامة، جواب الحكومة عليها، 
مشروع  وعلى  عليها  والتصويت  التعديالت  ثم  التفصيلية،  املناقشة 
قانون املالية موضوع الدرس في جزءه األول، والصيغة النهائية التي 

اعتمدتها لجنة املالية والتنمية االقتصادية في املوضوع.

يأتي مشروع قانون املالية لسنة 2018 كأول إنجاز للحكومة الحالية، 
ذلك اإلنجاز الذي يعكس سياستها العمومية في مختلف القطاعات 
اإلقتصاد  وزير  بوسعيد،  محمد  السيد  عليها  الضوء  سلط  والتي 
واملالية بمناسبة تقديمه للمشروع املذكور داخل لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية بمجلس النواب، يوم الثالثاء 24 أكتوبر 2017، في اجتماع 

ترأسه السيد الرئيس عبد هللا بووانو رئيس اللجنة.

ففي بداية عرضه ذكر السيد الوزير بالسياق العام ملشروع قانون 
املالية لسنة 2018 ذكر من خالله تحسن توقعات النمو اإلقتصادي 
العالمي بنسبة %3.7 مقابل 3.6 % سنة 2017، مع بروز بوادر انتعاش 
النمو بمنطقة اليورو، ال�سيء الذي يف�سي إلى تزايد الطلب الخارجي 
املوجه لبالدنا بنسبة %3.9 سنة 2018، مقابل 3.4 % سنة 2016. 
في تشديد  تتجلى  والتي  املخاطر  تؤثر فيه  اإلنتعاش  موضحا أن هذا 
الشروط املالية في األسواق العاملية، اإلضطرابات املالية في األسواق 
في  مزمنة  بصورة  املنخفض  التضخم  الصين،  وخاصة  الصاعدة 
تزايد  اإلنغالقية،  السياسات  إلى  التحول  املتقدمة،  اإلقتصادات 

الثورات الجيو سياسية.

وفي ظل هذا السياق العام أبرز السيد الوزير أن القيمة املضافة 
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للقطاع الفالحي سجل سنة 2017 ارتفاعا بنسبة %16.1 من خالل 
األداء  مليون قنطار، وتواصل   86 والبالغ  الحبوب  تحسن محصول 
الجيد للسالسل الفالحية ذات القيمة املضافة العالية مثل الحوامض 

والزيتون إلى آخره.

كما أن القطاعات غير الفالحية عرفت تحسنا مستمرا حيث يرتقب 
أن تصل إلى نسبة %3.7 سنة 2018، مقابل %3.2 سنة 2017، و3.1% 

سنة 2016.

القطاعات  بدعم  املرتبطة  العامة  للتوجهات  سرده  خالل  ومن 
اإلجتماعية خالل السنة املالية 2018، أوضح السيد الوزير أن مشروع 
قانون املالية لسنة 2018 أعطى األولوية لدعم القطاعات اإلجتماعية 
وخاصة التعليم والصحة والسكن والتشغيل، مع تقديم الدعم للفئات 
اإلجتماعية الفقيرة والهشة وتقليص الفوارق املجالية وخصوصا في 

العالم القروي، حيث خصص لذلك نصف امليزانية العامة تقريبا.

الترابية  الفوارق  تقليص  برنامج  بتنفيذ  التعجيل  أن  كما 
واإلجتماعية بالعالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، يعد 
من أهم اإلجراءات التي سوف تشرع الحكومة في تنفيذها، حيث رصد 
له مبلغ 3.5 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2018 و4 ماليير درهم 

كاعتمادات التزام مسبق برسم سنة 2019.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد السيد الوزير بأن الحكومة خصصت 
اعتمادات مالية مهمة بلغت 59.29 مليار درهم، تضاف إليها 5 ماليير 
درهم كاعتمادات مفتوحة في إطار برنامج تيسير ومليون محفظة، وهو 
ما يشكل %6.4 من الناتج الداخلي الخام، و22.5 من امليزانية العامة 

املتوقعة برسم سنة 2018.

وزير  ذكر  القطاع،  لهذا  املخصصة  الشغل  ملناصب  وبالنسبة 
اإلقتصاد واملالية بأنه تمت برمجة إحداث 700 منصب مالي للتعليم 
لباقي أسالك  التعاقد  إطار  في  20.000 منصب  إلى  باإلضافة  العالي، 
التعليم كما أنه في إطار دعم التشغيل خصصت الحكومة 39.265 
القطاعات  ملختلف  مخصصة  منصب   19265 منها  مالي  منصب 
الحكومية و20 ألف منصب املذكورة في إطار التعاقد لقطاع التعليم، 
الشباب  بطالة  من  مهم  جزء  استيعاب  في  محالة  ال  سيساهم  مما 

الحاملين للشهادات ومن تخفيض نسبة البطالة؛

وبخصوص قطاع الصحة، تم إبراز أن مشروع قانون املالية لسنة 
2018 أولى أهمية كبيرة للمجهودات الهادفة إلى تعزيز املنظومة الصحية 

عن طريق أربعة محاور رئيسية، وهي:

توسيع نطاق التغطية الصحية األساسية؛• 

تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية؛• 

تقليص وفيات األمهات واألطفال؛• 

تعبئة املوارد البشرية.• 

وانتقل السيد الوزير من الى القول أنه من أجل الوصول إلى هذه 
األهداف، خصصت الحكومة اعتمادات مالية تصل إلى 14.79 مليار 
درهم، تضاف إليها اعتمادات مفتوحة في إطار الحساب الخاص بهبات 
دول الخليج لبناء وتجهيز املراكز اإلستشفائية الجامعية، والتي تقدر 
ب9 مليار درهم، التزم منها ب2.4 مليار درهم، ناهيك عن اإلعتمادات 

املخصصة لبرنامج »راميد« والتي تقدر ب6 داملاليير درهم.

من  املستفيدين  قاعدة  توسيع  تم  بأنه  الوزير،  السيد  واعتبر 
خدمات صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء املعوزات وأطفالهن 
القاصرين عندما يتم إهمالهم بدون نفقة خالل فترة الزواج، وكذا 
من  املهملة  األم  وفاة  في حالة  املذكورة  للنفقة  املستحقون  األطفال 
أهم اإلجراءات التي تميز ميزانية 2018، مضيفا أنه عالوة على ذلك تم 
التنصيص على أن اإلعفاء املخول للتعويضات عن الضرر املمنوحة في 
حالة الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى املحاكم أو في إطار 

مسطرة صلح تحكيمي.

باي ديبارئيس،

بخصوص املعطيات الرقمية مليزانية سنة 2018 فقد تطرق السيد 
الوزير من خالل عرضه إلى ما يلي:

املداخيل العادية للدولة والتي قدرت قيمة هاذ املداخيل الجارية 
للدولة في مشروع قانون املالية برسم سنة 2018 بحوالي 236.81 مليار 
درهم بزيادة 10.25 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة %4.5 مقارنة مع 
التوقعات برسم سنة قانون املالية سنة 2017 نتيجة الزيادة املداخيل 

الجبائية بنسبة %5.2 واستقرار املداخيل غير الجبائية؛

بالنسبة للضرائب املباشرة، ستبلغ مداخيل الضرائب املباشرة وفق 
قانون املالية 2018 إلى 97.1 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة %8.6 مقارنة 
مع توقعات قانون املالية لسنة 2017 وحسب نوعية هاذ الضرائب، 
بنسبة  الشركات  على  بالضريبة  املتعلقة  املداخيل  ترتفع  أن  يتوقع 
%12.3 لتصل إلى 51.2 مليار درهم أي ما يعادل %4.5 لتصل إلى 51.2 

مليار درهم أي ما يعادل %4.5 من الناتج الداخلي الخام؛

أما بالنسبة ملداخيل الضريبة على الدخل فتقدر بحوالي 41.7 مليار 
درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة %2.2 مقارنة مع توقعات قانون املالية 

لسنة 2017 لتبلغ %3.7 من الناتج الداخلي الخام؛

فيما يخص الضرائب غير املباشرة، من املتوقع أن تصل املداخيل 
اإلجمالية للضرائب غير املباشرة إلى 87.1 مليار درهم برسم سنة 2018 
أي بارتفاع قدره %3 مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة 2017، 
ويعزى ذلك إلى التطور اإليجابي ملداخيل الضريبة على القيمة املضافة، 
اإلستهالك، وستصل مداخيل  الداخلية على  الرسوم  وكذا مداخيل 
الضريبة على القيمة املضافة اإلجمالية إلى 59.8 مليار درهم، مسجلة 
بذلك تزايد بنسبة %3.2 مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة 2017 
ويرجع هذا التطور باألساس إلى مداخيل الضريبة على القيمة املضافة 
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لترتفع  38.4 مليار درهم،  املتوقع أن تسجل  التي من  عند اإلستيراد 
بنسبة 8.8 %.

أما مداخيل الضريبة على القيمة املضافة، فستعرف تراجعا بنسبة 
5.6 %، لتصل إلى 21.4 مليار درهم.

رسوم التسجيل والتنبر، يتوقع أن تبلغ مداخيل ورسوم التسجيل 
والتنبر 17,5 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجع بنسبة 3 %، مقارنة مع 

توقعات قانون املالية لسنة 2017.

2018 من  املالية لسنة  الجمركية، فقانون  الرسوم  فيما يخص 
أي  درهم،  مليار   9,7 الجمركية  الرسوم  مداخيل  تسجل  أن  املنتظر 

بارتفاع بنسبة 8,5 % مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة 2017.

كذلك فيما يخص املداخيل الغير الجبائية، من املتوقع أن تصل 
املداخيل الغير الجبائية 22.1 مليار درهم، ممثلة بذلك 9.3 من مجموع 
واملؤسسات  الشركات  من  املتأتية  املوارد  وتقدر  العادية،  املداخيل 
العمومية بحوالي 9.8 مليار درهم، أما التحصيالت برسم املوارد األخرى 
فتقدر بمبلغ 12.3 مليار درهم، منها 7 ماليير درهم برسم الهبات املتأتية 

من مجلس التعاون الخليجي.

النفقات  تبلغ  أن  املتوقع  من  الدولة،  نفقات  يخص  فيما  أيضا 

العادية حوالي 215,83 مليار درهم سنة 2018، أي بارتفاع بنسبة 2,8 

% مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة 2017 ونسبة للناتج الداخلي 

الخام ستتمثل هذه النفقات حوالي 19,2 %، بينما في سنة 2019 بلغت 

19,4 %، ستمثل هذه النفقات والخدمات ما يقارب 175 مليار درهم 

مرتفعة بذلك بنسبة 4,3 %.

وبالنسبة لكتلة األجور، فستبلغ 108,9 مليار درهم بزيادة حوالي 2 

.%

أما النفقات املتعلقة بالسلع والخدمات األخرى، فستبلغ ما يقارب 

66,1 مليار درهم، لتسجل ارتفاع بحوالي 8.2 %.

وبالنسبة لفوائد الدين، فقد قدرت نفقاتها حوالي 27.1 مليار درهم، 

مسجلة تراجعا بنسبة 1.3 لتمثل 2.4 % من الناتج الداخلي الخام، 

الدين  فوائد  نفقات  تقلص  إلى  أساسا  النفقات  تراجح هذه  ويعزى 

الداخلي بنسبة 1.2 %، ونفقات فوائد الدين الخارجي بنسبة 1.8 %.

أما فيما يخص تحمالت املقاصة، فمن املتوقع أن تبلغ مع احتساب 

صندوق دعم األسعار، 13.7 مليار درهم، أي ما يعادل 1.2 % من الناتج 

الداخلي الخام وهو ما يناهز كذلك ربع امليزانية العامة املقدرة بحوالي 

العمومي  لإلستثمار  املخصص  املالي  الغالف  درهم، حدد  مليار   400

في 195 مليار درهم بزيادة خمس ماليير درهم باملقارنة مع سنة 2017 

وضمنها استثمار امليزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار 

درهم بزيادة 4.66 مليار درهم.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتيبانةئبةتيبملحت9مةتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

بعد ذلك فتح باب املناقشة العامة حيث تتدخل حسب الترتيب 
التمثيلي للفرق النيابية هم رؤساء الفرق، وممثلي املجموعات النيابية 
ثم األعضاء املنتمين للجنة املالية والتنمية اإلقتصادية ثم األعضاء 

الغير املنتمين.

في بداية املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم سنة 2018 
استحضر السيدات والسادة النواب القانون التنظيمي لقانون املالية 
130.13 ومقتضيات املادة 38 منه، وما تنص عليه من اعتماد تتبويب 
جديد لنفقات امليزانية العامة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، 
والحسابات الخصوصية للخزينة والتي يجب أن تقدم في أبواب، في 
فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، أي املادة 69 
من القانون نفسه، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018، وكل ذلك تفعيال 
ملبدأ التدبير املرتكز على النتائج الحظوا تغييب ما تفرضه الفقرة الثانية 
من املادة 38 وعدم اعتماد التبويب الجديد القائم على تقديم النفقات 
في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع وعمليات. وسجلوا في 
ارتباط بذلك أنه ال يمكن للبرملان ممارسة رقابة نوعية على السياسة 
املالية للحكومة، في ظل إغفال مستجدات القانون التنظيمي لقانون 
املالية. كما تساءلوا عن كيفية ممارسة البرملان لدوره الدستوري، وفق 
الفصل 77 من الدستور والذي يعطي له سلطة الحفاظ على توازن 

املالية العمومية إلى جانب الحكومة.

ومن حيث الشكل، أشار جانب من السيدات والسادة النواب إلى أن 
نص مشروع قانون املالية السالف الذكر، وكسابقيه مليء بالفراغات 
واإلحاالت على نصوص أخرى، مما يحول دون مناقشة معمقة لفحواه.

كما دعت إحدى الفرق إلى إيجاد نظام حكامة للمتابعة والحرص 
على التنفيذ الجيد للبرامج واملشاريع املرتبطة بصندوق تنمية العالم 

القروي.

والهشة،  الفقيرة  الفئات  إلى  اإلعتبار  بإعادة  املطالبة  تمت  كما 
بتوجيه الدعم إلىيها من خالل صندوق املقاصة، ألن هناك إمكانية 
حقيقية فيما يخص تقديم الدعم للفئات اإلجتماعية، وخاصة تعميم 
التغطية الصحية من خالل التشريع بإيجاد نظام تعريفي والبحث عن 

الهوامش املالية الالزمة.

واعتبر فريق نيابي آخر، بأن مشروع قانون املالية لسنة 2018 لم 
يستجب بالشكل الكافي النتظارات املواطنين، خاصة الفئات الهشة، 
داعيا إلى إعادة النظر في اإلعتمادات املخصصة لهذه الفئات، واإلجابة 

عن انتظارات املغاربة عموما في مختلف املجاالت.

وانتقل نفس الفريق إلى أن العجز في امليزانية وامليزان التجاري يؤدي 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017(  256

إلى الزيادة في املديونية الداخلية والخارجية للمملكة، مما يؤثر بشكل 
الفئات  وخاصة  واملواطنين  للمواطنات  املعي�سي  املستوى  على  كبير 

الهشة.

وتساءل فريق نيابي آخر عن قدرة مشروع قانون املالية لسنة 2017 
على الجواب عن التحديات املطروحة على كافة الفاعلين السياسيين 
واملؤسساتيين من قبيل الحد من تفاقم الفقر واألمية، داعيا في هذا 
السياق إلى وضع برنامج اقتصادي متكامل قادرعلى اإلستجابة لخلق 
الخطاب  محاوره من ضمين  الهشة، مستلهما  الفئات  ودعم  الثروة 
امللكي السامي في املجال التنموي والجهوية املتقدمة، مؤكدا على ضرورة 
إيالء اهتمام كبير لتحفيز املقاوالت والرفع من االعتمادات املحتشمة في 

مشروع قانون املالية برسم سنة 2018.

وقد دعا هذا الفريق النيابي إلى ضرورة تطابق مضامين البرنامج 
املالية  قانون  مشروع  مع  اإلجتماعي،  املجال  في  وخاصة  الحكومي 

موضوع الدراسة.

وبخصوص صندوق املقاصة، فقد تمت املطالبة بمواصلة إصالح 
هذا الصندوق وتوجيهه لفائدة الفقراء واملحتاجين والفئات الهشة، 
مع املطالبة بمأسسة الحوار اإلجتماعي للحفاظ على السلم اإلجتماعي 

الذي تنعم به اململكة.

وفي خضم املناقشة العامة، حذر بعض الفرق النيابية الحكومة من 
تداعيات قرارها بالزيادة في نسبة الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة 
للمحروقات ضمن قانون املالية لسنة 2018، مما سيؤدي تلقائيا إلى 
زيادات جديدة في أسعار هذه املواد، ابتداء من بداية شهر يناير املقبل، 
تاريخ دخول قانون املالية حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه داخل غرفتي 
البرملان وأجمعت كل تدخالت السيدات والسادة النواب على خطورة 
قرار الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة املضافة التي يؤديها املستملك 
وأشار السيدات والسادة النواب إلى ما ورد في البالغ الصحفي الذي 
أصدره البنك الدولي مؤخرا والذي توقع من خالله ارتفاع النفط من 
53 دوالر في العام الحالي ل 56 دوالر للبرميل عن 2018، وذلك نتيجة 
للتزايد املضطرد في الطلب وخفض اإلنتاج املتفق عليه ضمن البلدان 

املصدرة للنفط واستقرار إنتاج النفط الصخري األمريكي.

أسعار  تحرير  قرار  النواب  والسادة  السيدات  من  الفريق  واعتبر 
املحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة بأنه لم يكن مدروسا بما 
فيه الكفاية، كما أن الحكومة لم تفلح في وضع إجراءات مواكبة تحافظ 
على القدرة الشرائية للمواطنين وتحميه من غالء األسعار، مع اإلشارة 
إلى أن هناك استمرار في ارتفاع أسعار املحروقات في محطات الوقود 
رغم تراجع األسعار في السوق الدولية، مما سيكون له انعكاسات على 

أسعار باقي املواد اإلستهالكية.

وذهب أحد الفرق النيابية إلى أن الضريبة على القيمة املضافة 
املفروضة على املحروقات ستكون لها عواقب خطيرة في حال ارتفاع 

سعر النفط العالمي.

وشدد بعض السيدات والسادة النواب على أنه حان األوان إلعادة 
النظر في النموذج اإلقتصادي لبالدنا الذي أصبح متجاوزا مذكرين 
بالخطاب امللكي بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية الحالية، منتقدين 
في هذا السياق افتقار مشروع قانون املالية 2018 ألية تدابير جديدة 
تلبي اإلنتظارات الكبيرة للمواطن املغربي في مجاالت عدة، كالتشغيل 
أي  من  أيضا  يخلو  كما  الشرائية،  القدرة  ودعم  والتعليم  والصحة 
إجراءات نجاعة تستجيب لإلكراهات التي ينوء تحت وطأتها اإلقتصاد 
الوطني، مؤكدين على أن هناك تراجعا واضحا عن الطموحات املعلنة 

من قبل الحكومة.

والحظ أحد السادة النواب بعض الخروقات الدستورية املخالفة 
ملقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الواردة في مشروع قانون املالية 
اإلجتماعي  التأهيل  صندوق  إلغاء  في  واملتمثلة   2018 سنة  برسم 
النصوص  مقتضيات  على  استنادا  الجهات  بين  التضامن  وصندوق 

التنظيمية لقانون املالية والفصل 142 من الدستور.

الخرق  هذا  بتدارك  الحكومة  النواب  السادة  أحد  طالب  وقد 
الدستوري، علما أنه طيلة ثالث سنوات املاضية تم رفض 17 مليار 
درهم للجهات عمال بالتبويب امليزاناتي لسنة 1992، مشيرا إلى أن هناك 
9 مراسيم تم إخراجها 7 منها مع وقت التنفيذ وظل مرسومان مهمان لم 
يحن الزمن لكي يريا النور، ويخرجان إلى حيز الوجود وهما على التوالي 

املرسوم املتعلق باملادة 236 الخاصين بصندوق التأهيل اإلجتماعي..

باي ديبارئيس:

شيئا ما من التركيز السيدة املقررة إذا سمحتي.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

نعم السيد الرئيس؟

باي ديبارئيس:

شيئا ما من التركيز.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

كيف ذلك؟ ما فهمتش السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

تفضل السيد الرئيس، تفضل.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

ما فهمتش.

باي ديبارئيس:

هناك نقطة نظام من طرف السيد الرئيس، الصوت.
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بانةئبيباي ديبدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم لي)نقطلينظةم(:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

هناك مشكل حقيقي على مستوى التقرير، غياب التوازن، نسب 
مقوالت لفرق، ادعى فريق، يزعم فريق، وكاين حتى..، هاد ال�سي غير 
معقول السيد الرئيس، هذا التقرير لم يسبق أن تم بهذه الطريقة حذر 
فريق نبه فريق كيفاش احنا؟ احنا راه فرق يا إما باألسماء وإما تقرير 
نكرة، وفيه تحامل وغير توازن، هاذ التقرير بهاذ الطريقة غير مسبوق، 
لذلك تنبهو السيد الرئيس بإسم األغلبية ما�سي لوحدي أنا كنتكلم بإسم 
األغلبية، بإسم األغلبية هناك إشكاال حقيقا على مستوى التقرير، هذا 

التقرير بالنسبة إلينا مرفوض وغير مقبول.

باي ديبارئيسي:

املفيد جدا  يكون من  إذا سمحتي غادي  املقررة  السيدة  شكرا، 
تقديم الخالصات العامة.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

باي ديبارئيس،

هذا  ألنني  الرئيس،  السيد  يخليك  هللا  ديالي  ما�سي  املشكل  هذا 
تطرقت معه مع رئيس لجنة املالية على أساس أنني نذكر كل فريق 
بإسمه، وهما قالو ليا بأن املوارد البشرية ال تسمح بذلك، والبارح ما 
سالينا حتى ل2 ديال الصباح السيد الرئيس، إيال كان �سي مشكل فهو 
ما�سي على مستوى التقرير، فهو على مستوى املوارد البشرية اللي كاينة 
في البرملان، هذا من جهة، من جهة ثانية قيل لي بأن جاء أنا ما قبلتش هاذ 
التقرير على هاذ الصيغة باش أنه يكون نكرة وأنه ما يتضمنش أسماء 
الفرق واملجموعات النيابية، قيل لي على تاريخ، مدة تاريخ البرملان جميع 

التقارير تكون على هذه الصيغة، إذن أين املشكل السيد الرئيس؟

باي ديبارئيسي:

طيب، السيدة املقررة إذا سمحتي تسهيال للمناقشة العامة سيكون 
من املفيد تقديم الخالصات الرئيسية حتى نفتح باب النقاش.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

أعتقد بأن هذه خالصات رئيسية، ألنها السيد الرئيس ما كنتوش 
حاضر معنا وكل التقدير واحترام لك، اللجنة هاذ ال�سي اللي يتضمنو 

التقرير خذا حيز كبير، حيز كبير من النقاش داخل املناقشة العامة.

باي ديبارئيس:

غادي  إذا سمحتي  املقررة  السيدة  إذا سمحتي،  املقررة  السيدة 
يكون من املفيد جدا تقدمي لنا الخالصات النهائية.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

ما  تقرير  ندير  غادي  واش  الرئيس،  السيد  هاذو  هما  الخالصات 
فيهش نبذة من املناقشة العامة؟

باي ديبارئيس:

لخ�سي شوية، لخ�سي شوية إذا سمحت لخ�سي شوية.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

ما غاديش نلخص.

باي ديبارئيس:

احنا استمعنا لنقطة نظام ديال السيد الرئيس، فيها الكفاية من 
األحسن نمرو بسرعة للمناقشة العامة إذا سمحتم، إذا سمحتم.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

السيد الرئيس، السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

تفضلي السيدة املقررة.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

السيد الرئيس،

كانو �سي مالحظات  إيال  الساعة  تقرير غادي نكملو وذاك  عندي 
ديروهم.

باي ديبارئيسي:

ولكن مع شوية ديال التركيز.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

ملي كنا كنشكرو السيد الوزير وتنقول ها شنو جاب بيه ها شنو 
جابت فيه كان مزيان، ملي دزنا شنو تجاوبو به السادة النواب ما بقاش 

مزيان؟

باي ديبارئيس:

شيئا ما من التركيز السيدة املقررة، السيدة املقررة خوذي بعين 
اإلعتبار املالحظات ديال الزمالء، السيدة املقررة، احنا فاهمين فاهمين 
السيدة املقررة فهمت، السيدة املقررة من فضلك احنا تفاهمنا دبا 
تفاهمنا، تفاهمنا السيدة املقررة شيئا ما من التركيز إذا سمحتي باش 
ندوزو ملا هو مهم في السياق اللي غادي تقدمي أنتي، مع شيئ ما من التركيز 
إذا سمحتي الخالصات النهائية. السيدة املقررة استمعي لينا جميعا من 
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فضلك، و�سيء ما من التركيز ألن هاذ النهار طويل ومهم تيخصنا نستمعو 
للجميع، صافي احنا تفاهمنا..، �سيء ما من التركيز احنا تفاهمنا دبا، 

السيدة املقررة من فضلك، السيدة املقررة الخالصات.

غادي تقدم لنا الخالصات، الخالصات السيدة املقررة في النهاية 
 ثالثة اذا سمحت، تفضلي 

ّ
ايال سمحت، باقي عندك واحد 2 دقايق وال

السيدة املقررة، الخالصات.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

الخالصات.

باي ديبارئيس:

من فضلك، من فضلك السيدة املقررة، الخالصات النهائية.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

بإيجاز، أكد السيد الوزير على التفاعل السريع للحكومة مع املطالب 
الخصاص  سد  وخاصة  اإلجتماعي،  املستوى  على  للمواطنين  امللحة 
باإلضافة  والصحة،  التعليم  قطاع  في  البشرية  املوارد  مستوى  على 
إلى اإلنكباب على معالجة إشكالية تشغيل الشباب مع الوقوف على 
العملية  والحلول  االقتراحات  وتقديم  األرقام  وتحليل  التشخيص 
التنموي  املجهود  في  اندماجهم  وضمان  الشباب،  بطالة  المتصاص 
الوطني. وفي هذا اإلطار يقول السيد الوزير أن مشروع القانون املالية 
لسنة 2018 أعطى مجموعة من االمتيازات للشركات الحديثة النشأة 
يقت�سي  الشباب  تشغيل  إشكالية  أن  الشباب، موضحا  تشغل  التي 

كذلك مواكبة املقاولة وتحفيز اإلستثمار الخاص، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا نفتح اآلن باب املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس 
فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  اإلدري�سي  االزمي  إدريس 
مشكورا، حنا دابا بدينا، تفضل السيد الرئيس تفضل. تفضل السيد 

الرئيس.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرةي
)نقطلينظةم(:

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

السيد الرئيس، أنا ما غنتكلمش على التقرير، التقرير كنظن بأنه 
يكون،  بغينا  اللي  ال�سي  وهاذ  اللجنة،  في  وقع  ما  على  أعطى صورة 

الحاجة الثانية.

باي ديبارئيس:

فضلكم،  من  النواب،  والسادة  السيدات  لبعضياتنا،  نسمعو 
نستمعو لبعضنا، تفضل السيد الرئيس.

باي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرةي)نقطلي
نظةم(يتتمل:

بكل احترام، أنا كنحترم الجميع وهاذ ال�سي كتعرفوه، نكمل واللي 
ياخذ نقطة نظام يتكلم، ما كاين حتى مشكل، حنا هنا باش نتناقشو، 
حنا  أوال،  الرئيس،  السيد  ديالنا،  التشريعية  باملؤسسة  نرقاو  باش 
كفريق في املعارضة كنحتجو بشدة عن غياب أعضاء الحكومة، اليوم 
ما يمكنش في واحد املرحلة اللي اشتغلنا فيها مدة شهر كامل، وهذه ثمرة 
ديال واحد العمل، وتنشكر النائبات والنواب في اللجان اللي شتغلوا 
إلى ساعات متأخرة في الليل، واليوم غادي نجيو وما يجيوناش الوزراء 
باش يستمعوا لنا، هذه مداخلة سياسية، كيخص الوزراء اللي عندهم 
كاملين  حاضرين  يكونو  واإلقتصادية  اإلجتماعية  بالقطاعات  عالقة 
هنا، وإال اشنو الجدوى من الكالم ديالنا اليوم؟ السيد الرئيس، بغينا 

الوزراء يحضرو هنا عاد نتكلمو، السيد الرئيس، شكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الرئيس، نعطيوا الكلمة للسيد الرئيس، إذا 
سمحتم، تفضل السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديإدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم لي)نقطلينظةم(:

باعةمليني صلىي لبي هللي بلحمدي بارح م،ي بارحمني بيميهللاي
هللاي سلميعلىيس دنةيمحمديبارسو0يبرميني علىيآاهي صحبهي

أجمعين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9ميني بملحت9مةت،

بطبيعة الحال، السيد الرئيس، قبل ما نبدا في املداخلة ديالي، تنكرر 
وأؤكد على أن التقرير في واد واملناقشات في واد، التقرير هو تقرير باسم 
اللجنة وباسم مجلس النواب وليس بإسم فريق، لذلك فالتقرير يا إما 
أن يكون منصفا ويتحدث عن كل الفرق، كل فريق باسمه وبمواقفه، 
بدعمه للحكومة وبمعارضته للحكومة، وإال فليعطي خالصات عادية أو 
يوزع، التقرير اللي اسمعنا راه حنا عشنا أيام وأيام في اللجنة ديال املالية 
والتنمية اإلقتصادية، ال عالقة له، يجي يقول بأنه يحذر وينبه وكذا 
وكذا، كاين الفريق الذي يدعم، وكاينة األغلبية التي تدعم الحكومة، 
لذلك فالتقرير هو تقرير بإسم املجلس وبإسم اللجنة وينبغي أن يكون 

كذلك.
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إذن أقول، هاذي املداخلة ديال فريق العدالة والتنمية، نجتمع 
اليوم بحمد هللا وتوفيقه لنناقش مشروع قانون املالية رقم 68.17 
للسنة املالية 2018، والذي قدمته الحكومة أمام البرملان طبقا ألحكام 
الفصل 68 من الدستور، وأضم صوتي إلى صوت السيد رئيس املجلس، 
الذي عبر عن تقديره للعمل الذي يقوم به املجلس، لألسف ال يعرف 
القانون  ديال  املشروع  أكتوبر   24 في  الحكومة عرضت  العمل،  بهذا 
من 24 أكتوبر واللجنة ديال املالية واللجان، التقرير كان خصو يكون 
فيه هاذ ال�سيء، عدد ساعات العمل، غير البارح في اللجنة ديال املالية 
والتنمية اإلقتصادية اللي تنشتاغلوا فيها على التعديالت على التقديم 
املواطنين،  ديال  املشروعة  املطالب  على  للدفاع  التعديالت  ديال 
للحفاظ على القدرة الشرائية ديال املواطنين، حكومة وبرملانا، البارح 
 non بدينا في الساعة العاشـــرة صباحــــــا ونهينــــــا حتى للساعـــــة الواحـــــدة
العمل، لذلك  15 لساعة ديال  العمل،  الساعة ديال   15 stop، أي 
فمثل هذه األمور هي اللي خاصها تخرج للشعب املغربي مثل هاذ العمل 
الدؤوب وهذا مثله كان طيلة هذه األيام، وهاذ العمل الدؤوب هو اللي 
خاصو يعرفو حتى ال يكون هناك تبخيس، حتى يعرفو املغاربة آش تيدير 
النواب ديالهم في اللجان، لذلك فهناك عمل دائم ومستمر ودؤوب من 
أجل الدفاع عن املصالح ديال املواطنين، وحنا الحكومة واألغلبية في 

واد واحد من أجل الدفاع على مصالح املواطنين.

واقتصادي  سيا�سي  سياق  إطار  في  املناقشة  هذه  تأتي  أقول 
املشروع  هذا  على  بثقله  يرخي  املقاييس،  بكل  استثنائي  واجتماعي 
طريق  على  نوعية  قفزة  وخلق  واضحة  إجابات  تقديم  عبئ  ويحمله 
وقبل  البد  وهنا  املغربي،  للشعب  املشروعة  لإلنتظارات  اإلستجابة 
مهمة  يحمله من مستجدات  وما  املشروع  هاذ  تفاصيل  في  الخوض 
وإجراءات إجتماعية واقتصادية جديدة ومعتبرة في اتجاه اإلستجابة 
النتظارات املواطنين وتنزيل أولويات البرنامج الحكومي، أن نذكر ببعض 
العناوين التي تطبع هذا السياق والتي ينبغي استحضارها استنهاضا 
لهمم كل طاقة البلد، للمساهمة بإيجابية وفعالية في خدمة املصلحة 

العليا للوطن واإلنتصار لقضاياه وقضايا املواطنين.

باإلنجاز  واعتزازنا  سعادتنا  عن  لنعبر  الفرصة  هذه  نغتنم  أوال 
الكبير والفرحة املشتركة الذين صنعهما املنتخب الوطني لكرة القدم، 
العالم بعزائم  بتأهله املستحق لكأس  القدم،  الوطني لكرة  املنتخب 
الكعب  وعلو  العالية،  الوطنية  ميزاتها  شابة  مغربية  طاقات  وهمم 
واإلحترافية، وهو درس بليغ ومؤثر على مدى قدرة الشباب املغربي على 
اإلنتصار املستحق وربح التحدي وصنع الفرح، وهو ما يلزمنا جميعا 
تربية وتأطيرا وتثمينا وفسح  بها  في طاقاته واإلهتمام  الثقة  بضرورة 
املجال لشبابنا لينخرط بقوة في الحياة الوطنية السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية والثقافية والرياضية، ويعبر بحرية ومسؤولية وكفاءة عن 
مواهبه ويساهم بإيجابية في صنع تاريخ املغرب ومجده، وهي مناسبة 
كذلك لننهئ فريق الوداد الريا�سي البيضاوي وكل الجماهير الوطنية على 

إنجازه الوطني الكبير، متمنين لكل الفرق الوطنية العتيدة مسارا موفقا 
ومتميزا على املستوى اإلقليمي والقاري والدولي، هذا إنجاز ديال الوطن 

وإنجاز لفريق وطني.

وبهذه املناسبة السيد الوزير بات من الضروري تسريع اعتماد رؤية 
باعتباره رأسمال وثروة بشرية وطنية، وجب  الشبابي  اإلمكان  تثمن 
تيسير كل الفرص لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتسريع بما 
دعى إليه جاللة امللك حفظه هللا في افتتاحه لهذه الدورة ببلورة سياسة 
شبابية شاملة ومندمجة تنظم وتؤطر سياسات وبرامج كل املتدخلين، 
الشباب  رأي  تستحضر  ما  أول  تستحضر  تشاركية  ملنهجية  وفقا 
ومقترحاتهم وتعبر عن تطلعاتهم وآالمهم وآمالهم، وهي مناسبة كذلك 
لندعو في إطار هذه املقاربة التشاركية واإلهتمام بهذه الفئة لإلسراع 
بتفعيل املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي صادقنا 

عليه.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

على  وينعم  يتميز  الحمد  وهلل  املغرب  أن  باعتزاز  نسجل  أن  البد 
املستوى الخارجي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا بمنسوب كبير من 
الثقة واملصداقية، وهو ما ينعكس إيجابا على قضيتنا الوطنية األولى 
وأصبح يحاصر خصوم وحدتنا الترابية ويحشد مزيدا من الدعم والتأييد 
ملقترح الحكم الذاتي، وسط تخبط الخصوم وهجوماتهم العشوائية 
إفريقيا  في  املتميز  وحضورنا  التنموية،  سياستنا  على  املسؤولة  وغير 
سياسيا واقتصاديا وتنمويا، والترحيب الكبير الذي يحظى به املغرب في 

مختلف املنتديات السياسية واإلقتصادية الدولية واإلفريقية.

ونغتنم هذه املناسبة، لنؤكدها على الحكومة على ضرورة مواصلة 
النموذج  إطار  في  املبرمجة  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  اإلمكانيات  تعبئة 
التنموي الجديد ألقاليمنا الجنوبية، بما يضمن تعزيز اإلزدهار والتنمية 
املستدامة لهذه األقاليم، ونغتنم هذه املناسبة لنتوجه بتحية تقدير 
الثغور، ونحيي  املرابطين على  امللكية وكل  إلى قواتنا املسلحة  وإكبار 
وندعم جهود رجال ونساء األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة 
بتفان وتعبئة  التي تسهر  املدنية  األمنية والقوات املساعدة والوقاية 
ويقضة على أمن الوطن واملواطنين تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك 

محمد السادس حفظه هللا.

كما نجدد لكم دعمنا ملواصلة توفير الوسائل الالزمة لها للنهوض 
الحفاظ  الترابية، وفي  الوطن ووحدته  الدفاع عن حوزة  في  بمهامها 
على أمن واستقرار وسالمة الوطن واملواطنين وعن دعمنا لجهودكم في 
العناية بأسرة املقاومة وجيش التحرير، سائلين هللا العلي القدير، أن 
يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء الوطن وكل من وهب حياته وروحه 

في سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه ورفعته وعزة وكرامة املواطنين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

نناقش مشروع القانون املالية اليوم في وقت يتم فيه الحديث عن 
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ذكرى بين قوسين مئوية لوعد بلفور املشؤوم، وهو كما تعرفون وعد 
من ال يملك إلى من ال يستحق، لنذكر بمآ�سي هذا الوعد املشؤوم الذي 
ما زال الشعب الفلسطيني البطل يئن تحت وطأته ويكتوي بمآسيه 
الضمير  لنسائل  اإلسرائيلي،  الصهيوني  اإلحتالل  نار  تحت  وويالته 
واإلنتصار  ملواثيقه  الوفاء  على  الدولي  املجتمع  قدرة  وعدم  العالمي 
للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لألخالق والحقوق 
اإلنسانية واملواثيق واألعراف الدولية، ونؤكد في هذا الصدد على موقفنا 
الوطني الدائم والثابت في إطار اإلجماع الوطني، على محاربة ومناهضة 
كل محاوالت التطبيع، ودعمها للقضية الفلسطينية املشروعة وحق 
الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس 

الشريف.

كما ال يفوتنا هنا أن ننبه ونحن نستحضر مخاطر ما تعيشه منطقتنا 
العربية من وضع صعب ومن إضطرابات وقالقل، هو نتيجة استمرار 
ملقاصد هذا الوعد املشؤوم واتفاقيات التقسيم التي استهدفت وما 
زالت تستهدف منذ سنوات هذه املنطقة وتعاكس رغبة وطموح شعوبها 
اليقظة  من  مزيد  إلى  بحاجتنا  والتذكير  الكريم،  والعيش  الحرية  في 
والتعبئة والوحدة ملناهضات كل محاوالت التقسيم املقسم والتجزيء 

املجزأ وافتعال األزمات واإلضرابات.

وهنا البد أن نشيد وأن نعتز بالدور اإليجابي الكبير لجاللة امللك 
حفظه هللا بصفته رئيسة لجنة القدس في دعم القضية الفلسطينية، 
وفي تضامن املغرب مع الشعوب الشقيقة ودعم كل القضايا العادلة، 
كما نعبر عن اعتزازنا وإشادتنا بمجهودات جاللته بما يتمتع به من 
الدول  مع  والتآزر  للتضامن  باملبادرة  كبير  وتقدير  واعتبار  مصداقية 
الشقيقة وتعزيز العالقات األخوية والتاريخية والشراكة اإلستراتيجية 
ومتعددة األبعاد التي تجمع بين الدول العربية، بما يخدم وحدة الصف 

واملصير واملستقبل ويحصن املنطقة من مخاطر التشرد واإلنقسام.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

يأتي هذا املشروع في سنة طبعتها تنامي اإلحتجاجات الجماعية في 
عدد من أقاليم اململكة، بدءا بالحسيمة ووصوال إلى زاكورة، تتجلى 
في مطالبة املواطنين املشروعة والحثيثة باإلستجابة ملطالب العيش 
الكريم، وهنا ال بد أن نسجل ونطالب بضرورة الحرص على اعتماد 
مقاربة شاملة ومندمجة سياسية بما يضمن الطي النهائي لهذا امللف، 
وتنموية وحقوقية واقتصادية وإجتماعية للتعاطي السريع واإليجابي 
تراعي  مسؤولة  مقاربة  في  اإلحتجاجات  هذه  مع  واملتوازن  واملنصف 
الضرورية لإلستجابة  الشروط واإلمكانيات  والقانون وتوفر  الحقوق 

للمطالب املشروعة للمواطنين في العيش الكريم والتنمية.

الفاعلين  وقدرة  قدرتنا  مدى  جميعا  نستحضر  أن  البد  وهنا 
السياسيين واألحزاب واملؤسسات واإلدارة ومدى توفر الشروط الالزمة 
لها، للقيام بأدوارها في تأطير املواطنين والقيام بالوساطة املؤسساتية 

الالزمة بين الشعب واملؤسسات وخدمة الوطن واملواطنين، كما البد أن 
نستحضر في هذا السياق مدى قدرتة نموذجنا التنموي على اإلستجابة 
لحاجيات املواطنين املتزايدة وقدرته على الحد من الفوارق بين الفئات 
والتفاوتات بين مختلف الجهات واملناطق وتحقيق العدالة اإلجتماعية 
واملجالية، البد أن نستحضر ونسائل كذلك مدى فعالية ومردودية 
السياسات اإلجتماعية، وال سيما تلك املوجهة للفئات الهشة كالتعليم 
سنتين  مرور  على  أننا  نستحضر  أن  كذلك  البد  والشغل،  والصحة 
من انطالق تفعيل الجهوية املتقدمة وما أثارته من انتظارات وآمال 
وفرص مرتقبة، في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ومعالجة 

اإلختالالت والفوارق وتوفير العدالة املجالية.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

في خضم هذا السياق ركز مشروع قانون املالية لهذه السنة عفوا 
أساسا  تهدف  توجهات كبرى  أربعة  2018 على  املقبلة  املالية  للسنة 
إلى دعم القطاعات اإلجتماعية، كالتعليم والصحة والشغل وتقليص 
الفوارق املجالية مع إيالء عناية خاصة بالعالم القروي، والتوجه الثاني 
تطوير التصنيع وتحفيز اإلستثمار ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
والتوجه الثالث ترسيخ الجهوية املتقدمة، والتوجه الرابع إصالح اإلدارة 
توجهات  وهي  الهيكلية،  اإلصالحات  تنزيل  وتسريع  الحكامة  وتحسين 
وتأخذ  الكريم،  العيش  مقومات  توفير  إطار  في  وتنخرط  تستجيب 
عناصرها األساسية من املحاور الخمس للبرنامج الحكومي نوافقكم 
عليها وندعمها، فإلى أي مدى السيد الرئيس، تستجيب هذه البرامج 
التوجهات  هذه  إلى  املشروع  هذا  في  املقترحة  واإلجراءات  واملشاريع 
العامة وإلى االنتظارات املعبر عنها؟ وما هي املالحظات التي يمكن أن 

تثيرها هذه املقترحات؟.

في البداية اسمحوا لي أن أهنئكم السيد الوزير، وأهنئ الحكومة على 
نجاحها في إعداد هذا املشروع، في ظل ظروف اقتصادية وإجتماعية 
صعبة، سبق وأشرنا إلى بعض معاملها وكذلك على نجاحكم في تأطير 
مختلف اإلنتظارات اإلجتماعية والقطاعية داخل إطارماكرو اقتصادي 
املاكرو  التوازنات  على  الحفاظ  لضرورة  الوقت،  نفس  في  يستجيب 
اقتصادية، ومواصلة مجهود استعادة التوازن امليزاناتي وذلك بضبط 
نسبة عجز ميزانية في %3 من الناتج الداخلي الخام، وهو ما سيكون له 
أثرعلى مواصلة ضبط معدل املديونية واملساهمة في تخفيضها، تحت 
سقف %60 من الناتج الداخلي الخام، وهنا البد من اإلشارة إلى بعض 

املالحظات:

الضغط  يثار حول  ما  كل  وبالرغم من  املوارد  أوال: على مستوى 
الضريبي، ال بد من اإلشارة إلى أن معدل الضغط الضريبي ببالدنا واصل 
انخفاضه ليصل %20.9 من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، بعد أن 
كان يمثل 22.4 سنة 2009 وذلك يعود باألساس إلى املجهود العمومي في 
تخفيض معدالت كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، 
وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة مواصلة مراجعة املنظومة الضريبية، 
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وال سيما نظام النفقات الجبائية للتخلي عن كل اإلعفاءات التي أدت 
دورها االقتصادي واالجتماعي، ولم يعد لها أي داع بما يوفر هوامش 
الفقيرة  الفئات  دعم  وفي  اإلجتماعية  املجاالت  في  يتم ضخها  مالية 

واملعوزة؛

ضرورة  من  موقفنا  على  نؤكد  أن  البد  النفقات،  مستوى  وعلى 
مواصلة ترشيد النفقات وال سيما تلك املتعلقة بالتسيير، ونحن نسجل 

بإيجابية الزيادة التي تم تحقيقها على مستوى نفقات اإلستثمار؛

وبخصوص املستوى املاكرو اقتصادي، نود أن نثير اإلنتباه إلى ما 
سجل من تراجع على مستوى احتياطات املغرب من العملة الصعبة 
والتي سجلت مستويات مهمة ومتزايدة في السنوات األخيرة، وعادت 
للتراجع في األشهر األولى من هذه السنة وداعي تساؤلنا في هذا الباب، 
هو تساؤلنا عن أسباب هذا التراجع، وال سيما ما عالقته بالتأخروالتردد 
في تطبيق التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، وما هي حقيقة ما 
لتطبيق  املسؤولة، وهل أضعنا فرصة مواتية  املضاربة غير  أثير عن 
تدريجي ومضبوط وفي ظروف ماكرو اقتصادية مناسبة لقرارسيادي 
من شأنه إن تم تنزيله بطريقة سليمة؟ وإن التزمت كل األطراف املعنية 
بمسؤوليتها في تسبيق املصلحة اإلقتصادية الوطنية وجعلها فوق كل 
أغراض ربحية ظرفية وضيقة من شأن تطبيق هذا القرار األسا�سي 
واإلستراتيجي في مسار السياسة اإلقتصادية في بالدنا، أن يضمن ويعزز 
القدرة  على  ويحافظ  الوطني  اإلقتصادي  النسيج  وتنافسية  مصالح 
الشرائية بمساهمته في امتصاص الصدمات الخارجية املحتملة على 
اإلقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وال سيما 
هنا أن نذكر أن بالدنا خطت خطوات كبيرة في هذا املجال من خالل 
اإلعداد الجيد بين كل املؤسسات املعنية، وقامت بإصالحات جريئة 
مكنت من توفير الشروط الالزمة لهذا القرار، وذلك بتوفير إطار ماكرو 
اقتصادي سليم ونظام بنكي قوي واحتياطي مهم للعملة الصعبة، كل 
هذه الظروف تسمح بتطبيق اختياري تدريجي سلس واستباقي، بالنظر 
لضرورة مواكبة انفتاح املغرب وتنويع شركائه وضرورة تعزيز تنافسيته 

ومواكبة تطور قطاعنا املالي وضرورة تطوير نموذجنا التنموي.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بالقطاعات  واملتعلق  للمشروع  األول  التوجه  مستوى  على 
اإلجتماعية، نسجل بإيجابية التوجه اإلجتماعي الواضح والصريح لهذا 
املشروع، وإعطاؤه األولوية لقطاعات مهمة كالتعليم والصحة والسكن 
والتشغيل، وتقديم الدعم للفئات الهشة وتقليص الفوارق اإلجتماعية 

واملجالية.

لقد سجلنا في هذا الصدد بإيجابية األولوية التي حظي بها قطاع 
التعليم وقطاع الصحة في توزيع املناصب املالية، من خالل تخصيص 
أكثر من 20 ألف منصب مالي لقطاع التعليم، زيادة على ما خصص 
لهذا القطاع سنة 2017، وكذا من خالل تخصيص 4 آالف منصب مالي 

لقطاع الصحة وهو مجهود غير مسبوق.

كما نسجل بإيجابية الزيادة الهامة في اإلعتمادات املخصصة لقطاع 
التعليم ب 59 مليار درهم، مقابل 50.4 سنة 2017، ومواصلة املجهود 

املخصص لوزارة الصحة ب14.8 مليار درهم مقررة 14.3 سنة 2017.

للقطاعات  درهم  مليار   130 تخصيص  نثمن  العموم  وعلى 
تركيزنا  ومع  وهنا   ،2017 درهم سنة  مليار   124 مقابل  اإلجتماعية، 
تخصيص  مستوى  على  املسجلة  املجهودات  بهذه  القوية  وإشادتنا 
اعتمادات مهمة لهذين القطاعين الحيويين، البد من اإلشارة إلى أن 
هذا املستوى من املوارد املالية، يفوق في بعض األحيان ما تخصصه 
الداخلي  ناتجها  مع  مقارنة  التعليم  نفقات  من  الدول  من  مجموعة 
الخام، إال أن النتائج املحققة تبقى دون ما تحققه هذه الدول، وهذا 
دليل على أن املطلوب في املستقبل ليس التركيز على املطالبة باملزيد من 
الوسائل املالية، ولكن بالتركيز على جودة ومردودية منظومتنا التربوية. 
وهي مناسبة لنشيد بالدور التربوي والوطني الذي تقوم به أسرة التعليم.

تعزيز  إلى  الحكومة  مبادرة  نسجل  التشغيل،  إنعاش  وبخصوص 
وتحسين جاذبية برنامج تحفيز التشغيل، بالزيادة في عدد املستفيدين 
الحكومة  نوجه  به. وهنا  املعنية  السنوات  في  والزيادة   10 إلى   5 من 
وتأهيل  كإدماج  القائمة  البرامج  إلى  بتقييم شامل  القيام  إلى تسريع 
لإلستفادة من دروس سنوات تطبيق هذين النظامين. كما ندعوكم 
إلى إيجاد حل نهائي للملفات العالقة في برنامج مقاولتي، والذي يشكل 
عبئا على هذه البرامج. كما نسجل التفاعل اإليجابي للحكومة مع تعديل 
األغلبية بتعميم اإلعفاء من األجر اإلجمالي الشهري في حدود 10.000 
والتعاونيات  الجمعيات  من  املدفوع  األجر  على  شهرا   24 ملدة  درهم 
ملشغليها على غرار الشركات. وكذا بإضافة الشركات التي تم إنشاؤها 
منذ فاتح يناير 2015 لكي تستفيد ابتداء من هذا التاريخ من 10 أجراء 

عوض 5 أجراء الذي اعتمد في السابق.

وبخصوص برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، نسجل 
بإيجابية التطور اإليجابي لإلعتمادات املالية لهذا البرنامج. وبالخصوص 
برمجة 3.5 مليار درهم في صندوق تنمية العالم القروي في 2018، و4 
مليار درهم كالتزام مسبق برسم سنة 2019. وهنا نلح بقوة على ضرورة 
املتابعة  حيث  من  البرنامج  هذا  حكامة  لنظام  خاصة  أهمية  إيالء 
العادلة  والبرمجة  للمشاريع  الجيد  والتنفيذ  اإلعداد  على  والحرص 
املتدخلين  لكثرة  بالنظر  وذلك  املقترحة،  واملشاريع  للبرامج  واملنصفة 

وتعدد املبرمجين وتنوع روافد التمويل.

وفي األخير في هذا الشق اإلجتماعي، ننبه إلى أن بالدنا تتوفر على 
إمكانية حقيقية باإلضافة لإلهتمام بهذه القطاعات كالتعليم والصحة 
والتشغيل، تتوفر بالدنا على إمكانية حقيقية لتطوير نظام الحماية 
اإلجتماعية، وهو ما تم من خالل مجموعة من القوانين عممت التغطية 
الصحية والتغطية اإلجتماعية على املستقلين وعلى غير األجراء وعلى 
مجموعة من املهن الحرة، لذلك ال بد من تمديد هذا النظام وتطويره 
ليشمل تقديم الدعم للفئات اإلجتماعية الهشة. وهنا علينا ومن واجبنا 
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أن نبحث عن الهوامش املالية الالزمة لتعميم التغطية اإلجتماعية، 
وتقديم الدعم املباشر للفئات اإلجتماعية الهشة. علينا ومن واجبنا أن 
نسرع كما شرعت الحكومة في ذلك، بإيجاد نظام تعريفي موحد يسهل 
عملية دعم هذه الفئات، حتى ال تبقى أية فئة إجتماعية خارج التغطية، 

وال تستفيد بما يكفي من ثمار النمو ومن الثروات الوطنية.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بتطويرالتصنيع  واملتعلق  للمشروع  الثاني  التوجه  مستوى  على 
وتحفيز اإلستثمار ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، نسجل بإيجابية 
مواصلة املجهود العمومي لدعم الصناعة والتصنيع، سواء تعلق األمر 
بالجانب امليزانتي أو الجانب الجبائي، من خالل اعتماد جدولة تصاعدية 
ألسعار الضريبة في مجال الضريبة على الشركات. تقديم التحفيزات 
الالزمة لتشجيع الشركات على رفع رأسمالها ومواصلة تطورها ونموها. 
اإلستثمار  لتشجيع  بالجمارك  الخاصة  اإلقتصادية  األنظمة  تحسين 
والتصنيع، وال سيما املوجه إلى التصدير الزيادة في سعر اإلستيراد على 
بعض املواد بهذف تشجيع وحماية اإلنتاج الصناعي املحلي. وهنا البد 
أن ننهئ أنفسنا بخصوص استمرارتحسن ترتيب املغرب على مستوى 
تقرير ممارسة األعمالDoing Business ، حيث يتبوء املغرب الرتبة 69 
عامليا. ويستمر بذلك في ريادة دول شمال إفريقيا، متبوعا بتونس التي 
تحتل املرتبة 88 ومصر التي املرتبة 128 والجزائر التي تحتل املرتبة 666 
من بين 190 دولة. وذلك بفضل سياسة اإلصالحات املهمة املتبعة في 
مجال تحسين مناخ األعمال، وال سيما من خالل تطوير وتيسير املساطر 
لألعمال.  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  وتحديث  املقاوالت  عل  املطبقة 
وهنا البد من إيراد بعض املالحظات لدعم هذا التوجه، ودعم العدالة 

املجالية في توزيع واستقطاب اإلستثمارات.

نسجل  واالستثمار،  الصناعية  التنمية  بخصوص صندوق  أوال، 
بإيجابية التفاعل الكبير للحكومة مع التعديل الكبير الذي تقدمت به 
األغلبية بغرض تحسين شروط إستعمال هذا الصندوق، من خالل 
استثمارية  مشاريع  إطار  في  الخاص  القطاع  دعم  على  التنصيص 
صناعية، تنتج بضائع موجهة للتصدير. وذلك من خالل تحمل زائد 
نفقات نقل هذه البضائع بين بعض الجهات البعيدة وهذه املوانئ أو 

املوجهة لتموين الشركات.

من  مجموعة  باستقطاب  قامت  هلل،  الحمد  بالدنا  ببساطة 
االستثمارات الهامة والهامة جدا، لكن في إطار العدالة املجالية ال بد أن 
تستفيد كل الجهات، وكل الجهات تتوفرعلى املوارد البشرية وعلى املوارد 
الكفءة من أجل أن تستقطب هذه االستثمارات. لكن لألسف بطبيعة 
الحال املستثمرون كيقومو بالحسابات ديالهم، كيقول أنا كنفضل نبقى 
على جنب امليناء بحيث مباشرة غير ننتج نصدر، وما يمكن ليش نم�سي 
لواحد الجهة بعيدة ألنه تيتزاد على النقل. الحكومة مشكورة، في إطار 
النقاش معها، استجابت لهذا التعديل اللي هو الهدف ديالو بسيط، أن 
اليوم كل شركة استثمارية صناعية يمكن أن تستقروأن تستثمر أينما 

شاءت في املغرب، والزائد ديال النفقات التي تتحمله ما بين النقطة التي 
تستثمر فيها واملوانئ ديال التصدير، الصندوق ديال التنمية الصناعية 

واالستثمارية سيساهم فيه، وهذا إجراء مهم ومهم جدا.

تفاعل  بارتياح  نسجل  الوطني،  املنتوج  وحماية  دعم  إطار  وفي 
الحكومة، وهذا كذلك تفاعل إيجابي كبير، الحكومة جابت في إطار 
املنتوج  في إطار السعي ديالها لحماية  الوطني،  املنتوج  الحماية ديال 
الوطني جابت 2 ديال اإلجراءات. كاين رسوم ديال اإلستيراد ديال 17.5 
قالت نطلعوها ل %20. وكاين رسوم ديال اإلستيراد ديال %25 قالت 
نطلعوها ل %30. الهدف ديال الحكومة مرة أخرى، كان هو الحماية 
ديال املنتوج الوطني، ألن ال الالئحة األولى وال الثانية فيها منتوجات 
وطنية. في النقاش معها ملي دخلنا في التفاصيل ديال الالئحة األولى 
والالئحة الثانية تبين أنه الالئحة األولى خصنا نحافظو على 17.5 ألنه 
كاين ...خصنا نحافظو على املنافسة في بعض القطاعات، استجابت 
الحكومة مشكورة. ولكن دعمنا الحكومة في الرفع ديال رسوم االستيراد 
األلبسة  ديال  املنتجات  فيها  الالئحة  هاذيك  ألن   ،30% إلى   25 من 
وديال النسيج واملغرب متطور في هذا امليدان. فيها كذلك املنتوجات 
الصيدلية، واملغرب يسعى إلى تطوير هذا القطاع. فالحكومة مشكورة 
استجابت لعدم رفع رسوم اإلستيراد في الالئحة األولى، وحنا دعمناها 
في الالئحة الثانية بما يحفظ املنتجات التي يتم إنتاجها محليا. بطبيعة 
الحال هذا التقرير ديالي. ودائما وبخصوص هذا الصندوق، نلح على 
ضرورة صندوق دعم التنمية الصناعية واالستثمارات، ألن هذا هو 
األساس، هو األساس ديال النمو، هو األساس ديال العدالة املجالية. نلح 
على ضرورة تخصيصه باإلعتمادات الالزمة وضمان انطالقته الفعلية، 
باعتبار التصنيع أولوية وطنية لتجديد النموذج التنموي واملساهمة 
في امتصاص البطالة، وخاصة في صفوف الشباب. وبهذا الخصوص 
وحرصا منا على تفعيل دور االستثمار والتصنيع، نشدد على الحكومة 
بضرورة التفعيل السريع لتمكين الشركات الصناعية الحديثة النشأة، 
من اإلعفاء الضريبي وتمكين هذه الشركات من نظام املنطقة الحرة 
بغض النظر عن مكان تواجدها، وهي إجراءات مهمة جاءت بها الحكومة 
تنصب على تعميم استفادة كل جهات اململكة من استقطاب الشركات 
واإلستثمارات. وبهذا الخصوص نلح على ضرورة التسريع بإخراج ميثاق 
اإلستثمار للوجود. كما نذكر بضرورة التسريع بتنزيل توصيات املناظرة 
الوطنية للعقار وبإخراج مدونة امللك الخاص للدولة، بما يمكن من 
التسريع  نذكر بضرورة  والتصنيع. كما  الالزم لالستثمار  العقار  توفير 
بإصالح املراكز الجهوية لإلستثمار بما يضمن الرفع من فاعليتها وتيسير 
اإلستثمار، وال سيما من خالل معالجة مجموعة من امللفات املجمدة 

التي تعاني من التأخر في البت على مستوى هذه املراكز.

وتسريع  بحكامتها  يرتبط  وما  العمومية  اإلستثمارات  وبخصوص 
نود  وفاعليتها،  ومردوديتها  توزيعها  في  والتوازن  واإلنصاف  تنفيذها 
العمومية حجمها كبير وكبير جدا.  يلي: االستثمارات  ما  التأكيد على 
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هاذ السنة بلغ 195 مليار ديال الدرهم، إيال مما خفتش نغلط، الرقم 
الدرهم  ديال  مليار   195 هذا  الدرهم،  ديال  مليار   195 هداك.  هو 
هدا رقم كبير وكبير جدا. أوال نشيد باملجهود املتواصل في حجم هذه 
اإلستثمارات، ألن هذه اإلستثمارات راه وراءها بنيات تحتية اقتصادية 
وإجتماعية اللي تتطور التنافسية ديال البالد ديالنا وفي نفس الوقت 
تستجيب للحاجيات ديال املواطنين. ولكن في نفس الوقت نلح على 
ضرورة الحرص على التوزيع العادل واملنصف لهذه االستثمارات وأخذ 
الوقت الكافي لإلنضاج التشاركي لها. وكما نلح على ضرورة الحرص على 
التحضير التقني القبلي والجيد لهذه املشاريع، من خالل توفير الدراسات 
الالزمة وسلك الطرق واملساطر القانونية في توفير اإلعتمادات املالية 
واألوعية العقارية والتراخيص الالزمة، وعلى ضرورة التفعيل الحقيقي 

للبرمجة بالنتائج واعتماد املؤشرات.

وأخيرا على ضرورة تفعيل النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة 
في انتقاء املشاريع، بناء على مردوديتها وفعاليتها وأثرها على النمو وعلى 

املواطن.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

الجهوية  بترسيخ  واملتعلق  للمشروع  الثالث  التوجه  على مستوى 
املتقدمة، ننبه إلى أن هذا الورش أصبح أكثر من أي وقت م�سى محط 
عموم  عند  ومستحقة  كبيرة  انتظارات  من  خلق  بما  كبير،  إهتمام 
الكبير،  السيا�سي  ألثره  نظرا  آمال عريضة  من  فتح  وبما  املواطنين، 
انتظاراتهم  واقع  من  القرار  مركز  لتقريب  املواطنين  تطلع  من خالل 
التنمية  واقع  على  حقيقية  أجوبة  من  يحمله  وبما  واحتياجاتهم، 
اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا، ومن خالل السعي إلى خلق أقطاب 
جهوية لإلستثمار والتنمية، واملساهمة في معالجة الفوارق واإلختالالت 
البشري  الجانب  تنزيل  تسريع  هو  املطلوب  اليوم  واملجالية.  البشرية 
واملالي، من خالل إصالح شامل لنظام الجبايات الترابية، وإخراج ميثاق 
الالتمركز اإلداري. هادو 2 ديال أوراش كبيرة ، الحكومة مشكورة قامت 
الجماعات  ديال  للنظام  التطبيقية  املراسيم  من  مجموعة  بإخراج 
التأهيل  ديال  الصندوق  ديال  األخيرين  املرسومين  فيه  بما  الترابية، 
اإلجتماعي والصندوق ديال التضامن بين الجهات، وخرجات املراسيم 
ديالها وقبلت التعديل ديال األغلبية أنا غادي نوصل ليه، اليوم كاين 
جوج ديال األوراش كبيرة الجانب ديال النظام ديال الجبايات الترابية 
ديال  واإلخراج  للجماعات،  املالية  الهوامش  ديال  التوسيع  أجل  من 
ميثاق الالتمركز اإلداري من أجل تقريب حقيقي للقرار على املستوى 
وثيرة  تسريع  في  الحكومة  بمجهود  بالخصوص  نشيد  وهنا  الجهوي، 
املصادقة على املراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية، وكذا بتفاعلها 
املالية  اإلعتمادات  برصد  واملتعلقة  األغلبية  تعديالت  مع  اإليجابي 
هذا  سيستفيد  حيث  بالجهات،  املتعلقة  الخصوصية  للحسابات 
الصندوق، صندوق التضامن بين الجهات، من اعتماد مالي جديد وألول 
مرة وألول سنة يناهز 700 مليون درهم برسم سنة 2018، كما نشيد 

بتفاعل الحكومة مع مقترح األغلبية بإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر 
التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم على الجماعات الترابية، على 
غرار ما تم اعتماده في مشروع قانون املالية بالنسبة للدولة، ووعدتنا 
الحكومة بأنه سيتم قريبا املصادقة على مستوى مجلس الحكومة على 
مشروع قانون في هذا اإلتجاه وعرضه على البرملان حتى يكون اإلجرائين 

متالزمين.

وفي األخير، وبخصوص النموذج التنموي وبالنظر ملا سبق للنتائج 
على  تخصصها  التي  الكبيرة  وللمجهودات  بالدنا  حققتها  التي  املهمة 
القطاعية،  والسياسات  التحتية  البنيات  في  اإلستثمارات  مستوى 
وبالنظر كذلك لحجم الخصاص اإلجتماعي املتبقي، كلنا نتفق اليوم 
وأثبتت ذلك مجموعة من الدراسات التي تهتم باملغرب، على أن مرحلة 
التركيز على تراكم الرأسمال املادي من استثمارات في البنيات التحتية 
قد بلغت مداها ومنتهاها، وأن على املغرب أن يدشن إن هوأراد تجديد 
نموذجه التنموي وإن أراد نموذجا تنمويا منتجا للتنمية وللنمو ومنتجا 
على  تركز  مرحلة جديدة وشجاعة  يدشن  أن  عليه  الشغل،  لفرص 
تحقيق التراكم الالزم في الرأسمال الال مادي، بما يعزز الزيادة في انتاجية 
اقتصاده ويوفر شروط الصعود اإلجتماعي واإلقتصادي، ولن يتحقق 
ذلك إال بإعادة اإلعتبار للمواطن كمركز للقرار واملجهود العمومي ولكل 

السياسات العمومية، والتركيز بهذا الخصوص على مستويات ثالث:

أوال: اإلهتمام بالرأسمال البشري، وذلك من خالل تسريع إصالح 
ألن  الالزمة،  الوطنية  األولوية  وإعطائها  والتكوين  التربية  منظومة 
العنصر البشري في هذا الجانب وفي كل نموذج تنموي، هو أساس النمو 

وأساس التنمية؛

الوطنية  اللحمة  يعزز  بما  اإلجتماعي،  بالرأسمال  اإلهتمام  ثانيا: 
ويدمج كل الفئات واملجاالت في الدورة التنموية الوطنية، وذلك من 
ومعالجة  املجالية  العدالة  وتعزيز  الهشة  بالفئات  اإلهتمام  خالل 
اختالل التوازن اإلجتماعي والفوارق املجالية، وفي هذا الباب يعد تنزيل 
ورش الجهوية املتقدمة، ورشا من شأنه أن يساهم في معالجة هذه 
اإلختالالت، ثالثا: وأخيرا، اإلهتمام باملؤسسات، من خالل رفع جودة 
وفعالية املؤسسات وإصالح اإلدارة وتكريس الحكامة الجيدة والحرص 
على توفير شروط املنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين السياسيين 
واإلقتصاديين واملدنيين، تقوم على الكفاءة والحرية واملبادرة بما يقطع 
مع الريع واستغالل النفوذ واإلحتكار والتحلل من من القوانين والولوج 
لإلمتيازات دون شفافية أو تكافؤ الفرص، من خالل التفعيل الكامل 
لإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد وتأهيل كل مؤسسات الحكامة، 
وعلى رأسها مجلس املنافسة والهيئة الوطنية ملحاربة الرشوة، لتقوم 
بدورها كامال بما يفتح املجال واسعا للمبادرة الحرة ويواصل تحسين 
مناخ األعمال، وهنا البد على مستوى املؤسسات كذلك، أن نؤكد على 
ضرورة مواصلة تعميق التوجه الديمقراطي لبالدنا وتكريس دولة الحق 
والقانون وتقوية دور وأداء املؤسسات وتوثيق عالقة الثقة والتعاون 
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للفاعلين  املجال  وفسح  السيا�سي  القرار  استقاللية  وتحصين  بها، 
السياسيين واإلقتصاديين واإلجتماعيين واملدنيين، للعمل دون تدخل 
وبحرية ومسؤولية واحترام استقاللية قرارهم وتحرير إراداتهم وطاقاتهم 

لخدمة بالدنا والنهوض بمشروعها التنموي.

باي ديبارئيس،

كل هذه العناوين لنخلص في النهاية إلى القول بأن مشروع قانون 
املالية والذي يلخص ويختزل التوجهات العامة للسياسات اإلقتصادية 
واملواطنين،  الوطني  لخدمة  املوجهة  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية 
وصحة  تعليم  من  املنظورة  األولويات  على  تركيزه  خالل  من  يشكل 
حقيقية  فرصة  املتقدمة،  الجهوية  تفعيل  على  وحرصه  وشغل، 
للتصدي لإلشكاالت التنموية التي تشكل مصدر تطلعات واحتجاجات، 
وإعطاء األمل في إمكانية معالجة هذه اإلختالالت وتثمين النجاحات 
ومواصلة املجهودات الالزمة لتحقيق التنمية البشرية العادلة واملتوازنة 
واملنصفة، بما يعزز مكانة املغرب وإشعاعه كبلد مستقر وآمن يتقدم 
بخطى ثابتة في مسلسل اإلصالح، ويمكن من تنويع روافد اقتصاده 
ويهتم بفئاته و مجاالته املهمشة، )ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله 
من الثمرات(. صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

باي ديبارئيسي:

واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  الرئيس،  للسيد  شكرا  شكرا، 
للسيد  نستمع  اشرورو،  ال�سي محمد  الرئيس  السيد  األول  املتدخل 

الرئيس إذا سمحتم، رئيس فريق األصالة واملعاصرة يتدخل، تفضل.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

باي ديبارئيس،

تتبعنا دبا وبعد تشاور مع الفريق أنه في إطار الجلسة وفي إطار التالوة 
ديال التقرير ديال اللجنة، املقررت تلت وتم الطعن في املصداقية ديال 
التقرير، والتقرير السيد الرئيس كيما كتعرفو هي وثيقة رسمية اللي 
كتعطي الشرعنة والشرعية لهاذ الجلسة بنفسها، وهي وثيقة رسمية 
وتم البتر أو تم اإليقاف ديالها وتم املصادرة في حقها في التقرير. ودابا 
كنبقاو في املناقشة في حد ذاتها هاذ التقرير واش هاذ التقرير صحيح؟ 
غير صحيح؟ راه خصنا نرجعو للمساطر دياله، ألنه كتعرف التقرير 
يعد من الناس ديال اإلدارة، والتقرير ما�سي ديال الفريق، وما�سي حتى 
ديال اللجنة وما�سي حتى ديال األغلبية، هذا تقرير ديال املقررة اللي ايال 
طعنا في الذمة ديالها وطعنا في املصداقية ديالها، وطعنا في التقرير راه 
كنطعنو في الدستورية ديال التقرير. ألن ال يمكن بشكل من األشكال 
أنه التقرير اللي من املنتظر اللي خصو يتقرا ويتلى وهو اللي كنعلقو عليه 

آمال املغاربة كاملين.

حنا السيد الرئيس، كنقولو في خالصة األمر أنه التالوة ديال التقرير 

كان عليكم أنه البد ما يكمل ويقرأ بكل تجرد، إيال شكيتو فيه، السيد 
الرئيس، إيال كانت شكت فيه الحكومة على أنه هاذ التقرير خصنا نرجعو 
للتسجيالت ونرجعو ما جاء فيه. أما ايال كانت األغلبية باغية التقرير 
على حساب هواها وعلى حساب داك�سي اللي بغاها راه ما يمكنش ألن 
خصنا نرجعو للتقارير، وبالتالي نعتبرونحتفظ كفريق بحقنا في الطعن 
في دستورية هذا القانون املالي، ألن نعتبر هذه الجلسة مادام أنه بثر 

التقرير...

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، مالحظة ممكن تكون مفيدة، لكن من ناحية 
التوقيت مالحظة متجاوزة، الكلمة للسيد الرئيس ال�سي اشرورو.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دينيباوزيرينيبا ت مين،

فين هي الحكومة ديالكم السيد الوزير؟

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

واإلخوان  األخوات  بإسم  ديالي  املداخلة  نبدا  ما  قبل  البداية  في 

أعضاء الفريق، فريق األصالة واملعاصرة، بغيت بدوري باش ننهي الفريق 

الوطني، وننهي الطاقم التقني، وننهي السيد الرئيس...

باي ديبارئيس:

السيد النائب من فضلك.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

السيد رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم واملكتب املسير 

على تأهل الفريق الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا. وبغيت أيضا 

ننهي فريق الوداد البيضاوي على الفوز ديالو وعلى التتويج ديالو بالبطولة 

ديال إفريقيا، وأيضا التأهل ديالو للبطولة العاملية لألندية والتي ستقام 

باإلمارات العربية املتحدة في الشهر املقبل. وننهي رئيس النادي عضو 

الفريق األخ سعيد الناصري وأعضاء املكتب املسير، هذا يدل على أنه 
هناك سواء بالنسبة للفريق الوطني أو بالنسبة لنادي الوداد البيضاوي 

بأن هناك عمل جاد وهناك شفافية، كنتمنى أن الحكومة...

باي ديبارئيس:

نستمع للسيد الرئيس، لكم الكلمة السيد الرئيس... السيدة النائبة 

السيدة النائبة من فضلك، السيدة الرئيسة، تفضل السيد السيد 

الرئيس.
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بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

نحن فعال نحتاج إلى فريق حكومي منسجم كما هو الشأن بالنسبة 
البيضاوي،  الوداد  لفريق  بالنسبة  الشأن  هو  وكما  الوطني،  للفريق 
املطروح  السؤال  اليوم  النتيجة.  كيعطي  الجاد  العمل  ألن  عالش؟ 
واش الفريق الحكومي ديالنا فعال منسجم؟ لو كان األمر كذلك ملا تأهل 
املغاربة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وغيرها...، وهاذ ال�سي راه ما 

 في الالعبين؟...
ّ
كاينش. إذن أين الخلل؟ واش في املدرب؟ وال

باي ديبارئيس:

السيد الرئيس نستمعو لبعضنا... نستمعو للسيد الرئيس.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

بكل  احترام،  بكل  الرئيس  السيد  لك  استمعت  أنا  شكرا، شكرا 
احترام.

باي ديبارئيس:

نستمعو، السيدة النائبة...

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

السيد الرئيس، أطلــب أن تضمنــوا لي الوقت السيـــد الرئيـــس...

باي ديبارئيس:

السيدة  الرئيس،  السيد  ديال  للتدخل  نستمعو  الرئيس،  السيد 

الرئيسة،.. السيدة النائبة، السيدة النائبة من فضلك نستمعو للسيد 

الرئيس، السيدة النائبة ما عندكش الكلمة من فضلك...

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

أنا احترمت الجميع...

باي ديبارئيس:

السيدة النائبة.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

اليوم  الجميع أن يحترمني كما احترمتكم... إذن حنا  وأطلب من 

كنواب ونائبات كنتوجهو للحكومة، وتنظن ما خصش يكون ما بين 

النائبات والنواب ديال أعضاء هاذ الغرفة هاذي، بغيت أيضا...

باي ديبارئيس:

نستمعو للسيد الرئيس من فضلكم.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

شكرا السيد النائب، كنشكرك السيد النائب... بغيت أيضا باش 
ما تفوتنيش هاذ الفرصة هاذي باش نتوجه لفئة عريضة من املجتمع 
املغربي، فئة ال تفهم وال تتكلم اللغة العربية، تتفهم غير األمازيغية، بغيت 
باش نتوجه ليهم ونقول ليهم أنا كنعتذر ليكم نيابة عن الحكومة التي لم 
تفّعل الطابع الرسمي للغة األمازيغية. وهنا البد أن أوجه تحية للقنوات 
األمازيغية  اإلذاعة  بالخصوص  وأذكر  باألمازيغية  برامج  تبرمج  التي 
والقناة األمازيغية، لوالهما ملا عرف جزء كبير من املغاربة أشنو تيوقع 
عندنا في املغرب، اليوم السيد الرئيس، كاينين عندنا مغاربة اللي ما 
تيفهموش العربية، أشنو وجدات ليهم هاذ الحكومة هاذي؟ وهاذ األطر 
واملستخدمين فهاذ القنوات يشتغلون في ظروف صعبة جدا وكاينين 
فيهم اللي ما عندهش حتى.. ما دمجوش مازالين مؤقتين، وهنا غادي 

نساءلو الحكومة فهاذ الجانب هذا.

األصالة  فريق  بإسم  أتوجه  بأن  الفرصة  هذه  أيضا  تفوتني  لن 
واملعاصرة، إلى نساء ورجال األمن والقوات املسلحة امللكية والدرك 
امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية، بالشكر واإلمتنان على ما 
يبذلونه من مجهودات جبارة من أجل إرساء مناخ األمن واإلستقرار 
والسهر على أمن املواطنات واملواطنين، في ظل أوضاع إقليمية وجهوية 
تعرف موجة من اإلضطرابات والفتن وعلى ما يعبرون عنه من تشبث 
الوطني  بالواجب  للقيام  التزامهم  وعلى  للوطن  وحبهم  بمواطنتهم 

واإلنساني.

السياسية  الحياة  في  الجميع  انخراط  شروط  توفير  أجل  من 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الكفيلة بوضع املغرب في سكة 
اإللتحاق بمصاف الدول الصاعدة. إن املغرب اختار التوجه نحو عمقه 
اإلفريقي للمساهمة الفعالة في التنمية اإلقتصادية والتقدم اإلجتماعي 
لكل األفارقة، وهذا التوجه تكلل بتعزيز املغرب لشراكته اإلقتصادية 
للمجموعة  أيضا  وانضمامه  اإلفريقي  اإلتحاد  لحضن  وعودته 
املغربية إلفريقيا أصبحت  إفريقيا، فالرؤية  اإلقتصادية لدول غرب 
تقوم على إرساء البعد التضامني بين البلدان اإلفريقية ألن إفريقيا 
يمكن أن تصنع نفسها بنفسها، لكن لألسف الحكومة تبدو وكأنها غير 
الثانية من اإلنفتاح على إفريقيا على  مدركة لدخول املغرب املوجة 

املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي.

السيد الوزير، في هذه اللحظة املفصلية التي ينتظر فيها الشعب 
بإسم  يشرفني  كريم،  في عيش  الحلم  لتحقيق  الكثير  ال�سيء  املغربي 
فريق األصالة واملعاصرة، أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر نتائج 
تقييمنا ملشروع قانون املالي لسنة 2018، وأوضح أيضا موقفنا كفريق 
في املعارضة تقع على عاتقه مسؤولية مراقبة أعمال الحكومة وتقديم 
من  املتضررة  املجتمعية  الشرائح  لرغبة  إستجابة  ديمقراطي  بديل 
التدبير الحكومي، خاصة الطبقة العاملة والشباب والنساء والعاطلين 
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والفقراء واملظلومين واملهمشين واملقصيين وكذلك املقاوالت الصغرى 
املتوسطة والكبرى، وكل من يتعرض مباشرة للهجمة الشرسة للحكومة 

واملناهضة للعدالة اإلجتماعية وللحقوق والحريات والتحديث.

ننطلق معكم السيد الوزير من كون مشروع قانون املالية ما هو إال 
ترجمة لرؤية ومضامين ما سميتموه تعسفا للبرنامج الحكومي، والذي 
صادقت عليه أغلبيتكم ونسميه نحن في املعارضة تجاوزا لكشكول 
الوعود املضللة ألنه ببساطة وكما وصفناه أثناء مناقشتنا برنامج في 
حالة شرود تام، تام مع الواقع السيا�سي واإلجتماعي املغربي املعاش ومع 
هول التحوالت والرهانات الكبرى اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية 
والثقافية والبيئية للسياق العالمي. هذه التحوالت والرهانات التي تتأثر 
بها بالدنا باعتبارها بلدا منفتحا استطاع بعبقريته وذكائه أن يمتص 
تداعيات الهزات املزلزلة ويحافظ على استقراره ومتانة هويته املتنوعة 
وثوابته الجامعة بين تطلعات أصالته املشرقة وطموحات معاصرته 

الخالقة.

وبعيدا عن كل األساليب الشعبوية التي.. وبعيدا عن كل األساليب 
الشعبوية فإن مناقشتنا ملشروع قانون املالي تنبني على أسس واضحة 
ومنسجمة مع مرجعيتنا، وتعتمد حججا دامغة تؤسس لقوة بديلنا 
السيا�سي املوجه للشعب املغربي. لهذا ال بأس أن نذكر ولو باختصار 
شديد باملرجعيات املؤطرة ليقارن الجميع بين مواقفنا ومواقف غيرنا، 
ويتضح الفرق بين رؤيتنا ورؤية غيرنا وتتحدد مسؤولياتنا ومسؤولية 
غيرنا، ألننا دخلنا بعد الزلزال السيا�سي القا�سي بعزل عدد من وزراء 
حكومتكم، وعدد من كبار املسؤولين املنفذين لسياستكم القطاعية. 
دخلنا حقبة سياسية جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتفعيل امللموس 
لربط املسؤولية باملحاسبة طبقا ملقتضيات الدستور، وننطلق معكم 
السيد الوزير، من الرؤية السياسية للبرنامج للبرنامج الحكومي الذي 
صادقت عليه أغلبيتكم، والبرنامج اإلنتخابي لحزب األصالة واملعاصرة.

باي ديبارئيس،

املجتمع  بناء  في  املساهمة  اختار  ملا  واملعاصرة  األصالة  إن حزب 
الديمقراطي الحداثي املتضامن، وتبني نموذج الديمقراطية والعدالة 
مدى  عميقا  إدراكا  يدرك  كان  فألنه  سيا�سي،  كمشروع  اإلجتماعية 
الفراغ املذهبي، رغم تقرير هيئة اإلنصاف واملصالحة، ومدى الخصاص 
املهول واملتفاقم الذي تعاني منه بالدنا منذ فجر اإلستقالل في مجاالت 
والعدالة  واملجالية،  اإلجتماعية  والعدالة  والديمقراطية،  الحداثة 
القضائية والضريبية، والعدالة الثقافية والحقوقية، والعدالة البيئية 
والتنموية، وغيرها كما تطرق تقرير الخمسينية إلى جزء منه. فخريطة 
الفقر والهشاشة توسعت السيد الوزير، وسوء توزيع السلطة والثروة 
استفحلت،  الشباب  وبطالة  مستمر،  تفاقم  في  والجهات  املركز  بين 
تحت  تكررت،  املتوقعة  غير  الحقوقية  واإلنتكاسات  واإلنتهاكات 
مرة  مهددة  اململكة  أصبحت  لقد  املحافظة.  القوى  تحالف  ضغط 
بالسكتة القلبية، ومرة بالحراك اإلجتماعي، ومرة بالزلزال السيا�سي، 

والعدالة  الديمقراطية  بمطلب  واملعاصرة  األصالة  حزب  آمن  لهذا 
اإلجتماعية والحقوق والحريات بمفهومها الكوني، واعتبرها هي الحل 
وهي أيضا الطريق املؤدي إلى بناء املجتمع الديمقراطي الحداثي العادل 
واملتضامن، الذي نصبو إليه جميعا ألنه يكرم اإلنسان ويبوئه مكانة 
الصدارة ضمن أهداف كل السياسات العمومية. وباسم هذه املرجعية 
السياسية ببعديها اإلجتماعي واإلنساني، وباسم مبادئها وقيمها النبيلة، 
الدستور  لروح  طبقا  اإلجتماعية،  الدولة  حلم  تحقيق  إلى  الهادفة 

نسائل مشروع قانون ماليتكم جملة وتفصيال.

السيد الوزير، بداية نسائلكم هل هذا مشروع قانون مالي جديد، 
أم مجرد مشروع تعديلي للقانون املالي لسنة 2017؟ هل هذا مشروع 
قانون مالي لحكومة سياسية منسجمة مثل الفريق الوطني، منبثقة 
بهاجس  مسكون  تقنوقراطي  مشروع  أم  ديمقراطية؟  انتخابات  عن 
وإمالءات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وإكراهات التوازنات 
املالية دون وازع إجتماعي لسد العجز في مجال العدالة اإلجتماعية. أين 
التجاوب مع معاناة املواطنين واملواطنات، بسبب حاجيات معيشية 
حيوية وبسيطة، كالولوج إلى الشغل واملاء الشروب للنجاة من املوت 
عطشا ونحن بلد السدود والفالحة؟ وأين الولوج إلى الخدمات الصحية 
الفعلي  التمتع  وكذلك  والقضائية،  اإلدارية  والخدمات  والتعليم 
كرسها  التي  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بالحقوق 
الدستور صراحة وألزم الحكومة بتفعيلها؟ أين هي الحلول الناجعة التي 
ينتظرها الجميع؟ حلول للمشاكل البنيوية التي تعاني منها بالدنا بشكل 
مزمن حتى اقتنع الجميع، إال أنتم بفشل النموذج التنموي املتبع، وكم 
نبهنا إلى هذا املصير منذ نشأة حزبنا وقد نظمنا ندوة دولية في املوضوع 
نموذج  إلى  والحاجة  الوطني  اإلقتصاد  حول  املستشارين  بمجلس 
أعمال  بنتائج  وحكومتكم  الوزير،  السيد  وتوصلتم  جديد،  تنموي 
تلك الندوة اإلستشرافية، والتي كانت في أبريل سنة 2014. لقد عمق 
النموذج التنموي الفاشل الهوة بين املغاربة املنتفعين وبين املغاربة الغير 
الثروات الوطنية املتنوعة، وفجراإلحتجاجات في عدة  املنتفعين من 

مناطق كالحسيمة وتازة وزاكورة ووزان ومناطق أخرى من بلدنا.

باي ديبارئيس،

السؤال الكبير املؤرق للجميع هو ملاذا فشلنا في خلق الثروة، وأخفقنا 
في التوزيع العادل ملا أنتجناه على قلته؟ بينما نجح غيرنا في بلوغ هذا 
الهدف اإلستراتيجي، وقد كانوا في أوضاع مشابهة لنا أو أقل منا مثل: 
كورية الجنوبية، وماليزيا، وتركيا، والفليبين وغيرهم... يوم الحصول 
اإلستثمار  توجيه  سوء  أمام  عاجزين  تقفون  ملاذا  اإلستقالل،  على 
الوطني، وضعف تنافسيته أو تنافسية إقتصادنا ومحدودية إنتاجيته، 
وأمام استمرار العجز البنيوي للميزان التجاري ومليزان األداءات، وضعف 
تحسين مناخ األعمال ببالدنا، وأمام تعميق األزمة واألوضاع اإلجتماعية 
في مجاالت التشغيل والتعليم والصحة والسكن والبيئة واملاء والحكامة 

الجيدة بصفة عامة؟
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وأخيرا، وأخيرا فهمنا السيد الوزير، ملاذا ترفضون بشكل ممنهج 
وغير ديمقراطي مقترحات املعارضة، رغم أنها بناءة، وتتعسفون في رفض 
مجموعة من التعديالت املقترحة، األمر الذي جعلنا نتساءل أحيانا ما 
الفائدة من عرض مشاريع قوانين املالية على البرملان إذا كان نواب 
األمة، ونائبات األمة، القادمون من أعماق املغرب واملستمعون لنبض 
مختلف الشرائح اإلجتماعية ال يستطيعون عمليا تصحيح اإلختيارات 
الالشعبية للحكومة، فمشروع القانون املالي محدود األفق وغير جريء 
فيما تعتبرونه أنتم جريئا، تعسفيا، معبرا عن توجه اجتماعي، كما أنه ال 
يعطي األولوية لإلستثمار الخاص وال يوجه اإلستثمار العمومي للمجاالت 
ذات املردودية املرتفعة، وال يعطي األولوية لإلستثمار الخاص، وال يعطي 
ملعضلة البطالة العناية التي تفرضها انتظارات الشباب العاطل والتي 
اإلستقرار  وتعزيز  اإلجتماعي  السلم  مقومات  على  الحفاظ  يقتضيها 

السيا�سي.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

أمر بضرورة  قد  بالبرملان،  أكتوبر   13 ل  امللكي  الخطاب  كان  إذا 
مراجعة النموذج التنموي الوطني إعالنا رسميا بفشل هذا النموذج 
بسبب سوء اختياراته وتفريطه املزمن في إحقاق العدالة اإلجتماعية، 
من  جزءا  كسابقيه  أصبح   2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  فإن 
إشكالية كفاءة الحكومة وانسجام مكوناتها واستقرارها، وأصبح أيضا 
جزءا من أزمة تدبير النموذج اإلقتصادي التنموي الجاري به العمل، 
للمعضالت  الحل  من  جزءا  املالي  القانون  مشروع  يكون  أن  بدل 
اإلجتماعية التي تعرقل التنمية، تنمية الوطن وتحسين ترتيب بالدنا في 

مختلف التقارير الدولية.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

إن دراسة التجارب الناجحة في تحقيق اإلقالع اإلقتصادي وخلق 
اإلقتصادية  نماذجها  أن  أننا  أبانت  عادل  بشكل  وتوزيعها  الثروات 

والتنموية ارتكزت على:

أوال: اإلستثمار اإلستراتيجي في التعليم واملعرفة واإلبتكار واإلختراع 
والتكنولوجيا والثروة الالمادية؛

ثانيا: على بناء مناخ لألعمال جذاب عن طريق صياغة املدونات 
والكفء  املستقل  والقضاء  الجيدة  الحكامة  ومؤسسات  املتطورة 

والنزيه واإلدارة الرقمية؛

والتقني  العلمي  التقدم  ثمار  من  القصوى  اإلستفادة  على  ثالثا: 

وتوظيف مؤهالت التكنولوجيات الحديثة في التواصل واإلعالم واإلدارة 
وتخفيض كلفة اإلنتاج والخدمات وتعزيز التنافسية؛

رابعا: على اإلهتمام الكبير بالثروة البشرية خاصة الشباب، الشباب 
وما أدراك ما الشباب، ورعايتها تعليميا وصحيا وكرامة وتمكينها أيضا 

من حقها املشروع في الثروة الوطنية في أفق بناء الدولة اإلجتماعية؛

مستجدات  من  لإلستفادة  الدورية  الذاتية  املراجعة  خامسا: 
التطورات واإلبتكارات الدولية والوطنية.

هذه السيد الوزير، بعض أهم أسرار نجاح غيرنا في ما فشلنا فيه 
نحن من خلق الثروة الوطنية وتوزيعها توزيعا عادال.

باي ديبارئيس،

إن  تقول  للمشروع  واملالية  واإلقتصادية  السياسية  القراءة  إن 
العام،  الدين  فوائد  وأداء  والتسيير  لألجور  امليزانية  ثلثي  تخصيص 
وتخصيص الثلث الباقي لإلستثمار ذي املردودية الضعيفة جدا ال ينتج 
ثروة وال يحقق عدالة اجتماعية. وتقول هذه القراءة أيضا إن دعم عدد 
هائل من املؤسسات العمومية ذات امليزانيات الضخمة وغير املراقبة ال 
تنتج شغال وإنما تخلق امتيازات استثنائية للمشرفين عليها، وإن تضخم 
عدد ونوع الحسابات الخصوصية بالخزينة العامة كصناديق سوداء 
تجمد فيها أموال طائلة وتصرف بدون محاسبة أو مراقبة ال تنتج ثروة وال 
عدالة إجتماعية، والتضحية باملصالح العليا للوطن بسبب نصف سنة 
من التعثر في تشكيل الحكومة وتبدير حوالي 23 مليار درهم إرضاء لبعض 
النزوات للمسؤولين الحكوميين السابقين حرم الوطن من قسط هام 
من الثروة ومن مقومات العدالة اإلجتماعية. إنها جريمة في حق الوطن 
تستدعي املساءلة واملحاسبة وتطبيق الجزاء طبقا للدستور، والتأخر 
مجلس  وتفعيل  التجارية  واملحاكم  األعمال  قانون  إصالح  في  الكبير 
املنافسة باختصاصاته الدستورية الجديدة، ليس من شأنه أن يساهم 

في احتواء الريع اإلقتصادي أو يحفز على اإلستثمار.

باي ديبارئيس،

التذكير أن بالدنا والحمد هلل تتوفر  بناء على كل ما سبق يجدر 
على مقومات القوة اإلقتصادية من إستقرار سيا�سي وثروات طبيعية 
وعلمية  بشرية  وثروة  أيضا،  وسياحية  وفالحية  معدنية  متنوعة، 

وثقافية، وأن بناء قوة اقتصادية جبارة يحتاج إلى:

السيد  االقتراحات  من  مجموعة  كنعطيوكم  -حنا  نهج   ..1
الوزير-، أوال نهج سياسة تعليمية جريئة تحصن املدرسة العمومية 
وتكرس الحق الدستوري في التعليم النافع ال من حيث املناهج، وال من 
حيث البرامج، وال من حيث املوارد البشرية واملادية، وال من حيث مكانة 
البحث العلمي واإلبتكار التكنولوجي كرافعة قوية لبناء مجتمع املعرفة؛

اقتراح الثاني السيد الوزير، نهج سياسة اقتصادية ومالية  ..2
اإلنتاجية  ذات  القطاعات  إلى  اإلستثمار  توجيه  على  قادرة  طموحة 
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وتثمين  املتجددة  والطاقات  كالصناعة  املرتفعة،  واملردودية  العالية 
الثروة املعدنية املتنوعة واقتصاد املعرفة وخلق الثروة الالمادية؛

خلق بنك للتصنيع الوطني وبنوك جهوية لتنمية الجهات؛ ..3

للتحفيز على اإلستثمار  إنجاز إصالح ضريبي شامل وعميق  ..4
نسبة  وتحقيق  املتضامن  املجتمع  شرائح  بين  الثروة  توزيع  وإلعادة 

معتبرة من العدالة الضريبية واإلجتماعية؛

إنجاز إصالح عميق وشامل للمنظومة التشريعية والتنظيمية  ..5
مجلس  خاصة  بهما،  الحكامة  هيئات  وتفعيل  واألعمال  املال  ملجال 

املنافسة والقضاء التجاري واملهن املساعدة له؛

نهج سياسة جريئة للتصدي امللموس للبيروقراطية والفساد  ..6
واملنافسة  اإلستثمار،  بحرية  املاسة  اإلنحرافات  ومختلف  والريع 

والشفافية؛

سن سياسة إجتماعية إنسانية متكاملة تعكس قيم التضامن  ..7
الكريم  العيش  توفير  إلى  تسعى  التي  املغربية،  الحضارة  في  املتأصلة 
والهشاشة  الفقر  أوضاع  في  يوجدون  الذين  واملواطنين  للمواطنات 

واإلقصاء؛

كرافعة  وجريئة  ومتكاملة  منسجمة  إعالمية  سياسة  وضع  ..8
قوية للتنمية البشرية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية. 
هذه مجموعة من اإلقتراحات السيد الوزير، نتمنى من الحكومة أن 

تأخذها بعين اإلعتبار في املستقبل.

وخالصة القول السيد الوزير، إن أغلبية اإلختيارات التي جاء بها 
املشروع، مشروع القانون املالي لسنة 2018 تتجاهل خيارنا اإلستراتيجي 
في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادال، المتصاص الخصاص املتراكم في 
إقامة العدالة اإلجتماعية والتضامن. كما هو الشأن في تحمل أعباء 
الدفاع عن الوطن في مواجهة كل خطر يهدده. وبالتالي فإننا نعتبر أن 
هذا املشروع سيعمق األزمات التي تعاني منها جل القطاعات، وبدل أن 

يقدم الحلول لألزمات أصبح جزءا ال يتجزآ منها.

فاإلجراءات والتدابير الواردة في مشروع قانون املالية عفوا، السيد 
الرئيس، إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن إعداد هذا املشروع 
السؤال  قلق  إلى  الحكومة  تعثرتشكيل  من  استثنائي  سياق  في  جاء 
بخصوص إعادة النظر في النموذج التنموي والتفكير في إمكان إحداث 
تغيير سيا�سي هيكلي، وفي إطار تركيبة هجينة لهذه الحكومة تجمع ما 
ال يمكن جمعه من املشارب والتوجهات السياسية املتناقضة، وجاء 
أيضا في ظل أداء مطبوع بعدم بذل أي مجهود تواصلي مع الفاعلين 
اإلقتصاديين واإلجتماعيين كاستبعاد املقاربة التشاركية وتعطيل آليات 
الحوار اإلجتماعي وعرقلة مسار إرساء آليات إشراك إطارات املجتمع 
املدني، وأيضا في غياب تقييم موضوعي لحصيلة الحكومة خالل تنفيذ 
قانون املالية اإلستثنائي لسنة 2017 وهوهذه السنة تعتبر في نظر أغلب 

الفاعلين السياسيين سنة بيضاء، السيد الوزير، وهو ما يتعارض كلية 
التي تنص على ربط  الدستورية  القاعدة  إعمال ضوابط  مع منطق 
املسؤولية باملحاسبة كركن رابع بعد الحكامة الجيدة والديمقراطية 

املواطنة والتشاركية وفصل السلط وتوازنها وتعاونها .

هو  الحالية  لحكومتكم  الترقيعي  التشكيل  إن  الوزير،  السيد 
عدم وجود قواسم مشتركة بين مكوناتها الحزبية سواء على مستوى 
املرجعية السياسية أو الرؤية املؤطرة للسياسة العمومية أو التوجهات 
واإلختيارات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية أو األهداف واألولويات 
أو  واملجتمعية  السياسية  واملشاكل  القضايا  أهم  بمعالجة  الكفيلة 
املداخيل املمكنة واملتاحة للمساهمة في اإلصالح، يجعلنا غير مصديقين 
ملا ورد في خطابكم، السيد الوزير، خطابكم بمناسبة تقديم مشروع 
العمل  في  اإلنسجام  مبادئ  من  البرملان  مجلس  أمام  املالية  قانون 
والشفافية والنجاعة في اإلنجاز والتضامن في املسؤولية والتشاور مع 
أحزاب املعارضة وكل الشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين وفعاليات 
املجتمع املدني، وهنا السيد الوزير، ال بد ما نرجع شوية للور مائة يوم 
على مرور تشكيل الحكومة كان من املفروض أن تأتوا إلى املؤسسة 
التشريعية وتقدموا هذه الحصيلة عوض أن تقدمها أنتم وأغلبيتكم 
فرق  إشراك  لعدم  نظرا  جدا،  له  نأسف  وهذا  البرملان،  قبة  خارج 
املعارضة و بالتالي لقد وجهنا في فريقنا سؤاال أسئلة، إلى جميع اللجان 
من أجل استدعاء جميع الوزراء لتقديم حصيلة مائة يوم أمام اللجنة، 

ونحن ننتظر الجواب من الحكومة.

باي ديبارئيس،

لي، طبعا حسب قراءتنا في فريق األصالة  التشكيل، سمحوا  إن 
واملعاصرة هذه السياسة قد تدفع في اتجاه تهديد اإلستقرار السيا�سي 
والسلم املدني ببالدنا، خاصة إذا ما تم استحضار أسلوبها في تحقير 
الحوار اإلجتماعي مع النقابات وتبخيس أدوار املعارضة ونزع الثقة من 
املؤسسات الدستورية، إن امليزة األساسية ملشروع امليزانية هذا تتجسد 
حقيقة في تعميق الهوة بين الحكومة واملواطن، واإلجهاز على ما تبقى 
من الحلم املغربي املمكن وضرب ثقة الشركاء األجانب واملستثمرين 
الديمقراطي والتحديد  الخيار  الوطني، ضدا على مسار  في اإلقتصاد 
السيا�سي والنمو اإلقتصادي والتنمية اإلجتماعية واملالية بكل أبعادها، 
املسار الذي كانت انطالقته مع العهد الجديد سنة 1999 والذي تجددت 
غايته في صيانة كرامة املواطن، إن الحديث عن اإلسترجاع التدريجي 
لدينامية الشركاء الرئيسيين للمملكة وتنويع الشركاء اإلستراتيجيين في 
الخطاب الحكومي الحالي والذي يردده مشروع قانون املالية، حديث 
مردود عليه في فريق األصالة واملعاصرة بالنظرللبطء الذي تتسم به 
دورات اإلقتصاد واإلستثمار، وتعثر مؤسسات الحكامة على املستوى 
الداخلي، وتراجع التأثيرالرسمي املتحرك على مستوى اإلستثمار الدولي، 
وتوجه اإلقتصاد العالمي نحو اقتصاد الخدمات على املستوى الخارجي.

الشعب  كان  فقد  الوزير،  السيد  الوطنية  الغيرة  منطلق  ومن 
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املغربي وكل قواه الحية، وكنا نحن كذلك في فريق األصالة واملعاصرة 
على الرغم من تموقعنا في املعارضة ننتظرمن مشروع قانون املالية 
أن يحمل باإلضافة إلى اإلجراءات والتدابير، ترجمة عملية للتوجهات 
الحكومية الكبرى في مجال إرساء الجهوية املتقدمة ودعائم اإلقتصاد 
الوطني املتكامل، للمصالحة واإلنقاذ على أرضية تعاقد إجتماعي جديد 

ملا له من مصلحة للوطن، ولكل فئات الشعب واملواطنات واملواطنين.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

أو السادة الوزراء عفوا،

أين هي مقاربة النوع في حكومتكم؟

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

للسياق  في فريق األصالة واملعاصرة  تتبعنا  نعلم جميعا وحسب 
أنظمته  كل  تمس  عميقة  بنيوية  تغيرات  يعيش  العالم  أن  الدولي، 
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، والثقافية والبيئية واإلعالمية، 
ويعرف تفاوتات متزايدة في توزيع الثروة، ليس فقط بين دول الشمال 
ودول الجنوب، بل أيضا بين األفراد، وقد صاحب ذلك تحوالت جيو 
إستراتيجية وتغيير في خارطة التحالفات، وأضحت شرعية القرارات 
الصادرة عن مؤسسات املجتمع الدولي تطرح سؤال املصداقية، وهذا 
ما كان له انعكاسات خطيرة، من قبيل اندالع الحروب والكوارث البيئية 
وندرة اإلمكانيات، وأزمة اليوم في منظور فريقنا تتجلى في عدم القدرة 
على الحسم في العديد من القضايا اإلقليمية والدولية املرتبطة باألمن 
واإلستقرار والسالم، وتنامي العنف الطائفي واملذهبي والديني، بسبب 
الحديثة، وبالدنا  الديموقراطية  الدولة  بناء  إعادة  القدرة على  عدم 
ليست بعيدة عن عن هذه األجواء املوبوءة فبقدر ما هي تتأثر بها، بقدر 
ما تعرف تحوالت عميقة في بنيتها املجتمعية اليوم، خاصة وأن معوقات 
التنمية بمختلف أبعادها تعتبر مقلقة أمام تحقيق النقلة النوعية في 
مجال التنمية املستدامة وترسيخ بناء دولة الحق والقانون وتخليق 
نركزعلى  واملعاصرة  األصالة  في فريق  يجعلنا  ما  العامة، وهو  الحياة 
املنحى النقدي لإلتجاهات الحكومية التي ال تراعي لهذه الظرفية، وال 
في  بالدنا  على  املطروحة  والرهانات  التحديات  وشكل  طبيعة  تدرك 
مجال تدبير السياسات العمومية، هذا املنحى النقدي قائم على الربط 
النوايا،  املعبرة عن  الحكومية واملخططات والبرامج  التصريحات  بين 
وبين األداء الحكومي الغير الناجع في مجال تدبير السياسات العمومية، 
وبين ما ينجز على أرض الواقع والذي ال يستجيب لحاجات وانتظارات 
صراحة،  القول  إلى  اليوم  بنا  يدفع  ما  وهو  واملواطنين،  املواطنات 
هو مشروع يؤكد مطلبنا السيا�سي العام املتمثل في ضرورة وضع كل 
وأنه  خاصة  والفعالية،  النجاعة  سؤال  أمام  الحكومية  السياسات 
غير مبالي بأننا أصبحنا في وقت تتزايد فيه وتيرة املطالب اإلجتماعية 
واإلنسانية وتنتشر فيه البطالة والتعطيل عن العمل، وتضعف فيه 

اإلجتماعية  الفوارق  فيه  وتتسع  واألساسية،  اإلجتماعية  التغطية 
واملجالية، ويفشل فيه نظامنا التعليمي، ومنظومة عدالتنا يوما عن 

آخر.

باي ديبارئيس،

على الرغم من تضخيم الخطاب وإفحامه بالجمل والتراكيب الرنانة 
قصد إضفاء الطابع اإلجتماعي على مشروع قانون املالية، إال أنه من 
حيث اإلجراءات والتدابير العملية الواردة في تفاصيل املشروع، ال عالقة 
له بالسياق اإلجتماعي املغربي الراهن، فقد أدت وضعية التفاقم املهول 
للمديونية إلى أزمة اقتصادية خانقة، ورهنت مستقبل األجيال الحالية 
والالحقة، وانعكست سلبا على جل القطاعات الحيوية وعلى الولوج 
العادل إلى الخدمات األساسية كالصحة والتعليم والسكن والشغل، 
مما أدى إلى استفحال البطالة، خاصة لدى حاملي الشهادات العليا 
وإلى عزلة العالم القروي وتعميق هشاشته واستبعاده اإلجتماعي، دون 
أن نن�سى األزمة املتفشية في صفوف العديد من القطاعات واملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، وغياب أيضا التضامن وتكافؤ الفرص بين األفراد 
اإلجتماعية،  الحكومة  من  نحن  فأين  والجهات،  واألقاليم  والفئات 
حكومة التكافل اإلجتماعي والتضامن الوطني؟ البد أن نسائل الحكومة 
بخصوص املقارنة بين ما جاء به هذا املشروع من إجراءات وتدابير 
بعيدة كل البعد عن تجسيد الطابع اإلجتماعي للسياسات العمومية، 
وبين الدعوة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي كما جاء ذلك في 
ينتج  بأنه  امللك  جاللة  وصفه  الذي  النموذج  هذا  امللكي،  الخطاب 
الفوارق والتوترات اإلجتماعية واإلقصاء، فال يعقل أن يكتفي مشروع 
يفتح  الذي  الوقت  في  التطوير،  بالحديث عن ضرورة  املالية  قانون 
الخطاب امللكي أفقا للتغيير الشامل، فالحكومة غير مستحضرة بتاتا 
للسياقات الدولية والوطنية التي نعيش على إيقاعها في هذه السنة، 
فال هي استحضرت السنة البيضاء التي مررنا بها في 2017 وانعكاساتها 
الكارثية على اإلقتصاد الوطني، وال هي استحضرت الوضعية املالية 
للمبادرات  املكّبل  الخارجي  الدين  بارتفاع  الكبير  بالتأثر  املوسومة 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وال هي استحضرت التأخر الكبير في تشكيل 
الحكومة وانعكاساتها الخطيرة على الحياة السياسية املغربية، وال هي 
استحضرت ارتفاع وتيرة اإلحتجاجات اإلجتماعية هنا وهناك وما يمكن 
لذلك أن يؤثر على استقرار وأمن بالدنا، ونقولها بكل صراحة، هذه 
الحكومة غير القادرة على مباشرة العمل في مجاالت الصحة والتعليم 
والسكن والطاقة واملعادن واملاء والنقل والتشغيل وغيرها، وغير قادرة 
على إنجازهذه املهام الكبيرة، عفوا على إنجاز هذه املهام الكبيرة والثقيلة 
املهام  بهذه  القيام  على  القادرة  الكفاءات  إلى  والجسيمة، الفتقادها 
السياسية  التباعدات  بسبب  أخرى  ومن جهة  من جهة،  والوظائف 
الكبيرة والكثيرة بين مكوناتها، ومن جهة ثالثة بسبب عدم اإللتقائية في 

السياسات القطاعية داخل الحكومة.

في  اإلجتماعي  الوضع  إن  الوزير،  السيد  اإلجتماعي  الوضع  إن 
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وسوء  اإلقتصادي  النمو  نتيجة ضعف  بنيوية،  أزمة  يعيش  املغرب 
تسيير املؤسسات، وكنتيجة حتمية لهذه الوضعية جاء مشروع قانون 
املالية ليعمق األزمة اإلجتماعية على العديد من املستويات، فأوضاع 
العالم القروي باتت جد مقلقة، وال سيما في مجال الولوج إلى الخدمات 
الديموغرافي  واإلنتقال  القروية  والهجرة  األساسية،  اإلجتماعية 
والتحوالت التي تعرفها أنماط العيش وشح كبير في املياه، سواء بالنسبة 
للساكنة أو بالنسبة للماشية، وغياب فرص الشغل واستمرار املعاناة 

نتيجة ضعف البنيات التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية.

فقد كنا في فريق األصالة واملعاصرة ننتظر جبر الضرر واملصالحة 
مع العالم القروي، العالم القروي الذي يعتبر اليوم قضية سياسية 
وأم قضايا التحرر واإلنعتاق والتقدم لبالدنا، خاصة وأنه يمثل 90% 
من املساحة اإلجمالية للبالد ويغطي %65 من حاجيات الحبوب و96% 
من حاجيات الحليب و%98 من حاجيات اللحوم الحمراء، هذا حسب 
 44 ب  أو�سى  الذي  والبيئي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  املجلس  تقرير 
توصية موجهة لتنمية العالم القروي، في إطار تقرير تحت عنوان عالم 
قروي مثير للمخاوف، إذن هذا العالم القروي الذي يعطي للمغاربة 
السيد  صعبة  وضعية  في  اآلن  فهو  والخبزوالشعيروغيرها  الحليب 
الوزير، ونحن في فريق األصالة واملعاصرة نعتبره أنه في غياب مشروع 
معاناة  من  سنزيد  واإلنقاذ  للمصالحة  متكامل  واجتماعي  اقتصادي 
الساكنة القروية فقرا وهشاشة، بالنظر إلى أن %79.4 من الفقراء 
يعيشون في القرى، كما أن %64 من األشخاص الذين هم في وضعية 
إعاقة يعيشون في العالم القروي، و%32 فقط من الساكنة القروية 
هي التي تتوفر على التغطية الصحية، كيف يعقل أن تتحدث الحكومة 
من خالل هذا املشروع عن الضرورة القصوى إلصالح التعليم باعتباره 
الوطنية،  القيم  على  والتربية  السليمة  اإلجتماعية  للتنشئة  مرتكزا 
على  وتشجيعهم  واملعارف  املهارات  تملك  من  املغاربة  أبناء  ولتمكين 
والثقافي،  اندماجهم اإلقتصادي واإلجتماعي  وتيسير  البحث واإلبتكار 
واملغاربة كلهم يشهدون مسلسل تدهور التعليم وتقهقره، سواء على 
أو  التعليمية،  بالسياسة  الخاصة  الكبرى  اإلختيارات  تنزيل  مستوى 
على مستوى ترجمة ذلك في املناهج والبرامج والكتب املدرسية، أو على 
والتأهيل  التكوين  مستوى  أوعلى  املدرسية  الحياة  تنشيط  مستوى 
أو على  تلتحق ملزاولة عملها،  أوالتي  املزاولة،  التربوية  باألطر  الخاص 
أو على  والصيانة،  الالزم لإلصالح  واللوجيستيك  التجهيزات  مستوى 
مستوى ربط مخارج املنظومة التربوية بسوق الشغل، خاصة وأن نسبة 
العطالة ترتفع في صفوف املتعلمات واملتعلمين، باملقارنة مع املواطنات 
واملواطنين الذين لم ينالوا حظهم من التربية والتعليم وما أكثرهم بفعل 
السياسة الحكومية املتتالية املجحفة، وهو ما يجعل شبابنا عرضة إما 

لإلنحراف وأما للتطرف.

وبعيدا عن لغة األرقام، نريد أن نلفت اإلنتباه إلى معضلة التعليم 
ببالدنا كواقع معاش، والتي تبدأ من املوت املدر�سي والجامعي الذي 

يشكل عائقا مباشرا للنسيج اإلقتصادي واإلجتماعي والسيا�سي، وتمر 
في  املهول  والنقص  العمومية  املدرسة  جسم  تنخر  التي  باإلختالالت 
التجهيز وبنيات اإلستقبال، فالحاجة إلى الفصول اإلعداديه مثال تصل 
إلى 260 مؤسسة سنويا، بينما ال تبني منها الحكومة سوى العشرات كل 
عام، واإلكتظاظ الذي ال زال قائما بالرغم من اإلجراءات املتخذة هذه 
السنة، وصوال إلى مأسسة الفشل على جميع املستويات، والبقاء في 

املراكز املتأخرة في التصنيف الدولي واإلفريقي والعربي.

لقد كنا في فريق األصالة واملعاصرة في قلب القوى الحية ببالدنا 
التي تطالب ببلورة تعاقد بين مؤسسات الدولة واملجتمع واملدرسة، 
بمراجعة وتجديد املناهج والبرامج والكتب املدرسية، وبتدريس املواد 
العلمية بعدة لغات وتطوير إستعمال اللغة األمازيغية في ذات املنظومة، 
بالجدية  بالتحلي  للحكومة  أو مطالبين   ،

ّ
كما كنا دائما مطالبين، وال

واملسؤولية فيما يخص اإلدماج ملقاربة حقوق اإلنسان واملواطنة في 
الوطنية، سواء  التربية  والعمل داخل قطاع  كل مجاالت االشتغال، 
على مستوى املناهج والبرامج واملضامين واملحتويات الدراسية، أو على 
مستوى الحياة املدرسية أو على مستوى التكوين األسا�سي واملستمر 
لألطر التربية واإلدارية أوعلى مستوى التنشيط املوازي املندمج داخل 
الفضاءات املدرسية، أو على مستوى أنسنة العالقات والتفاعالت بين 
مكونات املنظومة داخل اإلدارات واملؤسسات التعليمية على قاعدة 
الحقد  نحو  امليل  من  نوع  أي  لبروز  تفاديا  الفرص،  وتكافؤ  املساواة 
العنف  املريع ملظاهر  إلى االنتشار  املؤدي  والكراهية والغلو والتطرف 
التعليمية  الفضاءات املدرسية كما هو عليه حال مؤسساتنا  داخل 
اليوم، وعلى مستوى التعليم الجامعي الذي يعتبر أساس بناء مغرب 
بكل  نسجل  وهنا  بنيوية،  أزمة  املغربية  الجامعة  تعيش  املستقبل 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  بالقطاعات  املكلفين  الوزراء  غياب  أسف 
الحيوية، البد أن يستمعوا لنا مع األسف هم غير موجودين، وعلى 
املستقبل  مغرب  بناء  أساس  يعتبر  الذي  الجامعي  التعليم  مستوى 
تعيش الجامعة املغربية أزمة بنيوية تمس بنياتها املؤسساتية كالنقص 
في الجامعات املتخصصة في البحث والتكنولوجية والعلوم اإلجتماعية 
واإلبداع، ووجود إختالالت على مستوى النظام البيداغوجي والقيم 
الثقافية التي تنتجها، كما تمس بنياتها التحتية ومدى إستجابتها املادية 
التي تستدعيها، وهو ما يظهر للعموم أن اإلصالح الجامعي بات ضرورة 
مجتمعية وتاريخية، نظرا ملا للجامعة من دور في التكوين، في تكوين 
األفراد وتأهيلهم للمواطنة واإلنخراط في دينامية املجتمع، إن الواقع 
ذكورا  الجامعات  بين خريجي  البطالة  معدالت  على  بامللموس  يشهد 
وإناثا والتي تفوق%30 نتيجة عدم توافق محتويات املناهج الجامعية 
املعرفة  بين  كبيرة  فجوة  إلى  يؤدي  ما  وهذا  الشغل،  خصائص  مع 
األكاديمية التي يتلقاها الطلبة واملكاسب املهنية التي يحتاجون إليها في 
سوق الشغل، زد على ذلك أن أغلبيتهم يجدون صعوبة اإلندماج عند 

محاولتهم ولوج القطاعات التي تشترط الكفاءة والجودة.
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العام  الرأي  لدى  القلق  مظاهر  تسود  أن  الطبيعي  فمن  لذلك، 
ولدى الفاعلين السياسيين واإلقتصاديين واإلجتماعيين، ألن وضعية 
الحكومة العاجزة واملشمولة تقود البالد إلى حالة اإلنتظارية القاتلة 

تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ املغرب الحديث.

باي ديبارئيس،

إذا كنا اليوم في حاجة ماسة ملقاربة عالجية للوقوف على حقيقة 
معاناة الجسد املغربي في عالقته بالعوامل واملؤثرات اإلجتماعية، فألن 
صحة املغاربة ال يمكن حصرها في الجسد ككيان مادي يعيش بعيدا 
عن محيطه اإلجتماعي، بل بات من الالزم إدراك اإلرتباط القائم بين 
الحياة اإلجتماعية والجسد في معاناته مع الفقر والحاجة واملرض، ألن 
التفاوت والال  قضية الصحة مرتبطة باألسس اإلجتماعية وبأوضاع 
مساواة، لذا يعتبر الحق في تلبية اإلحتياجات الصحية لألفراد جوهر 
الحضارية  األمراض  ظهور  مع  خاصة  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع 
وتزايد اإلهتمام بقضايا الصحة واملرض من طرف ليس األطباء فقط، 
بل حتى علماء االجتماع وجمعيات املجتمع املدني، إن املادة 25 من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تقر بالحق في الصحة، وتنص على أن 
لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية 
والخدمات  واملسكن  بامللبس  مرورا  الطبية،  العناية  إلى  املاكل  من 
اإلجتماعية الضرورية، له وألسرته، كما تعتبر الصحة في املادة 12 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية حقا 
لكل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجمسية والعقلية، 
وهو ما يجب ترجمته على مستوى الحق في العالج الطبيعي بالنسبة 
للجميع والرعاية الطبية للمسنين، فأغلب املغاربة يعانون من درجات 
مختلفة من األمراض، نظرا لغياب الرعاية الصحية وأوضاع معيشية 
الهزيلة جدا  امليزانية  املواطنين، كما تشهد على ذلك  لكافة  مناسبة 
لقطاع الصحة فيما تو�سي منظمة الصحة العاملية ب %9 كمتوسط، 
العلمي  والبحث  الجامعة  التراجعية همشت  الحكومية  السياسة  إن 
وقزمت دورها املهم واملحوري في التعاطي مع قضايا الصحة واألوبئة 
والبيئة والتماسك اإلجتماعي والفوارق الصحية بين الجنسين والتنشئة 
اإلجتماعية، وضربت عرض الحائط كل األبحاث والدراسات التي تقوم 
في  والبدائل  الحلول  والبحث عن  الناس  بين  الصحي  على نشرالوعي 
ارتباط بإلزامية املؤسسات العمومية، بتوفير املياه الصالحة للشرب 
وتحسين أوضاع الساكنة بشكل عام، ومعلوم أن لعشرة آالف مواطن 
مغربي الحق في ما معدله ستة أطباء فقط ،في ظل أوضاع مسيئة 
التي  واملستشفيات  الصحية  واملراكز  املستوصفات  داخل  للمر�سى 
تنعدم فيها املوارد البشرية، وتعرف نقصا حادا على كل األصعدة كما 
تشهدعلى ذلك كل التقارير بمختلف مصادرها، حيث تصف الوضع 
باملقلق جدا نتيجة لإلختالالت التي جعلت من املستشفيات مؤسسات 
للبؤس وماكينة تصنع املوت بسبب غياب الوسائل الضرورية إلنقاذ 
حياة الناس وبسبب سوء الحكامة والتسيير والتدبير، من جهة أخرى 

إن مطالب الجمعيات الحقوقية كدسترة الحق في الصحة ووضع آليات 
األجرأة وخلق مجلس أعلى للصحة إلى غيرها من املطالب ذات البعد 
الكوني الخاص بالصحة والحماية اإلجتماعية، لها ما يبررها اليوم فكل 
املستوصفات واملستشفيات واملراكز الصحية بمختلف أقاليم اململكة 
املغرب  داخل  من  خبراء  املنجزة من طرف  امليدانية  التقارير  حسب 
وخارجه، تشهد على الحالة الصحية املزرية ببالدنا، وهو ما يهدد حق كل 
إنسان في الحياة، ولعل التحديات التي تنتظر مغرب الجهات اليوم، تبدأ 
من إدراج الحق في الصحة ضمن كل مخططات التنمية الجهوية، من 
أجل خريطة صحية متوازنة بين الجهات تضمن لكل املغاربة العدالة 

الصحية واملساواة في العالج والعيش الكريم.

كما نص على ذلك دستور منظمة الصحة العاملية، الذي يعتبر 

الصحة حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد 

إنعدام املرض والعجز، وهنا يمكننا تسجيل الفشل الحكومي الذريع 

في تدبير الشأن العام للمغاربة، خاصة إذا ما استحضرنا الشجاعة 

ب ذلك 
ّ
والجرأة التي جسدت اإلرادة امللكية في إحداث التغيير ولو تطل

الحكومة  بعيدا، والقول إن  الذهاب  زلزاال سياسيا كبيرا، بل يمكن 

بمثل هذا املشروع قانون تعبر بامللموس عن عدم وفائها ملا صرحت به 

في برنامجها الحكومي، الحكومة التي تتغنى في خطابها بالبعد اإلجتماعي 

في املشروع، تتنا�سى أن املعايير الدولية تو�سي بأن تخصص ميزانية 

للصحة ال تقل عن %12 من امليزانية العامة، في حين أن املشروع ال 

يقوى على تخصيص سوى %5 لهذا القطاع اإلجتماعي بامتياز، فعن 

أي بعد اجتماعي تتحدث الحكومة؟.

باي ديبارئيس،

إن مشروع قانون املالية لسنة 2018 يعبر بقوة عن غياب التوجه 

اإلجتماعي للسياسة الحكومية، التي ال تعطي األولوية لتحسين املؤشرات 

اإلجتماعية، من قبيل التقليص من معدل البطالة والفقر وهو يعبر عن 

غياب اإلستجابة لإلنشغاالت اإلجتماعية امللحة، والعمل على املحافظة 

على التوازنات املاكرو اقتصادية الكبرى، والحكومة لم تلجأ إلى عقد 

أية دورة مع الفاعلين اإلجتماعيين للحوار اإلجتماعي، من أجل بلورة 

وترجمة املطالب اإلجتماعية واإلقتراحات في مشروع قانون املالية، ولم 

تعتمد املقاربة التشاركيه فيما يخص التشاور مع الفاعلين السياسيين 

بالضبط، وهنا  حول السياسة اإلجتماعية وأولوياتها في هذه السنة 

 2017 لسنة  املالي  القانون  بين  تقريبا  أن ال فرق  أن نسجل  يمكننا 

الذي تم تحضيره في ظروف ليست عادية واملشروع الحالي، فمشروع 

قانون املالية الجديد القديم راهن تحقيق النتائج اإلقتصادية بعامل 

املناخ، بمعنى أنه لم يعكس إرادة الحكومة في السعي نحو تحقيق نتائج 

اقتصادية جيدة خارجة بنية اإلقتصاد التقليدية التي ترهن كل �سيء 

بسقوط املطر.
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باي ديبارئيس،

يتضح من خالل مشروع قانون املالي أن الحكومة بعيدة كل البعد 
عن خدمة التوجهات الحداثية والديمقراطية لبالدنا، ألنها ال تشتغل 
وحقوق  الديمقراطي  الترسيخ  متطلبات  بين  املوضوعي  الربط  على 
اإلنسان وتعزيز قواعد الحكامة املؤسساتية، بما يعنيه من مسؤولية 
ومحاسبة، وتمتين أسس وشروط بناء دولة الحق والقانون، وترجمة 
القطاعية،  والبرامج  العامة  السياسات  مجمل  في  اإلنسان  حقوق 
كالتشغيل والصحة والتعليم والسكن واإلعالم والبيئة وغيرها، والنهوض 
أيضا بمكونات الثقافة الوطنية كالثقافة األمازيغية والثقافة الحسانية 
باعتبارهما مكونا أساسيا للثقافة والهوية الوطنية املغربية، وتشييد 
مبادئ املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتسييد مبادئ املساواة 
وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتعزيز الحماية القانونية واملؤسساتية 
مقاربة  واعتماد  باحترام  الكفيلة  اآلليات  وإعمال  النساء،  لحقوق 
النوع ودعم وإسناد املقاربات الحقوقية لحماية الفئات اإلجتماعية في 
وضعية الهشاشة والحرمان، وتمكينها من تحسين وتأهيل أوضاعها، 
كاألشخاص في وضعية إعاقة واملسنين والنساء ضحايا العنف واألطفال 
املشردين وغيرها. وإدماج املقاربة الحقوقية للهجرة في مجمل السياسات 
العمومية، سواء بضمان حقوق املهاجرين املغاربة أو بإعمال سياسة 
التوجه  بهذا  الحكومة  إن  املهاجرين.  تراعى استقبال  عمومية فاعلة 
أصبحت فاقدة للمشروعية أمام الشعب املغربي الذي ال تحل مشاكله 
وال تتجاوب مع همومه والترفع من قدرته الشرائية، وتثقل كاهله بمزيد 
من األعباء الضريبية وال تحسن شروط عيشه ولو في نطاق الحد األدنى 
من الكرامة اإلنسانية، بحيث أن مادة الزبدة هي أخرى لم تسلم من 
الزيادة في أثمنتها حسب ما جاء به مشروع قانون املالية هذا، إال إذا 
تراجعتم البارحة السيد الوزير، وستتراجعون خالل الجلسة إن شاء 
هللا ... فالفرق واضح وجلي بين البرامج اإلنتخابية ألحزاب األغلبية وبين 
قوانين املالية التي تعرض علينا، عالوة على أن السياسة اإلجتماعية 
تحسب في نهاية املطاف باملخرجات وما ينعكس مباشرة على مستوى 
عيش املواطنات واملواطنين، وليس بامليزانيات التي تدخل في األموال 

الطائلة املخصصة فقط لنفقات التسيير.

العقود  تكريس  في  ماضية  التشغيل  مستوى  على  الحكومة  إن 
املحددة األجل في خلق مرونة في سوق الشغل، وحيث أن ما يزيد عن 
املالية محددة  التي ستحدث برسم مشروع قانون  الوظائف  نصف 
اآلجال 20.000 منصبا في التعليم محددة األجال مقابل 19.000 ألف 
وظيفة غير محددة األجل. فسياسة التشغيل التي تتغنى بها الحكومة 
الحالية من خالل هذا املشروع، هي سياسة فاشلة بإمتياز، خاصة وأنها 
اعتمدت في هذا املشروع على التشغيل بالعقدة بنسبة تفوق %50. علما 
بأن التشغيل بالعقدة ال يعمل به سوى على تقوية وتغذية الهشاشة 
املغربي  الشباب  تؤرق  التي  التشغيل  معضلة  يحل  وال  اإلجتماعية، 
التواق إلى اإلندماج في سوق الشغل، ألن املتعارف عليه هو أن التشغيل 

بالعقدة ال يكون إال في أوقات الذروة أو في مجال التخصصات النادرة. 
وهذا التوجه لدى الحكومة القائم على اإلهتمام بالتوازنات املالية على 
حساب النمو اإلقتصادي وعلى حساب التوازنات اإلجتماعية، ال يعمل 
إال على املساهمة في تغذية األزمة بخصوص السياسة اإلجتماعية، إذ 
ال يمكن وال يعقل إصالح اإلقتصاد وخدمة البعد اإلجتماعي والحكومة 
لديها ميزانية مهزوزة ومثقلة بالديون مما ينذر بالدخول في أزمة مالية 

خانقة .

باي ديبارئيس،

باي ديباوزير،

بايةدةيباوزلبء

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

غادي نم�سي مباشرة للجهوية، لن أطيل فيها ألن كثر الكالم في هذا 
املجال. هناك عدة خطب ملكية منذ سنة 2008 مرورا بسنة 2010 
أجندة  بإعداد  الحكومة  وأمرت  الحكومة  نبهت  التي  و2016 و2017 
لتفعيل الجهوية املتقدمة بنقل مجموعة من املوارد واإلختصاصات، 

كما جاء ذلك في الدستور.

اليوم تيبان السيد الوزير أن الحكومة ليست لها العزيمة وليست 
لها الرغبة وليست لها الجرأة في تفعيل الجهوية املتقدمة، وأيضا ليست 
لها القدرة والجرأة على إخراج ميثاق الالتمركز إلى حيز الوجود، لحد 
النموذج  تحقيق  يستحيل  بدونه  والذي  كاينش،  ما  زال  ما  الساعة 

التنموي الذي يطمح إليه الشعب املغربي.

ولألسف السيد الوزير وفي غياب مدونة حول الجباية الترابية تراعي 
خصوصية كل جهة لبناء صرح الجهوية املتقدمة الناجحة والفعالة 
في  األخرى  الترابية  والجماعات  الجهات  مساهمة  إطار  في  والناجعة 
تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية، من 
خالل ممثليها في مجلس املستشارين كما ينص على ذلك الفصل 137 
من الدستور. هذا باإلضافة بطبيعة الحال إلى تحكم الحكومة في املوارد 
...، عدم إخراج صندوق التضامن بين الجهات إلى حيز الوجود، والتحكم 
في نفقاته وكيفية تسييره وهو ما يفرغ الفصل 136 من الدستور من 
مضمونه ومحتواه، ويدعونا ملساءلة الحكومة حول حقيقة فهمها ملبدأ 
التدبير الحر على مستوى الوحدات الترابية، وعالقته بالتوزيع العادل 
وشروط  جهة،  من  الوطني  التراب  مستوى  على  العمومي  لإلستثمار 
وآليات انبثاق أقطاب جهوية تنافسية مع أقطاب حضرية مندمجة من 

جهة أخرى.

قبل أن أختم وأترك املجال لزميلي السيد النائب املحترم ال�سي أبو 
الغالي ليتطرق إلى الجانب االقتصادي، أظن أنه لديه الكثير من األرقام 
وسيتكلم ايضا عن التعديالت. البد أن أختم كلمتي باللغة األمازيغية 
ألنني نسيت في األول أن أتكلم بها.، ريك أتسيولغ دي مغربين ناالنين 
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كويانسا ك جاج ن املغرب د برا ن املغرب أراستينيغ: سالم ن ربي غي 
لحقاش  سامحتاغ،  أراسنتينيغ:  فالون،  أزول  أراسنتينيغ:  فوون، 
الحكومة نيغ أورتغيي أدسوفيغ القانون نايتهمان تمازيغت، ناكتيسينم 
كوني ناكتجرون ك الدونيت، أكتيسنم ما يتك الحكومة، دغي النتيني 
إ الحكومة إخصام أتسفوغت القانون ن األمازيغية، أتوتسفغ، أسود 
مواشات، أدو واشا د واشا، أراسنتينيغ: مشروع قانون املالية نا تيويي 
الحكومة حقيقة داغيس يلي يان االنعكاس في املعيشت نون، في الدونيت 
نون، اإلجراءات نا تيويي الحكومة أورداتخدم املصالح إمضعوفن، ن 
ويسقسحنين، د ويسغوريلين اإلمكانيات، د ويسبعدنين، دويسالنين كي 
إخفاون، دانتيني إ الحكومة أكميدوهدو ربي، والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

باي ديبارئيسي:

شكرا، شكرا للسيد الرئيس. املتدخل الثاني بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة السيد النائب صالح الدين أبو الغالي.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

أوال، قبل أن أدخل في املداخلة بغيت غير ننهئ أنفسنا واملغاربة 
جميعا على ما�سي فقط تحقيق املنتخب الوطني بهاذ النتيجة الرائعة 
إن شاء هللا الحمد هلل في التتويج ديالو، والولوج إلى كأس العالم، لكن 
كذلك ننهئ أنفسنا بإطالق القمر اإلصطناعي التاريخي بإسم جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، وهذه مفخرة للتكنولوجيات ومفخرة لبلدنا 

ومفخرة لجميع املغاربة.

أنا غير بدوري بالنسبة ملناقشة قانون املالية، بان ليا على أنه خصنا 
األصالة  حزب  على  فتنتكلموا  وموضوعيين،  صرحاء  شويا  نكونو 
واملعاصرة احنا حزب يتموقع في املعارضة، لكن هاذ املعارضة منذ واحد 
املدة بيننا على أنه هذه ما�سي معارضة سلبية، لكن معارضة معقولة، 
معارضة مسؤولة، معارضة بناءة، معارضة نقدية، معارضة اللي في 
الوقت اللي تيكون فيها املصلحة ديال البالد اصطفينا مع بعض املشاريع 
قوانين وأذكر على سبيل املثال: الوكالة املغربية لالستثمارات، الرفع من 
استيراد أسعار الحبوب لحماية املنتوج الوطني إلى باقي بعض التعديالت 
أو بعض مشاريع قوانين، خاصة اللي كانوا ولبارح ديال مشروع قانون 
الصناع  املحامون،  املوثقين،  واألطباء،  الحرة  للمهن  املعاشات 
دوزنا  اللي  قوانين  املشاريع  هاذ  املستقلة،  الفئات  وكل  التقليديين، 
صوتنا مع هاذ املشاريع قوانين ولفائدتها ألنه بانت لنا فيها املصلحة 
العامة، لكن مشروع قانون املالية بالنسبة لنا ال يعكس طموح املغاربة، 
ال يعكس املعالجات ديال اإلختالالت اللي كنا بغينا نعالجو من خالل 

هاذ مشروع قانون املالية، تناخذوا، غير ما غاديش قبل ما ندخل في 
الفرضيات، كاين غياب تام ديال املشكلة ديال التقاعد تنهضروا على 
التقاعد كتعرفوا أنه الصندوق املغربي للتقاعد غير في 2014 قبل 2014 
كان فيه واحد الفائض، منذ 2014 وال فيه عجز، عجز احتياطي ديال 
934 مليون ديال الدرهم، في 2015 وال فيه 2.3 داملليار ديال الدرهم 
الصندوق املغربي للتقاعد، في 2016، 4.5 مليار ديال الدرهم، انتقلنا 
من 2014 ل 2017 إلى من ناقص 937 مليون ديال الدرهم إلى 4.5 
 actif 12 داملليار ديال الدرهم في سنتين، في 1986 كانوا عندنا لكل
كيخرج واحد للتقاعد، في 1986 لكل 12 اللي كيساهموا، مساهمين 
 les actifs تيخرج واحد للتقاعد، عرفتي شحال عندنا اليوم من هاذ
2.1، هبطنا من 12 ل 2.1، بمعنى هادوك les actifs اللي كانوا كيحضروا 
للسوق ديال الشغل باش يخدموا ويساهموا في اإلقتصاد الوطني باش 
12 واحد كيساهم ويخرج واحد للتقاعد يا هللا ببقينا هابطين هابطين 
من الثمانينات والتسعينات و األلفينات و 2010 إلى يومنا هذا باش 
وصلنا اليوم 2.1 لكل متقاعد، ويال بقينا غاديين بحال هكا في 2020 
حسب التوقعات، في 2020 غنوصلو لواحد، بمعنى الصندوق املغربي 
للتقاعد ما�سي فقط فلس، ولكن خليناه غادي كيفلس، حتى ذيك 
اللجنة الوطنية إلصالح التقاعد اللي تدارت في الحكومة السابقة إلى 
يومنا هذا ما زال ما خرجاتش لنا اليوم ب�سي إصالح ديال �سي نظام زعم 
نأجلو سن  بالتي   

ّ
ال مقيا�سي،  غير  ال�سي  داك  عندنا  زال  ما  شمولي، 

التقاعد، ما تخرجوش على ستين سنة خرجوا حتى ل63 هللا يخليكم 
كدا باش هاذ ال�سي ما نوقفوش دابا البالد، ولكن غير أجلنا، ما�سي 
اصلحنا، فقط أجلنا املشكل، هاذ ال�سي اللي درنا، إذن سن التقاعد ما 
كيجاوبش عليه قانون املالية 2018، جا قانون املالية كذلك بواحد 
املجموعة ديال اإلجراءات لكن غياب تام إلفريقيا، جاللة امللك راك 
شفتو املجهودات اللي كانت باش نرجعو إلفريقيا في االتحاد اإلفريقي 
وكان األصالة املعاصرة من األحزاب اللي صوتوا لفائدة إحداث هذا 
رئاسة مجلس النواب باش املغرب يصادق على الوثائق األساسية ديال 
الرجوع ديالنا لإلتحاد اإلفريقي، وصّوتنا باإليجابي على الهياكل ديال 
رئاسة مجلس النواب، مرة أخرى غياب تام في الوقت اللي هاذ إفريقيا، 
اليوم 640 مليون ديال الساكنة من إفريقيا ماعندناش حتى الضو 
لكن  افريقيا،  في  يّدار  ما  بزاف  كاين  و700،  مليار  على   l’éléctricite
الحكومة ما زال ما بغاتش تعاونا باش نغتانمو عدة فرص ديال اإلستثمار 
في واحد الشراكة ديال رابح رابح، اليوم معدل االستثمارات واملبادالت 
التجارية ديالنا كاملين في املغرب مع إفريقيا ال تتجاوز %7، في الوقت 
مع  فائض هي  فيها  اللي عندنا  الوحيدين  الحر  التبادل  اتفاقية  اللي 
إفريقيا، أما الباقي كلو سلبي، تنخسرو، انتما عارفين تنخسرو 52 مليار 
ديال الدرهم مع أوروبا، تنخسرو 18 مليار ديال الدرهم مع الواليات 
سنويا،  تركيا  مع  الدرهم  ديال  املليار  ديال   10 تنخسرو  املتحدة، 
وتنخسرو 13 مليار ديال الدرهم مع دول مجلس التعاون الخليجي، هاذ 
العجز هو عجز سنوي، كنا كنعتقد أن مشروع قانون املالية 2018 
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غادي يجيب لنا حلول، اوكيفاش كنعالجلو هذا العجز، ألنه كيفاش جا 
هاذ العجز؟ منين كيجي؟ كيجي على أنه الشركات ديالنا واملقاوالت ديالنا 
يدخلوا  يحاولوا  باش  واكبناهمش  ما  بوحدهم،  خليناهم  املغربية 
 les األسواق الجديدة ثم في بعض البلدان املتقدمة كاين مشكـــــــل ديــــــال
لبعض األسواق، فأفريقيا  الولوج  أوال صعوبة   normes juridiques
ل 300 مليون دالساكنة بوحدها 

ّ
وخاصة دول غرب إفريقيا اللي كتشك

 la ليها، غندخلو  اللي حنا دابا، إن شاء هللا، غنرجعو  15 دولة  هاذ 
CDEAO في الشهر املقبل غيولي سوق ديال 300 مليون،300 مليون من 
هنا شهر غتولي سوق حرة ديال التبادل التجاري، اشنو هيئنا لنفوسنا 
لها؟ الفالحة في إفريقيا توظف %60 دالساكنة ديال القارة اإلفريقية، 
كيفاش غادي نخدمو هاذ ال�سي؟ إذن هاذي كلها أسئلة، وفهاد 15 دولة 
السينغال بوحدها  مالي، والكوديفوار  3 فيهم،  la CDEAO غير  ديال 
اليوم تشكل مع املبادالت مع املغرب %85 ف 15، كاين، بمعنى، حنا 
كنقولوها في فريق األصالة املعاصرة، كاين واحد ال potentiel رائع، 
رائع جدا ديال le développement معl›Afrique ، خاصنا نديرو واحد 
املجهود باش إفريقيا تكون عندنا بالنسبة لنا حنا واحد السوق جديدة، 
ي 

ّ
خصنا نواكبو املقاوالت ديالنا واملغاربة اللي بغاو يمشيو إلفريقيا، فمل

كنشوفو إفريقيا ما خصناش نشوفوها فقط كسوق اللي باش غنربحوا 
منها الفلوس، خصنا نشوفوها كذلك واحد املثل أعلى، راه حتى هي 
أحسن منا في بعض املجاالت، نعطيكم على سبيل املثال معدل النمو 
اإلقتصادي ديال بعض الدول اإلفريقية راه فايتنا بزاف، واحنا املغرب 
الحمد هلل اللي عندنا استقرار سيا�سي واقتصادي وأمني والحمد هلل 
كنفتخرو وتنعتزو بجميع املكونات اللي تتحمي البالد ديالنا، لكن كيف 
يعقل أنه احنا في هاذ 7 سنين األخيرة يا هللا النمو االقتصاد ديالنا ما بين 
إفريقيا  في  أو   ،comment ça ce fait  1,2 درنا   2016 في   ،1  ،3  ،4
فبوركينافصو داروا في 2017: 6,3، السنغال 7، الكوديفوار: 7,9 وغانا: 
comment.ce.fait-il 8,3، ثم احنا املغرب تيدير واحد املجهود كبير في 
اإلستثمار، في نسبة اإلستثمار، كنستثمرو %37 من اإلستثمار العمومي 
من امليزانية ديال املغرب تتم�سي لالستثمار العمومي كنديرو بها 3,2% 
ديال نسب النمو، مصر كتستثمر غير %19 تتخرج منها %5 دالنمو، 
الفلبين كتستثمر غير 19,2 كتخرج منها 5,4، وتركيا كتستثمر %22 في 
اإلستثمارات العمومية كتخرج منها %4، أشنو ما معنى هاذ ال�سي؟ معنى 
 avec les أنه اإلستثمارات العمومية ديالنا ما كنتج الثروة، عالش؟
investissement ماتنخلقوش ثروة، عالش؟ بما فيه الكفاية، ألنه كاين 
سوء توجيه اإلستثمارات العمومية، هاذ ال�سي عالش، يا إما كنستثمرو 
في مشاريع ما تنعرفوش كيفاش املردودية ديالها، يا إما بعض لخطرات 
ما  ولكن  اإلعتمادات  كتعطي  املالية  ووزارة  اإلعتمادات،  تنعطيو 
كتصرفش، وشفنا هاذ ال�سي في التقرير ديال الرئيس األول للمجلس 
بعض  إما  يا  الكالم،  هاذ  كيكول  البالصة  فهاذ  للحسابات  األعلى 
اإلستثمارات ما خدماش، ما فيهاش الدراسات، ما فيهاش العقار، ما 
فيهاش ما كتكملش، أو كتعطل سنوات، وهاذ ال�سي عندنا في بعض 

األقاليم، يا عندكم في مراكز صحية في مدارس، في طرق بعض األمور 
ومتيعطيش  املردودية،  متيعطيش  أو  اإلستثمار  فكيبقى  ماكتخرج، 
املنتوج ديالو، فاحنا في فريق األصالة واملعاصرة تساءلنا ونتساءل حول 
نجاعة وفعالية هاذ اإلستثمارات، والقدرة ديال هاذ النموذج التنموي 
اللي احنا كنعتبروه متجاوز وقلناها سنين وسنين متجاوز، قلنا النموذج 
 2018 املالية  قانون  مشروع  أنه  على  كيتبين  لكن  يتعاود،  خاصو 
ما  تنقولوا  احنا  مزيان،  التنموي  النموذج  ليك  قال   ،déconnecté
ديال  في مجموعة  بالدنا  دارت  اللي  التقدم  الحال  بطبيعة  مزيانش، 
املحطات والطرقات والبنيات التحتية، الحمد هلل احنا متفائلين، لكن 
ما  األخيرة،  15 سنة  فهاذ  اللي حققنا  اإلنجازات  وهاذ  موضوعيين، 
خاصهاش تحجب علينا اإلختالالت، الضعف الهيكلي لإلقتصاد الوطني 
ضعيف، عالش قلت الهيكلي؟ ألنه منين كتشوفو عجز امليزانية، دبا هاذ 
7 سنوات كلها راه عجز ميزاني سنوي، كل سنة كتجي الحكومة السابقة 
وهاذ الحكومة الحالية كيجيو عندنا كل سنة بعجزفي امليزانية، أصبح 
عجز هيكلي، احنا تنقولو للحكومة هللا يخليكم اعترفوا لينا، اجيو قولوا 
لينا راه هذا ما�سي عجز ظرفي وال كذا وال غير هاذ العام هللا يجازيكم بخير 
وهللا ىالعظيم، ال أسيدي قولوا لينا أنه هذا أصبح عجز هيكلي سنوي 
غادي نبقاو نديروه، ما عدناش وغادي نقولو ليكم الغالب هللا، ربما 
كانت  تديرو   2008  ،2007 في  أنه  يعقل  ال  ولكن  حلول،  نعطيوكم 
الحكومات السابقة كتدير فائض ومنذ 2011 و2012 واحنا في العجز، 
وحتى هذاك صندوق املقاصة اللي وفرنا فيه شوية الفلوس، الحمد هلل 
الحمد هلل بفضل هللا سبحانه وتعالى، األسعار النفطية، هبطات ب 120 
مليون دوالر ل 45 وال 47، وفرنا واحد من 2010 ل 2014، 450 مليار 
درهم 250 مليار ديال الدرهم، في 2010-2014 هديك 250 مليار ديال 
الدرهم كان ممكن بها نخفضوا بين الخزينة العامة أو نخلقوا بها �سي 
مناصب شغل أو تبان علينا في الواقع لكن ما بانتش علينا، بالعكس 
2016 درنا 1.2 في املائة بنسبة النمو، وفقدنا صافي على حسب املندوبية 
اغتنمناش  ما  وبالتالي  شغل،  منصب  ألف   36 للتخطيط  السامية 
الفرص ملي كتسقط األمطار أوال ما كتسقطش احنا عندنا بحال ما 
سقطاتش بحال سقطات، كيبقى داك الخلق ديال مناصب الشغل من 
2012 ل 2017 عدنا moyen ديال 40 ألف 50 ألف 60 ألف هذا هو 
جهدنا صافي، مع العلم في 2016 ياهلل درنا 37 ألف، في الوقت اللي من 
2002 ل 2008 درنا 185 ألف منصب شغل وفين كاين املشكل؟ إيال كنا 
من 2002 ل 2008 كنديروا 185 ألف منصب شغل، عالش من 2012 
اللي  الناس  هادوك  أنه  بمعنى   ،50-35-64-65 كنديروا   2016 ل 
كيدخلوا لسوق الشغل سنويا ديال 200 ألف ما تيلقاوش فين يمشيوا، 
آش كيدار، كيمشيوا فاين للسوق الغير املهيكل أو في البطالة أو في كذا، 
ما بين قوسين عرفتوا أنه، السيدات السادة النواب البرملانين املحترمين، 
السوق املهيكل السوق الغير منظم أو الغير مهيكل، واش كتعرفوا أنه 
كتزاد سنويا حسب التقارير الرسمية 19 ألف وحدة في السوق الغير 
املنظم، 19 ألف وحدة في الوثائق الرسمية اللي ما زال...، كتعرفوا أنه 
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املخطط الوطني ملحاربة الرشوة زدنا فيه، طلعنا في املرتبة من 85 ل 90 
ما�سي نقصنا، محاربة الفساد طلعنا من 85 ل 90، أنا ما بغيتش نقول 
لكم هاد ال�سي زعما باش كنقول لكم ما يمكنش نموذج تنموي اللي 
كنتكلموا عليه ينجح إلى ما عالجناش اإلختالالت، ما يمكنش، باش 
نرجعو الثقة حيث الثقة هي اللحمة ديال التماسك اإلجتماعي، ال بد 
البد الحكومة، البد الحكومة تراجع بعض اإلجراءات ديالها، الحكومة 
واحد  لنا  قدمت  دارت  حاجة  أول  مالية  قانون  املشروع  بهاذ  جات 
املشروع قانون بغات تزيد فيها القيمة املضافة la TVAعلى املحروقات، 
رفضناه في فريق األصالة املعاصرة وهذه 20 يوم واحنا دايرين حملة 
على مستوى الرأي العام، على مستوى األحزاب السياسية، على مستوى 
املناضلين ديال كل�سي املغاربة، كنقولو لهم ال يعقل هاذ الحكومة تزيد 
علينا la TVA ديال carburant بعد ما املغاربة من 2012 هما اللي والو 
2015 كليا،   ،2015 إلى  كيخلصوا األسعار النفطية الدولية تدريجيا 
املغاربة والو كيخلصو من جيبهم تقلبات األسعار الدولية للنفط، إيوا 
املغاربة  والو  الدولة  يدها  ورفعت  السوق  تحرر  ملي   depuis 2015
تيخلصوا، إذن املغاربة راه خدموا مع هاد الحكومة هللا يجازيهم بالخير، 
وصبوا مع هاذ الحكومة وحتى انتما خدموا معم حتى انتما صبروا معهم 
شوية هللا يجازيكم بالخير، باش نعاودو نزيدو عليهم في TVA املحروقات 
هاد ال�سي راه ما�سي معقول، باش نعاودو نزيدو عليهم TVA ديال وكالء 
تأمين الوسطاء، علما أنه هاذ ال�سي ما غايتزادش على شركة التأمين 
بغاوا  أنه  ال�سي راه ما�سي معقول، علما  الوسطاء، هاد  غايتزاد على 
في األسعار ديال  يزيد  بغا  املالية كيفما تعرض علينا  مشروع قانون 
السيارات اللي غادي نجيبو من آسيا وبعض الدول، احنا عبرنا للحكومة 
الرفض ديالنا التام، ألنه جاللة امللك، والحكومة بصفة عامة كانت 
عندها في البرنامج الحكومي واحد السياسة ديال تنويع الشركاء ديالها، 
فحنا قلنا هذا تناقض، الحكومة كتناقض مع راسها، كتقولك بغات 
املالية وحنا سعداء أنه  تنوع الشركاء، ولكن جاء في مشروع قانون 
الحكومة اليوم تتراجع على هاذ ال�سي، وتفهمت وتراجعت ونحن سعداء 

أنه جميع الفرق الحمد هلل كلها رفضات هاذ الرفع ديال هاد األسعار.

العمومي كيخصوا  اإلستثمار  العمومي،  لإلستثمار  دائما  بالنسبة 
 la واحد  عندو  يولي  خاصو  كلها،  كلها،  ديالو  املنظومة  ليه  يتغير 
performance خاصو يولي فيه النجاعة، في فريق األصالة املعاصرة 
قلنا هداك سوء التدبير أو سوء التسيير أو سوء توجيه اإلستثمارات 
العمومية خاصها تعاود، حنا فرحانين بطبيعة الحال 26 مطار، 34 
ميناء ولكن راه كاين مطارات كتنزل فيهم طيارة في النهار، راه مبقاتش 
في نديرو هاذ ال�سي كامل، بقات اشنو املردودية ديال هاذ ال�سي؟ مليون 
و625 ألف شاب ما بين 15 إلى 25 سنة ما عندهم حتى �سي تكوين 60 
في املائة ديالهم، مخدامينش، واش قريتوا السيدات والسادة النواب 
البرملانيون آخر تقرير ديال HCP اللي خرج هاذي 15 اليوم، املندوبية 
ما   ،2017 أكتوبر  ديال  التقرير  يوم   15 هادي  للتخطيط،  السامية 
بين 15-24 سنة، 45 في املائة ديال البطالة، ونقدر نقول ليكم واحد 

األقاليم  داخل  البلديات  بعض  في   ،HCP ل  لكم  مقلتهاش  الحاجة 
القروية وصالت ل 60 في املائة، حيت هما كيتكلموا غير على املعدل، 
كنهدر على الشباب، ما بين 15-24 سنة، 45 في املائة ديال البطالة، واش 
كنهضروا على نموذج تنموي اللي، زعما راه عيب نستمرو في مواصالت 
 la compétitivité ،هاداك نفس النموذج القديم، راه عيب هاد ال�سيء
التنافسية، التنافسية في املقاوالت ديالنا، والتنافسية مؤشر كنبغيو 
 les. indicateurs ،le. Forum. Economiqueكنبغيو ياك،  املؤشر 
Mondial، حنا في املرتبة 71 على 137، دائما في التنافسية، هاذي 4 
سنين ما تقدمناش بنقطة واحدة، stagnation 4 ans، نجاعة سوق 
الشغل، حنا في املرتبة 120، في l›enseignement et la formation حنا 
في املرتبة 101، في الصحة والتعليم املرتبة 81، في اإلبتكار املرتبة 94، 
كيفما قلنا سوق الشغل، هادي حكومة إجتماعية، الصحة والشغل، 
هاذ ال�سي كاين غير في الوثائق في لوراق، راه ما كاينش في الواقع، حنا نقول 
لهاذ الحكومة، إيال كانت حكومة ذات طابع اجتماعي، أشنو دارت لهاذ 
الشباب اللي 6 داملليون و246 واحد فيهم ما عندو حتى �سي دبلوم من 
الساكنة النشيطة، 2 داملليون و900 ألف عندهم دبلوم من املتوسط، 
ومليون و300 ديبلوم supérieur، وهذا la fragilité de l›emploi، هاذ 
3 داملليون ديال الشغيلة لداخل 11 املليون اللي كنتكلم عليها، اللي هي 
كتخلق ثروة في املغرب ما عندهاش un contrat de travail، أشنو دارت 
ليهم الحكومة، 8 داملليون و344 ألف مغربي ما عندوش تغطية صحية، 
أشنو دارت ليها الحكومة؟ مليون و 685 ألف مغربي شاب ما بين 15 
و24 سنة ال يعملون وال يتابعون أي تكوين أشنو دارت لها الحكومة؟ 
تعطيل في بعض االستثمارات، وقلتها في الجلسة اإلفتتاحية في مناقشة 
قانون املالية، Millennium Challenge Account اللي اعطت الواليات 
املتحدة 450 مليون ديال الدوالر، لحد اليوم ما زال ما عرناش أشنو 
غيّدار به، بغينا الحكومة تجاوبنا تقول لنا شنو دارت به؟ راه من 2015 
تعطات إلى 2017 ما زال ما تفّعلش، سنتين، كون كان حتى هو داخل 
فداك ال�سي ديال منارة الحسيمة، هللا يحفظ كون راه ما عرفت شنو 
حتى هو. جاللة امللك، في الخطاب ديالو، ديال 2014 ما�سي دابا، 2014 
قال بكل جرأة وشجاعة، جاللة امللك، أقول، الكالم ديال جاللة امللك:« 
إما أن يكون -زعما هاذ االقتصاد الوطني- إما أن يكون صاعدا وإما أنه 
سيخلف موعده مع التاريخ« خطاب جاللة امللك، في 20 غشت 2014 
إلى يومنا هذا، الحكومة رفضت بل كانت كتعتز بالنموذج التنموي، وحنا 
كنا كنطالبو بتغييره وبوضع واحد املنظومة اقتصادية جديدة تالئم 
التصور ديال تغيير النموذج. ولكن، نعم، جاو السيارات، الطيارات، 
و 

ّ
بدينا كنحاولو نشوفو les métiers mondiaux الجداد والسيارات وال

les premièrs exportateurs وحنا سعداء واخا l’intégration مازال 
قليلة يا هللا %26 في القيمة املضافة املغربية، %26 إن شاء هللا تكون 

غادة كتحسن بشوية بشوية.

التسريع  لنا، سياسة  تنتكلمو تنسمعو الحكومة تتقول  ي 
ّ
لكن مل

الصناعي وتصنيع البالد، أنا قلتها، األرقام شكل، الوثائق شكل ولكن 
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الواقع شكل آخر، هل هو جدي من الحكومة تقول لنا على أنه هاذ 
الحكومة كتهتم بتصنيع البالد ومعدل الصناعة في اإلقتصاد الوطني 
%14 ما�سي 16 اللي كتقول الحكومة، 14، عرفتي عالش قالوا 16؟ 
حينت بدلو le mode de calcul، هذا اعتراف ديال السيد وزير التجارة 
والصناعة، %14 ال زالت الفالحة، بغينا وال كرهنا، ال زالت الفالحة 
تشغل %40 من الشغيلة املغربية للساكنة املغربية، تشغل الفالحة. 
لكن الصناعة، نسبة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ما كتفوتش 
 ،le mode de calcul بدلو  ألنه   16 كيقولو  رسمية،  األرقام   14%
وسنعيدها  قلناها  األجور  كتلة  شكل،  في  والواقع  شكل  في  فاألرقام 
بكل شجاعة وجرأة، كتلة األجور في املغرب اصبحت غير معقولة في 
 départ volontaire الوظيفة العمومية، غتقولو ليا ال درنا 2005 درنا
.départ، ما زال خصو يّدار ليه واحد التقييم، في 2005  volontaire
هل كان ناجحا؟ واش ما�سي األطر املغربية الكفأة، العالية الكفاءة؟ 
واش ما�سي خوات الوظيفة العمومية مشات للقطاع الخاص؟ ثم باش 
ترجع للوظيفة العمومية عبر قنوات أخرى؟ واش بغيتو نهدرو بالواقع 
ديال  مليار   87-80 الساعات  ذيك  كنا  أنه  كتعرفو  واش  وبصراحة؟ 
الدرهم شحال وصلنا اليوم؟ 108 مليار داملليار ديال الدرهم بمعنى على 
امليزانية العامة اللي هي تقريبا واحد 290 وال 300 مليار ديال الدرهم 
Les deux tiers كيمشيوا ما بين كلفة األجور ونفقات التسيير وفوائد 
ديال الدين وتيبقى un tiers pour l›investissement اللي تنقول لكم 
أنا فيه هديك 68 مليار ديال الدرهم اللي هي فيه مشكلة ديال املردودية 
 la gestion كيمشيو les deux tiers ونجاعة اإلستثمار، وتصوروا معايا
وكيمشيو للفوائد ما�سي أصل الدين وكيبقى واحد 660 مليار هاذ 2017 
الحكومة وقتاش دارت؟ حتى واقيال لشهر أبريل وال ماي بمعنى تقريبا 
واحد 6 أشهر األولى تجمدات امليزانية ديال التجهيز بمعنى واش كتعرفو 
شحال كتسال الشركات املغربية للحكومة؟ 40 مليار ديال الدرهم، 40 
مليار ديال الدرهم أشنو فيها؟ فيها 10 مليار ديال الدرهم ديال TVA و30 
مليار ديال الدرهم les entreprises اللي كيتسالو الدولة، بغينا الحكومة 
تخلص شوية الشركات، 40 مليار ديال الدرهم اللي كيتسالو للدولة، 
بوحدها   l›OCP الدرهم  ديال  مليار   16 كتسال  بوحدها   l›OCP غير 
كتسال الدولة 16 مليار ديال الدرهم، وتصورو معايا الشركات جمدات 
فهاذ  الوطني  اإلقتصاد  غيكون  كيفاش  العام  فهاذ  التجهيز  استثمار 
السنة؟ عالش قلت كتلة األجور ألن كتلة األجور في املغرب تساوي 14% 
من الناتج الداخلي الخام سجلوها %14 من الناتج الداخلي الخام، 
parmis les plus élevé au monde، في العالم كيف ما قلت لكم قبايلة 
اإلستثمار العمومي النسبة ديالو كنستثمرو بزاف، ولكن تنخرجو شوية 
من نسبة النمو la même chose عندنا كتلة األجور قوية بزاف 108 
مليار ديال الدرهم، parmis les plus élevé كندا 2 %، شحال قلت لكم 
14 % املغرب، كندا: 2 %، الهند: 1,8 %، البرازيل: 4 %، الكوت ديفوار: 
6 %، مصر: 8 % وتركيا: 8 %، املغرب: 14 %. هاذ املعارضة وفريق 
األصالة واملعاصرة ال يقوم باملعارضة من أجل املعارضة، نحن ننبه 

الحكومة وقلنا لها النموذج التنموي ما خدامش وراك شفتوا النسبة 
ديال البطالة راه عاود طلعات، ايال قريتو HCP ديال هذه شهر، من 
غير داك les.chiffres اللي عطيتكم أنا، باش نشجعو اإلستثمار خصنا 
 les نشجعو الطبقة الوسطى راه جميع االقتصادات في العالم خاصة
pays émergents اللي االقتصاد الصاعد أو الدول الصاعدة كلهم، 
كلهم استثمروا في الطبقة املتوسطة، الطبقة املتوسطة هي العمود 
الفقري ديال اإلقتصاد، الطبقة املتوسطة هي ركيزة وهي املوطور ديال 
السيارة، هاذيك الطبقة املتوسطة هي اللي اسمحنا فيها هي اللي ضعيفة 
عندنا في املغرب، هي اللي ما واكبنهاش، هي اللي ما تهليناش فيها، هي اللي 
ما ساهلناش عليها وبسطنا لها األمور، هادوك الطبقة املتوسطة اللي 
حنا غدا بغيناهم يزيدو يحسنو الكرامة ديالهم والعيش ديالهم. باش 
نعاونوهم خصنا نخففو عليهم الضرائب، وخصنا نخففو عليهم تعقيد 
املساطر، وخصنا نخففو عليهم املواكبة ديال املشاكل اليومية ديالهم 
نعاونوهم فيها. وهنا كنربط هاذ ال�سي باملناظرة الوطنية إلصالح منظومة 
الجبايات، الحكومة دارت واحد املناظرة في أبريل 2013 وشاركنا فيها 
كاملين كلنا فاعلين، اقتصاديين، جمعويين، خبراء، برملانيين، وكل�سي 
شارك فيها وخرجات بتوصيات، وإلى يومنا هذا هادوك التوصيات ديال 
املناظرة ديال أبريل 2013 ما بغيتش نقراهم عليكم باش ما نضيعش 
الوقت بزاف، ليومنا هذا مازال ما خرجوش، الحكومة التزمات مثال أنه 
غتعطينا double.taux 10 de.TVA و20 مازال كاين 7 ما زال 10 ما زال 
14 وما زال.. وكلهم عندهم مبررات، قالت لنا الحكومة في التوصيات 
واش  الضريبية  املراجعة  واش  الضريبية،  املراجعة  دليل  لنا  غتدير 
 le code مكاتجيكومش واش الناس كايتشكاوش؟ كيتشكاو، ما كاينش
ديالle.redressement.fiscal.n›existe.pas، القراءة الحمد هلل، دارت 
مدونة الضرائب أو ال إدارة الضرائب دارت واحد املجهود في قراءة جديدة 
 ،le rejet de la comptabilité الي كانت فيه l›article 213 ديال هذاك
مدونة الضرائب دارت واحد املجهود في إعادة القراءة لكن بغينا املزيد، 
بغينا الشفافية والوضوح، بغينا دليل املراجعة الضريبية اللي واعدتنا 
به الحكومة منذ 2013 وحنا كنتسناو، كيما سمعنا مشروع قانون ديال 
راه قال لك ها هو جاي، ولكن ماعرفناهش فينا هو حينت ما عرفتش 
 راه كاين في البرملان ولكن حنا 

ّ
منين جاي ديال االضراب، راه قال لك ال

ما شفناهش، الى يومنا هذا ما عدناش مشروع قانون اإلضراب، إلى 
يومنا هذا، وسمعنا قالك راه غادي يجي واحد املشروع، مشروع قانون 
ديال الحكامة، مشروع قانون الحكامة، ما زال ما شفناهش، وربما 
عاد غيتصادق في الحكومة، مشروع الحكامة، عالش؟ باش نعالجو 
اإلستثمارات العمومية، ال بد نشيد بهاذ املشروع واخا ما شفناهش، 
ما زال ما عرفناهش، لكن مهم جدا. لكن ما بغيناش نبقاو في الفكر 
الكالسيكي التقليدي ديال العجز السنوي، راه تقهرنا، عالش؟ وهنا 
غادي ندخل للمالية العمومية باش نتكلم معكم على املديونية، وانا 
عارف هاذ ال�سي ما تايعجبش بزاف، ألنه، حيث، كل �سي خصو يقترض، 
كل �سي كيم�سي للكريدي، لكن في امليزانية كنا كنديرو فائض في 2007-
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2008، من 2012 إلى يومنا هذا وحنا في العجز والعجز والعجز. دين 
الخزينة العامة، أنا ما بقيت كنقول الدين، دين الخزينة العامة، السيد 
الوزير املحترم، قال لنا البارح 64,8 آخر السنة غادي يوصل ل 67، 
حيث دابا وصل ل 673 مليار ديال الدرهم دابا، ربما كان كيتكلم على 
األرقام إلى شهر fin.juin، juin مع العلم أنه »FMI« تيقول لنا دق ناقوس 
الخطر إيال وصلنا ل 70، حنا راه وصلنا دابا رسميا 64 قول 65 أنا تنقول 
غيوصل ل 66. أما الدين العمومي كلو راه وصل دابا ل%85 من الناتج 
الداخلي الخام، كنا في 2012 : 450 مليار ديال الدرهم اليوم 860 مليار 
ديال الدرهم بمعنى دوبال، وهاذ املديونية خاص قانون املالية 2018 
كان خاصو يعالجها، ما عالجهاش، الحكومة السابقة والحالية بالنسبة 
لنا حنايا، موضوعيا يعمق وتعمق مديونية على البالد منذ 4 سنوات، 5 
سنوات، وهاذ ال�سي عالش خصنا كاملين نوقفو، ال معارضة وال أغلبية 
على هاذ ال�سي، ويّدار يوم درا�سي ونشوفو كيفاش ممكن نعالجو هاذ 
ال�سي، واملغاربة راه صبرو منذ 2012 و2015، منين بداو تيخلصو هاذ 

ال�سي من جيبهم، ولكن راه تنظن دابا هللا يجعل �سي بركة.

التعليم، التعليم كنخسرو %25 من النفقات العامة، %25، مرة 
 ،les.Etats.Unis: 13% ،11% :أخرى من أعلى الدول في العالم، مصر
مصر:  ولكن،  ال�سي  هاد  متبغيوش  ما  املرات  بعض  ال�سي  هاذ  ربما 
%11، فرنسا: %10، السعودية: %18، املغرب: %25 ديال النفقات 
العمومية كيخسرها كتم�سي للتعليم، donc، فين كاين املشكل؟ ما�سي 
في الفلوس فقط، راه املشكل ديال منظومة التعليم، راه واخا تزيدهم 
الفلوس، واخا تزيدو 20 ألف من املوظفين، راه مشكلة في املنظومة 
ديال التعليم، خصها تعاود كلها، خصها تدرس، خص الحكومة تحّمل 
مسؤوليتها، كيف ما الحكومة خصها تحّمل مسؤوليتها في التقاعد، في 
املديونية، خصها تحّمل مسؤوليتها في التعليم راه ما كاينش معالجة 
هاذ اإلشكاليات راه ما كايناش، راه كاينة غير أرقام فوق الوثائق. بغينا 
هللا  تقولينا  تجي  الحكومة  بغينا  العمومية،  السياسات  ديال  تقييم 
يجازيكم بخير، بغينا هاذ الحكومة تعترف تقول لينا كاين مشكل تقييم 
السياسات العمومية، ال بد البد مراجعة هاذ السياسات العمومية. 

كاين بزاف ما يتقال لكن ماغاديش يبقى عندنا الوقت بزاف.

احتياطي العملة الصعبة، كتعرفو أنه في شهر 4 وشهر 5 هذا األخير 
هبطات االحتياط ديال العملة الصعبة ل 48 مليار ديال الدرهم، دابا 
راه رجع 225 دابا وعالش وقع هاذ ال�سي؟ على ود بعض املؤسسات اللي 
تسرعات ونظرا لبعض الضغوطات كذا وتخلعات على أنه القضية ديال 
 حيث األسرار ما كاينش دابا اليوم التحرير، التحريرغيكون 

ّ
تليين، ال

 le من 10 سنين 15عام ما كينش تحرير، غادي نمشيو تدريجيا من
fixe )....( غادي نمشيو منها للتليين وعاد غنوصلو للتحرير، ما كاينش 
تحرير كاين تليين زعما. بعض املؤسسات مشات تتجري قالو كذا كذا 
الحكومة، حنا قلنا لها الحكومة راه هذا سوء ديال التدبير ديال هاذ 
اإلعالنات، وحتى الخبراء الدوليين قالوا هاذ ال�سي في شهر 6 و7 وراه 

 la Banque Mondiale كاين تصريح صحافي ديال بعض الخبراء ديال
أنه une précipitation أنه تلغات واحد ندوة صحافية مع 10 عشرة 
ديال الصباح في حياة ريجن�سي في الدار البيضاء عالش؟ ما عرفناش 
راه ما ما عرفناش، في األصالة واملعاصرة درنا نقاش حول هاذ املوضوع 
وكتلغيها  صحافية  ندوة  على  كتعلن  الحكومة  عالش،  عرفناش  وما 
مع 10 ديال الصباح، وأنه كيقولو أنه راه ça veut dire quoi هاذوك 
املؤسسات اللي تخلعو ومشاو دارو ذاك ال�سي ومشاو شراو العملة وكذا 
ّوقع ذاك املصيبة اللي وقعات، وهبطت االحتياطات من 6 شهور لشهر 
ونص، في شهر ماي راه ما كنعاودش ليكم قصة 5 سنين، راه شهر ماي 
dernier وقعات من 6 شهر لشهر ونص، دبا راه طلعت ل6 شهور و15 
اليوم، لوال التدخل ديال الحمد هللا زعما.. نقول الحكومة ياله ما كاين 
مشكل ولكن هاذ ال�سي اللي وقع راه خطير جدا، آش كيبين؟ كيبين أنه 
il ya un problème de gouvernance زعما راه ما خصوش يبقى هاذ 
ال�سي راه حشومة، راه الناس زعما راه ما�سي حنا، راه الناس دوليين 
كيتفرجو فهاذ ال�سي، وربما والي بنك املغرب راه حتى هو ما عجبوش 
الحال، وحتى هو ما عجبوش الحال راه ضرب فوق الطبلة، ألنه هاذ 

.il ya un problème ال�سي ما�سي معقول هاذ ال�سي كيبين أنه

نطالب الحكومة هاذوك les accords de libre échange ما غاديش 
نرجع ليهم ولكن بغيت غير نقول كلمة هللا يجازيكم بخير كاين إشكال 
خصكم تحلوه، ما بغيتوش تراجعوعلى هاذ ال�سي؟ قولو لنا ما بغيناش 
 ،expotatrices الشركات  ما غتراجعوش عليه وخليو  نتراجعو عليه، 
عرفتو شحال عندكم من شركة في املغرب كتصدر؟ 5000، عرفتي 
تركيا شحال فيها من شركة مصدرة؟ من 2000، ثالثة، تصورو معايا 
من 2003 إلى 2016، 5000 شركة مصدرة بقات 5000 شركة مصدرة، 
غنعطيكم مثال غير ديال تركيا: 2003-2016، 30 ألف اليوم 50 ألف، 
هذا عرفتي شكون اللي قال هاذ ال�سي؟ قالتو هاذ الحكومة في املناظرة اللي 
دارت العام اللي فات، ديال تغيير النموذج حيث بان ليها النموذج ولكن 
ما بغاتش تغيرو، 30 ألف ل 50 ألف، دارت واحد املناظرة بحال هاذيك 
ديال الجبايات كيخرجو التوصيات ما كيطبقوش، قالوا أنه 30 ألف 
شركة في تركيا والت 50 ألف وقالوا في نفس عندي هاذ ال�سي مكتوب، 
قالوا أنه كاينة 5000 وباقة donc il y a un problème ،5000، حنا 
ما كنواكبوش الشركات املصدرة وتما كاين devises وتما كاين الفائض 
وتما كاين املواكبة وتما كاين معالجة امليزان التجاري وكاين تما معالجة 
النقص من العجز، وحتى la balance des payement ميزان األداءات 
كنديرو؟  آش   ،les devises عندناش  ما  حنا  القضية  هاذ  ود  على 
كنمشيو نتسلفو باش كنتسلفو en devises، هاذ ال�سي عالش، حيث 
 donc on ،ما عندناش العملة الصعبة devises إيال ما تسلفناش ب
ai obligé نلتاجأو لإلقتراضات. وهاذ ال�سي الحكومة ما عالجاتوش وما 

حالتش املشكل في مشروع قانون املالية 2018.

الفرضيات كانت خاصني نبدا بيهم في الحقيقة، ولكن الفرضيات 
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حنا عندنا إشكال في فريق األصالة واملعاصرة، وقلناه في السابق وغادي 
نعاود نقولو ليكم اليوم، 2017 مشروع قانون املالية قالينا غيجيبو 
350 دوالر gaz de butane، سنة 2016 بحيث ديك الساعة حنا يااله 
املالية  قانون  مشروع  اليوم  ب427،   2017 قانون  مشروع  كنديرو 
اللي قبالتكم فيه 380 في gaz de butane راه وصل دابا 511، بمعنى 
 gaz de ديك 8 مليار ديال الدرهم اللي كانت في صندوق املقاصة ديال
butane غادي طلع ل11، مغاديش نهضر على السكر والحبوب حيت ما 
بقاش الوقت بزاف، لكن السكر غير باش تعرفو، راه حتى السكر حنا 
ما كنتجوهش بوحدنا، راه كنجيبو النص منو من الخارج، 500 ألف 
طن كنديرو منها 250 ألف طن، 250 ألف طن راه كنجيبوها من برا، 
نفس ال�سيء بالنسبة للحبوب، الطاقة كنستوردو 90 % ديال الطاقة 
ديال املغرب، وصلنا 44 مليار ديال الدرهم وطلعات هاذ العام ب16 
%، خاصنا هاذ ال�سي راه خاصو يجي من الخارج، خاصكم تخلصوه 
وفي  املصدرة.  واملقاوالت  الشركات  نواكبو  خاصنا  إذن   ،devises ب 
فريق األصالة املعاصرة، تنطالبو الحكومة باش تدير سياسة التصنيع 
بالجدية ما�سي باألرقام، هاديك 14 % اللي تكلمت عليها قبايال خاصها 
 les pays émergents كاتبينها في les pays émergents ،تولي على األقل
la Banque Mondiale, على األقل إيال بغينا نكونوا محترمين خاصنا 
نوصلو ل23 %، ما�سي %14، 23 على األقل، حنا باقيين في 14. إذن 

سياسة تصنيع البالد خاصها تغير.

الصحة راه السيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة راه تكلم على 6 % 
 l’organisation« ،فقط ديال نسبة الناتج الداخلي الخام ديال الصحة
.mondiale الدول اللي كتحترم نفسها على األقل  de. santé »l›OMS
في  باقيين  حنا  الخام،  الداخلي  الناتج  ديال  توصل ل12 %  خاصها 
5,9 %، وبعض اإلخوان فرحانين أنه وصلنا ل14 مليار ديال الدرهم، 
راه حنا depuis des années في 12، 12,9 دابا 14، هذا هو التعليم 
والصحة، زعما هاذ ال�سي اللي طالبين املغاربة التعليم والصحة، باقين 
في 14 مليار ديال الدرهم، كنا في 12,8 هادي خمس سنين هاذ ال�سي 
امليزانية، ما  في  اللي كاين، وما يمكنش تزيدو أكثر ألنه ما عندهمش 
عندهمش الغالب هللا، ألنه الساكنة النشيطة اللي غّدير هاذ ال�سي راها 
غادة وكت.. مشاكل الصحة راه كتعرفوها، ما نحتاجش نقولها ليكم، 
ما زال la concentration sur deux région الدار البيضاء-الرباط 45 
 les.autres.régions، les.deux.regions داألطباء في املغرب كاينين فهاذ

ما عرفتش.

أنا غير بغيت نرجع فقط بعجالة لإلستثمارات ديال الجهات، وقلناها 
سابقا هنالك خلل في la répartition في انتشار أو توزيع اإلستثمارات 
ديال املقاوالت العمومية، الحكومة قبايلة منين قالت 170 وال 180 
مليار ديال الدرهم استثمارات، راه كتهضر على واحد 107 بعدا راه ديال 
املؤسسات العمومية، اللي هي بعدا منين كتجيب دوك الفلوس؟ راه 
من اإلقتراضات، عنداك يحسابكم راه امليزانية ديالها، واش كتعرفو 

مليار   170 العمومية؟  املؤسسات  ديال  لإلقتراضات  وصلو  شحال 
ديال الدرهم، غير هاذ السنة ما بين 2016 و2017 زائد 9 مليار ديال 
الدرهم ديال اإلقتراضات، 5 ديال املؤسسات، سوء التوزيع، نطالب 
في الجهات يكون واحد املعالجة ديال الجهات، الدار البيضاء والرباط 
وطنجة 70 %، الدار البيضاء-الرباط-طنجة 3 ديال الجهات %70من 
امليزانية العامة، ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية، بعض الجهات 
ما كتفوتش 0,5% من اإلستثمار العمومي للمؤسسات، وقلنا هاذ ال�سي 
ذاك العام، أو تنقولوه هاذ العام، الحكومة البد تجلس مع املؤسسات 
العمومية أو املقاوالت أو تشوف معاها كيفية معالجة، باش يكون واحد 

النوع من اإلنصاف في اإلستثمار العمومي ديال املقاوالت في الجهات.

»أليوتيس«،  املخطط  كلهم،  ديالهم  تقييم  طلبنا  املخططات 
»املخطط األخضر«، »vision tourisme«، »رواج«، راه أكيد خاصنا 
تقييم فين وصلو هاذ  لينا  الحكومة تدير  أو طلبنا  منظومة تقييمية 
املخططات مع الهدف اللي كان النهار األول، املقرر لهم اللي هو خلق 
مناصب شغل، 320 ألف منصب شغل في السنة كانو هاذ املخططات. 
درنا املخططات أو درنا امليزانيات أو درنا االقتراضات، وباقي لليوم في 
46، 50 ألف منصب شغل سنويا، حنا غير نتساءل، هاذ اإلقتراضات 
اللي هما اقتراضات على حساب القانون التنظيمي لقانون املالية، هاذ 
نتساءل  ولكن  لإلستثمار،  غير  موجهين  يكونو  خاصهم  اإلقتراضات 
400 مليار ديال الدرهم ديال  كيفاش هاذ االقتراضات كاملة، وهذا 
الشغل؟  مناصب  هاذ  خلقاتش  ما  أو  سنين،   5 فهاذ  اإلقتراضات 
.comment، بالعكس رجعنا قبل 2002-2003، كاين خلل  se. fait-il
األصالة  فريق  في  ليها  تنقولو  الحكومة  هاذ  اللي  ال�سي  هاذ  بنيوي، 

واملعاصرة، خلل بنيوي.

نقاشات  لدينا  وكانت  معارضة مسؤولة،  نمارس  التي  فاملعارضة 
لجنة  ديال  املقررة  قدمت  اللي  للتقرير  نرجع  وغادي  إيجابية، 
 le ،املالية، هذاك التقرير مسؤول عليه رئيس لجنة أو مقررة اللجنة
rapporteur أو مقرر اللجنة في العالم، في الدول املتقدمة مسؤول على 
transmettre مسؤول على نقل املناقشات داخل اللجنة بموضوعية، 
مزيان، وأنا متفق مع ال�سي األزمي فاش قال على أنه ذاك هذاك خاصو 
يقول األسماء صحيح، خاص املرة الجاية نطالب بنقولو أسماء الفرق، 

املهم املحضر أو تقرير.

باي ديبارئيس:

السيدة النائبة، السيدة النائبة.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

 le poste de ما�سي مشكل.. حنا نطالب أنه كيفما في العالم كله
يترجمون  كلهم   l’Assemblée Nationale في  فرنسا  في   rapporteur
ويعكسون املناقشة بما فيها املداخالت ديال الفرق البرملانية باألسماء 
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ديالهم، ألنه حنا ما�سي هما في املعارضة في فريق األصالة واملعاصرة اللي 
قالوا واحد الكلمة ديال هاذ الحكومة تشوش، حنا حضرنا، وحنا عرفنا 
شكون اللي قال هاذ ال�سي، أنا كنت حاضر، حنا ما قلناش الحكومة 
تشوش قالها واحد الفريق في األغلبية، ما غنذكرش االسم ديالو، حنا 
بالعكس كانت عندنا مناقشة إيجابية، وزعما معارضة نقدية إيجابية، 
وبناءة ولكن بعض الفرق اللي كانت تتهم الحكومة، أنه الحكومة تشوش 
نعطيوها  ممكن  فالدروس  لهم..  احتراما  اسميتها  غنذكرش  ما  أنا 
لبعضياتنا لكن هللا سبحانه وتعالى في القرآن تيقول لو كانت املالئكة 
تنزل مطمئنين احنا راه ما�سي مالئكة، احنا ما كاينش هنا املالئكة، ما 
كاينينش املالئكة، إذن حنا إيال كان فينا حتى حنا أخطاء وال عيوب 
اسمحو لينا حنا راه فينا أخطاء وعيوب كاملين مني أنا وجبد، لكن باش 
البعض يعترف يحسابهم راهم مالئكة راه مكاينينش، ولهذا في املعارضة 

ديالنا اللي كنمارسو احنايا نمارس معارضة مسؤولة.

في وزارة اإلقتصاد  العالية جدا  الكفأة  باألطر  لي أشيد  واسمحو 
في  وال  والدراسات  التوقعات  مديرية  في  وال  الجمارك  في  وال  واملالية، 
الضرائب، اللي الوثائق اللي عطاونا واخا البعض يختلف، الوثائق كانت 
العو على الوضعية اإلقتصادية ديالنا، 

ّ
كافية لجميع الفرق باش حنا نط

وهاذي البد نشيدو بها ألنه بالدنا حققت إنجازات فهاذ منذ تولي جاللة 

امللك، اللي ما عمرنا شفناها أو على األقل نقول باش ما�سي ما عمرنا 

شفناها من قبل ولكن تحسنات بكثير جدا. لكن اليوم، حنا مطالبين 

نظرا للتحديات، نظرا للمشاكل اللي كيعانيو منها املواطنين في التعليم 

وفي الولوج إلى الخدمات الصحية وفي امليزانية اللي غدا غادة تزيد تكمل 

العجز ديالها، وفي املديونية اللي وليدات وليداتنا مازال غادي يخلصو 

النموذج  بمعالجة  عاجال  عاجال  الحكومة  نطالب  حنا  ال�سي،  هاذ 

اإلقتصادي بمنظومة اقتصادية جديدة.

ولهذه األسباب التي ذكرت نسعدكم أننا سنصوت ضد مشروع 

قانون املالية حماية للمصالح العليا للمواطنات واملواطنين اللي تاقو 

فينا حنايا باش نكونوا في املعارضة وبوأونا هاذ املرتب في املعارضة، 

املعارضة مدرسة كانت لبعض الفرق مدرسة ونعتبرها مدرسة ونفتخر 

بها، أما الحكم والتحكم وقت ما جا ينفع وشكرا.

باي ديبارئيسي:

شكرا، نتوقف اآلن وسنستأنف على الساعة الثالثة.
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محضريبلجليليباتةسعلي برلبعين

باتةليخ: األربعاء 26 صفر 1439 ه)15 نونبر 2017 م(.

بارئةسل: السيد رشيد العبدي النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعة عشر  ثالثة ساعات  باتوق ت: 
الثالثة مساء والدقيقة العاشرة.

جد 0يبرعمة0: مواصلة املناقشة العامة للجزء األول من مشروع 
قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018.

باي ديلش ديباعبدييلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

افتتحت الجلسة.

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

املالية  للسنة   68.17 رقم  املالية  قانون  مشروع  دراسة  نواصل 
2018، وسوف نستمع إلى باقي املتدخلين. السادة النواب، إذن فريق 
األصالة واملعاصرة أتموا املناقشة ديالهم. نمر اآلن إلى فريق التجمع 
الدستوري في مناقشة الجزء األول من قانون املالية 2018، وأعطي 
الكلمة للنائب املحترم السيد توفيق كميل فليتفضل. تفضل السيد 

النائب.

بانةئبيباي ديتوف قيكم ليلئيسيفريقيباتجمعيبادستولي:

شكربيباي ديبارئيس.

شكربيباي ديباوزير،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

قبل أن ابدأ مداخلتي هاته بإسم فريق التجمع الدستوري، ونظرا 
البالغة ملوسم لفالحي جيد، مشبع بأمطار الخير والنماء في  لألهمية 
تقوية اإلقتصاد الوطني واللحمة اإلجتماعية، اسمحوا لي أن أرفع معكم 
هذا الدعاء إلى هللا عز وجل، طامعين في كرمه ورحمته وعفوه ونقول : 
» اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك امليت«. يقول 
هللا تعالى »وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا« صدق هللا العظيم.

قانون  مناقشة مشروع  في  مداخلتي هذه  الرئيس، خالل  السيد 
املالية لسنة 2018، سأتناول ثالث محاور أساسية:

املحور األول : سياقات مشروع قانون املالية لسنة 2018.

نعتز في فريق التجمع الدستوري بكون هذا املشروع يصادف لحظة 

املظفرة  املسيرة  شهر  الحالي،  نونبر  شهر  طبعت  عارمة  وطنية  فرحة 
السترجاع وحدتنا الترابية، شهر األعياد الوطنية املجسدة لالستقالل 
الذي  الوطني  الريا�سي  الفوز  شهر  وأيضا  بالشعب،  العرش  وتالحم 
أدخل الفرحة العارمة على مجموع الشعب املغربي. فبعد فوز فريق 
ها هو  القدم،  لكرة  إفريقيا  أبطال  ببطولة دوري  البيضاوي  الوداد 
الفريق الوطني ألسود األطلس يهدي لجاللة امللك، وللشعب املغربي، 
وللرياضة املغربية انتصارا ثمينا على فيلة ساحل العاج ويربحون ورقة 
ثمينة للمشاركة في كأس العالم بروسيا لسنة 2018، بعد عشرين سنة 
من الغياب عن هذا العرس الكروي العالمي. لقد فرح جميع املغاربة 
الكبرى  الرياضية  اإلنتصارات  بهذه  النظير  بحماس ووطنية منقطعة 
الوطنية  التعبئة  هذه  الستمرار  أحوجنا  وما  القدم،  كرة  مجال  في 
الفياضة ملواجهة التحديات األساسية في قطاعات حيوية مثل قطاع 
التربية والتعليم وقطاعي الصحة والشغل، وكذلك في التعبئة الوطنية 

الجماعية للتقليص من التفاوتات االجتماعية واالختالالت املجالية.

أما امللحمة الوطنية األولى من أجل ترسيخ وحدتنا الترابية وراء 
قائدنا ضامن الوحدة الوطنية، جاللة امللك محمد السادس أعزه هللا، 
فإنها ملحمة رائعة غامرة باإلرادة والتضحيات، ولنا في خطاب 6 نوفمبر 
األخير بمناسبة عيد املسيرة الخضراء نبراسا جديدا ومتجددا حيث أكد 
صاحب الجاللة، من جديد على الشرعية التاريخية ملغربنا على صحرائه، 
ر جاللته في هذا الصدد باملضمون الوحدوي والشرعية التاريخية في 

ّ
وذك

خطاب جده املغفور له املرحوم محمد محمد الخامس طيب هللا ثراه، 
في محاميد الغزالن سنة 1957 أمام شيوخ القبائل الصحراوية، وكذا 
الجديدة  املعطيات  وإن   ،1963 املتحدة سنة  باألمم  املغربي  املطلب 
املتولدة عن استفتاءات فاشلة في كطالونيا وكردستان العراق واملخاطر 
املتعاظمة لدعوات االنفصال والتجزئة داخل اإلتحاد األوروبي نفسه، 
واملوقف الرافض والقاطع والجاسم لهذه الدول تجاه النزوع االنفصالي 
املتنامي واملهدد الستقرارها ورخائها. إن هاته املعطيات املستجدة تسائل 
اإلتحاد األوروبي نفسه ومجموع املنظومة األممية إزاء عبث استمرار 
نزاع اقليمي افتعله النظام الجزائري اإلنقالبي العسكري الالعقالني 
والذي تحكمه نخبة يمألها الحقد األعمى إزاء املغرب الديمقراطي امللكي 
اإلسالمي اإلفريقي اآلمن واملستقر، نظام يتشبث بسياسات ومقوالت 
عفا عنها الزمن ويحاول يائسا أن يقطع املغرب عن جذوره اإلفريقية. 
ولن يتأتى له ذلك بأي حال من األحوال بإذن هللا بفضل التالحم الرائع 
بين العرش والشعب وقوة جيشنا وبسالته وأجهزتنا األمنية الكفأة، 
بالغالي  التضحية  أجل  من  ملكهم  وراء  املغاربة  مجموع  واستعداد 
والنفيس في سبيل الوحدة الترابية املقدسة، )ويمكرون ويمكر هللا وهللا 

خير املاكرين( صدق هللا العظيم.

الحكم  أقطاب  لبعض  والالمسؤولة  الكالمية  الشطحات  إن 
الجزائري تدفعنا مرة أخرى إلى اإلشفاق على هذا السلوك العدائي، 
النجاحات  قوة  من  املحبطة  النخبة  في  املتحكم  الجنوني،  املجاني، 
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التي حققتها وتحققها بالدنا وطنيا، إفريقيا، عربيا ودوليا. إن الرؤية 
فضاء  تعتبر  التي  إفريقيا  إزاء  امللك،  لجاللة  املتبصرة  اإلستراتيجية 
حيويا لبالدنا والتطور النوعي للعالقات املغربية اإلفريقية في مختلف 
املجاالت، وتحركات جاللة امللك، في الفضاء الخليجي من أجل تعزيز 
اإلطار  وفي هذا  والصديقة،  الشقيقة  الخليجية  الدول  بين  التوافق 
نستحضر حالة األجواء الغير املطمئنة والتحركات التي ال تعرف نتائجها 
على املنطقة وعلى األمة، وعلى ما يحتمل أن تؤول إليه من نتائج نتمنى 

صادقين أن تكون عابرة.

إنها الدبلوماسية امللكية الهادئة والقوية واملتبصرة والرائدة املرتكزة 
على الرؤية واملصداقية واملستقبل، وفي هذه األجواء املشحونة بالتوجس 
نسجل موقفنا الراسخ والثابت من عدالة القضية الفلسطينية وتأكيد 
حق الشعب الفلسطيني املشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها 

القدس الشريف في احترام تام للقرارات األممية ذات الصلة.

بالسياقات، دون  املتعلق  وال يمكنني أن أختم هذا املحور األول 
الوقوف على دقة ونوعية اللحظة السياسية التي نعيشها على ضوء 
القرارات امللكية املتخذة ارتكازا على تقرير املجلس األعلى للحسابات 
برنامج  إنجاز  التي شابت  اإلختالالت  بشأن  امللك،  إلى جاللة  املرفوع 
باملبدأ  إعماال  املتوسط،  منارة  الحسيمة  إلقليم  املجالية  التنمية 
القرارات  باملحاسبة، وإن هاته  القا�سي بربط املسؤولية  الدستوري 
امللكية تسائلنا كبرملانيين من أجل اإلسراع بتدارك الخصاص البرملاني 
وهو  العمومية،  السياسات  تقييم  بخصوص  دورنا  تقوية  مجال  في 
االختصاص البرملاني الهام الذي يعتبر أحد مكتسبات دستور 2011، 
لذلك فنحن مطالبون بتفعيل أقوى اإلمكانيات الدستورية والقانونية 
املتاحة أمام البرملان والبرملانيين للقيام بأدوارهم في املراقبة والتقييم 
مضامين  في  والتمعن  باإلنتباه  مطالبون  أننا  كما  وجه،  أحسن  على 
ودالالت الخطب والتوجيهات امللكية السامية والتقاط إشاراتها لنكون 

في مستوى مسؤوليتنا.

الدستورية  املقتضيات  تنزيل  في  مهمة  أشواطا  قطعنا  لقد 
من  تمكننا  الترابي،  والتنظيم  املوسعة  بالجهوية  املتعلقة  والقانونية 
تنظيم انتخابات ترابية وإفراز نخب مسؤولة عن تدبير اإلصالح الترابي، 
اإلصالح الذي علق ويعلق عليه املغاربة آماال وانتظارات ونتائج ملموسة 
على أرض الواقع. لقد مرت سنتين ونيف على اإلستحقاقات الترابية 
وحرارة اإلنتظارية في ارتفاع وترقب، ونترقب االستكمال السريع ملا تبقى 
من النصوص التنظيمية واإلجرائية وآليات التفعيل امليداني ملقتضيات 

املنظومة التشريعية الترابية.

إننا من موقعنا كنواب لألمة، البد لنا من التفاعل مع التساؤالت 
املطروحة في الساحة الجهوية والوطنية عن هذا الورش الوطني الكبير، 
أليست الجهوية املوسعة هي األمل واألفق لحلول واقعية ملشاكل محلية 
طال انتظارها؟ أليست الجهوية املوسعة شعار لتحدي التنمية الترابية 
والوطنية؟ ألم تكن الجهوية شعارا لتحقيق العدالة املجالية والتوازن 

الجهوي؟ ألسنا مسؤولين عن هذا التأخير الذي طال والذي قد نساءل 
عنه كسياسيين ومدبرين؟

املحور الثاني : مالحظات في شأن توجهات ومضامين املشروع

في البداية يسجل فريق التجمع الدستوري بإيجابية الرتبة الجيدة 
لبالدنا فيما يخص مؤشر نمو ممارسة األعمال، الرتبة 68 من أصل 
190، وهذا من شأنه أن يحفزنا أكثر لتطوير مناخ األعمال، كشرط 
للنهوض باإلستثمار واألعمال وتحقيق التنمية. أما بخصوص التوجهات 
الكبرى ملشروع قانون املالية، فإننا نعتبرها توجهات تقدمية تتفاعل 
مع انتظارات وحاجيات املواطن واملقاولة إذا أخذنا بعين اإلعتبار نسبة 
النمو %3,2، تقليص عجز امليزانية إلى %3، التحكم في التضخم 1,5% 
وذلك في إطار محصول زراعي في حدود سبعين مليون قنطار، ومتوسط 

سعر البوطان 380 دوالر أمريكي للطن.

إنه مشروع قانون مالي بنفس ونكهة اجتماعية واضحة، إنه مشروع 
قانون مالي يسعى الستعادة ثقة القطاع الخاص، مشروع قانون مالي 
يولي عناية للتشغيل، مشروع قانون مالي يواصل دعم اإلستثمارات 
العمومية. نعم، لقد تميز مشروع قانون املالية بإرادية واضحة في دعم 
القطاعات اإلجتماعية خاصة قطاع التعليم والصحة والسكن الالئق.

قطاع التعليم، إن اإلختالالت والعجز والنقائص التي يعرفها قطاع 
التربية والتعليم والبحث العلمي التنموي معروفة ومشخصة بما فيه 
الكفاية باألرقام واإلحصائيات والتقييم املؤسساتي العمودي واألفقي، 
الناتج  %6 من  القطاع تمثل نسبة  لهذا  املوارد املخصصة  علما أن 
الداخلي اإلجمالي و%21,5 من امليزانية العامة برسم سنة 2017، ومع 
ذلك فإن هذا القطاع يواجه تحديات عديدة يصنف في مراتب غير 

مشرفة.

أولوية  من  القطاع  هذا  نعتبر  الدستوري،  التجمع  فريق  في  إننا 
إلى  والولوج  والنمو  التنمية  لتحقيق  أساسية  رافعة  وهو  األولويات، 
سوق الشغل والرقي اإلجتماعي وبناء مجتمع املعرفة والعلم، ونسجل 
بهذه املناسبة إن الشروع في تنزيل الرؤية اإلستراتيجية 2030-2015 
بدأ يعطي بعض النتائج األولية بالرغم من افتقارها إلى قانون إطار 
نتمنى أن تسرع الحكومة في إعداده وإحالته على البرملان في أقرب وقت. 
تتعلق  التربوية  املنظومة  في بعض مؤشرات  تم تسجيل تحسن  لقد 
أساسا بارتفاع نسبة التمدرس في مختلف املستويات التعليمية من 
األطفال  لدى  متفاوتة  بنسب  والتأهيلي  واإلعدادي  واإلبتدائي  األول 
الهدر  نسب  في  طفيف  تراجع  تسجيل  تم  كما  والفتيات،  الذكور 
املدر�سي، لكن بالرغم من هذا التحسن الكمي فإن القطاع ال يزال يعاني 
ويواجه تحديات كبرى تتمثل في تعميم التعليم األولي مجاليا ليشمل 
العالم القروي والتصدي الفعال للهدر املدر�سي بتقليص هذا النزيف. 
يغادرون  املغرب  من شباب  ألف   270 من  أزيد  أن  علما  ونحيطكم 
املدارس سنويا، كما تعاني املدرسة املغربية من ضعف ملموس على 
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بإيجاب ما  اللغوية ونسجل  الدرا�سي، والتعلمات  مستوى التحصيل 
تضمنه مشروع قانون املالية من تعزيز لهيئة التدريس عبر تخصيص 
20 ألف منصب شغل بموجب عقود برسم املوسم الدرا�سي املقبل 
لسنة 2018-2019 مع اإلستفادة من فترة تدريبية ملدة 9 أشهر تضاف 

إلى 35 ألف منصب مدرس بالتعاقد.

املالية من تعزيز  بإيجابية ما جاء في مشروع قانون  كما نسجل 
للعرض املدر�سي ببناء 141 مدرسة جديدة، وتأهيل للبنيات التحتية 
وتجهيز إضافي للمؤسسات التعليمية وتنويع للعرض املدر�سي، واملسالك 
الدولية للبكالوريا املغربية املعبر عنها بأرقام دالة واعتماد مقاربة جديدة 
في تدريس وتعلم اللغات األجنبية وإدراج الفرنسية في التعليم األولي. وإلى 
جانب هذه التحديات، هناك ورش محاربة األمية النوعية واملتنوعة 
حيث التزمت الحكومة بتقليص نسبتها من %30 إلى %20 في أفق سنة 
الرؤية  أولته  اإلهتمام  نفس   .2026 أفق سنة  في   10% وإلى   ،2020
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  إلصالح   2030-2015 اإلستراتيجية 

باعتماد خطة من 4 محاور رئيسية تتضمن 29 مشروع إصالحي.

والبحث  اإلبتكار  إنعاش  ملسألة  كبيرة  أهمية  نولي  فريقنا  في  إننا 
العلمي التنموي باعتباره من أهم العوامل الضامنة لتحقيق تنافسية 
املقاوالت وخلق فرص جديدة وحديثة للعمل والتأهيل وتسريع إنتاج 
امللكية الصناعية والفكرية وتشجيع روح املبادرة واملقاولة والشراكات 
ووطنيا  جهويا  الصناعية  املجمعات  ودعم  بإحداث  وذلك  الرابحة، 
تمويل  إمكانية  من  والرفع  شبكتها،  وتوسيع  اإلبتكار  أحياء  وإحداث 
البحث العلمي التكنولوجي مواكبة ملخططات التصنيع واملهن العاملية 

الجديدة وباقي املخططات القطاعية من طاقات متجددة وغيرها.

باي ديبارئيس،

الواقعية  والبرامج واإلنجازات واإلقتراحات  األهداف  تلكم بعض 
الخاصة بقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. لكن تظل معضلة 
حيث  من  املجتمعي،  للنقاش  مطروحة  والبحث  والتكوين  التعليم 
املجتمع  تهم  كأولوية وطنية  وتعميمها،  وإنصافها  جودتها ومردوديتها 
املغربي بجميع مكوناته وتظل محددا أساسيا وركيزة للنموذج التنموي 
السنة  افتتاح  بمناسبة  الجاللة،  صاحب  عنه  أعلن  الذي  املقبل 

التشريعية الجارية.

بإهتمام  تستأثر  التي  الكبرى  القضايا  من  فهو  الصحة،  قطاع 
في  وضعف  خصاص  من  القطاع  هذا  يعرفه  ملا  بالدنا،  في  الجميع 
مستوى الخدمات الصحية وصعوبة الولوج إليها وارتفاع تكلفة الخدمة 
الصحية بالرغم من تطور اإلعتمادات املخصصة للصحة وانتقالها إلى 
8 مليار درهم ما بين سنة 2008 وسنة 2017. قطاع يعاني من نقص 
كمي ونوعي في املوارد البشرية بقدر معاناته من سوء التدبير وتوزيع 
هذه املوارد وعدم فعاليتها، واإلستفادة املثلى من األطر املحسوبة على 
وسوء  الوظيفي  والهدر  التفرغ  عدم  بسبب  العمومية  املستشفيات 

التوزيع الترابي للرصيد البشري في الصحة العمومية.

مما ال شك فيه أن تخصيص مشروع القانون املالي لهذا القطاع 
4000 منصب شغل برسم سنة 2018 سيخفف من الضغط وسيساهم 
ونوعا ومجاليا.  الصحية كما  البشرية  املوارد  في  الخصاص  توفير  في 
إن حاجيات الصحة في بالدنا تحتاج منا جميعا العمل على تحقيق 
وكيفما  كانوا  أينما  املر�سى  لجميع  الولوج  بتيسير  الصحية  العدالة 
كانوا واإلستفادة املتكافئة من الخدمات الصحية، وتحقيق الفعلية 
اإلستشفائية بكل كرامة، مستحضرين مضمون الخطاب امللكي األخير 
في هذه القاعة والذي ربط ما بين اإلستشفاء والكرامة اإلنسانية. وال 
يعقل أن يعاني اإلنسان املغربي من املرض واإلهانة أمام املستشفيات 
العمومية أو في الدهاليز، في الوقت الذي يعتبر فيه املستشفى فضاء 

لصون كرامة اإلنسان والعناية بصحته.

كافي  غير  مالية جديدة  مناصب  تخصيص  أن  فريقنا  في  ونعتقد 
لوحده ما لم يتم وضع تقييم حقيقي لإلمكانيات املتوفرة من موارد 
وفق  وانتشارها  استعمالها  وإعادة  ومعدات  طبية  وتجهيزات  بشرية 
خريطة ببعد ترابي جهوي تحقق الحد املطلوب من العدالة الصحية 
لإلستفادة  املغاربة  لجميع  الكريم  الصحي  الولوج  وضمان  املجالية، 
من الخدمات الصحية اإلستعجالية واإلستشفائية واألدوية املختلفة 
التي توفرها وزارة الصحة. هذا مع إمكانية اإلنفتاح على  والتحاليل 
القطاع الخاص بالتعاقد املرن لسد الخصاص والنقص الكمي والنوعي 

واملجالي في القطاع العام.

لألمة  كنواب  مطالبون  فنحن  الصحية،  العدالة  توفير  إطار  وفي 
بممارسة  الحيوي  الورش  هذا  تجاه  الدستورية  وظائفنا  بممارسة 
الرقابة والتقييم املستمرين وفق ما يوفره النظام الداخلي من إمكانيات 

وآليات للرقابة والتتبع والتقييم.

السيد الوزير، أنتما اليوم عملتو املجهود ديالكم كوزارة املالية، 
فريق  في  نظرنا  في  البشرية.  املوارد  وفرتو  الخاصة،  امليزانيات  وفرتو 
التجمع الدستوري، أن هذا القطاع غير محتاج ملوارد بشرية حاليا وغير 
ي 

ّ
محتاج مليزانية، قطاع يعاني من سوء التدبير، القطاع اليوم املغاربة مل

كيمشيو للسبيطار، السيد الوزير، وهاذ املجهودات اللي كتديروهم، 
ي كيمشيو للسبيطار 

ّ
كتديروهم من امليزانية ديال البالد، املغاربة مل

كيبغيو حاجات بساط، ما عندهم عالقة بامليزانية، كيبغيو ابتسامة في 
االستقبال، ما كيلقاوهاش، كيبغيو نظافة املستشفيات العمومية ما 
كيالقاوهاش السيد الوزير، كيبغيو املوظفون ديال وزارة الصحة يكون 
عندهم روح وطنية، روح املسؤولية، ال يعقل اليوم السيد الوزير، 
نحن نتكلم عن نقص في املوارد البشرية والعدد ديال الساعات ديال 
االشتغال ديال املوظفين العموميين معروفة، ال يعقل اليوم أننا نمشيو 
وما نلقاوش األطباء في وقت االشتغال وفي الوقت ديال العمل، ال يعقل 
اليوم السيد الوزير، كنلقاو أن في بعض األحيان األطباء في وقت العمل 
اليوم  يعقل  ال  الخصوصية،  املصحات  في  كتلقاهم  ديالهم  الرئي�سي 
السيد الوزير، تكون املساومة مع املغاربة داخل املستشفيات، بغيتي 
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نفتح لك في أجل قريب يالاله معايا للمصحة الخاصة، ال يعقل اليوم 
السيد الوزير، أننا نخليو املغاربة عرضة les agents de sécurité ديال 
les hôpitaux، اليوم إيال بغيتي موعد ما كاين الش تدوز من املسطرة 
العادية، اليوم إيال بغيتي موعد سير عند l’agent de sécurité، حنا 
هاذ اإلشكال ديال les agents de sécurité ديال les hôpitaux أظن 
أن وزارة الصحة عارفاه، مدة سنين السيد الوزير، ما عمالتش على 
تصحيح هذا الوضع، اليوم املواعيد في les hôpitaux ديال العمليات 3 

أشهر، بأربع أشهر، بخمس أشهر، بست أشهر.

اليوم السيد الوزير، وانتما كتعملو على تخصيص 4000 منصب 
شغل لوزارة الصحة، خاصنا نعرفو واحد األشكال اللي كاين هذه مدة 
ي كنديرو املباريات راه كيتقدموش الناس لهاذ املباراة، 

ّ
سنين، اليوم مل

ولو كيتقدمو للمباراة نهار اللي كيكون التعيين في واحد املنطقة معينة ما 
كيتمش اإللتحاق تاع هاذ الناس اللي نجحوا في املباراة، إذن هاذي هما 
املسائل اللي خصنا نعملو عليهم، ألن ما نضيعوش، ما نضيعوش البالد 
في مناصب شغل وكون واحد جهة أخرى كتسوء التدبير ديالها، كتشوفو 
هاذ 4000 منصب شغل كتأثر على قطاعات أخرى، ايال خدينا مثال 
السيد الوزير، قطاع السياحة اللي تخصت ليه واحد النسبة قليلة، 
واش قطاع السياحة ما�سي مخصوص من املوارد البشرية؟ مخصوص 
من املوارد البشرية، إذن حنا انتما كتعملو املجهود ديالكم، ولكن راه 

في الجهة األخرى خاص تخدا هاذ املسائل بعين اإلعتبار السيد الوزير.

غادي ندوزو للسكن الالئق، من األولويات ذات الطابع اإلجتماعي 
بهذه  الالئق، ونذكر  إلى السكن  الولوج  القوي هو  لها حضورها  التي 
املناسبة البرنامج الحكومي الذي جعل ما بين أهدافه إنجاز 200 ألف 
وحدة سكنية في أفق 2021 وذلك بهدف تخفيض العجز املسجل في 
السكن إلى 200 ألف وحدة مقابل 400 ألف وحدة مسجلة حاليا، 
وذلك بالقضاء على السكن غير الالئق وتحسين إطار عيش األسر املعوزة 
وكذا تنويع العرض السكني تجاوبا مع مختلف الشرائح االجتماعية 
وفي  االقتصادي.  والسكن  التكلفة  املنخفض  االجتماعي  السكن  من 
بالدنا  في  تحقق  الذي  اإليجابي  التراكم  اإلطار البد من تسجيل  هذا 
واستمرارية الجهود التي تبذلها الدولة في مجال السكن وذلك لتقليص 
الهامشية  واألحياء  األحزمة  مستوى  على  االجتماعي  اإلقصاء  مظاهر 
وتحسين آليات وفرص الولوج لخدمات القرب، والتجهيزات العمومية 
واإلندماج  اإلجتماعي  للتماسك  فضاءات  املدن  جعل  في  واملساهمة 

الحضري والرقي اإلجتماعي الفردي والجماعي.

كما ال يفوتني أنا أستحضر األدوار التي تقوم بها املقاولة الوطنية 
الشريكة في تنزيل وإنجاز مختلف البرامج، واملشاريع السكنية الناجحة 
عبر ربوع اململكة، والتي تشتغل بشراكة مع الدولة عبر مجموعة من 
اإلتفاقيات املبرمة إلنجاز مئات آالف من الوحدات السكنية املوجهة 
ملختلف فئات املجتمع، وتطوير وتنويع العرض السكني وتوفير وسائل 
اإلنجاز والتأهيل، وتأهيل التجهيزات املعدة للمنشآت السكنية. وهنا 

في  البالد  ديال  السياسة  على  شوية  نتكلمو  ما  البد  الوزير،  السيد 
ي كنخرجو لبلدان أجنبية كنشوفو 

ّ
التعمير، اليوم السيد الوزير، مل

الترفيهية موجودة،  املساحات  les espaces vert partout، كنشوفو 
اليوم في سياسة التعمير عندنا، عندنا غير البناء، عالش هاذ البناء 
السيد الوزير، اليوم كنعانيو من قلة العقار املخصص للبناء، عالش 
هاذ القلة ديال العقار املخصص للبناء، ألن كنشوفو كيجيب لينا هللا 
بحال إيال حنا عندنا في جوج د البلدان، كنمشيو لبعض املدن كنلقاو 
les.surélévations : r+10 -r+12–r+20–r+15–r+8 كنجيو للمدينة 
كمدينة الدار البيضاء كنلقاو r+3–r+4 وهذا هو اللي كيقلل من الوعاء 
العقاري السيد الوزير، لو كانت السياسة ديال التعمير رخصت أننا 
املساحات  بعض  نقتاصدو  نقدرو  كنا   les surélévations نمشيو 
ونديروها مساحات خضراء، وهاذي من املعاناة اللي كنرجاو الحكومة 
وكنغتنم الفرصة ديال تواجد السيدة كاتبة الدولة في وزارة اإلسكان 
والتعميرأنكم تعملو على هاذ القضية، ألن ال يعقل مدينة الدار البيضاء 
نعطيك واحد املثال بسيط السيدة كاتبة الدولة، ال يعقل مدينة الدار 
البيضاء في الدخلة ديالها من جيهت املحمدية كنلقاو مدينة زناتة فيها 
r+10–r+15، الدخلة األخرى من الجهة األخرى كنلقاو مطار آنفا فيه 
r+15 -r+20، وسط مدينة الدار البيضاء r+3 وهاذ ال�سي راه ما�سي 

معقول السيدة الوزيرة.

إننا نعتبر وعي الحكومة باألهمية املاسة واملستعجلة في اإلستجابة 
للحاجيات واإلنتظارات اإلجتماعية ومحاربة الفوارق املجالية مكسبا 
مهما مع مطالبتنا بمزيد من اإلعتمادات، مع قوة ونجاعة وحسن التدبير 
في قوانين املالية القادمة لسد الخصاص املهول والغير املقبول في املجال 
اإلجتماعي واملجالي في املغرب الحديث. هناك سؤال يطرح ويتداول، هل 
الحكومة متحكمة في توازناتها املالية؟ نعم إننا نثمن جهود الحكومة 
اإلجتماعية،  للقطاعات  املرصودة  املالية  مخصصاتها  رغم  كونها  في 
والتي ستطال نصف مخصصات امليزانية فإنها مع ذلك حرصت على 
التحكم في التوازنات املاكرو-اقتصادية وسعت إلى التخفيض من امليزان 
التجاري رغم التراجع في اإلحتياطات من العملة الصعبة. كما أن أصواتا 
إرتفعت مهولة من نسبة املديونية، وفي هذا الباب نقول، نعم هناك 
ارتفاع في نسبة املديونية ولكنه ارتفاع مقبول ومتحكم فيه، ما دامت 
هذه املديونية تذهب لإلستثمار وال لإلستهالك، ولكننا نعود لنقول أنه 
يجب التحكم في حجم هذه املديونية، حتى ال تثقل ميزانية الدولة أكثر 

مما تتحمل.

باي ديبارئيس،

لقد تعامل فريق التجمع الدستوري بإيجابية مع مشروع قانون 
املالية على مستوى النقاش العام، وعلى مستوى مختلف القطاعات، 
بحضور وازن ومشرف وبمشاركة فعالة ونقاشات عميقة. وكم كنا نود 
أن يتابع املواطن املغربي نقاشات ومشاركات نواب األمة في هذه املحطة 
املالية انطالقا من  بامتياز، محطة مناقشة مشاريع قانون  البرملانية 
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حقهم في الوصول إلى املعلومة، ولكن لألسف الشديد ال نعرف من يقف 
وراء عدم اإلسراع بإخراج القناة التلفزية البرملانية إلى حيز الوجود.

إن فريق التجمع الدستوري تقدم بجملة من تعديالت همت في 
مجملها على املستوى اإلجتماعي واملعي�سي للمواطنين، نذكر على سبيل 
املثال: حماية املستهلك، العناية بصحة املواطنين ومحاربة تف�سي بعض 
األمراض كالسكري وغيره، تشجيع البحث العلمي بهدف محاربة داء 
السرطان، إعفاءات لبعض األشخاص في وضعية إعاقة، تعميم تدابير 
املقاوالت  ودعم  اإلقتصادي  املستوى  وعلى  الشغل.  إلنعاش  هادفة 
والفئات املهنية نذكرمنها على سبيل املثال: تحفيز املقاوالت املشغلة 
البحث  على  املقاوالت  تشجيع  الضريبية،  االمتيازات  بعض  وتعميم 
واإلبتكار والتطوير، حماية املنتوج الوطني. وهنا نسجل بإيجاب تفاعل 
الحكومة، في شخص وزير السيد الوزير املالية، مع هذه التعديالت 
التجمع  فريق  تقدم  الوطني،  املنتوج  حماية  املثال  سبيل  ونذكرعلى 
الدستوري بتعديل يخص الرفع من قيمة االستيراد للعازل الكهربائي 
حماية للمنتوج الوطني. كنعرفو بأن اليوم والت عندنا هاذ العازالت 
الكهربائية كتصنع في البالد وكتدخل من بلدان أخرى مثل الصين، 
كتدخل بواحد النسبة ديال %2,5. وحنا كفريق التجمع الدستوري 
كنا طالبنا بالرفع ديالها ل%25، واليوم الحكومة تفاعلت إيجابا مع 
هاذ التعديل، رغم أنها باقية ما عبرت عن املوقف ديالها، رغم أنها ما 
قبالتوش لحد الساعة، ولكن لنا الثقة في الحكومة، لنا الثقة في السيد 
الوزير املالية، اللي اليوم كيديرو بحث على هذا املنتوج واش من حقنا 

أننا نرفعوه أو ال.

كان هدفنا من هذه التعديالت التي توخينا منها الرفع من جودة 
األداء والتدبير املقاوالتي عالقتها باإلدارة الضريبية، هدفنا األسا�سي من 
تقديمها هو الدفع قدما باملجال اإلجتماعي للبرنامج الحكومي وترجمته 
إجتماعية  أثار  عنه  تتولد  بحيث  الواقع،  أرض  على  ملموس  بشكل 
واضحة، كما أكد على ذلك صاحب الجاللة حفظه هللا، في العديد من 
خطبه. وإيمانا منا بأن اإلجتماعي ال يتحقق إال في ظل دينامية اقتصادية 
ونمو مستدام، فقد أولينا عناية باإلستثمار العمومي وبالقطاع الخاص 
واملقاولة الصغرى واملتوسطة بوصفها تجسد اقتصاد القرب األكثر 

تشغيال واألكثر إسهاما في املداخيل الضريبية.

وإذا كنا نتفهم عدم تجاوب الحكومة مع أغلب تعديالتنا بالنظر 
شرط  أن  غير  املالية،  التوازنات  على  وحرصها  اإلمكانات  ملحدودية 
الحكامة الجيدة وتحسين مناخ وممارسة األعمال هو مطلب ال يتطلب 
في أغلب األحيان اعتمادات مالية خاصة. ومن هنا نتوجه بالشكر للسيد 
الوزير املالية عندما تفاعل بإيجاب مع التعديالت اللي تقدمات من طرف 
جميع اإلخوة البرملانيين، ونقول أن الحفاظ على التوازنات املالية ليس 
من اختصاص السيد وزير املالية بوحديتو، الحفاظ على هاذ التوازنات 
من اختصاص الحكومة والبرملان. اليوم السيد وزير املالية، جيتو بواحد 
التعديل بخصوص الرفع من قيمة الضريبة على القيمة املضافة على 

املحروقات، جميع اإلخوة داخل البرملان كنواب أمة قدموا تعديالت 
كيقولو فيهم بأن هاذ الرفع من هاذ الضريبة على القيمة املضافة غادي 
يكون عندها واحد التأثير سلبي على القدرة الشرائية ديال املواطنين، 
أنتم السيد الوزير، بعدما طال النقاش فهاذ املوضوع تفاعلتو باإليجاب 
حفاظا على القدرة الشرائية ديال املواطنين، ومن هاذ الباب كنتوجهو 
لكم بالشكر الجزيل نيابة عن جميع الناس اللي صوتوا علينا السيد 

الوزير.

املحور الثالث: مشروع قانون املالية 2018 في أفق النموذج التنموي 
املطلوب مراجعته

إن بالدنا بتوجيهات ملكية سامية ومتبصرة، هي بصدد إعداد إعادة 
النظر في نموذجنا التنموي بكيفية تشاورية وجماعية وعميقة. فإننا في 
فريق التجمع الدستوري، نسجل كما أشرنا إلى ذلك سابقا أنه في انتظار 
بلورة وإعمال هذا النموذج فقد تم التفاعل مع هذا التوجه األسا�سي، 
باتخاذ إجراءات وتدابير مالية وتنظيمية ومؤسسية في اتجاه تقليص 
التنموي  الخصاص  إزاء  سيما  ال  واملجالية  اإلجتماعية  التفاوتات 
والتدابير  باإلجراءات  تنويهنا  ورغم  القروي،  بالعالم  املوجود  املهول 
التي وردت بمشروع قانون املالية 2018 فيجب اإلقرار بأننا مطالبين 
وفي أسرع وقت ممكن بوقفة نقدية شجاعة وعميقة ملراجعة مقارباتنا 
الهشاشة  ومحاربة  واملجالي  اإلجتماعي  الخصاص  ملعالجة  التدبيرية 
اإلجتماعية والفقر الذي تفاقم منذ عقود وبالرغم من كل املجهودات 
املبذولة، والتي أنتجت أيضا تهميشا لقوى ديموغرافية مهمة مجسدة 
في فئة الشباب، علما أننا نعيش تحوالت كبرى في مجال تعبير املواطن 
عالقاتهم  وفي  وتطلعاتهم،  انشغاالتهم  عن  خاصة  بصفة  والشباب 
بقضايا الشأن العام بصفة عامة، لذلك البد من اإلسراع بوضع هذا 
يهتم قبل كل �سيء بخلق  الذي يجب أن  املنشود  التنموي  النموذج 
الثروة وبعدالة توزيعها اجتماعيا ومجاليا، وأن يعيد اإلعتبار للتدبير 
املحلي والجهوي بصفة فعلية وناجعة وأن يضمن ممارسة الحقوق 
والحكامة  املجالي  واإلنصاف  والعدالة  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
الرشيدة والتقاء السياسات التنموية القطاعية مع تفعيل قوي آلليات 
في  النتائج. وعلينا أن نستفيد  التتبع والتقييم والرقابة والتركيز على 
هذا الباب من اإلصالحات الهامة والهيكلية التي أدخلت على القانون 
التنظيمي للمالية، وتبعا لذلك على النظام الداخلي ملجلس النواب فيما 
يخص اعتماد البرنامج الذي يتضمن مجموعة من املشاريع مع األخذ 
بمقاربة النتائج وليس فقط الوسائل، واعتماد نجاعة التدبير العمومي 
والتركيزي، وتقييم السياسات العمومية وتقديم الحساب في إطار ربط 

املسؤولية باملحاسبة.

إن من شأن التفعيل الجيد لعدد من املقتضيات اإلجرائية الواجب 
األخذ بها ابتداء من السنة املالية 2018، ستعطي نفسا جديدا في إطار 
هذا التحول التدريجي املتعلق بتجويد الحكامة العامة وضمان العيش 
الكريم للمواطنين. وهكذا فإن مراجعة النموذج التنموي وفق توجيهات 
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جاللة امللك، هو ورش هام البد أن ننكب عليه سريعا بصفة تشاورية 
وجدية وإيجابية وطموحة.

وفي األخير، البد أن نؤكد أن قانون املالية هو إحدى األدوات املهمة 
اإلقتصاديين  الفاعلين  ملختلف  واإلستجابة  العام،  الشأن  لتدبير 
انتظاراتهم  إلى  واإلستجابة  حاجياتهم  تلبية  إلى  سعيا  واإلجتماعيين، 
وتطلعاتهم. ومن أجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة ننشدها 
جميعا، أغلبية ومعارضة، تنتج الثروة والثروة والثروة أوال، وتحرص 
أشد ما يكون الحرص على توزيع ثمراتها لفائدة الجميع توزيعا تظهر 
مالمحه ونتائجه على املواطنات واملواطنين، ونحن واثقون أن مشروع 
قانون املالية سنة 2018 يسير في هذا اإلتجاه. لكننا نجاحه على أرض 
الواقع رهين بالتناغم والتفاعل اإليجابي بين املجهود السيا�سي واملجهود 
اإلقتصادي مع رفع التحديات القائمة في مجال إعمال الحكامة الجيدة 
ومحاربة الفساد وتعزيز الثقة والعمل التشاركي. وهذا ما نسعى إليه 
والسالم  واجتماعيين،  اقتصاديين  وفاعلين  وبرملانا  حكومة  جميعا 

عليكم ورحمة هللا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب. داخل نفس الحصة الزمنية املخصصة لفريق 
غاللو،  أسماء  السيدة  املحترمة  النائبة  السيدة  الدستوري  التجمع 

فلتتفضل.

بانةئبليباي دةيأسمةءيغالاو:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدةيأعضةءيبلحكومل،

بازم التي بازمالء،

بعد تدخل السيد رئيس فريقنا الذي قدم رؤية شاملة وسياسة 
تعكس موقف الفريق، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات األغلبية من 
مجمل ما جاء به مشروع قانون املالية برسم سنة 2018. يشرفني أن 
أتناول شقا نعتبره في فريق التجمع الدستوري مركزيا وحاسما وجوهريا 
في املرحلة الفاصلة التي يوجد فيها اإلقتصاد الوطني اليوم. ويتعلق األمر 
باإلستثمار وسبل تيسيره من أجل خلق الثروة ورفع نسب النمو بالتالي، 
وهذا هو األساس توفير الشغل وخاصة للشباب. إن األمر يتعلق برهان 
مركزي تلتقي فيه اليوم إرادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه 
هللا، وتطلعات الشعب املغربي إلى الرخاء اإلجتماعي وخطط الحكومة 
املال واألعمال. وإذا كانت بالدنا بفضل إصالحاتها  وانخراط أوساط 
السياسية والدستورية واملؤسساتية، وبفضل اإلستقرار الذي تنعم به، 
وبفضل اقتصادنا املنفتح، قد نجحت في جلب استثمارات مؤسسات 
عاملية، فإن اإلمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها ما تزال غير مستغلة على 

النحو الذي ييسر تحويلها إلى ثروات، خاصة من خالل إعطاء دينامية 
جديدة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.

مواكبة  أن  الدستوري،  التجمع  فريق  في  نعتبر  الصدد  هذا  وفي 
املبادرة الخاصة ودعمها أحد مداخل اإلقالع اإلقتصادي، وذلك من 

خالل مجموعة من النقط:

أوال: إعمال التمركز إداري حقيقي من خالل اعتماد ميثاق متقدم 
لالتمركز اإلداري، الذي ما فتئ يدعو صاحب الجاللة أعزه هللا منذ 
واإلدارية  الحكاماتية  الدعامة  بمثابة  اإلصالح  هذا  وسيكون   ،2002
والعمومية للجهوية املتقدمة، التي شرع املغرب في إعمالها وينبغي أن 
الالمركزية  والتقنية  اإلدارية  الوحدات  منح  على  اإلصالح  هذا  يرتكز 
سلطات إدارية واسعة بما يستجيب لحاجيات اإلقتصاد واإلستثمار 
والخدمات اإلجتماعية في الجهات واألقاليم، وييسر إنسيابية اإلجراءات 

والقرارات؛

ثانيا: إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار الذي ينبغي أن تكون أدوات 
للتحفيز على اإلستثمار وخلق فرص العمل، وخلق املقاوالت وتبسيط 
والعملي.  الحقيقي  معناه  الوحيد  الشباك  مفهوم  وإعطاء  املساطر 
في هذا الصدد ندعو إلى إعادة هيكلة هذه املراكز وإخضاعها للرقابة 
التدبيرية ومحاسبتها على أساس النتائج املحققة في النفوذ الترابي لكل 
امللك نصره هللا،  ينبغي دوما استحضار توجيهات جاللة  مركز، كما 
وخاصة الرسالة امللكية املوجهة إلى السيد الوزير األول، حول التدبير 
الجهوية  املراكز  إحداث  تم  إثرها  والتي على  الالمتمركز لإلستثمارات 
اعتبارها من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل 
تشجيع اإلستثمارعلى الصعيدين الوطني والجهوي. حيث ال ينحصر 
دورها في القيام بمهام الشباك الوحيد بل تتعداه إلى أدوار أخرى كتوفير 
املعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين اإلقتصاديين، واملساهمة في 

التعريف باإلمكانات اإلقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.

إننا نتساءل في فريق التجمع الدستوري عن هذه األدوار وعن أداء 
تلك املراكز، وما يجسد اإلهتمام امللكي باملراكز الجهوية لإلستثمار، 
الرؤية املتبصرة لجاللته أعزه هللا ونصره، بأن تشجيع اإلستثمار يشكل 
أحد العوامل الحاسمة في خلق الثروة وتحقيق التنمية وإحداث فرص 
الشغل، الذي يعتبر من أهم التحديات بالنسبة لبالدنا وهو ما نادى 
به جاللته منذ اعتالئه العرش وما فتئ يؤكد عليه في أكثر من مناسبة 
حيث ال يكاد يخلو خطاب من خطبه من الدعوة إلى تشجيع اإلستثمار 
وتوفير الظروف املساعدة على خلق مناخ مالئم لألعمال والرفع من 
جاذبية املغرب. لقد أكد جاللة امللك، في خطاب عيد العرش ليوم 29 
يوليوز2017، ولألسف على أن املراكز الجهوية لإلستثمار تعد باستثناء 
مركز أو اثنين مشكلة وعائقا أمام عمليات اإلستثمار، عوض أن تشكل 
آليات للتحفيز ولحل مشاكل املستثمرين على املستوى الجهوي دون 
الحاجة للتنقل إلى القطاع اإلدارة املركزية. ويسائل هذا التشخيص 
الدقيق والحكيم مختلف الجهات املعنية ويضعها أمام مسؤولياتها، 
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ويستدعي استدراك أوضاع املراكز الجهوية لإلستثمار والعمل على إعادة 
بنائها لتقوم باألدوار النبيلة التي أحدثت من أجلها؛ ثانيا ينبغي التعامل 
األرا�سي  وتعبئة  لإلستثمار  املخصص  العقار  إشكاليات  مع  بجرأة 
العقارية املجمدة وغيراملنتجة، لتكون قاعدة لإلستثمار املنتج للشغل 

والثروة.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

زم التيي زمالئي،

من بين القطاعات اإلقتصادية الرائدة تظل الصناعة قطاع ال محيد 
عنه لخلق دينامية في عدة قطاعات أخرى، وفضال عن فوائده الكبرى 
في تحديث البالد وفي التشغيل وخلق الثروة، فإنه يعتبر القطاع الذي 
من شأنه إعطاء دينامية جديدة لقطاعات أخرى: التجارة والخدمات 
واللوجيستيك. وقد علمنا التاريخ أن ما من أمة من القوى الكبرى وصلت 
إلى ما هي عليه من تطور دون تصنيع، وعلينا في هذا الصدد أن نعتمد 
على التراكم ونستثمر ما حققته بالدنا على سبيل املثال في قطاعات 
السيارات والطائرات، كما ينبغي أن نستثمر ما توفره اتفاقيات التبادل 
والبلدان  اإلقتصادية  التكتالت  من  عدد  مع  بالدنا  تجمع  التي  الحر 
الصديقة وما تفتحه مبادرات جاللة امللك، في إفريقيا من إمكانيات 
لنقوي نسيجنا الصناعي، وننوعه ونرفع من قيمته التصديرية ونقوي 
تنافسية قطاعنا الصناعي ونستثمر أكثر في البحث من أجل التطوير، 

ويتطلب تحقيق هذه األهداف:

أوال: الحرص على الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني؛

ثانيا: التصدي ألساليب اإلغراء les dumping التي تعتمدها بعض 
الدول في تعاملها مع السوق املغربية، وهنا نثمن السياسة الجمركية 
الوطنية التي تحمي في ذات الوقت النسيج الصناعي الوطني والقدرة 
الشرائية للمواطنين. وفي هذا الصدد، ننوه بالتجاوب اإليجابي للحكومة 
مع تعديالتنا الهادفة على اإلبقاء على رسم اإلستيراد املحدد في 17,5% 
املطبق على السلع واملنتوجات املستوردة، بدل الرفع منه إلى 20% 
خاصة وأنه سيؤدي إلى التركيز على استيراد املواد والبضائع من البلدان 
التي تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر، مما ال ينسجم مع هدف بلدنا 
في تنويع شركائه ومصادر التجارة الخارجية وسيؤدي إلى خلق قطبية 
أكثر نحو بعض املصادر. وفي املقابل تم الحفاظ على رفع الرسوم من 25 
إلى %30 باعتبار تلك الالئحة تتضمن مجموعة من املنتوجات التي يتم 

إنتاجها محليا مما وجب حمايته ودعمه.

وإذا كان إنتاج الثروة وتوسيع مجاالت هذا اإلنتاج وخلق أنشطة 
جديدة رهانا مركزيا نتوخاه من التصنيع ومن اإلستثمار، فإن الرهان 
الشباب،  تشغيل  التشغيل وخاصة  نعم  التشغيل  اآلخر هو  املركزي 
مما يستتبعه من توفير الكرامة واملشاركة ويرتبط تحقيق هذا الرهان 
أي رهان توفير الشغل مع املحاور التي تحدثت عنها ارتباطا جدليا، فال 

زيادة في فرص الشغل دون زيادة في معدل النمو وال نمو دون توسيع 
اقتصادي وتنميته. وفي هذا الصدد، ينبغي مواكبة املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة واإلنتهاء مع معضلة تعقيد املساطراإلدارية وتفعيل اآلجال 
القانونية لألداء وتشجيع التشغيل الذاتي وتحفيز املقاوالت اإلجتماعية 
التضامنية واستغالل إمكانيات كل جهة أو إقليم، واملؤهالت املتوفرة 

بها لخلق أنشطة منتجة للثروة والشغل.

أيضا ينبغي مواصلة ومواكبة املقاولين الشباب وفتح األمل أمامهم 
ويتجدد  ليتطور  له  التحفيزات  وتقديم  مهيكل  الغير  القطاع  وهيكلة 
ويندمج في النسيج اإلقتصادي ويستفيد من فوائد هذه الهيكلة، وهو 
ما يقت�سي إجراءات تحفيزية وعمال بيداغوجيا، وال يسعنا هنا إال أن 
على  املقاولة  دعم  إلى  يهدف  الذي  الحكومي  اإلجراء  إيجابيا  نسجل 
التشغيل ومحاربة القطاع الغير املهيكل من خالل إعفاء من الضريبة 
على الدخل في حدود 10 آالف درهم يمنح في حدود تشغيل 10 أجراء 

بدل 5 أجراء خالل مدة 24 شهرا، ابتداء من تاريخ تشغيل األجير.

باي ديبارئيس،

بايةدةي باي دبتيباوزلبء،

ينبغي أن نعتبر شبابنا وحيويته فرصة وثروة لإلقالع االقتصادي 
واالجتماعي، مما يتطلب مزيدا من التأطير لهذه الفئة واإلصغاء إليها 
ولهمومها، وفتح باب األمل أمامها وتيسير مشاركتها في الحياة اإلنتاجية 
الدستوري،  التجمع  الفريق  في  بارتياح  نسجل  كنا  وإذا  والعمومية. 
الطابع الطموح للقانون املالي فيما يرجع إلى التشغيل واالستثمار 195 
مليار درهم مخصصة لالستثمار العمومي، فإننا نعتقد أن هذا الطموح 

لن يتحقق دون إجراءات على األرض ومنها على سبيل املثال :

- العمل على تسريع وتيرة إخراج املخطط الوطني للنهوض بالشغل 
ووضع اآلليات العملية لتفعيله خاصة عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل 
ومن بينها: برنامج »إدماج«، برنامج »تأهيل«، برنامج »تحفيز«، برنامج 

»التشغيل الذاتي«، وغيرها...؛

سوق  لرصد  الوطني  النظام  وتفعيل  الوساطة  آليات  مراجعة   -
الشغل؛

- ثم تقييم برامج إنعاش التشغيل ومراجعة آليات الوساطة؛

- وربط التحفيزات على مستوى االستثمار بعدد مناصب الشغل 
الفعلية املحدثة؛

- ودعم مواكبة مبادرة الشباب حاملي املشاريع؛

- ضرورة استمرار تبني الحكومة لسياسة مندمجة ترتكز على دعم 
العالقات  وتحسين  الناقص  الشغل  من  والتخفيف  الالئق  العمل 

االجتماعية في العمل؛

آليات  ووضع  الشغل  لحاجيات سوق  الكفاءات  مالءمة  تعزيز   -
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لربط التحفيزات القطاعية املقدمة من طرف الدولة بإحداث مناصب 
الشغل وتشجيع التناوب بين التكوين والعمل في املقاولة؛

- تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في مجال الشغل؛

- إيالء العناية الخاصة لتكثيف جهود الدعم املطلوب واملواكبة 
للمقاوالت املبتدئة واملبتكرة؛

- مالءمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

- تحسين حكامة سوق الشغل وتطوير ظروف العمل؛

- تسريع عملية إخراج خالصات أشغال اللجنة الوزارية للتشغيل 
بشأن استراتيجية وخطة العمل املتعلقة بوضع هذا املخطط الوطني 

للنهوض بالشغل.

باي ديبارئيس،

لقد كانت بالدنا في تاريخها املعاصر على موعد مع محطات فارقة 
على درب اإلصالح، وأحد هذه املحطات اعتماد دستور 2011 بمضامينه 
التحررية والحقوقية، وينبغي اليوم إعطاء املعنى االجتماعي الضروري 
لهذه اإلصالحات التي يرعاها جاللة امللك أيده هللا، وال شك أن تقوية 
إشعاع البالد وتعزيز التماسك االجتماعي بتطويرها اقتصاديا، وجعل 
اإلقالع االقتصادي يبلغ مداه األعلى رهين بتقوية القطاعات واألنشطة 
للكرامة  الضامن  الشغل  وتوفير  والخدماتية واالجتماعية،  اإلنتاجية 
وال شك أيضا أننا نتوفر على اإلمكانيات التي تيسر ربح هذه الرهانات، 
علما بأن الهدف األسمى هو تحقيق التقدم والرخاء واالستقرار وترسيخ 
تموقع املغرب كقوة إقليمية تحت القيادة املتبصرة لجاللة امللك نصره 

هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، فيما تبقى من الوقت السيد النائب املحترم، 
السيد العباس الومغاري فليتفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديباعبةسيباومغةلي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

أخوبتييإخوبنييبا 9ملةن ينيبانوبب،

بد  ال   ،2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  اليوم  نناقش  ونحن 
القوية لجاللة امللك، وتشبثه باستقاللية  بافتخار اإلرادة  أن نسجل 
السلطة القضائية باململكة عن السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان 
شروط املحاكمة العادلة، كما نسجل عزم السيد وزير العدل والحريات 

على مواصلة ورش إصالح املنظومة القضائية ببالدنا. فبالرجوع إلى 
الدستور املغربي الجديد لسنة 2011، نجد أن املشرع نص في الفصل 
التشريعية  السلطة  عن  مستقلة  القضائية  السلطة  أن  على   107
وعن السلطة التنفيذية وامللك هو الضامن الستقالل القضاء، فبعد 
تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية والذي خوله املشرع تدبير 
إطار  في  لهم  املمنوحة  الضمانات  توفير  والسهر على  القضاة  شؤون 
القانون وتكريس مبدأ استقالل القضاء وتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، 
استطعتم، أو أقول استطاعت الحكومة بكل مكوناتها أن تضيفوا حلقة 
ونقل  السلط  بتسليم  وذلك  والقانون،  الحق  دولة  دعائم  إرساء  في 
اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض، وهذا تأكيد على رغبة الحكومة في اإلنتقال إلى مرحلة متقدمة 

من الديمقراطية والحرية والكرامة.

ومن خالل ما سبق نؤكد أن استقاللية القضاء ليس امتيازا أو تشريفا 
للقضاة بقدر ما هو مسؤولية وتكليف تترتب عنه في مواجهة القا�سي 
الناس وممتلكاتهم،  بواجبات حماية حقوق  إلتزامات عديدة تطوقه 
ورغم ما تمت اإلشارة إليه من إيجابيات، والتي يبقى مفعولها رهين 
بالتنزيل العملي السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية على مستوى 
الواقع لن يتم اإلستقالل الحقيقي للسلطة القضائية إال بإيالء العناية 
الخاصة والنظر في أوضاع كل العاملين بهذا القطاع املادية واملعنوية، 
وخصوصا القضاة لتحصينهم من اإلنزالقات الالقانونية، وهذا ليس 
بالصعب تحقيقه ألنه وبكل صراحة من حسن حظنا أن وزارة العدل 
على رأسها اليوم وزير متشبعا بحقوق اإلنسان حتى النخاع. واستمرارا 
في مسار التجسيد الالمادي للمساطر واإلجراءات القضائية وتبسيط 
اإلجراءات اإلدارية مع تمكين العموم من خدمات إلكترونية عن بعد 
عبر الخط، كخيار إستراتيجي لوزارة العدل في تحديث اإلدارة القضائية، 

يجب اإلسراع بإخراج بوابة الخدمات اإللكترونية للمحاكم املغربية.

ومن األمور التي نجمع عليها، إخواني النواب أخواتي، ولن نختلف 
حولها، هي أن الخطب امللكية السامية في قطاع الشباب بوأت الشباب 
األولويات، وهو  املغربي مكانة مرموقة وجعلت قضاياهم من ضمن 
ما أشارت إليه الحكومة مشكورة في برنامجها الحكومي، وعزمها على 
تغيير واقع الشباب وتنمية قدراته املختلفة وطاقاته اإلبداعية في شتى 
املجاالت. نحييكم السيد الوزير على التصور الجديد لوزارتكم والكفيل 
بدعم اإلستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية وتطوير قطاع الرياضة 
التي ترتكز على مقاربة تشاركية ما بين الوزارات بهدف توجيه أولويات 
وبرامج عمل الوزارة والقطاعات األخرى نحو التنمية املحلية، وما إخراج 
املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، ووضع 
معايير مدققة لالستفادة من دعم الوزارة وفق دفتر تحمالت بالنسبة 
للجمعيات واملتعاقدين إلى جانب تأهيل وعصرنة البنيات االستقبالية 
للتخييم  الوطني  البرنامج  أكثر لخدمات  تزويد  مع  بالشباب  الخاصة 
»عطلة للجميع«، باإلضافة إلى تقوية سبل تيسير اإلدماج االقتصادي 
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واملنهي للشباب املغربي وتطوير الشراكات للبحث عن موارد مالية داعمة 
لفئة الشباب والطفولة واملرأة.

الريا�سي سيتم من  القطاع  تأكيدكم أن دعم  كما نحييكم على 
في  منها ما شرعتم  والتدابير،  اعتماد مجموعة من اإلجراءات  خالل 
تنزيله وتهم بالخصوص مالءمة أنظمة الجامعات الرياضية مع القانون 
رقم 30.09، وتحضير دفاتر التحمالت لتأهيل الجامعات باإلضافة إلى 
القاعدية مع تقوية املنشآت والتجهيزات  بالرياضة  النهوض  مواصلة 
الرياضية، إلى جانب وضع معايير موضوعية بالنسبة ملنح الجامعات 

وتطوير نظام وبرامج التكوين.

كما ال تفوتني الفرصة، السيد وزير الشباب والرياضة، أن أثمن 
بارتياح أن فريقنا، فريق التجمع الدستوري، يثمن بارتياح القرارات 
في  الجيدة  الحكامة  لترسيخ  الوزير،  السيد  اتخذتموها  التي  األخيرة 
كل دواليب املؤسسات الخاضعة لسلطة وزارتكم، وربط املسؤولية 
باملحاسبة، وذلك باعتمادكم مبدأ الفحص والتدقيق لكل اإلدارات 

والجامعات املستفيدة من األموال العمومية لوزارتكم.

وفي األخير، ال تفوتني الفرصة أن أقدم الشكر للسيد رئيس الحكومة، 
والسيد وزير الشباب والرياضة، وكذلك السيد رئيس الجامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم، على النجاح الذي حققته الرياضة املغربية سواء 
على مستوى التتويج باللقب االفريقي أو التأهيل لكأس العالم في كرة 
املغاربة.  إيجابيا على نفوس  النجاح الذي كان له وقعا  القدم، هذا 
يولي  أن  والرياضة  الشباب  وزير  السيد  من  أطلب  املنبر،  هذا  ومن 
نفس االهتمام لجامعة ألعاب القوى السترجاع أمجادها كما كانت في 

السابق، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب املحترم. نمر اآلن إلى تدخل الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم السيد الرئيس 

نور الدين مضيان.

بانةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقالليي
الوحدةي باتعةدا ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

وإن كنت أتمنى أن تكون الحكومة حاضرة كما حضرت أثناء تقديم 
هذا القانون وأن يتقدمهم رئيس الحكومة طبعا، ألن ما نناقشه اليوم 
قانون ملدة سنة اللي غادي يرهن حاضر ومستقبل يعني هاذ البالد ملدة 
سنة، ولكن أن نناقشه فقط مع وزيرين أو ثالثة هذا فيه استخفاف 
بهذه املؤسسة وبقيمة هذا القانون الذي نناقشه السادة الوزراء. نتمنى 

تدارك يعني هذا الخلل الحقا إن شاء هللا في املستقبل.

بالتهاني  االسقاللي  الفريق  باسم  أتقدم  أن  البد  بدوري  كذلك 
للفريق الوطني، وإن كان الفريق الوطني ليس في حاجة إلى تهانينا، ألنه 
الشعب املغربي خرج عن بكرة أبيه أكثر من 34 مليون خرجو في املداشر 
والقرى والحواضر واملدن والفيرمات والشوارع، إذن فهما ال نحتاج إلى 
أن ننوب عنهم في ذلك. إذن فهذا انتصار يؤكد على أن الشعب املغربي 
كان في حاجة إلى فرحة تخفف عنهم املعاناة اليومية، البطالة، ارتفاع 
األسعار، ارتفاع املستوى املعي�سي، أزمة السكن، أزمة الصحة، أزمة 
التعليم، فلذلك خرجوا كلهم ونتمنى من الحكومة أن ال تستغل هذه 
الفرحة للزيادة في األسعار، وتالهي الشعب املغربي بهاذ الفرحة، ألن 
عارفين احنا منين كنفرحو كنساو كول�سي، ولكن نتمنى إن شاء هللا 
أنه هاذ الفرحة تدوم بسقوط األمطار اللي غادي ترفع نسبة النمو إن 
شاء هللا وكذلك بانتصار املنتخب املغربي في روسيا وملا ال، فلذلك فهذا 
انتصار لجميع املغاربة، انتصار من صناعة يعني أشخاص محدودين، 
هاذ االنتصار جاء من صراعات الساهرين على تدبير هذا القطاع، أوال 
فيهم يعني جامعة كرة القدم والوزارة وكذلك الشكر موصول للجالية 
املغربية التي ساهمت بطبيعة الحال اآلباء واألبناء الالعبين اللي تخلوا 
عن اللعب للفرق املحتضنة رغم كثرة اإلغراءات، إذن فتحية للجالية 
نبقاوش  ما  شاء هللا  إن  نتمنى  مكوناته.  بكل  الوطني  للفريق  وتحية 
نهضرو عليه بزاف باش ما نقوسوش عليه، نخليو حتى نجي إن شاء هللا 
نساو هاذ ال�سي. على كل هذه فرحتنا إن شاء هللا نتمناو أنها تدوم وأن 
ال يستغل هذا اإلنتصار من طرف أية جهة، حنا عرفنا شكون اللي صنع 
هاذ اإلنتصار، وحنا عرفنا كيف جاء االنتصار، وال يمكن أن نتحدث 
عن التفاصيل ألنه انتصار لجميع املغاربة بمختلف فئاتهم ومكوناتهم، 

إذن ال يمكن أبدا أن نسمح ألي جهة بسرقة أحذية املجاهدين شكرا.

أعود للموضوع، أعود إلى املوضوع ألقول السيد الرئيس، السادة 
الوزراء، السيدات والسادة النواب، سعيد جدا أن أتدخل بإسم الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون املالي لسنة 
2018، هاذ املشروع الذي نناقشه اليوم وقضية وحدتنا الترابية تعرف 
تطورات يعني إيجابية في مختلف املحافل الدولية، بفضل الدينامية 
الجديدة للدبلوماسية املغربية التي يقودها جاللة امللك نصره هللا، من 
خالل الحضور الوازن والقوي للمملكة املغربية في مختلف التكتالت 
الدولية السياسية منها واإلقتصادية بما فيها باألساس القارة األفريقية 
التي تربطنا وإياها قواسم مشتركة التاريخية منها والحضارية والدينية 
والثقافية واإلقتصادية، هذه الدينامية القائمة على عالقات متعددة 
واملوقع  الكر�سي  سياسة  نهج  بدل  الواجهات  جميع  في  املستويات 

الفارغين،

علينا  الترابية  وحدتنا  قضية  لصالح  اإليجابية  التطورات  هذه 
سبتة  ومدينتي  الشرقية  املناطق  باسترجاع  واستكمالها  تحصينها 
ومليلية والجزر التابعة لهما، لكن هذه األجواء بكل أسف ال تنطبق على 
الظرفية العامة التي يأتي فيها هذا املشروع بما تحمله من حياة سياسية 
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مطبوعة بإضعاف دور األحزاب السياسية في تأطير املواطنين وتكوينهم 
السيا�سي، ومساهمتها في تدبير الشأن العام وانخراطه في الحياة الوطنية 
وتبخيس العمل السيا�سي وضعف املشاركة السياسية املتمثلة أساسا 
في تدني نسبة املشاركة في جميع االستحقاقات السابقة واالستحقاقات 
الجزئية الحالية واألخيرة، واستهداف املؤسسة في مقدمتها املؤسسات 
ينبني عليها  التي  الحقيقية  الديمقراطية  الواجهة  تعتبر  التي  املنتخبة 
دولة  قيام  بإمكانية  يعتقد  من  كل  فمخطئ  الديمقراطي،  الصرح 
ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية، قوية ببرامجها، قوية بنخبها، 
وهذا لن يتحقق إال من خالل دعم معنوي ومالي حقيقي من طرف 
باملهام  تضطلع  حتى  النقابية  واملركزيات  السياسية  لألحزاب  الدولة 
الدستورية املنوطة بها على الوجه األكمل، بما تحمله هذه الظرفية من 
احتقان اجتماعي في غياب حوار اجتماعي جدي ومأسسته وتزايد ظاهرة 
االحتجاجات والتعامل معها بقبضة حديدية، بدل اإلنصات والحوار 
والتشاور والتشارك كأساس للديمقراطيات الحقيقية، بما تحملها هذه 
الظرفية من تراجع لحقوق اإلنسان وحريات املواطنين كما عبرت عن 
ذلك تقارير بعض املنظمات الحقوقية، بما تحمله هذه الظرفية من 
اقتصاد هش أساسه االقتصاد الغير املهيكل، اقتصاد الريع اقتصاد 
غير منتج للثروة وفرص الشغل، كما تجسد ذلك ظاهرة إقفال أكثر من 

6 آالف مقاولة سنوية أي بنسبة %17 من املقاوالت املوجودة.

باي ديبارئيس،

 هل جاء هذا املشروع بتدابير كفيلة ملعالجة هذه األوضاع والتحوالت 
الراهنة التي فرضتها متطلبات املرحلة؟ هل يستجيب املشروع ملتطلبات 

تفعيل البرنامج الحكومي؟ والذي يرتكز على 5 محاور أساسية وهي:

- دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ 
الجهوية املتقدمة؛

- تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الجهوية 
املتقدمة؛

والتنمية  بالتشغيل  والنهوض  االقتصادي  النموذج  تطوير   -
املستدامة؛

- تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي؛

- العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة 
في العالم.

هل يترجم هذا املشروع بالفعل األولويات التي يستند عليها بالفعل 
التعليم والصحة والشغل  واملتمثلة في جميع القطاعات االجتماعية 
بالعالم  خاصة  عناية  إيالء  مع  املجالية  الفوارق  وتقليص  والسكنى 

القروي؟

- تطوير التصنيع وتحفيز اإلستثمار الخاص ودعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة؛

- ترسيخ الجهوية املتقدمة؛

- إصالح اإلدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل اإلصالحات، فكيف 
يمكن ملشروع قانون مالي فقير في توجهاته واختياراته أن يدعم القطاعات 
االجتماعية بما فيها منظومة التعليم بميزانية ال تتعدى نسبتها 22,44% 
وهي نسبة مهمة مقارنة مع، بطبيعة الحال، مع خصوص لقطاعات 
أخرى، وهي من حيث الغالف املالي ولكنها تبقى هزيلة من حيث ميزانية 
االستثمار واألهداف املتوخاة منها ما دامت نسبة كبيرة من هذه امليزانية 
تم تخصيصها يعني مليزانية التسيير بنسبة %85,65 بمعنى بقات لنا 15 
% واش غادي نبنيو بها املدارس؟ واش غادي نجهزو بها؟ واش نديرو بها 
الداخليات؟ واش نديرو بها النقل املدر�سي؟ على كل هذا بطبيعة الحال 
لن يفي باملطلوب فحنا في الفريق االستقاللي، كنا نتمنى ونتمنى دائما 
يعني إحداث ثورة حقيقية في مجال التعليم وكذلك الصحة، ألن هذين 
القطاعين مريضان، فلذلك البد يعني من التفكير بجد يعني في املستقبل 
القريب في كيفية إنقاذ التعليم بالدرجة األولى، هذا في الوقت الذي لم 
يأت فيه هذا املشروع بأي تدبير وكتجسيد إرادة الحكومة في بلورة 
مشروع قانون إصالح التعليم، كما عبر عن ذلك املجلس األعلى للتربية 
والتكوين في تقريره األخير، وكذا غياب اإلجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية 
االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-
2030، خاصة في ما يتعلق بتعميم التمدرس، تعجيز تملك اللغات، 
تعميم إحداث مسارات مهنية ومالءمتها مع سوق الشغل، الرفع من 
مردودية التعليم العالي والقابلية للتشغيل، باإلضافة إلى التدابير التي 
من شأنها معالجة اإلختالالت التي تعاني منها املوارد العمومية واملتمثلة 
مشروع  خصص  عندما  املدر�سي،  والهدر  التأطير  ضعف  في  أساسا 
القانون املالي لهذا القطاع اإلستراتيجي 700 منصب شغل، و20 ألف 
منصب شغل في إطار التعاقد، أي ما مجموعه 50 ألف متعاقد، في 
الوقت الذي يعرف فيه القطاع إحالة أكثر من 20 ألف على التقاعد، 
األمر الذي سيجعلنا أمام وظيفة عمومية برجلين مختلفين، مناصب 
مالية قارة وأخرى بالتعاقد، وما يترتب عن ذلك من عدم اإلستقرار، 
وما قد تخلفه هذه الوضعية من اضطرابات وغياب التأطير والتكوين 

وانعكاس ذلك سلبا على منظومة الجودة طبعا.

باي ديبارئيس،

كيف يمكن إذن ملشروع قانون أن يساهم في معالجة الوضعية 
التجهيزات  وتوفير  الصحية  الخدمات  وتحسين  املتردية،  الصحية 
 ،5,6% الالزمة واألدوية الضرورية بميزانية ال تتجاوز نسبتها  الطبية 
ورصد 4000 منصب مالي في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى أكثر 
من 30.000 منصب مالي، أكثر من ألف طبيب غير هاذو 30.000 طبيب 
حتى يكون املغرب في مستوى املعايير بطبيعة الحال املحددة من طرف 

منظمة الصحة العاملية.

املستفيدين  معاناة  يعالج  أن  مالي  قانون  ملشروع  يمكن  كيف 
من نظام املساعدة الطبية »راميد«، باعتمادات مالية ظلت جامدة 
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بغالف مالي ال يتجاوز مليار درهم في الوقت الذي ارتفع فيه عدد هؤالء 
املستفيدين إلى أكثر من 11 مليون مستفيد، إذن فهاذ الثقافة ديال 
»راميد« أننا أحيانا نفتخر ونتبجح بأن كاين 11 مليون لكن على املستوى 
أرض الواقع هذه البطاقة هي نقمة، نقمة وليست نعمة على املر�سى 
ألنه تؤجل يعني مدة عالجاتهم ومواعيدهم إلى حتى كيجيب هللا يعني 
التيسير بالوفاة طبعا، ما�سي �سي حاجة. فلذلك إذن هذا مشكل يجب 
إعادة النظر فيه ألن حتى ذيك بطاقة »راميد« راه ما عندها حتى �سي دور 
أنه كل�سي باملواعيد، وحتى شحال من واحد م�سى للطبيب أعطاو ليه 
موعد على سنة وهو مريض مرضا مزمنا، فال�سيء الذي حال بطبيعة 

الحال دون تمكنهم من ذلك فرحمهم هللا.

كيف يمكن ملشروع قانون مالي أن يعالج معضلة التشغيل بعدما 
عرفت نسبة البطالة ارتفاعا مهوال بأكثر من %45 بالحواضر بالنسبة 
لفئة الشباب ما بين 15 و25 سنة دون الحديث عن شباب املناطق 
النائية الذين يعانون من اإلقصاء والتهميش والبطالة، وكذلك غياب 
أي تدابير إلخراج املخطط الوطني للنهوض بالشغل إلى حيز الوجود، 
واالكتفاء ببعض اإلجراءات التحفيزية املحتشمة لحث القطاع الخاص 
على خلق فرص الشغل واملتمثلة في إعفاء املنشآت االقتصادية بالنسبة 
لعشرة أجراء من أداء الضريبة على الدخل والتحمالت االجتماعية ملدة 

سنتين في أفق 2022.

إذن كيف يمكن كذلك ملشروع قانون املالية أن يقلص الفوارق 
 50 برصد  القروي  بالعالم  والعناية  املجالية  والتفاوتات  االجتماعية 
مليار درهم على مدى سبع سنوات لتسريع تفعيل البرامج الحكومية 
للحد من هذه الفوارق والتفاوتات في الوقت الذي تغيب عنه التدابير 
مستوى  من  والرفع  للمواطنين  الشرائية  القدرة  بتحسين  الكفيلة 
اختارت  املشروع  الحكومة من خالل هذا  أن  نجد  معيشتهم عندما 
الطريق السهل للرفع من املداخيل بضرب القدرة الشرائية للمغاربة 
من خالل فرض %20 عوض %14 دون الحق في الخصم للخدمات 
املقدمة من طرف وكاالء التأمين، هذه الزيادة التي ستنعكس على زبناء 
التأمين بمختلف شرائحهم بما فيهم األشخاص الذاتيين والطبيعيين، 
باإلضافة إلى فرض سعر %14 عوض 10 %على الوقود، وما تشكل هذه 
الزيادة من أثار سلبية على الحياة العامة، هذا باإلضافة إلى الرفع من 
سعر التنبر على جواز السفر من 300 إلى 500 درهم دون أي سند من 
شأنه تبرير هذه الزيادة، في الوقت الذي بطبيعة الحال أنه الحكومة على 
دراية تامة بمصادر الثروة لتبحث الحكومة عن املصادر الحقيقية التي 
من شأنها إغناء الخزينة، وهي املواكبة، استخالص الضرائب، القضاء 
على التملص الضريبي وكذلك على امتيازات الريع، وجميع االمتيازات 
بمختلف أشكالها، على الحكومة بطبيعة الحال إذا كانت جادة في عملها 
وفي عزيمتها، كونوا على يقين بأنها ستدر مبالغ تغنينا عن املس بهذه 

الفئات يعني املتوسطة.

كيف يمكن ملشروع قانون أن يوسع قاعدة املستفيدين من خالل 

صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء املعوزات وأطفالهن القاصرين 
عندما يتم إهمالهن بدون نفقة؟، إذن كذلك خالل فترة الزواج وكذلك 

األطفال املستحقون لهذه النفقة في حالة وفاة األم املهمل إلى آخره.

باي ديبارئيس،

السكن  أزمة  يعالج  أن  مالي  قانون  ملشروع  كذلك  يمكن  كيف 
بميزانية ال تتعدى نسبتها 0,7 % من امليزانية العامة للدولة؟ في الوقت 
الذي التزمت فيه الحكومة من خالل برنامجها بالسعي إلى معالجة 50% 
من 120 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح في أفق 2021، ومعالجة 37 
ألف بناية مهددة باالنهيار باإلضافة إلى الحد من جميع أشكال السكن 

الغير الالئق.

كيف يمكن ملشروع القانون املالي أن يساهم في تقوية البعد الثقافي 
وترسيخ الهوية الوطنية واإلنسية املغربية والقيم االجتماعية ومواجهة 
الثقافة  لقطاع  بميزانية  والتطرف  االنحراف  ومظاهر  الفكري  الغزو 
ال تتجاوز 1 % من امليزانية العامة للدولة، في الوقت الذي يتأكد فيه 
ثقافية،  تنمية  بدون  تنموي  إقالع  أي  تحقيق  يمكن  ال  أنه  الجميع 
متفاعلة مع محيطها ومتجذرة في أصولها قادرة على النهوض باإلنسان 
املغربي وتحرير طاقاتها الخالقة واإلبداعية وتحصينهم من االستالب 
أمام القيم الهدامة الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية املغربية ونشر 

ثقافة امليوعة واالنحراف واإلباحية.

كيف يمكن ملشروع قانون مالي أن يترجم البعد الدستوري للثقافة 
املغربية بصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية املوحدة بانصهار 
الحسانية  والصحراوية  واألمازيغية  اإلسالمية  العربية،  مكوناتها  كل 
والغنية بروافدها االفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية في الوقت 
الذي لم يأتي فيها املشروع بأي تدبير من شأنه للحفاظ على املكانة املتميزة 
للغة العربية وتفعيل تنزيل اللغة األمازيغية هاذي شحال، أنا باهلل قد 
يئسنا ويئس املغاربة من هذا الشعار، فعال أنها لغة دستورية ولكن ملاذا 
لم يتم تفعيلها؟ ملاذا لم يتم تنزيلها؟ يعني هاذي سنوات جميع القوانين 
التنظيمية تقريبا أنه تم تفعيلها وتنزيلها، إال هذه، إال هذا املشروع تنزيل 
األمازيغية فهذا بطبيعة الحال يطرح أكثر من تساؤل، وكيفية إدماجها 
كذلك في حتى في مجاالت التعليم والحياة العامة، ما زال، أنا أعتقد بأنه 

الحكومة ال تتوفر على إرادة حقيقية لتنزيل ذلك على مستوى الواقع.

كيف يمكن ملشروع قانون مالي أن يرسخ الجهوية املتقدمة لتحقيق 
إجراءات  على  املشروع  اقتصر  عندما  للدستور  السليم  التفعيل 
محتشمة ال ترقى إلى املستوى املطلوب الذي تصبح فيه الجهة اإلطار 
املؤسساتي الحقيقي لتنزيل السياسات العمومية بما تحمله من معالجة 

للمطالب اإلجتماعية والتنموية بمختلف مناطق اململكة.

كيف يمكن ملشروع قانون مالي أن يعمل على إصالح اإلدارة، هاذي 
سنوات ونحن نسمع ونشتغل على إصالح اإلدارة، واش هادي اإلدارة ما 
زال ما حان الوقت لإلصالح ديالها؟ بمعنى أننا دائما نرفع هذا الشعار 



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2598  

كل سنة، كل تصريح حكومي إصالح اإلدارة، محاربة الرشوة، تقريب 
اإلدارة من املواطنين، هذه الشعارات كذلك سئمنا منها، وفي حين أن 
هناك وصفات اللي هي واقعية وسريعة مع توفر العزيمة واإلرادة فعال 
من شأنها أن تعجل بإصالح اإلدارة كأداة لجلب اإلستثمار وكأداة إلعادة 

الثقة واسترجاع الثقة في نفوس املغاربة.

إذن كيف يمكن ملشروع قانون املالية أن يعمل على إصالح اإلدارة 
وتجاوز اإلختالالت التي تعرفها وجعلها بطبيعة الحال في خدمة املواطنين 
واملقاوالت وتبسيط املساطر واعتماد الالتمركز للموارد املالية والبشرية 
ومحاربة الرشوة والفساد اإلداري والقضاء على البيروقراطية اإلدارية 
القاتلة، عندما إعتبر، بطبيعة الحال جاللة امللك في خطاب العرش: 
»أن من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب هو ضعف اإلدارة العمومية 
سواء من حيث الحكامة وعلى مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي 

تقدمها للمواطنين« كما قال جاللة امللك.

باي ديبارئيس،

الجبائية  العدالة  يحقق  أن  مالي  قانون  ملشروع  يمكن  كيف 
الحقيقية بعدما ما تأخر اإلصالح الجبائي عن موعده في غياب تدابير 
ومحاربة  الضريبي  الضغط  من  والتخفيض  الضريبي  الوعاء  توسيع 
التملص الضريبي ووضع حد لإلعفاءات الضريبية التي ال تخدم أبدا 
اإلقتصاد الوطني، بقدر ما تصب في تحقيق مصالح ذاتية ضيقة في إطار 

سياسة اإلمتيازات واقتصاد الريع واإلثراء غير املشروع.

كيف يمكن ملشروع قانون مالي أن يساهم في بلورة نموذج تنموي 
جديد، وهو يفتقد ألية ملسة سياسية من شأنها مالءمة السياسات 
وحاجياتهم  وتطلعاتهم  املواطنين  النشغاالت  لتستجيب  العمومية 
التقدم  يشمل  حتى  اململكة  مناطق  من  منطقة  كل  وخصوصية 
يتمكنوا  حتى  املواطنين  جميع  نموها  ومستوى  البالد  تعرفه  الذي 
من اإلستفادة من ثروة البالد وخيراتها في أفق التخفيف من الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية التي ال تزداد إال اتساعا في ظل النموذج التنموي 
املعتمد الذي تطغى عليه سياسة الليبرالية املتوحشة. ألم يكن من 
األجدى إعطاء األسبقية ألولوية واحدة كإصالح التعليم مثال كما أشرت 
سابقا؟ بالنسبة ملشروع هذه امليزانية في إطار ميزانية البرامج التي يكون 
اإلصالح شامال وحقيقيا بدل أن يظل ترقيعيا بدل تضخيم األولويات في 

غياب آليات التنفيذ.

باي ديبارئيس،

لقد نبهنا في أكثر من مناسبة، إلى أنه إذا كان، إذا كان النموذج 
التنموي املعتمد قد ساهم إلى حد ما في خلق الثروة فإنه أخفق في توزيع 
هذه الثروة التوزيع العادل واملنصف لتشمل جميع املناطق وجميع 
الفئات وجميع املغاربة بكل شرائحهم ومناطقهم والتقليص من حدة 
الفقر واإلقصاء والتهميش، حيث ال زالت اإلحصائيات الصادرة عن 
املؤسسات الدولية والوطنية املختصة ترسم صورة قاتمة عن األوضاع 

اإلجتماعية التي أخذت بعدا مقلقا تهدد اإلستقرار املجتمعي وتماسكه 
نتيجة اتساع رقعة الفقر والهشاشة ومظاهر الحيف اإلجتماعي الذي 
أمام ساكنة  املغاربة، وانسداد اآلفاق  تعاني منه شرائح واسعة من 
رقعة  تزايد  في  ذلك  تجسد  كما  املهمشة،  واملناطق  القروي  العالم 
اإلحتجاجات للمطالبة بحقها الدستوري في التنمية وتوفير املاء الصالح 
للشرب والكرامة في العديد من مناطق اململكة، بما فيها الريف، وزاكورة 
وقلعة السراغنة ومناطق أخرى، ورزازات، تاونات، سوس وغيرها من 
ساكنة املناطق النائية. فعوض إعمال لغة الحوار واإلنصات ملطالب 
الساكنة تم اللجوء إلى لغة العصا، إلى العنف والزج بأصحاب الحقوق 
في السجون، فهل املطالبة بالعيش الكريم كحق من حقوق اإلنسان 
فيهم  بما  اململكة  دساتير  جميع  في  واملكرسة  دوليا  عليها  املتعارف 
الدستور األخير ديال 2011 تعتبر جريمة في ظل دولة الحق والقانون 
واملؤسسات؟ في الوقت الذي وقف فيه جاللة امللك، أكثر من مرة على 
حقيقة األوضاع وحجم اإلختالالت التي تعرفها مجموعة من املناطق 
واملغاربة متسائال جاللته، أليس املطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع 
التنموية املبرمجة التي تم إطالقها؟ ومن ثم إيجاد حلول عملية وقابلة 
للتطبيق للمشاكل الحقيقية واملطالب املعقولة والتطلعات املشروعة 
للمواطنين في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها، كما جاء في 
خطاب جاللة امللك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، فكان 
جواب جاللة امللك، سريعا ذا داللة واضحة لكل من يهمه األمر بشأن 
هذه اإلختالالت التي وقفت عليه كل من املفتشية العامة للداخلية 
واملفتشية العامة للمالية في ما يخص إنجاز مشاريع »منارة املتوسط« 
بالغ  في  جاء  كما  امللك  أطلقها جاللة  التي  تلك  فيها  بما  بالحسيمة، 
الديوان امللكي، هذه القرارات امللكية التي تعتبر بادرة إيجابية في تفعيل 
البعد الدستوري لتقييم السياسات العمومية الذي يجب أن يخضع 
تدبيرها ملبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة بما يضمن 
إعطاء املسؤولية السياسية والتدبيرية مدلولها الحقيقي بعدم اإلفالت 

من العقاب.

أن  نتمنى  الجاللة،  عليها صاحب  أقدم  التي  نتمنى  الخطوة  هذه 
ربوع  بمختلف  األخرى  املشاريع  التي عرفتها  اإلختالالت  تشمل جميع 
اململكة، ما�سي غير في الحسيمة، هناك املفتشية العامة للداخلية وال 
املجلس األعلى للحسابات قام بجوالت كثيرة بمختلف ربوع اململكة، 
وزار مؤسسات كانت كثيرة ووقف على اختالالت فظيعة وأفظع من 
التي وقفت عليها املفتشية األخيرة للمجلس األعلى للحسابات األخيرة. 
إذن فكل ذلك ملفات الفساد املالي في كل مكان ملحاولة بطبيعة الحال 
املحالة على وزارة العدل من طرف املحاكم املالية حتى تكون درجة 
أن  أكثر. كما يجب  املواطنين  تطلعات  في مستوى  السيا�سي  الزلزال 
وتقييمها  العمومية  السياسات  تدبير  في  الجديد  التوجه  هذا  يشمل 
املشاريع امللتزم بها أمام جاللة امللك، بالقارة األفريقية كذلك، سواء 

تعلق األمر باالستثمارات العمومية أو الخاصة.
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باي ديبارئيس،

لقد تعودنا في الفريق اإلستقاللي أال نقتصر فقط في نقاشنا على 
الكفيلة  بالبدائل  نتقدم  ولكن  بالنقد،  واإلكتفاء  التشخيص  تقييم 
لتحسين مضمون مشروع القانون املالي وتوجهاته واختياراته حتى يكون 
في مستوى تطلعات وانتظارات املواطنين، ويشكل بالفعل مدخال إلصالح 
األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعرفها البالد ويساهم في تعزيز 
الثقة واملصالحة مع املواطنين عندما يجدون ذاتهم في تدبير السياسات 
العمومية واإلستراتيجيات الوطنية املعتمدة والقوانين املالية باعتبارها 
اإلطار السنوي لتفعيل هذه التوجهات واإلختيارات وذلك من خالل 
التعادلي مدلوله الحقيقي في تدبير السياسة العمومية  إعطاء البعد 
اقتصادي  كمذهب  السنوية  امليزانية  في  املتمثلة  التنفيذية  وآلياته 
واجتماعي ال هو بالشرقي وال بالغربي بعيدا عن أي نموذج جاهز مستورد 
من الخارج، مذهب يستلهم توجهاته واختياراته ومرتكزاته من املبادئ 
وتطلعات  الواقع،  مع  والتفاعل  املغربية  الثقافية  والقيم  اإلسالمية 
وانتظارات املواطنين وحاجياتهم، مذهب نعتبره في الفريق اإلستقاللي، 
يشكل أساس بناء مجتمع تعادلي تسوده املساواة وتكافؤ الفرص في 
أو  الطبقية  الفوارق  فيه  تذوب  وخيراتها، مجتمع  البالد  ثروة  توزيع 
يتكامل فيه  الغني والفقير،  يتكامل فيه  املجالية، مجتمع  التفاوتات 
سكان العالم القروي والعالم الحضري، تتعايش فيه مختلف الشرائح 
اإلجتماعية كيفما كان مستواها الثقافي واإليديولوجي واإلجتماعي. هذا 
البعد التعادلي الذي نعتبره بديال للنموذج التنموي الذي أبان عن فشله 
البالد،  تعرفها  التي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  اإلختالالت  معالجة  في 
حيث تؤكد األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية املتأزمة التي وصلت إليها 
البالد صواب خيار النموذج التنموي القائم على التعادلية اإلقتصادية 
واإلجتماعية في أفق أنسنة اقتصاد السوق وتقوية اإلقتصاد التضامني 
تحسين  أجل  من  القروي،  بالعالم  اقتصادية حقيقية  ثروة  ليشكل 
دخل الساكنة وخلق فرص الشغل، وقيمة مضافة محلية مهمة بالرفع 

من مستوى معيشة الساكنة.

باي ديبارئيس،

كنا نأمل أن يأتي هذا املشروع باإلجراءات الكفيلة بمواصلة إصالح 
صندوق املقاصة بما يمكن الفئات املستهدفة من اإلستفادة من هذا 
الصندوق من مختلف أوجه الدعم، فعال عليكم مواصلة هذا اإلصالح 
أنه هاذ صندوق املقاصة أوال تم تأسيسه الستهداف الفئات الهشة 
املحتاجة الفقيرة، ولكن لألسف هذا الصندوق تستفيد منه الفئات 
الغنية، الفئات املصنعة، تستفيد منها جميع الفئات، فال يعقل أنه 
الدقيق موجه إلى الفقراء أن يستفيد منه الجميع، ال يعقل أنه البوطان 
كذلك يستفيد منه الفالحين والصناع، ال يعقل للسكر أن تستفيد منه 
معامل املشروبات الغازية بمختلف والعصائر لتصدر إلى الخارج لتجني 

بذلك أرباحا مهولة على حساب قوت الشعب وتمويل الشعب.

إذن فعليكم مواصلة هذا اإلصالح إلنهاء هذا الحرج وبطبيعة الحال 

وسنكون مهنئين لكم وشاكرين لكم ألن مال الشعب قد عاد إلى الشعب، 
كنا نأمل أن يأتي هذا املشروع بتدابير كفيلة بتعزيز وتقوية الرعاية 
اإلجتماعية في مختلف املجاالت، إذن كنا نأمل أن يأتي مشروع القانون 
املالي لهذه السنة بتدابير كفيلة بمعالجة األعطاب واالختالالت العميقة 
التي تعرفها الوضعية االقتصادية واالجتماعية بالبالد، ولكن الحكومة 
الحصيلة،  حتى  قدمت  عندما  باملفرد  التفكير  بمنطق  تتعامل  دائما 
حتى حصيلة الحكومة ديال 120 يوم، أنه الحكومة تمت فقط يعني 
بإشراك أغلبيتها، كأن الفرق املمثلة داخل البرملان ال دور لها في ذلك، 
إذن فهذا سلوك بطبيعة الحال نرفضه ألن كان من الواجب على رئيس 
الحكومة أن ينفتح على جميع املكونات النيابية داخل املجلس، ألن 
الحصيلة ال تهم األغلبية فقط تهم كذلك املعارضة، وجميع الفرق يعني 
بما فيهم الفريق االستقاللي. إذن كذلك كما أقول بأنه كانت بطبيعة 
املتتبعون  يعتبرها  التي  الحصيلة  تهمها هذه  الحال وكأن مكوناتها ال 
مخيبة آلمال املغاربة، ابتداء بكيفية تعيينها إلى الزلزال السيا�سي الذي 
تتبعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ. إذن فنتمنى إن شاء هللا، أنه أن 
تتجاوب الحكومة مع بعض التعديالت التي تقدمنا بها من أجل تجويد 
هذا النص بطبيعة الحال، كل ذلك بطبيعة الحال من أجل تحسين 

الوضعية االجتماعية واالقتصادية لجميع املغاربة بفئاتهم املختلفة.

باي ديبارئيس،

نتمنى من هللا عز وجل أن يسقينا بأمطار الرحمة -راك بوحديك، 

السيد الوزير- وادعي معانا، خالوك بوحديك، نتمنى من هللا عز وجل 

أن يسقينا بأمطار الرحمة في ظل موسم فالحي إن شاء هللا ما�سي نقولوا 

بدأت بوادر تأشر ملوسم جفاف، ولكن ما زال الخير قادم إن شاء هللا 

وما قد يترتب عن ذلك من نتائج سلبية إذا استمر الوضع على حاله، 
يرتاحون  املغاربة  أنه  املطر  ما سقط  إذا  الحال  بطبيعة  وسينعكس 

ويفرحون كذلك، كما فرحوا النتصار املنتخب املغربي. علينا جميعا أن 

نتقي هللا في وطننا العزيز، ما دام حب األوطان من اإليمان، »إن هللا 

ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم« صدق هللا العظيم والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وأفسح املجال لزميلتي لتتحدث عن 

الشأن االقتصادي واملالي.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا للسيد النائب، إذن فيما تبقى من الحصة الزمنية املخصصة 

للفريق الستقاللي للوحدة والتعادلية فلتتقدم السيدة النائبة املحترمة 

السيدة رفيعة املنصوري، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

غير السيد الرئيس، إيال اسمحتي ننتظر يجي وزير االقتصاد الكالم 

موجه لوزير االقتصاد واملالية وهو غائب انتظرو le temps اللي يجي.
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باي ديلئيسيبلجليل:

تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

بايالميعل كم.

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمةني بيميهللاي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
2018، وهي  املالية لسنة  ملناقشة الشق االقتصادي ملشروع قانون 
مناسبة سنوية للوقوف على مكامن القوة والضعف في تدبير السياسات 
العمومية ومدى تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي ومدى استجابة هذا 
واالجتماعيين  االقتصاديين  والفاعلين  املواطنين  النتظارات  املشروع 
خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط مناخ أعمال مواتية لجلب االستثمار 
الداخلي والخارجي وتشجيع مبادرات بما فيها باألساس املقاوالت الناشئة 

التي حتى تساهم في إنعاش اإلقتصاد الوطني.

طبعا هي مناسبة دستورية أيضا، كنا نتمنى صادقين أنها تح�سى 
بواحد التتبع ديال الشباب خاصة واملواطنين بكثرة، وتكون تتبع قوي، 
لكن لألسف نستئم هذا الخطاب، ونحن أيضا سئمنا هذا الخطاب ألن 
في كل مرة نقف على هذه املنصة لنردد لغة التمني واألمل وكنا وكنا، 
بالدليل بأن السيد رئيس الفريق العام الفايت بدا الكلمة ديالو بأنه 
يأمل بأن الحكومة بجميع الوزراء ديالها تحضر chapeauté par رئيس 
الحكومة، وهاذ السنة تنعمل نفس املالحظة، وأنا على يقين بأن السنة 
الجاية إن شاء هللا غادي نعملو نفس املالحظة. إذن من الطبيعي ومن 
البديهي أن يمل شبابنا، وأن يسأم شبابنا هذا الخطاب، وكنا نأمل 
أيضا، وكنا نأمل أيضا هذا مشروع قانون املالية جا مورا الخطاب ديال 
جاللة امللك نصره هللا، واللي هو حث أننا نقوموا بإعداد واحد النموذج 
تنموي، كان يجب على الحكومة، وكنا نأمل أنها تجيب واحد الثورة فهاذ 
مشروع قانون املالية ديال 2018، ولو إشارات جزئية تنبه بأنها على أهبة 
اإلستعداد ألن تقوم بإعداد واحد النموذج تنموي، وكان خاصها ّدير 
اجتماعات، ما يقولوليش جا هاذ ال�سي مزاحم وراه الدستور وراه املدة 
الومنية ما غتقدناش، بالعكس كان األجدر بها ّدير إجتماعات أفقية 
وعمودية وتجند جميع األطر ديالها والكفاءات ديالها باش أنهم يعطيو 

لنا أقول وأسطر عليها ولو إشارات بسيطة لهذا النموذج التنموي.

ملعالجة  كفيلة  بتدابير  يأتي  املشروع  هذا  أن  ننتظر  كنا  وطبعا 
العراقيل التي يعرفها اإلستثمار، خاصة فيما يخص تعقيد املساطر 

اإللكترونية،  الحكومة  نظام  تفعيل  وعدم  اإلدارية،  الحياة  وتخليق 
وتوفير الوعاء العقاري الضروري بما فيها للمناطق الصناعية، ترسيخ 
منظومة قضائية مستقلة تضمن املحاكمة العادلة، إعادة النظر في 
مدونة الشغل حتى تواكب متطلبات اإلستثمار، وإعادة النظر كذلك في 
دور املراكز الجهوية لإلستثمار بعدما أبانت عن فشلها، وشحال قلناها 

من مرة، وجات في خطاب جاللة امللك، وال من أذن صاغية.

طبعا أن الحكومة اعتمدات واحد املجموعة من البرامج باش أنها 
طور اإلقتصاد الوطني وترفع من املردودية ديالو، من بينها مخطط 
»املغرب األخضر«، »أليوتيس«، »إقالع«، »برنامج التسريع الصناعي«، 
 ،»2020 رؤية  السياحة  »إستراتيجية  الرقمي«،  املغرب  »استراتيجية 
في الحقيقة كنهدر ما�سي مرتاحة ألن الوزير ما كينش ما عرفتش من 

أخاطب؟

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

إذن كل هاذ البرامج، السؤال ديالنا اليوم للحكومة، هو ملاذا فشلت 
هذه املخططات اإلستراتيجية في تحقيق األهداف املتوخاة منها، رغم 
أنها هناك أغلفة وأرصدة مالية مهمة رصدت لها؟ واش هاذ الفشل في 
أنها تقوم بهاذ الدور ديالها راجع ألنها ما كيناش إرادة سياسية للحكومة 
لتنزيل هاذ البرامج، أو أنها راجعة لغياب تدابير جيد للسياسات للعمومية 
املرتبطة بهذه املخططات، أو أن هاذ املخططات أساسا كان فيها خلل 

بنيوي باش تنزل من األساس.

باي ديلئيسيبلجليل:

في هذا السياق ...، السادة النواب هللا يخليكم شوية ديال الهدوء، 
تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

باي ديبارئيس،

في هذا السياق، البد من اإلشارة إلى أن التوزيع القطاعي لالستثمار 
األجنبي املباشر في املغرب عرف خالل السنوات املاضية تغييرا كبيرا، 
حيث أصبح كل من قطاع العقار والصناعة يمثالن القطاعات األكثر 
%40,7 من  جاذبية، حيث استحوذ القطاع العقاري على ما يعادل 
القطاع  يستقطب  لم  بينما  باملغرب،  األجنبية  اإلستثمارات  مجموع 
الصناعي سوى ما يعادل %22,4 من مجموع اإلستثمارات األجنبية، األمر 
الذي يؤدي إلى تقليص فرص الشغل القارة وتزايد معدل البطالة الذي 
أصبح يتجاوز نسبة %10. فهل هذا راجع إلى عدم الثقة في االستثمارات 
املنتجة؟ أم راجع إلى صعوبة التمويل؟ أم راجع لعدم االستغالل األمثل 
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للرأسمال الالمادي بما فيه باألساس الرأسمال البشري؟ أم هو راجع إلى 
غياب خارطة طريق، طريق اإلستثمار في القطاعات املنتجة.

في  األبناك  دور  عن  الوزير،  السيد  نتساءل  السياق  هذا  وفي 
تمويل اإلستثمارات واملساهمة في دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
والصغرى جدا واملقاوالت الناشئة واملساهمة في خلق فرص الشغل 
عن طريق التمويل الذاتي، وأن هاذ اإلطار القانوني ديال التمويل الذاتي 
هو ظل جسد بدون روح، هو فقط الحاجة كنصوتو عليها في البرملان 
ومن بعد كتخرج وكتجّمد ما كيتفّعل منها والو، وهو ما يتطلب من 
الحكومة اليوم التعجيل بإعادة النظر في مساهمة األبناك في تمويل 
اإلستثمار بمنح مزيد من الثقة للشباب الحاملين ملشاريع طموحة بدل 
اإلرتكان في تقديمه للمقاوالت الكبرى املحظوظة خاصة عندما تضع 
شروطا تعجيزية أمام املستثمرين بما فيها وجوب توفر الرهن العقاري 
مع ما تفرضه من نسبة فوائد جد مرتفعة غير مشجعة على املبادرات 
واإلستثمار. وفي هذا السياق يعتبر الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
تمويل  في  فعالة  مساهمة  تساهم  أن  يمكنها  التشاركية  األبناك  أن 
الصغرى  للمقاوالت  باإلستثمارات  منها  يتعلق  ما  خاصة  اإلستثمار، 

واملتوسطة على غرار ما معمول به في عديد من الدول.

باي ديبارئيس،

في كل مناسبة نسائل الحكومة عن نتائج اتفاقيات التبادل الحر، 
وما استفاد اإلقتصاد الوطني من هذه اإلتفاقيات في الوقت الذي نجد 
فيه أن العجز التجاري مع هذه البلدان ال يزداد إلى ارتفاعا، فهل هذا 
راجع إلى غياب رؤية واضحة للمبادالت التجارية مع هذه الدول؟ أم هذا 
راجع إلى عدم تأهيل املقاولة املغربية حتى تكون في مستوى املنافسة 
املطلوبة؟ أم هذا راجع إلى عجز االقتصاد الوطني عن توفير منتوجات 
محلية قابلة للتصدير وذات جاذبية تصديرية بهذه الدول حتى يسترجع 
ميزاننا التجاري توازنه؟ مما يحتم اليوم على الحكومة أن تعيد النظر 
في هذا التوجه بما يضمن لإلقتصاد الوطني قوته ومناعته. ويجب أن 
نقول اليوم بأن هاذ اإلتفاقيات ديال التبادل الحر ليست كالما مقدس 
وال يجب املساس به، السيد الوزير، راه جميع الدول اللي كتعمل تجارب 
كتدير إعادة النظر ديالها ايال كانت النتائج املتوخاة ديالها غير مرضية، 
فلهذا يجب الوقوف على هاذ االتفاقيات وتحديد مكامن الخلل باش 
نعرف نشوفو وندافعو شوية حتى حنا على بالدنا، ما نعطيوش األولوية 
غير للناس يستفادو من الخيرات ديالنا، إن إنعاش الحياة اإلجتماعية 
والرفع من مستوى التنمية القروية والجبلية واملناطق الحدودية رهين 
بإقرار نموذج اقتصادي تنموي يستجيب لخصوصيات البالد ومؤهالتها 
الطبيعية والبشرية، يقوم أساسا على اإلرتقاء باإلقتصاد اإلجتماعي إلى 
حرفة بأبعادها الوطنية والدولية مدرة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، 
ليشكل بذلك ثورة تنموية حقيقية كفيلة بخلق الثروة وتوفير مناصب 
الشغل واستغالل املؤهالت الطبيعية والكفاءات البشرية وتوفير فرص 
وتثمينها،  البشرية  والكفاءات  الطبيعية  املؤهالت  واستغالل  الشغل 

وذلك من خالل دعم التعاونيات والجمعيات واملجموعات ذات النفع 
العام ما يتطلب من الحكومة إحداث وكالة خاصة باإلقتصاد التضامني 
واإلجتماعي يعد إليها مهمة تدبير ومواكبة تنسيق اإلستراتيجيات املتعلقة 
باإلقتصاد التضامني، وهذا ما يساهم في إدماج اإلقتصاد الغير املهيكل 
الذي يعرف تناميا مستمرا حيث يمثل %60 من النشاط اإلقتصادي 
ويساهم بحوالي %14 من الناتج الداخلي وفي تشغيل أكثر من %2 من 
خالل تدخله في مختلف القطاعات اإلنتاجية الصناعية منها والفالحية 

والتجارية والخدماتية وغيرها من األنشطة املدرة للدخل.

باي ديبارئيس،

التعديالت  مع  النيابية  وأغلبيتها  للحكومة  السلبي  التعامل  إن 
الحكومة  انفراد  بامللموس  تؤكد  اإلستقاللي،  الفريق  بها  تقدم  التي 
بالرأي الوحيد في تدبير الشأن العام رغم األهمية الكبيرة التي تكتسيها 
التعديالت في إغناء مشروع امليزانية الذي نعتبره في الفريق اإلستقاللي 
أداة إصالح للتغيير ملا فيه الحفاظ على قدرة املواطن املغربي وتقديم 
نموذج تنموي الئق بهذا التوجه الذي أبان عن فشله، خاصة عندما 
يتعلق األمر بميزانية الدولة التي ترهن مصير البالد ملدة سنة كاملة. 
هذا التوجه الذي يؤكد بامللموس غياب إرادة سياسية إلعمال مقاربة 
مواطنة  ديمقراطية  وإعطاء  العمومية  السياسات  تدبير  في  تشاركية 
بعدها الدستوري الحقيقي. هذه التعديالت التي استهدفت الخفض من 
العبء الجبائي للمواطنين واملقاوالت خاصة منها املقاوالت الناشئة اللي 
هي أصال كتعرف واحد اإلنتكاسة كبيرة، وهاذ االنعكاسات على قدرتهم 
الشرائية بما فيهم تخفيض الضريبة املضافة عن املحروقات من 14 إلى 
10 وعلى وكالء التأمين من 20 إلى 14 والرسوم الجمركية على السيارات 
املستوردة خارج إطار اتفاقية التبادل الحر من 20 إلى %17,5، وإذا 

كانت الحكومة قد تعاملت بإيجابية فإننا نتأسف تعاملها السلبي.

السيد الوزير، نحن نتفق بأن الحكومة تعمل جاهدا لكي تبحث 
على موارد للدولة، وتماشيا مع هذا الطرح تقدمنا بتعديل يهم يمكن 
به أن نضرب عصفورين بحجر واحد، أوال الحكومة تعمل على إصالح 
صندوق املقاصة، السكر السيد الوزير، هو مدعم من طرف الحكومة 
ويستفيد منه بعض الشركات، وهنا قدمنا تعديل بأنه يجب إخضاع 
الضريبة على املشروبات الغازية واملشروبات املحالة، من جهة غادي 
نطاكسيو هادوك الناس ونحاولو هو طريقة لإلصالح ديال السكر اللي 
هما كيستافدو منه ومن طريقة كتعرفوا، السيد الوزير، بأن أننا عندنا 
2 داملليون هذا كإحصاء رسمي مصرح به الناس ديال املر�سى ديال داء 
السكري ولكن الحقيقة واللي non déclaré راه كتوصل حتى 4 ديال 
املليون زائد أمراض السمنة. فلهذا، هذا اإلصالح هو من شأنه هاذ 
التعديل أنه يجيب موارد للدولة من جهة، ومن جهة أخرى أنه يحافظ 
لنا على الصحة ديال املواطنين، عالوة على اإلعفاء من الضريبة على 
القيمة املضافة والرسوم الجمركية إذن هنا كنشوفو، السيد الوزير، 
أن هاذ الحوايج اللي كيترفضو وأن قانون املالية جاب �سي حوايج من 
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بينها la taxation ديال الزبدة واإلعفاءات أنا أسميها مجامالت ضريبية 
لبعض املواد املستوردة أخصها بالذكر وهي العلف أو املواد املستعملة 
لتربية األحياء املائية، هنا أصال السؤال كيساءلنا كاملين بنا، ملن هاذ 
املجاملة؟ راه تعفاو من les frais de douane، تعفاوا منTVA، هاذ 
اإلعفاءات هذه كلها عالش ما نقدموهشاي وعالش رفعتو la taxe على 
اللي ما عندوش واحد القيمة في  أنها واحد املنتوج  الزبدة باعتبارها 
املجتمع، في حين أن األحياء املائية وهاذ األسماك اللي تتربى راه معروف 
شكون اللي كيستهلكها وشكون اللي كيتاجر فيها راه ما�سي الشعب اللي 
كياكول وال املواطن الضعيف اللي كياكول داك األحياء املائية. فلهذا 
السيد الوزير، نطالب الحكومة اليوم بإعادة النظر فهاذ اإلجراء وأنها 
قمتم  الوزير،  السيد  كذلك  املواطنين.  كتهم  اللي  اإلجراءات  تقبل 
بالحفاظ على 17,5 من الضريبة اللي كانت فذاك الالئحة، الالئحة ديال 
املواد املستوردة خارج اتفاقية التبادل الحر، لكن ارفعتو األخرى من 14 
 des produits pharmaceutiques أظن إلى %20 وتتضمن ذاك الالئحة
ي رفعتو 

ّ
et des médicaments حتى األدوية، إذن هذا واش أنتما نهار مل

ما درستوش بأن هاذ األدوية ممكن ما نكونوش حنا كنصنعوها داخل 
البالد وأنكم رفعتو لها الخر وغادي تغال وكاين ناس اللي محتاجينها، 
خصنا نعرفوعالش ملن تتصالح هاذ األدوية؟ si non والبد خص خفض 

ديال الضريبة ديالها.

السيد الوزير، سأغتنم الفرصة أني نتكلم على الجهات غادي ندير 
واحد اإلشارة، السيد الوزير، كان نقاش كيدور داخل لجنة املالية 
حول الصندوقين، صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل 
ديال  الغياب  راه  ولكن  املرسوم  اعطت  الحكومة  طبعا  اإلجتماعي. 
اإلعتمادات املالية ديالو في مشروع قانون املالية ربما أنه غادي يخلق 

مشكل.

في الحقيقة دائما عندما نبدأ الكالم بالتمني ونختمه بالتمني، اليوم 
السيد الوزير، أتمنى من الحكومة أنها تتفاعل بجدية مع هاذ الخطاب 
ديالنا من داخل الفرق، وأنها هاذ الخطابات ديال التمني اللي كنكرروها 
هنايا دائما يجب اليوم أن نشمر على السواعد، نحن اليوم مطالبين 
وملزمين بإعداد برنامج تنموي، نموذج تنموي فعال يستجيب لتطلعات 
املواطنين والحتياجات هاذ البالد. إذن حنا اليوم نتحمل املسؤولية كامال 
في إعداد هاذ البرنامج التنموي ال كبرملان وال كحكومة، فلهذا يجب أن 
تكون هناك عالقة، أن تكون واحد la mutualité واحد التبادل، واحد 
التجانس بين البرملان بجميع مكوناته وفرقه والحكومة من أجل إعداد 
هاذ التصور اللي من شأنه أنه يرفع بهاذ البالد. هاذي في النهاية البالد 
ديانا وكلنا باغيين لها الخير، هاذي ما�سي حنا تندافعو ضد واحد الناس 
اللي هما ما�سي ديالنا راه الحكومة ديالنا، وهاذ الترافع اللي كنعملو ما 
كنعملوه�سي من أجل العرقلة وال من أجل �سي حاجة أخرى، بالعكس 
حنا بغينا la collaboration أننا collaborer ensemble باش نوصلو 

لواحد النتيجة اللي هي مرضية لجميع الجهات وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

الحركي  الفريق  إلى  مباشرة  ونمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فليتفضل السيد النائب املحترم ال�سي محمد مبديع السيد الرئيس، 

تفضل.

بانةئبيباي ديمحمديمبديعيلئيسيبافريقيبلحركي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دينيباوزيرينيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي، في هذه الجلسة 

العامة  امليزانية  مشروع  على  واملصادقة  للدراسة  املخصصة  العامة 

ل2018، بمقاربة تستند إلى مرجعية الفكر الحركي املنبثق من حزب 

عمق  من  القادم  بامتدادها  تعتز  نضالية  كقلعة  الشعبية  الحركة 

أهبة  على  ونحن  اليوم  بها  نعتز  مقاومة  التحرير.  وجيش  املقاومة 
صدور  فيها  نستحضر  أيضا  أجواء  وهي  اإلستقالل،  بعيد  اإلحتفال 

ظهير الحريات العامة من طرف املغفور له جاللة امللك محمد الخامس 
طيب هللا ثراه، حيث كان الفضل لحزبنا العتيد في إخراجه إلى النور 

ليتمتع املغاربة اليوم بحقهم املشروع في الحرية والتعددية السياسية 

واللغة  األوحد  والفكر  الوحيد  الحزب  على  واللغوية ضدا  والثقافية 

الواحدة. سياق قد ال يتذكره جيل اليوم واألجيال السابقة، ألن التاريخ 

ال يتم استحضار فصوله املشرقة في ظل صراعات حزبوية ضيقة تربط 

املواقع باملواقف، تيارات تفضل األشياء املثيرة على األشياء املعقولة، 

املعقولة ضد  لألشياء  ننتصر  دائما  سنظل  حركية  كمدرسة  ولكننا 

األشياء املثيرة، فقط ألننا بناة وطن، أبناء مغرب عظيم فوق كل حزبية 

ضيقة، نحن الحركيون، قد نظهر بسطاء غير قادرين على التعريف 
بأنفسنا ألننا نعتقد دوما بأن املغرب أكبر من الحزب، ولكننا حاملون 

ملشروع قادم من مغرب عميق ال يهمه إال أن ينتصر الوطن ولو على 

حساب الحزب. نعم، مستعدون للتضحية بمواقعنا شريطة أن يستمر 

للقطيعة والتصدي ودحض كل  الدرجة مستعدون  الوطن، وبنفس 
املساومات واالبتزازت التي قد تستهدف هذا الوطن الذي نعتز أن نكون 

من طينه وترابه، مغرب أكبر من كل املساومات السياسوية باسم الدين 

أو الحريات الفردية أو املزايدات العرقية، مغرب يحتاج اليوم وغدا إلى 

نخب تساير طموحات صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 

في إرساء نموذج تنموي مغربي خالص، يجعل بلدنا أكبر من املساومات 

السياسوية داخليا وخارجيا.
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باي ديبارئيسيبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

نحن اليوم في مرحلة تحول استراتيجي يقوده جاللة امللك محمد 
السادس، أسس له حفظه هللا في خطاب العرش األخير، وفي الخطاب 
االفتتاحي للبرملان للسنة التشريعية الحالية، عنوان هذا التحول هو ربط 
املسؤولية باملحاسبة على جميع املستويات تدبيرية كانت أو حكومية أو 
برملانية أو حزبية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية ليبقى، السيد 
السؤال  والسادة،  السيدات  حضرات  الوزيرين،  السيدين  الوزير، 
الكبير اليوم هل فعال استوعبنا مضامين هذه الرسالة؟، وبالتالي من 
حقنا التساؤل عن التدابير املتخذة من طرف هذه املؤسسات لجعلها في 

مستوى تطلعات وانتظارات املواطنين وقبلهم جاللة امللك.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

إن الشعب املغربي الذي يتابع إنجازات هذه الحكومة من خالل 
انتظاراته  مع  تجاوبها  مدى  تأكيد  بكل  ينتظر  وبرامجها،  اختياراتها 
إن  املستويات.  املتعددة على مختلف  الكبيرة  وهواجسه وانشغاالته 
جذريا  تغييرا  ينتظر  والسادة،  السيدات  حضرات  املغربي،  املواطن 
يؤسس ملصالحته مع الدولة وزرع الثقة بينه وبين مؤسساتها، لقد تتبعنا 
بتأثر كبير مشاعر الفرح العام الذي تفجر في صفوف املواطنين املغاربة 
داخل املغرب وخارجه إثر تأهل املنتخب املغربي إلى كأس العالم 2018، 
وقبله فوز الوداد الريا�سي بعصبة األبطال االفريقية ال�سيء الذي يؤكد 
بأن املغاربة الذين يوحدهم حب الوطن، تواقون إلى اإلنتشاء بالفرح 
بما  التقاطها  يجب  والرمزية،  الداللة  وهي رسالة عميقة  والسعادة، 
يقتضيه األمر من تفان لخدمته من أجل إسعاده. فكل التهنئة للشعب 
املغربي بهذه اإلنجازات العظيمة، وأدعوكم جميعا السيدات والسادة 
التطلعات واإلنتظارات،  في مستوى هذه  لنكون  الوزراء ونواب األمة 

والعبرة بالنتائج.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

من حقنا أن ننت�سي بهذا التألق والنبوغ املغربي، كما من حقنا أن 
نفتخر بما تحقق في بالدنا من إنجازات وإصالحات وأوراش كبرى بقيادة 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، فما تتحقق ببلدنا يعتبر خير 
رد على الخصوم واملناوئين، كما أن التطور والتقدم الذي يعرفه ملف 
وحدتنا الترابية، إن على املستوى اإلفريقي أو العالمي، وكذا مشاريعنا 
الرائدة جعلت آلة التشويش املعادية تفقد بوصلة الصواب، وتضرب 
غير  معادلة  قلب  في  تواجدها  اعتبار  على  األسداس،  في  األخماس 
متكافئة، مؤّداها وجود نظام فاعل ومواكب مقابل نظام عاجز يجتر 

األزمات والنكبات واملسخرين لخدمة أجندتهم الفاشلة.

باملناسبة حضرات السيدات والسادة، نوجه تحية تقدير وإكبار 
والقوات  األمن،  ورجال  امللكي  والدرك  امللكية،  املسلحة  لقواتنا 
التي  باململكة،  الترابية  السلطات  املدنية ورجال  والوقاية  املساعدة، 

تحرص الوطن من مختلف الجبهات، ولعل تصديها بشكل استباقي لكل 
العالية  وقدراتها  كفاءتها  على  دليل  لخير  املتطرفة،  اإلرهابية  الخاليا 

ووطنيتها الصادقة، فلهم مني كل التقدير واإلجالل واالحترام.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

لتاريخ  املتصفح  بأن  الحركي  الفريق  في  نؤكد  السياق،  نفس  في 
املغرب الحافل بالتعدد اللغوي والثقافي، سيكتشف بأن مكون اللغة 
والثقافة له دور كبير في تعزيز قيم املواطنة والحوار الثقافي، كما أنه 
يشكل حاجزا أمام كل أشكال التطرف واإلنغالق. ومن هذا املنطلق، 
فإن األمازيغية التي تعتبر ملكا لجميع املغاربة، تختبر جرأتنا في التنزيل 
واألجرأة والتنفيد. من هذا املنظور، نسائل الحكومة املوقرة عن إرادتها 
السياسية إلنصاف األمازيغية، في إطار سياسة لغوية وطنية مندمجة 

تترجم مضامين الفصل الخامس من الدستور.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

إن القراءة املتأنية لهذا املشروع، تبين بأنه يتقاطع في أهدافه مع 
في تحديد معامله كحركية  الذي ساهمنا  الحكومي،  البرنامج  أهداف 
شعبية، غير أن املاتل رقميا ال يمكن اعتباره إال إرهاصا أوليا إلنجاز برامج 
ممتدة لسنوات. وفي هذا اإلطار، فإن األمل هو تحقيق معدل نمو يفوق 
املتوقع، ومواصلة خفض معدل التضخم، والتحكم في العجز وإعادة 
الفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين،  انتظارات  الثقة والتجاوب مع 
اإلرادي  املجهود  ومواجهة  الخاص  بالقطاع  خاصة  دينامية  بإعطاء 

لإلستثمار العمومي.

باي ديبارئيس،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

لقد دعا جاللة امللك حفظه هللا، في خطابه أمام البرملان بمناسبة 
افتتاح السنة التشريعية الحالية إلى بلورة رؤية مندمجة تهم نموذجنا 
وبرملانا  حكومة  يسائلنا  أصبح  النموذج  هذا  فإن  وبالتالي  التنموي، 
ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاع خاص عن مدى قدرته 

على التقدم وعلى رفع التحديات والعوائق املاتلة أمامنا.

تنموي محدد بوصفة  في هذا الصدد، ال يمكن استلهام نموذج 
بلد  كل  ألن  األزمان،  جميع  وفي  البلدان  لكل  تصلح  مثالية  معيارية 
البشرية  موارده  حسب  الخاص  التنموي  ومساره  خصوصيته  له 
واإلقتصادية والطبيعية ورصيده الحضاري، وأيضا حسب إكراهاته 
ورهاناته. كما أكد على ذلك صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 61 لثورة امللك والشعب، غير أن 
املتوافق عليه عامليا يتمثل في القدرة على تحقيق نمو قوي ودخل فردي 
يتجاوز معدالت الدول األقل تقدما، واإلندماج في اإلقتصاد الجهوي 
والدولي، وبطبيعة الحال تعزيز التطور الديمقراطي واملؤس�سي املنشود، 
ألن املغربي ليس له الحق فقط في الحلم بالسعادة، ولكن له الحق أيضا 
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في إدراكها وعيشها. فماذا نحن فاعلون السادة الوزراء، لتحقيق هذه 
الطموحات؟

في  تتجلى  التنموي  لنموذجنا  راسخة  لثوابت  بلدنا  امتالك  إن 
خياراته وتعدديته واستقراره وقدرته على التعامل مع السياقات التي 
ناضلت الحركة الشعبية من أجلها على مدى أكثر من 60 سنة، بتفاعل 
إيجابي مع امللكية الدستورية الديمقراطية واإلجتماعية وقدرته على 
امتصاص الصدمات، عوامل ال يمكنها إال أن تحفزنا على تجديد وتطوير 
نموذجنا التنموي، طبعا بمقاربة تتوافق مع النموذج املغربي، تستثمر 
ذكاءنا الجماعي املعهود إلبداع رؤية متجددة بتصورات إستشرافية 

للمستقبل، ومنفتحة على العالم.

وفي هذا اإلطار، نؤكد أن مسارات النموذج التنموي املتجدد، البد 
أن تأخذ العناصر التي نسرد بعضا منها:

أوال: بنية الناتج الداخلي الخام ومدى إمكانية إعادة ترتيبها، السيما 
أن مساهمة مختلف القطاعات في الناتج الداخلي الخام ظلت قارة منذ 
اإلستقالل، وهناك دراسة أكدت في هذا الصدد إلى أن %60 من نوعية 
املهن التي ستمارس في أفق 2030 ال وجود لها حاليا في سلم األولويات 
لدى صناع القرار الحكومي. اليوم السادة الوزراء، نحن اليوم نبحث 
على أجوبة ألسئلة مطروحة، علينا أن نبحث ونيهئ أجوبة ألسئلة لم 

تطرح بعد.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

ثانيا: الفوارق اإلجتماعية واملجالية ومدى القدرة على ردم الهوة 
السحيقة املسجلة سواء على املستوى الفئوي أو املجالي أو اإلجتماعي 
النائية  املناطق  في  املواطنين  عيش  بوتيرة  النهوض  مستوى  على  أو 

واملهمشة؛

ثالثا: استثمار الرأسمال الالمادي من خالل تأهيل الرأسمال البشري 
عبر مباشرة إصالحات عميقة لقطاع التعليم والصحة وتشجيع اإلبتكار 
والبحث العلمي وتعزيز اإلبداع الثقافي والفني وكذا االنخراط في اقتصاد 

املعرفة؛

رابعا: إرساء آليات الحكامة املؤسساتية وعلى رأسها تفعيل الجهوية 
املتقدمة باعتبارها مرتكزا أساسيا لتحقيق االلتقائية والنجاعة على 

مستوى كل اإلستراتيجيات واملشاريع اإلقتصادية واإلجتماعية.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

ال يمكن من منظورنا الحركي التدشين النطالقة متجددة لتصورنا 
أقدم  الحالي، فاملغرب  النموذج  التنموي، دون أن نستحضر عوائق 
املغرب  وجه  غيرت  رائدة  واستراتيجية  كبرى  ومشاريع  إنجازات  على 
وصورته. لكن هذه اإلنجازات، ليست بذلك التأثير اإليجابي املطلوب 
واملباشر على املواطنين، فساكنة املناطق القروية والجبلية ال يصلهم 

من ثمرات املشاريع الكبرى إال القليل، فهذه املناطق تفتقر إلى معظم 
مقومات العيش الكريم خاصة في مجال الطرق واملاء، وتأهيل املدرسة 
وشمولية الخدمات الصحية وتشغيل الشباب، مناطق تفتقر إلى تغطية 
شمولية للهاتف في الوقت الذي نتحدث فيه عن ثورة رقمية غزت 
العالم واقتصاد املعرفة واإلدارة اإللكترونية وغيرها. أجل نريد مشاريع 
كبرى مهيكلة في بلدنا، ولكن بنفس القدر نتطلع إلى عدالة اجتماعية، 
مجالية توزع ثمار التنمية وتنصف الجهات املحرومة من فرص التنمية 
من أجل بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب الجاللة. وارتباطا بهذا املوضوع، نتساءل اليوم، ألم 

يحن الوقت إلخراج قانون املناطق الجبلية؟.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

البد أن نستحضر في مسارات تشخيصنا لألفق التنموي املرتقب، 
بأننا نقدم على مبادرات ونصادق على قوانين، لكننا نقف عند هذا الحد 
وال نعرف الفصول الالحقة، فهناك مشاريع واستراتيجيات كبرى، نثمنها 
وننخرط فيها ولكننا كبرملانيين بعيدون كل البعد عن مراقبتها وتتبعها 
وتحسين  تسقيمها  أجل  من  ومراجعتها  تجويديها  أجل  من  وتقييمها 
إيجابا مع اآلليات الدستورية  مردوديتها. آملين أن تتفاعل الحكومة 
البرملان  تمكين  قصد  االستطالع  ولجان  الحقائق  بتق�سي  املتعلقة 
بغرفتيه من حقه الدستوري في مراقبة وتقييم السياسات العمومية 

وترتيب النتائج العملية عن عمل هذه اللجن.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن يتطلب جعل القرار اإلداري 
والسيا�سي في يد مستعمليه الفعليين جهويا وإقليميا ومحليا من أجل 
تفادي العودة إلى القرار الحكومي املركزي لتمكين صانع القرار التنموي 
قادر  رسمي  مخاطب  من  والجهات  الترابية  الجماعات  مستوى  على 
على صنع القرار اإلداري. فهل هناك إرادة سياسية اليوم عند الفاعل 
الحكومي املركزي للتنازل والتعاطي مع هذا التوجه؟، وأؤكد على ذلك، 
الجهوية  مشروع  نجاح  يرهن  الالتركيز  ألن  املحترم،  الرئيس  السيد 
عليها  املنصوص  الترابية  الجماعات  استقاللية  احترام  مع  املتقدمة 
دستوريا حتى ال تتحول الجهة ذات الصدارة إلى متملكة لقرار مركزي 
يق�سي التوازن اإلقليمي واملحلي داخل نفس الجهة. وال أخفيكم، السيد 
في مركزية  للسقوط  الرباط  الهروب من مركزية  الرئيس، خوفي من 

الجهة.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

العمومية  باملؤسسات  تقوم  ملا  واستحضارا  السياق،  نفس  في 
والشبه العمومية واملؤسسات ذات التدبير املستقل من أدوار تنموية 
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مهمة، ال يمكننا في الفريق الحركي، إال أن نثمنها ولكن بنفس القدر 
تدبر  مراقبتها. مؤسسات  في  البرملان  دور  املنبر عن  نتساءل من هذا 
أموال عمومية ضخمة، بدون دور إجتماعي ملموس، وفي نفس الوقت 
بعيدة عن الرقابة البرملانية الدستورية. اسمحوا لي أن أسائلكم اليوم، 
هل الحكومة قادرة اليوم على إخضاع هذه املؤسسات التي تقع تحت 
وصايتها للمراقبة البرملانية؟ ثم ملاذا ال تخضع هذه املؤسسات ملبدأ ربط 
املسؤولية باملحاسبة، ما دام الجميع ملزم ومقتنع بخدمة وطن واحد 
نحن أبناؤه جميعا تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا؟

حضربتيباي دبتي بايةدة،

إن التقييم واملحاسبة واملراقبة يجب أن يشمل كذلك الحسابات 
أجل  من  مستقلة،  بصورة  املسيرة  الدولة  ومرافق  الخصوصية 
حضرات  وهنا  الجيدة.  الحكامة  بمبادئ  التزامها  مدى  استخالص 
السيدات والسادة، نستحضر رقما داال من خالل التقرير األخير للمجلس 
األعلى للحسابات، حيث وصلت أرصدة الحسابات الخصوصية عند 
نهاية 2016 إلى ما يزيد عن 122 مليار درهم، منها حسابات ذات طابع 
اجتماعي بقيت مجمدة أمام حاجيات ملحة ومستعجلة في املجاالت 

االجتماعية.

باي ديبارئيس،

باي ديباوزيريبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

كما سبق اإلشارة إلى ذلك، فقد تمكنت بالدنا من التأسيس للعديد 
من اإلستراتيجيات القطاعية، في صدارتها »مخطط املغرب األخضر« 
الصيد  األزرق« و«مخطط  و«املخطط  الصناعي«  اإلقالع  و«مخطط 
التقليدية«  الصناعة  و«رؤية  الرقمي«  املغرب  و«مخطط  البحري« 
و«برنامج مقاولتي« و«برنامج إبداع« وغيرها... ألم يحن الوقت اليوم إلى 
تقييمها وتزكيتها أو مراجعتها؟ وهنا السيد الرئيس املحترم، أقف عند 
»مخطط املغرب األخضر« على سبيل املثال، الذي ال يمكن ألي أحد أن 
ينكرنجاحه. برنامج ناجح، مخطط ارتقى بمساهمة القطاع الفالحي في 
الناتج الداخلي الخام، وأبدع آليات مكنت من جعل مساحات زراعية 
كبيرة منتجة ومساهمة في ساللسل اإلنتاج. اليوم هذا البرنامج يحتاج 
إلى التوجيه، للتثمين والتخزين والتصنيع والتسويق. وما دمتم أتكلم 
عن الفالحة، أدعو هللا سبحانه وتعالى، أن يمطر علينا السماء مدرارا، 
»اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك امليت«، »اللهم 
اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك امليت«، »اللهم اسق 
اسقنا  »اللهم  امليت«،  بلدك  واحيي  رحمتك  وانشر  وبهيمتك  عبادك 
الغيث وال تجعلنا من القانطين«. في انتظار رحمة هللا سبحانه وتعالى، 
ننتظر من الحكومة إعادة تفعيل صندوق محاربة آثار الجفاف. الجفاف 
السيد الوزير، الذي مع األسف بدأنا نلمس آثاره في املناطق القروية 

والجبلية.

باي ديبارئيس،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

ال يختلف اثنان في أن اإلدارة العمومية هي املنزل الفعلي والحقيقي 
ملختلف السياسات العمومية. نعم إدارة لها مشروع وبرنامج وخطط 
منذ  لها  التأسيس  تم  نجاعة.  أكثر  وجعلها  تحديثها  تروم  متوازنة، 

الحكومة السابقة.

وبالتالي نؤكد على ضرورة التنزيل السريع واألمثل لهذه الخطط وفي 
مقدمتها اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مع إرساء نظام فعال 
لتتبعها وتقييمها، باإلضافة إلى كل التدابير واإلجراءات وال سيما إعادة 
انتشار املوظفين، الترقي على أساس املردودية واإلنتاج، تفعيل اإلدارة 
الرقمية، التدبير املبني على النتائج، تفعيل أسلوب التعاقد مع اإلدارات 
ظاهرة  محاربة  واملردودية،  اإلنتاج  إلى  ينزع  وفعال  كأسلوب عصري 
املوظفين األشباح، تفعيل القانون املنظم للشراكة بين القطاعين العام 
واملواطنين،  املرتفقين  استقبال  أسلوب  وتخليق  تحسين  والخاص، 
اإلصالح الشمولي ألنظمة التقاعد، إننا حضرات السيدات والسادة، 

نريد إدارة ناجعة مضيافة مسهلة للولوج إلى الخدمات العمومية.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

بإجراءات  اليوم  نناقشه  الذي  املالية  قانون  مشروع  حفل  لقد 
بالنصيب  التعليم  فيه قطاع  اإلجتماعي، حظي  املستوى  املهمة على 
األوفر، ونحن ال يسعنا إال أن نثمن املسار الذي يؤطر هذا القطاع وما 
تضمنه من مبادرات، فاألمر ال يتعلق فقط بمجال إجتماعي، ولكن 
يتعلق باستثمار في الرأس املالي البشري. وبالتالي، فاألمل هو أن ننتقل 
من مرحلة تدبير اإلكراهات التقليدية التي ال زالت ترخي بثقلها على هذا 
القطاع إلى أفق جديد يدخل فيه التعليم والتكوين املنهي مرحلة تعزيز 

الدينامية اإلقتصادية والتنموية للبالد.

باي ديبارئيس،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

قطاع الصحة كان دائما يحظى باألولوية من خالل اإلعتمادات التي 
تم ضخها في ميزانيته، ومن خالل مناصب الشغل التي يستفيد منها، 
لكن الخدمات الصحية ال تقابل بر�سى املواطنين، كما أن مؤشرات 
إلى  ندعو  ذلك  على  وتأسيسا  املطلوب.  بالشكل  تتحسن  لم  الصحة 
حوار وطني خاص بهذا القطاع بمشاركة الفاعلين فيه لتشخيص الداء 
املغرب، مطالبين بضرورة  في  الصحة  املمكن ملعضلة  الدواء  وإيجاد 
تفعيل الخريطة الصحية التي ستمكن من التقييم الدقيق لحاجيات 
كل منطقة فيما يخص املوارد البشرية والتجهيزات الطبية. كما ندعو 
باملناسبة إلى ضرورة تقييم التغطية الصحية ونظام املساعدة الطبية 
»راميد«، في أفق تطويره، ألن الحاصل اليوم، حاصل اآلن يتجلى في 
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حصول املستفيدين على بطاقات دون أن يقابلها الحق في اإلستشفاء، 
وهذه معادلة غير منطقية. لهذا نطالب من هذا املوقع أن تصبح بطاقة 
»راميد« مثل بطاقة التعريف الوطنية، تسمح لكل مريض أن يعالج في 

كل جهات املغرب.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

إن دعوتنا إلى تقييم مختلف البرامج واإلستراتيجيات واإلستثمارات، 
وربطها باألثر والنتيجة املطلوبة، مرده إلى مدى اإلنعكاس املباشر لكل 
الذي  الفقر  محاربة  وال سيما  اإلجتماعي،  الجانب  على  الجهود  هذه 
الذي  التشغيل،  وإنعاش  البطالة  محاربة  وعلى  مقلقة  نسبا  يسجل 
يسجل بدوره مؤشرات غير مطمئنة، وعلى ردم التفاوتات اإلجتماعية 
واملجالية التي ال زالت مستفحلة بشكل كبير، نقدر بالطبع مجهودات 
الحكومة في هذا الصدد، ولكننا نؤكد باملقابل على ضرورة الربط بين 
ما  أسمى  هي  املطاف  نهاية  في  املواطن  كرامة  والنتيجة، ألن  اإلجراء 

تتوخاه أي سياسة عمومية.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

في إطار تثمين الرأسمال البشري دائما، البد من التذكير بالقاعدة 
املعيارية األساسية التي تؤكد بأن املجتمع ال يمكن أن يتطور ويبنى إال 
بشبابه، والواقع العنيد الذي ال يرتفع يؤكد بامللموس أن هذه الفئة 
تشكل %34 من إجمالي عدد السكان ال زالت تعاني من صنوف متعددة 
من التهميش، وبالتالي فإن هذه الشريحة من املجتمع التي كانت محط 
إهتمام ملكي، البد أن تحظى بسياسة شبابية متطورة تجعلها في قلب 
الدينامية املجتمعية من خالل تكوين مف�سي للشغل والحق في التعليم 
والصحة وتأسيس مقاولة. وفي هذا السياق، فإننا نطالب في الفريق 
الحركي بتوفير مناطق صناعية في كل جهة وكل إقليم الستيعاب الشباب 
وخلق فرص الشغل ودعم املبادرات وخلق مناخ سليم ومحفز لإلستثمار 

واالنخراط بالتالي في سياق الدورة اإلقتصادية.

باي ديباوزيريبملحت9م،

باي ديبارئيس،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

إن طموحنا اليوم ال يمكن أن يستثني شريحة عزيزة من مواطنينا، 
في  إشراكها  إلى  يروم  طموح  بالخارج،  املقيمة  املغربية  جاليتنا  وهي 
الرهانات واألوراش التي انخرطت فيها بالدنا، وهو األمر الذي ال يعادله 
سوى املتزايد بها اإلهتمام املتزايد بها والعمل على تحصينها الهوياتي 
به معهد محمد  التطرف، مثمنين ما يقوم  وحمايتها من كل أشكال 
إلى  يمتد  أن  آملين  واملرشدين،  واملرشدات  األئمة  لتكوين  السادس 
مختلف الدول األوروبية واإلفريقية لتأطير شباب املهجر ترسيخا لقيم 
التسامح الديني املميز دوما وأبدا للمغرب تحت الرعاية الحكيمة ألمير 
املؤمنين حامي امللة والدين والضامن لألمن الروحي لكافة املواطنين في 

اململكة السعيدة. بنفس الهاجس نتساءل ماذا أعددنا لشريحة أخرى 
من املواطنين وهي الطبقة الوسطى التي لم تستفيد من برامج ملموسة 
لإلرتقاء املجتمعي؟ نخ�سى السيد الوزير، أن تنحدر هذه الطبقة إلى 

الطبقة ما دون املتوسطة.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

التعديالت، وهي  بمعية فرق األغلبية بمجموعة من  تقدمنا  لقد 
مناسبة نود من خاللها تقديم الشكر للسيد وزير املالية على تفاعله 
املساس  بعدم  املتعلقة  تلك  سيما  وال  التعديالت  هذه  مع  اإليجابي 
بالقدرة الشرائية للمواطنين ودعم املقاولة وتعزيز شروط التنافسية 

وتوطيد التوجه اإلجتماعي.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

الرهانات  من  بمجموعة  اليوم  مطوقة  الحكومة  هذه  أن  نؤكد 
األولى من  السنة  تكون  أن  نتمنى صادقين  واإللتزامات،  واإلنتظارات 
املواطن  لفائدة  تحقيقه  يمكن  ما  بتحقيق  إيذانا  اشتغالها  بداية 
املغربي، مؤكدين بأن الثقة في املستقبل والثقة في اإلصالحات تحتاج إلى 
التعبئة الجماعية ومشاركة كل الفعاليات، فنحن، حضرات السيدات 
والسادة، نتوفر على رأسمال مهم قوامه الرأسمال البشري وكذا فضيلة 
الثقة واإلستقرار وهي عوامل إذا استثمرناها اإلستثمار األمثل سنحقق 

املبتغى والنمو املنشود لبالدنا.

ختةمة،يباي ديبارئيس،

باي ديباوزير،

حضربتيباي دبتي بايةدة،

أود السيد الرئيس، أن أؤكد لكم أن الفريق الحركي كامتداد لحزب 
الحركة الشعبية التي بفضل نضالها إلى جانب نضال الغيورين على 
هذا الوطن ننعم اليوم بحرية التعبير والتعددية الحزبية والسياسية. 
أقول أن الفريق الحركي ال يمكن إال أن يكون مع كل اإلصالحات القادرة 
على بناء مغرب مستقر وآمن ومطمئن، مغرب ال يمكن أن تنال منه أية 
مؤامرات كيفما كان نوعها أو منبعها، مغرب يكرم جميع أبنائه ويؤسس 
الجاللة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  جميعا  نتقاسمه  ملستقبل 

امللك محمد السادس نصره هللا.

وأخيرا، اسمحوا لي السيد الوزير، أن أستحضر قولة رجل طبع 
م اإلنسان كل �سيء لكن 

ّ
التاريخ بمواقفه حين ذكر أنه ال يمكن أن نعل

باملقابل يمكن أن نساعده على اكتشاف األشياء بداخله، أكيد أن هناك 
أشياء جميلة بداخلنا فلنسمح ألنفسنا باكتشافها، تانمريت أيتما دي 

إيستما، شكرا على انتباهكم.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، استنفذتم وقتكم كامال. ونمر اآلن في 
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إطار مناقشة الجزء األول من قانون املالية 2018، إلى الفريق اإلشتراكي، 
السيد الرئيس املحترم السيد شقران فليتفضل مشكورا.

بانةئبيباي ديشقربنيأمةميلئيسيبافريقيبالشت9بكي:

شكربيباي ديبارئيسيبملحت9م،

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة مشروع 
من  نرمي  مناقشة   ،2018 املالية  للسنة   68.17 رقم  املالية  قانون 
خاللها الوقوف عند مجموعة من القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية، 
وارتباطا  القانون من جهة،  بمشروع  في عالقة  والثقافية  السياسية 
بالتحوالت الهامة التي تطبع كافة مناحي الحياة ببالدنا من جهة ثانية. 
مناقشة نبسط من خاللها وجهة نظرنا بخصوص ما جاء به مشروع 
باب مسؤوليتنا كطرف  من  وإصالحات،  إجراءات  من  املالية  قانون 
الوعي بواجب اإلنخراط املستمر  في األغلبية الحكومية ومن منطلق 
واملسؤول في بناء الوطن وتسريع وتيرة اإلصالح وتحصين املكتسبات 
وفتح أبواب األمل مشرعة أمام املستقبل الجماعي لكافة املواطنات 

واملواطنين.

نحن في الفريق اإلشتراكي، نعتبر أن مناقشة القانون املالي ليست 
بالعملية التقنية القائمة على األرقام واإلحصائيات واملناصب املالية 
فقط، بل فرصة ملناقشة السياسات العمومية في مجال تدبير اإلقتصاد 
البرنامج  مع  مالءمتها  ومدى  الحكومية  القطاعات  ومختلف  الوطني 
الحكومي الذي صادقنا عليه، وخاصة مدى إستجابته النتظارات البالد 

وتطلعات املواطنات واملواطنين.

والتدابير  اإلجراءات  من  لعدد  ارتياحنا  عن  البدء  في  نعبر  وإذ 
واإلصالحات الهامة التي جاء بها مشروع قانون املالية، خاصة منها اعتبار 
دعم القطاعات اإلجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وتقليص الفوارق 
املجالية أولوية أساسية ضمن أربع أولويات يرتكز عليها املشروع، إذ 
نعبر عن ارتياحنا لذلك، فإننا والشك من باب النضال املستمر من أجل 
والعدالة اإلجتماعية، ومن منطلق مرجعيتنا  والكرامة  الديمقراطية 
كحزب اشتراكي، ال يمكن إال أن نضع النقط على حروف بعض املتغيرات 
واإلكراهات الواجب اإلنتباه إليها ومحاولة تداركها في عالقة بعدد من 
اإلختيارات، التي نرى أن آثارها قد تكون بعكس اإلصالح املراد منها، وهو 
ما سنتطرق إليه في اآلتي من هذه املداخلة بتركيز لضيق الوقت وبالنظر 

إلى أن عددا من املواقف عبرنا عنها أثناء مناقشة امليزانيات الفرعية.

إن الحكومة وهي تهدف من خالل مشروع قانون املالية لسنة 2018 
إلى تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة %3,2، وتقليص 
الناتج الداخلي الخام، مؤسسة ذلك على  %3 من  إلى  عجز امليزانية 
فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، 

للطن، والحكومة  أمريكي  380 دوالر  في  البوطان  ومتوسط سعر غاز 
تهدف إلى ذلك، نعتبر بأنها تعاطت بعقالنية وموضوعية مع اإلمكانات 
األخيرة على  املتغيرات  أن  لوال  والدولية،  الوطنية  بالظرفية  املرتبطة 
مستوى ما تشهده الساحة الدولية من توثرات خاصة بمنطقة الخليج 
والشرق األوسط من جهة، وتأخر سقوط األمطار من جهة ثانية، األمر 
الذي نسأل هللا عز وجل أن يكون مسألة وقت فقط، يجعلنا أمام واجب 
التفكير الجماعي أغلبية ومعارضة في سبل تمنيع بالدنا، وجعلها في منأى 
عن أي تأثر سلبي بأوضاع غير منتظرة قد تطبع املرحلة املقبلة ال قدر 

هللا.

لقد تجنبت بالدنا في مناسبات عديدة عددا من الهزات التي عرفتها 
عدد من البلدان، سواء منها األزمة املالية العاملية، أو ما سمي بالربيع 
العربي وتبعاته على املنطقة أو غيرهما، بفضل اإلمكانات املحققة طيلة 
سنوات من النضال، وبفضل اختيارات مسؤولة طبعت بالخصوص 
العقدين األخيرين من الزمن، وكذلك بفضل لحمة وطنية هي عنوان 
لحكمة في التدبير والتعاطي املسؤول مع القضايا الكبرى للوطن بالرغم 
من كافة اإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية التي لم تكن يوما حاجزا 

دون البالد والتغيير واإلصالح.

باي ديبارئيس،

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

إننا في الفريق اإلشتراكي نعبر أن التوجه العام لبالدنا بخصوص 
من  يقينا  أمان  بمثابة صمام  االقتصاديين سيكون  تنويع شركاء  في 
التقلبات التي قد تمس بعض الشركاء فتنقص حدة التأثير السلبي، كما 
أننا نراهن على أن السياسة امللكية الرشيدة، لتعميق البعد اإلفريقي في 
مختلف عالقاتنا لن يكون لها إال األثر اإليجابي على مختلف املستويات 
السياسية واإلقتصادية. إن هذا الرهان يفرض علينا العمل بكثافة 
املالية مع هذا املستجد الذي ينبغي أن تجعل منه  ومالءمة قوانين 
الحكومة أحد األولويات املحفزة على تقوية قدرات كل القطاعات التي 
نتعامل من خاللها مع الدول اإلفريقية، وأن نجعل منها قاطرة لبروز 

قطاعات مهيكلة القتصادنا الوطني الداخلي.

عنا  يحجب  ال  أن  ذلك  مع  ينبغي  واإلقليمي  الدولي  السياق  إن 
كل  مع  ومسؤول  صارم  تعامل  من  تقتضيه  وما  الداخلية  أوضاعنا 
املظاهر التي تعيق تطور بالدنا، وذلك على صعيد التجاوب مع تطلعات 
مختلف الفئات داخل املجتمع وخاصة منها الفئات الشعبية الهشة 
والضعيفة، والقضاء على كل مظاهر الريع، ومحاربة كل مظاهر الفساد، 
وإنجاز اإلصالحات الكبرى في املجاالت الحيوية خاصة منها ورش إصالح 
والسكن  الشغل  وتوفير  الصحية،  الخدمات  قدرات  وتقوية  التعليم 
الالئق وتقديم خدمات مرفقية جيدة وتخليق الحياة العامة، إلى غير 

ذلك من ما نعتبره أساسيا إلعادة الثقة للمواطن املغربي للشأن العام.
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وارتباطا بالقانون التنظيمي للمالية، وما جاء به من مستجدات 
وإصالحات هامة، فإن دورنا الرقابي ال شك يمتد عمليا ملراقبة أوجه 
صرف األموال العمومية بمختلف القطاعات، مراقبة بعدية منوطة 
بنا كنواب وهو منوط بنا كنواب، وهو ما نضعه نصب أعيننا كفريق 
انتظارية مرتبطة  إشتراكي، منوط بنا ضرورة تفعيلها بمنأى عن أي 
الحكومية  القطاعات  مفتشيات  أو  للحسابات  األعلى  املجلس  بعمل 
وذلك من منطلق الوعي بتكامل عمل املؤسسات جميعها لتفعيل مبدأ 

املسؤولية واملحاسبة خدمة للمصلحة العليا للوطن.

إن األمر هنا، بما هو تحصين لخيار اإلصالح يستمد أهميته من 
الوعي التام بأن أحد أسس البناء الديمقراطي ببالدنا يكمن في تفعيل 
القانون، ومراقبة أوجه صرف املال العام، واحترام دفاتر التحمالت 
املتعلقة بالصفقات العمومية حماية للمالية العمومية وهو ما عمل 
الفريق اإلشتراكي بشأنه على التقدم بمقترح قانون، األول يهم هيئة 
داخل  الجيدة  القانونية  الحكامة  ترسيخ  أجل  من  الدولة  قضايا 
املرافق العمومية، لوقايتها من املخاطر واألخطاء القانونية التي عادة 
تعدد  بمنع  يق�سي  والثاني  الكثير؛  ال�سيء  الدولة  ميزانية  تكبد  ما 
األجور والتعويضات في الهيئات الترابية واملهنية املنتخبة واملؤسسات 
الدستورية واإلدارية، ترشيدا للنفقات العمومية من جهة، وتخليقا 

للحياة السياسية في إطار الحكامة الجيدة من جهة ثانية.

إن الفريق اإلشتراكي، يعي جيدا أن رفع تحدي اإلصالح في كافة 
الجوانب املشار إليها سابقا، رهين بقدرة مؤسساتنا على الفعل املبني 
االندماجية  واملمارسة  الجيد،  والتخطيط  الرؤية اإلستراتيجية،  على 
بعضها  عن  منفصلة  وحدات  إلى  الوزارية  القطاعات  تحول  ال  التي 
املجالية  العدالة  تحقيق  هو  األسمى  الهدف  جعل  وكذا  البعض، 
واإلجتماعية. فنحن نعتبر أنه ال يمكن لبالدنا أن تحقق التنمية الشاملة 
دون عدالة مجالية تكسر اختالف وتيرة التنمية بين مختلف الجهات، 
وعدالة إجتماعية تقلص الفوارق بين الفئات اإلجتماعية املختلفة، 
ودون إعمال مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، واعتماد سياسة متكاملة 
موجهة للشباب. وستبقى هذه األهداف شعارنا املركزي الذي نتعامل 
من خالله مع املبادرات الحكومية، ومنها مشروع قانون املالية الذي 

نناقشه حاليا.

إن قراءتنا ملشروع القانون املالي، تنطلق من مرجعيتنا كديمقراطيين 
إشتراكيين حداثيين، وهي املرجعية التي تفرض علينا كأحد مكونات 
األغلبية الحكومية، أن ندفع في اتجاه تقوية وتعميق البعد اإلجتماعي، 
واملواطنين.  للمواطنات  اليومي  املعيش  على  مباشر  تأثير  من  له  ملا 
فنحن نعتبر أن هذا التوجه هو الكفيل بمنح مصداقية أكبر ملختلف 
السياسات العمومية التي ننتهجها، دون أن يمنعنا ذلك من اإلعتراف 
باألفق املسدود الذي نسير إليه نتيجة النموذج التنموي الغير املنتج، 

والذي دعا صاحب الجاللة، إلى إعادة النظر فيه.

يكون  أن  يمكن  ال  وننشده،  نبتغيه  الذي  التنموي  النموذج  إن 

صيرورة  في  اإلجتماعية  الفئات  ملختلف  مندمجا  تنمويا  نموذجا  إال 
اإلقتصاد الوطني، دون إقصاء أو تهميش، وال يمكن أن يكون إال نموذجا 
ملناصب  ومنتجا  اململكة،  جهات  مختلف  على  عادل  بشكل  موزعا 
الشغل، وموفرا لحماية إجتماعية عادلة، موزعة حسب احتياجات 
الفئات املعنية. ولنا في تجربة اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، في 
تدبير الشأن الحكومي انطالقا من حكومة التناوب بقيادة أخونا املجاهد 
إلصالحات  أرضية  شكلت  صلبة  مرتكزات  اليوسفي،  الرحمان  عبد 
بنيوية ال تزال مستمرة إلى اليوم. كما شكل برنامجنا اإلنتخابي في هذا 
الصدد، ربطا بينما تحقق وما يجب اإلسراع بالقيام به ارتباطا بالتفكير 

في املشروع التنموي املناسب ملغرب اليوم والغد.

ولعل أحد أسس هذا النموذج التنموي البديل، هو تحمل املسؤولية 
في مجال تشخيص اإلختالالت، التي تعيق تطور اقتصادنا رغم األوراش 
الكبرى املفتوحة، وعلى رأسها ورش اإلصالح السيا�سي الذي يستلزم أوال 
وقبل كل �سيء، توفر اإلرادة السياسية الحقيقية القادرة على استثمار 
وتعبئة كل الفئات اإلجتماعية، حتى نقطع الطريق على أي توجه نحو 

زرع اليأس وتعميم التشاؤم وبروز التطرف.

باي ديبارئيس،

إن مجموعة واسعة من التدابير املالية املزمع اعتمادها، تنسجم 
بشكل كبير مع تصورنا كفريق اشتراكي. ولذلك فإنه ال يمكن إال أن 
ندافع عنها، مستحضرين في نفس الوقت، أن أي سياسة ال يصل تأثيرها 
اإليجابي إلى الفئات املتضررة واملعنية، ال يمكن إال أن تعود سلبا على 

أداء األغلبية الحكومية.

وبقدر ما نثمن التوجه العام ملشروع القانون املالي، بقدر ما يلزمنا 
اإلدالء ببعض املالحظات التي نعتبرها جوهرية باعتبار أنها تمس صميم 
السياسات العمومية التي تنتهجها الحكومة، والتي نعتبر نحن كفرق 
لألغلبية الحكومية بمجلس النواب مسؤولين عنها أيضا. إننا كفريق 
اشتراكي، نعتبر أن ما يلزم الوقوف عنده انطالقا من مرجعيتنا، هو 

االنطالق من عنصرين أساسيين:

أوال: النموذج التنموي املنتج واملدمج ملختلف الفئات االجتماعية 
ومختلف الجهات في صيرورة اإلنتاج، باعتبار أن النموذج الحالي لم يعد 
قادرا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة رغم االستثمارات العمومية 
الكبيرة، إنه نموذج ال يستجيب النتظارات الشعب املغربي وحقه في 
خدمات اجتماعية تليق به، بل يؤدي إلى مزيد من الفوارق االجتماعية 

ويوسع من هامش الفقر؛

ثانيا: الرعاية االجتماعية املتكاملة العادلة واملنصفة، وهي الرعاية 
التي كنا دائما وسنبقى مدافعين عنها، إننا نريد تطبيق رعاية اجتماعية 
قائمة على الحقوق األساسية للمواطن في التعليم والصحة والشغل 
والسكن الالئق وغيرها، لذا فإن كل السياسات العمومية ينبغي أن 
تصب في هذا االتجاه ويجب أن يعكس القانون املالي ذلك، مثلما ينبغي 
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العمل كذلك على وضع سياسات تجعل شرائح واسعة داخل املجتمع 
تستفيد من األوراش الكبرى التي تعرفها بالدنا، وذلك بالعمل على دمج 
القطاع الغير املهيكل في النسيج االقتصادي الوطني املنظم. مثلما يجب 
التعاطي مع واقع أن بالدنا تعرف اقتصادا عصريا قائما على وسائل 
تعتمد على  تزال  استراتيجية ال  إلى جانب قطاعات  الحديثة  التدبير 
العوامل الطبيعية واملناخية أساسا بكثير من التفكير واإلبداع، فالفالحة 
بالتساقطات  رهينة  الوطني  االقتصاد  نشاط  في  أهميتها  بحكم  مثال 
املطرية وبشكل ال يمكن معه إال أن يبقى اقتصادنا غير مخطط له بشكل 
أفضل، وهو ما يفرض علينا الرفع من نسبة مساهمة العناصر الغير 
املرتبطة بالفالحة في االقتصاد الوطني، ونفس األمر ينطبق على قطاع 
السياحة الذي يبقى رهينا هو اآلخر بعوامل ال نتحكم في جزء كبير منها.

باي ديبارئيس،

باي دينيباوزيرين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

إننا في الفريق االشتراكي نعتبر أن التوجه العام الذي يتحكم في 
مشروع قانون املالي وفق التقارير املرفقة به أنه فعال ذو طابع اجتماعي، 
إال أن ذلك ال يمنع من االعتراف بضرورة توحيد فهمنا للطابع االجتماعي، 
فالبعد االجتماعي ال يعني فقط تضخيم ميزانية قطاع معين كالتعليم 
والصحة مثال وهو عمل محمود ومطلوب، ولكن يعني مدى استفادة 
الفئات الضعيفة من السياسات العمومية لهذه القطاعات وبنفس 
املنطق نقول إن الحديث عن تطبيق رؤية استراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي، مسألة في غاية األهمية. ونتساءل عن 
دورنا كبرملان ينبغي أن يناقش هذه االستراتيجية ويطلع على تفاصيلها 

بل ويحدد مسار اإلصالح املتعلق بهذا الورش بكل مسؤولية وطنية.

كما أننا في الفريق االشتراكي، نراهن كثيرا على أن مستقبل املغرب 
قائم على السياسات التي سنبلورها للشباب، إنه الشريحة األوسع في 
املجتمع املغربي، فال يمكن أن نبقى دون استراتيجية بقدر طموح هذا 
الشباب وحقه في بناء وطنه باالنخراط في كل املجاالت ذات الصلة 
باهتماماته من تعليم، وصحة، وشغل، ورياضة وغيرهما... وبالتالي نعتبر 
أية استراتيجية ستكون قطاعية سيكون مآلها الفشل إذ يلزم اعتماد 

االلتقائية واملنهجية املوحدة حتى يتم تحقيق النجاعة املطلوبة.

موجهة  سياسة  لبلورة  فرصة  يكون  أن  يجب  الورش  هذا  إن 
للشباب، قائمة على أساس محاربة اليأس واإلحباط، واالهتمام األكبر 
كذلك بمجال الطفولة التي تعتبر ركيزة شباب الغد. كما أننا في الفريق 
االشتراكي، نعتبر أن إعداد القوانين املالية يقت�سي إعادة النظر في طريقة 
تقديم األرقام واإلحصائيات خاصة تلك املتضمنة في التقارير املرفقة 
بمشروع القانون املالي. إن السياسة املالية الناجحة تقت�سي التوفر على 
قاعدة معطيات مضبوطة وحقيقية لفهم الوضع اإلجتماعي بصورة 
أفضل وأوضح، فاألرقام التي يتم تقديمها تبقى أرقاما مجردة وليس 

لها أي معنى إذا لم تكن تعكس الواقع الحقيقي. فمثال ال يمكننا أن 
نفهم جيدا، كيف تتم االستفادة من مختلف آليات الدعم اإلجتماعي 
ألن األرقام ال تبين ذلك، مادام أنه يتم تقديمها بطريقة منفصلة عن 
بعضها البعض ومرتبة حسب املجاالت، بينما قد يتعلق األمر بنفس 
األشخاص الذين يستفيدون من كل املجاالت وهو ما يؤدي إلى تضخيم 
عدد املستفيدين، والحال أن األمر يتعلق بحاالت مكررة وهي نفسها 

املستفيدة من كل مجال أو آلية للدعم اإلجتماعي.

إن مشروع القانون املالي، ينبغي أن يكون أيضا فرصة للتغلب على 
مختلف العوائق من قبيل إدماج املرأة، وعوائق إصالح اإلدارة والنظام 
الصغرى  املقاوالت  ووضعية  البنكي  والنظام  التمويل  وآلية  الجبائي 
واملتوسطة وخاصة العوائق التي تقف في وجه توفير فرص الشغل، 
نريده  ال  الذي  بالشغل  للنهوض  الوطني  املخطط  انتظار  في  ونحن 
مخططا قطاعيا ينضم إلى باقي املخططات القطاعية ولكن ورشا جامعا 

ومندمجا بين كل القطاعات الحكومية حتى يحقق الغاية املرجوة منه.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

إن مشروع القانون املالية، بالرغم من نفحته اإلجتماعية، وبالرغم 
من املجهود املبذول في جوانب متعددة وفي قطاعات مختلفة، يقدم 
كثيرة  بنقائص  واقتصادي  اجتماعي  لواقع  فقط  اإلجابات  بعض 
النهوض  إرادة  بأن  واعون  لكننا  كبيرة.  وفئوية  شعبية  وبانتظارات 
تشق  اإلصالح  قاطرة  وبأن  قائمة،  ببالدنا  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
طريقها بالرغم من عدد من العقبات والصعوبات الذاتية واملوضوعية، 
واعون بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب األمس، واعون بأن األساس 
صلب، وبأن الدعامات األساسية ملغرب الغد ال يمكن إال أن تتجسد في 

تعليم وتربية جيدين في سلم اجتماعي دائم، في مغرب الحق والقانون.

العديد  مع  الحكومة  تجاوب  نحيي  إذ  اإلشتراكي  اإلتحاد  في  إننا 
من التعديالت الهامة التي تقدمنا بها رفقة فرق األغلبية، خاصة ما 
للمواطنين.  الشرائية  بالقدرة  العالقة  ببعض اإلجراءات ذات  يتعلق 
وإذ سنصوت لصالح امليزانية كتحصيل حاصل ملا تطرقنا إليه أعاله، 
فإننا ال بد أن نؤكد على أن اإلصالح، أي إصالح ال يمكن أن ينجح 
إال بتحمل كل فرد داخل املجتمع مسؤوليته كاملة، كل من موقعه 
وإمكانياته. وبالحديث عن املسؤولية الكاملة نجدد باملناسبة، تحية 
الشكر واإلحترام والتقدير لقواتنا املسلحة امللكية وقوات الدرك امللكي 
واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية، الساهرين على أمن 
واستقرار البالد بكل مسؤولية ويقظة. إننا إذ نناضل من أجل تعميم 
الحقوق بين كافة شرائح املجتمع، فإننا نؤمن بضرورة تحمل الواجبات 

بنفس القدر كل من موقعه مرة أخرى وشكرا لحسن إنصاتكم.

باي ديلئيسيبلجليل:

إلى  اآلن  ونمر  الفريق اإلشتراكي.  النائب عن  السيد  شكرا، شكرا 
تدخل املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، السيد النائب املحترم 

السيد جمال كريمي مشكورا، فليتفضل.
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بانةئبيباي ديجمة0يبنشقر نيكريمي:

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دينيباوزيرينيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية 
لسنة 2018. والذي نقاربه السيد الوزير، من منطلق وفائنا للمدرسة 
السياسية التي ننتمي إليها وبحرصنا الشديد على اإلمتثال ملا تستلزمه 
املصالح العليا للوطن والشعب. متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ حزبنا 
بأق�سى  التحلي  ضرورة  وعلى  العالية،  الوطنية  الروح  على  القائمة 
درجات النزاهة والصدق واألمانة وبتشبث راسخ بمؤسسات وبثوابت 
األمة وفي احترام تام ملقتضيات الدستور وتقييد صارم بالقانون وهو ما 

دأبنا عليه منذ عقود وسنواصل.

فبالرغم من التزامنا السيا�سي ضمن األغلبية الحكومية الحالية، 
فإن ذلك ال يمنعنا من إثارة االنتباه إلى بعض نواقص قانون املالية 
الحالي، في أفق تجاوزها السيد الوزير املحترم، عبر التعاون األسا�سي بين 
املؤسستين التشريعية والتنفيذية. وهي املناسبة التي نؤكد من خاللها 
في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية على يقيننا الصادق بأن ما 
تم إنجازه من طرف وزرائنا في القطاعات الحكومية سواء السابقة أو 
الحالية قد تم بكل نزاهة وروح تضحية ومسؤولية عالية وتفان ونكران 

ذات.

باي ديبارئيس،

باي دينيباوزيرينيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

اللحظات  من  املالية  قوانين  مشاريع  مناقشة  لحظة  تعتبر 
والرقابية  التشريعية  البرملان سلطاته  فيها  يمارس  التي  الديمقراطية 
ومعطيات  أرقام  ليست مجرد  العامة  فامليزانية  املستويات،  أعلى  في 
إحصائية، وإنما هي تعبير عن توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية 
يجب علينا جميعا أن نحرص من خاللها على الدفاع وباستماثة على 
مختلف القضايا العادلة ملجتمعنا. وانطالقا من تحليلنا املستفيض 

للوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة في بالدنا...

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب.

بانةئبيباي ديجمة0يبنشقر نيكريمي:

وعلى ضوء التطورات العميقة واملتسارعة، وفي محيطنا اإلقليمي 
والدولي الذي يختلف جزئيا عن السياق السيا�سي الذي أعد فيه قانون 

املالية لسنة 2017. فإننا نتطلع إلى أن يكون تنزيل قانون املالية لسنة 
والتزاما  بإلتزاماتها،  الوفاء  أجل  من  لحكومتنا  حقيقيا  محكا   2018
بالبرنامج الحكومي الذي صوتنا له. وفي السياق ذاته يجب أن ال نن�سى 
السياق الدولي الذي جاء فيه هذا املشروع، إذ علينا أن نأخد بعين 
اإلعتبار التوثرات الجيوسياسية التي تحدث في محيطنا، وبصفة خاصة 
مختلف التطورات في منطقة الخليج والشرق األوسط، وما قد يترتب 
عنها من انعكاسات على وطننا، مما يفرض علينا مزيدا من اليقظة 
روسيا،  مثل  جديدة  واقتصادية  سياسية  فضاءات  على  واإلنفتاح 
والصين، والهند والعمل على التجدر أكثر في أمريكا الالتينية والعمق 
 »CDEAO« مثل  الكبرى  اإلقتصادية  التجمعات  وخاصة  اإلفريقي 

وغيرها.

باي ديبارئيس،

يتسم  وطني  سياق  في   2018 لسنة  املالي  القانون  مشروع  يأتي 
وحقوقهن،  بحقوقهم  واملواطنين  املواطنات  وعي  تنامي  باستمرار 
والحظنا كيف تفاعل الكثير من الفئات اإلجتماعية مع مضامينه خاصة 
واملطالب  املرافعات  اإلجتماعية. وحجم  التواصل  مواقع  في مختلف 
التي واكبت إعداده ومناقشته في مختلف لجان مجلسنا املوقر، ومن 
كل أيضا من كل األطراف األخرى من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين 
ومهنيين وغيرهم. وإذ نستحضر أهمية املجهود املالي املبذول في مشروع 
القانون املالي لسنة 2018، واهتمامه أكثر بدعم القطاعات اإلجتماعية 
بنتائج  نأتي  إلى أن  بإسهام، وسنواصل ذلك  التي لطاملا تحدثنا عنها 
إيجابية أكثر وفاعلية داخل مجتمعنا كقطاع التعليم، وعندما نتحدث 
عن التعليم نتحدث عن التعليم العمومي الوطني املثمر، وأيضا قطاع 
الصحة الذي نقف اليوم لننوه باملنجزات التي كانت حاصل تحصيل 
في التجربة الحكومية السابقة واستمرت في بداية الوالية الحالية وتعد 
من املنجزات التي لم يسبق لنا أن حصلنا عليها منذ عقود. رغم حاجة 
هذا القطاع إلى ميزانيات أكبر وأكبر لكي يلعب دوره في اإلطار اإلجتماعي 
التشغيل،  التشغيل، وإن نتحدث عن  الصرف. كذلك على مستوى 
تشغيل الشباب والوقوف إلى جانب الشباب في مغرب له ثروة كبيرة أال 

وهي ثروة الشباب في الهرم الديمغرافي.

نعميباي ديبارئيس،

باي دينيباوزيرين،

نعتبر ذلك غير كافي، كل ما جاء في الشق اإلجتماعي غير كافى ألن 
التشغيل  مجال  في  خاصة  بالدنا  تواجه  التي  للتحديات  اإلستجابة 
تعد  املجالية  والتفاوتات  اإلجتماعية  الفوارق  حدة  من  والتخفيف 
كبيرة. لذا علينا العمل جميعا من أجل إقرار حقيقي للتوزيع للخيرات 
بين مواطنينا ومواطناتنا، توزيع مبني على توزيع أسا�سي للناتج الداخلي 
الخام اإلقتصادي لبالدنا. ونعتقد هنا أن املدخل األسا�سي في املجموعة 
الترابية عبر  الحكامة  تقوية  ينطلق من  الوضع  لتجاوز هذا  النيابية 
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لتحقيق  الناجع  املخرج  تشكل  التي  املتقدمة،  الجهوية  ورش  إنجاح 
التنمية املنشودة مع التأكيد على اإلستمرار في اإلصالحات الكبرى املبنية 
على نموذج تنموي جديد يضمن اإلندماج اإلقتصادي في إطار أقطاب 

تنموية قوية.

وباملوازاة مع ذلك، ندعو إلى استحضار النظرة الشمولية واإللتقائية 
في تنفيذ مختلف السياسات القطاعية، وتسخير الجهود من أجل إيجاد 
الغد  ملغرب  تنموي  مجتمعي  مشروع  لتحقيق  الضرورية  التوافقات 
يعتمد كمدخل له كما أشرنا ونشير دائما على التعليم كركيزة أساسية 
للتنمية في مختلف البلدان، والذي يزال ولألسف الشديد، إصالحه 
اليوم يراود مكانه، كما نعتبر أن اعتماد التشغيل عبر التعاقد في هذا 
القطاع الحيوي أمر سيزيد من تعميق أزمته، إذ رغم أهمية هذا املخرج 
في إيجاد حل مرحلي إلشكالية الخصاص، إال أننا نتوجس في التقدم 
والنف�سي  اإلجتماعي  اإلستقرار  عدم  ظل  في  جدواه  من  واإلشتراكية 
للمتعاقدين. كما أنه من زاوية نظرنا سيرهن مستقبل البالد، ألن األمر 
يتعلق بالتعليم والتربية والتنشئة، والتنشئة اإلجتماعية هنا ألجيال، 
طفالت وأطفال اليوم هم شباب الغد وشابات الغد، نساء ورجال الغد 

أيضا في املستقبل القريب.

باي ديبارئيس،

إننا في املجموعة النيابية نقدر عاليا املجهودات املبذولة، والبد أن 
نقولها لجعل مشروع القانون املالي لسنة 2018 يحمل في طياته هذا 
النفس االجتماعي الذي نراه اليوم. إذ يعبر عن إنصات الحكومة لنبض 
املجتمع وله تطلعات إيجابية نتفاعل معها كما تتفاعل معها مختلف 
املطالب االجتماعية، ال سيما مطالب التشغيل اليوم الذي هو أساس 
الكرامة وأساس العدالة االجتماعية، وبالتالي أي توجه في املستقبل يجب 
أن يبنى على سياسة أساسيا اجتماعية تتجه نحو حل معضلة البطالة 
التي تعتبر إحدى بؤر التوتر داخل مجتمعنا األسا�سي. ثم هذا التشغيل 
الشواهد  الوزير، حاملي  السيد  أن يالمس  تحدثنا عنه يجب  الذي 
العليا، إصالح التعليم يعتبر في نظرنا أساس ضمان حقوق كثيرة، حقوق 
كثيرة من قبيل الولوج السلس ملختلف الخدمات االجتماعية أساسا 
منها أيضا الصحية بشكل اليوم نراه ال يناسب مسؤوليتنا السياسية 
كفرقاء سياسيين للنهوض أساسا بقطاعات إنتاجية وتنمية املقاولة 

التي تعتبر شريك أسا�سي في حل معضلة التشغيل.

كما نسجل اليوم أنه ال تزال قوانين املالية تسير في اتجاه كما كان 
مسطر لها منذ ما يزيد عن 15 سنة، رغم طموحنا أن يكون القانون 
التنظيمي للمالية أكثر استجابة ملعالجة ذلك، بمعنى أن هذه القوانين 
العدالة  املالية بنفس جديد وجريء يضمن  إلى قوانين  لم ترق بعد 
الجبائية  والعدالة  جميعا  وننشدها  جميعا  نقولها  كما  االجتماعية 
والضريبية والعدالة املجالية. فاملغرب إلى حدود اليوم لم يتوفر بعد 
على خطة اقتصادية متكاملة، وإنما يعتمد فقط على تحديد أولويات 
األولويات.  تفعيل هذه  بلورة  ومسؤوليتنا هنا هي على األقل ضمان 

وإذ ننوه بالتفاعل اإليجابي للحكومة مع التعديالت التي تخص سحب 
الزيادة في الضريبة على القيمة املضافة على املحروقات وعلى وكالء 
ووسطاء التأمين، فإننا في املقابل نتأسف على الزيادة التي تم إقرارها 
بالخصوص، واجب التنبر على جواز السفر الذي ارتفع من 300 إلى 500 
درهم، وعدم األخذ بعين االعتبار بتعديلين جوهريين يهمان خلق شرائح 
جديدة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أكثر من 5 مليون درهم 
كأرباح صافية، والتي أصبح اليوم واجبها الوطني هو املساهمة في تمويل 
التكاليف العمومية، في حين يهم الثاني الرفع من تضريب املشروبات 
الغازية والعصائر االصطناعية التي تستهلك بشكل مفرط مادة السكر 

املدعمة.

وفي املقابل، السيد الوزير املحترم، سجلنا استمرار تقديم املزيد 
من التنازالت كتدابير تحفيزية لدعم الدورة االقتصادية، ندعو في هذا 
الصدد، إلى تقييم موضوعي لألثر الفعلي لهذه اإلعفاءات الجبائية، 
ودراسة آثارها على القطاعات التي تستفيد منها للوقوف على مساهمة 
الشغل،  سوق  وترشيد  الثروة  خلق  على  وقدرتها  ونجاعتها،  فعلية، 
اقتصادنا  تنافسية  في  واملساهمة  االجتماعية،  املؤشرات  وتحسين 
الوطني. ولتجاوز هذا الوضع، البد من مباشرة اإلصالح الجبائي الضريبي 
لتحقيق العدالة االجتماعية وإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الطبقة 
املتوسطة وإقرار عدالة أجرية، هنا ال بد من مراجعة حقيقية ملنظومة 
األجور في بلدنا، كذلك ملاذا، السيد الوزير، ما زلنا نفرض الضريبة على 
الدخل على معاش املتقاعدين علما أنهم أشخاص غير نشيطين؟ وهنا 
نرجو أن ننظر لهذه الفئة، وبالتالي إعفاءها من الضريبة على الدخل، 
كما نرجو مراجعة الضريبة على الدخل من أجل رفع األجور لتتناسب مع 
القدرة الشرائية لعموم املواطنين ألن الطبقة الوسطى باتت تندحر إلى 

عتبة الفقر ونعلم جميعا دورها االجتماعي والتضامني داخل املجتمع.

باي ديبارئيس،

نحن بصدد مناقشة ميزانية 2018، هناك قضايا كبرى في موقع 
مساءلة جدية. ولعل آخرها كما ورد في الخطب امللكية األخيرة مدى 
جدوى ونجاعة النموذج التنموي الذي ينهجه املغرب منذ عقدين. في 
هذا الصدد البد أن نسجل أن واقع املغرب حقق الكثير من املنجزات 
وفي مجاالت عديدة بفضل تالحم القوى الوطنية واملؤسسة امللكية 
خاصة منذ تجربة التناوب التوافقي، ثم قيام عهد جديد على مستويات 
دمقرطة البالد، حقوق اإلنسان، حقوق املرأة، اإلنصاف واملصالحة 

وصوال إلى دستور 2011 باملضامين املتقدمة.

وفي هذا الصدد، نلتقي مع جاللة امللك، في خطابه الداعي إلى ضرورة 
صياغة نموذج تنموي جديد، هذا النموذج التنموي الذي عليه أن 
يالمس مختلف الشرائح اإلجتماعية من مواطنينا ومواطناتنا بالعاملين 
القروي والحضري. أيضا علينا أن نقوم بتسجيل قاعدة ثابتة أال وهي 
الحكامة،  بنظام  قراراتها  واستقالل  السياسية  األحزاب  استقاللية 
والشفافية املطلقة في تسيير هذه املؤسسات لدورها داخل مختلف 
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لألحزاب  أساسية  رسالة  هناك  اليوم  وبالتالي،  الدستورية.  الهيئات 
السياسية في لعب دورها داخل املجتمع وتأطير املواطنين، ولعبها دور 

تنموي أسا�سي من خالل تواجدها في مختلف الفئات املنتخبة.

باي ديلئيسيبلجليل:

اختم السيد الرئيس، استنفدتم الوقت.

بانةئبيباي ديجمة0يبنشقر نيكريمي:

هنا أتوقف ألشير أن الشباب اليوم، من داخل الهيئات السياسية 

أيضا، يجب أن يحظى بالعناية الالزمة. علينا أن نتجه نحو سياسات 

جميعا  ورأينا  البالد،  مستقبل  أجل  من  الشباب،  أجل  من  واقعية 

الفرحة الكبرى للشباب ببلوغ منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم في 

روسيا. الشباب تواق للفرحة، إلنجاز كله حماس كله إرادة، بالتالي علينا 

أن نبلور له برامج أساسية تخدم مصالحه من أجل مصلحة الوطن. 

شكرا لكم السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا لكم السيد الرئيس. وآخر تدخل للسيد النائب املحترم ال�سي 

عمر بالفريج في دقيقتين، فليتقدم مشكورا.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

بايالميعل كم،

جوج دقائق ملناقشة واحد من أهم مشاريع القوانين اللي كتجي في 

السنة التشريعية، هاد�سي اللي عطاو لينا. هذا دليل جديد على أن هذه 

األغلبية ما كتآمنش بالديمقراطية وال كتآمن بواحد الديمقراطية ديال 

calculette. راه الديمقراطية ما�سي غير اللي وصل األول فاإلنتخابات وال 

اللي شكل أغلبية، يمكن لو يحكم ويقمع اآلخرين. الديمقراطية الحقة 
هي اللي عندو األغلبية يمكن لو يحكم، طبعا خصو يحكم، ولكن ولكن 
كيسهر كذلك على ضمان املعارضة واألقلية الحق في الكالم والحق في 
التعبير. اليوم هاذ الحكومة وهاذ األغلبية كتقمع اآلراء املختلفة، ما�سي 
علي أنا دابا. هاذ الحكومة، هاذ األغلبية كتعتقل في الناس، اعتقلت 
الناس في الريف، اعتقلت في زاكورة، كتعتقل في جميع أنجاء الوطن. 
في  حتى  للبرملان،  نرجع  كتعتقلهم.  مختلفة  آراء  عندهم  اللي  الناس 
البرملان أش غيقولو دوك الناس اللي في الشارع اللي ما عندهمش الوقت 
باش يتكلمو. نائب برملاني عطيتيوه 2 دقايق باش يناقش القانون املالي، 

ما�سي مشكل.

فيما يخص مناقشة هذا القانون، هو قانون االستمرار وغير عادل. 
ناقشو فجوج دقائق، ما  لي  ولكن مع األسف كنتأسف، ما يمكنش 

يمنكليش نناقش أنا فجوج دقايق هاذ القانون اللي هو قانون كبير.

فكنطلب من املغاربة يتوجهو ملنابر أخرى من أجل االستماع لرأي 
مختلف. رأينا، مقترحاتنا البناءة، بناءة للمغرب، مقترحاتنا من أجل 
مغرب آخر، مغرب أفضل، املغرب حنا كنظنو بأن املغرب اليوم محتاج 
جديد،  اجتماعي  وعقد  للتعاقد  محتاجين  جديد،  إجتماعي  لعقد 
محتاجين نخرجو من ثقافة الهمزة، ثقافة الهمزة السائدة وندخلو في 
واحد الثقافة اللي تكون جميلة، ثقافة التضامن العادل بين األجيال، 

التضامن العادل بين األجيال، والسالم عليكم.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب. قبل رفع الجلسة، أذكر املجلس املوقر بالجلسة 
بعد  الثالثة  الساعة  على  الخميس،  شاء هللا  إن  غد  يوم  العمومية 
الزوال، تخصص لرد السيد وزير اإلقتصاد واملالية، والتصويت على 
الجزء األول من مشروع قانون املالية. شكرا للجميع. ولفعتيبلجليل.
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محضريبلجليليبلخميين

باتةليخ: الخميس 27 صفر 1439 )16 نونبر 2017م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

باتوق ت: ثالثة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الخامسة عشر.

جد 0يبرعمة0: جواب السيد وزير االقتصاد واملالية على مداخالت 
الفرق واملجموعة النيابية في الجزء األول من مشروع قانون املالية 

للسنة املالية 2018.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمجلسيبانوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

افتتحت الجلسة،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 68.17 
للسنة املالية 2018، ونستمع لجواب الحكومة على مداخالت الفرق 
على  التصويت  إلى  كالعادة سننتقل  ذلك  وبعد  النيابية،  واملجموعة 
الكلمة للسيد الوزير، وزير  الجزء األول من مشروع قانون املالية، 

اإلقتصاد واملالية بإسم الحكومة، تفضل السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديبدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم لي)نقطلينظةم(:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

السيد الرئيس، فقط واحد نقطة نظام متعلقة بالجلسة واللي فيها 

الهيبة والوقار ديال هاذ املجلس، احنا الصحافة على رأسنا وعينينا، 

بالعمل  لها  أمور ال عالقة  الصحافة مغرضة تركز على  ولكن هناك 

الجاد واملسؤول الذي يقوم به هذا املجلس، ويقوم به هذا الفريق، 

وتكررت هذه املسألة عدة مرات، نحن الشعب يعرفنا وتيعرف املدى 

ديالنا،  املصداقية  وديال  ديالنا،  العمل  وديال  ديالنا،  الجدية  ديال 

فاملصداقية هي من جهة هذه الصحافة، فلتبحث لها عن مصداقية، 

أما نحن فيعرفنا الشعب، لذلك فنحن نتأسف عن سرقة الصور ديال 

النواب وهم يشتغلون، سرقة الصور ديال النواب في يعني ما بقاتش 

l’intimité، لذلك فنحن نقول بأن هذا عار على هذه الصحافة املخجلة 

واملغرضة.

باي ديبارئيس:

احترام  املجلسين على أساس  بين  الرئيس، هناك مجهود  السيد 
فهذه  املصورين،  وكذلك  الصحفيين  ولوج  لضبط  القواعد  بعض 
املالحظات تم تسجيلها وسنقوم بما يسمح به القانون وشكرا لكم، 

الكلمة للسيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني آاهي صحبهيأجمعين،

باي ديلئيسيمجلسيبانوببيبملحت9م،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر، جوابا على تدخالت 
السادة رؤساء الفرق واملجموعات النيابية، بمناسبة املناقشة العامة 

للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2018.

بداية البد أن أشيد بالنقاش الهادف والبناء الذي ميز أشغال لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية واللجن القطاعية، وكذا أثناء هذه الجلسة 
حول مشروع قانون املالية لسنة 2018، والتي دامت في مجملها عدد 
ساعات العمل داخل اللجنة حوالي 58 ساعة، منها 15 ساعة داخل 
اللجنة من أجل تقديم التعديالت والتصويت عليها والتي امتدت من 
العاشرة صباحا إلى الواحدة من صباح اليوم املوالي. فلكم منا الشكر 

الجزيل على هذه املجهودات.

وبهذه املناسبة أتوجه بالشكر واإلمتنان للسيد رئيس اللجنة املحترم 
ال�سي عبد هللا بووانو ولكافة النائبات والنواب املحترمين في األغلبية 
واملعارضة على روح املسؤولية والتعبئة الكبيرة، وعلى األجواء اإليجابية 
والجادة التي طبعت املناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية 
لسنة 2018، والتي كنا نأمل أن يعكس هذا التقرير الذي تم عرضه في 

بداية هاذ الجلسة بكل تجرد وموضوعية واتزان وتوازن.

النقاش على  ميزت  التي  اإليجابية  األجواء  بأن  فيه  ومما ال شك 
مستوى لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، انعكست كذلك من خالل 
تفاعل الحكومة مع تساؤالتكم ومالحظاتكم وانتقاداتكم، من خالل 

تقديم اإلجابات والتوضيحات الالزمة معززة بالوثائق واألرقام.

واغتنمها مناسبة لكي أذكر بأنه موازاة مع تقديم مشروع قانون 
يرافق هذا املشروع، طبقا  تقرير   13 بإعداد  الحكومة  تقوم  املالية، 
وأستسمحكم  املالية،  لقوانين  التنظيمي  القانون  ملقتضيات  طبعا 
لعتم عليها ولكن على املواطنين الذين 

ّ
ألعرضها ليس عليكم ألنكم اط

يشاهدوننا، وهاذ املشاريع، هاذ التقارير كلها موجودة في موقع الويب 
ديال وزارة اإلقتصاد واملالية، واللي هي مهمة جدا وتجيب في نفس اآلن 
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على العديد من التساؤالت التي ربما لن يكون باإلمكان تقديم األجوبة 
عنها في هذا العرض، هناك مذكرة التقديم لهذا املشروع، هناك التقرير 
اإلقتصادي واملالي والذي يعطي تحليل للظرفية اإلقتصادية الوطنية 
املؤسسات  حول  وعريض  ومفصل  مطول  تقرير  هناك  والدولية، 
السنة  وهذه  املاضية  السنة  برسم  العمومية  واملقاوالت  العمومية 
هناك  املالي،  la situation ووضعها  ويعني،  واستثماراتها،  وإشكاليتها 
تقرير حول مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة لجميع هذه املرافق، 
هناك تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة والتي تثير كل مرة 
جدال وتساؤالت، هناك تقرير حول الدين العمومي والذي هو أيضا يثير 
تساؤالت وهذا كل سنة كنعطيو بكل شفافية أين وصل هذا الدين؟ 
وما هي مميزاته وإكراهاته وكلفته إلى آخره؟ هناك تقرير حول النفقات 
الجبائية، 33 مليار كيفاش التفصيل ديالها، ومن أين أتت وأين نحن 
منها، هناك تقرير حول املقاصة، والتي طبعا تقلصت كتقلص صندوق 
من  وهو  لإلستثمار  الجهوي  التوزيع  حول  مذكرة  هناك  املقاصة، 
التساؤالت الهامة داخل اللجنة، أين يذهب اإلستثمار العمومي وما هي 
حصة كل جهة من هذا اإلستثمار؟ هناك تقرير حول العقار العمومي 
املعبأ لإلستثمار بكل وضوح وكل شفافية كم عدد الهكتارات التي عبأت 
لإلستثمار وفي أي جهة وألي مشروع، هناك تقرير حول املوارد البشرية 
بالوظيفة العمومية، واخا صغير هاكة شوية ولكن الكلفة ديال املوارد 
البشرية صحيح كبيرة، هناك تقرير حول النفقات املتعلقة بالتكاليف 
تقرير حول  هناك  املالية،  قانون  في مشروع  التي متضمنة  املشتركة 
امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، وهذا يجب على بلدنا أن 
تفتخر كل االفتخار ألنها تجربة رائدة في العالم أن توضع ميزانية تأخذ 

بعين اإلعتبار مقاربة النوع.

وحرصا منا في نفس الوقت على التجاوب مع التعديالت املقدمة 
سواء من طرف األغلبية أو املعارضة، بما ينبغي من الجدية واملوضوعية 
داخل  تقديمها  تم  تعديل   215 بين  فمن  الالزمة،  التبريرات  وتقديم 
اللجنة، تم سحب 50 تعديل وتم قبول 77 تعديل وهو يمثل 46% 
من أصل التعديالت التي لم تسحب طبعا، وهو رقم استثنائي يعكس 
التجاوب والتفاعل الكبيرين واإلنفتاح للحكومة مع تعديالت كل الفرق 
وكل املجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، وفي هذا الصدد فقد تم 
قبول حوالي 18 تعديل لفرق املعارضة وهو رقم استثنائي يؤكد هذا 
تعسف  أي  هناك  يكون  ولم  اإليجابي  وللتفاعل  للحكومة  اإلنفتاح 
بالرفض مع تعديالت فرق املعارضة، قبلت كل التعديالت املعقولة، 
و36 تعديل لفرق ومجموعة األغلبية، كما أشير إلى أن الحكومة لم 
تشهر ولو مرة واحدة الفصل 77، وهذا يحسب لهذه الحكومة من أجل 
أن يسير النقاش إلى نهايته، وأن يكون اإلقناع املتبادل حول التبريرات 
للتعامل  آخر  مؤشر  وهذا  لرفضها،  أو  لقبولها  بالتعديالت  املتعلقة 

اإليجابي للحكومة مع السادة النواب في جميع وفي كل األطياف.

ومن أهم التعديالت التي تم قبولها:

املعدة  الكهربائي  املحرك  ذات  والكرا�سي  السيارات  إعفاء  .•
منح  الجمركية،  الرسوم  من  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  خصيصا 

اإلعفاء هاذو كلها تعديالت أدخلت على املشروع؛

اقتناء  القيمة املضافة على  الضريبة على  منح اإلعفاء من  .•
واستيراد التجهيزات والسلع من طرف معهد البحث في داء السرطان؛

اإلبقاء على رسم االستيراد املحددة %17,5 املطبق على السلع  .•
واملنتوجات املستوردة بدل الرفع منه في %20 كما جاء في املشروع؛

تأطير اإلستفادة من اإلمتيازات الضريبية للتعاونيات السكنية  .•
ملنخرطيها الذين ال يتوفرون على السكن حتى ال تقوم هذه التعاونيات 
أو الجمعيات بأنشطة تجارية محظة تجعل منها أداة للتملص الضريبي 

واملنافسة غير الشريفة؛

رفع سقف مبلغ املساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من  .•
مبلغ الضريبة على الشركات إثر املساهمة في املقاوالت الحديثة النشأة 
واملبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة الستقطاب من 100 ألف كما 
جاء في املشروع إلى 200 ألف درهم، وهاذ اإلجراء سوف يكون مواكبة 
اإلعتمادات  توفير  تم  والذي   »InnovInvest« الصندوق  تفعيل  مع 
النشأة  الحديثة  املقاوالت  هذه  تشجيع  أجل  من  لذلك  الضرورية 

واملبتكرة؛

تمكين الجمعيات والتعاونيات من اإلستفادة من اإلعفاءات  .•
في إطار برنامج تحفيز وتوسيع اإلستفادة لتشمل املقاوالت والجمعيات 

والتعاونيات ابتداء من يناير 2015؛

إقرار تساوي املكفولين مع األصول والفروع في اإلستفادة من  .•
االمتيازات في إطار الهبات؛

 14% حدود  في  الخدمات  على  الضريبة  سعر  على  اإلبقاء  .•
بالنسبة لوسطاء التأمين؛

عدم الزيادة في الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على  .•
املحروقات؛

تمديد إلزام املالك إلنجاز عملية بناء املؤسسات الفندقية إلى  .•
6 سنوات لإلستفادة من اإلعفاء على رسم تسجيل األرا�سي املخصصة 

لذلك؛

والرسوم  الضرائب  أدائها  من  الترابية  الجماعات  إعفاء  .•
املتعلقة بنقل امللكية أصولها لفائدة جماعات ترابية أخرى؛

توسيع مجال اإلعفاء من واجب التسجيل بخصوص عملية  .•
اإلقتصادي  النفع  ذات  املجموعات  أو  للشركات  املال  رأس  تأسيس 

ليشمل أيضا حصص املشاركة العينية.

وكلها  لتجويده  املشروع  على  أدخلت  تعديالت جديدة  كلها  هذه 
تعديالت مهمة؛
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توسيع مهام صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات ليشمل  .•
دعم نفقات النقل للمؤسسات الصناعية املصدرة لبضائعها إلى املوانئ 

أو إلى املناطق الصناعية القريبة من املوانئ؛

الجهات  إلى  التحويالت  مجموع  من   10% نسبة  تخصيص  .•
لفائدة صندوق التضامن بين الجهات من أجل تفعيله؛

حذف 4 مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة لعقلنة أعداد  .•
هاته املرافق،

في  الجمركية  واملكوس  للرسوم  بالنسبة  نقدا  األداء  حصر  .•
العمليات الطارئة والتي ليس لها طابع تجاري وتعميم األداء بكل الطرق 
املتعددة القنوات multicanal بما في ذلك األداء اإللكتروني بالنسبة 

للجمارك طبعا؛

تعميم الخدمة اإللكترونية على كل خدمات مديرية الضرائب؛ .•

توسيع نطاق اإلعفاء من الذعائر والزيادات ليشمل الغرامات  .•
بما في ذلك تلك املتعلقة بكل الضرائب والواجبات والرسوم املنصوص 
عليها في املدونة العامة للضرائب وكذا التي تم حذفها وإدماجها في هاذ 
املدونة مع التنصيص على شرط األداء مرة واحدة قبل فاتح يناير 2019.

والبد أن أؤكد هنا بأن الحكومة تفاعلت باإليجاب مع التعديالت 
بخصوص الضريبة على القيمة املضافة على املحروقات وعلى وكالء 
التأمين من منطلق الحرص أوال وأخيرا على مصلحة املواطنين وعلى 
وبعث  السيا�سي  واإلستغالل  فاملزايدات  وبالتالي  الشرائية،  قدرتهم 
الرسائل املغلوطة من خالل اتهام الحكومة باستهداف القدرة الشرائية 
للمواطن غير صحيح، وال يستقيم مع روح النص ومع توجهات الحكومة، 
فالحكومة تضع املواطن وتلبية احتياجاته امللحة في مقدمة أولوياتها، 
كما تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات املالية الضرورية 
لتقوية جاذبية اإلقتصاد الوطني والتحكم في املديونية، كي ال ترهق 

كاهل املواطنين الحالي واألجيال القادمة من املواطنين.

ماليير   7 وتحويل  الهبات  موارد  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  ففي 
التقاعد،  درهم إلصالح صندوق  ماليير   4 وتخصيص  للجهات  درهم 
قامت الحكومة بمجهود استثنائي من خالل الرفع من النفقات ب11 
التعليم  للقطاعات اإلجتماعية خاصة  باألساس  مليار درهم، وجهتها 
والصحة، وكذا لنفقات اإلستثمار العمومي للوفاء باإللتزامات اتجاه 

املواطنين في إطار اإلتفاقية التنموية املوقعة.

مجهود  وواصلت  الضرائب،  فيه  ترفع  لم  الذي  الوقت  في  هذا 
تقليص عجز امليزانية والتحكم في املديونية، بل على العكس من ذلك، 
خففنا من الضغط الضريبي على املقاولة من أجل تشجيعها على خلق 
فرص الشغل للشباب، وذلك عبر إجراءات جريئة ومبدعة في املجال 
الضريبي بالتنصيص على السعر التصاعدي للضريبة على الشركات 
وتوجيه اإلعفاءات لتقوية رسملة املقاوالت والشركات ودعم قدراتها 

املالية، خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل استعادة طاقاتها 
في اإلستثمار والتشغيل.

وال بد أن أتوقف عند بعض التناقضات في بعض التدخالت التي 
تطالبنا بتقليص العجز والتحكم في املديونية من جهة ومن جهة أخرى 

تنتقد التدبير الرامية للرفع من هذه املوارد العامة بصفة عامة.

املوضوعية  املساءلة  إلى مستوى  السيا�سي  بالخطاب  اإلرتقاء  إن 
ملدى نجاعة السياسات العمومية واملساهمة الفاعلة في بلورة هاته 
السياسات من خالل النقاش الجاد واملسؤول الذي يستحضر املصلحة 
أحد  أو  املنطلقات  إحدى  يشكل  املواطن،  ومصلحة  لبالدنا  العليا 
السامية  امللكية  للتفاعل مع مضامين الخطب  املنطلقات األساسية 
لجاللة امللك حفظه هللا، فالوقفة النقدية التي قام بها جاللة امللك 
للمطالب  اإلستجابة  على  التنموي  نموذجنا  قدرة  ملدى  هللا  حفظه 
امللحة واملتزايدة للمواطن، تسائلنا جميعا، حكومة وبرملانا ومجالس 
ترابية وكل املؤسسات والهيئات املعنية وجميع القوى الحية بالبالد من 
أجل اإلنكباب الجماعي بكل مسؤولية ووطنية صادقة، على بلورة رؤية 
مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل 

التي تعيق تطوره.

فكلنا معنيون بالتفكير وتقديم املقترحات في إطار تشاركي من أجل 
صياغة نموذج تنموي جديد، يستجيب النتظارات وحاجيات املواطنين 
امللحة وفي مقدمتهم الشباب، بعد أن استنفذ نموذجنا الحالي، استنفذ 
نموذجنا الحالي مداه وحقق مكتسبات هامة في تقوية بنياتنا التحتية 
والتقدم في استراتيجياتنا القطاعية والحفاظ على نسبة تضخم ضعيفة 
كانت  عاملية،  باقتصاديات  التي عصفت  القوية  املالية  األزمة  وتدبير 
باألمس القريب تتغنى بقوتها ومناعتها بما في ذلك بعض الدول النفطية 
التي تعاني اآلن من أزمات مالية، أدت إلى تخفيض قيمة عمالتها بشكل 
مهول واللجوء إلى la planche a billets وتشجيع أرقام قياسية في مجال 
التضخم ال يمكن للمواطنين تحملها، إذا ارتفعت هذه النسبة في بعض 
الدول إلى %30، فنحن ال نعطي الدروس وال نقبل الدروس من أحد، 
كما أننا ال نقبل املزايدات في مسألة هامة لبالدنا فيها تعليمات ملكية 
سامية، وهي إعداد النموذج التنموي الذي يجب أن يتبنى أو ينبني على 
مقاربة هادئة ورزينة وتشاركية ومسؤولة، لنكون في مستوى تطلعات 

جاللة امللك حفظه هللا وانتظارات الشعب املغربي.

التنموي  فالنموذج  املفاهيم،  بعض  أوضح  أن  أريد  أخرى  ومرة 
للتنمية، وإن كان نموذج  باملفهوم املجتمعي  الشامل  بمفهوم  يتعلق 
تنموي  نموذج  فبلورة  التنموي،  النموذج  من  أساسيا  جزءا  النمو 
جديد يحيلنا باألساس على األبعاد املرتبطة بضرورة تثمين الرأسمال 
الالمادي لبالدنا ويحيلنا كذلك وأساسا ملسألة التوزيع العادل للثروة 
ينفي  والجهات، وهذا ال  واملناطق  الفئات  كل  بين  الفوارق  وتقليص 
املؤسساتية  اإلصالحات  مسار  في  كبيرة  مكاسب  حققت  بالدنا  بأن 
والسياسية واالقتصادية، هذه املكاسب يجسدها االستقرار السيا�سي 
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لبالدنا والتطور امللموس في بنيتنا التحتية وفي استراتيجياتنا القطاعية، 
وتحسن ظروف توازناتنا املالية وثقة كبار املستثمرين واإلشادة الدولية 
بالتطور واإلصالحات التي انخرطت فيها بالدنا تحت القيادة الرشيدة 

لجاللة امللك حفظه هللا.

للثروة  العادل  التوزيع  وشروط  النمو  تحقيق  بأن  من شك  وما 
وتقليص الفوارق، يضعنا أمام مسؤولية تثمين هذه املكتسبات أوال، 
والعمل بكل جد ومسؤولية من أجل تطويرها، وبلورة نموذج تنموي 
كفيل بتمكين كل فئات ومناطق املغرب من ظروف العيش الكريم، 
ولعل من أهم مكتسبات بالدنا هو هذا اإلجماع وهذه التعبئة الوطنية 
الجماعية حول الوحدة الترابية لبالدنا ومغربية الصحراء، فكما أكد 
على ذلك جاللة امللك حفظه هللا أكثر من مرة »فالصحراء كانت دائما 
مغربية قبل اختالق النزاع املفتعل حولها وستظل مغربية إلى أن يرث 
هللا األرض ومن عليها مهما كلفنا ذلك من تضحيات« انتهى منطوق 
جاللة امللك حفظه هللا، ومن هذا املنطلق البد من مواصلة هذه التعبئة 
عن  الدفاع  أجل  من  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  والتجند 
حقوق بالدنا املشروعة في إطار احترام املبادئ واملرجعيات الثابتة التي 
يرتكز عليها املوقف املغربي ومواصلة العمل من أجل النهوض بالتنمية 
الشاملة بكل جهات اململكة وخاصة بأقاليمنا الجنوبية في ظل مغرب 

موحد يضمن لكل أبناءه الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية.

تنعم  الذي  واالستقرار  األمن  كذلك  بالدنا  مكتسبات  أهم  ومن 
به بفضل تعبئة كل القوى األمنية، والبد هنا مرة أخرى من التنويه 
القيادة  تحت  الدائم  وبتجنيدها  تبذلها  التي  والتضحيات  بالجهود 
الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن 

وصيانة أمنه واستقراره.

»محمد  الصناعي  القمر  بإطالق  والتنويه  اإلشادة  يفوتني  ال  كما 

السادس أ«، والذي يعتبر إنجازا هاما وكبيرا سيمكن من تعزيز مسار 

التي  الدول  نادي  وولوج  بالدنا  فيها  انخرطت  التي  الشاملة  التنمية 

تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا.

العبين  الوطني  املنتخب  مكونات  كافة  لتهنئة  أيضا  مناسبة  وهي 

ومدربا وطاقما تقنيا وطبيا ومسيرين وأطر الجامعة امللكية لكرة القدم 

بمناسبة التأهل املستحق إلى نهائيات كأس العالم في 2018 غنجيبوها 

املغاربة،  كل  قلوب  على  والبهجة  الفرحة  أدخل  والذي  إن شاء هللا 

هنا  أؤكد  كما  الوطن،  لهذا  انتمائهم  قوة  أخرى  مرة  بذلك  ليؤكدوا 

انخراط الحكومة الكامل من أجل انتزاع شرف احتضان تنظيم كأس 

العالم 2026، وتوفير كل الدعم لهذا امللف طبقا للتوجيهات امللكية 

السامية، من أجل أن تحظى بالدنا بهذا العرس الكروي العالمي والذي 

تستحقه بالدنا عن جدارة وإصرار بعد عن استثمرت منذ سنوات في 

بنيات تحتية رياضية باملواصفات الدولية.

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

وكما أسلفت، فإننا نتقبل االنتقاد، لكننا لنا نقبل الدروس، خاصة 
إذا كانت هذه الدروس تستند إلى أرقام ومعطيات غير دقيقة، وتحمل في 

طياته مجموعة من التناقضات:

بأن  لنا  يقال  القطاعات اإلجتماعية، من جهة  أوال: فيما يخص 
اإلعتمادات املخصصة للتعليم تشكل %25 من مجموع امليزانية، وهذه 
نسبة مرتفعة بمقارنة مع دول أخرى، ومن جهة أخرى يقال لنا بأن 
اإلعتمادات املخصصة لقطاع الصحة تشكل %6 من مجموع امليزانية 
وهي ال ترقى للمعدل الذي تو�سي به املنظمة العاملية للصحة، وهذا 
فيه تناقض على مستوى املقاربة، إذا رفعا اإلعتمادات يقال لنا بأن 
املشكل ليس في اإلعتمادات، وإذا لم تكن االعتمادات كافية يقال لنا 
خصكم تزيدو في اإلعتمادات، هاذي هي القضية ديال القصة املعروفة 

وتعرفونها.

هنا البد أن أؤكدها على مسألة عامة، فاملجهود اإلستثنائي وغير 
املسبوق الذي قامت به الحكومة لفائدة قطاعي التعليم والصحة بكل 
قناعة، على مستوى املوارد البشرية وعلى مستوى املوارد املالية هو 
موجه باألساس لسد الخصاص، وتمكين املواطنين املغاربة من الولوج 
جيدة،  ظروف  في  التمدرس  أبنائهم  وتمكين  الصحية  الخدمات  إلى 
واعية  فالحكومة  املقابل  في  لكن  املجهود،  والحكومة ستواصل هذا 
تمام الوعي بأن تحقيق ظروف التعليم الجيد ألبنائنا وشبابنا وتحسين 
الخدمات الصحية املقدمة لهم مرتبط بتحسين حكامة في تدبير هذين 
وتحسين  والصحة  للتعليم  الولوج  في  املساواة  وضمان  القطاعين، 

الجودة وهي كلها تحديات تضعها الحكومة على رأس أولوياتها.

وبخصوص نظام راميد البد أن أؤكد بأن املجهود املالي للدولة من 
أجل توفير ظروف استشفاء أكثر من 11.4 مليون مغربي مستفيد ال 
يقتصر على 1.2 مليار التي يتم تحويلها إلى صندوق التماسك اإلجتماعي، 
لبناء  الصحة  لقطاع  اعتمادات  الدولة من  ما تخصصه  كل  إن  بل 
وتجهيز املستشفيات العمومية وشراء األدوية وكل املستلزمات الطبية، 
هو موجه باألساس للمواطنين املغاربة املستفيدين من راميد من أجل 

تمكينهم من الولوج إلى املستشفيات العمومية في ظروف جيدة.

مع  ببالدنا  اإلقتصادي  النمو  معدل  مقارنة  يخص  فيما  ثانيا: 
معدالت نمو تحققها بعض الدول اإلفريقية، فالبد أن أؤكد أن هذه 
املقارنة ليست في محلها، العتبارات متعددة مرتبطة ببنية وحجم الناتج 
الداخلي الخام وكذا بعوامل الظرفية وبأن هذه الدول التي تم اإلشارة 
 c›est إليها تقوم هذه نسبة النمو املرتفعة ما هي إال استدراك للنمو
de croissance de ratrapage فإذا قارنا معدل نمو بالدنا مع الدول 
املتقدمة سنجد معدل النمو سنة 2017 لن يتجاوز %1.6 بالنسبة 

لفرنسا %1.5 بالنسبة إليطاليا %1.7 بالنسبة لبريطانيا.

ثانيا: فيما يتعلق بالتشغيل، البد أن أؤكد بأن ظاهرة البطالة ال 
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تقتصر على بالدنا وكل البلدان بما فيها البلدان املتقدمة والتي تأثرت 
بلغت  وقد  الظاهرة،  هذه  من  تعاني  العاملية  املالية  األزمة  بتبعات 
معدالت البطالة بالعديد من البلدان مستويات قياسية، وحتى ال نهول 
األرقام فمعدل البطالة لن يتجاوز %9.3 كمعدل، صحيح %21.4 لدى 
%19 لدى حاملي الشهادات، هاذي  34، وصحيح   ،25 الشباب بين 
أرقام صحيحة، لكن وهذه النسب ال ترضينا و ال ترقى إلى طموحنا في 
محاربة البطالة، لكنها تبقى مستمرة منذ سنوات في نفس املستوى 
وتوجه الحكومة، عبر إجراءات هذا املشروع هو تقليص هذه النسبة 

وتمكين شبابنا وشاباتنا من الولوج إلى الشغل الكريم.

وما من شك بأن إشكالية تشغيل الشباب مرتبط باألساس بدعم 
ومواكبة املقاولة من أجل الحفاظ أوال على مناصب الشغل الحالية، 
املبتدئة  املقاوالت  وتشجيع  الخاص  اإلستثمار  بتحفيز  أيضا  ومرتبط 
ومبتكرة ومواكبة الشباب لخلق املقاوالت الذاتية، فدور القطاع العام 
ليس هو التشغيل، بل هو توفير الظروف املواتية لإلستثمار ومواكبة 
الضغط  وتخفيف  املساطر  وتبسيط  التمويل  مستوى  على  املقاولة 

الضريبي وتليين ميكانيزمات سوق الشغل.

مستوى  على  كبيرة  مجهودات  الحكومة  بذلت  ذلك  من  وبالرغم 
التشغيل خالل سنتين 2017 و2018 من خالل إحداث ما يقارب 100 
ألف منصب مالي، بما في ذلك التعاقد بكلفة تقدرب 8 مليار درهم، 
وهذا يشكل ثالت أضعاف أعداد املغادرين في إطار املغادرة الطوعية 

لسنة 2005.

ومن منطلق أن التشغيل مرتبط باملقاولة واإلستثمار الخاص فقد 
أعطينا األولوية في إطار مشروع قانون املالية سنة 2018، باألساس 
املقاولة  على  الضريبي  الضغط  لتخفيف  باألساس  وموجه  املوجه 
وتشجيع اإلستثمار واملساهمة في رأس مال املقاوالت وخاصة املقاوالت 
كذلك  السنة  لهذه  املالي  القانون  مشروع  وأولى  املبتكرة،  الناشئة 
الشباب  تشغيل  النشأة وتشجيعها على  الحديثة  للمقاوالت  األهمية 
حاملي الشهادات من خالل تمكينها من اإلعفاء من الضريبة على الدخل 
في حدود 10 ألف درهم ومن تحمل الدولة لإلشتراكات اإلجتماعية إذا 
قامت بتشغيل 10 شباب بدل 5 حاليا خالل الفترة املمتدة من يناير 
2018 إلى 31 ديسمبر 2018، عفوا فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 

.2022

ومن جهة أخرى فالحكومة منكبة على تسريع إخراج املخطط الوطني 
للنهوض بالشغل، ووضع اآلليات العملية ألجرأته موازاة مع مواصلة 
املستفيدين  عدد  بلغ  الذي  الذاتي  للمقاول  الناجح  البرنامج  تفعيل 
منه ما يفوق 50 ألف مقاول ذاتي متم غشت، إضافة إلى إطالق آليات 
التمويل مبرمجة في إطار صندوق »InnovInvest« الذي من املنتظر أن 
يوفر فرصا حقيقية فيما يخص دعم وتمويل املقاوالت الناشئة ودعم 
الشباب حاملي املشاريع املبتكرة، كما أن الرفع من اإلستثمار العمومي 
ب 5 مليار درهم ليبلغ 195 مليار درهم في إطار مواكبة اإلستراتيجيات 

الصناعي  التسريع  مخطط  األخضر،  املغرب  كمخطط  القطاعية، 
إلى املشاريع األخرى واملشاريع الكبرى  والطاقات املتجددة، باإلضافة 
الوطني  املقاوالت  نسيج  تطوير  إلى  باألساس  يهدف  التحتية،  للبنية 
وتحسين تنافسيته وتقوية مساهمته في خلق الثروة وتشغيل الشباب 

باإلضافة إلى استقطاب اإلستثمارات الخارجية.

ثالثا: فيما يخص اإلستثمارات العمومية، ال يمكن الحديث عن 
وإحداث  الثروة  خلق  يخص  فيما  العمومية  اإلستثمارات  مردودية 
اللوجيستيكية  الظروف  خلق  في  دورها  عن  بمعزل  الشغل  فرص 
الخاصة املسؤولة بشكل مباشر عن  الضرورية لتطوير اإلستثمارات 
خلق فرص الشغل، وبالتالي فاملقارنات التي تم تقديمها والتي تتضمن 
خلطا في األرقام ال تستند إلى أي أساس، فلوال اإلستثمار الكبير مثال، 
لوال االستثمار الكبير في طنجة املتوسطي ملا كان باإلمكان جلب كل هذه 
اإلستثمارات الخاصة، خاصة في قطاع صناعة السيارات بهذا الحجم 
لهاته الجهة، فال يمكن ألحد أن ينكر بأن املجهودات الكبيرة على مستوى 
االستثمارات العمومية مكنت بالدنا من تحقيق نتائج مهمة على مستوى 
تطوير األوراش الكبرى للبنية التحتية وإطالق إستراتيجيات قطاعية 
ساهمت في تغيير بنية اإلقتصاد الوطني، كما ساهمت في تمويل مشاريع 
الكهربة القروية والتزويد باملاء الصالح للشرب وفك العزلة عن املناطق 
البعيدة والنائية ومشاريع محاربة األقصاء والفقر واإلقصاء الجماعي في 

إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ببالدنا،  توطينها  تم  التي  الكبرى  األجنبية  اإلستثمارات  أن  كما 
النواب والنائبات املحترمين واملحترمات، كان  أيها السيدات والسادة 
طبعا  فضال،  العمومي،  اإلستثماري  للمجهود  باألساس  فيها  الفضل 
عن التحفيزات املقدمة واإلصالحات التي انتهجتها بالدنا على مستوى 
تحسين مناخ األعمال، وبفضل كل هذه املجهودات قد حافظت بالدنا 
على جاذبيتها على جاذبيتها في اإلستثمارات األجنبية، حيث ارتفع صافي 
هذه استثمارات بنسبة %32 إلى شهر غشت من هذه السنة مقارنة مع 

السنة املاضية؛

رابعا- فيما يخص مخطط التسريع الصناعي، ال بد أن أؤكد بأن هذا 
املخطط الناجح والطموح جاء بمبادرة من الحكومة و بتوجيهات ملكية 
سامية، وهو مخطط يندرج في إطار السياسة الحكومة الرامية إلى إعادة 
الصياغة التراتبية داخل بنية نموذج النمو والتوجه نحو دعم العرض 
إلى جانب الطلب، وذلك إلرساء أرضية صناعية تصديرية، تساهم في 
تقوية مردودية استثماراتنا العمومية، وتساهم بشكل فعال في خلق 

الثروة ومناصب الشغل وتحسين امليزان التجاري.

ومنذ انطالق مخطط التسريع الصناعي تم إحداث 54 منظومة 
صناعية تهم 13 قطاعا صناعيا من بين الدولة والجمعيات والجامعات 
املهنية، وبفضل هاذ املخطط أصبح املغرب أول مصّنع للسيارات في 
شمال إفريقيا وثاني أكبر مصّنع للسيارات بالقارة، وبرسم سنة 2016 
بلغ رقم معامالت القطاع 60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في 2014، 
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وأصبح بذلك هذا القطاع قطاع السيارات أول قطاع مصدر في بالدنا، 
وقد بلغ معدل االندماج الصناعي بالنسبة لرونوRenault 50%، ومن 
املتوقع أن يبلغ اإلندماج الصناعي لpeugeot ما يزيد عن %60 عند 
انطالق اإلنتاج، وحسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط بلغ 
ما   2015-2007 الفترة  خالل  للصناعة  املضافة  القيمة  نمو  معدل 
يعادل %3.4 مقابل %2.7 خالل الفترة بين 95-2006، وهذا يعكس ما 
تم تقديمه من أرقام في بعض املداخالت، وهذا عكس ما تم تقديمه في 

بعض األرقام في بعض املداخالت؛

فالصناعة التحويلية تشكل حوالي %16 من الناتج الداخلي الخام 
الحصة  هذه  فإن  اإلستخراجية  الصناعات  وباحتساب   14% وليس 

سترتفع إلى 18.6%.

وبخصوص اإلستثمارات األجنبية، فقد مكن القطاع الصناعي من 
جلب استثمارات أجنبية بقيمة 52 مليار درهم خالل الفترة 2010-

2016 وليس 22 مليار كما جاء في بعض التدخالت، أي ما يعادل 23% 
من مجموع اإلستثمارات املوجهة لبالدنا؛

ن 
ّ
خامسا- فيما يخص عجز امليزانية، إذا كان العجز مستداما ويمك

من التحكم في املديونية فهو ليس عيبا، وكل دول العالم لديها عجز في 
امليزانية، بل حتى الدول التي لها ثروة بترولية وغازية لها اآلن عجز في 
امليزانية، بعد أن تهاوت أسعار البترول على املستوى الدولي، ونحن لم 
ولن نطبع مع العجز، بل قلصنا عجز امليزانية من املستوى الذي كان 
مستوى يشكل خطرا على ماليتنا العمومية، وأتذكر ذلك جيدا، أيها 
في   7.2% املحترمات،  النائبات  والسيدات  املحترمون  النواب  السادة 
2012، قلنا لكم أننا سوف نقلص تدريجيا من العجز وهذا ما نقوم به 
منذ سنوات، وسوف يصل العجز هذه السنة إلى حدود %3.5 أو أقل 
والسنة املقبلة %3 إن شاء هللا، وهذا العجز هو ما يصطلح عليه في 
مصطلحات املؤسسات الدولية بأنه يبقى في مستوى االستدامة اللي هو 
%3 من الناتج الداخلي الخام، وهدفنا هو الحفاظ على هذا املستوى 
من أجل تقليص املديونية إلى أقل من 60 %، فما حققته الحكومة 
من إنجازات على مستوى استعادة التوازنات املالية هو الذي يجعلنا 
اليوم نناقشها بكل أريحية وبكل ثقة حكومة وأغلبية ومعارضة وبكل 
االقتصادية،  العمومية  سياستنا  أولويات  أولوياتنا،  أيضا  سيادية 
أتذكر في 2012 كان هناك نقاش وكانت هناك عرائض كبيرة في املجاالت 
والصحف أن املغرب مهدد بفقدان سيادته اقتصادية، وتبدلت األحوال 
بفضل مجهوداتنا جميعا من أجل أن نقلص من هذه امليزانية، ألن هي 
القاعدة الصلبة لبناء اقتصاد قوي، وهذا ليس الفضل فيه للحكومة 

وحدها، هذا الفضل نتقاسمه مع البرملان.

فيما يخص املديونية، ألن هذه الحقيقة البد أن أؤكدها مرة أخرى 
كاملين  نفهمومها  حتى  لها  انطلقوا  وغادي  بالعجز  مرتبطة  املديونية 
املديونية مرتبطة بالعجز، إذا تحكمنا في العجز تحكمنا في املديونية، 
وإذا بقي العجز في حدود 30 % وطورنا نسبة النمو إلى األعلى غادي 

نقللوا من املديونية إن شاء هللا، مديونية الخزينة إلى أقل من 60 % 
في حدود 2021، وكل ما تم تقديمه من أرقام في بعض املداخالت هو 
مجرد مزايدات واألرقام غير صحيحة، فمديونيتنا متحكم فيها، واملؤشر 
املديونية،  ما�سي  النسبة،  املديونية هو  ارتفاع  لقياس  دوليا  املعتمد 
النسبة للمديونية أي نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام، وهذه النسبة ال 
تتعدى 64.7 % وهي نسبة تبقى في حدود معقولة، باملقارنة مع بعض 
الدول التي يتجاوز حجم مديونيتها 100 % من الناتج الداخلي الخام، ال 
داعي لذكر اسمها غادي دخلوا لألنترنيت وغتشوفوا هذه الدول، وكيف 
تطورت هذه املديونية ونقارن بلدنا مع هذه البلدان في السابق وفي 
الحال، واللجوء لإلقتراض كبلد كاملغرب يسعى إلى أن يكون بلدا صاعدا 
هو مسألة عادية، بل ضرورية، فاملوارد الذاتية ال بالنسبة للخزينة وال 
بالنسبة للمؤسسات العمومية غير كافية لتمويل املشاريع اإلستثمارية 
تعتبر  التي  الهيكلية  اإلصالحات  وكذلك  القطاعية  واإلستراتيجيات 
ضرورية من أجل الرفع من مستوى النمو والخفض من البطالة، كما أن 
اللجوء إلى الدين مؤطر بالقانون التنظيمي للمالية الذي يحصر اللجوء 
للدين في تغطية نفقات اإلستثمار وسداد أصل الدين واملغرب كما كان 
دوما في السابق وكما هو حاليا يسدد ديونه في آجالها ويفي بكل إلتزاماته 

في هذا امليدان.

بأنه كما أن الحكومة  سابعا- فيما يخص افريقيا، البد أن أكد 
حريصة على تفعيل كل الشراكة اإلستراتيجية التي انخرطت فيها بالدنا، 
التي  فهي حريصة باألساس على تفعيل السياسة اإلفريقية للمغرب 
أسس لها جاللة امللك حفظه هللا من خالل العمل على تعزيز العالقات 
املشاريع  وامليداني إلنجاز  الدولي  والتتبع  القارة  ومناطق  مع كل دول 
واالتفاقيات املوقعة مع هذه الدول، موازاة مع توطيد جهود انضمام 

.CEDEAO بالدنا للمجموعة اإلقتصادية لدول إفريقيا الغربية

وبخصوص اإلستثمارات املغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، فالبد 
من تصحيح بعض األرقام، فقد بلغت تدفقات اإلستثمارات املغربية في 
إفريقيا جنوب الصحراء ما يناهز 20,6 مليار درهم بين 2008 و2016 أي 
ما يعادل %92 من االستثمارات املوجهة إلى إفريقيا، و%52 من إجمالي 
وساحل  مالي  تزعمت  وقد  للمغرب،  املباشرة  الخارجية  اإلستثمارات 
العاج وكوت ديفوار صدارة الدول املستضيفة لإلستثمارات املباشرة 
للمغرب في املنطقة بحصة %24 لكل واحدة منها، يليها السينغال بنسبة 

%11 والغابون بنسبة 9%.

ومن املنتظر أن تتواصل هذه الدينامية خاصة في ظل اإلتفاقيات 
الهامة املوقعة مؤخرا بإشراف مباشر من جاللة امللك حفظه هللا، والتي 
من شأنها أن تخلق تدفقات مالية كبيرة في املستقبل، وتشمل هذه 
املشاريع إنتاج األسمدة بالغابون وإثيوبيا ونيجيريا، واإلسمنت في أكثر من 
12 دولة إفريقية جنوب الصحراء، وصناعة املستحضرات الصيدالنية 
بالكوت ديفوار ورواندا، وتجميع الشاحنات في السينغال والصناعات 

الغذائية بغينيا والبنين والكامرون والكوت ديفوار وموريتانيا وتنزانيا.
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ثامنا- فيما يرتبط باتفاقية التبادل الحر، البد أن أؤكد بأن اتفاقية 
التبادل الحر التي أبرمتها بالدنا مع العديد من الدول تندرج في إطار توطيد 
سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي التي اختارتها بالدنا، فهذه اإلتفاقيات وإن 
كان لها أثر على العجز امليزان التجاري فإنها تمنح لبالدنا فرصا هامة 
على مستوى استقطاب اإلستثمارات، فقد بلغت اإلستثمارات املباشرة 
لدول اتحاد األوروبي املتدفقة على بالدنا 16,7 مليار درهم سنة 2016، 
مقابل فقط 4,2 مليار سنة 2000، كما عرفت اإلستثمارات القادمة 
من الواليات املتحدة األمريكية ارتفاعا مهما منتقلة من 226 مليون 
درهم فقط في 2005 إلى 2,7 مليار درهم سنة 2016، أما في ما يخص 
اإلستثمارات التركية فقد عرفت خالل نفس الفترة نموا مهما انتقل من 
نسبة ضئيلة جدا 20 مليون درهم إلى 622 مليون درهم، كما شهدت 
 222 من  ارتفاعا  املتحدة  العربية  اإلمارات  من  الواردة  اإلستثمارات 
مليون درهم إلى 4 مليار درهم سنة 2016، والبد أن أؤكد كذلك بإن 
معالجة العجز التجاري ال تتم من خالل اإلنخراط في سياسات اإلنغالق 
والحمائية واإلنطوائية، بل عبر تطوير تنافسية اقتصادنا ومقاولتنا، 
وتقوية عرض بالدنا التصديري وتعزيز اإلنفتاح واحترام إلتزامات بالدنا 
في إطار منظمة التجارة العاملية، لكن كذلك عبر اتخاذ كل الوسائل 
التهريب  والتدابير القانونية الوقائية، وتقوية آليات املراقبة ومحاربة 

والتزييف واإلغراق.

وبخصوص تفاقم عجز امليزان التجاري، فهو مرتبطة أساسا بارتفاع 
واردات مواد التجهيز واملوارد واملواد النصف مصنعة ملسايرة دينامية 
اإلستثمار في فضل مختلف اإلستراتيجيات واألوراش موازاة مع تحسن 
استهالك األسر، سجل االستهالك النهائي لألسر والذي يشكل 59,1% 
 la consomation من ناتج الداخلي الخام سنة 2016، نموا مستمرا
des ménages، نموا مستمرا بلغ %4,1 باألسعار الثابتة في املتوسط 
بين 2008 و2016، مقابل %3,1 مابين 99 و2005، ويرجع العجز في 
امليزان التجاري كذلك إلى ارتفاع واردات املواد النفطية والتي تمثل 20% 
من إجمالي الواردات بحوالي %13,7 في املتوسط خالل فترة 2016-99 

مقابل %12,3 سنة 99.

بخصوص  ومالحظات  تساؤالت  من  أثير  ما  بخصوص  تاسعا- 
الجهوية، البد من تقديم اإليضاحات والتوضيحات التالية: الحكومة 
أوفت بإلتزاماتها في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة، من خالل 
وهذا  درهم،  ماليير   7 بلغت  والتي  الجهات  لفائدة  املالية  التحويالت 
مجهود مالي استثنائي للدولة موجه للجهات دون تحويل اإلختصاصات، 
في  املوارد  وتحويل  اإلختصاصات  تحويل  هي  املقبلة  املرحلة  وطبعا 
املرسومان  آخرها  وكان  التطبيقية  النصوص  إخراج  الوقت،  نفس 
الذي صادق عليهما مجلس الحكومة األخير واملتعلقان بتحديد معايير 
التأهيل اإلجتماعي وتوزيع مداخيل صندوق  اإلستفادة من صندوق 
مخطط  لوضع  األولوية  الحكومة  وستعطي  الجهات،  بين  التضامن 
لتحويل االختصاصات واملوارد املالية والبشرية واإلخراج السريع مليثاق 

الالتمركز اإلداري، وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية.

لكن في املقابل، يجب أيضا أن نقولها، وقلناها في اللجنة، فالجهات 
مطالبة أيضا بتطوير مواردها الذاتية والتي ال تتجاوز لحد اآلن مليار 
درهم من أصل 7 ماليير، ملي يوصلو 10 ماليير يبقى هاد املليار، سوف ال 
تمثل املوارد الذاتية للجهات إال %10، يجب علينا أيضا جميعا أن نفكر 

في تطوير املوارد الذاتية للجهات من أجل مواكبة برامجها وسياستها.

ومما ال شك فيه أن القانون املنظم للجبايات املحلية الذي يوجد 
الذاتية  املوارد  من  الرفع  من  سيمكن  لإلعداد،  النهائية  املراحل  في 
للجماعات الترابية بشكل عام، وبخصوص الجدل الذي أثير بخصوص 
فإن  الجهات،  بين  التضامن  وصندوق  اإلجتماعي  التأهيل  صندوق 
تفعيلهما كان مرتبطا باملصادقة على املرسومين الذين سبق وأشرت 
إليهما والذي تمت املصادقة عليهما في األسبوع املا�سي، وبما أنه قد تمت 
املصادقة فقد تجاوبنا باإليجاب مع مقترح األغلبية بتخصيص 10% 
من حصيلة الضرائب املرصودة للجهات، لفائدة صندوق التضامن بين 

الجهات، ويتم كذلك العمل على تفعيل صندوق التأهيل اإلجتماعي.

مواصلة  على  عازمة  فالحكومة  لإلصالحات،  بالنسبة  عاشرا- 
مختلف  عليه  ركزت  التي  اإلصالحات  أهم  من  ولعل  اإلصالحات، 
يعد  والذي  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  هوإصالح  تدخالتكم 
على  التدبيراملرتكز  ثقافة  تعميم  مستوى  على  لبالدنا  كبيرا  مكسبا 
النجاعة واملردودية والتقييم واملساءلة، فالحكومة حريصة على تنزيل 

كل مقتضيات هاذ القانون منذ أن دخل حيز التنفيذ سنة 2016.

ولعل من أهم املقتضيات التي ستدخل حيز تنفيذ السنة املقبلة 
إن شاء هللا، هي تعميم وهيكلة كل امليزانيات القطاعية حول البرامج 
مشروع  تسمى  امليزانيات  تصاحب  هامة  وثيقة  وإعداد  واملشاريع 
نجاعة األداء، تتضمن كل املعطيات حول البرامج واملشاريع املبرمجة 
برسم سنة 2018 واإلعتمادات املخصصة لها واألهداف املرتبطة بها، 
تحقيق  ملدى  دقيق  تتبع  من  تمكنكم جميعا  التي سوف  واملؤشرات 
هذه األهداف، وال شك أنكم اطلعتم على هذا التحول الهام في تقديم 
امليزانيات القطاعية والوثائق املرافقة لها أثناء دراسة هذه امليزانيات في 

اللجن القطاعية.

ومن أهم املقتضيات التي ستدخل حيز التنفيذ كذلك سنة 2018 
هي تحديد سقف االعتمادات املرحلة برسم ميزانية اإلستثمار في 30% 
من االعتمادات املفتوحة، وهذا إجراء هام سيمكن من تحسين وتيرة 
تطبيق  بداية  2019 ستعرف  أن سنة  نفقات اإلستثمار، كما  إنجاز 
مقت�سى هام، يتعلق باعتماد البرمجة املتعددة السنوات والذي سيمكن 
من توضيح الرؤية ملختلف القطاعات على مستوى البرمجة، وسيمكن 
كذلك من خلق التوازن بين الحاجيات التمويلية ملختلف السياسات 

وبين اإلمكانيات املتاحة والتحكم في التوازنات املالية بشكل عام.

أما بخصوص إصالح التقاعد، فالتدابير املتخذة على مستوى املرحة 
األولى من اإلصالح كان لها الفضل الكبير في إنقاذ الصندوق املغربي 
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وسنواصل  املغاربة،  املوظفين  حقوق  وحماية  اإلفالس  من  للتقاعد 
العمل في إطار التشارك والحوار مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة 
املرحلة الثانية من اإلصالح، والتي ستهم وضع نظام تقاعد ذو قطبين 

عام وخاص.

باي دبتي بايةدة،

إذا كنا متففقين بأن بالدنا حققت مكاسب يجب الحفاظ عليها 
وتطويرها، متفقون كذلك بأن هناك إختالالت ومشاكل تعيق مسار 
بالدنا التنموي وتتطلب منا إيجاد الحلول وتقديم اإلجابات السريعة 
والناجحة من أجل تجاوزها، فقد دعا جاللة امللك حفظه هللا في الخطاب 
األخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، إلى إيجاد حلول عملية وقابلة 
للتطبيق للمشاكل الحقيقية وللمطالب املعقولة والتطلعات املشروعة 

للمواطنين في التنمية والتعليم والصحة والشغل.

 2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  يشكل  أن  على  حرصنا  وقد 
منطلقا للتجاوب مع هذه التطلعات واملطالب من أجل العمل على سد 
التعليم والصحة  في قطاعي  البشرية  املوارد  الخصاص على مستوى 
وتحسين ظروف الولوج للتعليم والصحة وتقديم الدعم والتحفيزات 
الضرورية للمقاوالت وتشجيع اإلستثمار من أجل توفير فرص الشغل 

للشباب.

مشروع قانون املالية لسنة 2018 هو مشروع موجه باألساس لخدمة 
املواطن، وموجه كذلك لدعم تشغيل الشباب وسد الخصاص في املوارد 
البشرية في هذين القطاعين اإلجتماعيين من خالل فتح ما يفوق 60 ألف 
منصب مالي خالل سنة 2017-2018 استجابة ملطالب املواطنين الذين 
ما فتئوا يعبرون عنها، وتخصيص ما يفوق 6 ماليير درهم الستهداف 
الفئات الهشة والفقيرة في إطار برنامج »راميد« و«تيسير« ودعم األرامل 
أيضا موجه  الذي هو  البشرية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  واملطلقات 
وباألساس للمواطن، وتخصيص كذلك 7.5 مليار للبرنامج امللكي ملحاربة 
الفوارق في العالم القروي الذي هو موجه باألساس للمواطن في العالم 
القروي، لتمكينه من الولوج إلى الصحة والتعليم واملاء الصالح للشرب 
والكهرباء والطرق، ورفع اإلستثمارات العمومية مبلغ 5 ماليير درهم هو 
موجه للمواطن، من أجل مواصلة بناء املدارس واملستشفيات والطرق، 
وموجه كذلك لتوفير القاعدة اللوجيستية لجلب اإلستثمارات الخاصة 
التي  الهامة  الجبائية  والتدابير  الشباب،  وتشغيل  الثروة  تخلق  التي 
جاء بها هاذ املشروع من جدول تصاعدي لألسعار في مجال الضريبة 

على الشركات واالمتيازات لفائدة املعدات املستوردة في إطار مشاريع 

رأسمال  في  والزيادة  التأسيس  عمليات  وتشجيع  اتفاقيات  موضوع 

الشركات واملجموعات ذات النفع اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار في 

القطاع السياحي هي كلها تدابير ترمي إلى تخفيف الضغط الضريبي على 

املقاوالت، خاصة الصغرى واملتوسطة، من أجل املحافظة على فرص 

الشغل والتشجيع على اإلستثمار من أجل خلق فرص شغل جديدة، 

للمتأخرات الضريبية هو  واإلعفاء من الذعائر والزيادات والغرامات 

تمكينها  أجل  من  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  كذلك  هام  إجراء 

بذمتها  ما  أداء  العمومية وتشجيعها على  الصفقات  في  املشاركة  من 

مستحقات ضريبة في املستقبل، وهنا ال تفوتني الفرصة أنا أدعو كل 

املقاوالت وامللزمين في هذا اإلطار إلى استغالل هذه الفرصة ألداء ما 

الزيادات  وليس  األساس  على  فقط  ضريبية  متأخرات  من  بذمتهم 

والغرامات، وهاذي فرصة وأقولها، فرصة لن تتكرر مرة أخرى، كما أن 

تجاوب الحكومة مع التعديالت املرتبطة بالضريبة على القيمة املضافة 

على املحروقات وعلى وكالء التأمين هو موجه باألساس للمواطن ويأخذ 

بعين اإلعتبار أوال وأخيرا مصلحتهم.

فما ينتظرنا جميعا من رهانات كبرى حددها جاللة امللك حفظه 

هللا، في بلورة نموذج تنموي جديد وسياسة مندمجة للشباب وجهوية 

فعالة يتطلب تغليب منطق العمل املشترك وقيم الوطنية الصادقة 

امللك  فجاللة  الوطن،  سبيل  في  والتضحية  األمة  ملقدسات  والوفاء 

حفظه هللا، أكد في خطابه األخير بمناسبة ذكرى 42 للمسيرة الخضراء، 

»فبفضل هذه القيم وبفضل التعبئة الوطنية الجماعية، تمكن املغرب 

من استرجاع أقاليمه الجنوبية ويواصل امل�سي قدما في مسيرات التنمية 

للبناء، وما أحوجنا اليوم لهذه القيم وتجسيدها في املدرسة واألسرة 

واملجتمع وفي كل املجاالت لرفع التحديات الداخلية والخارجية التي 

تواجه بالدنا »انتهى منطوق الخطاب امللكي السامي، إن أريد إال اإلصالح 

ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب«، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد الوزير، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في 
للتوازن  العامة  باملعطيات  املتعلق  األول  الجزء  التصويت على مواد 

املالي.
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محضريبلجليليبلحةديلي بلخميين

باتةليخ: الخميس 27 صفر 1439 )16 نونبر 2017م(.

بارئةسل: السيد عبد العزيز العماري النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

الرابعة  الساعة  ابتداء من  أربع ساعات وعشر دقائق  باتوق ت: 
عصرا والدقيقة الثامنة.

قانون  األول من مشروع  الجزء  التصويت على  جد 0يبرعمة0: 
املالية للسنة املالية 2018.

مجلسي ارئيسي بر 0ي بانةئبي باعمةليي باعزيزي عبدي باي دي
بانوبب،يلئيسيبلجليل:

إذن على بركة هللا، السيدات والسادة النواب، إن شاء هللا، نشرع في 
التصويت على مواد الجزء األول، املعطيات العامة للتوازن املالي، الباب 

األول األحكام املتعلقة باملوارد العمومية من املادة 1 إلى املادة 20:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد   1 املادة 
تعديل رقم 1، تفضل السيد النائب املحترم، تقديم التعديل رقم 1.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

غير نظموا عاد وصلت انت وسكتينا، غير بشوية، طبعا حنا االولين 
دايما، هادي شاك فيه....

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب املحترم.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

التعديل األول، أننا أقترحنا تعديل:« تقوم الحكومة بإخبار لجنتي 
 
ّ
املالية بالبرملان بكل...، هو هذا اللي كاين األول، حجم الدين، » على أال
يتجاوز حجم الدين للخزينة نسبة %66 من الناتج الداخلي الخام مع 

متم سنة 2018«.

السيد الوزير، قدم واحد الجواب فيه شوية ديال سمح لي، فيه 
شوية ديال التساؤل، حينت تنتكلمو على الدين، واش تنتكلمو على ديال 
الخزينة وال الدين العمومي؟ حنا تكلمنا على الدين العمومي ألن وصل 
الدين ديال الخزينة،  في  الدين واختزلتوه  انتما حولتوا  كذا و80%، 
قولوا الحقيقة، قولوا لنا، اشنو هو الدين ديال الخزينة واشنا هو 
الدين العمومي؟ حنا حددنا الدين، باش ديك اإلستقاللية اللي كتكلموا 
عليها واللي قلتوا درناها مشتركة وانا ما تنثيقش في هاد القضية ألن 
كنتو بوحديكم في الحكومة كتديروا اللي بغيتو، حنا وليتا كنشكو في 
هاد اإلستقاللية، ألن ايال وصلنا غدا %80 في الدين العمومي ما بقاتش 

عندنا اإلستقاللية، لذلك حنا كنطلبو التعديل، »أال يتجاوز حجم دين 
الخزينة نسبة %66 من الناتج الداخلي الخام مع متم سنة 2018«، 

شكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

في الحقيقة، شكرا السيد الرئيس، أنا أريد أن اقترح على املجلس 
املوقر، إذا لم يكن هناك مانع، غير من ربح الوقت، ألن هذه التعديالت 
قضينا فيها 15 ساعة في املناقشة والرد والتفصيل، مستعدة أن أقوم 
بنفس التمرين، إذا اراد، ولكن في بعض املقتضيات سوف أقتصر على 

مقبول وغير مقبول حتى نربح الوقت إذا ارتأى...

باي ديلئيسيبلجليل:

مرحبا السيد الوزير، مرحبا.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

لكن، إذا كان هناك سؤال فسوف أجيب عليه، والسؤال عن أي 
دين نتكلم؟ صحيح السيد النائب املحترم، في املفاهيم الدولية، هناك 
عليه  نتكلم  الذي  وهو  الخزينة  دين  هناك  للدين،  متعددة  مفاهيم 
منذ البداية، دين الخزينة la dette du tresor ، معناه اللي كتسلف 
»دين  يسمى  آخر  مفهوم  هناك  وخارجيا،  داخليا  سنة  كل  الخزينة 
الحكومة املركزية » الذي يشمل الخزينة ويشمل املؤسسات العمومية 
اللي ما عندهاش طابع تجاري ويشمل واملنظمات اإلجتماعية، وهناك 
دين عمومي اللي هو أشمل من ذلك، وهاذ ثالثة ديال املفاهيم كلها 
مقبولة ألنه اللي كيدير اإلحصائيات وstatistiuqe هو صندوق النقد 
الدولي اللي كيجي يراقب دول العالم كلها في اإلحصائيات ديالها كيجي 
يراقبها، وأبشركم أننا نشتغل اآلن من أن ننتقل من دين الخزينة إلى دين 
للحكومة املركزية، هناك بلدان تستعمل الدين العمومي وهناك بلدان 
تستعمل دين الخزينة وهناك بلدان تستعمل...، ملا أتكلم عن 64.7%، 
أؤكد أنكم كما جاء في تدخلكم السيد النائب املحترم أنني أتكلم عن دين 
الخزينة، إذ سألتموني عن الدين العمومي هناك طبعا ما�سي رسميا 
هناك يعني Des calcul % وdes estimations مقاربة اللي كتوصل 
ذكرها، ال أدري ألننا ما يمكنليش نعطيك رقم غير رسمي وغير مدقق، 
ولهذا اآلن عاود مرة أخرى، وكما جاء في اللجنة هذا التعديل غير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب، مؤيد، معارض، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:57



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2622  

املعارضون: 129

املمتنعون: 30

إذن لم يقبل، املمتنعون ... إذن إيال اسمحتو.

املوافقون:57

املعارضون: 129

املمتنعون: 32

أعرض..، إيال سمحتو السادة السادة النواب املحترمين، هناك أمناء 
ديال الجلسة وإيال كان �سي مالحظة السادة رؤساء الفرق مرحبا.

املادة 1 أعرضها للتصويت:

املوافقون: 169

املعارضون: 60

املمتنعون: 32

نمر إلى املادة 2 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، في 
تسيير الجلسة؟

بانةئبيباي ديعمريبالفريجي)نقطلينظةم(:

التصويت اإللكتروني وعالش ما نستعملوهش؟ عالش ما  عندنا 
نستعملوهش السيد الرئيس؟

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، بطبيعة الحال هذا األمر ينبغي أن يعتمد في املستقبل وبكل 
تستعمل،  أن  أجل  من  التصويت  ديال  البطائق  يعطينا  ألنه  تأكيد 
سنحرص على تفعيل هذا األمر مستقبال إن شاء هللا، املادة الثانية إذن 
ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة املعاصرة، تعديل رقم 2 والتعديل 
التعديلين مشكورا،  مقدمي  التعديلين ألحد  لتقديم  الكلمة   ،3 رقم 

تفضل السيد النائب املحترم.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، التعديل ديالنا بسيط جملة واحدة، »تقوم الحكومة 
بإخبار لجنتي املالية بالبرملان بكل إستعمال لإلذن املشار ... في هاذ اإلذن، 
كنعرفو بأن هاذ اإلذن السيد الوزير كيبغي السرعة وكينبغي املحافظة 
على القدرة الشرائية، مرة املحافظة على املنتوج الوطني، ولكن من باب 
اإلخبار السيد الوزير ما طلبناش �سي حاجة، عقد اللجنة ال يتطلب أكثر 
من 140 ساعة، كنقراوه في الصحافة بحالنا بحال أيها الناس، واش 
عاجبكم هاد ال�سي اللي طاري هاد األيام، حنا ما بقيناش عارفين إعفاء 
14 كاتب عام، هذا تعفى هذا ما تعفاش، واش كاينة �سي سلطة عند 

هاد البرملان وال ال، في الحين أ السيد الوزيراللي كتجي دابا شوية وكتجي 
كتقول لينا جايب 13 تقرير متقل بها، جاي للمنصة وكتقول هذا ما�سي 
امتياز كتعطيوه لينا السيد الوزير، هاد ال�سيء منصوص عليه في املادة 
48 من قانون املالية، إيال كاين �سي امتياز عطيتوه للبرنامج في تقارير 
أخرى، وكنظن كتمررو واحد امليساج بأن مشروع نجاعة األداء غتدخل 
في حيز التنفيذ النوبة األخرى، السنة املاجية، راه دخل في حيز التنفيذ 
إيال كان ناقصو قانون املالية ديال 2018، راه في بداية يناير، إيال كان 
ناقصو قانون املالية وغادي ديروا لينا decalage ديال un an كنظن راه 
كناقشو قانون املالية ديال 2018، ولهذا في هاذ إستعمال هاذ اإلذن، 
حنا كنعرفوا بأنه مهم، ولكن ما فيها باس تطلبو انعقاد اللجنة في 48، 
وتخبروا البرملان على األقل ما نسمعوهاش في الصحافة، كيما كنتساءلو 
بخصوص الكتاب العامون، سيدنا هللا ينصرو صدر البالغ بخصوص 
الوزراء، ورئاسة الحكومة ما قدراش تصدر لينا كنواب أمة وكرأي عام، 

آش واقع فيما يخص الكتاب العامون، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل الثاني أ السيد النائب قدموا كذلك، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

غنقدم التعديل الثاني، في الحقيقة يعني ما خبروناش بديك 14، 
حتى داك الزلزال كنا بغيناه يتوسع شوية ولكن بقى..، على كل التعديل 
الثاني يجب أن تعرض املراسيم املشار إليه أعاله على البرملان للمصادقة 
عليها في أقرب دورة برملانية، كتعرفوا حيث جينا للقانون التنظيمي 
للمالية كان عندنا واحد اإلشكال هو أنه كيف يمكن للحكومة أن تعدل 
الدستورية  القرار ديال املحكمة  السنة، وجا  في طول  املالي  القانون 
اللي تيقول بأن بواسطة القانون، بواسطة مشروع قانون، حنا جينا 
كنلتمسوا أنه الحكومة قالت بأنه سيتم عرض هاد املراسيم في أقرب 
دورة برملانية، حنا كنقتارحوا عفوا الحكومة قررت باش يكون هاد 
التعديل في أقرب قانون مالية، أقرب قانون املالية هو قانون املالية 
ديال السنة املقبلة، ما يمكنش يكونوا 10 تالقوانين املالية، ولكن حنا 
اقترحنا في أقرب دورة برملانية ألن املراسيم لها أهميتها، أنا ما عرفتش 

عالش الحكومة كتمتنع تدير هاذ القضية هاذي، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

جملتان غير مقبول أو كلمتان غير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت.
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أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 92

املعارضون: 170

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 92

املعارضون: 170

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 ورد بشأنها كذلك تعديل من النائبين مصطفى الشناوي 
وعمر بالفريج، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

املنتجات  القوانين  وتتميم  تغيير  في  الحكومة  ديال  املقترح  هذا 
املتآصلة والواردة من بعض الدول اإلفريقية، حنا متافقين معاه، ولكن 
قائمة الدول املذكورة كنقولوا خاصها تجي للبرملان قبل ما تدوز على 

طريق الحكومة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

غير مقبول السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 2

املعارضون: 170

املمتنعون: 90

أعرض املادة 2 للتصويت:

املوافقون: 170

املعارضون: 60

املمتنعون: 32

نمر إلى املادة 3 ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 4 تفضل أحد النواب لتقديم، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

هاذ التعديل كيهم أن يقتصر إستعمال السالح غير على الحاالت 
القصوى للخطورة، الحق في الدفاع الشخ�سي هو كيخولو القانون، 
لذلك يجب أن يكون اإلحتياط في إستعمال السالح والحذر باش ما 
يمشيوش أبرياء ونعطيكم السيد الوزير على سبيل املثال ما وقع مؤخرا 
في جهة الشرق في منطقة بني درار وكاد أن يؤدي إلى أعمال عنف في 

املنطقة، لذلك كنطلبو باش أنه يكون الحذر في إستعمال السالح.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، جواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

... في النص الحالي تفي بالغرض وال تثير أي لبس أو غموض، تعديل 
غير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، مؤيد؟ تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

على  غير  احنا خفنا  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد  اسمحتي  إيال 
املدنيين، أن يفلت لي مجرم ما عندي مشكل ولكن واحد املدني بريء 
يتعرض إلطالق النار هذا التخوف ديالي والحكومة هي اللي خصها تخاف 
على املواطنين ما�سي احنا، هي اللي خصها تحمي املواطن ألن املواطنين 

لهم أسبقية أكثر من البحث عن املجرم، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 62

املعارضون: 172

املمتنعون: 32

املادة 3 الفصل 42 مدونة الجمارك، ورد بشأنها تعديل واحد من 
فريق األصالة املعاصرة التعديل رقم 5 تفضل السيد النائب املحترم 

تعديل رقم 5.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

هنا  الجمارك،  مدونة  من   42 الفصل  تيخص   5 رقم  تعديل 
وما  الجمارك  أعوان  تيديروها  اللي  الروتينية  املراقبة  تنتكلموعلى 
عندنا ما نقولو على العملية ديالهم، ولكن تيخص الطريقة ديال اللي 
تيحجزو بها على هاذوك الوثائق، فمن حقهم أي حاجة يديوها تخص 



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2620  

املهمة ديالهم، ولكن بعض املرات يقع شطط في إستعمال هاذ الحق، 
فتيمشيو إلى درجة أنهم يحجزو على األمور الشخصية، نعطيكم مثال 
مثال إيال مشاو مثال في مراقبة روتينية لواحد إدارة معينة يقدو يحجزو 
حتى الحواسيب مثال، الحاسوب ما فيهش فقط األمور اللي تتخص 
املهنة ديال هاذ الشخص وتتخص مسار التحقيق، ولكن تيكونو فيه 
أمور شخصية، وهاذ األمر تيترتب عليه واحد العدد ديال إفشاء األسرار 
الشخصية ديال هاذ الشخص، فبغينا نقننو العمل ديال اإلدارة في هاذ 
املوضوع، وحتى إيال بغاو يقلبو هاذ الحاسوب أو أي جهاز آخر اللي فيه 

أمور شخصية أنه يّدار في عين املكان، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

باي ديبارئيس،

داخل اللجنة تم تقديم الجواب، ولكن ملي عاود تجبد، أن املراقبة 
ديال أعوان الجمارك تنصب في إطار مراقبة الغش الجمركي على جميع 
الوثائق وجميع األدلة التي تثبت إدانة هاذ املعنيين، منهم الحواسيب 
ولهذا إيال كنا عندنا إرادة ملحاربة الغش الجمركي خصنا نعطيو جميع 
بهاذ  يقومون  الذين  هؤالء  تتبع  أجل  من  الجمارك  إلدارة  الوسائل 

العمليات املدانة، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

مؤيد؟ تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

نجلسو هنا حتى نفضيو هاذ املشكل غيمشيو عام ما نشفوهش، 
 هو من حيث كتدير الحجز كتحدد الهدف ديال الحجز، ومن حيث 

ّ
ال

مسؤول  وال  األمني  املسؤول  حاجة خص  أول  الحجز  هدف  كتحدد 
للشخص  الشخصية  واملعلومات  الخاصة  الحياة  حماية  هو  جمركي 
والحميمية ديالو من حيث كتجي غتقول لهم ديرو اللي بغيتو، معناه 
ادخل  وسير   l’ordinateur ادخل  وسير  النعاس،  لبيت  دخلو  سيرو 
للتصاور الشخصية، أش من حماية لإلنسان باقي؟ ايال ولينا كنقولو 
خصنا نحميو وفقا لحقوق ونحمي وفقا للقانون الدستور اللي كينص 
على الحماية الشخصية، وانت كتقول ليه خرق النص الدستوري، سير 
اسيدي دير اللي بغيتي، معناه العبث في حياة الناس، بغيتي تحارب، 
ما�سي عندك الحق، بغيتي تحارب الفساد تم�سي تحاربوا بهاد الطريقة، 
تبغي  للمساطر،  الفساد وفق  تحارب  للقانون،  الفساد وفقا  تحارب 

تحارب الفساد وفقا للحماية ديال املواطنين، إما ايال بغيتو تهضروا 
وا هاد الباب، 

ّ
السرية ديال الناس، وتهضروا حياتهم الشخصية وتحل

الجمارك راه ما غيحصرو حد، غيدخل لبيت النعاس والناس ناعسين 
اللي بغينا  الباب  تاتهمهمش، وهاد  فيه، غيدخلو للتصاور الناس ما 

نسدو، ويال بغيتو تديرو داك ال�سي ديرو اللي بغيتو.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 93

املعارضون: 174

املمتنعون: ال أحد

املادة 3 الفصل 45 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، ورد بشأنها 
6، تفضلوا  التعديل رقم  املعاصرة،  تعديل واحد من فريق األصالة 

السيد النائب املحترم لتقديم التعديل.

بانةئبيباي ديبسمةع ليملة ي:

شكربيباي ديبارئيس،

45 مكرر مرتين، كنظنو بأن هاذ  بالفصل  هاذ التعديل كيتعلق 
في   ،2017 في  املعقولة، خصوصا  التعديالت  من  التعديل خصوصا 
إدارة الرقمنة، كيف يعقل 150 يوم باش اإلدارات تعطي جواب، 5 
شهور باش نعطيو جواب من اإلدارة ديال الجمارك، مع العلم أن جميع 
اإلدارات القانون ملزم باش في أجل 60 يوم تاخذ اإلدارة موقف من 
طلب املواطنين، لذلك تنشوفو بأن حتى الجمارك خاصها تكون بحال 
بحال جميع اإلدارات وتاخذ 60 يوم كأجل معقول وقانوني، باش تسلم، 

باش تعطي موقف للطلب ديال املواطن، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل غير مقبول السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيد، معارض، مؤيد، مؤيد،

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

في  كيكون  الرفض  الدستور،  من   77 .....الفصل  القبول  عدم 
 في الرفض، الرفض، عدم القبول 

ّ
املوضوع، واش كيدير عدم القبول وال

كيكون في إطار الفصل 77 من الدستور.
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باي ديلئيسيبلجليل:

السيد الوزير، التعديل مرفوض؟ اصبر، السيد النائب، تفضل 
السيد الوزير، تفضل.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ال، السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

 مرفوض السيد الوزير.
ّ
التعديل واش مقبول وال

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

مرفوض وغير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب، أعرض، املوافقون التعديل، مؤيد، تفضل، مؤيد للتعديل، 
تفضل.

بانةئبيباي ديهشةميمهةجري:

هنا كنسجلو في هاذ الرفض ديال الحكومة ازدواجية الخطاب واللي 
كنسمعو التقائية السياسات العمومية، يعني ملي بغينا نغيرو املراسيم 
الوقت، ولكن  نربحو  باش  إذن  والناتج، اعطيناهم  املستورد  حماية 
حماية الشركات واملقاوالت الحكومة 150 يوم طلبنا غير 60 يوم، ما 
طلبناش �سي فرق كبير والحكومة كترفض وهاذ ال�سي يعني التقائية راه 

هي هادي.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 95

املعارضون: 175

املمتنعون: ال أحد

املادة 3. 1 الفصل 66 من مدونة الجمارك، ورد تعديل من فريق 

األصالة املعاصرة، التعديل رقم 7، تفضل السيد النائب املحترم.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

الفصل 66، الصوت...

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

الفصل 66 هاذ الفصل هذا يتحدث على الطريقة اللي تيعشروا 
واملالية،  االقتصاد  وزير  ديال  اإلرسالية  واحد  كاينة  املستوردين  بها 
حدد واحد اآلجال معين اللي من خالل خاص يحترموا املستورد حدد 
45 يوم، un circulaire ما كاينش في مدونة الجمارك بعد 45 يوم يحق 
إلدارة الجمارك أنها تحجزعلى هاد البضاعة، ما�سي فقط تحجز بل 
أنها تدفعها للبيع، بمعنى saisie، على كل حال حنا au.lieu.de 45 يوم 
تنطالبوا ب 60 يوم باش إعطاء الفرصة للمستوردين وفي نفس الوقت 
حماية االقتصاد الوطني، وهذا ما عندو عالقة وال يأثر على السيرورة 

ديال العمل اللي كاينة في املوانئ، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هاذ املدة 90 يوم كان العمل بها وتم تقليصها تدريجيا إلى 60 يوم 
45 يوم تماشيا مع مقتضيات االتفاقية الدولية املعمول بها من طرف 
جميع اإلدارات الجمركية في العالم، والتي تهدف إلى تقليص مدة بقاء 

البضائع في الجمرك، وبالتالي فالتعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

شكرا، املادة 3 الفصل 1 من الفصل 87 من مدونة الجمارك ورد 
تعديل من فريق األصالة املعاصرة، التعديل رقم 8 تفضلي األستاذة.

بانةئبليباي دةيأمة0يبوكي9:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، بخصوص املقترح ديالنا في حزب األصالة واملعاصرة 
نرى بأنه في الفصل 87 يخول صفة امللزمين بالرسوم الجمركية وغيرها 
إلى  والتصدير  االستيراد  عند  أداؤها  الواجب  واملكوس  الرسوم  من 
املصرح حسب املدلول 1 من الفصل 67 موكل املصرح الكافل، وهنا 
املعشر  أن  واملنطقي  املعقول  غير  من  بأنه  كنالحظوا  الوزير  السيد 
يتحمل املسؤولية ديال عدم أداء الزبون ديال لهاد الرسوم الجمركية، 
ولذلك نطالب السيد الوزير، بإضافة في حدود األخطاء املهنية املتعلقة 

بالتصريح الجمركي في الفصل 87، وشكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هناك مشروع للحكومة التزمت به داخل اللجنة، وهو إعداد مشروع 
قانون يتعلق باملعشرين، هذه الفئة املهمة التي تقوم بدور إيجابي جدا 
وطبعا ستتم معالجة هذه املسألة بالذات داخل هاذ املشروع القانون، 

وبالتالي فهذا التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

املادة 3.1 الفصل 100 من مدونة الجمارك مبرمج فيها تعديل واحد 
من فريق األصالة املعاصرة، تعديل رقم 9، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

الفصل 100 حنا هنا تنذاكروا على واحد، في غياب واحد النص، 

ألن فايت ذاكرنا في هاذ املوضوع مع السيد الوزير في اللجنة، في غياب 

نص قانوني ألن هو السيد الوزير قال ليا بأنه أي بضاعة دخلت للموانئ 

مفروض  البضاعة  هاذ  ديال  املالكين  يعني  على  فاملفروض  املغربية 

عليهم يعشروا، وهاذ القضية غير معقولة البضاعة جات امليناء من حق 

هداك السيد اللي جابها يعشرها أو ال إذا تعذر عليه أنه يعشرها مثال 

ما خلصش موالها، خاصها ترجع ملوالها �سيء عادي، الجمارك تتفرض 

على أنه يتعشر وهذا فيه واحد النوع ديال الشطط، التعديل ديالنا 

تيقول يمكن إعادة تصدير البضاعة التي لم يقدم في شأنها أي تصريح 

بعد رفع الجمارك اليد عنها، بمعنى من حق املستورد يرد السلعة ما دام 

أنه ما بداش التعشير، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

عند رفع اليد عن البضائع يصبح مالكها حرا للتصرف فيها من أجل 

تصديرها أو بيعها في السوق الداخلي، وهذا التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد الوزير، مؤيد تفضل السيد النائب،

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

هاذ العبارة ديال رفع اليد هي اللي فيها الشطط بالضبط، ألن إدارة 
الجمارك تتحكم في هاذ النقطة هاذي، رفع اليد راه ممكن كتقول لك 
ال ما غاديش نرفع اليد، هذيك البضاعة خليها تما عشرها أو ال غادي 

نسيزيزها هادي هي اإلشكالية بالضبط، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

املادة 3 الفصل 104 من مدونة الجمارك، ورد بشأنها تعديل من 
النائب  السيد  تفضل   ،10 رقم  التعديل  واملعاصرة،  األصالة  فريق 

لتقديم التعديل رقم 10.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

البضاعة  على  تنتكلموا  هنا   104 الفصل   ،10 رقم  التعديل 
 à ،اللي تتكون في مكاتب الجمارك، سواء في امليناء أو ال في املطارات
l›aéroport، تيقولوا بأنه إيال وقع فيها �سي مشكل، تسرقات، تلفات، 
ديالها،  املسؤولية  كنتحملوش  ما  حنا  تيقولوا  حاجة  �سي  فيها  وقع 
هي في وسط املكاتب ديالهم أو في وسط املخازن اللي تحت املسؤولية 
ديالهم، وتيقولوا أودي ال، حنا نشدو منك dédouanement نشدو منك 
الضرائب، ولكن إيال وقع فيها �سي حاجة ما تنتحملوش املسؤولية، أنا 
كيبان ليا إيال كان �سي شطط في حق ممتلكات املواطنين بحال هكدا راه 

ما كاينش، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة، السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

الجمارك ال تعترف بمسؤوليتها إال إذا ثبت أنها فعال مسؤولة عن 
إتالف بعض البضائع والفصل 232 من مدونة الجمارك ينص على 
إمكانية التعويض في حالة ثبوت مسؤولية الجمارك على التلف، ولكن 
داخل امليناء ليس هناك فقط رجال الجمارك هناك عدة قطاعات، 
أخرى  مرة  ولكن  مالكها،  مسؤولية  تحت  البضاعة  فلتبقى  ولهذا 
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أؤكد إيال كان الجمارك عندهم املسؤولية يتم تعويضه وافق مدونة 
الجمارك، لهذا فهاذ التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا مؤيد، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال غير هاد ال�سي اللي تكتب راه مخالف للقانون، ألن كاينة نظرية 
كيبقى  ال�سيء  يحرس  من  والعقود،  االلتزامات  قانون  في  الحراسة 
االلتزامات  إلى حين تسليمه لصاحبه، هذا هو قانون  مسؤول عليه 
والعقود، بحال داك gardien الكارديان ديال طوموبيالت إيال جاب هللا 
تسرقات كيتحمل املسؤولية، هادي هي النظرية ديال العمل القانوني، 
حيث كتجي كتقول ليا نعطيك انت تحرس وما تكونش مسؤول واعطيني 
أنا نحرس الرا�سي، ال مفهوم الحراسة هو مفهوم أنك كتوضعها تحت 
مسؤوليتك في واحد البالصة، هاد املسؤولية هي اللي ما بغيتوش انتما 
توضعوها عندكم في املخادع وتسدو عليها ولكن ما تحملوش املسؤولية 
عالش ما تحملوش املسؤولية، ديروا التأمين، ديروا �سي حاجة أخرى، 
دير ولكن حيث تجي تقول ليا البالد تحت السلطة ديالك، يمكن ليك 
تبيعها ملا عشرت، وتصرف فيها إيال معشرت، ولكن ما نتحمل املسؤولية 
ديالتي فيها، كيف درتو ليها، غير إال كانت مصلحتكم تقبلوها، أنك تبيعها 
وتصرف فيها بدون حكم قضائي وبدون فقط بأمر ألنه املدة القانونية 
احنا  ال،  حاجة  �سي  فيها  توقع  حيث  من  ولكن  مرات  عشرين  تزاد 
نحملكم املسؤولية فقط ألنها تحت سلطتكم في امليناء ألن أنا ما يمكن 
ليش ندخل امليناء، ألن امليناء يخضع لسلطة الجمارك، ما دام يخضع 
لسلطة الجمارك أنا ما عندي ما ندير، إال هذ امليناء هذا مسؤول فيه 
اإلدارة، مسؤولة فيه الجمارك تكون مشترك، الجمارك ما تتخليش 
تدخل أو املسؤول ديال امليناء مسؤول كذلك، لذلك أنا ما عرفتش 

كيفاش أنتما تضغطو األشياء وما تتحملوش مسؤوليتها.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

املادة 3 الفصل 106 من مدونة الجمارك، كاين التعديل رقم 11 
لفريق األصالة واملعاصرة.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

الرئيس كنسحبوه.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل رقم 11 عفوا

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

رقم 11 يسحب، كنسحبوه.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل رقم 11 يسحب، شكرا.

املادة رقم 3 الفصل 109 من مدونة الجمارك، تعديل فريق األصالة 
واملعاصرة، التعديل رقم 12 تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بانةئبليباي دةي ئةميبملحر�سي:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير بالنسبة للفصل..

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب، اسمعو للسيدة النائبة.

بانةئبليباي دةي ئةميبملحر�سي:

شكربيباي ديبارئيس،

البضائع  بيع  اللي كيخص   109 للفصل  بالنسبة  الوزير،  السيد 
واملكوس  الرسوم  مجموع  بيعها  ثمن  يغطي  ال  والتي  عنها،  املتخلى 
املستحقة واللي كيبقي الفرق الواجب أداؤه على عاتق امللزم، احنا في 
فريق األصالة املعاصرة، كنشوفو السيد الوزير أنه من غير املنطقي 
إثقال كاهل املالك باملزيد من الخسائر بعدما خسر البضاعة ديالو، 

لذلك السيد الوزير كنطلبو بحذف الفقرة 3 من الفصل109، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

تحصيلها  يتم  مستحقة  جمركية  ورسوم  بضرائب  يتعلق  األمر 
لفائدة الخزينة العامة، وبالتالي هذا التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيد تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد  وهبي،  ال�سي  تيقول هذه مكوس جمركية  الوزير،  السيد 
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تنسائلو عالش  احنا  مستحقة،  وضرائب  مكوس  هذه  تيقول  الوزير 
املبلغ مستحق،  ثمن  بأكثر من  البضاعة  تبيعش هذيك  ما  الجمارك 
صاحب البضاعة تخلى عنها، عندها واحد القيمة معينة، عالش إدارة 
شكون اللي تيبيع هاذ البضاعة؟ تتبيعها الجمارك، وإذا أسيدي عالش 
تبيعها بأقل؟ تبيعها بأكثر وتربح كاع هي، إذت اللي تيبيع هي الجمارك وهي 
اللي تتحمل أنها باعتو بأقل، وبال ما ندخلو في تفاصيل أخرى فال يعقل 
أنه السيد سيزيتو ليه السلعة وتعاودو تقول ليه خلص البقية رغم أنه 

ما استافدش، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

املادة 3 الفصل 164 من مدونة الجمارك، في ...هذا مشينا لثالثة 
تعديالت لفريق األصالة املعاصرة، التعديل 13، 14، 15 الكلمة ألحد 

مقدمي التعديالت الثالث، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيارة  على  نتكلمو  كان  الوزير  السيد  هنا   ،13 رقم  التعديل 
احنا  كنطلبوش  ما  احنا  الخفيفة،  النفعية  والسيارة  االقتصادية 
بالفعل بغينا ألن هذه تكاليف جبائية مكلفة، في سنتين كاينة أكثر من 
70 مليار السنتيم، احنا بغيناها توجه للفقراء، إنسجاما مع التوجه 
الحكومي كيفما وقع في املقاصة، هاذ السيارة اإلقتصادية كانت اإلنتاج 
ديال املغفور له الحسن الثاني هللا يرحمه، وكلنا عاقلين عليها، ولكن 
راه اندثرت من السوق، احنا بغينا هاذ 70 مليار اللي تعطات في عامين، 
نوجهوها للطبقة يعني حددنا ليكم السقف في البيع ديالها في 90 ألف 
السيارات كتخرج  تحايل من بعض  تحايل، هناك  درهم، ألن هناك 
واحد املاركة كيديرو le prix ديالها اقتصادي ولكن ملي كتزيد كنلقاو 
السعر ديالها مرتفع، ما طلبناش �سي حاجة كثيرة، طلبنا نوجهو هاذ 
هاذ اإلعفاء الجبائي املكلف 70 مليار توجه للطبقة املتوسطة والطبقة 
الفقيرة، يعني تحديد سقف السيارة في ثمن 90 ألف درهم، ألن التوسع 
ديالها التسمية سيارة اقتصادية، وطلنا منك في اللجنة غي سّمي لنا 
سيارة اقتصادية، ما قدراتش الحكومة تسميها لنا، اشنا هي السيارة 
االقتصادية في املغرب اآلن ما زال ماعرفنهاش، ولهذا كنطلبو منكم 
للمواطن،  البيع  ديالها ويكون اإلعفاء مرتبط بسعر  السقف  نحددو 

وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تقديم التعديل رقم 14 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

شكربيباي ديبارئيس،

نستحضر  الكثير،  ال�سيء  يعاني  املعاق  اإلنسان  الوزير،  السيد 
هناك  املتحركة،  والكرا�سي  السيارات  ديال  املبادرة  هاذ  بالفعل 
األدوات واملعدات اللي هي أساسية بالنسبة لإلنسان املعاق، إيال كانت 
الحكومة بالفعل كتقول باللي هي حكومة إجتماعية، نريد أن نسجل 
هاذ النقطة ألن حق من حقوق اإلنسان، هناك عائالت تعاني ال�سيء 
 3، ألن بالفعل عنشوفو وزير 

ّ
 2 وال

ّ
الكثير ماعندهاش معاق واحد وال

املالية وغادي يعّبر لي على الرأي ديالو في هاذ املوضوع، هل هاذ الحكومة 
بالفعل حكومة إجتماعية أم حكومة غير ذلك.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا تقديم التعديل رقم 15، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديباتويمييبنجلون:

باي ديبارئيس،

ديالكم  التوصيات  في  انخرطنا  بأننا  كتعرفوا  الوزير،  السيد 
COP22، وبدينا كننفذوها على أرض الواقع، أنتما عارفين بأن الفصل 
واللي  البنكية  األوراق  وبعض  البضائع  بعض  به  كنستوردو   164
كنجيبوها بواحد برسوم جمركية معفية وبالتالي حنايا زدنا واحد البند 
جديد كيتعلق بالوقود املستخرجة من النباتات، كنطلبوا منكم، السيد 
مستخرجة  هي  اللي  الوقود  هاذ  اإلعتبار  بعين  تأخذوا  باش  الوزير، 
من النباتات باش نكونوا فعال كنطبقوا املغرب اللي هو م�سى في هاذ 

التوصيات ديال COP22، وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الكلمة للحكومة التعرض للموقف من التعديالت الثالث، 
التعديل األول.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل األول، املواصفات التقنية الخاصة بالسيارة اإلقتصادية 
واملواصفات ديالها والثمن ديالها تيكون في موضوع اإلتفاقية بين الدولة 

واملصنع وليس في إطار القانون.

فيما يخص اآلليات واملعدات التي يحتاج إليها األشخاص املعاقين 
في وضعية إعاقة، نحن طبعا معها ولكن يجب التعريف بها، ألنه حتى 
يكون القانون وهذا املجال القانون ما يكونش فيه غموض أو إستعمال 
خارج إطار ما هو محدد له، ما يمكنش نحن، ألننا حريصين على ذلك 
ولهذا فهاذ القانون زدنا من بعد السيارات، الكرا�سي الكهربائية، ولكن 
هاذ املعدات واآلليات للترويض إلى آخره، يمكن لها تصلح لألصحاء، 
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ويمكن لها تصلح للمعوقين إلخ، يعني، كاين إشكال ولهذا تم الرفض.

من  املستخرج  بالوقود  يتعلق  فيما  الثالث،  للتعديل  بالنسبة 
النباتات، حنا اللي هنا كنهضروا على استيراد الوقود املستخرج من 
النباتات، إذا كان هناك استيراد لهذا الوقود، فهو يجري عليه ما يجري 
على الوقود من استعماالت أخرى، املقصود هنا وكان في اللجنة هو 
كيف نطور هذا الوقود املستخرج من النباتات في بالدنا، إيال كنا فعال 

باش نبقاو متالئمين مع ما يتعلق ب COP 22، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تأييد التعديل رقم 13، كاين معارض، التعديل رقم 13، ال، 
تعديل بتعديل، رقم 13، مؤيد، تفضل. ما�سي مشكل..

بانةئبيباي ديصالحيأبويأيوب:

شكربيباي ديبارئيس،

حنا اقترحنا هاذ هاذ السقف ديال 90 ألف درهم بالنسبة ملا يسمى 
بالسيارة االقتصادية من غير هاذوك اللي كاينين في اتفاقية الشراكة 
مع الدولة اللي هما داخلين في اتفاقيات الشراكة مع الدولة أي مصنع 
عندو  يكون  األقل  على  اقتصادية خاصو  بسيارة  متعلق  إعفاء  وأي 
واحد النوع من الصفات اللي معقولة، بطبيعة الحال هاذ اإلعفاءات 
الدولة محتاجة مداخيل، كاين 33 مليار ديال الدرهم ديال اإلعفاءات 
في السنة، هاذ اإلعفاء هذا إيال كان في حدود 90 ألف درهم، ما يسمى 
بسيارة اقتصادية، مرحبا ما كاينش مشكل، ولكن فوق 90 ألف درهم 
ما كتبقاش سيارة إقتصادية باملفهوم اإلقتصادي، وبالتالي احنا بغينا 
نعاونو الحكومة باش ترفع من املداخيل ديالها وتحيد هاذ اإلعفاء من 

غير إيال كان داخل في اتفاقيات شراكة مع �سي مصنع أو دولة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، معارض للتعديل رقم 14، ذوي اإلحتياجات الخاصة.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

شكربيباي ديبارئيس،

هاذ املوضوع ناقشناه في لجنة املالية، وكان التعديل اللي صادقو 
عليه عدد من اإلخوان واألخوات هو نجيبو �سي حاجة خاصة باملعاق، 
فمشينا للكرا�سي اآللية والحكومة قبلت مشكورة، اآلن منين كنفتحو 
األدوات واملعدات كلها، أعطيوني أي حاجة ونقول ليكم هذي كتصالح 
اللي صحيح واللي ما�سي صحيح، même les biquets ياك هما حيث 
اإلعاقة �سي حاجة دائمة، كيخصنا ليها �سي حاجة كذلك دائمة، ما 
يمكنش تكون محل تزوير أو إستعمال أو ألن هاذو فلوس، كيمكن �سي 

واحد يدخلو ويستعملو في أمور أخرى، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل رقم 15، املؤيد طيب 14 تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

هو في الحقيقة ما يمكن ليناش نضحيو باملعوقين ألن كاين �سي 

أصحة يمكن يستعملوه، هذي هي املأساة، كنضحيو ب�سي حاجة حنا 

اللي كيهمنا هما املعوقين يستافدو، إليا كان �سي أصحة ما عندهومش 

ضمير ويستغلوه أنا ما عندي مشكل، ولكن املهم املعاق، وأنا كنذكر، 

كنذكر في الوالية السابقة أن السيد الرئيس السابق ال�سي عبد اإلله 

لحكومة  مستمرة  الحكومة  وهاذي  املعوقين،  على  هنا  بكى  بنكيران 

ال�سي عبد اإلله بنكيران، بغيتهم يبكيو هاذ الخطرة حتى هما ولكن اآلن 

تيمشيو في التوجهات املضادة لل�سي عبد اإلله بنكيران العفو.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل رقم 15 مؤيد، رقم 15 تفضل السيد.

باي دةيبانةئبليح ةةيبملشفوع:

ال ال ال، شكرا باقي ما كملش، باقي بغينا نديرو إبداء الرأي، ما كملش 

دقيقة، باقي الوقت السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

ما�سي مشكل.

باي دةيبانةئبليح ةةيبملشفوع:

في ما يخص هاذ النقطة هاذي. التي تهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال هو راه، األستاذة إيال اسمحتي راه تكلم.

باي دةيبانةئبليح ةةيبملشفوع:

ال هللا يخليكم اآلليات ال يختلف عليها اثنان، الخاصة باألشخاص 

املعاقين ال يختلف عليها اثنان.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال إيال اسمحتي السيدة النائبة املحترمة، معذرة آ أستاذة، هناك 

نظام داخلي فيه فقط حق ملؤيد ومعارض، السيد النائب من فريق 

نعطيو  نعاود  يمكنش  ما  فمعذرة  التعديل،  أيد  واملعاصرة  األصالة 

الكلمة في نفس التعديل، التعديل رقم 15 تفضل. مؤيد التعديل 15.
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بانةئبيباي ديباتويمييبنجلون:

شكربيباي ديبارئيس،

كنتمنى السيد الوزير باش هاذ الوقود املستخرج من النباتات يكون 
التصنيع ديالو في املغرب، احنا كنتمناو هاذ ال�سي وخاصنا نمشيو في 
هاذ اإلتجاه هذا، ولكن ملي ما كاينش راه خاصنا نستوردوه باش نبقاو 
في هاذوك les normes ديال la.COP 22 اللي احناي اتفقنا عليههم، 
ونهار فاش يكون هاذ املصانع والبحث العلمي ونوصلو لهاذ النتائج اللي 
خاصها تكون عندنا محليا في املغرب، ذاك الساعات احنا غنطلعو، 

نحيدوه من هاذ الفصل هذا، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل 13 للتصويت.

املوافقون: 96

املعارضون: 175

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت، التعديل رقم 14.

املوافقون: 96

املعارضون: 175

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثالث رقم 15 للتصويت.

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 34

للفريق  التعديل  الجمارك  مدونة  من   164 الفصل   3.1 املادة 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 1 واحد تفضلي السيدة 

النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

هاذ  يهم  واحد  النقطة  مكرر   164 الفصل  ديال  التعديل  إذن 
التعديل، التعديل كيقول بأنه كتستافد من رسوم اإلستيراد األدنى 
 ،5 الفصل  أحكام  3 وبمعزل عن  الفصل  2.5 خالفا ألحكام  بنسبة 
نحن نقترح في الفريق اإلستقاللي إضافة العصبة املغربية ملحاربة داء 
السل، مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للقيمين 
الدينيين املحدثة بالظهير الشريف رقم 1.9.200 الصادر في 8 ربيع األول 
وإضافة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة 
هاذ  في  شريف  بظهير  املحدثة  للصحة  العمومي  بالقطاع  العاملين 

التعديل بأنهم حتى هم يستافدوا من هاذ التخفيض بما أنها مؤسسات 
ال تهدف إلى الربح على غرار املؤسسات األخرى، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

دالجمارك،  املدونة  164 من  الفصل  كنتكلموا على  احنا  شكرا، 
التعديل ديال الفريق اإلستقاللي السيد رئيس الفريق تفضل عندنا 
املادة 164 من مدونة الجمارك، تفضلوا السيد النائب املحترم، لتقديم 

التعديل.

بانةئبيباي ديبلحيينيأز كةغ:

شكربيباي ديبارئيس،

املقترح ديال الفريق هو أنه حذف »أو لفائدتها« بخصوص يعني 
اإلستيراد ديال لحوم الدواجن واألبقار على أساس أنه قطع الطريق 

أمام املضاربين، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

الدواجن  لحوم  الجملة،  تكمل  باش  غير  املحترم  النائب  السيد 
أو  امللكية  املسلحة  القوات  طرف  من  املستوردة  واألغنام  واألبقار 
لفائدتها هو مكتب التسويق والتصدير اللي هو مؤسسة عمومية تقوم 

بذلك لفائدة املؤسسة العسكرية، ولهذا نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد رئيس الفريق ال�سي مضيان.

املوافقون: 34

املعارضون: 177

املمتنعون: 63

الفصل 164 من مدونة الجمارك 2 في املادة 3 ورد بشأنها تعديل 
النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج التعديل رقم 2 تفضل السيد 

النائب لتقديم التعديل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكرا، نفس التعديل نحيدوا من اإلعفاءات عن ضريبة اللحوم 
والدواجن واألبقار واألغنام املستوردة من طرف القوات املسلحة امللكية 
ولفائدتها باش نقول الجملة كلها، السيد الوزير، هذا ما�سي �سي حاجة 
ضد القوات املسلحة راه حتى �سي واحد ما يتزايد علينا حتى �سي واحد 
على هاد ال�سي ديال القوات املسلحة، هذه تنقولوا كاين تناقض بين 
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إرادة اللي كتكلموا عليها ديال دعم املنتوج الوطني من جهة ومؤسسة 
كبيرة ما كتستهلكش هاذ املنتوج الوطني، كاين الدجاج احنا عارفين 

باللي كاين الدجاج في املغرب، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، املوافقون على التعديل مؤيد مؤيد، مؤيد معارض، تفضل 
السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

كيتعلق  األمر  هاذ  باملزايدة،  يتعلق  ال  األمر  هاذ  الرئيس،  السيد 
التركي  بما فيها الجيش األمريكي والجيش  في كل الجيوش  بالوضوح، 
والجيوش الكبرى كلها كتستعمل نفس العملية، كتستهلك الكونجلي، 
1945 ألن  le congelé ديال  الذي يستهلك  وكاين اآلن من الجيوش 
عالش؟ اليوم كنتكلمو بوضوح، هذي مؤسسة لها سيادة، ال يمكن 
أن ندخلها بأي حال من األحوال ف�سي متاهات ديال عدم وجود هاته 
املواد، وخاصة أن الجيش املغربي يتواجد حتى في أقطار وفي قارات خارج 
املغرب، ال يمكن أن نتكلم على أن املحصول ديالنا من هذه الدواجن 
ومن هاته األبقار واألغنام هو كافي، في كل سنة، حنا كنجيو لألغنام و 
كنقولو ها الرؤوس في كل عيد أضحى، و كنقولو في بعض األحيان كتخرج 
الدولة وكتخرج الحكومة ببالغ كتقول بأنه يكفي، كيف اليوم أننا يمكن 
نوضعو واحد املؤسسة من النوع اللي كتحمي السيادة ديالنا، نمشيو 

كنتشطرو في هاد العملية هدي، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد للتعديل؟

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

آش  حنا  املجال،  هاذ  في  مزايدة  بدون  نأكدها،  ونعاود  كنقولها 
كنقولو إيال كان غيستوردو، يستوردو تخلص عليها الضريبة وما�سي 
مشكل، الضريبة غتدخل للدولة، ولكن هذا �سيء مهم جدا حيث جا 
فيؤ النقاش فيؤ املالية، كنت نتمنى أن جميع النواب ... le congelé ما 
عندناش مقاوالت اللي قادة على le congelé باش تبيع للقوات املسلحة. 
ولكن هاذ اإلجراء كاين هادي 10 سنين، كون نعاونو دوك املقاوالت 
نديروبأن القوات املسلحة تولي تشري الدجاج ديال املغرب، راه تلقى 
مقاوالت اللي يخلقو فرص الشغل، واحد القيمة مضافة في املغرب، هاد 

ال�سي اللي كيدورو جميع القوات املسلحة في العالم كلو وأمريكا، يخليو 
معلوم يمكن لهم يستوردو، إيال كان خصاص ويخلصو عليه الضريبة 
ويدخل للميزانية ديال الدولة، القوات املسلحة راها تابعا للدولة، الدولة 
فيؤ الدولة، خصنا نشجعو املنتوج الوطني، خصو يتشجع وتعطى إشارة 

قوية باش نشجعو املنتوج الوطني، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 34

املعارضون: 177

املمتنعون: 63

املادة 3 الفصل 282 مدونة الجمارك، هناك تعديل فريق األصالة 
املعاصرة، التعديل رقم 16، تفضلوا السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيمريمي حيةة:

هاد التعديل كيهم الفقرة الثالثة من الفصل 282 ويقت�سي بحذف 
الكلمة ديال »غير التامة«، ألن الشخص وال امللزم يقدر يجي يقدم واحد 
الوثيقة وال 2 ونقولو لو بأن غير تامة، هنا ما كاينش حتى �سي نص قانوني 
كيحدد لينا الوثائق الثبوتية لحيازة البضاعة، هذا هو التعديل هو أننا 

نحدفو فقط من الفقرة الثالثة كلمة »غير تامة«، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

وهذا نفس التعديل ولكن ماعليش ألن هذا نص التعديل تعديل 
كما حرر ما�سي هو هذا. التعديل كيشطب على كل جملة. ولكن ما كاين 
مشكل حنا تنقولوملي كنهضرو على الوثائق كنهضرو على مزورة، غير 
صحيحة، غير تامة، وغير مطابقة. وإلى اسمحو لي اإلخوان ألن بعض 
 Mot. Faux, inexact, incomplet, non. conforme... لغة  املرات 
معنيين   inexact, incomplet ديال  املعنى   ،Molière ou Voltaire
مختلفين. عدم إتمام املعلومات هو مشار إليه ب »غير تامة«، غير صحيح 

باش تقوم الجمارك بعملها كامال، وهذا التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل مؤيد؟ تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

حنا كنا قلنا بأن هناك خطأ مادي فقط، وقلنا بأن »غير تامة« 
ليست لها داللة قانونية، حددو لينا الوثائق باش إيال مشينا كل واحد 
كيعرف أشنو عليه بحيث ملي تتقول غير تامة كيتحكم هداك املسؤول 
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ديال الجمارك هداك املسؤول ديال الجمارك تيتحكم في هداك املرتفق 
اللي جا للجمارك هذه كلمة غير تامة ما عندها وضوح، لهذا باش نكونوا 
واضحين ونكونوا معقولين كما قال ال�سي أخنوش هللا يجازيه بالخير 
أغراس أغراس هذه كلمة تغيير تامة راه ما عندها معنى خصنا نكونوا 

أغراس أغراس نديروا الوثائق ونضبطوها، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 34

املادة 3 الفصل 284 من مدونة الجمارك التعديل رقم 17 فريق 
األصالة و املعاصرة، سحب ..17 سحب، شكرا.

املادة 3 الفصل 95 من مدونة الجمارك التعديل رقم 18 من فريق 
األصالة واملعاصرة رقم 18 التعديل رقم 18.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

هنا تنتكلموا على واحد العجب جابوه لنا هاذ الناس، قالك أسيدي 
ما نشدوش منكم الكاش، اإلسبيس ما نشدوهش عندكم، إيال كانت 
بنك  إذن عالش  اإليسبيس،  تشد  بغاتش  ما  الجمارك  ديال  اإلدارة 
املغرب تيطبعوا؟ على األقل إيال كانت إدارة الجمارك ربما ما عندهاش 
املوارد البشرية الكافية هذا الشغل ديال الحكومة، ولكن باش ترفض 
أنها تشد الكاش خصها تقبل على حلول أخرى، كما دارت وزارة املالية 
في إدارة الضرائب، ما نسميه multi canal أو متعدد القنوات، بمعنى 
أنه هاذ السيد هذا، هاد املكوس الجمركية أو كيفما كان املسمى ديالها، 
يم�سي يدفعها في les banques اللي حالة فيه إدارة الجمارك الحسابات 
ديالها، كيما درنا في la vignette ياك تنخلصوا الضريبة على السيارات 
في واحد العدد ديال les banques إيوا ديرو هكا، من غير املعقول السيد 
يجي يخلص وتقول له ال أسيدي ما نشدش أنا من عندك اإلسبيس أو 

إذن عالش كنطبعوا احنا هاد الفلوس؟ شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ليس هناك أي عالقة في اإلتجاه اللي كتاخذه اإلدارة اآلن هو التقليل 
أو ربما صحيح اإللغاء من الدفع نقدا، ولكن غتبقى بنك املغرب كتطبع 
النقود، ولكن التعامل مع اإلدارة بغينا نقللوا التعامل بالنقود ألشياء 

مختلفة وألسباب مختلفة، وهاذ ال�سي كما عدل ما�سي في نفس اإلتجاه 
ديالكم، السيد النائب املحترم، أن إدارة الجمارك مع كما هو الشأن 
مع مديرية الضرائب غتبقى تقبل فقط جميع الوسائل ديال اآلداء 
اللي فيها multi canal وفيها طبعا األدوات األخرى وغيبقى اإلسبيس غير 
في العملية الغير التجارية والطارئة، ألشخاص ذاتيين ما عندهومش 
معامالت تجارية وال عمالنا في الخارج اللي كيدخلوا لبعض العمليات 
باش ما نمنعوش عليهم من باب طبعا املعاملة اللي خصها تكون، لهذا 

هاذ التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل: مؤيد 1.2.3.4 صبر، تفضل واحد فيكم 
يأيد تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

جابكم هللا  العشية  هاد  ديمقراطيون،  احنا  تنشتاغلوا جماعة، 
وصافي، ال غير اللي بغيت نقول إيال كانت اإلدارة اللي هي مؤسسة من 
مؤسسات الدولة عندها مشكل مع الشيك راه هناك مشكل، ألنه نقذا 
أنا نفهمها ألنه املجتمع الدولي كيتجه اآلن إلى ضبط اإلسبيس كيف 
سميتيه ولكن الشيك راه كاين الشيك، ما يمكنش تكون مؤسسة من 
مؤسسات الدولة تترفض الشيك تقول لي ال خاص يكون certifié وال 
يكون الشيك وديك الساعة أسيدي الجمارك دير برنامج محاسباتي مع 
البناك وتشوف الشيكات مباشرة وال شغلها هداك، ولكن تجي تقول لي 
ال الشيك خاص يكون certifié وانت تتقول غادي يسهل العمل التجاري 
الشفافية وغندير ومنين  الشفافية وغندير  به وغندير  وغادي نسرع 
حيث نجيب الشيك اللي كتعطي املؤسسة البنكية اللي أنت من خالل 
بنك املغرب كتعطيها الترخيص وتجي تقول لي ال ال أسيدي، الشيك 
ما قابلو راه هذا خطير، راه هذا خطير، ال اسمح لي، ال الشيك ما�سي 

l’espéce الشيك.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 34

للفريق  واحد  تعديل  الجمارك،  مدونة  من   95 الفصل   3 املادة 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، فالتعديل رقم 2 عند الفريق، تفضلوا 

السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

جا  ألن  اللي..،  املبلغ  ديال  القيمة  نحددو  بغينا  أحنا  طبعا   95
الشيك في املادة األصل أنه غير أن األداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة 
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للعمليات الطارئة التي ليست لها طابع تجاري، احنا هنا بغينا نحددو 
واحد املبلغ ديال 50 ألف درهم، هكا باش نسهلو حتى على الناس ديالنا 
ديال الجالية يمكن يجيبو واحد الحوايج شراوهم لراسهم ما يمكنش 
نخليوها هاكا vague بطابع تجاري يجب تحديد الثمن اللي هو 50.000 

درهم، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هناك تناقض بين الرقم باللغة العربية وبين الرقم باألرقام، كاين 
100.000 درهم وكاين 50.000 درهم، وخا باألرقام، احنا ما غناخذو ال 
األرقام ال عالش؟عالش فعال؟ ألن غير مبدأ ألن بغينا النقد األداء نقدا 
يبقى فعال في الحاالت الطارئة واإلستثنائية وما عندهاش طابع تجاري، 
قبيل أعطيت واحد املثال ديال أحد املغاربة القاطنين بالخارج بغى 
 les frontiéres يديرو لطوموبلتو، ما عندوش شيك، ما عندوش ف
يمكن يعني حاالت، ولهذا وضع سقف لهاذ األداء نقدا بما أننا أطرناه 
بأنه خليناه غير للحاالت اإلستثنائية والطارئة فخلينا السقف مفتوح، 

ونرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيدة تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

طبعا منين خليتوها أنها الطارئة بغينا تعريف لهاذ الحاالت الطارئة، 
باش حتى الناس يفهمو ألن حالة طارئة ممكن نجيب أنا ونجيب واحد 
السلعة اللي هي كبيرة ونقول ليكم حالة طارئة، إذن هنا يجب على 
الحكومة أنها تحدد أشنو هي هاذ الحاالت الطارئة، احنا أعطيناها هاذ 
السقف ديال 50.000 درهم ألن عندنا الجالية ديالنا ديال املغرب، 
منين يمكن يجيو كيشريو الهدايا ويشريو األشياء العائالت ديالهم، إذن 
ممكن توصل عدد املشتريات ل 50.000 درهم، إذن إيال ما قبلتوش 
هاذ التعديل فاقترحو لينا أنتما أشنو هو هاذ plafond اللي هو كيناسب 

الحكومة، ولكن ما تبقاش عندها الطابع التجاري وطارئة.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 65

املادة 3 الفصل 95 من مدونة الجمارك، تعديل واحد من النائبين 

مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، التعديل رقم 3 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

كنحييكم  بالعكس  أنا  التعديالت،  هاذ  على  بالعكس  أنا   Oui
وكنشجعكم على هاذ ال�سي ديال تقليص الكاش باش محاربة التهرب 
والرشوة وكل �سي مزيان، قلت الشركات مزيان ما يبقاش الكاش، هذا 
إيجابي، ولكن حتى األشخاص قلت حتى في األشخاص نديرو واحد 
السقف 10.000 درهم، فوق 10.000 درهم ما يكونش الكاش، قل 
من oui 10.000 وخا نقبلو الكاش حيث اللي فايت 10.000 درهم حتى 
هذاك اللي ساكن على برا وذاك ال�سي عندو carte de crédit وبالتالي 

كاين اللي كيبقى الشيك خاصو حتى هو يتستعمل، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

الحاالت الطارئة أو زدنا في التعديالت التي ليس لها طابع تجاري، 
يعني زدنا حددنا، ومرة أخرى الجواب التعديل غير مرفوض ألننا ما 
بغيناش نححدو السقف لهذه العمليات الطارئة والتي ليس لها طابع 

تجاري، التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 35

املعارضون: 177

املمتنعون: 63

املادة 3 الفصل 164 مكرر مدونة الجمارك، تعديل واحد فريق 
األصالة واملعاصرة التعديل رقم 19 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

شكربيباي ديبارئيس،

تلبية  في بعض األحيان هي عاجزة على  الحكومة  الوزير،  السيد 
الحاجيات ديال بعض الساكنة اللي كتعاني بعض األمراض املزمنة، 
الجمعيات ديال املجتمع املدني واملنظمات اللي عندها املنفعة العامة 
 ،La chimiothérapieهو البسيط  النموذج  أسا�سي،  دور  كتلعب 
 la cure de chimiothérapie التداوي بالكيماويات، شركة دولية كتبيع
بمليون، 2 د املليون. هناك إمكانيات باش يجي هاد الدوا من الهند ب 
2000 درهم، وبالتالي كما أنه هناك القضية ديال سيارات اإلسعاف 
اللي مجموعة ديال جمعيات املجتمع املدني وخاصة في العالم القروي 
اللي فيه وزارة الصحة غائبة بشكل عام، كيديرو مبادرات، ولكن مع 
األسف أنه الحكومة ما كتسجبشليهم، حنا بغينا هاذ التعديل باش 

الحكومة تاخدو بعين االعتبارو، شكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : نفس العددزائد 2، 65

املعارضون: ....

املؤيدة؟ تفضلي أستاذة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بانةئبليباي دةيح ةةيبملشفوع:

أنا أويد هاذ التعديل اللي تقدم به فريق األصالة املعاصرة لعدة 
أسباب، ألن بزاف األشخاص املصابين بأمراض مزمنة، نقدرو ندخل، 
حسب اإلحصائيات ديال هاد الدوا، تدخل حتى اإلعاقة في هاذ األمراض 
املزمنة. إذن نحن نتمسك بهذا التعديل نظرا لعدة أسباب، كما جاء في 

موقف النائب املحترم، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن أعيد:

املوافقون: 65

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

الفريق  تعديل من  الجمارك.  164 مكرر مدونة  الفصل   3 املادة 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. التعديل رقم 3.

بانةئبليباي دةيلف عليمنصولي:

التعديل ديال الفصل 164 من مدونة الجمارك مكرر، كما سبق 

داء  ملحاربة  املغربية  العصبة  إضافة  يهدف  التعديل  هاذ  أن  وقلت 

السل، مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للقيمين 

الدينيين، ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة 

العاملين بالقطاع العمومي للصحة، نضيفها إلى الئحة املستفيدين من 
رسم اإلستيراد األدنى بنسبة 2.5%.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

بالنسبة ملؤسسات  اإلعفاءات  اللجنة حول  في  نقاش طويل  كان 
األعمال اإلجتماعية، إيال خدينا هاذ املقاربة خص يكون تعميم لجميع 
وأعباء  لكاهل  كبير  إثقال  فيه  يكون  غادي  طبعا  وهذا  املؤسسات، 

الدولة. ولهذا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تأييد؟ تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليمنصولي:

السيد الوزير، حنا عارفين بأن كاين بزاف ديال املؤسسات، ولكن 
انتما م كتقولو فهاذ املادة ديالكم بأن املؤسسات اللي كتستفد هي اللي 
عندها املنفعة العامة وماعندهاش الربح. إذن حتى هادو عندهم داء 
السل، راه داء السل عندنا واحد النسبة كبيرة في املغرب. إذن عالش ما 
تستفدتش من هاد الدعم. حتى هي عندها منفعة عامة وما عندهاش 

ربح، إذن ماعرفناش هاد التناقض، يعني اإلقصاء ديالهم ملاذا؟

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 98

املعارضون: 177

املمتنعون: ال أحد

إذن اآلن أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 177

املعارضون: 65

املمتنعو: 33

نمر إلى املادة 4، تعرفة الرسوم الجمركية كاين تعديل فريق األصالة 
واملعاصرة التعديل رقم 20 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديسع ديضول:

شكربيباي ديبارئيس،

أظن ال داعي باش نذكر باألهمية ديال هاذ مادة الزبدة املعاش ديال 
خصوصا الطبقات الشعبية، وبغيت نذكر بأن التصاعد ديال األثمنة 
ديال الزبدة اللي كانت ما قبل 2009، 1500 أورو للطن وأصبحت من 
بعد 3000 إلى 3600 أورو للطن، اليوم السوق الدولية إرتفعت إلى 
7000 أورو للطن. إذن صعيب باش نفهمو هاذ الظروف هاذي حينما 
الجمركي،  الرسم  ديال  تعليق  أقل كان  الثمن  في واحد  الزبدة  كانت 
واليوم كنتفاجئو بأنه هذا الرسم بغيتو ترجعوه نعتقد أن هذا إجراء 

غير سليم، شكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ما بغيناش نرجعوه، بغينا نخفضو منو، ألن الرسم كما هو في مدونة 
الجمارك %25، صحيح تم اإليقاف ديالو %25، بغينا نخفضو هاذ 

الرسم من %25 إلى %2.5 فقط، ونرفوض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد، تفضل السيد النائب السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبالصةالي بملعةصرة:

شكربيباي ديبارئيس،

باي ديباوزير،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

احنا تنعرفو املغرب يعني الفقر ضارب ألطناب ديالو واالغلبية ديال 
 
ّ
املغاربة كيعيشو بالخبز والشاي وشوية ديال الزبدة، بلدية ما كاين...، ال

أنا كنقول بأنه ما حد هاذ الزبدة غادة وتتغلى غادي يبقى لهم غير الخبز 
والشاي، �سي شوية عاو الثاني السكر غادي يوليو... إذن...

باي ديلئيسيبلجليل:

السادة النواب، السادة النواب.

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبالصةالي بملعةصرة:

ولكن  األولى،  بالدرجة  اجتماعي  مالي  قانون  مشروع  هاذي  يعني 
السيد الوزير راه هاذ ال�سي كيمس الجانب اإلجتماعي ديال املستهلك 

املغربي وخاصة الفقراء واملستضعفين، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 95

املعارضون: 177

املمتنعون: 2

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  تعديل  الجمارك  مدونة   4 املادة 
والتعادلية، التعديل رقم 4.

بانةئبيباي ديأحمديباتومي:

باي ديبارئيس،

نحن نقترح أن نبقي على الرسم %25 دون تغيير، نحن نعتبر أن رفعه 

إلى %30 يعطي إشارة سلبية إلى الدول التي نتعامل معها وخاصة الدول 
التي هي عضو في املنظمة العاملية للتجارة كما تعلمون السيد الرئيس، 
أنه منذ دخول النظام األسا�سي اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة في 
96 انخفضت الرسوم من حوالي 17 إلى %11 دوليا، نحن نخ�سى السيد 
الرئيس أن هاذ يعني هاذ le passage ل %30 غيعطي إشارة سلبية 

لتفتح املغرب على أسواق خارجية، وشكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 63

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 177

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 5 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 177

املعارضون: 98

املمتنعون: ال أحد

املادة 5، الضرائب الداخلية على اإلستهالك، التعديل رقم 5 للفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، التعديل 

رقم 5.

بانةئبيباي ديأحمديباتومي:

شكربيباي ديبارئيس،

نحن نقترح أن تظاف بعض املشروبات الغازية التي تحتوي على 
كمية مهمة من السكر، نعتبر أن هاد املشروبات تتسبب في أمراض 
يعني مزمنة وفي السمنة وفي أمراض أخرى، لذلك السيد الرئيس، وحنا 
نهيب بالحكومة باش تقبل هاذ التعديل، ألنه أوال هاد التعديل يهدف 

إلى حماية صحة املواطنين وخصوصا األطفال، وشكرا السيد الرئيس.
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باي ديلئيسيبلجليل:

الحكومة، السكر.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ما جاء في تدخل السيد النائب املحترم هاذ التعديل يهدف إلى الرفع 
من ضريبة اإلستهالك الداخلي على املشروبات الغازية، وكل املشروبات 
في الحقيقة اللي فيها واحد النسبة ديال السكر، ونتفق مع السيد النائب 
املحترم حول ضرورة حماية صحة املواطنين من داء السكري، ومن 
السمنة، ومن كل األمراض التي لها تأتير باستهالك السكر، و لهذا نعتقد 
أن املقاربة التي يجب أن نعتمدها والتي هي أصل الداء، هو أن نشوفوا 
هاداك السكر كيفاش نديرو لو، إيال ما يمكنش نجزؤوا ربما اإلصالح، 

لهذا هاذ التعديل مرفوض وغير مقبول باش هاد املرة ما نغلطش.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيدة تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

السيد الوزير، الجواب ديالكم بارطاجيتوه معانا بأنه كيضر الصحة، 
وأنه كيدير السمنة، وكتقولو السكر كيف غنديرو لو، راه بهاذ التعديل 
السيد الوزير، غادي نضربو عصفورين بحجر واحد، أوال هاذ الناس 
اللي كيستافدوا هاذ الشركات الشريحة الضخمة اللي كتستهلك السكر 
املدعم للدولة، ما دام ترفع عليها TIC راه ما غاديش تجيها كبيرة وهادا 
حل أنكم ما تبقاش تستافد بعدا، en attendant تحلوا هاذ املشكل 
ديال السكر مع هاد الشركات، بعدا رفعو عليهم TIC عليهم الضريبة 
الداخلية على اإلستهالك، أما على اإلحصائيات راه السيد الوزير، حنا 
يا هللا احتفلنا باليوم العالمي لداء السكري، راه يفوق 4 داملليون اللي 
non déclaré اللي هما مراضين بضرر السكر، زائد السمنة، إذن أظن 
بأن هاذ التعديل، وغادي يزيدنا en plus املداخيل ديال الدولة، إذن 
كنشوف أنه كاين �سي حاجة أنه تاخذها الحكومة، يجب أن تقبل هاذ 

التعديل اللي فيه أنها عندها حساب بالنسة ليلها، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 98

املعارضون: 177

املمتنعون: ال أحد

إذن رفض التعديل.

نمر إلى املادة 6 من مدونة الجمارك، تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 6، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

اإلستيراد  الرسوم  تعرفة  أحكام  من  استثناء  يهم  التعديل  هذا 

املحددة باملادة 4 البند 1 من قانون املالية رقم 25.00 للفترة املمتدة 

من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 
رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع األول 1421، إذن هاذ التعديل كيجي 

إللغاء تطبيق الرسم الجمركي التفضيلي املحدد في %2.5 من األغذية 

مازال  راه  الوزير  السيد  األسماك، وطبعا  مربيي  لدن  املستوردة من 

و كاع 
ّ

غنلحقو لهاذ مربيي األسماك، كنقولها وغنعاود عالش زعما تفشش

تعفاو من TVA من هاذي، إذن هنايا مالءمة مع التعديالت اللي جاية 

نطالب بحذف هاذ النقطة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

الكلمة للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

يتعلق األمر بتمديد اإلعفاء املوجه ألرضية األسماك اللي هي موجهة 

إلى تربية األسماك وتربية األحياء املائية بصفة عامة، هذا فيه سياسة 
للدولة وفيه سياسة للحكومة من أجل الرفع من قدرات بالدنا في مجال 

تربية األسماك، ونسعى إلى بلوغ 200 ألف طن يعني السنوات املقبلة، 

وهاذ القطاع هو أوال قطاع حيوي قطاع ملي غنوصلو لهاذ الكميات 

ديال 200 ألف طن غادي يكون فيه قطاع تصديري، قطاع سوف 

يشغل اليد العاملة وقطاع بعد الدراسة املقارنة مع العديد من الدول، 

نجد أن هذا التشجيع راه هو ضئيل مع ما يتم القيام به في دول أخرى في 

هذا املجال، ولهذا هذا التعديل مرفوض وغير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس.

بانةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقاللي:

شكرا، على كل احنا التعديل ديالنا هدفه واضح، احنا مع دعم 

جميع اإلستثمارات كيفما كان شكلها ومصدرها، ولكن بالنسبة لهاذ 

اإلستثمار هاذ اإلعفاء يهم فئة صغيرة جدا، شنو اللي كتربي هاذ الفئة؟ 

كتربي األسماك اللي كتدير 200 درهم للكيلو اللي ما كيعيش بها املواطن 

ما كتربيش السردين، كتربي لوفار، السومو واألسماك األخرى املوجهة 

للفنادق الكبرى واملطاعم الكبرى، فلذلك بطبيعة الحال إذن فلذلك 

لهذه األسباب تقدمنا بهذا التعديل بإلغاء هاذ يعني هاذ اإلمتيازالضريبي 

وما�سي معقول ألنه ال يستهدف يعني الفئات املستضعفة والغالبة في 

املغرب.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكربيباي ديبارئيس،

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 65

املادة 6،

املمتنعون 2؟ إذن :

املمتنعون : 65

املعارضون : نفس العدد

املوافقون : 33

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة للتصويت:

املادة 6 دبا املادة 5 صوتنا عليها اإلخوان، صوتنا على املادة 5 املادة 
6 اآلن :

املوافقون: 177

املعارضون: 65

املمتنعون: 35

املادة 7 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : نفس العدد املادة سبعة،

نقطة نظام ؟

بانةئبيباي ديشقربنيأمةميلئيسيبافريقيبالشت9بكيي)نقطلي
نظةم(:

صوتنا على التعديل، ما صوتناش على املادة كما جاءت بها اللجنة.

باي ديلئيسيبلجليل:

اإلخوان كاين املادة 5 صوتنا عليها كما وردت على اللجنة، ال ال 
صوتنا كما صادقت عليها اللجنة كان اقتراح ديال الفريق اإلستقاللي 

مادة إضافية املادة خمسة مكرر،

املادة 7 أعرضها للتصويت:

املوافقون: 210

املعارضون: 63

املمتنعون: ال أحد

املادة 8 نجيو للمدونة العامة للضرائب املادة 6 من املدونة، تعديالن 
من فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم 21 ورقم 22 أحد مقدمي 

التعديلين.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

بخصوص التعديل رقم 21 هنا السيد الوزير احنا مشينا معاكم 
أننا  منكم  طلبنا  ولكن  بها  املعترف  الرياضية  الجامعات  بخصوص 
نزيدوا الشركات الرياضية، وهذا تعديل ما مكلفش للدولة وال اليوم 
ما كاينش شركة رياضية في املغرب، في سنة 2009 درنا القانون وكنا 
كنطمحوا ننتقلوا من الهواة لإلحتراف، درنا قانون يجب ويجب ويجب، 
اليوم احنا كنعاونوكم كمعارضة في التقاء السياسات العمومية، يعني 
عوض نديروا يجب ويجب نديروا التحفيز ونقولوا لهاذ الناس ديروا 
شركات راك غتستافدوا ألن هاذ هاذ هاذ الرياضة إيال ما حفزناهاش 
جبائيا راه غادي نعطيوها من أموال الدولة كدعم، يعني احنا كنعاونوا 
الحكومة أنا أول مرة وكنسمع بأنه التعديالت ال معقولة، احنا جبنا 
لكم تعديل معقول باش نحفزوا النوادي الرياضية يتحولوا لشركات 
ونصينا على الشركات املذكورة في قانون ديال الرياضة، ولهذا السيد 
الوزير كنظن هذا c›est du marketing politique جديد، ألنه يجب 
ويجب ما نفعاش في الرياضة خاصنا نحفزوا رأس املال يدخل للنوادي 
الرياضية احنا كنشوفوا برشلونة أش دارت فيها فريق ديال الكورة، ها 
احنا كنشوفوا املغرب آش دارت فيه ماتش ديال الكورة الحمد هلل خرج 
املغرب قاطبة من الريف للكويرة كل �سي خرج، ألنه كانت الريف اتهماته 

الحكومة باتهامات باطلة داك ال�سي عالش قلت الريف.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديلين  نقدموا   22 رقم  التعديل  ال  رقم22  التعديل  تقديم 
ونعاودوا آه آه شكرا التعديل رقم 22 إيوا نفس الفصل الفصل هاذ 
ال�سي اللي عملنا حتى في التعديالت السابقة السيد النائب إيال كان 

ممكن، شكرا السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

دائما في إطار تعزيز مداخيل الدولة والتقليص من النفقات الجبائية 
أو ما يسمى باإلعفاءات، جابت الحكومة في العام املا�سي في غشت 
2016 واحد اآلداة مالية تسمى بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، 
هيئات  هاذ  لنا  جابت  اآلداة  هاذ  إنشاء  بعد  من  سنة  السنة  وهاذ 
التوظيف الجماعي العقاري بغات تدخلهم في إطار اإلعفاءات، وهاذ 
هيئات التوظيف الجماعي العقاري داخلة في إطار القانون 70.14 اللي 
قدمات الحكومة السنة املاضية، يقول هاذ القانون تيقول على أنه هاذ 
هيئات التوظيف الجماعي العقاري ممكن لها تبني أو تشري العقارات 
وتخصصها للكراء بشكل حصري، احنا طالبنا في هاذ التعديل هذه باش 



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان8 26  

ما يكونش املضاربات وتجنبا للتحايل من أجل اإلعفاءات الضريبية أنه 
تستثنى فقط تستثنى ما يسمى باملشاريع السكنية ذو الطابع الترفيهي 
أنه تستثنى من هاذ اإلعفاءات باش نحصنوا هاذ ال�سي اللي جات به 
الحكومة، احنا مع هاذ ال�سي اللي جا ولكن في إطار تحصينه طلبنا تحيد 
وتزول هاذ املشاريع السكنية ذو الطابع الترفيهي من هاذ اإلعفاء باش 
نعاونوا الحكومة باش تعزز املداخيل ديالها، لكن يبدوا أنه الحكومة 
ما بغاتش تم�سي معانا في هاذ الخط، كنقولها جبتي واحد املادة بغيتي 
تعززي واحد اإلعفاء، ولكن حيدوا منوا هاذ املشاريع السكنية التابع 
الترفيهي باش نمشيوا معاكم في هاذ ال�سي، فكنطالبوا الحكومة في إطار 
هاذ التعديل كيبان لينا معقول، وداخل في إطار روح هاذ القانون، ألنه 
هاذ القانون الش جا، جا باش يعطي هاد الوسائل املادية أو املالية لهاد 
opci، ولكن خفنا أنه في إطار التحايل أنه الناس يدوزو وسط من هاذ 
ال�سي، ويمشيو لحويجات أخرى، حنا طلبنا فقط أنه الحكومة باش 

نحصلوا هاذ ال�سي، تزول وتحيد وتستثني هاذ ال�سي، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

جواب الحكومة على التعديل األول.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

وكأنني في لجنة املالية اللي دوزنا فيها ساعات النقاش، على كل حال 
هللا يجازيك بخير بغيتي تعاون الحكومة الحكومة قابلة.

باي ديلئيسيبلجليلي:

ال التعديل األول السيد الوزير ، التعديل رقم 21 هو األول.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

حيت قلتي جامعات وقلتي، ال ولكن حيدتي املعترف بها ال حيدتوها 
يا أخي العزيز، أنا عندي راك حيدتيها، ما�سي هكذا غتعاونا خاصنا 
أن هاذي  متافق معاك  أنا  الجامعات،  تنهضروا على  ثانيا  نخليوها، 
الهدف  تتبقى  ولكن  رياضية خاصنا نشجعوها،  جمعيات وجامعات 
ديالها يعني هو عدم الربح، منين كنقولوا شركات، شركات خاضعة 
لقانون آخر، اللي فيه طبعا يعني مستويات متعددة وعندهم إعفاءات 
بالنسبة  املنخفض  السعر  ومنهم  الشركات،  ديال  القانون  إطار  في 
للضريبة على الشركات، ولهذا نرفض هذا التعديل، حنا ما تنخافوش 
حنا دابا تنقولوا اودي كاين واحد القانون ديال هيئة التوظيف الجماعي 
اللي داز وصوتوا عليه مشكورين ليؤطر هاذ العمليات ديال هاذ العقار 
املوجه لكي يكون داخل هذه األدات املالية، منذ البداية أقولها وأكررها 
مرة أخرى أن الهدف هو la.neutralité.fiscale هو الشفافية الجبائية، 
الشفافية ولكن اإلستثمارات داخل هاذ اآللية راها مؤطرة بالقانون 
الذي تفضلتم بذكره اللي هو 70.14 ولهذا نرفض هذا التعديل، شكرا 

السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا أعرض التعديل األول للتصويت، تفضل أ ال�سي، التعديل 
رقم 21 مؤيد.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال هو عالش قلنا الشركات الرياضية في الحقيقة ألنه كنقولوا بأنه 
إذا ما تم هناك إستثمارات في املجال الريا�سي، راه ما يمكنش ترتفع 
الدولة  على  فقط  أنه  فخلينا  املغرب،  في  الرياضات  ديال  املردودية 
بوحدها، بغينا القطاع الخاص عن طريق الشركات، ونحفزو الناس 
يدخلو لهاذ املجال هذا، خاصة بعدما الفريق الوطني تؤهل إلفريقية 
كما قلتو، واللي حضر فيه السيد األمين العام بشكل محترم، لذلك أنا 

كنظن بأنه اإلقتراح ديالنا راه مزيان.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل،  على  املوافقون  مزيانش،  ما  اللي  واش  مزيان  اللي  آش 
املوافقون غنصوتوا.

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

التعديل رقم 22 املؤيد للتعديل تفضل.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

واخا غيكون شوية ديال التحايل السيد الوزير منين كنهضرو على 
الشركات الرياضية.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل الثاني دوزنا، تكلم فيه ال�سي وهبي ما يمكنش يكونو 2.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

اإلستقاللي  الفريق  للضرائب  العامة  مدونة  6من  املادة  إلى  نمر 
للوحدة والتعادلية، عندك 3 ديال التعديالت، التعديل رقم 7و رقم 8 

ورقم 9 إلى كان ممكن تقدموا دفعة واحدة، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل في املادة 8 يهم الضريبة على الشركات نقترح إعفاء الجامعات 
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الرياضية املعترف لها بصفة املنفعة العامة ملجموع أنشطتها أو عمليتها، 
وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بسبب هاذ النزول ديال هاذ التعديل 
هو أننا ما كنشوفوش زعم �سي داعي أننا نزيدو نمكنو هاذ الجامعات 
من واحد االمتيازات اللي هي أصال عندها توفر إمكانيات مالية كبيرة، 
وطبعا كنتسائلو أصال عالش اقتصرو فقط على هاذ املؤسستين وملا 

املؤسسات األخرى مقصية؟

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل املوالي شكرا، الثامن.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

الثاني يهم الخصوم من مجموع الدخل الخاضع  donc التعديل 
للضريبة، نحن نقترح في الفقرة 2 روماني في حدود %10 من مجموع 
الدخل نقترح احنا %20 من مجموع الدخل، و كيهدف هاذ التعديل إلى 
رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل املفروضة على الضريبة املطبقة 
يشيدون  أو  يقطنون  الذين  لألشخاص  بنسبة  القروض  فوائد  على 
مساكن رئيسية من 10 إلى %20، وذلك طبعا لتشجيع الطبقة الفقيرة 
واملتوسطة اللي كترغب في الحصول على القرض من أجل باش تملك 

واحد املسكن رئي�سي.

باي ديلئيسيبلجليل:

راه احنا في املادة 8 في التعديل الثامن، دبا نقدمو التعديل، راه احنا 
في املادة 8 املادة 6 من املدونة العامة للضرائب، تفضلي السيدة النائبة 
لتقديم التعديل الثالث إيال كان ممكن والتعديل رقم 9، السيد النائب 

تفضل.

بانةئبيباي ديأحمديباتومي:

شكربيباي ديبارئيس،

حتى يمكن للشركات املبتكرة اإلستفادة من اإلعفاء من الضريبة 
الحكومة  به  جات  اللي  األول  الشرط  هناك شرطين:  الشركات  على 
هو تاريخ اإلنشاء أقل من 5 سنوات، ورقم املعامالت 5 املاليين ديال 
الدراهم، نحن نقترح السيد الرئيس حتى نشجع أكثر هاذ الشريحة من 
املقاوالت املبتكرة أن يتم يعني اإلحداث الشركة أقل من سنتين، وكذلك 

رقم املعامالت في حدود 3 ماليين ديال الدرهم، وشكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير فيما يخص التعديالت الثالث للفريق 
اإلستقاللي.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

السيدة  طرحته  الذي  هو   7 رقم  التعديل  أوال  الرئيس،  السيد 

النائبة، هذا ما عليش غنجاوب مرفوض، ألننا نقول نظرا اللي أيضا 
الحديث والنقاش في بعض الفرق أن هاذ الرياضات يجب أن تشجع وأن 
الجامعات الرياضية والجمعيات املعترف بها بالنسبة في املنفعة العامة 
والعصب اللي زدنا في التعديل غيبقى عندها هذا اإلعفاء، ولهذا نرفض 

هذا التعديل.

التعديل رقم 8 اللي عندي السيد الرئيس ما تيتعلقش بالضريبة 
على الدخل فذاك الرفع من تيتعلق بالشركات واملقاوالت التي تنجز 

أشغال باألقاليم املغربية الجنوبية..

باي ديلئيسيبلجليل:

السيدة النائبة، عفوا السيد الوزير إيال اسمحتو غادي ندوزو مادام 
كاين هاذ، غادي ندوزو تعديل بتعديل ألن ربما كاين في تقديم التعديل 

نوع من..

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

وا خليني نجاوب على التدخل..

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب ال التعديل 9 عفاك أعطي التعديل 9، تفضل معارض، غادي 
ندوزو تعديل بتعديل هللا يخليكم، التعديل رقم 7 كاين معارض تفضل.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

السيد الرئيس هنا كنتكلمو على املدونة العامة للضرائب.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال راه ما كاينش مؤيد في السادس، دابا معارض وندوزو للتصويت 
تفضل.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

هاذ الجامعات الرياضية معترف لها اللي تحذفات في هاذ التعديل ما 
عندها معنى احنا قلنا أودي كاين الجامعات تشجيعا للرياضة نضيفو 
أمور أخرى ضفنا الجمعيات والنوادي والعصب إلى غير ذلك دخلناها، 
ولكن كييبدو أنه سنتقدم السنة القادمة إن شاء هللا بواحد التعديل، 
هاذ اإلعفاء هذا ال يشمل الركوب في الطائرة اللي خاصو يركبو فيه غير 

الطاقم التقني والريا�سي، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

راه خرج وهبي، راه خرج وهبي، أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 65
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اآلن التعديل الثاني إيال كان ممكن تعاودو تقدموه الفريق اإلستقاللي 
تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديباش خيم ةلة:

نعلم  كما  املضافة  القيمة  على  الضريبة  الوزير، فرضت  السيد 
خالل  من  األموال،  رؤوس  وجلب  اإلستثمار  تحفيز  أجل  من  جميعا 
عدم الزيادة في تكلفة اإلستثمار أحيط السادة نواب األمة أن الشركات 
من  محرومة  فهي  الجنوبية  األقاليم  في  العاملة  الوطنية  واملقاوالت 
استرداد املبالغ املؤداة على الضريبة القيمة املضافة، ألتمس تعديل 
املادة وذلك بتمكين هذه املقاوالت والشركات من استرداد املبالغ التي 

تؤديها تنفيذا للضريبة على القيمة املضافة.

باي ديلئيسيبلجليل:

الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

القيمة  على  الضريبة  ما�سي  طالبين  اللي  اإلعفاء  هاذ  الجوهر  في 
املضافة هو جايب الضريبة على الشركات، ولهذا نرفضه، شكرا السيد 

الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت، مؤيد؟ معارض تفضل.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

شكربيباي ديبارئيس،

احنا كنتكلمو على اإلعفاء، األقاليم الجنوبية صحيح عندنا هاذ 
البرنامج التنموي اللي كاين اللي كندعموه، كاين اآلن عمليا كاين اإلعفاء 
ديال من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل حتى الضريبة 
على القيمة املضافة، املشكل في هاذ التعديل عالش كنرفضوه؟ ألنه 
وكيفتح لجميع الشركات في املغرب كامل غير حيث غادي يم�سي يخدم في 
األقاليم غنحذفوه، هنا غتولي فو�سى، إذا كانت الشركات كاين إشكال 
حقيقي عند الشركات اللي املنشأ ديالها في األقاليم الجنوبية وتنجز 

األشغال في األقاليم الجنوبية نعم هذا خصنا نذكرو عليه، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد أو مؤيدة للتعديل، تفضلي السيدة النائبة واحد فيكم واحد 
تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

واملقاوالت  الشركات  تعفى  أنها  وهو  قدمناه  اللي  التعديل  احنايا 
التي تنجز أشغاال باألقاليم املغربية الجنوبية املسترجعة سنة75 و79، 

السيد الوزير، كنعرفو بأن هاذ األقاليم ديالنا عندها واحد الخصوصية 
وهاذ الشركات اللي كتنجز األشغال داخل هاذ األقاليم راها ما كتخلص 
�سي الضرائب ديالها وما كاينش حتى les perceptions فين يخلصو، 
إذن يا إما هاذ الناس يدخلو وكيستفدو من اإلعفاء ولكن هاذ اإلعفاء 
الفريق  في  اليوم  احنا  موثق،  ما�سي  شفوي  هكا  غي  منها  كيستافدو 
اإلستقاللي كنطالبو يا إما هاذ الشركات التثبيت ديال هاذ اإلعفاء في 
قانون املالية وهكا يكونو هما كيخدمو مرتاحين، أو ال سيرو وحطو أنتما 
في اإلدرات ديالكم املعنية ويستخلصو حتى هما الضرائب ديالهم وهكا 
باش يكونو واضحين، باش ما يخافوش الشركات يمشيو يستثمرو تما 
في الجنوب خاصة وأننا عندنا واحد نموذج تنموي وكاين شركات كبرى 

تم�سي تستثمر، وشكرا السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليلي:

أعرض التعديل 8 للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 65

نمر للتعديل 9 السيدة النائبة قدمتيه، إيال ممكن تعادوي تقدمي 
التعديل 9 باختصار، سبق تقديمه تفضلي، تفضل السيد الوزير للرد.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

يتعلق األمر بهاذ الشركات الناشئة واملبتكرة اللي جاءت بمقتضيات 
واللي كتمكن من  اللي هي مقتضيات مهمة  املشروع  في هاذ  جديدة 
الخفض على الضريبة لكل من يريد أن يساهم ويشجع هذه الشركات، 
ورفعنا ذاك املساهمة من 100 ألف درهم إلى مائتين ألف درهم، وإيال 
هاذ  بقى  اللجنة،  داخل  اإلجماع  ديال  التصويت  كان  كتذكر  مازال 
التعديل ديالكم اللي تتقولو أودي في عوض ذاك الشرط ديال 5 ديال 
املليون درهم األربع سنوات املاضية واللي زدنا دققناه في اللجنة تنقولو 
كل سنة يعني كل سنة يكون عندو أقل من 5 ماليين درهم، أنتما جبتيو 
بمدة أقل وبرقم معاملة أقل، كيظهر لي هاذ ال�سي غيكونش شوية هاذ 
التعديل ديالكم غيكون un peu plus contraignant يعني يكون يعني 
غادي نزيدو نزّيرو على الشركات، احنا بغينا نشجعوهم و لهذا نتشبث 

بالنص األصلي ونرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

نمر إلى التصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 63
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دائما املادة 8 املادة 7 من مدونة الضرائب تعديل واحد من فريق 
األصالة املعاصرة، التعديل رقم 23 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

باي ديبارئيس،

هنا تنذكرو على اإلعفاءات في إطار أننا نشجعو املقاوالت الحديثة 
خاصة اللي تيسيروها حملة الشواهد، كذلك في إطار أننا نعالجو واحد 
املعضلة كبيرة في هاذ البالد اللي هي البطالة. إذن الحكومة قالت ليك 
أسيدي اللي بغا يدخل في رأس املال ديال هاذ الشركات، ما كاين مشكل 
غادي نعطيوه اإلعفاء، لكن حددت واحد العدد ديال الشروط اللي هي 
صراحة تتخلي حتى �سي واحد كاع ما يشجع هاذ الشركات، واحد العدد 
ديال الشروط، من أصعب هاذ الشروط أنه تتحدد ليه السقف ديال 
100 ألف درهم رغم أنه في املقابل تتقول أودي راه الرواج ديال هاذ 
الشركات chiffres.d’affaires هو 5 ديال املليون ديال الدرهم سنويا، 
هنا كنتسائلو كيفاش هاذ الشركة هاذي غادي تدير 5 ديال املليون ديال 
الدرهم سنويا؟ املشكل األسا�سي هو أنه ما يمكنش �سي مستثمر يدخل 
في راس املال ديال هاذ الشركات في حدود ديال 100 ألف درهم مبلغ 
قليل بزاف، وما يمكنليناش نعالجو هاذ املشكل اللي بغات الحكومة أنها 
تعالجو، في إطار أنه نعاونوكم باش هاذ اإلعفاء اللي جبتو يجيب منفعة 
للبالد، يعاون اإلقتصاد ديالها ويعاون هاذ الشركات، تنقول لكم أودي 
رفعو هاذيك املساهمة في حدود مليون درهم مع اإلشارة راه هذا ما�سي 
إعفاء، وخا كيتعفى بها الشركة اللي هي..، املستثمر اللي دفعها ولكن 
راه الشركة اللي تتستافد راه تتخلص، بمعنى حقيقة راه ما تيتسماش 
إعفاء، وبالتالي راه إيال رفعناه ملليون درهم راه تنعاونو الشركة وفي نفس 

الوقت الدولة تتدخل موارد، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

أمر للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 35

املادة 10 من املدونة العامة للضرائب دائما في املادة 8 تعديل فريق 
األصالة املعاصرة رقم 24، تفضل السيد النائب التعديل رقم 24 فريق 

األصالة واملعاصرة.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

السيد الرئيس، يسحب.

باي ديلئيسيبلجليل:

العامة  املدونة  من   19 املادة   8 املادة  شكرا،  يسحب  التعديل 
للضرائب، تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 25.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

التعديل رقم 25 يسحب.

باي ديلئيسيبلجليل:

تعديل  للضرائب،  العامة  املدونة  من   19 املادة   8 املادة  شكرا، 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، رقم 10.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل ديال املدونة العامة للضرائب في هذا التعديل ألن الخصوم 
من مجموع الدخل خاضعة للضريبة في حدود %20 من مجموع النص 
لتمكين  وذلك   20% التعديل  في  نقترح  نحن   10% في حدود  األصلي 
الطبقة املتوسطة والفقيرة من اقتناء املساكن الرئيسية إذا كانت تريد 

أن تقوم بالقرض.

باي ديلئيسيبلجليل:

العامة  املدونة  من   19 املادة  في  نحن  املحترم،  النائب  السيد 

للضرائب، تعديل الفريق االستقاللي رقم 10، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديبلحيينيأز كةغ:

التعديل  )أ(  الفقرة  الفقرات،  ديال   3 في  التعديالت  عندنا  إذن 

يساوي أو يقل 150 ألف درهم السعر %5 من 150 ألف و1 درهم، 300 

ألف %10، من 300.1 د املليون درهم %15 من 1.1 د املليون إلى 5 د 
املليون درهم %20 من 5.1 د مليون درهم إلى 10 د املليون %25 ما فوق 

10 د املليون درهم %31، هذا فيما يخص الفقرة األولى.

التعديل الثاني في نفس املادة هو أنه نسخ الفقرة »ب« بسعر 37% 

إلى إعادة التأمين، وتنضيفوا فقرة ثالثة »ج« بسعر %35 فيما يخص 

شركات االتصاالت، فقرة أخرى »د« بسعر %40 فيما يخص مؤسسات 

االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع 

التعديل  هاذ  في  وتنهدفوا  التأمين،  وإعادة  التأمين  وشركات  والتدبير 

بطبيعة الحال، احترام مبدأ العدالة الجبائية وجعل املنظومة الجبائية 

املطبقة على الشركات أكثر إنصافا وتوازنا وتراعي قدرات الشركات على 

أداء الضريبة املطبقة وتراتبيتها حسب األرباح، شكرا السيد الرئيس.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

شكربيباي ديبارئيسيبملحت9م،

رأفة بكم هاذ األسعار ديال الضريبة على الشركات جابت بزاف 
في  تنقولوا  اآلن  طبعا  ما،  باش  أخرى  مرة  عنهضر  التعديالت،  ديال 
هاذ املقتضيات ديال القانون هناك مكسب جديد اللي هو األسعار 
التصاعدية بالنسبة للضريبة على الشركات، عوض النسبية اللي كان 
عندها مساوئ وكان عندها شوية مزايا ومساوئ، من بين املساوئ د 
النسبية كان داك le seuil دابا ما بقاتش وغادي تشجعوا املقاوالت 
التبسيط  ديال  الهدف  فيه  اللي  الجدول  إذن،  واملتوسطة  الصغرى 
والهدف ديال التحفيز والهدف أيضا التقليل ديال التكلفة على املالية 
في  ألن  لنا  يمكن  بعد  من  طبعا   10،20،31 درنا  اللي  هو  العمومية 
التعديالت هناك يعني تصورات مختلفة، ولكن اللي كيصب في هاد 
الهدف ديال التبسط وديال التحفيز وديال التقليل من التكلفة هو 10، 
20، 31 وتيبقاو الهيئات هاذوك ما قسناموهش املالية االئتمان وشركات 
االئتمان ومؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها تيبقاو في 37 

ولهذا نرفض هذا التعديل كما نرفض التعديل الثاني.

باي ديلئيسيبلجليل:

حتى نوصلوا إن شاء هللا، إذن أعرض التعديل للتصويت. تأييد 
تفضلي ..

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

حنا  راه  الفايت  العام  للتأييد، طبعا  الرئيس، فقط  السيد  نعم 
مع هاذ الجدول التصاعدي ديال IS والعام اللي فات قدمنا تعديل 
 les marges وهاد les taux فيه، لكن السيد الوزير غير بالنسبة لهاذ
اللي اعطيتوا في الجدول ديالكم، أنكم بحال الشركات اللي متوسطة 
 le واحد  اللي عندها   le même taux pour les sociétés غتخلص 
capitale كبير، هداك ال�سي عالش حنايا عملنا هاد les taux ديطايينا 
بالنسبة  أما  األخرى،  للشركات  أكثر  نعطيو حظوظ  هكدا  باش  هكا 
للشركات ديال االتصاالت راه ما يمكنش حنايا نساويو واحد الشركة 
اللي عندها chiffre.d›affaire ديالها كبير بحيث جات بأن لوخرين ما 
غاديش يوصلوا لها ولوخرين ما كيعملوش نفس األرباح هداك الشغل 

ديالهم هما يخدموا، ولكن خاص ترفع لهم le taux ديال IS، وشكرا .

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 35

املعارضون: 177

املمتنعون: 65

دائما املادة 19 من املدونة العامة للضرائب التعديل واحد للسيدين 
النائبين املحترمين الشناوي وعمر بالفريج السيد النائب التعديل رقم 5.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

هذا التعديل هو زيد 2 ديال سعر جديدة، هديك 31 ألف نمط 
تصاعدي حنا معاه مزيان، ولكن زدنا واحد السعر فوق 20 مليون درهم 
%35 والهدف منو هي تكون مجال التعليم يكون أولوية بالنسبة لبالدنا، 
ونستمروا حنا درنا واحد التقدير ديال 6 مليار ديال الدرهم، كمداخيل 
إضافية من هاذ ال�سي، هاذ 6 مليار يمكن لها توفر إلى 2 مليون تلميذ 
وتلميذة مطاعم في املدارس وحتى العدد ديال املستفيدين من الداخلية 

يمكن لو يطلع حتى ل 600 ألف طفل، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

أصحح واحد الحساب، هاذ الجدول ما كيعطيش 6 مليار، كيعطي 
بالضبط 920 مليون درهم، ونحن بعيدين عن هذا البطموح، ثانيا مرة 
 l’affectation أخرى كما كان في اللجنة، القانون التنظيمي للمالية منع
des recettes ولهذا ما خصناش نمشيو في اتجاهين، حنا درنا واحد 
اإلتجاه ديال األسعار التصاعدية مبسطة، وطبعا نتمنى أن يكون له 
النجاح ألنه استافدو منو املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، ويستافدومن 
فيه  السعر  هاذ  يكون  املهيكل ألنه غادي  الغير  القطاع  أيضا  إدماج 

تحفيز. لهذا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيد تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

ولكن  كيناش،  ما  متافقين   l’affectation حاجات   2 كاين  مزيان 
ترتيب  قلنا  الفكرة  هي  هادي  األولويات،  ترتيب  في  شوية  نعاونوكم 
األولويات إيال كان التعليم، ولكن الجانب الثاني هو اللي كيهمني انا، 
مزيان اللي كتنتاقدوا هاد الرقم اللي جبتو، اللي درنا حنا التقدير، 
كنتمنى أن الحكومة تعطي لجميع نواب األمة واملواطنين، كيفاش شنو 
ميزانية  األول شحال كيدخل   ،% 1 بالترتيب، شحال  املداخيل  هما 
به  توصلت  أن  بكل شفافية،  ال�سي  هاذ  يكون  الشركات،  في  الدولة 
بصعوبات كبيرة، ولكن نتمنى جميع النواب يتوصل به باش كل واحد 
يدير التقديرات ديالو، وال كنت خاطأ وجابت مليار درهم كيما جيتي، راه 
مزيان مليار درهم السيد الوزير، مزيان مليار درهم لإلستثمار في التعليم.
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باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض للتصويت التعديل.

املوافقون: 2

املعارضون: 177

املمتنعون: 93

املادة 8 دائما، التعديل رقم 26 من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا 
السيد النائب 26.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكربيباي ديبارئيس،

املادة 20 اإلقرار بالحصيلة املفروضة على الضريبة ورقم األعمال، 
هذا من بين اإلجراءات اللي دارتها الحكومة، أقل ما يمكن ليا نقول 
أنه تيخنق املقاوالت وجميع الخاضعين للرسم املنهي، كيف ذلك؟ أنهم 
تيفرضوا عليهم، تفرض عليهم عبر واحد النموذج اللي غادي تحددوا 
إدارة الضرائب، واحد النموذج يبداو يكتبوا فيه جميع البيانات ديال 
جميع الزبائن ديالهم، وتصوروا معايا دابا بحال هاد اإلجراء، إيال كانت 
إدارة الضرائب عندها مشكل في املوارد البشرية خاص الوزارة تحل 
ليها هاذ املشكل، ولكن باش الشركات واملقاوالت أن هي تقوم مقام 
ديالهم  الزبناء  جميع  ديال  املعلومات  تعطيها  وتبدا  الضرائب  إدارة 
كاين  راه  مسجلين  كانوا  إيال  املسجلين  ما�سي  للضريبة،  الخاضعين 
عن إدارة الضريبة، ولكن الخاضعين للضريبة، بمعنى كاين فيهم اللي 
ما مسجلينش، فتنظن أن هاذ اإلجراء كيشجع على التهرب الضريبي، 
وتيشجع على اإلقتصاد الغير املهيكل، وفيه واحد النوع ديال الخنق، 
إن صح التعبير على الشركات، وال يساعد السيد الوزير العمل ديالكم، 

شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

التوقيت، هللا يجازيكم بخير،  يبقاو يعطيونا   la regie التوقيت، 
جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هاذ البيان بالعكس هو أو هاذ املقت�سى بالعكس هو كيهدف إلى 
ضبط القطاع غير املهيكل والكشف عن املتملصين من خالل تجميع 
البيانات املتعلقة بالزبناء، ولكن اشمن زبناء، كنهضرو الزبناء الذين 

يتوفرون على التعريف املوحد للمقاوالت، يعني...؛

ثانيا- إيال هضرت على اإلستعمال ديال املعلومات راه كاين الفصل 
246 من املدونة العامة الضرائب اللي يلّزم مديرية الضرائب بكتمان 

السر املنهي، شكرا السيد الرئيس، هاذ التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيد، تفضل.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، أنا دائما كناخد ما جاء في التصريح الحكومي، واش 
البيضاء  للدار  كنخرجوه  والال  كامل  للمغرب  املالية  قانون  كنخرجو 
والرباط؟ واش واحد السيد من الثالثاء سيدي بنور هابط بغى يتق�سى 
من الدار البيضاء باغي يجي يبيع في الثالثاء سيدي بنور ديال غادي يكون 
عندها الوسائل اللي كتهضرو عليها السيد الوزير، واش خذيتو بعين 
 l’assiette.fiscale االعتبار بأن العالم حنا مع توسيع، حنا مع توسيع
ولكن واش خديتوا العدالة املجالية اللي خديتوها كشعار هاد السنة 
بعين اإلعتبار، راه بزاف ديال السواق السيد الوزير، راه معمرين باملواد 
الغذائية بجميع، جميع ما يحتاجه املواطن، كيغادي نتعاملو مع هاذ 
الناس غدا، يعني، انتما كتطلقو اليد ديال اإلدارة ديالكم على أي واحد 
كي غنديرو، اعطيونا الحل، راه حنا كنعيشو في العالم القروي وكنعرفو 
comment ça se passe بأنه الناس امللجأ ديالها الوحيد هو السوق 
سواء على اآلالت الكهربائية إلكترونية مواد غذائية، مواد فالحية، كي 
غادي يدير هاد الراجل اللي م�سى عّمر كاميو من الدار البيضاء غادي به 
 لسيدي بنور، غادي يتوفر على هاذ املعلومة هاذ 

ّ
 لطاطا وال

ّ
لزاكورة وال

ال�سي اللي كتقول السيد الوزير، يعني حنا إيال كانشّرعو، راه كنشّرعو 
 2، وشكرا 

ّ
للمغرب كامل، ما�سي كنشّرعو لقطاع مهيكل في مدينة وال

السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

االستقاللي  الفريق  للضرائب،  العامة  املدونة  من   28 املادة  في 
التعديل رقم 11، تقديم التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

سبق تقديم هذا التعديل وهو خفض، رفع نسبة من 10 إلى 20% 
من مجموع الدخل املفروض على الضريبة، عليها الضريبة وذلك يهدف 
هاد، يهم الخصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، نقترح الرفع 
من %10 إلى %20 من مجموع الدخل املفروضة عليه الضريبة وذلك 
أننا نشجعو  منو  الهدف  رئي�سي، طبعا  بناء مسكن  أو  تملك  بغرض 
الطبقات الفقيرة املتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض 

تملك مسكن أو بناء رئي�سي.
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باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

..الحالي في النص يشجع هاذ الطبقات الفقيرة واملتوسطة على اقتناء 
املساكن، ونسبة %10 من مجموع الدخل التي يقوم بخصمها صاحب 
لقيناها  دقيق  إحصاء  بعد  وطبعا  كافية  قرض،  عندو  اللي  املسكن 
كتغطي جميع، طبعا، الحاجيات، الرفع منها من 10 ل %20 مرة أخرى 
قلتها في الجلسة، إيال كان هاد السيد الدخل ديالو%20 ديالو كتمثل 
غير الكلفة ديال الدين غير les interets، شحال غادي يكون يسدد في 
األصل ديال الدين، على األقل 3 داملرات ديك الكلفة، يعني هذا غادي 
 %90 ديال الدخل ديالو غيم�سي غير لسداد الدين، ولهذا 

ّ
يكون %80 وال

تنعتقد، ويال زدتيها %20 غادي يستافد منها بالعكس ما�سي الطبقات 
الفقيرة واملتوسطة التي جاءت في املرافعة، غيستافد منها ذوي األجور 

العليا، لهذا نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 177

املمتنعون: 63

املادة 8 املادة 31 من املدونة العامة للضرائب، التعديل رقم 12 
للفريق اإلستقاللي رقم12، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديباش خيم ةلة:

نسحب التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

سحب، شكرا، املادة 57 من املدونة العامة للضرائب من املادة 8 
تعديالت 3 من فريق األصالة واملعاصرة، 27 و28 و29 التعديالت ديال 

األصالة واملعاصرة.

بانةئبليباي دةيزهوليباوهةبي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير في املادة 27، في إطار اإلعفاءات عن الضريبة عن 
التشريعية  النصوص  في  املقررة  الحدود  املادة ضمن  الدخل، جات 
التعويض  العمل،  عن  الفصل  مجال  في  بها  املعمول  والتنظيمية 
وجميع  الطوعية،  املغادرة  عن  التعويض  العمل،  عن  الفصل  عن 
التعويضات عن الضرر املمنوحة في حالة الفصل عن العمل، نقترح 

عليكم السيد الوزير في فريق األصالة واملعاصرة أن تسري هذه األحكام 
على التعويضات املمنوحة لألجير في إطار املسطرة الودية الغير قضائية، 
ألنه السيد الوزير في بعض األحيان يتم إنهاء عالقة الشغل بطريقة 
ودية، فمن أجل املطابقة والتعميم على املقتضيات الجاري بها العمل في 
قانون الشغل، يجب أن تسري هذه األحكام على التعويضات املمنوحة 
لألجير في إطار املسطرة الودية، ألنه، وليس فقط في إطار تلك املمنوحة 

له بناء على حكم قضائي، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تقدمو التعديل املوالي، 28 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

باي ديبارئيسيبملحت9م،

السيد الوزير، في ما يخص الكل يعلم باللي أنه املعطلين البد أن 
نستحضر هنا الخطاب امللكي في االفتتاح ديال البرملان، ألول مرة ورد في 
خطاب جاللة امللك هاذ اإلسم ديال املعطلين، والسيد الوزير أنت تعرف 
جيدا أن الفرق شاسع ما بين العاطل واملعطل، ما�سي قدر ديال املغاربة 
يبقاو معطلين إلى ما ال نهاية، تابعنا هناك معاناة، تقارير ديال املندوبية 
تقارير  كلها  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  واملجلس  والتخطيط  السامية 
تؤكد باللي هاذ القنبلة املوقوتة اللي غادي تخلق مشاكل في التماسك 
اإلجتماعي، الحكومة خاصها تحمل املسؤولية ديالهان هاذ اإلجراء اللي 
جبنا في حزب األصالة واملعاصرة هو إجراء لربما سيعيد يعني تضيف 
وتسهيالت  إعفاءات  هناك  تكون  البد  وبالتالي  األطر  ديال  مجموعة 
بالنسبة للمقاوالت، وما يمكنش غي فقط نديروه بالنسبة للبعض، نريد 

أن يتم تعميم هاذ التوظيف بالنسبة لباقي ديال الشركات، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل 29 تقديم التعديل.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

بالنسبة للتعديل 29 أنا تنقول بأن هل يعقل مثال أننا نخلي غير 
املنشآة منين كتحدث، هناك مجموعة ديال الشركات وهناك مجموعة 
ديال اإلطارات اللي ربما تقدر توظف، ألن املشكل اللي كيتطرح بالنسبة 
لينا احنا وبناء كذلك على تقارير ديال الهيئة الوطنية لدعم إدارات 
األطر املعطلة اللي عندي شرف برئاستها راه %25 ديال املعطلين أطر 
عليا معطلة، راه النسبة ديال البطالة وصالت واحد املستوى ال يطاق، 
وبالتالي هاذ التماسك اإلجتماعي اللي عند والنسيج اللي عندنا في البالد 
راه ربما غيخلق متاعب كبيرة وكبيرة بزاف، البد أن نستحضرو السيد 
الوزير هاذ القضية ديال املصطلح ديال الخطاب امللكي حينما تحدث 
املعطلين، والفرق شاسع كيفما قلت في البداية ما بين العاطل واملعطل.
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باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة على التعديالت الثالث.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل األول املتعلق بمنح التعويضات املمنوحة لألجانب في إطار 
املسطرة الودية غير القضائية، هاذ املسطرة الصلح غير املصادق عليها 
من طرف الجهات املختصة من شأنه أن يف�سي إلى ممارسات في إطار 
يعني في التملص الضريبي وهاذ الشأن هذا، طبعا هاذ مشروع قانون 
املالية جاب تسهيل في ما يتعلق بالتعويض الفصل عن العمل مبقاوش 
دبا تيكونو فيه حكم قضائي، تيكون فيه يا هللا املصادقة عليه وهذا راه 
فيه تسهيل كبير بالنسبة للعاملين الذين يفصلون عن العمل، املقت�سى 
الثاني باش نرفعو من 10000 درهم في إطار برنامج تحفيز نوسعو 36 
شهر ما نرجعو للشركات القائمة، أعتقد أيضا مرة أخرى عندنا برنامج 
تحفيز جاب مقتضيات مهمة جدا 10.000درهم 10 األجراء، بدينا في 
إطار طبعا العدل ألنه بدا في 2015 دشنوه الشركات اللي بدات في 2016 
راه تستفيد وغتبقى تستفيد حتى 2022، وهاذ املقت�سى نعتقد أنه كافي 

اآلن، ولهذا نرفض هذين التعديلين، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، نمر إلى التصويت على التعديل 27، مؤيد27، معارض تفضل 
السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

باي ديبارئيس،

القوانين  طبعا  املؤطرة،  القوانين  عندنا  حنا  الوزير،  السيد 
تنتهي  الصلح  مسطرة  هاذ  الصلح،  مسطرة  فيها  كاينة  القضائية، 
باملصادقة على املقرر املتفق عليه من طرف املحكمة، هذا إذا كان 
خاصو يدخل وكنظن داخل ومدونة الشغل ما كتفتحش املجال ديال 
االتفاق بين 2، أنهم اتفقوا على واحد الثمن وهذاك الثمن اللي غادي 
نديروا غادي نعفيوه، هذا غير معقول، غنفتحوا الباب لواحد التالعبات 
اللي هي غير معقولة، لكن في إطار مسطرة الصلح إذا كان النهاية ديال 
الصلح يصادق عليه من طرف املحكمة، هذا يجب أن يكون حاضرا، و 

كنظن بأن الحكومة أخذته بعين االعتبار، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد، الصوت تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال غير بغيت نقول واحد القضية باش نتفاهموا هاذ القضية ديال 
التصالح، كان واحد املرحلة سابقة، والسيد الوزير، كان هو املهندس 

ديال départ volontaire اللي دارها لحد اآلن هنايا، واحد الوقت وصلنا 
التفاقات كنديروا اتفاقات وهاد االتفاقات بقات في املحاكم، واحد 
الوقت كانت معفية ومشا وجا السيد وزير فتح هللا ولعلو هللا يذكروا 
بخير راه باقي حي جا لهنا البرملان وقال راه معفية هاديك من الضريبة في 
داك في الوقت، راه حنا كنذكروا، اآلن شنو هو املشكل أنقول لك فين 
كاين املشكل القانوني؟ آش كيوقع اآلن؟ حيث تنديروا واحد االتفاق 
الصيغة شكلية ديال  كنمشيو حنا كنتافقوا كمشيو كنديروا واحد 
التحكيم، وكنجيبوا املحكمة فقط باش تصادق على هداك التحكيم 
امللك ألن  باسم جاللة  تيقولو  التحكيم  هداك  على  كتصادق  حيث 
خاصها تكون باسم جاللة امللك راه وافقوا على هداك التحكيم ما �سي 
وافقوا أن هداك التحكيم املصادقة على التحكيم وأنذاك كيخلصش 
الضريبة عالش؟ ألن األحكام القضائية معفية أنا نجي لك لهاد املوضوع 
التاني شنو هو؟ حينما يتم االتفاق بين املشغل واألجير ويتوصل االثنان 
باالتفاق لألجير للحق في شهرين بالطعن في إعادة االتفاق، بحيث كتدير 
اتفاق قضائي راه عندك الحق في هداك الطعن، فضينا وعالش تحرم 
األجير أ خويا؟ عالش هاد الطبقة العاملة غدا إيال مشا للدار كنتزيد 
بالفلوس نشد دوك الفلوس وبان لو الحساب غدا عوج، عالش أتحرمو 
باش يم�سي غدا للمحكمة يطلب، دبا آش درنا aulieu باش يتافقوا 2 د 
الناس غادي نديهم كلهم املحكمة، كنا تقلبو على صيغة قانونية أخرى، 
ما�سي هي هادي، ونقول لك أن االتفاقات اللي كنهتم بها االثنين في مجال 
الشغل تصادق عليها مفتش الشغل تعتبر نهائية، املشرع ما قالهاش، 
قال يجوز الطعن ديال األجير دابا آش درتو سديتو على األجير كتقولوا 
إيال بغيتي تصالح إما تخلص الضريبة ألن راه شحال، السيد الوزير، 
%35 واش هداك الدخل ما عرفتش شحال فيه، راه)...(كبرى بحيت 
دابا سديتو عليه الباب آش كيقول تيقول اللهم نم�سي املحكمة ناخد 
الفلوس ولكن تيقول إيال دوك الفلوس خديتهم في املحكمة ألن شنو هو 
الفلوس اللي كياخد في الحكمة اللي اتفقوا عليها ما�سي اللي طلب، اللي 
اتفقوا عليها معنى أنه يطلب مليار وتعطى لو 20 مليون يشدها يديرها 
في جيبو، ما يمكنش يطعن فيها باقي، عالش تحرمو من الطعن، يتافق 
وتعفيه..، خاصة أن الضرائب كيأديها األجير أما كون كيأديها املشغل ما 
عندي مشغل كيأديها األجير العنصر الضعيف في العقد، لهذا راه خاص 

تراجعوا هاد التصور السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا،

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

التعديل 28، مؤيد، تفضل.
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بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، البد أن نستحضر التاريخ ألن للتاريخ ذاكرة، األطر 
العليا املعطلة في زمن م�سى وخاصة كنعرفوا باللي أنه املقاوالت املغربية 
بشكل عام كبير هي عائلية وغنقولوها صراحة كذلك بعض األبناك 
كذلك توظيف عائلي، راه ما�سي أبناء الفقراء كيبقاو فقراء، ما�سي اللي 
باه سراح يبقى سراح، أنا أستحضراألطر العليا منين كانو معتصمين 
في املقر دحزب اإلستقالل، وكانت مفاوضات طويلة مع اإلخوان ديال 
حزب االستقالل آنذاك، وكانت هناك امللحقة ديال التعليم وكان هناك 
االعتصام اللي مات بسببها عبد الوهاب زيدون أحد األطر العليا املعطلة 
وواحد املعطل سميته محمود الهواس أحد أبناء الناظور كيعاني إلى 
حدود اليوم من حروق من درجة ثالثة فيجب فتح توظيف األبناء ديال 
الفقراء واملعوزين بهاذ البلد، راه هاذ البطالة ديال الخريجين راه مشكل 
كبير بزاف راه األطباء معطلين املهندسين معطلين، دكاترة في النووي 
معطلين، واحنا كنعرفوا كيف يتم التوظيف، اليوم في اإلدارة املغربية 
نديروا في الديوان من بعد نهبطو نعطيه مسؤولية، وكاين لوائح وكاينة 

أسماء، البد من رد اإلعتبار للعنصر البشري في هاذ البالد، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

التعديل 29.

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

املادة 8 دائما تعديل الفريق اإلستقالل للوحدة والتعادلية فيما 
يخص املادة 57 من مدونة الضرائب التعديل رقم 13 السيد النائب

بانةئبيباي ديبلحيينيأز كةغ:

شكربيباي ديبارئيس،

إذن التعديل اللي تنقترحوا أنه بدل أن يتم التشغيل خالل السنتين 
األوليتين يتم التشغيل خالل السنوات ثالث السنوات األولى وكذلك أنه 
تستافد هاذ الشركات أو هاذ املقاوالت من اإلعفاء املشار إليه أعاله جميع 
املقاوالت القائمة، تعليلنا مادام أنه السياسة ديال الحكومة ماضية في 
تفكيك الوظيفة العمومية تحت مسمى األمن الوظيفي وتيبقى فقط 

أنه من املداخل ديالها باش أنه تنمي التشغيل الذاتي وكذلك تنقص من 
األعداد الهائلة ديال البطالة واملقاولة في هذه فرصة في هاذ اإلطار هذا 
أنه بالفعل يعني وهاذ التعديالت ديالنا أنه تم�سي في هاذ اإلتجاه وكذلك 

تعزيز هاذ يعني لهاذ التوجه هذا، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 98

املعارضون: 175

املمتنعون: 2

املادة 8 دائما تعديل فريق األصالة واملعاصرة والتعديل رقم 30 
تقديم التعديل، السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيزهوليباوهةبي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، في الفقرة في املصاريف املرتبطة بالوظيفة العمومية 
أو العمل املقدرة بالنسبة للجزافية اقترحتم أنها تكون 20 %، فيما 
يتعلق األشخاص غير املنتمين للفئات املنتمية املشار إليها في »ب« و 
»ج« على أال يتجاوز املبلغ 30 ألف درهم، وال كنتم، السيد الوزير، في 
الحكومة كتقول أن عندها نفس اجتماعي نبغيوه يتجسد لنا في هاذ 
األمور الجزئية كنقترحوا عليكم في فريق األصالة واملعاصرة أنها ترفع 
النسبة من 20 % نسبة 25 % ومن املبلغ 30 ألف درهم إلى مبلغ 36 
ألف درهم وقوفا إلى جانب هاد الفئة داألجراء وفئة ديال العاملين اللي 

هما الفئة الهشة والضعيفة في املجتمع املغربي، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

القضية ديال إذا كان عندكم نفس اجتماعي والبد خاصني نجاوب، 
الحكومة عندها نفس اجتماعي، زادت في النفقات اإلجتماعية، زادت 
أنها  بما  الشرائية،  القدرة  التعليم والصحة، حافظت على  في قطاع 
حافظت على التضخم، دابا واش نمشيوا نشوفوا في األولوية في نظرك 
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واش املعطلين اللي هضر عليه األخ وأسانده، وال األجير اللي عنده أجر، 
إيوا باش نتفاهموا عاود ثاني، ب2 صحيح، ولكن دابا غير في األولويات، 
قالوا األولويات، خاصنا نشوفوا هذا وهذا متافق معك، وهذا ما�سي 
جزئي، هذا راه مهم وتم فيه عمل جبار كان 17 % والت 20 %، غير 
هذه واحد 5 سنوات وكانت 28 ألف والت 30 ألف. ولهذا ما�سي كل 
مرة تقولوا إذا كانت الحكومة، الحكومة صادقة وعندها توجه اجتماعي 
وعندنا أيضا واحد الحاجة اللي مهمة أيضا في إطار اإلمكانيات املتاحة 

باش نكونوا واقعيين، لهذا نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب معارض، تفضل السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديبدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم ل:

ال، بطبيعة الحال النظام ديال اإلعفاءات في األجور كاين 20% 
اللي تتاخذ %17 عفوا اللي تتاخذ بعين اإلعتبار الجانب ديال النفقات 
املهنية، أهو إعفاء معطي لجميع املوظفين، بطبيعة الحال هاذ املوظفين 
املغاربة  لكل  مفتوح  نظام  هو  باملغرب  العمومية  الوظيفة  نظام  أو 
باملباراة، وليس محصورا على أية فئة منهم، ولو كان محصورا ملا كنا 
نحن هنا، ألنه النظام ديال الوظيفة العمومية هو مفتوح لكل أبناء 
الشعب املغربي، صحيح كاينة إشكاليات في التعليم اللي قد ال تسمح 
لبعض املواطنين من الرقي اإلجتماعي، ولكن هاذي ما�سي مشاكل في 
األصل لكن ال يمكن أن ننعت أن النظام الوظيفة العمومية فيه النظام 
ديال األقارب وال النظام، والحكومة السابقة هي التي أقرت نظام املبارة 
في الوظيفة العمومية حتى تزيد جرعة من الشفافية في الولوج ديال 
الوظيفة العمومية اللي هي مرة أخرى واحنا كلنا والد الطبقة العاملة، 
احنا كاملين أوالد الطبقة العاملة وجينا لهنا للبرملان املغربي واحنا أوالد 

الطبقة العاملة.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

غير هما احنا ما �سي النموذج، احنا راه جينا هنا بالصدفة، كل 
واحد �سي ظروف، وما قاطعتكش.

باي ديلئيسيبلجليل:

عفوا تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

أنت جيتي بالصدفة لو ما كان عبد اإلله بنكيران، ما تكونش هنا وال 

ال، ال غير باش نكونو واضحين، أنت تتقاطعني خاصني نجاوبك، حيث 
تتقاطعني خاصني نجاوبك وال ال، إيوا ما تقطعني ما نجاوبك، وا اسمح 

لي، ال ال.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال�سي تفضل مؤيد.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

وغير جبنا بالصدفة، إما كنا كنموتو في حادثة السير في العمر السنة 
الثالثة من العمر، دبا جابتنا الصدفة لهناي هللا يجعل تاويل الخير، ال 

غير، ها واحد آخر كيجاوب، وا مع من غنتكلم السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب، خليو السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

إيوا  مشكل،  ماعندي  ونتناقشو  ونجاوبك  وجوابني  الكلمة  تاخد 
جاوبو السيد الرئيس أنت نيت.

باي ديلئيسيبلجليل:

اسمحتو السيدات والسادة النواب الكلمة عند.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

أنا قاد به غير خلينا، غير خلينا أنا قاد به.

باي ديلئيسيبلجليل:

إيال اسمحتو الكلمة عند املؤيد، تفضل مؤيد التعديل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

عندي بالضبط، غادي تصليو.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال غادي تعطيني الضمانات السيد الرئيس أنه ما غادي يخليني 
نتدخل، تدخل السيد الرئيس اسمعنا لو بهدود صفقنا عليه وا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل مؤيد التعديل.
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بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

أنا تنقول احنا ما�سي نماذج، احنا أوالد الشعب وصلو، كاين أوالد 
األثرياء وصلو، كل واحد فين كيوصل، أنا ما كنقولش هاذ القضية، 
هناك انزالقات، هناك انزالقات في جميع، مزيان أنكم درتو أن الحكومة 
السابقة هي اللي دارت املباراة مزيان ولكن الحكومة السابقة هي اللي 
دارت التعاقد وما قبالتش الوظيفة بوحدها، والحكومة السابقة هي 
اللي قلصات في واحد مجموعة ديال الحقوق، إيال غير بغينا نتحاسبو 
هاذ  ننقولو  حناي  كنقولو  عالش  بناء  ولكن  عام،  بشكل  نتحاسبو 
التقليص هذا فقط غادي يزيد من القدرة الشرائية داملواطن أمام 
كترتفع،  هاألسعار  كيطلع  البترول  ها  اآلن،  كنشوفوها  اللي  األزمة 
كنخافو  كيخليونا  كلها  األمور  هاذ  كتحيدوه،  املقاصة  صندوق  ها 
على القدرة الشرائية ديال املواطن، واش بغيتو يجي املوظف مبهدل، 
راه غادي يوصل واحد الوقت املوظف كيجي مبهدل، من حيث تتولي 
السيارة وما يقدرش يدير فيها املازوط، ألنها ارتفعت لذلك، احنا هاذ 
ال�سي فقط كنطلبو واش هذا غادي يخلي أننا نديرو موقف سيا�سي، 
أما احنا كيجمعنا في العنصر املشترك وهو التدين، راه األرزاق بيد هللا، 
كاين اللي غادي يعطيه الوظيفة، كاين اللي ما غادي تعطيه الوظيفة، 
ولهذا السيد الرئيس ما تبقاش تقول ..راه ما كاينش النماذج إيال رزق 

هللا تجلس اليوم حدا بووانو غدا يعلم هللا حدا من غادي تجلس.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

 la السيدات والسادة النواب راه كان واحد، راه عالش طلبت من
régie باش تعطينا الوقت باش نحاولو ما أمكن، وقتنا جميعا ندبروه 
بشكل، راه باقي حتى النصف ديال التعديالت ما وصلناهشاي، فلذلك 

أرجو من الجميع التعاون.

املادة 63 من املدونة العامة للضرائب، فريق األصالة واملعاصرة 
التعديل 31، تفضل السيد النائب، يسحب؟

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

ال ال لم يسحب، لم يسحب.

باي ديلئيسيبلجليل:

لم يسحب.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

الرئيس أنا غادي نقدمو.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل، التعديل 31.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

هناي بالنسبة لإلعفاء تنهضرو على واحد الطبقة ديال الشريحة 
الرئي�سي  للسكن  وبالنسبة  حد  �سي  لهم  تيتوفى  اللي  املغاربة  ديال 
بالنسبة لإلرث السكن الرئي�سي إنسان خلى بريطمة عايشين فيها 3 وال 
4 دالناس وتوفى قدر هللا توفى، الناس تتخلص 1 في املائة قلنا حتى ديك 
1 % على السكن الرئي�سي راه خاصها ت زول باش تولي 0 في املائة، ألنه 
املوت ديال هللا سبحانه وتعالى قدر هللا، ما يمكنش �سي واحد اللي احنا 
عارفين وال انتما عارفين فوقاش غادي يدي له هللا العمر، قلنا إيال 
كانوا �سي وليدات غادي توزع بيناتهم، هداك السكن الرئي�سي، كيف ما 
كان اإلنسان خدم عليه 30 عام 40 عام، 50 عام 60 عام وخلى واحد 
السكن رئي�سي دوك الوليدات اللي غيتوزع عليهم داك ثمن املنتوج ديال 

داك السكن الرئي�سي خصه يتعفى.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

الذي فضل بعضنا على بعض في الرزق هو الذي عنده علم الساعة، 
ولكن ما �سي على هاد ال�سي بغيت نهضر، هاذ التعديل اللي جبتي السيد 
النائب املحترم ما�سي هو اللي قلتي ما�سي هو اإلعفاء 1 %، هاذ التعديل 
اللي جبتي صحيح نجاوبك عليه وال نجاوبك على السؤال، نجاوبك على 

هذا ما�سي على السؤال، هذا مرفوض، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

التعديل رقم 32 من فريق األصالة واملعاصرة في املادة 8 دائما املادة 
85 التعديل 32 يسحب، شكرا.

املادة 8 املادة 73 من املدونة العامة للضرائب، التعديل السادس 
السيد  تفضل  بالفريج،  وعمر  الشنوي  مصطفة  النائبين  السيدين 

النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

هاذ التعديل فيه الشقين الشق األول كيتعلق بالرفع من القدرة 
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الشرائية ديال األجراء اللي طلعنا ديك شريحة الدخل بين 40 ألف عوض 
30 طلعناها 40 ألف واحنا غاديين باش نرفعوا من القدرة الشرائية 
ديال األجراء اللي هما قالل اللي كيأديوها ياهلل في القطاع الخاص ياهلل 
مليون واحد اللي كيأدي الضريبة ولكن باملقابل باش ما نقصوش من 
املداخيل ديال الدولة من جانب ونزيدوا شوية من مداخيل الدولة من 
جانب آخر، الضريبة على الدخل ديال Les Dévidentes عفاك السيد 

الرئيس واش يمكن لك تطلب من الناس.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيدة النائبة، السادة النواب استمعوا للسيد النائب، تفضل 
السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

الضريبة على الدخل ديال Les Dévidentes اللي هي %15 اليوم 
ال يعقل أنه يكونLes Dévidentes الضريبة على الدخل قل من ديال 
األجراء، هديك 15 % اليوم قلنا تبقى 15 % إلى حدود 200 ألف درهم 
كمدخول سنوي، من بعد 30 % حتى ل 500 ألف درهم وفوق 500 ألف 
درهم 38 %، ولكن باش نكونوا معقولين ونحاولوا كطريقة بناءة نعاونوا 
أنا تنقول نعاونوا زعما بكل صدق، نعاونوا الحكومة في ترتيب األولوية 
والتعليم كأولوية خرجنا من هاد اإلجراء نصف مليار، 500 مليون درهم 
قلنا من األشياء املهمة اللي جاية حتى هي من املجلس األعلى للتربية ال 
للمدرسين  املستمر  التكوين  الجميع،  كنظن  فيه  شارك  اللي  وطنية 
محتاجين له وفكرة أخرى جات من الهند واحد البالد بعيدة شوية داوا 
واحد les capssules اللي خداوا أفضل مدرس في كل مادة سجلوا معه 
وحطوا داك �سي وعطاوه للمدرسين اآلخرين وحطوه كذلك في التلفزة 
العمومية، التلفزة العمومية تصالح ل�سي حاجة تصالح للتريبة ديال 

جميع املواطنين التالميذ واألبناء واألمهات، وشكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض في شقيه.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

حتى واحد ما باغي يعارض، ساعة تصوتوا معايا في هذه، صافي 
جاوبوني قالوا لي غايصوتوا معايا، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

املادة 8 تعديل فريق األصالة املعاصرة رقم 33.

بانةئبيباي ديبسمةع ليملة ي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، هاذ التعديل كيتما�سى مع النوايا الحكومية ديالكم، 

الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين، وكيتعلق بالخصم 

عن األعباء العائلية كيما تتعرفوا 360 درهم كمبلغ اللي درتو بالخصم، 

حنا بغينا نرفعوه ل 600 درهم، حيت هداك الخصم من 2008، من 

القانون املالي ديال 2009 لحد اآلن، والقدرة الشرائية واألسعار ارتفعوا 

جميع املواد اإلستهالكية ارتفعت، حنا تنشوفوا بأن خاص نرفعوا من 
الخصوم على األعباء العائلية، هذا من جهة وتشمل جميع األصول 

27 سنة، حيت  تبقاش غير هذيك  والفروع طيلة فترة دراستهم، ما 

تنعرفوا بأن دابا املدة الزمنية تتستغرق الدراسات تتطول وتتكون مدد 

أكبر هذا من جهة، وتشمل كذلك حاالت اإلعاقة، على أن ال تتجاوز هاذ 

املجموع ديال الخصوم 3600 درهم كحد أدنى، كحد أق�سى سنويا، 

وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

كان هناك الرفع من اإلستفادة ديال الضريبة من الرفع من الخصم 

تالرسم تاألعباء العائلية، من 180 درهم ل 360 درهم والتعويضات 

في  يعني  ال�سي  200 درهم، هاذ  إلى  150 درهم  إرتفعت من  العائلية 

السنوات املاضية، أما فيما يتعلق بهذاك الرفع من هداك الشرط ديال 
الخصم، صحيح أنه كيبقى لألبناء في حدود 27 سنة، الذين يتابعون 

دراستهم، ولكن هاذ ال�سي اللي جبتيو ديال حاالت اإلعاقة راه داخل في 
القانون ألن القانون تيقول إال في حالة اإلصابة بعاهة تحول بين كسب 
شكرا  القانون  في  داخل  راه  املقت�سى  هاذ  إذن  بأنفسهم،  معيشتهم 

السيد الرئيس، ولهذا نرفض التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت واش مؤيد أ ال�سي.
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بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال راه هاد ال�سيء اللي بغيت الناقش معاكم، قلنا إيال كانت �سي إعاقة 
قلتو كاينة مزيان، من 2008 لهنا، ولكن بالنسبة للمبلغ قلنا ضئيل، حنا 
رفعناه إلى 3600 درهم كحد أق�سى، 600 درهم، عالش قلناها ألنه في 
الحقيقة املوظفين ما بقاوش كيالديو والدهم للمدرسة العمومية، والو 
كيديوهم للقطاع الخاص، واحد إلى مريض كيديوه لكلينيك، ما بقاش 
�سي واحد الدولة هزات يديها من الصحة والتعليم، قلنا نرفعو شوية 
من األعباء العائلية، حطينا مبلغ 600 درهم، واش كظن أن 600 درهم 

كافية كأعباء عائلية، 600 درهم ما تخرجك حتى من البرملان، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 96

املعارضون: 175

املمتنعون: 2

دائما املادة 8 التعديل 34 فريق األصالة املعاصرة 34. من يقدم 
التعديل، التعديل 34.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال غير بغيت نرجع لهاد النقطة تاع الزبون، راه اللي خطير أنك تحول 
مغاربة إلى مخبرين حول بعضهم البعض، هادا هو اللي خطير، خاصني 
ندير عليك واحد الوثيقة ونبلغ بيك الضرائب ونفعل ليك ونترك ليك، 
سيرو ديرو اشغالتكم كإدارة الضرائب، فاللو عندكم مفتشين زيدوهم، 
ولكن ديرو اشغاالتكم، راكم كتحولو مغاربة إلى مخبرين بعضهم على 
بعض، في فرنسا كانو بغاو يديرو الكاميرات للطوبيسات باش يصورو 
السيارات اللي كيتمشاو في الطريق الخاصة بالطوبيسات رفضو، ودارو 
إضراب ورفضوا قالو حنا ما�سي مخبرين، تم�سي الرطة الدير شغلها، 
وحتى نتوما سيرو ديرو شغلكم في إدارة الضرائب، ولكن تحولو املغاربة 

إلى مخبرين بعضهم البعض.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل جواب الحكومة على التعديل رقم 34.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

الرفض للمالءمة ألن هذا تعديل للمالءمة فالرفض أيضا للمالءمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

إذا رفض أصله يرفض كمالءمة.

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

املادة 8 تعديل لفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 

.14

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل يهم املادة 91 اإلعفاء دون الحق في الخصم، نقترح حذف 

الرياضية  الجامعات  بها  تقوم  التي  والعمليات  األنشطة  مجموعة 

املعترف بصفة املنفعة العامة على الضريبة عن القيمة املضافة، بما 

أنها جمعيات معترف لها بصفة املنفعة العامة، إذن هاذ الجمعية اصال 

كتستفد من اإلعفاء. إذن عالش دارت هنا؟ نقترح حذفها.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

حتى هذا التعديل للمالءمة ويكون الرفض للمالئمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 33

املعارضون: 175

املمتنعون: 65

املادة 8 دائما التعديل رقم 35 لفريق األصالة املعاصرة، السيدة 

النائبة.

بانةئبليباي دةي ئةميبملحر�سي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، بالنسبة للمادة 92 اللي كتخص اإلعفاء مع الحق 

في الخصم، وهاذ البنذ اللي كيشمل في األصل املعدات واآلليات اللي 

كتشريها الجمعيات املهتمة بذوي اإلحتياجات الخاصة، وحنا في فريق 

يشمل جميع  باش  اإلعفاء  هاذ  بتمديد  كنقترحو  واملعاصرة  األصالة 

الجمعيات الخيرية ويطبق ليس فقط على التجهيزات، بل أيضا على 

كتعرفو  كيفما  الجمعيات،  هاد  كتشريها  اللي  والتجهيزات  املدخالت 

السيد الوزير بلي الجمعيات ما كتستفدش من النفقات الجبائية. لذا 

واجب عليكم السيد الوزير بأنكم تشجعوهم، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة، تفضل السيد الوزير.
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باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

قبيلة ملي هضرنا على الجامعات وعصب األندية ودرنا معترف بها، 
انتما حيدتيوها، قلنا لكم ال، باش صحيح نأطروه، ولكن هذي اللي فيها 
غير الجمعيات كلها ألن فعال خص تكون موسعة، قلتيو خصنا نديرو 
املعترف بها، ال، حنا نتشبث بجميع الجمعيات كيفما كانت، ألن ما 

عندناش هدف ربحي، أنها تستفيد، ولهذا نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل؟ باقي مؤيد؟ ال حيث كنتظر نشوف واش 
كاين �سي مؤيد... عفوا عفوا تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيح ةةيبملشفوع:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، حنا كنتفاجئو برفض تعديالت مهمة تخص العمال، 
املعاقين، وهاذ  في وضعية صعبة، تخص األشخاص  الفئات  تخص 
الحكومة،  التوجه ديال  ال�سي كيجعلنا نوضعو عالمة استفهام على 
كيف يعقل أن ترفض تعديالت وجيهة تهم فئة عريضة من املواطنين 
الناس  هاذ  يعاونو  باش  جمعيات  يدخلو  ويجيو  الهشاشة؟  تعاني 
وتفرضو عليهم الضريبة على القيمة املضافة، هذا ال يعقل، تصورو 
معاي في هاد النقطة هاذي ألن الدعم ما�سي غير بالسلع والبضائع، راه 
كاينين خدمات أخرى كتعلق مثال بحفالت خيرية وبغاو يدخلو هذاك 
الدعم ديال الحفل الخيري، كيجي كيقول ليك خلص عليه، ال يعقل، 
وهو موجه لفئة صعبة، هل يعقل نطمعو حتى في هاد الدعم ناخدو منو 
TVA ؟ وهذا راه شغل الحكومة ما�سي ديال الجمعيات، هادو راه جاو غير 

يعاونو، ال يعقل نفرضو عليهم الضرائب السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

دائما املادة 8 تعديلين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
التعديل 15 و16. ممكن تقدموهم دفعة واحدة، واحد فيكم، السيد 

النائب، السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

القيمة  الضريبة  على  الثالث  القسم  من   8 املادة  يهم  التعديل 
املضافة املادة 92 اإلعفاء من الحق في الخصم على الضريبة املضافة، 
طبعا مالئمة مع التعديالت السابقة، نقترح حذف إذا كانت مخصصة 

حصريا ألغراض تربية األحياء املائية، أغذية األسماك وغيرها من األحياء 
املائية وفرخ األسماك واليرقات واألحياء املائية وأخرى، طبعا التعديل 

الثاني.

باي ديلئيسيبلجليل:

يتعلق  األمر  النائب  السيد  تفضل   ،92 املادة  تنتكلموا على  احنا 
92 اإلعفاء من الحق في الخصم ياك السيد الوزير، تفضل  باملادة 

السيد النائب، ما�سي مشكل غيتقدم التعديل السيد النائب.

بانةئبيباي دييوسفيحدهم:

السيد  الرئيس،  السيد  الخصم،  في  الحق  مع  اإلعفاء   92 املادة 
الوزير، هو أن كنعرفوا بأن السكن الالئق بالنسبة للطبقة الوسطى وال 
الطبقة السفلى ديال املواطنين هي كتراوح درتوا هنا ما بين 50 متر و80 
متر الفريق االستقاللي كيطلب منكم تعديل ديال ما بين 50 حتى ل 100 
متر واملبلغ املالي درتوا أن ما يتعداش 250 ألف درهم، الفريق االستقاللي 
كيطلب بأن ما يتعداش 350 ألف درهم. لهذا كنطلبوا التعديل أنك 

توافقوا عليه السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل املوالي، تقديم التعديل رقم 16.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل رقم 16 يهم اإلعفاء على الضريبة على القيمة املضافة 
مالءمة مع التعديل السابق ديال أغراض تربية األحياء املائية أغذية 
واليرقات، طبعا،  األسماك  املائية، فرخ  األحياء  األسماك وغريها من 
والنقطة الثانية نضيف نقطة 51 أنها تعفى املواد والسلع والتجهيزات 
والخدمات املقتناة من طرف العصبة املغربية ملحاربة داء السل، املحدثة 
بالظهير الشريف واملواد والنقطة الثالثة هي املواد والسلع والتجهيزات 
والخدمات املقتناة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال 

االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة املالءمة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

...إذا توجهت للسيدة النائبة املحترمة مع كل احترامي وتقديري، 
لذوي  نحتاكموا  لنا  يمكن  ولكن  التعديالت،  تترفضش  ما  الحكومة 
االختصاص ما جاء به التعديل يقلص من االمتيازات، السيدة النائبة 
املحترم، ما�سي باش..، النص األصلي يقول »السلع التجهيزية واملعدات 
بشؤون  »املهتمة  �سي  كل  الجمعيات«  لدن  من  املشتراة  واألدوات 
األشخاص املعاقين« كل �سي »والتي ال تهدف إلى الحصول على الربح« 
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التعديل ديالكم جا: السلع والتجهيزات واملعدات واألدوات وجميع املواد 
والسلع هذه داخلة، املشتريات من لدن الجمعيات املعترف لها بصفة 

املنفعة العامة، قلصتيوا.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد الوزير راه احنا في التعديل 15.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

اسمح لي ال ال ال بد ما نرجع لهذا باش ما يبقاش سوء تفاهم بيني 
وبين السيدة املحترمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

ولكن جاوبنا على التعديل 15 للفريق االستقاللي.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ياهلل غنجاوبك على التعديل رقم 15 هذا مرفوش ألنه هداك ال�سي 
داملساكن االجتماعية عندنا برنامج حتى ل 2020 ولهذا نرفضه حتى 
نشوفوا التقييم. كما نرفض التعديل الثاني املتعلق باألحياء املائية ألنه 

للمالءمة، وشكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

داك �سي باش قلت لك املالءمة، إذن التعديل األول رقم 15.

املوافقون: 96

املعارضون: 175

املمتنعون: 2

التعديل املوالي التعديل 16 التصويت عليه، نفس التصويت؟

املوافقون: 96

املعارضون: 175

املمتنعون: 2

دايما املادة 8 التعديل 1 من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
هذا  للضرائب،  العامة  املدونة  من   100 املادة  في   17 رقم  التعديل 

التعديل رقم 17 ديالكم.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

إذن هاد التعديل يهم األسعار الخاصة وأنها تخضع للضريبة عن 
30 % للطائرات السياحية، املدرجات املائية  القيمة املضافة بسعر 
 un اليخوت والبواخر الترفيهية، السيارات الفاخرة التي يتعدى ثمنها
million de dirhams، السيكار بمختلف أنواعه، املجوهرات الفاخرة 

من  املصنعة  األواني  املستورد،  الرخام  واملاس،  الكريمة  واألحجار 
الكريسطال، وطبعا هاذ التعديل دائما كنقدموه أو غادي نبقاو نقدموه 
ألنه كيهم واحد التحقيق ديال العدالة الجبائية، ألن ال يعقل واحد 
الناس كياخذو كيشريو أو كيستعملو واحد les biens de luxe بنفس 
le taux ديال املواد اللي هما de base عند الطبقة املتوسطة والفقيرة، 
إذن هنا تحقيقا للعدالة الجبائية نطلب من الحكومة أنها ترفع ليهم هاذ 

TVA على هاذ املواد الفاخرة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة، الصوت الصوت السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

درتيش،  ما  النعام  ريش  نسيتيو  حيث  مرفوض،  التعديل  هذا 
خاصكم ديرو ريش النعام، نرفض هذا اللي كيجي كل سنة وكان فيه 

نقاش داخل اللجنة، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 98

املعارضون: 175

املمتنعون: ال أحد

دائما املادة 8 تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 36 في ما يخص 
املادة 123 من املدونة العامة للضرائب، التعديل 36، تفضل السيد 

النائب.

بانةئبيباي ديعبديبارح مي بعمر :

شكربيباي ديبارئيسيبملحت9م،

زم التييزمالئييبانوببيبملحت9مين،

السيد الوزير املحترم، التعديل اللي كنقترحو باش كنضيفو للسيد 
الوزير املحترم على النص وكذلك مداخيل الخدمات أو الحفالت أو 
املعارض وغيرها من التظاهرات التي يخصص لفائدة األعمال الخيرية 
أو ذات املنفعة العامة، السيد الوزير هنا كنقولو جميع املداخيل ديال 
الحفالت اللي كيجي �سي احد كيبغي يدير �سي حفلة باش يؤدي هاذ ال�سي 
ل�سي خيرية أو ل�سي عمل إنساني، كنطلبو من الحكومة باش تعفيه من 
الضريبة، يعني كيبان لي هذا يمكن إيال رفضتو هذا السيد الوزير وأنتما 
باللي املسائل اإلجتماعية واملسائل كذا  من الصباح واحنا كنسمعو 

هاذي غير الخير، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضلو السيد الوزير.
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باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ما ندخلش في الجدال للخير طبعا بالحفلة ولكن راه الجمعية اللي 
كتنظم ذاك الحفلة راها معغاة ونرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل، نفس. على إيوا طيب هو رفضو ألن الجميعة 
األصلية معفاة، راه سمعتو التعديل الوزير، املوافقون، واش عندكم 
مؤيد؟ كاين �سي مؤيد؟ هللا يخليكم اللي بغى مؤيد يطلب مؤيد، تفضل 

مؤيد.

بانةئبيباي ديهشةميمهةجري:

الجمعية  معفاة،  الجمعية  ونفهمو،  كنطلبو  الوزير  السيد  احنا 
مشات تكري قاعة، غادي تاخذ فاكتورة أو tax، راه احنا تنهضرو على 
 hors tax أرض الواقع، عالش غتعطيها من ذاك ال�سي اللي غتعطيها
هنا مثال بسيط قاعة في أي hotel غتم�سي جمعية تطلب الكراء ديالها 
غيسيفطو ليها الدوفي غيسيفطو ليها facture TTC شرح لينا أنت إيال 

كاين �سي إعفاء راه احنا �سي حاجة أخرى ما عرفنهاش، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: ال أحد

املادة 8 تعديل الفريق االستقاللي، التعديل رقم 18 التعديل.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل رقم 18 يهم املادة 123 نقترح في هذا التعديل وهو حذف 

كانت  إذا  اإلستيراد  حين  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 

األسماك  أرضية  املائية،  األحياء  تربية  ألغراض  حصريا  مخصصة 

وغيرها، فراخ األسماك إلى آخره ونقترح إضافة املواد والسلع والتجهيزات 

والخدمات املقتناة من طرف العصبة املغربية لداء السل ومؤسسة 

الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع 

العمومي للصحة.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

السيد الرئيس، هذا رفض للمالءمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

إذن نفس املوقف:

املوافقون: 33

املعارضون: 175

املمتنعون: 65

املادة 8 ، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تعديلين 19 و20 
في املادة 126 من املدونة العامة للضرائب، السيدة النائبة، التعديل 

19والتعديل 20، الفريق االستقاللي.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

التعديل 19 يهم، طبعا، املالءمة من واجبات التسجيل، العصبة 
املغربية ملحاربة داء السل إضافتها ومؤسسة الحسن الثاني هو تعديل 

للمالءمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

والتعديل 20، نفس املالءمة، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديأحمديباتومي:

شكربيباي ديبارئيس،

من  بإعفاء  إسوة  أنه  نعتقد  نحن   ،20 رقم  للتعديل  بالنسبة 
لبناء  املعدة  لالأرا�سي  بالنسبة  التسجيل  واجبات  من  التسجيل، 
الفنادق، كذلك نود أن نزيد كذلك أن تستفيد من هاذ اإلعفاء األرا�سي 
املعدة للوحدات الصناعية الصغيرة والورشات، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة على التعديلين.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ذكرت  كما  للمالءمة،  الرفض  هو  الرئيس  السيد  األول  التعديل 
املنشآت  أن  اعتبار  على  الثاني  والتعديل  املحترمة.  النائبة  السيدة 
اإلقالع  برنامج  إطار  في  أخرى  امتيازات  تستفيد من عدة  الصناعية 
أيضا  فهي  رمزية  بأثمنة  صناعية  مناطق  تهيئة  بينها  من  الصناعي، 

مرفوض للمالءمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب، أعرض التعديل األول رقم 19 للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 175
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املمتنعون: 65

أعرض التعديل املوالي رقم 20 للتصويت:

املوافقون: 33

املعارضون: 175

املمتنعون: 65

املادة 8 دائما تعديل النائبين املحترمين، �سي الشناوي وبالفريج، 
التعديل رقم 7.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

هاذ التعديل فيه شقين، التعديل األول والتعديل الثاني اللي غيجي 

من بعد عن املادة 131، كيتعلق بواحد الضريبة كاين في مدونة الضرائب 

الناس  اإلرث وخا هاذ  التركات، هي ضريبة على  سميتها إحصاء عن 

كيقولو ما�سي ضريبة ولكن الضريبة على اإلرث كاينة في املغرب، كاينة 

%1، حنا شنو قلنا؟ فهاذ الضريبة معفية من الضريبة حاليا الفراش 

واملنابت وأثاث املتوفى، حنا قلنا نضيفو املنزل الرئي�سي ألسباب بسيطة، 

كاين الفقراء وداك ال�سي كلو كاين اللي كيضطر، مع األسف، يبيع داك 

املنزل، باش يخلص ديك %1، وكاين اللي حتى الطبقة الوسطى اللي 

عندو عالقة حميمية مع املنزل الرئي�سي ونحترمو هاذ العالقة اللي كاينة 

عند أي واحد أي ورثة مع ديك املنزل الرئي�سي، هذا هو الشق االول ديال 

التعديل، الشق الثاني غنجيو...

باي ديلئيسيبلجليل:

قدم التعديل املوالي، التعديل الثامن؟

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

ال حيث مادة اخرى...

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب واخا، إذن نبقاو في املادة 131، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

تعديل مرفوض السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

التعديل مرفوض، نمر للتصويت، املوافقون على التعديل، مؤيد 

للتعديل، تفضل، تفضل، مؤيد.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال، غير هادي هي الحكومة اإلجتماعية اللي تقالت لنا، هادي هي 
الحكومة اإلجتماعية اللي تقالت لنا، واحد ورث واحد الدار، ونفترضو 

كاع ورث أشياء أخرى الدار ديال السكنى فقط.

 السيد النائب تكلم على الدار ديال السكنى، السكنى الرئيسية ما�سي 
�سي حاجة أخرى، معناه، شكون اللي غادي يستافد في الحقيقة، هداك 
اللي عندو السكنى الرئيسة، أما ايال كان كورث أشياء أخرى غيأدي 
فيها الضرائب، واش هادي بالضبط حتى هي فيها مداخيل اللي غادي 
تأثر في التوازن أو فيها مداخيل، غير شوفو شوية، ألن هذاك اللي عندو 
يها واحد املوظف، 

ّ
السكنى وحدة، راه ذاك ال�سي اللي عطا هللا، تيخل

يها واحد االنسان عادي، ما عندو فيها 
ّ
يها واحد املواطن عادي، تيخل

ّ
تيخل

مداخيل، فما كاين الش نعكسو، ونقولو، نديرو تخفيضات كبيرة في 

مجاالت أخرى ونجيوا لهاذي اللي كتهم الفئة الوسطى والفقيرة ونعكسو 

ليه، وايال كانت هادي هي الحكومة اإلجتماعية هي يمكن أنا وياكم ما 

مفاهمين حول مفهوم االجتماعية.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

التعديل املوالي، تفضل السيد النائب ال�سي بالفريج. التعديل رقم 

8 دائما على املادة 8.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

ليك  قلت  الفريق؟  قولتي  حيث  الديمقراطي..،  اليسار  فيدرالية 

شوية  تطلب  ليك  يمكن  واش  عفاك  الديمقراطي.  اليسار  فيدرالية 

اإلنصات؟

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب عندك التعديل رقم 8 في املادة 8، املادة 233..

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

ال طلبت منك السيد الرئيس باش تطلب من السيدات والسادة 

النواب شوية.. نتصنتو لبعضنا لبعض...

باي ديلئيسيبلجليل:

السيدات والسادة النواب، تفضل.
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بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

هذه املادة 233 تكلمت لكم على هاذ الضريبة على اإلرث اللي سميتها 
اإلحصاء عن التركات، اللي %1 وكنعتبروها غير عادلة. فهاذ املادة 233 
كندخلو فيها العدالة الجبائية، كنقولوا من غير املنزل الرئي�سي كنطلعو 
إلى 10 مليون د السنتيم، 100.000 درهم، يولي الواحد يأدي، دوك 
الورثة يأديو %1، من غير املنزل الرئي�سي. من 100.000 درهم إلى مليون 
درهم %5. من مليون حتى ل 10مليون، %10. من 10 د املليون إلى 50 
مليون، 5 د املليار، %15. من 5 مليار إلى 10 مليار، %20، وفوق 10 
داملليار وإيال ورثي اكثر من 10 مليار راه قالل، كتولي تخلص %30، على 
غرارأشنو واقع فالدول املتقدمة، اجتماعيا فهاد البالد. هاذ املقترح إيال 
طبقناه في املغرب، من املمكن يدخل إلى 3 داملليار ديال الدرهم سنويا. 
هاد 3 داملليار سنويا حتى هي من أجل ترتيب التعليم كأولوية حقيقية 
بالنسبة للبالد، حنا اعتبرنا بأن يمكن لنا نحلو نسبيا أو %50 ديال 
املشكل ديال النقل املدر�سي، اللي حتى هو مهم جدا في العالم القروي 
وفي الهوامش ديال املدن ديالنا، خلي أطفال إلى قلنا 3 د املليون د 
األطفال يمكن لهم يتنقلو بواحد النقل مدر�سي اللي يكون واحد الجودة 
عالية في عوض ما يتمشاو على رجليهم سوايع في العالم القروي، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هذه العملية تتعلق باإلرث، مرة أخرى ليست هناك ضريبة على 
اإلرث، هناك رسوم للتسجيل ديال %1.5 في عملية القسمة بين الورثة 
لواجبات التسجيل، ومرة أخرى ملي نهضر على التعديل السابق البد 
نهضر عليه مع السيد النائب املحترم، إيال قلنا اإلعفاء، صحيح يمكن 
هاذيك الدويرة وصحيح هاداك اللي غيكون متوسطة وصحيح هداك 
اللي يكون عندو مسكن رئي�سي، قصر عال، هذا فيه واحد النوع من 
التساوي، فيه أيضا واحد النوع من العدالة الجبائية، وأنا من قبيلة 
وأنا كنحسب املاليير كاين 6 د املليار ومليار، دابا 3 هي تقريبا وصلنا ل 

10 مليار، نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل:... مؤيد ؟ تفضل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

تبارك هللا عليه السيد الوزير، تبارك هللا عليك السيد وزير املالية 
تبارك هللا عليك، كتقولها هكذا ما�سي ضريبة، على كان �سي واحد 
عندكم هنا هاديك مدونة الضرائب حلو مدونة الضرائب غتلقاو في 
 si non املادة 134، ضريبة، جميع األشياء اللي كاينة في مدونة الضرائب

بدلو ليها السمية، ما سميتهاش مدونة الضرائب، هاذ اإلحصاء على 
التركة ضريبة. فبالتالي ما تجيوش تقولو لنا ما�سي ضريبة، كاينة ضريبة 
على اإلرث في املغرب، عاد بانت ليكم ولكن كاينة وما�سي عيب، وما 
كاينش حتى مشكل حتى في الدين تكون ضريبة على اإلرث، شحال هدي 
وهي كاينة. بالتالي بغينا نردوها عادلة هذا هو املشكل املشكل ما�سي كبار 
من املشكل عند العدد دالناس ما�سي في الدين في كنبغينا وأنا كنقولوا 
العدالة اإلجتماعية املغرب عادلة، هذا هو املشكل، املشكل ما�سي عند 
عدد الناس ما�سي في الدين، ملي كنبغيو العدالة االجتماعية تما فين 

كيولي املشكل. فأتشبث بهذا....

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

نمر إلى املادة 8 دائما، تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 37، 

تفضل السيد النائب، يسحب التعديل، شكرا.

نمر للتعديل املوالي رقم 38 في نفس املادة، فريق األصالة واملعاصرة.

بانةئبيباي ديعةد0يباب طةل:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، نحن في فريق األصالة واملعاصرة مع الضرب على 

أيدي من ال يوفي بإلتزاماته اتجاه الدولة بخصوص االتفاقيات التي 

يبرمها معها، ولكن أحيانا أقول أحيانا وما�سي دائما هاذ اإلجراء قد 

يتسم باملغاالة في معاقبة من أخل باالتفاقيات خاصة أنه أحيانا كنلقاو 

بعض املقاوالت تكون قد أدت أدوارا إجتماعية مثال خالل اتفاقيات 

إنجاز السكن اإلجتماعي، وأحيانا هاذ املقاوالت قد تتعرض لظروف 

قاهرة أو ألسباب خارجة عن إرادتها أو ظرفية اقتصادية غير مالئمة 

وبالتالي تعجز عن اإللتزام ببعض اإلتفاقيات، وبالتالي نقول بأنه يعني 

العقوبة ديال هاذ املنع من االمتيازات الجبائية إلى األبد فيه نوع من 

املغاالة، خاصة أن هاذ املقاوالت التي لم توف بإلتزاماتها كتأدي ما تم 
إعفائها منها وكتأدي الزيادات والدعائر يعني على األقل كان خاص يكون 

استثناء لبعض الحاالت، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

مرفوض السيد الرئيس.
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باي ديلئيسيبلجليل:

تعديل مرفوض، نمر للتصويت:

املوافقون :معارض؟ تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيم مونليأفتةتي:

أنا في الحقيقة كنستغرب ملثل هذا التعديالت خاصة وأننا اآلن 
الباب  الدستور  الدستور،  ديال  املقتضيات  تنزيل  جاهدين  كنعملو 
12 كله مخصص للحكامة، ثم أنا كنشوف فينا هي ربط املسؤولية 
باملحاسبة؟ والنجاعة في التدبير ديال اإلستثمارات اللي كاينة وتشجيع 
اإلستثمارات اللي كاينة؟ العطب اللي كاين واألسباب ديال األعطاب 
و بالشروط 

ّ
التنموي هو أن الناس كيخل اللي كاينة اآلن في النموذج 

اللي تعاقدو عليها، وكانجيو من بعد وكنعطيوهم تحفيزات أخرى أنا 
مع حذف التحفيزات وحرمان الذين أخلوا بشروط العقود اللي كانت 
عندهم مع الدولة مع حرمانهم من تحفيزات أخرى، إلى أكيد غادي عندو 
فرصة ديال أنه يحظى بالصفقة ولكن بدون أن يمنح املخل أن نمنح 
تحفيزات أخرى عالش؟ ألن هاذ ال�سي كان فيه هدر للزمن املغربي، وديال 
املغاربة فيه الهدر ديال املال ديال املغاربة وفيه الهدر حتى ديال األنفاس 
ديال املغاربة بسبب يعني اإلخالالت اللي كانت، وبالتالي ينبغي مواجهة 
هؤالء املخلين بما يناسب وهو بحرمانهم من اإلمتيازات التي حظوا بها في 

املرحلة األولى ولم نحترموها.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيدي للتعديل؟ تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

راه  أنه  أخالقي هكذا،  األشياء شكل  مع  نتعاملو  هو سهل  راه   
ّ
ال

املحفزات خصنا نحيدو كاع اإلدارة املغربية على املستوى الضريبي وعلى 
مستوى العمل فيها هاذ العدالة كلها؟ غادي تم�سي لهذاك اللي مظلوم 
اللي ظاملو ودير لو، أنا إيال خليت، كاين القضاء، كاين إجراءات ولكن غي 
نقول أن اإلدارة نطلقها يديها في أعناق الشركات وفي أعناق األمة وتجي 
وتحّيدو لو التحفيزات وتفرض عليه الضرائب وتعجز الشركة يخرجو 
البالد  هاذ  في  محترمة  العدالة  العدالة،  تكون  نهار  للبطالة؟  الناس 
إّيه نعطيو هاذ السلطة للضريبة، ولكن غير ندير دور أخالقي وخطاب 
أخالقي، ونجيب قوانين ما كيناش عدالة، أبووانو أنا متفق معك، أنا 
راه محامي وتنعرف أش تنقول، كون كاين عدالة كاع ما تستقل النيابة 
العامة عاد بانت ليك هنا؟ هللا يسمح لي حتى تطيح يفي يديهم وتشوف، 
أخالقي، خصنا  ما�سي موضوع خطاب  املوضوع  بأن  أعتقد  أنا  لهذا 
نحميو الشركات، نحميو املؤسسات..، واإلدارة إيال عندها املشكل تم�سي 
للقضاء حيد التحفيزات دبا عطيتوها السلطة املطلقة تختار الشركة 
وتقول لها أنت غنحيد ليك التحفيزات، إيوا وغّدا تقولو لنا تجيو تديرو 

الشركات  لبعض  كتحيد  عميقة  دولة  هناك  راه  وتقولو  خطاب  لنا 
وتتعطي لبعض الشركات، هكذا غادي نبقاو عايشين معكم، ال نديرو 
أسيدي القوانين تحّيد التحفيزات ولكن أمام القضاء ووفقا إلجراءات 
مسطرية محددة ومضبوطة ما�سي نعطي السلطة كلها للضرائب راه 

الخطاب األخالقي لن يحل مشكل في هاد البالد، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

33 عفوا، املادة 8 التعديل رقم 39 فريق األصالة واملعاصرة 39.

بانةئبيباي ديعةد0يباب طةل:

املراجعة  مسطرة  بترشيد  يتعلق  التعديل  هاد  الوزير،  السيد 
الضريبية والدفع في اتجاه نجاعتها وتوطيد العدالة الجبائية، التعديل 
املقترح يروم إلى إحداث نوع من التوازن بين اإلدارة والخاضع للمراجعة 
اإلدارة،  السطة من جهة  استعمال  في  أي شطط  لتجاوز  الضريبية 
من خالل تدقيق مفهوم االختالالت الجسيمة anomalie grave، التي 
شكلت دائما مجاال لتعسف إدارة الضرائب من أجل تصحيح أساس 
احتساب الضرائب ونقترح اعتماد مفهوم السقف التقني لالختالالت 
)...(الذي يعتبر مفهوما معمول به دوليا في عمليات املراجعات املالية، 

شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

داك le registre de la comptabilité ياك اللي جات فيه مقتضيات 
جديدة ومهمة داخل املدونة نعتقد أنها كافية ونرفض هذا التعديل، 

شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، مؤيد تفضل.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

هاد املادة 213 من مدونة الضرائب خالقة إشكال ودايرة واحد 
العبء على اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، وعلى املحاكم وعلى 
جميع املنازعات املتعلقة بتأويل وقراءة هاد املادة اللي كتعطي إمكانية 
 la taxation وكتدير واحد la comptabilité إلدارة الضرائب أنه ترفض
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d’office الدولة والحكومة درات واحد املجهود فيه إعادة القراءة وعلى 
األقل الحمد هلل حيدات بعض األمور اللي كانت تتخلق واحد النوع من 
النزاعات، غير كانت تتضيع الوقت لإلدارة اللي هي كانت تترفض بعض 
 la comptabilité الخطرات الضرائب أو إدارة الضرائب كانت تترفض
على �سي ورقة ديال procédure manuel هذه راه تحيدات، ال بد ننهئ 
أنفسنا وننهئ الحكومة ألنه هذه دارت لكن بقات السيد الوزير املحترم، 
 les infractions et la matérialité املسألة تتعلق بتحديد شنو هما
زعما مقننة ديال الرفض ديال la comptabilité وعالش اليوم عندنا 
املنا زعات  ديال  عامة  الشكاية بصفة  القضاء؟  في  ألف شكاية   90
الضريبية و 4 آالف ملف في السنة كيمشيوا للقضاء واملحاكم، في ما 
يخص النزاع الضريبي، احنا شنو كنطلبوا من خال هاد التعديل؟ فقط 
أنه الحكومة في إطار الشفافية وفي إطار الوضوح والصراحة والتقنين 
أنه تعطينا شنو هما les infractions اللي واضحين اللي على إثرهم 
يمكن لها ترفض la comptabilité احنا ما عندناش مشكل ولكن األمور 
 rejeter la تكون واضحة، ما�سي تقول لنا أودي اللي مثال ناقصة درهم
comptabilité ديال الشركة ودير la taxation واش ناقصة 10، واش 
ناقصة درهم، شنو هو الخلل شنو هو نوع ديال الخلل اللي غادي تعطي 
بقات  األمور  هاد  la compablité؟  ترفض  باش  للحكومة  اإلمكانية 
مبهمة شوية، طلبنا فقط في هاد التعديل باش يكون هداك األمور تكون 

واضحة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

التعديل املوالي دايما في املادة 8 التعديل رقم 40 فريق األصالة 
واملعاصرة.

بانةئبيباي ديعةد0يباب طةل:

هذا التعديل نقترحه دائما في فريق األصالة واملعاصرة، نحن نصفق 
للمجهودات اللي قامت بها على أساس بداتها الحكومات السابقة في 
مجال الرقمنة وتصريح اآلداء اإللكتروني، ولكن نقترح كمرحلة انتقالية 
السيد  للرقمنة، خاصة  امللزمين  انتظار استئناس  في  التوصل  تأكيد 
مواكبة  في  كبيرة  مجهودات  دارتش  ما  الحكومة  أن  كتعرفوا  الوزير 
امللزمين بالضرائب، لتنفيذ هاد االلتزام بالتصريح واآلداء اإللكتروني 
وفي الواقع العملي هذا كيطرح مشاكل كبيرة جدا حتى لدى املهنيين، 
بمسائل  عالية  الدراية  واحد  عندهم  فيهم  مفروض  اللي  املهنيين 
التكنولوجيا كيلقاو مشاكل وكيلقاو مجموعة من العراقيل، كنظن على 
أنه ال زم تكون مرحلة انتقالية حتى يستأنس الخاضع لهاذ املقت�سى، 

شكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا، جواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

إيال كان �سي مقت�سى في هاد املشروع اللي مهم هو هذا، أنا أتذكر فيه 
في السنوات املاضية كان جدل كبير حول التبليغ، وتتقولونا عن صدق 
ما�سي كيجي �سي واحد كيدير ورقة التبليغ تحت الباب املهم ما ندخلوش 
في هاذ ال�سي درناه في النقاش، دبا احنا بغينا نبداو واحد عملية، التبليغ 
يكون بورقي وطبعا إلكتروني بشكل موازي، هاذ ال�سي الش درنا، وبدينا 
راه  عليه  كنهضرو  اللي  اإللكتروني  التبليغ  هاذ  وثانيا  موازي،  بشكل 
مصادق لدى الهيئات املختصة وذاك املصادقة اإللكترونية اللي فيها 
les.certifications عند le.tirs.de.confiance كتعرفو واش قراه، واش 
توصل به إلى آخره، هذا راه لصالح امللزم. فما خصناش اآلن نجيو نديرو 
حوله طبعا الجدل، بالعكس خصنا نشجعوه ألن هذا داخل في الرقمنة 
اللي درتها الحكومات السابقة وتواصلها هذه الحكومة، شكرا السيد 

الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليلي:

معارض، تفضل.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

 شوف السيد النائب ربما ما حضرش معنا في النقاش، هي املسطرة 
ّ
ال

العادية ديال التبليغ هي القائمة، هي الورق ولذلك احنا درنا في التعديل 
االستئناس، ولكن تفاهمنا على أنه في اللجنة نديرو بالتوازي، بمعنى 
بشكل موازي الذي سيعتمد في املحكمة وفي كل �سي راه هو املسطرة 
العادية، هو التبليغ العادي هو الورقي وهذا لإلستئناس دابا اآلن درنا 
بشكل موازي، ولذلك كنت كنفضل أن هاذ التعديل مادام داز بشكل 

يوازي كان يجب أن يسحب، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليلي:

مؤيد؟ تفضل.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

 احنا احنا مع الرقمنة والعوملة و..، حيث العوملة هي اللى جايبة 
ّ
ال

هاذ ال�سي، دابا را هاذ ال�سي خصكم تعرفو أنه هاذ ال�سي جاي في إطار 
واحد الضغط ديال العوملة العاملية، احنا راه عارفين شنو واقع، لكن 
البد نهضرو بصراحة مع املغاربة احنا نعيش في واقع مغربي عندنا في 
%40 ديال الساكنة تعيش بالعالم القروي، واليوم في إطار التبليغات 
فيها إشكال ديال  بعدا غير ورقية عندنا  تتكون   ملي 

ّ
بعد ال اللي هي 
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�سي  كل  والتجارة  والقسمة  العقار  ديال  املساطر  وكتعرفو  التبليغ، 
مرتبط بالتبليغ، اليوم الحكومة تتزيد تقولينا أودي اليوم التبليغ غادي 
يولي par email احنا قلنا إيال كان إشعار par email ما�سي مشكل، 
ي 

ّ
ولكن باش يولي تبليغ عندو طابع أو صبغة قضائية على إثرو كيول

هذاك التبليغ par email تيولي فيه األجل والسيد الرئيس أنتما عارفين 
أنه أغلب الشركات في املغرب في العالم القروي ماعندهمش اإلنترنيت 
ما عندهمش l›email، اليوم كنتكلمو على التبليغ اللي ممكن يوعندو 
أثار قضائي وقانوني وغيبدا األجل يسرى عليه من ابتداء من اليوم 
فاش غيتوصل ب email، احنا قلنا علىأنه إيال كان إشعار ما كاينش 
إشكال ولكن باش يتعتبر باش يتعتبر زعما أنه راه حجة أنه تبلغ حيث 
راه توصل، قلنا احنا اليوم تدريجيا هاذ ال�سي خصو يم�سي شوية بشوية 
ألنه هاذ ال�سي ممكن يخلق واحد املشاكل عويصة على املغاربة، املغاربة 
اليوم احنا غاديين كنطورو الحمد هلل وكنتنماو، لكن ما زال ما وصلناش 
للمستوى ديال التبليغات عبر البوابة اإللكترونية اللي ممكن غدا تكون 
ديال  بالرزق  كتمس  اللي  األمور  ديال  املجموعة  واحد  على  خطيرة 
املغاربة بالتجارة ديالهم بالعائالت ديالهم بواحد املجموعة د األمور اللي 
أنتما خصكم تتفقو معنا أنه e-mail ما وصلناش في بالدنا باش تعتبرو 

كتبليغات قضائية.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، السيدات والسادة النواب، ايال سمحتو راه عندكم الوقت، 
مزيان تأخذوه بعين اإلعتبار، نمر للتصويت على التعديل 40:

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

املادة 8 التعديل 41 من األصالة املعاصرة، تفضل، أحد مقدمي 
التعديل، تفضلوا، هذا التعديل 41.

بانةئبيباي ديصالحيبادينيأبويباغةلي:

سيسحب.

باي ديلئيسيبلجليل:

يسحب، شكرا، التعديل، دائما نفس املادة، التعديلين 42 و43 
فيما يخص املادة 52، التعديلين ب2، 42 و43، يسحبان، املادة 8 ورد 

بشأنها تعديل فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل 21.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

.donc ،التعديل يهم واجبات التسجيل وتعريف الواجبات

»II- الواجبات الثابثة:

إضافة«  نقترح  درهم«   1000 بقدره  الثابتة  الواجبات  تخضع  أ( 
املمزوجة  أو  الكحولية  املشروبات  استهالك  محالت  وأذون  رخص 

بالكحول ونظائرها«.

»ب( تخضع لواجبات الثابثة قدرها 500 درهم نقترح حذف جوازات 
السفر وكل تمديدا لها« ونقترح إضافة »بطاقة دخول إلى قاعة اللعب 
باملالهي مهما كانت مدة صالحيتا لكل من 1000 وحدة من السيكار 

الصغير والكبير«.

ج ( تخضع لواجبات الثابثة قدرها 300 درهم جوازات السفر وكل 
تمديد تمديد لها » ونقترح في النقطة 7 حذف رخص وأذون محالت 
استهالك املشروبات الكحولية أو املمزوجة بالكحول«، إذن سبب نزول 
هاذ التعديل، السيد الوزير بما أنه يهم الرفع من هاذ مبلغ، من واجبات 

التسجيل ديال جواز السفر نحن نقترح...

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضلي السيدة النائبة، تفضلي، نعم، هذا التعديل املوالي، السيد 
الوزير، الجواب على التعديل.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض وكان أيضا نقاش داخل اللجنة، هو املقاربة أننا 
حذفنا واحد العديد ديال التنابر وزدنا في التنبر ديال passeport، وأن 
هذا التعديل اللي تيخص األذون محالت استهالك املشروبات الكحولية 
وهاذ ال�سي ديال لعب املالهي، هذا بقاش غير، صحيح أنه في النص 
ولكن غير معمول به، ولهذا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد، تفضل السيد الرئيس.

بانةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقاللي:

نعم، على كل، بطبيعة الحال، األساس هو أننا، هاذ مجموعة من 
الزيادات اللي همت، مثال جواز السفر، من 300 ل400 درهم، عفوا 
من300 ل 500، شكون اللي كياخذ جواز السفر، أوال ما نقولوش بأنه 
كلهم ميسورين، كاين اللي كياخذ جواز السفر وينتظرون فتح الحدود، 
ال مع ليبيا وال مع جهات أخرى ينتظرون فرصة الهجرة، باش..، والحج 

وغير ذلك؛

وثانيا- ملي كنقولو هاذ شحال غادي يذر علينا من كذا..، في حين 
أن هناك، يعني، ضرائب أخرى، غادي نجيبو منها، يعني، أكثر بكثير من 
ذلك، مثال كالرفع من القيمة ديال من الضريبة املفروضة على املواد 
بغينا  اللي  هو  هذا  إذن  الكماليات،  وبعض  عامة  بصفة  الكحولية 

األساس، هذا هذا هو األسا�سي ديال التعديل ديالنا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 35

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

املادة 8 دائما، التعديل �سي بالفريج ومصطفى الشناوي، التعديل 
رقم 9

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

بهذا السيد الوزير غنوصلو ل 14 املليار ديال الدرهم كمداخيل 
إضافية، هاذي اقترحنا مساهمة جديدة مساهمة تضامنية من أجل 
النهوض بالتعليم، مشينا على غرار واحد املساهمة اللي كانت الحكومة 
السابقة دارت واحد املساهمة إلنقاذ صندوق املقاصة احنا مشينا قلنا 
ليه صندوق املقاصة تعتبر كي تنقذ درنا مساهمة للنهوض خصو يمكن 
يكون لنقذ التعليم املنظومة التعليمية آش درنا فيها؟ قلنا اللي عندو 
املمتلكات ديالو كتفوت نص مليار حتى تتفوت نص مليار كتولي تؤدي 
%0.1 في العام، باش نعطيكم فكرة اللي عندو فيال كتسوا نص مليار 
غيولي يأدي 5000 درهم في العام، 5000 واش جاتكم 5000 بزاف؟ 
املمتلكات ديالك كتولي تؤدي  في  2 مليار  واحنا طالعين ملي كتفوت 
%0.5 هاذ ال�سي يمكن لو يدخل لينا 4 ديال املليار درهم سنويا وشنو 
هي 4 ديال املليار سنويا؟ هي تقريبا 500 ألف طفل اللي يمكن لو يم�سي 

يستافد من التربية قبل املدرسة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، الجواب للحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

حقيقة تبارك عليك السيد النائب املحترم، ال تبارك هللا عليك، ألنه 
 وقلت غتجيب ليا فهاذ 

ّ
أنا ملي جيت نحسب إيال خذيت ذاك %0.1 ال

املقت�سى 4 ديال املليار يعني أنت حسبتي املمتلكات 4000، ألف مليار 
درهم، 4 ديال املرات الناتج الداخلي الخام، ذاك ال�سي عالش بغيت 
نقول ليك تبارك هللا عليك، الحساب وقيال ما�سي ..، ونرفض مع ذلك 

هذا املقت�سى.

باي ديلئيسيبلجليل:

طيب،

املوافقون على التعديل :

مؤيد؟ مؤيد، تفضل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

بغيتي معارض هو األول اعطيوه املعارض هللا يحفظكم، نقاش مهم.

باي ديلئيسيبلجليل:

معارض تفضل.

بانةئبيباي ديبدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم ل:

ال هو بالفعل هاذ النقاش مهم ألنه جميل أن نبحث على الهوامش 
املالية من أجل توجيهها نحو دعم القطاعات اإلجتماعية ودعم الفئات 
البارح  سمعت  نقولك  أنا  منهجي،  إشكال  كاين  ولكن  اإلجتماعية، 
بعض املداخالت اللي تنتكلمو على أرقام الحكومة بمقت�سى القانون 
فكذلك  املعطيات،  ديال  بالصدقية  ملزمة  املالية  لقانون  التنظيمي 
حتى احنا ملزمين بالصدقية ديال املعطيات ألنه ملي تنقولو للشعب 
بأنه بهاذ اإلجراء غادي نوفرو لك 4 ديال املليار ديال الدرهم مشكل، 
ألن أنا مشيت للسعر األق�سى ل %0.5 ما طّبقت ال 0.1 وال 0.2 ملي 
%0.5 إيال طبقتيها علي 20 مليون ديال الدرهم اللي كاينة هنايا تتعطيك 
100 ألف، باش تجيب 4 ديال املليار ديال الدرهم خصك تطبق 0.5% 
طبقها على 800 مليار ديال الدرهم، طّبقها على الناتج الداخلي الخام 
ديال املغرب باش تجيب 4 ديال املليار ديال الدرهم، فبالتالي ما يمكنش 
نسوقو أمور للمغاربة اللي هي خاطئة، بحال البارح سمعت مثال بأن 
املقاصة جمعنا منها 450 مليار ديال الدرهم، 450 مليار ديال الدرهم 
اللي تقالت وعاد تصححت ذاك الساعة 250 حتى 250 مليار فين هي؟ 
ذلك فكاين مشكل، هاذ اإلجراء لن يأتي بأي �سيء، 4 ديال املليار ديال 

الدرهم كن كانت وزير املالية كان راه نقز عليها وم�سى كيجري.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد للتعديل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

تقراو شوية  ، خاصكم 
ّ
النقاش وكيتبين ال شكرا جزيال، هذا هو 

االقتصاد..، ال، ال، عاين، نكمل .. السيد الرئيس انت اللي كتسيير ...

باي ديلئيسيبلجليل:

إيال اسمحتي السيد الرئيس.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

السيد الرئيس، نكمل..

باي ديلئيسيبلجليل:

أرجو أن يكون اإلحترام في ما بيننا، تفضل.
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بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

البرملان ديال الشعب املغربي كنسمع عطيناك بالصة ما عطيناك 
بالصة.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد النائب، طلبت إذن بتأييد التعديل، ولكن أن يكون االحترام، 
ما كاينش �سي واحد كيقري اآلخر.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

بكل احترام خرج بكل احترام، واحد التقرير خرج، شنو بغيتي نسحب 
آه االقتصاد، ال، كنسحب ما تقراوش االقتصاد، ياك سحبتها، شوف 
خرج واحد التقرير ديال املجلس االقتصادي واالجتماعي، ياله خرجوا 
االقتصادي  املجلس  ياله  املناسبة  ال�سي هادي هي  ديال هاد  األرقام 
واالجتماعي والبيئي خرجوا قالوا الثروة ديال املغرب هذا عاد خرج ول 
 ،d’accord 13 البارح، الثروة ديال املغرب 12 ألف مليار درهم الالمادي
املادي شحال منو قالوا c›est à dire 30% تقريبا 4 آالف مليار ديال 
الدرهم، أنا كنعتبر ألنه حتى ديك 4000 راه ناقصة، شنو هي هي 4 د 
فرنسا  املتقدمة  الدول  عادي،  هادي  الخام  الداخلي  الناتج  املرات 
ميريكان هاد ال�سي كولو كيوصلو 6 د املرات الناتج الداخالي الخام، الدول 
اللي بحال املغرب في القرن 19 كانت تقريبا 5 د املرات d’accord حنا 
وصلنا، نمشيو املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي هي هاد الثروة 
ديال املغرب كل املادية 4000 مليار ديال الدرهم، أنا مشيت بياش باش 
نقدرو هاد ال�سي، مشينا باملستوى ديال غنقولوا النسبة ديال العدالة 
االجتماعية وال توزيع الثروات اللي في القرن 19 اللي كانت في الدول اللي 
اليوم متقدمة اللي كانت غير عادلة اللي كانت تقريبا تماك %70 و1% 
من الشعب ديال هادوك البلدان كيملكو، ما بغيتوش تسمعو، نكمل 
باقي ليا 2 جمل عفاكم، 2 جمل، هادوك الدول كانت %1 من املواطنين 
كيملكوا %70 ديال الثروة، أنا قلت في املغرب هاديك %1 حنا أكثر عدال 
مما كانو واخا عندي شك في هادي، %50 و%1 راه كيملك %50، ها حنا 
وصلنا ألكثر من 2000 مليار ديال الدرهم هادوك %1 هما اللي معنيين 
بهاد ال�سي، هادوك %1 من املغاربة غنطلبو منهم يساهموا بواحد 0.1%.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، نمر إلى التصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 175

املمتنعون: 96

اآلن إيال اسمحتوا غادي نمروا املادة 8 للتصويت عليها كاملة كما 
صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 175

املعارضون: 65

املمتنعون: 33

نمر للمادة 9، أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 177

املعارضون: 63

املمتنعون: 33

املادة 10 ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل 44.

بانةئبيباي ديعةد0يباب طةل:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير، هاذ التعديل يخص إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر 
التحصيل املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب، أنا في الحقيقة 
أختار عنوان لهذا التعديل، هو أن الحكومة تتفنن في تكريس التقاعس 
في  السابقة  الحكومة  الحكومة،  تفننت  أن  بعد  الضرائب  أداء  في 
تأمين تهريب ثروات البالد األموال إلى الخارج، السيد الوزير، وهاذين 
املقتضيين بالضبط هما اللي كيتناقضو مع املقتضيات الدستورية اللي 
قبل قليل دافعت عليه األغلبية البرملانية املساندة للحكومة، في نظري 

أن هاذ املقت�سى يتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية ويكرس..

باي ديلئيسيبلجليل:

السادة النواب...

بانةئبيباي ديعةد0يباب طةل:

فشل الحكومة في تفعيل آليات تحصيل الدين العمومي ويشجع 
املتقاعسين في أداء ضرائبهم ويشكل إحباطا حقيقيا للمواطنين الجادين 

الذين يؤدون ضرائبهم في اآلجال املحددة قانونا.

بايديلئيسيبلجليل:

شكرا، جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةديبملةا ل:

.. ينتظر من طرف املقاوالت، وانتم تتشكيو تتقولوا املقاوالت في 
وضعية صعبة، كاين بعض املقاوالت صحيح التي لم، خصوصا داك 
الصغيرة والضعيفة والصغيرة جدا وبعض الحرفيين واملهنيين إلخ، لم 
يستطعو، ما�سي تقاعس، لم يستطعو أداء ما بذمتهم من الضريبة، 
درنا هاذ املقت�سى في 2013، جاب لنا حوالي 3 داملليار ونص، وهبطنا 
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من ذاك les restes à recouvrir، دابا غنديروه آلخر مرة، باش يشجعو 
ذيك املقاوالت الصغيرة راه ما كنسمحوا لهمش في األصل، ال نسمح 
لهم في األصل، باش نعطيوهم آخر فرصة باش يأدي ما بذمتهم ملديرية 
الضرائب مع اإلعفاء للذعائر والزيادة، وانا نقول لكم شخصيا عديد 
 les soumission ف  من املقاوالت الصغيرة بغات دير دو الصفقات 
ألنها  يمكن،  ال   l›attestation. fiscale خاصها   ،marchés publics
خصها تخلص الضرائب، هذا أعتقد بمساندتكم ودعمكم والدعاية له 
بأق�سى ما يمكن داخل املجتمع وفي النسيج املقاولتي، بغيناه يكون عمل 
ناجح باش نصفيو مع دوك القدام، ونبداو، إن شاء هللا، معكم صفحة 
جديدة ونقلصو من هاذوك املتأخرات، هذا خاصنا ندافعو عليه كاملين 
وخصنا نشرحوه كاملين، وغادي نجيب القانون اللي كيتعلق بأيضا 
تاهي عندها  اللي  املحلية  الجماعات  ديال  املالية  الوضعية  وتعلمون 
متأخرات باش يكون منظومة متكاملة، شكرا السيد الرئيس، نرفض 

هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجيل:

فوكاش غتجيبوه؟ تفضل ، مؤيد.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيد الوزير، فعال حنا كنعرفو بأن هاذ اإلجراء مهم لتدوير عجلة 

اإلقتصاد الوطني ولكن ما بغيناش يتسمى سنة، ها انت قلت 2013، 

2013 يعني واحد السيد كيأدي الضرائب ديالو بصفة منتظمة، كنخليو 

بحال واحد السيد كيم�سي يستثمر فلوسو وهذا، كاين حيف، وتا في 
الصياغة ديال املادة كنلقاو الناس اللي مشاو طواعية ودارو بروتوكول 

ديال الصلح مع الضرائب تقصاو يعني واحد العدالة املقاربة اللي تخذا 

بها امللف أول حاجة ما تصرح بأنه هذا غيكون آخر ألنه الحكومة راه كل 

حكومة عندها الرأي ديالها، 2013 دارتو تقريبا نفس الحكومة، ومنين 

كنشوفو كل ثالث سنوات أربع سنوات كنقولو للناس أودي غير سيرو 

تكاو ما كاين مشكل، ما تخلصوش الضرائب ديالكم راه غير واحد 3 

سنين 4 سنين راه غادي نعفيوكم هاذي غتولي سنة غير حميدة فيها نوع 

من اإلقصاء للناس املواطبين على أداء الضرائب ديالهم واللي كيخلصو 

للدولة باش حتى الدولة تعاون راسها احنا السيد الوزير بغيناك أنت 

إيال كان غيكون هاذ الشرح بهاذ الطريقة اللي كتقول بأنه كيستجب ألن 

كل ما هو إعفاء لألسف املغاربة كياخذوه بواحد املنظور ديال من وراء 

هذا؟ وإيال طرحو التساؤل عندهم الحق، وشكون اللي مستفد من هاذ 

اإلعفاء؟ شكون اللي دار على ودو هاذ اإلعفاء؟ الناس اللي ما عندهوش 

بروتوكول واللي مشاو بحسن النية تقصاو. ولهذا السيد الوزير بغينا 

توضيح في املادة و نعاونو، راه لألسف الحكومة ما ها، السيد الوزير 

كنهضرو بحرقة على البالد، راه احنا بغيناكم تجمعو الفلوس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا السيد النائب.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

ولكن توضح املسألة أو دير بالغ شوف أشنو غادي تديرو.

باي ديلئيسيبلجليل:

إذن لم يسحب التعديل، نعاود لو التصويت

املوافقون: 63

املعارضون: 177

املمتنعون: 33

أعرض املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة للتصويت.

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 10 مكررة، صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل 
املادة الجديدة جابتها لجنة  10 مكررة، املوافقون على إحداث  رقم 
املالية، أحدثتها اللجنة، املوافقون على إحداث هذه املادة 10 مكررة، 
املصوتون، املوافقون، نتحدث على املادة 10 مكررة، أحدثتها اللجنة 

املالية، املوافقون على إحداثها، صوتو اإلخوة، بغيتو تصوتو باإليجماع 

تفضلو، هاذي إذن:

املوافقون: اإلجماع.

إذن تم اإلحداث باإلجماع املادة 10 مكررة.

نمر إلى املادة 11 كما صادقت عليه اللجنة

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون:35

املادة 12 من مشروع قانون املالية، تعديل الفريق االستقاللي رقم 

22، تقديم التعديل تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيلف عليبملنصولي:

إليه  نقترح إضافة تستفيذ من اإلعفاء املشار  التعذيل  إذن هاذ 

جميع املقاوالت القائمة مالءمة مع التعديل رقم 16 التي اقترحناه في 

املادة 57 من مدونة الضرائب.
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باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

بما أنه للمالءمة فالرفض سيكون للمالءمة.

باي ديلئيسيبلجليل:

للمالءمة، املوافقون على التعديل.

املوافقون: 33

املعارضون: 175

املمتنعون: 65

نمر للتصويت على املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 175

املعارضون: 96

املمتنعون: 2

املادة 12 مكررة صادقت اللجنة املالية على إحداث مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 12مكرر، املوافقون على اإلحداث: اإلجماع.

املادة 12 مكررة السيد الرئيس اإلجماع، اإلجماع، ياك آ، إذن تم 
إحداث املادة 12 مكرر باإلجماع.

املادة 13 فيها تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 45.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيد الوزير، بخصوص هاذ املادة بالطبع كنعرفو الجواب ديالكم 
ل  نوصلو  باش  التدرج  يعني  واضح،  للجهات  التنظيمي  القانون  بأن 
%5 في أفق 10 املليار ديال الدرهم، ولكن املستجد عالش طرحنا هاذ 
للجهات  الحكومة كتعطي  بأن  الوزير، ألن كنشوفو  السيد  التعديل 
بالليمنية وكتكلع ليها بالليسرية نهار يتوضع القانون التنظيمي للجهات 
ماكناش دايرين بالحساب بأنه الجهات غادي ناخدوا لهم %40 غادي 
يمولوا %40 من برنامج تقليص الفوارق املجالية، يعني الحكومة مثال 
اللي  الدعم  إطار  في  داملليار  اعطيتوها جوج  فاتت  اللي  السنة  مثال 
خاصو يتعطى من امليزانية العامة وصلناها ل 5.7 داملليار، السيد وزير 
الداخلية كيجي كيقول لنا بأنه نفقات 4 داملليار على تقليص الفوارق 
املجالية، في حين منين كنشوفوا التدخل ديال الجهات فيما يخص 
الفوارق املجالية هادي كنلقاوها اختصاصات ديال الحكومة، وأغلبيتها 
منقول،  اختصاص  الصحة،  منقولة  أو  مشتركة  اختصاصات  إما 
التعليم اختصاص منقول، الطرق اختصاص ديال الحكومة، ممكن 
ناخذوا الطرق في العالم القروي اختصاص ذاتي الجهة، يعني كندفعوا 

الجهات كيصرفوا فلوس كثيرة على اختصاصات اللي ما�سي ديالها، 
و لهذا باش نمشيو في أفق جهوية متقدمة، وتقوم بالدور ديالها اللي 
هو ديال التنمية االقتصادية، وتشجيع التشغيل، والتنافسية ما بين 
الجهات، ضروري نعطيوها إمكانيات ألن إيال كنعطيو باليمنية ونقلعوا 

باليسرية هذا ضرورة السيد الوزير.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا لك، ال جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ال السيد النائب املحترم، ما كنقلعوا والو حنا داك ال�سي كيم�سي 
الجهة حتى ديك البرامج حنا ما كنكلعوا ما كلعنا والو دابا انتما كتقترحوا 
نمشيو من 4 % من ديك الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، 
حنا فهاذ السنة أنا تنقولك امليزانية د السنة املقبلة غادي تحول ل 2 
مليار ونصف من السنة املقبلة من امليزانية من فوق التحويالت ديال 
الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، امليزانية العامة كتحول 
2 مليار ونص، هاذ النقطة اللي غادي نزيدوا هي مالير و600 اللي غادي 
تزيدوا هي مالير و800، وامليزانية تحول 2 د املليار و500، ونحن سائرون 
في درب تحقيق هذاك الهدف ديال 10 داملليار في القريب، ونرفض هذا 

التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، معارض راه الوقت بقاو تنتبهوا الوقت السيدات والسادة 
النواب، معارض.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

طبعا ال أحد يجادل في تمكين الجهات من التمويل األسا�سي، لكن أنا 
كيبان لي واحد النوع من االضطراب، ألنه التعديل اللي قبيلة ديال اللي 
غيجيب مداخيل مهمة للجماعات صحيح راه معنية به الدولة، ولكن 
راه معنية به حتى الجماعات في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية 
هاذيك اإلعفاءات كانت غتجيب الفلوس ولألسف الشديد وقع تناقض 
في الجمارك صوتنا عليها، وفي املدونة األخرى ديال الضرائب صوتنا 
ضدها، جينا كنحذفوها، واليوم هاد %5 كاين اتفاقيات ديال الدولة مع 
الجماعات، راه ما�سي مشكل، اآلن، اآلن كنتكلموا على األموال املرصودة 
للجهات كاين مشكل حقيقي كاينة األموال راه مشكل د الحكامة صحيح 
الالتركيز  ديال  مشكل  الكفاءات  د  مشكل  البشرية،  املوارد  مشكل 
اإلداري اللي خاصوا يم�سي الجهات، هنا فين كاين املشكل وإال حيث .... 
كانت شحال هادي كانت كتجيب %1، حنا كنجيوا كنديروا %2، العام 
الفايت دارت %3، هاد العام درنا %5، والعام جاب نديروا %6، زعما 
خاص واحد املنطق في التعديالت باش تكون األمور واضحة، إذا بغينا 
نمكنوا الجهات كاينة مساطر و كنظن بأن هذاك التعديل الذي جا باش 

يتحدف، كان كيم�سي في اتجاه معاكس لهذا التعديل، شكرا.
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باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد للتعديل، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديهشةميبملهةجري:

السيد الوزير، كنعرفوا آش كنقولوا في هاد امليدان تعرفنا العام 
اللي فات اعطيتوا 2 داملليار واهد العامم 2 د املليار ونص، ولكن منين 
كتكلموا معاكم السيد الوزير كتكلموا على كيفاش ندعموا الجهات في 
البرنامج ديال  اللي كلعتوا،  انتما  االختصاصات الذاتية ديالها ما�سي 
الفوارق املجالية كيدي الجهات باعتراف وزارة الداخلية 4 د املليار 
احتراماتي  مع  و700  داملليار   5 كلها  ديالها  واملداخيل  الدرهم،  ديال 
األستاذ ما نبغيش نجاوبوا، راه الحكومة اللي خاصها نجيب لنا القانون 
ديال الجبايات املحلية غيال بغاو هاد الجهات ينميو املداخيل ديالهم، 
القانون 47.06 املنصوص عليه في املادة 253 من القانون التنظيمي 
غادي  كنظنش  ما  الحكومة  تصايبوا  غادي  راه  يتعوض  غادي  بأنه 
ولكن  ديالها،  املداخيل  ينميو  الجهات  بغينا  إيال  املعارضة  تصاوبوا 
اللي هو مطروح اليوم بأن الجهات ما عندهاش إمكانية باش تمارس 
االختصاصات الذاتية ديالها ألنه التبويب مازال ما صدرتوهش صدرتوا 
املرسوم ديال التبويب فيه جوج د املواد ولكن les tableaux القرار 
ديالكم وديال السيد وزير الداخلية مازال ما شفناهش هاكا نجيو نتقلوا 
كاهل الجهة باختصاصات اللي هي اختصاصات ديال الحكومة في إطار 
برنامج تقليص الفوارق املجالية، الحكومة خصها تلتزم بذاك ال�سي اللي 
قالت في تقليص الفوارق املجالية وما�سي الجهة نحملوها %40، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

نمر للتصويت على التعديل:

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

نمر للتصويت على املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 14 تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 46، تفضلوا السيد 
النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

مادة  احنا عندنا منطقنا كل  الرئيس  السيد  إيال سمحتو  غير  ال 
كتعاملو معها ال�سي عبد هللا بووانو تسمعني أنا بغيت نجاوبك؟ يهمني 

كثيرا أن تراني وأراك، قلت احنا بالنسبة لينا حينما نناقش مادة قانونية 
أو مادة في الجمارك عندنا منطقنا، زعما حتى واحد ما يمكنلوش يوجهنا 
أو يعطينا دروس في كيفية تسير األمور، تعطينا النصيحة احنا قابلينها 
ولكن بال ما توصف األشياء باالضطراب والتناقض وهاذ الكلمات، ألن 
 مالي وال؟ زعماك وال جوي تتجي 

ّ
االضطراب واش هو اضطراب ذهني وال

فيه الطائرة يجي فيها السيد األمين العام ديالي وال �سيء من هاذ القبيل 
هاذ ال�سي كلو احنا كنشوف وسقطت الطائرة في الحديقة هاذ ال�سي 
اللي بغيتي؟ على كل احنا طلبنا هاذ املادة هاذي حسب أحكام املادة 
188 طلبنا كذلك الزيادة ديال %1 على السيد الوزير، مزيان هاذ ال�سي 
اللي تزيدوا هاد 2 مليار ونص ولكن هاذ املليار و800 اللي قلتي حتى هي 
نزيدوها مزيان للجهات، عالش أنت بغيتي توقف 2 مليار ونص اللي 

غادي تجيب أنت زد حتى هاذي، ما غادي يكون حتى تأثير..

باي ديلئيسيبلجليلي:

شكرا، الجواب للحكومة، الجواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ال الجواب بعدا أخبر السيد النائب املحترم أن قبل املجيء لهذه 
الجلسة املحترمة مع السيدات والسادة النواب املحترمين وقعت مع 
السيد وزير الداخلية القرار املتعلق بالتبويب للجهات وراه غادي يصدر 
في الجريدة الرسمية، ها احنا بوبناه أسيدي أرانا غير يتفتحو لينا البيبان 

هللا يفتح علينا الباب، على كل حال أرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليلي:

املوافقون :

مؤيد مؤيد ؟ معارض ؟ طيب ،طيب عندنا معارض ومؤيد تفضل 
معارض....

بانةئبيباي ديعبديبالط فيبرحو:

شكربيباي ديبارئيس،

فيما يتعلق هاذ التعديل وإنسجاما مع ما قاله الدكتور عبد هللا 
بووانو %5 هذا هو الهدف اللي كاينة في القانون التنظيمي، والقانون 
غيتحال  هذا  ال�سي  هاذ  التدريجي  الدخول  على  يتحدث  التنظيمي 
تدريجيا على الجهات، لكن واش غادي ناقشو واش %5 من الضرائب 
األموال غنعطيوها  ديال  هائل  الكم  واحد  بأن  كتعني  الدولة،  ديال 
للجهات، واش هاذ الجهات هاذو دابا اآلن قادرين أنهم ينفذو استثمارات 
قال  ما  كيف  نمشيو  غادي  ال  أو  الدولة؟  تتنفذها  كيفما  عمومية 
القانون التنظيمي غادي نزلو تدريجيا من%2، %3، %4 حتى نوصلو 
2021 تكمل %5 كيما قال القانون التنظيمي، ألن هذا هو املنطق، دابا 
اآلن الجهات اللي كاينة حاليا راه ال تستطيع إنجاز املشاريع العمومية، 
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باش نكونوا واضحين، باقي تتهيكل راسها، كتوجد اإلدارة ديالها توجد 
ل املوظفين، احنا غادي نبلوكيو واحد 

ّ
وكالة تنفيذ مشاريع تحاول تدخ

الكم %5 ديال اإلستثمارات العمومية ديال األموال اللي كانت غتم�سي 
الستثمار عمومي باش نعطيوها للجهات عندها، هاذي األولى، ثانيا فيما 
يتعلق %40 ديال التنمية القروية أنا نبغي نصحح غير ما جا على لسان 
السيد النائب املحترم، راه %40 ما�سي كتم�سي من جهة راه الرسالة 
ديال وزير الداخلية اللي جات السنة املاضية 2016 كتقول بأنه على 
الجهات أن تبرمج %40 من ميزانيتها لفائدة العالم القروي، وراه كاين 
فرق كبير ما بين يّديونا %40 ملؤسسات أخرى و أنه انتما تخصصوا ألن 
c est normale الجهاز ديال املغرب كاملين راه فيهم 80-90 % في العالم 

القروي، فبالتالي خص على األقل 40 % تبرمج العالم القروي..

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، عفوا مؤيد، تفضل

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

باش نعطي الرأي ملؤيد ال بد نتسنى الوزير يرجع.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال كاين الحكومة، ال تفضل كاين الحكومة.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

ما كاين مشكل غير عزيز علينا ال�سي الخلفي وصافي ما كاين مشكل، 

في الوقت.

باي ديلئيسيبلجليل:

كاين الوقت تفضل.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

ما كاين مشكل نعم ال�سي، العفو السيد الوزير، ال احنا غير بغينا 

نساءلوا الحكومة واش هي مزيرة هاد الجهات حيث عندنا 5 دالرئاسات 

وهي عندها 2 وال احنا بغينا نعاونوا هاد الجهات في تعزيز املوارد، أما 

احنا أنا اللي بغيت نقول على أنه التحاليل والقراءات والتأويالت.

باي ديلئيسيبلجليل:

السيدات والسادة النواب.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

السيد الرئيس هللا يخليك.

باي ديلئيسيبلجليل:

ياهلل تفضل تفضل.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

وحتى يكرمونا بشوية داإلنصات.

باي ديلئيسيبلجليل:

السادة النواب، ياهلل تفضل ها هو جاي السيد الوزير.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

ال غير بغينا نعرفوا واش الحكومة مزيرة الجهات حيث البام تيترأس 
5 دالجهات؟ أنا راه عاودتها غير باش يسمع السيد الوزير ولكن اللي بغيت 
نقول هو أنه القراءات واألرقام اللي عطينا البارح، بغيت نذكر على أنه 
جميع الوثائق اللي تعطات لنا السيد وزير املالية اللي قدم قبايلة كلهم 
اللي منصوص عليهم في القانون التنظيمي للمالية زائد املناظرة الوطنية 
ديال إصالح الضريبة، زائد املناظرة الوطنية اللي دارت حول القراءة في 
النموذج االقتصادي، زائد املندوبية السامية للتخطيط، هادوا كلهم 
وثائق اللي تعتمدات باش نديرو التحليل ديالنا، وفيما يخص هداك 
ال�سي اللي وفرنا ديال صندوق املقاصة اللي تكلمت عليه البارح ديال 
225 مليار ديال الدرهم، هاد ال�سي كله في 4 سنين محطوط، وأؤكد أنه 
جميع األرقام اللي ذكرنا كلها نابعة للوثائق الرسمية اللي عطاتنا السيد 
الوزير، أما بالنسبة للتحليل والقراءات وال التفسيرات هاد ال�سي كل 
فريق يفسر كيف ما بغى، فلذلك نحن نؤكد أنه أي دليل بغيتوا، احنا 

مستاعدين نعطيوه لكم، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

نمر للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 175

املمتنعون: 35

املادة 14 أعرض املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

أعرض املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة نفس التصويت:

املوافقون: 175

املعارضون: 63
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املمتنعون: 35

نفس  التصويت؟  نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما   16 املادة 
التصويت، ال.

املوافقون: 108

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 65

املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 177

املعارضون: 63

املمتنعون: 33

املادة 17 مكرر كما صادقت اللجنة عفوا لجنة املالية سبق إحداث 
مادة جديدة تحمل رقم 17 مكرر.

املوافقون على هاد املادة الجديدة : اإلجماع.

آ اإلخوان اإلجماع، إحداث املادة الجديدة: اإلجماع.

17 مكررة  اللجنة على إحداث مادة تحمل رقم  كذلك صادقت 
مرتين. املوافقون على اإلحداث: اإلجماع.

املادة 18 أعرضها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 20 كما صادقت عليها اللجنة عبر التصويت:

املوافقون: 175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 20 مكررة ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديباوزير،

باي ديلئيسيبلجليل:

رقم 23 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

باي ديباوزير،

حضربتيبايةدةي باي دبتيبانوبب،

هذا واحد التعديل السيد الوزير بغيتك تستمع له جيدا، ألنه هذا 
تعديل كيهم املناطق الحدودية، وما أدراك من املعاناة التي تعاني منها 
الساكنة ديال هاذ املناطق، السيد الوزير ما بغيتش الجواب ديالك 
يكون فيه 2 كلمات مع األسف مرفوض، بغيتك تستمع جيدا إلى معاناة 
أكثر من 2 ماليين ونصف ديال الساكنة اللي عايشة في جزيرة، الحدود 
مغلوقة على طول 500 كيلومتر، من الجهة األخرى كاين البحر ومدينة 
فاس أول مدينة كبرى توجد على بعد 380 كيلومتر، هاذ الناس خاص 
إلتفاتة ديال الحكومة إليهم، هاذ الناس راسلنا رئيس الحكومة السابق، 
وهذا رئيس الحكومة باش تكون �سي التفاتة لهاذ الساكنة، تعيش تحت 
وطأة الحرمان والفقر ومواجهة العديد من املشاكل، يوميا كنمشيو 
للتهريب، التهريب اليوم ما بقاش، ألنه كاين سياج من جهة املغرب، أو 
كاين الحفرة اللي ديراها الجزائر وبالتالي هاذ الناس اللي كانو عايشين 
على التهريب املعي�سي اليوم خاص الدولة تعاونهم، خاص الدولة توقف 
معهم، شكون هي هاذ الدولة؟ هي الدولة املغربية ولهذا اليوم ما يمكن 
ليناش نعطيو اقتراح اللي يمكن يكون خاصو اجتهاد كبير، لقينا واحد 
اإلقتراح واحد وهو أنكم تضيفو املناطق الحدودية للمناطق الجبلية، 
غادي تقول لي باللي كاينة 12 مليار ونصف في ذاك الصندوق املعلوم، 
هذاك الصندوق ال يكفي وال يسد حاجيات ديال 2 ماليين ونصف ديال 
الساكنة التي تعاني من الحرمان والجهة الشرقية البطلة املغرب في 
البطالة والفقر، ولهذا هللا يخليكم باش تقبلو هاذ اإلقتراح وتقبلو هاذ 

التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

لقد استمعت إليكم السيد النائب املحترم بإمعان، ولكن قبل البد 
نرجع لواحد النقطة، ما يمكنش ندوز، آ السيد النائب املحترم، إيال 
صورنا 250 مليار درهم كما تقول من صندوق املقاصة، في دروته كان 
صندوق املقاصة 50 مليار في دروته، يعني 5 سنين كان غيكون عندنا 
صندوق املقاصة 0، غير باش غير دبا أرقامك خاطئة، ويجب أن تعترف 
بها، ما كاينش 250 مليار أنه وفرنا، أرقامك خاطئة، وأنا عاوتني وكان كنا 
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250 مليار، وكان هاذي 5 سنين احناي هاذ العام درنا برمجتيو برمجنا 
وأنتما غتصوتو عليه 14 املليار صندوق املقاصة، يا أخي يا أخي املجال 
ما ندخولش معاك في جدل في األرقام، هذه ما�سي..، احنا ما�سي باش 
نحصلو بعضيتنا، احنا غير باش نبنيو ما كاين حتى مليار، من النهار اللي 
كان وقع الرفع ديال الدعم عن املحروقات، ما زال هذا ما �سي، نزل 
بقدرة قادر تنزل لو األثمان وأنا يمكن لي نقول ليك، لو كان خليناه في 

األثمنة السابقة ربما غيكون العكس، غير باش تكون ال..

باي ديلئيسيبلجليل:

السيد الوزير الجوابا على التعديل.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ال ال البد هاذ النقطة هاذي ما �سي جدل، ال غير جدل ما �سي باش 
نحصلو بعضيتنا، املناطق الحدودية وذكرتيها قلتي أول مدينة فاس 
واقيلة راه كاينة �سي مدن قبل نسيتي تازة إلى آخره ال ال نسيتي تازة 
تاوريرت وا املهم، ولكن حنا قلنا في التعليل ألن ما كنتيش حاضر معنا 
اللجنة، أوال هاذوك املناطق الحدودية فيها عناية خاصة وفيها البرامج 
خاصة، ثانيا منين تنقولوا صندوق التنمية القروية والجبلية هو تأكدتو 
بأن ما�سي مدن ديال راه داخلة في املناطق، هاذ املناطق الحدودية إما 

قروية أو جبلية والتعديل مرفوض.

باي ديلئيسيبلجليل:

املعارض للتعديل، تفضل.

بانةئبيباي ديبدليسيبالزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم ل:

آه بالالتي بطبيعة الحال هاذ املناطق هي مهمة والصندوق تيهتم 
وال سيما بما أنه يساهم في البرنامج الجديد ديال التنمية املجالية، 
تيساهم في كل املناطق، ولكن اليوم كذلك بالنسبة لهاذ املناطق اللي 
هي بعيدة وحدودية الدور ديال الجهات مهم وال سيما الجهات اللي ما 
جاتش صدفة، ألن هناك من يأمن بالصدفة واللي تيقول لك خذيناها 
ألنه الجهات ما�سي تناخدوها خاص يعطيها لك الشعب، إيال اعطاها لك 
الشعب على را�سي وعيني، أما حنا ما تانخذو حتى �سي حاجة، كل �سي 

ديال الشعب إيال اعطاها لك على را�سي وعينيا وصافي.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد للتعديل.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

كنت كنتسنى �سي تأييد ما�سي تصريف حسابات سياسية، كاين 
3 د املليار، خليني نهضر، أنا اللي عندي الكلمة وعندي حرية التعبير 

نقول اللي بغيت ونهضر كما يروق لي أن أتكلم، حتى واحد ما عند حق 
الحجر هنايا في هاد القبة، ونقول اللي بغيت والخور يقول اللي بغا هذا 
هو البرملان هكذا كنعرفو هكا خليناه إيال تبدل �سي حوايج ما نعرف، 
السيد الوزير 3 د املليار درهم أنا منين دخلت كنت بغيت باش نقول لك 

خصص واحد الحاجة.

باي ديلئيسيبلجليل:

الذي  التعديل  تأييد  أن  أجل  من  الكلمة  النائب، عندك  السيد 
عارض التعديل عارضه، ولم يتوجه إليكم السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

أنا هضرت مع الوزير ما هضرتش مع النائب، هضرت مع الوزير أنا 
إيال �سي واحد فهم �سي حاجة أخرى ما نعرف أنا كنهضر مع الوزير ألنه 
جاوب عليا، السيد الوزير عندك تقريبا اكثر من 3 د املليار درهم، السيد 
الوزير عندكم أكثر من 3 د املليار درهم، أنا اللي بغيت وهو واحد الجزأ..

باي ديلئيسيبلجليل:

تفضل السيد النائب أيد التعديل ديالك.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

بان ليا رجلي سخونة، واش نهضر؟ كاين 3 د املليار درهم أنا اقترحت 
على السيد الوزير تخصيص حصة خاصة املناطق الحدودية عالش؟ ال 
دخل ملؤسسة آخرى بغينا تشجيع الشغل، وتشجيع االستثمار، ونحطو 
أرض باطل ونديروا أرض باطل نشجعوا الناس يجيو يستثمروا من أجل 
إنعاش سوق الشغل باملنطقة، أما حوايج أخرى كاين مؤسسات أخرى 
اللي مكلفة بها، إيال ما كانش الدعم ديال الدولة املغربية باش تساهم 
في نعطيو األرا�سي باطل للمستثمرين، عمر �سي جهاز آخر في املغرب ما 
يمكن لو يدير هاد ال�سي، إال إذا كانت املساهمة ديال الوزارة د املالية 
والوزارة والحكومة برمتها، هاد ال�سي عالش قلنا تخصيص مليار وال جزء 
من داك 3 د املليار ونص اللي بقات لكم في داك املناطق الجبلية، أما 
تقول لي داخلة في جبل وفي القرى أنا حنا ما داخلينش في هاد ال�سي، حنا 
داخلين في واحد املنطقة حدودية تعاني أكثر من مناطق أخرى، وهاد 
ال�سي ما �سي حتى ل �سي نهار تنوض الفو�سى وعاد تهزوا الطيارة وتجيو 

تفككوا املشاكل للناس.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون: 33

املعارضون: 175

املمتنعون: 65
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صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 20 مكرر.

املوافقون على إحداث املادة 20 مكرر: اإلجماع.

صادقت اللجنة كذلك على إحداث املادة 20 مكرر مرتين.

املوافقون على اإلحداث: اإلجماع.

صادقت اللجنة على إحداث مادة 20 مكرر ثالثة:

املوافقون: اإلجماع

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 175

املعارضون: 65

املمتنعون: 33

الباب الثاني أحكام تتعلق بالتكاليف من املادة 21 إلى املادة 39، 
أعرض املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:175

املعارضون: 63

املمتنعون: 35

املادة 22 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، تعديل 
.47

بانةئبليباي دةيزهوليباوهةبي:

شكربيباي ديبارئيس،

السيد الوزير املندوبية السامية للسجون والتي تدبر قطاعا فشلت 
فيه الحكومة على عدة اتجاهات، القطاع اللي فشلتو فيه في التعليم 
والصحة وفي التشغيل، كيمشيو هاذ 82.000 مواطن مغربي نازلين في 
السجون املغربية، كيف يعقل السيد الوزير أن يرصد لهم 350 منصب 
مالي، منصب شغل مالي فقط، في املقابل أن 82 أكرر من املواطنين 
املغاربةهما الساكنين في هاذ السجون، السيد الوزير كيف يعقل أن 
واحد كل 300 سجين يحرسه رجل موظف ليال، وكل 40 سجين يحرسه 
موظف فقط نهارا، وأنتم السيد الوزير ترصدون له فقط 350 منصب 
مالي، نقترح في فريق األصالة واملعاصرة أن يتم مضاعفة هاذ العدد من 

املناصب املالية إلى 700، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

بعد  شاغرة  تصبح  التي  املالية  املناصب  كل  زائد  مالي  ..منصب 

اإلحالة على التقاعد أو ألسباب أخرى، وهذا استثناء معطي للمندوبية 
السامية للسجون، لهذا نرفض هذا التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل، معارض، تفضل مؤيد.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

احنا السيد الوزير، حيث جبنا هاذ التعديل هذا نظرا للوضعية 
اللي كتعرفها السجون، راه عرفتو الوفاة اللي تم االغتيال اللي تعرض 
واحد من موظفي السجون أخيرا، فحماية لهاذ املوظفين قلنا نديرو 
واحد الحضور عددي اللي يمكن يساهم في تسهيل العملية، ألنه كيكون 
واحد النوع متاع التوتر، إضافة إلى ذلك، ال يمكن أن نتصور أن كل 
�سي اللي كيصوت عليهم هما راه شعب، واللي كيصوت علينا احنا ما 
�سي الشعب، �سي حاجة أخرى، راه الشعب املغربي كيختار بين وهنا، 
وبناء عليه منين تختار الشعب يعطي الجهة لهاذ الناس هاذو من غير هذا 
راه ما عندك ما تقول، حنا قابلين أنه واحد الجزء من الشعب املغربي 
يصوت عليهم، خاصهم يفهمو أنه يقبلو أنه واحد الجزء من الشعب 
املغربي صوت علينا، وإيال صوت علينا ما عندي ما نديرو ليهم، وبناء 
عليه ما نبقاش نصدرو هاذوك األحكام راه تأخرت، اما الطائرة راه 

هزاتو جابتو، جابتو الطائرة ما عندنا ما نديرو..

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون على التعديل:

املوافقون: 63

املعارضون:175

املمتنعون: 35

نفس املادة 22 ورد تعديل من طرف النائبين الشناوي وبالفريج، 
التعديل رقم 10 تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

شكرا، معلمة التعديل هو إضافة أو إحداث مناصب مالية جديدة، 
الرقم يمكن يبان كبير، 74 ألف، هذا من أجل بطبيعة الحال وانسجاما 
حتى مع الخطاب الرسمي ديال الحكومة والبرنامج الحكومي اللي كيعتبر 
بأنه األولوية للتعليم والصحة والقطاعات االجتماعية، ولكن ال نرى 
تحويل  هو  ألف   74 هاد  ديال  املعنى  ولكن  الواقع،  أرض  على  ذلك 
املناصب أو ما يسمى بمناصب اللي اعتمداتها الحكومة في إطار التعاقد 

إلى مناصب ديال الوظيفة العمومية قارة، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.
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باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

التعديل مرفوض السيد الرئيس.

باي ديلئيسيبلجليل:

شكرا، معارض؟ تفضل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

مؤيد.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد، أنا سولت على املعارض تفضل مؤيد، شكون غادي يأيد ؟ 
صاحب التعديل تفضل، الصوت.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

الصوت، ما كاينش معارض خاص يكون معارض حيث هاد ال�سي 

ديال التعاقد عالش هاد ال�سي كله، التعاقد كنعتباروه احنا بأن التعاقد 

كان خطأ، التعاقد خطأ، طيب باش نحلوا مشكل التعاقد غنخلقوا 

هاد مناصب الشغل ما كاينش �سي منصب جديد، هاد ال�سي في 2017 

سمعنا بأن 35 ألف وسمعنا في 2018 غيداروا 20 ألف في التعاقد، 

قلنا ما خاصوش املدرس في املغرب ما خصناش نعتباروه معدات، حيث 

هو ديارينه في املعدات، خصه يكون في املوارد البشرية، وهذا نقاش 

حقيقي اللي خصه كون كان عندنا شوية في اللجنة، ولكن ال كان هاد 

ال�سي املنطق ديال التعاقد إيجابي كاين الناس اللي كيعتابروه إيجابي 

ليبراليين باغيين كل �سي بالتعاقد وعالش كيطبق على التعليم بوحده؟ 

وعالش كيطبق على التعليم؟ واقترحوه على جميع القطاعت، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

املوافقون: 2

املعارضون: 175

املمتنعون: 96

املادة 22 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 65

املمتنعون: 33

املادة 23 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، رقم 48 تفضل أحد 

مقدمي التعديل.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

باي ديبارئيس،

املالية ديال وزارة الصحة  في ما يخص املناصب  الوزير،  السيد 
والتربية الوطنية كنعتاقد بأنه هادوا هم القطاعات األساسية واللي 
كتعرف واحد الفقر في املوارد البشرية، ما حيلتها تكوين ديال املمرضين 
على الصعيد الوطني، كتحرج سنويا 3300، هاد الوضعية تفاقمت، 
املغادرة الطوعية والتقاعد واالستقاالت، بالتالي أنه كان في ما م�سى 
واحد القرار خذاه الوزير السابق القباج كان خطأ، كما أنه املغادرة 
الطوعية اللي كانت من بعد القرض ديال البنك الدولي لصندوق النقد 
اللي مشاوا  أنه  الدنيا، مع األسف  السالليم  أنه يمشيوا غير  الدولي 
مشاوا أطر كبيرة، والقضية ديال الفلوس والحكامة السيد الوزير وأنت 
وزير املالية غادي نقولوا لك واحد، في املديرية ديال الطرق ديال التجهيز 
كاين واحد املدير كرى واحد الفيال، صندوق التمويل الطرقي، هو عنده 
املقر في املديرية وكرى الفيال، ب 40 ألف درهم شهريا، كاريها 8 شهور 
ودابا ديار واحد الصفقة ديال مليون ديال الدرهم للترميم ديالها، هذا 
هو املال العام، وبحثوا فيه هاد املوضوع السيد الوزير باش تعرفوا 
ال�سيء  والتسيير  التدبير  ولكن  موجودة،  البالد  هاد  في  الفلوس  بأنه 
واالختالسات ومجموعة داملمارسات الالمسؤولة هو اللي كتجعل هاد 

االعتمادات املالية كتم�سي لبعض الجيوب دالناس.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة ، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

هذا استثناء معطي لبعض القطاعات، وإيال وسعنا قطاع التربية 
والتعليم العالي والصحة، لن يبقى استثناءا، ولهذا نرفض التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد التعديل، تفضل.

بانةئبيباي ديصالحيأبويباغةلي:

شكربيباي ديبارئيس،

غير مرة أخرى هاذ القطاعات ديال العدل والتربية والتعليم مهمين 
والصحة، ال بد ندعمو هاذ القطاعات مهمين جدا، هللا يخليكم، إذن 
البد املزيد من الدعم بالنسبة لهاذ القطاعات، لكن مرة أخرى ربما 
السيد  عليه،  تكلمت  اللي  ال�سي  فيما يخص هذاك  فهم  كاين سوء 
الوزير املحترم، 220 مليار ديال الدرهم اللي خلص املغرب من 2010 
إلى 2014 ديال صندوق املقاصة، راه تخلصت وهذا تصريح في الوثائق 
ديالكم، ربما لسوء الفهم اللي كاين هو راه ما فهمتوناش أشنو قلنا، 
احنا قلنا على أنه بما أنه ما بقاش هذوك األسعار ونزالت في 2014 لدابا، 
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كان ممكن كيفاش ممكن نتصورو على أنه ذوك األسعار منين هبطات 
توفرات ونديروها في بليصات أخرى، كيف كان ممكن نوفرو أن منين 
220 مليار ديال الدرهم راه تخلصات من 2010 إلى 2014، أؤكد لكم 

هاذ ال�سي، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 65

املعارضون: 175

املمتنعون: 33

ال�سي  تفضل  وبالفريج،  الشناوي  النائبين   23 املادة  في  تعديل 
الشناوي.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

ال هو بكل صدق ألنه منين كنطالبو بالحفاظ على املناصب املالية 
ديال قطاعات أساسية، إجتماعية أساسية اللي هي الصحة والتعليم، 
ألننا مؤمنين بأنه الدولة خاصها توفر ما يكفي من املوارد البشرية لتقديم 
خدمات في املستوى، ال على مستوى الصحة وال التعليم، ما اللي جا في 
ردودكم السيد الوزير املحترم هو أنه تيأكد لينا بأنه يعني عمليا التعليم 
والصحة ليسو من األولويات، مع األسف ألن منين كت هاذ الجواب 
قلتوه لينا املرة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت أو في قانون املالية اللي 
فات ألنه إيال عممناها راه ما بقات معنى، وبالتالي ما بقى معنى عند 
الحفاظ على بعض املناصب املالية لبعض القطاعات، احنا تنقولو 
بأنه هاذ الكالم ديالكم يؤكد بامللموس أنكم ال تعتبرون التعليم أولوية، 
الصحة مثال موظفو الصحة خاصهم يعرفوها املغاربة كاملين 50.000 
بأطبائه وممرضين وتقنيين إلى آخره، 50.000 ل 35 مليون، الوظيفة 
مستوى  على  اإلستشفائية  العمومية  الوظيفة  الصحية،  العمومية 
فرنسا بالنسبة 70 مليون دالناس فأكثر من مليون منهي الصحة، وشوفو 
املقارنة، واحنا ما زال كنالأكو وكناخذو وكنديرو احتياطات اللي ال معنى 

لها من أجل في اتجاه خلق مناصب كافية في الصحة والتعليم، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

جواب الحكومة.

باي ديمحمديبوسع د،ي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

ال حتى ننهي هذا الجدل، هاذ السنة في هاذ املشروع إيال ثقتيو بي، 
من القطاعين اللي ما تفوضناش معهم في ما يخص املناصب املالية، ما 
تفوضناش هما الصحة والتعليم، قلنا ليهم آش خصكم هاك، ولهذا دبا 
غير باش ما نكونش أيضا املزايدات احنا كاملين واعون أن قطاع التعليم 
هو واألولوية واعون وهاذ ال�سي اللي ترجم هاذ السنة والسنة املقبلة 55 

ألف منصب مالي، التعاقد صحيح، ألنه توجه جديد، و4000 منصب 
مالي بالنسبة للصحة السنة املقبلة عوض 1500 اللي كانت كتحال كل 
سنة، و لهذا نعتقد أن إيال دخلنا هاذ املقت�سى ديال أنه اللي م�سى �سي 
منصب نعوضوه ما غاديش نفتحوش مناصب مالية احنا املجهود ديال 
الحكومة أكثر من هاذ املقت�سى اللي هو مقت�سى كيفما قلت استثنائي 

لبعض القطاعات وال داعي لتعميمه، يرفض التعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

مؤيد تفضل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

ما كنكولش نفس اللغة، ما كنفهمش أنا إنما ما كيعنيش السيد 
الوزير ال دار طبق اعتبرتيو أنتما التعليم والصحة أولوية ودرتيها حتى كل 
منصب شغل يتحال واحد للتقاعد باش كل �سي يفهم منين كيتحال 
�سي واحد للتقاعد كنقولو هاذ هاذ الفقرة وال هاذ املادة كتقول فهذوك 
القطاعات بأن غيتعوض automatiquement، أما قانون املالية يمكن 
لو يزيد، هاذ ال�سي كتديرو في هاذ القطاعات اللي كاينة معنية بهاذ 
املادة، عالش التعليم ما يكونش بحال هكا؟ إيال كنتوا كتعتبرو التعليم 
والصحة أولوية خاص هاذ ال�سي من البديهي زعما ما�سي بدون لغة 
الخشب وصافي زعما غير كونوا واضحين، واش التعليم أولوية؟ واش 
الصحة أولوية؟ كيتبين بأن ال أنا كنفضل يكون مسؤول حكومي صريح 
معا يا يقول لي التعليم والصحة ما�سي أولوية، وال كيف ما كان قال 
رئيس الحكومة السابق خاص الدولة تهز يديها من التعليم والصحة، 
كان قالها هاذ ال�سي بعدا الصراحة الصراحة مزيانة باش تما كيتبنى 
حتى املسار الديمقراطي ديال بالدنا يمكن له يتبنى، بيمين اللي كيعتبر 
ليبرالي متوحش ويسار وسط وال �سي حاجة اللي عنده مشروع بديل، 
أما نقولوا في نفس الجهة من جهة نقولوا بأن التعليم أولوية وملي كتجي 
للمناصب كتنقص أوال ما كتعوضهاش داك ال�سي كله زعما كندخلوا في 

التناقض اللي كتخلي املغاربة تالفين، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 175

املمتنعون: 96

أعرض املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 65

املمتنعون: 33
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املادة 24 ورد بشأنها تعديل من النائبين عمر بالفريج والشناوي، 
تفضل السيد النائب آخر التعديل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

هو نفس التعديل حيث كان للمالءمة نفس التعديل املادة للمالءمة 
زعما ما�سي، وشكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

نفس الجواب السيد نفس الجواب، معارض؟

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

باي ديبارئيس،

السيد الوزير، فيما يتعلق باألولوية ديال التعليم والصحة خصنا 

وكتعطي  كتجي  املادة  هاته  كان  عام  وكل  كنهضروا،  عالش  نعرفوا 

واحد األسبقية لبعض القطاعات، غير في إطار ترشيد املناصب اللي 

ما حصالتش عليها، دابا اآلن هاذ املادة 24 أصال هي جديدة تتالءم 

غير هذاك ال�سي اللي كان شحال هذه كضيفوا اآلن ما�سي، كان عندنا 

موظفي األمن الوطني، املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، موظفي 
املديري  موظفي  اإلدماج  وإعادة  السجون،  إلدارة  العامة  املندوبية 

العامة للوقاية املدنية، هاذوا هما اللي كان، هادوا هما اللي كنعرفوا 

واحد الجانب حساس بالنسبة إلينا في املناصب ديالهم، فلذلك في إطار 

ترشيد هذيك املناصب باش ما ضيعش، عالش كاينة هاذ املادة، وإال 
راه األصل شحال هذه راه كان عند جميع القطاعات وما كانتش كتقدر 

دبرها، األمر الثاني هو هاذ القضية ديال كنسمعوا هنا بعض األحيان 

كلمات كبيرة ومهمة على كل حال تتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد، 

واحنا معها احنا مع محاربة الفساد ولكن ضد التشهير، كاين القضاء 

ال كان �سي ملف عند �سي واحد باين وواضح يم�سي للقضاء، وال يعطينا 

نشهروا  نبقاوا  يمكنش  ما  ولكن  نتكلفوا  واحنا  نمشيوا  احنا  اإلسم 

بالناس غير هكاك، والديمقراطية تأتي بالشعب كيجي الشعب كيصوت 

على الناس صحيح، ولكن كاين اللي كيصوت عليه بقناعة وكاين اللي 

كيصوت عليه بوسائل أخرى، دون أن ندخل في التفاصيل، ألنه اليوم 

مسؤوليات كثيرة تدبر داخل جماعات ترابية كاين اللي صوت عليه 

املاليين باش طلع وال مسؤول، وكاين اللي صوتوا عليه 200 واحد وهذا 

غير مقبول وغير مقنع، شكرا.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التصويت التعديل:

املوافقون على التعديل املوافقون، مؤيد، مؤيد للتعديل تفضل، 
حيث ما قدمتوهشاي، طيب مؤيد تفضل.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

وغير ما عرفتش أنا إيال كنتو غير هذه في إطار نقطة نظام قبل ما 
ندخل.

باي ديلئيسيبلجليل:

ال مؤيد تفضل.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

واخا ولكن اسمحتوا بتدخالت ال عالقة لها بالتعديل.

باي ديلئيسيبلجليل:

اييه تفضل تفضل.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

وال  طائرة،  ولكن وصف  مرحبا،  للتعديل  معارض  يكون  يجاوب 
أنا  أنا غير باش نقول باش نعاود نذكر  وصف حديقة، ما يمكنش، 
ما  األولويات،  من  والتعليم  الصحة  تعتبر  ال  الحكومة  بأنه  تنؤكدوا 
كايناش هاذا كلوا كالم، 19 ألف منصب خاص نقولو للمغاربة بأنه 
14 ألف كيخرجوا للتقاعد، شحال كتبقا صافية اللي كيبقاو 5000، 
بالنسبة لقطاع الصحة العام اللي فات، 1500 منصب في 2017، ولكن 
 vous ne شحال خرجوا للتقاعد 1505، نقائص 5 يعني ناقص 5، يعني
faite qu’absorbé هاداك le.déficite اللي كاين، بال ما نقولو هاديك 
4000 غتحل لنا األزمة، وفي التعليم كذلك، وكندخلوا يعني ناس اللي 
 ،la précarité ،غير مكونين، وفي التعاقد وبالعكس كندعموا الهشاشة

هذا غير مقبول.

باي ديلئيسيبلجليل:

أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون: 2

املعارضون: 175

املمتنعون: 96

اآلن تنظن سالينا التعديالت غادي نمشيو في املواد في التصويت.

أعرض املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 175

املعارضون:63

املمتنعون: 35

املادة 25 نعاودوها للتصويت:
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املوافقون: 175

املعارضون:63

املمتنعون: 35

أعرض املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة للتصويت:

املوافقون: 175

املعارضون:63

املمتنعون: 35

أعرض املادة 27 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:63

املمتنعون: 35

أعرض املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة، نفس التصويت، ال:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 29 أعرضها للتصويت:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 31 كما صادقت عليها اللجنة، املادة 31:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 32 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 33 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 34 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 35 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 36 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 37 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 38 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 39 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 175

املعارضون: 65
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املمتنعون: 33

الباب الثالث أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة من املادة 
40 للمادة 43.

املادة 40 أحكام تتعلق بتوازنموارد وتكاليف الدولة، الجدول »أ« 
أعرضه التصويت امليزانية العامة.

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

للخزينة،  الخصوصية  الحسابات  موارد  للتصويت  أعرض 
الحسابات املرصدة ألمور خصوصية:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

حسابات اإلنخراطات في الهيئات الدولية:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

حسابات العمليات النقدية:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

حسابات التمويل:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

حسابات النفقات من املخصصات:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 40 أعرض املادة كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 41 أعرضها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 42 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

املادة 43 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 175

املعارضون:65

املمتنعون: 33

اآلن أعرض الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية للتصويت 
كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 65

املمتنعون: 33

قانون  مشروع  من  برمته  األول  الجزء  على  التصويت  تم  هكذا 
املالية، وشكرا لكم، ولفعتيبلجليل.
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محضريبلجليليبا ةن لي بلخميين

باتةليخ: الجمعة 28 صفر 1439 ه)17 نونبر 2017 م(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وخمسة  ساعات  خمس  باتوق ت: 
الساعة الثانية زواال والدقيقة الثامنة والثالثين.

وعلى  الثاني  الجزء  على  والتصويت  املناقشة  برعمة0:  جد 0ي
مشروع قانون املالية رقم 68.17 برمته برسم السنة املالية 2018.

باي ديبلحبيبيبمللكييلئيسيمجلسيبانوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

افتتحت الجلسة،

عليه،  والتصويت  املالية  قانون  مشروع  دراسة  مواصلة  قبل 
اسمحوا لي مرة أخرى أن أجدد اعتزازي وتقديري لكافة أعضاء املجلس 
وألجهزته املسّيرة من مكتب، وفرق ومجموعة نيابية ولجان دائمة. كما 
أتقدم بالشكر للحكومة على ما تم بذله من جهود إيجابية لتمر دراسة 
مشروع القانون املالي في ظروف جيدة، وفي إطار حوار بناء ومسؤول 
عرف تعبئة مركزة سواء من خالل ساعات العمل التي قاربت 300 
ساعة بمختلف اللجن الدائمة، كما عرفت حضورا مكثفا سواء أثناء 
املناقشة القطاعية أو من خالل التصويت على امليزانيات الفرعية بلغ 
معدلها ما بين 70 و%80. كما أشكر باسمكم جميعا كافة املوظفات 
أداء  في  باملجلس، على جديتهم وعلى إخالصهم  واملوظفين والعاملين 

الواجب.

الجلسة  هذه  نخصص  النواب،  والسادة  السيدات  تعلمون  كما 
للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 
68.17 للسنة املالية 2018، وبعد ذلك التصويت على املشروع برمته. 
فنستمع إلى عدد من املتدخلين واملتدخالت بإسم الفرق واملجموعة 
فريق  بإسم  واملتدخلين  للمتدخالت  الكلمة  بإعطاء  وأبدأ  النيابية، 

العدالة والتنمية، املتدخل األول السيد النائب نور الدين قربال.

بانةئبيباي دينوليبادينيقراة0:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

يشرفني أن أتقدم أمامكم بمداخلة فريق العدالة والتنمية في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات التي تختص بها لجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج، وذلك 
برسم مشروع قانون املالية لسنة 2018. في البداية نقول ال تنمية بدون 
استقرار وال استقرار بدون أمن، ومن تم وبناء على التوجيهات امللكية، 
تقوم إدارة الدفاع الوطني بتعزيز الخطط الدفاعية اإلستباقية وبناء 
واإلغاثة  واإلنقاذ  واألمن  السالم  وحفظ  املهنية  والقدرات  الكفاءات 
الحدود،  ويؤمن  السيادة  يعزز  ما  اإلجتماعية، وهذا  املشاريع  ودعم 
ويتصدى لإلرهاب والهجرة السرية والجريمة املنظمة ويضمن اإلستقرار 

ويؤمن الوحدة.

وال تفوتنا الفرصة دون أن نشيد بالجهود التي تبذلها إدارة الدفاع 
امللكي،  والدرك  والبحرية  والجوية  البحرية  مكوناتها  بجميع  الوطني 
وبما تتحلى به من قيم العطاء والتضحية والتضامن في كل املجاالت 
وامليادين، وطنيا ودوليا، وما أبانت عليه من قيم ومهارات تجعل من 
املغرب نموذجا وفاعال في السالم واإلستقرار في كافة أنحاء املنطقة، 
ودفاعا  السالم  وحفظ  دعم  عمليات  في  املتتالية  املشاركة  في  سواء 
عن كل القضايا العادلة في إطار الشرعية الدولية، أو في إطار عملية 
اإلنقاذ واإلغاثة، أو من أجل فك العزلة واملساعدة اإلنسانية وإيصال 
اإلمدادات الغذائية والطبية لفائدة املناطق املنكوبة وغيرها. وهو ما 
يجعل املغاربة يعتزون ويفتخرون بأسرة القوات املسلحة امللكية التي 

تتحلى دائما باإلنضباط والتفاني في خدمة هذا البلد العزيز.

ولإلشارة، فقد ركز البرنامج الحكومي في محوره الخامس على العمل 
على تعزيز اإلشعاع الدولي وخدمة قضاياه العادلة في العالم. سجلنا 
الدفاع  إلى  هادفا  الرسمية،  الدبلوماسية  تحركا مقدرا على مستوى 
عن الوحدة الترابية واملصالح العليا للوطن. وفي هذا اإلطار، نؤكد على 
ضرورة استثمار املناخ العالمي واإلقليمي وتجاوز التعبئة اللحظية إلى 
التركيز  التعبئة الدائمة املبنية على إستراتيجية واضحة املعالم، مع 
على البعد اإلقتصادي انطالقا من قاعدة رابح-رابح، وعالقات جنوب-
واالورو  اإلفريقي  األورو  مستوى  على  الفعال  الحضور  مع  جنوب 
املتوسطي، واملساهمة الفاعلة في املجموعة اإلقتصادية لدول غرب 

إفريقيا.

ورغم انسحاب املغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية، فقد ظلت 
الدول  مع  وقع  املغرب  أن  واملؤشر  إفريقيا،  مع  مستمرة  العالقات 
اإلفريقية أكثر من ألف اتفاقية وبروتوكول منذ سنة 2002، خاصة إذا 
استحضرنا تنوع الطبيعة الدبلوماسية والدول التي قام جاللة امللك 
بزيارتها. وبذلك حافظ املغرب على شراكاته التقليدية وانفتح على أخرى 
جديدة، هادفا إلى التنمية والشراكات واإلنخراط والتعاون والتضامن 
والفاعلية. إال أننا ندعو إلى التفعيل الجيد لهذه اإلتفاقيات، من خالل 
تكريس مبدأ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة والشفافية 
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والنزاهة واحترام القانون واملراقبة والتقويم، وإعطاء النموذج األمثل 
من الداخل خاصة على مستوى تنمية أقاليمنا الجنوبية التي خصصت 
لها مبلغ 77 مليار درهم للفترة ما بين 2016-2021. ألن إنجاز املشاريع، 
بناءا على ما ذكر، هو دبلوماسية سميائية مساعدة للدفاع عن القضايا 
املشروعة والعادلة في أفق بناء خيط ناظم بين الدبلوماسية التشاركية 
املساهمة  التكاملية. خاصة  بناء على مبدأ  التمثيلية،  والدبلوماسية 
القضايا  في  أساسيا  دورا  تلعب  التي  الدولية  املنظمات  في  الفاعلة 

املطروحة عامليا.

ومن ثمة البد من الدبلوماسية املغربية العمل على أربعة قواعد: 
التعزيز والتوطيد والتحصين والتنويع، وإعطاء النموذج الديمقراطي 
الختياراتنا خاصة وأن األمة املغربية تستند في حياتها العامة على ثوابت 
جامعة منها اإلختيار الديمقراطي، والذي يجب أن نستحضره هو أن 
انفتاح املغرب على العالم له انعكاس قوي على املنتوج الوطني ويعمق 

مشروعيته بناء على منطقي الجاذبية والتنافسية.

إننا في حاجة اليوم إلى تكثيف التواصل السيا�سي العالمي من أجل 
التسويق للحكم الذاتي، الذي اكتسب من قبل مجلس األمن بالجدية 
واملصداقية والواقعية، مع استثمار عودة املغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي 
إفريقيا  لدول  اإلقتصادية  للمجموعة  لإلنضمام  املبدئية  واملوافقة 
في  واألخالقي  واإلنساني  القانوني  الخرق  وإبراز   »CDEAO« املغربية 
مخيمات تيندوف. ومن ثم ال بد من تكريس مبدأ االلتقائية في القضايا 
الوطنية بين السلطات العمومية واملؤسسات املنتخبة واملجتمع املدني 

والقطاع الخاص. وفي هذا اإلطار نؤكد على ما يلي:

على  بناء  الدبلوما�سي،  لفعلنا  مؤطرة  واضحة  رؤية  وضع  .•
جدلية الفاعل السيا�سي والفاعل األكاديمي؛

الدبلوماسية  الهوية  أقطاب  بين  االلتقائية  مبدأ  اعتماد  .•
املغربية؛

النجاعة  بين  التناغم  إحداث  بغية  املعرفي  التوظيف  .•
والشرعية؛

تصحيح املسارات التفاوضية. .•

محمد  خطاب  استحضر  عندما  هللا،  نصره  الجاللة  صاحب 
الخامس طيب هللا ثراه، دليل على أن القضية الوطنية لم تبتدئ من 
السبعينات، ولكن لها جذور تاريخية، حنا سالينا مع قضية الصحراء 
مشروع  على  نتفاوضو  مغربية،  وستبقى  مغربية  الصحراء  مغربية، 
الحكم الذاتي وكيفاش نزلوه في إطار الجهوية املتقدمة، هذا هو تصحيح 

املسار وتصحيح األخطاء كما أكد على ذلك جاللة امللك.

املجهودات  رغم  بالخارج،  املقيمين  املغاربة  مستوى  على  أما 
طموحات  إلى  ترق  لم  فإنها  التنفيذية،  السلطة  قبل  من  املبذولة 
املواطنين بالخارج، ناهيك عن حاجيات طبيعية للرفع من الدفاع عن 

حقوقهم ومصالحهم وهويتهم الحضارية، بأن التنمية الشاملة لألبعاد 
والهوياتية.  والثقافية  والدينية  والسياسية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
بهويتهم وأصالتهم،  كان  ما  املغاربة حيث  اعتزاز  استثمار  الواجب  إن 
كفاءات  إستثمار  املتقدمة،  بالجهوية  الصيفية  الجامعات  ربط 
مغاربة العالم في البناء والتنظيم والتأطير، استثمار التراكمات في هذا 
إعطاء  البشرية،  املوارد  تقوية  الصعب،  الدولي  الوضع  رغم  املجال 
امتيازات مشروعة ملغاربة العالم وتوفير كل ما من شأنه أن يشجع على 
اإلستثمار، البحث عن آليات التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة 
املشاركة  من  العالم  مغاربة  تمكين  على  اإلجتهاد جميعا  التشريعية، 

السياسية داخليا وخارجيا.

إذا كانت بالدنا قد حققت تقدما كبيرا واجتهادا موفقا على مستوى 
إصالح الحقل الديني تحت إشراف إمارة املؤمنين، فإننا نثمن اإلهتمام 
باألماكن الثقافية والروحية والتكوين والتعليم الديني وتعزيز الخدمات 
اإلجتماعية، ونشيد بالزيادة في تنمية امليزانية املخصصة للوضع املادي 
للقيمين الدينيين في مشروع قانون 2018: 964 مليون درهم والثاني 
أوال  االهتمام  نطلب  الصحية. ومع ذلك،  للتغطية  مليون درهم   50
بالتعليم العتيق، التعليم العتيق ارتفع العدد ديالو سنة 2017 إلى 33 
ألف، تقويم برنامج محو األمية، الرفع من وتيرة اإلنجاز على مستوى بناء 
املركبات الدينية، تحسين خدمات الحج ومضاعفة املجهود واملواكبة 

الدائمة للخطباء.

وأخيرا نؤكد على مستوى قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، 
نؤكد ابتداء على أن أمة بدون ذاكرة ستفتقر إلى مقوماتها الحضارية، 
وبالتالي إذا كانت.. أما فيما يتعلق باملحور الثاني نؤكد على أن اإلهتمام 
بأسر املقاومة وجيش التحرير واجب وطني، هذا الواجب الوطني الذي 
يمكن أن نتحدث عنه كذلك في إطار املسؤوليات التي كانت عندنا في ما 

يتعلق بتجويد البرامج وتحيين بعض اإلتفاقيات إلى غير ذلك...

املداخلة  أختم هذه  أن  أود  يدركني  والوقت  آخرا،  وليس  وأخيرا 
ببيتين شعريين في حق الجندي املغربي:

»أيها الجندي يا رمز الفداء يا شعاع األمل املبتسم

بورك الجرح الذي تحمله فداء تحت راية العلم«

وشكرا لكم.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب محمد إدعمار.

بانةئبيباي ديمحمديإدعمةل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،
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بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

في البداية ال يفوتنا في فريق العدالة والتنمية أن ننوه باألجواء التي 
اشتغلت فيها لجنة الداخلية وإعداد التراب الوطني واإلسكان وسياسة 
املدينة. ونعزو هذه األجواء ألمرين أساسيين: األول حسن تدبير مكتب 

اللجنة والثاني وفرة وجودة الوثائق املعدة من طرف أطر الوزارتين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

الحفاظ على األمن العام وحماية األشخاص في أبدانهم وممتلكاتهم 
ضمن املهام األساسية املنوطة بوزارة الداخلية، وقبل كل �سيء، ننوه 
بنعمة األمن التي تنعم بها بالدنا، إذ أصبحت هذه النعمة ميزة يكاد 
املغرب ينفرد بها في محيطها اإلقليمي. ونغتنمها مناسبة لتوجيه تحية 
تقدير وإكبار إلى القوات املسلحة امللكية ونساء ورجال األمن الوطني 
والدرك امللكي، ومختلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة والوقاية 
املدنية التي تسهر بإخالص وتفان ويقظة فعالة على أمن هذا الوطن. 
عن  عبر  أن  رئيسه  لسان  على  والتنمية،  العدالة  لفريق  سبق  وقد 
دعمه ملواصلة توفير الوسائل البشرية واملادية واللوجستيكية الالزمة 
لهذا القطاع، كما يدعم فريق العدالة والتنمية، جهود الحكومة في 
العناية بأسرة املقاومة وجيش التحرير، ملا قدمته من تضحيات جليلة 

الستقالل بالدنا.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

وفتوة  بحداثة  الوعي  أتم  على  والتنمية،  العدالة  فريق  في  إننا 
تجربتنا الديمقراطية، كما لدينا الوعي باألشواط املهمة التي قطعناها 
ورش  وفتح  املؤسسات،  دولة  وترسيخ  الديمقراطي  البناء  درب  على 
فصل السلط، وفتح ورش التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واملجالية 
بجرأة غير مسبوقة. ولكن الزلنا في حاجة إلى مواصلة استكمال الصرح 
الديمقراطي، من خالل أحزاب سياسية قوية ونخب مستقلة ونزيهة 
وذات رصيد تاريخي، ومجتمع مدني محايد. تلكم هي أدوات أساسية ال 

يمكن لبناء ديمقراطي أن يقوم بدونها.

إننا في فريق العدالة والتنمية نقدر ضرورة ضمان الحضور الدائم 
العام،  امللقاة على عاتقها في حماية األمن  الدولة، والواجبات  لهيبة 
وهي أمور ال خالف حولها، ولكن اللجوء إلى املقاربة األمنية ينبغي أن 
يكون بجرعات على قدر ضرورة مناسبة لكل موقف. إن فريق العدالة 
والتنمية، يدعو إلى تجاوز هذه التشنجات، إلى بحث عن إرساء ميثاق 
جماعي يروم تعزيز املواطنة الحقة من خالل ضمان الحقوق والحد 
من الفوارق اإلجتماعية والجهوية بين مختلف مناطق التراب الوطني 
بما يضمن تقوية التماسك اإلجتماعي وتعزيز اإلستقرار للمحافظة على 

السلم االجتماعي.

إن تعدد الصنادق والبرامج املرصودة لهذا الشأن، ورغم املجهودات 

املبذولة من طرف الحكومة من خالل برنامج تقليص الفوارق املجالية 
»املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«، »برنامج كهربة القرى«، »البرنامج 
الوطني للتنمية القروية« على أهمية النتائج التي حققتها هذه البرامج، 
واآلمرين  التمويل  مصادر  وتشعب  والشركاء  املتدخلين  تعدد  فإن 
بالصرف أدى إلى ضعف النجاعة وغياب اإللتقائية والتأخر في تنفيذ 

هذه البرامج.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بها  تنشر  التي  الوتيرة  والتنمية،  العدالة  فريق  في  بارتياح  نسجل 
املراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية املؤطرة لترسيخ الجهوية، وفي 
ذات اإلتجاه نؤكد على أن قناعة ومنظور العدالة والتنمية، في التغيير 
واإلصالح عموما ينبني دوما على التدرج والتأني، ولكن في مجال تنزيل 
الجهوية املتقدمة ال بد من رفع وتيرة مختلف مناحي تنزيل هذا الورش، 
واملطلوب بإلحاحية اليوم، مع استكمال اإلطار التشريعي للجهوية في 

متم شهر دجنبر املقبل، هو:

أوال : تسريع تنزيل كامل ملا له عالقة بتمكين الجهات من املوارد  .•
البشرية، تنزيل اإلستقالل املالي من خالل إصالح شامل لنظام الجباية 

الترابية؛

رجال  بعض  يتمرن  لم  التي  الوصاية  لتغيير سلوك  السعي  .•
السلطة على التخلص منها واستبدالها بترسيخ ثقافة املراقبة البعدية؛

تسريع إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري إلى حيز الوجود؛ .•

خلق جهاز للتتبع والتقييم الدوري للسياسة الترابية؛ .•

إجراء تقييم أولي لسنتين من املمارسة في تسيير الجماعات  .•
الترابية بعد انتخابات شتنبر 2015.

باي ديبارئيس،

البد من اإلشادة هنا بأريحية الحكومة وتعاملها اإليجابي مع تعديالت 
األغلبية املتعلقة برصد إعتمادات مالية للحساب الخصو�سي صندوق 
التضامن بين الجهات، حيث خصصت له 700 مليون درهم برسم سنة 
2018. كما نحيي التجاوب اإليجابي للحكومة مع مقترح األغلبية بإلغاء 
بالضرائب والرسوم  املتعلقة  التحصيل  والزيادات وصوائر  الغرامات 

على الجماعات الترابية.

باي ديبارئيس،

في مجال السكنى والتعمير، إننا جد مرتاحين للسياسات املتخذة 
من طرف الدولة لتوفير السكن الالئق وتجويد أثمنته، سواء بالنسبة 
ملختلف املنتوج السكني املعروض في األسواق، أو من خالل محاربة مدن 
الصفيح، أو من خالل كذلك التدخل في األحياء العشوائية وتجهيزها 
بالتجهيزات األساسية من املاء والكهرباء والصرف الصحي. لكن ربما حان 
الوقت، السيد الرئيس، لتقييم هذه السياسات التي هي في الحقيقة 
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سياسة الدولة، ليست سياسة حكومة دون حكومة، أو وزير دون وزير، 
وتقييمها ربما سيجعلنا نقف على بعض مكامن ضعفها لنعمل على 
تقويمها، وسيجعلنا كذلك نقف والشك على جوانبها اإليجابية لتثمينها 

وتدعيمها.

باي ديبارئيس،

في مجال التدبير الحضري، في شقه التعميري، وقفت عجلة التشريع 
ألزيد من عشرين سنة، واستبشرنا خيرا من خالل الحكومة السابقة 
للمبادرة التشريعية املنجزة آنذاك، القانون 66.12 والقانون 94.12 
اللي  التعمير،  بها لسد الفراغ التشريعي في مجال  اللي جاو  والحلول 
ي كنهضرو على تسوية وضعية 

ّ
من طبيعة الحال، بالنسبة لنا حنا، مل

للسقوط،  اآليلة  الدور  على  وكنهضرو  للقانون،  املخالفة  البنيات 
وكنهضرو على مبادرة تأسيس وكالة وطنية ملتابعة الدور اآليلة للسقوط. 
كلها أمور أساسية ولكن بقات معلقة في انتظار استصدار النصوص 

واملراسيم التطبيقية، شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب. املتدخل الثالث بإسم فريق العدالة والتنمية، 
السيد النائب محمد الطويل.

بانةئبيباي ديمحمديباطويل:

بيميهللا،يبلحمديهلل.

بداية، أنا سعيد أن آخذ املداخلة بإسم فريق العدالة والتنمية، 
فيما يخص لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. يلزمني في البداية أن 
أنوه باألجواء الجد إيجابية التي تم فيها النقاش، كل القطاعات املنضوية 
تحت لواء، ضمن اختصاص لجنة العدل والتشريع. وتنعتاقدو حنا في 
فريق العدالة والتنمية، أننا قد استفرغنا الجهد املفترض في إصدار 
التقييم الالزم، والتنبيه الصادق إلى بعض مظاهر القصور الواجب 
استدراكها حكوميا من موقع مسؤوليتنا في األغلبية الذي يدعونا إلى 
تثمين اإليجابيات وهي كثيرة معتبرة، والتنبيه إلى السلبيات متى وجدت.

والحريات  اإلنسان  حقوق  بموضوع  عالقة  له  فيما  البداية،  في 
العامة، نؤكد ونشيد بالخطوات اإليجابية التي قامت بها الحكومة على 
الصعيد الدستوري واملؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، وخاصة ما له 
عالقة بمبادرة الحكومة في تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، والتي من شأنها أن تساهم في رسم معالم سياسة مندمجة 
ناهضة بموضوع حقوق اإلنسان وحمايته. كما نثمن عاليا التفاعل 
الجولة  برسم  بها  اإلدالء  تم  التي  التوصيات  مع  للحكومة  اإليجابي 
الثالثة لإلستعراض الدولي الشامل، والذي وافق من خاللها املغرب ما 
يفوق 198 توصية من أصل 244 توصية، وهو أمر نعتبره جد إيجابي 
وندعو حكومتنا إلى مزيد من اإلنفتاح على هاته اإلجراءات. كما نعتبر 
أن املصادقة على مشروع قانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية 

كلها  اإلنسان،  الوطني لحقوق  باملجلس  الخاص  القانون  أو مشروع 
قوانين ستساهم في ترسيخ البناء املؤسساتي لحماية الحقوق والحريات 

باملغرب.

غير أن كل هذه اإلنجازات على كثرتها تدعونا إلى مزيد من الحرص 
على تحصينها والقطع مع بعض الخروقات الحقوقية التي عرفها هاذ 
السنة، سنة 2017 املتعلقة أساسا بالتعامل مع الحركات اإلحتجاجية، 
إذ ال يعقل التضييق على اإلحتجاجات السلمية ذات الطابع اإلجتماعي 
على  التضييق  أو  اإلنسان،  حقوق  على  املدافعين  على  أوالتضييق 
الجمعيات التي تعمل في املجال الحقوقي. كل هاته التضييقات مع كل 
األسف ممكن أن تؤدي إلى زعزعة ثقة املغاربة في املسيرة الحقوقية 

والديمقراطية باملغرب، واإلضرار بالسمعة الدولية للمغرب.

وباملناسبة، فإننا ندعو في فريق العدالة والتنمية، إلى استثمار أجواء 
الهدوء والسلم التي عمت مناطق اإلحتجاج اإلجتماعي في كل من القلعة 
وزاكورة والريف من أجل إطالق مبادرة حقوقية لطي ملف الحراك 
بالشكل الذي يستوعب املطالب اإلجتماعية ويتعاطى معها بالشكل 

اإليجابي.

أما بخصوص قطاع العدل، ونحن نعي أن العدل هو قوام الحكم 
وأساس امللك، فقد ترجم دستور 2011، هاذ املقت�سى بالشكل الذي 
يليق فارتقى بالقضاء إلى أن أصبح سلطة قائمة بنفسها مستقلة عن 
باقي السلط. ولكن مع ذلك، نجدد أن النهوض بالقضاء يستدعي أي 
سياق النهوض بالقضاء هو سياق الديمقراطية، سياق احترام اختيارات 
الشعب، سياق احترام إرادة الشعب املعبر عنها في اإلنتخابات. وبهذا 
القضاء  تنفيذ خطط إصالح  الحكومة  نقدر عاليا مواصلة  الصدد، 
وإصالح العدالة بإعمال باقي اإلجراءات ودعم استقاللية القضاء مع 

تمكين السلطة القضائية من الوسائل املادية واللوجستية الكفيلة.

أما على صعيد تحديث اإلدارة القضائية، فإننا نعتقد أن اإلجراءات 
التي تم اإللتزام بها من طرف الحكومة، وبتنسيق مع املجلس األعلى 
للقضاء هي خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف خاصة من خالل تيسير 
ولوج املرتفقين إلى الخدمات القضائية ذات الجودة، وفي أفق التحقيق 

التام للمحكمة الرقمية، ودعم الجهوية والالتمركز في املجال اإلداري.

وفي عالقة بموضوع القضاء دائما، وفي عالقة بموضوع القضاء 
وفي حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة. نؤكد في فريق العدالة 
والتنمية، على ضرورة املبادرة إلى مراجعة املنظومة التشريعية في مجال 
التجريم والعقاب باإلسراع بإحالة قانون واملسطرتين الجنائية واملدنية، 
وتنفيذ بعض اإلجراءات النوعية من قبيل إحداث مرصد وطني لإلجرام 
وبنك وطني للبصمات الجينية، وتنظيم بعض املهن كالطب الشرعي 

واإلستشارة القانونية.

وعلى صعيد اإلداري، نؤكد في فريق العدالة والتنمية، على ضرورة 
إستعجالية مطلب معالجة أعطاب اإلدارة العمومية، وتجاوز إختالالتها 
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البنيوية التي تحول دون اضطالعها بكامل أدوارها املفترضة. وفي هذا 
الصدد، ال يفوتنا التنويه بما تحقق هذه السنة خاصة من خالل إصدار 
املرسوم املحدث للجنة الوطنية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد، أو املرسوم املتعلق بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقين 
وشكاياتهم أو املرسوم املتعلق بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة 
نسخ الوثائق ألصولها، باإلضافة إلى التقدم الحاصل على مستوى بلورة 

ميثاق الالتمركز اإلداري.

أما على صعيد قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، فالبد 
من التأكيد على األدوار الواعدة التي من املفروض أن ينهض بها هذا 
والتمثيلية،  التشاركية  الديمقراطيتين  القطاع، خاصة على مستوى 
باعتبارهما رهانين دستوريين. وهي الفرصة التي نغتنمها للتنويه باعتماد 
الحكومة للجنة التقنية املختصة بالنظر إلى مقترحات القوانين. وهو ما 
نعتبره خطوة إيجابية تستدعي التنويه في سياق إعمال مبدأ التفاعل 

اإليجابي مع املبادرة الحكومية في هذا املجال.

أما على صعيد العالقات مع املجتمع املدني، فإننا ننوه بقيمة العمل 
الذي تنهض به الوزارة في إطار التنزيل العملي ملخرجات الحوار الوطني 

حول املجتمع املدني وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية.

أما على الصعيد األمانة العامة للحكومة، فالبد من التنويه بالدور 
النهوض  في  للحكومة  العامة  األمانة  به  تقوم  الذي  والحساس  املهم 
بالوظيفة التشريعية والتنظيمية. وبخصوص هذا العمل التشريعي، 
فإننا ننوه بإحداث اللجنة التقنية لتحيين التشريع وتدوينه، مع ضرورة 
التنبيه إلى بعض اإلشكاالت املتعلقة بتدبير الزمن التشريعي وموازنته 

بين فترة اإلعداد الحكومي وفترة التشريع البرملاني.

وبخصوص املجلس األعلى للحسابات، فمن دون شك فإن العمل 
الكبير الذي يقوم به هذا الجهاز في مراقبة صرف املال العام وتدقيق 
الحسابات، يعتبر من بين أهم منجزات تنزيل مبدأ الحكامة وتكريس 
قواعد النزاهة والشفافية وإرساء قيم املحاسبة وربطها باملسؤولية. 
ومع ذلك، لزمنا التنبيه إلى مجموعة من القضايا ذات الصلة، من قبيل 
مآل التصريح اإلجباري باملمتلكات أو محدودية املتابعات القضائية في 

بعض امللفات.

وبخصوص قطاع السجون، فبالتأكيد أن الجهود املتكاثفة للنهوض 
باملؤسسات السجنية، في أفق أنسنتها، ال باعتبارها مكانا فقط لقضاء 
والتأهيل  والتهذيب  للتربية  فضاء  أساسا  باعتبارها  ولكن  العقوبة، 
كل  ومع  بها.  املعمول  الدولية  املعايير  مع  إنسجاما  اإلدماج،  وإعادة 
املجهودات املبذولة في هاذ املجال، إال أنه ال زالت تعاني مجموعة من 

االشكاليات، من بينها مشكلة اإلكتظاظ.

وبهذه املناسبة نود التأكيد في فريق العدالة والتنمية، على ضرورة 
احترام أداء نائبات ونواب العدالة.. ونواب األمة بواجبهم في التقييم 
املنضبطة  الديمقراطية  املمارسة  ملا تفرضه قواعد  واملساءلة، وفقا 

التنفيذية  املؤسسات  وكافة  الحكومة  واجب  وأن  الدستور.  ملبادئ 
الكافي دون تحفظ ودون  البرملان من الجواب  التابعة لها، أن تمكن 
السلطتين  بين  واملتعاونة  املتوازنة  العالقة  من  إطار  في  امتعاض، 

التشريعية والتنفيذية وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب محمد خيي.

بانةئبيباي ديمحمديخيي:

بيميهللايبارحمنيبارح م،يبلحمديهللي باصالةي بايالميعلىي
موالنةيلسو0يهللاي آاهي صحبهي مني باله.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

العدالة  فريق  بإسم  دقائق  بضع  في  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
والتنمية، بطبيعة الحال في إطار املناقشة القطاعية ملشروع قانون 
الذي  النقاش الخصب  الخالق مع  التفاعل  إطار  2018، وفي  املالية 
أن  الزمني  املتاح  الغالف  هاذ  وسأحاول ضمن  املالية.  لجنة  عرفته 
أتعرض سريعا وبإجمال إلى يعني أهم القضايا التي أثيرت في اللجنة من 

خالل ثالث محاور أو أربع محاور رئيسة:

املحور األول: يتعلق بالتأكيد على اإلستمرار في ورش إصالح املالية 
العمومية واعتماد النجاعة في تدبير اإلنفاق العمومي:

ال شك السيد الوزير أن اعتماد القانون التنظيمي للمالية ودخوله 
حيز التنفيذ بالنسبة إلينا، طفرة حقيقية في إصالح املالية العمومية، 
ولذلك نعتبر أنه يعني يشكل إطارا مرجعيا مناسبا لترسيخ مبدأ النجاعة 
والفعالية في تدبير النفقات العمومية وتحسين املقروئية امليزانياتية، 
تقوية دور  بالخصوص  أو  العمومية وأساسا  املالية  وتقوية شفافية 
البرملان في اإلضطالع بمهامه الرقابية والتشريعية، من خالل مناقشة 
امليزانية السنوية وأيضا تمكينه من مراقبة وتقييم السياسات العمومية 
وهي الوظيفة بطبيعة الحال املستجدة والتي نتمنى أن تتطور في القادم 

من األيام.

ويمكن القول أنه على الرغم من حجم وقيمة مضمون التقارير 
املصاحبة ملشروع قانون املالية، إال أن السيدات والسادة النواب ال 
زالوا يجدون بعض الصعوبات في الولوج للمعلومات التي تمكنهم من 
املناقشة والتقييم واملساهمة في تجويد مشروع قانون املالية. وال يفوتنا 
في هذا الصدد، أن نثير معكم مجددا السيد الوزير، يعني تعثر العمل 
بمقتضيات املادة 38 و69 من القانون التنظيمي للمالية الذي نص على 
تقديم نفقات امليزانية العامة داخل الفصول من خالل يعني فصول 
منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، ابتداء من فاتح يناير 
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2018، وهو األمر الذي نعتقد أنه كان يجب أن يشمله مشروع قانون 
2018. وبطبيعة الحال نعتقد أن هذا فوت علينا القيام بتمرين جماعي 

لعرض امليزانية بطريقة مختلفة أكثر مقروئية.

ومن جهة أخرى، نلفت اإلنتباه إلى أن السهر والحفاظ على التوازنات 
إلى أداة  املاكرو اقتصادية يجب أن يتجاوز منطق توازن محاسباتي 
لتوفير الشروط الضرورية لتحقيق النمو القوي واملستدام والشامل، 
ومن هنا وجب التأكيد على ضرورة تثمين نتائج إصالح صندوق املقاصة 
باعتبارها واحدة من األوراش الكبرى التي نجحت الحكومة السابقة في 
إطالقها وأنقذت املالية العمومية وندعو إلى إستعمال اإلعتمادات املالية 
التي يتم توفيرها من خالل هذا اإلصالح في تمويل البرامج اإلجتماعية، 
املستفيدين  دائرة  وتوسيع  اإلجتماعي  التماسك  صندوق  واستدامة 
من الفقراء واملحتاجين واألرامل واليتامى واملطلقات واألشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، وتعميم املنح الجامعية على الطلبة واملتدربين 

وغيرها من مجاالت الدعم املوجهة للفئات الهشة.

املحور الثاني : املسارعة إلى إصالح أعطاب النموذج التنموي لبلدنا 
وإعادة صياغة الجواب املغربي لسؤال العدالة اإلجتماعية:

النقاش داخل  وقد أسال هذا املوضوع السيد الوزير الكثير من 
اللجنة، وأثار يعني جدال إيجابيا بين مختلف املكونات السياسية وهو 
األمر الذي يدل على األهمية التي يحظى بها هذا املوضوع ضمن مساحة 
النقاش العمومي، ونعتقد جازمين أن الخطاب امللكي، في مناسبة افتتاح 
الدورة التشريعية األخيرة قد حسم التردد في هذا املوضوع، ووضعنا 
جميعا أمام مسؤوليات جسيمة وهي اإلسهام، كل من موقعه، في طرح 
السؤال املركزي وهو ما هي االختيارات والتحيزات املذهبية اإلقتصادية 
والسياسية التي سيبنى عليها هذا النموذج التنموي أو املنوال التنموي؟ 
ما هي املحددات املنهجية لذلك؟ وما هي مالمح هذا النموذج الذي يجب 

أن يسلك طريقه بلدنا ليمكن أبناءه من أن يعيشوا حياة كريمة.

باي ديباوزير،

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

بطبيعة الحال إيجابية النموذج التنموي الحالي غير قليلة، وساهمت 
من دون شك وبشكل فعال في بلوغ أهداف معتبرة مكنت بالدنا أساسا 
من تحسين مستوى بنياتها التحتية، من خالل الرفع املتوالي من حجم 
اإلستراتيجيات  واعتماد  الكبرى  املشاريع  وتمويل  العمومي  اإلستثمار 
القطاعية وتثمين القيمة املضافة للقطاعات غير الفالحية والتوجه نحو 
التصنيع واملهن العاملية ودعم الطلب الداخلي، إلى آخره. ولكن أعطاب 
هذا النموذج في املقابل ال يمكن أن نتغا�سى عنها، وتمثلت أساسا في 
الفشل الكبير لبلدنا لألسف في التقدم على مستوى مؤشرات التنمية 

البشرية، بلدنا يحتل املرتبة 126 في هاذ املؤشر ضمن 180 دولة. كما 
تمثل الفشل األكبر لهذا النموذج، في عدم القدرة على ترجمة املجهود 
الذي تقوم به الدولة في مجال اإلستثمار على مستوى مناصب الشغل 
هذه  في  التشغيل  محتوى  ضعف  سجلنا  حيث  العاطلين،  للشباب 
البرامج وقلة املناصب التي يوفرها النموذج اإلقتصادي. كما أنه من 
أهم أعطاب هذا النموذج التنموي في اعتقادنا، عجزه عن معالجة 
الفوارق املجالية بين مناطق وجهات املغرب، وإخفاقه أيضا في تدارك 
الفوارق اإلجتماعية بين فئاته خاصة الفئات األكثر تضررا في هوامش 
املدن والقرى املنسية، وبين فئات الشباب غير املؤهل. بل تكريسه لهذه 
الفوارق مما عمق إحساسا متعاظما لدى شرائح واسعة من املغاربة 

بأن التنمية التي يعيشها بلدهم غير موجهة لهم وليس لهم فيها نصيب.

إن اعتماد نموذج تنموي جديد، يقت�سي النظر في هذه اإلشكاالت 
بما يجعل اإلنسان محور هذا النموذج وهدفه النهائي ومبتغاه. نموذج 
تنموي يضمن أوال وأخيرا ملواطن هذا البلد العيش الكريم. ولم تتردد 
خالصة التقرير الذي أصدره البنك الدولي للمغرب في أفق 2040 من 
التأكيد على الطريق الذي يجب أن يسلكه املغرب لتحقيق املقاومة 
املستدامة وتثمين الرأسمال البشري. األمر الذي يمر بالضرورة باإلتجاه 
إلى أربع أولويات كبيرة: التعليم والتكوين والصحة والشغل باعتبارها 

األركان األربعة ألي نهضة ممكنة للرأسمال البشري.

املحور الثالث: مضاعفة الجهد لتحفيز اإلستثمار ومناخ األعمال:

وجب االنتباه السيد الوزير املحترم، إلى حجم اإلشكاالت املستعصية 
التي تعرقل االستثمار والتي تم إثارة العديد منها خالل مناقشة قانون 

املالية في اللجنة. ونذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:

املطلوبة،  التراخيص  على  للحصول  اإلدارية  املساطر  تعقد  .•
واستغالل  الرشوة  مثل  مشروعة  وغير  فاسدة  ممارسة  واستفحال 
النفوذ من طرف البعض، واإلخالل باملنافسة الشريفة والتلكؤ في منح 

التراخيص؛

الفرص  تكافؤ  عدم  خاصة  للعقار،  الولوج  صعوبة  ثانيا  .•
لالستفادة من العقار العمومي؛

ثالثا وأخيرا، إخفاق أغلب املراكز الجهوية لالستثمار في القيام  .•
بأدوارها في تحفيز إستثمار دعم املستثمرين وتسهيل عملهم.

مستعجلة  بإصالحات  القيام  ضرورة  على  التأكيد  نجدد  ولذلك 
للمراكز الجهوية لإلستثمار، بما يحقق الغايات التي أنشئت من أجلها 
آليات  وتوفير  للمستثمرين  ومواكبتها  الترخيص  مساطر  تسهيل  وهي 
الدعم واإلسناد للمستثمرين. وبطبيعة الحال ال يفوتنا أن نشيد بجهود 
الحكومة في تحسين مناخ األعمال، التي مكنت بالدنا من احتالل الرتبة 
99 وهي الرتبة األولى في شمال إفريقيا والثالثة إفريقيا. كما ندعوكم 
من  املقبل  في  التي ستعتمدونها  اإلجراءات  الكشف عن مختلف  إلى 
األيام لتحقيق الهدف الذي سطرتموه في البرنامج الحكومي لالنتقال إلى 

. »Doing Business« مصاف الدول 50 في ترتيب
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كما نحثكم على التسريع بإخراج ميثاق اإلستثمار الجديد وتحقيق 
توفر  أن  شأنها  من  والتي  الضريبية  املعامالت  في  االستقرار  من  قدر 
للمستثمرين وخاصة األجانب منهم رؤية واضحة على مستوى آفاق 
وفرص االستثمار في املغرب. لألسف املحور الرابع ما بقاليش الوقت 
بروندل«  »موريس  اسمه  فرن�سي  لفيلسوف  مقتبس  بكالم  سأختم 
البرغماتي عندما قال: »املستقبل ال يتوقع بل يصنع«،  رائد االتجاه 
فمستقبلنا بالتأكيد تصنعه قرارات اليوم. وفقكم هللا ملا فيه صالح 

البلد والسالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب مصطفى اإلبراهيمي.

بانةئبيباي ديمصطفىيبإلبربه مي:

س دنةي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
محمدي علىيآاهي صحبه.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة أمام مجلسكم املوقر باسم فريق العدالة 
والتنمية، ملناقشة التدابير واإلجراءات املتعلقة بالقطاعات اإلجتماعية 
في إطار مشروع قانون املالية 2018. وهي لحظة دستورية لنواب األمة 
للوقوف على اإلنجازات وما تحققه بالدنا من تطور في مجموعة من 
املجاالت وانعكاسها على الحقوق األساسية الواردة بالفصل 31 من 
وغيرها...  واملاء  والسكن  والشغل  والتعليم  الصحة  وهي:  الدستور 
ومدى  القطاعية  واإلستراتيجيات  العمومية  السياسات  ومساءلة 

نجاعتها.

لقد تمحور مشروع قانون املالية سنة 2018 على أربع مرتكزات: 
دعم القطاعات اإلجتماعية، تطوير التصنيع، ترسيخ الجهوية املتقدمة 
وإصالح اإلدارة. وفي هذا اإلطار، تم تخصيص 130 مليار درهم في إطار 
مشروع القانون 2018 مما يمثل %50 من هذه امليزانية للقطاعات 

اإلجتماعية مع إيالء عناية خاصة للعالم القروي.

وارتباطا بهذا السياق يأتي مناقشة قانون املالية 2018 بعدما ما 
صادقنا على مشروعي القانون أن أصبح قانونين اللي هو القانون ديال 
التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة وكذلك التقاعد لهذه الفئة، 
لألسف بعدما أم�سى في هاذ البرملان أكثر من 22 شهر، الناس اللي كيقولو 
أودي هاذ الحكومة ما عندهاش واحد التوجه، واحد اإلرادة سياسية 
لخدمة القطاعات اإلجتماعية، أتساءل على هاذ املؤسسة ديال البرملان 
وخاصة مجلس املستشارين اللي م�سى فيه هاذ املشروعي القانون أكثر 
من 16 شهر، وما زال القانون ديال التغطية الصحية ديال الوالدين 

ما زال يقبع هناك، أو غادي نوصلو سنتين باسم الدفاع عن املنفعة 
العامة، أي منفعة عامة هاته التي تحرم ستة داملليون ديال املغاربة 
من املؤمنين، و11 مليون اللي غادي يستفدو من هذين النظامين؟ أي 
منفعة عامة اللي ما يخليوش اآلن الوالدين باش حتى هما يستفدو مع 
هاذ املؤمنين؟ ولهذا منين كنهضرو شكون اللي عندو اإلرادة السياسية 
خاصنا نساءلو شكون اللي كيعرقل هذه املشاريع، باإلضافة إلى واحد 
املجموعة من األمور اللي جات وخاصة دعم »الراميد« واحد املسائل 

اللي جات كتواكب، ولكن هاذ املشروع هذا اآلن فيه مشاكل:

 8,5 غير  يعني  فقط  اإلكتوارية  الدراسات  على حساب  كان  أوال: 
مليون اآلن وصلنا ل11 مليون و200 ومازال الالئحة مفتوحة؛

واملسألة الثانية: وهي اإلستدامة ديال التمويل ديال هاذ النظام اللي 
فيه مشكل بالرغم من أنه قانون املالية ديال 2017 خصص لو مليار 
ي جينا نشوفو في 2018 في 

ّ
و300، واللي قبل منو مليار و200، ولكن مل

الحساب الخصو�سي اللي مخصص للصيدلية املركزية، لقينا ما كاين 
والو، ال بالنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي وال بالنسبة للجماعات 
املحلية وال مخصصات املستفيدين أيضا اللي كيجيو من الهشاشة، 
ي كنتكلمو على الحكامة ديال هاذ النظام 

ّ
وهنا كيطرح لنا مشكل ألن مل

وهنا   »l’ANAM« هي  كتسيرو  اللي  كيسيرو؟  اللي  أيضا حتى شكون 
كاين تضارب املصالح »l’ANAM« كتقوم بالتقنين ما�سي يمكن لها دير 
هي التدابير وهي اللي كتشرف على الصناديق متاع »CNOPS« ومتاع 

»CNSS« اللي باملناسبة حتى هما خصهم واحد اإللتقائية؛

املسألة الثالثة: وهو املوارد البشرية اللي تخصص لها واحد املجهود 
خاص خالل هاذ 2018 اللي هو 4000 منصب، فهذا واحد املجهود 
اللي مقدر ولكن خصنا نقولوا باللي خاص بحال التعليم واحد الطفرة 
بالنسبة للسيد وزير املالية أنكم تلتافتو لقطاع الصحة وديرو فيه من 

املوارد البشرية أكثر مما رصد لهاذ خالل هاذ السنة؛

املسألة الرابعة: وهو الحساب الخصو�سي بل الحساب الوطني سنة 
2013 واللي صدر مؤخرا فيه واحد زوج داألمور: املسألة األولى وهو ال 
زالت األسر كتأدي مباشرة أكثر من %50 من النفقات ديال الصحة في 
الوقت اللي كنلقاو دول الجوار ال تؤدي إال %20 وفرنسا %6، وبالتالي 
متاع  املشروع  هاذ  التنفيذ  حيز  إلى  الدخول  أن  إن شاء هللا  نتمناو 
التغطية الصحية أنه غادي ينزل من هاذ النسبة اللي تبقى عالية؛ 
املسألة الثانية وهو عدم التركيز ولم يخصص بالنسبة للوقاية إال 2,2%، 
ونعرفو بأن املغرب كيعرف واحد التحول إيبيديمولوجي وديموغرافي 
ولهذا هناك واحد مجموعة متاع األمراض الغير السارية وخاصة الوباء 
ديال السمنة اللي كينتج عليه واحد املجموعة من األمراض كالسكري 
وارتفاع الضغط إلى آخره... وهذا كيكلف الدولة ديالنا حنايا 24 مليار 
ديال الدرهم، وبالتالي حنا السيد الوزير، تقدمنا بواحد في إطار فرق 
التضريب  يتم  باش  هو  اللي  التعديل  ديال  املقترح  بواحد  األغلبية 
ديال نسبة السكر في املشروبات الغازية والغير الغازية، نحن سحبناه 
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نظرا  بأن  كنقولو  ولكن  اإلستقاللي،  الفريق  إلى  باإلضافة  مضطرين 
لإلستجابة الجزئية أن الحكومة غادي ترفع الدعم على هذه املشروبات 
ديال السكر اللي راه كيم�سي يصدر في الخارج وهو سكر مدعم في انتظار 
السنة القادمة إن شاء هللا لكي نعود لهاذ التعديل فما يمكنش حنا 
نتفرجو في بالدنا وإال راه جاينا واحد تسونامي اللي تعياو ديرو، السيد 
وزير الصحة، من امليزانيات في وزارة الصحة ما غاديش يقد يكون، ال أنا 
تنتكلم مع وزير املالية وباملناسبة راكم جوج وبالتالي يجب أن نلتفت لهاذ 

املشكل واملهم شوفوا بيناتكم بجوج.

اللي  املجهود  بأن  جازمين  نعتقد  نحن  بالتشغيل،  يتعلق  فيما 
قامت بها الحكومة في اإلستثمار العمومي واللي دار 195 مليار وهذا رقم 
قيا�سي مشكورين عليه، فهذا هو املحرك األساس ديال التشغيل. ولكن 
خاصنا نتبعو دوك دفاتر التحمالت نتاع الشركات التي سترسوا عليها 
هذه الصفقات باش نشوفو شحال كيخدمو وشحال هي النسبة نتاع 
أبناء املناطق التي تكون فيها هاذ املشاريع باش يستافدو من التشغيل 
لهادوك  ّدار  خصها  اللي  التقييمات  من  املجموعة  لواحد  باإلضافة 
البرامج، السيد وزير التشغيل، اللي هو ديال »إدماج« وديال »تأهيل« 
اللي في الحقيقة عطاو واحد النسبة من النجاح ولكن مازال خاصو 
الوساطة ودور  آليات  إلى مراجعة  باإلضافة  املجهود  فيها واحد  يّدار 

»l›ANAPEC« في هذا املجال.

كما أن مشروع القانون أتى تقريبا بواحد 20 ألف ديال منصب مالي 
باإلضافة إلى 20 ألف ديال التعليم بالنسبة لألكاديميات، فهذا أيضا 
واحد املجهود مقدر، ولكن يجب اإللتفاتة أكثر لواحد املجاالت اللي هي 

حساسة بحال األمن والصحة إلعطائها مناصب أكثر.

فيما يتعلق باألسرة والتضامن واملرأة، فنحن نثمن ارتفاع ميزانية 
قطاع األسرة واملرأة والتضامن ب%33 هاذ امليزانية ديال هاذ السنة، 
صندوق  من  املستفيدين  ضمن  املهمالت  الزوجات  إدراج  وكذلك 
التكافل العائلي. ونشدد في هذا السياق على ضرورة توسيع اإلستفادة 
من »صندوق التماسك اإلجتماعي«، ولكن نظرا ملا يعرفه املجتمع من 
املؤسسات  وداخل  األسرة  وداخل  الشارع  في  العنف  لظاهرة  تنامي 
التعليمية وارتفاع نسب الطالق وعزوف الشباب عن الزواج، فإننا 
نؤكد على ضرورة اإلسراع في تبني سياسة عمومية تهدف إلى رد اإلعتبار 
هاته  لكل  الطبيعي  الحاضن  هي  الحل،  هي  األسرة  األسرة،  ملؤسسة 
وهو الحل لكل هاته الظواهر اإلجتماعية وخاصة التكفل باملسنين، 
وحتى ال يكون عندنا أيضا أطفال الشارع. فيجب أن ندعم األسرة، 
ويجب أن ندعمها معنويا وماديا إيال مكانتش مؤهلة وكان املشكل هو 
يجب  املناسبة  وبهذه  ندعمها،  أن  فيجب  أساس،  اقتصادي  مشكل 
دور  وتعزيز  وتقوية  والطفولة،  لألسرة  اإلستشاري  املجلس  تفعيل 
األم في هذا املجال. ولترسيخ قيم التضامن والتكافل ومحاربة مظاهر 
الفقر والهشاشة فيجب أيضا دعم صندوق التماسك اإلجتماعي اللي 
فيه واحد املجموعة من املشاريع التي يعني تدعم األطفال في وضعية 

اإلعاقة واملساعدة املباشرة للنساء األرامل، وكذلك الذي من املتوقع 
أنه يتم توسيع اإلستفادة من هذا البرنامج ديال األرامل ليشمل األمهات 

املهمالت، نفس ال�سيء...

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا لك.

بانةئبيباي ديمصطفىيبإلبربه مي:

شكرا السيد الرئيس أنا سأوافيكم بهاذ الكلمة.

باي ديبارئيس:

الكلمة للسيد النائب محمد الحارتي، معذرة شكرا.

بانةئبيباي ديمحمديبلحةلتي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيسيمجلسيبانوببيبملحت9م،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتيبانةئبةت،يبايةدةيبانوببيبملحت9مون،

قبل أن أبدأ في النقاش، أريد أوال أن أشيد باألجواء اإليجابية التي 
سادت أشغال لجنة القطاعات اإلنتاجية والتفاعل اإليجابي بين جميع 
األطراف. إننا ونحن نناقش امليزانية الفرعية لقطاعات الفالحة والصيد 
نجد  التقليدية،  الصناعة  والسياحة  والتجارة  والصناعة  البحري 
أنفسنا أمام قطاعات حيوية لها النصيب األوفر والدور املعتبر في خلق 

الثروة وتحقيق الرقي اإلجتماعي وإرساء دعائم نمو مجالي مستدام.

وفي مجال قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات، ونحن نتطرق إلى قطاع الفالحة، فإن الحديث لن يستقيم 
دون إثارة اإلنتباه إلى »مخطط املغرب األخضر« الذي بات يحتاج أكثر 
من أي وقت م�سى إلى التقييم وإلى الرصد املوضوعي والنزيه لإلنجازات 
املحققة دون ما تبخيس للمجهودات املبذولة ودون تهويل. وإننا نتطلع 
خالل السنتين املتبقيتين من عمر هذا املخطط إلى إنجاز تقييم يرصد 

وقع هذا املخطط الطموح ويقيس أثره على الفالح املغربي.

وفي هذا السياق إذ بدال، أوال في هذا السياق ندعو:

أوال : إلى بذل مجهود أكبر لتصريف وفرة اإلنتاج، كما تعلمون أن 
»مخطط املغرب األخضر« جاء بنقطة قوية هي أنه دعم اإلنتاج ووفرة 
تقوية  إلى  ندعو  فإذن  التسويق،  هو  ديالو  النواقص  ولكن  اإلنتاج، 
نجاعة املؤسسات املتدخلة في عملية التصدير وإيجاد حلول عملية 

إلشكالية التسويق املؤرقة؛
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للري، تراعى  املياه املوجهة  لتدبير  إلى اعتماد سياسة  ثانيا: ندعو 
التوفير املستدام لهذه الثروة الثمينة.

الفالحي،  اإلنتاج  في  املستعملة  املدخالت  تصنيع  تشجيع   : ثالثا 
ثم إعطاء األولوية الالزمة للدعامة الثانية والحرص على دعم الفالح 
الفالحي،  التجميع  عمليات  في  انخراطه  ضعف  ومعالجة  الصغير 
وفك  الجبلية  باملناطق  والعناية  الهشة  القروية  باملناطق  واإلهتمام 
العزلة، وتبسيط املساطر، بما يمكن الفالح الصغير من اإلستفادة من 

املخططات املالية.

وفيما يتعلق بقطاع املياه والغابات، فإن املسؤولية التاريخية أمام 
هذا الجيل واألجيال القادمة، تحتم علينا الحفاظ على ثروتنا الغابوية، 
واضحة  سياسة  غياب  في  مهددة  تبقى  الصحية  سالمتها  أن  بحيث 
األدوار  يراعي  بما  املجال،  في هذا  املتدخلين  وهيكلة مالئمة ملختلف 
الحاسمة في رفع اليقظة بشكل استباقي ملواجهة اآلفات املرضية التي 

تهدد الثروة الغابوية والنباتية والحيوانية أيضا.

وفيما يخص الغابات الحضرية، فرغم الجهود التي يبذلها قطاع 
املياه والغابات إلعداد وتهيئة غابات في املجال الحضري، فإنها تبقى 
معرضة للتدهور ما لم يتم إبرام تعاقدات واضحة مع جماعات ترابية 
بدفاتر تحمالت دقيقة حتى ال تتحول هاذ الغابات من متنفس لساكنة 

املدن إلى تجمعات إسمنتية.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

أيهةيبايةدة،يأيتهةيباي دبت،

إن الحديث عن قطاع الصيد البحري يفرض علينا إثارة اإلنتباه 
إلى توفير الحماية الصحية لثرواتنا السمكية خاصة وفي الوقت نفسه 
اإلشادة بما حققه »مخطط أليوتيس« مع اإلشادة إلى أن ثرواتنا البحرية 
تبقى في حاجة إلى املراقبة الصارمة والفعالة. لكن يجب التنبيه إلى أن 
الثروات البحرية الوطنية، وما يعرفه القطاع من إكراهات أكبر من أن 
يحتويها »مخطط أليوتيس« لوحده، بل البد من تعاون كافة القطاعات 
األخرى عمومية كانت أو خاصة في إطار املزيد من اإللتقائية واإلندماج.

إن طغيان طابع التصنيع على أنشطة الصيد البحري يفرض علينا 
البحرية بمختلف مستوياتها، وفي هذا الصدد  بالصناعات  اإلهتمام 
نشير إلى أن برنامج تربية األحياء البحرية الذي تقبل عليه بالدنا يحتاج 
إلى مراعاة التدرج حتى تسهل عملية التقييم والتتبع والتجويد باملوازاة 
تشجيع  وجب  البحرية،  األعالف  ملستوردي  الضريبي  اإلعفاء  مع 

اإلستثمار الوطني الخاص في تصنيع األعالف.

وبخصوص تصدير إنتاجنا السمكي، أصبحت الحاجة ماسة إلى 
تنويع مجاالت تصدير األسماك املغربية وعدم اإلقتصار على السوق 
وجب  الصدد،  هذا  وفي  هامة.  نسب  على  تستحوذ  التي  األوروبية 

اإلهتمام بما توفره السوق اإلفريقية من فرص في هذا اإلتجاه.

إنه ال يمكن أن نتطرق إلى قطاع السياحة والصناعة التقليدية 
دون اإلشادة بحسن تنزيل فلسفة القطب املوسعة في إطار الهندسة 
الحكومية الجديدة واإلشادة بالهيكلة الجديدة للوزارة، مع الدعوة إلى 
أن تتناسب هيكلتها املجالية مع التقطيع الجهوي الجديد وإلى اإلهتمام 
بالعنصر البشري وجعله في صلب أي إستراتيجية مستقبلية، وهنا البد 
من اإلشادة إلى أهمية تدارك الثغرات التي صاحبت تحقيق أهداف 
رؤية 2020 في قطاع السياحة نظرا لغياب عنصر الواقعية في أهدافها 

وهو ما يتطلب وضع رؤية جديدة.

الجهات  من  عدد  مع  املبرمة  بالشراكات  نشيد  السياق  هذا  وفي 
تخفيض  قبيل  من  نوعية  أهداف  تحقيق  استهدفت  والتي  اململكة، 
توسيع  تكريسه من خالل  يتم  أن  نأمل  ما  الجوي وهو  النقل  كلفة 
مجال إشتغال شركات الطيران ذات التكلفة املخفضة، ونثمن في فريق 
العدالة والتنمية كل الجهود املبذلة لتخفيض كلفة النقل الجوي مع 

الحفاظ على عوامل التنافسية للخطوط الجوية املغربية.

وبخصوص النصوص القانونية املرتبطة بقطاع السياحة، ندعو 
املتعلق   80.14 للقانون  التطبيقية  النصوص  بإخراج  التعجيل  إلى 
ندعو  كما  األخرى،  السياحي  اإليواء  وأشكال  السياحية  باملؤسسات 
إلى إرساء دعائم إستراتيجية للتسويق والترويج، وخصوصا التسويق 

الذكي فيما يتعلق بالسياحة ومنتجات الصناعة التقليديــــة.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

أيهةيبايةدة،يأيتهةيباي دبت،

نقطة  املغرب  لجعل  الالزمة  التحتية  البنية  بتوفير  اإلهتمام  إن 
جذب ال يجب أن ينسينا اإلهتمام بالسياحة الداخلية التي تحتاج إلى 
التعهد واإلهتمام املستمر لتقوية الطلب الداخلي عليها خاصة وأنها 
توفر مناصب شغل مهمة ولو كانت مؤقتة. وإذا كان املغرب يجتهد في 
توفير أصناف متنوعة من السياحة، فإن السياحة الجبلية تحتاج إلى 
إيالئها اإلهتمام الالزم على مستوى الترويج، سيما وأنها تساهم بشكل 
كبير في معدالت عودة السياح. وفي هذا السياق نثمن إعادة فتح مركز 
التكوين في املهن، مراكز التكوين في املهن الجبلية الوحيدة باملغرب، 

مركز التكوين.

وعلى صعيد الصناعة التقليدية، فإننا نثمن التوجه الحكومي من 
خالل رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع مع األخذ بعين االعتبار 
حماية عدد من الحرف من اإلنقراض خاصة وأن الصانع التقليدي في 
حاجة إلى حلول مستعجلة تعالج وضعه الهش وتخرجه من الظروف 
الصعبة التي يعيشها، ومن أبرز ما يواجه الصناع التقليديين إشكالية 
املواد األولية حيث يحتاجون إلى مواكبة من الدولة لدعم أسعار هذه 
املواد كما هو الحال بالنسبة لعدة دول في العالم. كما أنه ال يمكن أن 
تمر هذه املناسبة دون الحديث عن غرف الصناعة التقليدية التي ال 
تزال في حاجة إلى إشراكها في القطاع مما يجعلها تقدم خدمات لفئة 

الصانع التقليدي.
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الرقمي،  واإلقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  يخص  وفيما 
وبخصوص قطاع الصناعة والصناعة والتجارة والصناعة واالقتصاد 
إقالع صناعي  لتحقيق  املبذول  املجهود  تثمين  الرقمي، فإن البد من 
وتكنولوجي ببالدنا، وتحسين ظروف مناخ األعمال باملغرب. املغرب حقق 
واحد الطفرة نوعية في ما يخص الصناعة، ولكن ال يمكن أن نحقق 
تنمية صناعية دائمة ومستمرة بدون أن نستفيد من تواجد اإلستثمارات 
وصناعات متطورة هامة لنقوم بنقل التكنولوجيا لبلدنا، وهذا يتطلب 
امتالك رؤية واضحة للنهوض بمجال التكنولوجيات الحديثة ببلدنا. 
ومما ال شك فيه، أن ذلك سيحفز الطاقات الشبابية واألطر الوطنية 
للم�سي في هذا املسار، وسيمكننا من تطوير خبرات وطنية ويشجع على 
اإلبتكار واملعرفة وتطوير البحث العلمي التطبيقي مع التنبيه إلى أهمية 
إرساء سياسة صناعية تهدف استقطاب الرساميل الصغيرة واملتوسطة 
في إطار منظومة صناعية موجهة لإلستهالك الداخلي، كما نشيد بجهود 

الوزارة في إخراج قانون التي تحدث بموجب...

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب شكرا. الكلمة للسيد النائب إدريس التمري.

بانةئبيباي ديإدليسيباتمري:

س دنةي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
محمدي آاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، للمشاركة 
واللوجستيك  والنقل  التجهيز  بوزارة  املرتبطة  امليزانيات  مناقشة  في 
واملاء، ووزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. هذه القطاعات التي 
نحن بصدد مناقشتها تهتم بعدد من الخدمات العمومية األساسية التي 
توفرها للمواطنين وبارتفاع استثمارات مهمة، وبالنسبة لهذه القطاعات 
نسجل بإيجابية الدينامية الكبيرة التي تعرفها هذه القطاعات سواء 
مواصلة  حيث  من  أو  والتشريعي  املؤسساتي  باإلصالح  األمر  تعلق 
األوراش الهيكلية الكبرى أو من خالل مؤشرات املقدمة أو ما نلمسه من 
إنجازات على مستوى الواقع. كما نلمس الدينامية من خالل الجهود 
الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ هاذ اإلستراتيجيات القطاعية 

ووضع آليات للتتبع وتحسين اإلستفادة من اإلعتمادات املخصصة.

بالنسبة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، جاء مشروع 
ميزانية 2018 بعدة مشاريع تخص املجال الطرقي، وبرنامج التأهيل 
وقطاع  النقل  قطاع  وتهييئ  املينائية  اإلستراتيجية  وتنزيل  الترابي، 
بزيادة  القطاعات  لهذه  استثمار  ميزانية  رصدت  وقد  اللوجستيك، 

.6,37%

هام  بالدنا على رصيد طرقي  إذن  تتوفر  الطرق،  لقطاع  بالنسبة 
يتجاوز 44 ألف كلم و9 آالف منشأة فنية، مما يفرض ضرورة تطوير هذا 
الرصيد املتوفر ومالءمته مع تطور النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي، 
للصيانة  تحتاج  التي  اإلقليمية  بالطرق  باإلهتمام  الحكومة  نو�سي 
واإلصالح وتطوير شبكة طرق جديدة تعتمد سياسة القرب من أجل 
تحسين التوازن الترابي والتقائية املشاريع املتعلقة بالتنمية البشرية، 
وتحسين شروط السالمة الطرقية وتسريع املشاريع الطرقية املحددة 
بالعالم  اإلجتماعية  والفوارق  الترابية  التفاوتات  محاربة  برنامج  في 
القروي. ندعو الحكومة للتعجيل باإلعالن عن املخطط الوطني الثاني 
للطرق السيارة يأخذ بعين اإلعتبار الجهات التي لم تصلها هذه الطرق 
وندعو إليجاد صيغة  الجنوبية،  واألقاليم  درعه-تافياللت  مثل جهة 
جديدة بالنسبة لبرنامج الطرق القروية حيث أن الصيغة الحالية قد 
استنفذت أغراض أهم أوراشها، وعليه نقترح تسريع اعتماد برنامج 
جديد مبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية، وندعو الحكومة، ألن نسبة 
الولوج بالنسبة لطرق العالم القروي اليوم محددة في %79، نطالب 
الحكومة باش تسرع اليوم من برامج إجراءات للرفع من هذه النسبة، 

نسبة الولوج إلى العالم القروي.

أما فيما يخص قطاع املوانئ، مواصلة تنزيل إستراتيجية مينائية 
ببناء وتوسيع البنيات التحتية املينائية والبحرية ومواصلة أشغال إنجاز 
للمحافظة  وندعو  املحددة.  آجالها  في  األشغال  وإنهاء  مبرمجة  موانئ 
كذلك على البيئة والسالمة البحرية وتنمية األسطول الوطني وحفظ 

وتثمين امللك العمومي البحري.

في إصالح قطاع  اإلستمرار  بكم  نهيب  النقل،  فيما يخص قطاع 
ونثمن  والبضائع،  املسافرين  الطرقي  النقل  منظومة  بإصالح  النقل 
نتائج الحوار مع مهنيي النقل الطرقي للمسافرين حول إصالح القطاع 
وكذا املصادقة على اإلستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية بين 2017 

و2026، وضرورة اإلعتناء باألقاليم املحدثة.

إصالح  ملواصلة  الحكومة  ندعو  املقالع،  قطاع  يخص  فيما  أما 
هذا القطاع قطاع املقالع من حيث تحقيق اإلندماج مع قطاع البيئة 

والسكنى والتسريع بإصدار املراسيم التنظيمية لتطبيق هذا القانون.

فيما يخص البنيات األساسية واللوجستيك، ضرورة تطوير املناطق 
اللوجستيكية بمختلف الجهات عبر الشراكة قطاع عام-خاص وإبرام 
عقد برنامج بين الدولة الوكالة املغربية للتنمية واألنشطة اللوجستيكية 
للمرصد  مؤسساتية  إصالحات  إلى  ندعو  كما   ،2020-2016 للفترة 

املغربي للتنمية اللوجستيكية.

فيما يخص قطاع النقل السككي، ندعو بطبيعة الحال إلى تطوير 
وعصرنة الشبكة السككية، وندعو كذلك إلى التسريع بتثنية الخط 
القطارات  محطات  تأهيل  ومواصلة  ومراكش  سطات  بين  السككي 

وتحسين السالمة السككية والخدمات املقدمة.
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فيما يخص قطاع املاء، الذي يعتبر موفرا للوسيلة الرئيسية لإلنتاج 
والسياحة،  والصناعة  كالفالحة  اإلنتاجية  القطاعات  في  خصوصا 
وفي قطاعات إجتماعية كالتزويد باملاء الصالح للشرب وما يوازيه من 
االقتصادية  والتنمية  الحياة  في  األسا�سي  للدور  ونظرا  تطهير سائل، 
واإلجتماعية، فإن املغرب بذل مجهودات مهمة في مجال تعبئة املوارد 
املائية بهدف تأمين التزود باملاء الشروب، وتفادي نقص املياه وما يترتب 
باملاء  بالتزويد  املتعلقة  النسبة  أن  كما  انعكاسات سلبية،  من  عنه 
الصالح للشرب في العالم القروي التي جاءت في تقريركم السيد الوزير، 
التي تصل إلى %96,5، ندعو إلى توسيع وتيسير استفادة ساكنة العالم 
القروي بالربط الفردي. إطالق املخطط الوطني للماء في أفق 2030 
الذي أهدافه ضمان األمن املائي الوطني ومواكبة التطور االقتصادي 
واإلجتماعي واملحافظة على املوارد املائية والتأقلم مع املتغيرات املناخية 
وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير املوارد املائية. ونظرا ملا عرفته بعض 
املناطق من احتجاجات مشكل التزود باملاء، نطالب الحكومة باتخاذ 
كل اإلجراءات لتدبير الطلب على املاء وحل املشاكل املرتبطة بمردودية 

قنوات توزيع مياه الشرب والسقي.

فيما يخص قطاع التنمية املستدامة، إن الواقع البيئي وبمؤشراته 

واالنبعاث  التلوث  إشكاالت  تنامي  بفعل  بتدهور  املوسومة  املختلفة 

الغازي واإلرهاصات الجدية للتغير املناخي وتنامي الضغوط البشرية 

ذلك  يتبع  وما  اإليكولوجية  املنظومة  وعلى  الطبيعية،  املوارد  على 

الواقع عبر مراحل  في  تنزل  بيئية محكمة  إرساء سياسة  من ضرورة 

التدخل  مراحل  إلى  والتشخيص  والرصد  واملالحظة  والتنبؤ  الوقاية 
ملجابهة أثار معالجة األضرار. وبالدنا مع األسف أصبح يكلفها التدهور 

البيئي أكثر من 32,5 مليار درهم سنويا، فالبد من إقرار برامج فعلية 

ملواجهة هذا التدهور وتداعياته املختلفة حيث نسجل ظواهر مقلقة 

مرتبطة بالتلوث في العديد من املدن واملراكز الصاعدة، كما ندعو إلى 

تطوير الشراكة والتعاقد مع الجماعات املحلية لتطوير فعالية مطارح 

للنفايات املنزلية واملماثلة  النفايات واستكمال املخططات اإلقليمية 

وبوسائل مالية مهمة، كما ندعو كذلك إلى إنجاز املخططات الجهوية 

للنفايات الصناعية، واملخطط الوطني للنفايات الخطيرة. كما نتساءل 

واإلجراءات...  السائل  التطهير  محطات  استغالل  وظروف  نسبة  عن 

لتشغيل املحطات املتوقفة مثل واد زم، وأبي الجعد، وعلى مشاريع 

املطارح العمومية املبرمجة، والتأخير التي يشوب إنجازها.

أما بالنسبة لقطاع الطاقة، نثمن التدابير واإلصالحات الكبرى التي 

تنهجها الحكومة في هذا الصدد، والعمل على استكمال برنامج الكهربة 

املناطق  واستهداف  الدعم  قيمة  بالرفع من  وذلك  الشمولي  القروية 

الجبلية الصعبة والنائية والربط الفردي واستخالص الفواتير، وندعو 

املكتب الوطني والحكومة إلى ضرورة... شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب. نختم تدخالت فريق العدالة والتنمية بإعطاء 
الكلمة للسيد النائب املقرئ اإلدري�سي أبوزيد.

بانةئبيباي ديبملقرئيبإلدلي�سييأبوزيد:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة 
قطاعات التعليم والثقافة واإلتصال والتكوين املنهي. وال نستطيع أن 
نبدأ حديثا دون أن نالحظ أن التلفزة الوطنية في مختلف قنواتها ال 
تبث جلستنا هذه بشكل مباشر، وقد فضلت عليها برامج أخرى لست 

أدري كيف أصفها فلزم التنبيه.

 2018 املالية  قانون  مشروع  خصص  الوطنية،  التربية  قطاع 
اعتمادات مالية هامة لهذا القطاع بلغت حوالي 60 مليار درهم، وهو 
رقم يعكس من جهة الحاجات املتزايدة لهذا القطاع اإلستراتيجي، ويعبر 
من جهة أخرى عن األولوية التي تحظى بها املنظومة التعليمية ببالدنا. 
غير أن هذا املجهود املالي وما سبقته من مجهودات لم تفلح جميعها 
في النهوض بهذا القطاع إن على مستوى مؤشرات الجودة ومخرجات 
املنظومة أو بالنسبة للجوانب املرتبطة بحكامة القطاع وبتدبيره مركزيا 
وجهويا ومحليا، وهو ما كرس الترتيب غير املشرف ملنظومتنا في مختلف 

التقارير الدولية.

إن هذه الوضعية تسائل في العمق نموذجنا التربوي الذي نريده، إذ 
بدل أن يسهم هذا النموذج في تكريس قيم اإلجتهاد واإلبداع والتفوق 
والتسامح واإلحترام، بات يكرس مظاهر العنف والغش وينتج املواقف 
السلبية تجاه املدرسة واملجتمع والدولة. إننا في فريق العدالة والتنمية، 
في  النجاح  مؤشرات  تختزل  التي  النظرة  مجاوزة  ضرورة  على  نؤكد 
الجوانب الرقمية والكمية واعتماد مقاربة شاملة تجعل جودة التعلمات 
أهم أولوياتنا، وتعلي من منظومة القيم باعتبارها أهم مداخل التفوق 
والنجاح. كما ال يفوتنا أن ندعو إلى الخروج من حالة التخبط التي تميز 
سياستنا اللغوية، والتي تدفع في اتجاه التمكين للغة الفرنسية على 

حساب اللغتين العربية واالمازيغية.

ويكفي أن ننبه في هذا السياق، إلى الطريقة التي يتم بها إحداث 
املسالك املزدوجة املسالك الدولية للبكالوريا الفرنسية والتي لم تراع 
حتى التدرج الذي زعمته وال معايير التوجيه التي نصت عليها املذكرات 
ذات الصلة. إن إشارة تقرير الوزارة إلى اعتماد الفرنسية سبيال لتجويد 
التعلم، هاذي عبارة وردت في التقرير، تجل حي للهزيمة النفسية تجاه 
لغة املستعمر القديم، وهو بذلك إهانة للمغاربة وتنقيص ال يغتفر من 
الحركة  ثوابت  عن  وردة  اللغوي  لالستعمار  وتكريس  الوطنية  اللغة 

الوطنية التي كافحت من أجل االستقالل الكامل والحقيقي.

ن 
ّ
اللغوي لم يمك اللغة الفرنسية تحت زعم اإلنفتاح  إن هيمنة 
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وذبذب  التواصلية،  قدرتهم  على  ما شوش  بقدر  إتقانها  من  املغاربة 
هويتهم اللغوية، وأرهق مجهودهم البيداغوجي وكلفهم ما ال يطاق من 
املال والوقت والجهد. نطالب باإلعتذار عن هذا التعبير املخّل الذي ال 
شك أنه دسيسة فرنكوفونية تذكرنا بالتصريح املستفز لوزير ثقافة 

فرن�سي سابق زعم أن الفرنسية جزء من الهوية الثقافية للمغاربة.

من جهة أخرى، وإيمانا منا بأهمية برامج الدعم اإلجتماعي املختلفة 
في تحقيق تكافؤ فرص التعلم بين أبناء املغاربة، فإننا ندعو الحكومة إلى 
مضاعفة مجهوداتها مع ضرورة اإلسراع بمراجعة تلك البرامج في إطار 
مقاربة مندمجة تمكن من خدمة الفئات الهشة املعوزة، على أن تأخذ 
هذه املقاربة بعين اإلعتبار الدور الهام الذي تلعبه الجماعات الترابية في 

هذا اإلطار.

قطاع التكوين املنهي، ال يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع بالنظر 
لدوره في تلبية احتياجات املقاوالت من املوارد البشرية وإنعاشه لقطاع 
الشغل، ولهذا نثمن قرار تعميم املنحة على طلبة التكوين املنهي والتي 
تعتبر مكسبا مهما مع الدعوة إلى اإلسراع في تنزيله. غير أن واقع القطاع 
يسائلنا بإشكاالت واختالالت كبرى، سواء أكانت في الشق البيداغوجي 

أو في جودة التكوين وذلك من خالل :

الخصاص في األطر بحيث إن معدل ما يدرس املتدربون في كل  .•
وحد هو 15 ساعة عوض 30 ساعة املقررة؛

اإلكتظاظ بحيث إن بعض األقسام بها 40 متدربا في حين أنها  .•
مصممة لتستوعب 30على أبعد تقدير؛

ضعف الجسور واملمرات مع التعليم املدر�سي والعالي؛ .•

العجز عن اإلستجابة لحاجات النسيج اإلقتصادي؛ .•

االحتجاجات املستمرة ملستخدمي القطاع؛ .•

تفعيل  يؤخر  مما  املنهي  للتكوين  توقعية  خريطة  غياب  .•
اإلستراتيجية املندمجة للتكوين املنهي 2015-2021؛

محدودية التدابير املتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين  .•
املنهي لدى الشباب والتالميذ؛

ندرة املعدات واملواد األولية التي غالبا ما يتأخر شراؤها إلى  .•
وقت امتحانات آخر السنة؛

املؤسسات  منها  وخاصة  التكوين  فضاءات  مالءمة  عدم  .•
القديمة واملتهالكة؛

اإلداري  املجلس  لقطاع  التدبيرية  املؤسسات  تجديد  عدم  .•
ولجنة التدبير؛

ارتفاع رسوم التسجيل بالنسبة للفئة املستهدفة التي هي من  .•
األوساط الهشة.

قطاع التعليم العالي، نثمن الجهود املبذولة للنهوض بهذا القطاع 
الولوج والدراسة والخدمات اإلجتماعية  سواء على مستوى تحسين 
تحقيقا ملبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص أم على مستوى مجهود اإلرتقاء 
بالجودة وتحسين املردودية، أم في مجال البحث العلمي. نثمن كذلك 
اللقاءات التقييمية الهادفة التي أطلقتها كتابة الدولة لتطوير النظام 
البيداغوجي الوطني املطلوب، ومن جهة أخرى نسجل استمرار عدد من 
اإلشكاالت العميقة واملؤثرة سلبا على الدور املعرفي والتنموي للجامعة 

املغربية كرافعة للتنمية نذكر من أهمها:

اإلنفتاح على  في  املغربية تسجل صعوبة  الجامعة  زالت  ما  .•
املحيط اإلقتصادي واإلجتماعي بالرغم من املجهودات املبذولة؛

ارتفاع عدد الطلبة ب%87 خالل 6 سنوات مقابل ارتفاع  .•
طفيف في امليزانية املرصودة، مما فاقم مشكل اإلكتظاظ الذي يؤثر 

على عملية التأطير واملردودية؛

التأخر في مراجعة القانون األسا�سي للتعليم العالي 00.01؛ .•

استمرار مظاهر العنف داخل الجامعة. .•

ولهذا نطالب في فريق العدالة والتنمية ب :

اإلسراع في مراجعة قانون التعليم العالي 00.01؛ .•

املهام  تحديد  بغية  الجامعة  هيكلة  إعادة  على  العمل  .•
واملسؤوليات لحل عدد من اإلشكاالت؛

اليتم  مراجعة مسطرة اإلستفادة من املنح بإضافة حاالت  .•
واإلهمال األسري وذلك بإصدار مرسوم ينظم عمل اللجان اإلقليمية في 

اتجاه ضبط عملها ليكون أكثر شفافية ودقة؛

إعادة النظر في مراكز الدكتوراه ومسالك التكوين في املاستر  .•
واإلجازة ودورها في تطوير البحث العلمي؛

إشكالية  من  للتخفيف  بعد  عن  الدراسة  إمكانية  تبني  .•
اإلكتظاظ؛

ومسطرة  الجامعة  في  التوظيف  مسطرة  في  النظر  إعادة  .•
املشاركة في مباريات املاستر والدكتوراه.

قطاع الثقافة، خصص مشروع قانون املالية برسم السنة القادمة 
اعتمادا ماليا بنسبة زيادة بلغت %2 مقارنة مع هذه السنة، إال أنها تبقى 
غير كافية وقاصرة عن تمويل إستراتيجية واضحة املعالم وقابلة التنزيل 

تجعل من الثقافة رافعة أساسية لبناء اإلنسان.

ميزانية صندوق  بالثقافة بصرف نصف  ننهض  أن  يمكن  إننا ال 
دعم العمل الثقافي على املهرجانات عوض بناء املؤسسات الثقافية 
إشكال  يزال  وما  بالثقافة  ننهض  أن  يمكننا  وال  واملستمرة،  الجادة 
العدالة املجالية في توزيع املؤسسات ال سيما في العالم القروي والشبه 
الحضري غائبا، وال يمكن أن ننهض بالثقافة ومنظومة الدعم تعاني 
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من مشكل الحكامة، وال يمكن لنا أن ننهض بالثقافة ونسبة املقروئية 
في تراجع كبير.

لهذا ندعو في فريق العدالة والتنمية، في ظل اإلعتمادات الضعيفة 
لهذا القطاع إلى الرفع من مستوى الحكامة لتحقيق بعض النجاعة وإلى 
العمل على تطوير الشأن الثقافي بالتكامل مع األسرة واملدرسة واإلعالم، 
مراجعة  وإلى  للمقاربة،  مدخال  الثقافة  في  الجهوي  البعد  وإلى جعل 
منظومة الدعم بما يكفل الحكامة وتكافؤ الفرص مع تدقيق الفرق 
الفني  والترفيه  الراسخ  الثقافي  التكوين  وبين  والفلكلور،  الثقافة  بين 

الخفيف.

قطاع اإلتصال، بداية نحيي بحرارة مهنيي هذا القطاع...

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا.

بانةئبيباي ديبملقرئيبإلدلي�سييأبوزيد:

يتعلق  ما  في  واألطول  أهمية  األكثر  هو  اإلتصال  قطاع  معذرة 
بمالحظات لكنني أحترم الوقت وألتزم به والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

باي ديبارئيس:

بإعطاء  املالية  قانون  من  الثاني  الجزء  مناقشة  نواصل  شكرا، 
األولى  املتدخلة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  متدخل  إلى  الكلمة 

السيدة النائبة لطيفة الحمود.

بانةئبليباي دةياط فليبلحمود:

بيميهللاي باصالةي بايالميعلىيأشرفيخلقه.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتيبايةدةيبانوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، ملناقشة 
امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة الخارجية والدفاع 
الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج. بداية ال يمكننا 
الوضع  إلى  التطرق  دون  الوطني  الدفاع  إدارة  قطاع  عن  الحديث 
اإلجتماعي للعسكريين الذين يرابطون على الحدود بعيدا عن أسرهم 
وأمن  استقرار ووحدة  في ضمان  وذويهم وهم يساهمون بشكل كبير 
بالدنا. لكن ولألسف الشديد يحز في أنفسنا أنهم يتقاضون أجورا زهيدة 
مقارنة بحجم الخدمات الجليلة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها 
لبالدهم. ونستغل هذه املناسبة، لنتوجه إليهم بتحية إكبار وإجالل على 

ما يقومون به لصالح هذا الوطن العزيز.

أما بالنسبة لقطاع قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، فإننا 
نسجل ضعف امليزانية املرصودة له، ونتساءل إن كانت هذه امليزانية 
تستحضر الحمولة املعنوية التي يحملها على عاتقه هذا القطاع الحافظ 
لتاريخ املغرب ولذاكرته، رغم أن ضعف اإلمكانيات املالية ال يبرر مثال 
التاريخية  الذاكرة  عدم إدماج املعلوميات والرقمنة في مجال حفظ 
بالطرق الحديثة. كما ال يفوتنا أن نسجل ضعف رصيد بالدنا من حيث 
عدد اإلنتاجات السينمائية والتي يمكن أن تلعب دورا إستراتيجيا في 

توثيق الذاكرة النضالية لبالدنا.

أما فيما يخص قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فنسجل 
باستغراب عدم تطرق عرض السيد الوزير خالل مناقشة امليزانية إلى 
الدبلوماسية اإلفريقية للمغرب، بل إننا ال نجد لها أي أثر في مقتضيات 
القانون املالي. فميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لم 
املتعلقة  الجاللة،  صاحب  رؤية  لتنزيل  مالية  اعتمادات  أية  ترصد 
بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون اإلفريقية، كما أو�سى جاللته 
في الخطاب امللكي السامي، خالل افتتاح هذه الدورة الخريفية للبرملان. 
من جانب آخر أبرم املغرب العديد من اإلتفاقيات مع العديد من الدول 
اإلفريقية خاصة تلك املنتمية إلى املجموعة اإلقتصادية لدول غرب 
إفريقيا »CDEAO«، إال أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد وهو ما من شأنه 
أن يؤثر سلبا على سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي التي اعتمدها املغرب في 

القارة اإلفريقية.

هذا وال يمكننا الحديث عن قطاع بهذه األهمية دون التطرق إلى 
إشكالية تدفق املهاجرين على بالدنا، نحن نثمن عاليا املقاربة اإلنسانية 
وجه  في  الحدود  فتح  في  واملتمثلة  الجاللة،  صاحب  اعتمدها  التي 
املهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا. لكننا في 
املقابل، نالحظ غيابا تاما لدور الحكومة في هذا املجال، إذ تفتقر إلى 
رؤية إستراتيجية متكاملة األبعاد من أجل إدماج هؤالء املهاجرين في 
املجتمع املغربي، واألمر لن يزداد إال تعقيدا في غياب مواكبة ميدانية 

لهؤالء املهاجرين لضمان انصهارهم ضمن مكونات املجتمع املغربي.

تخلو  املغربية  الخارجية  وزارة  هياكل  أن  إلى  اإلشارة،  تجدر  كما 
من أي قسم أو حتى موظف مكلف بالدبلوماسية اإلقتصادية، وهذا 
الدبلوماسية االقتصادية مكانة محورية  مؤسف في زمن تحتل فيه 

وإستراتيجية في السياسات للبلدان التي تحترم اقتصادها.

وقبل الخوض في الحديث عن قطاع الهجرة، البد من أن نسجل 
استغرابنا من تحول وزارة تدير شؤون 5 ماليين مغربية ومغربي مقيمين 
بالخارج إلى قطاع تابع لوزارة سيادية أخرى، وال يمكننا الحديث هنا عن 
مغاربة العالم دون التأكيد على تشبثنا بمطلب تنزيل الفصل 17 من 
الدستور بالحق في املشاركة والتمثيلية السياسيتين ملغاربة العالم هذا 

مطلب أسا�سي ال محيد عنه.

كما لم يتطرق عرض، السيد الوزير، بتاتا إلى الشباب املتطرف في 
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بلدان املهجر الذي ترك فريسة سهلة تستغلها الجماعات املتشددة في 
غياب أي تأطير ديني، هذا الشباب تسبب لنا في كوارث حقيقية عقب 
التفجيرات التي هزت العديد من املدن األوروبية، والتي انعكست سلبا 
على الجالية املغربية بالخارج. وهذا يعود بنا إلى اإلشكالية الرئيسية التي 
يواجهها أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع من أبناء الجالية املغربية، 
إنهم ال يعرفون لغتهم األم، وهنا نؤكد على ضرورة عقد اتفاقيات ما 
بين الدولة املغربية والدول املضيفة إلدماج اللغة العربية في املدارس 
يتعلموا  ببلدان االستقبال، إذ ال يمكن ألبناء الجالية أن  الحكومية 
اللغة العربية خالل عطلة نهاية األسبوع عكس زمالئهم األوروبيين، في 
وقت تغيب فيه أدنى رؤية ثقافية للحكومة على مستوى الهجرة، حيث 
تتسم سياستها الثقافية إن وجدت بالتخبط، ويكفي التذكير هنا بتجربة 
املركز الثقافي »داركم« الفاشلة في بروكسيل أو »دار املغرب« املغلقة على 

الدوام بأمستردام رغم األموال الطائلة التي رصدت لهما.

لقد أصبح األمن الروحي ملغاربة العالم مهددا داخل أوساط األجيال 
الجديدة للهجرة، ومعه أمن بلدان االستقبال وأساسا صورة املغرب 
املعروف بإسالمه املعتدل، لذا ينبغي أن نسائل اليوم إشكالية التأطير 
الديني في أوساط الهجرة وأؤكد هنا على ما سبق، إن عدم معرفة شباب 
باللغات األم من أبرز أسباب التطرف  الثاني والثالث والرابع  الجيل 
الديني، فوزارة األوقاف تبعث مرشدين دينيين ووعاظ في شهر رمضان 
األبرك إلى بلدان املهجر، لكن السؤال املطروح هو من يخاطبون؟ إنهم 
يخاطبون شبابا ال يتقن اللغة التي يوعظون بها، لذا يجب تعليم اللغات 

األم أو االنفتاح على مرشدين ووعاظ محليين من بلدان الهجرة.

وزارة  أغنى  وهي  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  وبخصوص 
االجتماعية ضعفا  الفئات  أكبر  لوائها  تحت  تضم  أنها  إال  بالدنا،  في 
وهشاشة، أال وهم األئمة والوعاظ واملرشدون، هذه الفئة املكفول إليها 
نشر القيم السمحة للدين اإلسالمي ومحاربة الفكر املتطرف إلى جانب 
التعويضات  هزالة  تعاني  الخطب،  وإلقاء  لإلمامة  التقليدي  دورها 

املخصصة لها.

باي ديبارئيس،

نظرا لضعف وهزالة امليزانيات املرصودة لهذه القطاعات، وبالنظر 
للمالحظات اآلنفة الذكر، فإن فريق األصالة واملعاصرة يصوت بالرفض 
على هذه امليزانيات باستثناء ميزانية إدارة الدفاع الوطني واملندوبية 

السامية لقدماء املحاربين وجيش التحرير، شكرا.

باي ديبارئيس:

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

بانةئبيباي ديموالييهشةميبملهةجري:

شكربيباي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

في البداية أتمنى أن تجتهد الحكومة في ترشيد نفقاتها كما يجتهد 
هذه  لدراسة  املخصص  الوقت  ترشيد  في  النواب  مجلس  مكتب 
النفقات. أنا غادي ناخذ الكلمة بسمية األصالة واملعاصرة في خصوص 
قطاع الداخلية والسكني والتعمير وسياسة املدينة، هاذ 7 دقايق اللي 
اعاوطني خاصني ندير بحالك السيد الوزير نقول رفضنا امليزانية ونم�سي 
نكلس في بالصتي كيف كنتي كدير لنا البارح منين كناقشو التعديالت، 

ولكن غادي نديروا �سي بركة ما فيها باس.

من الناحية الشكلية رفضنا امليزانية السيد الوزير، ألنه كاين خالف 
انتما كتكلمو بأن املادة 69 يعني باش دخل حيز التنفيذ املادة 38 و39 
كتهضرو على السنة الجاية، ولكن قانون املالية اللي كناقشوه راه غادي 
يدخل في فاتح يناير، واملادة كتقول خاص يدخل البرمجة الجديدة في 
فاتح يناير كيفاش غادي نديرو لهاذ اإلشكال؟ ربما الفقهاء الدستوريين 
هما اللي غادي يشرحوها لنا، يعني رفضناها ألنه العرض اللي تقدمو به 
السادة الوزراء مخالف تماما ملا جاء في برنامج مشاريع نجاعة األداء اللي 
جابو لنا، رفضناها ألن البرامج اللي محطوطة ال تفعل ما جاء في البرنامج 

الحكومي، يعني ال عالقة ما بين ما كيتقال هنا وما كيتقال هنا.

وغادي نبداو معاكم قطاع الداخلية، املحور األول اللي جا به السيد 
تعزيز  يخص  فيما  والحريات.  الحقوق  وصيانة  األمن  تعزيز  الوزير، 
األمن، نوهنا داخل الجلسة وسننوه في الجلسة العامة باملجهودات اللي 
كتقوم بها الوزارة في قطاع األمن، وهنيناهم على اإلشادة امللكية، في 
الخطاب امللكي ديال عيد العرش اللي كان فيه األمن استثناء، كل�سي 
كال فيه العصا، سياسة، وحكومة وأحزاب كل �سيء، ولكن األمن كان 
استثناء، ونوهنا بهم. ولكن رغم ذلك املالحظة اللي كانت عندنا األمن 
ما خاصوش يكون رد فعل، كيف دايرين الخريطة التعليم، دايرين 
الخريطة الصحية، خاصنا خريطة أمنية، ما �سي البالصة اللي ناض 
فيها نركزو فيها األمن والبالصة اللي هانية، األمن خاص يكون فعل، 

ما�سي رد الفعل.

فيما يخص صيانة الحقوق والحريات، وهذا ملف كيهمنا جميع 
كبرملان أساسا، أنا جديد في البرملان واليني منين كنشوف القوانين اللي 
كتكلم على هاذ القطاع بالدرجة األولى الحق في تأسيس الجمعيات، 
قانون التجمعات وقانون اإلضراب اللي منصوص عليه في الدستور 
 3 تعدل   58 من  الجمعيات  تأسيس  قانون  فيه.  بديناش  ما  ومازال 
داملرات، آخر تعديل سنة 2009، وقانون التجمعات آخر تعديل تم 
في سنة 2002، وكنشوفو روسنا حنا مزيان لنا كمعارضة نجيو لهنا 
ونختارو جوج حاالت ونقولو الطوبيس ديال الدار البيضاء، ونقولو آش 
وقع في بني مالل، واش وقع في الحسيمة واش... ولكن واش ما غاديش 
نتوافقو؟ واش غير قيمة هاذ البالد هاذي ما نقدروش نجيبو قوانين 
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وناقشوها ونتوافقو عليها؟ واش نوسعو الحقوق وال نقصوها وال شنو 
نديرو؟ هذا كنظن عمل، عندنا 4 د الوزراء اللي مختصين فهاذ القطاع 
وعندنا برملان تبارك هللا فيه كفاءات في التشريع اللي كنظن هذا حوار 
خاصو يتحل للمغاربة جميع، شباب، حقوق اإلنسان، نساء، الجميع 
خاص يدخل فهاذ.. نديرو مدونة نتافقو عليها، أشنو بغينا للمغرب؟، 
فهاذ  يقع  بما  وكتندد  وكتجي  كتحكم،  الناس  نشوفو  مرة  مرة  باش 
املدينة، وما يقع فهاذ املدينة راه خاصنا نكونو متوافقين على شنو بغينا.

املحور الثاني اللي جا به السيد وزير الداخلية، تعميق مسلسل 
الالمركزية وتوفير املناخ املالئم لتفعيل الجهوية. وهنا بغيت نرجع معاكم 
شوية للتاريخ، الكل يتذكر الخطاب امللكي ليوم 9 مارس، بعد األحداث 
ديال عشرين فبراير، جا الخطاب امللكي ديال 9 مارس اللي يعني تكلم 
فيه على دستور جديد، في ظرف 4 شهور تمكنوا املغاربة يديرو دستور 
 juillet 1 ،متقدم من دساتير الجيل الثالث في العالم في ظرف 4 شهور
صوتنا على الدستور آخر juillet خرج في الجريدة الرسمية. أرا نشوفو 
عمل الحكومة السابقة والحكومة الحالية bien sur، الفصل 146 تكلم 
على الجهوية املتقدمة، 4 سنين باش يخرجو 3 ديال القوانين، وهاذوك 
القوانين منين خرجو، عطاو لروسهم 30 شهر باش يخرجو املراسيم، 
يعني 4 شهور تمكنا باش نديرو دستور للمملكة شامل باش نخرجو 
القوانين التنظيمية واملراسيم ديالها، تقريبا 7 سنوات، 4 سنين باش 
يخرج القانون التنظيمي و30 شهر فات يعني عامين ونصف، يعني 6 
سنين ونص، إيال مشينا بهاذ الريتم، السادة الوزراء، يعني نتكلمو على 
الجهوية املتقدمة والالتمركز اإلداري ألحفادنا، أما حتى الوالدنا صعيب، 
آخر  خرجات،  اللي  املراسيم  حتى  ولألسف  سنة،   50 خاصنا  يعني 
مرسومين خرجو مربوطين بمراسيم جديدة أو بقرارت، السيد الوزير، 
البارح كيبشرنا بفتح بأنه خرجات الحمد هلل التبويب ديال امليزانياتي، 
التبويب امليزانياتي سنتين ونصف باش يخرج هذا غير مقارنة بين عمل 
املؤسسات، بين املؤسسة اللي ديال الدستور واملؤسسة ديال الحكومة.

ندوزو معاكم وضروري ما نرجعو للرسالة امللكية اللي جات البارح 
وتقليص  بالشباب  واإلهتمام  تسريع  املتقدة،  الجهوية  بخصوص 
الفوارق املجالية، وغادي نرجع معك السيد الوزير، البارح اللي كتقول 
بأن حنا نّدعي بأن عدم دستورية الصناديق، حنا متشبتين بأنه يجب 
صندوق  بتفعيل  متشبثين  الوزير،  السيد  السيد  صناديق،  تفعيل 
فعلتو  لنا  قلتو  الجهات.  بين  التضامن  اإلجتماعي وصندوق  التأهيل 
البارح صندوق التضامن بين الجهات، صندوق التأهيل اإلجتماعي ما 
زال ما هدرتوش لنا عليه... عمرتو صندوق التضامن بين الجهات هزيتو 

%10 درتوها في الصندوق ما كاين مشكل.

نجاوبو  غادي  وهنا  املجالية،  الفوارق  تقليص  برنامج  بخصوص 
الحكومة على الجهوية املتقدمة والدور ديالها، السيد وزير الداخلية، 
اللي جاب لنا التنفيذ ديال هاذ البرنامج كنلقاو الجهات نفذت 100%، 
يعني  الحكومة  الفرق،  شوفو  يعني   ،100% نفذت  الوطنية  املبادرة 

صندوق تنمية العالم القروي اللي مسؤولة قطاع حكومي في حدود 
شهر 11/2017 نفذت %10 هي اللي حولت، 348 مليون ديال الدرهم 
الجهوية  ديال  الدور  شوفو  يعني  حاجة،  و�سي   400 دمليارو   3 من 
املتقدمة، الجهات نفذوا %100، املبادرة الوطنية اللي مسؤولين عليها 
السادة العمال اللي محليين نفذت %100، القطاع الحكومي املسؤول 
السيد وزير الفالحة نفذ %10 في شهر 11-2017، هاذ ال�سي جابو وزير 

الداخلية ما�سي أنا اللي جبتو، هذه مقارنة حقيقية، ما بقى ليا والو.

في قطاع التعمير، غادي نقول لكم كلمة وحدة، وقلتها في اللجنة 
وغنعاود نقولها وغادي نرجع للحديث النبوي الشريف: »الحالل بّين 
والحرام بّين، وبنهما مشتبهات ال يعلمها كثير من الناس« متشابهات.. 
متشابهات، أنا كنظن كلكم فهتو نهار يبان الحالل في قطاع التعمير 
ويبان الحرام ويحيدو املتشابهات، غادي تصلح السياسة، غادي تصلح 
الصناعة، غادي يتصلح كل�سي اللي في املغرب، نهار توضح الوضعية 
العقارية في املغرب ويتوضحو وثائق التعمير، كونوا على يقين، كل �سي 

غادي يتوضح في املغرب وشكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة حياة املشفوع.

بانةئبليباي دةيح ةةيبملشفوع:

شكربيباي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتيبانةئبةت،يبايةدةيبانوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
امليزانيات الفرعية لسبع قطاعات وزارية تابعة للجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان برسم مشروع القانون املالي لسنة 2018. كان بودي 
السيد الوزير، السيد الوزير خرج ولكن معانا السادة الوزراء.. كان بودنا 
أن ألقي الكلمة من املنصة كغيري من زمالئي وزميالتي، ولكن غياب 
الولوجيات داخل هذه القاعة حال دون ذلك.. شكرا إلخواني النواب 
والنائبات على التضامن، وما ينطبق على القاعة ينطبق على جل املرافق 
العمومية ببالدنا، مما يدل على عدم تناول قضية اإلعاقة ببعد حقوقي. 
السيد الوزير، السيد الوزير طبعا، بقيتي غير انت ال�سي الخلفي، قبل 
أن أدلي بمالحظاتي حول كل قطاع على حدة، ال تفوتني الفرصة أن أنوه 
بمستوى النقاش العالي الذي عرفته لجنة العدل والتشريع وطريقة 

التسيير الجيدة طيلة الساعات الطوال من املناقشة الجادة.

في ما يلي مالحظاتنا على كل قطاع على حدة:

أوال قطاع العدل: نسجل السيد الوزير، أن إصالح قطاع العدل لم 
يكن يوما ولن يكون أرقاما بل يجب أن يتجسد على أرض الواقع ويلمسه 
املواطن عندما يلج مرفق القضاء، ولعل عدم تنفيذ األحكام في آجال 
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معقولة وإصدار أحكام مخففة بشكل كبير في حق بعض الجرائم التي 
ترتكب في حق الطفولة، وفي حق ذوي اإلعاقة، كجريمة اإلغتصاب 
مثال، وال نن�سى ارتفاع نسبة املعتقلين احتياطيا، والذين يشكلون نسبة 
%40 من نسبة الساكنة السجنية، والتي تبلغ 82.000 سجين وسجينة. 
إن من شأن هذه التعثرات أن تعبر عن الفشل الحقيقي ألداء الحكومة 
في هذا القطاع، ناهيك عن اإلشكاالت التي يطرحها صندوق التكافل 
العائلي والذي ال يؤدي وظيفته على الشكل املطلوب، وكذا وضعية 
موظفي كتابة الضبط، والذين يؤدون مهامهم في وضعية صعبة ال تليق 
بهم كموظفين عموميين، باإلضافة إلى عدم فتح ورش مراجعة قانون 
املحاماة وباقي املهن التي لها عالقة بالقضاء، وهذه كلها جوانب تشكل 

عائقا كبيرا من أجل إصالح منظومة العدالة.

ومنذ  املغرب  أن  رغم  أنه  نسجل  اإلنسان:  حقوق  قطاع  ثانيا 
تسعينيات القرن املا�سي قد بدأ بخطوات مهمة ومشهود بها في مجال 
حقوق اإلنسان، فإننا نسجل وبكل أسف بعض الخروقات التي تمس 
املسار التراكمي الحقوقي ولعل ظهور فيديو ألحد معتقلي حراك الريف 
وهي  إعاقة  وضعية  في  لفتاة  فيديو  وكذا  اإلعتقال،  رهن  وهو  عاريا 
بمشاعر  أضر  قد  العمومي  للنقل  حافلة  داخل  لالغتصاب  تتعرض 
املغاربة أجمعين، ومس بسمعتنا إقليميا ودوليا. ولكن صدمتنا السيد 
الوزير، كانت أكبر عندما عبر أحد وزراء هذه الحكومة بالعبارة التالية : 

»اشنو بغيتو ندير املغاربة ما مربيينش أوالدهم«.

ومن جهة أخرى إن قمع الوقفات االحتجاجية السلمية بالعنف أمر 
ي�سيء إلى بلدنا خاصة إذا كان املحتجون ضد السياسة اإلجتماعية، 
أو بسبب املعقول كالعطش كما حصل مؤخرا بزاكورة. كما أن حقوقا 
أخرى أساسية تعتبر من حقوق اإلنسان كالحق في التعليم والصحة 
والسكن والشغل، تعرف معيقات كبيرة في الواقع املعي�سي، فما معنى أن 
يكون مواطنا مصابا بداء السرطان ويعطى له أجل سنة لبدء العالج، 
وما معنى أن يظل املواطن ضحية املضاربات العقارية وغياب سياسة 
حكومية فعالة في مجال السكن بدون سكن مالئم يأويه وأسرته ويحفظ 
كرامته، وكيف لنا أن نتحدث عن حقوق املرأة والزلنا نشرع تزويج 
القاصرات، وتشغيلهن، فما بالكم بالحقوق األخرى، أما األشخاص 
في وضعية إعاقة فهم محرومون من كافة الحقوق ويعيشون اإلقصاء 

والتهميش دون الحديث عن وضعية األطفال في وضعية الشارع.

إن ورش إصالح  العمومية:  والوظيفة  اإلدارة  ثالثا قطاع إصالح 
اإلدارة باملغرب يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بالدنا، بل نعتبره 
تشخيص  أجل  من  هنا  نقف  ال  وسوف  التنمية،  معيقات  بين  من 
الوضعية وذلك لضيق الوقت وملعرفة الكل بها، ونسجل هنا غياب 
اإلرادة الحقيقية والجرأة املطلوبة للقيام بإصالح شمولي جريئ لإلدارة 
العمومية من طرف الحكومة، ويبقى املوظف الحلقة األضعف يعيش 
تحت وطأة غالء املعيشة وضعف األجور مما يؤثر سلبا على املواطن 
املغربي كمرتفق ال يتلقى ال استقباال الئقا وال خدمة جيدة، كما نسجل 

غياب الشفافية في ما يخص التعيين في املناصب العليا، إذ الزال منطق 
الحزبية والعائلة سائدين إضافة إلى غياب مقاربة النوع.

رابعا قطاع السجون: نسجل بكل أسف ضعف امليزانية املرصودة 
لهذا القطاع من طرف الحكومة وكذا اإلكتظاظ الذي تعرفه السجون 
مما يؤثر على كافة مناحي حياة السجناء من تغذية وصحة ... هللا يخليكم 

إيال تصنتو ليا...

باي ديبارئيس:

شوية هدوء من فضلكم، تسمعو للسيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيح ةةيمشفوع:

شكربيباي ديبارئيس،

كما قلت وكذا االكتظاظ الذي تعرفه السجون مما يؤثر على كافة 
معدل  كان  فإذا  وغيرها...،  تغذية وصحة  من  السجناء  حياة  مناحي 
موظف واحد لكل 40 سجين بالنهار، وموظف واحد لكل 300 سجين 
بالليل، فماذا عسانا أن نقول عن وضعية السجناء وموظفي السجون 

في نفس اآلن؟

خامسا في ما يخص الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني: نسجل حصيلة تشريعية لألسف هزيلة، حيث بلغ عدد 
القوانين املصادق عليها 46 مشروع قانون، منها 35 مجرد اتفاقيات 
دولية، نفس ال�سيء في ما يخص األجوبة عن األسئلة الكتابية والشفوية 
للسادة والسيدات النواب، والتي تأتي عامة وبعيدة عن الجواب املأمول.

وفي محور املجتمع املدني، ندعو إلى ضرورة العناية باملجتمع املدني 
نظرا للخدمات الجليلة التي يقدمها لفائدة املواطنين واملواطنات في كافة 
املجاالت سواء اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية عفوا والرياضية أو 
الحقوقية، وال يجدر بثاثا إثقال كاهل الجمعيات بالضرائب والرسوم 
وهي تؤدي عمل تطوعي مجاني لفائدة الساكنة، والذي يعتبر من صميم 
اختصاص الحكومة، كما ندعو إلى مراقبة الدعم الخارجي للجمعيات 

للتأكد من مصدره وأوجه صرفه.

في ما يخص املجلس األعلى للحسابات، إذا كنا ننوه بالدور الذي 
الحكامة  مبادئ  إقرار  أجل  من  للحسابات  األعلى  املجلس  به  يقوم 

والديمقراطية ودولة القانون...

باي ديبارئيس:

شكرا، شكرا السيدة.

بانةئبليباي دةيح ةةيمشفوع:

راه غير تكلمت على الولوجيات أعطيني غير واحد نصف دقيقة هللا 
يخليك...
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باي ديبارئيس:

أنا أعطيتك أكثر ولكن ما فيها باس، ولكن دقيقة عن إذنكم.

بانةئبليباي دةيح ةةيمشفوع:

إيال اسمحتو لينا، راه غير تكلمت على الولوجيات...

باي ديبارئيس:

تفضلي.

بانةئبليباي دةيح ةةيمشفوع:

.. ودولة القانون فإننا نسجل بكل أسف ضعف امليزانية املرصودة 
على  وقاضية  قا�سي  ف360  البشرية  املوارد  وكذلك  القطاع،  لهذا 
نهائيا لكي نحرص على مراقبة جميع  الصعيد الوطني عدد غير كافي 
مؤسسات الدولة، وليس فقط الجماعات املحلية. ونطالب بتعزيز دور 
هذه املؤسسة من أجل قيامها بدورها األسا�سي املنوط بها وهو مراقبة 
واملعاصرة  األصالة  فريق  أن  نخبركم  ذكر  ما  على  وبناء  العام،  املال 
سيصوت بالرفض على امليزانيات الفرعية للقطاعات املذكورة باستثناء 

تلك املتعلقة...

باي ديبارئيس:

أبدرار،  النائب محمد  الكلمة اآلن للسيد  النائبة،  شكرا للسيدة 
مكتوب هنا أبدرار.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

بيميهللايبارحمنيبارح م،يباصالةي بايالميعلىيلسو0يهللاي
 آاهي صحبه.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

شاركوا  الذين  النواب  والسادة  السيدات  أهنئ  أن  أحب  بداية 
اإلقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  اللجان، وخاصة  كافة  أشغال  في 
التعديالت  املالية،  في مناقشة قانون  املبذولة سواء  على املجهودات 

والتصويت.

كما ال يفوتني أن أشكر املكتب بكل مكوناته وأطيافه في شخص 
األخ عبد هللا بووانو، الذي نهنئه على التوفيق في تسيير أعمال اللجنة. 
حقيقة بمساعدة جميع الفرقاء، واللي صراحة كان الجو مسؤول زاوج 
بين الجدية في النقاش، وكذلك في واحد الجو مرح اللي خالنا صراحة 
ما نشعروش بالوقت، أو كانت الحمد هلل إنتاجية في لجنة املالية على 
أعلى مستوى. مداخلتي تأتي في إطار مناقشة امليزانية الفرعية، امليزانيات 

الفرعية التابعة الختصاص لجنة املالية، سأكتفي بالتطرق بعجالة إلى 
بعض النقط أو غادي نقز ديال وزارة املالية ألنه قلنا فيها الكثير وناقشنا 
الكثير: الجبايات، الجمارك، إلى غير ذلك... فنم�سي مباشرة إلى رئاسة 

الحكومة.

اسمحوا لي السيدات، السادة النواب، أن أتساءل حول موضوع 
يبدو لي ذا أهمية كبيرة، ويتعلق بمدى تفعيل وممارسة مؤسسة رئاسة 
الحكومة وتمثلها لكافة صالحياتها الدستورية، تساؤل بقي ويبقى معلقا 
منذ تجربة الحكومة السابقة، والجميع يتذكر قول الرئيس السابق: 
نسمع من  لم  بالرغم من  اليوم  الحكومة«. كذلك  رئيس  »أنا مجرد 
رئيس الحكومة الحالي هذا الكالم، ولكن من الواضح أن األمر نفسه ال 
زال مطروحا بحدة وبعمق، بكل صراحة ال نشعر كثيرا باملوقع الجديد 
لرئاسة الحكومة بعد دستور 2011، بمعنى ال نلمس الفرق كثيرا أو 
نن�سى أننا قد انتقلنا من حكومة إدارية يغلب عليها الطابع التقنوقراطي 
اإلصالحات  تعكس  أنها  املفروض  حكومة  إلى   ،2011 قبل  واإلداري 
الدستورية على األقل في الجانب الذي يتعلق بها، أي أن تؤدي وتتحمل 
مسؤوليتها كاملة كسلطة تنفيذية تمارس كافة صالحياتها الدستورية 
غير منقوصة تحت سلطة رئيسها السيد رئيس الحكومة، الذي لم يعد 

وفقا للدستور مجرد وزير أول.

على كل حال نحن اليوم في التجربة الثانية والزال مسلسل تنازالت 
القانون  مع  بدأ  والذي  الدستورية  صالحياتها  عن  الحكومة  رئيس 
السابقة،  الوالية  بداية  في  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق  التنظيمي 
بوضوح  تتجلى  العجز  هذا  واستمرارية  مستمر  املسلسل  هاذ  الزال 
ما  أي  والالعقاب  والالمسؤولة،  الالمحاسبة،  مرحلة  استمرارية  في 
وهو  األساسية  الدستورية  املبادئ  من  مبدأ  وتطبيق  بتنزيل  يتعلق 
ربط املسؤولية باملحاسبة، إلى درجة أنه حتى عندما قام جاللة امللك، 
الحكومة مؤخرا بشكل حاسم وسريع، وقفت  بإعفاء بعض أعضاء 
الحكومة عاجزة عن إعالن أسماء املسؤولين الساميين الذين شملهم 
قرار العزل، هذا األمر واحده كفيل بتأكيد تساؤلنا حول جدية الحكومة 
محاسبة  الحال  بطبيعة  ومنها  الدستورية،  صالحياتها  ممارسة  في 
بشأن  سمعناه  الذي  الكالم  بكل  أذكركم  وهنا  املقصرين.  ومعاقبة 
محاربة الفساد، لكن كل ذلك بقي مجرد كالم أو »جعجعة بال طحين« 
كما يقال، فقضية تعثر برنامج منارة الحسيمة، منارة الحسيمة منارة 
املتوسط مثال دليل واضح على الفشل التام ملؤسسة رئاسة الحكومة في 
ممارسة صالحياتها في القيادة والتتبع واملحاسبة إلى آخره... إذ لم نسمع 

لها من حس إال عندما وقع ما وقع وتدخل جاللة امللك، كما أسلفنا.

إن هذه الحصيلة على مستوى ربط املسؤولية باملحاسبة ومحاربة 
الفساد، هي في حد ذاتها عائق كبير لتنزيل السياسات العمومية ال سيما 
وأن آليات الحكامة الجيدة التي من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها وكذا مجلس املنافسة، إما أنها تحتاج للتفعيل أو 
أنها تفتقد للفعالية ووسائل الردع لتحقيق األهداف التي أحدثت من 
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شأنها، وبالتالي فإن هذه اآلليات تبقى معطلة إلى إشعار آخر.

بخصوص ميزانية املندوبية السامية للتخطيط، أوال ال يمكن إال أن 
نثمن العمل والجهد الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة بالرغم من محدودية 
املوارد املخصصة لها، ويبقى التساؤل حول مدى استثمار الحكومة لكل 
ما تنتجه املندوبية من دراسات وبحوث وإحصاءات وأرقام خصوصا 
وأننا نسمع كثيرا عن اللجوء والتهافت على مكاتب الدراسات األجنبية. 
الهامة  للمجهودات  وارتياحنا  تقديرنا  نعرب عن  السياق،  نفس  وفي 
التي يقوم بها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وخصوصا فيما 
يتعلق باآلراء والدراسات التي ينجزها بكل موضوعية تعزيزا لنجاعة 
السياسات العمومية وتقوية ممارسة الديمقراطية التشاركية، لذلك 

نحن ندعم كل إجراء من شأنه إغناء تطوير عمل املجلس.

وال تفوتني هذه املناسبة، دون أن أشير إلى ضعف امليزانية املخصصة 
ملجلس النواب، فالحكومة لألسف تتعامل بمنطق محاسباتي صرف 
بهذه  املنوطة  الدستورية  باألدوار  التشريعية غير عابئة  مع املؤسسة 
لتوفير  املالية  باملناصب  يتعلق  فيما  سواء  وباحتياجاتها  املؤسسة، 
املالية  الكافية، أو فيما يتعلق بتخصيص اإلمكانات  املوارد البشرية 
الالزمة لتوفير الفضاءات والتجهيزات الضرورية حتى يتمكن السيدات 
والسادة النواب من القيام بمهامهم. أقول قولي هذا واستغفر هللا لي 

ولكم، السالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

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

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

أز 0يتنمي9تيتطةس.

عيد  ذكرى  الذكريات  أحلى  من  ذكرى  تحل  غدا  البداية،  في 
اإلستقالل، وبهاذ املناسبة السعيدة البد أن نستحضر الروح الطاهرة 
للمغفور له محمد الخامس، والروح الطاهرة للحسن الثاني، ونستحضر 
كذلك أرواح الشهداء املقاومين وأعضاء جيش التحرير. ونتمنى صادقا 
أن تكون هناك ثورة ما بين امللك وشعب محمد السادس الستكمال بناء 

الدولة الوطنية الديمقراطية.

فاملوضوع حزب األصالة واملعاصرة يرفض جملة وتفصيال امليزانيات 
الفرعية ديال القطاعات اإلجتماعية العتبارات أساسية. بقدر ما نسجل 
بارتياح الدستور الجديد وخاصة الفصل 31 الذي يعترف بالحق في 
الصحة حق )......( إنسجاما مع املواثيق الدولية وخاصة الفصل 25 من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واملادة 12 ديال العهد الدولي للحقوق 
الخدمات  على  اليوم  خطير  تراجع  هناك  واالجتماعية.  االقتصادية 
الصحية التي تقدم للمواطنين، هناك تدني خطير للخدمات الصحية، 
ما�سي  املغاربة،  أرواح  لتحصد  الفقر  أمراض  عودة  ذلك  من  أكثر 

حشومة يرجع »الجدام« عندنا في البالد؟ ما�سي حشومة »ليشمانيوز« 
في الراشيدية وفي تينغير وفي ورزازات؟ ما�سي حشومة أنه التقرير األخير 
ديال منظمة الصحة العاملية كتكول بأنه »السل« انتقل من27 ألف 

ل36 ألف؟

كما أنه البد نسجل كذلك أنه األمصال ما كايناش عندنا في املغرب، 
وعندنا وحدة ديال إنتاج األمصال Institut.Pasteur املعلمة التاريخية 
اللي عندنا في البالد، اليوم األمصال كيجيو لنا من البرازيل. كما أنه البد 
أن نسجل أنه األدوية في املغرب غالية، TVA 7% وما بغيناش تكون 
مديرية ديال األدوية في وزارة الصحة، وما بغيناش وزارة الصحة هي اللي 
كتحدد األسعار، بغينا وكالة وطنية يعني األدوية واملستلزمات الطبية 
على غرار فرنسا وميريكان. حنا نريد أن نسجل كذلك بافتخار، الدور 
الجبار اللي كيقوم به املستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، 
بهاذ املناسبة بغينا نوهوا باألطباء واملمرضين ديال الطب العسكري، 
وبغينا كذلك نسجلوا بارتياح أنه في األيام ديال الشتا، هناك املستشفى 
العسكري املتنقل اللي كيم�سي للمناطق النائية، اللي مشا »ألنفكو«، 
نريد املستشفى العسكري ونريد املستشفى امليداني كذلك انتقل هاذ 
السنة »إلملشيل« و«أسول« و«آيت هاني« و«أمالكو«، و«تمستوشت«، 
هذا املغرب العميق اللي ربما مجموعة ديال الوزراء ما كيعرفوش وما 

عمرهم مشاو ليه تما.

للسيد  نقول  ونحن  التشغيل،  ديال  القضية  يخص  فيما  ثانيا 
يعرف  املعطلين، وهو  تحدث عن  األخير  امللكي  الخطاب  أنه  الوزير، 
جيدا أنه التقارير الوطنية والدولية هاذ القنبلة املوقوتة اللي غتهدد هاذ 
التماسك االجتماعي اللي عندنا في البالد وهاذ التضامن اللي عندنا في 
البالد، فيما يخص املعطلين، وزير املالية كيقول %19 بالنسبة لألطر 
املعطلة، نحن نقول %25، كما أن البطالة %9، نحن نقول في 11%. 
وبالتالي أنه هاذ البطالة هو »البوعو« الذي يؤثر على العائالت واألسر 
املغربية. كما أنه البد السيد الوزير أنه يشوف املناخ االجتماعي، خاص 
الحوار االجتماعي، الحركة النقابية املغربية راه لعبت دور أسا�سي منذ 
الحركة  إلقبار  محاولة  هناك  الديمقراطي،  املسلسل  وفي  االستقالل 
املغربية،  النقابية  الحركة  لتهميش  محاولة  هناك  املغربية،  النقابية 
الدستور في الفصل 8 كيعطي للنقابات الدور وبالتالي الحوار االجتماعي 

خاصو يكون وهو أسا�سي.

كما البد أن نسجل كذلك هاذيك القضية ديال التشغيل الذاتي، 
والفالس املبين ديال »مقاولتي« »إفلو�سي«، »حانوتي«، مجموعة ديال 
املواطنين املغاربة اليوم يا إما في السجون، يا إما متابعين في القضاء 
وهناك من انتحر، وهناك من طلق أسرته، واملعاناة ديال مجموعة 

ديال األسر.

بالفريق  نفتخر  نحن  والرياضة  بالشباب  التذكير كذلك  البد من 
الوطني، ولكن نسجل كذلك بارتياح القضية ديال عدم تدخل ديال 
الوزارة، يعني في الجامعات الرياضية، ونسجل كذلك الدور اللي لعبوا 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017(  269

الفريق الوطني للدراجات في »واكادوكو«، ونسجل بارتياح كذلك الكرة 
يعني  تعود  أن  نريد  ولكن  الحرب.  وفنون  السلة،  وكرة  الحديدية، 
الرياضة املدرسية والرياضة الجامعية، وبهاذ املناسبة البد أن نستحضر 
اللعابة القدام اللي قدموا ال�سيء الكثير، واللي كيعانيوا اليوم في صمت 
وأستحضر الغزواني الالعب السابق في الفريق الوطني وديال الجيش 
امللكي والبد أن نستحضر كذلك الالعب االمام ديال املغرب الفا�سي 
سابقا، واللي مات في ظروف سيئة بمستشفى االختصاصات بالرباط، 
البد أن ننوه باألعضاء ديال الفريق الوطني آنذاك حميد خراك والتازي 

والكزار والزهراوي وموالي إدريس، هادو هما اللي كانوا السند املادي 

واملعنوي اللي كان كيعيش ظروف حرجة. فيما يخص القضية ديال 

تجنيس وتهريب مجموعة ديال الرياضيين، أنا كنعتقد بأنه كل واحد 

يجب أن يتحمل املسؤولية الكاملة.

القضية األخرى هي القضية ديال الوزارة ديال التضامن واألسرة 

الخيرية  ديال  وزارة  بغيناش  ما  االجتماعية، حنا  والتنمية  واملساواة 

وديال اإلحسان، نحن نعترف بحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، 

حقوق املرأة، حقوق املعاق، حقوق الطفولة، جميع الحقوق. ولكن 

تبين بامللموس بأنه هاذ األسرة ربما خارج التاريخ، ألنه إيال بالفعل حنا 

نعترف بحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا يجب أن نعترف بأنه كان 

هناك تقصير فيما يخص هاذ القضية ديال التعاون ديال هاذ األسرة، 

ألن املرأة األمازيغية ال زالت تعاني إلى حدود اليوم، كيف المرأة ديال 

الجبل، وهاذ املرأة ولدات الوالد وقراتهم وكتم�سي ألحشاش، وكتم�سي 
الجبل وإلى ما ذلك، اليوم ال تتكلم األمازيغية، حنا نريد هاذ القانون 

ديال تنظيم األمازيغية يخرج الوجود باش املرأة األمازيغية كذلك تبع ما 

يجري ويدور في مجموعة ديال املحافل خاصة الوطنية.

نقطة كذلك أخيرة البد أن نستحضرها جميعا اليوم هي هاذ القضية 

هاذي ديال الرياضة بالفعل، الرياضة للجميع ال بد أن نستحضر واحد 
الدور لعبوا الوزير السابق وأن ننوه بالعمل اللي قام به على مستوى 

الرياضة وعلى مستوى التخييم أال وهو الكحص إن التاريخ يسجل، ألن 

التاريخ ذاكرة ولن ين�سى أحد شكرا جزيال.

باي ديبارئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

لهذا وذاك نرفض هاذ امليزانيات بربعة.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب إدريس أوقمني.

بانةئبيباي ديإدليسيأ قمني:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرة،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

امليزانيات  مناقشة  في  أتدخل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم 
السيدات   .2018 املالية  السنة  برسم  اإلنتاجية  للقطاعات  الفرعية 
والسادة النواب، نناقش هذا املشروع في سياق سيا�سي خاص عنوانه 
البارز ربط املسؤولية باملحاسبة، ونحن إذ نثمن املبادرة امللكية الرائدة 
في هذا الشأن، فإننا كمعارضة وطنية بناءة وموضوعية نتجه للحكومة 
لدعوتها من أجل التحرك بالسرعة املطلوبة ملحاربة كل أشكال الفساد 

من تبدير للمال العام، وهدر للوقت والزمن وتضييع للمصالح.

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

إننا في حزب األصالة واملعاصرة، اخترنا املعارضة عن وعي وقناعة 
تامين كخيار وطني تاريخي ومسؤول، فوعيا منا باإلكراهات والتحديات 
وكذلك حرصا منا على مصالح البالد والعباد، سنظل نواصل دورنا 
الدستوري بتوجيه النقد البناء بعيدين عن كل املزايدات السياسوية 
والسياسيين  السياسة  من  نفورا  إال  املواطن  تزيد  ال  التي  العقيمة 
وسخطا عليه، لذا سنضع مالحظاتنا بخصوص القطاعات اإلنتاجية 

في قانون املالية لسنة 2018.

إذا كان قانون املالية يشكل رؤية تقنية لتدبير مالية الدولة لسنة 
ما، فإنه كذلك مرآة تعكس قناعة الحكومة بسياسات عمومية ذات 
تجلى من  ما  وهذا  إرادتها،  تترجم  مرجعية فكرية وسياسية محددة 
خالل امليزانية التي نحن بصدد مناقشتها من غياب بعد اجتماعي لهذه 

الحكومة، وتوجهها لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

نتساءل معكم اليوم عن السياسات العمومية للحكومة في قطاع 
الفالحة، السؤال املؤرق لبال كل املغاربة، هو ملاذا لم نستطع إلى يومنا 
هذا أن نحقق ال اإلكتفاء الذاتي وال األمن الغذائي ملواطنينا؟ فاملخططات 
التي وضعتها الحكومة السابقة والتي تبنتها الحكومة الحالية لم تعط 
النتائج املتوخاة منها، إذ مثال »مخطط املغرب األخضر« فهو استفاد 
منه الفالحون الكبار باألساس دون الصغار، ورغم هذا املخطط فال 
زلنا نستورد املواد الغذائية الهامة كالقمح مثال وكذلك »مخطط املغرب 
األزرق«، فاملواطن املغربي لم يستفد من ثرواته السمكية ال كما وال 
نوعا وال سعرا، كما أن هناك مشاكل عدة ال زالت عالقة دون حل 
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منها النزاعات حول العقار الفالحي، الفشل في عملية تجميع األرا�سي 
الفالحية وغيرها...

وكل هذا ال يجعلنا نغفل عن مشكل وهو من األهمية بمكان أال 
هو إقبال فئات من الفالحين املستقرين باملدن على املناطق الغنية، 
للقطاع  الضريبي  اإلعفاء  يجذبهم  القوية  الفالحية  اإلمكانات  وذات 
واإلمتيازات التي يوفرها »مخطط املغرب األخضر«، حتى أن أصحاب 

األرض األصليين في البوادي أصبحوا هم خماسة لديهم.

أما العالم القروي واملناطق الجبلية، فهي ال زالت تعيش أوضاعا 
صعبة وتدنيا كبيرا في نسب مستويات التنمية البشرية منها: ارتفاع 
البطالة، تف�سي ظاهرة الفقر، ارتفاع الهدر املدر�سي خصوصا لدى فئات 
الفتيات، وارتفاع األمية، وكذلك املعاناة مع املاء الصالح للشرب والربط 
بشبكة الكهرباء وتطهير السائل، والسكن الغير الالئق، واإلستفادة من 
التغطية الصحية %48 من سكان العالم القروي يستفيدون بالراميد 
هذا »الراميد« الذي كما قيل هو نقمة وليس نعمة. ونحن كمعارضة 

بناءة حقا نمارس النقد...

باي ديبارئيس:

شوية داإلنصات من فضلكم للسيد النائب.

بانةئبيباي ديإدليسيأ قمني:

أقول ونحن كمعارضة بناءة حقا نمارس النقد لكننا نطرح البدائل 
املمكنة، منها العمل على تنظيم مناظرة وطنية خاصة بالعالم القروي، 
كذلك الدعوة إلى اعتماد قانون إطار بتنمية العالم القروي في أفق 
إعداد مدونة له والالئحة طويلة قد نمدكم بها إن شئتم السيد الوزير.

أما بخصوص القطاعات اإلنتاجية األخرى، فالبد أن نسجل بشكل 
التسريع  »مخطط  مستوى  على  وامللحوظ  الحاصل  التطور  إيجابي 
الصناعي« سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق 
فرص شغل واعدة ومساهمته في امتصاص البطالة، إال أننا ما زلنا 

نضطلع في هذا امليدان إلى عدالة إجتماعية مجالية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، البد أن نثمن الرؤية اإلستباقية لصاحب الجاللة، 
في استشراف مستقبل النموذج التنموي وتنبيه الحكومة للبحث عن 
نموذج تنموي بديل يتأسس على ثروة صناعية إلى جانب باقي القطاعات 

الحيوية الوطنية األخرى.

إقالع  هناك  ليس  بأن  نؤمن  واملعاصرة،  األصالة  حزب  في  إننا 
اقتصادي بدون مشروع صناعي وطني استراتيجي، لذلك فإننا ندعو 
أصبح  الذي  القطاع  لهذا  وتشجيع  وتحفيز  دعم  زيادة  إلى  الحكومة 
أكبر مساهم في خزينة الدولة عبر إجراءات وتدابير قانونية ومسطرية 

وضريبية.

والتي  الجوي،  والنقل  التقليدية  الصناعة  قطاعات  وبخصوص 
تشكل التقائية ثالثية تعد رافدا من الروافد...

باي ديبارئيس:

السيد النائب من فضلك السيد النائب الجلوس، السيد النائب 
من فضلك الجلوس.

بانةئبيباي ديإدليسيأ قمني:

الوقت السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

تفضل، أتمم.

بانةئبيباي ديإدليسيأ قمني:

وبخصوص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
بالنهوض  املهمة  الروافد  التقائية ثالثية تعد رافدا من  والتي شكلت 
بالتنمية البشرية في بالدنا، والتي كان من املفروض أن تحظى بعناية 
خاصة من طرف الحكومة نظرا المتصاصها البطالة، وتأثيرها املباشر 
على الدخل الفردي والوطني، ودر العملة الصعبة على البالد. كل هذا، 
وإن كنا التمسنا حسن النية واإلرادة الكافية من السيد الوزير ومن 
السيدتين كاتبتي الدولة في قطاع الصناعة التقليدية والنقل الجوي 
أثناء مناقشة امليزانية فالواضح أن سياسة الحكومة في هذه القطاعات 
ال ترقى إلى طموحاتنا وال إلى تطلعات املواطنين واملواطنات املمتهنين لهذه 
الحرف، فاملورد سواء البشرية منها أو املادية املرصودة لسنة 2018 
لهذه القطاعات من طرف الحكومة، ال ولن تسمح بنموها كي تلعب 

دورها املنوط بها كامال في النهوض باإلقتصاد الوطني.

لكل هذا وقناعة منا، بأن كل هذه القطاعات الفالحة وتابعاتها، 
الصناعة وتابعاتها، والسياحة وتابعاتها لم تحظى من طرف الحكومة 
في ميزانية 2018 بالعناية الكافية من أجل لعب دورها كامال في النهوض 
باإلقتصاد الوطني. لكل هذا، فإننا صوتنا بالرفض على ميزانية كل هذه 

القطاعات، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب أحمد شوكي.

بانةئبيباي ديأحمديشوكي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

حول  واملعاصرة  األصالة  فريق  تصورات  ببعض  أمامكم  أتقدم 
قطاعات لجنة البنيات األساسية. وأود في البداية أن أذكر بالسياق 
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العام الذي يقدم فيه مشروع ميزانية 2018، إنه سياق احتجاجات في 
مختلف املناطق، وقفات هنا وهناك، صرخات العطش في أماكن عدة، 
ثم انتفاضة على املقصرين، وحرص جاللة امللك على تطبيق مبدأ ربط 
ولكن مشروع  العشوائية،  بعيدا عن  بمساطر  باملحاسبة  املسؤولية 
ميزانية 2018، ال يعكس أي إحساس حقيقي بما يجري من صرخات 

املواطنين طلبا للماء، ووقفات الشباب طلبا للعمل.

واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  وتركيزا على قطاعات 
العدالة  تجسيد  عن  عاجزة  الحكومة  تزال  ال  املستدامة،  والتنمية 
املجالية، وفك العزلة عن جهات وأقاليم، وال تزال الحكومة في مجال 
البنيات التحتية محصورة في املحاور القديمة، فمشروع الطرق السيارة 
ال يستفيد منه العالم القروي والكثير من الجهات، رغم ما صرف على 
هذه الطرق من أموال طائلة، إذ تبلغ مديونيتها اآلن حوالي 44 مليار 
درهم وهي مديونية مهولة، تضع عالمة استفهام حول النموذج املختار 
لتحديد املحاور املنجزة وتدبيرها، وحول اآلثار السلبية على التصنيف 
السيادي للمملكة من طرف وكالة التصنيف مما قد يؤثر سلبا على 

نظرة املؤسسات البنكية الدولية ونسبة الفائدة عند اإلقتراض.

وفي مجال املوانيء والنقل البحري، تطمح بالدنا لفتح أوراش البناء 
وإصالح السفن على غرار التجربة الناجحة في ميدان صناعة الطائرات 
اقتصادية  نقل  وسيلة  يعتبر  الذي  السككي،  النقل  أما  والسيارات. 
مطالب  إن  القديمة،  محاوره  في  بدوره  يزال  فال  مهمة،  واجتماعية 
الشعب املغربي أن يصبح النقل السككي وسيلة نقل شعبية تصل إلى 
ميسور وميدلت والراشدية وورزازات واألقاليم الجنوبية، وتفتح ثورة 
يزال  ملاذا ال  املواطن وتيسر حياته. وأتساءل،  النقل تخفف على  في 
املكتب الوطني للسكك الحديدية يتمسك في اإلستثمار الفندقي؟ ملاذا 
ال يتفرغ الختصاصه الصرف السكة والقطار، وننتظر بفارغ الصبر، 
بإصالح منظومة  الجديدة،  القديمة  الوعود  معنا  املواطنون  وينتظر 
املناطق  في  املواطنين  ومعاناة  الريع  مع  والقطع  للمسافرين،  النقل 

الجبلية والبعيدة في تنقالتهم.

أما املاء، الذي ال حياة بدونه فقد جف ما تبقى من عيونه، وجفت 
الحناجر معها وهي تستصرخ الحكومة إلنقاذ الناس من العطش. ولكن 
لنا أن جاهزية حكومتنا ضعيفة جدا أمام األزمات، وأمام كل  تبين 
املفاجآت، وإذا قلت األمطار وتأخر غيث السماء، فإن هللا وهب لنا مياه 
البحر تمتد على شواطئنا على مئات الكيلومترات. والبحر كما تعلمون 
مصدر املطر، فلماذا ال يتجه تفكير الحكومة إلى البحر؟ وملا ال تمتد 
أياديها لتحلية أمواجه وتغيث الناس والحيوان وتحيي األرض امليتة؟ 
لقد كان إبداع الحسن الثاني رحمه هللا، فذا في تدبير املاء وبناء السدود، 
وقال مرة إنني أحلم في ضخ مياه البحر على شواطئنا وخلق ثورة وثروة 
فالحية خضراء، فلما ال نستلهم من مدرسة الحسن الثاني في تدبير املاء؟

وفي مجال الطاقة، نذكر أنفسنا ونذكر الشعب املغربي بأننا نستورد 
جل حاجاتنا من الطاقة والكهرباء، وهذا أمر يرهن استقاللنا وسيادتنا. 

لقد كانت لنا مصفاة للبترول وحيدة وفريدة، ففوتناها وبعناها للقطاع 
أفلست  ما  الفاشلة وسرعان  الخاص وهذه من سياسات حكوماتنا 
املصفاة الشركة، شركة »السامير« وأفلست الحكومة في تدبير اإلفالس، 
فقد منح تدبير »السامير« بعد إفالسها لخبير »سانديك« تبين مع مرور 
األيام أن الخبير ال خبرة له تؤهله لتدبير هذا امللف، وبقيت الحكومة 
تتفرج كأن األمر ال يعنيها، وترك األمر لشركات التوزيع بدعوى التحرير 
لتشكل لوبيا احتكاريا تحلل من أي شكل من أشكال التنافس، ليثقل 
كاهل املواطنين بزيادات متالحقة، وليزيد في هامش ربحها بصورة غير 

معقولة، وهنا أيضا تقف الحكومة متفرجة وكأن األمر ال يعنيها.

وإذا كان الكهرباء قد وصل إلى جل مناطق اململكة وأصبح السكان 
يستفيدون من هذه النعمة والحمد هلل، فإن فواتيره أصبحت محرقة 
لجيوب الناس وتظاهر الناس واحتجوا على الغالء املفرط، وهنا أيضا 
تقف الحكومة متفرجة وكأن األمر ال يعنيها، واألمل معقود على أن 
في هذا  التبعية  املتجددة وتحرر بالدنا من  الطاقات  تتوسع مشاريع 
امليدان، وعلى الحكومة أن تسرع في توفير العقار لهذه املشاريع وتشجع في 
هاذ امليدان النظيف من الطاقة، وعلى الحكومة أيضا أن تكثف البحث 
العلمي والتكنولوجي الهادف إلى الحصول على الطاقة الكهربائية من 

مصادر متعددة ضعيفة التكلفة.

وفي قطاع املعادن، يلف الغموض سياسة الحكومة، إن الشعب 
املغربي ينتظر من الحكومة أن تتبع سياسة شفافة وعادلة في ثروته 
املعدنية، سياسة تستفيد كل فئات الشعب من هذه الثروة، سياسة 
تقطع مع استنزاف الثروات املعدنية من فئات محدودة، سياسة توفر 

خرائط معدنية واضحة وتبسط مساطر اإلستثمار واإلستغالل.

وتأخرت الحكومة أيها السادة في التنمية املستدامة وتنبهت أخيرا 
فأنشأت وزارة بهذا اإلسم، ولكن مشروعها في هذا املجال ال يزال بعيدا 
عن تحقيق التنمية املستدامة في حياة الناس وخاصة في املناطق النائية 
والجبلية، وال يزال كثير من ساكنة العالم القروي بعيدين عن التطهير 
السائل.. بما سمعتم وما لم تسمعوا لضيق الوقت. صوتنا ضد هذه 

القطاعات في ميزانياتها وشكرا.

باي ديبارئيس:

فريق  بإسم  األخير  املتدخل  متدخل،  آخر  النائب..  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة السيدة النائبة أمل عربوش.

بانةئبليباي دةيأمة0يعراوش:

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دةيكةتبليباد ال،

بايةدةيبانوبب،
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باي دبتيبانةئبةتيبملحت9مةت،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة امليزانيات القطاعية الخمس التابعة للجنة التعليم والثقافة 

واالتصال، وذلك برسم السنة املالية 2018.

السادة الوزراء، من إيجابيات هاذ الوالية الحكومية الحالية أنه 
لثاني مرة نتفق جميعا حكومة وبرملانا، أغلبية ومعارضة على قضية 
مشتركة وهو أن قطاع التربية والتكوين بات يعرف أزمة حقيقية، كما 
وأن  املسدود،  للنفق  املغربي وصل  االقتصاد  أن  على  سابقا  اتفقنا 
النموذج االقتصادي املغربي محتاج إلى رؤية جديدة. من هنا نتساءل 
ومزيان  الجديد،  التنموي  التصور  ضمن  التعليم  قطاع  موقع  عن 
أننا غادي ننتقلو من املرحلة ديال التشخيص والتخطيط إلى مرحلة 
التصحيح، ال شك وأن السؤال الذي بات يؤرق جل الفاعلين والقيمين 
على املنظومة التعليمية هو سؤال مرتبط باملردودية واإلنفاق، فنعرفو 
بأن املغرب بذل جهود مضنية للنهوض باملنظومة التربوية، ولكن النتائج 
املسؤولين وال  السياسيين وال  الفاعلين  ال  كتر�سي  ما  عليها  املحصل 
املواطنين، كيف ذلك؟، فين كاين الخلل؟، و ما هي البدائل املطروحة؟

مشكل تضخم ميزانية التعليم، كنعرفو أن حسب املعطيات اللي 
كيقدمها برنامج األمم املتحدة للتنمية كيحسرها في %30 من امليزانية 
العامة بال احتساب تحمالت خدمة الدين العمومي أي حوالي 6 % من 
الناتج الداخلي الخام واللي كتفوق املعدل العالمي اللي ما خاصوش 
يتجاوز %4,8 إذا ما قارناها بدول اللي غير بحالنا ما نمشيوش حنا 
ألمريكا الشمالية، وأوربا الغربية نمشيو غير للبنان اللي كتوصل 2,7% 
من الناتج الداخلي الخام، كاين األردن 4,5 ومصر 3,8. املغرب كيحتل 
صفوف متقدمة عامليا في الجهود وفي التكلفة املالية املخصصة لهذا 
جدا،  وهزيلة  هزيلة  مردودية  هي؟،  كيف  املردودية  ولكن  القطاع، 
واألمر من ذلك أنه خالل الوالية الحكومية السابقة زادت اختالالت 
ديال التمويل قطاع التعليم سوءا، واستمر هاذ االختالل مع الوالية 
الحكومية الحالية، حيث أن ميزانية التسيير وصالت ل%94 من مجموع 
االعتمادات املرصدة لهاذ املرفق. صحيح السادة الوزراء، أن الحكومة 
قامت بالرفع من امليزانية ديال التعليم، لكن أين ستوجه أغلب النسبة 
من هاذ امليزانية؟ غتوجه لكتلة األجور ديال املتعاقدين، في حين أن 
ميزانية االستثمار فيها ارتفاع طفيف وطفيف جدا ال ير�سي طموحاتنا 
متعاقد  ألف   55 خصصات  الحكومة  املغربي،  الشعب  وطموحات 
منصب ديال املتعاقدين ما بين 2017 و2018، في الوقت اللي كنالحظو 
فيه أن عندنا 17 ألف خصاص في أطر هيئة التدريس، وفي املقابل 

عندنا 14 ألف فائض.

أو  االحتماالت  ديال  لجوج  كنعزيوها  العجيبة  املفارقة  هذه 
الفرضيات: يا إما عندنا سوء التوزيع الجغرافي للمدارس وسوء انتشار 
املوارد البشرية؛ يا إما أن الحكومة ما قدراش تحارب الريع وكتحافظ 
فهاذ  عندنا  موجودين  اللي  األشباح  تواجه  أنها  قدراش  وما  عليه، 

املنظومة هادي. الحكومة التجأت للتعاقد، التعاقد كحل تبريرها أنها 
غادي تحاول من خالله تحفز األساتذة املشتغلين وغادي تق�سي على 
الروتينية اللي كانت متعودة في إطار الوظيفة العمومية، في حين أن 
التعاقد تجاهالت الحكومة أنه غادي يكرس لعدم االستقرار النف�سي 
واالجتماعي لهاذ الفئة، غادي يزيد يغذي الهشاشة االجتماعية، غادي 
يؤدي إلى تدني املردودية، الرؤية األحادية للحكومة لهاذ املسألة متاع 
النتائج  من  أخرى  سنوات  والدولة  املنظومة  تكلف  غادي  التعاقد 
الفاشلة. وهنا كنفكرو السيد الوزير، أن الحكاية اللي كيعرفوها جميع 
املغاربة املتعلقة بأننا نرفعو ميزانية التعليم مرتفعة وميزانية قطاع آخر 
منخفضة، فعال كيعرفوها جميع املغاربة ولكن هي حكاية أخرى ما�سي 

حكاية اللي قصدتوها البارح السيد الوزير.

كنا  الحال  بطبيعة   2030–2015 اإلستراتيجية  للرؤية  بالنسبة 
كنطمحو أن التصور التنموي لهاذ القطاع خصو يتما�سى مع الرؤية 
اإلستراتيجية 2015-2030 باش ما نضيعوش مزيد من الوقت ونجيبو 
رؤية جديدة ونجيبو تصورات جديدة، لكن املالحظ أن كاين واحد 
املجلس  عليه  كيشتغل  اللي  إستراتيجي  هو  ما  بين  دالعالقة  اللبس 
تفعلو  أنه  املفترض  اللي  إجرائي  ما هو  وبين  والتكوين  للتربية  األعلى 
الحكومة. التصور دالحكومة في إعداد امليزانية القطاعية كتغيب فيها 
نهائيا هاذ الرؤية، وفي نفس الوقت، اللمسة ديال الحكومة غائبة في 
التعليم والخصخصة هذا  تبضيع  بتاتا. مشكل  الرؤية اإلستراتيجية 
أكبر مشكل يواجه املنظومة وكيضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء 
املغاربة، من خالل تقديم ديال االمتيازات املكلفة للقطاع الخاص على 
والسادة  الوزراء  السادة  كنسألوكم  هنا  العمومية،  املدرسة  حساب 
املنظومة، واش  التصحيح ديال اإلختالالت ديال هاذ  املشرفين على 
تلميذ   40 اللي كيضم  في قسم  ديالكم  األبناء  تدرسوا  أنكم  كتقبلو 
هذا حسب اإلجراءات والخطوات اللي قمتو بها انطالقا من املوسم 
الدرا�سي الحالي اللي كتعتابروها إيجابية وإيجابية جدا، واش كتقبلو 
على  تلميذ   40 كيضم  اللي  عمومي  قسم  في  أبناءكم  تدرسوا  أنكم 
طاوالت مهترئة وبعتاد ديداكتيكي اللي كيرجع للقرن القا�سي، كندرسو 
التالمذ أن املغرب في أفق 2000 غادي يكون عندنا 50 % ديال الساكنة 
الحضرية كندرسوهم في التاريخ وفي الجغرافية، وفي كتب مدرسية اللي 
كترسخ التلقين والحشو وما كتحتاج للمهارات متاع التالميذ يدرسهم 
أستاذ متعاقد اللي خضع للتكوين في أربعة أيام وم�سى مباشرة باش 
يمارس املهام ديالو في القسم في مدرسة اللي محاطة بمروجي املخدرات 
وكينعادم فيها األمن. إيال جاوبتونا بنعم حنا ماشيين معكم في التوجه 
ديال اإلصالح اللي راكم كتبناوه ألنكم غادي تعيدو االعتبار للمدرسة 
العمومية وغادي تقنعونا وتقنعو املغاربة أن هاذ اإلصالح مفيد وأنه 

مجدي لجميع أبناء املغاربة دون تمييز.

املخصصة  امليزانية  نسيتو  واش  األمازيغية،  لتدريس  بالنسبة 
لتدريس األمازيغية أم تجاهلتوها أم أن الفصل 5 من الدستور خاصنا 
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نقزوه وندوزو ما معترفش به أم ماذا؟ من هنا كنوجه الكلمة لألمازيغ في 
املغرب وكنقول لهم »نشكاشن سوا طاس الحقاش إيمازيغن غيحافظن 
اال  تتوثن  الحكومة  واخا  باملوروث  ثقافة  حضارة  لغة  األمازيغية  غ 
قاطبة«،  املغاربة  ويهما  ايمازيغن  غير  تهما  وتجي  األمازيغية  القضية 
كنتحدثو على تعميم التعليم بطبيعة الحال قلتم أنكم قمتم بتعميم 
التعليم خالل هاذ السنة الدراسية، وكنتساءلو واشنو هو املقصود 
بتعميم التعليم لديكم السيد الوزير، أو السادة الوزراء، واش تعميم 
التعليم أننا ندخلو التلميذ في املرحلة األولى ابتدائي تكون تعميم وكلهم 
يدخلو للمدرسة ونجريو عليهم في السادس ابتدائي؟ راه الهدر املدر�سي 

بوحدو كيكلفنا 3 مليار سنويا ديال الدرهم.

بالنسبة للقطاعات األخرى قطاع التعليم العالي أو التكوين املنهي، ما 
يقاس على التربية الوطنية كيتقاس عليهم عموما وكنتساءلو واش فعال 
الحكومة مآمنة باستقاللية الجامعة املغربية؟ بالنسبة لقطاع الثقافة 
كنتساءلو واش غادي نرفعو ب 0,25 من امليزانية العامة للدولة لقطاع 
نفعلو  وغادي  الثقافات  مغرب  نحققو  غادي  امليزانية،  بهاذ  الثقافة 
الثقافية.  والخدمات  والبنيات  للقطاعات  بالنسبة  املجالية  العدالة 
بالنسبة لقطاع اإلعالم واإلتصال.. لألسف الوقت ما كفانيش. عموما 
هاذ  على  التصويت  كنرفضوا  أخرى  ولظروف عوامل  األسباب  لهذه 

امليزانية وبشدة.

باي ديبارئيس:

شكرا جزيال، نمر إلى فريق التجمع الدستوري بإعطاء الكلمة للسيد 
النائب خالد الشناق.

بانةئبيباي ديخةاديباشنةق:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

أخوبتييإخوبنييبانوببيبملحت9مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية للجنة القطاعات اإلنتاجية برسم السنة 
املالية 2018. ال يسعنا في فريق التجمع الدستوري، سوى أن نثمن 
املجهودات التي يقوم بها املشرفون على قطاع الفالحة والصيد البحري، 
نظرا للنتائج واملؤشرات اإليجابية التي حققها هذا القطاع، ذلك أن 
سنة 2017 بصمت على موسم فالحي ناجح إذ تم تسجيل أزيد من 96 
مليون قنطار من الحبوب، كما تم تحقيق ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات 
بنسبة %5 بالنسبة للبواكر، %15 للحوامض، %1,5 بالنسبة للزراعة 
على  الداخلية  احتياجاتنا  %42 من  ما مجمله  مما غطى  السكرية، 

هذا املستوى. كما تمكن القطاع الفالحي من رفع نسبة الصادرات ب 
%11 من املنتجات الغذائية الفالحية، إذ تحسنت مؤخرا مجموعة من 
املؤشرات حيث بلغت القيمة املضافة للقطاع الفالحي خالل السنة 
الحالية 111 مليار درهم، بارتفاع بلغ نسبة %3 مقارنة بسنة 2016. 
كما أن نسبة نمو الناتج الداخلي الفالحي قد إرتفعت بشكل كبير محققا 
%14 مقارنة بإلسنة الفارطة، كما بلغت الصادرات الفالحية  نسبة 
%12,5 من مجموع الصادرات الوطنية مما ساهم في توفير ما مجموعه 

%36 من فرص الشغل.

باي ديبارئيس،

لم تكن هاته املنجزات لتصبح واقعا فعليا لوال »املخطط األخضر« 
الذي أطلقه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، ولوال 
جدية مسؤولي القطاع الفالحي في تنزيل مضامينه وفق إستراتيجية 
شعارها الحكامة، ذلك أن »املخطط األخضر« وضع في صلب اهتماماته 
وكان من أهدافه تحسين دخل وظروف عيش الساكنة بالعالم القروي 
ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق اإلجتماعية. وفي هذا الصدد، ال بد 
أن ننوه باإلستراتيجية التي ينهجها ويباشرها املسؤولين عن القطاع 
الفالحي في مجال التنمية القروية، وذلك عبر توجيه برامج صندوق 
تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية لتقليص الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية. ونحن في فريق التجمع الدستوري، ندعو الحكومة إلى بذل 
املزيد من الجهد لدعم هذا البرنامج الطموح والواعد الذي صار نموذجا 

يحتذى به على املستوى الدولي.

باي ديبارئيس،

بالعمل  ننوه  أن  يسعنا سوى  البحري، فال  الصيد  في مجال  أما 
إستراتيجية  مضامين  تنزيل  في  الحاصل  التقدم  من خالل  الحكومي 
»أليوتيس« والتي من خالل األرقام املحصلة يتبين أنها قد وصلت إلى 
مراحل مهمة وجد متقدمة من اإلنجاز سواء فيما يتعلق بمؤشرات 
هذا  لقدرة  راجع  وذلك  اإلنتاج،  مؤشرات  مستوى  على  أو  املبادالت 
القطاع على خلق فرص الشغل والتي بلغت هذه السنة نسبة %77 من 

األهداف املسطرة لها في أفق 2020.

باي ديبارئيس،

أخوبتييإخوبني،

يعتبر قطب السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي  والنسيج  الوطني  اإلقتصاد  في  أساسيا  قطبا  اإلجتماعي 
اإلنتاجي، إذ يوفر عددا هائال من املناصب سواء بصفة مباشرة أو غير 
التي غطت عمر هذه  مباشرة. والجدير باملالحظة، أن األشهر األخيرة 
الحكومة شهد هذا القطب دينامية ملحوظة وطفرة نوعية في البحث 
والنقل  السياحي  املجال  في  أسواق وفضاءات جديدة خصوصا  عن 

الجوي.
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باي ديبارئيس،

إننا في فريق التجمع الدستوري لواعون وبحس مسؤول بالتحديات 
األوراش  ظل  في  اإلنتاجي  القطب  هذا  يعرفها  أصبح  التي  الجديدة 
الكبرى التي أصبحت تشهدها بالدنا، إذ البد أن نؤكد مرة أخرى على 
ضرورة إرساء حكامة جيدة لضمان فعالية هذا القطاع ملسايرة النمو 
املضطرد في إطار اإلقتصاد اإلجتماعي. ونتمنى أن يحظى قطاع السياحة 
بالخصوص بمزيد من العناية والدعم البشري واللوجستيكي ملا فيه 

نهضة لبلدنا العزيز.

باي ديبارئيس،

أخوبتييإخوبني،

الرقمي  واإلقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  قطب  يشكل 
أولوية كبرى، حيث أصبح يحظى باهتمام متزايد وذلك بغرض تنمية 
التصنيع والرفع من جودته وتحفيز اإلستثمار الخاص ودعم املقاوالت 
حيث  اإلجتماعية  القطاعات  دعم  إلى  إضافة  واملتوسطة،  الصغرى 
إنتاجي  كقطاع  الوطني  اإلقتصاد  في  أساسية  دعامة  يشكل  أصبح 
فرص  توفير  في  مركزيا  ومساهما  لالستثمارات  ومستقطب  وخدماتي 
الشغل. فعلى سبيل املثال، شهد القطاع الصناعي دينامية ملحوظة، 
صناعة  أن  كما   ،%  14 قدرها  زيادة  سجلت  الطائرات  فصناعة 
السيارات إرتفعت بنسبة 4 %، مما جعل املغرب أول مصدر للسيارات 
في شمال إفريقيا، وثاني أكبر مصدر للسيارات بالقارة اإلفريقية. وحققت 
الصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 9,2 %، ال�سيء الذي أدى إلى ارتفاع 
مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي العام ب9 نقط. وهذا ما يجعلنا 
في فريق التجمع دستوري، نؤكد على ضرورة امل�سي قدما في تسريع 
تنزيل »مخطط التسريع الصناعي«، ودعم املستثمرين حاملي املشاريع، 
األجانب  املستثمرين  نجاعة الستقطاب  وأكثر  فعالة  بطرق  والترويج 

إضافة إلى اإلستمرار في تطوير منظومة مواكبة ومصاحبة اإلستثمار.

باي ديبارئيس،

املؤشرات  جميع  عرض  من  نتمكن  لن  الوقت،  لضيق  نظرا 
واإلحصاءات واألرقام الشاهدة على تطور هذه القطاعات اإلنتاجية، 
وتغطيتها بالشكل الكافي. إال أننا في فريق التجمع الدستوري، سنصوت 
إيجابا على هذه امليزانيات، شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

السيد  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  الثاني  املتدخل  شكرا، 
النائب بوسلهام الديش.

بانةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيس،

باي دةي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، 
التي  الوزارية  القطاعات  لبعض  الفرعية  امليزانيات  مناقشة  إطار  في 
تنطوي ضمن اختصاصات لجنة القطاعات اإلجتماعية برسم مشروع 
اإلجتماعي  الطابع  ذات  القطاعات  تعتبر   .2018 لسنة  املالية  قانون 
من القطاعات التي تحظى لدينا في فريق التجمع الدستوري، بإهتمام 
بالغ وذلك لقربها وعالقتها املباشرة مع الحياة اليومية للمواطنين. وفي 
هذا اإلطار نثمن أهداف مشروع قانون املالية، الذي أولى أهمية بالغة 
للعديد من القطاعات إن في شقها اإلقتصادي أو اإلجتماعي، وجعل 
من تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية، 
والسعي إلنصاف الفئات الهشة من بين أولوياته الكبرى، وذلك رغم ما 
تواجهه هذه املساعي من إكراهات جمة نضير محدودية املوارد البشرية 

واملادية.

إن مستجدات مشروع امليزانية تسجل منحا متميزا لفائدة القطاعات 
اإلجتماعية، حيث إرتفعت ميزانياتها بشكل مهم ودال، كما هو الشأن 
بالنسبة لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ووزارة 
الصحة، وهو ما يؤشر على توجه الحكومة نحو إهتمام أكبر بالقطاعات 
اإلجتماعية ذات األولوية في أفق إعداد أو مراجعة النموذج التنموي 
الحالي الذي استوفى مداه بعد أن حقق لبالدنا العديد من املكتسبات 

في مجاالت متعددة.

لذا ندعو إلى مضاعفة الجهود ألجل التصدي لكافة مظاهر الفقر 
والهشاشة واإلقصاء اإلجتماعي، مع العمل على تثمين وتعزيز املجهودات 
املبذولة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضمان إستدامة 
موارد صندوق التماسك اإلجتماعي وفعالية تدخالته، وتوسيع قاعدة 
املستفيدين منه، كما نطالب الحكومة بتكثيف وضمان اندماج البرامج 
والشباب  واألطفال  النساء  عيش  ظروف  لتحسين  الهادفة  والتدابير 

واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، واملسنين.

وفي قطاع الصحة نؤكد ونسجل بإيجاب ارتفاع امليزانية املخصصة 
لهذا القطاع، حيث عرفت ارتفاعا هاما وخصص لها 4000 منصب 
شغل، ونحث الحكومة على مواصلة املجهودات املتعلقة بالرفع من 
الطبية  واملستلزمات  واملعدات  األساسية  التحتية  البنيات  مستوى 
املوارد  وتعبئة  الوالدة  ودور  املستعجالت  أقسام  أوضاع  وتحسين 
املنظومة  بحكامة  تتعلق  أخرى  تحديات  على  عالوة  هذا  البشرية، 
الصحية التي تطبعها املركزية املفرطة إلى جانب تبني سياسة دوائية 
تأخذ بعين اإلعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. ونؤكد باملناسبة، على 
ضرورة تمكين املواطنين من األدوية واملستلزمات الطبية التي توفرها 
منها  الحضرية  الصحية  واملراكز  العمومية  باملستشفيات  الوزارة 

والقروية.



ن269 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( 

وفي قطاع الشباب والرياضة، فإن الحكومة اعتمدت في ميزانية 
مشاريع  اعتماد  عبر  للشباب  موجهة  إرادية  سياسة  القطاع  هذا 
تشاركية ملواكبة احتياجات الشباب وتطلعاته وتقوية قدراته الذاتية، 
أمام  واإلجتماعية  اإلقتصادية  والحياة  التشريعية  العوائق  وتدليل 
اإلدماج املجتمعي للشباب، كما ترتكز املقاربة الجديدة للحكومة على 
بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم باألساس على التكوين 
والتشغيل واإلنخراط املجتمعي واملشاركة املواطنة. كما ال ينتابنا أدنى 
شك في أن الحكومة عازمة على اإلخراج الفوري والعاجل للمجلس 
اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي إنسجاما مع نص الخطاب امللكي 
السامي، بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر األخير، ونشيد في هذه املناسبة 
على الخصوص ببرنامج إنجاز 100 ملعب للقرب في إطار الشراكات مع 
الجماعات الترابية والسيما املجالس اإلقليمية، كما ننوه وندعو للمزيد 
من الجهود قصد تجويد خدمات البرنامج الوطني للتخييم وتحسين 
بنيات اإلستقبال، ومواصلة إرساء نظام الحكامة الجيدة مع القطع مع 
كل املمارسات التي طبعت املنظومة سابقا، كما نلتمس من الحكومة 
املوقرة دعم جهود الوزارة وجامعة كرة القدم في ملف ترشح بالدنا 

الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم برسم سنة 2026.

في قطاع الشغل واإلدماج املنهي، يظل همنا الوحيد كفصيل ضمن 
عبر  التكوين  مع  ومالءمته  التشغيل  إنعاش  هو  الحكومية،  األغلبية 
تستجيب  وملموسة  واقعية  برامج  وفق  العاطل  الشباب  استهداف 
للمعايير املحددة في سوق الشغل. وألجل ذلك، ندعو إلى استكمال تقييم 
برامج إنعاش الشغل وتجويد البرامج الحالية مع وضع منظومة برامج 
تحفيزية للتشغيل الذاتي وتعزيز سياسة القرب وحصر األهداف الكمية 
لبرامج إنعاش التشغيل، وتنزيل مخطط تنمية الوكالة الوطنية إلنعاش 
التشغيل والكفاءات وتطوير الشراكة بين الوكالة والقطاع الخصو�سي. 

قبل الختام البد من التأكيد على أن الرقي بالقطاعات اإلجتماعية...

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب.

بانةئبيباي ديبوسلهةميباديش:

هذه  مجموع  على  باإليجاب  يصوت  ففريقنا  الختام،  في  إذن 
القطاعات وشكرا.

باي ديبارئيس:

الكلمة للسيد النائب كريم الشاوي.

بانةئبيباي ديكريميباشة ي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

مختلف  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  أناقش  أن  يشرفني 
امليزانيات الفرعية التي تدخل في إطار اختصاص لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان بمجلس النواب.

باي ديبارئيس،

إن قطاع العدل باملغرب يشكل إحدى أهم الدعائم األساسية لبناء 
الدولة الحديثة واملجتمع الديمقراطي الذي يقوم على أساس دولة الحق 
والقانون. وهو األمر الذي جعل املغرب يتجه نحو إعادة النظر في طبيعة 
املهام القضائية وتكريس ثقافة قضائية جديدة حتى يضطلع القضاء 
بأدواره الحقيقية تماشيا مع التوجهات والخطب امللكية السامية في 
هذا املجال، التي تؤكد على ضرورة أن يصبح القضاء في خدمة املواطن 

وترسيخ دولة الحق واملؤسسات.

إلتزام  كبير  بارتياح  نسجل  الدستوري  التجمع  فريق  في  كنا  وإذا 
الحكومة ووزارة العدل بتنفيذ التوجهات امللكية السامية في هذا املجال 
من خالل التأكيد الصريح في البرنامج الحكومي لوزارتي العدل وحقوق 
اإلنسان على السير قدما في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان بالتأكيد على 
استقالل السلطة القضائية والفصل الحقيقي للسلط الثالث، واعتبار 
السلطة القضائية هي تلك األداة الضرورية لحماية الحقوق والحريات 
والعنصر األساس لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتشجيع 
اإلستثمار، فإن هذا التنفيذ يجب أن يركز على جوانب تهم باألساس 
تشريع املنهج اإلصالحي والقطع مع كل مظاهر اإلختالل املذكورة في 
العدل  قطاع  مكونات  كل  وتعبئة  العدالة«  منظومة  إصالح  »ميثاق 
املحاماة  مهنة  مقدمتها  وفي  القضائية  املهن  خصوصا  بها  والنهوض 

باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أسرة القضاء.

وإذا كانت وزارة العدل، قد تبنت التوصيات الست للهيئة العليا 
للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، وتعمل على تنفيذ أهم 
أهدافها وإجراءاتها في مقدمتها تكريس استقاللية السلطة القضائية، 
للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيمي  بالقانون  يتعلق  فيما  خاصة 
القضائية والقانون األسا�سي للقضاة الذي توج بتعيين جاللة امللك، 
وأيضا  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  وأعضاء  املنتدب  للرئيس 
الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي آلت إليه رئاسة النيابة العامة 
منذ 6 أكتوبر 2017، فإن الحاجة اليوم أصبحت ملحة لضرورة خلق 
آلية فّعالة جديدة لتمكين القضاة بدورهم من إيصال تظلماتهم في 

حال تهديد استقالليتهم والنظر في شكواهم.

باي ديبارئيس،

العدالة يشكل دعامة أساسية لتوطيد  إذا كان إصالح منظومة 
الشفافية واملصداقية في املؤسسات، فإن اآلمال تبقى معقودة ومعلقة 
على طريقة مواصلة هذا اإلصالح وكيفية تنزيله وتطبيقه على أرض 
الواقع، خاصة ما يتعلق بتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء 
للحقوق والحريات، واإلرتقاء بالنجاعة القضائية، وتكريس الدور الذي 
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تلعبه مؤسسات الحكامة، كاملجلس األعلى للحسابات في تخليق الحياة 
العامة وتعزيز ثقة املواطنين في العدالة.

القضائية كذلك وتعزيز حكامتها مرتبط  اإلدارة  كان تحديث  إذا 
بتطوير البرامج اإللكترونية الخاصة بها في أفق بلوغ هدف املحكمة 
املعلومات  وتكنولوجية  اإللكترونية  اإلدارة  موضوع  فإن  الرقمية، 
واإلتصال قد أصبح بدوره يفرض نفسه كمخرج وممر إجباري ألي 
أساسية  رافعة  باعتباره  باملغرب  العمومية  لإلدارة  حقيقي  إصالح 
لتحديث وتطوير اإلدارة املغربية التي أصبحت اليوم مدعوة للتالؤم مع 
هذا السياق والتحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية حتى 
تتمكن من اتخاذ قراراتها اإلدارية بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف. 
فلكل هذه األسباب، فإننا في فريق التجمع الدستوري سوف نصوت 
باإليجاب لفائدة كل القطاعات التابعة للجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان والسالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة خديجة الزياني.

بانةئبليباي دةيخديجليبازيةني:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دةي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

لي عظيم الشرف أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري، في هذه 
الجلسة العامة املخصصة للدراسة والتصويت على بعض مضامين 
برسم  واإلتصال،  والثقافة  التعليم  لجنة  داخل  الفرعية  امليزانيات 

ميزانية 2013.

باي ديبارئيس،

تطورا  القطاع  الوطنية، فقد عرف هذا  التربية  لقطاع  بالنسبة 
على  أو  امليزانية  على مستوى  األخيرة سواء  السنوات  ملحوظا خالل 
امليزانية  مستوى املخططات واإلستراتيجيات والبرامج، حيث تم رفع 
تفعيل  في  الشروع  ومنذ  املاضية.  السنة  مع  مقارنة  له  املخصصة 
الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030، تم تسجيل مجموعة من املؤشرات 
األطوار  جميع  في  التمدرس  نسبة  ارتفاع  في  تتجلى  والتي  اإليجابية 
التعليمية وتقليص نسبة الهدر املدر�سي، كما نثمن ما جاء به القانون 
وتأهيليها  تعليمية  التحتية ملؤسسات  البنيات  تعزيز  من   2018 املالي 

وتطوير العرض التربوي وتقليص نسبة األمية.

إننا في فريق التجمع الدستوري، نعتبر هذا القطاع من القطاعات 
األساسية، باعتباره محركا من محركات التنمية البشرية، لذلك فغن 
توفير 20.000 منصب عن طريق التعاقد للموسم الدرا�سي 2019-2018 
ال شك أنه سيساهم في التخفيف من النقص الحاد في هيئة التدريس. 

لكن رغم تحسن هذه املؤشرات، إال أن هذا القطاع ال يزال يواجه 
مجموعة من التحديات أهمها تعميم التعليم األولي خاصة في الوسط 
القروي واإلكتظاظ والهدر املدر�سي والعنف. إن املشكل الحقيقي الذي 
تعاني منه املنظومة التربوية عموما، ليس مشكال ماديا محضا بقدر ما 

هو مشكل الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة.

أما بالنسبة للتعليم العالي، والذي يعتبر محركا أساسيا لكل تنمية، 
فقد عرف هو اآلخر تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت امليزانية املرصودة 
له بنسبة %7,23 من امليزانية العامة. كما قامت الوزارة بمجموعة من 
اإلنجازات واملشاريع لتحسين وتنويع عرض التعليم العالي. لكن بالرغم 
من ذلك، فإننا ال زلنا في حاجة إلى بذل املزيد من الجهود في مضمار 

البحث العلمي، بالنظر إلى التحديات املطروحة على عدة مستويات.

بوسائله  اإلعالم  أن  نعتقد  فإننا  اإلتصال،  قطاع  وبخصوص 
املتطورة أصبح اآلن أقوى أدوات اإلتصال العصرية التي تعين املواطن 
على معايشة العصر والتفاعل معه. وفي هذا اإلطار، يشرفني أن أتطرق 
إلى وضعية الصحافة واإلعالم ببالدنا عبر املحاور التالية الشكل بشكل 

مختصر:

1 -وضعية قطاع السمعي البصري: نسجل في هذا الباب تأخرنا في 
عدم تحرير القطاع البصري على غرارالقطاع السمعي طبقا للقانون، 
علما أن هناك قنوات خاصة عبر األنترنيت أصبحت اآلن تفرض نفسها 
على الساحة اإلعالمية ببالدنا. أما على مستوى القناة األولى والقناة 
الثانية، نثير انتباه الحكومة أن القناتين تعانيان عجزا ماليا يتطلب 
تدخال عاجال، كما أن هاتين القناتين، فرغم ما تقومان به من أدوار 
هامة، إال أنهما في كثير من األحيان، ال تحترمان العديد من مقتضيات 
دفتر التحمالت وال سيما الشق املتعلق بمهام املرفق العام الهادفة إلى 
اإلستجابة لحاجيات الجمهور في ميادين البرامج السياسية واإلعالم 
والثقافة والتربية والترفيه ثم الصحافة املكتوبة، فإننا نسجل في هذا 
األنترنيت  هيمنة  بسبب  كبيرة  أزمة  حاليا  تعيش  زالت  ما  أنها  الباب 
وشبكة التواصل اإلجتماعي في الساحة اإلعالمية، باإلضافة إلى مشاكل 
في  اإلعالنات واإلشهار وصعوبات  توزيع  بطريقة  تتعلق  أخرى  بنيوية 
التوزيع وغيرها من العوامل، معتبرين أن كل ذلك أثر بشكل سيئ على 

املنتوج الصحافي املكتوب.

وبالنظر إلى العوامل التي ذكرناها، وأيضا لغياب معطيات مدققة 
حول متطلبات السوق وإشكالية ضعف املقروئية، ندعو الحكومة إلى 
مواصلة دعم املقاوالت اإلعالمية املهنية والتي ال تتعارض مع الثوابت 
رأسها  وعلى  والنشر  الصحافة  مدونة  تفعيل  في  واإلسراع  الوطنية، 

القانون املتعلق باملجلس الوطني للصحافة.

أما بالنسبة للصحافة اإللكترونية، تشكل مستقبل اإلعالم وبالتالي 
البد أن ينظر إلى هذا القطاع برؤية استباقية، وفي هذا اإلطار ندعو إلى 
تفعيل القانون الذي ينظم هذا القطاع دون املساس بمبدأ الحرية 
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والحق في الولوج إلى املعلومات والحماية من القرصنة، ونؤكد أن تطوير 
هذا النوع الصحافي ال يمكن أن ينجح دون تقديم الدعم الالزم له على 

أساس احترام أخالقيات مهنة الصحافة والثوابت الوطنية.

ونالحظ كذلك أن الصحف الجهوية ببالدنا الحاملة رقم اللجنة 
الثنائية تستفيد من الدعم العمومي بشكل هزيل، علما أنها ال تستفيد 
من دعم مجالس الجهات كما هو حاصل في أوروبا بل ال تحصل حتى 
على اإلشهار وال على إعالنات املؤسسات العمومية أو الخاصة. لذلك، 
يتطلب منا تقديم كل الدعم الحكومي لها خاصة وأننا دخلنا عهد ورش 

هام وكبير أال وهو ورش الجهوية.

بخصوص قطاع الثقافة، نعتبر في فريق التجمع الدستوري، أن 
مقومات  ببناء  لتعلقه  نظرا  إستراتيجية  أهمية  يكت�سي  القطاع  هذا 
الشخصية الوطنية، ورافعة للتنمية، واملحافظة على الهوية وتحقيق 
األمن املعنوي والفكري للوطن، وندعو باملناسبة الحكومة إلى تفعيل 
قانون الفنان بهدف النهوض بأوضاع الفنانين املغاربة، خاصة منهم 
عفوا  والتراث  للفلكلور  الدعم  وكذا  أوضاعا صعبة  يعيشون  الذين 
املحلي سواء العربي أو األمازيغي أو الحساني. علينا كذلك إيجاد شروط 
جديدة ومعايير واضحة بخصوص دعم املهرجانات وجمعيات املجتمع 
املدني، لتفادي الحديث عن اإلقصاء وعدم اإلنصاف وغياب الشفافية 
طبعا مع ربط املسؤولية باملحاسبة. باختصار، نحن في فريق التجمع 
نسميه  أن  يمكن  برنامج  إلى  الوصول  إلى  اليوم  نطمح  الدستوري، 

باملغرب الثقافي على غرار املغرب األخضر.

باي ديبارئيس،

وأخيرا نحن في فريق التجمع الدستوري، نعتبر ومن موقعنا كأغلبية 
برملانية بناءة ومسؤولة، بأن ما عرض علينا من قبل الحكومة في هذا 
الباب يتسم باملوضوعية والجدية والطموح لتطوير وتنمية القطاعات 
املعنية إلى مستوى أحسن، ولذا نقول أننا صنصوت باإليجاب على هذا 

املشروع وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، آخر متدخل بإسم فريق التجمع الدستوري، السيد النائب 
موالي عباس املغاري، إذا قررتم ذلك..دازت.. السيد النائب لكم الكلمة.

بانةئبيباي ديموالييعبةسيبملغةلي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دةي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

أخوبتييإخوبنييبانوببيبملحت9مين،

الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  هذه  ألقي  أن  يشرفني 
وزارة  لقطاع  التطرق  بمناسبة  أريد  الداخلية،  بقطاع  واملتعلقة 
الداخلية، والتي تعتبر من أهم ركائز اإلستقرار األمني ببلدنا، أن أعرض 
ملفهوم السلطة الجديد، فما يرتبط بها أصبح مبني على رعاية املصالح 
العمومية والشؤون املحلية، وهي مسؤولية ال يمكن النهوض بها داخل 
املكاتب اإلدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه املواطنين، لكن 
تتطلب احتكاكا مباشرا بهم، ومالمسة ميدانية ملشاكلهم في عين املكان، 
وإشراكهم في إيجاد الحلول املالئمة. فاملغرب اليوم يعرف طفرة من 
املتسارعة، واملفضية  السيرورة اإلقليمية والعاملية  في ظل  التحوالت 
وتكريس  العامة،  الحريات  فضاء  وتوسيع  الديمقراطية،  إشاعة  إلى 
الحماية املتنامية لحقوق اإلنسان، سواء بشقها السيا�سي واملدني، أو 

اإلقتصادي واإلجتماعي.

لذا نغتنم هذه الفرصة في فريقنا التجمع الدستوري، لنقدم تحية 
إجالل وتقدير لنساء ورجال األمن الوطني بكل درجاتهم على التضحيات 
التي يقدمونها لينعم الشعب املغربي باألمن واألمان والطمأنينة، تحت 
حساب  على  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة  لصاحب  السامية  القيادة 
راحتهم وراحة أسرهم. فنحمد هللا تعالى، على نعمة األمن واإلستقرار 
التي يعرفها بلدنا العزيز، في محيط يتسم بالفو�سى وعدم اإلستقرار، 
تأتي صدفة،  لم  اإلرهاب  ملكافحة  العالمي  للمنتدى  املغرب  فرئاسة 
والكفاءة ألجهزة  باملقدرة  واعترافا  واستحقاق  جاءت عن جدارة  بل 
األمن املغربية، والتي كان لها الفضل في إفشال العديد من املخططات 
اإلرهابية التي كانت تستهدف األمن الداخلي لبلدنا، بل وحتى تلك التي 
كانت تستهدف دول صديقة تربطنا بها شراكات واتفاقيات، كإسبانيا 
وفرنسا، أملانيا، الواليات املتحدة ودول أخرى... بانضباط تام ملعايير 
الحكامة األمنية الجيدة كما هو متعارف عليها دوليا. لكن ورغم كل هذا، 
تحدث بعض الجرائم البشعة الغريبة على ثقافة املغاربة اإلسالمية، 
هنا وهناك، ورغم محدوديتها تؤثر سلبا على مستوى اإلحساس بعدم 
األمن عند املواطنين. لذا نطلب من الحكومة، والسيد الوزير، تعزيز 
املهلوسة،  الخاصة بمحاربة ترويج املخدرات، واملواد  الخطة األمنية 
وحمل السالح األبيض في الشارع العام، للحفاظ على هيبة رجال األمن، 
ألنه يا إخوان ال يمكن تحقيق اإلنتقال الديمقراطي خارج مبدأ الحكامة 
األمنية، فالبد من اإلحتفاظ بحدود تسمح باإلحترام الكافي للمؤسسة 

األمنية.

أما فيما يخص الجهوية املتقدمة، فجاللة امللك نصره هللا، حسم 
هذا األمر في الرسالة التي وجهها إلى املشاركين في امللتقى البرملاني الثاني 
للجهات يوم أمس، حيث أكد أن املرحلة املقبلة لورش الجهوية ستكون 
حتما بلوغ السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا 
الشاملة  السياسات  أن  امللك،  التاريخي، كما أضاف جاللة  التحول 
التي على الدولة املركزية أن تنهجها لصالح فئة الشباب ال يمكن تفعيل 
تدعيم  لزاما  أصبح  إذ  مشاكلهم،  مع  تتالءم  حلول  عبر  إال  مدلولها 
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الجماعات الترابية في معالجة اإلشكاليات املرتبطة بالشباب املتعطش 
للمغرب والتواق للمشاركة واملساهمة، وأمام املطالب امللحة لعموم 
السكان من أجل تحسين الخدمات العمومية املقدمة من طرفها، نطالب 
الحكومة بمراجعة نسبة وطريقة توزيع الضريبة على القيمة املضافة، 
والتي تشكل املورد األسا�سي ملاليتها، ومن املفارقات الغريبة، أن كل 
املشاريع اإلستثمارية والخدماتية وحتى التوريدات الخاصة بالجماعات 
الترابية الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة بنسبة 20 % كنعطيو 
من هنا وكناخذو من هنايا. لذا نقترح أو فريق التجمع الدستوري يقترح 
إعفاء الجماعات الترابية من واجبات الضريبة على القيمة املضافة 
املفروضة على مشاريعها أو على األقل إعفاء املشاريع املتعلقة بتطهير 
الصلب أي تدبير النفايات املنزلية من هذه الضريبة على غرار مشاريع 
تطهير السائل كما سبق في السنوات املاضية. وفي إطار ربط املسؤولية 
باملحاسبة، يجب اإلسراع بإصدار املرسوم املتعلق بالتعويضات عن 
الترابية  للجماعات  التابعة  واملصالح  األقسام  لرؤساء  املسؤولية 

خصوصا وأن هذه التعويضات لن تكلف ميزانية الدولة درهما واحدا.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب. نمر إلى الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة  إعطاء  بدينا  العمراوي،  عالل  النائب  للسيد  الكلمة  بإعطاء 

للفريق املحترم.

بانةئبيباي ديعال0يباعمرب ي:

خةتمي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءي بانوببيبملحت9مون،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنتي الداخلية والخارجية برسم 
مشروع قانون املالية 2018. ففي قطاع الداخلية، اسمحوا لي أن نعبر 
في فريقنا عن اعتزازنا بعمل األجهزة األمنية بكافة مستوياتها وأشكالها، 
غير أنه بالرغم من هذه املجهودات املهمة فاملواطنون ال زالوا يشتكون 
من ظاهرة السرقة والنشل واإلعتداء بالسالح األبيض. إذ أصبح يتطلب 
من الحكومة ضخ اعتمادات مالية مهمة للجهاز األمني بهدف الزيادة 
من عدده وعتاده، وإنشاء مفوضيات لألمن بالجماعات الترابية اللي 

كتعرف واحد االرتفاع ملحوظ في الساكنة ديالها.

إننا في الفريق اإلستقاللي، نالحظ أيضا تأخرا ملحوظا في التفعيل 
الجهة  لتكون  للجهات  التنظيمي  والقانون  الدستور  ألحكام  السليم 
محركا أساسيا التنمية املحلية. وفي هذا اإلطار، فإن الحكومة مدعوة 
للمراسيم  الحقيقي  والتفعيل  واإلخراج  استكمال  في  اإلسراع  إلى 
التطبيقية املتبقية إلى الوجود خاصة فيما يتعلق بصندوق التأهيل 

اإلجتماعي وصندوق التضامن بين الجماعات، ودعم مجالس الجهات 
للقيام  واللوجستيكية  املالية  باإلمكانيات  والكفأة  املختصة  باألطر 

باملهام املنوط بها على أحسن وجه.

باي دبتي بايةدة،

كما نذكر بمطالبنا السابقة والدائمة واملتمثلة في إعادة النظر في 
االنتخابي  النمط  في  النظر  وإعادة  الجهات،  لبعض  الترابي  التقطيع 
وإنشاء لجنة مستقلة لإلشراف على االنتخابات كآلية محايدة لتجاوز 
بعض االنزالقات. ونعتقد اليوم أن الوقت حان للقيام بعملية تقييم 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما ندعو الحكومة إلى اإلسراع بإخراج 
برنامج تأهيل الباعة املتجولين تنفيذا للتعليمات امللكية السامية في هذا 
املجال، وفيما يخص أرا�سي الجموع فإن استغالل األرا�سي الساللية في 
إطار املنفعة العامة يجب أن يتبعوا لزوما اإلستفادة القانونية لذوي 
القروية  الشؤون  بمديرية  املتواجدة  املبالغ  عن  واإلفراج  الحقوق 
لهم والتفكير في آليات جماعية لصرف تلك األموال بما يوفر املرافق 
العمومية والخدمات اإلجتماعية في تلك املناطق في أفق التمليك الكلي.

وفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 
نعتبر في فريقنا أن تعديل قوانين التعمير يجب أن ينص بالضرورة على 
إلزامية رأي املجالس املنتخبة من بداية اإلستشارات، وأال يبقى األمر 
حكرا على مكاتب الدراسات والوكاالت الحضرية وأن يشدد على آجال 
معقولة ومحددة في إصدار تصاميم التهيئة. أما في العالم القروي فيجب 
على الجهة الحكومية املختصة أن تراعي تصاميم التهيئة خصوصية 
البادية املغربية واملناطق الجبلية واملراكز الصاعدة ومستوى أنشطة 
ساكنتها تحقيقا للعدالة املجالية التي نص عليها الدستور. كما نذكر 
بأن مجموعة من مدن اململكة تعرف انتهاء تصاميم التهيئة بعد انقضاء 
10 سنوات، وتنتظر تصاميم جديدة منذ سنين، وهناك مدن ال تتوفر 
أصال على هذه الوثائق. والتجربة على أرض الواقع تؤكد أن التصاميم 
الجديدة تصبح بدون معنى في ظل اعتماد مسطرة اإلستثناء التي تفرغها 

من محتواها أو بسبب التأخير في إصدارها نتيجة تغيير املعطيات.

السكن  ملنتوج  تقييمية  بوقفة  اإلستقاللي  الفريق  في  ونطالب 
ملناقشة  سنوات،  عشر  منذ  انطلق  الذي  اإلقتصادي  أو  اإلجتماعي 
السكن  حق  وتوفير  العشوائي  السكن  من  للحد  نجاعته  مدى 
للمواطنين والنقاش حول جودة البناء عند بعض الشركات خاصة في 
العقاريين،  للمنعشين  الدولة  تقدمها  التي  الضريبية  التحفيزات  ظل 
ونستغرب من عدم قدرة الدولة على فرض هيبتها على القطاع البنكي 
في االنخراط في دعم الصندوق »فوكاريم« لدعم الطبقات التي تريد أن 
تقتني منتوج 140.000 درهم، كما ندعو الدولة إلى التدخل عن طريق 
مؤسسة »العمران« إلخراج املنتوج السكني الخاص بالفئات املتوسطة 

اللي ما نخارطش فيها لحد الساعة القطاع الخاص.

وفي قطاع الخارجية، إننا في الفريق اإلستقاللي نشدد مرة أخرى على 
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أهمية املنحى الجديد الذي انتهجته السياسة الخارجية املغربية في اآلونة 
األخيرة بمختلف الفضاءات الدولية، وخصوصا على مستوى إفريقيا 
ومجلس التعاون الخليجي والشركاء الجدد كروسيا والصين، التي بدت 
مالمح التعاون معهم تلوح بوادر في األفق. ونحتاج إلى تقييم اتفاقيات 
التبادل الحر املبرمة بين بالدنا وعدد من الدول، وذلك ملعرفة نتائجها 

ومدى انعكاسها على اإلقتصاد الوطني وأخص بعض اإلتفاقيات.

غير أننا من موقع فريقنا النيابي وحزبنا الحريص دوما على املصلحة 
الظرفية  بخطورة  الوعي  بضرورة  التذكير  من  البد  للوطن،  العليا 
في منطقة الساحل وما يتطلب ذلك من الحيطة  الحالية  اإلقليمية 
والحذر اللذين ال تذخر فيهما قواتنا املسلحة امللكية مشكورة جهدا 

لحماية وطننا الحبيب، واستثباب استقرار وحدة ترابنا.

ال تفوتنا الفرصة أيضا، أن ننوه بجاليتنا املقيمة بالخارج التي ال 
تذخر جهدا في االنخراط في املسيرة التنموية ببالدنا، وكذا في التعبير عن 
وطنيتها العالية، كان آخرها مساهمة شبابنا بالخارج في اإلنجاز الذي 
حققه املنتخب الوطني لكرة القدم، وفي الفرحة التي عمت أرجاء الوطن 
وخارجه، فمزيد من استحضار الجالية املغربية في مختلف السياسات 
العمومية للدولة ومشاركتها السياسية بما يحافظ على ارتباطها بالوطن 

العزيز.

وفي الختام، ونحن نناقش هاذ امليزانيات والشعب املغربي يحتفل 
بذكرى عيد اإلستقالل املجيد، البد من تكريم أسرة املقاومة وجيش 
التحرير باإلشادة بدورها املهم، ملا قدمته من خدمات جليلة من أجل 
استقالل وطننا الحبيب الذي ننعم اآلن بالعيش فيه آمنين مطمئنين 
ذاكرتها  وحفظ  الفئة،  لهذه  الرعاية  من  فمزيد  ومكركين.  معززين 
الوطنية الغنية وأخذ العبرة منها جيال بعد جيل ليشهد عليها التاريخ 

ويقتدي بها املستقبل والسالم عليكم.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب عمر العبا�سي.

بانةئبيباي ديعمريباعبة�سي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

بايةدةيبانوببي بانةئبةت،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
ضمن القطاعات الحكومية التي تندرج ضمن اختصاصات لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، وأريد في الحقيقة في البداية أن أعبر على 
تنويهنا الكبير في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية بالنقاش املثمر 
والبناء الذي طبع أشغال اللجنة طيلة مناقشة جميع امليزانيات الفرعية 

بقطاع  الحديث  وسأستهل  اللجنة.  اختصاصات  ضمن  تندرج  التي 
العدل الذي ظل دوما أحد اإلهتمامات الكبرى لدى الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، ولدى حزب االستقالل، ونعبر هنا على أنه في الفريق 
اإلستقاللي نالحظ نوعا من اإلرتباك في تنزيل اإلختصاصات، في تنزيل 
يتعلق  ما  خصوصا  القضائية  السلطة  بيعني  الصلة  ذات  القوانين 
داخل  وأكدنا  العامة،  النيابة  اختصاصات  بنقل  املتعلق  بالقانون 
اللجنة كما هنا يهمنا التأكيد على أنه اإلمكانيات البشرية واملادية التي 
رصدتها الحكومة للسلطة القضائية تبقى دون املهام الكبرى التي أوكلها 
الدستور لهذه السلطة. هذا عالوة على أننا نعتبر في الفريق اإلستقاللي 
على أنه أي نقاش حول اإلصالح في بالدنا، وأي نقاش حول العدل في 
بالدنا، سيبقى دون معنى إذا لم يتم التركيز على ورش التخليق في قطاع 
العدالة، هذا عالوة على تأكيدنا على أنه مع كامل األسف يالحظ نوعا 

من البطء في إحالة مجموعة من النصوص القانونية على البرملان.

أما في ما يرتبط بحقوق اإلنسان، فنعتبر في الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية على أنه األولوية اليوم في بالدنا هي للحقوق اإلقتصادية 
واإلجتماعية، ومع كامل األسف فإن جميع املؤشرات املسجلة في هذا 
بالدنا  في  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحقوق  تراجع  على  تؤكد  الباب 
لبالدنا  الشامل  الدوري  باإلستعراض  يتعلق  ما  في  وأما  باإلضافة.. 
لحقوق اإلنسان، فقد عبرنا ونعبر اليوم على أنه في الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، أكدنا على تنويهنا برفض اململكة املغربية ملجموعة 
من التوصيات الصادرة عن مجموعة من الدول أثناء هذا االستعراض، 
ألن تلك التوصيات تتعارض مع مبادئ الدستور ومع قيم بالدنا، ونعتبر 
بأنه ال يمكن تحت أي طائل وتحت أي مسوغ املساس بالقيم الدستورية 

واملساس بالقيم الدينية لبالدنا تحت يافطة حقوق اإلنسان.

أما فيما يتعلق بالحكامة األمنية، دعونا وندعو اليوم إلى عقد حوار 
وطني حول موضوع الحكامة األمنية، ألنه من بين التوصيات األساسية 
لهيئة اإلنصاف واملصالحة هو الحكامة األمنية، نوهنا في اللجنة وننوه 
هنا باحترافية وباألداء الذي تقوم به املؤسسات األمنية في بالدنا، ولكن 
مع ذلك نعتبر بأنه هذا الحوار الوطني أو هذه املناظرة ستكون فرصة 
لجميع الفاعلين للحديث حول هذا املوضوع، هذا باإلضافة إلى موضوع 
حماية املدافعين عن حقوق اإلنسان في بالدنا، وأشرنا إلى مجموعة 
من النوازل البينة في هذا املجال. وفي نهاية املطاف إن النقاش حول 
حقوق اإلنسان يرتبط أو النقاش حول الحرية ألنها دائما كانت رديفة 
للديمقراطية في بالدنا، يستدعي أيضا النقاش حول واقع الديمقراطية 

في بالدنا.

بالنسبة للسجون، نؤكد في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
على أنه هذا القطاع هو إلعادة اإلدماج وليس فقط للسجون، ومع 
كامل األسف فإن املالحظ على أنه ما يقوم به هو فقط نوع من تدبير 
يعني  أدوار  هي  اإلدماج  إعادة  أدوار  أنه  وعلى  السجنية،  ملؤسساتنا 
ضعيفة في هذا املجال، هذا باإلضافة إلى موضوع معضلة العنف داخل 
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املؤسسات السجنية، نعتبر بأنه من بين األولويات الحكومية هو وقف 
هاذ معدالت العنف داخل املؤسسات السجنية، والحالة التي سجلت 
في مدينة مكناس مؤخرا مؤشر دال على هذا املجال، دعونا وندعو 
الحكومة واملندوبية العامة إلدارة السجون إلى اإلنفتاح على الجمعيات 
الحقوقية، على الجامعات، على املواطنين بغية نوع من الشراكة ما بين 
املرفق، ما بين املندوبية العامة للسجون وما بين الجمعيات الحقوقية 
في بالدنا، ويبقى معضلة اإلعتقال اإلحتياطي أحد املعضالت الكبرى 

التي ننبه الحكومة إلى وجوب اإلنكباب عليها.

أما فيما يتعلق بقطاع العالقات مع البرملان، فاعتبرنا بأنه يعني رغم 
تنويهنا باملجهودات املبذولة في هذا املجال، إال أنه التعاطي مع املبادرة 
التشريعية ما زال ضعيفا، حضور الوزراء إلى البرملان ما زال ضعيفا 
وهذه الجلسة شاهد على ذلك رغم تنويهنا بالحوار اإلجتماعي القطاعي 
الزمن  البشرية.  باملوارد  اإلهتمام  إلى  ندعو  أننا  إال  القطاع،  هذا  في 
القانون  والنموذج هو  إليه  وننبه  إليه  نبهنا  أيضا موضوع  التشريعي 
املتعلق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان إذ كيف يق�سي شهورا خارج 
البرملان وتطالب الحكومة البرملان باإلسراع فيه. أكدنا أيضا على أنه 
مجموعة من اآلليات الدستورية التي تضمنها النظام الداخلي ملجلس 
النواب ما زال تعاطي الحكومة معها بطيء جدا والنموذج هو طلب 

تناول الكلمة.

العامة  العامة للحكومة، فدعونا األمانة  أما فيما يتعلق باألمانة 
بدعم  تتوصل  التي  الجمعيات  تقرير سنوي حول  نشر  إلى  للحكومة 
أجنبي ألن هذا النشر فيه تعزيز لقيم الشفافية وفيه إعمال ملبادئ 
الدستور، هذا عالوة على أنه راسلنا في لجنة العدل والتشريع األمانة 
العامة الحكومة في موضوع لدراسة العديد من املواضيع ولكن مع كامل 
األسف تجاوبها كان شبه منعدم وهذا ما يؤكد على أنها ما زالت مؤسسة 

منغلقة ال تنفتح على املؤسسات الدستورية في بالدنا.

أما فيما يتعلق بقطاع اإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية، فنعتبر 
كما اعتبرنا داخل اللجنة بأنه أي مجهود إصالحي سيبقى ضعيفا وهشا 
ما لم يتم وضع املوظف في قلب أي عملية إصالحية نبهنا إلى أنه في غياب 
الحوار اإلجتماعي تبقى جميع الوعود وجميع االلتزامات الحكومية يعني 

وعودا بعيدة التحقق. شكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد املجيد الفا�سي.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديبافة�سي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

باي دةيباوزيرة،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية، ألتكلم حول قطاع القطاعات اإلجتماعية وقطاع التعليم، 
الثقافة واالتصال في إطار مناقشة مشروع قانون املالية 2018، إن هاذ 
مشروع قانون املالية هو أول مشروع قانون املالية ديال هاذ الحكومة، 
هو أيضا أول مشروع قانون املالية من بعد خطاب العرش اللي كان 
العدد  واحد  امللك هضر على  فيه جاللة  واللي  الخطاب قوي  واحد 
ديال اإلختالالت في املجال ديال اإلدارة وفي املمارسة السياسية. إذن 
من املفروض أن هاذ مشروع قانون املالية يكون فيه بعض اإلشارات 
معلوم ما يمكنش يكون فيه كل�سي في مرة وحدة، لكن على األقل بعض 

اإلشارات اللي تتبين أنه الحكومة التقطت الصورة والرسائل.

إذن في قطاع التربية الوطنية، في موضوع العنف املدر�سي بالتدقيق، 
في لجنة التعليم كنا كنهضرو مع السيد الوزير وكنا كنهضرو على العدد 
ديال الحاالت ديال العنف في املدرسة املغربية هي 86، والسيد الوزير، 
قال لنا بأنه في الحقيقة 86 مقارنة مع 7 داملليون ديال التالميذ خصنا 
ما�سي بزاف وخصنا ناخذوها نسبيا، هذا في الحقيقة واحد الكالم اللي 
تيفاجأني، وكنتساءلو واش الحكومة واعية بخطورة العنف في املدرسة 
العمومية، ألنه هاذ الكالم خطير جدا هو أوال ما�سي 7 داملليون ديال 
التالميذ، ألن التالميذ اللي عندهم 7 سنين وال 8 سنين ما تيضربوش 
األستاذ، إذن خاصنا ناخذو التالميذ اللي معنيين بهاذ األمر، إذن 13، 
14 سنة و18، 19 إذن تنهبطو ما تنبقاوش في 7 داملاليين، ثم غير حالة 
وحدة وراه بزاف، راه في البلدان املتقدمة تتكون غير حالة واحدة وتتكون 
ضجة في البالد كلو. إذن خص الصرامة مع هذا املوضوع، وخص واحد 

اإلستراتيجية واضحة باش نلقاو الحلول املناسبة.

في قطاع التعليم العالي، تنعتبرو بأنه إيال بغينا نحسنو الجودة ديال 
قطاع التعليم العالي، خصنا نخارطو في عملية تقييم العمل الذي يقوم 
به األستاذ الجامعي، أو كنعتبرو بأنه الطالب خاصو يكون جزء من هاذ 
التقييم، كنعتبرو بأن عملية التعليم خاصها تكون مرتبطة بالتقييم 
والتقييم يكون مرتبط باملردودية واملردودية تكون مرتبطة باألجرة، ألنه 
ال يعقل أن األستاذ املجد الباحث الذي ينخرط في املنظومة الدولية 
للمعرفة يكون كيتخلص بحالو بحال األستاذ اللي ما كيكتب حتى �سي 

سطر.

في قطاع الصحة، تنوهو فعال بالحكومة في إطار هاذ السياسة اللي 
درات ديال تخفيض األثمنة ديال األدوية وبالخصوص ديال األمراض 
املزمنة، وكنشجعوها باش تزيد فهاذ املجهودات، ولكن بعض التدابير 
املواكبة ما دارتهاش باش تحمي قطاع الصيدلة، ألن كنعرفو بأنه راه 
األدوية باقا كتباع في األسواق السوداء، ومع األسف راه حوالي 3000 
صيدلة كتحتضر اليوم، إيال قلنا غير 2 وال 3 دالناس اللي تيخدمو في 
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كل صيدلة تتعطيكم الحجم ديال الوزن اإلجتماعي ديال هاذ املسألة. 
أيضا كنعرفو بأن دائما في قطاع الصحة، %45 ديال األطباء كاينين بين 
مدينة الرباط والدار البيضاء، إذن تيكون إغراق ديال املستعجالت ألنه 
الساكنة ديال هاذ املناطق املجاورة كتجي كلها لهاذ املستعجالت، حنا 
تنقترحو عوض ما الناس يبداو يتنقلو 40، 50، 60 كيلومتر نديرو ما 
يسمى بمستعجالت القرب، ألنه الحكومة السابقة شرات واحد العدد 
.les.unités ب 300 مليون أو بقاو غير محطوطين، حنا  SAMU ديال
كنقولو بأن الوقاية املدنية هي اللي تكلف بهاذ ال�سي، إيال خاص تدي 
�سي واحد للمستعجالت تديه، وإال يم�سي فهاذ مستعجالت القرب أو 

الطبيب تما راه غادي يتكلف تقريبا %70 من الحاالت.

ديال  اإلتفاقيات  بأنه  تنعتبرو  خاصنا  التشغيل،  قطاع  في 
L›ANAPEC مع واحد العدد ديال الجماعات القروية مع األسف واخا 
 le تيكون االتفاقيات، ما كتمش، الجماعات كتوفر جميع الشروط أو
 L’ANAPEC ،باش يتحلو املكاتب، ولكن مع األسف ما كيتحلوش local
الشباب  راه هو  في املسطرة، وهذا مع األسف  تتعطل  ما كتجاوبش 
اللي كيتمس ألنه ما كيستفدش من فرص الشغل من أجل التنمية 

اإلجتماعية.

الزم نهضر على قطاع الشباب، أو كنطالبو في الفريق اإلستقاللي أنه 
ذاك املشروع ديال مشروع قانون للمجلس االستشاري للشباب والعمل 
املجلس  ديال  األخيرة  التوصيات  مع  ديالو  املالءمة  تكون  الجمعوي 
الوطني لحقوق اإلنسان، ألنه املضمون ديال هاذ التوصيات هو تماما 
املضمون ديال إقتراحات الفريق اللي اقترحها في اللجنة، واللي ترفضات 

كلها من طرف الوزير.

أيضا قطاع الثقافة، الزم نهضرو عليه، في الحقيقة منين كنشوفو 
هاذ مشروع قانون املالية كنالحظو بأنه كاين معالجة تقليدية وكالسيكية 
االقتصادية  للتنمية  كرافدة  كنعتبروهش  ما  الثقافة،  قطاع  ديال 
واالجتماعية، باقين تنديرو نوع من الترميم ديال هاذ القطاع بينما راه 
قطاع الثقافة يمكن لو يهبط من نسبة البطالة، ويمكن لو يطلع من 

النسبة ديال النمو، شكرا لكم.

باي ديبارئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب. آخر متدخل باسم الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية السيد النائب محمد الحافظ.

بانةئبيباي ديمحمديبلحةفظ:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

زم التيي زمالئييبا 9ملةن ينيبملحت9مين،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الفرعية لقطاعات الصناعة والفالحة  امليزانيات  في مناقشة مشاريع 
واملعادن  الطاقة  التقليدية  الصناعة  السياحة،  البحري،  والصيد 
والتجهيز والنقل. هذه القطاعات اإلنتاجية التي تعتبر املحرك األسا�سي 
البرنامج  جعل  ما  وهذا  بالبالد،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للتنمية 
الحكومي يوليها أهمية بالغة لتحقيق نسب نمو عالية تمكن بالدنا من 
اللحاق بركب البلدان الصاعدة من خالل الرفع من تنافسية اإلقتصاد 

الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية املستدامة.

قطاع الصناعة، إذا كان هذا التصنيع من بين القطاعات اإلنتاجية 
اإلستراتيجية املعول عليها في إرساء نسيج اقتصادي قوي، فإن مشروع 
القانون املالي 2018 لم يأت بتدابير كفيلة بتوفير مناخ أعمال تناف�سي 
وجذاب لإلستثمار وتعزيز اإلستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات 
املنتجة، خاصة فيما يتعلق بدعم مخطط التسريع الصناعي 2014 
و2020 الذي ال زال متعثرا السيد الوزير في تحقيق األهداف املتوخاة 
من حيث  أو  الخام  الداخلي  الناتج  في  إسهامه  من حيث  منه سواء 
تحسين وتطوير إنتاجية وتنافسية القطاعات اإلقتصادية األخرى، األمر 
الذي يدفعنا لطرح التساؤالت التالية السيد الوزير؛ ما هي اإلجراءات 
التي جاء بها مشروع القانون املالي من أجل حماية املقاولة الوطنية 
من التراجع واإلفالس في ظل املنافسة الدولية؟ ما هي اإلجراءات التي 
جاء بها املشروع من أجل إنجاح »مخطط التسريع الصناعي« لضمان 
التوزيع العادل للمشاريع واإلستثمار بين الجهات في ظل تبني مشروع 
الخاص  التشريعي  تنزيل املخطط  في  التأخر  ملاذا  املتقدمة؟  الجهوية 
بالقطاع بهدف تنظيمه وتطويره؟ ومن أجل إنجاح التحوالت الراهنة 
وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة املغربية املنتجة للثروة وخلق فرص 

الشغل نقترح التدابير اآلتية كفريق استقاللي:

الصناعية  املنظومات  لبرامج  وناجع  مندمج  تصور  وضع  .•
اإلستثمار  لتطوير  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتقوية 

الصناعي؛

في  اإلندماج  على  والصغيرة  املتوسطة  املقاوالت  تشجيع  .•
النسيج اإلنتاجي للمنظومات الصناعية؛

واملواكبة  املشاركة  على  التأمين  وشركات  البنوك  تشجيع  .•
الفعلية للمشاريع الصناعية املحدثة؛

النسيج اإلقتصادي وتطوير ودعم الصناعات  دعم تجديد  .•
التحويلية داخل املقاوالت؛

تنزيل ميثاق اإلستثمار في الصناعة لتثمين عرض املغرب في  .•
جاذبية اإلستثمار؛

األسواق  في  وتنويعه  التصديري  العرض  تنافسية  تقوية  .•
التقليدية والجديدة؛
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مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يضمن تنافسية املنتجات  .•
الوطنية ويجدر بالذكر تركيا؛

تعزيز التمثيليات اإلقتصادية في السفارات والقنصليات؛ .•

الدورة  في  املهيكلة  الغير  األنشطة  إلدماج  آليات  وضع  .•
اإلقتصادية السيد الوزير؛

توسيع  بهدف  والصغيرة  املتوسطة  املقاوالت  تمويل  تيسير  .•
أنشطتها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز اإلبتكار.

أما فيما يخص قطاع الفالحة، ال زال القطاع الفالحي يتحكم في 
التي  بالنظر ملساهمته  اإلجتماعية  الحياة  وإنعاش  اإلقتصادي  النمو 
تتجاوز 10 %، ويحقق أزيد من 40 % من معدل التشغيل الوطني. 
أساسية  دعامة  األخضر« شكل  املغرب  »مخطط  أن  القول  ويمكن 
للتنمية الفالحية في شموليتها رغم اإلكراهات التي يعرفها هذا القطاع 
بما فيها ظاهرة الجفاف ال قدر هللا، الهيكلي الذي تعرفه البالد، وما 
يتطلبه ذلك من سياسة إرادية لتثمين املياه واستغالل مياه األمطار 
عبر بناء السدود التلية منها واملتوسطة والكبرى ودعم الفالحين، خاصة 
الصغار واملتوسطين منهم لتجاوز تكاليف وإكراهات املوسم الفالحي 
الحالي الذي يؤشر ملوسم صعب في انتظار أمطار الخير إن شاء هللا، وهللا 

يرحمنا. ولهذه الغاية، يقترح الفريق اإلستقاللي اإلجراءات التالية:

وضع خريطة فالحية وطنية واضحة املعالم؛ .•

تدبير سالسل اإلنتاج في إطار تعاقدي مع املنظمات البيمهنية؛ .•

الزراعي حتى  البحث  بمراكز  املنوطة  املهام  في  النظر  إعادة  .•
تواكب متطلبات التنمية الفالحية منظورها الجديد؛

استكمال إحداث أقطاب إنتاجية فالحية جهوية جديدة؛ .•

دعم بلورة مشاريع فالحية مستدامة من خالل تقوية عملية  .•
الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األرا�سي الفالحية التابعة 

للمجال الخاص للدولة؛

تسريع وتيرة التهيئة الهيدروفالحية والعقارات لإلستغالليات؛ .•

معالجة وضعية أرا�سي الجموع بما يضمن الصيانة للحقوق  .•
املكتسبة واإلستغالل األمثل لهذا الرصيد الوطني؛

هيدرو  تحتية  بنية  وتوفير  املياه  لتجميع  أحواض  إحداث  .•
فالحية.

ويبقى العالم القروي الحلقة الضعيفة في مشروع القانون املالي 
كعبرة من امليزانيات السنوية للدولة في غياب تدابير حقيقية للتنمية 
القروية ومقاربة جديدة تستهدف التخطيط واإلنجاز والتمويل، وتأخذ 
بعين اإلعتبار جميع القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية املدرة للدخل 
والتنسيق بينها ودعم صندوق التنمية القروية والجبلية حتى يتمكنوا 

من تحقيق األهداف املتوخاة منه.

وبخصوص الصيد البحري، إذا كان قطاع الصيد البحري يعتبر 
من القطاعات الرائدة في تحقيق األمن الغذائي وجلب العملة الصعبة 
وخلق فرص الشغل، فإن هذه األهداف املتوخاة منه ال ترقى إلى مستوى 
تطلعات وانتظارات املواطنين واملساهمة الفعالة في التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية املنشودة رغم اعتماد »مخطط أليوتيس« لتطوير الصيد 
البحري في غياب رؤية واضحة لتدبير السياسات العمومية في هذا املجال 
الذي ظل حقال لإلمتيازات واقتصاد الريع دون أن يتمكن املواطنون من 
اإلستفادة من حقهم في الثروة البحرية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع 

أسعار األسماك التي لم تعد في متناولهم.

البشرية  التنمية  في خدمة  البحرية وجعلها  املنتوجات  تثمين  إن 
من  وانطالقا  القطاع  هذا  تدبير  سياسة  في  النظر  إعادة  يقت�سي 

اإلختيارات التالية التي يقترحها الفريق اإلستقاللي :

تحفيز  أجل  من  للمهنيين  واضحة  قطاعية  رؤية  وضع  .•
اإلستثمار؛

تهييئ املصايد وتطوير صناعة السفن؛ .•

إحداث موانئ جديدة للصيد لتثمين املنتوج السمكي؛ .•

تطوير الصناعات التحويلية املرتبطة بالصيد البحري؛ .•

حماية الثروة السمكية من النهب واإلستغالل املفرط؛ .•

القيام بتقييم دقيق »ملخطط أليوتيس« ليقف على مكامن  .•
القوة والضعف في أفق التدبير الجيد للسياسات العمومية املرتبطة 

بهذا القطاع.

تجسيد  نتمنى  كنا  التقليدية،  والصناعة  للسياحة  بالنسبة  أما 
إدماج قطاعي للسياحة والصناعة التقليدية في السياسة الحكومية 
بما يضمن التكامل بينهما لتحقيق األهداف املشتركة في الوقت الذي 
تغيب في مشروع القانون املالي التدابير الكفيلة بتحقيق هاذ األهداف 
من رؤية 2020 وتثمين املنتوج السياحي للمغرب ومنتوجات الصناعة 

التقليدية األصيلة.

باي ديبارئيس:

الفريق الحركي بإعطاء  إلى  النائب. نمر اآلن  شكرا، شكرا للسيد 
الكلمة للسيدة النائبة ليلى أحكيم.

بانةئبليباي دةيا لىيأحك م:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي دةيكةتبليباد ال،

باي ديباوزير،
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باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي، في إطار مناقشة 
امليزانيات  بخصوص   2018 املالية  قانون  مشروع  من  الثاني  الجزء 
والقطاعات  الخارجية  لجن  اختصاصات  تندرج ضمن  التي  الفرعية 

اإلجتماعية والثقافة واإلتصال.

س دييبارئيس،

يفوتنا  ال  الدولي،  والتعاون  الخارجية  قطاع  نناقش  ونحن  دائما 
أن نستحضر ملف وحدتنا الترابية كإحدى الثوابت األساسية، وأولى 
األولويات، كونها قضية مصير تحظى بإجماع كل املغاربة، مهما اختلفت 
أصولهم ولغتهم وحتى دينهم. وفي هذا الصدد، فإننا في الفريق الحركي 
نشيد بالنهج الثابت لجاللة امللك حفظه هللا، بخصوص هذا امللف 
الذي يتكامل فيه العمل والخارجي للدفاع عن حقوقنا املشروعة. وكذا 
الجهود التنموية الداخلية في إطار التضامن واإلجماع الوطني، متطلعين 
بأن تساهم الدينامية الحالية التي يقودها األمين العام لألمم املتحدة، 
بالتعاون مع مبعوثه الشخ�سي في مسار إيجاد حل سلمي ونهائي، وذلك 
في إطار املبادئ واملرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها املوقف املغربي التي 
حددها خطاب جاللة امللك محمد السادس، في خطابه األخير بمناسبة 

ذكرى املسيرة الخضراء.

إننا وإذ نبارك موقف املغرب الثابت، فإننا نعتبر بأن الحل ال يمكن 
إذ ال حل لقضية الصحراء خارج سيادة  إال أن يكون تحت سقفه. 
املغرب الكاملة، على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي التي يشهد املجتمع 
الدولي بمصداقيتها، واإللتزام التام باملرجعيات التي اعتمدها مجلس 
األمن الدولي ملعالجة هذا النزاع املفتعل، والرفض القاطع ألي محاولة 
للمساس بحقوق املغرب ومصالحه العليا. وبالتالي فإن على األطراف 
التي اختلقت هذا النزاع املفتعل، أن تتحمل املسؤولية من أجل إيجاد 

الحل له.

وفي ذات السياق، فإن اإلنفتاح على العمق األفريقي يعتبر محورا 
الستراتيجية حكيمة ومحكمة، وذلك بالتنويع املحكم لروابط التعاون 
على مستوى كافة املجاالت بين البلدان األفريقية الصديقة والشقيقة، 
غير مسبوقة على مستوى عالقات جنوب- دينامية  من خالل خلق 

جنوب، في إطار منطق رابح-رابح، بفضل توجه ملكي حكيم.

حضربتيباي دبتي بايةدة،

الوجدانية  بعالقاتها  تتميز  بالخارج،  املقيمة  املغربية  الجالية  إن 
والعاطفية وروابط القوية مع البلد األم، هذه الروابط التي يتم التعبير 
وارتفاع  العطل،  خالل  املكثفة  عودتها  نظير  متعددة؛  بأشكال  عنها 
تحويالتها املالية، وانخراط عدد من الجمعيات في مشاريع التعاون مع 
املغرب. إن الجالية الوطنية واملواطنة التي تستحق التقدير واإلكبار في 
حاجة إلى اإلنفتاح عليها أكثر بهدف إشراكها في رهانات وأوراش بالدنا، 

وتيسير السبل وتدليل الصعاب التي تعترضها.

وعلى مستوى آخر، فإن الحكومة مدعوة إلى أن تأخذ على عاتقها 
التحصين الهوياتي والروحي وحمايتها من كل أشكال التطرف والغلو 
واإلنغالق، ترسيخا لقيم التسامح الديني املميز دائما وأبدا للمغرب، 
وأيده.  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  املؤمنين  أمير  رعاية  تحت 
وارتباطا بما سلف، فإننا نطالب في الفريق الحركي بتنزيل إستراتيجية 
وزارة األوقاف والشؤون الداخلية، الرامية إلى النهوض بتأهيل الحقل 
الديني وحفظ الهوية اإلسالمية، بما يتناسب مع الوسطية واإلعتدال 

والتعايىش.

س دييبارئيس،

إننا نتطلع على املستوى اإلجتماعي، إلى أن تنعكس سياسة الحكومة 
بشكل مباشر وبأثر ملموس، على القضاء على مختلف مظاهر العجز 
اإلجتماعي، وعلى رأسها الفقر والهشاشة. طموحنا أيضا يرنو إلى تعزيز 
الدعم الذي تم التأسيس له منذ الحكومة السابقة، من خالل املبادرات 
والصناديق املحدثة لفائدة فئات هشة بمجتمعنا. ولكننا نطالب كذلك 
بأن تتخذ املبادرات شكل سياسات ممنهجة ومدروسة، ومؤطرة بقوانين 
ومقرونة باعتمادات في مجاالت مختلفة. لقد آن األوان بأن تكون لبلدنا 
سياسة شبابية، وسياسة رياضية، وسياسة صحية، وسياسة تكوينية، 
وسياسة إدماجية مندمجة للنوع اإلجتماعي، كما أن امليزانيات يجب أن 
تعطي إشارات ورسائل واضحة عن مدى اإلهتمام بمختلف صفوف 
النوع اإلجتماعي من مرأة وطفولة وذوي اإلحتياجات الخاصة وشيوخ 
ومسنين، فال يعقل أن تستفيد الوزارة املهتمة بكل هذه الفئات من نظر 

قليل من اإلعتمادات العامة للميزانية.

به من  القيام  تم  ما  فإننا نسجل  التعليم،  أما بخصوص قطاع 
مبادرات ونحن واثقون بأن اإلستراتيجية املحددة في أفق 2030 سوف 
تسهم في الوصول إلى ذلك التعليم النافع واملجدي، واملثمن للرأسمال 
البشري، واملسهم في دينامية اإلقتصاد الوطني. في هذا الصدد، نعتبر 
بأن إشاعة القيم املثلى التي تربى عليها املغاربة ضرورية في هذا القطاع 
الذي اتخذ إسم التربية قبل التعليم، نتطلع كذلك بأن ترتقي خدمات 
الصحة العمومية إلى مستوى تطلعات املغاربة. وبالتالي فإننا ندعو إلى 

حوار وطني في هذا اإلطار حتى يتحقق شعار الصحة للجميع.

إن مكافحة البطالة والفقر تعتبر مهمة سياسية بالدرجة األولى، 
يجب أن تعالج بشكل أفقي وليس بشكل قطاعي أو تقني ما دام الشغل 
حقا وليس امتيازا والحرمان من الحق يؤثر على حقوق أخرى كالسكن 

والتعليم والصحة.

الثقافة  قطاع  في  املبذولة  املجهودات  الحركي  الفريق  في  نثمن 
ال  الثقافة  لقطاع  املرصودة  امليزانية  بأن  نسجل  أننا  إال  واإلتصال، 
تعكس اإلنتظارات والطموحات، ونطالب من الحكومة أن تعطي لهذا 
القطاع حقه بل وأكثر ألن الثقافة ذات ارتباط وثيق بالقيم والحضارة 
والتراث والرأسمال الالمادي. وبالتالي يتعين دعم مشروع هذه الوزارة 
وال سيما توطيد ثقافة القرب. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة الحاتمي.

بانةئبليباي دةيغ  ليبلحةتمي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دةيباوزيرةيبملحت9مل،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتقدم بإسم الفريق الحركي ملناقشة بقية القطاعات، 
بالنسبة لقطاع العدل. فإننا في الفريق الحركي نثمن املجهودات التي 
تبذلها الوزارة من أجل متابعة اإلصالحات الهيكلية ملنظومة العدالة 
ببالدنا الذي يعتبر ورشا طموحا وشامال إلشاعة العدالة بين املواطنين، 
الحياة  تخليق  مداخيل  أهم  من  يبقى  العدالة  منظومة  تخليق  ألن 
العامة، فإننا نؤكد على ضرورة مراجعة القوانين والنصوص املنظمة 
للمهن القضائية من أجل الرفع من قدراتها باعتبارها دعامة أساسية 
املرتبط  التشريعي  الورش  باستكمال  نطالب  لذا  املنظومة.  داخل 
بمشروعي القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية، ومشروع قانون 
التنظيم القضائي، ومشروع املسطرة املدنية، ومشروع قانون الطب 

الشرعي باإلضافة إلى وضع إطار قانوني خاص باملعهد العالي للقضاء.

باي ديبارئيس،

كما يجب إيجاد حلول إلشكالية تنفيذ األحكام القضائية والتبليغ، 
كمدخل  الرقمية  املحكمة  ومشروع  حاليا،  املعتمد  القرب  وقضاء 

لتكريس ثقافة ونزاهة مؤسسة العدالة.

باي ديبارئيس،

على  بالدنا  حققتها  التي  والتراكمات  املكتسبات  بإيجابية  نسجل 
مستوى حقوق اإلنسان، وتعزيز كرامة املواطن. إال أننا نتوق إلى معالجة 
كل اإلختالالت التي تشوب هذا املجال، من أجل تحسين صورة بالدنا 
وتحسين تموقعه ضمن الدول امللتزمة باحترام الحقوق في شموليتها 
وضمنها حقوق املناطق القروية والجبلية واملناطق املهمشة والحقوق 
اللغوية التي تميز املغرب الحافل بالتعدد اللغوي والثقافي، بإنصاف 
األمازيغية في إطار سياسة لغوية وطنية مندمجة تترجم مضامين الفصل 

الخامس من الدستور.

باي ديبارئيس،

إن مفهوم الحقوق يشمل كذلك اإلدارة، بحيث أن املغاربة لهم كل 
الحق في أن تكون إدارتهم إدارة فعالة. لذا نطالب بتنزيل كل الخطط 

واإلستراتيجيات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه، في إطار الحكامة الجيدة 
وربط املسؤولية باملحاسبة، وكذا بالحماية القانونية ملوظفي الدولة 
سواء بالنسبة ملهن ووظائف حاملي السالح كاملؤسسات السجنية، أو 
بالنسبة للموظفين الذي تنتدبهم إدارتهم للقيام بمهام خارجية. كما 
نطالب بضرورة التسريع بميثاق الالتمركز اإلداري، كأساس إلنجاح 

الجهوية املتقدمة.

بالنسبة لقطاع الداخلية، يجب أن نركز على مسألة األمن والحد من 
الجريمة وبذل مجهودات إضافية للقضاء على املخدرات بكل أصنافها، 
حماية لشبابنا وحفاظا عليهم. وإذا كانت املجهودات التي بذلت من 
أجل مكافحة مظاهر الجريمة جد مهمة، فإن املقاربة اإلجتماعية تظل 
محتشمة خاصة فيما يتعلق باألحياء الهامشية ودور الصفيح والتي 
تحتاج إلى حكامة رشيدة. وفي هذا اإلطار، ندعو الحكومة إلى ضرورة 
اإلمكانيات  وتوفير  اشتغاله،  ظروف  وتحسين  الجهاز،  بهذا  العناية 
البشرية واملالية له. من جهة أخرى نود باملناسبة أن نذكركم بضرورة 
وضع قانون أسا�سي للوظيفة الجماعية، حتى تتمكن من لعب دورها 
التنموي بتنظيم هياكلها اإلدارية وتسهيل مسؤوليها وأطرها لالنخراط 

في تنزيل مشاريعها وبرامجها، إسوة بموظفي اإلدارات العمومية.

باي ديبارئيس،

يعاني  الزال  لكنه  هامة،  مكتسبات  حقق  السكني  القطاع  إن 
من  نوع  تحقيق  يجب  لذا  واإلختالالت.  املشاكل  من  مجموعة  من 
املنعشة  التنموية  القاطرة  بصفة  القطاع  لهذا  يحتفظ  التوازن 
لإلستثماروالتشغيل، داعين الحكومة إلى تعبئة املنتوج املوجه للطبقة 
بما  امللكية،  بنزع  الخاصة  النصوص  مراجعة  ضرورة  مع  الوسطى، 
يعزز حماية حقوق املالك وضمان التعويض املناسب لهم، ومحاربة 
اآليلة  بالدور  املرتبطة  اإلشكاليات  ومواكبة  العقارية،  املضاربات 
للسقوط، وإخراج املرسوم الخاص بالبناء بالعالم القروي. كما حان 
األوان لتقييم املدن املكوكية وإعادة النظر في برامج السكن اإلجتماعي 
املوجه للفئات الفقيرة، وتقييم مبادرات الدولة في املشاريع التي حظيت 

بإعفاءات ضريبية، والتي استفاد منها كبار املنعشين العقاريين.

باي ديبارئيس،

بخصوص القطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية، نعبر في فريقنا 
عن إشادتنا بالدعامات الكبرى لإلقتصاد، املتمثلة أساسا في املخططات 
واإلستراتيجيات التي اعتمدتها بالدنا، كما أكدنا على ذلك في مداخلة 
فريقنا في الجزء األول. إن هذه اإلستراتيجيات التي نثمنها وندعمها في 
أفق تجويدها باعتبارها مبادرات وأوراش كبرى، أصبحت بالدنا تحتل 
مركزا رياديا بفضلها في املجاالت التي تدخل في اختصاصاتها. وعلى رأس 
هذه اإلستراتيجيات »مخطط املغرب األخضر«. فاملطلوب اليوم تدبير 
الوفرة ال تدبير الندرة من خالل التلفيف والتبريد والبحث عن منافذ 

التسويق وتشجيع الصناعات الغذائية.
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كما نطالب بحماية الفالح الصغير واملتوسط وتشجيعه وتمكينه 
من املكننة وتخويله املساعدة الالزمة، وأملنا أن يسهم صندوق التنمية 
القروية في هذا الدعم وينعش املناطق القروية الفقيرة واملهمشة، ال 
سيما أن هذا املشروع الكبير يرمي إلى تقليص الفوارق املجالية. كما 
أننا السيد الرئيس، ندعم مخطط التسريع الصناعي وقد أيدنا كل 
التدابير الذي جاء بها مشروع قانون املالية الرامية إلى تشجيع املقاولة 
دعما لتوجيه التصنيع، وفي هذا الصدد ففريقنا يطالب بخلق مناطق 
صناعية في مختلف الجهات بأثمان تفضيلية لتحفيز االستثمار وتسهيل 
الولوج إلى أمالك الدولة وإعطاء حق األفضلية في الصفقات للمقاوالت 
املغربية وتسوية متأخرات هذه املقاوالت لدى اإلدارات العمومية وكذا 

إعداد ميثاق اإلستثمار.

إن اإلهتمام باملشاريع الكبرى ال يجب أن يحجب عنا مشاريع وبنى 
الكبرى  بين  املساحات  تدويب  يستوجب  مما  بسيطة،  تبدو  تحتية 
والصغرى حتى يصب كل مجهود مهما كان حجمه في مصلحة املواطن. 
فحينما نتحدث عن »مخطط أليوتيس« يجب أن نتحدث على الصياد 
التقليدي، وحينما نتحدث عن التصدير فيجب كذلك تمكين املواطن 

املغربي من ثروته السمكية بأثمنة توافق قدرته الشرائية.

وحينما نتحدث عن السياحة العاملية، يجب أن نأخذ بعين اإلعتبار 
السياحة الداخلية كذلك، وحينما نتحدث عن الطرق السيارة فيجب 
أن يغيب عن أذهاننا الطرق واملسالك القروية. إذن هي معادلة يتعين 
أن تؤخذ بعين اإلعتبار أثناء صياغة أي سياسة عمومية. وأخيرا، نعلن 
في الفريق الحركي أننا سنصوت باإليجاب على كل امليزانيـــات الفرعيــــة. 

والســالم عليكـم ورحمـة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة النائبة. نمر اآلن إلى الفريق اإلشتراكي، بإعطاء الكلمة 
للسيد النائب رشيد بهلول.

بانةئبيباي ديلش ديبهلو0:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة امليزانية 
الفرعية للقطاعات اإلجتماعية، وإذ نثمن التوجه الحكومي في تفعيل 
لإلرتقاء  إصالحية  حكامة  ترسيخ  بغاية  والبرامج  اإلستراتيجيات 
الديمقراطي  البناء  تطوير  في  إسهاما  وذلك  اإلجتماعية  بالخدمات 

التنموي ببالدنا.

أيهةيبايةدةي باي دبت،

نعتبر بالفريق اإلشتراكي أن رهان تدعيم الديمقراطية في الجانب 
اإلجتماعي يقت�سي إقرار سياسة اقتصادية وإجتماعية ناجعة بإعطاء 
العنصر  في  اإلستثمار  خالل  من  اإلجتماعية  للقطاعات  األولوية 
البشري، وتحسين أوضاعه، وذلك بجعل املنظومة التربوية والتكوينية 
الرؤية  تنزيل  خالل  من  املستدام  املجتمعي  والتطور  للتنمية  قاطرة 
اإلستراتيجية 2015-2030 تحقيقا ملطلب اإلصالح املجتمعي للمدرسة 

املغربية وأدوارها الجديدة.

وفي هذا اإلطار، ندعو الحكومة ل:

القانونية  القانون اإلطار لتوفير الضمانات  اإلسراع بإخراج  .•
واملادية ألجرأته؛

استيعابية  وقدرة  ومتنوع  موسع  بعرض  منهي  تكوين  توفير  .•
لدى  التشغيل  منسوب  ورفع  اإلقتصادي  النسيج  تقوية  في  تساهم 

فئات الشباب وتشجيع املقاولة؛

التأكيد على دور التعليم العالي والبحث العلمي في عمليات  .•
النهوض اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والفكري.

العرض  مستوى  على  املبذول  املجهود  الصدد،  بهذا  نسجل  وإذ 
القدرة  محدودية  فإن  للطلبة،  املوجه  اإلجتماعي  والدعم  الجامعي 
اإلستيعابية للجامعة، وضعف اإلعتمادات املرصودة للبحث العلمي، 
وربط  الجامعية،  للخريطة  العادل  التوزيع  مسألة  علينا  يطرح 
وإعادة  البيداغوجي،  نموذجها  وإصالح  حكامتها  بتطوير  استقالليتها 
االرتقاء  على  التأكيد  مع  الجامعية،  والتكوينات  للشهادات  اإلعتبار 

باملوارد البشرية العاملة في قطاع التربية والتكوين بكل أصنافها.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدة،

الصحية  التغطية  تقوية  على ضرورة  اإلشتراكي  الفريق  في  نؤكد 
األساسية، واألجرأة الفعلية لحق الجميع في ولوجها، وذلك باعتماد 
على  للصحة  الوطنية  املنظومة  بناء  إعادة  تروم  شمولية  مقاربة 
قاعدة مبدأ اإلنصاف والصحة للجميع؛ اإلستفادة من وسائل الوقاية 
والتطبيب والعالج؛ إعادة النظر في الخريطة الصحية وعقلنتها والعمل 
على التوزيع العادل للموارد الصحية بما يستجيب ملبدأ العدالة املجالية 
ويحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ توفير املوارد البشرية 
وتأهيليها وإخراج املجلس األعلى للصحة كآلية دستورية استشارية إلى 

حيز الوجود.

باي دبتي بايةدة،

بالرغم من املجهودات املبذولة للعناية باألشخاص في وضعية إعاقة 
وفقا لقتضيات الدستور، إال أن األمر ال زال يستدعي إعادة تأهيل هذه 
وتيسير  واملدنية  اإلجتماعية  الحياة  في  إدماجها  ضمان  قصد  الفئة 

تمتعها بالحقوق والحريات املعترف بها.
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باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدة،

للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  يمثل التشغيل مدخال أساسيا 
ملعالجة معضلة البطالة التي ال زالت تعد من أبرز املشاكل املجتمعية 
ببالدنا. وعليه فإننا ندعو كفريق، إلى بلورة سياسة شمولية مندمجة 
بتدابيراستعجالية، تروم تقليص البطالة في أفق سنة 2021؛ تشغيل 
وبالتالي  املقاوالت  إنشاء  في  مبادراتها  وتشجيع  النشيطة  الفئة  هذه 
إشراكها في التنمية؛ تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي ووضع إطار 

قانوني جديد لتحفيزه ودعمه.

باي دبتي بايةدة،

نعتبر كفريق إشتراكي أن الشباب يشكل فئة إجتماعية وازنة وفاعلة 
املقتضيات  تفعيل  على  نؤكد  لذا  تنميته،  وتحقيق  املجتمع  بناء  في 
الدستورية املتعلقة بالشباب، وفق مقاربة تشاركية مندمجة؛ إخراج 
املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي بما يخدم فعال قضايا 
الشباب؛ نهج سياسات عمومية لتأهيل وإدماج الشباب في صيرورة 

التنمية والتشغيل.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدة،

شكلت قضايا النهوض بأوضاع النساء، جزءا ال يتجزأ من املشروع 
املجتمعي الشامل ببالدنا، والذي توج بدستور 2011 وال سيما الفصل 
19 منه، الذي نص على ضرورة تحقيق املساواة بين الرجال والنساء 
للمقتضيات  اإليجابي  التفعيل  على  نؤكد  وعليه  الحقوق.  كافة  في 
الدستورية والقانونية وحضر كافة أشكال التمييز ضد النساء؛ ودعم 
تمثيلية  توسيع  وأخيرا  املجتمعية؛  املجاالت  مختلف  في  مشاركتهن 
النساء في مراكز القرار السيا�سي واإلقتصادي. والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا. دائما باسم الفريق االشتراكي، الكلمة للسيد النائب محمد 
املالحي.

بانةئبيباي ديمحمديبملالحي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

باي دينيباوزيرينيبملحت9مين،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

امليزانية  مناقشة  في  أساهم  أن  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  يشرفني 

الفرعية في شق أول مرتبط بالجانب الحقوقي والسيا�سي واإلداري، وفق 
قراءة سنسلط فيها الضوء على عدد من القضايا بإشارة مقتضبة، 

بالنظر لضيق الوقت املخصص لنا كفريق.

واملتقدمة،  الهامة  املكتسبات  من  بعدد   2011 دستور  جاء  لقد 
وأكدت املمارسة نوعا من القصور في التعاطي معها من قبل كثير من 
الفاعلين، وقد أكد فريقنا في مناسبات عديدة ونبه إلى ضرورة التفعيل 
تنظيم  إعادة  خالل  الدستورمن  ملقتضيات  التشاركي  الديمقراطي 
التي  وتعديل األسس  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  العالقة 
يقوم عليها القانون التنظيمي لألحزاب السياسية، ومنح القضاة املزيد 
التي تحققت  من الضمانات إلستقالليتهم، وغير ذلك من اإلجراءات 

بعضها دون األخرى ال تزال في االنتظار.

مثلما أكد فريقنا في مناسبات عديدة، وفي اجتماعات لجنة العدل 
والتشريع، أثناء مناقشة القانون املالي لسنة 2018، على ضرورة اعتبار 
الحكامة األمنية أحد أهم مظاهر تدبير الدولة الحديثة، وجعل الحق 
باحترام  املتعلقة  للتحديات  الناظم  الخيط  باعتباره  أولوية  األمن  في 
الحريات والحقوق بما تحقق في وطننا في هذا الجانب بفضل تضحيات 
مناضلي ومناضالت ال يمكن إال أن يكون مدخال لألجيال الجديدة من 
اإلصالحات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات، وبسيادة القانون في 

مغرب املؤسسات.

ومن جهة أخرى، وارتباطا بعدد من القطاعات التي كانت موضوع 
نقاش صريح ومسؤول بلجنة العدل والتشريع، نرى كفريق اشتراكي 
بأن تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، رهين بالتأهيل الفعلي 
لإلدارة وتخليقها وتحديثها وجعلها في خدمة املرتفق. إن األمر هنا يرتبط 
كثيرا من الحزم لفرض التخليق وفرض احترام القانون، واملساواة بين 
املواطنين، وترشيد النفقات، واحترام توقيت العمل، والتصدي القوي 

والفوري لكل أشكال إفساد محاولة تصالح اإلدارة مع املواطنين.

لذلك نعتبر أن ورش اإلصالح، إصالح اإلدارة ال زال مفتوحا ويتطلب 
بذل املزيد من الجهود من أجل إرجاع ثقة املواطن املغربي عن طريق 
تصبح  لكي  بالتعامل،  الشفافية  قواعد  وإرساء  املحسوبية،  محاربة 
اإلدارة أداة لتحقيق التنمية املستدامة وتوفير محيط قانوني ومؤسساتي 
يساعد على جلب اإلستثمار ويقدم خدمات ذات جودة عالية بأقل كلفة. 
كما يتطلب األمر اإلهتمام بالعنصر البشري عن طريق الرفع من أجور 
املوظفين، وتقليص الهوة بين فئاتهم، وتحقيق التوازن بين اإلدارات 
املدني  املجتمع  على  تشاركي  بشكل  واإلنفتاح  العمومية  واملؤسسات 
في سياق خلق آلية لنشر الثقافة اإلدارية الديمقراطية املؤسسة على 
مبدأ الحوار والتشاور. باإلضافة إلى تسريع إخراج النصوص القانونية 
تبسيط  مجاالت  وتوسيع  اإلدارة،  بمنظومة  املتعلقة  والتنظيمية 
اإلجراءات واملساطر اإلدارية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في دعم 
التواصل واإلدارة اإللكترونية، ولنا اليقين التام بأن املجهودات املبذولة 
من قبل الوزارة املكلفة باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية في هذا 
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الباب سيكون لها األثر اإليجابي واملنشود، خاصة وقد بدأت فعليا في 
بلورة عدد من اإلجراءات، كترجمة ملشروع إصالح متكامل سنكون له 

داعمين دون تردد.

ومن جهة أخرى، نؤكد كفريق اشتراكي على ضرورة تقوية جسر 
التواصل بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية من جهة، ونبهنا في هذا 
اإلطار إلى ضرورة اإلشتغال على نقط قوة وضعف املجتمع املدني، عبر 
قراءة علمية موضوعية، تهم بالخصوص العمل الجمعوي ومكوناته 
ببالدنا من جهة ثانية، بغية تدارك عدد من املعيقات التي تفرغ األرقام 
من مدلولها اإليجابي وتجعل الكم موضوع تساؤل مرتبط بالكيف من 

حيت قوة التأطير والتأثير...

باي ديبارئيس:

شوية د اإلنصات من فضلكم.

بانةئبيباي ديمحمديبملالحي:

كما أكدنا كفريق إشتراكي على ضرورة العمل على جميع القوانين 
املنصوصة تنظيميا، املرتبطة بها وكذا مراسيم مدونة جامعة. لقد كان 
املنطلق في مداخلة فريقنا في هذا الباب، الوعي التام بأن بالدنا قطعت 
أشواطا كثيرة على املستويين الحقوقي والسيا�سي. وأن دعم املكتسبات 
وتحصينها وتطويرها يقت�سي تالقي عددا من اإلرادات في إطار استكمال 
بناء دولة الحق والقانون القوية بمؤسساتها الدستورية. وفي الختام 
نحن كفريق اشتراكي سنصوت باإليجاب على ميزانية 2018 ملا لها من 
دور إجتماعي واقتصادي وتنموي في هذا املجال. شكرا والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

املتدخل األخير السيد النائب نبيل صبري.

بانةئبيباي دينب ليص 9ي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيسيبملحت9م،

بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في إطار مناقشة 
امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والبنيات 

األساسية ولجنة القطاعات اإلنتاجية ...

باي ديبارئيس:

نستمعوا شوية لبعضنا من فضلكم السيدات والسادة النواب، 
تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي دينب ليص 9ي:

املالية  قانون  مشروع  مناقشة  إن   .2018 املالية  السنة  ...برسم 
للجلسة العامة، فرصة سنوية لتقييم السياسات العمومية املتبعة 
ببالدنا من خالل تتبع نسبة تنزيل إلتزامات الحكومة بالبرنامج الحكومي، 
اليوم  يجعلنا  والذي  املتقدمة،  الجهوية  بورش  أساسا  واملرتبط 
مدعوون إلى بلوغ السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع 
لهذا التحول التاريخي، كما جاء في الرسالة امللكية السامية، املوجهة 
يوم أمس للمشاركين في املنتدى البرملاني الثاني حول الجهات، والتي 
ستشكل دون شك منعطفا بارزا في مقاربة تنموية وانطالقة خالقة 
لإلعمال والتنزيل السليم للجهوية املوسعة، بما يخدم الصالح العام على 
العموم، والقضية الوطنية خصوصا. أما فيما يتعلق بالعدالة املجالية، 
والتي تعتبر مدخال رئيسيا لكل تنمية مستدامة، فإنه أصبح لزاما علينا 
تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التنمية القروية كآليات 
ضرورية لتنزيل ورش الجهوية املوسعة، بإشراك الفاعل املحلي داخل 
الجهات والجماعات الترابية في اختيار البرامج واملشاريع وتنزيلها، بما 

يتما�سى مع احتياجاتها، مراعاة للفوارق املجالية.

إننا في الفريق اإلشتراكي، نثمن نتائج »مخطط التسريع الصناعي« 
والذي فتح آفاقا جديدة ببالدنا في التوجه الصناعي والذي سيخلق 
حوالي 500.000 منصب شغل، إال أنه تبقى املقاربة املجالية غائبة في 
هذا املخطط، إذا ما تم تقييم التغطية الترابية التي ركزت على املناطق 
الجالبة لإلستثمار كالشريط الساحلي، مما يستدعي إعادة النظر في 
توزيع هذه اإلستثمارات واملشاريع بخلق بدائل كتحفيزات ضريبية لدعم 
املستثمر وتشجيعه على اإلستثمار في املناطق التي يرتكز إقتصادها على 

قطاعات غير صناعية.

باي ديبارئيس،

التنموية،  املخططات  من  بها  يستهان  ال  وفرة  نعيش  اليوم  إننا 
التي تستهدف النهوض بأوضاع الساكنة، فعلى سبيل املثال ال الحصر 
ال  نجاحات  وحقق  طويلة  لسنوات  استمر  الذي  األخضر  فاملخطط 
يمكن إنكارها، إال أنه لم يستطع الحد من الفوارق االجتماعية املترتبة 
عن مشاكل التسويق والتثمين للمنتوجات الفالحية وكذا انخراط كل 
الفئات في االستفادة من الدعم واإلمكانيات التي يوفرها هذا املخطط. 
وفي هذا اإلطار، ال بد من اإلشارة إلى ندرة املياه التي أصبحنا نعيشها 
اليوم في جل املناطق املغربية في ظل التقلبات املناخية التي نتج عنها قلة 
التساقطات املطرية مما يستدعي إيجاد بدائل وحلول لندرة املياه كبناء 

السدود الكبرى والسدود التلية وتحلية مياه البحر.

لقد ملسنا في الفريق االشتراكي، خالل مناقشتنا للميزانية الفرعية 
تنفيذ  مواصلة  في  املتمثلة  الحكومية  املجهودات  النيابية،  باللجان 
لشبكة  الوطني  املخطط  في  تبلورت  والتي  الكبرى  األوراش  سياسة 
الطرق السيارة في أفق 2030، وبلورته وتطويره باعتباره قيمة مضافة 
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عالية تمكن من ربط األقطاب االقتصادية الجهوية للمملكة فيما بينها 
كما هو الشأن بالنسبة إلحداث الطريق السيار الرابطة بين جهة بني 
مالل-خنيفرة وجهة فاس-مكناس التي ال زالت تشكل مطلبا ملحا لتيسير 
الربط بينها باعتباره القلب النابض لالقتصادي الوطني. والبد أن نثمن 
املجهودات التي تقوم بها الحكومة في قطاع التجهيز والنقل، الذي تتزايد 
أهميته بتزايد حركة التمدن، والتوسع العمراني، وارتفاع عدد السكان، 
والتحوالت االجتماعية، وحاجيات املواطنين وما يترتب عن ذلك من 
ضرورة تيسير عملية النقل والتنقل وتوفير البنيات التحتية الضرورية 

وتوزيعها بشكل عادل.

باي دبتي بايةدبت،

لألشخاص  الجماعي  النقل  سواء  القروي  العالم  في  النقل  إن 
والجهات ألدنى  املناطق  العديد من  في  البضائع، ال يستجب  نقل  أو 
البوادي والقرى  الراحة والسالمة، وال يصون كرامة ساكنة  شروط 
واملناطق الجبلية مما يصعب من تنقالت املواطنين ويكرس العزلة على 
هذه املناطق، ويعيق دمجها في النسيج السوسيو اقتصادي للبالد. إلى 
جانب ما سبق، فإننا في الفريق االشتراكي نود أن نتقاسم معكم بعض 

املالحظات فيما يتعلق بالنقل الجوي، والسككي والبحري.

بخصوص قطاع النقل الجوي، البد أن نشيد بالدور الذي تلعبه 
كل من مديرية املالحة الجوية، ومديرية النقل الجوي في سالمة الطيران 
املدني وتطوير القدرات التقنية للقطاع في التفتيش واملراقبة. وفي إطار 
الخطوط الجوية الداخلية، فإننا نثمن املجهودات املبذولة من طرف 
 300 بسعر  البيضاء  الصويرة-الدار  املغربية كخط  امللكية  الخطوط 
درهم، إال أنه ال زالت الحاجة ملحة لفتح خطوط ومسارات جديدة 
والتعجيل بها كخط طنجة العيون كما نسجل التأخر في االستجابة 
إلى ما تضمنه الخطاب امللكي بشأن فتح مسارات بين مدينة الداخلة 
وإفريقيا. كما نرى ضرورة إنشاء وحدات خطوط جديدة تتما�سى جنبا 
إلى جنب مع مخططات تسويق العرض املغربية وتواكب الحاجيات 
الشرقية  الجهة  ساكنة  مطلب  خاصة  الوطني  لالقتصاد  املختلفة 

واملناطق الحدودية واألقاليم الجنوبية.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، شكرا. الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، السيدة النائبة سعاد الزايدي.

بانةئبليباي دةيسعةديبازبيدي:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسليني علىيآاهي صحبهيأجمعين.

باي دةيباوزيرة،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 

لسنة 2018. وسنركز السيد الرئيس...

باي ديبارئيس:

تفضلي، تفضلي غادي يسمعوك بكيفية اضطرارية غير واصلي.

بانةئبليباي دةيسعةديبازبيدي:

ألنه خصهم يخرجو... يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع 
قانون املالية لسنة 2018، وسنركز فقط على بعض املحاور التي نعتبرها 
ال  ملجموعتنا.  املخصص  الزمني  الحيز  مع  إنسجاما  ومهمة  أساسية 
يسعنا في البداية إال أن نعتز باإلنجاز الكبير الذي قامت به بالدنا واملتمثل 
في إطالق »القمر الصناعي محمد السادس« وهو إنجاز يدعو إلى املفخرة 
واإلعتزاز باإلنتماء لهذا الوطن الذي يسعنا جميعا. هذا اإلنجاز، الذي 
يصادف تخليد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء وهي مناسبة نحيي من 
خاللها قواتنا املسلحة امللكية املرابطة في الحدود، وقوات الدرك امللكي، 
وجميع  املدنية  والوقاية  املساعدة،  والقوات  الوطني،  األمن  وقوات 
األجهزة الساهرة على حوزة تراب اململكة وأمنها داخليا وخارجيا. ونحن 
نخلد هذه الذكرى الغالية، يتعين أن نستحضر قضية وحدتنا الترابية.. 
يتعين علينا أن نستحضر أن قضية وحدتنا الترابية ال تزال مستهدفة 
باملناورات واملخططات واملواقف العدائية والتي يجمع الشعب املغربي 
بكل مكوناته على أنها وحدة غير قابلة على اإلطالق ألي مساومة أو 

مزايدة أو تفريط.

باي ديبارئيس،

نحيي عاليا املجهودات الكبيرة واملستعجلة التي اتخذتها الحكومة 
ومن خاللها كتابة الدولة الوصية، ملعالجة محدودية املوارد املائية في 
بعض املناطق من بالدنا، والتي منها من تعاني من جفاف هيكلي، فواجبنا 
السيا�سي واألخالقي يق�سي باملساهمة في تقديم الحلول املناسبة وليس 
بتأجيج األوضاع واستغالل املعاناة. كما نسجل الخطوات والتراكمات 
اإليجابية الحاصلة بقطاع الصحة وهو من القطاعات اإلجتماعية التي 
لها أهمية كبيرة وتستوجب مواصلة اإلصالحات الجريئة والشجاعة 
إلى الخدمات الصحية، خاصة  لضمان ولوج أوسع لفئات مجتمعنا 
ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة 
وتحصين اإلنجاز الحاصل في مجال نظام املساعدة الطبية »راميد« 
بتأمين الولوج الفعلي إلى العالجات وتقليص التفاوتات املجالية وتحسين 
ظروف اإلستقبال في املؤسسات الصحية. إذ بالرغم من املجهودات 
املبذولة، فهي غير كافية بالنظر لحجم الخصاص املتراكم منذ عقود من 
الزمن، لذلك يتعين الرفع التدريجي واملتزايد مليزانية هذا القطاع خالل 
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السنوات املالية املقبلة، وهذه مسؤولية جماعية للحكومة.

كما نسجل بإيجابية الحركية التي عرفها قطاع السكنى والتعمير، 
إذ رغم اإلكراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيرة، واملرتبطة 
أساسا بصعوبات تدبير االلتقائية نظرا لتعدد املتدخلين في القطاع، 
فإن النتائج التي حققها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح تفوق كل 
بدون صفيح،  مدينة   58 عن  يزيد  ما  إعالن  على  عالوة  التوقعات، 
وهذا دليل على التقدم الكبير في مسار اجتثاث الظاهرة في العديد من 
هذا  في  مجهوداتها  على  الحكومة  نحيي  مسار صعب  وهو  حواضرنا، 
السيد الرئيس، من األوراش املقبلة عليها بالدنا بقوة ورش  اإلطار..
الجهوية املتقدمة، وهي مناسبة نجدد من خاللها تأكيدنا التام على 
للمكتسبات  مثمنين  الجهوية  التجربة  ورش  إنجاح  في  اإلنخراط 
والتراكمات ومثيرين للنواقص واإلختالالت. وفي هذا الصدد، البد من 
تسجيل التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية املتقدمة املبنية على العدالة 
اإلجتماعية املنصفة، فالدولة اليوم مطلوب منها أن تتأقلم في تدخالتها 
مع املعطيات الجديدة للجهوية، وأن تقوم بمحاربة كل املعيقات التي 
حدت من البلورة الحقيقية ملبدأ الالتمركز والتي حالت دون تحقيق 
أي تقدم في هذا اإلتجاه. فورش الجهوية اليوم، قد وصل إلى مرحلة 
من النضج الكافي على مستوى التأطير القانوني واملؤسساتي والتمويلي، 
وكذا على مستوى النخب األمر الذي يتطلب املرور إلى السرعة القصوى 
من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي كما أكد على 
في رسالته  السادس حفظه هللا،  امللك محمد  الجاللة  ذلك صاحب 
املوجهة للمشاركين في املنتدى البرملاني الثاني للجهات املنعقد بمجلس 

املستشارين.

وفيما يخص الجانب الحقوقي، والذي شكل عبر تاريخنا النضالي 
املتواصلة،  انشغاالتنا  الصدارة ضمن  الطويل قضية مركزية تحتل 
حقوقية  مقاربة  نتبنى  فإننا  القضية.  هذه  بعدالة  الراسخ  والتزامنا 
املدنية  بالحقوق  تهتم  والحريات  الحقوق  من  متكاملة  كمنظومة 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وتهم جميع 
ومغربيات  ومغاربة  الشباب  املسنين،  النساء،  كاألطفال،  الفئات 
العالم وحقوق بعض الفئات في وضعية هشة كاألشخاص في وضعية 
إعاقة، األمهات العازبات وأطفالهن واملعتقلين واملعتقالت واملهاجرين 
قدرات  بدعم  ملزمة  اليوم  الحكومة  الصدد،  هذا  وفي  واملهاجرات. 
لسوق  واملنصف  املتساوي  ولوجهن  خالل  من  االقتصادية  النساء 
الشغل والتربية، والولوج إلى الخدمات الصحية والسكن والتجهيزات 
االجتماعية األساسية وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز الجن�سي.

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

بال  سواء  حد  على  تؤرق  التي  املواضيع  من  التشغيل  موضوع 
املسؤولين وبال املواطنات واملواطنين، خصوصا الشباب منهم، ونحن 
ندرك بأن قطاع الشغل واإلدماج املنهي يشرف على إعداد سياسات 
عن  البحث  مهمته  من  وليس  التشغيل  تهم  واستراتيجيات  عمومية 

مناصب الشغل. وفي هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة تسطير إجراءات 
وتفعيل  للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  إنجاز  ملواصلة  عملية 
االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي مع ربط الدعم العمومي واإلعفاءات 

التحفيزية املوجهة لالستثمار...

باي ديبارئيس:

شوية داإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب، تفضلي 
السيدة النائبة تفضلي.

بانةئبليباي دةيسعةديبازبيدي:

االقتصاد  في  التشغيل  وتشجيع  للشغل  مناصب  بإحداث  وذلك 
االجتماعي والتضامني. وباملناسبة، فإننا في املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، ومن مختلف املواقع سواء كمكون فاعل ضمن األغلبية 
الحكومية أو كحليف للحركة النقابية الجادة، فإننا من أشد الحريصين 
على أن يكون الحوار االجتماعي مثمرا وفعاال يمكن الشغيلة املغربية من 
أن تنعم بالكرامة والحرية والعدالة االجتماعية القائمة أساسا على 
التوزيع العادل. السيد الرئيس كان خاصك تحسب ليا الوقت الضائع.

باي ديبارئيس:

النائب  السيد  الشناوي..  النائب مصطفى  للسيد  الكلمة  شكرا، 
غادي يكون مفيد نشوفوك جميعا. تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمصطفىيباشنة ي:

ال غير تحية واحترام للجميع، أوال واالحترام خاص يكون متبادل، 
إيال ما احترمتوناش كنائبين احترموا على األقل هاذوك اآلالف ديال 
األصوات ديال املواطنين اللي صوتوا علينا هادي وحدة، كاين فرق بين 
الكالم عن الديمقراطية والتبجح بالديمقراطية وممارسة الديمقراطية. 
ما معنى، وحنا الحظنا ما كاينش منطق مع األسف ما كاينش منطق مرة 
3 دقائق، مرة 2 دقايق، مرة دقيقة و13 ثانية، غناقشو فيها قانون مالي 
هذا شنو هو، هذا ما�سي عبث هذا؟، هذا هو الدرس اللي غنعطيو 

للشباب؟؛

ثانيا، أنا بغيت غير واحد السؤال نوضعو، في نفس القاعة بمناسبة 
مناقشة نفس القانون املالية ديال 2017 الحزب األول اللي خذا أكبر 
نسبة زمنية 70 دقيقة فاصلة �سي حاجة، احنا آخر رتبة 11 دقيقة، 
في الجواب ديالنا على التصريح الحكومي 13 لدقيقة، أشنا هو الفرق؟ 
اليوم العكس ساعتين، البارح 2 دقايق، اليوم دقيقة أو 13 ثانية، معنى 
واحد اللي كاين، تفسير واحد اللي كاينة لهاذ القضية، هو أن الصوت 
الرأي  من  ديالكم  الخوف  املستوى وصل  ألهذا  يزعج،  أصبح  ديالنا 
اآلخر ومن اإلختالف؟ حنا خاصنا نعطيو مثال باحترام االختالف وتدبير 

االختالف آش غتفيد 5...
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باي ديبارئيس:

انتهى الوقت شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت 
على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية، ليس السيد ما كاينش هاذ 
التقليد هذا؟، ال ال ما كاينش. ال غادي تدخل في التعديالت، ال ال غادي 
تدخل في التعديالت السيد الوزير، ال ال إذا سمحت، ال ال إذا سمحت. 
السيد الوزير، احنا عشنا قوانين مالية متعددة منذ سنين، السنة 
املالية في 2017 ما كانش، قانون املالية ديال 2017 لم يتم ذلك، لم 
يتم ذلك.. نمر إذا سمحتم السيد الوزير، إذا سعفتينا وكان شوية ديال 
التسامح في ما بيننا، غادي ندوزو للتعديل األول هناك عدد، نقطة نظام 
ما كيناش من طرف الحكومة السيد الوزير، ما كاينشاي نقطة نظام، 
ما كاينشاي، اسمح لي. أنا التقاليد اللي عرفتها فهاذ املجلس تيكون 
التعقيب في الجزء األول، تيكون رد ديال السيد الوزير، الرد كامل اللي 

استمعنا لو أمس، أما إيال كان...

ثانيا، الوزراء القطاعيين املعنيين هما اللي تيخصهم يجاوبو، ما 
كاينينشاي، ولهذا اسمح لي السيد الوزير، السيد الوزير ال�سي بوسعيد، 
أنا تنعتذر ليك، تيخصنا نحترمو بعض القواعد، تيخصنا نحترمو بعض 
القواعد، وا اسمح لي، اسمح لي... نمر إلى التعديل من من فريق األصالة 
واملعاصرة، التعديل رقم 49 أعتقد أنه سحب داخل اللجنة. طيب، 
إذن التصويت على املادة 44 الجدول »ب« الكلمة ألحد مقدمي التعديل 
أو عمر بالفريج تفضل  الشناوي  النائبين مصطفى  عفوا، من طرف 

السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

شكربيباي ديبارئيس،

باي دبتيبانةئبةتي بايةدةيبانوبب،

باي ديباوزير،

هاذ التعديل داخل في املجموعة ديال التعديالت اللي قدمناها من 
أجل كيفما قلته في بضعة دقائق ذاك النهار، الخروج من ثقافة الهمزة 
والدخول لثقافة لعقد اجتماع جديد اللي يكون مبني على تعاقد، قلت 
تعاقد جديد مبني على تضامن عادل بين األجيال. فبالتالي هناي قلنا 
خاص مجهودات يدارو على جميع املستويات. طرحنا مجهودات لألغنياء 
وقلنا  الحكومية  القطاعات  ديال  قلنا مجهودات على مستوى  اليوم 
جميع القطاعات الحكومية دير مجهود تخلي امليزانية ديالها في التسيير 
على املستوى ديال 2017 بمراعاة أكيد الترقية ديال املوظفين والفائض 
يم�سي كلو لقطاع التعليم باش نعطيو إشارة قوية رجة فهاذ املجال ديال 
التعليم اللي هو أسا�سي في.. كيقيس جميع امليادين االجتماعية، ولكن 
كذلك في مجال اإلستثمار، أغلبية املستثمرين اللي ما كيجيوش لبالدنا 
كيقولو حيث املوارد البشرية ما مكوناش مزيان، فبالتالي خاصنا رجة 

حقيقية فهاذ املجال، وشكرا.

باي ديبارئيس:

السيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

السيد الرئيس، كنت سآخذ الكلمة فقط ألشكر السيدات والسادة 
النواب املحترمين على تدخالتهم، لكل من رؤساء الفرق واملجموعات 
النيابية، لكل رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريهم، لكل من ساهم داخل 
املكثف  للحضور  قطاعية  لجنة   65 وتعقدت  القطاعية،  اللجان 
للسادة النواب، وأقول أن الحكومة قد سجلت انتقاداتهم ومالحظاتهم 
معها  التفاعل  يتم  وإن شاء هللا سوف  اقتراحاتهم  وطبعا  وأفكارهم 

ودراستها والتمحيص فيها، هاذ ال�سي اللي بغيت نقول.

ثانيا، على هاذ التعديل تم التدخل داخل اللجنة، وقدمت التبريرات 
والتبرير الوحيد هو أن هاذ ميزانية التسيير يتم التفاوض معها حسب كل 

قطاع حسب حاجياتهم لضمان قبول التعديل، شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

هل هناك من معارض لتعديل السيد النائب؟ أعرض هذا التعديل 
للتصويت، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

مقبول، هذا هو الجواب اللي عالش كنقررو هاذ ال�سي حيث عدد 
النواب كثير باش الناس حتى هما يسمعوا. أكيد متافق معاك بأن كاين 
تفاوض مع القطاعات وما كيجيش هاذ ال�سي مبني على والو، ولكن 
كنقول لبغينا نعطيو مع األسف اليوم ما يمكنش ما غديروهش. ولكن 
في املستقبل بغينا نعطيو إشارة حقيقية بأن هذا القطاع حيوي، ما�سي 
غير حيوي خاصو يكون أولوية نفكرو فيه يوميا خاص مجهود يّدار جينا 
حنا بمقترحات ديال األثرياء وال األغنياء كيفاش يديرو مجهود، هنا 
كنقولو القطاعات األخرى حتى هي ّدير مجهود باش يبان لرجال ونساء 
التعليم وجميع العائالت في املغرب بأن التعليم حقيقيا أولوية بالنسبة 

للفاعلين السياسيين ديال هاذ البالد، وشكرا جزيال.

باي ديبارئيس:

شكرا.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــــون : 02؛

املعارضون : 180؛

املمتنعـــون : 76.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقــــون : 180؛

املعارضون : 52؛

املمتنعـــون : 26.

صادق املجلس على املادة 44 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 45 الجدول »ج« ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة 
واملعاصرة، تقديم هاذ التعديل تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

حنا في الحقيقة قدمنا هاذ التعديل السيد الوزير، ألنه فوجئنا 
باملعطيات اللي عطانا السيد املدير العام إلدارة السجون. نعطيك غير 
معطى واحد، كل سجين في املغرب اللي هما حوالي 82.000، كل سجين 
 mètre عندو مترو عايش فيها وياكل فيها وينعس فيها ويدير فيها كل�سي
1 اللي عندو. قلنا إيال ضوبلنا امليزانية، يمكن تم�سي مليزانية اإلستثمار 
وهكذا يمكن نوسعو، إلن كيفما كان الحال هادو مغاربة، أخطأوا أو لم 
يخطئوا، هذا موضوع القضاء. ولكن بغينا على األقل نهزو هاذ الحيف 
هذا ديال أنه واحد املغربي في ظل نفس الوضع كيكون عندو مترو... أنا 
كنتمنى السيد الوزير، غير باش نساعدوهم، وإذا ارتأيتم بأن هذا يمس 
بتوازن امليزانية أو أنه كان إتفاق معكم مع إدارة السجون، غير كما قال 
من سبقني، على أنه بغينا غيرنشعركم بمدى... الوضعية حرجة جدا، 
حرجة جدا. وكنتمنى أنكم تلقاو تساعدونا وديرو هاذ اإلشارة اللي هي 
مهمة بالنسبة للسجناء ديالنا، ألنه كنعيدو تربيتهم، ما�سي كنفيوهم من 
املجتمع، كنعيدو تهيأهم وكنعيدو تربيتهم باش يرجعو للمجتمع غذا، 

إيال عطيتيه مترو في الحبس شحال غتعطيه في املجتمع؟ شكرا.

باي ديبارئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

باي ديمحمديبوسع دي زيريبالقتصةدي بملةا ل:

باي ديبارئيس،

نستشعر هذه الحاجيات، وكما قلت في اللجنة، نعترف أن هناك 
اكتظاظ، وأعيدها هنا مرة أخرى، يجب أن نشتغل جميعا ما�سي لدعم 
اإلعتمادات، ولكن باش تكون أفكار لعقوبات بديلة، باش نخففو من 
اإلكتضاظ. مع العلم أن مديرية السجون من غير امليزانية، عندها واحد 
الصندوق خاص اللي فيه 120 مليون درهم كاعتمادات األداء و800 
مليون كاعتمادات اإللتزام، ولهذا نرفض هذا التعديل. شكرا السيد 

الرئيس.

باي ديبارئيس:

باغي تضيف �سي حاجة  للتصويت..  التعديل  شكرا. أعرض هذا 

السيد النائب كمعارض؟ ال هو اللي معارض؟ األغلبية؟ تفضل، تفضل 
السيد النائب تفضل.

بانةئبيباي دييونسيبنيسل مةن:ي:

شكربيباي ديبارئيس،

ي تنقولو مترو راه مبالغ فيه، ألنه باش يتسمع على سمعة بالدنا 
ّ
مل

اليومية.  املمارسة  بحكم  غير صحيح  هذا  مترو،  عندو  السجين  أنه 
بالفعل املغرب خطى خطوات مهمة والحكومة مشكورة، قامت بمجهود 
ببناء مجموعة من املركبات السجنية اللي كتوفر فيها واحد املجموعة 
من الشروط ديال العيش الكريم. كما قال السيد الوزير اليوم، حنا 
اليوم كنبحثو في ظل تعديالت القانون الجنائي الجديد على عقوبات 
بديلة على أساس تكون سلب الحرية ليس هو الحل في ارتكاب بعض 
اللي  التوجه  أنه  اليوم  أقول  وبالتالي  الجنائي.  القانون  في  املخالفات 
خصو يكون لبالدنا نفكرو في حلول بديلة وهي موجودة وكاينة تجارب 
ديال دولة، وأنه هاذ املسألة ديال متر، أكرر، هي غير صحيحة مع وجود 
مركبات سجنية جديدة، اللي فيها تتوفر التكوين، تتوفر ظروف اإليواء 
الكريم. بطبيعة الحال هناك بعض االكتظاظات في بعض املركبات 
األخرى ولكن ما خصناش نعممو. لذلك نحن نعارض هذا التعديل على 
األساس أنه الهدف هو مركبات اللي تتوفر تكوين وتهذيب مالئم. شكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب. أعرض هذا التعديل للتصويت... انت دائما 
تؤيد، تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ال غير باش نقول أن هاذ القضية د ميترو ما جبتهاش من عندي، 
قالها السيد املدير العام إلدارة السجون، تحت إشراف السيد وزير 
الدولة في حقوق اإلنسان. ما جبتهاش من عندي. وسال قريبة لنا بغيتي 
دير لجنة تق�سي الحقائق، ياهلل نديرو لجنة استطالعية، كاين زنزانة 
ديال 60 مترو فيها 50 شخص وفيها تياكلو وفيها املرحاض. غير هللا يخرج 
سربيسنا بيخير وصافي. وبناء عليه، 2 د امليترو قابلها والقبر فيه أكثر.. 
وا اسمحوا لي، أنا مازال ما مت باش نعرف شحال هذا املعدل.. خليني 
نكمل ال�سي.. أنا سمعت للسيد عبد هللا بووانو ألن صديق عندو الحق 
بوحدو فهاذ البرملان يتدخل ويقاطعني بوحدو ألن صديق ديالي.. إيال كان 

مع اآلخر، مكانش مع اآلخر فراسكم األخبار.

باي ديبارئيس:

السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

إيال اسمحتي السيد الرئيس نكمل، أنا كنقول هاذ املعدل نستقبل 
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هاذ املعدل اللي أعطى، أما اللي بغيت نقول السيد الوزير، نحن مقبلون 

على القانون الجنائي اللي غادي يكون فيه تعديالت وفيه العقوبات 

البديلة، هاذ ال�سي راه ما غيكونش فابور راه غادي يكون بالفلوس. 

كنتمنى السيد الوزير، كذلك تاخذو بعين االعتبار املستقبل القريب، 

بما فيه  الجنائي الجديد  القانون  أن غادي نحتاجو ميزانية لتطبيق 

العقوبات البديلة، املهم أنتما غير تكلفو بالفلوس، كاين اللي غيدهم 

للحبس شكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــــون : 51؛

املعارضون : 209؛

املمتنعـــون : 02.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون : 209؛

املعارضون : 53؛

املمتنعـــون : ال أحد.

صادق املجلس على املادة 45 كما صادقت عليها اللجنة.

القانون للتصويت عمال  الثاني برمته من مشروع  أعرض الجزء 
باملادة 53 للقانون التنظيمي للمالية، وكذلك تطبيقا للمادة 220 من 
النظام الداخلي، حيث قرر املكتب التصويت اإلجمالي على الجزء الثاني 

من قانون املالية لسنة 2018:

املوافقــــون : 180؛

املعارضون : 53؛

املمتنعـــون : 29.

صادق املجلس على الجزء الثاني برمته من مشروع القانون.

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

املوافقــون : 180؛

املعارضون : 53؛

املمتنعــون : 29.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم 68.17 للسنة 
املالية 2018.
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محضريبلجليليبا ةا لي بلخميين

باتةليخ: اإلثنين 1 ربيع األول 1439ه )20 نونبر 2017م(.

بارئةسل: السيد ءامنة ماء العينين، النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

باتوق ت: ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الخامسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعمة0:  جد 0ي
الحكومية التالية:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الشباب والرياضة؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

الشغل واالدماج املنهي؛ .•

كتابة الدولة املكلفة باالدماج املنهي؛ .•

العدل. .•

باي دةيءبمنليمةءيباع نينيلئييليبلجليل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتيبانةئبةت،

بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من   100 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  ملجلسنا،  الداخلي  النظام 
ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 33 سؤاال 
شفهيا موزعة على مجموعة من القطاعات املختلفة، في بداية هذه 
الجلسة أعطي الكلمة مباشرة للسيدة أمينة املجلس لتالوة مجموعة 

من املراسالت الواردة على املجلس، تفضلي السيدة النائبة.

باي دةيعز هةيباعربكيأم نليبملجلس:

شكربياكميباي ديبارئييل،

توصلت رئاسة املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- 1 مقترح قانون يق�سي بمنع تعدد األجور والتعويضات في الهيآت 
الترابية واملهنية املنتخبة واملؤسسات الدستورية واإلدارية، تقدم به 

السادة النواب شقران أمام وباقي أعضاء الفريق االشتراكي؛

اللغة  استعمال  تنمية  وتطوير  بحماية  يق�سي  قانون  مقترح   2  -
العربية، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي، رئيس فريق العدالة 

والتنمية وباقي أعضاء فريقه؛

 1337 - 3مقترح قانون يق�سي بتغيير الظهير املؤرخ في 26 رجب 
املوافق ل 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات 
تعديله  تم  كما  وتفويتها،  الجماعية  األمالك  تدبير  وضبط  الساللية 
وتغييره، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة 

والتنمية وباقي أعضاء فريقه؛

- 4 مقترح قانون يتعلق بتفويت القطع األرضية الفالحية أو القابلة 
للفالحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة تقدم 
به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة التنمية، وباقي 

أعضاء فريقه؛

االستشاري  الوطني  املجلس  بإحداث  يق�سي  قانون  مقترح   5  -
للصحة، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة 

والتنمية، وباقي أعضاء فريقه،

- 6 مقترح قانون يتعلق بشفافية عالقة املؤسسات أو الشركات 
التي تعطي العالجات أو تنتج أو تتجار في املواد الصيدلية أو البيوطبية 
الصحة  بمهنيي  الطبية  املستلزمات  أو  التجميلية  أواملستحضرات 
وجمعيات املر�سى، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق 

العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه؛

- 7 مقترح قانون يق�سي بإحداث وكالة وطنية للتجهيزات العمومية، 
تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة والتنمية 

وباقي أعضاء فريقه؛

- 8 مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 10 من الظهير الشريف رقم 
1.58.250 الصادر في 21 من صفر املرافق ل 6 شتنبر 1958 بسن قانون 
الجنسية املغربية تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق 
الدستوري،  التجمع  رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة 
السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس 
النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي،  الفريق 

للتقدم واالشتراكية؛

من  و66   65 املادتين  بتعديل  يق�سي  قانون  مقترح  كذلك   9  -
القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري 
واملكتري للمحالت املعدة للسكن أو االستعمال املنهي الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.13.111 الصادر ب 15 محرم 1435 املوافق ل 
19 نونبر2013، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق 



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان6 ن2  

الدستوري،  التجمع  رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة 
السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس 
النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي،  الفريق 

للتقدم واالشتراكية؛

 1.03.194 الشريف رقم  الظهير  بتغيير  يق�سي  قانون  10مقترح   -
املؤرخ ب 14 من رجب 1424 املوافق ل 11 شتنبر 2003 الصادر بتنفيذ 
القانون رقم 65.97 املتعلق بمدونة الشغل، تقدم به السيد إدريس 
توفيق كميل  السيد  والتنمية،  العدالة  اإلدري�سي رئيس فريق  األزمي 
رئيس التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، 
السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة البلق 

رئيسة املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 11مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 118 من القانون رقم 
65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، تقدم به السيد إدريس األزمي 
رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس  اإلدري�سي 
التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد 
البلق رئيسة  الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة  شقران أمام رئيس 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 12 مقترح قانون يتعلق باملناخ، تقدم به السيد إدريس األزمي 
رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس  اإلدري�سي 
التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد 
البلق رئيسة  الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة  شقران أمام رئيس 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 13مقترح قانون يق�سي بمنح الشركات التي تخضع ألحكام القانون 
رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة أجال استثنائيا ملالءمة وضعيتها 
اإلدري�سي رئيس  األزمي  إدريس  السيد  به  تقدم  املذكور،  القانون  مع 
فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، 
السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس 
النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي،  الفريق 

للتقدم واالشتراكية؛

- 14مقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة طب األسنان، تقدم به السيد 
إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق 
كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق 
الحركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة 

البلق رئيسة املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 15مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 12.08 املتعلق بالهيئة 
رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واألطباء  للطبيبات  الوطنية 
1.13.16 بتاريخ فاتح جمادى األولى 1434 املوافق ل 13 مارس 2013، 
تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة والتنمية، 
السيد توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع 

الفريق االشتراكي،  أمام رئيس  السيد شقران  الحركي،  الفريق  رئيس 
والسيدة عائشة البلق رئيسة املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 16مقترح قانون يق�سي بتعديل القانون رقم 14.05 املتعلق بفتح 
مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها، تقدم به السيد إدريس األزمي 
رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس  اإلدري�سي 
التجمع الدستوري، والسيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد 
البلق رئيسة  الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة  شقران أمام رئيس 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 17مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر 
في 9 رمضان 1331 املوافق ل 12 غشت 1913 بشأن قانون االلتزامات 
والعقود كما تم تعديله وتتميمه، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي 
التجمع  رئيس  كميل  توفيق  والسيد  والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس 
الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، والسيد شقران 
أمام رئيس الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة املجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية؛

- 18مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أق�سى لألجور والتعويضات 
باإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية، تقدم به السيد 
إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق 
كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد محمد مبديع رئيس الفريق 
الحركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي، والسيدة عائشة 

البلق رئيسة املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية؛

املسطرة  قانون  من   40 املادة  بتعديل  يق�سي  قانون  19مقترح   -
الجنائية، تقدم به تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق 
الدستوري،  التجمع  رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية،  العدالة 
السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس 
النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي،  الفريق 

للتقدم واالشتراكية؛

20-مقترح قانون يق�سي بإحداث الوكالة الوطنية لنظام املساعدة 
الطبية، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة 
السيد  الدستوري،  التجمع  رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية، 
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق 
للتقدم  النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي، 

واالشتراكية؛

- 21مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادتين 34 و 33 من القانون 
تغييره  وقع  كما  املدنية  املعاشات  نظام  بموجبه  املحدث   011.71
وتتميمه، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة 
السيد  الدستوري،  التجمع  رئيس  كميل  توفيق  السيد  والتنمية، 
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق 
للتقدم  النيابية  املجموعة  رئيسة  البلق  عائشة  والسيدة  االشتراكي، 

واالشتراكية.
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بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 13 إلى 20 نونبر 2017، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 100 سؤال شفوي، 107 سؤال كتابي و63 

جوابا على أسئلة كتابية، شكرا لم السيدة الرئيسة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكربيباي دةيبرم نل،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتيبانةئبةت،يبايةدةيبانوببيبملحت9مين،

الصويرة  بإقليم  ضحيتها  ذهب  التي  املفجعة  الحادثة  إثر  على 
اللواتي نسأل هللا سبحانه وتعالى  مجموعة من املواطنات املغربيات 
أن يتغمدهن برحمته، ونتقدم بالتعازي لكافة العائالت وكذلك لكافة 
أفراد الشعب املغربي، سيتم طرح مجموعة من األسئلة الشفهية اآلنية 
بهذا الخصوص من طرف كل الفرق النيابية واملجموعة النيابية أيضا 
وستجيب عنها الحكومة، هاذ األسئلة سوف تطرح دفعة واحدة ثم 
تعقب الحكومة، وستليها، إن شاء هللا، مناقشة، السؤال األول لفريق 
تفضل  مشكورا،  السؤال  طارحي  أحد  فليتفضل  التنمية،  العدالة 

السيد الرئيس، تفضل.

باي ديإدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي باتنم ل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيبارئييل،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

وبهذه  ومفجعا،  أليما  حدثا  البارحة  عشنا  اللي  الحال  بطبيعة 
املناسبة نتقدم بأحر التعازي وبكبير املواساة لعائلة الشهيدات 15، 
مناسبة  وهي  للجرحى،  العاجل  الشفاء  القدير  العلي  ونتمنى من هللا 
كذلك، السيدة الرئيسة، لنشيد باملبادرة امللكية بتقديم الدعم املعنوي 

واملادي ألسر الضحايا، بطبيعة الحال هاذ الحادثة املفجعة تسائلنا:

أوال- الدور ديال املجتمع املدني وديال الجمعيات في تقديم العون 
واإلحسان واملساعدة ديال األسر وديال الضحايا، هذا دور قائم ودور 
إسالمي  مجتمع  دولة،  حنا  املغربية،  القيمية  املنظومة  صميم  من 
نتضامن مع بعضنا البعض، ولذلك في هاذ الباب ال يسعنا إال أن نثمن 
هاذ املبادرات، ولكن نطالب الحكومة بترشيدها، بتأطيرها، بمواكبتها 
هاذ  ديال  واإلستدامة  املواطنين  ديال  والكرامة  السالمة  يضمن  بما 

األمور هادي؛

يسائل سياساتنا  األمر  هذا  أن  مهمة،  هي  واللي  الثالثة-  النقطة 
اإلجتماعية، اليوم الدعم ديال األسر مطلوب، الدعم املباشر مطلوب، 
الفوارق املجالية  التي تقلص  البرامج  الوتيرة ديال كل  التسريع ديال 

والفوارق بين الفئات مطلوب أكثر من أي وقت م�سى، اليوم حنا فريق 
العدالة والتنمية كنعتقدوا بأن الدعم املباشر وتقديم الدعم املباشر 
بما يخفف عن األسر وتيعطيهم واحد الدعم مؤسساتي هذا أصبح 
واجب الوقت، لذلك ينبغي على الحكومة أن تسّرع بالتعريف املوحد 
من أجل أن يصل للمواطنين الحد األدنى من الدخل، الحد األدنى من 

الدعم الذي يضمن كرامتهم.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة ألحد السادة النواب النائب من فريق 
األصالة املعاصرة، تفضل للمنصة بإذن من الرئاسة، تفضل.

بانةئبيباي ديعدييبوعرفل:

باي ديبارئييليبملحت9مل،

باي دبتي بايةدة،

الحكومة مسؤولة عن فاجعة الصويرة، هذه الفاجعة جريمة في 
حق األمة بالنظر للضرر الجسيم الذي لحق الضحايا وعائالتهم من 
جهة، وبسمعة الوطن واملواطنين من جهة أخرى، ملا عرفته من نشر 
اإلعالمية  والقنوات  الوطنية  الصحف  كبريات  في  واسع  نطاق  على 
والوطنية والدولية، نتاج الفاجعة ممارسة الفقهاء السياسة بإسم األمر 
باملعروف واإلحسان، وهو انتهاك جسيم للفصل بين الوظيفة الدينية 
والعمل السيا�سي، الحكومة انحرفت بوظيفتها الدستورية واعتمدت 
املقاربة اإلحسانية، التعامل مع مشاكل اإلجتماعية، متجاهلة فلسفة 
وأهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحال أن املطلوب هو بلورة 
وتطبيق سياسة عمومية في املجال اإلجتماعي، نسجل عجز الحكومة 
للمواطنات  بكرامة  العيش  تضمن  إجتماعية  خدمات  تقديم  عن 
واملواطنين، بهاذ التدبير السيا�سي الرديء فهي تضرب عرض الحائط 
الدولية  واملواثيق  بالعهد  التزام  في مجال  املغربية  الدولة  بكل جهود 
لحقوق اإلنسان، بهاذ التدبير السيئ الحكومة تضرب كل أسس املواطنة 
الضامنة للكرامة والحقوق والحريات، الحكومة املغربية حكومة املآ�سي 
واألحزان، الحكومة املغربية حكومة ديال النكبات والنكسات، الحكومة 
املغربية حكومة ديال تفقير الفقراء وإغناء األغنياء، الحكومة املغربية 
أساءت للوطن واملواطنين، حكومة نموذج تنموي قديم، لهذا آن اآلوان 
على هذه الحكومة أن ترحال وتقدم استقالتها إحتراما لروح شهداء 

الصويرة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الدستوري.

بانةئبيباي ديمصطفىيبةيتةس:

شكربيباي دةيبارئييل،
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طبعا داخل التجمع الدستوري يعني تأثرنا ببالغ األثر لهاذ الفاجعة 
األليمة، ولكن العزاء ديالنا الكبير هو يعني التفاعل اإليجابي الكبير جدا 
من طرف صاحب الجاللة، والعناية ديالو بذوي الضحايا وبالضحايا 

ديال هاذ الفاجعة هاذي.

السيد الوزير املحترم، داخل التجمع الدستوري نتساءل إلى متى؟ 
واش ما حانش الوقت اليوم في بالدنا باش تكون عندنا سياسات عمومية 
اللي الهدف ديالها هو تشجيع اإلستثمارات، ثم خلق فرص شغل، ثم 
في  املعوزة  الفئات اإلجتماعية  ثالثا هو هذا األهم هو اإلدماج ديال 
الصلب ديال املنظومة اإلجتماعية واإلقتصادية في بالدنا، كان نتأسفو 
في  واإلستمرار  هذا،  الحدث  هاذ  واكبت  اللي  السياسية  للمزايدات 
الضرب، احنا في الحقيقة ما كنضربوش يعني في الهيئات وال في املواقف 
السياسية ولكن كنضربو في ما تبقى من هذا الوطن هذا، السيد الوزير 
املحترم من التجمع الدستوري يعي يعني والتقط اإلشارات الحقيقية 
من هاذ الحادث األليم، وفي كثير من املرات تنقولو بأن الحل ما�سي نربيو 
يعني واحد اإلتكالية في املجتمع، ولكن هو أن الحكومة تقوم بأشغالها 
عن طريق أوال سياسات عمومية كيما قلت مندمجة، تعطي الفرصة 
اللي قادر يشتغل، وتدمج اللي ما قدرش يشتغل في هاذ املنظومة يعني 
اإلقتصادي واإلجتماعية ديال بالدنا، نتمنى أن التفاعل من الحكومة 
يكون سريع جدا، وأقول مرة أخرى بأن الوطن أكبر من كل هاذ املزايدات 
هاذي، والقول بأن هذه الفكرة أو تلك هي التي سيعني ستكون الحل أو لو 
طبقت كانت ستكون الحل هذا في عمق املزايدات السياسية املرفوضة.

باي دةيلئييليبلجليل:

الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بانةئبيباي ديعال0يباعمرب ي:

باي دةيبارئييل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

كنتأسفو في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية على هاذ الفاجعة 
اللي كان ضحيتها نساء هما في الحقيقة ضحايا الفقر املذقع والتهفات 
على سد الرمق، هاذ الفاجعة اللي كتجسد بامللموس الواقع املزري 
لألسر الفقيرة اللي كتعاني من الجوع، في الوقت اللي تيموت البعض 
من تغمة العيش، هاذ الفاجعة تجسد الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات 
الساحقة  األغلبية  تدني مستوى معيشة  عنها من  ينتج  وما  املجالية 
من املواطنين باملناطق النائية واألحزمة السوداء املدن الكبرى، هاذ 
الفاجعة تؤكد مرة أخرى فشل الحكومة في تدبير سياستها العمومية 
املتعلقة بالتنمية البشرية في شموليتها، بما في ذلك بناء مجتمع متضامن 
تسوده العدالة اإلجتماعية واملساواة، وتكافؤ الفرص والعيش الكريم 
كما ينص على ذلك دستور اململكة واملواثيق الدولية، هاذ الفاجعة 

تدق ناقوس الخطر من أجل إعادة النظر في تدبير السياسات العمومية 
بما يضمن إعادة توزيع الثروة توزيعا عادال ومنصفا، حتى يستفيد 
منها جميع املغاربة وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة والفقيرة واملهمشة 
والتي تعاني من اإلقصاء االجتماعي، هاد الفاجعة يجب أن تكون درسا 
لنا جميعا من أجل إعادة النظر في طريقة التعامل مع الفقر واإلقصاء 
والتهميش، وذلك من خالل إيجاد مصدر للعيش لجميع املغاربة بما فيهم 
سكان البادية ما دامت خيرات البالد وثروته حق لجميع املغاربة، يجب 
أن يستفيد منها الجميع على قدم املساواة بما يضمن االستقرار والسلم 
االجتماعي، هاذ الفاجعة يجب أن تكون عبرة للمسؤولين من أجل إقرار 

برامج تنموية حقيقية تستهدف استئصال الفقر من جذوره، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي دةيعبديبلحك ميبرحمدي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

ونبلغ  الصويرة  فاجعة  على ضحايا  نترحم  الحركي  الفريق  باسم 
عزائنا لكل األسر املكلومة، ونقول أن فاجعة الصويرة تسائلنا جميعا 
كل من مواقعه ومن موقع مسؤوليته وتطرح علينا أسئلة حارقة أين هي 
العدالة املجالية في وطننا؟ من يتكلف بأيتام هذه األسر املكلومة؟ أين 
مواكبة الجهات املسؤولة ملثل هذه النشاطات والتجمعات؟ عار علينا 
في مغرب اليوم أن تموت 15 أما من أجل حفنة طحين، من هنا أصبح 
من الضروري كما قال جاللة امللك بإعادة النظر في النموذج التنموي 
للمواطن  الكريم  للعيش  األساسية  الشروط  يضمن  بشكل  لبالدنا 
املغربي، ويبقى السؤال املطروح عن تنمية مجال طاملا نادينا في الحركة 
الشعبية بإنصافه، وإعادة االعتبار إليه، إنه العالم القروي، العالم 
القروي، فهل من مجيب؟ وهل من مستجيب من أجل كرامة املواطن 

بهذا العالم؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشتراكي.

بانةئبيباي ديمحمديمال0:

شكربيباي دةيبارئييل،

الحارة ألسر  بالتعازي  نتقدم  االشتراكي  الفريق  باسم  البداية  في 
الضحايا، ونعلن تضامننا مع الجرحى واملصابين في هذه الفاجعة التي 
وقعت بتراب جماعة سيدي بولعالم بإقليم الصويرة أثناء توزيع إعانات 
على املعوزين من ساكنة املنطقة والتي شهدت فو�سى وتدافع الراغبين 
في االستفادة وأغلبهم من النساء، وللتذكير فالفريق االشتراكي نبه إلى 
هذا األمر في جلسة لألسئلة الشفهية خالل الوالية السابقة سنة 2014، 
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وبهذه املناسبة كذلك والتسجيل موجود في أرشيف املجلس.

وبهذه املناسبة كذلك نشيد في الفريق االشتراكي باملبادرة امللكية 
األليم  الحديث  فهذا  والعزاء،  الدفن  ومصاريف  بضحايا  للتكفل 
يسائلنا جميعا حكومة وبرملانا عن الطريقة التي مرت بها هاته العملية 
اإلحسانية، بين مزدوجتين، دون أن يتم اتخاذ التدابير واالحتياطات التي 
يستوجبها املوقف وتقتضيها الظروف والواقع، كما تسائلنا الفاجعة 
عن العملية اإلحسانية في حد ذاتها وعن من يقومون بها وبتنظيمها 
وما هي الدوافع واألهداف من ورائها؟ فضال عن السؤال عن مصادر 
مثل هذه اإلعانات، وندعو الحكومة إلى فتح تحقيق في هذه الفاجعة 
وإطالع البرملان والرأي العام الوطني عن الحيثيات واملالبسات املتعلقة 
املسؤولية  ربط  مبدأ  وتفعيل  املسؤوليات  وتحديد  األليم،  بالحادث 
باملحاسبة، كما ندعو الحكومة إلى إعطاء عناية خاصة لهذا اإلقليم، 
وخاصة الجماعات الترابية الذي تسجل أعلى نسب الفقر والهشاشة 
ولعل التقارير التي تصادرها املندوبية السامية للتخطيط خير دليل على 
واقع اإلقليم من حيث الفقر واألمية، كما أن التشخيص الذي أنجزته 
جهة مراكش آسفي أثناء التحضير لبرنامج التنمية الجهوية خير دليل 

كذلك على الوضعية االجتماعية املتأزمة التي يعيشها اإلقليم.

باي دةيلئييليبلجليل:

النيابية  للمجموعة  الكلمة  شكرا،  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
للتقدم واإلشتراكية.

بانةئبيباي ديسع ديبازبيدي:

شكربيباي دةيبارئييل،

التعازي  بأحر  تتقدم  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  إن 
واملؤسسات في هذا املصاب الجلل الذي ألم بساكنة سيدي بوعالم 
بإقليم الصويرة، والذي خلفه أكثر من 15 ضحية وعدد من اإلصابات 
ناهيك عن العدد الكبير من اليتامى، إن املجموعة النيابية وهي تقف 
على مبادرة مصالح السلطة الحكومية املعنية وتحركها السريع من أجل 
فتح تحقيق في املوضوع، وحضور السلطات املحلية من أجل الوقوف 
عن الوضع عن كثب، فإننا ننبه إلى خطورة ما حصل وال سيما في ظل 
غموض خلفيات مثل هذه املبادرات ذات أبعاد اإلحسانية والخيرية، 
والتي تنظم كل سنة دون اتخاذ ما يكفي من التدابير األمنية والتنظيمية.

قد أبانت هذه الفاجعة للهشاشة اإلجتماعية التي تعاني منها فئات 
إلى حد يمكن  القرويات،  النساء  في أوساط  إجتماعية كبيرة خاصة 
معه القول بظاهرة تأنيث الفقر، وهذا النوع من املمارسات يربي على 
لكونه  للمنطق،  مخالفا  فعال  ويعتبر  والصدقة،  واإلحسان  اإلتكالية 
اتخاذ إجراءات  بد من  لذلك ال  للمغاربة،  بالكرامة اإلنسانية  يمس 
وتدابير صارمة ملثل هذه املبادرات التي تستقطب املواطنات واملواطنين 
إلى  الوزير،  السيد  أغلبها، واليوم نحن بحاجة  في  بخلفيات مجهولة 

إعطاء البعد اإلجتماعي لسياستنا العمومية، حتى ال تنتج لنا ظواهر 
الفقر والتهميش واإلقصاء، ونضطر بعد ذلك إلى معالجتها بطرق ماسة 
بالكرامة اإلنسانية، لذا نسائلكم السيد الوزير، عن حيثيات وظروف 
ومالبسات هذه الفاجعة؟ وما تنوي اتخاذها من تدابير وإجراءات للحد 

من مثل هذه املمارسات وتحديد املسؤوليات لألطراف؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، جواب الحكومة، تفضل السيد الوزير.

باي ديمصطفىيبلخلفي،يباوزيريبملنتدبيادىيلئيسيبلحكوملي
بملكلفليبةاعالقةتيمعيبا 9ملةني بملجتمعيبملدني:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيلئييليبلجليل،

باي دبتي بايةدةيبانةئبةتي بانوببيبملحت9مةتي بملحت9مين،

أوال قبل كل �سيء اسمحوا لي أن أتقدم باسمي ونيابة عن أعضاء 
الحكومة بأحر التعازي ألسر الضحايا، سائال العلي القدير أن يتغمدهم 
بواسع رحمته بالشفاء للجرحى والصبر والسلوان لألسر، ما وقع بإقليم 
الصويرة ال يعني فقط عائالت شهداء والضحايا والجرحى، هو يعنينا 
جميعا ال نتهرب من مسؤوليتنا السياسية، وال نعتبر حدثا مفجعا من 
هذا املستوى مجاال للتنابز، ألن دماء الشهيدات الضحايا تسائلنا جميعا 
في ظل جسامة هذا الحادث األليم، وما أسفر عنه من خسائر بشرية 
تتمثل في وفاة 15 امرأه وجرح 7 نساء، الحادث وقع صبيحة يوم األحد 
19 نونبر 2017، بمركز جماعة سيدي بولعالم التابعة لقيادة أمرامر 
بدائرة الحنشان نتج مباشرة عن التدافع الشديد أثناء عملية توزيع 
إعانات غذائية من طرف جمعية، هذا التدافع والذي وقع بسبب العدد 
الكبير من املواطنين املتواجدين بعين املكان والراغبين في اإلستفادة من 
اإلعانات املذكورة، وكذا بسبب التسابق لإلستفادة أوال، مما أدى إلى 
إغماءات في صفوف العديد من النساء الحاضرات بعين املكان، على إثر 
ذلك حصل تدخل من طرف السلطات املختصة في حينه، التخاذ تدابير 
للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة لإلرتفاع، حيث 
تم نقل الضحايا على متن سيارات إسعاف جماعية إلى املركز الصحي 
تفتاشت على بعد حوالي 20 كلم من مكان الواقعة، توفي على إثر ذلك 
15 امرأة تم توجيه 5 نسوة إلى املستشفى اإلقليمي بالصويرة واثنتان 
إلى املستشفى الجامعي بمراكش عن طريق مروحيتين، إحداهما تابعة 

للدرك امللكي وأخرى لوزارة الصحة.

فور علم جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، فور علمه 
بالحادث أصدر تعليماته السامية باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من 
أجل تقديم الدعم واملساعدة الضروريين لعائالت الضحايا واملصابين، 
كما قرر جاللته التكفل شخصيا بلوازم الدفن ومآثم عزائهم وبتكاليف 

عالج املصابين.
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تم  وهل  التقصير،  أوجه  حول  املسؤولية  باب  يفتح  الحادث 
اتخاذ التدابير القبلية الالزمة، والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية 
اإلعانات  الجمعية صاحبة  وأن  في ظروف حسنة، ال سيما  التوزيع 
قد اعتادت القيام بعملية التوزيع منذ ثماني سنوات؟ من أجل ذلك 
وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية تم فتح بحث قضائي تحت إشراف 
النيابة العامة ملعرفة الظروف واملالبسات، وتحديد املسؤوليات، وفي 
نفس الوقت وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شامال في املوضوع، 
الوطني  العام  الرأي  الداخلية على إطالعكم وإطالع  ستحرص وزارة 
بكل نتائج األبحاث الجارية وااللتزام باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
التي سترتبها نتائج البحث القضاء واإلداري، وأيضا التدابير التي ينبغي 

اعتمادها لتفادي الوقوع في مثل هذه األحداث األليمة في املستقبل.

بإذن هللا  الشفاء  نتمنى  الشهداء،  لعائالت  التعازي  أجدد  ختاما 
للضحايا والصبر والسلوان ألسرهم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل مباشرة إلى بقية األسئلة الشفهية نبدأ 
والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع 
الصغار  الفالحين  بدعم  متعلق  األول  السؤال  سؤال،   11 عندنا 
واملتوسطين منتجي الكليمانتين للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، تفضل أحد السادة، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبافتةحيبهليبملكي:

باي دةيبارئييل،

بايةدةيباوزلبء،

بايةدةي باي دبتيبانوبب،

الصغار  الفالحين  مشاكل  حول  أعددتم  ماذا  الوزير،  السيد 
واملتوسطين من منتجي الحوامض؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

ديال  املنتجين  واملتوسطين  الصغار  الفالحين  دعم  كيهم  السؤال 
الكليمانتين، فعال يعني الغرس ديال الليمون داز من 85 ألف هكتار 
ل 126 ألف هكتار، يعني ب %48 باش تزاد، كما أن اإلنتاج داز من 
واحد املستوى ديال 2 مليون و300 ألف طن زائد %77 بالنسبة للسنة 
املرجعية ديال 2008، يعني الفائض اللي كان هاذ السنة كان مشا في 
السوق الداخلية، وفعال كانت في السنة املاضية األثمنة يعني لم تكن في 

املستوى املطلوب ديال الفالحة في األول، ولكن في الوسط ديال السنة 
الحمد هلل الثمن تحسن، وهاذ السنة les exportations يعني غاديين 
في واحد املسار اللي هو يعني جيد وإن شاء هللا يعني السنة املاضية 
les exportations طلعو التصدير طلع ب %18 وهاذ السنة كنتسناو 
باش يطلع ب %22 وكاين واحد العدد ديال الدول اللي هي يعني ككندا 
وأمريكا، الواليات املتحدة األمريكية، اللي كاين واحد الطلب اللي هو 

كبير ديال كليمانتين هاذ السنة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

بانةئبليباي دةيببتيةميمربس:

السيد الوزير، هاذ القطاع عرف تطورات مهمة منذ 2008 من 
حيث املساحات املزروعة وال من حيث اإلنتاج، ولكن كل املجهودات 
املبذولة في مخطط املغرب األخضر لم تر..، لم يكن لها األثر املنشود على 
الواقع، آالف الفالحين الصغار واملتوسطين وحتى الكبار في حالة إفالس، 
ما بقاوش قادين يسددو الديون ديالهم، السيد الوزير كليمانتين في 
السنة املاضية بقى معلق في الشجر وتعطى للبهائم، وهنا كانت الكارثة، 

لذا وجب عليكم السيد الوزير:

أوال: تفعيل لجنة التتبع واملراقبة من طرف وكالة التنمية الفالحية 
اإلنتاج  بين  التوازن  وخلق  التحمالت،  دفاتر  احترام  مدى  لتتبع 

والتسويق؛

ثانيا: دعم الصناعات الغذائية، إحداث وحدات صناعية خاصة 
بالحوامض.

ال يعقل السيد الوزير منطقة بركان مثال ما تتوفرش على مصنع 
للعصير واملربى اللي كان يقدر يساهم في حل مجموعة من املشاكل، 
ويخلق مناصب شغل مهمة، وهنا تنحطو عالمة استفهام ما جدوى هاذ 
املنطقة من الصناعات الغذائية؟ ثانيا يجب تشجيع البحث العلمي 
إليجاد بدائل على مدار السنة لتنويع املنتوجات، يجب فتح أسواق، 
إيجاد أسواق جديدة والتوجه نحو إفريقيا تماشيا مع سياسات جنوب 

جنوب اللي تيتبناها سيدنا..أملنا، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

هذا  بخصوص  إضافي  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السؤال؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

نعم هو يعني l’exportation d›afrique راه كاينة وكاين واحد العدد 
ديال الدعم اللي هو موجود باش الناس تعمل االستثمارات في..
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال الثاني سؤال عن التدابير 
للسيدات  الفالحين،  على صغار  املستحقة  الديون  لتصفية  املتخذة 

والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبارح مي بعمر :

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم اليوم في فريق األصالة واملعاصرة 
تاخذتوها فيما يخص مساعدة  تاخذو وال  اللي غادي  السياسة  عن 
صغار الفالحين على سداد الديون ديالهم اللي تراكمات من شحال هذا؟ 
هاذي من جهة، ومن جهة أخرى أشنا هي التدابير املستعجلة املتخذة 
الديون  هذه  لتصفية  كخطوة ضرورية  الفوائد  من  ديالهم  لإلعفاء 
املستحقة اتجاه مؤسسة القرض الفالحي؟ ولكن الحدث املؤلم اليوم 
هي مأساة ساكنة إقليم الصويرة وشيشاوة في وفاة أبرياء في تدافع من 

أجل الحصول على حبة قمح، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

شكربيباي دةيبارئييليبملحت9مل،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

بايةدةيباوزلبء،يباي دبتيباوزيربت،

أوال البنكة يعني بنك القرض الفالحي كترافق الفالحين املتضررين 
في الظروف املناخية الصعبة، وكاين تجديد تلقائي لسلفات املوسم 
ديال  العام  عندهم  كان  اللي  هاذوك  أوتوماتيكية،  بطريقة  الفالحي 
الجفاف أنهم غادي يعاودو يجددو ليهم الكريدي وخا يعني في هاذ السنة 
على األقل من أجل باش تحسن الوضعية ديالهم، وكاين معالجة ديال 

مديونية الفالحين باإلعادة ديال الجدولة ديال الديون ديالهم.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب التعقيب.

بانةئبيباي ديعبديبارح مي بعمر :

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، غير في الواقع هاذ السؤال 
ديالنا جا على الفالحة، ولكن الحدث كيف قلت ليك هو اللي خلى يطغى 
على هاذ السؤال وعلى غيرو من األسئلة، يقيني على أن جميع النواب 

والنائبات اليوم عندهم واحد الحس كبير شويا، السيد الوزير..، فين 
هي هاذ البرامج اللي كتغنى بها الحكومة في املجال اإلجتماعي كل مرة؟ 
نسمع صندوق برنامج من أوسع أخاطبكم من خاللكم الحكومة ككل، 
كنعرف انتما عندكم واحد القطاع ديال الفالحة ولكن كاين قطاعات 
إجتماعية أين هي هاذ البرامج؟ ودائما كنسمعوا ها الصنادق ها البرامج 

ها املسائل اإلجتماعية.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب، 
اسمح لنا السيد الوزير تعقيب إضافي وبعد ذلك.

بانةئبيباي ديعبديهللايبو بنو:

شكربيباي ديبارئييل،

مشروع  الخير،  بأمطار  يمطرنا  وجل  عز  كنتمناوا هللا  هذه سنة 
قانون املالية جا بمقت�سى مهم جدا يتعلق باإلعفاءات وديال الديون 
املواكبة  في  جدا  مهم  الفالحي  القرض  البنك  دور  اليوم  العمومية، 
ولكن كنطلبوا منكم تاخذوا إجراء في اإلعفاء باش هاذ الفالح الصغار 

يستافدوا كما يستفيدون آخرون من الدولة، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

الوزير  السيد  آخر،  إضافي  تعقيب  كانش  ما  إيال  تفضل  شكرا، 
تفضل.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

بغى  اللي  امليدان،  في  واضح  راه  به  كنقوموا  اللي  العمل  شكرا، 
يشوفوا كيشوفوا واللي ما بغاش يشوفوا راه ما يشوفوش، 700 برنامج 
جد مهم في الدعامة الثانية، 700 ألف فالح صغير اللي م�سى ليهم الدعم 
في البرامج ديال التنمية الفالحية، هذا يعني الفالحة التضامنية هو 
برنامج اجتماعي، كنساهموا يعني في التنمية ديال الفالح الصغير، ففيما 
يخص البنك، يعني اليوم احنا متبعين الحالة يعني الجوية ديال البالد 
وغادي نشوفوا فين غادي تم�سي إن شاء هللا وما غادي يكون غير الخير، 
يعني السنة الفالحية وديك الساعة غادي في أوانها، على أي الناس 
اللي تضرروا في 2016 العام اللي كان فيه الجفاف، وباقي ما وقفوش 
على رجليهم، احنا غادي نوكبوهم حتى يمشيوا لألمام باش يبقاو دائما 
داخلين في هاد املسيرة ديال التمويل ويزاولوا نشاطهم الفالحي، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

يعرفها  التي  املوالي عن اإلختالالت  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
ملف التعاونيات الفالحية السيدات النائبات ونواب العدالة والتنمية 

تفضل السيد النائب.
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بانةئبيباي ديحينيبابحرب ي:

شكربيباي دةيبارئييل،

املؤطرة  الفالحية  التعاونيات  ملف  يعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
والتجاوزات  اإلختالالت  بعض  الزراعي  باإلصالح  واملتعلق  بالقانون 
القانونية. ولهذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي 

ستتخذونها للحد من هذه اإلختالالت؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

هاد العملية ديال التمليك ديال األرا�سي اللي هي جات في الظهير ديال 
72 وجا من بعد القانون 01/06 عندها واحد البرامج وعندها واحد 
procédures اللي هم واضحين اللي كيتم اإلختيار ديال املستفيدين 
ومن بعد كتعاقد معاهم الدولة، ومن بعد كتعطيهم اإلمكانيات باش 
يخلصوا على 20 عام ومن بعد، ولكن خصهم يختاروا هم شكون اللي 

غادي يكون يتملك هاذ األرا�سي باش األرا�سي ما يتشتتوش.

وزارة  كاين  ال�سي  هاذ  في   les opérateurs ديال  ثالثة  كاين  اآلن 
الفالحة، كاين وزارة املالية، وكاين وزارة الداخلية عن طريق يعني السيد 
العامل، فاحنا عندنا مشروع ديال قانون اللي دخلناه اللي كنقولوا 
بأنه هاذ ال�سي ديال األرا�سي ديال التعاونيات الفالحية يعني باراكا منه 
خاصنا ندوزوا لواحد املسطرة ديال التمليك ديال الناس، اللي ورث 
�سي حاجة راه ورثها، وكلها 60 ألف هكتار وال هذا، تم�سي للناس اللي هما 
عندهم الحق فيها بال ما ندوزوا على مساطر قانونية داخلية، راه الحق 

ديال الشرع راه معروف وخصنا نتعاملوا به.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديجمة0يبمليعودي:

كنطرحوا  احنا  ولكن  ديالكم،  األجوبة  على  الوزير  السيد  شكرا 
بالتعاونيات  املتعلقة  اإلشكاالت  يخص  فيما  الوزير،  السيد  سؤال، 
بصفة عامة، ألن كنعرفوا بأن هناك قانون منظم لهاذ التعاونيات، 
والذي وجب فعال التنزيل دياله تنزيل حقيقي، من أجل اإلحترام ديال 
املواد دياله. كذلك السيد الوزير، في إطار املناقشة ديال التعاونيات 
اإلداري  بالتدبير  يتعلق  ما  كل  يخص  فيما  الحكامة  ديال  اإلشكالية 
واملالي على مستوى ال املوارد البشرية وال طريقة اشتغال التعاونيات وال 
منهجية اتخاذ القرارات فيها. كذلك متعلق األمر بما يسمى الديمقراطية 
الداخلية لهاذ التعاونيات، ونقف كذلك عند الضبط املحاسباتي لكل 

التعاونيات اللي كتمارس املهام ديالها، إشكالية السيد الوزير التأطير 
التعاونيات  هاذ  ديال  املردودية  من  نرفعوا  باش  واملواكبة  والتكوين 
والتطوير ديالها كرافعة لإلقتصاد املحلي واملساهمة ديالها في اإلقتصاد 
الوطني من أجل بطبيعة الحال إيجاد إجابات لساكنة العالم القروي، 
اللي  العائلية  التعاونيات  يخص  ما  في  إشكالية  عندنا  الوزير  السيد 
ظاهرة اآلن منتشرة، وجات الفرصة باش نعطيو نفتحو املجال ملختلف 
الشرائح اإلجتماعية، نحن كذلك نطالب باعتماد دليل املساطر اللي 
والدولية،  الوطنية  املعارض  مختلف  في  املشاركة  في  منو  تيستفدو 
السيد الوزير البد كذلك من الحث على تشبيب التعاونيات لفتح املجال 
التنموية  العملية  في  النخراطه  القروي  العالم  في  للشباب خصوصا 
وبرمتها، وبالخصوص التعاونيات النسائية، ونحن اآلن نعيش الفاجعة 
ديال النساء واللي عبرت النساء بأن التسيير ديالهم في مجموعة ديال 

التعاونيات كان ناجحا.

باي دةيلئييليبلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا السيد النائب، هل من تعقيب 
إضافي قبل تعقيب السيد الوزير؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

شكرا، أنتم كتعرفو بأنه يعني الوزارة اللي كتبع هاذ ال�سي الحكامة 
في وزارة  les coopèratives راه كاينة وزارة أخرى، ولكن احنا  ديال 
الفالحة مع conseil agrigole، مع املديرين الجهويين، كنقومو بواحد 
عندهم  ألن   les coopèratives هاذ  ديال  املواكبة  هو  اللي  العمل 
 les ديال   80% ل  70 حتى  تقريبا  أن  كتعرفو  أسا�سي،  الدور  واحد 
coopèratives في البالد هما les coopèratives ديال الفالحة، وكنمشيو 
معهم، كاين اللي واحد العدد les coopèratives اللي هما ناجحين واللي 
هما أمثلة عاملية في البالد، وكاين وحدين صغار اللي كيتعلما واللي احنا 
كنواكبوهم، وكاين الناس اللي فشلو اللي خاصهم يخليو املكان لناس 

آخرين.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بعدم استفادة قطاع 
تربية املاشية من مخطط املغرب األخضر، السيدات والسادة النواب 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي دياكبي9يقةدة:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن مدى استفادة قطاع تربية املاشية من 
مخطط املغرب األخضر؟
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باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

شكرا هو مخطط املغرب األخضر ما استثنى حتى سلسلة، السلسلة 
ديال اللحوم هي سلسلة مهمة ال البيضاء وال الحمراء، مشاريع كبيرة 
عندنا 2 فيدراليات بمهنية، عندنا معهم عقود، العقود اللي وصلنا 
في 2013-2014 وصلنا les objectives اللي كانو، عاودنا عقدة أخرى 
 les مشات غادي تم�سي حتى 2020 باستثمارات مهمة اللي كاينين ال ف
abattoires وال في التسمين وال في الدعم ديال الوالدة ديال العجول وال 
هذا باش تحسين السلل، إذن هي مشاريع شتى اللي ما نقدرش نعطيها 

كلها إن شاء هللا خاصها وقت كثير هاذي السيد النائب.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي دياكبي9يقةدة:

السيد الوزير، صراحة هاذ القطاع وخاصة الكسابة اللي كيشتغلو 
خاصة  مزري  الوضع  واحد  كيعيشو  صراحة  بكل  القطاع،  هاذ  في 
باملناطق الشرقية بإقليم فكيك أو املناطق ديالو، راه لدرجة أنه ما 
واضحاش االستفادة من مخطط املغرب األخضر، لدرجة أنه هاذوك 
االستفادات اللي كانو اللي كيستافدوهم اآلن هو نفس اإلستفادات اللي 
كانو استفادوهم يعني عاديين في البرنامج العادي ديال وزارة الفالحة، 
حاجة واحدة اللي جا بها املخطط هي بناء اإلسطبالت وتشجيع يعني 
الساللة ديال املاشية، ولكن هذا بطبيعة الحال الفالحون الكبار، فالح 
صغير اللي هو ما زال عندو مشاكل ديال املاء عندو مشاكل ديال الصحة، 
عندو مشاكل ديال الكهرباء يعني ال يستفيد من هاذ البرنامج، وبالتالي 
أنا اللي كنطلب به السيد الوزير هو أنكم تعتنيو بالعنصر البشري، 
قبل حتى ما تعتنيو بهاذيك املاشية كحكومة خاصكم تعتنيو بالعنصر 

البشري ألنه صراحة..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، إيال ما كانش تعقيب إضافي السيد الوزير، ال 
كاين تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديأحمديصدقي:

عموما السيد الوزير نسجل صعوبة حصول الفالح الصغير على 
الدعم بالفعل تعقيدات املساطر وإشكاالت سند امللكية واإلستغالل، 
على عكس الفالحة العصرية حيث الولوج ميسر إلى هذه التمويالت 

والدعم، مع أن الفالحة التضامنية تتضرر من الخصاص املائي جزء 
أيضا  العصرية.  الفالحة  من طرف  املفرط  اإلستهالك  إلى  يعود  منه 
السيد الوزير ضرورة توفير مادة tuberculine ديال التشخيص ديال 

السل وهذه رسالة من جمعيات مربي املاشية بتادلة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

أوال- ال بد نذكر بأنه الدعم اللي كاين اليوم ما كانش من قبل، 
كنعطيوا 4000 درهم للرأس في استرداد العجالت من ساللة الحليب 
املحلية  العجالت  إنتاج  عجالت،   améliorer la production باش 
والفحول املحسنة 5 آالف درهم للرأس، إنتاج الفحول املستأصلة من 
التهجين 4 آالف درهم داز اآلن ل 2000 درهم هاد ال�سي كله ما كانش 
كله ما كانش aujourd›hui ماللي تتكون la licence ملي تتكون الوالدة 
السيد  والدعم  دياله،  الدعم  ياخذ  وكيم�سي   la procédure كتكون 
 la commission النائب املحترم في هاد القضية راه باين تتكون واحد
وكل �سي كياخذ، وهاد القضية ديال الفالحة الكبرى والفالحة الصغرى 
وهذا كياخذ املاء، راه كلهم فالحة، والدولة الحمد هلل أنه هاد مخطط 
الفالح  النظام باش ما تتنساش هذاك  املغرب األخضر جابت واحد 
الصغير وجابت له اإلستثمارات حتى لعنده في البيت دياله حتى للفيرمة 
دياله وحتى للمكان دياله وجابت له الدعم وجابت له اإلمكانيات، فيعني 
 traitement بالعكس احنا ملي فرقناهم ب2 باش يكون عندنا واحد
اللي هو مخالف، ما جبناهم باش نقولوا هاذوا راه مخالفين هم راه 

نفس الفالحة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعرض املياه والغابات على 
مشاريع مبرمجة من قبل الجماعات الترابية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديلحموش:

شكربيباي دةيبارئييل،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات والتدابير التي تتخذونها 
لتبسيط املساطر املتعلقة باستغالل األمالك الغابوية إلنجاز مشاريع 
تنموية خصوصا منها املسالك الطرقية على صعيد الجماعات الترابية؟

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.
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باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

إدارة املياه والغابات هي عندها..، كتشتغل مع الجماعات وكتحاول 
اتفاقيات، ملي ما كيكونش البديل وما كاينش يعني  تم�سي معهم في 
املخزني  امللك  ديال  األرا�سي  وال  الجماعية  األرا�سي  أنه  إمكانيات 
موجودة، وكيكون غير يعني األرض ديال الغابة فكيكون واحد اإلتفاق 
والناس راه كتشتغل كاين تقريبا، ما يخص املسالك القروية راه كاين 
واحد 344 اتفاقية شراكة اللي كتهم 1284 كيلومتر من املسالك القروية. 
إذن ما كاينش يعني البلوكاج، احنا كنشتغلوا باش نزيدوا ال يمكن احنا 
نحافظوا على أرض الغابة ولكن إيال ما يمكنش وهذا هو الحل، راه دائما 

كنلقاوا الحلول.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد النائب تعقيب.

بانةئبيباي ديمحمديلحموش:

السيد  أنكم  على  التأكيد  وأود  التوضيحات،  هذه  على  أشكركم 
الوزير تشعرون بدون شك باملشاكل والعراقيل التي نعاني منها، السيد 
بإنجاز  املتعلقة  منها  املشاريع سواء  بلورة  أن  تعلمون جيدا  الوزير، 
املسالك الطرقية أو الربط بالكهرباء أو التزويد باملاء الشروب تتطلب 
في العديد من األحيان عقد اتفاقيات شراكة وإبرام مع قطاعات أخرى 
وتستلزم توفير اإلعتمادات املالية الالزمة، ويكون إكراه الوقت حاضرا 
باعتبارها  الجماعات  التي تجمع  اإللتزامات  ناهيك عن  بشكل قوي، 
حاملة املشروع واملقاوالت التي يسند لها اإلنجاز، وهو ما يجعل مثل هذه 
املشاريع تضيع في دهاليز املساطر املعقدة إلدارتكم للسماح باستغالل 
األمالك التابعة للملك الغابوي، ومن هذا املنطلق نجدد لكم التأكيد، 
السيد الوزير املحترم، على ضرورة اتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية 
التنموية  املشاريع  من  مجموعة  ترهن  التي  الظاهرة  هذه  من  للحد 
بالجماعات الترابية وترهن معها تطلعات وانتظارات الساكنة إلدارتكم 
للسماح باستغالل األمالك التابعة للملك الغابوي. ومن هذا املنطلق 
نجدد لكم التأكيد السيد الوزير املحترم، على ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
التي ترهن مجموعة من  والتدابير الضرورية للحد من هذه الظاهرة 
املشاريع التنموية بالجماعات الترابية، وترهن معها تطلعات وانتظارات 

الساكنة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

السيد النائب املحترم، أنا قلت ليك بأنه كاين اتفاقيات باش تكون 
1284 كلم من املسالك القروية اللي غادي تدوز في الغابة، إذن احنا 

إيجابيين، ولكن كذلك من الدور ديالنا أننا نحميو الغابة ديالنا، ألنه 
 le ما يمكن �سي أي حاجة تجي تدوز في الغابات، وما يكونش عندنا هاذ
patrimoin donc، خاص يكون واحد توازن بيئي، ولكن في نفس الوقت 
لن تكون إدارة املياه والغابات عرقلة بالنسبة لالستثمارات وبالنسبة 

للمستقبل..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، اآلن 5 أسئلة لها وحدة املوضوع تتعلق باملوسم 
الفالحي الحالي، وعليه سوف يتقدم دفعة واحدة ليتقدم السيد الوزير 
لإلجابة عنها مجتمعة، السؤال األول فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 

السيد النائب بطرح السؤال.

بانةئبيباي ديهشةميهربمي:

شكربيباي ديبارئييل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم 
طرف وزارتكم إلنقاذ املوسم الفالحي الحالي؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الفريق الحركي أحد السادة والسيدات النواب املحترمون، 
تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديسع ديباتدال ي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

السيد الوزير، في إطار انطالق املوسم الفالحي. نسائلكم ما هي 
التدابير املتخذة فيما يخص األسمدة البذور أعالف املاشية وحمايتها، 
تدبير وترشيد املياه للسقي املوضوعي، النظر في الديون املتراكمة على 

الفالحين الصغار؟ واملتوسطين؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديبابكة ي:

السيد الوزير، املخطط األخضر برنامج مهم وحقق نتائج مهمة ولكن 
السيد الوزير الفالح الصغير واملتوسط ال زال يعاني من عدة مشاكل 
باملشاكل  علم  على  وأنتم  للمنتوج  الخارجي  التسويق  مشكل  أهمها 
املاضية،  السنة  واملتوسط  الصغير  الفالح  منها  عانى  التي  والخسائر 
مثال منتوج الحوامض بإقليم بركان. فما هي اإلجراءات التي ستقوم بها 

الحكومة لتجاوز هذه املعضلة؟ وشكرا.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال الرابع آني املجموعة النيابية للتقدم والديمقراطية، 
تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديسع ديبنم ليي:

السيد الوزير، السؤال يتعلق بآفاق املوسم الفالحي الحالي. ما هي 
اإلجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل الحد من مشاكل الفالحين 

في انتظار أن يرحم هللا باألمطار؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال الخامس واألخير آني لفريق التجمع الدستوري.

بانةئبيباي ديموالييباعبةسيباومغةلي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديباوزيريبملحت9م،

ما هي التدابير واإلجراءات التي اتخذتموها إلنجاح املوسم الفالحي 
الحالي؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

للمنصة  تجيو  بغيتو  إيال  بالجواب  الوزير  السيد  تفضلوا  شكرا، 
تفضلوا.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

في الحقيقة السنة املاضية كان عندنا %15 ناقصة يعني بالنسبة 
ديال األمطار بالنسبة للسنة اللي هي عادية ديال األمطار، ما كانش �سي 
سنة اللي سميتو..، ولكن رغم ذلك الحمد هللا البد نعطيو بعض النتائج 
ديال هاذ السنة اللي احنا خارجين فيها، أنه وصلنا اإلنتاج الحبوب ديال 
96 مليون قنطار، كذلك إنتاج ديال الحوامض هاذ السنة وصل لرقم 
قيا�سي ديال 2مليون و400 ألف طن، اللوز أزيد من 106 ألف طن، 
الزيتون كيتوقع باش نوصلو إن شاء هللا هاذ السنة لواحد الرقم قيا�سي 
ديال مليون و500، وكاين كذلك تجاوز اإلنتاج الوطني من التمور 129 
ألف طن هذا ديال يعني السنة اللي سالت ما�سي هاذي اللي غادي ندخلو 
للمنتوجات  بالنسبة  الطن  ديال  مليون  فاصلة   4 الخضروات  فيها، 
املوسمة، و2 د املليون ديال طن بالنسبة للبواكر، أزيد من 72 ألف طن 
ما يخص يعني العصارات الصناعية اللي حتى هي رجعت للوجود هاذو 
الزيوت، كذلك السكر تسجيل ذروة إنتاج سنة 2006 بلغت 4.6 مليون 
ديال الطن واملردودية دازت من 49.6 طن للهكتار في 2008، ل 65 طن 

للهكتار خالل 2016.

كذلك إلى رجعنا لإلنتاج الحيواني، دزنا من 2.8 إلى 3 مليون و300 
ألف رأس بالنسبة لألبقار هذا بين 2008 اللي هي السنة املرجعية واآلن، 
كذلك دزنا من 17 إلى 19.8 داملليون رأس بالنسبة لألغنام، و5.1 إلى 
5.6 مليون رأس من املاعز، وكل �سي هاذ ال�سي كيخلي البرتقال كذلك 
املغربي كيحظى بقبول هام من األسواق األجنبية هاذ السنة، والوزارة 
هاذ املوسم يعني الفالحي اللي كنتمناو من هللا يعطينا األمطار ونتمناو 
الخير إن شاء هللا ما زال قدامنا الخير أنه واحد العدد واملجموعة ديال 
اإلجراءات لضمان السير، كضمان التزويد الكافي واملنتظم ملدخالت 
اإلنتاج، وكذلك التوفير وعقلنة املوارد املائية، ومواصلة تنفيذ البرنامج 
ديال التأمين الفالحي اللي غادي نوصلوا ملليون ديال الهكتار، وكذلك 
50 ألف بالنسبة لألشجار، واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التمويلية 
ملعالجة صعوبات تمويل الفالحين كما تكلمت عليها مع السيد النائب 

املحترم.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى التعقيبات، فريق األصالة واملعاصرة.

بانةئبيباي ديهشةميهربمي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، هاذ الوقت وحنا كناقشو موضوع 
املوسم الفالحي السيد الوزير، الفالح الصغير ما زال كيعاني معاناة 
حقيقية، ما كاين ال دعم مادي وال دعم معنوي، ما كاين ال تغطية صحية 
وال تأمين، مازال الفالحة كيشوفو روسهم بوحدهم، أش دارت الحكومة 
الصغير  الفالح  الفالحي،  للقرض  بالنسبة  الفالحة  ديون  ملراجعة 
واملتوسط مازال كيتسنى الحكومة والجهات املعنية باش توقف معاه 
وتساندو، خاصها تساندو في الدعم، في الحرث وفي الشعير، واش حنا 
دولة فوسفاطية وما زال األسمدة ما زال كتكون غالية، حنا بغينا نتائج 
املخطط املغربي األخضر السيد الوزير اللي عندو سنين يبان على الفالح 
الصغير واملتوسط، يبان في الشاوية ، يبان في دكالة، يبان في عبدة، 
في الشياضمة ويبان في الشرق والجنوب، ويبان في الشمال والجنوب، 
ويبان في جميع املناطق املغربية، بغينا سياسة ناجحة السيد الوزير على 
مستوى توفير املاء راه البيار نشفات، واملاشية جاعت، الشباب ونساء 
العالم القروي السيد الوزير عاطلين ما كاين ما يدار، الشتاء ما كايناش 

هللا غالب، نتمناو من عند هللا تنزل الرحمة من عندو، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الفريق الحركي.

بانةئبيباي ديسع ديباتدال ي:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، في الحقيقة التدابير اللي اتخذت وحنا كنتمناو أن 
نظرا لهاذ السنة هي سنة خاصة، والحكومة وال أنتم كوزير الفالحة ما 
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عندكم حتى �سي مسؤولية في قضية األمطار، لكن العام األول عملتو 
واحد املجهود جبار فيما يخص تشجيع السقي املوضوعي وكانت واحد 
اإلعانة للفالحين الصغار اللي وصلت حتى ل440 مليون ديال الدرهم، 
بغينا هاذ السنة كذلك تمشيوا في هاذ السياسة كذلك وتعاونو هاذ 
الفالحة، كذلك بغينا السيد الوزير فيما يخص بعض املناطق ولو تصب 
الشتاء، راه كيبقاو دائما عندهم خصاص، وال سيما منطقة الرحامنة 
والشياضمة والبروج، هاذو ناس اللي كيهتمو باألغنام، وراه ضروري 
شركات  بغينا  كذلك  خاصة،  اإللتفاتة  وواحد  اإلعانة  واحد  تكون 
وتأمن  ديالها   les chaiences في  تزيد  الجفاف  يخص  فيما  التأمين 

الناس، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، الفريق اإلستقاللي، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديباعزيزياشهب:

السنوات  في  بذلت  التي  املجهودات  ننكر  ال  نحن  الوزير،  السيد 
السابقة، لكن اآلن بانت إشكاالت كبرى، أكبر إشكال اللي كيعانيو منو 
الفالحة اآلن هو الصعوبة ديال التمويل، اليوم مجموعة تاالبناك راه 
ما بقاتش غادية في داك التوجه اللي كانت غادية فيه، وبالتالي خاصكم 
الحصول على  ديال  اآلن  اللي مطروح  تراجعوا معاهم هاذ اإلشكال 
التمويالت، وخصوصا األغلبية ديال الفالحة اللي عندهم يعني ديون 
كبيرة، وأنا أتساءل الحكومة جابت إجراء ديال اإلعفاء ديال التجار 
باألداء ديال الغرامات ديال التأخير أمام مصالح الضرائب، ولكن ما 
فكرتوش أن تجيبو هذا اإلجراء ديال اإلعفاء ديال كذلك ديال الغرامة 
التأخير األداء بالنسبة للفالحا، بالتالي خصكم هاد القضية تشوفوها، 
اإلشكال اآلخر هو مسألة كذلك ديال األسمدة والبذور. نحن في الفريق 
اللي  الفالحا  خصوصا  األثمنة  بتخفيض  كذلك  نطالب  االستقاللي 

عندهم بطاقة ديال..

باي دةيلئييليبلجليل:

الديمقراطية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  الوقت،  انتهى 
تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديسع ديبنم لي:

الوزير على هاد التوضيحات، حنا ما كنشكوش في املجهودات اللي 
كيديرها وزارة الفالحة، بينما بالنسبة للفالحة كيعاونيو من مجموعة 
املواد  أوال غالء  اإلعتبار  بعين  تاخدها  على هللا  نتمناو  املشاكل،  من 
العلفية، النخالة وصلت في هذا الوقت 2.50 دراهم، الفصة بيب 3.20، 
الفول 4.50، التبن ما بين 15 درهم حتى ل20 درهم، خاصة الشاوية 
عندها قطيع مهم من األبقار والغنم، غالء األسمدة وثقل املديونية 
هاذ  من  تخفف  اللي  اإلجراءات  بعض  تاخدو  باش  منكم  كنلتمسوا 

املشاكل، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، فريق التجمع الدستوري، التعقيب، تفضل.

بانةئبيباي ديموالييباعبةسيباومغةلي:

مما ال شك فيه أن املغرب اليوم أصبح محط إهتمام الكثير من 

الدول في ميدان الفالحي نظرا للنتائج اإليجابية التي يحققها مخطط 

أفضل  من  يعتبر  املا�سي  الفالحي  فاملوسم  سنويا،  األخضر  املغرب 

املواسم الفالحية على اإلطالق بإنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب، 

فاليوم اإلنتاج الفالحي أصبح متنوعا وأصبحت الفالحة الوطنية قادرة 

على تحقيق اإلكتفاء الغذائي في مجموعة من سالسل اإلنتاج النباتية 

والحيوانية، وبفضل من هللا ثم مخطط املغرب األخضر استطعتم، 

السيد الوزير املحترم، تحسين مردودية الفالحة والصناعات الغذائية، 

بل تحسنت كذلك مداخيل الفالحين الصغار التي ساهمت في تحسين 

عيش الساكنة، خصوصا القروية وهذا ال يختلف عليه اثنان، فلقد 

أصبح القطاع الفالحي اليوم يساهم بنسبة %14 من الناتج الداخلي 

من  املزيد  لبذل  الوزير  السيد  ندعوكم  هذا  كل  رغم  ولكن  الخام، 

الجهود لدعم صغار الفالحين ومربي األغنام خصوص أمام التحديات 

أنكم  املحترم  الوزير  السيد  واثقون  ونحن  املوسم،  هذا  تواجه  التي 

واألعالف  واألسمدة  للبدور  املحددة  األثمنة  تثبيت  على  ستحرصون 

وحمايتها من املضاربات في هذه الظروف املناخية القاسية، نسأل هللا 

تعالى أن يرحم هذه االمة هادي.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاذ األسئلة؟ 

تفضل السيد الوزير، أه كاين تعقيب إضافي، معذرة، تفضل.

بانةئبيباي ديسع ديباتدال ي:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير هللا يخليك بغيناكم هاد اآلفة ديال الصبار، بغينا 

نطمأنو الفالحا، بلغ إلى علمنا أنه كاين واحد 6 األنواع لهاديك الدبانة ما 

تتصور لهم والو واليوم البحث الزراعي على قدم وساق باش ينجحها، 

بغيناكم غير تبشرونا خير، واش فعال هاد ال�سي كاين؟ وغيتوزع على 

أن منطقة  ديالهم شكرا، وخصوصا  الصبار  لهم  اللي م�سى  الفالحة 

املحمدية راه دخل ملنطقة املجذبة اآلن وحنا اآلن بصدد إتالف هاداك 

الصبار اللي كان فالت، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.
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باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

شكربيباي دةيبارئييل،

بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

 la ،أوال، يعني، املدخالت هما موجودين هاذ السنة ان شاء هللا
semence selectionnée وال املكننة اللي وصلنا ل8 ديال الجرارات لكل 
ألف هكتار وال عوامل اإلنتاج اللي هي كلها موجودة، حنا اللي كنتمناو، 
إن شاء هللا، أنه باللي تظهر ونتمناو الخير، ونطلبو هللا املزيد، باللي تظهر 
عوامل الخير وتبان يعني، الجو ديال الشتا اإلخوان الفالحا يعني يقومو 
بالواجب ديالهم وينوضو يحرثو باش نستدركو، يعني، التأخير اللي كاين، 
حنا اليوم مليون وخمسمائة ألف هكتار اللي هي محروثة والهدف ديالنا 
هو نوصلو بين 4 و5 ديال املليون، راه إيال جات الشتا في ديسمبر راه 
العام ما مشاش باش نكونو واضحين، نبقاو متفائلين إن شاء هللا، أنه 
الشتا غادي تجي مازال في وقتها وربي غادي يوقف مع هاد البالد وغادي 
يكون الخير إن شاء هللا، والفالحة غادي يخدمو. جات في أول ديسمبر 
 le هاد Donc .وال في الوسط ديال ديسمبر، السنة راها مازال فالحية

message كيظهر لي بأنه هو أهم حاجة اللي يمكن ليا نقول للفالحا.

فيما يخص..، ما بغيتش نتكلم على برامج أخرى، ولكن حنا راه 
 le كتعرفو اآلن الوزارة مستعدة وعندها البرامج وكنعرفوا ندوزو من
donc غير كونوا  البرامج دغيا،  positif— négatif وكنعرفو نخرجو 
مهنيين أنه إيال ما كانتش التكهنات هي هاديك راه غادي يكونواإلمكانيات 
إن شاء هللا باش نطمئنو الكسابة ونطمئنو الفالحة. ولكن حنا كنبقاو في 
التفاؤل ديال الخير إن شاء هللا وغادي يكون الخير ما زال مع هاذ السنة.

بأنه  لي  كيظهر  كاينين،  اللي   les retards التمويالت  يخص  فيما 
البنك، هذا بنك وعندو منافسة، كاين عندو إمكانيات اللي عملها باش 
يم�سي مع الفالحة الصغاّر، الوقت اللي جي �سي وقت باش ناقشو حاجة 
أخرى غادي تكون هذاك الوقت ديالو، كل حاجة بوقتها. اليوم بعدا 
نشوفو..، يعني سنة ألن ما يمكنش راه حنا خرجنا من سنة اللي هي جد 
إيجابية، راه ف l’histoire ديال املغرب، السنة الفالحية اللي حنا كملنا 
اليوم راها مهمة بزاف في اإلنتاج راه ما عمرنا وصلنا لهاد اإلمكانيات. 
donc ما نمشيوش نجيو للسنة املخيرة ونقول و نقولوا خصنا نسمحو 
في كل �سي. ولكن راه حنا مع الفالح درجة بدرجة. حنا كنشوفو أش واقع 

وكنتبعو وإيال خاص �سي حاجة تعمل راه غادي تعمل في الوقت ديالها.

فيما يخص األثمنة ديال األسمدة، ال بد نقول بأنه خاصكم تعرفو 
في  هو  األسمدة  ديال  الثمن  األخضر،  املغرب  مخطط  بدا  ملي  بأنه 
بالصتو، ما تحركش، les prix pratiqués de l’OCP ما تحركوش وهما 
مشكورين. وهذا دعم للفالحة، لو كان كتزاد %5 وال %6 هاذي عشر 
سنين، لوكان حنا اليوم 50 وال %60. هذا دعم كبير ملخطط املغرب 
 Les semences األخضر، ونحن نشكرهم وهذا خلى اإلستعمال ديال

زاد بواحد املرتبة اللي هي جد مهمة.

االقتصاد ديال املاء 50.000 هكتار اللي كنعملو اليوم. مليار ديال 
مخصص  هو  اللي  الدولة  ديال  اإلعانات  في  كتستعمل  اللي  الدرهم 
للتجهيزات اللي كتهم l’Aménagement Hydrollique. فهذا �سيء جد 
مهم، %80 للفالح اللي عندو أكثر من 5 هكتار و%100 للفالح اللي عندو 
أقل من 5 هكتار، وأنتما كتشوفو طلع غير من مكناس إلفران وغادي 
تلقى كلها مطلية..، األرض كلها ب goûte à goûte. هذا راه واقع اللي 
الفالحة اليوم كيعيشو فيه واللي كيحسنو بيه le rendement ديالهم، 

واللي كيشتغلو واللي كذلك كيخلينا نديرو اإلقتصاد ديال املاء.

فيما يخص األمراض، تكلم السيد النائب املحترم على املرض ديال 
الصبار ديال Cactus ، في الحقيقة مرض كبير مس دكالة، مس الحوز، 
ما�سي الحوز الرحامنة. عاملين واحد le cordon sanitaire في الناحية 
املنطقة،  هديك  تقاسش  ما  باش  للفوق  كلميم  من  الجنوب  ديال 
ولكن مرض اللي هو مع األسف مستورد، اللي حاولنا نحاربوه بجميع 
 la فلهذا  أكثر،  غتقام  ديالو  الحرب  بأنه  كيتبين  ولكن  اإلمكانيات، 
recherche عملت واحد املجهود جبار، l’INRA عملت مجهود جبار وهي 
مشكورة ولقات واحد 6 وال 7 ديال Les génotypes اللي هما مزيانين 
 ،les parcs à bois اللي كيصبرو لهاد املرض، واللي اآلن حنا غندخلوهم
باش نديرو لهم la multiplicationديالهم. الناس اللي هما عندهم هاد 
املرض خصهم يعاونونا، يحيدو داك ال�سي ويدفنوه باش يحيدوه. باش 
ملي الوقت إن شاء هللا نديرو la multiplicationالصبار فيه الربح وفيه 
ديال  ببرنامج آخر إن شاء هللا  املواطنين غادي نجيو  ديال  املصلحة 
 ça sert à الغرس، احنا اآلن وقفنا البرنامج ديال الغرس هاذ السنة ألنه

rien ما عرفناش املرض فين غادي، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

ترشيد  عن  املوالي  السؤال  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
املزروعات املستهلكة واملهلكة للماء، للسيدات والسادة أعضاء فريق 

العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديبملصطفىيباقولي:

باي دةيبارئييل،

باي ديباوزير،

تهلكه،  بل  فحسب  املاء  تستهلك  ال  التي  املزروعات  بعض  عن 
نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة في هذا املجال لترشيد التعاطي لهذه 

املزروعات؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.
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باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

اسمح لي ما تبعتش السؤال ولكن قريتو، السؤال ديال السؤال اللي 
كيهم املاء دابا هاذles cultures اللي كنقولو واش الدالح واش الليمون 
واش سيريال وعالش في واحد املنطقة كنديرو الدالح واحد املنطقة ما 
كنديرو �سي، أنا غير بغيت نعطيكم واحد املعلومة أنه الدالح كيستهلك 
4000 متر مكعب للهكتار، ألن la dureé ديالو ديال اإلنتاج 4 شهور، 
يعني  ألف،   18 والنخيل كتستهلك  التمور   5000 السريال كيستهلك 
أشنو هو دابة إيال كنا في واحد الواحة وزاكورة أشنو هو املعادلة اللي 

غادي نقولو للفالح؟

باي دةيلئييليبلجليل:

شكر، تفضل تعقيب السيد النائب تفضل.

بانةئبيباي ديبوعب دياب دة:

السيد الوزير، يعني نطلب منكم ترشيد الزراعات ومدنا بخريطة 
الزراعات املغربية، احنا كانقصدو بترشيد املياه املستعملة في الفالحة 
 la cane à sucreو والروز  إال  وترسيخ  وروس  بارزان   la liserne ب 
الدالح c’est vrai يعني ما كيكلش 5000، 6000 متر كيب par ans ، و 
لكن اإلشكال ما�سي في الكيمية اللي كيستهلكها الهكتار الواحد في عدد 
الهكتارات اللي كاينة في املنطقة، مثال منطقة زاكورة اللي أنتما السيد 
الوزير عطيتو بها املثل، إشكال كاين في عدد الهكتارات كاين 1300 
هكتار في زاكورة فقط و700 هكتار في املناطق املجاورة وكياكل 12مليون 
متر مكعب أي ما يعادل %20 من املياه السطحية ديال املنطقة، وهنا 
إذا كنا كنهضرو على يعني املياه بصفة عامة يعني املاء هو أصل األمن 
الغذائي في املغرب، ما فيه شك وفي خالل السنوات األخيرة احنا كنثمنو 
تحويل  يخص  فيما  الفالحة  وزارة  دارت  اللي  املجهودات  وكنحييو 
السقي التقليدي إلى السقي املوضوعي، كانت يعني مجهودات جبارة، 
وفي نفس الوقت احنا تنقولو لكم أن السياسة واملصاريف وامليزانيات 
الفلكية التي راصدت لبناء السدود وسقي ما مقداره مليون ونصف 
ديال الهكتارات باقي ما بانش في أرض الواقع، بحيث أن الواقع تيقولك 
أنها بضعة أسابيع فقط من التأخير ديال مياه ديال األمطار كتحطنا في 
أزمة حقيقية، حيث أن حاليا الحوض ديال bassin ديال ملوية حبس 
السقى ديال دكالة حبس السقى ديال تادلة حتى هو حبس السقى ديال 
تادلة حتى هو حبس السقى، إذن فين غاديين للسيد الوزير؟ كنطلبو 
الوطني،  املستوى  على  الزراعات  ديال  بخريطة  ومدنا  ترشيد  منكم 
بحيث نقولوهاذ املنطقة غتصلح فيها هاذ الفالحة وهاذ املنطقة ما 
تصالحش فيها هاذ الفالح، إذن مثال إيال خذينا غيرمنطقة سايس فقط 
ال للحصر سايس خالل 26 عام فقط هبط بالفرشة املائية ب 60 مترو 
وهاذ ال�سي معروف، وهنايا ناقوص ديال الخطر يدق وعلينا أن نكون 

يعني واضحين وهذا نقد بناء إطار يعني الخوف واإلهتمام بالزراعة ديال 
بالدنا اللي بغينا إن شاء هللا تكون مستدامة ومن سنة لسنة وعدنا 2 د 

املليار ديال.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب  كاين  تفضل  إضافي؟  تعقيب  كاين  النائب،  السيد  شكرا 
إضافي أنا غنرجع لكم األغلبية املعارضة، تفضل السيد النائب طارح 

السؤال أغلبية نسبقو باملعارضة ثم تفضل.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

التمر  ديال  كيعطي  شحال  الهكتار  الثواني  ديال  خمسة  في  غير 
وشحال كيعطي ديال الدالح؟ هذا هو الرقم اللي خصنا نعرفو.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا، تعقيب إضافي ثاني؟ تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديحمةديآيتيبةهة:

شكربيباي ديبارئييل،

باي ديباوزيريبملحت9م،

يخص  فيما  خاصة  الوزارة  تبذلها  التي  باملجهودات  ننوه  بداية 
مخطط املغرب األخضر، أوال فيما يخص اقتصاد املاء تم رد اعتبار 
الدالح  عن  الحديث  كثر  الوزير،  السيد  الصغير.  والفالح  الفالحة 
وعن زاكورة، هللا يجازىك بخير السيد الوزير، راه هاذ الدالح هو اللي 
املجالية  العدالة  دار  اللي  هو  سبحانه  هللا  راه  املجالية  العدالة  دار 
في هاذ املنطقة وأعطاها باش تميز بالدالح، راه ما كاينش �سي مشكل 
فيما يخص املاء بالنسبة للفالحة، راه خلق هاد الدالح واحد الرواج 
إقتصادي في املنطقة، خلق فرص للشغل خلق فالحة فالحة تضامنية، 
نعش اإلستقرار ديال الساكنة في املنطقة، واش حنا بغيتوا هاذ املنطقة 
األخرى،  للمناطق  العاملة  لليد  مصدرة  غير  ديما  تبقى  زاكورة  ديال 
هاد  تصيفطو  بغيتو  فين  واش  الوزير  السيد  بغيناكم  حنا  بالعكس 
الفالحة، بغيناكم السيد الوزير تزعمو هاذ الفالحة ديال هاد املنطقة، 
باش يبقاو، باش يخدمو، اإلشكالية في الحقيقة ديال املاء كاينة في 
املغرب كامل، اإلخوان راه كاين املشكل ديال املاء الصالح للشرب، اللي 
تطرح في زاكورة ما�سي هو عندو اإلرتباط بالدالح، هللا يجازيكم بخير 
راه قلنا هاذ املوضوع في اللجنة واليوم نقولوه في الجلسة العامة، راه 
املشكل اللي تتعاني منو زاكورة فيما يخص املاء الصالح للشرب، راه 
تيعيشو واحد العدد ديال املناطق في املغرب، في الحقيقة حنا في الفريق 
ديالنا كتنطالبوا باش توفير املاء الصالح للشرب لجميع الساكنة ديال 
املغرب، ولكن فيما يخص باش نقولو راه l’ONEP، هنا نقول بأنه راه 
l’ONEP ما دارت خدمتها، هي اللي فيها التقصير في الخدمة ديالها، أما 
بالنسبة للقطاع الفالحي فتنطالبكم السيد الوزير دعمو الفالح، وراه 
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كاين املشكل ديال الصحة حتى هو مطروح، كيفاش أشنو غنقولو ل�سي 
قطاع آخر ما يديروش ألن الصحة ما كاينة �سي، هللا يجازيك بخير السيد 
الوزير بغينا السدود التلية، السدود الصغرى، تعبئة الفرشة املائية، 
الفالح الصغير راه تيتوصل، نتوما اإلخوان تتهضرو على الفالح الصغير، 
اللي عندو هكتار و2 هكتار، راه تيستافد من مخطط  الفالح  عندنا 
املغرب األخضر، راه يا هللا الفالحة انتعشات، واش بغيتو نتوما �سي 
بلدان تستافد و�سي بلدان نخليوها ديما مهمشة راه ال يعقل، راه بغينا 
املعادلة، بغيناكم السيد الوزير تدعمو راه الحاجة الحمد هلل فاش درتو 
يديكم تتيسر، بغيناكم تدعموا هاذ الفالحة، واإلشكالية ديال املاء، 
بغيناكم ديرو يدكم راه املاء الصالح للشرب سيدنا عطا اإلنطالقة، 

املشروع ديال تزويد الساكنة..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا تعقيب إضافي للفريق اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب.

بانةئبيباي ديبلحيينيبوزحةي:

باي دةيبارئييل،

املستثمرين  من  للعديد  قبلة  أصبح  طاطا  إقليم  الوزير،  السيد 
الفالحيين في زراعة البطيخ األحمر أي الدالح، وهذا ما يؤثر سلبا على 
الفرشة املائية باإلقليم، كما نحيطكم علما على أن العديد من الدواوير 
أصبحت تعاني من ندرة املياه الصالحة للشرب كفم زكيد مثال. السيد 
من  النوع  هذا  تقنين  قصد  العاجل  التدخل  منكم  نطالب  الوزير، 
الزراعات، وتشجيع سياسة السدود باإلقليم ومخطط املغرب األخضر، 
وتعتبر زراعة النخيل والحناء بإقليم طاطا بديال مباشرا لزراعة البطيخ 

األحمر وشكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، ما بقاش تعقيب إضافي، تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيأخنوش،ي زيريبافالحلي باص ديبابحريي باتنم لي
باقر يلي بمل ةهي باغةبةت:

البد أوال بغيت نقول بأنه يعني هاذ ال�سي ديال اإلقتصاد ديال املاء، 
جاب لينا واحد l’augmentation de rendement ، ديال االرتفاع ديال 
املردودية ديال 30 حتى ل40 %، وrendement يعني املردودية ديال 
الطن الهكتار طلع من 20 حتى ل70 %، القيمة املضافة طلع ب 100 
 le goute a التثمين ديال املاء يعني منين كنديرو la valorisationو ،%
goute ، يعني داز من 2.50 متر كب ل 7 تالدراهم متر كب، فأوال البرنامج 
اللي وصلنا ليه اليوم ديال 540، في آخر السنة 540 ألف هكتار اللي 
هي يعني كلها equipé ب goute a goute وغنوصلوا العام الجاي 590، 
وغادي نبقاو غاديين إن شاء هللا حتى ل 2020 باش نوصلوا ل650 ألف 
l’equation ديالوما استهلك مخطط  اللي كتدير  برنامج  هكتار، هذا 

املغرب األخضر، ولكن l’economie اللي جابها بgoute a goute يعني 
املعادلة هي إيجابية اآلن إيجابية اآلن ب300 مليون ديال املتر مكعب، 
فعال خاصنا السدود راه ما يمكنش نديروا الفالحة بال ماء، راه إيال ما 
كاينش املاء ما كاينش الفالحة، باش نكونوا واقعيين، ولكن الحمد هلل 
على جدودنا وعلى العمل اللي قام به الحسن الثاني هللا يرحموا على 
هذا الباراجات اللي حنا سميتو، راه دوزنا أق�سى سنة في 30 عام ديال 
 les périmètres الجفاف، في السنة ديال 2016 أق�سى، ولكن الحمد هلل
irrigués كلهم اشتغلو وكلهم دارو السكر ودارو السريال، والناس كانت 
الغلة يعني في الصيف وفي رمضان، الناس ما بانش بأنه كاين الجفاف، 
إذن الدور ديال السدود هو سميتو الزم من تكثيف السدود، ال زم ما 
          le نعاودو نشوفو السياسة ديال السدود ديالنا وسياسة كذلك ديال
dessalement ديال املاء ألنه نحن في حاجة إلى أكثر من املياه، ولكن راه 
كونو  متيقنين بأن الفالحا راه كيديرو حسابهم، بأنه الفالحا راه كيعرفو 
أحسن منا كلنا، عارفين التثمين ديال املاء أشنو هي la culture واش 
غادي يدير الدالح وال غيدير مطيشة وال غيدير fraises، وعارف فين 
غادي يدير fraises وفين غادي يدير..، املنطقة فين غادي يدير الدالح 
وفين هذا، غيرأنا تنقول لكم دابا واقع هذا، واش ملي تتقول 18 ألف 
متر كيب باش تعطيك طن ونصف ديال les dates ديال النخل واش 
نجيو نقولو هاذ النخل كيستهلك املاء بزاف؟ نحيدوه، هاذ ال�سي عالش 
 ما يمكنش، هذا إرث جماعي وثقافي ومنطقة واحية 

ّ
عطيت املثل، ال

يجب الحفاظ عليها، النهار اللي تزدنا كلنا لقينا النخل تماك، احنا خصنا 
 ، à coté نزيدو نّميو النخل، جاو الناس ما دخلوش جهة النخل مشاو
 2500 كاينة  الدالح  يديرو  باش  استعملوها   la nappe لواحد  مشاو 
 1500 

ّ
هكتار اللي هي مستعملة، كنطلبو منهم باش يرجعو ل 1000 وال

هكتار باش يكون ذاك ال�سي مقنن، ولكن راه اإلنتاجية ديال الدالح راه 
طلع بواحد la production اللي هي مهمة، وما تنساوش بأن من غير 
الفالحة راه عندنا املستهلك en face راه هذاك املستهلك خصنا نعطيوه 
باش يجلسو في رمضان راه خصو يجلس في الطاولة ديالو واش بغيتو 
مطيشة توصل يعني ب 20، 30 درهم؟ ما يمكنش، احنا خصنا كذلك 
في اإلنتاج والفالح هللا يجازيه بخير تيقوم بواحد املجهود كبير، باش هاذ 
املستهلك يلقى منتوجات اللي سميتو، املاء راه خاص املاء وإن شاء هللا 
نتمناو هاذ الهضرة ديال املاء تجيب املاء ما زال إن شاء هللا في املستقبل 
بالوجود ديالكم، ويعني الكلمة ديالكم باش انتبهو oui كنحاولو باش 
زعما، ندخلو ذاك ال�سي في واحد le moule باش الناس الفالحا يمشيو 
معنا، ولكن راه عندهم الحرية ديالهم وعندهم اإلمكانيات ديالهم وكل 

واحد وla valeurisation ديالو، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم مع أسئلة اليوم، ننتقل 
العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  إلى  مباشرة 
والبحث العلمي نرحب بالسيد الوزير، 6 أسئلة، السؤال األول عن 
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غياب املاء الصالح للشرب املاء والكهرباء ببعض املؤسسات التعليمية 
بإقليم أزيالل للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة، 

تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديأبدلبل:

شكرا السيدة الرئيسة،

أزيالل  ديال  الناس  تجاوب  بغيتك  تفضلتي  إيال  الوزير،  السيد 
على الواقع املزري ديال املؤسسات التعليمية، في ظل هاذ املنظومة 
التعليمية اللي وصالت للحضيض. في واقع املؤسسات يندى له الجبين، 
الربط سواء بالكهرباء وال باملاء أغلب املؤسسات خارج التغطية بال ما 

نتكلمو على التجهيزات ديال هاذ املؤسسات؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

والتكوين،  بالتربية  املتعلق  السؤال  على  النائب  السيد  شكرا 
أو  اإلبتدائي  مستوى  على  سواء  باملدرسة  املتعلق  املجال  خصوصا 
واملاء  الكهرباء  شبكة  بربط  املتعلق  املجال  في  وخصوصا  الثانوي، 
باملدارس العمومية، ليس واقعا مزريا وأنا غادي نعطيك اإلحصائيات 
اللي غادي تبين أننا في واحد العمل جدي متعلق بهاذ املجال ديال التعليم 
اللي كنعتبروه جميعا أنه قطاع استراتيجي وكاين برنامج حكومي عاطي 
أولوية لهاذ القطاع، هنا يمكن لي نقولك بأن عدد املؤسسات التعليمية 
ابتدائية املربوطة واملزودة حاليا باملاء هو 147 وحدة مدرسية من أصل 
160، العجز كاين في 13 وحدة مدرسية، كاين هناك وبالتالي هنا يمكن 
لي نقول لك تقريبا حوالي %98 هي مرتبطة باملاء، كاين إشكالية متعلقة 
املستوى  على  خصوصا  العمومية  باملدارس  الكهرباء  شبكة  بربط 
االبتدائي والثانوي اللي غادي نوجدوا بأن كاين 432 وحدة مدرسية 
شملت هاذ التغطية الكهربائية من أصل 600 مدرسة، علما أنه في إطار 
مشروع امليزانية املخصصة املتعلقة بالتأهيل املندمج ملؤسسات التربية 
والتكوين برسم سنة 2017-2018 سنجد أن هناك تزويد 61 وحدة 
مدرسية باملاء وربط 30 وحدة مدرسية بشبكة الكهرباء، وبالتالي كاين 

هناك نتائج إيجابية.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديببربه ميبملوحي:

شكربيباي ديباوزير،

السيد الوزير، هاد ال�سي اللي تتقول، إدا يخصان املدرسة ن واولى، 
يخ�سى التجهيزات، يخصاتن يان املعلم أداسنسنغ الفرنسوية، يان 
األستاد أدسنيسنغ االكليزية، خصاتن طوموبيل ديال la CTM في الخط، 
خصاتن تيميزار إتيدون ت تنالت اإلعدادية ن تانالت الثانوية، خصاتن 
CTM غير سنات ترونزيزات، خصاتن التجهيزات، خصاتن اإلصالحات، 
تقريبا 2000 ن الخلق أيالن ك تنالت، تيلي 840 كاإلعدادية نواوال، واوال 
كيس يات املدرسة ني فرخان، املدارس أتين ن فرخان، تنالت يات مثال 

نوفروغ غير تسنات أديو إمسوقن، وشكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضل السيد الوزير، 
تفضلوا انتهى الوقت السيد الوزير ما عليش، سؤال عن اإلشكاالت 
املتعلقة بأزمة أساتذة السلم 9 للسيدات والسادة من فريق العدالة 

التنمية، تفضل السيد النائب

بانةئبيباي ديفةل قيباطةهري:

السيد الوزير، عن األساتذة القابعين في سلم 9 نسائلكم، ما هي 
اإلجراءات التي تتخذونها لحل هذا األشكال؟ وشكرا.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، اللي هو جوهري ومن إهتمام 
وانشغاالت وزارة التربية الوطنية اللي نبغى نقول أنه كانت 13 ألف 
وضعية حاليا كاين 7 آالف، وبالتالي األغلبية ديالهم مشاوا في إطار 
التسوية عن طريق الترقية باملباراة، وبالتالي هاد اإلشكالية ديال الترقية 
فقط عن طريق الشهادة كتعطينا بعض اإلشكاليات خصوصا أن هناك 
يعني قرارات وزارية مشتركة تتعلق بهاذ املسألة، وكل األمر يتعلق بترقية 
يجب أن يمر عن طريق الترقية باملباراة والوزارة خذات هاذ املسألة بعين 
اإلعتبار خصوصا الترقي إلى السلم 10 وتنلقاو هناك يعني هاذ الوضعية 
ديال هؤالء في طور االنقراض خصوصا أمام اإلمكانيات اللي فتحتها 
وزارة التربية الوطنية واملجال يمكن لهم يدوزوا املباراة ويترقاو إلى السلم 

10، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

بانةئبيباي دييوسفيآيتيبلحةجيلحين:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، في الحقيقة هاذ السلم 
9، حق لنا الناس اللي سماه الزنزانة رقم 9، عالش؟ ألن هاذ السلم 
9 قدر له أنه يبقى فيها املوظف سنوات عديدة وهو قابع في سلمه، 
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إما السلم 9 أو 10، هاذ الناس للعلم يعني نشفق عليهم راه العدد من 
هاذ الناس اللي في هاذ القبة املحترمة هما اللي سهروا عليهم وقراوهم 
وعلموهم كيفاش يشدوا الستيلو وكيفاش ينطقوا الكلمات، كيفاش 
نتكلموا مع الناس إلى آخره من األمور، 2 دالفئات السيد الوزير الفئة 
األولى هما ناس اللي بداوا بالسلم 8 وترقاوا للسلم 9 ومنهم من ق�سى في 
الوظيفة العمومية 33 سنة وهو ينتظر الخالص salaire ديالهم اآلن ال 
يتعدى 6500 درهم عنده وليدات كبار، عنده معاناة خاصة إيال حداه 
الزمالء دياله في العمل دخلوا للوظيفة العمومية بسلم 10 وأشرف على 
ترقيتهم أو على إسناد الكفاءة ديالهم، كيف تتصورون السيد الوزير 
النفسية ديال هاذ األستاذ مسكين، وبالتالي فالنظامين اللي تيسميوهم 
هما وهو كذلك الجائرين في حقهما هو النظام ديال 85 والنظام ديال 
2003 كان سبحان هللا العظيم ضدهم بحيث أنه تيتسناو تيتسناو 
ملي تيجي تتعاود تيجي �سي قانون آخر رفع عليهم la barre والتالي تيلقاو 
روسهم أنهم محرومين كل الحرمان باش يترقاو للسلم 11 اللي هو األمنية 
ديالهم اللي تيشعر فيها املوظف أنه شوية مسوالجي شوية، يقدر يفكر 
يدير دار، يقدر يفكر يدير السيارة، وبالتالي هاذ الناس يعني أصبحوا اآلن 

يطالبون ويناشدوننا جميعا البحث عن حل جذري..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي في 

هاذ السؤال؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

أنا، يعني السيد النائب، متفهم التساؤالت ديالكم، ولكن اللي نبغى 

نقول بأن يعني وزارة التربية الوطنية بصدد تسريع وتيرة ترقية هذه 

الفئة، ولكن بتشاور مع القطاعات الحكومية املعنية، وأنتم كتعرفوا 

هاد القطاعات الحكومية املعنية خاصة وزارة املالية، كما أن امللف هو 

ما زال موضوع نقاش مع النقابات التعليمية في إطار الحوار اإلجتماعي، 

ولكن اللي نبغى نقول بأنها كانت عندنا الوضعية ديال 13 ألف حاليا 

7 آالف، ولكن هناك عناية ومقاربة خاصة لدا وزارة التربية الوطنية 

للعناية بهاذ الفئة كما قلتم، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

األساتذة  تأهيل  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا، 

املتعاقدين، السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة، إذا سمحتو السادة النواب، السيد 

النائب.

بانةئبليباي دةيمني9ةيبارحوي:

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، من أجل توفير املوارد البشرية الضرورية اخترتم نظام 
التوظيف بالتعاقد مع األساتذة، ما هي اإلجراءات والتدابير اإلستعجالية 

التي تنوون اتخاذها من أجل جودة منظومة التربية والتعليم؟

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

وزارة  ديال  األولويات  من  التعليم  جودة  النائبة،  السيدة  شكرا 
التربية الوطنية ألن ال بد أن تكون هناك جودة خصوصا في إطار املدرسة 
العمومية، فعال كان هناك توظيف عدد مهم فهاذ السنة برسم سنة 
2016-2017، كان هناك، يعني، املسالك ديال تكوين هؤالء الفئة وكاين 
فيما  للتكوين،  غيخضعوا   2018-2017 توظيف  يعني  كذلك  تكوين 
يتعلق بالتكوين اللي كان ربما استعجالي ألبدت العديد من املالحظات 
بخصوصه، يمكن لي نقول بأنه كانت هناك التكوين امليداني عن طريق 
املواكبة، وبالتالي مواكبة ديال هاذ الفئة الذين تعاقدوا مع الوزارة، 
كاين التكوين عن بعد، بالتالي هذا من البرامج األساسية لدى وزارة 
التربية الوطنية ملواكبة تكوين هؤالء املتعاقدين وحتى في العطلة األخيرة 
كان هناك التكوين واإلشراف ديال وزارة التربية الوطنية لتكوين هؤالء، 
ولكن ابتداء من السنة املقبلة، إن شاء هللا، اللي غادي يكون اإلعالن 
عن املباراة في شهر 12، وغيكون التوظيف عن طريق التعاقد في بداية 
شهر 1 وغادي يولجوا للمؤسسات التربية والتكوين، املراكز الجهوية 
للتربية والتكوين واللي غادي يكون عندهم على األقل واحد 6 أشهر أو 7 
شهور ديال التكوين، ألننا ما نسعى إليه جميعا، أن تكون هناك جودة 

في التعليم وهذا من األولويات لدى وزارة الوطنية.

باي ديلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة في تعقيب.

بانةئبليباي دةيمني9ةيبارحوي:

السيد الوزير، إننا في الفريق اإلستقاللي ننبه الحكومة على خطورة 
اختياراتها لحل مشاكل التعليم من اكتظاظ، نقص مهول في األساتذة، 
التوظيف  إلى نظام  باللجوء  إلى آخره،  التكرار  التعليم األولي،  غياب 
بالتعاقد، أال ترون، السيد الوزير، أن التجربة للتوظيف بالتعاقد هو 
ضرب لجودة التعليم في غياب التكوين البيداغوجي املتخصص، أنريد 
تحسين منظومتنا التربوية بأساتذة ليست لهم ضمانات املستقبل؟ يتم 



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2 ن2  

التعاقد معهم في مرحلة أولى بعقدة سنة، وفي املرحلة الثانية بعقدة 
سنة، وفي املرحلة الثالثة بعقدة مفتوحة؟ أال ترون السيد الوزير، أن 

هذه الطريقة هي ضرب ملستقبل هؤالء األطفال...

باي دةيلئييليبلجليل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

ال أنا كنظن السيدة النائبة كاين هناك مكتسبات مهمة في املجال 
ديال التربية والتكوين، ومع دخول السنة....

باي دةيلئييليبلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، معذرة. السؤال املوالي سؤال متعلق 
بإستراتيجية الوزارة في تدريس اللغات، للسادة والسيدات نواب فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديبايع ديباصةدق:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، يعتبر تدريس اللغات من املحاور األساسية للنموذج 
البيداغوجي املنشود. إال أنه يالحظ في نظامنا التعليمي أن ثمة عناية 
خاصة باللغة الفرنسية، وتهميش للغة األمازيغية واللغة العربية. وعليه 
تدريس  في  الوزارة  إستراتيجية  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 

اللغات.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

ال أنا تنقول بأن يعني كاين هناك..، البد أن أؤكد في البداية أن 
تدريس  في مجال   2021-2017 ديال  الفترة  في  الوزارة  مخطط عمل 
اللغات، مطابق تماما ملا ورد في اإلستراتيجية الوطنية ديال التعليم 
 2 عندنا  وبالتالي  التربية.  ديال  املنظومة  إلصالح   2030-2015 ديال 
اللغة العربية  لغات، هي لغات رسمية منصوص عليها في الدستور، 
فهي لغة إلزامية في كل مستويات التعليم املدر�سي بوصفها لغة ديال 
لغة  باعتبارها  األمازيغية،  لللغة  بالنسبة  الشأن  كذلك  التدريس. 
إلزامية في التعليم االبتدائي، في أفق تعميمها في التعليم املدر�سي حسب 

الرزمنة وحسب إخراج القانون التنظيمي املتعلق باللغة األمازيغية، 
اللي كتعرفوا بأنه بصدد املناقشة حاليا داخل البرملان. كما أنه كاين 
هناك رؤية كذلك لدى الوزارة فيما يتعلق باللغة الفرنسية بوصفها 
لغة مدرسة في كل مستويات التعليم املدر�سي، وكلغة تدريس في بعض 
املضامين واملجزوئات ابتداءا من الثانوي واإلعدادي. وبالتالي كذلك 
هناك إستراتيجية لتدريس اللغة اإلنجليزية، ولكن تيبقي دائما عندنا 
اللغة العربية واللغة األمازيغية، مع طبعا إضافة لغات أخرى خصوصا 

الفرنسية واإلنجليزية.

باي دةيلئييليبلجليل:

التعقيب السيدات والسادة النواب، فريق العدالة التنمية. تفضل 
السيد النائب.

بانةئبيباي ديبملقرئيأبويزيديبالدلي�سي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

العام نظريا،  السيد الوزير، إستراتيجيتكم متطابقة مع التوجه 
الناحية العملية، كل سنة نشهد مزيدا من التمكين غير العادي للغة 
املستعمر على حساب اللغة الوطنية. التوجه العام اآلن في املغرب وإلى 
جمع ما تيسر من املوارد البشرية واملادية، إلنجاح مسلك البكالوريا 
الفرنسية، وتقسيم املغاربة إلى قسمين متباعدين، متباغضين، قسم 
ناجح بما أن الفرنسية لغة النجاح، والقسم املنبوذ من أجل اإلستمرار 
في تكريس السياسة التي بدأت فجر اإلستقالل، وما زالت ماضية في 
إعادة إنتاج نخبة صغيرة مغلقة، يتم إعادة إنتاجها وتدويرها، تحتكر 
السلطة والثروة على حساب بقية الشعب الذي تحولت اللغة الفرنسية 
بسبب السياسة العرجاء للتعريب املقصود إفشاله، إلى أداة لإلقصاء. 
التعيينات،  وفي  التخصصات  وفي  املباريات  في  املغرب،  في  سياساتنا 
كلها سياسة تدل على أن الفرنسية أصبحت حاجز في وجه الضعفاء 
بيئتهم  الذين  النائية،  والصحراء  والجبال  البوادي  ابناء  وخصوصا 
ومحيطهم اإلجتماعي، ال يسمح لهم أبدا بأن يتقنوا الفرنسية، في حين 
أنهم يتقنون املواد العلمية التي تؤهلهم إلى أن ينجحوا في هذه املباريات 
ينجحوا  أن  إلى  تؤهلهم  العلمية  التخصصات  هذه  يمارسوا  أن  وإلى 
اللغة  العلمية.  التخصصات  يمارسوا هذه  أن  وإلى  املباريات  في هذه 

الفرنسية بعد ..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

ال أنا قلت بأن كاين هناك رؤية إستراتيجية، وهاذ ال�سي ديال اللغات 
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كاين اللغة العربية إلزامية على جميع املستويات، هذا مطابق ألحكام 
الدستور، كذلك اللغة األمازيغية، وكاين رؤية إستراتيجية اللي غتخرج 
فيها قانون اإلطار ديال التربية والتكوين وغادي تتناقش هنا في البرملان 
وطبعا غادي يكون عندكم وجهة نظر فيما يتعلق بهاذ املسألة، ألنه هاذ 
األمر ديال التعليم هو تيهم الجميع، األمة املغربية ككل، وبالتالي غادي 
اللي غادي يكون موضوع نقاش داخل املؤسسة  يكون قانون اإلطار 

البرملانية، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال حول تعميم اإلستفادة 
التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  »تيسير«،  برنامج  من 

الدستوري.

بانةئبيباي ديكريميباشة ييبلعية0:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نعلم بأن برنامج »تيسير« كان جا الهدف منو من 
أجل التشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر املدر�سي في العالم القروي، 
اللي كيعاني أصال من الفقر والهشاشة. إال أنه مؤخرا كنالحظوا بأنه 
البرنامج  هذا  من  تستفيد  ال  الجماعات  ديال  املجموعة  واحد  كاين 
السيد  نسائلكم  لذلك  الخصوص.  هذا  في  الكبيرة  احتياجاتها  رغم 
الوزير، عن اإلجراءات املزمع اتخاذها في املستقبل من أجل تعميم هاذ 

اإلستفادة ؟ وشكرا .

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

بالفعل كاين هاذ..، من املكتسبات املهمة فيما يتعلق باملجال ديال 
تعميم هاذ البرنامج »تيسير« اللي كتستفد منو برسم املوسم الدرا�سي 
هناك  كاين  وهذا  أسرة،   447.000 وكذلك  تلميذ،   736.000 الحالي 
معايير ديال االستهداف، هي كانت واضحة في إطار هاذ البرنامج هذا. 
وطبعا نواكب هاذ تغيير البرنامج لتحسين هاذ البرنامج اللي غادي يكون 
الناس أكثر يستفدو من هاد برنامج »تيسير«. لهذا كاين هناك واحد 
اإلستراتيجية ديال التنسيق ما بين وزارة التربية الوطنية والقطاعات 
قاعدة  تقاطع  أجل  من  إليها  تهدف  وذلك  املختلفة،  الحكومية 
املستفيدين من »تيسير« و«راميد«، وبالتالي فرز األسر اللي كتستفد 
من »راميد« اللي غادي تكون عندها مباشرة هاذ »تيسير« وبالتالي كاين 
واحد املنهجية جديدة مستهدفة خصوصا لهاذ الفئات هلدي، في أفق 

التوسيع ديالها، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا التعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديكريميباشة ييبلعية0:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة أنا غنتفق معكم، ولكن البد أنني 
نذكر بأن هاذ الشروط واملعايير حقيقة اللي تكلمتو بها السيد الوزير، لن 
تساهم في تحقيق أهداف برنامج »تيسير«. إذن كاين اليوم واحد ضرورة 
ملحة من أجل إعادة النظر في هاذ املعايير وهاذ الشروط، مع ضرورة 
الرفع من األغلفة املالية املخصصة لهاذ البرنامج، سواء تلك املخصصة 
في هاذ السنة أوالسنوات املقبلة. واسمحوا لي نعطيكم واحد املثال 
ديال واحد مجموعة الجماعات بجهة الغرب التي ال تستفيد من هاذ 
البرنامج رغم أنها كتوفر على هاذ الشروط أو عاألقل أحد هاد الشروط 
املذكورة. نذكر على سبيل الحصر فقط جماعة مولى بوسلهام وكذلك 
جماعة سيدي بوبكر الحاج وكذلك دوار الكنافدة. فالدليل على هذا 
السيد الوزير، غادي نعطيكم واحد..، ربما نقدموها لكم فيما بعد، 
واحد األمثلة حية، حاالت إنسانية السيد الوزير، عندي اليقين بأنكم 
ملي غتطلعو عليها، بحكم البعد الحقوقي ديالكم واإلنساني اللي معروف 
عليكم واملسار املنهي ديالكم السيد الوزير، عندي اليقين أنكم غتوليو 
أول املدافعين على ضرورة تغيير هاذ الشروط واملعايير وإعادة النظر 
فيها، وبالتالي رفع داك الحيف على مجموعة د الجهات، جهة الغرب 

وتولي تستفد بالشكل املطلوب، شكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

السيد  تفضل  السؤال؟  هذا  بخصوص  إضافي  تعقيب  من  هل 
الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

طبعا كانت هناك معايير ديال االستهداف والوزارة تأخذ هاذ املسألة 
بعين اإلعتبار في إطار إعادة النظر في هاذ املعايير اللي ربما كاين مجموعة 
ولكن  مهمة.  ديالكم  واالقتراحات  قلتوها  اللي  ربما  االنتقادات،  من 
اللي نبغي نقول بأن كاين من الشروط كذلك أن األسرة اللي كتحمل 
بطاقة »الرميد« ربما ستكون مستهدفة بهاذ البرنامج »تيسير« ألنه كاين 
عندنا واحد اإلستراتيجية في وزارة التربية وطنية ديال مبدأ العدالة 
واألنصاف، فبالتالي كل واحد كيكون عندو »راميد« ربما غادي يستفد 

من هاذ البرنامج »تيسير«، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

العنف املدر�سي داخل  تنامي ظاهرة  شكرا، السؤال املوالي حول 
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التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  التعليمية  املؤسسات 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديموالييعبديبارحمةنيإبل ال:

السيد الوزير، مع كامل األسف باقي كنشوفو هاذ الظاهرة ديال 
العنف كتف�سى في املؤسسات التعليمية ببالدنا، والسؤال هو اشناهي 
هذه  ملحاربة  مستقبال  اتخاذها  تعتزمون  التي  والتدابير  اإلجراءات 

الظاهرة؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

اللي نبغي نقول كما قلت األسبوع املا�سي، يعني، من اإلنشغاالت 
ديال وزارة التربية الوطنية هاذ إشكالية العنف، ولكن ما�سي قاعدة 
باش نعطيكم إحصائيات السنة املاضية 2016-2017 كانت 86 حالة، 
وحنا راه عندنا 7 مليون تلميذ، وبالتالي فاش كتشوف 7 مليون تلميذ 
في 86 حالة ما�سي هي يعني قاعدة أو استثناء وال حاالت معزولة، ولكن 
رغم ذلك أن الوزارة عندها إستراتيجية ملحاربة العنف من خالل اتخاذ 
مجموعة من التدابير، وهذه التدابير تربوية وإدارية وكذلك قانونية وإن 
اقت�سى األمر تكون أمنية، وبالتالي كاين هناك تكثيف ديال التواصل 
مع رؤساء جمعيات آباء ديال التالميذ في هاذ املجال، وبالتالي إصدار 
الشهر هذا، وفي األسابيع  في هاد  املذكرات، صدرت غير  العديد من 
املاضية صدرات مجموعة من املذكرات تنبه إلى بعض الحاالت إلى غير 

ذلك التخاذ اإلجراءات.

كذلك ال بد من أن تكون هناك اجتماعات ديال مجالس املؤسسات 
منتظمة للنظر في بعض الحاالت أو يعني تكون عندنا برامج تربوية في هاذ 
املجال، كذلك كاين هناك، يعني، تدابير إدارية، التبليغ الفوري، كذلك 
تبليغ املصالح املختصة بهاذ املجال، كذلك كاين هناك ،يعني، تكثيف 
قنوات وآليات التنسيق مع مجموعة من املصالح، ولكن تتبقى أن هذا 
األمر هو من انشغاالت ديال األطر ديال وزارة التربية وطنية، وسنعمل 
جاهدين باملشاركة ديالكم طبعا اومع املجتمع املدني كذلك الفاعلين 
الرئيسيين في هاذ امليدان هذا، أن نتغلب على هاد الظاهرة، وإن كانت 
هي استثناءات، يعني، في واحد 7 مليون تلميذ 86 حالة السنة املاضية، 

ولكن رغم ذلك كاين هناك منظور...

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحمديباوالف:

السيد الوزير، أنا ال أريد أن يصب هذا التعقيب فيما يسمى بلغة 
Molièreب la bien prosense ألنكم سمعتم ما فيه الكفاية لسرد آراء 
وانتقادات في هذا املوضوع ولكن في هذه املداخلة أريد أن أؤكد لكم 
أن العنف مدرسة هو ناتج عن خلل جذري في الثالوث ديال املنظومة 
لذلك  التلميذ واملؤسسة واملنهج،  املكون من األستاذ  التعليم،  ديال 
كما  علمية،  بطريقة  معه  التعامل  الوزير  السيد  عليكم  لزاما  كان 
فعل في الواليات املتحدة األمريكية أمام Scool.Bolling أو ال في فرنسا 
بمجموعة من الدراسات مثل دراسة Eric de Barbieu ، في هاد الثالوث 
في املغرب فهو قد هرم السيد الوزير رغم أنه حديث التشكيل، وال يمكن 
أن يتعامل مع ظاهرة العنف بالعاطفة وعلى نحو رجال املطافئ وذلك 

بإحداث قوانين ومراسيم آنية فقط، بل إنه جدير بكم السيد الوزير أن 

تحدثوا خلية غير متجانسة  hétéroclite من أخصائيي التعليم فالسفة 

وعلماء اجتماعيين والتقنيين للتعريف علميا ب للتعريف بهذه الظاهرة 

هذه  لإلنفتاح  جديدة  مقاربة  وإحداث  الداخل  من  عليها  والتعرف 

املنظومة على وسطها، هذه املقاربة ستفرق بين السلطة السلطوية 

l’autorité autoritaire والسلطة التربوية l’autorite educative داخل 

الفصل، هذه املقاربة السيد الوزير ستعطي الكلمة للطفل تحت ما 

يسمى فلسفيا ب l’enfant roi وستجعل األسرة واألخالق في املنهاج وفي 

وسط املنهجية البيداغوجية، هذا هو املطلوب منكم السيد الوزير...

باي دةيلئييليبلجليل:

هل  الوقت،  انتهى  لألسف،  الوقت  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 

من تعقيب إضافي؟ ما كاينش، إذن شكرا، ما بقاش لك الوقت السيد 

الرئيس، يالاله ثانية.

باي ديمحمديبرعرجي زيريبا قةفلي بالتصة0،يمكلفيبةاق ةمي
باعةليي بملنهيي باتعل مي باوطن لي باتكويني بات9ب لي مقةمي زيري

 بابحثيباعلمي:

هللا،  شاء  إن  اإلعتبار،  بعين  وسنأخذها  مهمة  مقترحات  هاذي 

وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على تفاعلكم الطيب مع األسئلة، 

ننتقل مباشرة إلى قطاع الشباب والرياضة، مرحبا بالسيد الوزير، ثالث 

أسئلة، السؤال األول عن معايير استفادة جمعيات محلية بعدد من 

النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  الجمعية  أكبر  التداريب  املقاعد 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا.
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بانةئبيباي ديشقربنيأمةم:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن معايير توزيع حصص الجمعيات 
العاملة في مجال الشباب والطفولة في التداريب التحضيرية للمخيمات 
أكبر من  املحلية من حصص  الجمعيات  الصيفية، وسبب استفادة 

الجمعيات الوطنية؟ شكرا.

باي دةيلئيسيبلجليل:

جواب السيد الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الرئيس املحترم، الطبيعة تخ�سى الفراغ، الجماعية الكبرى 
دخالت سوق راسها مبقاتش كتشتغل، عمرات الجمعيات الصغرى 
الفراغ  هذاك  فمآلت  والجهوي،  واملحلي  اإلقليمي  املستوى  على 
واستحوذت على هذا، اآلن نحن بصدد وفي نقاش لتصفية الخالفات 
ما بين الجمعيات الكبرى والتاريخية، باش يتوحدوا كلهم في جامعة 
وطنية ديال التخييم، باش يمكن لهم يستمروا في التأطير وفي الحمولة 
التاريخية والتراكم والتجربة التي اكتسبوها، باش يمكن لهم يستمروا في 
هاذ امليدان، وقع واحد النوع ديال التجدد ونحن بصدد إعداد مشروع 
يؤطرهاذ  اللي غادي  النواب،  نحيلوه على مجلس  اللي غادي  قانون 
العملية بكاملها من بدايتها إلى نهايتها، وتبقاش فيها سلطات تقديرية ألي 
شخص كان ال داخل الوزارة وال خارج الوزارة، باش تكون فيها معايير 
شفافة وواضحة اللي كتسمح لجميع الجمعيات اإلستفادة من عملية 

التأطير والتخييم، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب للسيد الرئيس، تفضل.

بانةئبيباي ديشقربنيأمةميلئيسيبافريقيبالشت9بكي:

السيد الوزير املحترم، الخوف هو أن نمأل الفراغ بفراغ، ألنو الواقع 
أكبر من  التي تستفيد من حصص  املحلية  الجمعيات  بأنه  كيسجل 
الجمعيات الوطنية، هي في غالبها تشتغل إال بشكل ظرفي، وأن بعض 
املسؤولين ديال هاذ الجمعيات يتاجرون في امللفات ويمنحونها ألناس ال 
عالقة لهم بالعمل الجمعوي، وال عالقة لهم خاصة بالعمل الجمعوي 
املفروض  ديالكم  الوزارة  ديال  املندوبيات  أن  على  وأعتقد  التربوي، 
فيهم يكون عندهم واحد اإلحصاء ديال الجمعيات التي تشتغل في هذا 
املجال، وملي كيجيو يوزعو امللفات املتعلقة بهاد التداريب يكون عندهم 
الجمعوي  العمل  في  بالفعل كتشتغل  اللي  الالئحة ديال األطر  واحد 
وخاصة في العمل الجمعوي التربوي، ملاذا ألن األمر يتعلق باملخيمات 

الصيفية والناس كيصيفطو والدهم 15 يوم وال 12 يوم كيبقاو مع هاذ 
األطر التربوية اللي مفروض فيها يكون باألساس كتحمل الرسالة ديال 
الهم الجمعوي التربوي، ما�سي من هب ودب أن يتحصل على ملف 
ويذهب للمخيم ونترك أبنائنا لهؤالء وهم ال يفقهون �سي في هاذ الجانب، 
وشباب دعم الجمعيات الوطنية التي تعاني بالفعل ونعتقد أنتم عندكم 
برنامج في هاذ الجانب، خاص الدعم تالجمعيات الوطنية ألنها تشتغل 

هي فقط تحتاج إلى الدعم، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

أعتقد راه نفس الكالم اللي قلت قالو السيد الرئيس، نفس الكالم 
نقول نفس الكالم. فقط باش نخرجو باش ما تبقاش سلطات تقديرية، 

كاين قانون سيؤطر هذا العمل، وهذا القانون سيلغي الرداءة، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن الخصاص في املرافق الرياضية في بعض 
الجهات واألقاليم للسادة والسيدات النائبات والنواب من فريق األصالة 

املعاصرة، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديباهةدييباشريكل:

شكربيباي دةيبارئييل،

في  الحكومة  هذه  سياسة  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
معالجة إشكالية النقص الحاد في املرافق الرياضية والتوزيع العادل 

لهذه املرافق على مختلف أقاليم وجهات اململكة؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيد الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

شكربيالي ديبانةئبيبملحت9م،

فعال هاذ الخصاص اللي تكلمتي عليه اآلن تم وضع خريطة ديال 
يعني  القروية  بالجماعات  الوطني  الصعيد  على  الرياضية  املنشآت 
الجماعات الترابية في العالم القروي، الجماعات الترابية اإلستفادات 
السابقة ثم الخصاص، باش حصرنا هاذ العمل، ثانيا الحكومة أطلقت 
في البرنامج السابق 2010، تدشين ألف ملعب قرب في حدود 2012 يا 
هللا وصلنا 300، إذن الخصاص 700، الحكومة هادي قرارات وغادي 
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األسبوع من هنا واحد 2 تاألسابيع غادي نخرجو 800 ملعب قرب دفعة 
واحدة، 6 أشهر ديال اإلنجاز، في الصيف السنة املقبلة غادي نكونو 
غطينا جميع الخصاص الحاصل في الجماعات القروية، ألن أنا درت 
زيارات واستمعت للسادة املنتخبين ورؤساء املجالس اإلقليمية ورؤساء 
جماعات والجميع كيتسنى، كل �سي موقع اتفاقية مع الوزارة، عدد 
اإلتفاقيات املوقعة املبلغ ديالها 7 مليار درهم. الوزارة لم تستجيب، ما 
يمكنش تستجيب لها في اآلجال القريب. خرجنا درنا اآلن واحد التركيبة 
التجهيز الجماعي، املجالس اإلقليمية، الجماعات  مالية مع صندوق 
الترابية، الوزارة هي اللي غادي ترجع هاذ القرض على مدى سنوات باش 

يمكن لينا نخرجو باملشروع في أقرب اآلجال.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديخةاديبملنصولي:

شكرا السيد الوزير، كيف ال يخفى على الجميع ما للرياضة من 
تأثير على الشباب وتهذيب الشباب وصقل مواهب ديالو وإبعاده عن 
أن  الوزير،  السيد  املالحظ  أن  غير  واإلدمان.  والتطرف  االنحراف 
السيد  الجهات  جميع  فجل  هذا.  املجال  بهاذ  كتهتمش  ما  الحكومة 
الوزير، كاملة كتشكي من نقص كبير في هاذ املرافق هادي، وحتى الى 
عليهم،  اللي هضرتو  القرب  هاذ مالعب  بحال  املرافق،  هاد  وجدات 
كيشوبها سوء التسيير ومعرضة لإلهمال والتسيب. فعلى سبيل املثال 
السيد الوزير، في جهة بني مالل خنيفرة التي أنتمي إليها، وفي إطار تفعيل 
برنامج التنمية الجهوية التي صادق عليها املجلس الجهوي لبني مالل، 
وتماشيا مع التوجيهات ديال رئيس الحكومة في اإلجتماع املنعقد يوليوز 
2017، هذا البرنامج ديال التنمية الجهوية يتضمن ما يزيد على 200 
ديال  مهمة  جد  وبمساهمة  والرياضة،  الشباب  مجال  يهم  مشروع، 

الجهة بحال املركب الريا�سي لبني مالل ..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ ..انتهى الوقت السيد النائب، تفضل 
السيد النائب تعقيب إضافي، نقط نظام؟ تسيير؟

بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرةي
)نقطلينظةم(:

املرجو السيدة الرئيسة، باش تكلموا مع la régie يضبطو شوية 
هاد ال�سي ديال األسماء، راه األخ املنصوري كاتبين في مكان املنصوري 

بنعطية، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

سجلت املالحظة، راه املرة الجاية إن شاء هللا ينتابهو، تفضل السيد 
النائب، تعقيب إضافي.

بانةئبيباي دينوليبادينيقشيبل:

باي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نثمن عاليا ....

باي دةيلئييليبلجليل:

..إيال سمحتي السيد النائب التعقيب اإلضافي األول عند املجموعة 
النيابية، ثم فريق العدالة والتنمية، تفضل.

بانةئبيباي ديجمة0يكريمييبنشقر ن:

املرافق  بتعزيز هذه  نطالبكم  املحترم، فقط  الوزير  السيد  شكرا 
تعزيزها  للعموم.  وفتحها  التعليمية  باملؤسسات  القرب  ومالعب 

بمختلف املؤسسات التعليمية ....الوقت السيدة الرئيسة...

باي دةيلئييليبلجليل:

..تفضل... يتصحح اإلسم ديال السيد النائب إيال سمحتو... تفضل.

بانةئبيباي ديجمة0يكريمييبنشقر ن:

ومالعب  املرافق  هذه  بتعزيز  نطالب  بأنه  قلت  الوزير،  السيد   ..
فتحها  أجل  من  التعليمية،  املؤسسات  بمختلف  باألساس  القرب 
للعموم. ثم أنه البد من حد إشكالية هاذ املبالغ املؤداة. ألنه ولى حيف 
في الفئات املستهدفة، مالعب موجودة تفرض 100، 150 درهم للساعة 
كان �سي وحدين عندهم قدرة  إيال  وبالتالي  املستهدفة،  الجهات  على 

فالجهات اللي خصها تستافد....

باي دةيلئييليبلجليل:

يستعملوا  والسادة  السيدات  العملية،  هاذ  لتفادي  إذا سمحتم 
البطائق في املكان ديالهم ألنها مربوطة ب..، غير باش يساعدو، تفضل 

السيد النائب من فريق العدالة التنمية، تعقيب إضافي.

بانةئبيباي دينوليبادينيقشيبل:

شكربيباي ديبارئييل،

السيد الوزير، نثمن عاليا ما جاء في جوابكم الصريح، ومن منطلق 
العقل السليم في الجسم السليم، أثير انتباهكم إلى الخصاص املهول 
الذي تعرفه الجماعات القروية من حيث الفضاءات واملرافق الرياضية 
باملقارنة مع املدن، وأخص بالذكر جماعة قرية أبا محمد والتي تراجعت 
فيها املمارسة الرياضية بعدما ما كان يضرب بها املثل. لذا نلتمس من 
وزارتكم برمجة تعشيب وتأهيل الفضاء الريا�سي الوحيد باملنطقة، كما 
ندعوكم إلى وضع إستراتيجية وطنية خاصة بتأهيل املالعب وفضاءات 
الشباب بالعالم القروي تحقيقا للعدالة املجالية في هذا الشأن، وشكرا.
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باي دةيلئييليبلجليلي:

تفضل السيد الوزير عندك وقت للتعقيب.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

ديال  النموذج  ثانيا  تخرج،  غادي  تالقرب  ملعب   800 بعجالة، 
 ،segma التدبير شكرا ملجلس النواب صادق على القانون املالية وزولنا
ما كاينش األداء ألنه عمل اجتماعي، يجب أن يضل متوفرا للجميع 
كخدمة عمومية إجتماعية غير مؤدى عنها، راه صادقتوا عليها زولنا 
للساكمة، ثالثا السيدة الرئيسة كاين اتفاقيات هناك بعض املؤسسات 
تقوم بإعداد اتفاقيات بدون مفاوضة وكيقولك راه عندي اتفاقية وفيها 
7000 مشروع فيها 300 مشروع، راه اإلتفاقية هي تفاوض أو تعاقد بين 
طرفين، نجلسوا نشوفوا اإلمكانيات اللي عند الحكومة، اإلمكانيات اللي 
كاينين في الجهات، وفي املجالس. ثم لقاو واحد الصيغة ديال التوافق 
باش يمكنا نفذوا املشاريع، واحد صادق على إتفاقية وكيعتاقد أن راه 
حنا عندنا بها الخبار، إيال ما جاتناش وما تفاوضناش راه ما عندناش بها 

الخبار، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

الرياضية  التجهيزات  غياب  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة عن فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديآيتيباعديلل:

شكربيباي دةيبارئييل،

بغينا  القرب،  ديال  مالعب  عدة  ببناء  بشرتونا  الوزير،  السيد 
منكم املزيد من التوضيح تعطيونا اإلستراتيجية املعتمدة من أجل هاذ 
البناءات ديال هاذ املالعب ديال القرب، واملعايير املتخذة حول كافة 

التراب الوطني وشكرا.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكرا السيد النائب املحترم، غير الخطة واضحة وبسيطة ومقروئة 
2018، دور  2017 املخيمات الصيفية مالعب القرب  للجميع، سنة 
ديال  واحد  ما�سي،  وأنا  املسابح   ،2019 املغطاة،  والقاعات  الشباب 
الشباب والطفولة واملرأة، وواحد ديال الرياضة، باش يمكن لينا من 
2020-2021-2022، نكونو وفرنا واحد مجموعة تالفضاءات، ثانيا هاذ 
املالعب اللي كنصاوبوا ما�سي بالطريقة القديمة، كنا كنخلطو ما بين ما 
هو احترافي حسب املواصفات األوملبية اللي الكلفة ديالوا طالعة بزاف، 
وما بين ما هو اجتماعي غير مؤدى عنه، متوفر للجميع وغادي نفصلوا 
بيناتهم. فيما يتعلق بالعواصم، الجهات الزم كل عاصمة الجهة أو في 
داخل التراب تالجهة، تكون مالعب رياضية بمواصفات أوملبية بقدرتها 

الدار  بحال  طنجة  بحال  دولية،  تظاهرات  وتنظيم  اإلستقبال  يعني 
البيضاء، بحال درعة تافياللت، بحال سوس ماسة درعة، باش يكون 
واحد التوازن حتى على مستوى األنشطة الرياضية الكبرى. فيما يتعلق 
مواصفات  حسب  للجميع،  متوفرة  ستكون  اإلجتماعية  بالخدمات 

إجتماعية كذلك غير مؤدى عنها، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

بانةئبيباي دييونسيبنيل مةن:

السيد الوزير املحترم، بالفعل اللي تيسمع أجوبة السادة الوزراء 
تيالحظ أن الحكومة تقوم بدورها كامال في املساهمة في تنمية البلد 
وفي املساهمة في الرقي املجتمعي بجميع عناصره ومن ضمنها الرياضة، 
وهذا هو الواجب ديالها وكل خطاب ال يريد اإلعتراف بهذه الحقيقة 
يصنف في الجحود ونكران املجهودات املبذولة، السيد الوزير املحترم 
بالفعل الحظنا على جميع املستويات خصوصا في الجماعات الترابية 
املحيطة باملدن الكبرى التحرك ديال الوزارة من أجل إنشاء مالعب 
قرب تيستافدوا منها جميع الساكنة، وبشرتمونا خيرا باإلجراء الحالي 
اللي عرفوا قانون املالية وهو اإلستفادة باملجان، وهاذ اإلستفادة أنا 
ما بغيتهاش تكون سبب التدهور ديال هاذ املالعب، وبالتالي أطالبكم 
هاذ  املكتسبات،  هاذ  على  نحافظوا  أننا  املنبر  هاذ  من  وأناشدكم 
املالعب اللي هي موجودة، وتكونوا في موعد مع التاريخ في هاذ السنوات 
املقبلة، ونوفيو بإلتزاماتها املتعلقة بالرقي بالرياضة وبالترفيه على جميع 
املستويات اإلجتماعية حتى يكونو أبناء الوطن الواحد يستفيدون من 
جميع الخدمات اللي تتقدم للفئات اللي ساعدها الحظ أو كانت عندها 
اإلمكانيات أنه تستفد من مالعب رياضية في مستوى عالي، إذن ألختم 
السيد الوزير املحترم، تنعاودو نجددو ثقتنا في هاذ الحكومة والثقة في 

املبادرة اللي كتقوم بها، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديبريجليأحمد:

شكربيالي دةيبارئييل،

السيد الوزير ما عندكش واحد املسؤولية في أي.

باي دةيلئييليبلجليل:

ما بقاش ال تفضل تفضل.

بانةئبيباي ديبريجليأحمد:

ال باقية باقية 3 دقائق.



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان8 ن2  

باي دةيلئييليبلجليل:

آه راه صلحوه لي، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديبريجليأحمد:

عندنا 3 دقائق، قلت ليك السيد الوزير املحترم واحد الفريق عندو 
تاريخ وعندو اسميتو عندو ألقاب أو عندو بزاف ديال الحوايج، الرشاد 
البرنو�سي اآلن كيدرب في العراء، وحرام فريق كيمثل واحد املنطقة 
كبيرة وهو املمول األسا�سي لالعبين حرام كياخذ التداريب ديالو وكيلعب 

خارج الدار البيضاء، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

شكربيباي دةيبارئييل،

أعتقد السيدات والسادة النواب، الخطاب امللكي األخير اللي وجهو 
جاللة امللك نصره هللا في مجلس املستشارين هاذي واحد 3، 4 أيام 
األسبوع املا�سي حول تطور الجهوية في املغرب، وجا في الخطاب ديالو 
بأن الحكومة أو السياسات الشمولية تكون على مستوى املركز، لكن 
الحلول تكون على املستوى املحلي واإلقليمي، وهنا باش يمكن لينا أنه 
التصور اللي وضعنا سهل، قلنا طريقة ديال اإلخراج ديال املالعب، 2 
التدبير، التدبير أنا عندي نقاش مع السادة رؤساء الجهات على أساس 
أنهم غادي يوفرو األطر اللي غادي تسير هاذ، ذاك ال�سي عالش زولنا 
ségma باش ما نبقاو �سي مرتبطين بنا، باش كنوضعوهم رهن إشارة 
الجماعات الترابية، باش يوضع فيها موظف اللي غادي يسير ذاك امللعب 
ويدير لو الصيانة ويشعل الضو ويسقيه على املستوى املحلي، إذن كل 
واحد غادي يكون عندو واحد املساهمة في إنجاح هاذ املشروع، ما�سي 

املشروع ديال واحد..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا انتهى الوقت، تفضل. أعطيه الصوت واحد.

باي ديلبش ديباطةابييباعلمي،ي زيريباشبةبي باريةضل:

الرشاد البرنو�سي فعال عندو هاذ اإلشكال، ألنه تم االستحواذ على 
امللعب واللي خذاه الطرامواي، لكن أنا متبع امللف.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على إجابتكم على األسئلة املقررة، 
والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  وزيرة  الوزيرة  بالسيدة  نرحب 
اإلجتماعية 3 أسئلة، السؤال األول عن تفاقم ظاهرة التسول للسيدات 

السيدة  تفضلي  املعاصرة،  األصالة  فريق  املحترمين  النواب  والسادة 
النائبة.

بانةئبليباي دةيفةطمليباطو�سي:

شكربيالي دةيبارئييل،

السيدة الوزيرة، كان مقررا اليوم نطرح سؤال حول تفاقم ظاهرة 
التسول باملغرب، لكن بكل أسف السيدة الوزيرة أجد نف�سي مجبرة 
على اإلدانة واإلستنكار، إدانة فاجعة الصويرة اللي كنعتبروها إحدى 
تجليات التسول املؤسس له من طرف الحكومة، فاجعة الصويرة اللي 
مشات ضحيتها 15 امرأة بسبب التدافع حتى املوت من أجل خنشة 
أجل  من  امرأة  ألف  من  أكثر  تدافع  الوزيرة،  السيدة  الدقيق  ديال 
خنشة الدقيق، واش كتعرفي السيدة الوزيرة باللي أغلبيتهم حطابات 
في غابات األركان، لألسف الشديد، هذا يسائل خطة إكرام اللي كتباهى 
أشكال  كل  في صياغة  تتفنن  تسائل حكومة  الفاجعة  الحكومة،  بها 
اإلذالل واملهانة في حق املواطنين، الفاجعة تسائل الحكومة، تسائل 
الحكومة مسخت القيم النبيلة للتكافل اإلجتماعي وحولته إلى ثقافة 
السعاية والتسول بإصرارها على نهج مقاربة اإلحسانية، بكل أسف 
السيدة الوزيرة هللا يخليك ما تجوبينيش بالألرقام اللي كتعرفيهم غير 
أنت، األرقام اللي بناء عليهم قلت في مجلس املستشارين ما كاينش الفقر 
في املغرب، أش كتسمي هاذ ال�سي السيدة الوزيرة؟ فين ممكن تصنفي 
فاجعة الصويرة؟ أش كتسمي االتجار في أمراض الفئات املعوزة عبر 
القوافل الطبية بالكشف فقط وأخذت التصاور دون توفير العالج، 
إلى العمل التضامني؟  السيدة الوزيرة، واش فاجعة الصويرة تنتمي 

السيدة الوزيرة خاصكم تقدموا النقد الذاتي وتعتاذروا للمواطن..

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

س دي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين،

طبعا تحت هول هذه الفاجعة لم يعد هناك مجال ال طرح السؤال 
ال على التسول وال على غيره وال أن نطرح على املالعب أو غيرها، فالهول 
كبير وكبير جدا، بعد فقط بضع أشهر مما وقع على حدود سبتة للنساء 
مع كامل األسف يقع اآلن في الصويرة وخليني نقولك بأنه عندما تكون 
هناك أي فاجعة أو أي مشكل من قبيل الفقر أو من قبيل الحرب أو من 
قبيل ما يدخل في زمرة هذه الفواجع تكون املرأة في مقدمة من يعاني من 
كل ما يقع من عدم استقرار أو من مخاطر تحدق باملجتمع، طبعا احنا 
كلنا متفقين بأن ما وقع باألمس هو وكسة، هو نكسة، هو مشكل ما كان 
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لتقع في مغرب اليوم، لكن وقعت مع ذلك ووقعت في ظرفية أو في سياق 
ديال التضامن هذا هو املشكل اآلن الحكومة ال تدعي شيئا، ال بإكرام وال 
بغير إكرام، ما نقوم به هو من صميم واجبنا الحكومي، لم نمن به على 

املجتمع. ثانيا..

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب  �سي  كاين  شكرا،  الوقت  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيح ةةيبملشفوع:

شكربيباي دةيبارئييل،

بايةدةيباوزلبء،

بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

باي دبتيبانةئبةتيبملحت9مةت،

صراحة تكلمتي السيدة الوزيرة بلغة التباكي، ألن املفروض أنت 
وزيرة وكتمثلي هاد الفئات الهشة ال الفئة ديال األشخاص في وضعية 
اإلعاقة، ال الفئات الفقيرة املعوزة، ال املرأة وال املرأة اللي كانت ضحية 
الوزيرة ياهلل ما  البارح، ولكن السيدة  اللي وقع  الحادث األليم  لهاد 
اللي  اإلحسانية  املقاربة  على  ديالي  وزميلة  أنا  تدخلت  شهر  كملش 
كتنجي، جاوبتينا بنرفزة وما كانش عندنا الحق التعقيب باش نجاوبوا 
والنائبات هضروا  النواب  السادة  الخميس  نهار  ومؤخرا  راسنا،  على 
السيد  وجوابنا  كلها،  امليزانية  على  وهضروا  الفرعية  امليزانيات  على 
وزير املالية قالك ما تعطيوناش الدروس، احنا ما تنعطيوش الدروس 
للوزراء، احنا معارضة كنمارسوا الحق الدستوري ديالنا باش نبهوكم 
ملكامن الخلل، وهاذ ال�سي كل �سي من أجل املواطن نحن ال نزايد، ألن 
ما وقع أمس هو وصمة عار في جبين كل املغاربة ألن النساء ماتوا من 
أجل الدقيق باش يعجنوا الخبز، ما طلبوش قالك نقريوا والدنا أحسن 
تعليم، ما قالوش بغينا نداواوا في أحسن كلينيك مشاوا باش ياخدوا 
الدقيق بش يعجنوا لوالدهم الخبز وماتوا 15 امرأة 15 ملواطنة مغربية 
ماتت ظلما وعدوانا، عالش؟ ألن السياسة االجتماعية السيدة الوزيرة، 
السياسة االجتماعية اللي كتنهجوا راه ما خداماش، راه خاص واحد 
األجر شهري يتعطى للناس املعوزين اللي ما خدامينش، معلوم خاص، 
هللا يخليكم هذه راه حرقة كتحسوا بها كلكم، هذه راه حرقة كتحسوا 
بها كلكم، وال كنا كنتكلموا على حقوق اإلنسان في املغرب وكنمشيوا 
للمؤتمرات الدولية وكنقولوا راه احنا درنا في املغرب وكنتباهاوا، وفي 
األخير الناس ميتين على الدقيق، راه حشومة راه حشومة الناس يموتوا 
على الدقيق راه السيد وزير حقوق اإلنسان في املناقشة ديال امليزانية 
الفرعية دياله قالك ما بقاش نبغي �سي حد يقول لك كاين ارتداد وكاين 
تراجع وهاد ال�سي باش نسميوه هاد ال�سي ما�سي ارتداد ما�سي تراجع؟ 
الناس ما لقياش تاكل، اللي م�سى لتما باش ياخد الدقيق راه ما عندوش 

ما يصير على والده وم�سى مكره، وقع داك �سي اللي وقع واحنا كنتسناوا 
التحقيق اللي غادي تقوم به الحكومة، وعندنا التعقيب من مورا هاذ 
التحقيق هذا، السيدة الوزيرة يؤسفنا أن يقع ما وقع حاليا، وفي هاذ 
الوقت هذا، ألن الحكومة من مسؤوليتها الجانب اإلجتماعي وهاد ال�سي 
تكلمنا عليه وتكلمنا عليه وتكلمنا عليه مرارا وتكرار، املقاربة االحسانية 
خصها ما تبقاش واملجتمع املدني خصو يتراقب منين جا هاد الدعم؟ 
وملن؟ و لفائدة من؟ هاذ ال�سي كل �سي كنطالبو به السيدة الوزيرة 

واسمحوا لي على التوتر هذا، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي؟ الفريق االشتراكي ما بقاش 
تعقيب إضافي؟ إذن نعطيو تعقيب السيدة الوزيرة، تفضلي، ايوا أنا 

سولت، تفضلوا فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةينزهليبايزيدي:

باي دةيبارئييل،

في الحقيقة هاد اإلشكال كبير وكبير جدا جدا الحدث جلل، غير هو ال 
يجب استغالله سياسيا ال يجب الرقص على جراح املتسولين والفقراء 
من عباد هللا في هاذ البالد، ال يجب تحميل هذه الوزارة لوحدها، هذا 
إشكال سياسات عامة متعاقبة، عانت منها املناطق املهمشة لسنين 
وبالتالي ال  تعاني،  الحكومات منذ اإلستقالل وهي  عديدة، سياسات 
يجب الركوب عليها أو استغاللها سياسيا في هذه اللحظة، شكرا السيدة 

الوزيرة.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

باي ديبي مليبلحقة يي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

في الواقع، نحن سيدتي ال نتباكى، نبكي حرقة، نبكي من القلب وليس 
بالدموع فقط، ما يمكنش �سي إنسان في إثر ما وقع أن يصطنع البكاء 
وتتهميه بأنه يتباكى، نحن نبكي حقيقة، وبغيتي غير نصحح لك واحد 
املعلومة، هللا يخليك، راه الحكومات ال هادي وال اللي قبل منها وال اللي 
املقاربة االحسانية، كيديروا  كانوا كيتبناوا  ما  كاملين، عمرهم  كانوا 
برامج، كيديروا إستراتيجيات، كيحدثوا صناديق، هذه هي الخدمة اللي 
كاينة اآلن، لكن، نعم في املجتمع هناك محسنين، هناك أناس يقومون 
بمبادرات، اآلن ممكن يكون إشكال ديال الحكامة، ممكن يكون إشكال 
ديال عدم املراقبة، ممكن يكون �سي إشكال ما، ها انت قلت، هناك 
تحقيق، ننتظر مخرجات هاذ التحقيق، باش نشوفو اشنو غنديرو؟ 
ولكن حنا ما واقفينش، ألن اآلن هناك أيتام، احنا شفنا الناس ديالنا 
باش يتاصلوا باش يشوفوا األيتام ديال هاذ األسر اللي جاو على إثر هاذ 
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الفاجعة وماتوا فيها 15 امرأة، �سي حاجة اللي ما يجمعهاش الفم كيفما 
كيقولوا املغاربة، حنا حرقتنا ما يمكنش تكون أقل من الحرقة ديالكم، 
حنا من الداخل نقدر نقول الحرقة ديالنا أكثر منكم، ألن انتما كتنفسوا 
بتوجيه اتهامات وباإلنتقاد، ولكن حنا كنتحسروا كنموتو فباليصنا، 
النائبة،  السيدة  إذن،  مسؤولون،  ونحن  ليقع  كان  ما  كنقولو  ألننا 
خصكم تبداوا تكلموا، تنتقدوا ّديروا املعارضة، نعم، ولكن تحاولوا 
وتقّدروا واليوم هاذ املشكل ديالنا كاملين، ما�سي ديال الحكومة فقط، 
نعم، يسائل الحكومة، وحنا كنقولوا بأن حنا موجودين، ولكن كذلك 
ملي تكون عندنا فاجعة بحال هاكدا، أجي نّداكرو بهدوء ونشوفوا أش 
خاصو يدار، ومانبقاوش نتزايدو، وكذلك ال نحاكم الناس، ال يجب أن 

نحاكم الناس...

باي دةيلئييليبلجليل:

بالالتي، شوف السادة  بالالتي السيدة الوزيرة  هي سمعت لكم، 
ال�سي  ذاك  قلتو  لكم،  استمعت  الوزيرة  السيدة  والنائبات،  النواب 
اللي بغيتو، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق السيدة النائبة، ما 
، السيد النائب، رجاء كاينة رئاسة الجلسة 

ّ
عندكش الحق، تفضل، ال

كتسير، رجاء السيد النائب، السيد النائب، تدبير الجلسة عند الرئاسة، 
تفضلي السيدة الوزيرة، ما تقاطعوهاش.

باي دةيبي مليبلحقة يي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

أنا بغيت نقول بأن بالفعل املغرب له ما يتباهى به في املنتديات 

الدولية تقدم كبير على املستوى اإلقتصادي، على املستوى السيا�سي، 

كبير  خصاص  هناك  زال  ال  ولكن  كذلك،  اإلجتماعي  املستوى  على 

جدا، هناك تراكم في املشاكل، كانت هناك أزمات، اليوم هناك بعض 

اإلنفراج، حتى نبقى متواضعين، ال زال املشوار طويال حتى نكون في 

أن  وكذلك  اإلنتظارات،  كل  نلبي  وحتى  املجتمع،  انتظارات  مستوى 
نجيب عن كل اإلشكاليات، وأيضا أن نكون اليوم في اإلنصات، ونحاول 

أن نجيب، فهذا في حد ذاته �سيء يحمد، وهناك مستوى من اإلجابات 

ومستوى من اإلنجازات ومستوى من العطاءات، واحنا عارفين وبكل 

تواضع كنقولو باقي خصنا ما زال نبذلو ونجزو ونتحفزو كذلك عندما 

تقع مثل هاته األشياء، راه املسؤول ما كيّديهش النعاس، تقدر أنت تجي 

 �سي واحد يكتب كيتنفس..
ّ
تنفس في البرملان وتكلم وال

باي دةيلئييليبلجليل:

تدبير  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى  شكرا 

إقامة دار الطالبة السيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة 

املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيمبةلكليصفة:

أوال نتأسف ملا وقع في إقليم الصويرة، تعازينا الحارة ألسر الضحايا، 
وكنتمناو التحقيق في هاذ النازلة..

باي دةيلئييليبلجليل:

على  كتشوشو  والنائبات  النواب  السادة  النائبة،  السيدة  بالتي 
الجلسة إيال سمحتي السيد النائب عبد اللطيف وهبي ما�سي هنا، ما�سي 
هنا لو سمحتم ما�سي في الجلسة العامة هي في ملك الجميع، هذه جلسة 

دستورية رجاءا، تفضل السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيمبةلكليصفة:

أوال نتأسف ملا وقع في إقليم الصويرة، تعازينا الحارة ألسر الضحايا 
ونتمنى من التحقيق في هذه النازلة أن يأخذ مجراه ومعاقبة كل من 
تثبتت مسؤوليته في هذه الجريمة، وإعادة النظر في أوضاع أبناء النساء 
الهالكات اللي حقهم من ثروات البالد، ألنه عار ودين عليكم بأن تبقوا 
السؤال  امليدان،  في  تفعيل  وعدم  الخطابات  وكثرة  األيدي  مكتوفي 
السيدة الوزيرة، هو نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لتحسين خدمات 

إقامة دار الطالبة؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

الجواب السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، في الواقع دور الطالب والطالبة من 
األشياء التي يفتخر بها املغرب والتي أحدثها من أجل أن يمكن الفتاة 
املغربية من أن تذهب إلى املدرسة حتى وإن كانت هذه املدرسة تبعد عن 
بيتها بالكيلومترات التي كانت تمنع اآلباء أن يدفعوا ببناتهم إلى املدارس، 
و لينا جزء من مشكل الهدر 

ّ
اليوم عندنا دار الطالب ودار الطالبة كيحل

املدر�سي، دور الطالب والطالبة اليوم كينتجو لينا تالميذ بمعدالت راه 
في سنة ما قبل الحالية راه أعلى معدل ديال البكالوريا كان في إحدى 
املؤسسات ديال دور الطالب ودار الطالبة، بغيت نقولكم بأن طبعا 
الوضعية ديال هاذ دور الطالب والطالبة مزدوجة بين ما له عالقة 
لذلك  اإلجتماعية،  بالرعاية  عالقة  له  وما  والتكوين  التربية  بمجال 
فالقطاعين معا املعنيين يقاربا العمل والخدمات اللي خصها تقدم لهاذ 
العاجل نقدرو  القريب  في  أننا  بتنسيق ونأمل  الطالب والطالبة  دور 

نجعلو هاذ املؤسسات مؤسسة تابعة بأكملها و برمتها..

باي دةيلئييليبلجليل:

النائبة؟  السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضلي.
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بانةئبليباي دةيمبةلكليصفة:

الوزيرة هو مخالف ملا تقولينه طبعا،  أكيد واقع الحال السيدة 
فهناك مساحات ومسافات كبيرة جدا وفوارق يعني ما بين الجهات، 
فمثال على مستوى جهة كلميم واد نون كتلقاو مؤسسة وحدة أعباد هللا 
أنها غادي تحتوي جميع األقاليم والجماعات الترابية؟ وكذلك الجهات 
الجنوبية األخرى؟ ما نمشيش بعيد غير هنا في الرباط سير أالال شوفو 
القروية،  الطالبة  كتعانيها  اللي  املعاناة  بالقنيطرة  بلمنصور  جماعة 

وزيد املغرب العميق ورزازات.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاذ السؤال؟ 
عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  عند  أيضا  الوقت  انتهى  إذن 
إستراتيجية الوزارة لدعم األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة في إطار 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، للسيدات والسادة النواب فريق 

العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديأحمديجدبل:

شكربيباي دةيبارئييل،

معتبر  دعم  تتخصص  الحكومة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة في إطار صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي، اليوم السيدة الوزيرة، بغينا نعرفو منكم أوال حصيلة برامج 
الوزارة في هذا املجال، ثانيا استراتيجية الوزارة لدعم األشخاص ذوي 

اإلحتياجات الخاصة؟ شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

شكرا السيد النائب املحترم، اإلستراتيجية املتبناة ممكن نشوفوها 
في اللجنة، ولكن بالنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي نقدر نقول لكم 
يقدم خدمات جليلة منذ 2015 تاريخ تفعيله، إلى جانب الرميد وتيسير 
ودعم األرامل، عندنا اليوم برنامج خاص باألشخاص في وضعية إعاقة، 
جزء منو كيتعلق باملعينات التقنية واألجهزة التعويضية، في هاذ السنة 
16.152 وحدة اللي توزعات، بمبلغ رصد لهذا األمر ديال 21 مليون ديال 
 le plus الدرهم، أما تمدرس األطفال في وضعية إعاقة وكنظن هذا هو
اإلضافة اللي جابها الصندوق وأنا كنعرف مزيان هاذ املوضوع، ألننا 
كنا كنرصدو فقط واحد 16 مليون ديال الدرهم قبل ما يجي الصندوق 
لفائدة تمدرس أطفال في وضعية إعاقة، اليوم 100 مليون ديال درهم، 
إذن كل طفل في وضعية إعاقة عندو الحق اليوم في التمدرس بفضل 

هذا الصندوق، كما أن األنشطة املدرة للدخل واإلدماج املنهي رصد له 
مبلغ ديال 28,5 مليون ديال الدرهم، وقدرنا نمولو واحد 611 مشروع، 
ما�سي كنشاط مدر للدخل، ولكن كمشروع يقدر يحقق اإلستقاللية 
اللي  للمواطنين، منهم  املراكز خدمة  إلى جانب مجموعة من  لحامله 
النساء  كيخدمو  اللي  ومنهم  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  كيخدمو 
املعنفات واحد 40 مؤسسة ديال النساء، إلى جانب 60 درناها ذاك 

العام و60 هاذ العام لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديجوا ج:

شكرا السيدة الوزيرة، األرقام اإلنجازات اللي عطيتونا، فعال هاذ 
األرقام ما ينكرها إال جاهل أو جاحد، فعال إنكم اآلن تمثلون حكومة 
اجتماعية بامتياز، هاذ ال�سي اللي عطيتي السيدة الوزيرة ما نحسوش 
به ال أنا ال اآلخر، يمكن يحسن به هو ذاك املعاق الذي منح مقعدا 
دراسيا، يحس به ذاك املعاق الذي منح جهازا تعويضيا، يحس به ذاك 
املعاق الذي ضمنتم قوت يومه باملشروع، عالم السيدة الوزيرة على أن 
هاذ اإلنجازات كاملة رغم أهميتها ما كترضيكومش كتسعون إلى املزيد، 
وفي هاذ اإلطار عندنا لبعضنا البعض توصيات السيدة الوزيرة، أوال في 
املجال التمدرس خاصكم تعتمدو على جمعيات اللي عندها املجال ديال 
اإلختصاص ديالها هو اإلعاقة أو على األقل تكون عندها أطر متخصصة 
في اإلعاقة، مسألة ثانية السيدة الوزيرة في إطار التكامل واالتقائية 
املفروض على وزارة التربية الوطنية أن منين كتخرج واحد الدفعة من 
األساتذة تكون واحد املجموعة، واحد العدد املحدد مخصص باش 
يدرس في األقسام املدمجة، كذلك ما�سي املشكل السيدة الوزيرة أننا 
نلقاو ليه مقعد في املدرسة، ولكن واش املدرسة قابلة أنها تستقبل ذاك 
املعاق، واش فعال وفرنا ليه التنقل وال كان التنقل فيه الولوجيات واش 
النقطة  الترابية،  الجماعات  ديال  عمل  وهذا  الولوجيات،  فيهش  ما 
األخرى املعينات التقنية واألجهزة التعويضية مجهود ملحوظ، ولكن 
غير كافي نظرا لكثرة الطلبات كنالحظوا على أن كاين انتظار طويلة، في 
هاذ اإلطار إطار كذلك في إطار االلتقائية وفي إطار التكامل ممكن نديروا 

شراكة مع وزارة ديال التكوين املنهي من أجل خلق شعبة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي، تفضل 
السيدة الوزيرة.

باي دةيبي مليبلحقة ي،ي زيرةيبرسرةي باتضةمني بملية بةي
 باتنم ليبالجتمةع ل:

بغيت أوال نقولكم بأن األرقام مهمة، طبعا ألنها مؤشر على اإلنجاز، 
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وهذه األرقام تترجم حقيقة ما قمنا به من خالل صندوق التماسك 
االجتماعي الذي له فضل في هاته اإلنجازات وهو إحداث للحكومة بعد 
إصرار منذ 2012 إلى 2015، اآلن حنا كنتبناو هاذ التوصيات اللي قالها 
السيد النائب وكذلك اللي قالوا السادة النواب والنائبات في اللجنة 
الولوجيات حنا  ديال  نقول، عندنا تحدي  بغيت  نختم فقط  بغيت 
كناخذو التوصية واألجهزة التعويضية راه ما عندنا حتى مشكل، إيال 

كان �سي سوء انتشار في التوزيع..

باي دةيلئييليبلجليل:

هاذ  أسئلة  مع  تفاعلكم  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، نرحب من جديد بالسيد وزير الثقافة واالتصال، 3 أسئلة، 
السؤال األول حول العناية باملآثر واملباني التاريخية للسيدات والسادة 

النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديهةشميأمينيباشف ق:

شكربيباي دةيبارئييل،

أساسيا  وعنصرا  تاريخيا  نموذجا  التاريخية  واملباني  املآثر  تشكل 
لذاكرتنا ورمزا لهويتنا ومجدنا التاريخي، ماذا أعدت الوزارة للحفاظ 

على هاذ املوروث الثقافي وحمايته من االندثار؟

باي دةيلئييليبلجليل:

الجواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

استراتيجية  هناك  طبعا  السؤال،  هاذ  على  النائب  السيد  شكرا 
لدى وزارة الثقافة متعلقة بهاذ حماية املآثر التاريخية، وحنا أوال البد 
التراث املادي  التي تندرج ضمن  التاريخية  املآثر  أن نعتبر بأن حماية 
والالمادي هو من املكتسبات الواردة في الدستور، وبالتالي كاين هناك 
تنزيل لهاذ االستراتيجية ومخطط العمل ديال قطاع الثقافة من خالل 
مجموعة من اإلجراءات املتخذة. وبالتالي يمكن لكم نقول بأن الوزارة 
تشتغل على مستوى جرد املعالم التاريخية وجرد هاذ املوروث الثقافي 
سواء املادي أو الالمادي، حاليا وصلنا في التخزين الرقمي لهاذ املواقع 
األثرية إلى 8270 بناية أثرية وموقع أركيولوجي، كذلك هناك مجموعة 
من اإلجراءات. اإلجراءات املتعلقة بالحماية القانونية، وبالتالي ترتيب 
وتصنيف هذه املباني، كذلك إصدار مجموعة من القرارات الوزارية 
كاين  طبعا  التاريخية،  املآثر  بحماية  املتعلقة  والقوانين  واملراسيم 
من  بترميم مجموعة  أساسا  تتعلق  وهي  املادية  الحماية  يعني  هناك 
املعالم التاريخية. وهنا كذلك كاين استراتيجية ديال عقد مجموعة 
من االتفاقيات سواء على املستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي تتعلق 
بحماية هاذ املوروث يعني التاريخي، طبعا هناك كذلك أعمال تتعلق 
بتوثيق هاذ املوضوع ديال املآثر التاريخية من خالل إصدار مجموعة 

من الكتب تتعلق أساسا بتعريف وتوثيق مختلف العناصر ديال التراث 
ديال املغرب، وكذلك هناك جائزة مثال سنوية تتعلق بجائزة املغرب 

للمخطوطات، إذن كاين هناك واحد االستراتيجية في هاد املجال.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديهةشميأمينيباشف ق:

شكرا السيد الوزير على الجواب وعلى املعلومات، حتى املجهودات 
التي تقومون بها مشكورا، ولكن يجب أن تكون هاذ املخططات ملموسة 
وقوية وتستطيع أن تشمل حتى املدن واألقاليم الصغيرة، باملقارنة مع ما 
تقومون به في املدن الكبيرة كمدينة الرباط ومراكش وفاس، ففي إقليم 
مديونة مثال توجد أعرق قصبة في الشوية وهي أحد قصبات املولى 
إسماعيل اللي شيدت حوالي سنة 1670، حاليا هاذ القصبة كتعرض 
لالندثار، فإقليم مديونة، السيد الوزير، ما فيهش غير املطرح راه فيه 
بجنوب  املتواجدة  والقصبات  الواحات  تاريخ، كذلك  عندو  حتى هو 
اململكة والتي لها هوية تاريخية عريقة. فمتى سيتم نفض الغبار على هذه 
املناطق؟ وهل هناك سياسة ومخططات واضحة لإلبقاء على أصالة 
هاته املناطق، وبالتالي نطلب منكم، السيد الوزير، ترميم هذه األسوار، 
القصبات، الواحات، جميع املآثر بكل ربوع اململكة، وكذلك ال يجب 
اعتبارها عبئا على الوزارة، بل هي ذاكرتنا وهويتنا املغربية. وإذا كانت 
تشكل عبئا على الوزارة. فنلتمس منكم تدابيرها في إطار شراكات مع 
الخواص أو مع بعض القطاعات الحكومية التي لها عالقات بهاذ املآثر، 

وشكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب إضافي فريق العدالة التنمية.

بانةئبيباي ديمحموديإمري:

إلى  ديالكم  انتباه  نثير  بغيت  أنا  الوزير،  السيد  السياق،  هاذ  في 
وضعية زاوية الشيخ ماء العينين التاريخية بمدينة السمارة، هاذ الزاوية 
اللي شكلت رمز املقاومة، اللي شكلت رمز تاريخي واللي جسدت تالحم 
الشعب املغربي من طنجة للكويرة، وبالتالي السيد الوزير، كنطالبوكم 
بإعادة االعتبار لهذه الزاوية نظرا لوضعيتها التاريخية والرمزية ديالها، 

شكرا لكم السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، هل من تعقيب آخر؟ تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

إذن تنشكر السيدان النائبان، والوزارة ستأخذ بعين االعتبار هاد 
املقترحات، وشكرا.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن توسيع وتقوية نطاق البث اإلذاعي ببعض 
مناطق اململكة، فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديحمةديآيتيبةهة:

شكربيباي دةيبارئييل،

البث اإلذاعي  الوزير، نسائلكم عن توسيع وتقوية نطاق  السيد 
ببعض املناطق من اململكة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

الجواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

شكرا، السيد النائب، على السؤال املتعلق بتوسيع وتقوية نطاق 
البث اإلذاعي ببعض مناطق اململكة، الوزارة عندها هاذ املخطط العمل 
ديال توسيع وتقوية تغطية البث اإلذاعي والتلفزي، حاليا هناك تغطية 
تصل إلى البث الرقمي األر�سي إلى حوالي %84، وكاين هناك استثمار 
من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة برسم سنة 2016 ب 170 
مليون درهم لتحديث تجهيزات البث التلفزي و108 داملليون درهم للبث 
السمعي البصري، وبالتالي كذلك القانون يخول يعني من خالل تعديل 
مجموعة من املقتضيات القانونية خصوصا القانون 77.03 وقد مكن 
الخواص من االستثمار كذلك في البنيات التحتية، طبعا كاين هناك 
يعني تصور يعني برسم سنة 2018، اللي غادي تكون كذلك هاذ االتجاه 

هذا اللي نمشيوا لنصل إلى مبتغاهه وهو املبتغى مائة في املائة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديحمةديآيتيبةهة:

املجهودات  هاد  وعلى  املعلومات  هاذ  على  الوزير  السيد  شكرا 
اللي تتقوم بها الوزارة، إال أنه السيد الوزير إيال قلتو %84 ربما 84% 
في العالم الحضري ولكن العالم القروي ما كاينيش %84 باقي العالم 
القروي تيعاني، السيد الوزير خاصكم تعطيونا شحال، راه فيما يخص 
اللي خاصة  ديالو  الدور  عارفين  واللي  األر�سي  البث  ديال  اإلشكالية 
الشباب اللي اليوم تيتبع الكرة وكذا، إذا هذا مطلب ديال الشباب، ثم 
كذلك فيما يخص اإلذاعة. شفتي السيد الوزير نعطيك راه في املناطق 
ما�سي  ال�سي  وهاد  الجزائر،  ديال  اإلذاعة  غير  كاين  راه  الحدودية، 
معقول، راه خاص يدار مجهود باش الناس ديالنا ال يعقل أنه الواحد 
تيحل الراديو ديالوا في واحد العدد ديال املناطق يا إما الجزائر وال يقلب 
على البوليزاريو. إذن هاذ ال�سي ما مقبولش آي، خاص الوزارة تزيد دير 

مجهود فيما يخص التعميم ديال هاذ القنوات زائد على املجهودات في 
الحقيقة كما كديرها الوزارة، فيما يخص البرامج كذلك فيما يخص 
البرامج حتى هي راه فيه إعادة النظر والتقوية ديالها وإعادة البرامج، 

وشكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

الوزارة يعني ستأخذ بهاذ املقترحات، ولكن عندنا مشروع طموح في 
هاذ املسألة ديال التغطية ديال البث اإلذاعي والتلفزي على مجموعة 

مناطق اململكة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن عقود البرامج الخاصة بالشركة الوطنية 
والسادة  السيدات  الثانية،  القناة  والتلفزة وشركة صورياد  لإلذاعة 

النواب من فريق العدالة التنمية تفضل.

بانةئبيباي ديبسمةع ليشوكري:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، السؤال يتعلق بالعقود املفترض توقيعها مع شركة 
اإلذاعة والتلفزة الوطنية وصورياد، علما أن هذه الشركات تعمل خارج 

التعاقد منذ 2012، شكرا السيد الوزير.

باي دةيلئييليبلجليل:

الجواب السيد الوزير.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اللي يعني من التساؤالت التي 
تثار من طرف الرأي العام الوطني خصوصا في هاذ املرحلة ديال عقود 
البرامج املقبلة اللي نبغي نقول بأن ورش تأهيل القطاع السمعي البصري 
ببالدنا يعني من األولويات لدى وزارة الثقافة واالتصال خصوصا قطاع 
اللي نبغي نقول لكم فيما يتعلق بهاذ املستجدات، أن في  االتصال، 
إطار اإلعداد لعقود والبرامج املقبلة لكل من الشركة الوطنية، وكذلك 
شركة صورياد القناة الثانية، قامت الوزارة بتعاون مع وزارة االقتصاد 
واملالية بإعداد ورقة توجيهية كأرضية إلعداد عقود البرامج الجديدة 
من  عليها  املصادقة  تمت  التوجيهية  الورقة  وهاذ  الشركتين،  لهاتين 
طرف املجلس اإلداري للشركة الوطنية. وبهذا فيه تسريع ألن السؤال هو 
تسريع الوتيرة املتعلقة بعقود البرامج، يمكن أن أقول بأنه بهدف تسريع 
وتيرة العمل على التوقيع على عقد البرنامج الجديد للشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة، قامت الوزارة بتاريخ يوليوز 2017 بتوجيه مراسلة إلى 
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مديرية املنشآت العامة والخوصصة بوزارة االقتصاد واملالية تطلب من 
خاللها الدعوة إلى عقد اجتماع حول هذا املوضوع في أفق يعني التوقيع 
عليه في أقرب اآلجال، وبالتالي كاين جدية في هاذ االتجاه ديال جمع هاذ 
يعني إعادة النظر، كذلك التوقيع على عقد البرنامج مستقبال ونتمنى إن 

شاء هللا تكون في األشهر املقبلة.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي ديمحينيموف دي:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، بداية نثمن املجهودات اللي كتبذلوها من أجل تطوير 
هذا القطاع، مرة ثانية نريد أن نجدد التحية للكفاءات املهنية اللي 
كيزخر بها القطاع، ثالثا نريد أن نؤكد على �سيء آخر هو أننا حريصين 
 SOREAD والصورياد   SNRT ال  الوطنية،  الشركات  استمرارية  على 
دوزيم، ولكن ما�سي استمرارية على حساب الجودة وال استمرارية اللي 
كتكرس الرداءة، وال استمرارية اللي كتكرس مزيد من إبعاد املغاربة 
من القنوات الوطنية ديالهم وال استمرارية كذلك اللي كتكرس مزيد 
من االختالالت اللي رصداتها مجموعة ديال التقارير، اسمح ليا السيد 
الوزير نقول لك بأنه ما يمكنش نتصوروا عقد برنامج جديد دون أخذ 
بعين االعتبار ثالثة ديال األشياء، أوال تقييم ديال عقود البرامج السابقة 
اللي أبانت بشكل كبير على أن الشركتين معا لم تلتزم بااللتزامات ديالها، 
ما وفاتش بااللتزامات ديالها، في حين أن الدولة وفات بااللتزامات املالية 
ديالها على أبعد تقدير، الثانية هو بناء على التقارير ديال املفتشية 
العامة للمالية والتقارير ديال املجلس األعلى للحسابات، وأنا اسمحوا 
ليا، السيد الوزير، نقول لكم تقارير املجلس األعلى للحسابات رصدت 
اختالالت تدبيرية أكبر مما رصد في ما بات يعرف بمنارة املتوسط وترتب 
عنه ما ترتب، ولكن غير كنجيوا اآلن ألنه ما�سي سياسين منين كيكونوا 
سياسيين التبهديل بالليل والنهار، باإلعالم وخارج اإلعالم وكأننا أمام 
ناس محميين، أنا ما عندي مشكل مع مدراء املؤسسات العمومية وأنا 
كنقول بأنه كاين مدراء مؤسسات عمومية كتشتغل بوطنية وكيشتغلو 
بكفاءة عالية، ولكن كاينين الناس راكموا االختالالت، راكموا الفضائح، 
ورغم ذلك ما كاين حتى �سي حاجة كتحركهم، أنا كنظن بأنه كيخص 
املبدأ ديال ربط املسؤولية باملحاسبة كل ال يتجزأ، كيخصنا أننا تكون 
عقدة البرنامج املقبلة كتدشين ملصالحة املغاربة مع القنوات، وضع حد 

لالختالالت اللي كيعرفها التدبير.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ 
السيد الوزير، تفضل.

باي ديمحمديبرعرج،ي زيريبا قةفلي بالتصة0:

التوجه ديالنا في هاذ املذكرة التوجيهية تقوم على هذا األساس، البد 
أن يكون نتائج يعني هاذ التعاقد والبرنامج غيكون على أساس منطق 
النتائج، وهاذ منطق النتائج هو من خالل مرتكزات أربع أوال البد أن 
يكون هناك ترشيد النفقات، كذلك تحسين الحكامة، وحسن التدبير، 
في  أساسية  املرتكزات  هاذ  كنعتبروا  وبالتالي  التتبع،  آليات  وانتظام 
أي توقيع للبرنامج، وكذلك لدفتر التحمالت خصوصا الذي سنبرمه 
مستقبال، إذن كاين هنا واحد دينامية جديدة، مقاربة جديدة، فيما 
يتعلق بالحكامة، بترشيد النفقات، وتكون نظام آليات التتبع لكل عمل 

ديال هاذ الشركة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، ننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة، أرحب بالسيد الوزير، السؤال األول عن تعثر تغطية العالم 
النواب  والسادة  للسيدات  والكهرباء  للشرب  الصالح  باملاء  القروي 

والنائبات لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيجم لليعف ف:

شكربيباي دةيبارئييل،

إشكالية  لتجاوز  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
تغطية العالم القروي باملاء الصالح للشرب والكهرباء؟

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةدني باتنم ليبمليتدبمل:

أشكر السيدة البرملانية، النائبة املحترمة، يمكن لي نأكد ليكم وأنتما 
عارفين ومتبعين هاذ ال�سي الحمد هلل البالد ديالنا خطات أشواط في 
هاذ املجال، ولكن الخصاص اللي مازال كاين تقرر بالنسبة للبالد ديالنا 
وهاذ ال�سي خاصنا نفتخرو به، 7 سنوات سنحل أغلب املشاكل بالنسبة 
للعالم القروي خاصة في ما يتعلق ب2 ديال الخدمات اللي تكلمتو عليها 

السيدة النائبة املحترمة.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب السيدة النائبة تفضل.

بانةئبليباي دةيجم لليعف ف:

شكرا السيد الوزير، ال نقلل من أهمية املجهودات املبذولة خالل 
الذين  املواطنين  آلالف  املأساوي  الوضع  أن  إال  األخيرين،  العقدين 
الصالح  املاء  في  حقهم  من  الحرمان  جراء  يومية  معاناة  يعيشون 
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للشرب أو الكهرباء أو هما معا، كيقت�سي اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة 
وتهم باألساس اإلسراع في إنجاز سدود صغرى متوسطة وكبرى لضبط 
وتعبئة وتثمين كمية أكبر من مياه األمطار، أيضا اإلسراع باعتماد موارد 
جديدة للماء كتحلية ماء البحر، نظرا لتدهور املوارد املائية السطحية 
اللي  املناطق  نحو  املياه  وتحويل  برامج  بتنفيذ  اإلسراع  والجوفية، 
كتعرف صعوبات وشح في املياه، مواصلة البرنامج الوطني لإلقتصاد 
في مياه السقي. السيد الوزير، البد من باش تعممو الكهرباء باملناطق 

املتبقية، مع مراجعة تسعيرة الكهرباء والتي هي..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل من تعقيب إضافي، تفضل السيد 
فريق  ثم  اإلشتراكي،  بالفريق  نبداو  النائب  السيد  لي  اسمح  النائب 

العدالة والتنمية تفضل.

بانةئبيباي ديمحمديبحويط:

السيد الوزير، كنعرف عدد من املناطق في العالم القروي نقص 
حاد في املاء الصالح للشرب، وهذا كيأثر سلبا على عمل معاصر الزيتون 
وعلى سبيل املثال إقليم وزان وإقليم تاونات وأقاليم أخرى مماثلة اللي 
توقفت بعض املعاصر ديال الزيتون بسبب النقص الحاد في املاء الصالح 
للشرب، وهذا السيد الوزير كيأثر سواء على اليد العاملة التي تشتغل 
بهذه املعاصر، وكذا على جودة ومردودية املنتوج، هناك السيد الوزير، 

أشخاص اللي جناو الزيتون وما لقاوش املاء باش يعصروه، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبلخةا ديبابصري:

في إطار سياسة التنمية املستدامة، والجهوية املتقدمة، أحيطكم 
علما السيد الوزير بأن هناك ربط سد املسيرة ومدينة مراكش بقنوات 
مائية، في هاذ اإلطار السيد الوزير، أنبهكم بأن على طول هذاك الخط 
املائي هناك جماعات إقليم الرحامنة متواجدة على يمين وعلى شمال 
الطريق، من هنا السيد الوزير، نريد منكم أن تصل هذه القنوات إلى 
هذه الجماعات ليستفيد أهلها من املاء الصالح للشرب، وكنتمنى باش 
تكون هنا واحد التنمية مستدامة، عالش؟ ألن غنخلقو يعني الشغل 

ملالين البادية..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير في التعقيب.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةدني باتنم ليبمليتدبمل:

نوضح واحد الترتيب مؤسساتي قامت به الحكومة، ملا وقع  ...

نوع من اللغط حول 4 مؤسسات متبعين املاء وما عرفت شكون اللي 
متبع الضو، فوقع ترتيب مؤسساتي ألن الحكومة كتشتغل باإلضافة 
للبرامج إلى ما يسمى باإلصالح املؤسساتي، ولذلك موضوع املاء بكامله 
رغم أن وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عندها الوصاية على 
املكتب الوطني للماء والكهرباء، تم اإلتفاق كل ما يتعلق باملاء، كل ما 
يتعلق باملاء أن يكون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء باش 
يكون نوع من اإلنسجام بين إنتاج املاء والبنيات التحتية اللي هي بنايات 
كبيرة جدا، واللي كما في علمكم أن ماليير ديال الدرهم من هنا ل2030 
راه نتحدث على 200 مليار ديال الدرهم ديال اإلستثمارات الضخمة 
في املجال ديال املاء باش يوقع واحد اإلنسجام باإلضافة إلى الربط. في 
ما يتعلق بالكهرباء حتى يقع االنسجام مع السياسة الطاقية في البالد 
ديالنا فإذن تم اإلتفاق على هاذ التنظيم املؤسساتي وأنا كنتمنى إن 
شاء هللا باش السيدة الوزيرة املكلفة بقطاع املاء والسيد الوزير باش 
يكون نقاش حول هذه السياسات، ال البنيات التحتية، وال في ما يتعلق 
كما قلنا بربط الدواوير وال سيما أن جاللة امللك أعطى التعليمات ديالو 
باش مواكبة هاذ امللف بشكل كبير جدا، ثم الحكومة كان في البرنامج 
ديالها، والسيد رئيس الحكومة أحدث لجنة اللي فيها كافة القطاعات 
املعنية باش يمكننا نعالجو جميع اإلشكاالت املرتبطة باملاء بما فيها اللي 
كيحتاجوها يعني الفالحين، ليس فقط للشرب ولكن أيضا للفالحة ثم 

أيضا اللي..

أخرى  مرة  علمكم  في  كما  أنه  كنعتقد  بالكهرباء،  يتعلق  فيما 
املواطن  تخليش  ما  اإلتجاه  في  مشات  ديالنا  البالد  أنه  كنعاودها، 
الخصاص في هذه الخدمات، كاين واحد 5 ديال الخدمات األساسية 
اللي مشات بالنسبة للمواطن في العالم القروي، وهذه السياسة الحمد 
ديالنا  البالد  اللي عند  اإلمكانيات  قلة  بالدنا، رغم  هلل كنحمدو على 
كاين  الوزيرة  السيدة  قالت  وكما  كنأكد  نفتخرو، صحيح  كيخصنا 
إشكاالت كثيرة موجودة، نقط سوداء، ولكن النقط السوداء ال تلغي 
أنه كاين واحد العدد ديال اإلنجازات، وكاين برامج وكاين كاين الحمد 
هلل إنجازات، يكون التوازن، ملا كيكون التوازن فعال كيمكن لينا أن 
يكون الخطاب ديالنا متفاءل، بغيت نقول ليكم في العالم ديال الكهرباء 
5 ديال الخدمات، الخدمة األولى هي الطريق في العالم القروي اللي 
حدد في 7 سنوات 28.000 كيلومتر اللي غتدار في 7 سنوات، الخدمات 
على مستوى التعليم ما�سي فقط إنجاز املؤسسات ولكن أيضا تقريب 
الخدمات ديال التعليم بما فيها استيعاب التالميذ ثم الخدمات الصحية 
بما فيها تعيين القائمين على الخدمات الصحية، ثم فيما يتعلق كما 
قلنا بالكهرباء وباملاء، وهذا واحد التصور ديال 7 سنوات، دائما كنت 

كنعطي هاذ الرقم ما أنجز منه..

باي دةيلئييليبلجليل:

العالم  ساكنة  تزويد  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
القروي بالعداد الكهربائي للسيدات والسادة النواب للفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.



عدد.42–10.ربيع األول.1439  )29.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان06ن2  

بانةئبيباي دييوسفيحدهم:

شكربيباي ديبارئييل،

بايةدةيباوزلبء،

إخوبنيي أخوبتييبانوبب،

مع  القروي  العالم  ساكنة  معاناة  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
املشاكل املترتبة عن العداد الكهربائي، في ما يخص غالء الفاتورة فاتورة 
اإلستهالك وكذا اإلتفاقيات املبرمة مع الجماعات القروية املعنية في 

إطار مشروع بما يسمى PERG؟

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةدني باتنم ليبمليتدبمل:

أشكرا النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، هاذي مناسبة أيضا 
يتعلق  ما  في  إشكال  هناك  ليس   2018 ل   2017 من  نوضحو  باش 
بالعدادات. فاإلحصائيات اللي خذينا والطلبات اللي كاينة كاين اآلن 
إن  إن شاء هللا خصاص، وكنوجدو  ما غيكونش  ليكم  نقول  بغيت 
شاء هللا ل 2019 ول 2020 ول2021 إلى هاذ الوالية، وإن شاء هللا ما 
غيكونش حتى في املستقبل. في ما يتعلق بغالء أنا نتمنى تعطيونا يعني 
أرقام باش يمكن لينا نعالجوها، حيث هو السؤال الغالء، الحكومة، 
الدولة، الحكومة خذات قرار الفقراء ما غنغليوش عليهم، وغيخلصو 
أقل من الكلفة ديال إنتاج ديال الكهرباء والكلفة ديال اإلنتاج ديال 
من  أقل  كيخلصو  الفقراء  املغاربة  يعرفوها،  خاصهم  املغاربة  املاء، 
مستعدين  احنا  حاالت  �سي  كانت  إيال  وبالتالي  اإلنتاج  ديال  الكلفة 

نتعاملو معكم السيد النائب املحترم ونعالجوها في هاذ املوضوع هذا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي دييوسفيحدهم:

السيد الوزير، هاذ املجهود هذا قمتو به في الحكومة السابقة، على 
تخفيض اإلستهالك ولكن راه بدون جدوى، والدليل هو خروج املواطنين 
هاذ  أن  الوزير، هو  السيد  والحل ساهل  اإلحتجاج  بوسائل  للشارع 
الفقراء اللي كتقولو رخصتو لهم الفاتورة هو أن خاصكم تعرفوا بأن 
كتحاسبو معهم بالنسبة كتوصلو لهم الفاتورة للشطر الثاني والثالث 
والرابع، هذا املشكل كاين السيد الوزير، أما بالنسبة للعداد الكهربائي 
فال بد من مراجعة اإلتفاقيات املبرمة، طرحت عليك السؤال وسيفطها 
ليكم السيد الوزير، هو أن مع الجماعات القروية املعنية حول مشروع 
PERC هو الذي يفرض 40 درهم كل شهر على حساب املواطن ملدة 

هاذ  إنشاء  منذ  املشروع،  إنشاء  منذ  يؤديها  ولكن الزال  7 سنوات، 
املشروع، مع العلم أن الفئة املستهدفة هي الفئة الفقيرة كنعطي مثال 
الجماعة ديال آيت بوبيدمان بإقليم الحاجب كتوفر على 3 االتفاقيات.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هاذ السؤال؟ ما كاينش حتى �سي تعقيب باش نرجعو لصاحب السؤال، 

تفضل السيد النائب من الفريق اإلستقاللي.

بانةئبيباي ديبملفضليباطةهري:

السيد الوزير، بطاقة النور اللي سميتوها بطاقة النور، زولتوها 
البطاقة،  بغي  كلو  القروي  العالم  ألن  زعم عالش؟  القروي،  للعالم 
البطاقة ديال، بطاقة مهمة للمواطن الضعفاء ألن يعرفون ما يستهلك، 
بطاقة،  مع  لتعامل  ارتاحت  القروي  العالم  الساكنة  الوزير  السيد 
بطاقة النور يسميوها بطاقة النور ألنها تستجيب لطاقاتها الشرائية 
وتعرف كيفية اإلستفادة من الكهرباء، وفي غياب أعوان اإلدارة بعيدين 
كل البعد على املواطنين تقريبا ما بين 20 كيلومتر و40 كيلومتر ما بين 
املواطنين واإلدارة، وبغينا هاذ البطاقة السيد الوزير البد تخليوها إن 

شاء هللا، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باي ديعزيزيلاةح،ي زيريباطةقلي بملعةدني باتنم ليبمليتدبمل:

بصفة عامة يمكن لي نقول ليكم من األمور اللي اشتغلت عليها اآلن 
الحكومة هو تقريب جميع الخدمات، جميع الخدمات للمواطنين، اآلن 
كاين عمل جبار تقدمت ما يسمى باإلجراءات االستعجالية باش يمكن 
نمشيو عند املواطن في جميع املجاالت، ما�سي فقط في هاذ املجال، 
البطاقة كانت تجربة ناجحة نريد أن نعممها، ثانيا كاين اتفاقيات كتدار 
مع واحد العدد ديال املكاتب بما فيها الخواص، باش يمكن ليهم يكونو 
قراب من املواطن، ثم كاين ما يسمى بالقوافل باش يمكن لينا املواطنين 
يؤدي، فإذن كاين واحد العمل في اإلجراءات ويمكن لينا أثناء..، وزير 
الوظيفة العمومية يمكن يعرض عليكم أشنا هي اإلجراءات اآلن اللي 

كنشتغلو عليها ببرامج بآفاق الزمنية الحترامها.

أنا كيفما قلت ليكم أعطيوني  40 درهم،  فيما يتعلق بهاذ ديال 
املدة  الشهر،  في  2500 درهم و40 درهم  تجاوزو  اللي  ديال  الحاالت 
أعطيوها لينا نعالجوها ما كاين مشكل، يمكن يغلط système ما كاين 
باس، هو راه ذاك ال�سي informatisée كيوقع مع األبناك، بعد املرات 
األبناك ربما système كيوقع فيه �سي bug راه l’informatique مخلوق 
بشري، ولكن راه ما يمكنش يتزاد على املواطن إيال كانت �سي حاجة 

عطيونا هاذ الحاالت.
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أشنو  اتفاقيات  سميتها  االتفاقيات  باإلتفاقيات،  يتعلق  ما  في 
سميتها اتفاقيات بمعنى فيها أطراف كاين طرف تيقول أنا كان نلتزم 
هي الجماعات املحلية، كاين الطرف املقابل هي الدولة كتعاونو املكتب 
الوطني، إيال الجماعات املحلية ملزمة أنها تؤدي، أشنو تلقى الحل ألن 

اإلخوان راه كاين بزاف ديال رؤساء الجماعات املحلية..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير، نشكركم على 
ننتقل  األسئلة،  على  باإليجابة  وتفضلكم  الطيبة  مساهمتكم  حسن 
مباشرة إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي. مرحبا بالسيد الوزير، سؤالين، 
السؤال األول عن التدابير املتخذة إلنعاش التشغيل للسيدات والسادة 

النواب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمصطفىيتوتو:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيبارئييليبملحت9مل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

السيد الوزير، ما هي السياسة التي تعتزم الحكومة النجاعة من 
أجل إنعاش التشغيل؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

جواب السيد الوزير.

باي ديمحمدييت م،ي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

الحكومة ما�سي تعتزم، بل بدأت في تنزيل هذه السياسة، واليوم 
إلنعاش  عمومية  سياسة  فعال  عندنا  اليوم  بأن  ليك  نقول  كيمكن 
بالبرامج النشيطة، هاذ  التشغيل، ال تقوم فقط على ما كان يسمى 
البرامج غتبقى وغتستمر ولكن اليوم كاين مقاربة جديدة، اليوم عندنا 
لجنة وزارية ديال التشغيل اللي فيها 15 القطاع وزاري وكلهم ملتزمون 
في إطار البرنامج الحكومي الذي أعطى األولوية للتشغيل. وبالتالي فجميع 
إستراتيجية  وكل  قطاع  وكل  مدعوة  وهي  تشتغل  اليوم  القطاعات 
يتعلق  ما  في  مضمونه  عن  سيساءل  استثمار  إجراء  وكل  ستساءل 
بالتشغيل. املقاربة كما قلت مقاربة التقائية، لجنة وزارية، باإلضافة 
لكل التدابير املرتبطة باإلستثمار ودعم اإلقتصاد، دعم املقاولة، كل 
هذا ينبغي أن يصب في قضية التشغيل، وكاين واحد البعد أسا�سي 
اكرو على هاذ املخطط 

ّ
ومهم بطبيعة الحال، أن مستعد نجي للجنة ونذ

اللي كيضم حوالي 40 تدبير، وهاذ التدابير هاذي غادي غادي تبرمج 
وغادي تحّدد كأولويات ويتحد لها الغالف املالي غنديرو التدابير اإلدارية 
القانونية لتنزيلها، ثم كاين البعد الترابي اللي هو مهم جدا، ألنه كتعرفوا 

هاذ  غنحولو  ذاتي،  اختصاص  التشغيل  اليوم،  الجهة  بأن  اليوم 
اإلختصاص تدريجيا للجهات فيما يهمها في البعد الترابي وغنواكبوها 

وغنشتغلو معها على إنجاز برامج جهوية..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تعقيب، الفريق املحترم، تفضل السيد النائب.

بانةئبيباي ديمصطفىيتوتو:

اسمح لي السيد الوزير، حنا ملي نعقولو وكنسمعو هاذ الخطابات 
ديالكم، حنا عارفين عندكم عدة برامج إلنعاش التشغيل منها برنامج 
تأهيل وبرنامج تأطير وبرنامج تحفيز، والتشغيل الذاتي ملواكبة حاملي 
املشاريع، وحتى رئاسة الحكومة عندها برنامج تأطير اللي ما عرفناش 
آش كيدير به واملخصص ل25 ألف شاب، أكثر من هذا أنكم عقدتم 
اتفاقيات مع 6 جهات إلنعاش التشغيل، دون أن تستفيد منها الجهة 
الشرقية والجهة الشرقية من أكثر الجهات املتضررة من بطالة الشباب 
الحدود أغلقت  العلم أن  وهي مهمشة ومقصية من سياستكم، مع 
واللي كانت مصدر رزق ديال الساكنة وإغالق كل الشركات املنجمية 
الكبرى بإقليم جرادة، وشردت أغلب العائالت وما ندارت حتى �سي بديل 
ل الناس وينقدهم من التهميش والفقر، فحتى اإلتفاقية ما 

ّ
اللي شغ

وقعتهاش الوزارة وl’ANAPEC مع الجهة الشرقية، فكيفاش كتكلموا 
على إنعاش التشغيل؟ وانتما في الحقيقة ما تنعشون إال...

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

بانةئبيباي ديعبديهللايهةمل:

طبعا السيد الوزير، كنثمنو االلتقائية متاع السياسات العمومية 
اللي كتنهجوها، ولكن مزيان تلتافتوا لهاذ، تعّزو هاذ املواكبة ديالكم 
ولكن كذلك  مهم،  راه  للشباب  مزيان  التكوين  الترابي، ألنه  للمجال 
محليا  املجالية  الجماعات  رؤساء  من  كثير  ألن  للمنتخبين،  التكوين 
وإقليميا وجهويا، ما زال ما فاهمينش بأنه محليا خصها تعالج مشكل 
البطالة، مشكل الفقر، ما�سي غير املركز، األمور تبدلت، إذن خصكم 
تديروا مجهود حتى في هاد االتجاه تاع التكوين على جميع األصعدة 

وجميع املجاالت، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمدييت مي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

فعال، بالنسبة للجهة ديال الشرق ما زال ما دخلناش معها في البرنامج 
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الجهوي ولكن راه املبادرة كتكون تا من الجهة، وحنا غادي نمشيو الجهة 
الشرقية وغادي نواكبو الجهات وحتى الجماعات املحلية، عندنا برامج 
ديال الجماعات املحلية أيضا، أي جماعة محلية بغات املواكبة ديال 
الوزارة وديال l’ANAPEC حنا مستعدين وغير مؤخرا واحد الجماعة في 
سال داروا برنامج واشتغلنا معهم وواكبناهم، إذن مستعدين نواكبو 
جميع الجماعات وخاصة الجهات في إطار كما قلت وضع برنامج جهوية 

للتشغيل ومنظومات جهوية..

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن استفادة الشباب في املناطق الهشة 
من برامج التشغيل واإلدماج املنهي للسيدات والسادة النواب من فريق 

األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

بانةئبليباي دةيعةئشليفرح:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيد الوزير، نسائلكم حول التدابير واإلجراءات التي ستتخذونها 
املناطق  نصيب  وكذا  نسبتها،  من  والتقليص  البطالة  محاربة  ألجل 
تضمن  حتى  املنهي،  واإلدماج  التشغيل  برامج  من  بالدنا  في  املهمشة 
املآ�سي  تتكرر  وال  العميق،  املغرب  لشباب  الكريم  العيش  الحكومة 
التي أصبحت تعرفها بالدنا كل فترة، مثل ما حدث البارحة في منطقة 

الصويرة.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمدييت مي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

السيدة املستشارة بأنه اليوم، احنا مدعوون جميعا إلى مراجعة 
نموذج النمو، واملراجعة ديال هاذ النموذج، ياك السيد املستشارة...

باي دةيلئييليبلجليل:

السيدة النائبة...

باي ديمحمدييت مي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

السيدة النائبة، عفوا

باي دةيلئييليبلجليل:

ما عليهش، ماعليهش..

باي ديمحمدييت مي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

السيدة النائبة املحترمة، كتعرفي بأن حنا مدعوون ملراجعة نموذج 
النمو، وهاذ املراجعة خاصها تم�سي فعال يولي النمو مستداما ولكن 

يم�سي للجهات ويم�سي للمناطق، ولهذا البرنامج املندمج ديال التنمية 
تفعيل  على  تعمل  الحكومة  اليوم  اإلتجاه،  هاذ  في  تيدخل  القروية 
الجهوية املتقدمة ومؤخرا أصدرت 30 نصا تنظيميا في هاد اإلتجاه باش 
توقف الجهة، في األسبوع املا�سي صوتنا أو دوزنا املراسيم ديال دعم 
الصندوق ديال التضامن بالجهات والصندوق ديال التنمية الجهوية. 
في إطار املقاربة الترابية راه تكلمت عليها، اللي غيكون فيها تعاقد ما بين 
الدولة وما بين الجهات، كاينة عندنا عمل اللي غنديرو معاكم جميعا، 
ولكن اليوم كاين بزاف ديال البرامج اللي كتشتاغل فيها الوكالة، كاين 
لدعم حركية  الباحثين عن شغل،  دعم  ديال  البرنامج  واحد  عندنا 
املتنقلة  الوحدات  ديال  املجموعة  واحد  كاين  شغل،  عن  الباحثين 
اللي كتقدم الخدمات ديال الوكالة، كاين دعم خلق املقاوالت الصغيرة 
جدا واألنشطة املدرة للدخل، كاين تطوير برنامج لدعم تشغيل مؤهل 
الوحدات  كاين  اإلجتماعي،  اإلقتصاد  ومؤسسة  اإلجتماعي  بالنسيج 
املتنقلة، وهذا البرامج اللي كنتكلم عليها راه بدات في الرباط، بدات في 

الجهة ديال أكادير وهي .

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

بانةئبليباي دةيعةئشليفرح:

السيد الوزير، صحيح أن الحكومات السابقة واملتعاقبة أطلقت 
ومقاولتي،  امتياز  برنامج  مساندة،  كبرنامج  الذاتي،  للتشغيل  برامج 
البرامج قد فشلت وجعلت الكثير من  لكن وكما يعلم الجميع فهذه 
بسبب  بالسجن،  والتهديد  القضائية  املتابعة  أمام  اليوم  الشباب 
العديد من املشاكل واإلكراهات التي واجهتهم كمشكل الصفقات الغير 
املتكافئة خاصة الصفقات العمومية التي ال زالت تعرف املحسوبية 
والزبونية، عدم القدرة على تسديد القروض البنكية وفوائدها بسبب 
تأخر الحصول على مستحقاتهم من الدولة، كما حادت فترة البلوكاج 
الصغرى  املقاوالت  من  العديد  أفلست  حيث  السنة  لهذه  الحكومي 
مقاولتهم،  تأسيس  بعد  الشباب  املقاولين  مواكبة  عدم  واملتوسطة، 
إنعدام تكوين مالئم لسوق الشغل ألن املدرسة املغربية العمومية ال 
تربي في أبناءها ثقافة املقاولة وروح املبادرة واإلبداع، لذلك بات لزاما 
على الحكومة السيد الوزير أن تطبق برنامج التشغيل، وتضمن حق 

الشغل لكافة شباب املغرب، خاصة في املناطق القروية واملهمشة.

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب الفريق 
اإلستقاللي، تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديبافة�سي:

شكربيباي دةيبارئييل،

تدير   l’anapec دالحاالت  العدد  واحد  في  أيضا  الوزير،  السيد 
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اتفاقيات مع الجماعات القروية باش يحلو مكتب، ورغم أنه الجماعات 
تيتحلش،  املكتب  تيتمش  ما  ولكن  الشروط  جميع  تتوفر  القروية 

كيعطلو في املساطر، وهذا الشباب اللي تيتمس بصفة مباشرة.

باي دةيلئييليبلجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضل.

باي ديمحمدييت م،ي زيريباشغلي بإلدمةجيبملنهي:

على  ونعمل  ديالكم  التدخل  بهاذ  املرتبطة  املعطيات  اعطيني  أنا 
معالجته خاصة أنه الطلب على الوكالة كبير، واملستشارين محدود، 
ولكن حنا غنفكرو في صيغ أخرى ديال تقديم اإلستشارة في التشغيل، 
وكيمكنا في إطار التشغيل الذاتي كيمكن نديرو مقاوالت ديال التشغيل 
الذاتي، اللي كتولي متخصصة في إعطاء اإلستشارة، هذا من البرامج 

اللي عندنا أيضا.

باي دةيلئييليبلجليل:

نشكركم على املساهمة الطيبة في هذه الجلسة. ننتقل مباشرة إلى 
السؤال  األسئلة سؤالين،  املستدامة وعدد  بالتنمية  املكلف  القطاع 
للسيدات  البيئية  واملراقبة  والتتبع  الرصد  آليات  تعزيز  عن  األول 

والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة.

بانةئبيباي ديموالييهشةميبملهةجري:

شكربيباي دةيبارئييل،

السيدة الوزيرة، اسمحوا لي أعتذر عن بسط هذا السؤال ألن في 
الحقيقة أجد نف�سي محرجا، وأنا برملاني عن دائرة شيشاوة إقليم اللي 
توفاو فيه 3 ديال األمهات اللي انتاقلو إلقليم آخر باش يجيبو مساعدة 
ديال 150 درهم، رغم األسئلة اللي طرحت أكثر من 60 سؤال، رغم 
العدالة  الحكومة حول  رئيس  للسيد  اللي طرحت  املحوري  السؤال 
املجالية، رغم الحوارات اللي دازت عندنا مع السيد وزير املالية فيما 
يخص صندوق التؤهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، 
أقر وأعترف بأنني أيضا أحس بنسبة من املسؤولية، وما غاديش نزيد 
عليكم، بغيت نقرا على الجميع مقتطف من خطاب جاللة امللك في 
افتتاح الدورة التشريعية: إن االختالالت التي يعاني منها تدبير الشأن 
العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيال، إذا ما 
توفرت اإلرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل املتاحة وهذا األمر من 
اختصاصكم برملانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام هللا وأمام 
الشعب وأمام امللك على الوضع الذي تعرفه البالد.« انتهى كالم جاللة 
امللك. من هذا املنبر أهيب بإخواننا في مجلس املستشارين باش يتداركو 
الوضع ويديرو التعديالت على مشروع قانون املالية اللي عندهم اليوم، 
ويحينوه على حساب تقرير الفقر اللي خرج، التقرير الرباني واإلالهي 
اللي خرج البارح، اللي مكتوب بدم شهيدات ديال إقليم شيشاوة وإقليم 

الصويرة. طالبوا إخوانا حنا ما درناش الدور ديالنا. نطالبو إخوانا من 
جميع الهيئات السياسية....

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. السيدة الوزيرة تفضلي لإلجابة.

باي دةينزهليباوبفي،يكةتبليباد اليادىي زيريباطةقلي بملعةدني
 باتنم ليبمليتدبمليبملكلفليبةاتنم ليبمليتدبمل:

شكرا السيد النائب املحترم، هو من مسؤوليتنا جميعا أن نتقاسم 
كل ما بسطته السيد النائب املحترم، لكن أيضا من املسؤولية املشتركة 
تقوية املؤسسات املنتدبة واملنتخبة. من مسؤوليتنا املشتركة السيد 
الذي  السؤال  تبسط  وأن  الداخلي  النظام  احترام  املحترم،  النائب 
تفضلت به. السؤال الذي تفضلت به هو، أعتقد هو في عمق اإلشكالية 
التنموية. اليوم املغرب، حسب الدراسة اللي باشرتها كتابة الدولة في 
التنمية املستدامة، كنفقدو 3.52 من الناتج الوطني الخام إزاء التدهور 
البيئي، بالتالي في عمق النموذج التنموي، أعتقد أن فعال بسط السؤال 
واملراقبة  والتتبع  الرصد  آليات  تعزيز  الداخلي حول  النظام  واحترام 
البيئية، باش املواطنين يبقاو معانا في عمق اإلشكاالت اللي كنعيشوها 
جميع وهي اللي غتقدم بنا من أجل تعزيز املكاسب، وكذلك أن نتصدى 
جميعا لإلرصادات، وسأجيب احتراما لهذه املؤسسة عندما تبسطون..

باي دةيلئييليبلجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ نقطة نظام في التسيير، تفضل في دقيقة.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبيي)نقطلينظةم(:

إيال اسمحتو ألنه الحظت واحد الحركة من عندكم السيدة الرئيسة، 
على كل ما نعلقش عليها، ولكن راه ما كنسمحو ألحد يعطينا أشنو هو 
النظام الداخلي، قولوا للسيدة الوزيرة تجاوب على السؤال الكتابي اللي 
عندها، أو تجاوب السيد النائب على داك �سي اللي كيقول، ولكن لن 
نسمح ألحد أن يعطينا دروسا ألن كل واحد عندو استقالليتو بالطريقة 
ما  القانونية،  حدوده  عند  يبقى  واحد  كل  كيشوف،  اللي  وبالشكل 
يعطيناش دروس في النظام الداخلي، ما�سي شغلها في النظام الداخلي، 
هذا شغل املؤسسة، شغل الرئاسة، وشغل املؤسسة ديالنا واإلدارة 

ديالنا، شكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

إيال اسمحتي الى سمح السيد النائب أنا هنا أترأس الجلسة وحريصة 
تلفت  أن  حقها  من  الوزيرة  والسيدة  الداخلي،  النظام  تطبيق  على 
اإلنتباه ألن جدول األعمال يتم بالتوافق معها، وهي جات باش تجاوب 
على سؤال محدد مدرج في جدول األعمال املوزع علينا جميعا. أنا ما 
وقفتش السيد النائب، عطيتو حقو، والسيدة الوزيرة لفتت اإلنتباه إلى 
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نقطة مهمة واردة عندنا في النظام الداخلي، ولذلك أرجو أنه يتسالى هنا 
هذا النقاش. تفضل السيد الرئيس، نقطة نظام.

بانةئبيباي ديبدليسيبرزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم لي)نقطلينظةم(:

شكربيباي دةيبارئييل،

صحيح أن البرملان هو الذي يراقب الحكومة ولكن كذلك كيفما 
السيد النائب املحترم تيقول لك ما يعطيناش الدروس حتى واحد ما 
يعطي الدروس للحكومة. السيدة الوزيرة غادي تدخل وحتى واحد ما 

يقول ليها شنو تقول شنو ما غاديش تقول.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الرئيس، ما كاينش تعقيب إضافي. ننتقل مباشرة إلى 
السؤال حول أهداف التنمية املستدامة.. كاين تعقيب إضافي، تفضل 

السيد النائب.

بانةئبليباي دةيفةطمليباطو�سي:

في الحقيقة الثواني معدودة لم تفيدني إال في اإلشادة بتبني اإلتحاد 
البرملاني اإلفريقي لنداء الرباط املوجه لقمة كوب 23 وتسلمه من طرف 
رئاسة دورة كوب 23 وسط إشادة دولية، وكذلك التنويه احتل املغرب 

املرتبة الثالثة من أصل 196 دولة التي نهجت آلية تشريعية ومؤسساتية 

لخفض انبعاثات غاز التدفئة، وكذلك تبوؤه..

باي دةيلئييليبلجليل:

، تفضل السيدة الوزيرة 
ّ
شكرا انتهى الوقت، تعقيب إضافي آخر؟ ال

في بضع ثوان تفضل.

باي دةينزهليباوبفي،يكةتبليباد اليادىي زيريباطةقلي بملعةدني
 باتنم ليبمليتدبمليبملكلفليبةاتنم ليبمليتدبمل:

شكربيالي دبتي بايةدةيبانوبب،

بالفعل اليوم املشروع املغربي في حماية البيئة والتنمية املستدامة 

فيما  وبالتالي  ووطني،  وإفريقي  دولي  وله طلب  إشعاع  له  هومشروع 

يتعلق بتقوية آليات الرصد والتتبع في مجال البيئة والتنمية املستدامة، 

اليوم احنا عندنا مشروع سنعزز باملوجود وعندنا جديد، املوجود هو 

اللي  الوطني  التلوث، املختبر  للدراسات ورصد  الوطني  تأهيل املختبر 

دابا كيديرالرصد للحالة البيئية ملدينتي..، جودة الهواء ملدينتي قنيطرة 

وآسفي، وغيم�سي لجرادة بعد ذلك، هو في إطار مسلسل باش يتوصل 

الرصد  ديال  املنظومة  هاذ  أن  هو  الجديد  الشاملة،  الجودة  لنظام 

والتتبع في مجال البيئة سنعززها ترابيا..

باي دةيلئييليبلجليل:

املستدامة  التنمية  أهداف  حول  سؤال  الوقت،  انتهى  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق اإلستقاللي، تفضل السيد 

النائب.

بانةئبيباي ديمحمديباتومي:

شكربيباي دةيبارئييل،

باي دةيباوزيرةيبملحت9مل،

صادقت الجمعية العامة لألمم املتحدة في شتنبر 2015 على خطة 
أهداف التنمية املستدامة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة على 
اإلجراءات والتدابير التي إتخذتها الحكومة لتنزيل هاته الخطة على أرض 

الواقع؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

الجواب تفضل.

باي دةينزهليباوبفي،يكةتبليباد اليادىي زيريباطةقلي بملعةدني
 باتنم ليبمليتدبمليبملكلفليبةاتنم ليبمليتدبمل:

اليوم بغيت نتقاسم مع السيدات  النائب املحترم،  شكرا السيد 

اإلستراتيجية  تنزيل  عمليا  نباشر  أننا  املحترمين  النواب  والسادة 

الوطنية للتنمية املستدامة، اليوم عندنا إطار ديال الحكامة ديال تنزيل 

اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي حلنا على األمانة العامة 

اللي  إستراتيجية  لجنة  بإحداث  يتعلق  مرسوم،  مشروع  الحكومة 

كيترأسها رئيس الحكومة، ثم منشىور كذلك ديال لجنة القيادة اللي 
كضم الكتاب العامون، نهار األربعاء يوم 22 نونبر إن شاء هللا سيكون 

لنا موعد مع اللقاء األول اللي غنباشرو فيه تنزيل اإلستراتيجية الوطنية 

للتنمية املستدامة، أننا وجدنا لكل القطاعات 21 قطاع حكومي وجدنا 

ليهم les pattes اللي هو مخططات للتنمية املستدامة بكل قطاع، ثم 

ترابيا أطلقنا الدراسات بأن كل جهة غيكون عندها مخطط التنمية 

املستدامة اللي خصو كيتقاسم مع املخطط ديال التنمية الجهوية، 

طلقنا اللي كاينة دابا هي الجهة ديال فاس مكناس الرباط سال والقنيطرة 

بني مالل خنيفرة والشرق درعة تافيالت، ثم في 2018 و2019 مبرمجة 
أربعة جهات املتبقية وهي سوس ماسة درعة وكلميم واد نون والعيون 
الساقية الحمراء والداخلة، ثم اإلشارة إلى أن هاذ إن شاء هللا غيكون 

عندنا واحد اللقاء..

باي دةيلئييليبلجليلي:

شكرا انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.
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بانةئبيباي ديمحمديباتومي:

 nous rassure un اللي  �سيء  هذا  أظن  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
peu غير اللي بغيت نقول أنه هاذ يعني هاذ الخطة راها تقريبا بدات 
في يناير 2016، أنا أخاف أننا نكونو ضيعنا واحد الوقت كبير باش نزلو 
هاذ الخطة، ألنه في عمرها غير15 العام تقريبا احنا في السنة الثالثة، 
أنا اللي كنطلب هو التسريع يعني في تنفيذ هاذ الخطة ألنه هاذ الخطة 
راه هي برنامج يعني حكومي متكامل أنه هاذ الخطة راه ما�سي غير تتعلق 
غير بالبيئة بل هي كتعلق بالتصنيع، بالتعليم بالبحث باإلبتكار بالعدل 
يعني هو برنامج يعني حكومي متكامل، لذا كنطلبو أنه يعني تكون يعني 
اإلتصال يعني الدائم مع البرملان والبرملان حتى هو مسؤول على تنفيذ 
هاذ الخطة وذلك وارد حتى في نص القرار األممي على دور البرملان يعني 

في متابعة وتنفيذ هاته الخطة، وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش، إذن نشكر السيدة كاتبة 
العدل،  وزير  بالسيد  نرحب  الجلسة،  هاذ  في  الدولة على مساهمتها 
سؤال واحد عن وضعية بعض مخافر اإلحتفاظ باألشخاص املقدمين 

للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة التنمية.

بانةئبيباي ديمحموديإمري:

باي دةيبارئييل،

املقدمين  باألشخاص  اإلحتفاظ  مخافر  بعض  الوزير،  السيد 
واملوجودين رهن اإلعتقال االحتياطي كتعرف مجموعة من االشكاليات 
من قبيل ضعف الطاقة االستيعابية وضعف التجهيزات وأيضا التهوية 
وهو ما يتنافى مع ظروف األنسنة لللي كنسعاو ليها جميع. لذلك نسائلكم 

السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتحسين هذه الظروف؟ وشكرا.

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل السيد الوزير.

باي ديمحمديأ جةل،ي زيريباعد0:

باي دةيبارئييليبملحت9مل،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

والتنمية على  العدالة  لفريق  الشكر  أعبر عن  أن  البداية  في  أود 
وهي وضعية  الحكومة  تقلق  الوضعية  املوضوع، هذه  بهذا  اإلهتمام 
معقدة، وكما تفضلتم، تتسم بكثير من الظروف غير الالئقة. ولكن 
الحكومة واعية ومعبأة ملعالجة هذا املوضوع، يمكن بكل موضوعية أن 
نقول أنه عمليات اإلصالح والترميمات وكل املبادرات التي تمت أدت إلى 
تحسين ظروف اإلستقبال، وأن اليوم تقريبا %60 من بنايات املحاكم 

في وضعية الئقة، وأن الهيكلة املعمارية إلعداد املحاكم الجديدة صارمة 
واملعتقلين  املقدمين  األشخاص  املالئمة الستقبال  الفضاءات  لتوفير 
احتياطيا، مثل توفير مقاعد الجلوس وضمان التهوية والحرص على 
نظافة الزنازن. نحن في نضال يومي إلصالح هذا املوضوع، والذي يتعقد 
أكثر مع تنامي اإلجرام، أيضا اظطرينا أن نلجأ إلى التواصل عن بعد 
بإستعمال الوسائل اإللكترونية السمعية البصرية، وأن يتم اإلستماع 
 la. vidéo-conférence اإللكترونية و الوسائل  بواسطة  السجن  من 
بنقل  املرتبطة  الجهود  ومن  النفقات  ومن  العبء  من  للتخفيف 
املوقوفين. هاذ التجربة الجديدة يتم تجريبها اليوم في الدار البيضاء 
وفي فاس. والقت استحسانا من مختلف املتدخلين، ومع ذلك يظل هذا 
اإلشكال قائما، وعبئنا عدد من العمليات اإلصالحية لتوسيع مخافر 
اإلحتفاظ باألشخاص املقدمين، نعتقد أنه في نهاية 2018 سنكون وفي 

وضع الئق في جل محاكم اململكة.

باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

بانةئبيباي دينج بيبابقةلي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي دةيبارئييليبملحت9مل،

السيد الوزير املحترم، في البداية نريد أن نشيد باملجهودات الكبيرة 
التي قامت بها، سواء الحكومة السابقة وهذه الحكومة، من حيث إصالح 
البنيات التحتية وخاصة املحاكم، نموذج الرباط، الدار البيضاء وغيرها 
من املدن. غير أنه السيد الوزير، املغرب اآلن عنده التزام دولي املتعلق 
بعد مصادقته على االتفاقية الدولية املتعلقة بمناهضة التعذيب، أنه 
يحسن األجواء والفضاءات ديال املعتقلين داخل املحاكم وحتى كذلك 
داخل لدى الضابطة القضائية. نعطيكم أمثلة غير في محور القنيطرة-

الدار البيضاء.

السيد الوزير املحمدية- بنسليمان مركز ديال التقديم في املحكمة، 
الشتاء كطيح فيه القطرة، وضع صعب جدا. باملحمدية كذلك، بالرباط 
كذلك. لذلك السيد الوزير ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى وضع 
برنامج عاجل إلصالح هذه الزنازن ديال التقديم باملحاكم، بما يليق 
أوال، مع الخطة الوطنية إلصالح العدالة. ثانيا، بما يليق بااللتزامات 
الدولية املتعلقة بأنسنة مراكز اإلعتقال. ألن هاد األماكن وهاذ املخافر 
داخل املحاكم و لألسف التي تتواجد على العموم في الطابق ما تحت 
األر�سي، وحنا كنتساءلو عالش ديما الطابق ما تحت األرا�سي يجعلنا 

ندعو:

أوال- إلى برنامج استعجالي إلصالح هذه املراكز، إلصالح هذه املخافر 
ديال االعتقال، إصالحها بشكل عاجل حتى نتجاوز السيد الوزير هذه 

اإلختالالت وكذلك وضع برنامج للتغدية ديالو وحل اإلشكال.
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باي دةيلئييليبلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 

النائب تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ما غنتنازلو لكم على ثانية وحدة...

باي دةيلئييليبلجليل:

تفضل، راه كيم�سي لك الوقت، تفضل.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

ولكن  تصلحو،  وغادي  البنايات  تدير  غادي  الوزير  السيد  هو  ال 

املعتقلين  مع  العامة  النيابة  قضاة  وديال  املوظفين  ديال  التعامل 

كيغادي تديروا ليهم بعد استقاللية النيابة العامة.

باي دةيلئييليبلجليل:

انتهى الوقت شكرا، عشر ثوان إيال بغيت السيد الوزير.

باي ديمحمديأ جةلي زيريباعد0:

السيد النائب، برنامج اإلصالحات قائم %60 ونلتزم إن شاء هللا 

وبمساعدتكم أنه في نهاية 2018 يكون جميع اإلصالحات شملت.

باي دةيلئييليبلجليل:

نشكركم جميعا، بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمال هذه الجلسة، 
لفعتيبلجليل.
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محضريبلجليليبارببعلي بلخميين

باتةليخ: االثنين 8 ربيع األول 1439 )27 نونبر 2017 ه(.

بارئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

باتوق ت: ساعتان وستة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثامنة واألربعين.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  برعمة0:  جد 0ي
بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

باي ديبلحبيبيبملةاكييلئيسيمجلسيبانوبب،يلئيسيبلجليل:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دةي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال ملقتضيات املواد من 278 إلى 283 من بالنظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفهية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وقبل أن نشرع في جدول األعمال أستسمحكم أن أغتنم الفرصة 
لنستبق الحدث العالمي الذي يخلده املنتظم األممي في 29 نوفمبر من 
كل سنة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإذن فبعد غد أي يوم 
األربعاء املقبل يقف العالم من جديد في يوم عالمي أقرته منظمة األمم 
املتحدة، ويخلده أحرار العالم وضمائره الحية وكافة الدول والشعوب 
الشعب  مع  وتتضامن  الفلسطيني،  الحق  صيانة  على  تحرص  التي 
الفلسطيني من أجل حقه املشروع في استقالله الوطني، وبناء دولته 

الوطنية املستقلة.

الفلسطيني  شعبنا  مع  الثابت  تضامننا  فيها  نجدد  مناسبة  إنها 
العادل  الحل  لم تجد  زالت  ما  أن قضية فلسطين  لنؤكد  الصامد، 
واملنصف، وأن حقوق أشقائنا فلسطين غير قابلة للنسيان، وغير قابلة 
للتصرف، على أساس قرار الجمعية العامة سنة 1947، وبالتالي ال حل 
لهذه القضية العربية العادلة إال بضمان الحق في اإلستقالل الوطني 
واستعادة  ديارهم  إلى  العودة  في  فلسطين  أشقائنا  وحق  والسيادة 
ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي صودرت منهم من غير وجه حق، هي 
كذلك مناسبة للتأكيد بأن املغرب بكل مكوناته الوطنية، وبقيادة جاللة 
امللك محمد السادس حفظه هللا رئيس لجنة القدس ملتزم بالقضية 
القضية  الحثيثة كلها لخدمة هذه  الفلسطينية، و بمواصلة جهوده 

املصيرية، ودعم الصمود البطولي ألشقائنا في فلسطين.

وفي هاذ األفق، ال يفوتني أن أشير إلى أننا في مجلس النواب، قمنا 
بالتنصيص في مادة خاصة، املادة 128 ضمن نظامنا الداخلي الجديد، 
على تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية تخص القضية الفلسطينية 
العادلة، وذلك تأكيدا اللتزام اململكة املغربية ومؤسستنا التشريعية 
باألفق النضالي املسؤول لهذه القضية الوطنية، واعتبارها أولوية من 
أولويات عملنا البرملاني، خصوصا على مستوى الدبلوماسية البرملانية 
ونشاطنا الخارجي في كافة املنتديات وفي كافة املحافل الدولية ذات 

الصلة.

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

أذكركم أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن جزءين. يتعلق الجزء 
األول باألسئلة املحورية، والجزء الثاني يتعلق بباقي األسئلة. ونشرع اآلن 
في بسط أسئلة الجزء األول الذي يتضمن محورين اثنين: األول حول 
موضوع البعد اإلجتماعي في مختلف السياسات العمومية، ويضم ثالث 
أسئلة ذات املوضوع الواحد، تقدم بها كل من فرق ومجموعة األغلبية، 
اإلستقاللي  والفريق  املعاصرة  األصالة  فريق  املعارضة  بإسم  وكذلك 
للوحدة والتعادلية. أما املحور الثاني فيتعلق بموضوع السياسة املائية 
وتأثيرات التقلبات املناخية ويضم سؤالين اثنين في إطار وحدة املوضوع 
تقدم بها كل من فرق ومجموعة األغلبية والفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

للنائب  الكلمة، فيما يخص املحور األول،  وفي هذا اإلطار أعطي 
لتقديم  األغلبية  ومجموعة  فرق  بإسم  العفو  كمال  السيد  املحترم 

السؤال املتعلق بالبعد اإلجتماعي في مختلف السياسات للعمومية.

بانةئبيباي ديكمة0يباعفو:

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

حظيت املسألة اإلجتماعية بإهتمام كبير من طرف الحكومة، من 
أن  إال  املعتمدة،  واملخططات  واملبادرات  األوراش  من  العديد  خالل 
التحدي اإلجتماعي الصارخ ال زال يلقي بظالله من خالل العديد من 
املؤشرات التي تتطلب التحسين واإلرتقاء. وفي هذا الصدد يمثل تعزيز 
التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج الحكومي، من خالل 
تعزيز رصيد سياسات إجتماعية وتجاوز التحديات القائمة في مجاالت 
للهشاشة  والقروية والتصدي  الفوارق اإلجتماعية واملجالية  محاربة 
التماسك اإلجتماعي واألسري  الهشة وصيانة  الفئات  والفقر، ودعم 
وتقليص نسبة الفقر والهشاشة، باإلضافة إلى تحديات التربية والتكوين 
والصحة واإلسكان. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن 

إستراتيجية الحكومة في املجال اإلجتماعي؟ وشكرا.

باي ديبارئيس:

السيد الرئيس، نقطة نظام، تفضل.
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بانةئبيباي دينوليبادينيمض ةنيلئيسيبافريقيبالستقالليي
)نقطلينظةم(:

شكربيباي ديبارئيس،

ملكونات  املستمرة  التغيبات  ديال  موضوع  أثير  جديد،  من  فقط 
الحكومة، هنا السؤال األول فين 33 وزير، وحنا في جلسة خاصة ديال 
السياسات العمومية. إذن فهل هذه املواضيع التي سيناقشها مجلس 
النواب تخص فقط رئيس الحكومة؟ إذن فكان باألحرى بطبيعة الحال، 
تتكرر  اللي هو محترم، هذه جلسة ال  العدد  يجيو واحد  األقل  على 
البرملاني  للعمل  تبخيسا  كفى  فلذلك  هذه جلسة شهرية،  أسبوعيا، 
وتبخيسا للعمل الحكومي، فالحكومة التي لم تستطع أن تعبئ أو تتعبأ 

من أجل إحضار وزرائها ماذا ننتظر منها؟ شكرا.

باي ديبارئيس:

للنائبة  اآلن  الكلمة  معنا،  حاضر  الحكومة  رئيس  السيد  شكرا، 
املحترمة السيدة فاطمة الطو�سي بإسم فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال املتعلق بالبعد اإلجتماعي الخاص بالسياسات العمومية.

بانةئبليباي دةيفةطمليباطو�سي:

شكربيباي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

بايةدةيباوزلبء،

بايةدةيبانوبب،يباي دبتيبانةئبةت،

نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن تقييمكم للسياسة الحكومة 
الفقر  بمحاربة  يرتبط  ما  سيما  وال  اإلجتماعي،  البعد  في  املنتهجة 
والهشاشة واإلقصاء اإلجتماعي، هل كان البد أن يقع حادث مفجع 
وأليم سقطت فيه أرواح بريئة لتذكيركم أو ربما إقناع هذه الحكومة 
بضرورة الوقوف وقفة تأمل وتقييم ملا تنتهجونه من سياسات عمومية 
15 امرأة  التي ذهبت ضحيتها  في الشق اإلجتماعي، فاجعة الصويرة 
حوادث التدافع بمعابر املوت، وما تشهده من حاالت وفيات متكررة 
ليس جراء التدافع فحسب، بل كل إمرأة تحمل على ظهرها ما يفوق 
150 كيلوغرام من السلع، إنه الفقر واملوت والكرامة املهانة بصيغة 
تجعلنا  عديدة  تساؤالت  يطرح  هذا  الحكومة،  رئيس  السيد  املؤنث 
نستشعر جميعا حجم وسشاعة الفوارق اإلجتماعية القائمة ببالدنا، 
وبالتالي هل للحكومة سياسة عامة حقيقية على املستوى اإلجتماعي؟ 
حكومة ذات نفس إجتماعي كما تقولون؟ أم نحن أمام حكومة تدبير 

أزمات متفرقة تنعدم فيها الرؤية؟

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية يوسف حدهم.

بانةئبيباي دييوسفيحدهم:

بايةدةيباوزلبء،

بايةدةي باي دبتيبانوببيبملحت9مين،

جعلت الحكومة من تعزيز التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا 
القطاعات  دعم  من  جعلت  كما  البرملان،  أمام  املقدم  برنامجها  في 
الفوارق  تقليص  ثم  التشغيل،  وكذا  والصحة  التعليم  اإلجتماعية 
التي  األولويات  إحدى  القروي  للعالم  خاصة  عناية  وإيالء  املجالية 
قد  الحكومة  كانت  فإذا   ،2018 املالي  القانون  مشروع  عليها  استند 
عبرت عن إرادتها في استحضار البعد اإلجتماعي في توجيهاتها. فهل لديها 
إستراتيجية واضحة وبرنامج محدد إلعطاء البعد اإلجتماعي مدلوله 
الحقيقي للسياسات العمومية؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية 
واإلدارية واملالية املتخذة لتجسيد هذا البعد في الواقع امللموس الذي ال 
زالت فيه الفئات الضعيفة تعاني من الفقر واإلقصاء والتهميش، بينما 
تستفيد فئة محدودة تمثل 10 % من املغاربة تستحوذ لوحدها على 32 

% من ثروات البالد وفق إحصائيات رسمية.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

باي ديسعديبادينيباع مةنييلئيسيبلحكومل:

بيميهللايبارحمنيبارح ميبلحمديهللي باصالةي بايالميعلىي
لسو0يهللاي علىيآاهي صحبه.

باي ديبارئيس،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

بايالميعل كمي لحمليهللاي اركةته،

أنا سعيد دائما أن نتفاعل وأن نجيب في إطار هاذ الجلسة الخاصة 
أقول  أن  وأريد  العمومية،  بالسياسات  املرتبطة  الشهرية  لألسئلة 
السياسات  وخاصة  الشهرية  األسئلة  جلسة  للحكومة  بالنسبة  بأنه 
العمومية ال تعني التوقف عن خدمة الوطن في أي مكان، عندنا عدد 
من البرملانيين اآلن إما مع جاللة امللك، وزراء إما مع جاللة امللك، أو في 
نيجيريا، أو في لقاءات في طنجة، أو في لقاءات أخرى، كل واحد عندو 
الخدمة ديالوا كيديرها، واملكلف بالجواب هو رئيس الحكومة حاضر، 
بالنسبة  املغرب  واللي حاضرين داخل  اللي عندهم عالقة  واإلخوان 
للقطاعات اللي كنجاوبو عليها حاضرين، وهذا هو املهم هاد الحديث عن 
البعد اإلجتماعي للسياسات العمومية ديال الحكومة، واحد الحديث 
البرنامج الحكومي،  أثناء تقديم  مهم، وبطبيعة الحالة حنا كما قلنا 
السياسات  في  3 دالخطوط إستراتيجية  بالخصوص  بأن عندنا  قلنا 
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العمومية، الخط اإلستراتيجي األول هو دعم إنتاج الثروة، دعم املقاولة 
وخصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ودعم اإلستثمار، ألن باش 
نلقاو اإلمكانيات باش نلبيو الحاجيات اإلجتماعية وحاجيات التطور 
ديال بالدنا خاصنا نتجو الثروة، البعد الثاني هو بعد إجتماعي، وتحدثنا 
عن هذا طويال، وفيه محاور اللي غادي نجي ليها في هاذ العرض، البعد 
الثالث هو البعد ديال الحكامة، ال إستثمار بدون حكامة وال تطوير 
البنية اإلجتماعية بال حكامة، وهاد الحادث ديال الصويرة راه حادث 
آملنا جميعا، بكل صراحة مؤلم جدا، وباملناسبة راه البحث القضائي 
ناخذوها  كلها، وغادي  النتائج  ينتهي غيتعلن على  ما  مستمر، بجرد 
بعين اإلعتبار بطبيعة الحال، كما التحقيق اإلداري حتى هو مستمر، وال 

يمكن ملغربي أن يقع هاد ال�سي إال ويتألم.

وحنا أيضا منذ البداية علنا على أن حنا راه عندنا هاذ الهم ديال 
العديد من الفئات اإلجتماعية، إما ألسباب البعد الجغرافي أو ألسباب 
اإلقصاء اإلجتماعي، أو ألسباب متعددة مع األسف الشديد يعيشون 
الفقر أو الهشاشة، ومن البداية قلنا اإلستراتيجية ديالنا في هاذ املجال، 
هي أوال هناك إصالحات وهناك برامج وهناك سياسات بدأت منذ عهد 
الحكومات السابقة، الحكومات السابقة وخصوصا الحكومة األخيرة، 
فهاذ السياسات، وهاذ البرامج، وهاد اإلستراتيجيات، غادي نواصلوها، 
وبطبيعة الحال غادي نحاولوا نطوروها، وهناك أيضا واعدنا بإخراج 
برامج جديدة واملصادقة على إستراتيجيات جديدة تحاول أن تطور هذا 

البعد اإلجتماعي في السياسة ديالها.

متعدد  هو  اإلخوان،  بعض  في سؤال  ورد  كما  اإلجتماعي  العمل 
األوجه كيشمل جميع السياسات، كل سياسة خاص يكون فيها البعد 
اإلجتماعي، وبالتالي فعندما نتحدث عن البعد اإلجتماعي نتحدث على 
التعليم والتربية والتكوين، كنتحدثو على الخدمات الصحية، تنتحدتو 
على التشغيل، وكنتحدتو على البرامج اإلجتماعية، كأربع أسس أساسية 
للسياسة اإلجتماعية، ال يمكن ما يمكنش نتصورو أنه يقدر نقضيو على 
الفقر بدون التشغيل، ولوج الشباب، وولوج األطر إلى التشغيل، ألن 
الشغل هو أقرب وأقصر طريق إلى الخروج من الفقر، وال يمكن الناس 
يتأهلو أكثر على التشغيل، وال يمكن أيضا أن نحارب الفقر إال بجودة في 
التربية والتكوين، وبالتالي فهاذي هي املحاور األساسية اللي غادي نهضر 

عليها

أوال: فيما يخص تحسين الخدمات في مجال التربية والتكوين، وهاذ 
املوضوع هضرت عليه على أساس أن التعليم والتربية التكوين حنا 
عاطيينو أهمية كبيرة، واآلن نشتغل، وقريبا قريبا جدا غادي نخرجوا 
القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين، ألنه هو اللي غادي يؤطر 
علينا اإلصالح ديال التعليم في املراحل املقبلة، غادي نم�سي علينا 10 
إلى 15 سنة، هذا مرتكز على الرؤية التي كان قد أصدرها املجلس األعلى 
للتعليم، إذن حنا عندنا خارطة الطريق في هاذ املسألة، خارطة الطريق، 
بطبيعة الحال القانون اإلطار ما غاديش يحل كل �سي، ولكن خارطة 

القانون اإلطار غادي يؤطر لينا املجال وعليه غادي نبنيو تطوير القوانين 
املوجودة، ورغم ذلك فهاد 6 أشهر ألن ما تنساوش بأن هاد الحكومة راه 
غير 6 أشهر هادي، في هاد 6 أشهر اتخذنا عدد من اإلجراءات، بعضها 
غير مسبوق، بعضها غير مسبوق، مثال عندما نتحدث بمجرد ما جات 
الحكومة باش لقينا في مجال التوظيف أو التشغيل في التعليم لقينا 
11 ألف اللي كانت مقررة في 2017، فورا بعد التفكير وبعد التشاور، 
القطاعا املعني قررنا نزيدو 24 ألف مرة واحدة، باش في 2017 نوصلوا 
ل 35 ألف تشغيل بالتعاقد، ونقرروا في سنة 2018، 20 ألف، وهذا 
عدد غير مسبوق ما�سي فقط في قطاع التعليم، غير مسبوق حتى على 
مستوى التوظيف في الوظيفة العمومية كلها، واللي مكنا من هاذ ال�سي 
هو هاذ التشغيل بالتعاقد اللي يمكنا باش نوسعو، وفي السنوات املقبلة 
إن شاء هللا غادي نوصل في اتجاه التوسيع حتى في القطاعات األخرى، 
إذن هذا، ولكن عندنا عداد من البرامج في مجال التعليم اللي هي برامج 
إجتماعية، واللي هي استمرينا فيها أو قويناها، ونشير لعدد منها، مثال 
املستفيدين واملستفيدات من الداخل كل جميع البرامج، ازداد العدد 
ديال الناس اللي كيستافدوا منها بنسبة معينة، إما ب 4 %، 5 % حتى ل 
10 % 20 % في بعضها ديال الناس اللي كيستافدوا، وهاذا برامج ديال 
الحماية اإلجتماعية، إيال كنهضروا على برنامج تيسير، وإيال كنهضروا 
على برنامج ديال اإلستفادة من الداخليات أو اإلطعام املدر�سي أو غيرها 
كلها برامج تزادت فيها امليزانية وتزاد عدد املستفيدين منها، وحنا عندنا 
في سنة 2018 عزم على أن تزيد هذه األرقام كلها، عدد املمنوحين أيضا، 
ممنوحين في التعليم العالي كان حوالي 300 ألف هاذ السنة وصل 320 
ألف كان، دابا هاذ السنة وصل 366 ألف بزيادة %10 تقريبا، كل سنة 
كيتزاد العدد ولكن اللي بغيت نشير ليه كأيضا هو املنحة ديال املتدربين 
ديال التكوين املنهي اللي غتهم 70 ألف على األقل في األفق ديالوا إيال كمل 
البرنامج 70 ألف ديال املتدربين في التكوين املنهي، بمنحة بنفس الشروط 
ديال املنحة ديال التعليم العالي، هاذي كلها راه برامج إجتماعية يستفاد 

منها فيما يخص التربية والتكوين.

لواحد  غنشير  الحال  بطبيعة  الصحية  للخدمات  ولوج  تحسين 
القضية، ألول مرة تزادت امليزانية، امليزانية ديال التعليم ب5 داملليار، 
5 داملليار درهم، مرة واحدة في سنة واحدة، هي كانت تقريبا 54 مليار 
مرة  تقريبا   % تزاد ب5  بمعنى  درهم  مليار   59.2 السنة  هاد  درهم، 
واحدة، وحنا غادي نمشيوا في هاذ اإلتجاه ديال الزيادة، ب 8 % تزادت 
وباملناسبة غادي يجي في اتجاه الزيادة املستمرة كل سنة في امليزانيات 
للصحة  بالنسبة  والصحة،  التعليم  اإلجتماعية،  القطاعات  ديال 
تزادت امليزانية ديالوا ب5 % في هاذ القانون مشروع القانون املالية اللي 
صادقتو عليه منذ فترة، نتوما راه شفتو هاد الزيادة وصادقتو عليها، 
كانت تقريبا 14 مليار أو أقل من 14 مليار، والت 14 مليار في 79، تزادت 
تقريبا ب5 %، وأيضا ألول مرة غتكون في مجال الصحة 4 آالف منصب 
شغل سنة 2018، ولذلك قلت حتى فيما يخص التشغيل ديال الدولة 
اآلن غادي تزاد بأرقام غير مسبوقة ولكن وفق إستراتيجية جديدة، 

والتشغيل هو املدخل األساس ملحاربة الفقر.
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الخدمات  يخص  فيما  ديالنا  اإلستراتيجية  يخص  فيما  وأيضا 
الصحية  الخدمات  تعميم  ديال  القانون  على  صادقتو  راه  الصحية 
فيما يخص املهن الحرة، واألجراء املستقلين، وهاذ ال�سي إن شاء هللا 
غادي نبداو فيه، اآلن سنبدأ في نشر املراسيم التطبيقية قريبا ديال 
هاذ القانون بعد صدور قانون ديال التقاعد حتى هو ديال املهن الحرة، 
غادي نبداواها وبالطبع غادي نبدأ فورا في العمل على تطبيق التغطية 
الصحية بالنسبة لهاذ الفئات، واللي غادي إن شاء هللا غادي يكون 
عندها تأثير مهم جدا، الولوج للتشغيل، الولوج للتشغيل هو أيضا واحد 
املحور غادي نخدموا عليه، هناك اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، 
تعرضت  اللي  ديالها،  املحاور  اللي عندها  الوطنية  اإلستراتيجية  هاد 
أخيرا في مجلس حكومي هاذي منذ شهر ونصف تقريبا، واللي اآلن نحن 
بصدد تدقيقها وتحويلها إلى برامج عمل، ولكن أيضا في هاذ املشروع 
ديال قانون املالية راه صدقتوا عليه هناك عدد من اإلجراءات املدعمة 
للتشغيل وأكبر دعم التشغيل هو دعم املقاولة، باالنتقال إلى الضريبة 
.IS خفضنا الضغط الجبائي  progressive على الشركات التصاعدية
تخفيض  هاد  واملتوسطة،  الصغرى  املقاولة  املقاولة وخصوصا  على 
الضغط الجبائي سينسحب على املقاولة اللي هي أصال عندها صعوبات 
قدرتها  تحسين  من  بالتالي  وستتمكن  واملتوسطة،  الصغرى  هي  اللي 
الجمعيات  املقاوالت  دعم  ديال  البرنامج  أيضا  ولكن  التشغيل،  على 
حديثة النشأة بتمكينها من تشغيل 10 أشخاص 10 بدل من 5 سابقا 
في البرنامج السابق، وخففنا الشروط ديال استفادة املقاوالت من هاد 
من  إعفائهم  مقابل  ماذا؟  مقابل  األشخاص،  هؤالء  ديال  التشغيل 
الضريبة على الدخل في حدود سقف 10 آالف درهم، وإعفائهم وتحمل 
الدولة لحصة املشغل برسم االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي CNSS، وهذا تحفيز للتشغيل وهذا غادي يمتد إلى 

سنة 2021.

املجالية  الفوارق  تقليص  للبرامج،  دابا  نجي  غادي  وأيضا 
واالجتماعية فيما يخص البرامج اللي تدارت، وأريد أن نؤكد أن جميع 
البرامج اللي كانت سابقا بدات كلها مستمرة، برنامج دعم األرامل ال يزال 
هؤالء األرامل يستفدن منه، إيال وقع �سي إشكال في مكان معين، ظرفي 
فورا تتدخل الجهات املعنية ملحاولة معالجته، وهاذ البرامج هي برامج 
ممتدة على التراب الوطني، أحيانا تقع إشكاالت، ولكن على العموم 
هذه البرامج هي برامج مستمرة، هي برامج فاعلة على األرض، يستفيد 
في وضعية  أو  الوضعيات فقر  في  اللي هما  منها عدد من األشخاص 
هشاشة. وهاذ البرامج كتعني برنامج دعم األرامل اللي اآلن كيستفدوا 
منو حوالي 77 ألف أرملة يعني 200 ألف طفل تقريبا كيستفدوا منو 
في هاد الوضعية، عندنا صندوق التماسك االجتماعي وهاد صندوق 
التماسك االجتماعي راه شفتوا في هاذ قانون املالية، وسعنا القاعدة 
ديالو لكي يشمل أيضا األمهات املهمالت، وباش يشمل األطفال الذين 
توفيت أمهاتهم والت الجدات مثال هما اللي كيتكفلوا بهم إلى آخره، وهاذ 
ال�سي ما كانش من قبل، وبالتالي فالبرامج اللي كانت موجودة كما قلت، 

حنا كنوسعوا الحماية االجتماعية عن طريق توسيع هذه البرامج، كما 
وكيفا ونوعا، وتخفيف شروطها على حسب التجربة اللي كنطلعوا ليها 
واللي كنشوفوها في الواقع وحسب التقييمات اللي كاينة، وباملناسبة 
في األيام املقبلة غادي يصدر ربما التقييم الجديد ديال برنامج راميد 
 l›assistance اللي هو البرنامج ديال الدعم االجتماعي الدعم الصحي
medicale الدعم الطبي أو الصحي، هذا راميد اللي كيتوجه لشريحة 
معينة من املواطنين، إما اللي ما عندهمش دخل وال اللي عندهم دخل 
بسيط جدا واللي اآلن كيغطي 11 مليون شخص تقريبا، ولكن هاذ 
البرنامج كيحتاج للتقييم دابا l’ONDH اللي هو املرصد الوطني للتنمية 
البشرية دار تقييم استمر سنتين ونصف هو تابع لرئاسة الحكومة هاد 
املرصد، وهاذ التقييم غادي يمكن يعطينا خالصات باش يمكن نطوروا 

هاذ البرنامج غنطوروه باش يمكن يكون موجه أكثر.

وأخيرا حنا بدينا اآلن بدينا اآلن واحد الدراسة متشعبة فيها 4 د 
الحماية  هاذ  نشوفوا  باش  دوليين  وخبراء  وطنيين  خبراء  مع  األوجه 
االجتماعية بمختلف برامجها اللي كثيرة، ألنها جات غير إشارة ملختلف 
منصبة؟  عالش  الدراسة  هاد  املستقبل،  في  نطوروها  باش  برامجها 
البرامج  تلقائية  هو  األول  املستوى  املستويات،  د   4 على  منصبة 
االجتماعية هاد البرامج االجتماعية كثيرة، اآلن كنشوفوا واش هي فعال 
كتم�سي املستفيدين؟ واش هي في التنسيق فيما بينها كاين التنسيق؟ 
ألن كاين برامج اللي كديرها قطاعات، وكاين برامج اللي كديرها هاد 

القطاعات، فهذا الدراسة األولى، التقائية البرامج االجتماعية؛

الدراسة الثانية هي ديال االستهداف، هاذ الدراسة كتقوم بها وزارة 
الداخلية في 2018 غادي ينتهي باش نحدوا ما يسمى بالرقم االجتماعي 
.identifiant للشخص غادي يولي عندو واحد الرقم  unique املوحد
اللي غادي يعرفوا به ما هي اإلنتاجية ديالو، كيفاش كيتصرف وشنو 
هي البرامج اللي كيستافد منها؟ وشنو هي املداخيل ديالو؟ باش تكون 
االستهداف أكثر دقة، ألن االستهداف ما يمكنش يكون إال إيال عندنا 
ما�سي  لهم؟  باش يمشيو  اللي محتاجين  نعرفوا فعال شكون  خريطة 
كنديرو الدعم وكيم�سي الناس اللي ما خاص هومش يتلقاو هاد الدعم، 
ألن حنا دركنا بأن بعض البرامج أحيانا، بعض الناس ما خصهومش 
يستافدوا منها، كيستفدوا منها، بعض الناس عندهم الشروط باش 
يكونوا يدخلوا في البرنامج معين، ولكن ما كيوصلوهمش هذاك الدعم، 
ألن إلى حد الساعة تصريح الدخول في البرامج هو إرادي بمعنى واحد 
األرمة خاص تعرف بأن كاين البرنامج، خاصها تعرف كيفاش تدير باش 
تسجل، باش فين غادي تم�سي، وخصها تم�سي التحرك باش تسجل في 
البرنامج باش تستافد منو، هذا كيدير واحد العائق وخصوصا بالنسبة 
للناس إما أرامل أو املطلقات وال آخرين اللي غيستافدوا في برنامج تيسير 
اللي هما بعاد، في الجبال أو في القرى اللي ما عندهومش القدرة باش 
يتحركوا وما عندهومش القدرة باش يحصولوا على املعلومة. وبالتالي 
بدل ما نديروا هذا إرادي، املجيء إلى البرامج االجتماعية غتولي الدولة هي 
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اللي غتحدد الجهات وتم�سي ليهم باش توصل لهم البرامج االجتماعية، 
وهذا تطور فيما يخص املقاربة االجتماعية في املستقبل.

املستوى الثالث هو تعميم التغطية الصحية اإلجبارية عن طريق هاذ 
تطبيق القانون األخير ديال املهن الحرة وديال األجراء املستقلين، ورابعا 
هو الحكامة ديال البرامج االجتماعية، 4 داملستويات اآلن كنشتغلوا 
فيها، عدد من القطاعات الحكومية ورئاسة الحكومة كتشرف على هاذ 
الدراسة هاذي وهاذ التوجهات، وبتنسيق أيضا مع خبراء دوليين ألن 
حنا حريصين باش نستافدوا من جميع التجارب الدولية، باش يمكن 

الدعم اآلن اللي كيتوزع يم�سي للناس اللي كيستحقوه فعال.

وأنا مرة أخرى أريد أن أؤكد إلى أن هاذ البرامج كلها وغيرها كثير وهاذ 
الدعم اللي كيم�سي إما دعم اجتماعي أو عن طريق الخدمات الصحية أو 
الخدمات ديال التعليم غادي نحرصوا باش تطور سنة بعد سنة، باش 
يمكن تكون طرق الحماية االجتماعية عندنا فاعلة وتصل للمواطنين 
واملواطنات اللي مستحقينها حيثما كانوا، ويمكن بهذه الطريقة أن نعمل 
على تقليص الفقر أكثر في املستقبل ونقلصوا الهشاشة أكثر والناس اللي 

كيستحقوا هاذ الدعم وهاذ التوجيه يوصلوه.

بطبيعة الحال حنا ما بغيناش نحولوا املواطنين إلى دائما سعاية 
منتظرين، عالش أنا جبدت التعليم في األول؟ والتشغيل، ألن حنا بغينا 
أيضا من شروط الحماية االجتماعية الجيدة هو نوفروا العيش الكريم 
التعليم الجيد والعمل الكريم والشغل الكريم،  للمواطن عن طريق 
وهذا هو الجزء األهم واألولي من االستراتيجية اللي خدامة بها الحكومة، 

وشكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

باي ديبارئيس:

ما زال عندك الوقت السيد رئيس الحكومة إيوا غير انساو، ولكن ما 
زال غادي تستافد من الوقت بالنسبة للتعقيب على التعقيب، السيد 

النائب.

بانةئبيباي ديعبديبالط في هبي:

شكربيباي ديبارئيس،

غير فقط أنه بعد السيد رئيس الفريق االستقاللي قدم مالحظة، 
فالفريق ديالنا ناقش هذا الصباح أن غياب الحكومة حتى في القانون 
املالي، السيد رئيس الحكومة حضر فقط حينما قدم تقريره السيد وزير 
املالية، ما حضرو حتى الوزراء في امليزانية القطاعية، حتى وزير ما حضر 

في امليزانية القطاعية، واعتبرنا بأن ذلك فيه واحد...؛

لنزهة  كيجيوش  ما  راه  كيجيوا  حيث  الوزراء  السادة  أن  ثانيا 
مهمة  راه  الحكومة  رئيس  مع  يجيو،  دستورية  مهمة  راه  واستراحة، 
دستورية يكونوا حاضرين، في الوالية السابقة كان ال�سي بنكيران كتجي 
معاه الحكومة كلها، أنا ما عرفتش عالش ما بقاتش كتجي اآلن معكم، 

بينما في الحكومة السابقة كيجي �سي بن كيران، شكرا.

باي ديبارئيسي:

املجيد  النائب عبد  للسيد  الكلمة  التعقيبات،  باب  نفتح  شكرا، 
جوبيج بإسم فريق العدالة والتنمية.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديبلجوا ج:

بيميهللايبارحمنيبارح م،

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

 29 الدولي ب  اإلحتفال  إثارة  على  نشكركم  الرئيس  السيد  أوال- 
نوفمبر للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهي مناسبة 
لنؤكد ما يلي: تضامننا مع الشعب الفلسطيني في ما يعانيه من الكيان 

الغاصب؛

الفلسطينية  بالقضية  خاصة  جلسة  عقد  عليكم  نقترح  ثانيا- 
في أقرب اآلجال ملدارسة مستجداتها وعلى رأسها دعم مسار الوحدة 

الفلسطينية؛

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

حرصنا  من  نابع  سؤال  لهذا  الحكومة  رئيس  السيد  طرحنا  إن 
منه   31 الفصل  خاصة  الدستور  مقتضيات  تنزيل  على  املشترك 
املتعلقة بالحقوق األساسية للمواطن وهي الصحة والتعليم والتشغيل 
والسكن، وقيامنا بمراقبة العمل الحكومي ومدى التزام الحكومة في 

تنزيل برنامجها خاصة في شقه اإلجتماعي؛

العمومية  السياسات  مراقبة  في  البرملاني  لدورنا  تنفيذا  ثالثا- 
وتقييمها، وفي هذا اإلطار نود أن نسجل بارتياح اإلنجاز الكبير الذي 
املجال اإلجتماعي، مثل  في  التشريعي  الصعيد  الحكومة على  حققته 
التغطية الصحية ومدونة الشغل وقانون فقدان الشغل، واملصادقة 
على قانونين هامين يخصان التغطية الصحية واإلستماع للمستقلين 
والصناع  والصباغون  النجارون  انتظره  إجراء  وهو  الحرة  املهن 
التقليديون والسائقون املهنيون واملحامون واألطباء في انتظار التغطية 
الصحية التي تشمل الوالدين، إال أنه السيد رئيس الحكومة رغم هاذ 
الزخم من القوانين التشريعية فإننا كنالحظو أن كاين واحد الهوة بين 
التشريعات القانونية وبين التدابير واإلجراءات املتخذة مما يعني أن 
املجهودات املبذولة في تنزيل الحقوق اإلجتماعية واالقتصادية بأنها غير 

كافية أو تفتقد إلى الحكامة والنجاعة.

تسائلنا  التي  الصويرة  إقليم  فاجعة  نستحضر  أن  بد  ال  وهنا 
جميعا حكومة وبرملانا ومجتمعا مدنيا، إن مجتمعنا املغربي قائم على 
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التضامن والتكافل واإلحسان، لكن اإلحسان العمومي املؤطر بالقانون، 
العمومية،  وللمؤسسات  الحكومة  لعمل  املكمل  العمومي  اإلحسان 
ولكن السؤال، ولكن السؤال من وقف ضد الدعم املباشر للفقراء 
الذي طرحته الحكومة السابقة برئاسة األستاذ عبد اإلله بن كيران؟ 
من عطل استفادة األرامل من صندوق التماسك اإلجتماعي؟ من عطل 
للمستقلين؟  واالجتماعية  الصحية  بالتغطية  متعلقة  قوانين  صدور 
ومن يعطل اآلن صدور قانون التغطية الصحية الخاصة بالوالدين، 
لقد برز السيد رئيس الحكومة توجه حكومتكم االجتماعي بجالء في 
مشروع قانون املالية 2018، إذا تم تخصيص130 مليار درهم لدعم 
القطاعات اإلجتماعية بما يمثل %50 من امليزانية العامة في إطار تعميم 
نظام التغطية الصحية راميد، فإننا نسجل بارتياح استفادة أكثر من 
11,46 مليون من هذا النظام إلى غاية غشت 2017، ونسجل كذلك 
االستشفائية  باملراكز  والنوعية  الكبرى  الجراحية  العمليات  عدد  أن 
الجامعية بلغ 845، وعدد الخدمات الصحية تجاوز 5 ماليين، إن هذه 
األرقام في بعدها الكمي والنوعي دالة وشاهدة على الطابع اإلجتماعي 
النظام، ومهما طرحنا  تقييم هذا  في  اختلفنا  الحكومة، ومهما  لهذه 
من اختالالت تعتريه، فال يمكننا أن نختلف أن هذا النظام قد أسدى 

خدمات جليلة لفائدة فئة إجتماعية عريضة.

النظام  هذا  استدامة  على  حفاظا  املالحظات  بعض  نبدي  وهنا 
وسعيا لتطويره وتجويده:

أوال: تأهيل البنية التحتية اإلستشفائية وتوفير املوارد البشرية؛

وفي هذا الصدد نسجل بارتياح امليزانية املخصصة لوزارة الصحة 
بمشروع قانون املالية 2018 والتي ارتفعت بزيادة قدرها 46,3.

الدولة  على  يعتمد  الذي  التمويل  نظام  في  النظر  إعادة  ثانيا: 
والجماعات الترابية واملستفيدين الذي أبان عن عجزه وقدرته مع خلق 

آلية لضمان املساهمة املالية لجميع األطراف.

ثالثا: إخراج قانون الوكالة الوطنية لنظام املساعدة الطبية راميد 
هذا  وفي  والتمويل،  التدبير  على صعيد  اإلشكاالت  ملحاصرة  للوجود 
السياق تقدمنا بمقترح قانون مع فرق األغلبية، نتمنى أن يجيب على 

اإلنتظارات بخصوص هذا النظام.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

اإلنجازات  أبرز  أهم  من  أنه  نسجل  األرامل  دعم  بخصوص 
نهجها  على  وسارت  السابقة،  الحكومة  بها  قامت  التي  واإلجراءات 
حكومتكم دعما للتضامن اإلجتماعي، ويمكن أن نعتبر أن هذا اإلجراء 
بمثابة حلم تحقق، إن صرف دعم مقاربة 77.000 أرملة، وما يزيد عن 
200.000 يتيم، ليؤكد جليا مدى التزام حكومتكم بالبرنامج الحكومي 
في شقه اإلجتماعي، إال أنه السيد رئيس الحكومة، مازلنا نطالب ونلح 

في توسيع اإلستفادة من هذا الصندوق ليشمل األرامل بدون أوالد، 
ثانيا توسيع اإلستفادة من هذا الصندوق ليشمل اليتامى الذين فقدوا 
الوالدين، فقدو الوالدين واملحظونين من طرف أحد األقارب، وذلك 

طبقا للمادة 171 من مدونة األسرة.

األرامل  عدد  محدودية  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  نتساءل 
املستفيدة من مخصصات هذا الصندوق الذي يبلغ 77.000 مقارنة 
مع 330.000 كما صرح بذلك وزير املالية حين تقديمه ملرسوم صندوق 

دعم األرامل.

في ما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، نتساءل كذلك عن محدودية 
عدد املستفيدات من هذا الصندوق، إذ منذ انطالقه سنة 2011 إلى 

نهاية ماي 2017 تم تنفيذ 14760 قرار فقط.

الصندوق  بهذا  التحسيس  من  باملزيد  نطالب  اإلطار،  هذا  وفي 
منه  االستفادة  مساطر  في  النظر  إعادة  مع  واإلدارات  املحاكم  في 
قصد تبسيطها، كما نثمن عاليا إدراج النساء املهمالت ضمن الئحة 
وبقاء  شهري  دعم  عبر  الصندوق  هذا  مخصصات  من  املستفيدات 
استفادة األطفال في حالة وفاة األم املهملة، كما ورد في مشروع قانون 

املالية 2018.

النساء  املرسوم استفادة  بإخراج  الحكومة لإلسراع  ندعو  وعليه 
بأهداف  التأجيل  يكون مصيره  الصندوق، وأن ال  املهمالت من هذا 

سياسوية ضيقة.

بخصوص مجال اإلعاقة فإننا نسجل بارتياح تدخالت الحكومة 
حقوقية  ومقاربات  بتوجهات  مندمجة  إجتماعية  سياسة  بنهجها 
ترجمتها مجموعة من األوراش الهيكلية، والبد أن نشيد هنا بتدخل 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي لتحسين ظروف تمدرس األطفال 
في وضعية إعاقة، وتدخله في اقتناء املعينات التقنية واألجهزة الخاصة 
في  املساهمة  مع  للدخل  املدرة  واألنشطة  املنهي  اإلندماج  وبتشجيع 
على  اإلعتماد  يلي:  بما  نو�سي  وهنا  اإلستقبال،  مراكز  تسيير  إحداث 
الجمعيات املتخصصة في مجال اإلعاقة أو تتوفر على أطر متخصصة 
لتحسين ظروف تمدرس األطفال في هذه الوضعية، في إطار التكامل 

والتنسيق واإلنتقائية ندعو وزارة التربية الوطنية..

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب.

بانةئبيباي ديعبديبملج ديجوا ج:

باقي واحد الحديث السيد الرئيس.

باي ديبارئيسي:

تفضل، كمل.
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بانةئبيباي ديعبديبملج ديجوا ج:

ختاما يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم »من أصبح منكم آمنا في 
سربه، معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا« هذه 
مسؤوليتكم السيد رئيس الحكومة ومسؤولية الحكومة، ومسؤوليتنا 

جميعا، وهللا املستعان.

باي ديبارئيس:

فاطمة  النائبة  السيدة  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  شكرا 
الطو�سي.

بانةئبليباي دةيفةطمليباطو�سي:

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

في جلسة اليوم ال يمكننا في فريق األصالة واملعاصرة إال أن نذكركم 
مرة ثانية بالسياق الوطني أو فاجعة بولعالم التي تسائلنا وتديننا جميعا، 
والتي ذهبت ضحيتها مجموعة من النساء، هذه الكارثة التي عرت على 
واقع الفقر املدقع الذي تعاني منه فئات واسعة من أبناء وبنات شعبنا 
من جهة، وعلى واقع استغالل البعض لفقر الناس بدل املساهمة في 

إبداع الحلول للقضايا واملشاكل اإلجتماعية من جهة أخرى .

الظرفية  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  غيركم  من  أكثر  تعلمون 
وانتظارات  وطنية  وتحديات  خصوصيات  لها  كمغاربة  نعيشها  التي 
األمر  أن  وتدركون  املغربي،  املجتمع  وشرائح  فئات  لكل  وطموحات 
يتطلب خارطة طريق مؤطرة للعمل، من أجل تحقيق هذه اإلنتظارات، 
وعلى رأسها التنمية املنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل 
وفرص الشغل والتعليم الجيد والخدمات الصحية الضامنة للكرامة 

اإلنسانية والقضاء املنصف والفعال واإلدارة الناجعة.

لقد أكدتم خالل تقديم مشروع القانون املالي لسنة 2018 على 
تخصيصكم حوالي نصف امليزانية للقطاعات اإلجتماعية، وهو ما دفع 

بكم إلى اعتبار هذا املشروع ذي معالم إجتماعية واضحة.

باي ديلئيسيبلحكومل،

الرسمية  املعطيات  آخر  حسب  باملغرب  الفقراء  عدد  بلغ  لقد 
حوالي 4,2 مليون فقير، أي ما يناهز %12 من السكان، وترجع أسباب 
انتشار ظاهرة الفقر إلى الحرمان من التمدرس والتعليم، ويعاب على 
تكريس  في  زيادتها  الحكومة  قبل  من  املنتهجة  العمومية  السياسات 
ظاهرة الفقر عوض العمل على الحد من الفوارق اإلجتماعية وتقليص 
الهوة بين الفئات امليسورة، والشرائح اإلجتماعية املعوزة، فعلى سبيل 

املثال ال الحصر وحسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط لسنة 
2017 استفادت األسر امليسورة من %30 من دعم الدولة لغاز البوطان 
%13 من هذا الدعم  واملواد الغذائية، في حين استفاد الفقراء من 
العمومي فقط، وبالنسبة للسكر استفاد األغنياء من %40 من الدعم، 
أما بالنسبة لدقيق القمح فقد استحوذت %20 من األسر ذات الدخل 
األعلى على %32 من الدعم الحكومي مقابل %13 لفائدة %20 من 

األسر ذات الدخل في أسفل الترتيب.

الرميد  نظام  املؤسسة عن كون  نفس  السياق كشفت  نفس  في 
املوجه للفقراء له انعكاسات سلبية ألن %26,1 فقط من املستفيدين 
من هذا النظام، يصنفون ضمن %10 من السكان األقل دخال باملغرب، 
في حين أن أكثر من %66 أي ثلثي من املستفيدين ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى وليسوا فقراء، وحوالي %8 من املستفيدين من هذه التغطية 
الصحية هم أبناء هم أغنياء يدخلون في خانة %10 من املغاربة األعلى 

دخال.

باي ديلئيسيبلحكومل،

تصرون أن حكومتكم ذات توجه إجتماعي إلى درجة مل معها املغاربة 
قاطبة من خطابكم وعبرتم دائما أنه يأتي على رأس أولوياتكم إصالح 
التعليم والنهوض بقطاع الصحة وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملالية 
خاصة بالعالم القروي واملناطق الجبلية والنائية، والبد أن نذكركم مرة 
ثانية في فريق األصالة واملعاصرة بأن الواقع �سيء وخطابكم ال يمت إلى 

هذا الواقع بصلة واملغاربة كلهم يدركون أن البطالة

ضاربة أطنابها في صفوف نشطاء هذا الوطن، خاصة الشباب منهم، 
وتعليمنا يحبل بالعديد من املشاكل سواء على مستوى املناهج والبرامج 
التربوية  أو تكوين األطر  الحياة املدرسية،  أو على مستوى  واملقررات 
عدد  استيعاب  على  قدرته  ومدى  األساسية  التجهيزات  أو  واإلدارية 
األطفال في سن التمدرس وحمايتهم من الهدر املدر�سي، والقطاع الصحي 
شاهد على جميع أشكال وأنواع املظاهر الحاطة من الكرامة اإلنسانية.

باي ديلئيسيبلحكومل،

أين نحن من الدولة االجتماعية ذات التكافل االجتماعي والتضامن 
الوطني أمام ضغط االحتجاجات االجتماعية وتزايد املطالب االجتماعية 
امللحة لعموم املواطنين وعدم قدرة الحكومة على االستجابة والتجاوب 
مع الوضع االجتماعي الذي يزداد تأزما يوما بعد يوم ويرفع من وتيرة 
االحتجاجات واألحداث بشكل متسارع؟ إضافة إلى األحداث العنيفة 
ومعاناة  بؤس  وصور  التعليمية  املؤسسات  تعرفها  التي  واملغاربة 

املواطنين التي تعرفها أغلب املستشفيات في ربوع اململكة؟

تتباهون  الذي  امليزانية  الدولة االجتماعية ونصف  أين نحن من 
بتخصيصه للقطاعات االجتماعية يذهب أغلبه في مجال التسيير وال 
يحظى مجال االستثمار فيه إال بالنظر القليل، والواقع املعيش املزري 
للمواطنين يؤكد ذلك، أين نحن من الدولة االجتماعية في غياب تصور 
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حكومي واضح بخصوص التنمية املنصفة التي تضمن الكرامة للجميع، 
الولوج  وتوفر شروط  للشباب،  خاصة  العمل  وفرص  الدخل  وتوفر 
للخدمات االستشفائية والتعليم الجيد املدمج في سوق الشغل والقضاء 

املنصف والفعال، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد؟

لألهمية  مدركة  غير  والحكومة  االجتماعية  الدولة  من  نحن  أين 
العادل  للتوزيع  تاريخ بالدنا  املفصلية من  اللحظة  في هذه  القصوى 
للثروة والضرورة امللحة لتقليص التفاوتات بين كل الفئات واملجاالت، 
ومالءمة السياسات العمومية مع انشغاالت املواطنين حسب حاجيات 
وخصوصيات كل منطقة وكل جهة وكل فئة خاصة الفئات املهمشة 

والفقيرة؟

أين نحن من الدولة االجتماعية والحكومة مفتقدة ملنظور جامع 
بدعم  االجتماعي  الدعم  فيها  يتداخل  واملستدامة  البشرية  للتنمية 
الكفاءة والتأهيل والقدرة على املبادرة واإلبداع وخلق الثروة والتحصين 

الروحي والفكري ضد كل أشكال العنف والتطرف واإلنحراف.

حكومتكم غير مستحضرة بتاتا للسياقات الدولية والوطنية التي 
نعيش على إيقاعها هذه السنة، نقولها بكل صراحة، هذه الحكومة 
غير قادرة على مباشرة العمل في مجاالت الصحة والتعليم والسكن 
والطاقة واملاء والنقل والتشغيل وغيرها، وذلك الفتقادها إلى الكفاءات 
القادرة على القيام بهذه املهام والوظائف من جهة، ومن جهة ثانية 
بسبب التباعدات السياسية الكبيرة والكثيرة بين مكوناتها، ومن جهة 
الحكومة،  داخل  القطاعية  السياسات  التقائية  عدم  بسبب  ثالثة 
في  ليست  الحكومة  هذه  أن  املغربي  للشعب  التأكيد  يمكننا  لذلك 
مستوى اللحظة السياسية والدستورية التي يجتازها املغرب خاصة 
أنها أصبحت عرقلة حقيقية بالنسبة للمغاربة فيما يخص تدبير شأنهم 
العام، وأصبحت مشكل حقيقي بدل أن تكون طرفا أساسيا إلى جانب 
باقي املؤسسات الدستورية في حل املشاكل والقضايا االجتماعية ذات 
الصلة بتحسين الشروط وظروف العيش بالنسبة للمغاربة بكل فئاتهم 

وشرائحهم االجتماعية، وشكرا.

باي ديبارئيس:

الفريق  باسم  احجيرة  عمر  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

أشرفي علىي بارح مي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديلئيسيبلحكومل،

حضربتيباي دبتيبانةئبةت،يبايةدةيبانوبب،

باي ديلئيسيبلحكومل،

خلعتيني ملي قلتي بأنك كتنتظر النتائج ديال التحقيق في حادث 
الصويرة، أنا نعطيك النتائج، املتهم الحقيقي هو الفقر، هو الحرمان، 
هو األزمة اإلقتصادية اللي كيعيشوها املغاربة، املتهم الحقيقي في هاذ 
ال�سي اللي وقع في الصويرة هو دفع الناس دفعتهم الحاجة امرأة األصغر 
وحدة اللي كانت تماك 35 سنة كلهم امرءات مسنات، وجاوا دربوا 
الكيلومترات باش ياخذوا القفة، بمعنى الفقر الفقر هو اللي دفعهم 
وهاذ ال�سي ما�سي مسؤولية ديال الحكومة هي مسؤولية ديالنا كاملين 
مقهورين  مضرورين،  املغاربة  الحقيقة،  نقولولك  باش  اليوم  وجينا 
األزمة االقتصادية وصالهم للعظم، املؤشرات كلها مؤشرات سلبية، 

البطالة وصالت 10.6 % ألول مرة 10.6 %.

باي ديلئيسيبلحكومل،

هناك  الجاللة،  صاحب  ديال  الخطب  متعددة،  إنذارات  هناك 
تقارير ديال املجلس األعلى للحسابات، تقارير ديال البنك الدولي، البنك 
املغربي، التقرير ديال مؤسسات مغربية، هاد التقارير كلها كتقول بأنه 
كاين أزمة، ولكن ملي تكون الحكومة في حالة شرود، ورأسها كيخمم 
في حوايج أخرى، كتعطي ترتيب غير مشرف للبالد، الترتيب اليوم ديال 
املغرب ديال مؤشر التنمية هو 113 على 130 دولة، مؤشر التنمية فيه 
كل �سي، هنا عطاونا النتيجة، نحن اليوم في املركز 113 السيد رئيس 
الحكومة، البطالة مليون و260 ألف شاب وشابة في البطالة اليوم، 
الفقر، عدد الفقراء في املغرب مليون و600 ألف مغربي، وكاين واحد 
3 داملليون العبين البراج مع الفقر واش يطلعوا للفقر وال ال، وهم في 
الهشاشة، أما مليون و600 راهم تحت العتبة ديال الفقر، هاذ ال�سي 
كله كنقولوا لك السيد رئيس الحكومة باش تعرفو بأنه كاين األزمة في 
املداشر، في القرى، وفي املدن وفي كل النواحي داملغرب كاين غليان، كاينا 
احتقان اجتماعي، التعليم، التعليم، واش غادي نبقاو هذا ملي طلعت 
أنا لهاذ البرملان هذه 10 سنين واحنا كنسمعوا إصالح التعليم، غادي 
نبداوا في اإلصالح، واش هاذ اإلصالح مازال ما بدأ، واش هاذ اإلصالح ما 
بغاش يكمل؟ متى غادي نبقاو في هاذ اإلصالح، كل ما تجي حكومة تجي 
بمنظور جديد اإلصالح، والدنا ضايعين، والدنا ووالدكم ووالد املغاربة 
ضايعين، كل واحد كيجي وكيدير التجربة فيهم، هاذ ال�سي وأنت أعرف 
بالنفسية هو اللي عطى اليأس واليأس هو اللي عطى هاد ال�سي اللي احنا 
كنشوفوه في املدارس املغربية ديال العنف، اليأس يولد العنف السيد 
رئيس الحكومة وهذا من املسؤولية ديالكم مسؤولية ديال الحكومة أنها 
تنكب على التعليم، التعليم هواألساس في البالد إيال غاب التعليم غادي 

تغيب كل األسس ديال التربية، ألنه التعليم مرتابط بالتربية.

باي ديلئيسيبلحكومل،

امليزانية ديال الصحة 5.7 % ال ترقى إلى املستوى الدولي اللي هو تقريبا 
10 % و 12 % هاذ ال�سي كله هو اللي عطانا اليوم مستشفيات معطلة، 
بالسرطان  مريض  اللي  الحكومة  رئيس  السيد  كاين  واش  الناس..، 
وتيعطيوا له موعد على عام؟ واشنو هذا عطاوه له باش يموت من دابا 
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عام، كاين �سي واحد وأنت طبيب كينتاظرو هو فيه السرطان عام؟ كاين 
�سي واحد اللي خصه يدوز السكانير خصه يتسنى 6 أشهر، هاذ ال�سي هو 
عنوان ديال واحد الفشل ديال املنظومة صحية اللي خاص ننكبوا عليها 
ونديروا إصالح ما�سي إصالح متعثر إصالح حقيقي وخاص املغاربة، هاذ 
ال�سي اللي قلتي السيد رئيس الحكومة زوين ومزيان ولكن املغاربة من 
سمعوه ما حسوش بأن هذاك ال�سي هو اللي كيعيشوه املغاربة كيعيشوا 
حوايج أخرى كيعيشوا أمور عكس تماما ذاك ال�سي اللي قلتيه كيجي في 
واحد الدولة اللي ما عندهاش أزمة، األزمة واصلة لكل البيوت ملي تلقى 
األغنياء والناس أصحاب املنعشين العقاريين وكتسولهم كدايرة الدعوة 

وكيقول لك واقفة بمعنى األزمة وصالت لكل �سي، حتى للناس األغنياء.

باي ديلئيسيبلحكومل،

السكن مخزون املرتفع ديال السكن ما مبيوعش، املشاريع موقفة 
املقاوالت اللي قلتي بأنها كتدعموها مقاوالت أكثر املقاوالت اليوم في حالة 
ديال ديال اإلفالس املقاولين وال دالعائالت اللي راهم في الحباسات ألنهم 
شيك sans provision ما عندهومش باش يخلصوا الناس، وبالتالي 
هاذ ال�سي كله أعطى بأنه اليوم نعطيك واحد رقم مهول ولكن ما بين 
 stage 2 ماليين ونصف و3 مليون ديال املغاربة ما خدامينش ما هم في
ما عندهم أفق ديال االشتغال، هذا بحال واحد املثلى كتقول في وجدة 
» اللي يتسنى احسن ملي يتمنى واللي يتمنى احسن ملي قاطع الياس« 
هاذ 3 داملليون قاطعين الياس في الخانة ديال اليأس، ما كيتسناوا ما 
عندهم stage ما عندهم هذا واحد الرقم مهول وهاد 3 مليون هم اللي 
غذا هللا يحفظ يقدروا يديروا مشاكل واحتقان يزيدوا في التأجيج ديال 
اإلحتقان اللي اليوم حاصل في البالد، السياسات العمومية والسياسات 
ديال والسياسات ديال الحكومة هذه اللي هاذي 6 شهور راه بدات 
هاذي 2012، ما�سي هاذي 6 شهور، وبالتالي هذا استمرار ديال العمل 
الحكومي، والعمل الحكومي النتيجة ديالو كتبان على 4 سنين، املعدل 
ديال العمل الحكومي كيبان من بعد 4 سنين، املشاريع كلها كبرت أم 

صغرت كتبان النتائج ديالها على 4 سنين.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، تفضل ثانية.

بانةئبيباي ديعمريبحجي9ة:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة، الجهة الشرقية تعاني من إختالالت 
أكثر هاذ ال�سي اللي قلتو وطلبنا منك موعد باش نشوفوك في أقرب 

وقت، عندنا مشكل كبير في الجهة الشرقية.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد هللا غازي بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

بانةئبيباي ديعبديهللايغةزي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

ملا  الكفاية  فيه  بما  تطرقتم  في جوابكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
جاء في البرنامج الحكومي، كذلك ملا جاء في قانون املالية من إجراءات 
وكنشاهدو إنجازات في ميدان السياسات اإلجتماعية، اليوم األبعاد 
اإلجتماعية في السياسات العامة تسائلنا أوال في التمثل للمقاربة، تمثل 
الرائج وال اللي بغينا نروجو ليه ديال آشمن من مقاربة للفعل اإلجتماعي 
له  معاه، من  وكنتسائلوا  التمثل هذا  هاذ  الفقر، كيساءلنا  ملحاربة 
املصلحة في اختزال ذلك، في املنحة، في الصدقة، في املكرمة؟ من يختزل 
الفعل التنموي اإلجتماعي في معالجة سطحية ريعية؟ من له املصلحة 

في ذلك؟ السؤال ديال التمثل مطروح اليوم أكثر من أي وقت م�سى.

باي ديلئيسيبلحكومل،

الخطابات امللكية األخيرة خاصة ديال افتتاح الدورة التشريعية 
والنقاش اللي تفتح حول النموذج التنموي نحن في صلب ذلك النقاش، 
آش  الخيارات،  اإلجتماعية،  السياسات  نناقش  ونحن  نتناول  ونحن 
من خيارات؟ كيفما قالت واش معالجة تستحضر الكرامة، الكرامة 
ديال اإلنسان عوض اإلدالل ديالو، معالجات تتم في خظم العملية 
وال  الحكومة،  رئيس  السيد  مشكورين  ليه  شرتو  كيما  اإلنتاجية، 

املقاربات تشجع اإلتكالية.

باي ديلئيسيبلحكومل،

املنطق  على  مبنية  الكرامة،  تتوخى  معالجة  من  اليوم  مناص  ال 
ديال اإلنتاج، املعالجة الريعية السيد رئيس الحكومة هي معالجة ديال 

اإلخضاع وديال اإلسترقاق أكثر من اإلسترزاق، ديال اإلسترقاق.

باي ديلئيسيبلحكومل،

الدعامة ديال اإلستثمار وديال خلق الثروة وديال التمكين، ومن 
خاللها النمو la croissance في اعتقادنا هي في العلية ف L’AMO ديال 
العملية كلها، النمو وكل نقطة ديال النمو أنتما تتعرفو السيد رئيس 
الحكومة أكثر من أي حد آخور أن كل نقطة ديال النمو كتخلق بين 
15 حتى ل 30 ألف منصب شغل، وبالتالي فمن خالل الدعامة ديال 
االستثمار وخلق الثروة والتمكين كندعموا التشغيل، التشغيل الذاتي، 
التشغيل األجري في اقتصاد السوق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
كدير  اللي  هي  اللي  الضريبية  املوارد  كندعموا  االستثمار  خالل  من 
التمويل املستدام للسياسات االجتماعية في غياب هذا، السيد رئيس 
الحكومة، ماذا سنوزع؟ نوزع، نقوم بتوزيع البؤس هللا يرحم عليها 
ونستون تشرشل نقوم بتوزيع البؤس ضروري من خلق الثروة باش 
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نلقاو ما نوزعوا، كاينين رافعات، الرافعة ديال السياسات القطاعية، 
اجتماعي وتضامني،  بعد  الحالية  القطاعية  السياسات  في  كنسجلوا 
مخطط املغرب األخضر، في املشروع الكبير والورش الكبير ديال الحد 
من الفوارق االجتماعية، في املشروع ديال املقاول الذاتي ديال صندوق 
االجتماعي  الطلب  تلبية  ديال  الرافعة  كذلك  االجتماعي،  التماسك 
بالتعليم في الصحة في السكن هاذوا كاملين مجموعين في الفصل 31 
من الدستور، هاذ الفصل 31 من الدستور، السيد رئيس الحكومة، 
الحقوق  لهاذ  كيأسس  مرجعية  كاملين،  له  نرجعوا  أسا�سي  مرجع 
السيد  السيد  واملكرمة،  الصدقة  مقاربات  عوض  الحق  مقاربات 
والتعاضد  للتضامن  اإلقليمي  البعد  املحافظة على  الحكومة،  رئيس 
بمرجعياتها الدينيةوالثقافية ال تعارضة لها مع ما نحن بصدده، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، باسم الفريق الحركي، الكلمة للسيد النائب محمد أوزين.

بانةئبيباي ديمحمديأ زين:

بيميهللايبارحمنيبارح م،ي باصالةي بايالميعلىيآاهي صحبهي
أجمعين.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

بايةدةيباوزلبء،

بكل صدق وإخالص وبعيدا عن كل املزايدات أو دغدغة العواطف 
أو اإلثارة أو حتى الركوب على أحاسيس مآ�سي املغاربة واستحضارا أيضا 
لكل الجهود الرامية إلى حفظ كرامة املواطنين كمغاربة إال أن هناك ال 
زال هناك مجال يدعو إلى القلق، السيد رئيس الحكومة، وطبعا فاجعة 
جماعة بولعالم بالصويرة ليست إال الشجرة التي تخفي غابة من املعاناة 
لشريحة عريضة من املواطنين وأحيانا في صمت مدوي، وأنتم السيد 
رئيس الحكومة ابن العالم القروي وأكيد أنكم تتشاطرون معي نفس 
هذه القناعة �سي حرضان هللا يذكروا بخير كان دائما كيردد واحد الكالم 
وكيقولون املغاربة ما كيموتوش بالجوع، املغاربة كيموتوا بالذل، ولكن 
اليوم طموحنا أن املغاربة، السيد رئيس الحكومة، ما بغيناهم يموتوا ال 
بالجوع وال بالذل، ألن الحالة هاته غادي تبقى بصمة عار في جبيننا نحن 
كمسؤولين ونحن كفاعلين، بل أكثر من هذا وذاك أنه غادي يكون تنكر 
لواحد التاريخ ديال الثقافة ديال العراقة د املغاربة املطبوع بالنخوة 

وبالنفخة وبالعفة.

باي ديلئيسيبلحكومل،

األمر كيتعلق بالعدالة االجتماعية واملجالية وهو ما نادينا به كحركة 
شعبية كمنطلق، كمبدأ وكمرجع منذ أواخر خمسينيات القرن املا�سي، 
اليوم أصبح وهلل الحمد مرتكزات للسياسات العامة، للحكومة مظاهر 

العجز االجتماعي الصارخ، تدني املؤشرات االجتماعية تسائلنا اليوم 
حول الجهات التي تتمركز وتستوطن فيها حدة مظاهر الفقر والهشاشة 
واألمية والهدر املدر�سي، واستفحال مؤشرات وفيات األمهات واألطفال 
ليست  ألنها  اعتبارها حدثا معزوال  يمكن  الصويرة ال  وغيرها حادثة 
الغير  تعاني من حيث السياسات االجتماعية  التي  الوحيدة  املنطقة 
املتكافئة فغير أكيد يعني كثير في بالدنا، و كنعرفوها جميع كأبناء القرية، 
يعني  أو  عدبية  قراءة  ليست  الحكومة،  رئيس  السيد  ليست،  هاذي 
سلبية، هو فقط استحضار لواقع عنيد كنرفضوه كمغاربة ما كنقبلوش 
وما كنرضاوش به طبعا، نحن ال ننكر اإلنجازات، البرامج، واملخططات 
واملبادرات الرامية إلى االرتقاء االجتماعي بالفئات الهشة، لكن الواقع 
املثل أمامنا ومثل هذه األحداث تجعلنا نسائل اليوم نجاعة السياسات 
العمومية وأثرها على املواطن، ونسائل أيضا سوء توزيع ثمار النمو، 
أكيد أن إطالق السياسات واإلستراتيجيات والبرامج واملخططات أمر 
والتقويم ملراجعة  والتقييم  للتأمل  يوما وقفة  توقفا  جيد، لكن هل 
ودراسة الجدوى واألثر؟ هذا سؤال عريض يستوجب الجواب، وهنا 
تحضرني مبادرات خالقة جدا كان الراعي األول هو صاحب الجاللة نظير 
التماسك  إلى  الهادفة  البشرية، والصناديق  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

اإلجتماعي، وبرامج التشغيل والصحة والسكن إلى غيرها.

وحبنا  غيرتنا  منطلق  من  إننا  املزايدات،  عن  وبعيدا  أخرى  مرة 
وعادلة  متوازنة  اجتماعية  لسياسة  نطمح  العزيز  البلد  هذا  لسلطة 
تشجع املبادرة بدل اإلحسان، سياسة تقطع مواقع يستشري فيه الفقر 
من أجل إيجاد مقعد في املدرسة أو مستشفى في أو سرير في املستشفى، 
كما نسعى إلى مغرب واحد لكل املغاربة تتكافؤ فيه الفرص وتتساوى 

فيه الحظوظ، شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيسي:

باسم  النائبة حنان رحاب  للسيدة  الكلمة  النائب،  اليسد  شكرا 
الفريق اإلشتراكي.

بانةئبليباي دةيحنةنيلحةب:

مساء الخير لكل املغاربة ولكل املغربيات اللي تيتابعونا اليوم،

يميةءيبلخي9،

 ونحن نخلد األيام العاملية للعنف ضد النساء، ونحن على مرمى 7 
أيام من كارثة كبيرة عشناها نحن كمغاربة، وعاشتها النساء املغربيات 
بفقدانها ل 15 امرأة مغربية مهمشة فقيرة، اختارت على أنها توقف من 
أجل قفة ال تضمن كرامتها، من أجل قفة ال تضمن قوت يومها اليومي، 
ومن أجل قفة قاتلة عنوانها حذاء بالستيكي ديال امليكا جاب قنوات 

العالم بأجمعها.

في مغربنا،  في بالدنا،  البعد اإلجتماعي ديالنا  تناقشو  اليوم احنا 
تناقشوه وكل واحد فينا تيحمل املسؤولية لآلخر، تناقشوه وكل واحد 
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فينا تيعتبر نفسه بريئ من هاذ الفقر، بريئ من هاذ الهشاشة، أو بريئ 
من هاذ االستغالل، احنا تيبان لينا على أننا كلنا كمغاربة مسؤولون على 
هاذ اإلستغالل، مسؤولون على هذه الهشاشة ومسؤوالت ومسؤولين 

على هذا الفقر.

اليوم القفة ما تيوزعهاش مكون واحد، اليوم استغالل املغاربة 
والعملية  القفة  اليوم  واحد،  مكون  تتمش  ما  هشاشتهم  استغالل 
اإلحسانية تنستغلوها كاملين ما دام تنصمتو عليها كاملين، تنعتبرو 
على أنه أي حل لفقر املغاربة أي حل لعوز املغاربة، وأي انتصار للبعد 
اللي  الصدقة،  يضمن  وال  الحق  تيضمن  اللي  الحقيقي،  اإلجتماعي 
تيضمن الواجب وال يضمن التواكل، اللي تيضمن التضامن وال يضمن 
املنظومة  تقرها  التي  األساسية  الحقوق  من  نجعل  أن  هو  اإلتكالية 
اإلنسانية حق وواجب والتزام لنا جميعا أن نوفره، الحق في الشغل 
حقنا جميعا، الحق في التعليم حقنا جميعا، الحق في الصحة حقنا 
جميعا، من يمكن أن يساعد هذه الحكومة، وأن يساعدنا جميعا، 
اللحظة  هذه  من  يجعلوا  أن  أجل  من  جميعا  املغاربة  يساعد  وأن 
لحظة املآ�سي التي عشناها كاملين في هاذ 6 شهور لحظة إجماع وطني 
هو أن يقوم كل واحد منا انطالقا مني وانطالقا منا كفريق، وانطالقا 
منا كبرملان بعمله، مرورا على املنتخبين املحليين، مرورا على املنتخبون 
الجهويون، مرورا على املسؤولين داخل اإلدارات، مرورا على املوظفين، 
هذه ليست لحظة مزايدة، هذه لسيت لحظة أن يعزي البعض والبعض 
اآلخر في فشله أو ينهئ البعض البعض اآلخر بنجاحه، من ماتوا 15 نساء، 
من احتجوا على املاء أبناء هذا الوطن، من احتجوا من أجل مدرسة 
أبناء هذا الوطن، وكلنا مسؤوليتنا كاملين مجموعين أن نعمل كل واحد 
فينا فبالصتو باش يمكن نحققو، ألنه املنتخب الذي يحول ميزانية 
الجماعة لصالح جمعيته، من يحول أرصدة الصندوق الوطني للتنمية 
البشرية من أجل ترفيه بدل التنمية البشرية، املساءل من يجعل من 
صناديق معينة صندوق الدعم الثقافي ووسيلة لدعم مسرحيته أو فنه 
أو جمعيته، مساءل، لهذا احنا تنقولوا كفريق إشتراكي أننا مسؤولون 

كاملين وعلى أنه على األقل ما سطرته الحكومة في جانبها اإلجتماعي..

باي ديبارئيس:

شكرا السيدة النائبة، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 
آه  كاينش؟  ما  البوزيدي،  اإلدري�سي  هللا  عبد  النائب  للسيد  الكلمة 

السيدة، ما كاينش التصحيح، تفضلي السيدة النائبة معذرة تفضلي.

بانةئبليباي دةيفةطمليبازهربءيبرصةت:

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

واإلشتراكية في إطار مناقشة موضوع البعد اإلجتماعي في السياسات 
العمومية وهو املوضوع الذي يتم استحضره في مناسبات عديدة ولكن 
لألسف معظم هذه املناسبات تقترن باألحداث واملظاهر املأساوية التي 
تدمي قلوبنا والتي تمس فئات عريضة من مجتمعنا وفي مختلف مناطق 
املغرب، لقد قامت بالدنا بمجهودات كبيرة في شتى املجاالت اإلقتصادية 
واإلجتماعية أساسا، إال أن نموذجنا ظل دائما مرهونا ألعطاب متعددة، 
ساهمت في محدودية السياسات العمومية على املستوى اإلجتماعي، 
وبالتالي على عدم القدرة على إنتاج أنماط تنموية تخرج البالد من خانة 

الدول الفقيرة إلى خانة الدول الصاعدة.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

اليوم لبالدنا أن تستمر هكذا، دون مباالة بحدة  لم يعد ممكنا 
اإلختالالت والفوارق اإلجتماعية وقساوة العيش، قساوة العيش ضد 
ليس شعار، وإنما هو واقع يعيشه املغاربة واملغربيات، يجب التسريع 
بحلول شجاعة، تستطيع إحداث األثر في حياة املغاربة، وهذه املسؤولية 
بقدر ما هي موجهة أوال إلى السلطات العمومية والدولة، فهي أيضا 
تسائل انخراط الفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين بشكل واع وقوي، 
ألن املطلوب اليوم هو إدراك الحجم الحقيقي للمشاكل اإلجتماعية 
والتنموية املطروحة وما يمثله ذلك من تحديات أمام االستقرار ببالدنا، 
وعليه فإن الحاجة ملحة اليوم للمرور إلى السرعة القصوى للنهوض 
النموذج  على  واالنكباب  واملواطنين  للمواطنات  اإلجتماعي  بالوضع 
األثر  يلمس  املواطن  يجعل  والذي  أوضاعنا  تتطلبه  الذي  التنموي 

الحقيقي والفعلي ونتائج السياسات العمومية على معيشه اليومي.

باي ديلئيسيبلحكومل،

هاذ النموذج اليوم ال يمكن أن يقوم دون تركيز أهدافه على ضرورة 
تحسين ظروف عيش الساكنة، من خالل ضخ نفس قوي وحقيقي في 
القضايا اإلجتماعية وتنمية مختلف الجهات بشكل متوازن ومتكامل 
لتحقيق العدالة املجالية والعدالة اإلجتماعية، وتعزيز دولة القانون 
في املجالين اإلقتصادي والحقوقي، ألنها السبيل إلجراء خطوات أعمق 

وذات أثر فعلي في الحياة اليومية للفئات الهشة والفقيرة، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد عمر بالفريج، السيد النائب.

بانةئبيباي ديعمريبالفريج:

بايالميعل كم،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

تكلمت في جلسة سابقة على ضرورة الخروج من ثقافة الهمزة في 
املغرب والدخول في بناء عقد اجتماعي في بالدنا العزيز، قلت بأن هذا 
العقد اإلجتماعي خصه يتبنى على فكرة اللي هي جميلة التضامن العادل 
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بين األجيال، فهاذ العقد اإلجتماعي محتاج إلى 2 داألمور ما�سي اكثر:

أوال- رؤية واضحة من حكام البالد، رؤية مبنية على قناعات؛

وثانيا -مجهود عادل من جميع فئات املجتمع، وأنا مقتنع بأن املغاربة 
مستعدين يضحيو من أجل وليداتهم، بشرط أن تكون هذه التضحية 
عادلة خاص بسهولة ببساطة كبار السياسيين واالقتصاديين يضحيو 
بشوية حتى هما، فالسؤال، السيد رئيس الحكومة املحترم، هل لكم 

رؤية واضحة في التضامن العادل بين الجهات؟ وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد للنائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب على 
تدخالت السيدات والسادة الذين مثلوا الفرق واملجموعة النيابية.

باي ديسعديبادينيباع مةنييلئيسيبلحكومل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

شكربيباي ديبارئيس،

شكربيالي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

أنا أنصت بإهتمام لجميع التدخالت وإيال الحظتو أنا قلت بأن حنا 
في هاد القضية ديال الحماية اإلجتماعية عندنا 2 مستويات:

أوال- اإلستمرار في السياسات والبرامج اللي دارتها الحكومات السابقة 
جميعا وتطوير ما يجب تطويره؛

وبرامج  وإستراتيجيات  وإبداع سياسات  ابتكار  هو  الثاني-  املحور 
جديدة، ويمكن نقول بأنه جميع الفرق اللي هنا الفرق اللي هنا كلهم 
كانوا في حكومات سابقة، وخدمو في جهات اجتماعية، واخا وشكون 
اللي دار البرنامج االستعجالي للتعليم و خذا منو 32 مليار، وفينا هي 
32 مليار؟ أنا عالش قلت هاد القضية، باينة أنا واضح الكالم ديالي، 
أنا باش نقول، أنا باش نقول، أنا حاولت يكون الكالم ديالي مسؤول، 
هذه املعضلة عاملية باملناسبة في جميع الدول بما فيها الدول املتقدمة، 
وهذه معضلة مجتمعنا حتى حنا كيعانيها، وهذه معضلة العالج ديالها 
ما�سي بهاد البساطة، كل حكومة دارت جهود في هاد املجال، باش نصفو 
الناس، كل حكومة دارت جهود، أثمر بعضها وبعضها لم يثمر فيه شوية 
دالنقص، فيه النجاح، هذا طبيعي في حياة البشر، فهاذي مسؤوليتنا 
وبطريقة  مسؤولة  بطريقة  املشكلة  هاذ  نواجهو  باش  الجماعية 
شجاعة، يمكن نؤكد هنا بأن هاذ الحكومة عندها الشجاعة الكاملة 
ألن في 6 شهور، في 6 الست شهور باش نحلوا مشكل ديال املنحة ديال 
الطلبة ديال املتدربين في التكوين املنهي بغالف مالي ديال 250 مليون 
درهم، نحلو املشكل ديال املمرضين وما أدراك بالغالف املالي ديال 400 
مليون درهم، ونزيدو في ميزانية التعليم ب 5 مليار مرة واحدة، ونزيدو 
في امليزانية ديال الصحة والتشغيل، في التعليم ديال 55 ألف ما بين 
2017 و2018، ونطورو عدد من البرامج مرة واحدة، راه هذا ما�سي 

جهد بسيط، النتيجة ديالو غادي تظهر، إن شاء هللا، حنا كنتسناوها 
وغادي تجي في القريب، ونحن عندنا الشجاعة، عندنا اإلرادة باش نزيدو 
مزيد من الجهد في املراحل املقبلة ونستافدو من التجارب ديال الجميع، 

هاذي النقطة األولى؛

كيم�سي  منهم  جزء  املقاصة  صندوق  صحيح  الثانية-  النقطة 
لألغنياء، معقول ألن الدولة فاش كتدعم البوطة ديال الغاز، راه ما 
كيشريهش غير الفقير، كيشريها الغني، هذا نظام ورثناه، دابا إيال كانت، 
إيال كان الفريق املحترم كيشوف بأن هاد نظام املقاصة ما خذامش 
وكيم�سي لألغنياء يجيب تعديل في قانون املالية يزولو، أنا ما عندي 
مشكل، وديك الساعة نناقشوه، ألن الواحد خصو يكون عندو اقتراح، 
واقتراح قانون املالية من عندكم، وحنا مستعدين للحوار في هاذ املجال 

مع الجميع أغلبية ومعارضة.

وباملناسبة راه حنا عازمين باش نصلحو إن شاء هللا، ولكن غادي 
والهشة  الفقيرة  الفئات  نضرو  باش  نصلحوهش  غادي  ما  نصلحوه 
واملتوسطة، اآلن حنا كنفكرو وكنشوفو كيفاش نديرو باش نصلحوه 
بطريقة متدرجة أوال، ثانيا بالطريقة اللي نوجهو فيها الجزء األهم من 
داك�سي اللي غادي نوفور فيه إلى برامج إجتماعية تستهدف الفئات 
املحتاجة فعال. داك�سي عالش حنا غادي نكملو أوال البرنامج ديال دراسة 
االستهداف باش نعرفو شكون اللي خاصو يستافد من هاذ ال�سي، ومن 
بعد إن شاء هللا غادي نديرو هاذ البرامج. وهاذ ال�سي راه ما�سي ماغاديش 
يم�سي بعيد راه 2018 إن شاء هللا هاذ برامج اإلستهداف الدراسة ديالو 
غادي تكمل بإذن هللا، ولكن أنا كنقول راه كل مسؤولية مشتركة ألن 
عندنا واحد مشروع قانون ديال التغطية الصحية للوالدين أكثر من 30 
شهر وهو في البرملان راه حتى هو مسؤولية راه مسؤولية مشتركة، إيال جا 
�سي قانون خاصو يدوز، ايال فيه �سي حاجة نصلحوها، نصلحوها من 
غدا حنا مستاعدين الحكومة مستعدة إيال كاين �سي تعديل نطوروه، 
�سي مسائل كتشوفو بأنها غير مناسبة نصلحوها ولكن مايمكنش نوقفو 
مشروع قانون ويوقف هكا إلى ما ال نهاية وهو غادي للفئات الهشة 
املواطنين كيتسناوه املوظفين وغيرهم راه كيتسناوه ألن عندهم والديهم 

حتى هما بغاو يدخلوهم معاهم في التغطية الصحية.

إذن باش نقول أن هذا امللف اإلجتماعي راه ملف مشترك، خصنا 
نخدمو عليه مجموعين وبروح وطنية وحنا مستعدين وإن شاء هللا 
ما يكون غير الخير ايال خدمنا فيه مجموعين سننجح فيه. وباملناسبة 
الحكومة  حيث  ما�سي  صحيحة  غير  تقدمت  اللي  واألرقام  التقارير 
السابقة اللي كان مرأسها حزب العدالة والتنمية وهاذ الحكومة واللي 
فيها هاذ األغلبية، ال الفقر نقص قبل أن تأتي الحكومة السابقة، وزاد 
النقص ما كافيش هذاك النقص صحيح، ولكن خصنا نعتارفو بأن 
هناك جهود تمت في بلدنا وأن هاذ الجهود أثمرت نسبيا، ولكن خصنا 
الدولي  البنك  تقارير  أن  وغير صحيح  كافية،  غير  الجهود  هاذ  نزيدو 
وتقارير املنظمة الدولية إلى آخره كتقول املغرب فيه أزمة، فينا هو 
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هاذ التقرير؟ خرجوه ليا هللا يجازيكم بخير، ما كاين حتى �سي تقرير 
اللي كيقول فيه أزمة، التقارير الدولية كتقول بأن اإلقتصاد املغربي 
مثين وقوي، إقتصاد قوي، وأن حتى على املستوى اإلجتماعي هناك 
تطور ولكن هناك إشكاالت أيضا صحيح، اإلشكاالت موجودة ولكن 
التطور موجود آخرها ديال البنك الدولي ديال 2040 هداك التقرير دابا 
املغرب في 2040 راه فيه التشخيص وفيه االقتراحات ديال املنظمات 
الدولية ما كاينش اللي كيقول أزمة، نقولو مشاكل واخا، نقولو بعض 
املجاالت فيها تأخرات معقول، ولكن أزمة عالش هللا يجازيكم بخير 
انتما راه املمثلين ديال األمة، راه أي مستثمر أجنبي أو وطني عندو �سي 
فلوس بغى يستثمرها تتقول له أزمة كيجر جيبو، كيجر يديه، تيقول 
حتى نشوفو نخرجو من هاذ األزمة. خصنا نكونو موقعيين ثاني نعاونو 
بالدنا، نعاونوها باملصداقية صحيح ولكن دون تضخيم ودون تهوين، 
ما نصغروش املشاكل حتى نهونوها نقولو ما نعالجوهاش ولكن ثاني ما 
نهولوهاش. راه أنا كنقول هاذ ال�سي بروح أخوية ألن هذه بالدنا جميعا 
وهاذ الحكومة راه غادي دوز 5 سنين ديالها وتم�سي أنا غانبقى رئيس 
حكومة إالى األبد ما يمكنش راه عندي 4 سنين غانكملها وغادي يجي 
رئيس حكومة آخر، إيال بقينا هاذ 4 سنين غادي نشوفو.. نحن عودتنا 
بالدنا أن املؤسسات ديالها كتم�سي حتى النهاية ديالها استقرار سيا�سي 
الحمد هلل مضمون، فهمتيني، شوف حنا أوال ما خايفينش من بالدنا، 
ما خايفينش من بالدنا، وماخايفينش على بالدنا الحمد هلل ألن عندها 
أعمدة قوية بدءا من جاللة امللك اللي هو الراعي للديمقراطية وانتهاءا 
بوعي الشعب املغربي فهمتيني، ولكن ما�سي هذا هو اإلشكال، حنا نقومو 
بمهمتها في هاذ اللحظة اللي حنا فيها مسؤولين نحن من موقع الحكومة 
أنا كنقول الخطاب  وأنتم من موقع كبرملانيين ممثلين األمة. فلذلك 
ديالنا يكون متوازن، كاين إيجابيات كثيرة، وكاين خصاصات ونقص 
أيضا كثير. وحنا عندنا اإلرادة باش هاذ النقص نعالجوه إن شاء هللا 

ونواجهوه.

في ما يخص البرامج اإلجتماعية، راه أنتما كتعرفو بأن هناك في 
ذاك البرنامج اللي كيتسمى »برنامج تقليص الفوارق املجالية«، اللي 
معروف هاذ البرنامج هو برنامج طموح، أو باملناسبة هاذ البرنامج ديال 
تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية بالوسط القروي اللي هو كيعني 
املجال بالخصوص، هذا الدراسة اللي تحددات اللي جا منو البرنامج 
أش كتقول؟ كتقول بأن 1253 جماعة تعاني من الخصاص، هاذ ال�سي 
راه ما�سي تم هاذ السنة وال السنة املاضية، هاذي منذ سنوات، عرفتي 
هاذ 1253 راه هي األغلبية الساحقة ديال الجماعات، عندنا �سي تقريبا 
1500، 1200 كيعانيو الخصاص مع ذلك نحن إرث فيه خصاص كبير 
في مختلف الجماعات، وفيها 24.000 دوار اللي تحددات فيها الخصاص 
اإلجتماعي باملعايير الخمسة، ألن املعايير ديال الخصاص ديال الدواور 
الفقر، فيما يخص الفقر املجالي بمعنى الطريق، املدرسة االبتدائية، 
اإلعدادي أو الخدمات الصحية إلى آخره...، هو كنحددو على حساب 
القرب املسافة ديال القرب من هاذ البنيات، وبها كتحدد الدرجة ديال 

الدوار في مجال الفقر، وفي مجال الخصاص.

إذن هاذ البرنامج اللي حدد هاذ ال�سي، حدد واحد اإلستراتيجية، 
واحد البرنامج ديال املعالجة، هاذ برنامج املعالجة اللي غادي يم�سي 
على مدى سنوات بدا فعال وانطلق وحنا أعطيناه اإلنطالقة في يوليوز 
املا�سي، ألن في يوليوز فقط تدار التشخيص، تدارت البرامج الجهوية 
ديالها  اإلعتماد  وتم  والتنسيق،  عليها  التفاوض  وتم  مركزيا،  وجات 
مركزيا وبدات اإلنطالق ديال هاذ املشاريع اللي فيها تمويل مشترك ما 
بين املجالس الجهوية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق تنمية 
العالم القروي واملناطق الجبلية والوزارات املعنية اللي هي وزارة الفالحة 

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  والتعليم  والصحة  والتجهيز 

للشرب، كل واحد كيمول بطرف من التمويل املحدد في البرنامج، أو 

بدات فعال انطلقت املشاريع ودابا الحمد هلل، عدد من مشاريع كمالت 

قليلة، ألن حنا في السنة األولى أو غيم�سي على مدى سنوات، إذن وهاذ 

قانون املالية غادي يضخ فهاذ البرنامج 3,5 املليار ديال الدرهم، وهذا 

بمعنى هناك  اإلجتماعي،  والتفاوت  املجالي  التفاوت  جزء من إصالح 

أموال تضخ ما�سي كالم وأنا دائما كنبغي إيال جيت نجاوب في البرملان مع 

السيدات والسادة البرملانيين على أسئلة كنجيب معايا إجراءات عملية، 

ما تم كذا مليار أو مليون درهم لهاذ املجال، إجراء معين في التعليم، 

في الصحة، فتحنا مجاالت، باش نكونو عمليين، ما�سي فقط شعارات 

وتوجهات واللي هي أيضا مهمة، هي أيضا مهمة، ولكن خاصها ترجم في 

إطار إجراءات عملية، إذن هذا بالنسبة لتقليص الفوارق املجالية.

من  العدد  واحد  عندنا  راه  اإلجتماعية  السياسات  في  ولكن 

ديال  العدد  هذيك  كلها،  ليها  سردتش  ما  اإلجتماعية،  السياسات 

السياسات االجتماعية كتهم املعاقين، وكتهم املسنين، وكتهم األطفال 

من  عدد  وكتهم  املهملين،  أيضا  واألطفال  املهمالت  النساء  املهملين، 

هاذ  توضعات  وبالتالي  مقاربة خاصة،  إلى  فئة كتحتاج  الفئات وكل 

البرامج وهاذ السياسات بعضها ينطلق اآلن فقط، هاذ القضية ديال 

السياسة الوطنية لألشخاص املسنين، وبعضها انطلق ونحن عندنا 

اإلرادة الكاملة باش نطوروه إن شاء هللا في املستقبل، أو نعطيوه واحد 

النواب،  والسادة  السيدات  أشكر جميع  أن  أريد  أخرى  مرة  الزخم. 

وأستسمح على بعض التدخالت اللي هي رد فعل فقط على تدخالتكم 

التي كانت في املستوى وجعلت تدخلي في املستوى أيضا، شكرا جزيال.

باي ديبارئيس:

املتعلق  الثاني  املحور  إلى  اآلن  نمر  الحكومة.  رئيس  للسيد  شكرا 

بموضوع السياسة املائية على ضوء تأثيرات التقلبات املناخية، والذي 

يتضمن سؤالين 2 في إطار وحدة املوضوع. الكلمة للسيد النائب رشيد 

السيدات  السؤال،  لتقديم  األغلبية  ومجموعة  فرق  باسم  البهلول 

والسادة النواب تفضل السيد الرئيس، معذرة السيد النائب.
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بانةئبيباي ديمحمديبشر ل يلئيسيفريقيبرصةالي بملعةصرة:

شكربيباي ديبارئيس،

باي ديبارئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

عاود ثاني مرة ثانية السيد الرئيس، حنا اليوم بغينا نعرفو شكون 
اللي غادي يسول اآلخر واش حنا اللي غاديين نسولو رئيس الحكومة؟ وال 
السيد رئيس الحكومة اللي غادي يقول لنا؟ إذن حنا في جلسة تشريعية 

ملساءلة رئيس الحكومة.

الحاجة الثانية السيد الرئيس الحكومة، تكلم على الشجاعة، حنا 
كنقولو ليه هنا رسميا بغينا إيال كاين �سي واحد اللي أخل باإللتزامات 

ديالو في الوزراء السابقين يحرك املسطرة ديال املتابعة، شكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، بدون شك السيد رئيس الحكومة سجل املالحظة، الكلمة 
للسيد النائب رشيد بهلول تفضل السيد الرئيس تفضل.

بانةئبيباي ديإدليسيبايزمييبإلدلي�سييلئيسيفريقيباعدبالي
 باتنم ل:

شكربيباي ديبارئيس،

أنا عندي نقطة نظام في التسيير ديال الجلسة.. دازن نقطة النظام 
األولى ما جاوبناش عليها وهي خارج تسيير الجلسة، هاذي بدعة جالسين 
تنديروها فهاذ املجلس، وهو منين يتكلم رئيس الحكومة نطلبو منو 
نقطة نظام ونجاوبو عليها، نتكلمو على الحضور، اللي تكلم على الحضور 
راه الناس كاملين شافو قانون املالية شحال اللي صوت عليه 53 ديال 
املعارضة من أصل أكثر من مائة، إذن إيال كاين �سي غياب وال �سي حضور 
كل واحد يدوي على راسو. ولكن هذه بدعة، إيال غادي نديرو نقط 
نظام ديال التسيير ديال التسيير، إيال غنجاوبو نطالب بحقنا في الجواب 
كذلك، منين يتكلم رئيس الحكومة بغض النظر على جدول األعمال اللي 
درناه عطيونا حتى حنا نجاوبو. هاذ الكالم هذا غير معقول والتسيير 
ديال الجلسة، التسيير ديال الجلسة ونقط نظام تدخل فقط في صميم 
تسيير الجلسة، وذاك ال�سي ديال البرنامج اإلستعجالي راه 42 مليار ديال 

الدرهم ما�سي غير 32.

باي ديبارئيس:

السادة الرؤساء.. السيد النائب.. السيد الوزير.. السيد الوزير.. 
السيد النائب.. السيد النائب تكلم معايا ما تكلمش مع النواب تكلم 
معايا أنا. السادة الرؤساء، السيد رئيس الحكومة، جزاه هللا خيرا ولو 

أنه تيحترم النظام الداخلي وتيحترم روح الدستور تيجيي يزورنا مرة 
في الشهر. فما فيها باس مرة مرة نسمعو لبعضياتنا وخاصة مساءلة 
رئيس الحكومة ولو أحيانا تتكون خارج اإلطار وأنا معك ما فيها باس ألنه 
حاضر معانا، وله القدرة لوضع النقط على الحروف، ولهذا شكرا لكم 
شكرا لكم. تفضل السيد النائب، السيد الوزير، السيد الوزير تفضل، 

تفضل.

بانةئبيباي ديلش ديبابهلو0:

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

سواء  املائية  سياستها  مستوى  على  هامة  بالدنا خطوات  خطت 
من خالل تشييد السدود لتخزين املياه واملحافظة عليها، أو من خالل 
للشرب. إال أن تسارع  الصالح  املاء  مجهودات تعميم اإلستفادة من 
وتيرة التقلبات املناخية وشح وتأخر التساقطات املطرية، بات يؤثر سلبا 
على االحتياطات املائية مما أدى إلى النقص الذي باتت تعرفه العديد 
من املناطق في بالدنا. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، ما 
هي املبادرات املستعجلة التي قامت وتنوي الحكومة القيام بها ملعالجة 
الخصاص الذي تسجله العديد من املناطق بما يضمن املاء الشروب 
لعموم املواطنين؟ وما هي السياسة املائية املتبعة للحفاظ على املخزون 

املائي وتوفير وترشيد هذه املادة الحيوية؟ وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب محمد بلحسن.

بانةئبيباي ديمحمديبلحيةن:

شكربيباي ديبارئيس.

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

لم تعد ظاهرة الجفاف التي تضرب املغرب كليا أو جزئيا تشكل 
تهديدا حقيقيا لإلقتصاد الفالحي والوضعية الفالحية ومربي املاشية 
فقط، بل إن هذه الظاهرة التي أخذت طابعا هيكليا أصبحت أبعادها 
مقلقة بما تحمله من مخاطر على الحياة اليومية للمواطنين واإلستقرار 
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اإلجتماعي، عندما سيجد سكان بعض املناطق القروية منها والحضرية 
أنفسهم أمام أزمة عطش حقيقية في املستقبل وأمام صعوبة الحصول 
على مياه الشرب بعدما ظهرت مؤشرات هذه األزمة في بعض املناطق 
التي خرج سكانها في حراك شعبي ضد العطش ما دام الحصول على املاء 

يعتبر حقا دستوريا.

لهذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، هل قامت الحكومة بدراسة 
حقيقة وضعية العرض املائي؟ هل لدى الحكومة سياسة مائية واضحة 
املعالم في ظل التقلبات املناخية؟ هل لدى الحكومة إستراتيجية واضحة 
على املدى القريب واملتوسط والبعيد؟ وما هي التدابير املتخذة ملواجهة 
اإلجراءات  هي  وما  الحراري؟  اإلحتباس  ظاهرة  على  املترتبة  املخاطر 
املتخذة ملراجعة الجفاف على املستوى القريب بعدما أصبح هذا الشبح 
يهدد معيشة ساكنة العالم القروي والتي تعتمد على الفالحة وتربية 

املاشية؟ وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لتقديم 
التوضيحات الضرورية في شأن السؤال الثاني.

باي ديسعديبادينيباع مةنييلئيسيبلحكومل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

هذا موضوع آخر حتى هو مهم ومهم جدا، وذلك أنه اليوم يشهد 
العالم وبالدنا جزءا وجزء من هاذ العالم تغيرات مناخية مقلقة، وراه 
كما ترون هناك تعبئة على املستوى الدولي وبالدنا منخرطة في هذه 
التعبئة بقوة، بل بالدنا تعتبر من البلدان الرائدة في التعبئة العاملية 
عليكم،  يخفى  ال  وأيضا  الخطيرة.  املناخ  وتغيرات  تقلبات  ملواجهة 
السيدات والسادة النواب املحترمين، أن بالدنا بحكم موقعها الجغرافي 
وهشاشتها  املائية  مواردها  بمحدودية  تتسم  التي  الدول  بين  من  هي 
حيال التغيرات املناخية، املغرب يتميز بكونه في املناخ مناخ جاف إلى 
شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات املطرية في املكان، تتركز هذه 
التساقطات املطرية في األحواض الشمالية وحوض سبو التي ال تمثل 
سوى 7 % من املساحة اإلجمالية للمغرب باإلضافة إلى عدم انتظام 
وفترات جفاف  فترات ممطرة  تتعاقب  الزمان حيث  في  األمطار  هذه 
طويلة. وحنا دابا اآلن الدراسات واملعطيات املتوفرة كتبين بأن حجم 
املوارد املائية الطبيعية ببالدنا يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما 
يعادل 650 متر مكعب للفرد الواحد، 650 متر مكعب للفرد الواحد في 
السنة. ويرتقب أن ينخفض هذا املعدل في أفق سنة 2030 إلى ما دون 
560 متر مكعب للفرد في السنة يعني غاديين في النقص في توفر املوارد 
املائية الطبيعية ببالدنا، وذلك أوال بفعل التزايد السكاني وبفعل ارتفاع 

الطلب على املاء، ولكن أيضا بفعل تناقص حجم املوارد املائية وبفعل 
التغيرات املناخية.

وفي ظل هذه املعطيات، وهذا الوضع، انخرطت بالدنا منذ عقود 
املوارد  تعبئة  في مسلسل  املا�سي  القرن  منذ ستينيات  تعرفون  كما 
املالية وهللا يرحم جاللة امللك الحسن الثاني، اللي كان رائد ديال هاذ 
اإلستراتيجية ديال تعبئة املوارد املائية مع ارتفاع وتيرة اإلستثمار في 
البنيات التحتية املائية، وذلك بالخصوص عن طريق إنشاء السدود. 
واليوم بالدنا تتوفر على 140 سد كبير بسعة إجمالية تفوق 17,6 مليار 
مكعب باإلضافة إلى آالف اآلبار واالثقاب إلستخراج املياه الجوفية، 
ال�سيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى املاء الصالح للشرب وتلبية 
الحاجيات املائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفالحة السقوية 
على نطاق واسع، في ظل ظروف صعبة تتسم كما رأينا بعدم انتظام 
التساقطات املطرية وتوالي فترات الجفاف. واليوم كنطلبو سيدي ربي، 
يغيثنا إن شاء هللا، نسال هللا سبحانه وتعالى، يجيب هاذ الشتا في 

القريب بإذن هللا رحمة لعباده.

وكذا  لبالدنا،  واإلجتماعي  اإلقتصادي  التطور  مواكبة  أجل  ومن 
فقد  املاء،  في  الخصاص  ومواجهة  القطاعية،  والسياسات  البرامج 
تم إعداد مخطط وطني للماء أوال، ثانيا برنامج وطني للتطهير السائل 
ومعالجة املياه العادمة ثانيا، كما تم إعداد برنامج استعجالي ملواجهة 

الخصاص ثالثا.

أوال مشروع املخطط الوطني للماء، هاذ املشروع ديال املخطط 
الوطني للماء الذي يحدد األولويات الوطنية وبرامج العمل فيما يتعلق 
بتعبئة واستعمال موارد املياه في أفق سنة 2030، كان قد تم بتشاور 
تام مع مختلف الفاعلين في قطاع املاء. واليوم هناك العمل على مراجعة 
هاذ املخطط الوطني للماء ألن تبين أنه يجب أن نحوله إلى مخطط 
وطني على 30 سنة بعد صدور القانون، القانون الوطني للماء. هذاك 
القانون كيفرض علينا يكون املخطط ديال 30 سنة. غادي نمشيو إذن 
في أفق 2050، من 2020 حتى ل2050، وهناك فرق عمل في القطاع 
املعني مشتغلة اآلن باستمرار بتنسيق مع مختلف املتدخلين، سواء في 
قطاعات حكومية أو غير قطاعات حكومية إلتمامه في السنة املقبلة إن 

شاء هللا.

املرتكزات األساسية للمخطط الوطني للماء، ألن املخطط الوطني 
اللي كان عندنا اآلن، حنا كنطبقو فيه في انتظار تخرج هاذ اإلستراتيجية 

الوطنية للماء إن شاء هللا، كيركز على محاور ثالثة:

- املحور األول هو التحكم في الطلب على املاء وتثمينه، وذلك من 
خالل إعداد برنامج عمل يتعلق بتدبير اإلقتصاد في املاء، سواء املاء 
الصالح للشرب، من خالل رفع املعدل الوطني ملردود شبكات توزيع املاء 
الصالح للشرب إلى%80 كمعدل وطني في أفق 2025، واملحافظة على 
نفس املعدل حتى سنة 2030. أو أيضا فيما يخص املاء املوجه للسقي، 
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عبر تحويل ما يعادل 50.000 هكتار سنويا من السقي االنجدابي إلى 
السقي املوضعي الذي هو أكتر اقتصادا للماء بهدف الوصول إلى 50% 
من املساحة املسقية اإلجمالية في أفق 2020 و%70 في أفق 2030. 
وكذا تشجيع الفالحين على تبني مزروعات ذات مردودية عالية، ينضاف 
إلى ذلك تحسين مردودية قنوات جر ونقل مياه الري، وكذا توعية وتأطير 
الفالحين من أجل إستعمال التكنولوجيا املقتصدة للماء، ألن أنتما 
كتعرفو بأن الجزء األكبر من الضياع ديال املاء كيتم في القنوات وفي 
السقي بالخصوص. وإن كانت حتى فيما يخص املاء الشروب هناك 
ضياع، كاين دول غربية كثيرة، اآلن فيها عقوبات للناس اللي كيضيعو 
املاء دون حاجة حقيقية، اللي كيهز التيو كيغسل طوموبيلتو كاتكون 
اللي كيستعمل املاء بطريقة غير معقلنة، أيضا فيه  عندو عقوبات، 
ضوابط وفيه عقوبات وحتى حنا خصنا نمشيو فهاذ اإلتجاه هدأ »أ« 

التحكم في الطلب على املاء؛

ب- تدبير وتنمية العرض املائي عبر تنويع مصادر التزويد من خالل 
اللجوء باإلضافة لتعبئة املياه السطحية بواسطة السدود الكبرى إلى 
مصادر غير تقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة إستعمال املياه العادمة 

بعد معالجتها وسنرجع إلى هذه النقط؛

واملجال  والجوفية  السطحية  املائية  املوارد  على  املحافظة  ج- 
الطبيعي والتأقلم مع التغيرات املناخية، عبر وضع وتفعيل مخططات 
عمل تهم تشجيع الحكامة الجيدة فيما يتصل بإستعمال املياه الجوفية، 
وحماية البحيرات الطبيعية واملحافظة على الواحات واملناطق الرطبة 

وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل وغيرها من البرامج.

ثانيا: التدابير املتخذة في إطار تفعيل املخطط الوطني للماء، أشنو 
اآلن أشنوا هي املحاور اللي خدامين عليها اآلن، دابا خدامين على املحاور 
أربعة  أو  ثالثة  بالخصوص،  داملحاور  ثالثة  هي  بالخصوص  التالية، 

محاور بالخصوص:

املحور األول: هو املواصلة اإلستراتيجية لتعبئة املياه السطحية، 
عبر إنشاء وهاد ال�سيء راه قلناه في البرنامج الحكومي، 3 السدود كبرى 
سنويا، و10 دالسدود متوسطة وصغرى سنويا، وباملناسبة 2017 اآلن 
راه 3 ديال السدود تقريبا راه كملوا، هما زرار في الصويرة، وتيوين في 
ورزازات، وموالي بوشتة في شفشاون، و2018 عندنا 3 دالسدود إن 
شاء هللا اللي غادي يكملوا ألن هذا مخطط طويل، ما�سي مخطط كان 
الصباح غادي نقررو سد، وفي هاذيك السنة كيكمل سد، هذا مشروع 
طويل، بالنسبة ل 2018، عندنا سد تمالوت في ميدلت، سد خروفة في 
العرايش، عندنا سد مرتيل في تطوان، 3 إذن هناك سدود قيد اإلنجاز، 
وكل سنة غادي نحاولوا ما أمكن 3 دالسدود تكون كمالت، و10 سدود 
متوسطة وصغرى، هذا املحوراألول، وهذا غادي نستمروا فيه، ألن 
اللي عندنا، ما  املياه السطحية  خاصنا نعبؤوا أق�سى ما يمكن من 
نخليوهاش، وجزء كبير باملناسبة من املياه كتم�سي للبحر، وخصوصا 

في هاذ املحور الشمالي اللي فيه تساقطات مطرية كافية،

من  جزء  وهذا  البحر،  مياه  تحلية  إلى  اللجوء  الثاني:  املحور 
اإلستراتيجية ديالنا، بدات وغادي ندخلوها ونعززوها في اإلستراتيجية 
الوطنية ديال املاء اللي غيجي 2020-2050، وبهاد املناسبة هناك فكرة، 
إلى أنه جميع املدن الساحلية غادي تكون محطات ديال التحلية، ألن 
هذا خيار ما عندناش عليه الين، ضروري إستراتيجية، والحمد هلل اآلن 
عندنا 3 داملحطات ديال التحلية بدات، وعندنا محطة قيد اإلنشاء 
ديال الحسيمة، وعندنا محطة التحلية اللي هي أكبر محطة تحلية في 
املنطقة كلها في الجنوب، بجوار ماسة، هاذي غتكون غتنتج غتعطينا 
املاء الصالح للشرب وغتعطينا املاء للسقي، وهي ضخمة كبيرة في إطار 
شراكة قطاع خاص قطاع عام، بطبيعة الحال غادي تكون..، وعندنا 
أيضا غادي تكون عندنا في الداخلة، إذن هناك برنامج متوسط املدى 
هو هذا، وفي املخطط الوطني للماء أو في اإلستراتيجية الوطنية للماء، 
غادي يكون برنامج طويل املدى ديال هاذ املراكز ديال تحلية مياه البحر.

املحور الثالث: في هاد اإلستراتيجية، دعم الجهود املبذولة من أجل 
تشجيع إعادة إستعمال املياه العادمة بعد معالجتها ذلك أن هناك عدد 
مهم من هذه املياه العادمة كيضيع، اآلن هناك عداد من املحطات 
ديال املعالجة، ولكن باقي ما عندناش إستثمار واستغالل هاديك املياه، 
وإعادة  واستغالل  اإلستثمار  هاذ  ديال  مخطط  وضع  بصدد  فنحن 

إستعمال املياه العادمة.

املاء،  نوفروا  باش  الكبرى إلستراتيجية  املوجهات  هي  هادي  إذن 
ولكن ما غادي ننتظروش حتى نديروا هاذ ال�سي كامل عاد نعالجوا 
املشكل تاملاء، انطالقا من التوجيهات ديال جاللة امللك في آخر مجلس 
فيها  شخصيا،  رصدتها  وزارية  اللجنة  واحد  تشكلت  كانت  وزاري، 
جميع القطاعات املعنية ودرسنا إشكالية املاء الحالية وخصوصا حنا 
كنتحسبو ربما تأخر األمطار كما وقع فعال وتوضعات لجنة التقنية، هاد 
اللجنة التقنية قامت بعمل دارت عدد من اللقاءات، قامت بعمل مهم 
أول عمل دارت هو جردات جميع النقاط اللي فيها الخصاص ديال املاء، 
الدواور اللي فيهم خصاص ديال املاء، وحاولت تدير سبل املعالجة، 
واش املعالجة نديروا أثقاب، وال نديروا آبار قريبة نزودوا باملاء فورا، أو 
املعالجة ضروري نديروا les citernes ونوفروهم، حاولنا نوفرو امليزانية 
الكاملة باش نواجهوا هاذ الخصاص، أو نديروا عدد من التدخالت، 
وتبرمجات وكل دوار تدار ليه، وعاودنا التدخل اللي خاص يتدار في كل 
منطقة، وحنا السلطات املحلية مع الجهات املعنية راه مكلفة بمتابعة 
تنفيذ ذلك، ويمكن نقول ليهم هذا هو البرنامج اإلستعجالي املؤقت الذي 

حاول أنprogramme provisoire املؤقت الذي حاول أن يجرد:

أوال- جميع النقط اللي فيها املشاكل، ويحاول كل نقطة يدير كيفاش 
الجهات  وشكون  الضرورية؟  املالية  املوارد  هي  واشنو  نعالجو  غادي 
املعنية بهذه املعالجة؟ ونحن سنحرص إن شاء هللا على تطبيق هاذ 
البرنامج. طبيعي حنا عارفين بأن بعض النقاط فيها صعوبات، ولكن 
مزودة  اآلن  كلها  واملتوسطة  الكبرى  املدن  الحمد  بأنه  تنساوش  ما 
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باملا وغادة مزيان وبعضها يطرح إشكاالت، مثال الدار البيضاء خصنا 
نبداو في محطة تحلية املياه بجوار الدار البيضاء 2020-2025 ياك ها 
العمدة عندنا هنا، ألنها أصبحت استعجالية ما غادي نبقاوش نلقاو 
املا باش نزودو الدار البيضاء وهي مدينة ضخمة إيال ما درناش محطة 
باش تعاون ألن املياه السطحية اللي كاينة غير كافية واملياه الجوفية راه 
كتسنتفدوها عن طريق، يعني، إلستغالل أحيانا املفرط لها، فلذلك 
حنا عندنا رؤية، عندنا مخطط اآلن اللي هو كيتدرج في إطار إستراتيجية 
بعيدة املدى وفيه إجراءات قوية وهاد اإلجراءات بدأت فعال، ألن ما 
انتاظروش حتى يوقع هاد املخطط، وهاذ اإلجراءات إن شاء  غادي 
هللا غادي تكون بإذن هللا، هي طموحة وتكون بإذن هللا معالجة لهاذ 
بعض  األشكال  هاذ  بأن  عارفين  وحنا  املا  ديال  املوجودة  اإلشكاالت 
املواطنين واملواطنات في بعض املناطق كيعانيو منو أن خصهم اإلنصات 
ولذلك أنا شخصيا تدخلت في عدد من امللفات لدى القطاعات املعنية 
مباشرة ألن حنا كنعتبرو بأن املاء هي واحد الحاجة حيوية للمواطنين، 
ونحن نحرص على توفيرها، إن شاء هللا للجميع، وشكرا جزيال، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتتح باب التعقيبات بإعطاء الكلمة 
للسيد النائب أحمد شوكي بإسم فريق األصالة املعاصرة.

بانةئبيباي ديأحمديشوكي:

بيميهللايبارحمنيبارح م،ي باصالةي بايالميعلىيلسو0يهللا.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دتةني بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

قال هللا تعالى: )  جعلنةيمنيبملةءيكلي�سيءيحي( صدق هللا العظيم، 
مسؤولية  فإن  بأمر هللا،  املزن  من  يأتي  نشربه  الذي  املاء  كان  وإذا 
تدبيره موكولة إلينا موكولة إلى الحكومة بالدرجة األولى، فماذا فعلت 
الحكومة يا ترى؟ أوال- شتت قطاع املاء وجعلته وزارات متعددة بنظرات 
الدولية  الدراسات  كشفت  ولقد  بينها،  التنسيق  يصعب  مختلفة، 
تناقص  في  املائية  أن مواردنا  زمان،  منذ  الوطنية  الدراسة  وكشفت 
مخيف، وطرح البرملانيون والبرملانيات عشرات األسئلة حول مشاكل 
املاء، ولكن الحكومة لم تستفق حتى تصاعدت االحتجاجات والوقفات 
والتظاهرات من كل صوب، فسارعت إلى تشكيل لجنة بأمر من جاللة 
امللك تضاف إلى تلكم الوزارات من أجل إيجاد التدابير واآلليات التي 
تحد من أزمة املاء، ولم نكن ندري قبل تدخل السيد رئيس الحكومة 

اليوم أين وصلت أعمال هذه اللجنة؟

السيد رئيس الحكومة، إن تشخيص مشكل املاء موجود ومعروف 
كما تعلمون ولكن الذي ال نراه بجالء وهو ما قلتم هو مخطط طويل 
املدى ال يتغير بتغير الوزراء، إستراتيجية واضحة املعالم للماء تضع في 

حسبانها:

أوال: املوت السريع الذي يصيب سدودنا بسبب التوحالت؛

ثانيا: أنحباسات املطر املزمنة؛

ثالثا: انحصار تراجع الفرشاة املائية الجوفية؛

املجلس  أكد  فلقد  املاء،  الستغالل  املمنهجة  التبذيرات  رابعا: 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي أن..، إستهالك املاء يتميز بالتبذير؛

خامسا: قلة برامج تصفية املياه العادمة؛

بالطائرات  االصطناعي  اإلستمطار  ببرامج  اإلهتمام  سادسا: 
املتخصصة؛

بنا  يحيط  الذي  البحر  مياه  تحلية  إلى  اإللتجاء  ضرورة  سابعا: 
علىمئات الكيلومترات، و بموازاة ذلك يجب أن توضع سياسة غابوية 
أهمها التشجير والتشجير املستديم لتخليف الغابات وتوسيعها وتنميتها 

والحفاظ عليها.

إن غياب مثل هذه اإلستراتيجية الشموليتة السيد الرئيس يؤدي إلى 
هدر األموال وضياع الوقت وإبقاء الناس تحت تهديد العطش، وأقدم في 
هذا املجال مثاال إقليم بوملان املترامي األطراف والذي يعرف نقصا حادا 
في املاء باعتراف السيدة وزيرة املاء، إذ تبين أن الجهود التي بذلت لتزويد 
بعض جماعاته باملاء الشروب ستعاد لنضوب مصادر املياه محليا وظهر 
أنه يتحتم جلب املاء إليها من سد الحسن الثاني من أعالي حوض ملوية، 
مثال آخر السيد الرئيس، جماعة زراردة بإقليم صفرو التي استغاض 
سكانها عدة مرات والتي ال يلجأ لحل مشاكلها املائية إلى السدود القريبة 
منها. إننا السيد الرئيس في حاجة ماسة إلى نظره شمولية بعيدة املدى 
منذ البداية تغنينا عن تكرار نفس األشغال وتحقق جاهزيتنا أمام كل 

التحوالت، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد 
النائب عمر فا�سي فهري.

بانةئبيباي ديعمريفة�سييفهري:

بيميهللايبارحمنيبارح م،ي بلحمديهللي باصالةيعلىيلسو0ي
هللا.

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيأعضةءيبلحكومل،
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باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

املهم،  املوضوع  في هذا  األغلبية  باسم فرق  أتحدث  أن  يسعدني 
والذي أرجوه السيد رئيس الحكومة، هو أن تكون هذه

مستوى  إلى  به  والسمو  القطاع  هذا  لتطوير  فرصة  الجلسة 
السياسات العامة واألفقية والتي نجدها في مختلف القطاعات،

السيد رئيس الحكومة، اليوم فهمنا بأنه التميز ديال املغربي في هاذ 
املجال مستمر من خالل املداخلة ديالكم املبنية على التخطيط، على 
اإلنجاز وعلى املتابعة والتفاعل مع مختلف اإلشكاليات اللي تيعيشوها 
املواطنين وهذا نرجو هللا عز وجل باش يوفقنا كاملين نكونوا في املستوى 
دياله، التميز داملغرب اللي بذل فيه مجهودات كبيرة في مختلف املحطات 
واللي وصلنا اليوم باش نكونوا عندنا واحد الجائزة عاملية جائزة املرحوم 
صاحب الجاللة الحسن الثاني في املاء واللي والت جائزة عاملية والصيت 

ديالها تجاوز الحدود ديال اململكة الشريفة.

احنا اليوم يجب أن نثمن هذا التميز ويجب أن نطوره باش نوصلوا 
لهذاك اإلندماج، هذاك التشارك، هذاك ربط املسؤولية باملحاسبة 
اللي هي األساس الدستوري ديال العمل ديالنا على مختلف املستويات، 
اليوم مداخلتي سوف تلتزم بواحد املجموعة ديال اإلقتراحات في 3 ديال 
األبعاد، البعد إستراتيجي، البعد دالحكامة، والبعد األثر على املواطن. 

ونظرا لألهمية دياله، هداك عالش خليته هو التالي.

من الناحية اإلستراتيجية عندنا 4 د اإلشكاليات كبرى عندنا فيها 
متابعة، عندنا فيها عمل، وعندنا فيها إشكاليات اللي كلنا تنعرفوها، 
اليوم كيفاش نديروا نحلوا اإلشكاليات بمختلف املوارد والطاقات اللي 
عندنا والتجربة اللي راكمناها؟عندنا إشكال في املاء الصالح للشرب، 
فعال واحد املجموعة داملراكز تشتكي، وفعال هذاك االشتكاء ديالها كان 
تيخصوا االستباقية، وأرجو أن نكون في هذا الشق املتعلق باإلستراتيجية 
تكون الكلمة السر فيها هو اإلستباقية ديال األزمات والتفاعل معها في 
أسرع األوقات. في هاذ ال�سي يمكنا نهضروا على مختلف املحاور ولكن 
اللي مهم هو التسريع ديال اإلخراج ديال القوانين التنظيمية ديال قانون 
املاء، اللي مهم أيضا هو التكثيف ديال التنسيق هاذيك اللجنة بين وزارية 
تستمر في العمل وفي العطاء وفي املتابعة، املهم هواالندماج مع مختلف 
القطاعات اإلنتاجية، مع القطاعات املعنية والتنمية املستدامة، املياه 
املشاكل  تيكونوا  فيها  اللي  الترابية  الجماعات  والغابات ومع مختلف 
وفيها تيكونوا الحلول ويكونوا هاذ الحلول مقترحة بتشارك وباقتراح 

وبمناقشة وبتأطير وبتملك للحلول من طرف املنتخبين املحليين.

طبعا في هاذ املستوى عندنا إشكال آخر واإلشكال ديال التملك 
ديال الثقافة ديال املاء ملي تنقولوا االقتصاد داملاء والسادة الزمالء 
تيخصنا  الثقافة  وهديك  ثقافة  راه  املاء  في  اإلقتصاد  سبقوني، 
ندعموها، ما خصناش نخدموا غير في الجانب التقني، خصنا نخدموا 

في الجانب التواصلي.

اليوم عندنا إشكاليات حقيقية في الري ديال األرا�سي 80 % تتم�سي 
للري، إيال اقتصدنا غير الربع ديالها هي اللي تنستهلكوه في املاء الصالح 

للشرب كله، فأرجو باش تكون هذه عندها واحد األهمية.

اليوم عندنا خصنا التأقلم مع التغيرات املناخية، السيدة كاتبة 
دالناس  النظرة  داملغرب  املجهودات  تعرف  خصها  هي  راه  الدولة 
للمغرب، التمويالت الخارجية اللي كاينة على الصعيد العالمي اليوم 
خاص املغرب يثبت التألق دياله بالجلب ديال مختلف االستثمارات في 
هاذ املجال، عندي اإلشكالية ديال املعطيات، القانون جاب املعطيات 
خصها تقتسم، خصنا نطبقوا هاذ املعطى ويكون مختلف الفاعلين 

عندهم نفس املعطيات باش يتاخذوا القرار.

أكتفي هنا وأرجع إلى النقطة ديال الحكامة، الحكامة الهدف منها 
ديال  املتابعة  تطوير  اإلنجاز،  تطوير  الفاعلية،  تطوير  هو  األسا�سي 
األهداف وهنا عندنا إشكاليات حقيقية، عندنا إشكاليات مؤسساتية، 
ال يعقل أننا اليوم تيسيح لنا القانون باش نعقدوا املجلس األعلى للماء 
واملناخ ما زال ما عقدناهش ألنه عندنا إشكال حقيقي هو املصادقة على 

املخطط الوطني للماء أساسا وعندنا إشكاليات أخرى.

عندنا عقود الفرشة املائية، ال يعقل أن الفرشة ديالنا عندنا فيهم 
إشكاليالت حقيقية ديال التدبير وحنا ما زال ما قديناش نخرجوهم نوبة 
كيخصنا دراسة، نوبة كيخصنا مذاكرة، نوبة كيخصنا مازال ما جا �سي 
واحد، تيخص التعاقد هو األساس ديال البناء ديال املستقبل املشترك.

وعندي في القضية ديال الحكامة نقطة أساسية اللي هي املوارد 

البشرية لهذا القطاع، هاذ القطاع مستنزف، موارده ال تكفي، الخبرة 

فيه تيخصها سنوات وسنوات، تيخصنا هاذ األطر املوجودة تيخصنا 

نواكبوها، وتيخصنا الدعم ديالها بأطر جديدة وكفاءات جديدة.

عندنا إشكاليات حقيقية على صعيد التدبير ديال املياه، ما يمكنش 

التمثيلية اإلقليمية والجهوية تكون..

أخيرا أصل للنقطة األخيرة إيال سمحتي السيد الرئيس اللي هي األثر 

على املواطن، بغينا ما يبقاوش املواطنين يحسو بالحكرة، هاد الحق 

الدستوري خصو يوصلهم.

فاألخير تنقولكم السيد رئيس الحكومة، استمرو في حل املشاكل، 

استمرو في مواكبة اإلستثمارات، عنداك تمشيو تسمعو هذاك اللي..، 

النهار ديال الفرح تيركب في الطيارة والنهار ديال القرح تيم�سي يركب على 

األلم د الفقراء، شكرا السيد الرئيس.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب نور الدين األزرق، بإسم فريق التجمع 

الدستوري.
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بانةئبيباي دينوليبادينيبرزلق:

أشرفي علىي بارح م،ي باصالةي بايالمي بارحمني هللاي بيمي
بملرسلين.

باي ديبارئيسيبلحكومل،

باي دبتيبايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوبب،

أعيد قول هللا تعالى، حين قال عز من قائل«وجعلنا من املاء كل �سيء 
حي«. فإنه تعالى قد وجهنا إلى الحيوية القصوى، األبدية للسعي إلى توفير 
املوارد املائية. ونحمد هللا أن بالدنا ربحت رهانات السدود التي أدت 

مهامها وكما قلت رحم هللا امللك الحسن الثاني.

لكن اليوم وبالنظر إلى بالدنا، تأثرت بالتقلبات املناخية التي تؤثر 
سلبا على مجمل الحياة اليومية للمغاربة، إضافة إلى أن حاجة، كما 
قلت السيد رئيس الحكومة، حاجة الفرد تقلصت ب %30 فهاد 30 
سنة األخيرة، وعلى حسب دراسات، خاصة صندوق النقد الدولي ممكن 
توصل حتى ل %50 من هنا ل 2030. وإننا حين نقول بأن اآلن ال قدر هللا 
لم ندخل سنة الجفاف، وأننا كذلك ال نخفي تخوفاتنا، لذلك وجب 
اإلسراع بإجراءات عملية، منها تحسيس املواطن على الحفاظ على املاء، 
منها تنوهو بما جاء في القانون املالي تتمة سياسة السدود، لكن هناك 
سدود في هاذ 140 املوجودة، خاصها صيانة وخاصها ترشيد. تكلمتيو 
على إنشاء محطات تحلية ماء البحر، مهمة ولكن مكلفة وبالتالي كنطلبو 

بإستعمال الطاقات املتجددة، باش هاذ مياه البحر تصبح غير مكلفة.

هناك النشاط الزراعي يستهلك أكثر من %85 أقل، املياه العذبة، 
فإن اللجوء إلى الزراعات البديلة التي ال تحتاج إلى كميات هائلة من 
 Goutte à goutte املاء، وكذلك ترشيد إستعمالها بالتنقيط املبرمج
املخطط  تنزيل  في  بها  كتقوم  اللي  الحكومة  بمجهودات  كنوهو  وهنا 
األخضر، خاصة املوجه للفالحة الصغار. والضرورة كما تكلمتو ملحة 
 l’adaptation climatique على التأقلم مع هاد التغيرات املناخية، أي
واملغرب استفاد من ثالث مشاريع ممولة من الصندوق األخضر للمناخ 
بمجهودات الحكومة وكذلك وزارة الفالحة، ولكن ال بد أن نحسس 
 mieux prevenir »:القطاع الخاص بسياسة استباقية، كما تيقولوا
que guerir« لوضع استثمارات محافظة على املناقشة، هناك تقوية 
الطاقات  كمشروع   ،  triple A كمشروع  جنوب  جنوب  الشراكات 
املتجددة وهنا تنوهو بالسياسة املتبصرة لجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده، وبخصوص املياه املستعملة.

اآلن تيمكن لنا املياه الشتوية نخزنوها ونعيدو إستعمالها، تكلمتيوا 
كذلك على معالجة املياه العادمة خصها تعمم، باش نسقيو بها املناطق 
ضخ  ديال  اإلمكانيات  كاين  الزراعة،  في  نوظفوها  ويمكن  الخضراء 
مياه البحر بدون معالجة في القنوات إلستعمال في واحد الوقت معين 

في في املنازل، املتضرر األول في حالة الجفاف، ال قدر هللا، هو الفالح 
الصغير، فإن املنطق وضرورية اإلستقرار عوض الهجرة القروية والسلم 
اإلجتماعي تقت�سي أن يتوجه هذا الدعم إلى الفالح الصغير في إطار 
التضامن وتكافل، ونعلم أن ارتفاع حموضة املحيطات وحرارتها تتأثر 
بمخزون األسماء الصغيرة من طرف األسماك الكبيرة ألن هاذ الظروف 
 les. gazs. à. effet الدفيئة  الغازات  انبعاثات  عوامل  تتجي  املناخية 
de serres وهنا تنوه، خصنا ملصاريف نطبقو إتفاق باريس وخصنا 
مقتضيات لCOP22 الذي عرف نجاحا متميزا وكذلك COP23 اللي هو 
كذلك اعطى نتائج إيجابية وخاصة فيما يتعلق ما قبل 2020 اللي لعب 

املغرب دورا حاسما بفضل رئيسه األخ صالح الدين مزوار.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب...

بانةئبيباي دينوليبادينيبرزلق:

التجمع  في  فضلنا  حنا  الحكومة،  الرئيس  السيد  قطاع  آخر 
الدستوري أن نوجه بعض األفكار، ما�سي أسئلة، ألن نؤمن بأن األمر 
يتجاوز الحسابات ألن كيفما كانت فاملاء قضية وجود أو عدمه، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد 
النائب الحسين أزوكاغ.

بانةئبيباي ديبلحيينيأز كةغ:

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

أوال أثير انتباهكم أن الفريق اإلستقاللي يشتغل ويؤدي مهامه بكل 
وطنية ومسؤولية وعمله منزه عن العبث، التقارير التي أدلى بها األخ 
املحترم ال�سي عمر احجيرة سنوفرها وسنسلمها لكم عند انتهاء كلمتي 

املتواضعة.

باي ديلئيسيبلحكومل،

بايةدةيبانوببيباي دبتيبانةئبةتيبملحت9مةت،

غير مقبول اليوم في بالدنا أنه باش نشوفو الحركات االحتجاجية 
على املاء في زاكورة، في تينغير، في آيت باعمران، في عدة مناطق، وبالدنا 
اللي تتفتخر بأنه فعال بنات وخسرات إمكانيات كبيرة على السدود منذ 
السياسة هاذي ومدى فعال  بالفعل هاذ  تيساءل  السبعينيات، هذا 
تدبيرنا املندمج والتشاركي لهذه املياه، كذلك واقعة وفاجعة بولعالم 
تسائل فقط ليس الهدف األسا�سي هو فتح تحقيق ولكن هو فتح تحقيق 
عالش يعني ما حققناش االكتفاء الغذائي؟ عالش على األقل ما حققناش 
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اإلكتفاء أو األمن الغذائي؟ كذلك يسائلنا هاد املوضوع هذا كذلك ملا 
نرى أسر وعائالت تيصهروا الليالي باش يشدو الصف باش يشدو خنشة 
ديال الدقيق، هذا موضوع آخر يجب يعني التحقيق فيه بدل التحقيق 
العادي الروتيني اللي غادي تقوم به الضابطة القضائية، كذلك ما 
مقبولش في بالدنا أنه عندنا واحد الدستور اللي تيعني يدعو واختياري 
كذلك أنه يعني يبني مجتمع متضامن ديمقراطي، فيه الجميع كيتمتع 
وكذلك  والكرامة،  واملساواة  واملجاليةن  اإلجتماعية  والعدالة  باآلمن 
يعني اإلهتمام بالفئات األقل حظا، واإلهتمام باملوارد الطبيعية وحقوق 
األجيال، أنه باش يكون فيه هاذ املستوى ديال يعني تدني الخدمات 
فيما يتعلق بالصحة واملاء والتعليم، وكذلك باش أنه هاد الدستور هذا 
ربما أنه مرتاقيناش أنه نكونو في املستوى ديال هاد الدستور اللي كلف 
واتمن العديد من الجهات اللي فيها الدولة، والجماعات الترابية، وكذلك 
املؤسسات العمومية ذات الصلة باش أنها تقوم بتيسير الوصول لهاذ 
املاء على قدم املساواة، وهنا كذلك باش نزيد نزكي كل ما تنقولوا، وراه 
ظفتوا بعض األرقام ونتمنى كذلك أنه هاذ األرقام ما تقولوناش منين 
جبتوها، فحنا فقط جبناها من املؤسسات الوطنية الدستورية ديال 
تلوث  التنمية املستدامة، فتبلغ مثال  التشاركية وديال  الديمقراطية 
املاء الصالح للشرب 41.25 كمعدل وطني، في حين أنه في مناطق أخرى 
كمراكش وغيرها ديال السياحة وديال الصناعة أكثر من هاذ األرقام، 
كذلك أنه التكلفة ديال التدهور ديال املوارد املائية ببالدنا تيتجاوز 3.4 
مليار ديال الدرهم، اليوم تنستخرجوا أكثر من 900 مليون متر مكعب 
سنويا، إنطالقا من املخزونات الغير القابلة للتجديد، ونزيدوا كذلك 
أنه 800 مليون متر مكعب من املياه يلقى بها مباشرة في البحر ألنه كاين 
فشل ذريع في السياسة ديال نقل املاء من األحواض اللي فيها وفرة 
لألحواض اللي فيها النذرة، بمعنى أنه العنوان العريض لهاد املسألة 
هاذي أنه فشلنا في التدبير والوفرة، فكيف ال فكيف سننجح في تدبير 

الوفرة.

سأنتقل كذلك إلى برنامج كثيرا ما الحكومة تتقول أنه وصلنا فيه 
أرقام  ليكم  وتنجيب  مغالطات،  يعني هاذي  بالباجير،  وتعلق   % 90
اللي تتدل بأنه فقط 55.3 % ديال الساكنة في العالم القروي هما اللي 
وصلوا لهاذ املادة هاذي، كذلك الربط الفردي في الوسط القروي ال 
يتجاوز 37 %، ونسجل مثال طنجة الحسيمة %17، وتسجل جهة الدار 

البيضاء 15 %، فباألحرى كذلك فيما يتعلق تدبير املياه العادمة.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب سعيد التدالوي بإسم الفريق الحركي.

بانةئبيباي ديسع ديباتدال ي:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

صحيح الكالم اللي جيتوا به كلو أنا معاكم فيه، أن موضوع املاء 
اآلبار تستخرج  أو شبه جاف، آالف  تاملغرب جاف  املناخ  مهم جدا، 
منها املاء، املخطط الوطني للماء، ولكن السيد رئيس الحكومة، هاذ 
سياسة  تديروا  بغيتوا  كيفاش  كنتساءل  أنا  للماء  الوطني  املخطط 
ديالوا حتى ل 2030 ونتوما ما فكرتوش أنا تمنيت في التوصيات ديالكم 
غي ذكروا وتفكروا في املجلس األعلى للماء اللي ما نعاقدتش من 2002 
إلى يومنا هذا، سؤال عريض كيتطرح فين هو هاذ املجلس، اللي كانوا 
فيه علماء، وكانت فيه توصيات، وكانت فيه واحد العداد ديال األمور، 
تدخل  كيخص  املاء،  ندرة  كاينة  اليوم  املثال،  على سبيل  غنعطيك 
املاء الصالح للشرب خصو عقوبة يعتبر جريمة،  قلت كذلك ضياع 
باهلل عليكم السيد رئيس الحكومة، املدينة الخضراء بوسكورة بالدار 
 le golfديالها، و les piscinesالبيضاء كلها كتسقي الجرادي ديالها و
ديالها باملاء الصالح للشرب، وممنوع يحفرو اآلبار، مع العلم الحوض 
املائي ديال الدار البيضاء كيقول ليك املا ديال بوسكورة اللي التحت 
كيم�سي للبحر، c›est une eau perdue في عوض ما يجبدوها على 6 وال 
7 مترو ويسقيو بها، شركة LEDEC هي اللي كتستافد كتبيع املاء الصالح 
للشرب. هل هذي ما�سي جريمة؟ املاء الصالح للشرب، واحد آخر على 
بضع كيلومترات في مدينة املحمدية ما لقاو ش جغمة املا يشربوها وواحد 

كيسقي بها جردة وال كيعمر بها PISCINE، هاذي مشاكل استعجالية.

فيما يخص القطاع الفالحي، حنا عندنا القطار في خريبكة اللي 
كيدي الفوسفاط للجرف، اليوم نحن في ندرة املياه، وحبسو لنا هاد 
املا اللي كاين دابا LE.TRANSPORT باملاء، وهذاك املاء فين كيم�سي؟ 
كنوضع كذلك هاذ السؤال السيدة كاتبة الدولة؟ فين كيم�سي هذا 
املاء ملا كيوصل ذاك الفوسفاط للجرف؟ عالش كيجيب 250 كلم من 
خريبكة للجرف وما ندوروهش ب 90 كلم لعبدة ونسقيو به عبدة، 
مع العلم أنه ماء غني باملواد الطبيعية واملواد organiques ألن جايب 
الفوسفاط، عالش ما نسقيوش به املنطقة ديال عبدة اللي جافة؟ 
كنسيفطوه للبحر وأنا أتساءل على هذا البحر اشنو هي حالتو بهذاك 
املاء؟ كذلك غادي نقول لكم واحد املسألة، سبو كان معروف عندو 
في الضفة الشمالية واليمينية ديالو كانت 8 كلم ومشات كلها، وكانت 
كيبحرو وسط سبو  كيدخلو،  كانو  السفينات  البحرية،  األسطوالت 
 un chantier وكيمشيو حتى لواد اللبن اللي كانت فيه ورشة بحرية
naval وهذا باش الفرنسيس كانو فاجئو األملان فذاك الوقت ملي خرجو 
وفاجئوهم في املهدية. كيفاش هاذ األرض تراجعت؟ وأنا غادي نذكر 
بواحد املعقولة ديال واحد الحكيم رحمه هللا في القضية ديال أوريكا 
ملا جاو الناس كيبكيو كيقولك الواد دا لينا ديورنا، قال ليهم الواد جاب 
الرسومة ديالو ودا بالدو، الناس كترامى على العقار ديال الحوض املائي. 
إذن كاينة توصيات ديال املجلس األعلى للماء في هاذ املوضوع، كاين 
واحد العدد ديال األمور خاصنا نرجعو لها إيال بغينا نرشدو وبسرعة ما 

خاصناش نتظرو الدراسات. بسرعة..
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باي ديبارئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة فتيحة السداس بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

بانةئبليباي دةيفت حليبايدبس:

باي ديلئيسيبلحكومل،

باي دبتي بايةدةيباوزلبء،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

معظم  في  إستراتيجيا  بعدا  املغرب  في  املاء  لسؤال  زال  وال  كان 
السياسات الوطنية منذ االستقالل، ويتجلى ذلك في حجم استثمارات 
التي تم إنجازها، خاصة في مجال التجهيزات املائية واإلعداد الهيدروفالحي 
وتدبير الري، حيث استطاع املغرب بفضل هذا اإلختيار السيا�سي اإلرادي 
التنموية.  وقاطرته  الوطني  اإلقتصاد  الفالحة عصب  من  يجعل  أن 
لكن رغم كل هذا اإليجابيات وهاذ املجهودا فإن السياسة الوطنية في 
مجال املاء التي اعتمدت إلى حدود الساعة على العرض لم تعد ذات 
نجاعة ال قطاعيا وال إطار النموذج التنموي املعتمد إلى حدود اليوم، 
وذلك بالنظر إلى تزايد الطلب الناتج عن النمو الديموغرافي ومتطلبات 
التنمية وارتفاع الطلب الفالحي على ماء السقي، حيث تستهلك الفالحة 
لوحدها ما بين 80 و%85 من العرض املائي العام، من جهة من جهة 
أخرى تراجع التساقطات املطرية بفعل التغيرات املناخية وتأثيراتها على 
املخزون املائي السطحي والجوفي، و كذلك تأثيرات انجرافات التربة من 
جراء عوامل التعرية املتعددة ال�سيء الذي قلص بدوره من الطاقة 

االستيعابية للسدود الكبرى بسبب توحلها.

ذكرتم  وأنتم  وغيرها  األسباب  هذه  لكل  الحكومة،  رئيس  السيد 
سياسة  على  االعتماد  أن  وامللموس  الواضح  من  أصبح  منها  الكثير 
العرض لم تعد ناجعة، وإذا استمر األمر على ما هو عليه اليوم من 
اإلستغالل املفرط وغير عقالني ودون إنجاز مشاريع جديدة منتجة وتبني 
خطة صارمة وواضحة املعالم وقابلة للتطبيق، في مجال حماية املوارد 
املائية من الضياع والتلوث سيصل العجز هللا يحفظ إلى معدالت غير 

مسبوقة.

السيد رئيس الحكومة، نطالب في الفريق اإلشتراكي بالعمل على 
التنسيق املستعجل لتجاوز مظاهر ضياع املوارد املائية كما بالنسبة 
املستعجلة  باإلجراءات  القيام  كذلك  تضررا،  األكثر  للقطاعات 
الحيوي  الدستوري  املطلب  مع  للتجاوب  الو�سي  القطاع  طرف  من 
للمواطنات واملواطنين املتجلي في الحق في وجود املاء الصالح للشرب 
خاصة بالنسبة للمناطق املتضررة أزيد من 35 نقطة جغرافية حرجة، 
برمجة مشاريع لتزويد املدن الساحلية من خالل وذكرتم الكثير منها من 
خالل تحلية ماء البحر تنويع املصادر، التأكيد على السياسة املائية 
التضامنية ما بين كل مناطق املغرب. وأخيرا، السيد رئيس الحكومة، 

اإلعتماد على سياسة تواصلية تمكن املغاربة جميعا من معرفة كل 
الحقائق املتعلقة بمشكل املاء في املغرب.

باي ديبارئيسي:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

بان ةب لي بملجموعلي لئييلي ابلقي عةئشلي باي دةي بانةئبلي
التقدمي بإلشت9بك ل:

السيد رئيس الحكومة، في إطار التفاعل مع جوابكم حول السياسة 
كبيرة  وراهنية  أهمية  يكت�سي  موضوع  وهو  املاء  مجال  في  العمومية 
بالنظر للظرفية التي تمر بها بالدنا، والتي تعرف تأخرا في التساقطات 
املائية واملطرية وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات خاصة بخصوص 
التي تعرف هشاشة كبيرة على املستوى اإلجتماعي،  البورية  املناطق 
إدخال  هناك  مدى  أي  إلى  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم  ونحن 

للتغّيرات املناخية في سياساتنا العمومية؟

السيد رئيس الحكومة، إننا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
نعتبر أن املاء هو ملك مشترك للمغاربة قاطبة وهو يرتبط بالحق في 
الحياة، هذا الحق الدستوري والكوني وعلى هذا األساس نريد أن يتم 
تعامل الحكومة مع هذا املورد الطبيعي بشكل متساو وبشكل متوازن 
املواطنات  بين  ومتوازن  الترابية،  املجاالت  بين  متوازن  األجيال،  بين 

واملواطنين.

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نعتبر أن هذا املاء هو 
ثروة وطنية ويجب تدبيرها فقط من طرف الدولة، ونقول فقط من 

طرف الدولة بحيث ال يمكن التعامل مع املاء.

السيدات  يحترمو  النواب  السادة  باش  كنطلب  الرئيس،  السيد 
والسادة النواب ملي كانو كيدخلو.

باي ديبارئيس:

اإلنتصات من فضلكم، السيدة الرئيسة تفضلي السيدة الرئيسة.

بان ةب لي بملجموعلي لئييلي ابلقي عةئشلي باي دةي بانةئبلي
التقدمي بإلشت9بك ل:

راه املاء هذا راه الحياة هاذي وبالتالي كنعتبرو بأن املاء ال يمكن 
التعامل معه على أساس أنه سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، 
وبالتالي فهي غير قابلة للتفويت أو للتدبير الخاص وقد سبقني السيد 
النائب وتكلم عن هذه النقطة بطريقة مستفيضة، فالدولة الحكومة 
ملزمة ومؤتمنة على ضمان الحد األدنى الستفادة املواطنين واملواطنات 
التسعيرة  باعتماد  تقوم  أن  أساس  وعلى  الوطنية،  الثروة  هذه  من 
إطار  في  خاصة  للماء  مفرط  استهالك  تم  كلما  املرتفعة  والتسعيرة 

الكماليات.
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إننا وإن املغرب اليوم هو مدعو إلى إعادة النظر في السياسة الفالحية 
من خالل التركيز على األمن املائي، واألمن املائي كأولوية باعتماد..، غادي 
نلخص غنلخص، فمن غير أقول من غير املعقول أن يقطع مواطنات 
ومواطنين وفي أغلبية األحيان أطفال وطفالت الكيلومترات من أجل 
نقطة ماء، في حين يتم استنزاف املخزون املائي فى الفرشاة املائية وخير 

مثال على ذلك الفرشة املائية لسوس -ماسة، وشكرا.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة النائبة السيدة الرئيسة، السيد رئيس الحكومة ما 
زال رصيد من الوقت للجواب على تعقيبات السيدات والسادة النواب.

باي ديسعديبادينيباع مةنييلئيسيبلحكومل:

شكربيباي ديبارئيس،

شكربيباي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مين،

هذا املوضوع مهم جدا وتقالت بزاف ديال األمور اللي أيضا مهمة، 
بغيت نوضح أوال ما كاينش تشتيت ديال قطاع املاء، كاين واحد القطاع 
ديال املاء اللي كاين، املياه والغابات هذاك نوع آخر كان دائما املياه 
والغابات ممكن دائما، فا فينا هما هاذ القطاع ديال املاء الكثيرة؟ والو 
كاين قطاع واحد ديال املاء، بحال قلنا التكوين كاين واحد، كاين وزارة 
التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين املنهي فيه كتاب الدولة 
التكوين املنهي راه قطاع واحد في التكوين املنهي غير هذاك اللي كاين، 
نفس ال�سيء بالنسبة للماء كاين وزارة التجهيز واملاء واللوجيستيك واملاء 
قلنا وكاين كتابة الدولة في املاء، أما املياه والغابات هذاك ماء بمفهوم 
آخر، املاء الشروب وتدبير املياه والبنايات املائية إلى آخره كيقوم به 

قطاع واحد هو قطاع املاء، هاذي النقطة األولى.

النقطة الثانية صحيح تحدثو بعض النواب املحترمين على معالجة 
املياه العادمة وأنها جزء مهم خصو يكون في اإلستراتيجية وأؤكد لكم أن 
هاذ املعالجة ديال املياه العادمة كاينة واحد املخطط خاص، كيتسمى 
البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة املياه العادمة، وهو اآلن في 
شراكة بين كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة ووزارة الداخلية، 
وكيهم 330 مدينة ومركز حضري بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، 
وهاذ البرنامج طويل املدى فيه جزء مهم كيهدف إلى أن يصل إلى مستوى 
الرفع من املياه العادمة املعالجة إلى %60 مقابل %40 تقريبا اليوم. 
اليوم كاين 118 محطة تقريبا، الهدف هو نوصلو 200 محطة في أفق 
2020، هناك 76 محطة اآلن طور اإلنجاز، فهذا جزء من اإلستراتيجية 
اللي كاينة، وهي فيها برنامج خاص وكاين خدمة عليه. كاين إشكال أن 
هاذ املياه العادمة، هاذ املحطات ديال املياه العادمة املخرجات ديالها 
ما�سي دائما تيستعمل وإنما جزء منها كنلحوه في البحر كيم�سي فلذلك، 
البرنامج هو إستعمال أق�سى ما يمكن من هاذ املياه املعالجة، بطبيعة 
الحال في سقي املناطق الخضراء، إذن هذا هو، هذا بالنسبة لهاذ امللف.

بالنسبة املجلس األعلى للماء، صحيح، هناك مجلس أعلى للماء 
تنشأ، ولكن بمجرد ما تصادق على القانون الجديد ديال املاء، هذا 
كيفرض علينا واحد املجموعة ديال اإللتزامات، فلذلك غادي نجمعو 
املجلس األعلى للماء واملناخ بمجرد ما نكملوا اإلستراتيجية الوطنية 
للماء 2020-2050، ألن االختصاصات ديال املجلس األعلى للماء واملناخ 
أول اختصاص أهم اختصاص هو املصادقة على اإلستراتيجية الوطنية 
للماء، وبما أن اإلستراتيجية الوطنية للماء، اآلن كنصاوبوها، ما غادي 
ليصادق  تكون موجودة  ما  بمجرد  نعقدو  �سيء خصنا  لال  نعقدوش 

علىها، وهذا، إن شاء هللا، غادي يكون في الغالب في السنة املقبلة.

إعادة القطاع أي هيكلة القطاعات الخاصة باملاء هذا أيضا واحد 
واش غيتفتح قريبا جدا، غيتعاود يتهيكل، إن شاء هللا، غتكون دراسة 

في هذا املجال وغادي يكون اإلهتمام به.

انتما  املناخية،  التغيرات  القضية  هاذ  يخص  فيما  بفكرة  أختم 
كتعرفوا بأن بالدنا دارو واحد الجهد كبير في هاذ القضية ديال التغيرات 
اللي  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  عندنا  وأنه  املناخية، 
تصادق عليها في األخير في مجلس وزاري منذ الفترة منذ شهور معدودة 
إلى  لتنمية املستدامة، اآلن تتحول  الوطنية  جدا وهاذ اإلستراتيجية 
برامج، وأيضا وأيضا وهذا هو املهم في هاذ اإلستراتيجية، وأيضا املهم 
فيما يخص جهود بالدنا في مواجهة التغيرات املناخية وهو أنا غادي 
بدا  الجهوية  املخططات  هاذ  إلى مخططات جهوية،  ال�سي  هاذ  نقلو 
واحد عمل ديال الحوار والنقاش عليها في عدد من الجهات، واليوم 
تدارت ورشة، فاس مكناس ياك؟ مع الجهة ديال فاس مكناس وتدارت 
ورشات قبل مع بعض الجهات األخرى، وهاذ الورشات الهدف منها هو 
وضع مخططات جهوية للتأقلم والتكيف مع التغيرات املناخية، جزء 
كبير من الجزء، حتى في قضية املا حتى هو جزء منو غادي يولي هم 
جهوي وغادي تنقل هاد املخططات إلى الجهات وهاذ ال�سي غادي يتزامن 
أيضا غيتزامن مع خروج ميثاق  الجهوية من جهة، ولكن  تقوية  مع 
الالتمركز واللي إن شاء هللا غادي ينقل جزء من اختصاصات ديال 
اإلدارات املركزية إلى اإلدارات الجهوية، باش تكون األمور كتم جزء كبير 
ى جهويا غادي يكون 

ّ
منها على مستوى الجهات. كنظن بأن تدبير املا ايال ول

الناس يعرفوا الدواور اللي فيها املشاكل أكثر، غادي يتدخلوا بسهولة 
بدال من تم�سي املعلومة حتى للرباط وعاود ترجع من الرباط للجهة ملركز 
الجهة، حنا غادي نسهلو هاد ال�سي، إن شاء هللا، وإن كان اآلن راه كاين 
مخطط دقيق وراه عرضتو عليكم منذ مدة هو هذا فيه جميع النقاط، 
 les forage وكل نقطة أشنو هي آليات املعالجة، إما تحلية مياه البحر أو
أو الشاحنات الصهريجية، كاين حتى عدد الشاحنات الصهريجية اللي 
توفرات وامليزانية ديالهم، وكيفاش غتوزع هاد امليزانية، باش يمكن 
خدمة  في  سنكون  حنا  شاء هللا،  إن  الدقيقة،  املرحلة  هاذ  نواجهو 
املواطنات واملواطنين وما�سي عيب ايال احتجو املواطنات واملواطنين، 
نقول لهم اللي عندو �سي مشكل واحتج مرحبا به، واحنا مستاعدين 
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ما  هذا  ونتحركو  باملسؤولين  مباشرة  نتصلو  اإلحتجاج  لهاد  نتصنتو 

أسلوب  عندنا  تكون  باش  حنا حريصين  أيضا  ولكن  فيهش مشكل، 

نديروا أسلوب استباقي هذا هو األصل، خاصنا  إيال قدينا  استباقي، 

نعالجوا املشاكل قبل ما تكون، هذا هو األصل، ولكن الحياة هي هاذي 

أخرى،  في جهة وكتخرج من جهة  املشاكل كنتحسبوا  بعض  كتوقع 

كتوقع، إيال وقعات واحتجو املواطنين، هذا من حقكم وحنا إن شاء هللا 

مستعدون لحل هذه املشاكل معهم و نديرو جهدنا إلى أق�سى حد شكرا 

جزيال، وبطبيعة الحال أنتم السيدات والسادة البرملانيين راه جزء من 

املهمة ديالكم توصلوا لينا هاذ ال�سي قبل ما يحتجو املواطنين، ومرحبا 

بكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى الشق الثاني املتعلق 
بباقي األسئلة، ويتضمن سؤاال واحدا لفريق األصالة واملعاصرة حول 

النائبة وئام املحر�سي  موضوع القطاع الغير املهيكل، الكلمة للسيدة 

لطرح السؤال.

بانةئبليباي دةي ئةميبملحر�سي:

باي ديبارئيس،

باي ديلئيسيبلحكومل،

ماذا أعدت الحكومة ملعالجة القطاع الغير املهيكل؟ وشكرا.

باي ديبارئيس:

السيد رئيس الحكومة.

باي ديسعديبادينيباع مةنييلئيسيبلحكومل:

بيميهللايبارحمنيبارح م.

أشكر الفريق املحترم والسيدة النائبة املحترمة على التفضل بطرح 

املعطيات  وباملناسبة  املهيكل  غير  بالقطاع  يتعلق  الذي  السؤال  هذا 

اإلحصائية كتبين بأن القطاع غير املهيكل اليوم كيساهم في تشغيل 

تقريبا على حسب بعض اإلحصائيات 2.4 داملليون شخص، أي بحوالي 

وكيساهم بحوالي 12 % من الناتج الداخلي اإلجمالي.

وفي إطار العمل على هيكلة هذا القطاع كانت الحكومة السابقة 

قد أعدت نظاما خاصا باملقاول الذاتي وخرج به قانون خاص يتضمن 

تسهيالت وتحفيزات من أجل مساعدة الشباب على تأسيس مقاوالت 

وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، باإلضافة إلى تشغيل تشجيع القطاع 

غير املهيكل على اإلندماج في النسيج اإلقتصادي املنظم، هاذ النظام 

ديال املقاول الذاتي، واللي صدر فيه قانون خاص 114.13 واللي تصادق 

عليه سنة 2015، واللي بدا فعال العمل به، ومنذ صودق عليه اآلن 

تقريبا كاين تقريبا 60 ألف مقاول ذاتي، الطلبة ديال املقاول الذاتي، 

وحوالي 50 ألف منهم فعال بدأو اإلشتغال.

األهمية في هاد النظام ديال املقاول الذاتي هو أنه يسهل اإلنسان 

املقاولة بنظام مبسط وإجراءات مبسطة، يمكن تكون غير  تشكيل 

عن طريق اإلنترنيت، ثانيا إطار إجتماعي وجبائي محفز، عندو 1 % 

من املساهمة الجبائية الجزافية، 1 % سنويا، بالنسبة للمقاول الذاتي 

اللي كيشتغل في املجال الصناعي أو في املجال التجاري، بالنسبة اللي 
كيشتغل في الخدمات عندو 2 %، يعني واحد النظام جبائي تحفيزي 

وبسيط جدا، أيضا عندو محاسبة بسيطة مبسطة، ومعفى من شروط 

التجاري، إذن هناك عدد من اإلجراءات  التقييد في السجل  وجوب 

البسيطة اللي خالت فعال على مدى فعال فقط تقريبا سنة ونصف، 

نحولوا من القطاع الغير املهيكل إلى القطاع املهيكل 50 ألف شخص، 

وحنا قلنا في البرنامج الحكومي بأن عندنا الهدف ديال تحويل 100 ألف 

شخص، إنشاء 100 ألف شخص مقاول ذاتي، معنى ذلك أنه الهدف 

لهؤالء  أيضا  الوتيرة، وحنا مواكبين  بهاذ  إيال مشينا  نتجاوزوه  غادي 

الناس الذين ينتقلوا إلى هاذ النظام وهذا أحسن طريقة لينتقل هؤالء 

املواطنون من القطاع غير املنظم إلى القطاع املنظم بهذه التحفيزات، 

وشكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا.

باي ديبارئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة في ما تبقى من الوقت.

بانةئبليباي دةي ئةميبملحر�سي:

باي ديلئيسيمجلسيبانوببيبملحت9م،

باي ديلئيسيبلحكومليبملحت9م،

باي دبتي بايةدةيباوزلبءيبملحت9مون،

باي دبتي بايةدةيبانوببيبملحت9مون،

يشرفنا في فريق األصالة واملعاصرة أن نتطرق اليوم ملوضوع من 

األهمية بمكان أال وهو القطاع الغير املهيكل. وباملناسبة نود اإلشارة 

الحكومي  البرنامج  بين طيات  إلى أن هذا املوضوع كان حاضرا بقوة 
للحكومة السابقة والحالية، وهو موضوع نال حظا وافرا من التداول 

والنقاش في الخطاب السيا�سي دون أن يثمر حلوال واقعية وملموسة، 

إن لم نقل أنه ازداد انتشار واستفحاال وبات يهدد املنظومة اإلقتصادية 

التي تعاني الهشاشة أصال، علما أن الكل يراهن على ما سيسفر عنه 

النموذج التنموي املرتقب في األمد املنظور، لكي يستوعب ويستحضر 

كل الظواهر السلبية وكافة اإلختالالت التي صارت ثنهك مالية الدولة، 
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بل وعمقة من أزمة مواردها، ألن واقع هذا القطاع ال يطمإن السيد 

الرئيس.

لقد بلغ عدد الوحدات اإلنتاجية الغير املنظمة حوالي 1.68 مليون 

وحدة سنة 2014 مقابل 1.55 مليون وحدة سنة 2007، مما يعني أنه 

في غضون 7 سنوات ارتفع عدد الوحدات بالقطاع الغير املهيكل حوالي 

133 ألف وحدة جديدة وصافية، أي بعد خصم الوحدات اإلنتاجية 

التي أفلست وأغلقت أبوابها، هاذ األرقام تعني كذلك أن القطاع الغير 

املهيكل في توسع وتزايد مستمرين سنة بعد أخرى، وأننا بصدد ظاهرة 

تزدادت استفحاال وانتشارا بوتيرة 19 ألف وحدة غير منظمة إضافية 

كل سنة.

إن رقم املعامالت القطاع الغير املهيكل، بلغ سنة 2013 ما قدره 410 

مليار درهم، وبذلك عرف ارتفاع بنسبة 6.5 % سنويا منذ سنة 2007، 

مما يعني أن رقم معامالت القطاع الغير املنظم يتزايد بوتيرة عالية تكاد 

تصل إلى ضعف معدل النمو اإلقتصادي الوطني، وهذا يدل على أن 

الخزينة  يفوت على  تبقى جد مرتفعة، مما  القطاع  تمدد هذا  وثيرة 

العامة للمملكة حوالي 4.5 مليار درهم برسم الضريبة على الشركات. 

والخطير في األمر السيد الرئيس يكمن في بروز ظاهرة أخرى مسكوت عنها 

وغير مفكر فيها، وهي أن عملية تموين القطاع الغير املهيكل تتم بواسطة 

القطاع نفسه بنسبة 71 % من مجموع مقتنياته، هذا من جهة أولى.

من جهة ثانية نالحظ أن حوالي خمس قيمة السلع املقتناة من طرف 

الوحدات الغير املهيكلة مصدرها هو القطاع املنظم، وبالتالي فإن هناك 

تخوف كبير من وجود عالقة ملتبسة وغير سليمة بين القطاعين الغير 

منظم واملنظم، حيث يستغلها هذا األخير لتحقيق مكاسب اقتصادية 

ومالية ال تخضع ألي مراقبة، علما أن هذه العالقة قائمة في اإلتجاهين 

معا أي أن القطاع املهيكل يزود القطاع الغير املنظم بحوالي 20 % من 

مقتنياته، وفي نفس الوقت القطاع املنظم يشتري من الوحدات الغير 
مهيكلة حوالي 1 % من مبيعاتها، ناهيك أن هذه املبيعات تتم بدون 

فواتير وإثباتات قانونية مما يسهل عملية التملص الجبائي.

إن القطاع الغير املنظم يوظف 2.4 مليون شخص، وبذلك فهو آلية 

لتخفيف الصدمات اإلجتماعية التي تتجلى في تف�سي البطالة خاصة 

بين الشباب ألنهم ما بين سنتي 2007 و 2013 أسفر انتشار القطاع غير 

املنظم على خلق حوالي 25 ألف منصب شغل صافي كمعدل سنوي، 

مما يف�سي بنا إلى اإلستنتاج بأن هاذ القطاع املنظم أصبح ينوب عن 

الحكومة في توفير فرص الشغل.

في ظل هذا الواقع وأمام هذه املعطيات يحق لنا أن نتساءل السيد 

الرئيس عن مدى تقييم الحكومة للقانون املتعلق باملقاول الذاتي الذي 

هللت له الحكومة السابقة، وإعتبرته نظاما قادرا على التخفيف من 

ظاهرة األنشطة الغير املهيكلة؟ ألم يكن من األجدر واألفيد أن تتجه 

الحكومة إلى تعزيز موارد الدولة عبر توسيع الوعاء الضريبي، بدال من 

إثقال كاهل املواطنين واملقاوالت الصغرى واملتوسطة بفرض املزيد من 

الضرائب؟ وملاذا ال تتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية تتحصن 

املشاريع  في  انخراط  تجربة  راكموا  الذين  أمام  واإللتزام  بالوفاء  أوال 

الحكومية الفاشلة مثل »رواج«، »مقاولتي«، »حانوتي«، إلى غير ذلك، 

حيث تخلت الحكومة عن املستفيدين من هذه البرامج وتركتهم أيتاما 

تائهين بين ردهات املحاكم أو قابعين بدهاليزالسجون، شكرا السيد 

الرئيس، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

باي ديبارئيس:

شكرا للسيدة النائبة، السيد رئيس الحكومة لكم بضعة دقائق.

باي ديسعديبادينيباع مةني،يلئيسيبلحكومل:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة على التشخيص الذي قدمته، 

ولكن األرقام كلها ف 2014، القانون ديال املقاول الذاتي سنة 2015 

وقلنا بأنه في آخر إحصاء اللي تم في شهر 2017/11، اآلن آخر إحصاء 

65.000 طلب. اآلن 54.000 مقاول ذاتي فعال انشئوا مقاولتهم، منهم 

%34 من النساء، 43 % في قطاع التجارة، %34 فقطاع الخدمات، 

أنه هاذ  التقليدية، هذا معناه  في الصناعة   6% في الصناعة،   17%

البرنامج ديال املقاول الذاتي إيال في عام ونصف أنشأ لينا حول لينا من 

القطاع الغير املهيكل إلى القطاع املهيكل، 50.000 شخص، حنا نقولو 

غير 54 ولكن هي 50.000 شخص، يعني 25.000 في السنة، راه الهدف 

اللي حددناه في البرنامج الحكومي غادي نوصلوه في أقل من 4 سنوات. 

هذا هو الهدف اللي درناه، وأظن بأن املقاول الذاتي بهذه الوتيرة غادي 

يتزايد أكثر.

دابا حنا التطوير ديالو غادي يم�سي في اتجاه التحسيس أكثر، بمعنى 

نوصلو املعلومة إلى أق�سى ما يمكن من الناس، أمام التبسيط راه ما 

كاينش تبسيط أكثر من ذاك ال�سي اللي تدار، إذن هذا املقاول الذاتي.

بالنسبة السيدة النائبة قلتي فرض املزيد من الضرائب، ما عرفت 

هو  راه   l’I.S. progressif بالعكس  الضرائب.  من  مزيد  هاد  هي  فين 

الضغط الجبائي على الشركات راه نقص بالعكس، نقصاناه ونقصانا 

عدد من املستويات أخرى وخصوصا فيما يخص اإلستثمار الصناعي، 

فيما يخص التشغيل، أعطيت مثال منذ قليل بالعكس، هناك العمل 
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على جذب الناس باش يدخلو في القطاع املهيكل باش توسع الوعاء 

الضريبي. وأظن بأنه الوثيرة ديال اإلرتفاع ديال املدخول الضريبي في 

هاذ السنتين األخيرتين، بين فعال بأن املدخول الضريبي كيزيد ما�سي 

الوعاء  زيادة  طريق  عن  وإنما  الضريبي،  الضغط  زيادة  طريق  عن 

الضريبي. أما الضغط الضريبي فحنا غادين في اتجاه التخفيف ديالو 

سنة بعد سنة، حنا بدينا بهادي ألول مرة l’I.S.progressif راه مهم جدا 

املقاوالت  تستفيد جميع  بالخصوص،  املتوسطة  للمقاوالت  بالنسبة 

ولكن بالخصوص املتوسطة، وأظن بأنه يعني في إطار الحوار مع رجال 

األعمال، مع الكونفدرالية العامة لرجال األعمال، راه هاذ املسائل ديال 

الضغط الضريبي أوال، ثانيا القطاع غير املهيكل وأسلوب املعالجة ديالو 

هو جزء من الحوار اللي كاين واللي بديناها منذ فترة، وغادي نوصلوه عن 

طريق إنشاء اللجن اللي غتنكب على هاذ املحاور الخاصة، وإن شاء هللا 

عندنا تفاؤل بأن هاذ البرنامج ديال املقاول الذاتي سينجح ومن خاللكم 

كنحث الشباب ونحث الناس فالقطاع املهيكل ينضمو ليه شكرا جزيال.

باي ديبارئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة. أنهينا جدول األعمال. شكرا للجميع 

ولفعتيبلجليل.
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