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سياسة الحكومة الهولندية تجاه الهجرة
تقول الحكومة الهولندية الحالية يف دباجة برنامجها الحكومي ، الذي يحمل عنوان مد الجسور ، أن سياستها 

تجاه الهجرة سياسة " تقييدية" و"عادلة"  تستهدف إدماج 
املهاجرين يف املجتمع  الهولندي. ك� أنها تراعي يف سياستها تجاه الهجرة " قدرة املجتمع عىل اإلستيعاب".

سياسة تقييدية, معناه سياسة خاضعة لقوان� متعددة ومعقدة , تكاد تجعل من هولندا بلدا مغلقا يف وجه املهاجرين , 
حيث أصبح اإلستقرار يف هولندا، خاضعا لرشوط تعجيزية يستحيل إستوفاؤها. ك� أن أإلجراءات والقوان� املتعاقبة ، 

التي تستهدف املهاجرين املقيم� يف هولندا، منها عىل سبيل املثال و ليس الحرص، إعت�د قانون يحدد 
مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة ، وقانون منع تصدير التعويضات اىل دول خارج اإلتحاد 

األور¹, الذي سيجعل املغاربة واألتراك يف حالة تطبيقه 
ملزمون عىل البقاء يف هولندا أو اإلقامة داخل حدود اإلتحاد األور¹ للحفاض عىل تعويضاتهم . ويف حالة العودة 

اىل بلدهم األصيل يفقدون حق الحصول عليها.. 

هنا يجب اإلشارة أوال إىل أن التعويضات التي حاولت الحكومة الهولندية  إخضاعها 
لقانون مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة, والتعويضات األخرى 
التي تعمل عىل إلغائها مستقبال  �ول من املوارد العامة التي يساهم فيها املهاجرين  

بنفس املبالغ التي يساهم بها زمالؤهم  الهولندي¢. 

ثانيا أن إتفاقية الض®ن اإلجت®عي القا¬ة ب¢ املغرب وهولندا تنص يف فصولها عىل �تيع 
املهاجرين املغاربة بنفس الحقوق التي يتمتع  بها يف مجال التعويضات زمالئهم الهولندي¢.

ثالثا أن القوان¢ و املواثيق الدولية �نع إعت®د قوان¢ تستهدف فئة معينة  إنطالقا 
من لونها دينها أو جنسيتها , ملا قد تتضمنه القوان¢ من ميز عنرصي.  

وصف الحكومة الهولندية لسياستها الحالية تجاه الهجرة بسياسية عادلة ، وصفا أقل ما 
, أنه  يف غ¿ محله  ومخالفا للواقع. غ¿ أن هذا ال أن يعني أن  Âكن أن يقال عنه 
العدالة الهولندية يف خدمة أجندة الحكومة. الحكم الصادر يف نهاية شهر غشت املايض 
, الذي أنصفت  فيه املحكمة عددا من أرامل املهاجرين املقي®ت يف املغرب ، وألزمت 
فيه الحكومة Èواصلة أداء تعويضات األرامل كاملة و إلغاء قانون " مستوى التعويض 
حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة" لكونه قانونا مخالفا للقوان¢ واإلتفاقيات لدولية 

, يجسد ملحمة  يف سمو ونزاهة العدالة الهولندية وإستقالل القضاء.
تنسيقية مناهظة تخفيض النتعويضات  تلقت بارتياح  خرب إنصاف العدالة الهولندية 
ألرامل املهاجرين وأبنائهم اليتامى ويف نفس الوقت تلتزم بالحذر ألن ملف اإلجهاز 

عىل حقوق املهاجرين يتضمن إجراءات و قوان¢ أخرى تواصل الحكومة أعدادها. 

اإلجراءات و القوان� التي رشعت الحكومة الحالية يف تطبيقها 
وتعمل عىل تطبيقها مستقبال 

تخفيض تعويض أرامل املهاجرين و أبنائهم اليتامى  املقيم¢ يف املغرب بنسبة 40 يف             
عليها  الحصول  وإلغاء  حق   الحالية 2013  السنة  يناير من  فاتح  أبتداء من  املائة 

إبتداء من فاتح يناير املقبل( 2014) 

يوم 22 غشت املايض, أعتربت املحكمة اإلدارية قبي مدينة أمسرتدام أن إعت®د 
قانون يربط مستوى التعويض بتكاليلف العيش يف بلد اإلقامة مخالفا للمواثيق 
تعويضات  تسديد  مواصلة  الهولندية  الحكومة  أمرت  و  الدولية  واإلتفاقيات 
أرامل املهاجرين وألغاء قانون ربط مستوى التعويض بتكاليف العيش.               

تخفيض تعويضات األوالد , أبناء املهاجرين املقيم¢ يف املغرب  بنسبة 40  يف 
املائة أبتداء من فاتح يناير من السنة الحالية 2013  و إلغاء حق الحصول عليها 

أبتداء من فاتح يناير من السنة املقبلة  ( 2014) 

يوم 3 ديسمرب من السنة الحالية 2013  تتداول املحكمة اإلدارية يف الطعون 
أبناء   ) أألوالد  تعويضات  ملغاربة.  املهاجرين  من  عدد  طرف  من  املقدمة 
املهاجرين ) املقيم¢ خارج هولندا تم تخفيضها عمال بقانون مستوى التعويض 

حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة الذي أمرت املحكمة بإلغائه.
  

منع تصدير عدد من التعويضات اىل دول خارج حدود اإلتحاد األور¹.
مرشوع قانون ، أعدته و قدمته الحكومة الحالية يف الغرفة الثانية وحصل عىل 

مواقتها. تطبيقه ينتظر األن موافقة الغرفة األوىل. 

إلغاء التغطية الصحية، تكاليف التطبيب والعالج، يف حالة إالقامة مدة 
مؤقتة خارج أوروبا.             

قانون التأم¢ الصحي الجاري به العمل يغطي تكاليف التطبيب و العالج يف 
 ) أن  ك®  هولندا.  يف  املقيم¢  املواطين¢  كل  ويشمل   ,  Þالعا بلدان  أغلبية 
تكاليف التأم¢) áن اإلشرتك ، يؤديها املواطنون من مدخولهم الشهري، سواء 

كان من العمل أو من تعويض إجت®عي. 
كاتبة الدولة يف وزارة الصحة أعلنت مؤخرا, أنها تهيء مرشوع قانون يسقط  

تغطية التأم¢ الصحي خارج حدود اإلتحاد األوروã. تتمة ص 2 
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تطبيق قانون تحديد مجال تغطية التأم� الصحي يشمل املهاجرين و الهولندي� عىل 
أقامته� خارج  املهاجر, يف حالة  أو  الهولندي  املواطن  أن  أخرى:  بعبارة  حد سواء. 
التعاقد مع رشكة تأم� خاصة  حدود اإلتحاد األور� سيجدان نفسه� ملزم� عىل 
لتغطية تكاليف العالج والتطبيب. تبعا لهذا املثل قد يبدو أن مرشوع تحديد التغطية 
الصحية ال يفرق ب� املواطن الهولندي واملهاجراملقيم يف هولندا. غ® أن تداعيات هذا 
 , القانون يف حالة وصول الحكومة اىل تطبيقه ستكون أثقل بكث®  عىل املهاجرين 
أو ثالثة خارج   �الهولندي قد يتواجد ألسبوع املواطن  املغاربة و األتراك. هذا ألن 
مدة  املهاجر  يقيض  الذي  الوقت  يف  السنوية.  عطلته  لقضاء  األور�  األتحاد  حدود 
أطول يف بلده األصيل, ك� أن هناك ر¾ا, من يزور بلده األصيل مرت� أو أك«. هذا 
يولد اإلعتقاد أن إسقاط التغطية الصحية يستهدف بالدرجة األوىل املهاجرين املغاربة 
ألتي  املناسبة  نفس  يف  كشفت  التي  الدولة  كاتبة  ترسخه  اإلعتقاد  هذا  األتراك.  و 
 �كشفت فيها تهيء " قانون إسقاط حق التغطية الصحية" خارج حدود اإلتجاد األور� , ره

بتعديل إتفاقيات الض�ن اإلجت�عي القاÈة ب� هولندا وبعض الدول ومن بينها املغرب. 
مالحظة : قانون التأم� الصحي ,  تم خالل العقود املاضية تغي®ه مرات عديدة, دون إستشارة 

الحكومة املغربية و دون حاجة لتعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة مع املغرب.  
   

تبادل املعلومات الرضيبية  ب� املغرب وهولندا
تعمل حكومتي هولندا واملغرب عىل الوصل اىل إتفاقية تسمح ملصحتي الرضائب يف 
البلدين اإلطالع عىل األمالك العقارية للمواطن� امللزم� بأداء الرضائب يف بلد أقامتهم. 

التهرب  مكافحة  من  الرضائب  مصلحتي  مهمة  تسهل  أإلتفاق  هذا  من  الهدف 
الرضيبي و تقديم معلومات كاذبة للحصول عىل تعويض ما.

بالنسبة  هولندا  خارج  بلد  يف  أك«  أو  منزل  إمتالك  أن  إىل  أوال  اإلشارة  تجدر  هنا 
القانون. ك� أن رضائب إمتالك عقار ما (  املقيم� يف هولندا ال Óنع  للمهارجرين 
 �القوان حسب  الرضائب  كل  عنها  تؤدى   ( تجارية  مشارع  حتى  و  أرايض  منازل 
الرضبية الجاري بها العمل يف البلد الذي يوجد فيه العقار. ما Óكن أن يعترب مخالفا 
للقوان� الرضبية الجاري بها العمل يف هولندا هو إمتالك عقار يف املغرب و إخفائه 

عن  مصالح املساعدة األجت�عية يف حالة طلب مساعدتها. 

Óنع  تعويض  عىل  للحصول  مغلوطة  معطيات  وتقديم  الرضيبي  التهرب  محاربة 
القانون الحصول عليه يف حالة إمتالك طالبه منزال أو عقارا ال Óكن اال الرتحيبب به  

يف حالة اإلخذ بع� اإلعتبار من الطرف� عددا من املعطيات .
تنسيقية مناهظة تخفيض التعويضات تطلب من الحكومة املغربية التزام الحذر و 
الحكومة  تسخرها  أداة  الرضبية  املعلومات  تبادل  إتفاقية  تصبح  ال  حتى  اليقفضة 
الحكومة الهولندية لتجريد املهاجرين املغاربة من ممتلكاتهم بعد محاولة تجريدهم 

من حقوقهم املكتسبة يف هولندا.

الهولندية يف تعديل  الحكومة  التنسيقية  عىل رضورة عدم  اإلستجابة لرغبة  ك� تكرر 
اإلتفاقية حفاضا عىل مكتسبات املهاجرين املغاربة . والعمل عىل إقناع نظ®تها الهولندية 

أن إصدار القوان� املذكورة آنفا يف هذا البيان مخالفا للمواثيق و اإلتفاقية الدولة

ويرفض  املغاربة  األرامل  ينصف  الهولندي  القضاء 
تقليص التعويضات

أمرت املحكمة االبتدائية بأمسرتدام بإلغاء قرار الحكومة الهولندية القايض بتقليص تعويضات 
األرامل املغربيات والرتكيات اللوا¢ اخرتن اإلقامة يف بلدهن األصيل بنسبة 40 يف املئة، باعتباره 

"منافيا لالتفاقات الثنائية حول الض¨ن االجت¨عي واالتفاقيات الدولية واألوروبية".

ونص الحكم الصادر مساء أمس الخميس، والذي توصلت وكالة املغرب العر� لألنباء- 
أمسرتدام بنسخة منه، عىل تعويض الضحايا املترضرين من خالل àكينهم من تعويضاتهم 
كاملة وتعويضهم بأثر رجعي عن املبالغ التي تم اقتطاعها ابتداء من فاتح يناير 2013 ، 

تاريخ دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ.

األورو�  القانون  مع  يتناىف  اإلجراء  هذا  أن  اعتربت  التي  أمسرتدام،  محكمة  ورفضت 
 �واملعاهدات الدولية، مبدأ "امل�يزة" عىل مستوى الخدمات الذي دافع عنه بنك التأم
االجت�عي الهولندي لتربير هذا اإلجراء الذي انتقدته منظ�ت غ® حكومية àثل الجالية 
التي  أمسرتدام،  محكمة  ب"التمييزي".وأبرزت  ووصفته  هولندا  يف  املقيمة  املغربية 
حول  الجديد  القانون  دخول  بعد  وتركيات  مغربيات  أرامل  أشهر  قبل  إليها  احتكمت 
مع  املغرب،  حالة  يف  "يتعارض"،  اإلجراء  هذا  أن  التنفيذ،  حيز  العائلية  التعويضات 
مقتضيات االتفاقية الثنائية لسنة 1972 ، خاصة الفصل الخامس منها.واعتربت العديد من 
اتخذته  الذي  الجانب  أحادي  القرار  هذا  والهولندية  املغربية  الحكومية  غ®  املنظ�ت 

الحكومة الهولندية "àييزيا ومجحفا".

 �التأم ببنك  ممثلة  الهولندية،  الحكومة  تستأنف  أن  املقبلة  األسابيع  خالل  ويرتقب 
االجت�عي الهولندي، قرار محكمة أمسرتدام الذي ينصف ضحايا القانون الجديد الذي 
كباقي دول  تأثرت  التي  البالد  نفقات  تقليص  إطار سياسة  الحاكم يف  التحالف  به  جاء 

أوروبا بتداعيات األزمة االقتصادية.
وينص القرار الهولندي عىل تقليص التعويضات املستحقة للمستفيدين املقيم� يف املغرب ب 40 
يف املائة ابتداء من فاتح يناير 2013، ووقف تصدير التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2014 

نحو الدول خارج االتحاد األورو� وإلغاء التغطية الصحية يف حالة اإلقامة املؤقتة باملغرب.

وحذر رئيس املركز األورو- متوسطي للهجرة والتنمية عبدو املنبهي من أنه إذا كان قرار املحكمة 
الهولندية يعد نرصا لضحايا هذا القرار سواء يف املغرب أو تركيا، فإن أثره يظل محدودا يف الزمن 
ألن حكومة الهاي تعتزم سن قانون جديد يهم وقف تصدير جميع التعويضات خارج االتحاد 
املقبلة،  السنة  التنفيذ  يدخل حيز  أن  يرتقب  الذي  الجديد،  القانون  األورو�.وقد حظي هذا 
بالفعل ¾وافقة مجلس الدولة املكلف بتقديم االستشارة للحكومة والربملان يف مجايل الترشيع 

واإلدارة، والذي اعترب أن اإلجراء ال يتعارض مع االتفاقيات الثنائية وليس àييزيا.
وسيعرض القانون الجديد، الذي صادقت عليه الغرفة الثانية للربملان، للتصويت يف مجلس 
الشيوخ يف 10 شتنرب املقبل. ويف حال اعت�ده، سيكون اللجوء للقضاء السبيل الوحيد أمام 
األشخاص املعني�، حسب السيد املنبهي، العضو أيضا يف تنسيقية الجمعيات املغربية ضد 

تقليص التعويضات.

ويف ماي املايض، أجرب القضاء الهولندي حكومة الهاي عىل وضع حد للتمييز الذي يتعرض 
له املتقاعدون املقيمون خارج هولندا، ¾ا يف ذلك املغرب، بخصوص التعويض عن فقدان 

.�القدرة الرشائية للمنخرط� املسن

ونص القانون الهولندي، الذي دخل حيز التنفيذ يف فاتح يونيو 2011 ، عىل رصف تعويض 
القدرة الرشائية لألشخاص البالغ� من العمر 65 سنة الذين بإمكانهم إثبات أن 90 يف 
حرم  الذي  الرشط  وهو  هولندا،  يف  للرضائب  خاضعة  مداخيلهم  من  األقل  عىل  املئة 

األشخاص املقيم� خارج أراضيها من هذا التعويض.

وأعرب املغرب مرارا عن àسكه بالحقوق املكتسبة للمهاجرين املغاربة يف هولندا وأفراد 
عائالتهم، من خالل رفض الطابع األحادي لقرار السلطات الهولندية، والدعوة إىل الحوار يف 
إطار احرتام مقتضيات االتفاقية الثنائية لسنة 1972 والعالقات الجيدة التي تربط البلدين.
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بعد تطبیق قانون ”التعویض حسب تکالیف العیش فی بلد اإلقامه“ 
منع تصدیر التعویضات الى مستحقیها خارج دول اإلتحاد األوربی.

تخفيض تعويضات أبناء املهاجرين واألرامل وابنائهن اليتامى 
املقيمون يف املغرب.

يف فاتح يناير من السنة الحالية (2013) رشعت الحكومة الهولندية يف تطبيق قانون 
يحدد مستوى تعويضات األوالد وتعويض األرامل و أوالدهن اليتامى حسب تكاليف 

العيش يف بلد إقامة األوالد وحسب بلد إقامة األرامل وأبنائهن اليتامى.

عمال  بالقانون الجديد , رشع بنك الض�ن اإلجت�عي الهولندي رصف تعويضات 
أبناء املهاجرين املغاربة املقيم± يف املغرب يف تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 يف 

املائة مقارنة مع مستوى التعويض± بالنسبة للمقيم± يف هولندا.

تطبيق عنرص يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة, قوبل 
بتنديد ومعارضة قوي± من طرف الجالية املغربية, التي ترى أن القانون الجديد, 
أنه يشكل  املكتسبة, ك�  املغربية  الجالية  انتهاكا رصيحا وواضحا لحقوق  يشكل 

خرقا واضحا  إلتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب± هولندا واملغرب.

هذا باإلضافة اىل أن القانون يتضمن ¾ييزا عنرصيا ( خفيا ) لكونه يستهدف  
القوان±  مع  يتناىف  الذي  اليشء  انطالقا من جنسيتها,  املجتمع,  معينة يف  فئة 

الهولندية نفسها و يتعارض مع القوان± و األعراف األوربية و الدولية.

هنا تجدر اإلشارة اىل أن املحكمة الهولندية املختصة من املقرر أن تصدر يوم 30 
غشت الجاري حكمها يف الطعون املقدمة من طرف أرامل املهاجرين املغاربة و 
ستدرس  القادم  سبتمرب  شهر  بداية  ويف  املغرب.  يف  املقيم±  اليتامى  أبنائهن 
املحكمة يف الطعون و اإلعرتاضات املقدمة من طرف أولياء أمر األطفال القاطن± 
يف املغرب التي أُخضعت لها حول تخفيض تعويضات أوالدهم املقيم± يف املغرب.

مرشوع قانون منع تصدير تعويضات األوالد اىل خارج دول 
اإلتحاد األور�. 

يف الثاÏ من شهر فرباير من السنة املاضية ( 2012)  قدمت الحكومة الهولندية 
يف الربملان مرشوع قانون آخر, هذه املرة , ملنع تصدير تعويضات األوالد كليا اىل 
دول خارج حدود اإلتحاد األورÖ و Õنح حق الحصول عىل تعويضات األوالد, 

للموطن± القاطن± يف هولندا أو يف دولة أخرى من دول اإلتحاد.

خصوصا   يشمل  فقط,   لألوربي±  األوالد  "تعويضات  الجديد  القانون  مرشوع 
تم  الذين  األصلية,  بلدانهم  يف  املقيم±  املغاربة,  و  األتراك  املهاجرين  أبناء 
بقانون  عمال  الحالية,  السنة  من  يناير  فاتح  من  ابتداء  تعويضاتهم  تخفيض 

مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة.  

مرشوع قانون إيقاف تصدير تعويضات األوالد, إىل مستحقيها خارج حدود دول 
اإلتحاد األورÖ, من املنتظر أن تصادق عليه الغرفة األوىل (مجلس الشيوخ) يف 

األسابيع القامة.

هنا تجدر اإلشارة اىل أن الغرفة األوىل , أثناء مناقشة مرشوع القانون يف شهر 
ديسامرب من السنة املاضية (2012) ظهرت مجموعة من اإلعرتاضات, جعلتها 

تحجب موافقتها عىل املرشوع.

موجز اإلعرتاضات التي ظهرت يف الغرفة األوىل.

 ( (ماليا  املالية مردودا  الناحية   األوالد يشكل من  تعويضات  تصدير  منع 
ضعيفا وليس هيكليا. هذا باإلضافة اىل أن قانون منع تصديرالتعويضات , 
التعويض حسب  يُطرح بعد مرور مدة قصâة عىل تطبيق قانون مستوى 
تكاليف العيش يف بلد اإلقامة. ك� قد يستلزم تطبيقه الغاء اإلتفاقيات الثنائية 

املربمة ب± هولندا و 20 دولة أخرى , اليشء الذي ال يعترب سهال.

ليس من املمكن قانونيا, إعطاء املوطن± القاطن± يف دولة عضوة يف اإلتحاد 
األورÖ حق الحصول عىل تعويضات األوالد و يف نفس الوقت، حرمان األوالد 
القاطن± يف تركيا أو املغرب  عىل نفس التعويض , åوجب القانون املقرتح . 

و  الشغل  وزير  طلب   , األوىل  الغرفة  عنها  عربت  التي  اإلعرتاضات  بعد 
الشؤون اإلجت�عية من مجلس الدولة  دراسة اإلشكاالت القانونية , التي 

Õكن أن تواجه 
تطبيق مرشوع القانون يف حالة املصادقة عليه.

بعد دراسة عميقة وشاملة للموضوع, تناول فيها مجلس الدولة , القوان± 
الوطنية (الهولندية ) و إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب± هولندا و تركيا 
تركيا  والهيآت  األورÖ وب±  تركيا واإلتحاد  من جهة ومن جهة أخرى ب± 
األوربية األخرى ,عىل ضوء مرشوع قانون منع تصدير التعويضات اىل خارج 
,ال  املقرتح  القانون  تطبيق  أن  ,اىل  املجلس  خلص   ,Öاألور اإلتحاد  حدود 
يشكل خرقا للمواثيق األوربية والدولية وال لإلتفاقيات الثنائية  ب± هولندا 

و تركيا.

مجلس الدولة يويص يف مذكرته وزيرالشغل,  بالتشاور مع الحكومة الرتكية, 
و تعميق رشح دواعي أيقاف تصدير تعويضات األوالد املقيم± خارج حدود 
خفي"  عنرصي  لتمييز   " تفعيال  إعتباره  Õكن   ما  إلبعاد   ,Öاألور اإلتحاد 

يستهدف فئة معينة إنطالقا من جنسيتها.

 , الدولة  الذي وجد يف مذكرة مجلس  الشؤون اإلجت�عية  الشغل و  وزير 
درعا واقيا ملواجهة اعرتاضات الغرفة األوىل , وجه لها مبارشة , رسالة مرفوقة 
تصدير  منع  قانون  مرشوع  تداول  منها  يطلب  الدولة,  مجلس  åذكرة 

التعويضات إىل دول خارج حدود اإلتحاد األورÖ يف أقرب وقت ممكن.



هنا يجب اإلشارة اىل أن مجلس الدولة يف مذكرته ال يش� بشكل مبارش ألوالد املهاجرين 
املغاربة املقيم� يف املغرب و � يتناول بالتحليل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب� 
هولندا واملغرب. إما لكون تركيا تشكل أكرب العراقيل الثابتة , أمام قانون منع تصدير 
تعويضات األوالد اىل تركيا, أو ألن الحكومة الرتكية, أخربت رسميا نظ�تها  الهولندية عن 
رفضها لتعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب� تركيا و هولندا,  يف الوقت الذي ال 

زال فيه موقف الحكومة املغربية  الرسمي يف املوضوع غامضا.

ما هو أكيد حاليا , هو أن مرشوع القانون املطروح عىل الغرفة األوىل  للمصادقة 
عليه سيشمل أيضا منع تصدير تعويضات األوالد اىل املغرب ك� يشكل مرجعية 
قانونية من املحتمل أن تعرض باقي تعويضات املهاجرين بكل أنواعها للتخفيض 

أو الغاء .للموطن� القاطن� يف هولندا أو يف دولة أخرى من دول اإلتحاد.

مرشوع القانون الجديد "تعويضات األوالد لألوربي� فقط,  يشمل خصوصا  أبناء 
تخفيض  تم  الذين  األصلية,  بلدانهم  يف  املقيم�  املغاربة,  و  األتراك  املهاجرين 
مستوى  بقانون  عمال  الحالية,  السنة  من  يناير  فاتح  من  ابتداء  تعويضاتهم 

التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة.  

مرشوع قانون إيقاف تصدير تعويضات األوالد, إىل مستحقيها خارج حدود دول اإلتحاد 
األورÍ , من املنتظر أن تصادق عليه الغرفة األوىل (مجلس الشيوخ) يف األسابيع القامة.

القانون يف شهر  أثناء مناقشة مرشوع   , األوىل  الغرفة  أن  اىل  اإلشارة  هنا تجدر 
( 2012) ظهرت مجموعة من اإلعرتاضات, جعلتها  املاضية  السنة  ديسامرب من 

تحجب موافقتها عىل املرشوع.

موقف الحكومة املغربية
بعد التنديد واإلحتجاجات التي خلفها تطبيق قانون تحديد مستوى تعويضات األوالد 
و تعويض األرامل و ابنائهن اليتامي تم يف مجلس املستشارين املغرÍ تم يف مجلس 
املستشارين املغرÍ طرح أسئلة من طرف مختلف الفرق الربملانية تستفرس الحكومة 
مصالح  يهدد  الذي  بالخطر  تحسيسها  و  التعويضات  ملف  يف  موقفها  عن  املغربية 

الجالية املغربية يف هولندا و أوالدها املقيم� يف املغررب. 
الحكومة املغربية وعدت وقتها بالحفاض و الدفاع عن حقوق الجالية املغاربة و 

مكتسباتها  وفتح حوار بناء,  مع نظ�تها الهولندية. 

ملناقشة  الهولندية,   املغربية  الثنائية  اللجنة  إجتمعت  الفائت  ماي   7 و   6 يومي 
ملف تخفيض التعويضات, ك� تم األتفاق عىل عقد لقاء ثاÙ ملواصلة الحوار يف 

املغرب. ولحد اآلن ال يُعرف هل تم عقد لقاء ثاÙ ب� الحكومت�, املغربية و 
الهولندية. ك� أنه ال يعرف لحد اآلن موقف املغرب  رسميا ,  ال من تطبيق 
قانون تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف املغرب الذي يشكل 
خرق الحكومة الهولندية إلتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة مع املغرب. ك� 
إيقاف تصدير تعويضات  قانون  أيضا موقف املغرب من  الغموض يلف  أن 

األوالد اىل دول خارج اإلتحاد األورÍ ومن بينها املغرب. 

الحكومة  مواصلة  أمام  و  الرسمي  املغربية  الحكومة  موقف  غموض  أمام 
عائالتهم   و  املهاجرين  تجاه  بإلتزاماتها  املخلة  سياستها  نهج  الهولندية، 
يطالب املركز األورومتوسطي للهجرة والتنمية و تنسيقية جمعيات مناهضة 
املستشارين والجمعيات و  التعويضات من األحزب ومن مجلس  تخفيض 
اليهآت الحقوقية املغربية  مطالبة الحكومة املغربية بتوضيح موقفها، ك� 
الجالية  مع  الهولندية  التعويضات  ملف  حول  بناء  حوار  فتح   تطالب 
املغربية ( املترضر األول) من سياسة التعويضات الهولندية، قبل إتخاذ قرار 

من رغبة الحكومة الهولندية يف تعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي.    

املغربية  الجمعيات  تنسيقية  و  والتنمية  للهجرة  األورومتوسطي  املركز 
ملناهظة تخفيض التعويضات تجدد رفضها لسياسية التعويضات الهولندية, 
و تنتظر حكم املحكمة املختصة يف الطعون املسجلة من طرف ضحايا قانون 
تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة, ك� تعلن 
تكاليف  تحديد  قانون  إلغاء  أجل  من  نضالها  ملواصلة  عزمها  التنسيقية 
العيش حسب بلد اإلقامة , وعدم إعت�د قانون منع تصدير التعويضات اىل 
املتاحة  القانونية  اإلعرتاضات  كافة  , مستعملة   Íاألور اإلتحاد  خارج دول 

أمامها حسب القوان� الهولنديةو االروبية  

ك� أن املركز األورمتوسطي للهجرة و التنميةو تنسيقية مناهضة تخفيض 
عدم  الهولندي)  الشيوخ  األوىل(مجلس  الغرفة  من  يطالبان  التعويضات 
 ,Íاملصادقة عىل قانون منع تصدير التعويضات اىل خارج حدود اإلتحاد األور
ملا يتضمنه من إنعكاسات جد سلبية عىل املواطن� املنحدرين من أصول 

مغربية  وعىل س�ورة إندماجهم يف املجتمع الهولندي. 

ك� يعلن املركزو األورومتوسطي للهجرة و التنمية,  عن عقد إجت�ع يف 1 من 
وتداعيات   التعويضات،  تخفيض  ملف  تطورات  ملناقشة  الجاري  شتمرب  شهر 

.Íمرشوع قانون منع  تصدير التعويضات اىل خارج حدود اإلتحاد األور

4

امسرتدام يف 9 غشت 2013
يف اطار التضيق والرتاجع عيل املكاسب االجت�عية من خالل السياسة التقشفية 
للحكومة الهولندية , وبعد اجراء خفض تعويضات االطفال واالرامل ب40 يف املئة
ومرشوع  توقيف كل التعويضات  خارج االتحاد االروÍ , تقدم  وزيرة الصحة 

الهولندية èرشوع قانون اخر من اجل 
 .Íمنع تغطية التأم� العام  تكاليف العالج و التطبيب خارج حدود اإلتحاد األور
الحكومة   تريد  قانون  مرشوع  إقرتاح   الربملان  سيناقش  القادم  سبتمرب  شهر  يف 

الهولندية تطبيقه  ابتداء من فاتح يناير 2014
مضمون مرشوع القانون

حسب   .  Íاألور اإلتحاد  حدود  خارج  والعالج   التطبيب  تأم�  تغطية  êنع  
قانون  تطبيقه عىل  تريد  الذي  التعديل  يوفر  الشعبية   الصحة  تقديرات وزيرة 

التام� الحايل سنويا قرابة 60 مليوم أورو. 
تحديد تغطية تأم� العالج و التطبيب العام,  داخل حدود اإلتحاد األورÍ  يف 
حالة إقامة املؤمن مدة زمنية مؤقتة خالل (العطلة) خارج حدود الدول األروبية, 

, يستهدف   بالرغم من تطبيقه عىل عموم املواطن� هولندي� ومهاجرين 
بالدرجة األوىل املواطن� الهولندي� الذين يسافرون اىل خارج دول اإلتحاد 
 , األورÍ واملهاجرين املقيم� يف هولندا, ومن جملتهم املغاربة  واألتراك 
الذين يزورون بلدانهم األصلية الواقعة خارج حدود املنطقة التي يغطيها  

تأم� العالج و التطبيب العام.
لتعديل قانون التأم� العام , خارج حدود اإلتحاد األورÍ , تعمل الحكومة 
الهولندية عىل تعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي القاíة ب� هولندا وتركيا 

و ب� هولندا و املغرب. 
القواني�  بهده  يندد  والتنمية   للهجرة  االرومتوسطي  املركز  ان 
التعسفيةوالتي ستكون لها انعكاسات خط�ة عاي الفئات الهشة وخصوصا 
املهاجرين  الدين اصلهم خارج االتحاد االروÍ كاملغاربة واالثراك, وينادي  
هده  ملواجهة  للتعبئة  ومساجدها   وجمعياتها  بأطرها  هولندا   مغاربة 
للعمل  الهولندية   الدêقراطية  واالحزاب  النقابات  ينادي  ك�  القواني� 

املشرتك ضد  القوان� التعسفية والعنرصية 
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�وذج من القوان� التي رشعت الحكومة الهولندية يف تطبيقها و 
التي تعمل عىل تطبيقها، عىل سبيل الثال وليس الحرص و التي 
تجعل من السنة الحالية بالنسبة للمهاجرين املنحدرين من دول 
حقوقهم  عن  الرتاجع  عهد  بداية  األور�،  اإلتحاد  حدود  خارج 

املكتسبة خالل الخمسة عقود املاضية.

قانون مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد أإلقامة:
يف فاتح يناير من السنة الحالية تم إخضاع عدد من التعويضات اإلجت�عية 
ملفهوم جديد يربط مستوى التعويضات اإلجت�عية �ستوى العيش يف بلد 
بالنسبة  التعويضات،  من  عدد  تخفيض  تم  القانون  لهذا  تطبيقا  اإلقامة. 

للمقيم� خارج هولندا، بنسبة 40 وصلت يف املائة. 
قرار  بإلغاء   2013 غشت   22 يوم  بأمسرتدام  االبتدائية  املحكمة  (أمرت 
الحكومة الهولندية القايض بتقليص تعويضات األرامل املغربيات والرتكيات 
اللوا¶ اخرتن اإلقامة يف بلدهن األصيل بنسبة 40 يف املئة، باعتباره منافيا 
لالتفاقات الثنائية حول الض�ن االجت�عي واالتفاقيات الدولية واألوروبية).

منع تصديرالتعويضات اىل خارج حدود اإلتحاد األور�: 
بعد مرورأقل من شهرين عىل الرشوع يف تطبيق قانون“ مستوى التعويض، 
الشؤون  و  الشغل  وزير  قدم  أإلقامة“  بلد  يف  العيش  تكاليف  حسب 
اإلجت�عية ونائب الوزير األول يف الحكومة الهولندية مرشوع قانون آخر، 
Ëنع تصدير تعويضات أألوالد، اىل دول خارج حدود اإلتحاد األورÇ. هذا 
معناه أن املهاجرين الذين رجعوا لألستقرار يف بلدانهم األصلية ( املغرب و 
تركيا ) وحتى الذين يفكرون يف العودة ايل بلدانهم مستقبال، يفقدون حقهم 

.Çيف الحصول عىل تعويضاتهم، �جرد مغادرة حدود اإلتحاد أألور

تبادل املعلومات الرضيبية ب� هولندا و املغرب:
كشف كاتب الدولة يف وزارة املالية يف األسبوع املايض، جوابا عىل سؤال وجه 
إبتداء من 2015شهر  األورÇ سترشع  اإلتحاد  أن دول  بالده،  برملان  له يف 
يناير، يف تبادل املعلومات الرضيبية بطريقة إلكرتونية يف ما بينها. ك� كشف 
الوزير يف نفس املناسبة، أنه تم توقيع إتفاقيات ب� هولندا ودول أخرى من 
بينها تركيا و املغرب، لتبدل املعلومات الرضبية، وأن الحكومة مستمرة يف 
املعلومات  لتبادل  الوصول اىل صيغة  الدول من أجل  مفاوضاتها مع هذه 

الرضيبية بطريقة أوØاتيكية، مرة يف السنة.
 

إسقاط تغطية تأم� العناية الطبية خارج أوربا: 
كشفت يف األسبوع املايض كاتبة الدولة يف وزارة الصحة، عن عزمها عىل تقديم 
مرشوع قانون للربملان، يجعل تغطية تأم� العناية الصحية الهولندي، تنحرص 
داخل حدود دول اإلتحاد األورÇ. إسقاط تغطية تكاليف العالج والتطبيب 
خارج حدود اإلتحاد األورÇ، يف حالة تطبيقه، يشمل كافة املواطن�، مهاجرين 
وهولندي� عىل حد سواء، يف حالة إقامتهم  مدة مؤقتة، خارج حدود اإلتحاد 
األورÇ، و إنطالقا من هذا املعطى، ال يندرج هذا القانون ك� قد يبدو، يف 
خانة القوان� املشار اليها آنفا، والتي تستهدف املهاجرين املقيم� يف هولندا 
 ،Çاألور اإلتحاد  الصحية خارج حدود  التغطية  إسقاط  أن  إال   . دون غàهم 

سيكون وقعه أثقل، عىل الجالية املغربية، خصوصا الفئة املتقاعدة.

رشوع الحكومة الهولندية يف تطبيق قوان� جديدة

تطورات ملف تخفيض 
وإلغاء التعويضات: 

أشعرت الحكومة 
الهولندية نظàتها 

املغربية قبل قرابة 
سنت�، عن رغبتها يف تعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب� 

هولندا واملغرب. عدم تلبية الحكومة املغربية  لطلبها وحتى لإلطالع عىل دوافعها، 
التعويض حسب تكاليف  الهولندية، تصدر قانونا يحديد مستوى  الحكومة  جعل 
العيش يف بلد إقامة مستهلكها، دون إنتظار موافقة املغرب عىل تعديل األتفاقية 
القاåة ب� البلدين. وزير الشغل و الشؤون اإلجت�عية يف الحكومة الهولندية، لوح 
وقتها عن عزم حكومة بالده  يف الغاء اإلتفاقية القاåة مع املغرب من جانب واحد، 

يف حالة عدم موافقة الحكومة املغربية عىل تعديل اإلتفاقية.
اىل  للجلوس  املغربية  الحكومة  إقناع  يف  الهولندي  الوزير  محاولة  جانب  اىل 
طاولة املفاوضات  قام الوزير الهولندي، بتقديم مرشوع قانون للربملان، يسقط 
أوالدهم  تعويضات  عىل  الحصول  يف  هولندا،   يف  املقيم�  املهاجرين  حق 

 .Çاملقيم� يف بلدانهم األصلية (املغرب و تركيا) خارج حدود اإلتحاد األور
مرشوع  أن  هي  األوىل،  .املالحضة  مالحضت�  اىل  هنا  اإلشارة  يجب  للوضوح، 
التعويضات اىل خارج دول اإلتحاد األروÇ، لن يطبق عىل  قانون منع تصدير 
اإلقتصادي  الفضاء  دول  و  سويرسا  ومواطني   Çاألور اإلتحاد  دول  مواطني 
األورÇ، املالحظة الثانية هي أن مرشوع القانون يف حالة تطبيقه، يشبه  صنبورا  
رئيسيا يسمح للحكومة الحالية و للقادمة بعدها، التحكم يف قوة  وحجم تدفق 
قناعاتها  حسب  وهذا  كليا،  إغالقه  أو  األخرى  اإلجت�عية  التعويضات  كل 
وتوجهاتها، دون رضورة العودة اىل الربملان. هذا معناه أن كل أنواع التعويضات 
التي تلزم القوان� الدولية واإلتفاقية القاåة مع  عدد من الدول األخرى التي 
ينحدر منها املهاجرين، الحكومة الهولندية حاليا رصفها ألصحابها خارج حدود 
اإلتحاد األورÇ، تصبح معرضة للتخفيض أو لإللغاء مستقبال، �ا فيها تعويضات 
التأم� الخاص. هذا اإلحت�ل يفرضه املنطق السليم، حيث ال يعقل أن تسقط 
الحكومة الهولندية حق الحصول عىل تعويضات األوالد املقيم� خارج حدود 
اإلتحاد األورÇ، ويف نفس الوقت تستمر نفس الحكومة  يف رصف تعويضات 
أخرى، اىل أصحابها خارج حدود اإلتحاد. ك� ال يعترب منطقيا أيضا، رصف نوع 
من التعويضات بعد إخاضعها ملستوى تكاليف العيش يف بلد إقامة املستهلك، 
تعويضات  برصف  الخاصة  التأم�  رشكات  فيه  ستستمر  الذي  الوقت  يف 

املتقاعدين دون إخضاعها لنفس القانون. 
هذا السيناريو الذي قد يبدو من نسج الخيال، يجعله مع األسف، اإلطالع عىل 

برنامج الحكومة السابقة، إحت�ال جديا وقاåا. 
للتذكà الحكومة السابقة، التي كانت ال تتوفر عىل أغلبية  يف الربملان، كانت تعتمد 
عىل مساندة الحزب من أجل الحرية (PVV) يف الربملان لتطبيق برنامجها الحكومي 
و للحصول عىل مساندته، أدرجت الحكومة يف برنامجها الحكومي، الفقرة املتعلقة 
باملهاجرين يف برنامج الحزب من أجل الحرية. نفس الفقرة من برنامج هذا الحزب، 

املتعلقة بالهجرة واملهاجرين، تعمل الحكومة الحالية عىل تطبيقها بحذافرها.
أمام هذه التحوالت التي تعرفها السياسة الهولندية تجاه الهجرة واملهاجرين، 
و  اليم�  أحزاب  ب�  الرصاعات  ضحية  املغربية،  الجالية  بجعل  تُهدد  والتي 

أحزاب اليسار، تتساءل الجالية عن موقف الحكومة املغربية. 

�وذج من القوان� التي رشعت الحكومة الهولندية يف تطبيقها و 
التي تعمل عىل تطبيقها، عىل سبيل الثال وليس الحرص و التي 
تجعل من السنة الحالية بالنسبة للمهاجرين املنحدرين من دول 
حقوقهم  عن  الرتاجع  عهد  بداية  األور�،  اإلتحاد  حدود  خارج 

قانون مستوى التعويض حسب تكاليف العيش يف بلد أإلقامة:
يف فاتح يناير من السنة الحالية تم إخضاع عدد من التعويضات اإلجت�عية 
ملفهوم جديد يربط مستوى التعويضات اإلجت�عية �ستوى العيش يف بلد 

رشوع الحكومة الهولندية يف تطبيق قوان� جديدة

تطورات ملف تخفيض 
وإلغاء التعويضات: 

أشعرت الحكومة 
الهولندية نظàتها 

املغربية قبل قرابة 
سنت�، عن رغبتها يف تعديل إتفاقية الض�ن اإلجت�عي املربمة ب� 

هولندا واملغرب. عدم تلبية الحكومة املغربية  لطلبها وحتى لإلطالع عىل دوافعها، 
التعويض حسب تكاليف  الهولندية، تصدر قانونا يحديد مستوى  الحكومة  جعل 
العيش يف بلد إقامة مستهلكها، دون إنتظار موافقة املغرب عىل تعديل األتفاقية 
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قريبا , ستصبح مصالح جباية الرضائب يف دول اإلتحاد األورو� قادرة عىل 
تبادل املعلومات يف ما بينها , للتأكد من صحة املعطيات الرضبية ألتي يديل 
بها املواطنون ملصلحة الرضائب يف بلد إقامتهم. معناه بعبارة أخرى تقنيات 
التواصل الحديثة , تسمح ملفتيش الرضائب يف الدول األعضاء , دون مغادرة 
مكتبهم , و برسعة فائقة , التأكد من صحة املعطيات الرضيبية, التي أدىل 

بها املواطن  حول أمالكه العقارية ملصلحة الرضائب يف بلد إقامته.    
                                              

يف  املغربية  والجاليات  املغرب  عالقة  وما   , املغرب  يف  القارئ  يتساءل  قد 
أوروبا عموما ويف هولندا خصوصا, بإتفاقية مكافحة الغش الرض� ب� دول 
اإلتحاد األورو�؟ هذا السؤال قد يبدو يف الوهلة األوىل وجيها, غ� أنه ك� 

يقول مثال هولنديا "تحت العشب تختفي أفعى " .

جوابا عىل سؤال يف الربملان الهولندي وجه لكاتب الدولة يف وزارة املالية , 
حول موعد الرشوع يف تطبيق إتفاقية  تبادل املعلوملت الرضيبية ب� دول 
اإلتحاد األور� , كشف كاتب الدولة أن اإلتفاقية سيرشع  يف تطبيقها إبتداء 
من فاتح يناير من 2015 , ك� أن اإلتفاقية ستتيح الفرصة ملصلحة الرضائب 
اإلطالع عىل الترصيح الرضيبي السنوي , عن السنة القادمة 2014. ك� أشار 
الوزير يف معرض جوابه أن املواطن� الذين Èلكون اآلن منزال أوعقاراً خارج 
هولندا , ملزمون  بالترصيح بذالك ملصلحة الرضائب . غ� أن تأكد املصالح 
من صحة املعطيات الواردة يف الترصيح يصعب حاليا تأكد مصلحة الرضائب 
توقيع  عىل  ”عملت  الدولة  كاتب  يقول  الهولندية  الحكومة   . من صحتها 
إتفاقية لتبادل املعلومات حول األمالك العقارية مع تركيا و املغرب“|,  ك� 
قال يف معرض جوابه أن ”املفاوضات مستمرة مع البلدين من أجل الوصول 
اىل صغة تجعل تبادل املعلومات ب� هولندا و تركيا وب� هولندا و املغرب 

, تتم سنويا بطرقة أوÓاتيكية“.

أتفاقية ب® هولندا و املغرب لتبادل املعلومات الرضيبية 
هنا Èكن أن يتساءل القارئ , وأين هي األفعى املختبئة تحت العشب ؟ جوابا 
عىل هذا السؤال يجب اإلشارة اىل فئة من املغاربة , التي ليست معنية بإتفاقية 
تبادل املعلومات الرضيبية ال ب� دول اإلتحاداألور� وال ب� املغرب و هولندا . 
هذه الفئة ال Óلك " مثقال ذرة " يف املغرب وتعترب نفسها مواطنتها يف هولندا 

كاملة,  ولو كره " خرت فيلذاس" والحاقدون من أتباعهه . 
الفئة الثانية التي لن يحرجها , تبادل املعلومات الرضبية ب� املغرب و هولندا, 
فئة  قاطنة يف هولندا,  و تزور من ح� آلخر بلدها األم (املغرب) ورصحت  

بأمالكها يف املغرب ملصلحة الرضائب يف هولندا , بلد إقامتها. 
السياسية  األوساط  يف  املتداول  املصطلح  األمر) حسب  (يهمها  التي  الثالثة  الفئة 
املغربية, هي فئة قاطنة يف هولندا وتتقاىض مساعدة مادية لتغطية تكاليف العيش 
الرضورية,  لكونها عاطلة عن العمل. وهذه الفئة ينطبق عليها املثل املغر� القائل 

: أطالع تأكول الكرموس ,  من بعد,أنزل, أشكون اليل قالك أطالع ؟. 

بالنسبة لهذه الفئة التي تشكل رشيحة واسعة من الجالية املغربية يف هولندا، منها 
, من مدخراته خالل   ãأك أو  إقتنى منزال  من ورث عقارا عن عائلته و منها من 
سنوات عمله يف هولندا , وæ يرصح بها ملصلحة املساعدات اإلجت�عية , إما عن 
التعويضات  قانون  تجنبا ملخالفة  املغرب  إخفاء ممتلكاته يف  تعمد  أو  نية  حسن 
اإلجت�عية.  قانون  املساعدة  املالية , لتغطيبة تكاليف العيش الرضورية يف هولندا 
ينص عىل حرمان هذا النوع من املساعدة  اذا كان طالبها, Èلك حسابا بنكيا سمينا 
أو عقارا، دون تحديد مكان الحساب البنé و ال مكان وجود العقار . واىل عهد 
قريب كانت الهيآت املكلفة بطلبات املساعدة , ال تطبق هذا املبدأ الذي يعرف يف 
املساعدة.  نفاذها لطلب  أوال" وإرجع بعد  " كل منزلك ومدخارتك  هولندا ìبدأ 
, بعد أن يصبح تبادل املعلومات حول األمالك  الفئة ستجد نفسها محرجة  هذه 
العقارية قاíا ب� املغرب و هولندا. ألن القانون الهولندي ال يعرف مفهوم " عفى 

الله ع� سلف " الذي  تعتمده الحكومة املغربية يف مواجهة الفساد .    

بقلق بالغ تتتبع الجالية املغربية املفاوضات الجارية ب® هولندا واملغرب 
بطريقة  الرضبية  املعلومات  لتبادل  إتفاقية  اىل  البلدين  وصول  أجل  من 

الكرتونية ب® هولندا و املغرب .
البنكية التي ¶لكها املواطنون  ويتعلق األمر باألمالك العقارية واألرصدة 
(هولنديون ومغاربة ) يف البلد اآلخر، خارج بلد إقامتهم الرسمي. معناه أن 
مواطنا هولنديا أو مغربيا ، مقي¿ رسميا يف هولندا سيصبح ملزما  بإخبار 

مصلحة الرضائب الهولندية (بلد إقامته)  بأمالكه العقارية يف املغرب. 
Àدخراته  الهولندية  الرضائب  مصلحة  بإطالع  أيضا  ملزما  يصبح  أنه  ك¿ 

البنكية يف املغرب.
Àقتىض اإلتفاقية ب® البلدين ، يصبح بإمكان مفتشية الرضائب الهولندية، 
يف  املواطن®  طرف  من  املقدمة  الرضيبية  املعطيات  صحة  من  التأكد 
الترصيح  السنوي بدخلهم الرضيبي.                                                                                  

أمام شح املعلومات حول سÈ هذه املفاوضات ب® هولندا و املغرب ، التي 
الجالية  واستفسارات  املالية  وزارة  يف  الدولة  كاتب  عنها  أن كشف  سبق 
املغربية ، أصدرت قنصلية اململكة املغربية يف أوتريخت بتاريخ 30 سبتمرب 
والقنصلية املغربية  بروطردام بتاريخ 27 سبتمرب بيان® تؤكدان فيه¿ أن 
الرسمية  "الجهات  أن  و  الصحة  من  لها  أساس  ال  بإشاعة  يتعلق  األمر 

لتبادل  أتفاقية  أو مرشوع  اتفاقية  يفيد وجود  Àا  بتاتا  لها  علم  املغربية" ال 
املعلومات الرضيبية ب® هولندا و املغرب 

املركز األورومتوسطي للهجرة و التنمية ، بعد االطالع عىل ترصيحات الحكومة 
الهولندية وبياÛ القنصليت® يسجل باستغراب التناقض الواضح ب® ترصيحات 
املسؤوول® املغاربة يف هولندا، وما كشف عنه سابقا كاتب الدولة الهولندي يف 
وزارة املالية الذي قال يف معرض جوابه عن سؤال يف الربملان  "أن الحكومة 
الهولندية عملت عىل توقيع إتفاقية مع تركيا و املغرب لتبادل املعلومات حول 
مع  مستمرة  ”املفاوضات  أن  املناسبة  نفس  يف  قال  ك¿  العقارية"  األمالك 
البلدين ( تركيا و املغرب ) من أجل الوصول اىل صيغة تجعل تبادل املعلومات 

ب® هولندا و تركيا وب® هولندا و املغرب , تتم سنويا بطرقة أوßاتيكية"
أمام هذا التناقض الصارخ يطالب املركز األوروموسطي للهجرة و التنمية من 
الحكومة املغربية إصدار بيان لكشف الغموض الذي خلفه بيان القنصليت®. 
ك¿ يطالب املركز الحكومة املغربية بالكشف عن موقفها من إتفاقية تبادل 

املعلومات الرضيبية ب® هولندا و املغرب. 
هل تأكد الحكومة املغربية ترصيح القنصليت®؟ 

هل هناك إتفاقية أو تفاوض من اجل  تبادل املعلومات لرضيبية ب® هولندا و املغرب ؟ 
ظروف  ملعرفة  الحوار  يف  املعني®  الرشاك  مستعدة  املغربية  الحكومة  هل 

إمتالكم لعقار يف املغرب واالستعانة Àحام  ملؤازرة الضحايا؟
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تواصل الحكومة الهولندية  تفعيل اإلجراءات القانونية ملتابعة املئات ، 
ور�ا اآلالف من املغاربة الذي يسود اإلعتقاد أنهم حصلوا عىل مساعدات 

مالية بناء عىل تقديم معلومات كاذبة للحصول عليها، أولعدم الترصيح 
�متلكاتهم العقارية و مدخراتهم املالية يف املغرب. 

هل �لك منزال يف املغرب؟ أين تقيم خالل عطلتك ؟ هل تتقاىض تعويضا من 
دولة أخرى؟هل تحمل جنسية دول أخرى إىل جانب الجنسية الهولندية؟ هل 

�لك حسابا بنكيا خارج هولندا؟ وما هو رقمه؟ كانت هذه حفنة موجزة ، 
من وابل األسئلة التي ¢كن أن ¢طر بها املوظف املكلف بتكوين ملف 

طالبات املساعدة املالية طالبها لتغطية تكاليف عيشه أألولية. 
قبول طلب املساعدة ، ليس معناه هنا الحصول عليها . بل خطوة أوىل يف تكوين 

ملف طلب الحصول عليها، بعد ذالك تتم إحالة امللف عىل الهيأة التقريرية. 
املساعدة املالية املطلوبة هنا Bijstand ُ�نح للمواطنµ طبقا لرشوط  دقيقة ، 

محددة قانونيا، ومن بµ هذه الرشوط ، أن يكون املواطن عاطال عن العمل 
وإستنفذ كل التعويضات األخرى. كÀ أنه ال ¢لك منزال أو مبلغا ماليا مدخرا. 

بالنسبة للموظف املكلف بتكوين الطلب ، ينصحه مكتب مكافحة الغش 
العابر للحدود Internationaal informatie Bureau Fraude بإجراء 

حوار مطول مع طالب املساعدة ، مع رشيكه يف الحياة ( الزوج والزوجة ) 
 Àوأمالكه Àينصح املكتب يف مذكرته عن مداخله ، Àيف آن واحد ، إسأله

خارج هولندا . إسأل طالبي املساعدة عن سبب طول إقامتهم خارج هولندا، 
وإىل أين يذهبون؟ وأين يقيمون؟ ومذا يفعلون خالل وجودهم خارج 

هولندا؟ إسألهم أثناء الحوار عدة مرات عن مدى فهمهم ألسئلتك، دون يف 
محرض الحوار أنك سألتهم مرات عديدة عن مدى فهمهم إلسئلتك ، وأطلب 

منهم يف نهاية الحوار التوقيع عىل املحرض. خذ صورا لوثائق إثبات الهوية 
(جوازاتهم ، بطاقات تعريفهم الوطنية) من الجهتµ ، الجهة الفرنسية 

والعربية ، Ûا فيه صورة حديثة لصاحب الطلب . أطلب من طالب املساعدة 
ألتوقيع عىل وثيقة (وكالة) يرخص املوقع لحاملها أإلطالع عىل أمالكه 

والحصول عىل معلومات عنها عند مختلف املصالح واإلدارات املغربية.
   

قاßة األسئلة التي ¢كن أن يواجهها طالب املساعدة وقاßة النصائح املوجهة 
للمصالح الهولندية املكلفة بتكوين ملفات طلبات املساعدة الواردة هنا، 

عىل سبيل املثال وليس الحرص، قام بإعدادهÀ املكتب الدويل ملكافحة الغش 
العابر للحدود IBF املستقر يف املغرب. 

                                                           

املغاربة  يف هولندا مهددون بإرجاع مبالغ مالية هائلة للخزينة الهولندية.

مد يد املساعدة يف التحريات العابرة للحدود وحق الحصول عىل 
تعويض املساعدة.

أشغال التحري حول الوضعية املالية و أألمالك العقارية يف املغرب، تتم  تحت 
مسؤولية امللحق اإلجتÀعي لدى سافرة اململكة الهولندية يف الرباط ، رئيس 

القسم وامللحقون يف القسم ، موظفون تابعون  لبنك الضÀن أإلجتÀعي 
الهولندي SVB رئيس القسم وموظفيه مهمتهم ألبحث والتحري يف املغرب، 

ومقارنة املعطيات املقدمة من طرف املقيمµ يف هولندا يف ملفات طلبهم 
للحصول عىل املساعدة أإلجتÀعية . وتجدر اإلشارة هنا ، إىل أن األمر ال يتعلق 

فقط بالطلبات الجديدة للحصول عىل املساعدة، بل ¢كن أن يشمل أيضا و بأثر 
رجعي ، الحاالت الجارية. 

املعلومات الواردة أعاله ، حول التحريات يف املغرب ، وردت يف مذكرة وجهها 
مكتب محاربة الغش IBF خارج هولندا للبلديات الهولندية يستعرض  فيها 
املكتب خرباته ويعرض خدماته عىل البلديات الذي يعتربفيها املكتب نفسه 

رشيكا وسندا لها يف مكافحة الغش عرب الحدود. عنوان املذكرة : مد يد 
املساعدة يف التحريات العابرة للحدود و حق الحصول عىل تعويض أملساعدة .           

مكافحة  الغش والتهرب الرضيبي:
إبتداء من فاتح يناير املقبل (2014) يصبح كل مقيم يف هولندا، ملزما قانونيا ، 

بتقديم جرد مفصل ألمالكه العقارية ولوضعيته املالية يف املغرب ملفتشية 
الرضائب الهولندية يف املكان املخصص لذلك (الصندوق رقم 3 ) من قسيمة 

الكشف الرضيبي عن دخله السنوي. الهدف من هذا اإلجراء ،�كµ  مفتشية 
  µالرضائب من املراقبة والتأكد من صحة املعطيات املدىل بها من طرف امللزم

بأداء رضيبة عن دخلهم السنوي للخزينة الهولندية ، بلد إقامتهم.
اإلجراء الرضيبي يف حد ذاته ليس بالجديد، ويتم تطبيقه حاليا تدريجيا. الجديد 

يف املوضوع  هو أن الحكومة الهولندية تعمل عىل إلزامية  تطبيقه وتعميمه 
إبتداء من فاتح يناير املقبل ، مع أعتÀد أليات �كن مفتشية الرضائب ، التأكد 

من صحة املعطيات املدىل بها من طرف املواطن. ألكشف عن تعميم هذا 
اإلجراء ومراقبة املعطيات املدىل بها ، خلف قلقا وغموضا عميقµ وسط الجالية 

املغربية، كÀ أربك مسؤويل البعثات الدبلوماسية املغربية يف هولندا، التي 
سارعت اىل إصدار إعالنات تصف فيها األنباء املتعلقة باإلجراء الرضيبي ب" 
مجرد إشاعات ال أساس لها من الصحة" . كÀ نفت السفارة املغربية يف بيان 

توضيحي "وجود أية مفاوضات أو لقاءات بµ الحكومتµ املغربية و الهولندية ، 
من أجل التوصل اىل إتفاقية لتبادل املعلومات الرضيبية بطريقة إلكرتونية"

التناقض الواضح بµ ما كشف عنه كاتب الدولة يف وزارة املالية  يف الحكومة 
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الهولندية وبيانات املسؤول� املغاربة املعتمدين يف هولندا ، رفع حدة التوتر 
وسط الجالية و زاد الغموض الذي يكتنف اإلجراء  كثافة.

 
اإلجراء الرضيبي الهولندي

يقول كاتب الدولة يف وزارة املالية يف رسالة موجهة لربملان بالده بتاريخ 13 
غشت (2013 ) جوابا عىل سؤال كتا¡ وجهه للحكومة نائب من فريق 
الحزب اإلشرتا² حول تطبيق ومراقبة املعطيات الرضيبية التي يديل بها 
املعنيون  يف الصندوق رقم  3، من قسيمة الكشف الرض¡ عن الدخل 

السنوي،  ما ييل: 
ترجمة لجواب الوزير: ......" بناء عىل اإلتفاقيات الرضبية الثنائية ، القا¾ة  

ب� هولندا و تركيا وب� هولندا و املغرب ، Âكن طلب املعومات حول 
األمالك العقارية.  مع تركيا و املغرب، هناك حاليا، إتصاالت جارية لبحث 

إمكانية الوصول اىل وضع مذكرة عمل مشرتكة ، لتبادل املعلومات بطريقة 
أوتوماتيكية"

 من خالل جواب كاتب الدولة يتضح أوال ، أن هناك إتفاقية رضبية ثنائية ، 
قا¾ة ب� هولندا واملغرب اليشء الذي يؤكده أيضا توضيح السفارة املغربية 

يف الهاي حيث تقول يف النقطة رقم 4 من توضيحها " لقد تم بتاريخ 12 
غشت 1977 إبرام إتفاقفية ب� حكومة اململكة املغربية و حكومة اململكة 
الهولندية تهدف اىل تفادي اإلزدواج الرض¡ وتاليف التملص الجباÕ يف مادة 
الرضائب املرتتبة عن الدخل والÚوة، وترمي مثل هذه أإلتفاقيات - حسب 
توضيح السفارة - بصفة عامة إىل تنشيط أإلستثÛر و التبادل التجاري ب� 

البلدان املعنية" .... أإلتفاقية التي تشÜ إليها سفارة املغرب يف الهاي تقول 
أيضا يف توضيحها ، أنها دخلت حيز التطبيق بتاريخ 12 غشت 1987 . 

 التناقض هنا يشمل إذا املفاضات الجارية ب� هولندا و املغرب  لتبادل 
املعلومات ب� البلدين بطريقة أوتوماتيكية ، الذي  كشف عنه كاتب الدولة 

يف وزارة املالية الهولندي ، يف الوقت الذي تنفي السفارة املغربية قطعا يف 
توضيحها  وجود أية مفاوضات أو لقاءات ب� الحكومت� ، من أجل الوصول 

اىل صياغة مذكرة عمل لتبادل املعلومات الرضيبية ب� هولندا واملغرب 
بطريقة أوتوماتيكية!

بعد إستعراض موقف البلدين يف ملف مكافحة التهرب الرض¡ و تبادل 
املعلومات الرضيبية ، إعتÛدا عىل املعطيات املتوفرة لحد األن ، تجدر 

اإلشارة اىل نقطت�: أوال، فهم السفارة املغربية لإلتفاقية الرضيبية حيث 
تقول السفارة يف النقطة 2 من توضيحها يف ما يخص تطبيق اإلتفاقية ما ييل 
: " ال Âكن بحال من اإلحوال أن تؤول مقتضيات الفقرة األوىل  من اإلتفاقية 

 Üكأنها إتفاقية تلزم إحدى الدول (املوقعة عىل اإلتفاقية) بإتخاذ تداب ،
تخالف ترشيعها أو تطبيقها اإلداري أو ترشيع الدولة األخرى وتطبيها 

اإلداري" من هنا يتضح أن اإلتفاقية الرضيبية موجودة فعال ودخلت حيز 
التطبيق يف 12 غشت من 1987 حسب توضيح السفارة. 

التحفض الذي عربت عنه السفارة املغربية يف توضيحها، يشمل فقط مدى 
إلزامية الطرفان عىل تطبيقها ومدى مالءمة اإلتفاقية لترشيع وقوان� البلدين.

إتفاقية التحقيق يف صحة املعلومات  املقدمة للحصول عىل التعويضات: 
يقول مكتب محاربة الغش العابر للحدود IBF يف مذكرته املوجهة للبلديات 
الهولندية ، أن هولندا واملغرب وقعا  سنة 2002 إتفاقية تشكل أرضية عمل ، 

تقنن البحث والتحريات يف ما يخص الحصول عىل تعويضات الضÛن 
اإلجتÛعي ، اإلتفاقية حسب مذكرة "مكتب محاربة الغش العابر للحدود"  

تتضمن صالحية  و حق تدقيق املعلومات املقدمة  من طرف املقيم� يف 
هولندا للحصول عىل تعويض املساعدة Bijstand  كÛ يشÜ املكتب يف نفس 
املذكرة التي يضع فيها خربته و خدماته يف محاربة الغش العابر للحدود عىل 

البلديات الهولندية،  أن مفتشية الرضائب الهولندية من ب� املصالح التي 
تعتمد عىل خدماته يف املغرب يف مجال محاربة الغش العابر للحدود.

من هنا يظهر أن خدمات املكتب يف املغرب ، تؤطرها أإلتفاقية الرضيبية ، 
املربمة ب� هولندا واملغرب  سنة 1977 ، لتفادي أإلزدواج الرض¡  وإتفاقية 

2002 ملراقبة أحقية الحصول عىل تعويضات إجتÛعية يف هولندا، Âنع 
القانون الهولندي الحصول عليها.

 
خرق إتفاقية تفادي اإلزدواج الرض¡؟

هل تخرق الحكومة الهولندية إتفاقية تفادي اإلزدواج والتهرب من الرضائب 
القا¾ة ب� هولندا واملغرب ؟ للجواب عىل هذا السؤال ، يجب أوال أإلشارة 

اىل أن املصالح املكلفة õنح تعويضات املساعدة و مفتشية الرضائب يشكالن 
يف هذه الحالة ، وجهان لعملة واحدة . تبادل املعلومات يف ما بينهÛ يتم 

بطريقة أوتوماتيكية. 
ثانيا أن مصلحة الرضائب الهولندية حسب املعلومات الرضيبية املتوفرة ، ال 

تتجه اىل إخضاع أمالك املهاجرين العقارية وأرصدتهم البنكية يف املغرب ، 
بشكل مبارش للقانون الرض¡ الهولندي. ما تعمل الحكومة الهولندية عىل 

الوصول إليه ، هو وضع أألمالك العقارية والÚوة املالية يف الصندوق رقم 3 
من قسيمة الكشف الرض¡ عن الدخل السنوي. هذه العملية  تؤدي اىل 

إرتفاع الدخل أإلجÛيل السنوي ،املعلن عنه ، اليشء الذي قد يؤدي اىل 
حرمان املعني باألمر من الحصول عىل املساعدات املرتبطة بالدخل السنوي. 

هذا يف ما يخض الرضيبة عن الدخل.
يف ما يخض الحصول عىل تعويض Âنع قانونيا الحصول عليه ، تتجه 

الحكومة اىل تطبيق إجراءات توقيف التعويض طبقا للمساطÜ الجاري بها 
العمل ومطالبة املعني باألمر بإرجاع املبلغ أو املبالغ التي تالقاها خالل املدة 

املحددة قانونيا بأثر رجعي. التقارير التي يعدها مكتب مكافحة الغش 
العابر للحدود تعترب بحثا إداريا ، غÜ أن تقاريره Âكن إستعÛلها من طرف 

املصالح املترضرة  ملتابعة املعني باألمر قضائيا.   
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